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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

นับเป�นโอกาสท่ีดีและเป�นประสบการณ�อันมีคุณค�ายิ่งท่ีผู�เขียนได�รับทุนรัฐบาล จากสํานักงาน ก.พ. 
(ทุน Talent Network) เพ่ือไปฝ7กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารและเป�นผู�นํา สําหรับผู�เข�าร�วม
โครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจําปD 2559 หลักสูตร “Public Management and 
Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service” ณ National 
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญ่ีปุ̀น ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 
2559 ซ่ึงตลอดระยะเวลาเกือบสองสัปดาห�นี้ ผู�เขียนได�เก็บเก่ียวความรู�เนื้อหาสาระท่ีได�รับจากการฟjงบรรยาย
ในห�องเรียน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ�มย�อย การเข�าเยี่ยมคาราวะผู�บริหารระดับสูง การศึกษาดูงานใน
หน�วยงานราชการและบริษัทเอกชน รวมถึงการสร�างเครือข�ายแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดท่ีน�าสนใจกับบุคลากร
ท้ังในภาครัฐและเอกชนของญ่ีปุ̀น พร�อมๆ กับการได�มีโอกาสเรียนรู�ด�านสังคม วัฒนธรรม และความก�าวหน�า
ต�างๆ ของญ่ีปุ̀นด�วยตนเอง ซ่ึงนับว�าเป�น “First Hand Experience” ท่ีเปqดโลกทัศน�ของผู�เขียนให�กว�างข้ึน 
และสามารถนํามาปรับใช�กับการปฏิบัติงานในระบบราชการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนต�อไป 

ด�วยเนื้อหาของหลักสูตรมีความแตกต�างหลากหลายและครอบคลุมกว�างขวางในเกือบทุกมิติ ผู�เขียน
ในฐานะท่ีเป�นผู�ปฏิบัติงานด�านการวิเคราะห�และจัดทํานโยบายของประเทศ จึงขอใช�พ้ืนท่ีนี้เพ่ือหยิบยกและ
นําเสนอเฉพาะเนื้อหาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการทางนโยบายของประเทศญ่ีปุ̀นด�วยภาษาง�ายๆ ซ่ึงส�วนใหญ�
ได�รับการถ�ายทอดจาก Prof. Masahiro Horie, Director of the Executive Development Center for 
Global Leadership, GRIPS อดีตข�าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู�ในรัฐบาลญ่ีปุ̀นมากว�า 35 ปD และเคยดํารง
ตําแหน�งรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร (Vice Minister of the Ministry 
of Internal Affairs and Communications) ท�านได�นําเสนอมุมมองหลักการของกระบวนการทางนโยบายท่ี
ครอบคลุมไปถึงการนํานโยบายสู�การปฏิบัติและการประเมินผล ซ่ึงจะเป�นประโยชน�ต�อการนําไปประยุกต�ใช�
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในหน�วยงานภาคนโยบายท่ีเปรียบเสมือนมันสมองหรือ “ฝ`ายเสนาธิการ” ท่ีจะต�องวางแผน 
กํากับดูแล และให�ข�อเสนอแนะ เพ่ือให�ภารกิจของกระทรวงสําเร็จลุล�วงไปด�วยดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  

“Making Japanese policies takes much time, but they take a look from the beginning 
till the end of the implementation” นี่เป�นข�อความเริ่มต�นการบรรยายของ Prof. Horie ท่ีทําให�ผู�เขียน



ค�อนข�างประหลาดใจ ด�วยตระหนักถึงความแตกต�างจากการจัดทํานโยบายหลายๆ เรื่องของประเทศไทย 
ในปjจจุบันท่ีเน�นมุ�งเน�นความรวดเร็วเป�นหลัก จนทําให�บางครั้งอาจมองข�ามสาระสําคัญอ่ืนๆ ไป  

กระบวนการทางนโยบาย หรือ “Policy Process” ท่ีสมบูรณ�แบบในความหมายของ Prof. Horie 
จะต�องครอบคลุมข้ันตอนหลักท้ัง 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) Policy Making 
2) Policy Implementation  
3) Policy Evaluation 

ข้ันตอนท่ี 1 Policy Making 

การจัดทํานโยบายท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องมีการระบุหรือกําหนดประเด็นสําคัญท่ีชัดเจน และ 
ไม�ควรกําหนดประเด็นท่ีมาจากภาคการเมือง แต�ควรมาจากปjญหาท่ีแท�จริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ เช�น ปjญหา
สังคม เป�นต�น เพ่ือให�การออกแบบนโยบายเป�นการแก�ปjญหาท่ีตรงจุด ท้ังนี้ ปjญหาซ่ึงเป�นท่ีมาของนโยบาย 
นั้น จะต�องเป�นปjญหาท่ีต�องการการแก�ไขอย�างเร�งด�วน มีความวิกฤติ มีผลกระทบในวงกว�าง หรือเป�นปjญหา 
ท่ีคนท่ัวไปในสังคมรับรู�อย�างเห็นได�ชัด นอกจากนี้ การกําหนดโครงสร�างและองค�ประกอบของนโยบายภาครัฐ
ก็นับเป�นสิ่งสําคัญ กล�าวคือ นโยบายท่ีดีจะต�องมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีเปxาหมาย สามารถระบุได�ว�าภาครัฐ 
จะทําอะไร และคาดหวังให�ประชาชนทําอะไร มีกําหนดระยะเวลาของการดําเนินตามนโยบาย มีตัวบุคคล 
หน�วยงาน/องค�กรท่ีจะรับผิดชอบต�อการดําเนินนโยบายนั้นๆ รวมท้ังมีทรัพยากรท่ีจําเป�นต�องใช�เพ่ือรองรับ
นโยบาย เช�น ข�อมูลเชิงวิชาการ หลักปฏิบัติตามกฎหมาย โครงสร�างเชิงสถาบัน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

การกําหนดนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ̀นท่ีผ�านมา ไม�ได�เป�นการดําเนินการโดยลําพังได� แต�จะต�องอาศัย
ความร�วมมือจากพันธมิตร ไม�ว�าจะเป�นหน�วยงานในเครือของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือแม�แต�ภาคเอกชน โดยท้ังสอง
ฝ`ายมีการดําเนินงานร�วมกันอย�างใกล�ชิด กล�าวคือ ภาคเอกชนจะติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายท่ีภาครัฐ
กําหนด ภายใต�ความเป�นไปได�ท่ีภาครัฐได�ประเมินจากศักยภาพของภาคเอกชนนั้นแล�ว ซ่ึงท้ังหมดต้ังอยู�บน
พ้ืนฐานของความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ ในแง�ของการลงทุน ภาครัฐจะให�การสนับสนุนด�านการเงิน
แก�ภาคเอกชนในประเทศ เพ่ือให�เกิดการแข�งขันและกระตุ�นการพัฒนาธุรกิจของเอกชนในมิติต�างๆ  
โดยไม�ก�อให�เกิดการรั่วไหลของเงินลงทุน ซ่ึงแตกต�างจากอีกหลายๆ ประเทศท่ีภาครัฐนิยมเชิญชวนต�างชาติให�
เข�ามาลงทุน สิ่งนี้จึงเป�นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีแสดงให�เห็นว�า เหตุใดประเทศญ่ีปุ̀นจึงมีความต่ืนตัวและกระตือรือร�น
เสมอท่ีจะก�าวไปข�างหน�าเพ่ือพัฒนาประเทศ  

นอกจากการให�ภาคเอกชนเป�นกลไกหนึ่งในการร�วมกําหนดนโยบายของประเทศแล�ว เครื่องมือทาง
การเงินยังเป�นอีกหนึ่งปjจจัยท่ีมีความสําคัญไม�แพ�กัน ไม�ว�าจะเป�นงบประมาณสนับสนุนท้ังในรูปของ Subsidy 
และ Grant เงินกู�-รับประกันเงินกู� เงินประกันภัยของภาครัฐท่ีจะนํามาสํารองในกรณีเกิดเหตุวิบัติภัยใน
ประเทศ เช�น แผ�นดินไหว โรงไฟฟxานิวเคลียร�ระเบิด ฯลฯ ภาษีรายจ�ายท่ีนับว�าเป�นเครื่องมือควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของเอกชนรายใหญ� รวมถึงงบประมาณท่ีจะนํามาจัดจ�างผู� เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ�สูง เพ่ือร�วมกําหนดนโยบายท่ีสอดรับกับปjญหาของประเทศด�วย 



 เม่ือการกําหนดนโยบายของภาครัฐสําเร็จลุล�วงแล�ว การตัดสินใจว�านโยบายนั้นๆ จะนําลงสู�การปฏิบัติ
หรือไม� สามารถดําเนินการโดยผ�านกระบวนการท่ีเป�นทางการหรือไม�เป�นทางการก็ได� ข้ึนอยู�กับเนื้อหาสาระ
ของนโยบายนั้นๆ ซ่ึงส�วนใหญ�จะได�รับการตัดสินอํานาจการบังคับใช�ด�วยกระบวนการทางกฎหมาย  
ท้ังนี้ รายละเอียดของนโยบายในส�วนท่ีมีความสําคัญน�อยกว�า อาจมีการนําไปบังคับใช�โดยข�อกําหนดหรือ
กฎหมายในระดับท่ีต่ํากว�า เช�น  คําสั่งคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวง เป�นต�น 

ข้ันตอนท่ี 2 Policy Implementation 

 เม่ือภาครัฐได�มีการกําหนดนโยบายท่ีได�รับความเห็นชอบทางกฎหมายแล�ว สิ่งสําคัญคือต�องมีการนํา
นโยบายนั้นลงสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม ในกรณีของประเทศญ่ีปุ̀นผู�ออกนโยบายคือ รัฐบาลกลาง 
(Central Government) ซ่ึงมักจะไม�ใช�ผู�นํานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติโดยตรง แต�จะดําเนินการโดยองค�กร 
ท่ีอยู�ในเครือของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลส�วนท�องถ่ิน (Local Government) องค�กรเอกชน หรือแม�แต�เฉพาะ
บุคคล เป�นต�น อย�างไรก็ตาม ในบางครั้งรายละเอียดบางอย�างของนโยบายใหม�อาจไม�ได�รับการถ�ายทอดไปสู� 
ผู�ปฏิบัติเหล�านั้นอย�างครบถ�วนสมบูรณ� ขณะเดียวกันการดําเนินการเพ่ือให�บรรลุตามเปxาหมายของนโยบาย
ใหม�ไม�ว�าจะเป�นเปxาหมายด�านกฎระเบียบหรือเปxาหมายด�านประโยชน�ท่ีประชาชนจะได�รับ ก็อาจไม�ได�รับการ
ตระหนักว�าจะเกิดข้ึนได�จากการดําเนินงานตามนโยบายใหม�นั้นๆ ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ กฎระเบียบท่ีได�กําหนด
ข้ึนใหม�ตามนโยบาย อาจไม�ได�ถูกนํามาใช�เท�าท่ีควร หรือสาธารณประโยชน�ท่ีภาครัฐจัดบริการให�ตามนโยบาย 
ก็ไม�ได� ถูกนํามาใช�ประโยชน�ได�อย�างเต็มท่ีเช�นกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งหากบริการประโยชน�เหล�านั้น 
เป�นการตอบสนองต�อความจํานงของผู�รับเพียงบางกลุ�มเท�านั้น  

 ความยากของการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากตัวอย�างข�างต�นแล�ว ยังอาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ ได�อีก อาทิ ความไม�ชัดเจนของวัตถุประสงค�ท่ีระบุในนโยบาย หรือการกําหนดวัตถุประสงค�หลัก
ของนโยบายท่ีมีมากกว�าหนึ่งประการ ทําให�วิธีการปฏิบัติท่ีตามมาไม�โฟกัสหรือไม�ได�มุ�งเน�นไปท่ีวัตถุประสงค� 
ท่ีแท�จริงของนโยบาย การเปลี่ยนแปลงผู�บริหารท่ีมีวิสัยทัศน�แตกต�างกัน ทําให�การดําเนินงานตามนโยบายขาด
ความต�อเนื่อง ความไม�ประสานสอดคล�องกันระหว�างหน�วยงานในภาครัฐ ทําให�นโยบายบางอย�างท่ีต�องการ
ความร�วมมือในการขับเคลื่อนระหว�างหน�วยงานต�องหยุดชะงักลง เนื่องจากในความเป�นจริงการดําเนิน
นโยบายเพ่ือให�บรรลุตามเปxาหมาย ไม�สามารถปฏิบัติได�โดยลําพังเพียงหน�วยงานเดียว 

ความไม�เพียงพอหรือสมรรถนะของทรัพยากรท่ีต�องการใช�ในการปฏิบัติตามนโยบาย เช�น บุคลากร 
งบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ ก็นับเป�นอีกหนึ่งอุปสรรคสําคัญต�อการนําแผนสู�การปฏิบัติ ในกรณีของการขาด
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินตามนโยบายท่ีภาครัฐกําหนด ปjจจุบันหลายๆ ประเทศ รวมท้ังญ่ีปุ̀น
ได�หาทางออกเพ่ือแก�ปjญหานี้โดยใช�วิธีการ “Contracting” หรือการจัดทําสัญญาว�าจ�างผู�เชี่ยวชาญหรือ 
ท่ีปรึกษาเพ่ือช�วยขับเคลื่อนหรือผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงวิธีการดังกล�าวนี้อาจมีท้ังข�อดีข�อเสีย
กล�าวคือ ภาครัฐจะมีองค�ความรู�ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นโดยตรง มีความยืดหยุ�น
คล�องตัวสูง เนื่องจากสามารถลด/หลีกเลี่ยงกฎระเบียบท่ียุ�งยากซ่ึงทําให�การปฏิบัติงานล�าช�า (Red tape) และ
จะนําไปสู�การลดระยะเวลาและค�าใช�จ�ายท่ีจะต�องสูญเสียจากการปฏิบัติงานท่ีล�าช�านั้นด�วย อย�างไรก็ตาม 



ปjญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากวิธีการ Contracting ได�แก� ตัวเลือกของผู�เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาอาจมีมากเกินไป  
ซ่ึงบางครั้งก็อาจมีคุณสมบัติสูงเกินกว�าท่ีภาครัฐต�องการ หรือในทางตรงกันข�ามเม่ือได�มีการปฏิบัติงานจริงอาจ
มีผลงานตํ่ากว�าความคาดหวังของภาครัฐ หรือในกรณีเลวร�ายท่ีสุดก็คือ การนํามาสู�ช�องทางการทุจริตคอรัปชั่น 
ซ่ึงบางครั้งอาจแทรกซึมข้ึนมาโดยไม�ทันได�ระวังตัวก็ได� ในกรณีดังกล�าวนี้ข�าราชการญ่ีปุ̀นมีความตระหนักเสมอ 
และยึดถือในความซ่ือสัตย�สุจริต แม�ในเรื่องละเอียดอ�อนเล็กๆ น�อยๆ เช�น การปฏิเสธคําเชิญจาก Contractor 
(หรือเอกชนท่ีอาจหวังผลประโยชน�จากภาครัฐ) เพ่ือเข�าร�วมการออกรอบกอล�ฟ หรือแม�แต�คําเชิญเข�าร�วม 
การจัดเลี้ยงในโอกาสต�างๆ โดยถือว�าขัดกับหลักจริยธรรมของข�าราชการ ส�อถึงเจตนารมณ�อันน�าสงสัยอย�างใด
อย�างหนึ่ง และเป�นหนทางเล็กๆ ท่ีนํามาสู�การคอรัปชั่น 

 จากความยากหรือความท�าท�ายท้ังหมดของการนํานโยบายลงสู�การปฏิบัติดังท่ีได�กล�าวมานั้น  
Prof. Horie ได�สรุปออกมาเป�น 5 ข�อเสนอแนะสําหรับกระทรวง/ภาคส�วนท่ีรับผิดชอบต�อนโยบายใดๆ  
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการบริการต�างๆ ดังต�อไปนี้  

1. หน�วยงานผู�จัดทํานโยบายจะต�องมีทิศทางและมีความพร�อมในการให�คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีชัดเจนสําหรับหน�วยงานผู�ปฏิบัติ 

2. การเตรียมความพร�อมในการปรับตัว และการให�การศึกษา & ฝ7กอบรมแก�บุคลากรภาครัฐ 
ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับนโยบายหรือโปรแกรมใหม�นั้นๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งบุคลากรภาครัฐในระดับกลาง 
ของกระทรวง ซ่ึงเป�นกลุ�มบุคลากรหลักท่ีสามารถผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการนํานโยบายใหม�ลงสู�
การปฏิบัติ 

3. หน�วยงานท่ีจัดทํานโยบายจะต�องเผยแพร�และจัดหาข�อมูลท่ีปราศจากการปกปqด เพ่ือถ�ายทอด
ให�แก�ผู�ปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงเผยแพร�ข�อมูลท่ีเป�นเปxาหมายของนโยบายท้ังในส�วนของเปxาหมายด�าน
กฎระเบียบและ/หรือเปxาหมายด�านประโยชน�ท่ีประชาชนจะได�รับ เพ่ือสร�างความเข�าใจและการยอมรับว�า 
การบรรลุตามเปxาหมายท่ีได�ท้ังหมดเป�นผลมาจากการปฏิบัติตามนโยบายท่ีภาครัฐกําหนด 

4. กระทรวงควรให�การสนับสนุนช�วยเหลือทางด�านเทคนิคท่ีเพียงพอแก�บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย เช�นเดียวกับความช�วยเหลือด�านเทคนิคแก�ผู�ท่ีได�รับประโยชน�จากนโยบายนั้นๆ  

5. กระทรวงหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทํานโยบายควรสร�างความสัมพันธ� ความมีส�วนร�วม 
และความร�วมมือให�เกิดข้ึนระหว�างหน�วยงาน/องค�กรท่ีเป�นกุญแจสําคัญของการขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย  

ข้ันตอนท่ี 3 Policy Evaluation 

กระบวนการทางนโยบายของภาครัฐจะถือว�าไม�เสร็จสมบูรณ� หากปราศจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�กําหนดไว� ท้ังนี้ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการจะมีการประเมินผลอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือติดตามว�าเป�นไปตามเปxาหมายท่ีกําหนดหรือไม� ถ�าไม�ก็จะวิเคราะห�ถึงสาเหตุ เรียนรู� และ 
แก�ไขปรับปรุงจากข�อผิดพลาดนั้น  

ในสภาวะปกติหน�วยงานราชการของญ่ีปุ̀นจะทบทวนและประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ด�วยวิธีการต�างๆ ดังนี้  



1. การลงพ้ืนท่ีโครงการ และรับฟjงความคิดเห็นจากประชาชนและผู�มีส�วนเก่ียวข�องโดยตรง  
2. การติดตามจากรายงาน ข�อร�องเรียนท่ีได�รับจากประชาชน รวมถึงการสํารวจจากความพึงพอใจ

ของประชาชน หรือผู�รับบริการ  
3. การประเมินโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานในระดับสูงกว�า 

ส่ิงท่ีหน#วยงานภาคนโยบายจะต&องประเมิน ประกอบด&วย 

1. ผลกระทบในมิติต'างๆ ต�นทุนท่ีภาครัฐต�องจ�าย ตรรกะของกระบวนการและนโยบาย รวมถึง 3E  
ซ่ึงได�แก� “Economy”, “Efficiency” และ “Effectiveness” กล�าวคือ การดําเนินงานตามนโยบายจะต�อง
เกิดผลกระทบเชิงบวกในต�อเศรษฐกิจของประเทศ (Economy) ใช�งบประมาณลงทุนน�อยแต�ได�ผลมาก 
(Efficiency) และเป�นการดําเนินงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค�ของนโยบาย (Effectiveness) นอกจากนี้  
การประเมินโดยใช�วิธี Cost-Effectiveness ก็เป�นอีกวิธีการหนึ่งท่ีได�รับความนิยม ถึงแม�จะใช�งบประมาณ
ค�อนข�างสูง แต�หากวิธีการนี้สามารถวิเคราะห�หาปjจจัยช�วยอ่ืนๆ ท่ีจับต�องไม�ได� (Intangible factor) ท่ีสามารถ
ช�วยลดค�าใช�จ�ายของภาครัฐได� ก็เป�นการประเมินนโยบายท่ีมีความคุ�มค�าและเป�นประโยชน�ต�อภาครัฐ 
ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ต�อไป 

2. ความแตกต'างระหว'างกลุ'มเป2าหมาย และกลุ'มท่ีไม'ใช'เป2าหมายของนโยบาย ซ่ึงการประเมิน 
ความแตกต�างของผลท่ีได�รับระหว�างสองกลุ�มนี้ จะทําให�ภาครัฐสามารถพิจารณาเห็นถึงข�อดี-ข�อด�อย 
ผลประโยชน�-ผลเสีย จากนโยบายท่ีกําหนดได�อย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การตัดสินใจขยายผลหรือยุตินโยบาย
นั้นๆ ต�อไป 

3. ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ไม�ว�านโยบายจะมีช�วงเวลาการนําไปใช�ในทางปฏิบัติยาวนาน
เพียงใด ก็จะต�องมีการประเมินผลกระทบในทุกระยะเพ่ือให�สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแผน (Rolling Plan) 
ได�อย�างทันท�วงทีตามสถานการณ�หรือเหตุสุดวิสัยท่ีอาจเกิดข้ึนได� 

4. ต>นทุนและผลประโยชน? ท้ังทางตรง ทางอ>อม และเชิงสัญลักษณ? โดยท้ังหมดนี้จะต�องได�รับ 
การประเมินอย�างครบถ�วน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต�อท้ังความสําเร็จและความล�มเหลวของนโยบาย 

เม่ือทราบถึงองค�ประกอบต�างๆ ของนโยบายท่ีจะต�องทําการประเมินแล�ว หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
จะต�องพิจารณาถึงแนวทางในการประเมินและเปรียบเทียบในมิติต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นการวิเคราะห�และ
เปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพ การเปรียบเทียบตามช�วงเวลา ซ่ึงหมายถึงก�อนและหลังจากท่ีได�มี 
การนํานโยบายลงสู�การปฏิบัติ หรือการเปรียบเทียบจากภาพฉายแนวโน�มในกรณีท่ีไม�มีการดําเนินนโยบาย 
(Business as Usual; BAU) กับกรณีท่ีมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ในกรณีของประเทศญ่ีปุ̀น ระบบและโครงสร�างองค�กรท่ีทําหน�าท่ีในการทบทวนและประเมินนโยบาย 
มีการจําแนกออกตามบทบาทและหน�าท่ีดังนี้ 

1. องค5กร/หน8วยงานท่ีทําหน�าท่ีในการประเมินนโยบาย ซ่ึงแต8งตั้งข้ึนตาม พรบ. ว8าด�วย 
การประเมินนโยบาย (The Policy Evaluation Act) โดยมีรูปแบบท่ีแตกต�างกันตามสาระของนโยบาย 
ได�แก� 



- แต�ละกระทรวงจะมีหน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีประเมินนโยบายของตัวเอง 
- การประเมินโดยองค�กรกลางท่ีทําหน�าท่ีบริหารการประเมินนโยบายโดยเฉพาะ 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินนโยบาย 

2. การตรวจสอบและประเมินนโยบาย (Inspection and Evaluation)  
- หากดําเนินการโดยองค�กรกลางท่ีทําหน�าท่ีบริหารการประเมินนโยบายโดยเฉพาะก็จะมี 

การตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือเผยแพร�และแถลงผลสู�สาธารณชน ซ่ึงหากได�รับข�อร�องเรียนใดๆ ก็จะแจ�งต�อ
กระทรวงผู�ออกนโยบายให�มีการปรับปรุงแก�ไข และหากกระทรวงเพิกเฉยไม�มีการปรับปรุงใดๆ ก็จะได�รับ 
การร�องเรียนซํ้าแล�วซํ้าอีก ซ่ึงการตรวจสอบและประเมินโดยองค�กรกลางนี้จะเป�นการแสดงให�เห็นถึง 
ความมีอํานาจท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม�ๆ ของภาครัฐ 

- หากดําเนินการโดยหน�วยงานตรวจสอบของแต�ละกระทรวง จะเป�นไปในลักษณะท่ีเป�นการรายงาน
ผลการประเมินให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการได�รับทราบ ทบทวน และปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร�องท่ีได�จาก
การประเมินนั้น 

3. การตรวจติดตาม (Auditing) จะดําเนินการได�ท้ังท่ีเป�นการตรวจติดตามภายในของแต�ละ
กระทรวงเอง (Internal auditing) และการตรวจติดตามโดย “Board of Audit” ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังจาก
คณะรัฐมนตรี หรือมีองค�ประกอบจากองค�กรหรือบุคคลภายนอกท่ีไม�มีส�วนได�ส�วนเสียกับนโยบายนั้นๆ  
(Third Party) เช�น ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ หรือบุคลากรด�านวิชาการจากสถาบันการศึกษา เป�นต�น 

4. การตรวจสอบด�านการเงิน (Financial Inspection) เป�นการประเมินนโยบายในส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับการใช�จ�ายเงินงบประมาณ ซ่ึงจะต�องได�รับการประเมินโดยสํานักงบประมาณของภาครัฐเท�านั้น     

5. กระบวนการร�องเรียนและรับเรื่องราวร�องทุกข5 (Processing Complaints and Grievances) 
จะมีการประเมินโดยองค�กรกลางท่ีทําหน�าท่ีบริหารการประเมินนโยบาย ท่ีปรึกษาด�านการบริหารเหตุร�องเรียน 
หรือท่ีปรึกษาของแต�ละกระทรวง แล�วแต�กรณี 

ระบบและโครงสร�างองค�กรท่ีทําหน�าท่ีในการทบทวนและประเมินนโยบายท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้  
จะมีการควบคุมดูแลโดยรัฐสภา ภายใต�คําปรึกษาจากผู�ตรวจการท่ีไม�ใช�ภาครัฐ 

บทสรุป กระบวนการทางนโยบายของแต�ละประเทศย�อมมีบริบท ข้ันตอน และโครงสร�างท่ีแตกต�างกันไป 
หากแต�ประเทศไทยจะสามารถเรียนรู�และศึกษาจากประสบการณ�ท่ีดีของประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังประเทศญ่ีปุ̀น 
มาปรับใช�ให�เหมาะสมกับบริบทของประเทศ อย�างไรก็ตาม ผู�เขียนมีความเห็นว�าสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ การท่ีทุก
ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องมีความตระหนักว�าการจัดทํานโยบายท่ีดีเป�นภารกิจท่ีต�องร�วมกันปฏิบัติ เพ่ือให�นโยบาย 
ท่ีได�กําหนดข้ึนสามารถแปลงลงสู�การปฏิบัติได�อย�างเป�นรูปธรรม และก�อให�เกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
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ผู�เขียนและเพ่ือนข�าราชการจากหลายหน�วยงาน รวม 12 คน ได�รับทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent 
Network) ประจําปD 2559 จากสํานักงาน ก.พ. เพ่ือเดินทางไปฝ7กอบรมหลักสูตร Public Management and 
Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service  
ณ National Graduate Institute for Policy Studies หรือชื่อย�อว�า GRIPS เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ̀น 
ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ซ่ึงนอกจากจะได�รับฟjงการบรรยายในห�องเรียนแล�ว 
ผู�จัดการฝ7กอบรมยังเปqดโอกาสให�ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและได�รับฟjงการบรรยายจากเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ
ส�วนกลาง เช�น Ministry of Economy Trade and Industry และ Ministry of the Environment รวมท้ัง
ได�มีโอกาสเข�าพบผู�บริหารของหน�วยงานในระดับภูมิภาคและระดับท�องถ่ิน ได�แก� (1)Nara Prefectural 
Office (2)Kyoto Prefectural Office  และ (3)Kyoto Municipality และรับฟjงการบรรยายด�านการบริการ
สาธารณะต�าง ๆ การพัฒนาเมืองให�น�าอยู� และมีความสมดุลระหว�างมาตรฐานชีวิตของคนญ่ีปุ̀นท่ีอาศัยอยู�ใน
เมืองท่ีต�องรักษาไว� กับจํานวนนักท�องเท่ียว ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกปD  

การฝ7กอบรมในระยะเวลา 2 สัปดาห� กับตารางวิชาเรียนท่ีต�องยอมรับว�าเข�มข�นมากจนในระยะแรก 
ผู�เขียนอดคิดไม�ได�ว�ามันเกินไปหรือเปล�า รับแล�วจะย�อยได�หรือไม� แต�ผลจากการร�วมแรงร�วมใจของผู�เข�ารับ 
การฝ7กอบรมทุกท�านก็ทําให�ลุล�วงมาได�ด�วยดี ทุกคนต�างมีความภูมิใจและต�างปวารณาตัวเป�นศิษย�เก�า 
ของ GRIPS กันเลยทีเดียว จึงอยากจะขอเชิญชวนผู�สนใจสมัครขอรับทุน Talent Network ในปDต�อ ๆ ไปว�าให�
เลือกไปอบรมท่ี GRIPS เป�นอันดับแรก 

จากประสบการณ�ท่ีได�รับดังกล�าวข�างต�น มีหลายสิ่งท่ีผู� เขียนได�เรียนรู�และประทับใจแต�อยาก 
จะขอถ�ายทอดประสบการณ�เหล�านั้น ณ ท่ีนี้ 2 ประเด็น  

ประเด็นแรก คือ การเปSนผู�นํา (Leadership)  
อย�างท่ีทราบกันว�าคุณสมบัติหนึ่งท่ีจะสามารถส�งเสริมการทํางานให�เจริญก�าวหน�า คือการเป�นผู�นํา 

หลายคนอาจจะสงสัยว�าหากเราไม�ได�มีตําแหน�งหน�าท่ีบริหาร อ�อนอาวุโส หรือมีนิสัยชอบทํางานคนเดียว  
ไม�อยากจะสุงสิงกับใคร ความรู�ความสามารถระดับปานกลาง ในท่ีประชุมไม�เคยออกความเห็น หรือเสนอ 
ไปแล�วไม�มีใครสนใจ อาการแบบนี้จะไปเป�นผู�นําได�อย�างไร แล�วมันจะเจริญไปได�อย�างไร แต�จากการรับฟjง 
การบรรยายของ Prof. Masahiro Horie ในหัวข�อ Leadership for 21st Century ทําให�ผู�เขียนโล�งใจ 
เป�นอย�างมาก เพราะบทเรียนตอนหนึ่งให�ข�อมูลว�า การเป�นผู�นํามีความหลากหลายมาก ๆ โดยจากหนังสือเรื่อง  
The End of Leadership ท่ีแต�งโดย Barbara และ Kellerman ในปD 2555 พบว�าเฉพาะคํานิยามของ 
Leadership เพียงอย�างเดียวก็มีมากกว�า 1,500 นิยาม และมีมากกว�า 50 ทฤษฎี ท่ีพยายามอธิบายเรื่องนี้ 
สรุปคือ ผู�นํามีหลายแบบ คนเรามีได�หลายสถานะท้ังเป�นผู�นําและผู�ตาม เช�น อยู�ท่ีทํางานมีบทบาทเป�นผู�นํา



องค�กรแต�เม่ืออยู�กับครอบครัวกลับเป�นผู�ตามเสียส�วนใหญ� ผู�นําท่ีเก�งกล�าสามารถในสถานการณ�แบบหนึ่ง 
อาจไม�ได�เรื่องในสถานการณ�อีกแบบ ผู�นําท่ีดีท่ีเหมาะสมกับคนกลุ�มหนึ่งก็อาจจะไม�ได�เรื่องเลยหากเปลี่ยนกลุ�ม
คนท่ีเป�นผู�ตาม เหล�านี้เป�นต�น เพราะฉะนั้นแต�ละคนจึงมีศักยภาพท่ีจะเป�นผู�นําท่ีดีในแบบฉบับท่ีเหมาะสมของ
แต�ละคนได� แค�ขอให�มีความม่ันใจ รู�จุดอ�อนและจุดแข็งของตนเอง หม่ันพัฒนาเพ่ือลดจุดอ�อนและขยายจุดแข็ง 
เรียนรู�การทํางานอย�างถ�องแท�จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญมีความซ่ือสัตย� ทํางานในความรับผิดชอบของ
ตนอย�างเต็มความสามารถ คือถ�าเราพยายามเช�นนี้แล�ว มันต�องใกล�เคียงกับนิยามซักข�อจากท้ังหมด  
1,500 นิยาม แน�นอน และถ�าหากยังคิดไม�ออกว�าจะเริ่มต�นอย�างไร แบบเรียนท่ีดีอย�างหนึ่งคือขอให�ท�านมอง
หาวีรบุรุษ (Hero) หรือบุคคลต�นแบบ (Idol) ในดวงใจ เพ่ือปรับใช�เป�นแบบอย�างในการฝ7กปฏิบัติ 

 ประเด็นท่ีสอง คือ จิตสํานึกด�านส่ิงแวดล�อม  
อย�างท่ีเราเห็นในรายการโทรทัศน� บ�านเมืองประเทศญ่ีปุ̀นสะอาดสวยงาม มีการรักษาสิ่งแวดล�อม 

แม�น้ําลําคลอง และสภาพอากาศเป�นอย�างดี และการประหยัดพลังงานเป�นส�วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคน
ท่ีนี่ คนญ่ีปุ`นในเมืองใหญ� เช�น โตเกียว ส�วนใหญ�ใช�ระบบขนส�งมวลชนท้ังรถไฟฟxาใต�ดิน รถไฟฟxาบนดิน รถไฟ 
หรือรถประจําทาง บางรายเลือกการข่ีจักรยานหรือการเดินไปทํางาน ส�วนหนึ่งเป�นเพราะญ่ีปุ̀นมีระบบขนส�ง
มวลชนท่ีดีมาก มีโครงข�ายท่ีสามารถเชื่อมต�อได�ง�าย สะดวก สามารถใช�บัตรโดยสารร�วมกันได� เป�นมิตรกับ
นักท�องเท่ียวต�างชาติอีกต�างหาก  ผู�เขียนกับเพ่ือนข�าราชการจากกรมชลประทานยืนยันในเรื่องนี้ได� เพราะ
พลัดหลงกับกลุ�มเพ่ือนข�าราชการต้ังแต�วันแรกท่ีไปถึง แต�สามารถหาทางกลับท่ีพักด�วยการใช�บริการรถไฟฟxา 
ใต�ดินได�ไม�ยาก แค�จํารหัสสถานี เช�น A1 B2 C9 แล�วดูว�าจะไปสถานีปลายทางรหัสอะไร ต�องเปลี่ยนสายรถไฟ
ท่ีรหัสใดบ�าง ตามท่ีระบุในแผนท่ีทางเดินรถไฟฟxาใต�ดิน  

 เง่ือนไขสําคัญหนึ่งท่ีทําให�ชาวญ่ีปุ`นจํานวนมากไม�นิยมซ้ือรถส�วนตัว คือ เจ�าของรถต�องแสดงหลักฐาน
ว�ามีพ้ืนท่ีจอดรถ คือบังคับกลาย ๆ ว�าถ�าไม�มีบ�านพักนี่แทบหมดสิทธิ์ เพราะตามอพาร�ทเมนท�และแมนชั่น 
ส�วนใหญ�จะไม�มีท่ีจอดรถ หากจะเช�าท่ีจอดรถจะต�องเสียค�าเช�า เป�นหม่ืนบาทต�อเดือน จะหาท่ีจอดตามถนน
ข�างทางแบบบ�านเรานี่ก็ไม�ได� ผิดกฎหมาย ค�าจอดรถชั่วคราวก็แสนแพงเช�นกัน บางแห�งเขียนไว� 300 เยน  
ต�อ 15 นาที นอกจากนี้ รถทุกคันต�องเข�าตรวจสอบความปลอดภัยทุก ๆ 2 – 3 ปD โดยมีค�าใช�จ�ายอย�างน�อย 
30,000 บาท รวมท้ังค�าประกันภัยท่ีสูงข้ึนตามอายุของรถด�วย อาจารย�ผู�สอนท�านหนึ่งกล�าวว�า วิธีการนี้
สามารถควบคุมจํานวนรถยนต�ส�วนบุคคลได�ดีกว�าการกําหนดว�า จะอนุญาตให�ประชาชนขับรถยนต�ส�วนบุคคล 
เข�าไปในตัวเมืองด�วยการดูจากเลขรหัสทะเบียนรถท่ีแตกต�างกัน เช�น สลับเลขคู�และเลขค่ี หรือเลขท�ายตัวใด
สามารถวิ่งเข�าในตัวเมืองได�วันใดบ�างในหนึ่งสัปดาห� เพราะการกําหนดเลขรหัสยิ่งจะส�งเสริมทางอ�อมให�
ประชาชนซ้ือรถไว�หลาย ๆ คัน เพ่ือมีตัวเลขท�ายทะเบียนให�ครบทุกวัน บ�าน 1 หลังอาจมีรถยนต� 7 คัน  

รักสิ่งแวดล�อมในประเทศตนเองยังไม�พอ ประเทศญ่ีปุ̀นยังแสดงให�เห็นในเวทีระดับโลกในการต�อสู�กับ
สภาวะโลกร�อน (Global Warming) โดยมีส�วนสําคัญในการผลักดันสนธิสัญญาเก่ียวกับภูมิอากาศของโลก 
หรือพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเป�นบันทึกข�อตกลงระหว�างประเทศฉบับเดียวของโลกท่ีมีเปxาหมายผูกพัน คือ การลด
การปล�อยก�าซเรือนกระจกท่ีเป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�โลกเรามีอุณหภูมิสูงข้ึน น้ําแข็งข้ัวโลกละลาย ได�แก�  
คาร�บอนไดออกไซด� (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด� (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร�บอน (HFCS) เปอร�ฟลูออโร



คาร�บอน (PCFs) ซัลเฟอร�เฮกซาฟลูโอไรด� (SF6) พิธีสารฉบับนี้บังคับให�ประเทศท่ีพัฒนาแล�วท่ัวโลก อาทิ 
ออสเตรเลีย ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นิวซีแลนด� สวิสเซอร�แลนด� และญ่ีปุ̀น ต�องลดการปล�อยก�าซเรือน
กระจกลงประมาณ คือ 5 % โดยเทียบกับระดับใน พ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ. 2551 – 2555 ท้ังนี้ ปjจจุบัน
รัฐบาลญ่ีปุ̀นได�ส�งเสริมผลักดันให�ทุกภาคส�วนก�าวผ�านสังคมพ่ึงพาพลังงานจากฟอสซิลไปสู�สังคมคาร�บอนตํ่า
(Low Carbon Society) เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนในอนาคต มีการส�งเสริมด�านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือลดการใช�เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมหลักสาขาต�าง ๆ เช�น ปqโตรเลียม ซีเมนต� เหล็กและเหล็กกล�า 
อลูมิเนียม และภาคการขนส�ง  รวมท้ังส�งเสริมการใช�พลังงานทางเลือก เช�น พลังงานจากแสงอาทิตย�  
ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน มีการติดต้ังแผงโซลาเซลล�ให�เห็นได�ท่ัวไปตามหลังคาอาคารและ
บ�านเรือนประชาชน 

รัฐบาลญ่ีปุ`นได�ใช�ระบบการศึกษาเพ่ือปลูกฝjงจิตสํานึกด�านการรักษาสิ่งแวดล�อมให�กับประชาชนทุกคน 
โดยการบรรจุเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมไว�ในหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต�ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให�เด็กซึมซับแนวคิดด�านการรักษาสิ่งแวดล�อมทีละน�อย เม่ือเติบโตเป�นผู�ใหญ�สามารถ 
นําความรู�ท่ีได�ไปปรับใช� ทําให�มาตรการต�าง ๆ ท่ีรัฐบาลประกาศใช�บรรลุผลสําเร็จและยั่งยืน ผู�เขียนเห็นว�า 
ส�วนหนึ่งท่ีทําให�คนญ่ีปุ`นมีจิตสํานึกด�านสิ่งแวดล�อมอาจเป�นเพราะสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร� ทรัพยากรมีจํากัด 
อีกท้ังการท่ีต�องเผชิญกับอุบัติภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ�บ�อยครั้ง ท้ังแผ�นดินไหว สึนามิ ไม�นับรวมความ
เสียหายจากภาวะสงคราม ทําให�เกิดความสูญเสียกับสภาพความเป�นอยู�ของประชาชนและสิ่งแวดล�อม  
กว�าจะฟ��นฟูให�มีสภาพดีเช�นเดิมต�องใช�เวลาและความอุตสาหะเป�นอย�างมาก ทุกฝ`ายต�างมีบทเรียนและเรียนรู�
ท่ีจะนํามาใช�ปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ ให�รักและช�วยกันรักษาดูแลสิ่งแวดล�อม เพราะต�างรู�ว�าสิ่งเหล�านี้มีค�า
เพียงใดถ�าสูญเสียไป เม่ือเปรียบกับเมืองไทยของเราซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�มาแต�ไหนแต�ไร 
เหมือนได�มาง�าย ๆ จึงไม�เห็นคุณค�า ไม�ช�วยกันดูแลรักษา เปรียบเทียบให�ง�ายข้ึนคือ เหมือนคนญ่ีปุ̀นเป�นเด็ก 
ท่ีทํางานเก็บเงินซ้ือมือถือราคาแพงด�วยตัวเอง รู�ว�าลําบากเพียงใดกว�าจะเก็บเงินซ้ือได�จึงใช�อย�างทะนุถนอม  
แต�บ�านเราคล�ายกับเด็กท่ีพ�อแม�จ�ายเงินซ้ือมือถือให� (ไม�บอกราคาอีกต�างหาก) ลูกก็ใช�ไปเรื่อย ท้ิงขว�างไม�ดูแล 
กะว�าถ�าเครื่องพัง ร�องไห�ซักพักเด๋ียวพ�อแม�ก็คงซ้ือเครื่องใหม�ให� ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องของไทย 
ต�องช�วยกันปรับแก�ทัศนะคติเช�นนี้ 

ข�อเสนอเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
1. การปลูกจิตสํานึกธรรมด�านสิ่งแวดล�อม ควรดําเนินการอย�างจริงจังต�อเนื่องต้ังแต�ระดับ

ประถมศึกษา ด�วยความร�วมมือของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน เน�นส�งเสริมให�รู�จักประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรในชีวิตประจําวัน และฝ7กปฏิบัติจนเป�นนิสัย เช�น การใช�น้ําและไฟฟxาอย�างประหยัด อาบน้ําปริมาณ
พอเหมาะ ไม�สาดน้ําเล�น ไม�เปqดก�อกน้ําท้ิงไว� ปqดไฟเม่ือเลิกใช� ไม�เปqดโทรทัศน�หรือตู�เย็นท้ิงไว� ส�งเสริมให�เด็กไป
โรงเรียนใกล�บ�าน ลดภาระการไปรับ-ส�งของผู�ปกครองลดการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง เป�นต�น ท้ังนี้ พ�อแม� ผู�ปกครอง 
และครูอาจารย�ต�องเป�นตัวอย�างท่ีดีให�แก�เด็ก และผู�บริหารต�องทําเป�นตัวอย�างท่ีดีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา 
สําหรับการจัดทําหลักสูตรเสริมสร�างจิตสํานึกด�านสิ่งแวดล�อมควรมีการพิจารณาร�วมกันในการกําหนดหลักสูตร
ระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ เช�น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดล�อม เป�นต�น นอกจากนี้ การส�งเสริมกิจกรรมลูกเสือจะช�วยส�งเสริมจริยธรรมและวินัยของเด็กได�ดี 
อีกทางหนึ่ง  

2. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรส�งเสริมการใช�ระบบขนส�งมวลชนทางรางแทนการใช�รถยนต� เพราะขนส�ง
ผู�โดยสารได�คราวละมาก ๆ แล�วยังลดการใช�พลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง โดยนอกจากจะเน�นเฉพาะ 
ในกรุงเทพมหานครแล�ว ควรวางแผนก�อสร�างภายในจังหวัดท่ีมีประชากรหนาแน�น เช�น จากตัวเมืองระยองถึง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือการสร�างทางรถไฟเชื่อมระหว�างจังหวัดท่ีมีจุดท�องเท่ียวท่ีไม�ห�างกันมาก 
ก็จะเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวได� เช�น รถไฟจากตราด ผ�านจันทบุรี  ระยองถึงชลบุรี เป�นต�น 

3, ควรมีมาตรการท่ีชัดเจนในการแก�ไขปjญหาการลุกล้ําคลองสาธารณะ พ้ืนผิวถนน รวมถึงการติด
ปxายโฆษณาท่ีไร�ระเบียบ เพราะเป�นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ทําให�สภาพบ�านเมืองไม�สะอาดเรียบร�อย เป�น
ภาพลักษณ�ท่ีไม�ดีต�อการท�องเท่ียวของประเทศ 

4. ควรส�งเสริมให�ภาคอุตสาหกรรมทําการวิจัยและพัฒนาด�านนวัตกรรม  เพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข�งขันระบบเศรษฐกิจโลก  ลดภาระการนําเข�าสินค�าจากต�างประเทศ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ของโลก โดยเฉพาะหากมีการอ�างเก่ียวกับภาวะโลกร�อน
เป�นกําแพงการค�า เช�น ถ�าโรงงานไม�สามารถลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกได�จะไม�ทําการซ้ือขายด�วย เป�นต�น 
หากภาคอุตสาหกรรมของเราไม�มีการวิจัยด�านนี้ ต�องรอบริษัทแม� หรือรอซ้ือเทคโนโลยีจากต�างประเทศท่ีอยู�
ต�างประเทศดําเนินการเพียงอย�างเดียว อาจไม�ทันต�อเหตุการณ� อย�างไรก็ตาม บางกรณีภูมิปjญญาด้ังเดิมก็
สามารถนํามาประยุกต�ใช�ได� เช�น การสร�างอาคารสํานักงานสีเขียวท่ีลดการใช�พลังงาน ดังจะเห็นได�ว�าอาคาร
โรงเรียนหรืออาคารสํานักงานราชการของบ�านเราท่ีมีความเก�าแก� จะมีลักษณะเป�นอาคารเพดานสูง ประตูบาน
ใหญ� อากาศถ�ายเทสะดวก ทําให�เย็นสบาย ไม�ต�องใช�เครื่องปรับอากาศ การสร�างบ�านใต�ถุนสูงทําให�อากาศ
ถ�ายเทสะดวก ลดความร�อนในบ�าน และลดปjญหาเครื่องใช�ในบ�านเสียหายหากเกิดน้ําท�วม เป�นต�น 
เอกสารอ�างอิง 
Masahiro  Horie. (25 มิถุนายน 2559). Leadership for the 21st Century. เอกสาร 
 ประกอบการฝ7กอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training 
 Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service. GRIPS ,โตเกียว  
Greenpeace Thailand. (ไม�ปรากฏปDท่ีพิมพ�).พิธีสารเกียวโต. ค�นเม่ือ 4 กรกฎาคม 2559, 
           จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-   
energy/governments/kyoto-protocol/ 
คอลัมน�รู� ทันพลังงาน หนังสือพิมพ� โพสต� ทู เดย� . (ไม�ปรากฏปD ท่ีพิมพ� ) .  ญ่ี ปุ̀นกับรูปแบบการจัดการ 
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นันทประภา นันทิยะกุล 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานมาตรฐานสินค&าเกษตรและอาหารแห#งชาติ 

 

 ข�าพเจ�ามีความใฝ`ฝjนที่จะได�เดินทางไปยังดินแดนอาทิตย�อุทัยสักครั้งในชีวิต เมื่อได�ทราบว�า
สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดให�มีทุนรัฐบาลสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent 
Network) ประจําปD 2559 เพ่ือไปฝ7กอบรม ณ ประเทศญี่ปุ`น ข�าพเจ�าจึงไม�รีรอที่จะคว�าโอกาสนั้นไว�ทันที 
การเดินทางไปฝ7กอบรมที่ประเทศญี่ปุ`นในครั้งนี้จึงนับเป�นโอกาสท่ีดีอย�างยิ่งท่ีได�ทําให�ฝjนของข�าพเจ�าเป�น
ความจริง ขอกราบขอบพระคุณสํานักงาน ก.พ. และ National Graduate Institute of Policy Studies 
(GRIPS) ที่ได�จัดให�มีโครงการฝ7กอบรมดีๆเช�นนี้เพื่อพัฒนาข�าราชการไทย การได�ไปใช�ชีวิตนักเรียนสไตล�
ญ่ีปุ̀นเป�นเวลาถึงสองสัปดาห�ได�ให�อะไรกับข�าพเจ�ามากมาย ได�เปqดโลกทัศน�ใหม�จากการเรียนรู�แนวคิดและ
หลักการในการบริหารภาครัฐและการเสริมสร�างภาวะผู�นําจากเซนเซย� (ซึ่งหมายความถึง “อาจารย�”                 
ในภาษาญี่ปุ`น) ผู �มากด�วยประสบการณ� ได�สัมผัสวัฒนธรรมแบบดอกเบญจมาศของคนญี่ปุ`น กล�าวคือ 
ความมีสุนทรียภาพ รักธรรมชาติ เรียบร�อย ขี้เกรงใจ แต�ในขณะเดียวกันคนญี่ปุ`นก็ยังคงแสดงให�เห็นถึง
ความเป�นสายเลือดซามูไรที่มีความเด็ดขาดและเอาจริงเอาจังมากในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ คนญี่ปุ`นยังมี
แนวคิดที่สร�างสรรค� ชอบที่จะคิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตให�สะดวกสบายยิ่งขึ้น               
มีการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีกับสิ่งต�างๆรอบตัวตั้งแต�ข�าวของเครื่องใช�ภายในบ�าน ระบบสุขภัณฑ�แบบ
อัตโนมัติ อุปกรณ�เครื่องใช�อิเล็กทรอนิกส�ในชีวิตประจําวัน ระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร ไปจนถึง
ระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย จากการรับฟjงการบรรยายของเซนเซย�หลายๆ ท�าน
ในการอบรมครั้งนี้ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ที่สําคัญต�างๆ อาทิ กระทรวงเศรษฐกิจ
การค�าและอุตสาหกรรม ศาลาว�าการจังหวัดเกียวโต และ OMRON Corporation ซึ่งเป�นบริษัทเอกชน               
ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการคิดค�นและพัฒนาเทคโนโลยีในจังหวัดเกียวโต ผู�บรรยายมักจะกล�าวถึงคําว�า 
“Internet of Things” หรือ IoT อยู�บ�อยครั้ง ผู�คนโดยท่ัวไปมักจะคุ�นเคยกับคําว�า “Internet” ซ่ึงในภาพรวม 
คือการเชื่อมต�อระหว�างคนกับอินเทอร�เน็ตผ�านระบบเครือข�ายด�วยอุปกรณ�คอมพิวเตอร� โทรศัพท�มือถือ 
หรืออุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�รูปแบบอื่นๆ แต�คําว�า “Internet of Things” นั้น เป�นคําศัพท�ใหม�ที่ไม�คุ�นหู 
เม่ือข�าพเจ�าและเหล�าคณะนักเรียนไทยได�ยินเป�นครั้งแรกจึงมีข�อสงสัยอย�างยิ่งว�ามันคืออะไร และมีแนวคิด
ในการนําไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�างๆ ได�อย�างไร 

 “Internet of Things” หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ�และเครื่องมือต�างๆ เช�น 
โทรศัพท�มือถือ รถยนต� ตู�เย็น โทรทัศน� และอ่ืนๆ เข�าไว�ด�วยกัน เพ่ือให�เชื่อมโยงและสื่อสารกันได�ผ�านเครือข�าย
อินเทอร�เน็ตท่ีโยงใยกันทั่วโลก เป�นการขยายแนวคิดจากการเชื่อมต�อระหว�าง “คนกับอินเทอร�เน็ต” ไปสู�



การเชื่อมต�อระหว�าง “สิ่งของกับอินเทอร�เน็ต” ซ่ึงมีเปxาหมาย คือ ช�วยกันทํางานเพ่ือให�ความเป�นอยู�ของมนุษย�
สะดวกสบาย และใช�ชีวิตอย�างฉลาด หรือ smart มากข้ึน องค�กรต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถนํา IoT 
มาช�วยในการบริหารจัดการ คํานวณ หรือประมาณการได�โดยใช�ข�อมูลต�างๆ ท่ีถูกรวบรวมผ�าน Sensors 
Technology แล�วส�งผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต มาเก็บไว�ในฐานข�อมูลกลาง ในปjจจุบัน IoT เป�นสิ่งท่ีผู�คนท่ัวโลก
กําลังให�ความสนใจ หลายประเทศได�เริ่มนํามาประยุกต�ใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  
ซึ่งส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู�อุตสาหกรรมยุคใหม� 
หรือท่ีเรียกว�า Industry 4.0 โดยอาศัยการเชื่อมต�อสื่อสารและทํางานร�วมกันระหว�างเครื่องจักร มนุษย� และ
ข�อมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกต�องแม�นยํายิ่งข้ึน จากผลการสํารวจและจัดอันดับ
โดยเว็บไซต� IoT Analytics ความนิยมในการประยุกต�ใช� Internet of Things 10 อันดับแรกแสดงให�เห็นถึง
การเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของคนเราต้ังแต�ระดับบุคคล ครอบครัว สังคมเมือง สังคมเกษตร
และอุตสาหกรรม แสดงดังรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 การประยุกต5ใช� Internet of Things  

   ในประเทศญ่ีปุ̀น มีการนํา IoT มาประยุกต�ใช�อย�างกว�างขวางในรูปแบบของ Cyber Physical 
System (CPS) ซ่ึงเป�นเทคโนโลยีท่ีผสมผสานโลกดิจิตอลเข�ากับโลกแห�งความเป�นจริงและกระบวนการทาง
กายภาพต�างๆ ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรมและการบริการรูปแบบใหม�ๆ มากมาย ตัวอย�างเช�น Smart Home ซ่ึงมี
การติดต้ังเซ็นเซอร�ภายในบ�านเพ่ือตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู�อยู�อาศัย และส�งสัญญาณไปสั่งการเปqดหรือปqด
สวิตซ�ไฟตามห�องต�าง ๆ ท่ีมีคนหรือไม�มีคนอยู� เพ่ือการใช�ไฟฟxาอย�างคุ�มค�าและตอบสนองต�อมาตรการประหยัด
พลังงานของรัฐบาลญ่ีปุ̀น (เนื่องจากเหตุระเบิดโรงงานไฟฟxานิวเคลียร�ฟูกูชิม�าหลังจากเหตุการณ�แผ�นดินไหว
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554), Intelligent Transportation System และ Smart Car ท่ีใช� IoT ช�วยให�ระบบ



การขนส�งเป�นไปตามเวลาและแผนการท่ีกําหนดไว� หรือยานพาหนะสามารถขับเคลื่อนไปยังจุดหมายหรือหยุด
ได�เอง, Integrated Community Care System และ Smart Medical จะใช�อุปกรณ�เพ่ือวัดสัญญาณชีพของ
ผู�ป̀วยหรือผู�สูงอายุท่ีอยู�อาศัยเองตามลําพังและส�งข�อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย� หรือส�งข�อความเรียก
หน�วยกู�ชีพหรือรถฉุกเฉินได�เม่ือจําเป�น เพ่ือช�วยลดภาระในการบริหารจัดการและการดูแลผู�ป̀วยในโรงพยาบาล
หรือบ�านพักคนชราซ่ึงเป�นปjญหาท่ีสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมประชากรสูงอายุ (aging population 
society) ในญ่ีปุ̀น, Smart Retail ช�วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือสินค�าได�แบบเรียลไทม�และการ
ขายปลีกในห�าง, Smart Supply Chain ใช�ในการติดตามสินค�าท่ีกําลังขนส�งไปตามท�องถนน หรือการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของสินค�า หรือการปxองกันการลักขโมยสินค�า เป�นต�น โดยในแผนพ้ืนฐานของการพัฒนาด�าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของญ่ีปุ`นลําดับท่ี 5 (ปD 2016-2020) มีการกําหนดนโยบายให� IoT เป�นหนึ่ง ใน 14 
เทคโนโลยีหลัก ในการแก�ไขปjญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ และความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมญ่ีปุ̀นให�เป�น 
Smart City ซ่ึงเป�นลักษณะของสังคมเมืองยุคใหม�ท่ีมีการเชื่อมโยงระหว�างคนกับอินเทอร�เน็ต สิ่งของกับ
อินเทอร�เน็ต การบริการกับอินเทอร�เน็ต และข�อมูลอินเทอร�เน็ต เพ่ือควบคุมระบบการจัดการและควบคุม
การจราจรไปจนถึงระบบการจัดการพลังงาน จัดการน้ํา จัดการขยะ ระบบตรวจจับและเฝxาระวังความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดล�อม รวมถึงการส�งเสริมให�สังคมญี่ปุ`นก�าวขึ้นเป�น Super Smart Society (รูปที่ 2) 
ซึ่งเป�นสังคมที่สามารถตอบสนองความต�องการต�างๆ ของประชากรได�โดยการจัดเตรียมผลิตภัณฑ�และ
การบริการตามที่จําเป�นในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม ประชากรทุกคนสามารถได�รับการบริการที่ดี               
มีคุณภาพชีวิต และสะดวกสบายสําหรับแต�ละปjจเจกชนซ่ึงมีความต�องการแตกต�างกัน อย�างไรก็ตาม การท่ี
ประเทศญ่ีปุ`นจะพัฒนาด�วยเทคโนโลยีให�ก�าวถึงจุดสูงสุดนั้น ก็ไม�ลืมท่ีจะคํานึงถึงจริยธรรมในการใช�เทคโนโลยี 
โดยรัฐบาลของประเทศญี่ปุ`นได�ให�ความสําคัญกับสิทธิข�อมูลส�วนบุคคลหรือองค�กร การปกปxองทรัพย�สิน
ทางปjญญาในรูปของดิจิตอล และความรับผิดชอบต�อความเสียหายหรือการสูญเสียต�อคนหรือทรัพย�สิน
จากการเก็บหรือการใช�สารสนเทศอีกด�วย 



 
รูปท่ี 2 Super Smart Society Platform 

จากท่ีกล�าวมานั้น จะเห็นได�ว�าญ่ีปุ`นเป�นผู�นําในด�านการพัฒนาเทคโนโลยีอย�างยิ่งยวด สําหรับประเทศไทย
สามารถนําแนวคิด IoT มาปรับใช�ให�เหมาะสมกับบริบทของประเทศได�ในหลายด�านด�วยกัน แต�ในบทความ
ฉบับนี้ ข�าพเจ�าจะขอนําเสนอมุมมองเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาด�านการเกษตร เนื่องจากประเทศไทย 
เป�นประเทศเกษตรกรรม มีอุตสาหกรรมการเกษตรเป�นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งท่ีทํารายได�เข�าประเทศ 
และวิสัยทัศน�ของรัฐบาลไทยก็มีจุดมุ�งหมายจะเป�นแหล�งผลิตอาหารท่ีม่ันคงเพ่ือให�สามารถผลิตอาหารปxอน
ประชากรโลกท่ีจะมีมากข้ึนในอนาคตได� อย�างไรก็ตาม ในปjจจุบันหรือในอนาคตอันใกล�นี้ ประเทศไทยอาจต�อง
เผชิญกับปรากฏการณ�ธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีส�งผลต�อปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได� ราคาพืชผลทางการเกษตรจะ
ผันแปรตามปริมาณผลผลิตซ่ึงไม�สามารถคาดการณ�ได�ล�วงหน�า การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรหรือ
แรงงานขาดคุณภาพ รวมถึงสภาวะโลกร�อนท่ีทําให�สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป จนภูมิปjญญาชาวบ�าน
ที่สืบทอดกันมาหลายชั ่วคนเริ ่มใช�ไม�ได�ผลหรือก�อให�เกิดความเสี่ยงมากข้ึน ปjจจัยเหล�านี้ทําให�การทํา
การเกษตรในอนาคตข�างหน�าจะต�องวางอยู�บนพ้ืนฐานของข�อมูลและสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�าง
เรียลไทม� ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําเทคโนโลยี IoT มาประยุกต�ใช�และผสมผสานเข�ากับ เกษตรอัจฉริยะ 
หรือ สมาร5ทฟาร5ม (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เพ่ือตอบโจทย�ปjญหาเหล�านี้ โดยการนํา
เทคโนโลยีทันสมัยท้ังระบบคอมพิวเตอร� การสื่อสาร ระบบเซ็นเซอร� และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับ
งานด�านการเกษตรผ�านมือถือหรือ smart phone (รูปท่ี 3) เพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงทางอาหารและส�งเสริม
วิถีชีวิตเกษตรกรรมให�เกิดความยั่งยืนอีกด�วย ซ่ึงข�าพเจ�าม่ันใจว�ามือถือหรือ smart phone จะเป�นกุญแจ
สําคัญต�อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ผ�าน application ท่ีช�วยตอบสนองความต�องการ



ของเกษตรกรอย�างตรงจุดและจะส�งผลให�เกิดการพลิกรูปแบบการทําการเกษตรของเกษตรกรจากหน�ามือเป�น
หลังมือ รวมถึงการทํางานของเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตร จะไม�ใช�เป�นผู�สนับสนุนปjจจัยการผลิตหรือจัดอบรม
ให�ความรู�กับเกษตรกรอีกต�อไป แต�จะผันตนเองมาทําหน�าท่ี coaching ให�เกษตรกรสามารถใช�เทคโนโลยีได�
อย�างเหมาะสม สามารถค�นหาสิ่งท่ีอยากรู� และตัดสินใจบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีถูกต�องท้ังในด�านการผลิตและ
การตลาด และสามารถพัฒนาตนเองเป�น smart farmer ได�อย�างสมบูรณ� 

 
รูปท่ี 3 สมาร5ทฟาร5ม 

เกษตรกรไทยและผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการทําการเกษตรจึงควรเริ่มศึกษาและให�ความสําคัญกับการนํา IoT 
มาสนับสนุนแนวทาง เกษตรกรรมความแม8นยําสูง (Precision Agriculture) ซ่ึงเป�นกลยุทธ�การทํา
การเกษตรท่ียึดหลัก “ควบคุมการใช�ปjจจัยการผลิตให�ถูกท่ีถูกเวลา” โดยเน�นการทําเกษตรท่ีเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม และมีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�คุ�มค�าท่ีสุดด�วยการดูแลทุกกระบวนการอย�างมีประสิทธิภาพและ
แม�นยําผ�านระบบเซ็นเซอร�ท่ีจะทําการเก็บข�อมูลและวิเคราะห�ด�วยเครื่องมือสมัยใหม�เพ่ือให�กระบวนการผลิต
ถูกต�อง ต้ังแต�เริ่มหว�านเมล็ด รดน้ํา ให�ปุ�ย ให�ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เพื่อให�ได�
ผลผลิตสูงสุด เกษตรกรรมความแม�นยําสูงจะใช�วิธีการสังเกต ตรวจวัด และควบคุมจัดการการใช�ปjจจัยการผลิต
ให�เหมาะสมกับความต�องการของพืชหรือสัตว�ในแต�ละพ้ืนท่ีหรือแต�ละช�วงเวลา จึงช�วยลดเวลาและแรงงาน                 
ในการดําเนินกิจกรรม ควบคุมการใช�ปjจจัยการผลิตท่ีมากเกินไป ลดการสูญเสียทรัพยากร และช�วยยับยั้ง
ปjญหาการปนเป��อนของแร�ธาตุและสารอาหารลงดินและแหล�งน้ํา ซ่ึงก�อให�เกิดผลเสียต�อคุณภาพดินและสร�าง
มลพิษทางน้ําตามมาเป�นลําดับ โดยตัวอย�างของเทคโนโลยีที่น�าสนใจซึ่งนํามาใช�ในการทําเกษตรกรรม
ความแม�นยําสูง เช�น เทคโนโลยีในการระบุพิกัด (Global Positioning System: GPS) เพ่ือการระบุตําแหน�ง
บนผิวโลกโดยอาศัยดาวเทียม ซ่ึงนําไปใช�ในการควบคุมรถไถเพ่ือพรวนดิน หยอดปุ�ย และเก็บเก่ียว, ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร� (Geographic Information Systems: GIS) ซ่ึงรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
แล�วนํามาแสดงผลเป�นแผนท่ีแสดงพิกัดภูมิศาสตร� เพ่ือการวางแผนควบคุมการใช�ปjจจัยการผลิตให�เหมาะกับ
ความต�องการของพืช, เทคโนโลยีการรับรู�ระยะใกล� (Proximal sensing) หรือเซ็นเซอร�เพ่ือตรวจวัดค�าต�างๆ 
ในจุดท่ีสนใจ เช�น สภาพดิน อากาศ โรคพืช และระดับผลผลิต, การสํารวจจากระยะทางไกล (Remote 
Sensing : RS) เป�นการถ�ายภาพจากทางไกลด�วยดาวเทียม เพ่ือสํารวจศักยภาพการผลิต ความต�องการหรือ
ขาดแคลนธาตุอาหารในดินของแต�ละพ้ืนท่ี ซ่ึงเหมาะกับการเก็บข�อมูลในพ้ืนท่ีขนาดใหญ� หรือการใช�อากาศ
ยานไร�คนขับหรือเครื่องบินวิทยุบังคับท่ีติดต้ังระบบบินเองได�อัตโนมัติ หรือโดรน (Drones) ในการสํารวจความ
หลากหลายของพ้ืนท่ีการเกษตร และการระบาดของศัตรูพืช เป�นต�น 



      จะเห็นได�ว�าเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรกรรมความแม�นยําสูงหากได�พัฒนามาใช�ร�วมกับ IoT แล�ว                 
จะเป�นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบการเกษตรของไทยให�มีศักยภาพมากข้ึน ช�วยลดข้ันตอนและเวลา              
ในการทํางาน ลดต�นทุนการผลิตในด�านแรงงานลงได�เนื่องจากใช�ระบบคอมพิวเตอร�ในการจัดการและสามารถ
ควบคุมระบบการทํางานในฟาร�มผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตโดยท่ีเกษตรกรไม�จําเป�นต�องอยู�ในฟาร�ม มีการ
ควบคุมปjจจัยการผลิต และใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน�และคุ�มค�ามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกด�วย อย�างไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีต�างๆมาใช�ต�องตระหนักว�าเทคโนโลยีเหล�านี้              
มีต�นกําเนิดมาจากต�างประเทศ ซึ่งมีการเตรียมคนและพัฒนาระบบพื้นฐานสนับสนุนอย�างสมบูรณ�แล�ว 
แต�สําหรับประเทศไทย ระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเหล�านี้ยังมีบริการได�ไม�ท่ัวถึงหรือยังไม�สามารถใช�งานได�อย�างเต็มท่ี 
เช�น ระบบสารสนเทศและอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการเชื่อมต�อและประเมินผลการทํางานยังไม�ครอบคลุม
ทั่วประเทศและมีจํากัดเฉพาะในเขตชุมชนเท�านั้น อีกประการหนึ่งคือ เกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรกรรม
ความแม�นยําสูงเป�นระบบท่ีต�องใช�เงินลงทุนสูง จึงเหมาะกับการเกษตรท่ีต�องการการดูแลรักษาและให�ผลผลิต
ท่ีมีมูลค�าสูง ดังนั้น การใช�เทคโนโลยีดังกล�าวเพ่ือการพัฒนาการเกษตรในยุคดิจิตอลนี้ จึงไม�อาจจะนําไปใช�ได�
ทันที จะต�องทําการศึกษาเพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเสียก�อนโดยเฉพาะการเตรียมความพร�อมของบุคคล                 
ท่ีเก่ียวข�อง จึงจะนําเทคโนโลยีเหล�านี้มาใช�ได�อย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ คุ�มค�ากับการลงทุน และต้ังอยู�บน
พ้ืนฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรมชลประทาน 
 

 จากการท่ีผู�เขียนได�รับทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network) จากสํานักงาน ก.พ. เพ่ือไป
ฝ7กอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training Program for High Potential 
Officials for the Thai Civil Service ณ สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies 
(GRIPS) ประเทศญ่ีปุ̀น เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559  ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559  ร�วมกับเพ่ือนร�วมอาชีพ
ข�าราชการจากหน�วยงานต�างๆ ท่ีผ�านการคัดเลือกกันมาอย�างเข�มข�น  ท้ังการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ    
CU-TEP และกรมชลประทานซ่ึงเป�นหน�วยงานต�นสังกัดของผู�เขียนยังได�มีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ�
ผู�สมัครท่ีผ�านการทดสอบ CU-TEP เป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด�วย  ซ่ึงมีประเด็นท่ีน�าสนใจต้ังแต�คําถาม
ในการสอบสัมภาษณ�จากกรรมการสอบสัมภาษณ�  โดยคําถามจะเน�นถามถึงภาวะผู�นําและการนําความรู�จาก
การอบรมกลับมาใช�ประโยชน� 
 

 
การสัมภาษณ�เพ่ือคัดเลือกผู�สมัครของกรมชลประทาน 

 
 หนึ่งในคําถามท่ีผู�เขียนเห็นว�าคําตอบท่ีตอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�น�าจะเป�นประโยชน� 
ในการนําไปใช�เป�นแนวทางการบริหารหน�วยงานราชการ 
กรรมการ : คุณคิดว�าผู�นําท่ีดีควรเป�นอย�างไร? 
ผู�เขียน : ผู�นําท่ีดีควรเป�นผู�นําท่ีนําองค�กรแล�วทําให�คนดีและคนเก�งอยากเข�ามาร�วมงานกับองค�กร   
จากท่ีทุกท�านทราบกันดีว�าทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดขององค�กรคือทรัพยากรมนุษย� เม่ือคนดีและคนเก�งเข�ามา
ร�วมงานในองค�กรแล�ว คนเหล�านี้จะช�วยกันพัฒนาองค�กรให�ก�าวหน�าและเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันให�กับ
องค�กร ในทางตรงกันข�ามหากผู�นํานําองค�กรแล�วคนดีและคนเก�งในองค�กรทยอยกันลาออกหรือ 



ขอย�าย  องค�กรนั้นก็จะกลายเป�นองค�กรท่ีรอวันล�มสลาย  ในการเลือกผู�นําองค�กรนั้น  หากองค�กรไม�มีคนท่ี
เป�นท้ังคนเก�งและคนดีในคนคนเดียวกันมาเป�นตัวเลือก  ควรเลือกคนดีเป�นผู�นําและให�คนเก�งเป�นผู�ช�วย  จะ
เป�นแนวทางในการเลือกผู�นําเพ่ือบริหารองค�กรท่ีดีท่ีสุด  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
ท่ีว�า “ในบ�านเมืองนั้น    มีท้ังคนดีและคนไม�ดี  ไม�มีใครท่ีจะทําให�ทุกคนเป�นคนดีได�ท้ังหมด  การทําให�
บ�านเมืองมีความปกติสุขเรียบร�อย  จึงมิใช�การทําให�ทุกคนเป�นคนดี  หากแต�อยู�ท่ีการส�งเสริมคนดี  ให�คนดี
ปกครองบ�านเมืองและควบคุมคนไม�ดี  ไม�ให�มีอํานาจ  ไม�ให�ก�อความเดือดร�อนวุ�นวายได�” 
 จากการท่ีได�ไปฝ7กอบรมและสัมผัสการใช�ชีวิตของชาวญ่ีปุ̀นทําให�ผู�เขียนพบว�าสิ่งท่ีทําให�ประเทศญ่ีปุ̀น
พัฒนาได�อย�างรวดเร็ว คือ จริยธรรมและระเบียบวินัยของชาวญ่ีปุ`น  โดยจะขอแยกเป�นประเด็นดังต�อไปนี้ 
 
ด�านจริยธรรม 
 ในส�วนของจริยธรรมท่ีเ ก่ียวเนื่องกับความเป�นผู�นํานั้น  ผู� เ ขียนได�แลกเปลี่ยนแนวคิดกับ            
Prof. Masahiro Horie อดีตผู�ช�วยรัฐมนตรี Ministry of Internal Affairs and Communications และ 
Director of the Executive Development Center for Global Leadership, GRIPS ได�ข�อคิดท่ีน�าสนใจ
สรุปได�ดังนี้ 

• ในการเลือกคนเป�นผู�นําควรดูท่ีคุณสมบัติ 3 อย�าง คือ 
1. ความซ่ือสัตย� 
2. ความสามารถ 
3. ความขยัน 
หากคนท่ีเลือกนั้นขาดคุณสมบัติข�อท่ี 1 แล�ว คุณสมบัติข�อท่ี 2 และ 3 ของเขาจะย�อนกลับมาทําลาย

องค�กรแทน ดังนั้น ความซ่ือสัตย�จึงเป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการเป�นผู�นํา 

• การให�คนทุจริตคดโกงเป�นผู�นําเป�นวิธีทําลายองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะจะทําให�คนดีใน
องค�กรแปดเป��อนและคนเก�งในองค�กรก็ทํางานลําบาก  และในท่ีสุดองค�กรก็จะสูญเสียคนเหล�านี้พร�อม
กับสูญเสียความสามารถในการแข�งขันไป 

 ในด�านการบริหารงานระบบราชการนั้น  ญ่ีปุ̀นมีการใช�ระบบคุณธรรมท่ีดี  โดยเปqดโอกาสให�
ข�าราชการท่ีเป�นผู�ใต�บังคับบัญชาสามารถประเมินผู�บังคับบัญชาของตน  โดยผลการประเมินดังกล�าวจะส�งไป
ยังผู�บังคับบัญชาลําดับถัดไป  ซ่ึงระบบนี้มีข�อดีดังนี้ 

• ได�ผู�นําองค�กรท่ีเป�นคนดีคนเก�งและได�รับการยอมรับอย�างแท�จริงจากบุคลากรในองค�กรนั้นๆ 

• ช�วยให�การประเมินและแต�งต้ังมีความเป�นธรรมมากข้ึน  เพราะการบริหารองค�กรของผู�นําส�งผลต�อ
บุคลากรทุกคนในองค�กร  หากผู�นําบริหารองค�กรไม�ดีก็จะส�งผลกระทบต�อบุคลากรในองค�กรด�วย  
ดังนั้น ในการบริหารงานของหน�วยงานราชการไทย  ไม�ควรให�ผู�บังคับบัญชาเป�นผู�ประเมินแต�เพียง
ฝ`ายเดียว  ควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชารวมถึงผู�รับบริการประเมินผู�บังคับบัญชาของหน�วยงานด�วย 



• ลดโอกาสในการวิ่งเต�นซ้ือขายตําแหน�ง  จากการท่ีการประเมินและแต�งต้ังข้ึนอยู�กับผู�บังคับบัญชา
ลําดับถัดไปเพียงไม�ก่ีคน  กลายเป�นข้ึนอยู�กับผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�รับบริการด�วย  ซ่ึงจะช�วยลดการ
ทุจริตคอรัปชั่นเพ่ือถอนทุนจากการวิ่งเต�นซ้ือตําแหน�งได�อีกอย�างหนึ่ง 

 
ด�านระเบียบวินัย 
 มีอยู�ครั้งหนึ่งซ่ึงผู�เขียนและกลุ�มข�าราชการไทยท่ีไปฝ7กอบรมประทับใจเก่ียวกับการตรงต�อเวลาของ
ชาวญ่ีปุ̀นเป�นอย�างมาก  เนื่องจากเกือบวันสุดท�ายของการฝ7กอบรมนั้น Prof. Masahiro Horie เป�นอาจารย�
ผู�บรรยาย  ซ่ึงท�านเดินทางมาถึงห�องฝ7กอบรมช�ากว�ากําหนด 3 นาที  โดยเวลาเพียง 3 นาทีนี้สําหรับคนไทย
อาจไม�ทันได�สังเกตว�าอาจารย�มาช�ากว�ากําหนด  แต�เม่ืออาจารย�มาถึงห�องฝ7กอบรมก็ได�ทําการกล�าวขอโทษ 
ผู�เข�ารับการอบรมทุกคนท่ีท�านอาจารย�มาสาย  เนื่องจากเช�าวันนั้นฝนตกและทําให�ระบบรถไฟใต�ดินของ
โตเกียวมีปjญหา  ทําให�ผู�เขียนและกลุ�มข�าราชการไทยท่ีไปฝ7กอบรมรู�สึกว�าเวลา 3 นาทีท่ีหายไปนี้ทําให�พวกเรา
ได�พบกับสิ่งท่ีมีค�ายิ่งกว�า  นั่นคือการให�ความสําคัญต�อการตรงต�อเวลาของชาวญ่ีปุ̀น  แตกต�างจากคนไทยท่ี
การประชุมและพิธีการต�างๆ นั้น  ผู�ท่ีมักจะมาสายและให�ผู�อ่ืนรอมากท่ีสุดคือ ประธาน  และมักจะไม�มี 
การขอโทษใดๆ  ซ่ึงแนวคิดของชาวญ่ีปุ̀นนั้น  การตรงต�อเวลาคือการให�เกียรติแก�ผู�ท่ีได�ทําการนัดหมายและ
แสดงถึงการให�ความสําคัญแก�เรื่องท่ีได�ทําการนัดหมายด�วย  ท้ังนี้ นิสัยความเป�นระเบียบวินัยจะสังเกต
เบ้ืองต�นได�จากการตรงต�อเวลา  ผู�นําท่ีไม�ตรงต�อเวลามักจะทําให�ระเบียบวินัยของผู�ใต�บังคับบัญชาหย�อนยาน
ตามไปด�วย 
 ลักษณะนิสัยอีกอย�างหนึ่งของชาวญ่ีปุ̀นท่ีผู�เขียนประทับใจ คือ พวกเขามักจะคํานึงถึงผู�อ่ืนก�อนตัวเอง
เสมอ  เห็นได�จากการข้ึนบันไดท่ีทุกคนจะเดินชิดซ�าย  เพ่ือเปqดทางด�านขวาให�กับผู�ท่ีมีธุระเร�งด�วนสามารถไป
ได�อย�างสะดวก  การเข�าคิวเพ่ือซ้ือของและข้ึนรถโดยสารประจําทางอย�างเป�นระเบียบ  และการเคารพกฎ
จราจรอย�างเคร�งครัด  ซ่ึงเรื่องนี้ผู�เขียนเคยสอบถาม Assoc. Prof. Yasuyuki Watanabe ว�าอะไรท่ีทําให� 
ชาวญ่ีปุ̀นยึดม่ันในระเบียบวินัย  ท�านได�ให�คําตอบท่ีน�าสนใจว�าสิ่งท่ีทําให�ชาวญ่ีปุ̀นยึดม่ันในระเบียบวินัยนั้น
เนื่องจากญ่ีปุ̀นมีสภาพภูมิประเทศเป�นเกาะท่ีไม�ค�อยอุดมสมบูรณ�และเต็มไปด�วยภัยธรรมชาติท้ังแผ�นดินไหว
และคลื่นยักษ�สึนามิ  ดังนั้นการรวมตัวกันเพ่ือช�วยเหลือกันจึงเป�นเรื่องจําเป�นอย�างมากมาต้ังแต�สมัยโบราณ  
เรื่องสังคมจึงเป�นเรื่องท่ีสําคัญมากท่ีทุกคนต�องทําตามกฎระเบียบ  สิ่งนี้ทําให�ชาวญ่ีปุ̀นมีวินัย มีความพร�อม
เพรียงและรักษากฎกติกาอย�างเคร�งครัด  ซ่ึงหล�อหลอมกันมารุ�นต�อรุ�น  หากผู�ใดไม�ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล�ว
สังคมจะมีมาตรการลงโทษท่ีค�อนข�างรุนแรง  ต�างจากคนไทยท่ีมักจะอะลุ�มอล�วยให�กับผู� ท่ีไม�ปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ  จนทําให�กลายเป�นนิสัยติดตัวท่ีแก�ได�ยาก 
 
 
 
ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 
 



 จากการท่ีผู�เขียนเคยศึกษาและใช�ชีวิตอยู�ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป�นเวลาหลายปD  พบว�า
สิ่ง ท่ีประเทศจีนและญ่ีปุ̀นคล�ายกันในด�านการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ คือ การเน�นใช�สินค�า
ภายในประเทศเป�นหลัก  เนื่องจากการใช�สินค�าของประเทศตนเองจะทําให�เม็ดเงินหมุนกลับมาพัฒนา
เทคโนโลยีของสินค�า  ดังนั้น  วิธีสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยท่ีดีท่ีสุด คือ การท่ีคนไทยอุดหนุน
สินค�าไทย  เพ่ือให�ผู�ประกอบการไทยมีเงินไปพัฒนาเทคโนโลยี  หากคนไทยไม�อุดหนุนสินค�าไทยแล�ว  ถึงแม�
ภาครัฐจะเพ่ิมงบประมาณด�านวิจัยและพัฒนา (R&D) ภาคเอกชนไทยก็ไม�สามารถขายสินค�าท่ีวิจัยและพัฒนา
มาแล�วได�และจะไม�มีเงินเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด�วยตัวเองต�อไป  ทําให�ประเทศไทยไม�พ�นจากปjญหากับดัก
รายได�ปานกลางซ่ึงต�องใช�การพัฒนาสินค�าบนพ้ืนฐานของความรู�หรือสร�างนวัตกรรม  ถึงแม�เทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพของสินค�าไทยจะสู�ของต�างประเทศไม�ได�ในระยะเริ่มต�น  แต�หากคนไทยทุกคนช�วยกันสนับสนุน
สินค�าไทยแล�ว  วันหนึ่งเขาก็จะมีเงินไปพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาทัดเทียมกับของต�างประเทศได� 
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เล8าเร่ืองเมืองมหานคร 

พีรพงศ� จันทรา  

สถาปนิกชํานาญการพิเศษ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ผู�เขียนรู�สึกยินดีเป�นอย�างยิ่งเม่ือได�รับคัดเลือกเป�นหนึ่งในผู�รับทุน Talent Network ประจําปD

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือมาศึกษาอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training 

Program for high Potential Officials for the Thai Civil Service เป�นระยะเวลา 15 วัน ณ National 

Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ̀น ด�วยเป�นการมาเยือนประเทศ

ญ่ีปุ`นครั้งแรกของผู�เขียน และได�เปลี่ยนสถานะชั่วคราวกลับมาเป�นนักศึกษาในต�างประเทศอีกครั้งหลังว�างเว�น

มาเป�นระยะเวลานาน 

จากพ้ืนฐานการศึกษาด�านสถาปjตยกรรมศาสตร� และการปฏิบัติงานวิชาชีพในฐานะสถาปนิก  

ทําให�ผู�เขียนมีความสนใจการพัฒนา ‘เมือง’ ในแง�มุมต�างต�างเป�นพิเศษ การเข�าร�วมการศึกษาอบรมท่ี GRIPS 

และมาพํานักอยู�ในย�าน Roppongi กลางกรุงโตเกียว หนึ่งในมหานครท่ีใหญ�ท่ีสุด และมีประชากรมากท่ีสุด

แห�งหนึ่งของโลก จึงถือเป�นโอกาสดีของผู�เขียนท่ีจะได�ประสบการณ�ตรงกับสภาพแวดล�อมเมืองใหญ�ในทวีป 

เอเชีย  ท่ีมีการพัฒนามาอย�างต�อเนื่องยาวนาน จากการศึกษาอบรมและประสบการณ�ส�วนตัวท่ีใช�เวลาส�วน

ใหญ�อยู�ในกรุงโตเกียว ผู�เขียนเห็นว�าประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาและฟ��นฟูเมือง (Urban Redevelopment)  

มีความน�าสนใจจึงได�ยกมาเป�นหัวข�อสําหรับการเขียนบทความในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง โครงการพัฒนา

และฟ��นฟูเมืองขนาดใหญ�ในย�านกลางเมืองโตเกียว (Large-scale Urban Redevelopment Project in 

Central Tokyo) 

Urban Renaissance Policy 

โครงการพัฒนาฟ��นฟูเมืองขนาดใหญ�ท่ีประสบความสําเร็จ ในเมืองโตเกียวส�วนใหญ�มีจุดเริ่มต�นของ

โครงการในยุคทศวรรษ 1980 ภายใต�นโยบายการฟ��นฟูเมือง (Urban Renaissance Policy) ของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี Yasuhiro Nagasone ซ่ึงนโยบายนี้ถูกนํามารื้อฟ��นอีกครั้งในยุคของนายกรัฐมนตรี Junichiro 

Koizumi  

ประเทศญ่ีปุ̀นประสบปjญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป�นระยะเวลายาวนานอันเนื่องจากวิกฤตการณ�

น้ํามันในช�วงทศวรรษ 1980 ในปD ค.ศ.1986 รัฐบาลภายใต�การนําของนายกรัฐมนตรี Yasuhiro Nagasone  



ใช�นโยบายการฟ��นฟูเมืองเป�นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะพลิกฟ��นประเทศให�หลุดพ�นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดย

ให�ภาคเอกชนเข�ามาลงทุนในโครงการพัฒนาและฟ��นฟูเมือง มีการสนับสนุนอย�างเต็มท่ีจากภาครัฐใน 

การแก�กฎระเบียบท่ีเป�นอุปสรรคต�อการลงทุนของนักพัฒนาโครงการ อาทิ มีการแก�ไขกฎหมายให�สามารถ

จําหน�ายท่ีดินของรัฐให�กับเอกชนเพ่ือนํามาใช�พัฒนาเป�นโครงการ เป�นต�น 

นโยบายดังกล�าวมีผลให�เกิดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองขนาดใหญ�เป�นจํานวนมาก อย�างไรก็ตาม  

เม่ือเข�าสู�ยุคทศวรรษ 1990 เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู� ส�งผลให�หลายต�อหลายโครงการ ล�มเลิก หรือล�าช�ากว�า

กําหนด แต�ก็มีท่ีประสบความสําเร็จอยู�ไม�น�อย ต�อมาในยุคของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Junichiro Koizumi 

ได�นําเอานโยบายการฟ��นฟูเมืองกลับมาใช�อีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้ มีการเพ่ิมสาระสําคัญเก่ียวกับการสร�าง

สภาวะแวดล�อมภายในเมืองให�มีคุณภาพ การปxองกันภัยพิบัติเมือง เพ่ือให�เมืองมีความพร�อมสําหรับอนาคต 

นอกจากนี้ยังได�มีการกําหนดพ้ืนท่ีพิเศษ 65 แห�งท่ัวประเทศญ่ีปุ̀นเพ่ือเป�นพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับการพัฒนา

โครงการขนาดใหญ� (Priority Urban Developments Areas) เฉพาะในกรุงโตเกียว มี 8 โครงการ คิดเป�น

พ้ืนท่ีดินรวมกันประมาณ 25.14 ตารางกิโลเมตร  

นโยบาย Urban Renaissance Policy สามารถสร�างผลกระทบในเชิงบวกต�อท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและ

พ้ืนท่ีต�อเนื่องโดยรอบได�เป�นบริเวณกว�าง ส�งผลให�มีการพัฒนาต�อเนื่องกันไป ในบทความนี้จะกล�าวถึงโครงการ

สําคัญท่ีผู�ขียน ได�มีโอกาสไปสัมผัสด�วยตนเอง ได�แก� Ark Hill, Roppongi Hill, Otemachi Marunouchi 

Yurakucho และ Daiba the Waterfront Subcenter 

 Ark Hill และ Roppongi Hill – ‘New Urban Center’ 

ท้ังสองโครงการมีความคล�ายคลึงกัน กล�าวคือมีวัตถุประสงค�ในการพัฒนาโครงการท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีอยู�

อาศัยหนาแน�น เพ่ือเป�น ‘New Urban Center’ ดําเนินการโดย Mori Building กลุ�มทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย�รายใหญ� จากเง่ือนไขด�านพ้ืนท่ีต้ังโครงการท่ีเป�นพ้ืนท่ีอยู�อาศัยหนาแน�น ทําให�มีผู�ได�รับ

ผลกระทบและมีส�วนได�ส�วนเสีย จากการดําเนินโครงการเป�นจํานวนมากท้ังนี่โดยส�วนใหญ�จะเป�นเจ�าของท่ีดิน

รายย�อย 

 

 

Ark Hill  



 

Ark Hill เป�นโครงการพัฒนาฟ��นฟูเมืองขนาดใหญ�โครงการแรกในประเทศญ่ีปุ̀น เป�นโครงการนําร�อง

ซ่ึงแน�นอนว�าย�อมจะมีปjญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนเป�นจํานวนมาก เริ่มจากการท่ี บริษัท Mori Building  

ซ้ือท่ีดิน ขนาดประมาณ 1 ha ในช�วงปลายยุคทศวรรษ 1970 สําหรับเตรียมการพัฒนาสร�างอาคารสูง  

แต�ทางฝ`ายบริหารเมืองโตเกียว ต�องการให�รูปแบบของโครงการเป�นการพัฒนาท้ังพ้ืนท่ีมิใช�เพียงการสร�าง

อาคารสูงเพียงหลังเดียว ท้ังนี้เพ่ือให�เป�นการสอดรับกับกฎหมายว�าด�วยการฟ��นฟูเมืองท่ีเพ่ิงจะมีผลบังคับใช� 

ในขณะนั้น (ปD ค.ศ.1968) 

Mori Building ต�องใช�ความพยายามอย�างหนักเพ่ือให�ผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโครงการและผู�ท่ีไม�เห็น

ด�วยยอมรับโครงการนี้ ภายหลังการนําเสนอข�อมูลและปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง ในท่ีสุดโครงการก็ได�รับ

ความเห็นชอบให�ดําเนินการต�อในข้ันออกแบบรายละเอียดและกระบวนการตามกฏหมาย การก�อสร�าง 

จึงได�เริ่มข้ึนในปD ค.ศ.1983 จนแล�วเสร็จในป� ค.ศ.1986 นับเป�นระยะเวลาถึง 19 ปD นับจากการเริ่มซ้ือท่ีดิน 

ในครั้งแรก โครงการArk Hill ถูกต้ังคําถามถึงระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ียาวนาน จนทําให�ผู�ท่ีเคยอาศัย

อยู�เดิมในพ้ืนท่ีย�ายออกไปอยู�ในพ้ืนท่ีอ่ืนก�อนท่ีโครงการจะก�อสร�างแล�วเสร็จ อย�างไรก็ตามประสบการณ� 

จาก โครงการ Ark Hill ได�ถูกนํามาปรับใช�ในโครงการต�อมาของ Mori Building ท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกันซ่ึงก็

คือ โครงการ Roppongi Hills  

 

 

 

Roppongi Hills  



 

โครงการเริ่มข้ึนเม่ือ Tokyo Metropolitan Government กําหนดให�พ้ืนท่ีในย�าน Roppongi  

6 Chome เป�นพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนา(Redevelopment Inducement Area) ในปD ค.ศ.1986 และ 

ผู�บริหารท�องถ่ิน Minato City Government จัดทําแผนพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีแล�วเสร็จในปD ค.ศ. 1987 

จากนั้นภาคเอกชน นําโดย Mori Building และ TV Asahi ก็เข�ามารับช�วงดําเนินการต�อในข้ันตอน 

การประชาสัมพันธ�และนําเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู�ทีพักอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอยู�มากกว�า 

500 ครัวเรือน ในการนี้ได�มีการจัดต้ังหน�วยงานกลางในรูปแบบสภาข้ึนเพ่ือบริหารจัดการความต�องการและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และขอมติความเห็นชอบจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับโครงการ 

Mori Building ต�องใช�ความพยายามอย�างหนักเช�นเคยในการดําเนินการเพ่ือขอฉันทามติจากผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสียท้ังหมด ในท่ีสุดในปD ค.ศ. 1998 เสียงส�วนใหญ�กว�าร�อยละ 94 ก็ได�ให�ความเห็นชอบ ซ่ึงเป�นไปตาม

ข�อกําหนดท่ี ฝ`ายบริหารท�องถ่ิน ได�กําหนดไว� โครงการจึงได�เดินหน�าตามข้ันตอนต�อไป การก�อสร�างโครงการ

เริ่มข้ึนในปD ค.ศ.2000 แล�วเสร็จ ในปD ค.ศ.2003 และเนื่องจากโครงการได�รับฉันทามติก�อนการดําเนินการ

อย�างเป�นเอกฉันท� เม่ือโครงการแล�วเสร็จ ผู�อยู�อาศัยกว�าร�อยละ 80 ยังคงเป�นผู�ท่ีเคยอาศัยอยู�เดิมในพ้ืนท่ี

โครงการก�อนการพัฒนา ซ่ึแตกต�างจากโครงการ Ark Hill ก�อนหน�านี้ ซ่ึงถือเป�นสัดส�วนการคงอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีสูง

มากเม่ือเทียบกับโครงการอ่ืนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

 

 

Otemachi Marunouchi Yurakucho – ‘Redevelopment’ 



 

ความน�าสนใจของโครงการในพ้ืนท่ี Otemachi Marunouchi Yurakucho คือ เม่ือเริ่มโครงการ ในปD 

ค.ศ.1980 รัฐบาลกลางญ่ีปุ̀นได�ขายท่ีดินในย�าน Marunouchi ให�กับเอกชนเพ่ือนํามาพัฒนาโครงการภายใต�

แนวความคิดในขณะนั้นท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีให�เป�นย�านศูนย�กลางธุรกิจการค�าการลงทุนของเมืองโตเกียว ซ่ึงต�อมา

ภายหลัง มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีให�มีศักยภาพในการแข�งขันเพ่ือเป�นเมืองศูนย�กลาง

ธุรกิจในระดับโลก  

ด�วยเหตุนี้จึงมีประเด็นท่ีสําคัญในแง�ของการปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาโครงการ และ 

ความร�วมมือระหว�างเจ�าของท่ีดินซ่ึงล�วนแล�วแต�เป�นบริษัทเอกชนรายใหญ� กับภาครัฐในรูปของความร�วมมือใน

ลักษณะ PPP (Public Private Partnership) ในการพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ� กล�าวคือ เอกชน

เจ�าของท่ีดินในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของการประสานงานจึงได�ร�วมกันจัดต้ังหน�วยงานกลางเพ่ือ 

การประสานงานข้ึนในรูปแบบของ Otemachi Marunouchi Yurakucho District Redevelopment 

Project Council และมีการพัฒนาข้ึนไปสู�ระดับการทํางานร�วมกับภาครัฐอันประกอบด�วย Tokyo 

Metropolitan Government, Chiyoda City Government, JR East ในการจัดต้ัง  Advisory 

Committee on Otemachi-Marunouchi-Yurakucho Area Development เพ่ือทําหน�าท่ีประสาน 

การทํางานระหว�างหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเจ�าของท่ีดินในระหว�างการก�อสร�าง รวมไปถึงการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีร�วมกัน(town management)ภายหลังการก�อสร�างโครงการแล�วเสร็จ 

 

 

Waterfront Sub Center - New Development of a landfill 



    

 

ภายหลังงาน EXPO’1985 และการริ่มโครงการการก�อสร�างศูนย�ประชุมนานาชาติ Tokyo 

International Exhibition Center – ‘Tokyo Big Sight’ ซ่ึงเป�นศูนย�ประชุมขนาดใหญ�ท่ีสุดในญ่ีปุ̀น  

ท่ีจะก�อสร�างบนเกาะท่ีสร�างข้ึนโดยการถมทะเลบริเวณอ�าวโตเกียว แนวความคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ําและ

การเพ่ิมพ้ืนท่ีใหม�โดยการถมทะเล ปรากฎอยู�ในวิสัยทัศน�และแผนการพัฒนาระยะยาวของมหานครโตเกียว         

(Tokyo Metropolitan Long-term Vision, 1986)  

มีการกําหนดให�พ้ืนท่ีประกอบด�วย ย�าน Daiba, Aomi, Ariake North และ Ariake South พ้ืนท่ี

รวมท้ังสิ้นประมาณ 4.4 ตารางกิโลเมตร เป�นพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเป�นเมืองแห�งอนาคตในฐานะศูนย�กลางธุรกิจ 

ด�านข�อมูลข�าวสารในระดับนานาชาติ โดยมีเอกชนเริ่มเข�ามาพัฒนาโครงการและเริ่มทําการก�อสร�างในปD  

ค.ศ.1990 อย�างไรก็ตามภาวะปjญหาเศรษฐกิจฟองสบู�และภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีดําเนินมาต้ังแต�ช�วงต�น



ทศวรรษ 1990 ส�งผลให�ต�องมีการปรับลดขนาดของโครงการเมืองศูนย�กลาง และจํานวนประชากรเปxาหมายลง 

ส�งผลให�โครงการตกอยู�ในภาวะชะงักงันช�วงระยะเวลาหนึ่ง จนกระท่ังทางรัฐบาลญ่ีปุ̀นจึงได�ตัดสินใจสร�าง

สะพานแขวน Rainbow Bridge เพ่ือเชื่อมระหว�างพ้ืนท่ีเกาะและแผ�นดินโตเกียวในปD ค.ศ. 1993 และรถไฟ

สาย Yurikamome  เพ่ือเชื่อมสถานีรถไฟ Shinbashi ในปD ค.ศ.1995 อีกท้ังยังได�ทําการปรับเปลี่ยนผังเมือง

และข�อกําหนดเก่ียวกับการใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการใช�พ้ืนท่ี การย�ายสํานักงาน

ใหญ�ของ FUJI TV ในปD ค.ศ.1997 มาพร�อมกับอาคารรูปร�างล้ําสมัยออกแบบโดย Kenzo Tange ถือเป�น

สัญญานการเปลี่ยนแปลงท่ีจุดให� Odaiba (Daiba) ฟ��นตัวอีกครั้ง ก�อให�เกิดเป�นย�านการค�าและ พ้ืนท่ีสําหรับ

พักผ�อนหย�อนใจ ความบันเทิง แห�งใหม�ของเมืองโตเกียว  

ในปjจจุบัน Odaiba (Daiba) เป�นอีกหนึ่งสิ่งท่ีมหัศจรรย�ของโตเกียว ด�วยการท่ีเป�นเเหล�งท�องเท่ียว

สมัยใหม� เกาะเล็กๆ ท่ีมีขนาดเท�าเมืองเมืองหนึ่งเเห�งนี้เกิดจากนวัตกรรมในการถมทะเลของชาวญ่ีปุ̀น  

โดยมีกรรมวิธีด�วยการอัดขยะเป�นลักษณะของลูกบาศก�เเล�วก็นํามาถมลงในทะเลจนกลายเป�นเเผ�นดินข้ึนมา 

เเละมีการสร�างสิ่งปลูกสร�างมากมายเข�าไปในเมืองท่ีหลากหลายท้ังอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย 

ห�างสรรพสินค�า เเละสถานท่ีท�องเท่ียวต�างๆ ในปD ค.ศ.2020 ท่ีโตเกียวจะเป�นเจ�าภาพจัดการแข�งขันกีฬา

โอลิมปqก ฤดูร�อน พ้ืนท่ีบนเกาะแห�งนี้ บางส�วนก็จะถูกพัฒนาเพ่ือใช�เป�นพ้ืนท่ีสําหรับจัดการแข�งขัน ซ่ึงแน�นอน

ว�าจะทําให�เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีตามมาอีกเป�นอันมาก 

ข�อเสนอแนะ 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาฟ��นฟูเมืองขนาดใหญ�ของเมืองโตเกียวมีข�อสรุปและข�อเสนอแนะบาง

ประการดังนี้ 

1 โครงการพัฒนาฟ��นฟูเมืองขนาดใหญ�สามารถนํามาใช�เป�นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระตุ�นเศรษฐกิจ

โดยอาศัยการเม็ดเงินลงทุน และการบริหารจัดการของภาคเอกชน ผสานกับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในการปรับปรุง กฏระเบียบ ลดเง่ือนไขท่ีเป�นอุปสรรคซ่ึงนอกจากจะส�งผลดีระบบเศรษฐกิจแล�วยังเป�น 

การพัฒนาสภาพแวดล�อมของเมืองให�มีความเหมาะสมต�อการอยู�อาศัย ส�งเสริมการทําธุรกิจการค�า การลงทุน 

และเป�นการพัฒนาเมืองอย�างยั่งยืนนอกเหนือจากการลงทุนในสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานหรือโครงการลงทุน

ประเภทอ่ืน  

2 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับโครงการเป�นส�วนสําคัญต�อความสําเร็จและความก�าวหน�าของโครงการซ่ึงล�วน

มีความแตกต�างกันไปในแต�ละโครงการ ท้ังในแง�จํานวนของผู�เก่ียวข�อง และความยุ�งยากในการบริหารจัดการ

เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อตกลงร�วมกันในการพัฒนาพ้ืนท่ีนั้น 



3 การประสานความร�วมมือกันระหว�างภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ PPP (Public-Private-

Partnership) เป�นการอาศัยข�อดีและความคล�องตัวของแต�ละภาคส�วนในการดําเนิการโครงการขนาดใหญ�ส�วน

ดีของภาคราชการคือ ความม่ันคง การประสานงาน และเงินทุนระยะยาว ในขณะท่ีในภาคเอกชนมีการบริหาร

จัดการท่ีดี มีการจัดการท่ีได�กําไร สามารถพัฒนาโครงการให�เกิดความก�าวหน�าได�อย�างยั่งยืน 

4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองขนาดใหญ�มักจะมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการยาวนาน  

หลายโครงการจะต�องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการดําเนินโครงการหากแนวคิดเดิมท่ีต้ังไว�ไม�อาจ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ� และปjจจัยภายนอกท่ีมีผลต�อการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะอย�าง

ยิ่งสถานะทางการเงิน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศถือเป�นตัวแปรสําคัญ 

โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ในเมืองอย�างเต็มรูปแบบภายใต�ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและ

เอกชน มีความเหมาะสมและเป�นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการพัฒนาเมืองในประเทศไทย ท่ีปjจจุบันนี้มีจํานวน

ประชากรท่ีอาศัยอยู�ในเขตเมืองมากข้ึน หัวเมืองใหญ� และเมืองชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกําลัง 

มีการขยายตัวและพัฒนาอย�างรวดเร็ว อีกท้ังกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงของประเทศก็จะพัฒนาไปสู� 

ความเป�นมหานครและเมืองศูนย�กลางของภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต�ในอนาคตอันใกล�นี้ ท่ีสําคัญคือใน

ประเทศไทยยังมีพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาอีกมาก การนําความรู�และประสบการณ� 

ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ�ในเมืองโตเกียวมาศึกษา จึงน�าจะเป�นประโยชน�ไม�มากก็น�อย อย�างไรก็ตาม 

ไม�มีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับการพัฒนาโครงการ จึงต�องนําเอาประสบการณ�และกรณีศึกษามาเป�นข�อมูล

ประกอบการพิจารณา ประยุกต�ใช�ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต�ละโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
\ 

รณรงค� ศุภรัศมี 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

สํานักงาน ก.พ. 
   
  ในโลกยุคปjจจุบันเราทุกคนต�างยอมรับว�า “คน” เป�นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศและ
องค�กรไม�ว�าเป�นภาครัฐหรือภาคเอกชน หากประเทศใดหรือองค�กรใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู�
ความสามารถ รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมด�วยแล�ว ยิ่งส�งผลให�ประเทศหรือองค�กรนั้นประสบความสําเร็จได� 
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�มีคุณภาพ มีส�วนสําคัญต�อความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จของ
อ ง ค� ก ร  แ ล ะ เ ป� น ส� ว น ห นึ่ ง 
ในการกําหนดโอกาสการเจริญเติบโตก�าวหน�าขององค�กร ไม�ว�าจะเป�นองค�กรเอกชนหรือองค�กรภาครัฐท่ี
ปj จ จุ บั น 
อยู�ในกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีต�องพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ  
  องค�กรทุกองค�กรมีความจําเป�นจะต�องพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตัวเองให�มีทักษะ ความรู�  
ความสามรถ ให�เป�นคนเก�งและคนดี ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเป�นกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แต�อย�างไรก็ตามหน�วยงานต�าง ๆ ในภาครัฐยังไม�เล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ในเรื่องนี้มากเท�าท่ีควร หรือในบางหน�วยงานก็ยังไม�มีแนวทางท่ีเป�นแบบอย�างในการพัฒนาบุคลากรของ
อ ง ค� ก ร 
ในเกิดประสิทธิภาพเท�าท่ีควร 
  จากการท่ีผู� เ ขียนได� มีโอกาสในการเข�ารับการอบรมหลักสูตรเ พ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
ด�านการบริหารงานภาครัฐและภาวะผู�นํา (Public Management and Leadership) ณ National 
Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญ่ีปุ̀น ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 
2 5 5 9  
ผู�เขียนได�มีโอกาสเรียนรู�และซักถามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศญ่ีปุ̀นท้ังจากองค�กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ผู�เขียนจึงได�นําความรู�และประสบการณ�จากการเข�าอบรมในครั้งนี้มาเขียนเป�นบทความ  
เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เ พ่ือสร�างความตระหนักรู� ในความสําคัญ 
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให�กับส�วนราชการต�าง ๆ  
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

1. บทบาทของคนในภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะไม�ประสบความสําเร็จถ�าไม�เกิดจากความร�วมมือร�วมใจของคน
ใน 
องค�กร ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องและผลักดันให�การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดังนั้น บุคคลสําคัญท่ีมีหน�าท่ีในการร�วมมือกันในการผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีดังนี้ 

(1) ผู�บริหารระดับสูง (Senior Executive) เป�นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสื่อสารกับ
ข�าราชการในองค�กรให�เห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร�วมท้ังให�การ
สนับสนุนข�าราชการในการพัฒนาตนเอง  

(2) ผู�บังคับบัญชาระดับต�น (Supervisor) มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับข�าราชการใต�บังคับ
บัญชา ในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 

• การทําแผนการพัฒนาข�าราชการ โดยทําการประเมินข�าราชการเพ่ือการวางแผน
พัฒนาข� า ร าชกา ร ในส� วนของสมรรถนะหลั ก ในก ารปฏิ บั ติ ง าน  (Core 
Competency) และ สมรรถนะในการตําแหน�ง (Functional Competency) ซ่ึง
ใ น ทุ ก  ๆ  ปD  ค ว ร จ ะ ต� อ ง 
มีการพัฒนาจุดแข็ง (Strength) และจุดด�อย (Weakness) อย�างละ 1 ข�อ 

• การสร�างความตระหนักรู� ความเข�าใจ และความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะ 
ท่ีองค�กรกําหนด เพ่ือให�การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยกําหนด
วัตถุประสงค�ของการพัฒนา ตัวชี้วัด และวิธีการพัฒนา โดยดําเนินการตามหลักการ 
“STAR” (Situation, task, Action, Result) และตกลงร�วมกับข�าราชการ 
ใต�บังคับบัญชาว�าจะดําเนินการอย�างไรเพ่ือให�ไปถึงเปxาหมายท่ีกําหนดไว� 

• ให�การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการการอบรม และติดตามแผนการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง  

• ให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) กับผู�ใต�บังคับบัญชาอย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังให�
แ น ว ท า ง 
ในการพัฒนาให�ไปถึงเปxาหมายท่ีได�วางไว� 

• ต�องประเมิน IDP ทุกครั้งเม่ือสิ้นสุดปDงบประมาณ โดยจะต�องมีการรวบรวมข�อมูล 
เพ่ือใช�ประกอบการประเมิน โดยสรุปจุดแข็งและจุดด�อย เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงต�อไป 

(3) ข�าราชการ (Civil Servant Officer) เม่ือได�สื่อสารกับผู�บังคับบัญชาในเรื่องการพัฒนา
ตนเองแล�วจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

• ประเมินตนเองอย�างซ่ือสัตย� เพ่ือวางแผนและพัฒนาตนเอง ในส�วนของสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงาน (Core Competency) และ สมรรถนะในการตําแหน�ง 



(Functional Competency) ตามท่ีส�วนราชการคาดหวัง โดยการเรียนรู� การฝ7กฝน 
แ ล ะ 
การประยุกต�ใช�สมรรถนะต�าง ๆ ในการทํางาน 

• พูดคุย ปรึกษาร�วมกับผู� บังคับบัญชาในการกําหนดเปxาหมายของการพัฒนา  
ตามหลักการ STAR รวมท้ังวิธีการดําเนินการอย�างไรให�ไปถึงเปxาหมายท่ีวางไว� 

• พัฒนาตัวเองอย�างต�อเนื่องตามท่ีได�วางแผนร�วมกับผู�บังคับบัญชา 

• ประเมินตนเองเม่ือสิ้นสุดปDงบประมาณ เพ่ือดูว�าเป�นไปตามเปxาหมายท่ีกําหนดไว�
หรือไม�อย�างไร 

(4) กลุ8มการเจ�าหน�าท่ี (Personnel Division) จะต�องวางแผนภาพร�วมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค�กรให�ชัดเจน โดนจะต�องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และเปxาหมายของ
องค�กร เพ่ือให�การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังคุ�มค�ากับการลงทุน 
เพราะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป�นการลงทุนค�อนข�างสูง 
 

2. ข้ันตอนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ไม�สามารถให�ความสําคัญเฉพาะคนใดคนหนึ่งได� หากแต�

จะต�องวางแผนการพัฒนาท้ังองค�กร โดยเปxาหมายของทุกส�วนขององค�กรจะต�องมีความเชื่อมโยงกัน 
ผู� เ ขี ย น 
ขอเสนอข้ันตอนการพัฒนาทรัพยาบุคคลแบบกว�าง ๆ ไว� 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การเปsาหมาย (Setting a goal) 
สิ่งสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือ จะต�องรู�ว�าอะไรคือเปxาหมายของ 

การพัฒนา (what) จากนั้นจะต�องรู�ว�าจะทําอย�างไรให�บรรลุเปxาหมายนั้น (how to) ดังนั้น  
การจะรู�เปxาหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคืออะไรก็ต�องเข�าใจวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
เปxาหมาย ขององค�กรเป�นอย�างดี 
(2) การติดตามผลและให�ข�อมูลย�อนกลับ (Ongoing Tracking & Feedback) 

เม่ือได�ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนท่ีได�วางไว� ซ่ึงผู�มีส�วนเก่ียวข�องก็ 
ต�องมีการติดตามผลการพัฒนาด�วย เพ่ือประเมินความคุ�มค�าในการลงทุน โดยเฉพาะ
ผู�บังคับบัญชาจะต�องให�ข�อมูลย�อนกลับกับผู�ใต�บังคับบัญชาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือจุดแข็งและ
จุดอ�อน เพ่ือวางแผนการพัฒนาและและปรับปรุงให�บรรลุเปxาหมายท่ีวางไว�  
(3) การประเมินผล (Evaluation) 

เม่ือสิ้นสุดการพัฒนาตามแผนท่ีได�วางไว� เ ม่ือสิ้นปDงบประมาณจะต�องมีการ
ประเมินผล 



ครั้งสุดท�าย ว�าข�าราชการผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีการพัฒนาตนเองตามท่ีคาดหวังหรือไม�  
กล�าวอีกนัยหนึ่งคือการประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังสิ้นสุดแผนการพัฒนา ซ่ึงพฤติกรรม
เหล�านั้นจะต�องส�งเสริมการทํางานท่ีรับผิดชอบชอบอยู�ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปjจจุบันองค�กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพยายามค�นหาเทคนิคและวิธีการต�าง ๆ เพ่ือใช�ใน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู�เขียนขอเสนอหลักการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยใช�หลักการเรียนรู� “70-20-10” ตามแนวทางของ Center for Creative 
Leadership (CCL) ซ่ึงเสนอโดย Morgan McCall ซ่ึงหลักการเรียนรู� “70 -20-10” มีความหมาย 
ดังนี้ 
 70 หมายถึง การเรียนรู�และพัฒนาตนเองจากงานท่ีได�รับมอบหมายท่ีท�าทาย (Challenging 
Assignments) โดยใช�เทคนิคต�าง ๆ เช�น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานท่ีท�า
ทาย (Job Assignment)  
 20 หมายถึง การเรียนรู�และพัฒนาตนเองจากเพ่ือนร�วมงาน (Developmental 
Relationships) โดยใช�เทคนิคต�าง ๆ เช�น การสอนงาน (Coaching) การใช�ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) การทํางานเป�นทีม (Team working) 
 10 หมายถึง การเรียนรู�และพัฒนาตนเองจากการอบรม โดยใช�เทคนิคต�าง ๆ เช�น การ
สัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การอบรมตามหลักสูตรท่ีองค�กรกําหนด 

 
4. กระบวนการอบรมและพัฒนา 

กระบวนการอบรมพัฒนาโดยท่ัวไปต�องประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห5ความจําเปSนในการอบรมและพัฒนา (Analyzing training needs)  

การวิเคราะห�ความจําเป�นในการอบรมและพัฒนาเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญมากใน 
การวางแผนการอบรมและพัฒนา ซ่ึงการวิเคราะห�ความต�องการนี้ก็คือ การหาความต�างท่ีมี
อยู�ระหว�างผลในการปฏิบัติงานท่ีองค�กรคาดหวังและผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงการ
วิเคราะห�ความต�องการในการอบรมและพัฒนาแบ�งได�เป�น 3 ระดับ 

• ระดับองค5กร เป�นการวิเคราะห�หาความจําเป�นว�าส�วนใดขององค�กรยังมีผล 
การปฏิบัติงานท่ีไม�เป�นไปตามเปxาหมายขององค�กร ซ่ึงจะต�องวิเคราะห�จาก
เปxาหมายขององค�กรกับความรู�ความสามารถของข�าราชการในส�วนนั้น ๆ  

• ระดับงาน เป�นการวิเคราะห�ความจําเป�นว�าต�องวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย�างไรให�ข�าราชการในหน�วยงานมีความรู� ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห�จาก Job Description และสมรรถนะท่ีจําเป�น



ใ น 
การปฏิบัติงาน 

• ระดับบุคคล เป�นการวิเคราะห�ข�าราชการใต�บังคับบัญชา ว�าคนไหนต�องได�รับการ
พัฒนาเรื่องใดเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถดูได�จาก 
ผลการปฏิบัติงานว�าตรงตามเปxาหมายหรือไม� 

(2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Designing)  
เม่ือได�ผลการวิเคราะห�ความจําเป�นในการอบรมและพัฒนาแล�ว ข้ันตอน

ต� อ ไ ป 
ท่ีสําคัญเช�นกัน คือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให�ตรงตามเปxาหมายและวัตถุประสงค� 
ท่ีกําหนด ตลอดจนการเลือกวิธีการและเทคนิคต�าง ๆ ในการอบรมและพัฒนา ผู�ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือการอบรมและพัฒนาประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ซ่ึงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

• การวางแผนหลักสูตร (Planning) 

• การออกแบบหลักสูตร (Designing) 

• การดําเนินการจัดหลักสูตร (Organizing) 

• การประเมินหลักสูตร (Evaluating) 
(3) การดําเนินการอบรม (Implementing) 

การจัดอบรมสามารถแบ�งออกเป�น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

• ก8อนการจัดอบรม จะต�องแจ�งยืนยันและแจ�งเตือนการอบรมให�แก�ผู�เข�าอบรมให�
ชัดเจน เป�นต�น 

• ระหว8างการจัดอบรม จะต�องดูแลอํานวยความสะดวกให�ผู�เข�าอมรมและวิทยากร 
ตลอดจนสังเกตการณ�จัดอบรมว�าเป�นไปตามท่ีได�ออกแบบไว�หรือไม� 

• หลังการจัดอบรม จะต�องประเมินผลการจัดอบรมว�าเป�นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�
หรือไม� เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดอบรมในครั้งต�อไป 

(4) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating) 
ข้ันตอนสุดท�ายเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญมากเนื่องจากจะเป�นการตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

การจัดหลักสูตร ซ่ึงผู�ท่ีมีส�วนสําคัญอย�างยิ่งในข้ันตอนนี้คือผู�บังคับบัญชาของข�าราชการท่ีเข�า
อบรม ซ่ึงการติดตามและประเมินผลมีรูปแบบมากมาย ซ่ึงผู�เขียนขอเสนอแนวทางการ
ป ร ะ เ มิ น 
ของ Kirkpatrick ซ่ึงมี 4 ระดับ ดังนี้ 

• ระดับท่ี 1: Reaction คือ การประเมินปฏิกิริยาของผู�เข�าอบรมท่ีมีต�อการจัดอบรม 
ของหลักสูตรนั้น ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช�แบบสอบถามหลังการอบรมสิ้นสุดลง 



• ระดับท่ี 2: Learning คือ การประเมินการเรียนรู�ว�าเป�นไปตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว�หรือไม� โดยสามารถใช�แบบทดสอบ  การมอบหมายงาน 

• ระดับท่ี 3: Behavior คือ การประเมินพฤติกรรม โดยจะต�องเว�นระยะเวลาไป
ช�วงหนึ่งหลังจากสิ้นสุดการอบรม โดยผู�บังคับบัญชาหรือเพ่ือร�วมงานจะต�องเป�นผู�
สังเกตพฤติกรรมว�ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�อย�างไร 

• ระดับท่ี 4: Result คือ การประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึน หลังจากผู�เข�าอบรมได�เสร็จสิ้น 
การอบรมแล�วสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได�มากน�อยเพียงใด เช�น  
การลดข้ันตอนการทํางาน ผลงานมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน เป�นต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กระบวนการอบรมและพัฒนา 
 
 

การวิเคราะห5ความ
จําเปSน 

ในการอบรม  

(Analyzing training 
needs) 

 

- ประเมินความ
จําเป�น 

 

- จัดลําดับ

การออกแบบ 
(Designing) 

 
- กําหนด
วัตถุประสงค� 
 
- พัฒนาหลักสูตร 
 
- พัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณ�สําหรับ
การจัดการอบรม
และพัฒนา 
 
- คัดเลือก
ผู�ดําเนินการจัด
อบรม/ วิทยากร/ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

การจัดอบรม 

(Implementing) 
 

- ดําเนินการจัด
หลักสูตร
ฝ7กอบรมตามท่ีได�
ออกแบบไว� 

การติดตามและ
ประเมินผล(Monitoring 

& Evaluating) 
 

- กําหนดมาตรฐานการ
ติดตามและประเมินผล 

 

- ออกแบบเครื่องมือ
การติดตามและ
ประเมินผล 

 

- ประเมินผลการจัด
หลักสูตร 

 

- วิเคราะห5และแปลผล



อย�างท่ีกล�าวไปข�างต�นว�า “คน” เป�นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับทุกองค�กรหรือทุก
ประเทศ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีผู�เขียนได�นําเสนออาจจะไม�ใช�สิ่งแปลกใหม� แต�อยากให�
ทุกหน�วยงานในภาครัฐได�ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากยิ่งข้ึน และมี
แนวทางท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกันในการนําไปปฏิบัติต�อไปในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภัณฑ5เกษตรมูลค8าเพ่ิม: ฟyนเฟzองขนาดเล็กเพ่ือก�าวข�ามกับดัก 

ประเทศรายได�ปานกลางของไทย 

 

รัฐธิภา ธนารักษ� 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

กรมการข&าว 

 

 บทความนี้ ผู�เขียนได�รับแรงบันดาลใจจากการฟjงบรรยายในชั่วโมงแรกของการอบรมหลักสูตร Public 

Management and Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil 

Service ณ National Graduate Institute of Policies Study (GRIPS) ประเทศญ่ีปุ̀น ภายใต�หัวข�อเรื่อง 

“กับดักของประเทศรายได�ปานกลาง (Middle Income Trap)” โดย Prof. Dr. Yonosuke Hara 

ศาสตราจารย�พิเศษของ GRIPS ซ่ึงมีประสบการณ�การทํางานกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม 

แห�งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟqก (UNESCAP) ซ่ึงช�วยเปqดโลกทัศน�ทางความคิดของผู�เขียนเป�นอย�าง

มาก เนื้อหาการบรรยายส�วนใหญ�ใช�ศัพท�ทางด�านเศรษฐกิจ ซ่ึงแน�นอนว�าสําหรับคนสายวิทยาศาสตร�อย�าง

ผู�เขียนแล�ว ถือเป�นเรื่องค�อนข�างใหม� ผู�บรรยายได�นําเสนอยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชีย 

โดยเฉพาะญ่ีปุ̀น ซ่ึงเป�นหนึ่งในประเทศท่ีหลุดพ�นจากกับดักรายได�ปานกลาง มาเป�นแนวทางการเรียนรู� 

บทความนี้เขียนข้ึนเพ่ือทบทวนความเข�าใจกับสถานการณ�เศรษฐกิจท่ีไทยกําลังเผชิญ และหวังว�าจะช�วยจุด

ประกายความคิดในการหาทางออกให�กับประเทศไทยสําหรับการเผชิญหน�ากับวังวนกับดักรายได�ปานกลาง 

ประเทศไทยกับกับดักของประเทศรายได�ปานกลาง 

  “กับดักของประเทศรายได�ปานกลาง” เป�นคําศัพท�ทางสายเศรษฐศาสตร�และพัฒนาประเทศ  

ท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงบ�อยครั้งในช�วงหลายปDท่ีผ�านมา เป�นผลงานวิจัยของธนาคารโลกท่ีศึกษาและวิเคราะห�

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก โดยมีนักเศรษฐศาสตร� 2 คน คือ Dr. Indermit Gill 

และ Dr. Hami Kharas เป�นหัวหน�าทีม ท้ังสองตีพิมพ�ผลงานวิจัยชื่อ An East Asian Renaissance: Ideas 

for Economic Growth ในปD 2007 ซ่ึงถือเป�นการกล�าวถึง “กับดักของประเทศรายได�ปานกลาง” เป�นครั้ง

แรก มีความหมายโดยสรุป คือ ปรากฏการณ�ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศท่ีเคยยกระดับรายได�จากการเป�น 



“ประเทศรายได�ตํ่า” มาเป�น “ประเทศรายได�ปานกลาง” อย�างรวดเร็ว แล�วหยุดชะงักไม�สามารถยกระดับ

รายได�ก�าวไปสู� “ประเทศรายได�สูง” ได� จากกรณีศึกษาของประเทศแถบละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออก 

พบว�า การยกระดับรายได�ของประเทศจาก “ตํ่า” เป�น “ปานกลาง” ท่ีเกิดข้ึนได�ในระยะเวลาอันสั้นนั้น  

เป�นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยได�รับความช�วยเหลือด�านการลงทุนจากต�างประเทศโดยตรง 

ประกอบกับแรงงานราคาถูกในประเทศ แต�หลังจากนั้น เม่ือค�าแรงในประเทศดังกล�าวยกระดับสูงข้ึน 

อุตสาหกรรมก็จะเคลื่อนย�ายฐานการผลิตไปท่ีอ่ืนท่ีค�าแรงตํ่ากว�า อุตสาหกรรมท่ียังเหลืออยู�ในประเทศก็เป�น

เพียงอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีต�องอยู�ภายใต�การชี้นําของต�างประเทศ ขาดความรู�และนวัตกรรมของตัวเอง 

ส�งผลให�ความสามารถในการแข�งขันลดลง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวเป�น

เวลานาน โดยไม�มีแนวโน�มท่ีจะก�าวไปสู�ประเทศพัฒนาแล�ว ท่ีมีรายได�สูงได�สักที เปรียบเสมือนการติดอยู�ในกับ

ดักรายได�ปานกลางซ่ึงไม�มีทางออก (Gill and Kharas, 2015)  

 รายงานของธนาคารโลกในปD ค.ศ.1960 ประเทศท่ีมีรายได�ปานกลางมีจํานวนท้ังหมด 101 ประเทศ 

หลังจากนั้นจนถึงปD ค.ศ. 2008 มีเพียง 13 ประเทศ และในปD ค.ศ. 2016 มีท้ังหมด 32 ประเทศ ท่ีประสบ

ความสําเร็จสามารถก�าวข�ามมาอยู�ในกลุ�มประเทศท่ีมีรายได�สูงตามการจัดกลุ�มของธนาคารโลกท่ีให�ประเทศท่ีมี

ค�า GNI per capita (Gross National Income per capita) สูงกว�า 12,736 ดอลลาร� ถือเป�นประเทศ 

ในกลุ�ม “ประเทศรายได�สูง” แสดงให�เห็นว�า แม�ว�าระยะเวลาจะผ�านมาเกือบ 60 ปD แต�มีเพียงไม�ก่ีประเทศ

เท�านั้นท่ีสามารถหลุดพ�นจากกับดักรายได�ปานกลาง สําหรับประเทศไทยมีค�า GNI per capita เท�ากับ 5,977 

ดอลลาร� ถือเป�น “ประเทศรายได�ปานกลาง-สูง” (Upper-Middle Income) (World bank, 2016) 

 ไทยถูกจัดกลุ�มเป�นประเทศรายได�ปานกลางต้ังแต� ปD พ.ศ. 2519 จุดเปลี่ยนท่ีทําให�ไทยซ่ึงจัดอยู�ในกลุ�ม

ประเทศท่ีมีรายได�ต่ําเน�นภาคการเกษตร สนใจผลิตสินค�าอุตสาหกรรมก็เฉพาะเพ่ือตลาดในประเทศ เปลี่ยนไป

เป�นประเทศท่ีเน�นการผลิตสินค�าอุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออกอย�างเต็มตัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกาหลีใต�

และไต�หวันเจอนโยบายกีดกันทางการค�า ทําให�เจ�าของเทคโนโลยีอย�างอเมริกาและยุโรปย�ายฐานการผลิตมาท่ีไทย 

ส�งผลให�เศรษฐกิจไทยช�วงนั้น ขยายตัวถึงประมาณร�อยละ 8 ก�าวออกจากกลุ�ม “รายได�ตํ่า” ข้ึนเป�นกลุ�ม 

“รายได�ปานกลาง” ได�อย�างรวดเร็ว เริ่มมีการพูดกันถึงเสือเศรษฐกิจตัวท่ี 5 แห�งเอเชีย (นักสิทธ� คูวัฒนาชัย, 

2557) ซ่ึงมีความหมายในเชิงคาดการณ�ว�าไทยจะสามารถก�าวเข�าสู�กลุ�ม “ประเทศรายได�สูง” อย�างไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว�า เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตต�อเนื่องอยู�ท่ี ร�อยละ 7-8 ต�อปD เฉพาะในช�วง

ระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) แต�หลังจากนั้น (พ.ศ.2537-ปjจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตลดตํ่าลงเหลือ

เพียงร�อยละ 3-4 และยังคงอยู�ในกลุ�มประเทศรายได�ปานกลางเช�นเดิม สามารถเลื่อนระดับได�ก็เพียงแต�ในกลุ�มย�อย 

คือ จาก “รายได�ปานกลาง-ตํ่า” (Lower-Middle Income) ไปเป�น “รายได�ปานกลาง-สูง”  



นวัตกรรม หัวใจหลักของการก�าวข�ามกับดักรายได�ปานกลาง 

จากกรณีศึกษาของประเทศในเอเชียท่ีสามารถก�าวข�ามมาเป�นประเทศรายได�สูงได�สําเร็จ เช�น ญ่ีปุ̀น 

สิงคโปร� ไต�หวัน เกาหลีใต� และฮ�องกง พบลักษณะร�วมบางประการของการดําเนินนโยบายด�านเศรษฐกิจ คือ 

มีการสร�างนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมโดยมีเทคโนโลยีชั้นสูงมาเก่ียวข�อง โดยเฉพาะญ่ีปุ̀นซ่ึงให�ความสําคัญ

กับการพัฒนาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (S&T) ซ่ึงเป�นจุดเริ่มของนวัตกรรมต�าง ๆ มีการจัดต้ัง Council 

for Science, Technology and Innovation (CSTI) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร�ชาติ

ด�านการพัฒนา S&T รวมถึง จัดทําแผนการพัฒนา S&T ซ่ึงเป�นแผนระยะยาวเพ่ือเป�นตัวช�วยกําหนดหัวข�อวิจัย

ท่ีจําเป�นสําหรับศตวรรษท่ี 21  

การก�าวออกจากวังวนกับดักรายได�ปานกลางไปสู�การเป�นประเทศท่ีมีรายได�สูง เป�นเปxาหมายหนึ่งของ

ไทยท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของรัฐบาล

ปjจจุบัน ได�ให�ความสําคัญกับนวัตกรรมเช�นกัน โดยนําเสนอโมเดลเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึง

ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจของไทยให�เป�น “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” (Value–Based 

Economy) โดยจะปรับเปลี่ยนแนวเศรษฐกิจรูปแบบเดิม “ทํามาก ได�น�อย” ให�เป�น “ทําน�อย ได�มาก” 

นั่นหมายถึง ขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสําคัญของเศรษฐกิจไทย คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิต

สินค�า “โภคภัณฑ�” ไปสู�สินค�าเชิง “นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิต

สินค�าไปสู�การเน�นภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย� เมษินทรีย�, 2559) 

นวัตกรรม ถือเป�นหัวใจหลักท้ังต�อการยกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�และการก�าวข�ามกับดักรายได�

ปานกลาง การเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ� เป�นการปรับเปลี่ยนตําแหน�งในสายการผลิตไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีให�

มูลค�าเพ่ิมสูงกว�าเดิม สามารถเพ่ิมคุณค�าได�ท้ังท่ีตัวผลิตภัณฑ�และในกระบวนการผลิต ท้ังนี้ หากต�องการเพ่ิม

มูลค�าผลผลิตให�ได�มาก ควรเริ่มต้ังแต�กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ� ผ�านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 

สร�างนวัตกรรม รวมไปถึงพัฒนาสินค�าผ�านการตลาด โลจิสติกส� และการสร�างแบรนด� (เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 

และ ศิริกัญญา ตันสกุล, 2555) 

แนวทางและข�อเสนอแนะ 

 สําหรับประเทศไทย ซ่ึงมีสัดส�วนแรงงานภาคเกษตรค�อนข�างมากประมาณเกือบร�อยละ 40  

ของแรงงานท้ังหมดและมีขนาดภาคการเกษตรอยู�ท่ีประมาณร�อยละ 12 ของ GDP (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ, 

2558) การจะก�าวออกจากกับดักรายได�ปานกลาง โดยอาศัยการสร�างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง



เพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือก�าวไปเป�นผู�ส�งออกสินค�าอุตสาหกรรมท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับนานาชาติเหมือนประเทศ

ตัวอย�างท่ีเป�นกลุ�มรายได�สูงอาจไม�ใช�งานถนัด แต�เป�นการปรับปรุงลักษณะเศรษฐกิจภาคเกษตรบางประการ 

ร�วมกับการคิดค�นนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรท่ีทันสมัย ท่ีน�าจะเป�นคําตอบ  

 “การส�งออกสินค�าเกษตร” ถือเป�นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาต้ังแต�อดีต โดยเฉพาะข�าว

ซ่ึงเป�นสินค�าสร�างรายได�สําคัญ ไทยถือเป�นประเทศผู�ส�งออกข�าวท่ีมีส�วนแบ�งตลาดมากท่ีสุดในอาเซียน แต�

ต้ังแต�ปD พ.ศ. 2548 เป�นต�นมา กลุ�มประเทศสมาชิก AEC โดยเฉพาะเวียดนาม เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตข�าว

อย�างจริงจัง จนสามารถครองส�วนแบ�งในตลาดได�เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป�นการรักษาส�วนแบ�งตลาด ประเทศไทย

จําเป�นต�องเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน ซ่ึงหนึ่งในวิธีการท่ีพอจะนํามาปรับใช� และถือเป�นหนึ่งในมิติสําคัญ

ท่ีจะขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทยให�เปลี่ยนจากการส�งออกสินค�าเกษตร ไปเป�นสินค�าเชิงนวัตกรรมได�  

ก็คือ ยกระดับคุณภาพและการเพ่ิมมูลค�าข�าว (value added)  

 การเพ่ิมคุณค�าให�กับสินค�า ต�องพิจารณาถึงความต�องการและรสนิยมของผู�บริโภคกลุ�มเปxาหมายเป�น

อันดับแรก กระแสการบริโภคสมัยใหม�ท่ีต่ืนตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพ นําไปสู�การเกิดตลาดของกลุ�มผู�บริโภค

รูปแบบใหม� ท่ีต�องการข�าวคุณลักษณะพิเศษ มีคุณค�าทางโภชนาการสูง และพร�อมท่ีจะจ�ายส�วนเพ่ิมให�กับ

คุณสมบัติเฉพาะท่ีมีอยู�ในสินค�าเหล�านี้ ในเวทีโลก การขยายตัวของกลุ�มผู�บริโภคกลุ�มนี้เป�นช�องทางใหม�ท่ีไทย

จะสามารถเข�าไปทําตลาดได� นอกเหนือไปจากการขายเฉพาะข�าวขาวหรือข�าวคุณภาพสูง โดยอาจมุ�งเน�นไปท่ี 

 (1) ตลาดข�าวอินทรีย� ซ่ึงเป�นการผลิตข�าวท่ีหลีกเลี่ยงการใช�สารเคมีสังเคราะห�ทุกชนิดตลอด

กระบวนการผลิต ซ่ึงตรงกับกระแสต�องการผลิตภัณฑ�ท่ีปลอดสารพิษ และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมของผู�บริโภค

ยุคใหม� โดยมีมาตรฐานสินค�าอินทรีย� IFOAM ระบุถึงสิ่งท่ีผู�ผลิตต�องปฏิบัติอย�างชัดเจน   

 (2) การพัฒนาระบบผลิตข�าวแบบฮาลาลสําหรับผู�นับถือศาสนาอิสลามท่ัวโลก ซ่ึงเป�นกลุ�มผู�บริโภค

รายได�สูงท่ีมีกฏเกณฑ�เฉพาะในการซ้ือสินค�า ซ่ึงท่ีผ�านมานิยมกินข�าวเจ�าขาวธรรมดา แต�ถ�าสามารถนําข�าวหอม

มาปลูกในระบบฮาลาลได� ก็น�าจะเป�นช�องทางเพ่ิมมูลค�าข้ึนอีกทาง 

 (3) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาเชื่อมต�อระหว�างผู�ผลิตและผู�บริโภคผลิตภัณฑ� โดยการผ�าน 

Application ต�าง ๆ ใน Smartphone หรือ E-commerce เพ่ือให�ผู�บริโภคติดต�อแจ�งความต�องการสินค�า

ลักษณะเฉพาะกับผู�ผลิตได�โดยตรง และช�วยให�ผู�บริโภคสามารถติดตามตรวจสอบย�อนกลับไปถึงข้ันตอนของ

การผลิต เช�น บอกพิกัดแหล�งท่ีต้ังของแปลงนาข�าวท่ัวประเทศ แสดงข้ันตอนผลิตข�าวตามมาตรฐาน เป�นต�น   



 ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะช�วยเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�าข�าวของไทย ช�วยให�ผู�บริโภคม่ันใจในผลิตภัณฑ� ท้ังยังช�วย

สร�างความแตกต�างและเพ่ิมความโดดเด�นดึงดูดผู�บริโภคในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน การเพ่ิมมูลค�าของข�าวด�วย

วิธีข�างต�นจะส�งผลต�อการสร�างงาน ทําให�เกิดการจ�างงานและการสร�างรายได�ในชนบทซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีผลิตข�าว 

ส�วนใหญ�ของประเทศไทย รวมไปถึงรายได�เหล�านั้นจะดึงดูดให�มีการขยายพ้ืนท่ีผลิตข�าวแบบปลอดสารพิษ

เพ่ือให�ตรงตามมาตรฐานข�าวอินทรีย� ซ่ึงจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให�อยู�ดีกินดี มีสุขภาพ

อนามัยท่ีสมบูรณ� สร�างความยั่งยืนให�กับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล�อมของไทย 

 จากท่ีกล�าวมา เป�นเพียงตัวอย�างการเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�าข�าว เพ่ือหวังกระตุ�นเศรษฐกิจภาพรวมของ

ประเทศไทยท่ีมีภาคเกษตรขนาดใหญ� ซ่ึงจําเป�นต�องทําควบคู�ไปกับการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ�ข�าว 

พัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีการผลิตข�าว สร�างโจทย�งานวิจัยจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน 

รวมท้ังการต�อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย� ซ่ึงจะเป�นหนทางสําคัญท่ีช�วยยกระดับสินค�าเกษตรให�กลายเป�น

สินค�านวัตกรรมท่ีมีความสามารถในการแข�งขันในตลาดโลกสูงข้ึน อย�างไรก็ตาม ความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลกและปjจจัยภายในหลายอย�าง ยังคงส�งผลให�ประเทศไทยติดอยู�ในกับดักรายได�ปานกลางไปอีกระยะหนึ่ง แต�

ด�วยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนท่ีจะช�วยกันแก�ปjญหาภายใต�มิติท่ีหลากหลาย ประเทศไทยคงจะสามารถก�าวสู�

การเป�นประเทศรายได�สูงได�ในสักวัน 
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Job Rotation: ความท�าทายในระบบราชการไทย 
 

วิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา 
เศรษฐกรชํานาญการ  

กรมชลประทาน 
 

Job Rotation คืออะไร ... ? ดีจริงหรือไม8 ... ? 

 นโยบาย Job Rotation หรือการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เป�นการให�โอกาสบุคลากรท่ีทํางานมาเป�น
ระยะเวลาพอสมควร ได�เรียนรู�งานในตําแหน�งอ่ืนๆ เพ่ือเป�นการเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถและประสบการณ� 
อย�างไรก็ตาม กล�าวกันว�า Job Rotation ไม�เพียงแต�จะเป�นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเท�านั้น หากแต�
เป�นเครื่องมือในการพัฒนาองค�กรผ�านกระบวนการสรรสร�างนวัตกรรม (Innovation) และการสร�างเครือข�าย
ความร�วมมือ (Collaboration) โดยในทางทฤษฎี Job Rotation มีข�อดีหลายประการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนให�มีการเรียนรู�หน�างานท่ีหลากหลายและความสามารถในการทํางานทดแทนกันได� 
2. การสร�างเครือข�ายระหว�างการหมุนเวียนงาน ส�งผลต�อความคล�องตัวของการประสานงานใน

อนาคต 
3. ส�งเสริมให�เกิดการสร�างความเข�าใจในวัฒนธรรมองค�กรท่ีมีความแตกต�างระหว�างหน�วยงานต�างๆ  
4. ลดอัตราการลาออกจากงาน โดยเฉพาะกรณีท่ีบุคลากรซ่ึงไม�พึงพอใจกับลักษณะงานท่ีทําอยู� หาก

รับทราบว�าสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานได�โดยไม�จําเป�นต�องทํางานอยู�กับท่ี อาจทําให�ตัดสินใจท่ีจะอยู�ต�อ 

อย�างไรก็ตาม การนํา Job Rotation มาใช�อาจก�อให�เกิดผลเสียบางประการ ได�แก�  
1. บุคลากรท่ีได�รับการหมุนเวียนต�องมีการเรียนรู�ในหน�าท่ีใหม� ต�องมีระบบการเรียนงานจากผู�มี

ประสบการณ� ในหน�วยงานนั้นๆ เป�นผู�ทําหน�าท่ีสอน ซ่ึงเป�นการเพ่ิมภาระงาน และหากมีการเวียนงานมาท่ี
หน�วยงานนั้นบ�อยครั้ง อาจส�งผลกระทบต�องานประจํา 

2. หาก Job Rotation เป�นการตัดสินใจของผู�บริหารและฝ`ายบุคคลท่ีต�องการให�มีการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงบางครั้งบุคลากรนั้นๆ ไม�ได�มีความต�องการโยกย�าย อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งในองค�กรได� 

3. โดยปกติ ผู�บริหารมักเก็บลูกน�องท่ีดีไว�กับตนเอง ในเชิงจิตวิทยา ผู�ท่ีถูกโยกย�ายจึงถูกมองว�าเป�นผู�
ไม�มีความสามารถในการทํางานในตําแหน�งนั้นๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ บุคลากรบางรายจึงไม�อยากเข�าสู�
ระบบ Job Rotation เนื่องจากกลัวคําครหาดังกล�าว 
 
 
 
 



Job Rotation ของระบบราชการญ่ีปุ�น 

 Job Rotation ของระบบราชการญ่ีปุ`นเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย�างแพร�หลายและถือเป�นเรื่องปกติ สังเกตได�
จากประวัติการทํางานของข�าราชการระดับสูงท่ีมีการผ�านงานหลากหลายประเภท โดยท่ี Job Rotation 
สามารถเกิดข้ึนได�หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. Job Rotation ระหว'างหน'วยงาน โดยเป�นการเวียนงานไปยังกระทรวงอ่ืนท่ีไม�ใช�ต�นสังกัด 
2. Job Rotation ภายในกรม โดยเวียนงานไปยังสํานัก/ กองอ่ืนๆ ท่ีสังกัดภายในกรมเดียวกัน 
3. Job Rotation ภายในสํานัก โดยเป�นการเวียนงานไปยังฝ`าย/ กลุ�มอ่ืนๆ ท่ีอยู�ภายใต�สํานักเดียวกัน 

Job Rotation ในระบบราชการญ่ีปุ̀น เกิดข้ึนเม่ือฝ`ายบุคคลมีคําสั่งให�ข�าราชการย�ายไปปฏิบัติหน�าท่ี
ตามวาระต�างๆ เช�น การปฏิบัติหน�าท่ีชั่วคราวอีกหน�าท่ีหนึ่งเพ่ือทดแทนตําแหน�งท่ีเกิดว�างอย�างกะทันหัน การ
ย�ายเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะกิจท่ีต�องการความสามารถเฉพาะตัวในการดําเนินงาน เป�นต�น ท้ังนี้ ข�อมูลท่ีได�รับ
ระหว�างการร�วมกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ�ร�วมกับผู�นํารุ�นใหม�ภาคเอกชนและ
ภาครัฐของประเทศญ่ีปุ̀น โดยมี Prof. Hirofumi Takada เป�นผู�ดําเนินรายการ พบว�า ระบบราชการญ่ีปุ̀นถือ
ว�า Job Rotation เป�นเรื่องท่ีจําเป�นสําหรับการพัฒนาสายอาชีพและเชื่อมโยงกับการเติบโตเพ่ือดํารงตําแหน�ง
ท่ีสูงข้ึน กล�าวคือ ระบบราชการญ่ีปุ̀นมีความเชื่อว�า ข�าราชการจะทํางานได�ดีเม่ือเคยผ�านงานนั้นและมี
ประสบการณ�ในการทํางานนั้นๆ มาก�อน โดยวัตถุประสงค�หลักของ Job Rotation ในระบบราชการญ่ีปุ̀น คือ 
การสร�างความหลากหลายทางสมรรถนะให�กับข�าราชการ รวมถึงการฝ7กข�าราชการให�สามารถทํางานได�ในทุก
หน�าท่ีและมีความเข�าใจในเนื้องานท่ีแตกต�างกันออกไป  
 
Job Rotation กับระบบราชการไทย 
 

ต้ังแต�ปD พ.ศ. 2546 เป�นต�นมา สํานักงาน ก.พ. ได�ริเริ่มและพัฒนาระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(High Performance and Potential System: HiPPS) เพ่ือเป�นเครื่องมือในการจัดการกําลังคนท่ีมีคุณภาพ
ในส�วนราชการอย�างเป�นระบบและมีความต�อเนื่อง โดยข�าราชการภายใต�ระบบ HiPPS จะได�รับโอกาสท่ีท�า
ทาย และมีโอกาสได�เวียนงานไปยังหน�วยงานต�างๆ ภายในต�นสังกัดเพ่ือให�ได�รับมุมมองท่ีหลากหลาย มีระบบ
ผู�สอนงานและพ่ีเลี้ยงทําหน�าท่ีแนะนําและให�คําปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานและวัฒนธรรมองค�กร อย�างไรก็
ตาม มีข�าราชการบางกลุ�มท่ีมีศักยภาพแต�ไม�ได�อยู�ในระบบ HiPPS ซ่ึงควรได�รับโอกาสในการเรียนรู�และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ�ในรูปแบบของ Job Rotation โดยฝ`ายบุคคลขององค�กรสามารถทําหน�าท่ีคัดเลือก
และยื่นข�อเสนอเพ่ือให�เกิดการพัฒนาด�านสมรรถนะรายบุคคลและเพ่ือส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงาน
ขององค�กรโดยรวมได�  

ในกรณีดังกล�าว ควรต�องมีการสร�างแนวคิดในเชิงบวกเก่ียวกับ Job Rotation เพ่ือชักจูงให�ผู�มี
ศักยภาพเข�าร�วม โดยมีแนวคิดดังนี้ 



1. กําหนดวัตถุประสงค�ของการเวียนงานให�ชัดเจน เพ่ือให�เกิดความชัดเจนว�าการเวียนงานเป�นโอกาส
แห�งการเติบโต ไม�ใช�การกลั่นแกล�ง นอกจากนี้ ควรสร�างความเข�าใจเบ้ืองต�นว�าการเวียนงาน (Job Rotation) 
ไม�ใช�การโอนย�ายงาน (Job Transfer) โดยการเวียนงานเน�นการพัฒนาและเตรียมความพร�อมก�อนการเลื่อน
ตําแหน�งงาน ซ่ึงตําแหน�งงาน เงินเดือนและสวัสดิการไม�เปลี่ยนแปลง ต�างจากการโอนย�ายงานท่ีตําแหน�งงาน 
เงินเดือนและสวัสดิการเปลี่ยนไปตามโครงสร�างหน�วยงานท่ีถูกโอนย�ายไปใหม� 

2. กําหนดให�เป�นส�วนหนึ่งของการเติบโตในสายอาชีพ เช�น การใส�เป�นมาตรฐานการเติบโตในสายงาน 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในรายละเอียดงานท่ีจําเป�นก�อนก�าวข้ึนสู�ตําแหน�งผู�บริหาร/ ผู�เชี่ยวชาญ ท้ังนี้  
ต�องดําเนินการควบคู�กับการกําหนดเส�นทางอาชีพ (Career Path) ท่ีชัดเจน 

3. การบริหารจัดการการฝ7กอบรมในระหว�างปฏิบัติงาน (On the Job Training) ให�เป�นระบบและมี
ความชัดเจน เนื่องจากการสอนงานต�องใช�ความสามารถส�วนบุคคล ระยะเวลาและการทุ�มเทซ่ึงอาจส�งผลต�อ
งานประจํา ทําให�บุคลากรส�วนใหญ�ไม�อยากรับหน�าท่ีผู�สอนงาน แต�บทบาทของผู�สอนงานมีความสําคัญต�อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของข�าราชการท่ีเวียนงาน ดังนั้น จึงควรพิจารณาการตอบแทนให�กับผู�สอน
งานอย�างเหมาะสมและเป�นธรรม 

4. จัดทําระบบรองรับต�างๆ เช�น ระบบบริหารผลงาน ระบบ Competency และระบบการพัฒนา
บุคลากรอ่ืนๆ เพ่ือนํามาเชื่อมโยงเข�ากับระบบการเวียนงานและการจัดทํา Career Path เพ่ือให�เกิด 
ความสมบูรณ�ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข�ารับ Job Rotation  

5. มีการจัดทําแผนการเวียนงานในระยะยาวหรือ Job Rotation Roadmap เหมือนกับระบบของ 
HiPPS เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  ท้ังนี้แผนการเวียนงานสามารถใช�เป�นกรอบหรือแนวทาง 
ในการตรวจสอบย�อนกลับได�ด�วยว�าบุคลากรนั้นๆ มีความสามารถในการเรียนรู�งานท่ีหมุนเวียนไปหรือไม� 
อย�างไร 
 โดยรวม การส�งเสริมให�มีการเวียนงาน มีข�อดี คือ เปqดโอกาสให�คนในองค�กรได�เรียนรู�หาประสบการณ�
จากงานใหม�ๆ เปลี่ยนสภาพแวดล�อมการทํางานทําให�ได�รับการกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อีกท้ังยังเป�นการเตรียมผู�นําในอนาคตท่ีมีความรู�และประสบการณ�เก่ียวกับงานด�านต�างๆ ในองค�กร ซ่ึงจะส�งผล
ให�การบริหารงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาไปสู�องค�กรแห�งการเรียนรู� แต�การเวียนงานอาจมี
ข�อควรระวังในประเด็นของความต�อเนื่อง อันเนื่องมาจากงานบางลักษณะต�องใช�เวลาในการสั่งสม 
ความชํานาญและโอกาสในการเรียนรู�งานใหม�ของบุคลากรแต�ละท�านแตกต�างกันไป ข้ึนอยู�กับสภาพแวดล�อม
และวัฒนธรรมการทํางานของแต�ละหน�วยงาน 

 ท้ังนี้ องค�กรราชการท่ีต�องการนําระบบการเวียนงานมาใช� ควรพิจารณาให�ครอบคลุมถึงบุคลากรทุก
ประเภท ไม�จํากัดเฉพาะ HiPPS และควรคํานึงถึงการจัดทํากลยุทธ�ด�านทรัพยากรบุคคลให�มีความสอดคล�อง
กับกลยุทธ�องค�กร พร�อมพิจารณานโยบายในการประเมินผลปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให�มีความสอดคล�อง อาทิ  
ระบบค�าตอบแทน การเลื่อนตําแหน�ง และการให�รางวัลตามความสามารถ และเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนอันจะ
เป�นประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร จําเป�นต�องปลูกฝjงให�เป�นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�กร โดยมีผู�บริหารระดับสูง
เป�นผู�ขับเคลื่อน 



ธรรมาธิบาลเพ่ือการสร�างภาวะผู�นําในระบบราชการไทย 
 

วีร� เมฆวิลัย 
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 

กรมสุขภาพจิต 
 

จากการเข�าร�วมฝ7กอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารงานภาครัฐและภาวะผู�นํา 
(Public Management and Leadership) ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) 
ประเทศญ่ีปุ`น ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมเก่ียวกับ ระบบราชการ 
ระบบงานเงินการคลัง การเมืองการปกครอง นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ของประเทศญ่ีปุ̀น 
ผ�านการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ�จากคณาจารย� ผู�เชี่ยวชาญ จากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในบทความนี้ขอนําเสนอมุมมองในการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดธรรมาภิบาลซ่ึงเป�นปjจจัยสําคัญในตัว
ผู�นําในทุกระดับ เพ่ือขับเคลื่อนและนําพาประเทศไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในปjจจุบันหน�วยงานราชการกําลังเผชิญหน�ากับความท�าทายจากเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม 
สิ่งแวดล�อม ท่ีมีความซับซ�อนและพลวัตสูง สิ่งแวดล�อมสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานของกําลังคนภาค
ราชการ คือ ประชากร กฎหมาย และ รัฐบาล กล�าวคือ ประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน� มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสาร 
และมีความต่ืนตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สูงกว�าในอดีต ส�งผลให�มีความคาดหวังและความต�องการ
ต�อบุคลากรภาครัฐต้ังแต�ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู�บริหารมากข้ึน ยิ่งไปกว�านั้น ลักษณะความคาดหวัง
ตามทัศนคติ ค�านิยม และความเชื่อของแต�ละกลุ�ม ยิ่งมีความเป�นสังคมเมืองมากเท�าไร ความคาดหวังและ
ความต�องการยิ่งมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกลายเป�นแรงกดดันในการปฏิบัติงานขององค�กรภายใต�กํากับของ
รัฐ จากสภาพปjญหาในการจัดการท่ีมีอยู�หลากหลาย การบริการงานเพ่ือตอสนองความคาดหวังและ 
ความต�องการของประชาชนแต�ละกลุ�มจึงเป�นงานท่ีท�าทายอย�างยิ่งสําหรับข�าราชการ โดยเฉพาะกลุ�มกําลังคน
คุณภาพซ่ึงจะต�องก�าวไปสู�การเป�นผู�นําในอนาคต เพ่ือสร�างผู�นํารุ�นใหม�ให�สามารถกลายมาเป�นผู�บริหารมือ
อาชีพ มีภาพลักษณ�ท่ีดีได�รับความเชื่อถือไว�วางใจจากสาธารณชน สามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน สร�างความพึงพอใจแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีสําคัญทุกกลุ�ม และมีความสามารถในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล�อม และมีการจัดการภาครัฐแนวใหม�ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามเกณฑ�ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงกําหนดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ต�องอาศัยหลักการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ “ธรรมาภิบาล” 
และ “การเสริมสร�างคุณลักษณะความเป�นผู�นํา” 

แนวคิดธรรมาภิบาลได�รับความสนใจและนํามาใช�ในการบริหารภาครัฐอย�างกว�างขวางซ่ึงมี
ความสําคัญต�อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ 

 
 



มิติภาครัฐ 
1)  ช�วยส�งเสริมให�บุคลากรภาครัฐมีเปxาหมายในการยึดประโยชน�สุขของประชาชนและประเทศชาติ 

ให�ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย�างจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให�มีความรวดเร็ว และประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณมีความคุ�มค�ามากข้ึนซ่ึงวัดได�จากความพึงพอใจของ
ประชาชนผู�รับบริการ 
 2) ช�วยส�งเสริมให�บุคลากรภาครัฐให�ความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานมากกว�าการทําเสร็จ โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติท่ีเป�นรูปธรรมมากข้ึน มีตัวชี้วัด (key performance indicator: KPI) ท่ีถูกกําหนด
ไว�ก�อนการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล�องกับวิสัยทัศน� และพันธกิจ ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน 

3) ช�วยให�ระบบการบริหารภาครัฐมีความโปร�งใสตรวจสอบได�มากข้ึน โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบของภาครัฐให�รัดกุมและเปqดเผยต�อสาธารณะให�รับรู�กันท่ัวไป รวมถึงมีองค�กรอิสระในการกํากับ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ  

4) ช�วยส�งเสริมให�บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความสํานึกรับผิด (accountability)  
ต�อประชาชนและองค�กรมากข้ึน ซ่ึงความสํานึกรับผิดชอบมีส�วนทําให�การกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
มีการระมัดระวังการกระทําท่ีมีผลต�อสาธารณะหรือประชาชนมากข้ึน และหากเกิดข�อผิดพลาดข้ึนก็ต�องพร�อม
ท่ีจะรับผลของการกระทํานั้นโดยไม�หลบเลี่ยงหรือโยนความผิดให�บุคคลอ่ืนหรือนิ่งเฉย 

5) ช�วยทําให�ระบบราชการเป�นระบบเปqดและเปqดโอกาสให�ประชาชนมีช�องทางมีส�วนร�วมใน 
การบริหารภาครัฐอย�างหลากหลายและเป�นรูปธรรมมากข้ึน มีกฎหมายเก่ียวกับการเปqดเผยข�อมูลข�าวสารของ
ภาครัฐ และให�สิทธิแก�ประชาชนในการยื่นขอข�อมูลข�าวสารจากหน�วยภาครัฐได� นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให�
หน�วยงานของรัฐต�องเปqดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีจําเป�นต�อสาธารณะผ�านช�องทางต�างๆ และประชาชนยังมีช�องทาง
ในการร�องเรียนการเสนอความคิดเห็นผ�านทางช�องทางต�างๆ ของรัฐอีกด�วย 

6) ช�วยส�งเสริมให�บุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเป�นหลักในการปฏิบัติหน�าท่ีมากกว�าการใช�ดุลพินิจหรือ
ตามอําเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต�ละภารกิจหรือแต�ละงานไว�ชัดทําให�การใช�กฎหมาย
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตนอาจลดลงไป 

7) ทําให�ระบบบริหารภาครัฐเป�นตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศได�
อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึนส�งผลให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแข�งขันมากข้ึนโดยมีภาคส�วน
ท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมอย�างจริงจัง 

8) ทําให�บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีของตนใน
ฐานะเป�นผู�ให�บริการประชาชนมิใช�เจ�านายของประชาชนหรือผู�มีสถานภาพท่ีเหนือกว�าประชาชน 

มิติภาคประชาชน 
1) ทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของภาครัฐได�มากข้ึนเนื่องจากระบบราชการได�เปqด

กว�างมากข้ึนอันเป�นผลมาจากการปรับปรุงแก�ไขกฎหมายเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
2) ทําให�ประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิ หน�าท่ีของพลเมืองมากข้ึนหลังจากได�รับข�อมูลข�าวสารจาก

ภาครัฐและแหล�งอ่ืนๆ มากข้ึน และเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารภาครัฐอย�างเป�นรูปธรรม 



3) ทําให�ประชาชนได�รับบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึนอันเป�นผลมาจากการปรับรื้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ต�าง (deregulation) ทําให�มีการลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการลงไปมาก และภาครัฐได�ตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนอย�างเป�นรูปธรรมโดยยึดประชาชนเป�นศูนย�กลาง  

4) ทําให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก�ไขปjญหาของระบบบริหารภาครัฐโดยเฉพาะประเด็น 
การคอรัปชั่น การใช�อํานาจไม�เป�นธรรมเนื่องจากประชาชนมีความรู� ความเข�าใจและความตระหนักมากข้ึน
รวมถึงมีการใช�สิทธิพลเมืองในการเรียกร�อง ร�องเรียน และฟxองร�องต�อศาลในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

มิติภาคธุรกิจ 
1) ทําให�การบริหารกิจการธุรกิจได�รับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนส�งผลให�การแข�งชันเชิงธุรกิจดําเนิน

ไปได�ด�วยดี 
2) ทําให�ต�นทุนทางธุรกิจเป�นไปตามต�นทุนท่ีแท�จริงเนื่องจากภาครัฐมีความโปร�งใสในการดําเนินงาน

มากข้ึน มีการเรียกรับผลประโยชน�น�อยลง 
3) ทําให�ประเทศชาติสามารถแข�งขันทางธุรกิจในเวทีการค�าโลกได�อย�างไม�เสียเปรียบโดยมีการบริหาร

ภาครัฐเป�นตัวสนับสนุนเอ้ืออํานวยเคียงคู�กับภาคธุรกิจเอกชน 
ธรรมาภิบาล มาจากคําว�า ธรรมะ บวกกับ อภิบาล แปลว�า การดูแลปกครองโดยใช�ธรรมะเป�น 

เครื่องช�วยในด�านการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ�าน เมืองท่ีดีนั้น สํานักงานโครงการพัฒนาแห�ง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (The United Nations Development Programme) ได�ทบทวนและให�คํา
นิยามใหม� โดยรวมความ ถึงการใช�อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือจัดการ 
กิจการของประเทศชาติ รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความม่ันคงของมนุษย� เรียกว�า หลักธรรมาภิบาล
สากล ประกอบด�วยหลัก 9 ประการ คือ 

1. การมีส�วนร�วม (Participation) คือ ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจท้ังทางตรงและทางอ�อม 
ในการมีส�วนร�วม โดยต้ังอยู�บน พ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ�มเพ่ือแสดงความคิดเห็น รวมถึง 
การสามารถมีส�วนร�วมอย�าง มีเหตุผลในเชิงสร�างสรรค�  

2. นิติธรรม (Rule of Law) คือ กรอบตัวบทกฎหมายต�องมีความเป�นธรรม และไม�มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับ เรื่องของสิทธิมนุษยชน  

3. ความโปร�งใส (Transparency) คือ การบริหารและดําเนินงานต�องอยู�บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ 
ด�านข�อมูลข�าวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจหรือมีความเก่ียวข�อง จะต�องสามารถเข�าถึงสถาบัน กระบวนการ และ
ข�อมูลข�าวสารได�โดยตรง ท้ังนี้ การได�รับข�อมูลข�าวสารต�องเพียงพอต�อการทําความ เข�าใจและการติดตาม
ประเมินสถานการณ�  

4. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ องค�การและกระบวนการดําเนินงานต�องพยายามดูแล 
เอาใจใส�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ`าย  



5. การมุ�งเน�นฉันทามติ (Consensus-Oriented) คือ มีการประสานความแตกต�างในผลประโยชน� 
ของฝ`ายต�างๆ เพ่ือหาข�อยุติ ร�วมกัน อันจะเป�นประโยชน�ต�อทุกฝ`าย ไม�ว�าจะเป�นนโยบายและกระบวนการ
ข้ันตอนใดๆ ให�ได�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� 

6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) คือ ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษา
ระดับชีวิตความเป�นอยู�ของตน  

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) คือ องค�การและกระบวนการต�อง
สร�างผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงต�อความต�องการ และ ขณะเดียวกันก็ต�องใช�ทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุด  

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ ผู�มีอํานาจตัดสินใจต�องมีภาระรับผิดชอบต�อสาธารณชน
ท่ัวไป และผู�มีส�วนได� ส�วนเสียในสถาบันของตน  

9. วิสัยทัศน�เชิงยุทธศาสตร� (Strategic Vision) คือ ผู�นําและสาธารณชนต�องมีมุมมองท่ีเปqดกว�างและ
เล็งการณ�ไกลเก่ียวกับการบริหารกิจการบ�านเมืองและการพัฒนาความม่ันคงของมนุษย� รวมถึงมีจิตสํานึกว�า
อะไรคือความต�องการจําเป�นต�อการพัฒนา 
ถอดบทเรียนธรรมาธิบาลเพ่ือการสร�างภาวะผู�นํา: กรณีศึกษาประเทศญ่ีปุ�น 

คุณลักษณะของผู�นําท่ีดี 
1. รู�จักไว�วางใจผู�อ่ืน ไม�หวงแหนอํานาจ ผู�นําต�องไว�วางใจเพ่ือนร�วมงานหรือสมาชิกในทีม ไม�หวง

อํานาจ ต�องเข�าใจว�า ยิ่งมอบอํานาจออกไปมาก ยิ่งเป�นผลดีต�อการบริหาร เนื่องจากจะช�วยแบ�งเบาใน
รายละเอียด ทําให�ผู�นํามีเวลาท่ีจะสร�างสรรค� ควบคุม และติดตามงาน ความสําคัญของการมอบอํานาจจึงอยู�ท่ี
วิธีการ และ การเลือกบุคคลท่ีจะรับมอบอํานาจได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม (Put the right man to the 
right job) 

2. หยั่งรู�สถานการณ�ความเป�นไปและเตรียมพร�อมอยู�เสมอ ผู�นําต�องสามารถคาดการณ�ว�าจะเกิด 
สถานการณ�หรือเหตุการณ�อะไรข้ึนข�างหน�า เพ่ือจะได�เตรียมรับสถานการณ�ได�อย�างทันท�วงที ซ่ึงการหยั่งรู�ใน
ท่ีนี้หมายถึงการหยั่งรู�ตามความเป�นจริงในเชิงวิทยาศาสตร� จากการติดตามข�าวสาร หรือการเก็บเชิงสถิติ เช�น 
ท่ีท่ีเคยประสบภัยธรรมชาติย�อมต�องมีข�อมูลเก�าท่ีสามารถนํามาใช�เตรียมการเพ่ือรับสถานการณ�ท่ีอาจเกิดซํ้า
อีกได� ผู�นําท่ีดีจึงต�องพยายามหาวิธีท่ีจะปxองกันไม�ให�เกิดความผิดพลาดท่ีซํ้าแล�วซํ้าเล�า 

3. สามารถวิเคราะห�และรู�จักตัวเอง ผู�นําต�องรู�จักตัวเอง ในด�านต�างๆ เช�น จุดเด�น จุดด�อย เพ่ือใช�เป�น
ต�นทุนในการนําผู�คนให�ได�ดียิ่งข้ึน โดยปกติ เรามักมีอคติทางการรับรู�ทําให�มองตัวเองไม�ชัดหรือบิดเบือน ทําให�
เข�าข�างตัวเอง ไม�รู�จัก ตัวตนท่ีแท�จริงของตนเอง การประเมินต�นเองเบ้ืองต�นโดยใช�การวิเคราะห� SWOT 
Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสในการพัฒนา และข�อจํากัด ซ่ึงสามารถนํามาปรับใช�ได�ท้ังในระดับ
บุคคลและองค�กร ซ่ึงจะช�วยให�ผู�นําเข�าใจตนเองและหน�วยงานได�ดียิ่งข้ึน 

4. มีจินตนาการและรู�จักใช�ศิลปะการจูงใจ ผู�นําต�องเป�นผู�ท่ีมีจินตนาการในการสร�างวิสัยทัศน� 
จินตนาการหรือความคิดสร�างสรรค�ถือเป�นความสามารถในการจําลองผลสําเร็จ ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
เป�นไปได�ไว�ในสมอง นั่นคือ ผู�นําต�องคิดภาพในรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานให�สําเร็จ ส�วนของ



ความสามารถในการจูงใจนั้นเป�นทักษะท่ีเรียนรู�ได� อนึ่ง การท่ีผู�นําคิดสร�างสรรค�สิ่งต�างๆได�แต�ไม�สามารถจูงใจ
ให�ผู�อ่ืนปฏิบัติตามจนบรรลุผลสําเร็จได� จินตนาการหรือความคิดสร�างสรรค�นั้นก็ไร�ความหมาย  

5. ประพฤติปฏิบัติตนให�เป�นท่ีน�านับถือ ผู�นําจะต�องทําตัวเป�นแบบอย�าง เพราะการประพฤติตนของ
ผู�นํานอกจากจะส�งผลต�อผู�ตามและองค�กรแล�ว ยังอยู�ในสายตาของคนอ่ืนๆ หากประพฤติดี ผู�คนก็ชื่นชม 
สรรเสริญ ในทางกลับกัน หากประพฤติไม�ดี ผู�คนก็จะลบหลู�ไม�นับถือ ซ่ึงจะทําให�บารมีของผู�นํา ตลอดจน
แรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตามลดน�อยลงหรือหมดไป เป�นอุปสรรคต�อการบริหารงานและบริหารคนเป�นอย�างยิ่ง 

6. มีความเชื่อม่ันในตนเองแต�รู�จักรับฟjงผู�อ่ืน ผู�นําจะต�องมีความเชื่อม่ันในตนเอง ในขณะเดียวกันก็
พร�อมท่ีจะรับฟjงความคิดเห็นของผู�อ่ืน โดยเฉพาะกับผู�ตามหรือลูกทีม ในสังคมประชาธิปไตย คนรุ�นใหม�ถูกฝ7ก
ให�มีความคิดเป�นของตนเองและรับฟjงเสียงของคนส�วนใหญ� ดังนั้นผู�นําท่ีดีต�องมีทันโลก ทันเหตุการณ� จึงจะ
สามารถบริหารงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

7. รู�จักปรับตัวและยืดหยุ�น ผู�นําต�องรู�จักปรับตัวตามสถานการณ� เข�าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัตน� และพร�อมท่ีจะนําผู�อ่ืนให�ปรับตัวตามได�อย�างเหมาะสมและค�อยเป�นค�อยไป อีกท้ังต�องมีความ
ยืดหยุ�น รู�จักผ�อนปรน รับฟjงความคิดเห็นเพ่ือนร�วมงานบ�าง นั่นคือ ทํางานโดยยึดหลักนิติศาสตร� ใน
ขณะเดียวกันก็ต�องให�ความ สําคัญแก�หลักรัฐศาสตร�ด�วย  

8. รู�จักยอมรับท้ังความผิดพลาดและรู�จักให�อภัย เม่ือผู�นําทําผิดพลาดต�องยอมรับผิด ผู�นําต�องรู�จักการ
กล�าวคําขอโทษ พึงระลึกไว�เสมอว�าคนเราไม�มีใครทําอะไรได�ถูกต�องเสมอไป อย�างไรก็ตาม ความผิดพลาดใน
เรื่องเดียวกันนั้นก็ไม�ควรจะกระทําผิดซํ้า และไม�ควรละเลยหรือปล�อยผ�าน ไม�เพิกเฉยต�อการกระทําผิดแม�ใน
ความผิดท่ีเล็กน�อย เปqดเผยและพร�อมให�อภัย โดยมุ�งเพ่ือการแก�ไขและพัฒนางานให�ดียิ่งข้ึน มากกว�าการ
กล�าวโทษคนผิด 

การสร�างภาวะผู�นําตามแนวคิดธรรมาธิบาลนี้ถือเป�นความท�าทายรูปแบบหนึ่งของการบริหารงาน
ภาครัฐ ด�านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล�าวคือ ผู�นําท่ีมีความสามารถหรือความเก�งเพียงอย�างเดียวอาจไม�
เพียงพอท่ีจะนําพาหน�วยงาน องค�กร หรือประเทศชาติ ผู�นํารุ�นใหม� (Young Leader) ควรตระหนักและเรียนรู�
ท่ีจะทํางานร�วมกับผู�อ่ืน เข�าใจความแตกต�างของ Generation ซ่ึงคุณสมบัติของผู�นําทุกประการข�างต�น
สามารถนํามาปรับใช�และปลูกฝjงให�กับข�าราชการไทยได�อย�างแน�นอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



นวัตกรรมสะอาดสร�างชาติญี่ปุ�น 

ศรายุธ ระดาพงษ� 
นักวิทยาศาสตร�การแพทย�ปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� กระทรวงสาธารณสุข 

 

ประเทศญ่ีปุ̀นเป�นประเทศในกลุ�มประเทศท่ีพัฒนาแล�วและมีการพัฒนานวัตกรรมต�างๆ ข้ึนมาเพ่ือ

พัฒนาประเทศและตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 

พร�อมท้ังยังเป�นฟjนเฟ�องท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป�นหัวใจ

สําคัญในการบ�งชี้ความเจริญก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี เช�นเดียวกับบางประเทศ เช�น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศ

เยอรมัน เม่ือกล�าวถึงนวัตกรรมของประเทศญ่ีปุ̀นหลายคนอาจมองเห็นภาพหุ�นยนต� Asimo หรือหุ�นยนต�

เสมือนจริงสามารถแสดงอารมณ�คล�ายกับมนุษย� รถไฟชินกันเซน (Shinkansen) หรือรถไฟหัวกระสุน เป�นต�น 

ซ่ึงเป�นเพียงส�วนหนึ่งเท�านั้น และในท่ีนี้จะขอกล�าวถึงการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดเป�นมิตรต�อ

สิ่งแวดล�อม สนองตอบความต�องการของประชาชน ก�อให�เกิดความยั่งยืนในระยะยาวและเกิดการคิดค�นพัฒนา

ต�อไปอย�างไม�หยุดยั้ง รัฐบาลสนับสนุนเชิงนโยบายควบคุมดูแล ยิ่งสร�างมูลค�า คุณค�าและเอกลักษณ�ของ

ประเทศญ่ีปุ`นได�อย�างชัดเจน 

ก�อนอ่ืนจะขอกล�าวถึง นวัตกรรม (Innovation) ตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ 

สิ่งท่ีทําข้ึนใหม�หรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเป�นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ� เป�นต�น จากนิยามข�างต�น

ชี้ให�เห็นว�า นวัตกรรมเป�นสิ่งท่ีมนุษย�คิด ประดิษฐ�ข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการของมนุษย�ท่ีไร�ขีดจํากัด ด�วย

ความต�องการของมนุษย� ท่ีไม�หยุดยั้ ง จึ งเกิดการคิดค�นสิ่ งต�างๆ ข้ึนมามากมาย สตีฟ จอบส�  CEO 

บริษัท  Apple Inc เป�นผู�หนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับการสร�างนวัตกรรมอย�างมาก ดังวาทะท่ีเขาจารึกไว�ว�า 

“นวัตกรรมทําให�เห็นความแตกต�างระหว�างผู�นําและผู�ตาม” เขาเป�นผู�หนึ่งท่ีเปลี่ยนโลกของอุปกรณ�สื่อสารของ

ยุคปjจจุบันในแนวทางบริสุทธิ์ สมบูรณ�และง�ายต�อการใช�งาน ทําให�เกิดความนิยมใช�งานเป�นอย�างมาก หากมี

การคิดค�นแหล�งพลังงานท่ีใช�แทนแบตเตอรี่ในทุกวันนี้ให�เป�นพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพต�อการใช�งาน

จะทําให�อุปกรณ�ดังกล�าวสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน  

สิ่งแรกท่ีจะขอกล�าวถึงคือนวัตกรรมเครื่องใช�ในครัวเรือน นั่นก็คือส�วมไฮเทค หรือ “วอชเล็ทส�” 

(Washlets) แม�ว�าวอชเล็ทส�ในระยะแรกไม�ได�ถูกคิดค�นในญ่ีปุ`น แต�เกิดการพัฒนาอย�างมากท่ีประเทศนี้ ท่ีบอก

ว�าเป�นนวัตกรรมสะอาดนี้ไม�เพียงแต�ทําให�ผู�ใช�บริการสะอาด ถูกหลักอนามัยเท�านั้น ยังทําให�เกิดความเบิกบาน

ใจเหมือนอยู�แดนสุขาวดี ประการท่ีสําคัญคือลดการใช�กระดาษชําระจํานวนมากและลดการทําลายต�นไม� แต�



ประเทศนี้เขาพัฒนาเลยจุดนั้นมาแล�ว ระบบมาตรฐานพ้ืนฐานคือใช�แผงควบคุมอัตโนมัติไม�ต�องใช�มือในการ

ชําระล�างหลังเสร็จกิจท้ังหนักและเบา และปุ̀มล�างเฉพาะสําหรับสุภาพสตรี ความแรงของน้ําสามารถปรับระดับ

ตามความต�องการของผู�ใช�และอุณหภูมิของน้ําก็อุ�นๆ กําลังดี และอุณหภูมิยังถูกปรับบนฐานรองนั่งทําให�เวลา

นั่งหรือล�างไม�รู�สึกเสียวจากความเย็น และเม่ือล�างเสร็จแล�วยังมีระบบเป̀าแห�งลมอุ�นให�อีกด�วย นอกจากนี้เขา

ยังใส�ใจรายละเอียดเล็กๆน�อยๆ โดยมีปุ`มกดให�มีเสียงน้ําล�างชักโครกหรือเสียงเอฟเฟคเพ่ือปqดบังความอายเวลา

ทํากิจธุระ แทนการกดชักโครกล�างน้ําบ�อยๆ ให�สิ้นเปลือง ปjจจุบันห�องน้ําคนพิการไม�มีแล�วจะกลายเป�นห�องน้ํา

อเนกประสงค�แทน โดยเพ่ิมแท�นสําหรับเปลี่ยนผ�าอ�อม เก�าอ้ีล็อคสําหรับเด็ก โถสําหรับเด็กเล็ก ราวจับสําหรับ

คนชรา เรียกได�ว�าใส�ใจทุกรายละเอียดสําหรับทุกคน ปjจจุบันบริษัทผู�ผลิตและพัฒนาสุขภัณฑ�ยังได�เพ่ิมระบบ

ตรวจวัดน้ําหนักตัว อุณหภูมิร�างกาย ความดันเลือดและท่ีรองปjสสาวะเพ่ือตรวจวัดระดับน้ําตาลโดยเชื่อมต�อ

กับระบบคอมพิวเตอร�แสดงผล จะสามารถตรวจสอบและติดตามสุขอนามัยพ้ืนฐานได� สามารถส�งผลการตรวจ

ไปให�แพทย�ได�โดยตรงผ�านระบบอินเทอเน็ท (ญ่ีปุ̀นกําลังพัฒนาระบบอินเตอเน็ทเชื่อมต�อข�อมูลพ้ืนฐานท่ี

เรียกว�า “Internet of Things”) ระบบนี้จําเป�นสําหรับผู�รักสุขภาพโดยเฉพาะผู�ป`วยหรือคนชรา (ปjจจุบันญ่ีปุ̀น

กําลังเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ) ระบบวอชเล็ทส�นี้เป�นท่ีนิยมและใช�ท่ัวไปในญ่ีปุ̀นและรัฐบาลท�องถ่ินหลายท่ีตระหนัก

ถึงความจําเป�นในการให�ความช�วยเหลือคนชราหรือผู�ป̀วยและจัดให�มีเงินช�วยเหลือแก�ครอบครัวท่ีต�องการ

เปลี่ยนห�องน้ําเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน 

อีกสิ่งหนี่งท่ีเป�นตัวอย�างนวัตกรรมสะอาดคือกระบวนการจัดการขยะ อาจถือเป�นต�นแบบท่ีดีท่ีสุด 

ของสังคมมนุษย�ในปjจจุบันนี้ ถ�าใครเคยไปดินแดนแห�งนี้จะเห็นว�าบ�านเมืองสะอาดตาเป�นระเบียบเรียบร�อย 

นอกจากกระบวนการท่ีดีแล�ว ยังมีการดูแลควบคุมโดยเจ�าหน�าท่ีรัฐ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือความตระหนักและ 

ให�ความร�วมมือของประชาชน เครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการขยะนั่นคือ “กฎหมาย” ซ่ึงควบคุมและ

สนับสนุนสังคมให�เป�นสังคมรีไซเคิลได�ถูกนํามาบังคับใช�เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาสู�สังคมรีไซเคิล ลดการใช�

ทรัพยากร และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม กฎหมายด�านการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะเพ่ือให�มี

การจัดการขยะท่ีเหมาะสม กําหนดระเบียบข�อบังคับในการจัดต้ังโรงงานกําจัดขยะและธุรกิจด�านการกําจัด

ขยะ กําหนดมาตรฐานการจัดการขยะ มาตรการควบคุมการกําจัดขยะท่ีไม�เหมาะสม และการพัฒนาการ

จัดการขยะโดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างมีความรับผิดชอบ เม่ือดูเผินๆ กฎระเบียบก็ไม�ได�พิเศษ

มากกว�าประเทศอ่ืนๆ แต�กระบวนบริหารการแยกขยะการจัดเก็บ การทําลายและกระบวนการใช�ประโยชน�

หลังการทําลาย ขยะจะถูกคัดแยกเป�น 4 ประเภท คือขยะเผาได� ขยะท่ีเผาไม�ได� ขยะขนาดใหญ�และขยะท่ี

สามารถนํากลับมาใช�ได� ขยะประเภทท่ี 4 จะถูกบริหารจัดการเพ่ือนํามาใช�ประโยชน� ขยะท่ีเผาได�จะถูกนําเข�า

เตาเผาลําพลังงานท่ีได�จากการเผาสามารถนําไปผลิตเป�นพลังไฟฟxา ข้ีเถ�าท่ีเกิดจากการเผาจะถูกนําไปกําจัด



โดยการฝjงกลบและนําไปแปรรูปเป�นตะกรัน (Slag) เพ่ือนําไปผสมกับซีเมนต�ซ่ึงสามารถผลิตเป�นอิฐบล็อกหรือ

วัสดุสําหรับปูพ้ืนถนน ขยะท่ีเผาไหม�ไม�ได�จะถูกเก็บรวบรวมและขนส�งไปยังโรงคัดเผาเฉพาะเพ่ือคัดแยก ซ่ึง

อาจจะมีส�วนท่ีเผาได�หรือส�วนท่ีเป�นโลหะจะถูกแยก ส�วนท่ีของแข็งท่ีเหลือจะถูกนําไปถมทะเล ส�วนขยะท่ีมี

ขนาดใหญ�จะถูกขนส�งไปยังโรงงานบําบัดขยะขนาดใหญ�จะถูกคัดแยก (บางส�วนเผาได�) และบดอัดเพ่ือทําให�

ขยะมีขนาดเล็กลงและอาจนําไปถมทะเล โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ�าวโตเกียว เตาเผาเป�นระบบเผาไหม�ใช�แผง

ตะกรัน (Stoker Furnace Waste Incinerator) ซ่ึงมีระบบปxองกันมลพิษ เช�น กลิ่น และสารไดออกซิน 

รวมท้ังมีการรักษาสิ่งแวดล�อมในโรงงานเตาเผา ส�วนสารพิษท่ีถูกปล�อยออกมาและน้ําเสียจะถูกควบคุมเพ่ือ

ปxองกันไม�ให�แพร�กระจายสู�สิ่งแวดล�อม1 กระบวนการจัดการขยะดังกล�าวเป�นนวัตกรรมสะอาด เพ่ือประโยชน�

ของ สังคมในวงกว�างและเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมโดยแท� 

 และตัวอย�างสุดท�ายเป�นตัวอย�างของพลังงานสะอาด ประเทศญ่ีปุ̀นเป�นประเทศหนึ่งท่ีมีการบริหารจัด

การพลังงานได�เป�นอย�างดี ก�อนเหตุการณ�ภัยพิบัตินิวเคลียร�ฟุกุชิมะไดอิชิ พ.ศ. 2554 แหล�งพลังงานหลัก คือ

พลังงานนิวเคลียร� 30-35 % พลังงานจากถ�านหิน 20-25 % ก�าซปqโตรเลียมเหลว 20-25% ท่ีเหลือเป�น

พลังงานจากน้ํามันและพลังงานทดแทน หลังจากเหตุการณ�ดังกล�าวพลังงานนิวเคลียร�ก็ถูกลดการใช�ลงอย�าง

รวดเร็วและระงับการใช�ท้ังประเทศในปD 2557 โดยเพ่ิมสัดส�วนการใช�ถ�านหินและก�าซปqโตรเลียมเหลวทดแทน 

ทําให�ปjจจุบันประสบปjญหาต�องพ่ึงพาแหล�งพลังงานนํามัน เสียค�าไฟฟxาสูงข้ึนและเพ่ิมการปลดปล�อยก�าซเรือน

กระจก (CO2) มากข้ึน ทําให�รัฐบาลต�องออกกฏหมายมาควบคุมการใช�พลังงานและกระตุ�นให�ภาคเอกชน

คิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆเพ่ือให�ประหยัดพลังงาน เช�น รถประหยัดน้ํามัน ซ่ึงสามารถประหยัดน้ํามันได�ถึง 19.9 

km/L2 จากปjญหาด�านพลังงานท่ีเกิดข้ึนญ่ีปุ̀นมีความพยายามอย�างมากท่ีจะฟ��นฟูโรงงานไฟฟxานิวเคลียร�และ

สร�างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยให�กับประชาชน ซ่ึงภายหลังระงับการใช�พลังงานงานนิวเคลียร� รัฐบาลให�มี

การทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยอย�างเข�มงวด และโรงงานท่ีผ�านการประเมินได�มีการทยอยเปqดแล�ว

ต้ังแต�ปลายปD พ.ศ. 2558 พลังงานนิวเคลียร�เป�นแหล�งพลังงานท่ีจะมาช�วยแก�ไขปjญหาด�านพลังงานของญ่ีปุ̀น

ในปjจจุบัน เพราะมีจุดเด�นคือ มีเชื้อเพลิงเพียงพอและให�กําลังผลิตสูงต้ังแต� 300 ถึง 1,500 เมกะวัตต�ต�อโรง 

เป�นแหล�งผลิตไฟฟxาท่ีมีเสถียรภาพและม่ันคง  ต�นทุนการผลิตตํ่าและคงท่ี  ราคาค�ากระแสไฟฟxาตํ่าส�งผลให�

ต�นทุนราคาสินค�าสู�กับตลาดโลกได� และท่ีสําคัญคือเป�นแหล�งผลิตไฟฟxาท่ีสะอาด ไม�ปล�อยก�าซเรือนกระจก 

ควัน ก�าซพิษ และไม�ปล�อยของเสียสู�สิ่งแวดล�อมหากโรงงานไฟฟxานิวเคลียร�สามารถฟ��นกลับมาเป�นปกติแล�ว 

จะทําประเทศญ่ีปุ`นเป�นประเทศท่ีมีเสถียรภาพด�านพลังงาน เศรษฐกิจเติบโต และเกิดความปลอดภัยต�อมนุษย�

และสิ่งแวดล�อม 



การพัฒนาด�านนวัตกรรมต�าง ๆ ท่ีใช�ในการตอบสนองความต�องการเพ่ิมความสะดวกสบาย บริหาร
จัดการและแก�ไขปjญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึน นอกจากภาคผู�สร�างและขับเคลื่อนนวัตกรรมแล�ว การบริหารเชิง
นโยบายของรัฐบาลก็มีส�วนสําคัญอย�างยิ่งในการสนับสนุนให�เกิดนวัตกรรมต�าง ๆ รัฐบาลได�จัดให�มี
คณะกรรมาธิการสําหรับวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Council for Science, Technology and 
Innovation) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน มีหน�าท่ีหลักในการตรวจสอบ ดูแลนโยบายพ้ืนฐาน จัดสรรด�าน
การเงินและบุคลากร ประเมินข�อมูลด�านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ญ่ีปุ̀นให�ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาเป�นอย�างมาก ให�การสนับสนุนงบประมาณปDละมากกว�า 3 % ของ GDP สําหรับการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือผลักดันให�เกิดนวัตกรรมโดยมีกระทรวงและหน�วยงานต�างๆ นําไปปฏิบัติท้ังในภาคราชการและเอกชน โดย
งบประมาณท่ีได�ในส�วนนี้มากกว�า 80 % มาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน3 โดยการควบคุมดูแลจากรัฐบาล
เพ่ือประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน       

บทเรียนสําหรับประเทศไทย 

ประเทศไทยมีหลายอย�างท่ีคล�ายคลึงกับญ่ีปุ̀น ก�อนท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�เกิดการพัฒนา เราต�อง
ทราบและยอมรับก�อนว�าเรามีจุดใดท่ียังบกพร�องและต�องเปลี่ยนแปลง มีจุดเด�นจุดด�อยในเรื่องใดบ�าง และคง
ไม�ใช�จะนําระบบของประเทศอ่ืนมาใช�ท้ังหมดเพราะบริบทของประเทศต�างกัน ในท่ีนี้จะขอกล�าวเพียงตัวอย�าง
ประเด็นในเชิงท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมสะอาดพอสังเขป 

1. ประเทศไทยในเชิงนโยบายเรามีหลายหน�วยงานท่ีผลักดันด�านนวัตกรรมหลายหน�วยงานย�อย แต�
ขาดการดูแลระบบใหญ�ของประเทศ แม�ว�าจะเป�นองค�การท่ีลงท�าย “แห�งชาติ” แต�พอสังกัดในระดับย�อยหรือ
ในระดับกระทรวงแล�วต�องดําเนินการผ�านหลายข้ันตอนเกินไป ทําให�การขับเคลื่อนในระดับประเทศขาดความ
ต�อเนื่องไม�เป�นแนวเดียวกัน ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีติดกับดักของประเทศท่ีรายได�ปานกลางมาหลาย
ทศวรรษ เพราะประเทศยังต�องพ่ึงพาต�างชาติ ต�องซ้ือวัตถุดิบ เทคโนโลยีจากต�างชาติ ในขณะท่ีประเทศท่ี
พัฒนาแล�วจะมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างนวัตกรรมตอบสนองหรือใช�ในประเทศหรือสามารถพ่ึงพา
ตนเองได� และส�งออกผลผลิตคุณภาพไปยังประเทศอ่ืนๆ ได� ประเทศไทยอาจต�องทบทวนเรื่องการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการลงทุนเพ่ือให�เกิดนวัตกรรมท่ีคุ�มค�าและสามารถพัฒนาประเทศ
ได�จริง 

2. ด�านนวัตกรรมด�านพลังงานปjจจุบันประเทศไทย ประเทศไทยแม�ว�าเราจะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ�
แต�เนื่องจากประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังปjจจัยภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนไป ทําให�มีแนวโน�มท่ีจะไม�เพียงพอ 
ปjจจุบันประเทศไทยใช�แหล�งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟxาคือก�าซธรรมชาติ ประมาณ 70% รองลงมาคือถ�าน
หิน ประมาณ 20% ก�าซธรรมชาติเราต�องนําเข�าจากประเทศเพ่ือนบ�านประมาณ 1 ใน 3 ส�วน ส�วนถ�านหินแม�
จะมีต�นทุนการผลิตถูกกว�าแต�ก็ทําให�เกิดปjญหาก�าซเรือนกระจก ก�าซพิษและฝุ`นละออง ดังนั้นประเทศไทยอาจ
ต�องเร�งสร�างแหล�งพลังงานอ่ืน เช�น พลังงานจากนิวเคลียร� เพ่ือให�เกิดการพ่ึงพาตนเอง มีความยั่งยืนและ
เพียงพอด�านพลังงาน มีความปลอดภัยต�อสุขภาพและสิ่งแวดล�อม แหล�งพลังงานจากนิวเคลียร�ในเชิง
วิทยาศาสตร�มีข�อมูลเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยและข�อดีหลายอย�างในการนํามาใช� อย�างไรก็ตามเนื่องจาก



ประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันในการนํามาใช� อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย�าง ซ่ึงหากภาครัฐพิจารณาแล�วเห็นว�า
เป�นประโยชน�ต�อประชาชนและประเทศในระยะยาวจะต�องเร�งสร�างความเชื่อม่ัน (Trust) ภาครัฐให�เกิดข้ึน 
เพ่ือการก�าวผ�านสู�ประเทศท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างยั่งยืน 

3. การจัดการขยะ สังคมท่ีมีการบริโภคย�อมมีขยะหรือสิ่งท่ีไม�ต�องการเกิดข้ึน การบริหารจัดการขยะ
จะต�องมองให�ทะลุและมองให�เป�นวาระแห�งชาติไม�แตกต�างจากโครงการก�อสร�างขนาดใหญ� เพราะปjจจุบัน
ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกค�างกว�า 20 ล�านตันและมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง สาเหตุท่ีบ�านเรามี
ปริมาณขยะปริมาณมากคือเราจัดถังขยะอย�างพอเพียงมากเกินไปให�คนท่ัวไปมีความสะดวกสบายในการท้ิง
ขยะ แต�ไม�มีการคัดแยกขยะท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีการกําจัดไม�ชัดเจนหรือไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นขยะ
จึงมีปริมาณมากหรือขยะล�นเมือง ขยะท่ีจะสามารถนํามารีไซเคิลหรือรียูสได�ก็กลายเป�นขยะใช�ไม�ได� หรือถ�า
ปะปนกับขยะมีพิษหรือขยะติดเชื้อแล�วยิ่งเป�นอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล�อม สิ่งท่ี
ต�องดําเนินการอย�างแรกคือมาตรการเชิงนโยบายและออกกฏหมายควบคุมการจัดการขยะให�ครอบคลุม ต้ังแต�
การให�ความรู�ประชาชนให�ท้ิงขยะน�อยลง สามารถกําจัดขยะบางส�วนได�เอง ส�วนท่ีไม�สามารถกําจัดได�จริงๆ 
และมีการแยกขยะเพ่ือการทําลายอย�างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีเจ�าหน�าท่ีมาดําเนินการจัดการอย�างเคร�งครัด
ตามวันและเวลาท่ีกําหนด วิธีการทําลายอาจต�องมีการศึกษาหรือดูจากตัวอย�างประเทศท่ีดําเนินการมาแล�ว
ได�ผลดีและนํามาประยุกต�ใช�ในประเทศให�มีความครอบคลุม คุ�มค�า มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย   

ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีมีข�อได�เปรียบกว�าประเทศอ่ืนๆหลายด�าน ภูมิประเทศต้ังอยู�ในบริเวณท่ีไม�
เกิดภัยธรรมชาติร�ายแรง เช�น แผ�นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ําท�วมหรือพายุ เป�นประเทศในเขตร�อนชื้นมี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ�ท้ัง แม�น้ํา ทะเล ภูเขาหรือป̀าไม� ประชากรของประเทศมีไม�มากจนหนาแน�นเกินไปและ
ประชาชนมีคุณภาพ หากประเทศไทยมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ สร�างค�านิยมท่ีดีร�วมกัน นํา
นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทําให�วิถีชีวิตท่ีสะดวกสบายข้ึน เศรษฐกิจเติบโตและยั่งยืน มีสิ่งแวดล�อมท่ี
สะอาดและปลอดภัย ประเทศไทยจะเป�นประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนและมีความสุขอย�างแน�นอน 
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Making Change Happen: กรณีศึกษาจากการปฏิรูปภาคการเกษตรของญี่ปุ�น 
 

อริสราวัลย� ธนาสินสิร ิ
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ 
 
  หลายคนบอกว�า ‘ศตวรรษท่ี 20 เป�นศตวรรษแห�งการเปลี่ยนแปลง’ ถ�อยความนี้ คงเป�นสิ่งท่ี
ไม�มีใครปฏิเสธได� เม่ือเฝxาสังเกตและพิจารณาจากหลายเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเราท้ังภายในและนอกประเทศ เช�น การ
เปลี่ยนแปลงด�านโครงสร�างประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจของหลายกลุ�มประเทศในระดับภูมิภาค ความก�าวหน�าทางนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
สถานการณ�การก�อการร�าย ปjญหาผู�ลี้ภัยข�ามประเทศ การเคลื่อนย�ายสินค�าและแรงงานเสรี  และความเปลี่ยนแปลง
ด�านความปลอดภัยทางชีวภาพ       เป�นต�น เราจะเห็นได�ว�า การเปลี่ยนแปลงเหล�านี้ เป�นการเปลี่ยนแปลงเชิง
ลึกและทางโครงสร�าง ท่ีย�อมส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค ต้ังแต�การดํารง
ชีวิตประจําวันของบุคคลท่ัวไป ตลอดจนถึงระบบเศรษฐกิจ โครงสร�างการผลิตภายในประเทศ แรงงาน สังคม 
ความม่ันคง สาธารณสุข วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหล�านี้ เป�นประเด็นปjญหา
และความท�าทายท่ีทุกภาคส�วน โดยเฉพาะภาครัฐในฐานะผู�นําในการขับเคลื่อนประเทศ ท่ีต�องตอบโจทย�และ
กําหนดแนวทางท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือปxองกันและแก�ไขปjญหา รวมถึงรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตให�ได�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

  ในช�วงหลายปDท่ีผ�านมานี้ หลายประเทศได�ประสบความสําเร็จในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันแและสร�างความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหรือระหว�างประเทศอย�าง
มีนัยสําคัญ กําหนดทิศทางโลกและนโยบายใหม�ๆ ตลอดจนถึงปฏิรูประบบ องค�กร กฎระเบียบ และโครงสร�าง
ความสัมพันธ�ระหว�าง        ภาคส�วนต�างๆ เพ่ือให�สอดคล�องกับภาวะปjญหาในปjจจุบัน และเตรียมรับกับความท�าทาย
ใหม�ๆ ท่ีคาดการณ�ว�าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยหนึ่งในหลายๆ ประเทศท่ีผู�เขียนเห็นว�า สามารถผลักดันและดําเนิน
นโยบายเพ่ือจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได�อย�างมีประสิทธิภาพ คือ ประเทศญ่ีปุ̀น ซ่ึงผู�เขียนเห็นว�า เป�นกรณีศึกษา
ตัวอย�างท่ีแสดงให�เห็นถึงปjจจัยความสําเร็จท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง อีกท้ังสะท�อนความจริงว�า เราไม�สามารถ
หลีกเลี่ยงและต�อต�านกระแสแห�งความเปลี่ยนแปลงใหม�ๆ ของโลกได� หากแต�ต�องปรับตัวเพ่ืออยู�รอดให�ได�ในบริบทใหม�
ของโลก 

 

 

 

 



ทําไม ‘ญ่ีปุ9น’ ?  
  เม่ือเร็วๆนี้ ผู�เขียนได�อ�านบทความหนึ่งใน Nikkei Asian Review1 กรณีบริษัทโตโยต�า มอเตอร� คอร�เปอ
เรชั่น   มีแผนจะนําโครงการระบบการทํางานทางไกล (telecommuting program) มาปรับใช�ต้ังแต�เดือน
สิงหาคม 2559 โดยภายใต�โครงการดังกล�าว พนักงานประจําสํานักงานใหญ� จํานวนประมาณ 25,000 คน 
สามารถเลือกทํางานจากบ�านได�อย�างอิสระและยืดหยุ�น อีกท้ัง ยังสามารถเข�ามาทํางานในสํานักงานเพียงแค� 2 
ชั่วโมงต�อสัปดาห�ได�อีกด�วย นอกจากนี้ โตโยต�ายังได�จัดเตรียมคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการ
ทํางานทางไกลและปxองกันปjญหาข�อมูลความลับรั่วไหลนอกสํานักงาน ท้ังนี้ ผู�เขียนเห็นว�า บทความนี้ แม�จะ
นําเสนอนโยบายภายในของบริษัทเอกชนเพียง 1 ราย ซ่ึงไม�ได�สร�างผลกระทบในวงกว�างมากนักต�อโครงสร�าง
ประชากร หรือแรงงานญ่ีปุ̀นท่ัวประเทศ แแต�สามารถใช�เป�นตัวอย�างท่ีสะท�อนให�เห็นถึงแนวทางการบริหาร
และจัดการความเปลี่ยนแปลง เริ่มต้ังแต�การตระหนักถึงปjญหาและ  การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความต้ังใจ
ของผู�นําองค�กรในการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกําหนดนโยบายใหม� เพ่ือตอบสนอง
ต�อปjญหากรณีพนักงานต�องลาออกไปเพ่ือช�วยครอบครัวเลี้ยงดูบุตร หรือดูแลพ�อแม�ท่ีอยู�ในวัยชราภาพ ความสามารถ
ในการวิเคราะห�และการนําข�อมูลมาใช�ให�เป�นประโยชน�ในการกําหนดนโยบาย การคาดการณ�ล�วงหน�าอย�างแม�นยํา
บนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีเชื่อถือได� ทําให�เล็งเห็นปjญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะกรณีต�องสูญเสียพนักงานท่ีมี
ประสบการณ�และทักษะสูง ซ่ึงต�องลาออกจากบริษัทเพ่ือมาดูแลพ�อแม� ท่ีคาดว�าจะมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน อันเป�นผล
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากรในญ่ีปุ`นท่ีเริ่มเข�าสู�วัยชรา โดยจากข�อมูลสถิติการสํารวจสถานะ
แรงงาน ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญ่ีปุ̀น ประจําปD 2555พบว�า ในแต�ละปD มีประชากร
ประมาณ 100,000 คน ท่ีต�องลาออกจากงาน เพ่ือกลับไปดูแลสมาชิกภายในครอบครัว2  

  นอกจากนี้ จากประสบการณ�ท่ีผู�เขียนได�เข�าร�วมโครงการฝ7กอบรม Public Administration 
and Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service (PMLTP) 
ภายใต�ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network) ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
ต้ังแต�วันท่ี 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ณ National Graduate Institute for Policy Studies 
(GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ`น ทําให�ผู�เขียนได�มีโอกาสรับฟjงการบรรยาย และศึกษาดูงานด�านการกําหนด
และดําเนินนโยบายของหน�วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสําคัญของญ่ีปุ̀น ท้ังในระดับประเทศและท�องถ่ิน ไม�ว�าจะ
เป�นด�านเศรษฐกิจ การเกษตร การค�า สิ่งแวดล�อม ประชากร การท�องเท่ียว วิทยาศาตร�และเทคโนโลยี เป�นต�น ซ่ึง
เป�นประเด็นท�าทายและจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของญ่ีปุ`น โดยในบทความนี้ ผู�เขียนขอหยิบยกตัวอย�างการปฏิรูปท่ีสําคัญ
และแนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงของญ่ีปุ`น ดังนี้  

                                           
1 Nikkei Asian Review (2016, June 9). Toyota to let employees work from home. Retrieved from 
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Toyota-to-let-employees-work-from-home  
2 Sachiku Kuroda (2016). “Work-Life Conflict in the Intermediate Age Bracket: Trends in Working Hours and 
Time Spent Caring for Elderly Family Members.” Japan Labor Review, 13(1). pp.55-72. 



  การปฏิรูปโครงสร�างด�านการเกษตร เป�นหนึ่งในนโยบายธนูดอกท่ีสาม หรือ “Third Arrow” ในการ
กระตุ�นเศรษฐกิจ ภายใต�นโยบาย ‘Abenomics’ ของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีคนปjจจุบันของญ่ีปุ̀น ซ่ึงเป�นการ
ปฏิรูปทางโครงสร�างครั้งใหญ�ด�านการเกษตรของญ่ีปุ̀นในรอบ 60 ปD โดยได�ทบทวนและปรับแก�¢กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
ผลักดันการปฏิรูปในด�านต�าง  ๆท่ีสําคัญ ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากรัฐสภาญ่ีปุ`นแล�วในเดือนสิงหาคม 25583 เช�น  
  - การปฏิรูปสหกรณ�การเกษตร โดยลดบทบาทอํานาจท่ียิ่งใหญ�และมีมาอย�างช�านานของสหภาพ
กลางการเกษตรและสหกรณ�ญ่ีปุ̀น (Central Union of Agricultural Co-operatives: JA Zenchu) ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนต้ังแต�ปD 2497 เช�น ลดทอนอํานาจหน�าท่ีในการกํากับดูแล ให�คําแนะนํา และตรวจบัญชีสหกรณ�ท�องถ่ินท่ัว
ประเทศญ่ีปุ`นกว�า 700 กว�าองค�กร เพ่ือให�สหกรณ�ในระดับท�องถ่ินดําเนินงานได�อย�างอิสระมากข้ึน กระตุ�นให�
เกิดนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และขีดความสามารถในการแข�งขันกับตลาดโลก นอกจากนี้ JA 
Zenchu จะถูกปรับเปลี่ยนสถานะให�กลายเป�นสมาคมจัดต้ังท่ัวไป (General Incorporated Associations) 
ภายในปD 25624 
  - การปฏิรูปนโยบายข�าวของญ่ีปุ̀น5 เพ่ือกระตุ�นการผลิตและขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของสินค�าข�าวให�เป�นไปตามกลไกตลาดมากข้ึน โดยยกเลิกระบบโควต�าในการควบคุมปริมาณการผลิตข�าวของ
ชาวนา ซ่ึงเป�นนโยบายท่ีรัฐบาลได�กําหนดมาอย�างช�านานกว�า 40 ปD ต้ังแต�ปD 2514 เพ่ือจํากัดปริมาณการผลิต
ภายในประเทศและพยุงราคาข�าวให�สูง รวมถึงยกเลิกโครงการให�เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยเกษตรกรท่ีลดปริมาณ
การปลูกข�าวลง6 โดยจะต�องยกเลิกให�หมดไปภายในปD 2561 นอกจากนี้ รัฐบาลญ่ีปุ̀นยังสนับสนุนการผลิตข�าว
เพ่ือใช�เลี้ยงอาหารสัตว� เนื่องจากท่ีผ�านมาพบว�าความต�องการบริโภคข�าวของประชากรภายในญ่ีปุ̀นลดลงอย�าง
ต�อเนื่อง อีกท้ัง ยังกําหนดนโยบายกระตุ�นและส�งเสริมการส�งออกข�าวไปยังตลาดโลก และส�งเสริมให�ประชากร
วัยหนุ�มสาวหันมาทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน สืบเนื่องจากปjญหาการขาดแคลนแรงงาน อันเป�นผลมาจาก
โครงสร�างประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในปD 2553 มีเกษตรกรญ่ีปุ̀นท่ัวประเทศประมาณ 2.61 ล�านคน ซ่ึง
ลดลงประมาณร�อยละ 22 จากเม่ือ 5 ปDท่ีแล�ว โดยอายุเฉลี่ยของ

                                           
3 The Government of Japan (2016, April). Abenomics is Progressing!. Retrieved from 
http://www.japan.go.jp/_userdata/abenomics/pdf/160428_abenomics.pdf.  
4 International Co-operative Agricultural Organisation (ICAO) Newsletter (2016, March). Issue 24. Retrieved 
from http://www.icao.coop/sub10/sub1.php.  
5 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) (2015). Annual Report on Food, Agriculture and 
Rural Areas in Japan 2014. Retrieved from http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2014.pdf. 
6 Takada, Aya and Mogi, Chikako (2013, November 16). Japan Dismantles Rice Output Policy as Abe Targets 
Farming. Bloomberg. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-26/japan-to-
dismantle-rice-output-policy-as-abe-targets-farm-reform. 
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เกษตรกรเพ่ิมจาก 63.2 ในปD 2548 เป�น 65.8 ในปD 25537  
  - การปฏิรูปอ่ืนๆ8 เช�น การจัดต้ังหน�วยงานส�งเสริมการส�งออกสินค�าเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได�
ให�แก�เกษตรกร การผ�อนคลายกฎระเบียบในการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินของ Agricultural production 
corporations เพ่ือปรับปรุงการจัดการต�างๆ ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดรูปท่ีดินทางการเกษตร โดยจะ
ให�ธนาคาร (Farmland Banks) เข�าไปดําเนินการยืมท่ีดินจากเกษตรกรรายย�อย เพ่ือรวบรวมท่ีดินผืนเล็กและ
กระจัดกระจายให�มีขนาดใหญ�ข้ึน ก�อนจะให�บริษัทและเกษตรกรรายใหญ�ประเภท business farmers เข�ามา
เช�าหรือเช�าช�วงเพ่ือทําการเกษตรต�อไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังได�ปฏิรูปคณะกรรมาธิการด�านการเกษตร เพ่ือ
ผลักดันให�ใช�ประโยชน�จากพ้ืนท่ีทางการเกษตรมากข้ึน สืบเนื่องจากปjญหาท่ีพ้ืนท่ีทางเกษตรหลายแห�ง ถูก
ปล�อยท้ิงไว�ให�รกร�าง  

ทําไมต&องเปล่ียน? ทําไมต&องปฏิรูป? 

สาเหตุและท่ีมาของการปรับเปลี่ยนโยบายเกิดข้ึนได�ท้ังจากปjจจัยภายนอก เช�น แรงกดดันจาก
ต�างประเทศ สถานการณ�เศรษฐกิจโลก และปjจจัยภายใน9 เช�น ความไม�พึงพอใจและความไม�เชื่อม่ันของประชากร
ภายในประเทศต�อรัฐบาล  สําหรับการปฏิรูปด�านการเกษตรของญ่ีปุ`นในครั้งนี้ ผู�เขียนมองว�าหลักใหญ�เป�นผลจากการ
ท่ีญ่ีปุ̀นเข�าร�วมเป�นประเทศสมาชิกความตกลงหุ�นส�วนยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟqก (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซ่ึงลงนามร�วมกันไปแล�วเม่ือเดือนกุมภาพันธ� 2559 แน�นอนว�า
การเปqดเสรีการค�า/การยกเลิก/ลดภาษีนําเข�าสินค�าเกษตรย�อมส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อภาคเกษตรกรญ่ีปุ̀น
และขีดความสามารถในการแข�งขันของสินค�าภายในประเทศกับสินค�านําเข�า โดยในส�วนของสินค�าข�าวซ่ึงเป�นหนึ่งใน
ประเด็นท่ีอ�อนไหวมากท่ีสุดของญ่ีปุ`น แม�ว�าจะสามารถคงอัตราภาษีนําเข�าไว�ท่ีอัตราเดิมท่ีร�อยละ 778 ไว�ได� แต�ญี่ปุ`น
ได�ตกลงจะขยายโควต�าปลอดภาษีข�าวให�แก�สหรัฐอเมริกา 70,000 ตัน ต�อปD ภายในระยะเวลา 13 ปD10 และ
ออสเตรเลีย 8,400 ตัน ภายใน 12 ปD11 ซ่ึงแน�นอนว�าย�อมส�งผลกระทบต�อราคาข�าวในตลาดญ่ีปุ`นอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�
เช�นกัน เราจะเห็นได�ว�า แรงกดดันจากประเทศสมาชิก TPP ท่ีผลักดันให�ญ่ีปุ̀นเพ่ิมระดับการเปqดเสรีสินค�าเกษตร
ภายใต� TPP และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเกิดจากข�อกังวลและความไม�พอใจของภาคเกษตรท่ีมีต�อท�าทีรัฐบาล

                                           
7 MAFF (2011). Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan 2010. Retrieved from 
http://www.maff.go.jp/e/annual_report/2010/pdf/e_2.pdf. 
8  MAFF (2015).  
9 Huerta Melchor, O. (2008). “Managing Change in OECD Governments: An Introductory Framework.” OECD Working 
Papers on Public Governance. No. 12, OECD publishing. 
10 United States Department of Agriculture. FACT SHEET: Trans Pacific Partnership and Japan: Key Outcomes for 
Agriculture. Retrieved from 
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdamediafb?contentid=2015/11/0322.xml&printable=true&contentidonly=tr
ue 
11 Australian Department of Foreign Affairs and Trade (2016). Retrieved from 
https://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/Documents/outcomes-goods-market-access.pdf 



ญ่ีปุ̀นในการเจรจา TPP ผลิตภาพของสินค�าเกษตรภายในประเทศท่ีตํ่าและไม�มีประสิทธิภาพ ความต�องการของ
ผู�บริโภคภายในประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงโครงสร�างประชากรเกษตรกรญ่ีปุ̀นท่ีเริ่มเข�าสู�วัยชราภาพมากข้ึน ทํา
ให�รัฐบาลต�องทบทวน ปรับเปลี่ยนและกําหนดนโยบายใหม�ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือให�ภาคการเกษตรอยู�รอดได�ใน
บริบทการค�าระหว�างประเทศใหม�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายขีดความสามารถในการแข�งขันของสินค�า
ภายในประเทศและส�งออก  ขจัดข�อกังวลและเตรียมรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต�อเกษตรกรและ
โครงสร�างอุตสาหกรรมเกษตร และในขณะเดียวกัน ก็ต�องปฏิรูปโครงสร�างองค�กรท่ีเก่ียวข�องและปรับแก�กฎระเบียบ
ให�เป�นปjจจุบันและสอดคล�องกับบริบทและกฎเกณฑ�การค�าระหว�างประเทศมากข้ึน เพ่ือลดอุปสรรคทางการค�าและ
คลี่คลายข�อติดขัดในการเจรจาแลกเปลี่ยนต�อรองกับประเทศสมาชิก เพ่ือให�บรรลุเปxาหมายและประโยชน�ในภาพรวม
สูงสุดตามท่ีตั้งไว� ซ่ึงญ่ีปุ`นเล็งเห็นว�า TPP จะเป�นเครื่องมือในการกระตุ�นและฟ��นฟูเศรษฐกิจญ่ีปุ`นให�เติบโตข้ึน 

อะไรคือปyจจัยแห8งความสําเร็จ? 

  ผู�เขียนเห็นว�า การปฏิรูปโครงสร�างด�านการเกษตรของญ่ีปุ̀นท่ีเกิดข้ึนโดยสําเร็จนั้น เป�นผล
จากปjจจัยหลักท่ีสําคัญ เช�น 

  - ผู�นําและภาวะผู�นํา รัฐบาลญ่ีปุ`นภายใต�การนําของนายชินโซะ อาเบะ มีเปxาหมายการปฏิรูป
ท่ีชัดเจนและเป�นรูปธรรม วิสัยทัศน�ท่ีมองไกลไปข�างหน�าทําให�ตระหนักถึงปjญหาและความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเข�าร�วม TPP มีความกล�าและจริงใจท่ีจะเดินหน�าปฏิรูปภาคการเกษตรครั้งใหญ� ซ่ึงจัดว�าเป�น
ภาคการผลิตท่ีอ�อนไหวมากของญ่ีปุ̀น รวมถึงปรับโครงสร�างองค�กรสหกรณ�ของญ่ีปุ̀นหรือนโยบายข�าวท่ีมีมา
อย�างช�านานกว�า 40 ปD แม�ว�าอาจจะเสี่ยงกับการเสียฐานเสียงสนับสนุนหลักของพรรค LDP ไป เช�น JA Zenchu12 
และกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกข�าวท่ีจะได�รับผลกระทบจากการปฏิรูปครั้งนี้13 นอกจากนี้ ความสามารถในการเจรจา
ต�อรองกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือเรียกร�องให�สนับสนุนแผนปฏิรูปของรัฐบาล  เช�น สหกรณ�ท�องถ่ิน หรือสมาชิก
รัฐสภา และการกําหนดมาตรการเยียวยา/ทางเลือก เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ก็เป�นอีกหนึ่งปjจจัยท่ี
ส�งผลให�สามารถผลักดันการแก�ไขกฏหมายเพ่ือปฏิรูปภาคการเกษตรได�เป�นผลสําเร็จ 

  - ทรัพยากร ซ่ึงประกอบด�วยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ ความรู� และฐานข�อมูลท่ี
เชื่อถือได� เป�นปjจจัยสําคัญท่ีทําให�รัฐบาลญ่ีปุ̀นสามารถประเมินและคาดการณ�สถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนได�อย�างแม�นยํา และกําหนดนโยบายท่ีสอดคล�องและตอบสนองต�อปjญหาได�อย�างครอบคลุม นอกจากนี้ ใน
ระหว�างท่ีผู�เขียนเข�ารับฟjง             การบรรยาย และเยี่ยมชมหน�วยงานราชการต�างๆ ของญ่ีปุ̀นท้ังในระดับประเทศ
และท�องถ่ิน ผู�เขียนมีข�อสังเกตว�า ข�าราชการประจํากระทรวง/หน�วยงานต�างๆ ของญ่ีปุ̀น มีความรู� ความเข�าใจ และ

                                           
12 Root and Branch (2015, March 13). The Economist. Retrieved from 
http://www.economist.com/news/asia/21646328-prime-minister-overhauling-powerful-farm-co-operatives-some-
success-root-and-branch  
13 Lewis, Leo, (2015, September 21). Japan: End of the Rice Age. The Financial Times. Retrieved from 
http://www.ft.com/cms/s/0/f4db3b26-6045-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz4D0h0X7Mi 



ความเชี่ยวชาญอย�างลึกซ้ึงในงานท่ีรับผิดชอบสามารถตอบคําถามได�อย�างชัดเจนและตรงประเด็น อีกท้ัง ยังมีมุมมองท่ี
หลากหลาย เนื่องจากผ�านการเวียนงานในหลายหน�วยงานภายในองค�กร นอกจากนี้ วิธีการในการระบุปjญหาและท่ีมา
ของนโยบายญ่ีปุ̀นนั้น ต้ังอยู�บนข�อมูลเชิงลึกและฐานข�อมูลสถิติท่ีครอบคลุม เป�นปjจจุบัน และครบถ�วนสมบูรณ� 
นอกจากนี้ จากการท่ีผู�เขียนได�เข�าค�นหาข�อมูลสถิติในเวบไซต�ของกระทรวงต�างๆ ในญ่ีปุ̀น ทําให�ผู�เขียนเห็นระบบการ
สํารวจและจัดเก็บข�อมูลท่ีดี มีรายละเอียดเชิงลึกและหลากหลายมิติ ทําให�สามารถนําไปสู�การวิเคราะห�ท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังการปฏิรูป ?      

 
รัฐบาลญ่ีปุ̀นสามารถผลักดันให�เกิดการปฏิรูปข้ึนจริงตามท่ีประกาศไว�และสามารถผลักดันการ

ปรับแก�กฎหมายได�สําเร็จ อย�างไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิรูปเพ่ิงเกิดข้ึนในช�วง ๑ - ๒ ท่ีผ�านมา เราจึงต�องจับตาดูกัน
ต�อไป โดยเฉพาะช�วงของการ Implementation และ Evaluation ของการปฏิรูปว�าจะบรรลุผลตามเปxาหมาย และ
กระตุ�นเศรษฐกิจญ่ีปุ̀นได�จริงหรือไม� อย�างไรก็ดี ในเบ้ืองต�น มูลค�าการส�งออกสินค�าเกษตรของญ่ีปุ̀นในปD ๒๕๕๗ ท่ี
เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๑๑ เม่ือเปรียบเทียบกับปD ๒๕๕๖ และมีแนวโน�มจะเพ่ิมสูงข้ึนต�อไป14 นั้น ก็ได�แสดงให�เห็นถึงผลสําเร็จ
ข้ันต�นของนโยบายสนับสนุนและผลักดันการส�งออกสินค�าเกษตร นอกจากนี้ ในปD 2557 ยังพบว�าพ้ืนท่ีท่ีใช�ในการปลูก
ข�าวเพ่ืออาหารสัตว�เพ่ิมข้ึนเป�น 34,000 เฮกตาร� จากเดิม 12,000 เฮกตาร� ในปD 255615 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
14 MAFF (2014). Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan. Retrieved from 
http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2014_2.pdf.  
15 Ibid.  

แผนภาพท่ี 3 สถิติการส8งออกสินค�าเกษตรญ่ีปุ�น 

ท่ีมา:  http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2014_2.pdf.



บทเรียนจากญ่ีปุ�น?  

  เม่ือมองจากกรณีศึกษาตัวอย�างของญ่ีปุ̀นแล�วย�อนกลับมาดูประเทศไทยแล�ว เราทุกคนใน
ฐานะบุคคลากรภาครัฐ ต�องต้ังคําถามและและทบทวนบทบาทตัวเองให�ได�ว�า เราได�ศึกษาและวิเคราะห�
สถานการณ�ภายในและภายนอกประเทศอย�างจริงจังหรือไม� เรามีข�อมูลท่ีแน�นหนา ความรู� และทักษะเพียง
พอท่ีจะนําไปใช�ใน              การคาดการณ�และประเมินความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได�อย�าง
แม�นยําหรือไม� และเม่ือได�ตระหนักถึงความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงและปjญหานั้นแล�ว เราได�ทําอะไร 
และกล�าท่ีจะเข�าไปจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย�างจริงจังหรือไม� หน�วยงานภาครัฐมีความรู� จุดแข็ง 
ศักยภาพ และฐานข�อมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม�ท่ีจะนํามาใช�เพ่ือกําหนดนโยบายภายในและภายนอก
ประเทศหรือไม� นโยบายภาครัฐ และการปฏิรูปของไทยท่ีนักการเมือง องค�กรภาครัฐ และสื่อสิ่งพิมพ�ต�างๆ กล�าวถึง
อยู�เสมอ เป�นเพียงแค�นโยบายท่ีแตะแค�เพียงผิวน้ําของปjญหา หรือเป�นการปฏิรูปท่ีมุ�งเปxาไปท่ีผลประโยชน�
โดยรวมของประเทศ และสร�างความเปลี่ยนแปลงเชิงลึกและทางโครงสร�างในระยะยาว  

และท�ายสุด ถึงเวลาแล�วหรือยัง ท่ีเราจะต�องทบทวนจุดยืนและทิศทางของประเทศว�าเราจะ
ก�าวไปทางไหน และจะก�าวต�อไปอย�างไร ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ�น (Japan's Public Policy Process) 
  

อินทิรา มินช#าง  
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  
1. บทนํา 

 ประเทศญ่ีปุ̀นมี 47 จังหวัด แบ�งออกเป�น 9 เขต ตามลักษณะทางภูมิศาสตร�และประวัติศาสตร� ดังนี้ 
ฮอกไกโด โทโฮขุ คันโต ชูบุ คิงกิ ชิโกกุ กิวชิว และโอกินาวา แต�ละเขตมีภาษาท�องถ่ิน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมเก�าแก�ของตนเอง ญ่ีปุ`นมีประชากรท้ังหมด 128 ล�านคน ซ่ึงมากเป�นอันดับ 10 ของโลก
เม่ือเทียบจํานวนประชากรกับพ้ืนท่ีประเทศ ญ่ีปุ̀นมีความหนาแน�นของประชากรสูงถึง 343 คน ต�อตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงสูงกว�าสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมาก โดยสหรัฐอเมริกามีความหนาแน�นของประชากร 31 คน    
ต�อตารางกิโลเมตร และฝรั่งเศสมีความหนาแน�นของประชากร 31 คน ต�อตารางกิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนท่ีส�วนใหญ�
ของญ่ีปุ`นมากกว�า 70% เป�นภูเขา เมืองใหญ�ๆ จึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีราบซ่ึงมีน�อยกว�า 30% ของพ้ืนท่ีประเทศ 
 รัฐธรรมนูญญ่ีปุ̀นซ่ึงมีผลบังคับใช�ในปD ค.ศ. 1947 ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของหลักการ 3 ประการ คือ 
อํานาจอธิปไตยของปวงชน การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการประกาศเลิกทําสงคราม ภายใต�รัฐธรรมนูญ
ญ่ีปุ`น สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป�นสัญลักษณ�ของประเทศ และความสามัคคีของปวงชน โดยไม�มีพระราชอํานาจใน
รัฐบาล สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เสด็จข้ึนครองราชย�เป�นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค�ท่ี 125 ของประเทศ
ญ่ีปุ`น   ในปD ค.ศ. 1989  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได�กําหนดความเป�นอิสระของอํานาจการปกครอง 3 ฝ`าย คือ 
อํานาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อํานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และอํานาจตุลาการ (ศาล)  
 รัฐสภาเป�นสถาบันท่ีมีอํานาจสูงสุดและเป�นสถาบันเดียวท่ีทําหน�าท่ีออกกฎหมาย ซ่ึงประกอบด�วย  
สภาผู�แทนราษฎร (สภาล�าง) 480 ท่ีนั่ง และวุฒิสภา (สภาสูง) 242 ท่ีนั่ง โดยชาวญ่ีปุ̀นทุกคนสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังได�เม่ือมีอายุครบ 20 ปDบริบูรณ� รัฐบาลญ่ีปุ̀นมีระบบรัฐสภาเหมือนกับประเทศอังกฤษและไทย โดย
สมาชิกสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบรรดาเหล�าสมาชิกด�วยกัน นายกรัฐมนตรีเป�นผู�ต้ังคณะรัฐมนตรีและ    
เป�นผู�นําคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการบริหารและมีหน�าท่ีรายงานต�อรัฐสภา16 
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 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ̀นประจําประเทศไทย (2008) 



 
 
 
 จากข�อมูลญ่ีปุ̀นโดยสังเขปในเบ้ืองต�นจะเห็นว�า ญ่ีปุ̀นมีความน�าสนใจท่ีจะศึกษาเป�นอย�างมาก       
เม่ือเปรียบเทียบกับไทยซ่ึงมีระบอบการปกครองท่ีค�อนข�างใกล�เคียงกัน อีกท้ังไทยกับญ่ีปุ̀นยังมีความสัมพันธ�
ทางด�านการเมืองและเศรษฐกิจมาอย�างยาวนาน ญ่ีปุ̀นจึงเป�นตัวแบบท่ีดีของไทยในการศึกษาถึงความสําเร็จ  
ในด�านการบริหารงานภาครัฐ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือนําความรู� และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการเข�า
รับการฝ7กอบรมในหลักสูตรฝ7กอบรมเป�นกลุ�มเพ่ือการพัฒนาองค�ความรู� โดยเน�นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/          
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต�างประเทศภายใต�แนวนโยบายภาครัฐ 
11 ด�าน และการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารและความเป�นผู�นํา ณ National Graduate Institute of 
Policy Studies (GRIPS) ประเทศญ่ีปุ̀น โดยผู�เขียนเลือกศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ̀น     
เพ่ือนําตัวอย�างท่ีดีและเหมาะสมมาปรับใช�ในกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยต�อไป  

2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) 
 นโยบาย มีลักษณะเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคล กลุ�มบุคคล เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค� 
หรือเปxาหมายท่ีได�วางไว� นโยบายสาธารณะในความหมายแคบ มักเป�นการอธิบายถึงการกระทําท่ีเก่ียวข�องกับ
รัฐบาล หรือการตัดสินใจของรัฐบาล ยกตัวอย�างเช�น แผนงานของรัฐบาล กิจกรรมของรัฐบาล การดําเนินการ
ของรัฐบาล ฯลฯ ในขณะท่ีนโยบายสาธารณะในความหมายกว�าง หมายถึง การเลือกตัดสินใจท่ีจะกระทํา
หรือไม�กระทําโดยตัวแสดงหรือกลุ�มของตัวแสดงท่ีเก่ียวข�องกับปjญหาหรือความกังวลใจ โดยเป�นการกระทํา
ท่ีมาจากอํานาจสาธารณะ (Public Authority) 17 
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 มยุรี อนุมานราชธน (2549) 



 
 
 
 

 กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)18 ประกอบด�วย 
 

 
 

 1. การกําหนดนโยบาย (Policy Making) 
  1.1 การกําหนดประเด็นปjญหา (Agenda Setting) โดยมาจากการตระหนักถึงปjญหา 
(Problem Recognition) ซ่ึงเป�นปjญหาสังคมท่ีรัฐจําเป�นต�องแทรกแซงเพ่ือแก�ไขปjญหา โดยประเด็นปjญหา    
ท่ีถูกนํามาพิจารณา อาจพิจารณาจากความเร�งด�วน ความรุนแรง ขนาดของผลกระทบ ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง     
และความเป�นไปได�ในการแก�ไขปjญหา เป�นต�น 
  1.2 การวางแผนและการก�อตัวนโยบาย (Policy Planning and Formulation)  
   1.2.1 องค�ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
    (1) วัตถุประสงค� 
    (2) เปxาหมาย 
    (3) เนื้อหาสาระ 
    (4) ผู�รับผิดชอบ/หน�วยงานรับผิดชอบ 
    (5) ระยะเวลาดําเนินงาน 
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2.การนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ 

 

3.การประเมินผล

นโยบาย 

 

1.การกําหนด

นโยบาย 



    (6) ทรัพยากรท่ีต�องใช�ในการดําเนินงาน เช�น ข�อมูล กฎหมาย องค�กร 
   ทรัพยากรมนุษย� และงบประมาณ เป�นต�น 
   1.2.2 ปjจจัยท่ีมีผลต�อการก�อตัวนโยบายและการตัดสินใจ 
    (1) ผลจากการวิเคราะห�นโยบาย (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การวิเคราะห�
   ต�นทุน-ผลประโยชน�) 
    (2) ความเป�นไปได� (Feasibility) ท้ังทางเทคนิค กฎหมาย การเมือง และ
   การเงิน เป�นต�น 
  1.3 การตัดสินนโยบาย (Policy decision) ตัวแสดงหรือผู�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินนโยบาย
จะแตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ รวมท้ังแตกต�างกันไปในแต�ละนโยบายแม�จะในประเทศเดียวกันก็ตาม 
 2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
  2.1 นโยบายของรัฐบาลกลางอาจถูกนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลท�องถ่ิน หรือองค�กรอ่ืนๆ เช�น 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป�นต�น 
  2.2 กลุ�มเปxาหมายของนโยบาย (องค�กรหรือบุคคล) อาจจะไม�ได�รับรู�ถึงประโยชน�ท่ีได�รับจาก
นโยบายท่ีออกมา ดังนั้น จึงจําเป�นต�องมีคู�มือและคําแนะนํา การให�ความรู�และการอบรม รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ�  
  2.3 ปjญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได�แก� วัตถุประสงค�ท่ีไม�ชัดเจนหรือขัดแย�งกันเอง 
ทรัพยากรไม�เพียงพอ การต�องพ่ึงพาผู�อ่ืน เป�นต�น 
 3. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) โดยการติดตามความก�าวหน�า การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลและผลกระทบของนโยบาย เพ่ือสะท�อนกลับให�ผู�กําหนดนโยบายว�าควรดําเนิน
นโยบายต�อ และหรือปรับนโยบาย หรือเลิกนโยบาย 

3. กระบวนการนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ�น19 
 จากท่ีได�กล�าวไว�ในบทนํา ญ่ีปุ`นมีอํานาจการปกครอง 3 ฝ`าย คือ ฝ`ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ`ายบริหาร 
(คณะรัฐมนตรี) และฝ`ายตุลาการ (ศาล) ซ่ึงเป�นอิสระต�อกัน โดยสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบรรดา
เหล�าสมาชิกด�วยกัน นายกรัฐมนตรีเป�นผู�นําคณะรัฐมนตรี โดยรัฐสภาเป�นผู�พิจารณาและอนุมัติงบประมาณ     
ท่ีคณะรัฐมนตรีเป�นผู�เสนอ  
 นโยบายสาธารณะส�วนใหญ�จําเป�นต�องมีกฎหมายรองรับ คณะรัฐมนตรีจะเป�นผู�เสนอร�างกฎหมาย
รัฐสภาเป�นผู� พิจารณาและอนุมัติ โดยรัฐสภาสามารถแก�ไขร�างกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมั ติแล�วได�         
หลังจากออกเป�นกฎหมายแล�ว นโยบายสาธารณะนั้นจะถูกนําไปดําเนินการโดยคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง             
ท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี หน�วยงานของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต�างๆ จึงมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ`น 
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 3.1 การกําหนดนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ�น  
  กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะข้ึนอยู�กับลักษณะโดยธรรมชาติของประเด็นนโยบายนั้น 
ดังนี้ 
  3.1.1 ถ�านโยบายนั้นอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบของกระทรวงเดียว กระทรวงดังกล�าวจะเป�น
หน�วยงานท่ีกําหนดประเด็น และเตรียมการนโยบาย 
  3.1.2 ถ�านโยบายนั้นเก่ียวข�องกับหลายกระทรวง กระทรวงเหล�านั้นจะต�องพิจารณา ปรึกษา 
และเจรจาต�อรองในการกําหนดประเด็น และเตรียมการนโยบาย หากไม�สามารถตกลงกันได�กระทรวงเหล�านั้น
อาจจะนํานโยบายดังกล�าวเสนอต�อสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Secretariat Office) เพ่ือให�
คําแนะนําและแนวทางในการดําเนินการ 
  3.1.3 ถ�านโยบายดังกล�าวเก่ียวข�องกับกระทรวงจํานวนมาก หรือกระทบกับผลประโยชน�ของ
รัฐบาลอย�างกว�างขวาง สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดประชุมเพ่ือรับฟjงความคิดเห็นจากกระทรวง    
ท่ีเก่ียวข�องและให�แนวทางในการดําเนินการ หรือริเริ่มกําหนดประเด็นและเตรียมการนโยบายเอง ซ่ึงสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีเจ�าหน�าท่ีมากเป�นอันดับสองรองจากกระทรวง โดยสามารถเพ่ิมจํานวนหน�าท่ีและ   
ต้ังคณะทํางานเฉพาะ 
  3.1.4 นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจจะสั่งการให�รัฐมนตรีกระทรวง
เตรียมการนโยบายท่ีสําคัญต�อคณะรัฐมนตรีได� 
 3.2 บทบาทและความรับผิดชอบของข�าราชการญ่ีปุ�น  
  3.2.1 สํานัก (Bureau) ซ่ึงอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช�วย เป�นหน�วย 
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดภายในกระทรวงของญ่ีปุ`น 
  3.2.2 สํานักแบ�งภายในออกเป�นกอง (Division) เป�นหน�วยหลักในการดําเนินงานประจําและ
วางแผนนโยบาย 
  3.2.3 เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและก�อตัวนโยบายจะรวบรวมและทบทวนข�อมูล
และข�าวสารท่ีมีอยู�ท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับนโยบาย 
  3.2.4 ในกรณีจําเป�น ข�าราชการสามารถขอข�อมูล ข�าวสาร และความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องจาก 
สภาท่ีปรึกษา (advisory council) และกลุ�มผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก (out-side expert group) ได� 
 3.3 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของญ่ีปุ�น 
  3.3.1 นโยบายสาธารณะถูกนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท�องถ่ิน หรือองค�กรอ่ืนๆ 
เช�น รัฐวิสาหกิจ หรือแม�แต�เอกชน หรือภาคประชาชน 
  3.3.2 กลุ�มเปxาหมายของนโยบาย (องค�กรหรือบุคคล) อาจจะไม�ได�รับรู�ถึงประโยชน�ท่ีได�รับ
จากนโยบายท่ีออกมา ดังนั้น จึงจําเป�นต�องมีคู�มือและคําแนะนํา การให�ความรู�และการอบรม รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ� 
 3.4 การประเมินผลนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ�น  
  3.4.1 การประเมินผลนโยบายตาม Policy Evaluation Act 



   (1) การประเมินตนเองโดยแต�ละกระทรวง 
   (2) การประเมินโดยสํานักประเมินผลภาครัฐ (Administrative Evaluation Bureau) 
   (3) คณะกรรมการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation Committee) 
  3.4.2 การตรวจสอบและการประเมินผล (Inspection and Evaluation) 
   (1) สํานักประเมินผลภาครัฐ 
   (2) หน�วยงานตรวจสอบภายในของแต�ละกระทรวง 
4. บทสรุปและข�อเสนอ 
 จากข�อมูลข�างต�นจะเห็นได�ว�ากระบวนการนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ̀น เป�นตัวอย�างท่ีดีของ
กระบวนการนโยบายท่ีเป�นระบบและส�งเสริมซ่ึงกันและกันของฝ`ายบริหารและข�าราชการ โดยเริ่มต�น
กระบวนการจากการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมท้ังทุกภาคส�วน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต�างมีส�วนร�วมในกระบวนการนโยบาย  
 สําหรับกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยนั้น ผู�เขียนมีความเห็นว�าอาจนําตัวอย�างท่ีดีของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะญ่ีปุ`นมาปรับใช� ดังนี้ 
 4.1 การกําหนดนโยบายสาธารณะ ในกรณีท่ีนโยบายดังกล�าวเก่ียวข�องกับกระทรวงจํานวนมาก หรือ
กระทบกับผลประโยชน�ของรัฐบาลอย�างกว�างขวาง ประเทศไทยควรมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบเป�น            
หน�วยอํานวยการให�นโยบายนั้นสามารถดําเนินการได�อย�างราบรื่น ดังเช�น สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ญ่ีปุ̀นสามารถจัดประชุมเพ่ือรับฟjงความคิดเห็นจากกระทรวงท่ีเก่ียวข�องและให�แนวทางในการดําเนินการ หรือ
ริเริ่มกําหนดประเด็น และเตรียมการนโยบายเอง ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถเพ่ิมจํานวน
เจ�าหน�าท่ีและต้ังคณะทํางานเฉพาะได� 
 4.2 บทบาทและความรับผิดชอบของข�าราชการ ข�าราชการญ่ีปุ̀นมีบทบาทสําคัญอย�างมากใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะของญ่ีปุ̀น โดยมีหน�าท่ีสําคัญในการรวบรวมและทบทวนข�อมูลและข�าวสาร       
ท่ีมีอยู�ท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับนโยบาย เพ่ือใช�ในการวางแผนและก�อตัวนโยบาย ตามความเห็นของผู�เขียน
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย โดยเฉพาะข�าราชการไทยควรให�ความสําคัญในการรวบรวมและ
ทบทวนข�อมูลและข�าวสารท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การวางแผนและก�อตัวนโยบายเป�นไปได�และมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน 
 4.3 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพ่ือให�นโยบายประสบความสําเร็จ รัฐบาลไทยควรให�
ความสําคัญกับการจัดทําคู�มือและคําแนะนํา การให�ความรู�และการอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ� เพ่ือให�
กลุ�มเปxาหมายของนโยบาย (องค�กรหรือบุคคล) ได�รับรู�ถึงประโยชน�ท่ีได�รับจากนโยบายดังกล�าว  
 
   
 
 

 



การบริหารความเปลี่ยนแปลงของหน8วยงานราชการ  
กรณี กรมสรรพากรกับโครงการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส5 (e-Tax System)  

 
จิตรา ณีศะนันท� 

นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 
กรมสรรพากร 

  
หลักการและเหตุผล 

บทบาทหน�าท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ในมิติต�างๆ เช�น การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เป�นต�น และหน�วยงานราชการถือเป�นเครื่องมือหนึ่งของ
รัฐบาลท่ีจะนํานโยบายรัฐบาลมาทําให�เกิดผลสําเร็จ  ดังนั้น ปjจจัยหนึ่งท่ีจะทําให�นโยบายรัฐประสบ
ความสําเร็จหรือล�มเหลวจึงข้ึนอยู�กับความสามารถ ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพของหน�วยงานราชการอย�าง
หลีกเลี่ยงไม�ได�  การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงองค�กร วิธีการทํางาน เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร เพ่ือให�
องค�กรสามารถบรรลุเปxาหมายหรือผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาลจึงเป�นเรื่องท่ีท�าทายความสามารถของ
ผู�บริหารองค�กรเป�นอย�างยิ่ง  

การฝ7กอบรมหลักสูตร Leadership and Change Management มุ�งเน�นในเรื่องการบริหาร              
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง เริ่มต้ังแต�การ
คิดวิเคราะห�ปjญหาหรือปjจจัยท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือกําหนดเปxาหมายและวางแผนว�าควรจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรในองค�กร และควรจะเปลี่ยนแปลงอย�างไร   ก�อนเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลง                        
ควรทําการศึกษาวิเคราะห�ปjจจัยต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลง เช�น โครงสร�างองค�กรปjจจุบันเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงหรือไม�  จําเป�นต�องมีการแก�ไขเพ่ิมเติมขอบเขตหน�าท่ีงานความรับผิดชอบหรือไม� รูปแบบ
หรือวิธีการทํางานปjจจุบันนั้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม� เทคโนโลยีท่ีใช�งานในปjจจุบันเพียงพอต�อ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม�  และควรวิเคราะห�ความพร�อมของเจ�าหน�าท่ีท้ังในเรื่องของความรู�ความสามารถและ
ทัศนคติต�อการเปลี่ยนแปลง  ในระยะเริ่มต�นของการเปลี่ยนแปลงควรมีทีมงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง(Change Leading Team) เพ่ือช�วยให�การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเป�นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว� 
และในบางกรณีอาจจําเป�นต�องปรับเปลี่ยนแผนงานให�เหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน  และเม่ือการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแล�ว ทีมงานนี้มีหน�าท่ีรักษาความเปลี่ยนแปลงให�เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือคงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไม�กลับคืนสู�สภาพเดิม  และข้ันตอนสุดท�ายของบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ ผู�บริหาร
ควรแจ�งให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทราบว�าการเปลี่ยนแปลงนั้นได�สําเร็จเสร็จสิ้นแล�ว ซ่ึงในทางจิตวิทยาแล�วจะช�วยให�
ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องได�ปรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเป�นสภาพการทํางานปกติ  



ปjจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําให�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค�กรเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
คือ ผู�บริหารองค�กรในฐานะผู�นําการเปลี่ยนแปลง  ในระยะเริ่มต�นของการเปลี่ยนแปลง การสร�างความ
ตระหนักรู�ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนนั้นเป�นเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง ผู�นําการเปลี่ยนแปลงควรต�อง
สื่อสารถึงความจําเป�นและเปxาหมายหรือความคาดหวัง/ผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร�างความเข�าใจ
และทัศนคติท่ีดีให�แก�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง  การชี้แจงทิศทาง/แผนงานเก่ียวกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจะทําให�เกิด
ความชัดเจนและเป�นการสร�างบรรยากาศท่ีดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  อย�างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงอาจ
ส�งผลกระทบและก�อให�เกิดปjญหาต�างๆได� จึงควรจัดเตรียมทีมนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบริหารจัดการผลกระทบ
และปjญหาดังกล�าวให�เป�นไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ความเปSนมา 

เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส�แห�งชาติ (National e-Payment Master Plan)            
โดยมีวัตถุประสงค�หลายด�าน ได�แก� การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร�างพ้ืนฐานการชําระเงิน (Payment 
Infrastructure Development)  การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส� (e-Tax System)             
การลงทะเบียนผู�มีรายได�น�อย รวมท้ังบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  การส�งเสริมการ
เข�าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการส�งเสริม e-Payment ในทุกภาคส�วน (Cashless 
Society) อันจะทําให�ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ดําเนินไปได�อย�างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน เป�นกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข�งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และ
ช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร�างความม่ันคงให�กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง  

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป�นหนึ่งในหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส� การนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในการบริหารจัดเก็บภาษีจะก�อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค�กรในหลายด�าน  เช�น วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดเก็บภาษี อาจรวมถึงโครงสร�างองค�กรของกรมสรรพากร และวิธีการทํางานของเจ�าหน�าท่ี
บุคลากรของกรมสรรพากร  นอกจากนี้  ผู�ประกอบการหรือผู� เสียภาษียังจะได�รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภาพสรุปภาพรวมโครงการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส5 

 

 

ข�อเสนอแนะ 

ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง กรมสรรพากรได�เริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อโทรทัศน� วิทยุ
และหนังสือพิมพ� เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีและผู�ประกอบการทราบถึงความจําเป�นและภาพรวมของระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส�   แต�อย�างไรก็ตาม เนื่องจากระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�เป�นการบริหารจัดเก็บภาษีแบบใหม�ท่ียัง
ไม�เคยมีการดําเนินการมาก�อน อาจใช�เวลาในการเรียนรู�และทําความเข�าใจ กรมสรรพากรควรเพ่ิมช�องทางการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีผู�ท่ีเก่ียวข�องสามารถเข�าถึงข�อมูลได�ตลอดเวลา เช�น เว็บไซต�กรมสรรพากร หรือ You-Tube  
เป�นต�น  นอกจากนี้ ควรมีช�องทางให�เจ�าหน�าท่ีและผู�ประกอบการสามารถสอบถามปjญหาต�างๆได� เพ่ือ
กรมสรรพากรจะได�นําข�อมูลดังกล�าวมาปรับปรุงเนื้อหาประชาสัมพันธ�ในโอกาสต�อไป  

ท้ังนี้ เนื้อหาประชาสัมพันธ�ท่ีกรมสรรพากรนําเสนอไปแล�วนั้นครอบคลุมข�อมูลภาพรวมของโครงการ 
ย�อย 3 โครงการภายใต�การนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ประโยชน�ท่ีเกิดจากระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�ท้ังในระดับของผู�เสียภาษีและเจ�าหน�าท่ี ได�แก�                 
การยกเลิกระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย ไม�ต�องออกหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ�าย ซ่ึงเป�น
การลดงานด�านเอกสารและต�นทุนในการประกอบกิจการสําหรับผู�เสียภาษี   นอกจากนี้ เจ�าหน�าท่ียังสามารถ

แหล�งท่ีมา: http://rdsrv.rd.go.th/fileadmin/user_upload/e_payment/semina.pptx 

 



ตรวจสอบข�อมูลภาษีของผู�เสียภาษีจากระบบอิเล็กทรอนิกส�แทนกระดาษ ซ่ึงเป�นการลดกระบวนงานของเจ�าหน�าท่ี 
เป�นต�น  และเพ่ือความชัดเจนมากยิ่งข้ึน กรมสรรพากรควรจัดทําสื่อท่ีเข�าใจได�ง�ายมากข้ึนในหลากหลาย
รูปแบบ เช�น แผ�นพับโฆษณา หรือ การ�ตูน/ภาพยนตร�แอนิเมชั่น เป�นต�น  

สําหรับการสื่อสารภายในองค�กร กรมสรรพากรให�ความสําคัญกับการให�ข�อมูลรายละเอียดแผนงาน
การดําเนินงานต�างๆว�ามีหน�วยงานใดท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงหรือระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�อย�างไร และ
หน�วยงานดังกล�าวจะต�องมีการดําเนินการอย�างไร  เช�น การนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในการบริหาร
จัดเก็บภาษี ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับส�วนงานกํากับดูแลผู�เสียภาษีนั้น กรมสรรพากรจะพิจารณาทบทวน
กระบวนงานกํากับดูแลภายใต�กฎระเบียบต�างๆ (เช�น ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการตรวจสอบภาษีอากร 
ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการตรวจปฏิบัติการ ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการคืนเงินภาษีมูลค�าเพ่ิม) ว�า
ต�องมีการแก�ไขปรับปรุงหรือไม� อย�างไร  ซ่ึงการให�ข�อมูลท่ีชัดเจนจะเป�นประโยชน�ในการเตรียมความพร�อม
ของเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง  และการขาดการสื่อสารอาจทําให�เกิดความสับสนและอาจเป�นสาเหตุให�การ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม�เป�นไปในทิศทางท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว�   

ข�อมูลท่ีจะได�รับจากระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส�นั้นเป�นข�อมูลท่ีได�มาจากการลงทุนท้ังในรูปของเงิน
ลงทุน/บุคลากรและเวลา  กรมสรรพากรควรนําข�อมูลดังกล�าวมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด จึงควรพิจารณาว�า
ข�อมูลดังกล�าวเป�นประโยชน�ต�อหน�วยงานใดบ�าง (เช�น หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการประมาณการจัดเก็บภาษี
อากร หน�วยงานตรวจสอบภาษีอากร หน�วยงานกรรมวิธีและคืนภาษี หน�วยงานเร�งรัดภาษีอากรค�าง)  และ
หากหน�วยงานดังกล�าวต�องการใช�ข�อมูลเพ่ือวัตถุประสงค�ท่ีแตกต�างกัน  กรมสรรพากรควรพิจารณาถึงรูปแบบ
การจัดเก็บหรือการนําเสนอข�อมูลท่ีจะทําให�เหมาะสมกับการใช�งานหลากหลายและข�อมูลดังกล�าวควรมี
ลักษณะพร�อมและง�ายต�อการใช�งาน  

กรมสรรพากรควรจัดเตรียมทีมงานสําหรับการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือช�วยให�การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนเป�นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว� และในบางกรณีอาจจําเป�นต�องปรับเปลี่ยนแผนงานให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน  และเม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแล�ว ทีมงานนี้มีควรปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปอีกระยะหนึ่งเพ่ือ
ควบคุมให�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยังคงสภาพอย�างต�อเนื่องจนกว�าผู� ท่ีเก่ียวข�องได�ปรับตัวเข�ากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น และการเปลี่ยนแปลงนั้นได�กลายเป�นส�วนหนึ่งของงานปกติ  

สุดท�ายนี้ กรมสรรพากรควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแต�ละโครงการย�อยในมิติต�างๆ 
เพ่ือให�หน�วยงาน/เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการตามแผนงานท่ีกรมสรรพากร
กําหนด อีกท้ังยังช�วยให�กรมสรรพากรสามารถประเมินและติดตามผลการดําเนินงานได�อย�างเป�นรูปธรรม  

 

 

 



ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ผ8านมุมมองบริหารจัดการภาครัฐสาธารณรัฐเยอรมนี 
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คํากล�าวท่ีว�า "สถานการณ�สร�างวีรบุรุษ หรือผู�นําในยามวิกฤติ" ทําให�นึกถึงคนท่ีมีความรู� 
ความสามารถ คนฉลาดมีไหวพริบ คนท่ีแก�ปjญหาในยามวิกฤติ คนท่ีสามารถเปลี่ยนเรื่องร�ายให�กลายเป�นดี 
บุคคลท่ีจะทําเช�นนั้นได�ย�อมต�องเป�นคนท่ีมีศักยภาพและความพร�อม รอเพียงโอกาสท่ีตัวเขาจะได�ใช�ความรู�
ความสามารถในการนําพาองค�กรให�ก�าวพ�นจากปjญหาและวิกฤติต�างๆ ได� อย�างไรก็ดี คงไม�ใช�ทุกคนจะเกิดมา
พร�อมกับพรสวรรค�ของความเป�นผู�นํา (Born to be) ยังไม�รวมถึงคุณสมบัติท่ีจําเป�นท้ังในด�านความรู� 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ท่ี "วีรบุรุษ หรือ ผู�นํา" ในชีวิตครอบครัว การ
ทํางาน รวมถึงการบริหารจัดการองค�กรในระดับประเทศ คุณสมบัติดังกล�าว เรียกว�า ภาวะผู�นํา 
(Leadership)  

 

ความสําเร็จของผู�นําส�วนใหญ�เป�นผลจากการบากบ่ันเรียนรู�ผ�านประสบการณ�จริงในการ
บริหารจัดการกลุ�มคนหรือองค�กร ความมุ�งม่ันต้ังใจเป�นคุณลักษณะสําคัญอย�างหนึ่งท่ีจะช�วยให�ผู�นําก�าวผ�าน
ปjญหาอุปสรรคต�างๆ ได� อย�างไรก็ดี หากขาดความรู� ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นต�อการบริหาร
จัดการองค�กร ย�อมเสี่ยงต�อความผิดพลาด และไม�ใช�ทุกข�อผิดพลาดท่ีจะมีโอกาสให�แก�ตัวใหม�เสมอไป ดังนั้น 
การเรียนรู�ทักษะการเป�นผู�นํา (Leadership) จึงเป�นรากฐานท่ีสําคัญต�อการบริหารจัดการองค�กรอย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริบทของยุคสมัยปjจจุบัน ท่ีมีความเปลี่ยนแปลง (Change) เกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง
ตลอดเวลา โลกท่ีไม�เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะในด�านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม จึงเป�นท้ังโอกาส 
แรงผลักดัน และลู�ทางนําไปสู�การปรับปรุงประสิทธิภาพงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตและการทํางานให�ดีข้ึน 
“ผู�นําท่ีดี” จําเป�นต�องมีความรู� วิสัยทัศน� และทัศนคติเชิงบวกท่ีเปqดรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ให�เกิดข้ึนในองค�กรเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ได�ตามเปxาหมาย 

  

หลักสูตร Leadership and change จึงได�ถูกจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐให�มีความ
พร�อมต�อการเป�นผู�นําในอนาคต และเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด�านความรู� ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว เพ่ือ
สามารถเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีได�รับมอบหมายได� หลักสูตร Leadership and Change เป�นความ
ร�วมมือของ กพ. และสถาบันฝ7กอบรม The Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) 
เมือง Potsdam สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 
หลักสูตรมุ�งเน�นการเรียนรู�เชิงเปรียบเทียบ สอนวิธีคิดวิเคราะห� เพ่ือหาแนวทางนําความรู�ท่ีได�ไปปรับใช�เป�น
ของตนเอง เพ่ือเตรียมความพร�อมในการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงในองค�กร (Leading agent) โดยเรียนรู�ผ�าน

 



มุมมองและแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐของสาธารณรัฐเยอรมนี ผ�านประวัติศาสตร�การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ผลกระทบจากสงคราม และกรอบความร�วมมือสหภาพยุโรป อีกท้ัง พัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจําเป�น การบริหารองค�กรกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ICT การคิด วิเคราะห� การวางระบบ รวมไป
ถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) เป�นต�น  

 

อย�างไรก็ดี วิถีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมของบริบทสังคมหนึ่งอาจเหมือนหรือแตกต�างกับสังคม
อ่ืน บริบททางสังคม วัฒนธรรม กรอบความคิด และค�านิยมของสาธารณรัฐเยอรมนีและสังคมไทยก็
เช�นเดียวกัน การประยุกต�ใช�องค�ความรู�ในการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงจึงจําเป�นต�องตระหนักถึงความต�าง
ดังกล�าวก�อนจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ กล�าวโดยสรุปคือ องค�ความรู� ทักษะ และคุณลักษณะท่ีได�รับ
จากการเข�าร�วมหลักสูตร Leadership and Change นี้ ได�ช�วยเปqดมุมองผ�านตัวอย�างการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภายใต�การเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนในเยอรมนี ช�วยให�เม่ือมองย�อนกลับจึงมองเห็นโอกาสท่ีจะ
ประยุกต�ใช�องค�ความรู�ดังกล�าวในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย ท้ังนี้ เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู�
ความเป�นองค�กรภาครัฐยุคใหม� ท่ีสามารถยกระดับการให�บริการให�มีคุณภาพ สร�างความพึงพอใจให�กับผู�มารับ
บริการ ในท่ีนี้ จะขอยกตัวอย�างโดยสรุปประเด็นสําคัญๆ เป�นประโยชน�ต�อการเรียนรู� ดังนี้  

 

1. ความรู� (Knowledge) 
1.1 Introduction to Germany’s Politico-Administrative System 

เดิมการปกครองเยอรมนีในยุคสมัย Prussia แบ�งแยกออกเป�นเมืองหลายเมืองท่ี
เป�นอิสระไม�ข้ึนต�อกัน ต�อมาภายหลัง จึงได�ยุบรวมกันเป�นสาธารณรัฐเยอรมนี แต�ยังคงยึดวิถีบริหารจัดการท่ีมี
อํานาจการปกครองตนเองเป�นอิสระแยกจากกัน กล�าวโดยสรุปคือ การปกครองของสาธารณรัฐเยอรมนี
แบ�งแยกออกเป�นมลรัฐ (Lander) ภายใต�การกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง (Federal) มลรัฐแบ�งออกเป�นจํานวน
ท้ังสิ้น 16 รัฐ ในแต�ละรัฐแยกย�อยลงไปมีรัฐบาลท�องถ่ิน (Local Government) มีระบบการบริหารรัฐสภา 
(Continental-European type) แบบพรรคร�วมรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (Chancellor) เป�นผู�นําประเทศ 
รัฐบาลประกอบด�วยคณะรัฐมนตรีท่ีแต�งต้ังมาจากหลายกรม/กระทรวงต�างๆ สิ่งหนึ่งท่ีน�าสนใจในรูปแบบการ
ปกครองรัฐของเยอรมนีคือ กฎหมายพ้ืนฐานของประเทศท่ีธํารงไว�ซ่ึงสิทธิ์ในการปกครองท่ีเป�นอิสระ และไม�มี
อํานาจล�วงล้ําและก�าวก�ายการบริหารจัดการระหว�างกันในทุกระดับ การปกครองมีการแบ�งแยกบทบาท 
อํานาจ และหน�าท่ีอย�างชัดเจนภายใต�กฎหมาย ซ่ึงหากมีการฝ`าฝ�นสามารถยื่นฟxองต�อศาลซ่ึงมีอํานาจสูงสุด
เหนือฝ`ายนิติบัญญัติและฝ`ายบริหาร โดยรัฐบาลกลางมีบทบาทหลักในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
ประเทศ รวมท้ังออกกฎหมายผ�านกลไกบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีในระดับรัฐบาลกลาง มีนายกรัฐมนตรี
เป�นผู�นํารัฐบาล กลไกในระดับรัฐบาลกลางเรียกว�า Busdestag ในส�วนการปกครองในระดับมลรัฐนั้น มีรัฐบาล
ท่ีประกอบด�วยรัฐมนตรีและกระทรวงกรมท่ีแต�งต้ังข้ึนภายในรัฐของตนเอง โดยผู�แทนของแต�ละมลรัฐท่ีเข�าร�วม
ให�ความเห็นต�อรัฐบาลกลางในการกําหนดนโยบายหรืออกกฎหมาย เรียกว�า Bundestrat เม่ือนโยบายหรือ
กฎหมายได�รับความเห็นชอบแล�ว รัฐบาลในระดับมลรัฐ (Lander) มีหน�าท่ีกํากับการบริหารนโยบายและบังคับ
ใช�กฎหมายให�เป�นไปตามวัตถุประสงค� ท้ังนี้ ขอบเขตอํานาจการปกครองของมลรัฐเองมีความเป�นเสรีสูง ไม�



ข้ึนกับอํานาจของรัฐบาลกลาง และนอกจากนั้น ยังมีอํานาจออกนโยบายและกฎหมายบางประเด็น เช�น 
การศึกษา และองค�กรตํารวจ ท้ังนี้ ส�วนหนึ่งเป�นไปตามข�อตกลงภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือ
ปxองกันการรวมศูนย�ของอํานาจไว�ท่ีศูนย�กลางเพ่ือปxองกันไม�ให�เกิดสงครามข้ึนอีก  

 

จากรูปแบบการปกครองท่ีมีรัฐบาลกลาง (Federal) กํากับดูแลในภาพรวม ในแต�
ละมลรัฐจะมีรัฐบาลปกครองตนเอง (Lander) ลงไปจนถึงรัฐบาลท�องถ่ิน (Local government) มีบทบาท
หน�าท่ีในการบริหารจัดการท่ีแยกส�วนกันอย�างชัดเจน ภายใต�สิทธิ์การปกครองตนเองท่ีได�รับการคุ�มครองโดย
กฎหมายพ้ืนฐาน มีการประสานงานข�ามลําดับชั้นภายใต�ระบบการบริหารจัดการแบบกํากับดูแล แต�ในการ
ประสานงานไม�มีลําดับชั้นของอํานาจท่ีเหนือกว�าหรือตํ่ากว�าระหว�างกัน แต�อาศัยการเจรจาต�อรองและการ
ประนีประนอมในการประสานงานร�วมกัน เห็นได�ว�า การปกครองในลักษณะดังกล�าวช�วยให�บริหารจัดการได�
อย�างท่ัวถึง เอ้ือต�อการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ลดการกระจุกรวมตัวรวมของอํานาจและความเจริญทาง
เศรษฐกิจ แต�ละมลรัฐมีอํานาจบริหารจัดการท่ีสอดคล�องกับจุดแข็ง/จุดอ�อนของตน เช�น เบอร�ลิน – เมือง
รัฐบาล, มิวนิค – เมืองธุรกิจ และ เดรสเดน – เมืองศิลปะและการท�องเท่ียว เป�นต�น นอกจากนั้น ในแต�ละมล
รัฐท่ีแยกย�อยการปกครองลงไปจนถึงระดับรัฐบาลท�องถ่ินท่ีมีอํานาจปกครองตนเองสูง ทําให�ประชาชนมี
บทบาทสําคัญในการมีส�วนร�วม สร�างจิตสํานึกของการเป�นเจ�าของและความรับผิดชอบในถ่ินฐานอยู�อาศัย เป�น
การเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขัน การให�บริการด�านการศึกษามีคุณภาพอย�างท่ัวถึง อีกท้ัง ไม�มีปjญหาการ
แทรกแซงองค�กรตํารวจจากฝ`ายการเมือง อย�างไรก็ดี ในทางตรงกันข�ามกับรูปแบบการปกครองท่ีไม�มีอํานาจ
ข�ามลําดับระหว�างระดับชั้นนั้น การบริหารจัดการภายในแต�ละองค�กรเอง (Department) เช�น กระทรวง/กรม
ท่ีมีรัฐมนตรีเป�นผู�บริหารสูงสุด ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีในระดับชั้นต�างๆ ภายในองค�กร กลับเน�นความสําคัญใน
การปกครองแบบมีลําดับชั้นของอํานาจท่ีชัดเจน (Hierarchies) ทําให�การขับเคลื่อนองค�กรมีทิศทางท่ีชัดเจน 
เบ็ดเสร็จ ก�อให�เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

ประเด็นปลีกย�อยท่ีน�าสนใจเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐของเยอรมนี เช�น 
การจัดสรรงบประมาณท่ีมีหลักเกณฑ�สอดคล�องกับผลการดําเนินการของแต�ละมลรัฐ โดยพิจารณาปjจจัยหลัก
จากรายได� และจํานวนประชากรของรัฐนั้นๆ ก�อให�เกิดจิตสํานึกของการมีส�วนร�วม ความเป�นเจ�าของ ความ
รับผิดชอบต�อสังคม และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในการบริหารจัดการงบประมาณให�เกิดประโยชน�สูงสุดดังท่ี
เป�นงบประมาณจากการเก็บเงินภาษีของตนเอง  

 

1.2 From Government to Governance  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงบทบาท

จากการเป�นผู�ปฏิบัติมาเป�นผู�กํากับดูแล บนพ้ืนฐานของการประสานบูรณาการร�วมกันอย�างท่ัวถึงทุกภาคส�วน
ระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชนต้ังแต�ระดับชาติ ภูมิภาค ไปจนถึงระดับท�องถ่ิน การกํากับดูแลมีรูปแบบความ
ร�วมมือท่ีแตกต�างกันท้ังท่ีขับเคลื่อนด�วยภาครัฐ ร�วมกับภาครัฐ หรือภาครัฐไม�มีส�วนเก่ียวข�อง เช�น องค�กรทาง
กีฬาโอลิมปqก หรือฟDฟ̀า เป�นต�น ท้ังนี้ เพ่ือบรรลุผลเปxาหมายท่ีเป�นผลประโยชน�ร�วมกัน หรือเป�นการแก�ปjญหา
ท่ีเกิดข้ึนร�วมกัน การบริหารจัดการเน�นการบูรณาการงาน การประสานงานร�วมกัน ใช�การเจรจาต�อร�อง 



มากกว�าการสั่งการโดยตรง ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐโดยอาศัยการขับเคลื่อนผ�านการประสานงานร�วมกับทุก
ภาคส�วนท้ังภาครัฐด�วยกันเองและร�วมกับภาคเอกชน ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดภาระงบประมาณ 
และเป�นการยกระดับคุณภาพการให�บริการแก�ประชาชน (Maximum governance with minimum 
government)  

 

2. ทักษะ (Skill) 
2.1 ICT-enabled public Management  

ปjญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีส�งผลต�อคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการให�บริการ
สาธารณะของหน�วยงานในภาคราชการในปjจจุบัน คือ การขาดแคลนอัตรากําลัง ในบริบทของความ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ภารกิจในการให�บริการสาธารณะรวมถึงการกํากับดูแลท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ไม�สอดคล�องกับอัตรากําลังข�าราชการในปjจจุบัน ประกอบกับนโยบายจํากัดการเพ่ิมอัตรากําลังของ
ข�าราชการ แต�ใช�การว�าจ�างบุคลากรในสถานะพนักงานราชการทดแทน อย�างไรก็ดี ด�วยเง่ือนไขของสัญญาจ�าง
ท่ีมีระยะเวลาสั้นไม�ถาวร ประกอบกับสวัสดิการท่ีเทียบไม�ได�กับข�าราชการ หรือผลตอบแทนท่ีจูงใจน�อยกว�า
เม่ือเทียบกับภาคเอกชน ทําให�อัตราการลาออกจากงานของพนักงานราชการมีค�อนข�างสูง เจ�าหน�าท่ีเข�ามา
ปฏิบัติงานในช�วงแรกหลังจบการศึกษา เม่ือมีโอกาสสอบเข�าบรรจุข�าราชการหน�วยงานอ่ืน จึงโอนย�ายไป หรือ
ลาออกเพ่ือไปทํางานบริษัทเอกชนท่ีมีผลตอบแทนสูงกว�า เป�นต�น การดําเนินงานขององค�กรจึงขาดความ
ต�อเนื่อง ต�องสูญเสียงบประมาณและเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลกรโดยเสียเปล�า ปjญหาดังกล�าวไม�ได�
มีเฉพาะในหน�วยงานภาคราชการของประเทศไทย ตัวอย�างการศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมือง Potsdam (Local 
Municipality) หน�วยงานท�องถ่ินซ่ึงมีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร� งานจดทะเบียน/ต�อ
ทะเบียนใบขับข่ี และงานเก็บค�าธรรมเนียมท่ีจอดยานพาหนะรถยนต�ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงจากการสอบถามพบว�า 
บุคลากรในส�วนงานดังกล�าวจํานวนประมาณ 35 คน เป�นพนักงานราชการท้ังหมด ยกเว�นหัวหน�างานคนเดียว 
การเปลี่ยนย�ายงานของพนักงานราชการมีอัตราท่ีค�อนข�างสูง โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอายุงานน�อย เพ่ิงเริ่มงาน 
โดยมีสาเหตุคล�ายกันกับของไทย พนักงานราชการแจ�งย�ายเพ่ือความเจริญก�าวหน�า หรือกรณีต้ังครรภ�ทําให�
จําเป�นต�องลาออกจากงาน เป�นต�น ส�วนใหญ�จะย�ายออกในช�วง 5 ปDแรก ท่ีเหลืออยู�ส�วนใหญ�เป�นเจ�าหน�าท่ี
อาวุโสท่ีอยู�กับหน�วยงานมานานแล�ว  
 

ปjญหาการย�ายงานของพนักงานราชการซ่ึงส�งผลทําให�ขาดแคลนอัตรากําลังท่ีมี
ทักษะดังกล�าว น�าจะเป�นปjญหาใหญ�ของหน�วยงานภาคราชการของเยอรมนี โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา อัตรา
ว�าจ�างบุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐเยอรมนี มีสัดส�วนของการจ�างงานพนักงานราชการร�อยละ 63 เทียบกับ
จํานวนข�าราชการ อย�างไรก็ดี ในการบริหารจัดการภาครัฐของสาธารณรัฐเยอรมนีได�นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Communication Technology, ICT) ท่ีทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมาเป�นตัวกําหนดระบบของการปฏิบัติงาน (System) วิธีการ ข้ันตอน และการปฏิบัติงาน
สําคัญๆ ในแต�ละข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องในการให�บริการสาธารณะ ซ่ึงจากเดิมต�องอาศัยทักษะส�วนบุคคลของ
เจ�าหน�าท่ีในแต�ละข้ันตอน ระบบ ICT เป�นเครื่องมือสําคัญท่ีเปลี่ยนโฉมหน�วยงานภาคราชการในด�านการ



ให�บริการสาธารณะ ยกตัวอย�างเช�น กระบวนงานท่ีต�องทําซํ้า ก็ให�เปลี่ยนมาเป�นระบบการทํางานอัตโนมัติ 
ระบบสามารถจัดการข�อมูลให�เชื่อมต�อกันระหว�างทุกส�วนงานท่ีเก่ียวข�องในการให�บริการ ต้ังแต�ข้ันการจองคิว 
เคาเตอร�ฝ`ายต�อนรับ ฝ`ายตรวจสอบ ฝ`ายทําธุรกรรม แผนกบัญชี ไปจนถึงข้ันการออกใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเจ�า
พนักงานสามารถเรียนรู�ทักษะการใช�งานระบบ ICT ผ�านคู�มือได�อย�างรวดเร็ว การลาออกของพนักงานจึงไม�
ส�งผลกระทบต�อการปฏิบัติงานโดยรวมของระบบ ทําให�องค�กรภาครัฐสามารถยกระดับการให�บริการสาธารณะ
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ สร�างความพึงพอใจสูงสุดให�กับผู�รับบริการ  

แนวคิดประการหนึ่งท่ีจําเป�นและมีความสําคัญ และมักเกิดความเข�าใจผิดต�อการ
นําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ คือ ICT ≠ e-government 
การประยุกต�ใช� ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให�บริการนั่น ไม�ใช�แต�เพียงการเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานจาก
กระดาษมาเป�นคอมพิวเตอร� แต�เป�นการคิดวิเคราะห� จําแนกกระบวนงาน วิธีการ ข้ันตอนต�างๆ เพ่ือมองหา
จุดอ�อน ปjญหาอุปสรรค และข�อบกพร�อง เพ่ือทบทวนปรับเปลี่ยนระบบงานนั้นใหม�โดยแทนท่ีด�วยระบบ ICT 
ท้ังนี้ เพ่ือช�วยลดข้ันตอน ยกระดับคุณภาพ และอํานวยความสะดวกสูงสุดในการให�บริการ 

สรุปได�ว�า ปjญหาสําคัญในเรื่องการขาดแคลนอัตรากําลัง และการขาดทักษะของ
พนักงานราชการ เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนย�ายงานสูงตามข�างต�นนั้น ICT เป�นทางเลือกหนึ่งท่ีหากพิจารณา
วิเคราะห�ทบทวนกระบวนงานท่ีเก่ียวข�อง ICT สามารถช�วยลดข้ันตอนงานทับซ�อนท่ีเดิมอาจต�องใช�บุคลากร
หลายคน อํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข�อมูล ช�วยร�นระยะเวลาในการส�งต�อข�อมูลระหว�างบุคคล อีกท้ัง 
สามารถวางระบบให�ทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด ช�วยลดปjญหาข�อจํากัดด�านทักษะส�วนบุคคลได�    

      

3. คุณลักษณะ (Attribute) 
3.1 Workshop Change Management  

เป�นเทคนิค แนวคิด และวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีช�วยให�ผู�เข�าอบรมได�มี
โอกาสนําความรู� และทักษะต�างๆ ท่ีได�เรียนรู�ตลอดหลักสูตรมาประยุกต�ใช�ในบริบทของการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค� นอกจากนั้น ยังตระหนักรู�ถึงคุณลักษณะ (Attributes) ส�วนบุคคลของตนเองท่ี
เป�นจุดแข็งหรือจุดอ�อน เช�น การมองโลกแง�บวก การเปqดรับการผจญภัย หรือการขับเคลื่อน แนวคิดสําคัญท่ี
น�าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงภายในองค�กรมีองค�ประกอบหลักท่ีต�องพิจารณา 2 ส�วนคือ การเปลี่ยนแปลง
ระบบ และการเปลี่ยนแปลงคน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมควรพิจารณาให�ครอบคลุมท้ัง 2 
ปjจจัยควบคู�กันไป ให�ระบบเป�นตัวนํา ขณะเดียวกัน ต�องมีการสื่อสารท่ีดี ให�เวลากับคนเตรียมพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือปxองกันการต�อต�านจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบท้ังแบบ
กะทันหัน การเปลี่ยนแปลงแบบไม�มีแบบแผน คือเปลี่ยนเพราะสภาพแวดล�อมเป�นตัวกําหนดให�เปลี่ยน และ
การเปลี่ยนท่ีมียุทธศาสตร�แผนงาน ท้ังระยะสั้น ระยะยาว มีแผนสํารวจ ฯลฯ ท้ังนี้ การเลือกใช�รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมข้ึนกับงาน ผู�นํา และกลุ�มเปxาหมายท่ีเก่ียวข�อง และการนําการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ต�อง
สร�างการกระตุ�นเชิงบวก ก�อให�เกิดการตอบสนอง และให�เวลาปรับเปลี่ยน จากนั้นสร�างการกระตุ�นอีก ซํ้าไป



มา จนกว�าจะเกิดแบบแผนปฏิบัติท่ีการเปลี่ยนแปลงกลายเป�นวิถีปฏิบัติชัดเจน จึงหยุดการขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได�  
 
ข�อเสนอแนะ 

จากองค�ความรู�ต�างๆ ท่ีได�เรียนรู� ประกอบกับทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป�น ต�อการเป�นผู�นํา
การเปลี่ยนแปลง คือกล�าคิดต�าง อย�างมีระบบ และมีแผนงานท่ีจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ได�นั้น เม่ือมองย�อนกลับสู�บริบทการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย ผ�านระบบโครงสร�างปjจจุบัน 
ข�อจํากัด ปjญหาอุปสรรคต�างๆ ท้ังหลายท่ีมี เช�น อัตรากําลังน�อย ทํางานขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจ ฯลฯ 
แนวคิดท่ีควรนํามาพิจารณาแก�ไขปjญหาการบริหารจัดการภาครัฐ เช�น การถ�ายโอนอํานาจ การบูรณาการ
ร�วมกันของทุกภาคส�วน ท้ังระหว�างภาครัฐเอง และร�วมกับภาคเอกชน (PPP) บนเง่ือนไขท่ีมีอํานาจในการ
บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ มีระเบียบท่ีสอดคล�องกับการดําเนินงาน ยืดหยุ�นกว�ากฎระเบียบของส�วนราชการกลาง
ท่ีมักยุ�งยากซับซ�อน การเปลี่ยนถ�ายการบริหารจัดการ แตกย�อยลําดับชั้นออกเป�นองค�กรย�อย มีอํานาจในการ
บริหารตัวเอง ต�องมีมาตรการจัดการกับเจ�าหน�าท่ีท่ีขาดแรงจูงใจ สัดส�วนอัตราพนักงานราชการสามรรถปรับ
เพ่ิมมากข้ึน โดยไม�เกิดผลกระทบภายหลังนําระบบ ICT เข�ามาปรับเปลี่ยนกระบวนงานขององค�กร เปqดโอกาส
ให�มีการเกษียณเพ่ือเปqดโอกาสรับเจ�าหน�าท่ีรุ�นใหม�ด�วยระบบการคัดเลือกท่ีเพ่ิมหลักเกณฑ�การคัดบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงกับภารกิจหน�วยงานมากข้ึน และสร�างแรงจูงใจท่ีดี นอกจากเรื่องผลตอบแทน แต�เป�น
การสร�างความรู�สึกการเป�นเจ�าขององค�กร และความท�าทายท่ีเสริมสร�างคุณภาพตัวบุคคลอย�างจริงจัง สอดรับ
กับการเติบโตในสายอาชีพ โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับภาคเอกชน ฯลฯ 

ประเทศไทยไม�ได�แตกต�างหรือด�อยกว�ากลุ�มประเทศท่ีพัฒนาแล�วในหลายๆ ด�านเลย อันท่ี
จริง ประเทศไทยมีความพร�อมในความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของแหล�งท�องเท่ียว 
และกรอบประเพณีและค�านิยมต�างๆ ท่ีงดงามของความเป�นไทย นั่นย�อมหมายถึงโอกาสท่ีดี ในการท่ีทุกฝ`ายจะ
ร�วมกันพัฒนา เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนเฉพาะในบางสิ่งท่ียังขาดอยู�เพ่ือนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน เช�น 
ค�านิยมเรื่องความซ่ือสัตย�สุจริต ค�านิยมเรื่องความรับผิดชอบ ค�านิยมของการเสียสละเพ่ือส�วนร�วม รวมถึงการ
คิดเชิงวิเคราะห� การบริหารจัดการงานและคุณภาพชีวิต และการให�ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว อันเป�น
รากฐานท่ีสําคัญของการเป�นมนุษย� การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวหลายสิ่งแม�เป�นเรื่องยาก แต�ทุกอย�างเป�นไปได�
เสมอ ด�วยการวางแผนพัฒนาท่ีเหมาะสม การค�อยๆ ปรับเปลี่ยนคนและโครงสร�างอย�างมียุทธศาสตร� โดย
ยังคงสงวนรักษากรอบประเพณีท่ีดีงามไว�เป�นเรื่องสําคัญสูงสุด ในขณะเดียวกัน ค�านิยมใหม�ๆ ท่ีดีท่ีได�มี
การศึกษาเรียนรู�จากท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล�วอ่ืนๆ ก็ควรถ�ายทอดปลูกฝjงให�คนรุ�นใหม�ได�ซึมซับ นําไปสู�การ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาประเทศไปสู�ความเปลี่ยนแปลงท่ีดีกว�าได�อย�างยั่งยืน  
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หลังจากการลงประชามติให�สหราชอาณาจักรเป�นสมาชิกสหภาพยุโรปมากว�า 40 ปD เม่ือวันท่ี  

23 มิถุนายน 2559 สหราชอาณาจักรก็ลงประชามติออกจากการเป�นสมาชิกสหภาพยุโรปด�วยคะแนนเสียงร�อย

ละ 52 ต�อร�อยละ 48 ผลจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนี้เกิดผลกระทบกับค�าเงินปอนด�และยูโรท่ีอ�อน

ค�าลงทันที ราคาทองสูงข้ึน ตลาดหุ�นท่ัวโลกผันผวน แต�ผลอ่ืนท่ีกําลังจะตามมาและต�องเฝxาดูกันต�อไปคือความ 

มีเสถียรภาพของสหภาพยุโรปท่ีอาจส�งผลกระทบต�อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต�อประเทศสมาชิกอ่ืน 

ท่ีอยากออกจากสหภาพยุโรปบ�าง แม�แต�สกอตแลนด�ท่ีได�ลงเสียงประชามติว�าอยากอยู�กับสหภาพยุโรปต�อไปก็

เริ่มมีแนวโน�มท่ีอยากแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร การลงประชามติออกจากสภาพสมาชิกของสหราช

อาณาจักรครั้งนี้ จึงส�งผลไม�เพียงแต�ประเทศอ่ืนท่ัวโลกแต�ยังส�งผลสั่นคลอนความม่ันคงของสหราชอาณาจักร

เองอีกด�วย 

สหภาพยุโรป หรืออียู (EU) ก�อต้ังจากสมาชิกเพียง 6 ประเทศเม่ือปD พ.ศ. 2494 เดิมเป�นเพียง

ประชาคมถ�านหินและเหล็ก อีกเจ็ดปDต�อมาพัฒนามาเป�นการรวมตัวกันเพ่ือการค�าสร�างตลาดร�วม (Common 

Market) หรือ EEC (European Economic Community) จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ�คือ การทํา

สนธิสัญญา Maastricht 1992 พร�อมกับจํานวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนจนในปjจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น 28 ประเทศ 

อย�างไรก็ดีเม่ือปjญหาการต�องเข�าช�วยเหลือประเทศสมาชิกท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า การใช�จ�ายงบประมาณ การ

หลั่งไหลเข�ามาของผู�อพยพ ปjญหาการก�อการร�าย ก�อให�เกิดปjญหาและความสั่นคลอนในบทบาทของอียู จน

กลายเป�นการทบทวนสถานะสมาชิกและเป�นประเด็นการหาเสียงในประเทศของนายเดวิด คาเมรอน ท่ีให�ไว�ใน

การหาเสียงว�าหากเขาได�รับการเลือกต้ังจะจัดให�มีการลงประชามติว�าจะอยู�หรือไปจากอียูจนมีส�วนทําให�เขา

ได�รับการเลือกต้ังในครั้งนั้น จากการเข�าอบรมหลักสูตร Leadership and Change ประจําปD 2559 ณ 

สหพันธ�รัฐสาธารณรัฐเยอรมนี นั้น นอกจากจะได�เรียนรู�ภาวะผู�นํา การสร�างภาวะผู�นํา รูปแบบการเมืองการ

ปกครองของสหพันธ�รัฐ การบริหารส�วนราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลเยอรมัน เป�นต�นแล�วยังได�เรียนรู�

ถึงมุมมองความคิดเห็นของคนเยอรมันในฐานะท่ีเป�นหนึ่งในประเทศสมาชิกอียูต�อปjญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ�ม

ประเทศสมาชิก ความแตกต�าง รูปแบบวิธีการรวมกลุ�มของอียู ประเด็นปjญหาท่ีเกิดข้ึนกับอียู รวมท้ังได�เรียนรู�

แนวคิดสําคัญต�อการรวมกลุ�มระดับภูมิภาคอ่ืน (Regional Integration) อีกด�วย โดยเฉพาะกับสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หรืออาเซียน (ASEAN) ท่ีประเทศไทยเป�นท้ังหนึ่งในผู�ก�อต้ังและสมาชิก



สมาคม ท้ังนี้ อาเซียนถือกําเนิดข้ึนเม่ือปD พ.ศ. 2500 มีโครงสร�างประกอบด�วยสามเสาหลัก คือ ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมุ�งเน�นการ

เป�นตลาดและฐานการผลิตเดียว การเคลื่อนย�ายสินค�า บริการ การลงทุนและแรงงานอย�างเสรี กําหนดเวลา

การลดภาษีสินค�าเป�นร�อยละศูนย�  

ท้ังอาเซียนและอียูมีความคล�ายคลึงด�วยแนวคิดการก�อต้ังท่ีต�องการสร�างสันติสุขให�เกิดข้ึนในภูมิภาค

ของตนเอง จํานวนประชากรของท้ังสององค�การมีขนาดใกล�เคียงกัน (อาเซียนมีประชากรประมาณ 600 ล�าน

คน อียูมีประชากรประมาณ 500 ล�านคน) การก�อเป�นรูปเป�นร�างของอาเซียนก็อยู�ในระยะเวลาท่ีใกล�เคียงกับ

การก�อต้ังอียู แต�พัฒนาการของอียูกลับถือว�าประสบความสําเร็จ มีความก�าวหน�าในการบูรณาการเป�นอย�าง

มาก ในบริบทแรกนี้จึงเป�นการเรียนรู�ปjจจัยท่ีผลักดันให�อียูประสบความสําเร็จท่ีอาจนํามาเป�นต�นแบบกับ

อาเซียนได� โดยสาเหตุประการแรกคือการก�อต้ังสหภาพยุโรปนั้น มีรูปแบบขององค�การเป�นองค�การเหนือรัฐ 

หรือ Supra-national Authority แต�ละประเทศสมาชิกมอบอํานาจอธิปไตย (Sovereignty Transferred) ไป

ให�องค�การ ซ่ึงประเทศสมาชิกอียูจะมีอํานาจในกิจการภายในเพียงบางเรื่องเท�านั้น โดยมีผู�แทนในองค�การทํา

หน�าท่ีบริหารงานและมีอํานาจในการตัดสินใจแทนซ่ึงมีผลผูกพันประเทศสมาชิกและท่ีสําคัญจึงไม�ต�องอาศัย

การยินยอมจากทุกประเทศสมาชิก ทําให�การรวมกลุ�มเกิดความเป�นเอกภาพและคล�องตัวรวดเร็ว ขณะท่ี

อาเซียนใช�รูปแบบท่ีเรียกว�าองค�การระหว�างประเทศ หรือ Intergovernmental Method ซ่ึงประเทศสมาชิก

ยังคงไว� ซ่ึงอํานาจอธิปไตยอยู�การตัดสินใจ ต�องได�รับความยินยอมจากทุกประเทศ ถือหลักฉันทามติ 

(Consensus) และไม�ก�าวก�ายในเรื่องภายในประเทศสมาชิกตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันส�งผล

ให�การตัดสินใจในเรื่องนโยบายเป�นไปอย�างล�าช�า 

ประการท่ีสอง การบังคับให�เป�นไปตามกฎหมาย สหภาพยุโรปมีกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับให�ประเทศ

สมาชิกปฏิบัติตามรวมท้ังไม�ต�องมีการอนุวัติการเนื่องจากรัฐของประเทศสมาชิกได�มอบอํานาจอธิปไตยไปให�

องค�การแล�วทําให�มีแนวทางปฏิบัติเป�นไปในแนวทางเดียวกันและขับเคลื่อนได�ด�วยความรวดเร็วขณะท่ีอาเซียน

ยังไม�มีสภาพบังคับท่ีชัดเจน แม�จะมีความพยายามหลายครั้งในการจัดต้ังองค�กรในการตัดสินข�อพิพาท แต�ก็ยัง

ไม�มีการวางกรอบรูปแบบท่ีจะสามารถนํามาปฏิบัติได� ทําให�การควบคุมระหว�างประเทศสมาชิกขาดสภาพ

บังคับให�ถือปฏิบัติตาม ดังนั้น  หากมีข�อพิพาทระหว�างกัน ยังคงตัดสินตามระบบกฎหมายระหว�างประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต�องพ่ึงพาท่ีศาลระหว�างประเทศ หรือการใช�การเจรจาทางการทูต ประการท่ีสาม 

สหภาพยุโรปมีระบบกลไกท่ีกําหนดความสัมพันธ�ระหว�างประเทศสมาชิกชัดเจน กําหนดบทบาทหน�าท่ีว�า

สหภาพมีหน�าท่ีอะไรบ�าง แล�วกําหนดหลักเกณฑ�ข้ึน ทําให�กลไกการควบคุมมีประสิทธิภาพมาก 



ความสําเร็จในการรวมตัวของอียูยังมาจากปjจจัยอ่ืน เช�น มีการวางพ้ืนฐานท่ีดี การวางมาตรการท่ีจะ

ดําเนินการท่ีจะทําให�บรรลุตามเปxาหมายอย�างชัดเจน การเปqดให�โอกาสประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือกท่ีจะไม�

ปฏิบัติตามได�ในบางเรื่อง (Opt-out) เช�น การเลือกไม�ใช�สกุลเงินยูโรของสหราชอาณาจักร หรือการยกเว�นให�

บางประเทศไม�อยู�ในกลุ�มวีซาเชงเก�น (Schengen) ได�แก� สหราชอาณาจักร ไอร�แลนด� เป�นต�น การให�

ความสําคัญของประชาชนในการมีส�วนร�วมผ�านการเลือกต้ังสมาชิกสภายุโรป (European Parliament) ซ่ึง

แตกต�างจากอาเซียนหรือองค�การระหว�างประเทศอ่ืน สิ่งต�างๆ เหล�านี้เป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาการ

ของสหภาพยุโรปท่ีทําให�เป�นการรวมกลุ�มระหว�างประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเป�นการรวมกลุ�มท่ีมี

พัฒนาการค�อนข�างเร็วและสมบูรณ�แบบ  

อย�างไรก็ดี หลังการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากอียูทําให�ได�ข�อคิดว�าความสําเร็จของการรวมตัว

ของสหภาพยุโรปยังให�บริบทด�านอ่ืนท่ีมิใช�ความสําเร็จแต�เพียงด�านเดียว เป�นข�อท่ีควรตระหนักในการรวมกลุ�ม

ของอาเซียนว�าในบริบทเดียวกันหรือท่ีแตกต�างกันจะต�องเผชิญกับสถานการณ�เดียวกันหรืออาจจะมีความ

รุนแรงกว�าหรือไม� ปjญหาท่ีเกิดข้ึนกับการรวมตัวของอียูทําให�ทราบประการแรกว�า แม�ประเทศสมาชิกในอียู

ส�วนใหญ�เป�นประเทศพัฒนาแล�ว มีพ้ืนฐานภาษา สังคมและวัฒนธรรมใกล�เคียงกันยังเกิดปjญหาภายในกันเอง 

ขณะท่ีอาเซียนสิบประเทศนี้ยิ่งมีความแตกต�างทางการเมือง ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งระดับการ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีมีความแตกต�างกันอย�างมากก็อาจจะมีปjญหาความขัดแย�งเกิดข้ึนภายหลังและ

รุนแรงกว�าการรวมตัวของอียูก็เป�นได� ประการต�อมา แม�ขณะนี้อาเซียนยังไม�ก�าวไปถึงระดับการรวมตัวแบบอียู

ท่ีมีความเป�นหนึ่งเดียวกันทางการเงิน หรือสหภาพการเงิน (Monetary Union) ท่ีใช�สกุลเงินเดียวกันคือ ยูโร 

แต�สิ่งท่ีเห็นจากอียูคือ หากประเทศสมาชิกประเทศใดมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไม�แข็งแกร�ง ประเทศสมาชิกอ่ืน

ต�องเข�าช�วยเหลือ และอาจสร�างความสั่นคลอนต�อสถานภาพการรวมกลุ�มได� ดังนั้น สิ่งต�องคํานึงถึงในการ

รวมตัวกันระหว�างประเทศคือแนวทางแก�ไขปjญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับประเทศสมาชิกท่ีมีปjญหาทางเศรษฐกิจ ควร

กําหนดโครงสร�างว�าประเทศไหนจะออกจากการเป�นสมาชิกได� ภายใต�เง่ือนไขอะไร เพราะปjจจุบันเม่ือประเทศ

สมาชิกสามารถเข�ามาใช�สกุลเงินยูโรได� แต�อียูยังไม�มีแนวทางในการให�ออกจาก Monetary Union ดังเช�น

กรณีประเทศกรีซท่ีประสบปjญหาหนี้และวิกฤติเศรษฐกิจท่ียังคงเป�นสมาชิกอียูอยู� ก็ควรมีกลไกให�ออกจากกลุ�ม

สมาชิกได� มิเช�นนั้นจะทําให�ปjญหาหยั่งรากลึกมากข้ึน ในเรื่องนี้ทําให�ประเทศสมาชิกอ่ืนกลับรู�สึกว�าแทนท่ีจะ

เป�นการรวมตัวกันเพ่ือความแข็งแกร�งและปกปxองประเทศท่ีปฏิบัติตามกฎของอียู แต�กลายเป�นประเทศท่ีมี

สภาพทางเศรษฐกิจดีต�องไปคุ�มครองช�วยเหลือประเทศท่ีอ�อนแอ ทําให�ประเทศนั้นเกิดทัศนคติท่ีไม�ดีกับ

องค�การและอาจเกิดความรู�สึกต�อต�านข้ึน ตัวอย�างเช�นประเทศเยอรมนีท่ีต�องเข�าไปช�วยประเทศท่ีมีปjญหาใน

กลุ�ม โดยเยอรมันมีบทบาทช�วยเหลือทางเศรษฐกิจให�กับอียูสูงมากเพราะคนโดยท่ัวไปมีมุมมองว�าประเทศ



เยอรมันมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว�าหลายประเทศในอียู แต�จริงๆ แล�วคนเยอรมันมีความม่ังค่ังต�อคน 

(Wealth per head) น�อยกว�าประเทศอิตาลีหรือสวิตเซอร�แลนด� อันเป�นการตอกย้ําให�ประเทศท่ีต�องคอยอุ�มชู

ช�วยเหลือเช�นเยอรมันเกิดทัศนคติท่ีไม�ดีและยังรู�สึกว�าเป�นภาระท่ีไม�ใช�หน�าท่ี ปjญหา Monetary Union จึง

กลายเป�นประเด็นร�อนท่ียังถกเถียงกันอย�างมากในอียู 

การบริหารความแตกต�างในกลุ�มจึงมีความสําคัญ (Managing diversity) และกลายเป�นเปxาหมายหลัก

อีกประการหนึ่งในอียู เพราะความแตกต�างทางสถานะทางเศรษฐกิจในกลุ�มสมาชิก การมีความเชื่อ การ

บริหารงาน การรับรู� (Perception) ของประเทศสมาชิกท่ีแตกต�างกันทําให�การเข�าไปจัดการปjญหาภายในของ

แต�ละประเทศอยู�บนพ้ืนฐานท่ีแตกต�างกัน ทําให�ปjญหานั้นอาจลุกลามและกลายเป�นปjญหาในระดับองค�การได� 

นอกจากนั้นการท่ีอียูบริหารงานแบบ Supra national ท่ีเข�ามามีบทบาทในประเทศสมาชิกและให�คําแนะนํา

โดยดึงประเทศท่ีแข็งแกร�งเข�าไปช�วย กลับยิ่งทําให�ปjญหาลุกลามและสั่นคลอนความเป�นองค�การของอียู 

อย�างไรก็ดี ในกรณีนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับอาเซียน สิ่งท่ีพึงสังเกตคือลักษณะการบริหารองค�การของอาเซียน 

การท่ีอาเซียนมีรูปแบบองค�การแบบ Intergovernmental ไม�ได�มอบอํานาจการตัดสินใจให�ส�วนกลางแบบอียู 

จึงทําให�องค�กรมีลักษณะยืดหยุ�นมากกว�า อีกท้ังการตัดสินใจใดๆ อาศัยหลักการฉันทามติ ทําให�ความกดดัน 

ความสั่นคลอนจากแต�ละประเทศจากความไม�พอใจในนโยบายส�วนกลางมีไม�มาก ไม�ก�อให�เกิดความกังวลใจ

ของประชาชนในประเทศเช�นท่ีเกิดกับสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นบทบาทหน�าท่ีของสํานักเลขาธิการ

อาเซียน (ASEAN Secretariat) ไม�ใช�ผู�ออกข�อกําหนดกฎระเบียบ ไม�ก�าวล�วงแทรกแซงกิจการภายในประเทศ

สมาชิก แต�มีหน�าท่ีเป�นผู�ให�การสนับสนุนข�อตกลง ดูแลการปฏิบัติตามพันธกิจเท�านั้น ประเทศสมาชิกจึงไม�มี

ความรู�สึกว�ากําลังถูกบีบบังคับจากส�วนกลางเหมือนกับท่ีสหราชอาณาจักรหรือประเทศสมาชิกอ่ืนรู�สึกกับอียู 

ประกอบกับการท่ีอาเซียนมีข�อบทท่ีเปqดโอกาสให�ประเทศสมาชิกเลือกท่ีจะยังไม�เข�าร�วมหากตนเองไม�มีความ

พร�อม เป�นการสร�างความยืดหยุ�นจากการผูกมัดท่ีเรียกว�า ASEAN minus X คือไม�มีความจําเป�นท่ีต�อง

ดําเนินการในคราวเดียวพร�อมกันท้ังสิบประเทศก็เป�นการลดแรงกดดันจากประเทศสมาชิกอีกทางหนึ่ง จะเห็น

ได�ว�าหลักการของอาเซียนบนหลักฉันทามติอาจเป�นได�ท้ังด�านดีและด�านไม�ดี คือด�านหนึ่งทําให�กระบวนการ

ตัดสินใจล�าช�า แต�อีกด�านหนึ่งหลักฉันทามติกลับช�วยให�บรรเทาความขัดแย�งหรือความไม�พึงพอใจของประเทศ

สมาชิกได� ดังนั้น สิ่งท่ีอาเซียนพึงตระหนักคือ อาเซียนต�องสร�างความสมดุลของโครงสร�างและการดําเนินงาน

ให�สําเร็จลุล�วงไปพร�อมๆ กัน นอกจากนั้น เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต�างในหลายบริบท

อย�างชัดเจน อาเซียนควรพิจารณากลไกการออกจากกลุ�มของประเทศสมาชิกเป�นอีกแนวทางหนึ่งในกฎบัตร

อาเซียน เง่ือนไขใดหรือประเทศใดจะสามารถเดินออกจากกลุ�มได�บ�าง และสิ่งท่ีควรคํานึงอีกประการหนึ่งคือ



ความเรียบง�าย ไม�ต�องซับซ�อนในการทําข�อตกลงทางการค�าระหว�างกันเป�นสิ่งท่ีไม�ควรมองข�ามเพ่ือไม�ทําให�เกิด

ปjญหาอ่ืนตามมา 

  แม�อาเซียนยังไม�มีพัฒนาการการรวมตัวไปถึงข้ันอียู แต�รูปแบบและปjญหาท่ีเกิดข้ึนกับอียูก็เป�นสิ่งท่ี

อาเซียนควรเรียนรู�มาเป�นประสบการณ�และนํามาประยุกต�ออกแบบใช�ให�เหมาะสมกับโครงสร�างตนเอง สิ่ง

สําคัญคือการสร�างความเข�าใจให�กับประชาชนในประเทศเป�นสิ่งสําคัญ การท่ีบางประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มมี

ความรู�สึกว�าการมอบอํานาจอธิปไตยในการตัดสินใจเชิงนโยบายให�กับสหภาพยุโรปทําให�เสียความเป�นประเทศ

ของตนเอง ประชาชนไม�รู�สึกผูกพันกับองค�การ ยิ่งเม่ือการจัดการปjญหาผู�อพยพ การก�อการร�ายและเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิกท่ียังไม�สามารถจัดการได�อย�างบรรลุผล ก็ยิ่งสร�างความรู�สึกไม�ดีให�กับประชาชนของ

ประเทศสมาชิกมากยิ่งข้ึน อาเซียนจึงต�องเน�นประชาชนเป�นศูนย�กลาง สร�างความตระหนักรู�และการมีส�วนร�วม

จากสังคมให�มากท่ีสุด สร�างความเข�าใจความสําคัญของการเป�นรูปแบบองค�การและหน�าท่ีของอาเซียนตามกฎ

บัตรอาเซียนเพ่ือให�การรวมกลุ�มกันประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส8งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีส8วนร8วมในการบริหารงานภาครัฐ 

ของสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี 

 

ดลจิต ประดิษฐ�วงษ� 

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

กรมสวัสดิการและคุ&มครองแรงงาน 

 

 

 การฝ7กอบรมระยะสั้น หลักสูตร Leadership and Change (ความเป�นผู �นําและการ

เปลี่ยนแปลง)  

ณ Potsdam Center for Policy and Management สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีประกอบด�วยเนื้อหาสาระ

เก่ียวกับการพัฒนาความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน และการเสริมสร�างเครือข�ายความร�วมมือของบุคลากร

ภาครัฐ โดยมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานของระบบบริหารงานภาครัฐของสหพันธ�

สาธารณรัฐเยอรมนี การพัฒนาสภาวะผู�นําและการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในหน�วยงานภาครัฐ และการพัฒนา

ปรับปรุงบริการภาครัฐ ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการฝ7กอบรมเป�นการบรรยายให�ความรู�

ของผู�เชี่ยวชาญด�านเศรษฐกิจและสังคมของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี การอภิปรายแลกเปลี่ยนข�อมูล      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานภายในหน�วยงานภาครัฐ  

 

 ในการนี้  หนึ่งในประเด็นท่ีสําคัญของการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี            

ให�ความสําคัญและเป�นส�วนหนึ่งท่ีส�งผลต�อการพัฒนาปรับปรุงบริการภาครัฐให�มีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ต�อความต�องการของประชาชนคือ การส�งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีส�วนร�วมในการบริหารงานภาครัฐ ต้ังแต�

กระบวนการกําหนดนโยบายจนถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในระดับชาติ ระดับมลรัฐ      

และระดับท�องถ่ิน โดยให�ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ�ม   

 



 สิทธิในการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานภาครัฐของประชาชนเป�นสิทธิท่ีได�รับการคุ�มครองตาม

กฎหมาย     โดย Basic Law for the Federal Republic of Germany (รัฐธรรมนูญแห�งสหพันธ�สาธารณรัฐ

เยอรมนี) คุ�มครองสิทธิในการเสนอความเห็นของประชาชนต�อการดําเนินงานภาครัฐในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การ

นําเสนอ         ข�อเรียกร�องหรือการยื่นคําร�องต�อหน�วยงานภาครัฐ  การรวมตัวดําเนินกิจกรรมหรือรวมตัวกัน

เพ่ือเจรจาต�อรองกับภาครัฐ เป�นต�น20และตามกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ เช�น Rules of Procedure of the German 

Bundestag (ข�อบังคับการประชุมสภาผู�แทนราษฎร) กําหนดเก่ียวกับการรับฟjงความเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ในกระบวนการ       นิติบัญญัติ โดยมีการเชิญผู�เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�องและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม

มานําเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการด�านกฎหมายภายใต�กลไกของสภาผู�แทนราษฎร โดยมีเปxาหมายเพ่ือ

รวบรวมข�อมูลประกอบการพิจารณา และการส�งเสริมให�สาธารณชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของรัฐ21 

นอกจากนั้น Joint Rules of Procedure (ข�อบังคับร�วม) กําหนดว�ากระทรวงต�าง ๆ ต�องปรึกษาหารือกับผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียในการบัญญัติหรือการแก�ไขปรับปรุงกฎหมาย22      

 

 รัฐบาลมีการสํารวจและประเมินผลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมต�อการดําเนินงาน

ภาครัฐเพ่ือศึกษาวิเคราะห�เก่ียวกับการส�งเสริมและอํานวยความสะดวกในเรื่องดังกล�าวมากยิ่งข้ึน เช�น  ในปD 2554 

มีการจัดต้ัง the Expert Commission (คณะกรรมการผู�เชี่ยวชาญ) เพ่ือดําเนินโครงการสํารวจข�อมูลในเรื่อง

การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการดําเนินงานภาครัฐ และได�จัดทํารายงาน First Civic Engagement 

Report 2012 (รายงานเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ฉบับแรก) เพ่ือเสนอต�อ Federal Ministry for 

Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (กระทรวงกิจการครอบครัว ผู�สูงวัย สตรีและเด็ก) สําหรับใช�

                                           
20

 อ�างอิงข�อมูลจากรัฐธรรมนูญของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (Basic Law for the Federal Republic of Germany) ตามทีป่รากฏใน

เว็บไซต�ของสภาผู�แทนราษฎร ( http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal ) 

21
 อ�างอิงข�อมูลจากคาํอธิบายเก่ียวกับการรับฟjงความเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตามที่ปรากฏในเวบ็ไซต�ของสภาผู�แทนราษฎร หัวข�อ Hearings  

และ Rule of Procedure of the German Bundestag (https://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/function/legislation/10hearings/245870)  

22
 อ�างอิงข�อมูลจากรายงาน Better Regulation in Europe : Germany จัดทาํโดย OECD ตามที่ปรากฏในเว็บไซต�ของ OECD 

(http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049494.pdf)  



เป�นข�อมูลในการแสวงหาแนวทางส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการดําเนินงานภาครัฐ23 ซ่ึงเป�น                 

การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐบาลเก่ียวกับการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของรัฐ 

เพ่ือให�ทราบถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีเก่ียวข�องต�อไป   

 

 รัฐบาลของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมีการใช�เทคโนโลยีเป�นองค�ประกอบในกระบวนการส�งเสริม 

การมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมต�อการบริหารงานภาครัฐ เช�น ระบบ E-Consultation (การปรึกษาหารือ

อิเล็กทรอนิกส�) โดยในปD 2551 มีการให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ�านระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�    

เพ่ือรวบรวมความเห็นต�อการบัญญัติกฎหมายเป�นครั้งแรก ซ่ึงประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได�โดยตรง

ต�อร�างกฎหมาย โดยเป�นการอํานวยความสะดวกและลดค�าใช�จ�ายในการดําเนินการและส�งผลให�ประชาชน

สามารถมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นต�อการดําเนินงานของรัฐได�มากยิ่งข้ึน24และในปD 2548 ยังมีการ

ดําเนินงานตามระบบ E-Petition (การยื่นคําร�องเรียนอิเล็กทรอนิกส�) โดยมีช�องทางการร�องเรียนภายใต�การกํากับ

ดูแลของรัฐสภาของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป�นการรับประกันว�าคําร�องท่ีเก่ียวข�องจะส�งต�อไปถึง

หน�วยงานท่ีมีอํานาจรับผิดชอบ การยื่นคําร�องเรียนดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งท่ีส�งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีส�วนร�วม      

ในการดําเนินงานภาครัฐ เช�น ในกรณีท่ีมีผู�ลงนามในคําร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องจํานวน 50,000 คนข้ึนไป รัฐบาล           

จะดําเนินการพิจารณาเรื่องดังกล�าวต�อสาธารณะ โดยเชิญผู�ท่ีเป�นตัวแทนในการยื่นคําร�อง ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

และภาคประชาสังคมมาร�วมกันพิจารณา เพ่ือระดมความคิดเห็นสําหรับประเด็นท่ีเก่ียวข�องต�อไป25 

 

 ในการส�งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีส�วนร�วมในการบริหารงานภาครัฐ  รัฐบาลของสหพันธ�สาธารณรัฐ

เยอรมนีมีการให�ข�อมูลความรู�ด�วยสื่อประเภทต�าง ๆ เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจต�อประเด็นการดําเนินงาน  

ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ประชาชนสามารถมีส�วนร�วมในการดําเนินงานภาครัฐได�อย�างมีประสิทธิภาพและเป�นไป  

อย�างถูกต�อง เช�น การประชาสัมพันธ�ข�อมูล การเปqดโอกาสให�ประชาชนท่ัวไปสามารถเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน
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 อ�างอิงข�อมูลจากรายงาน First Civic Engagement Report 2012 ของ Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women 

and Youth ตามท่ีปรากฏในเว็บไซต�ของหน�วยงาน (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-

Anlagen/Engagementmonitor-2012-englisch) 
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 อ�างอิงข�อมูลจากรายงาน Better Regulation in Europe : Germany จัดทาํโดย OECD ตามที่ปรากฏในเว็บไซต�ของ OECD 

(http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049494.pdf) 

25
 อ�างอิงข�อมูลจากคําอธิบายเก่ียวกับการย่ืนคําร�อง ตามที่ปรากฏในเว็บไซต�ของสภาผู�แทนราษฎร (https://epetitionen.bundestag.de/) 



ภายในหน�วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดทําสื่อทางการศึกษา และจัดสรรบุคลากรในการเป�นวิทยากรให�ความรู�

เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ ในระหว�างการเยี่ยมชมหรือการศึกษาดูงานภายในหน�วยงานภาครัฐ26 

 

 ในรายงานฉบับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานเรื่องการส�งเสริมให�ภาคประชาสังคม         

มีส�วนร�วมในการดําเนินงานภาครัฐ ผลการประเมินพบว�าประชาชนมีส�วนร�วมและให�ความสนใจต�อ           

การดําเนินงานของรัฐและการมีส�วนร�วมกับกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต�าง ๆ27 และนอกจากรัฐบาลแล�ว องค�กร

ปกครองระดับมลรัฐและระดับท�องถ่ินก็มีส�วนร�วมในการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ

หน�วยงาน โดยร�วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น ในปD 2550 มลรัฐ 

Rheinland-Pfalz ของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีได�มีแผนการปฏิรูปภาครัฐ (public sector reform) โดยมี

เปxาหมายเพ่ือปฏิรูปโครงสร�างขององค�กรปกครองของมลรัฐให�ตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน       

จึงได�มีการจัดต้ังสภาประชาชนและหน�วยงานด�านการวางแผนท่ีเก่ียวข�อง และมีการปรึกษาหารือในเวทีต�าง ๆ 

ซ่ึงข�อเสนอของภาคประชาสังคมก็ได�บรรจุอยู�ในเนื้อหาของแผนการปฏิรูปภาครัฐดังกล�าวด�วย28  

 

การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานภาครัฐของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมิได�       

มีความหมายเฉพาะการดําเนินของรัฐเท�านั้น แต�ยังรวมถึงการมีส�วนร�วมทางสังคมในรูปแบบของกิจกรรม       

ท่ีหลากหลาย เช�น การระดมเงินบริจาค เพ่ือนําไปใช�ในการปxองกันและแก�ไขปjญหาทางสังคมในโอกาสต�าง ๆ      

การจัดต้ังมูลนิธิของภาคเอกชนท่ีดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชน�และร�วมมือกับภาครัฐ  การรวมกลุ�มกัน    

ทํากิจกรรมของเยาวชนเพ่ือสาธารณประโยชน� โดยรัฐบาลให�การส�งเสริม เป�นต�น29   

 

                                           
26

 อ�างอิงข�อมูลตามทีป่รากฏในเว็บไซต�ของสภาผู�แทนราษฎร หัวข�อ Visit the Bundestag (http://www.bundestag.de/htdocs_e/visits) 

27
 อ�างอิงข�อมูลจากรายงาน Public Participation in Europe จัดทําโดย European Institute for Public Participation ตามท่ีเผยแพร�ใน

เว็บไซต�ของหน�วยงาน (http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Zukunftsdiskurse-

Studien/pp_in_e_report_03_06.pdf) 
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อ�างอิงข�อมูลจากรายงาน Public Participation in Europe จัดทําโดย European Institute for Public Participation ตามท่ีเผยแพร� 

ในเว็บไซต�ของหน�วยงาน (http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Zukunftsdiskurse-Studien/pp_in_e_report_03_06.pdf) 

 



นอกจากนั้น องค�กรภาคประชาสังคมได�มีส�วนร�วมกับภาครัฐในการจัดการให�ประชาชนท่ัวไปมีส�วน

ร�วมกับการดําเนินงานภาครัฐ โดยองค�กรดังกล�าวอยู�ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น บริษัทท่ีปรึกษาภาคเอกชน ซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญ   ในประเด็นเฉพาะด�านท่ีเก่ียวข�อง สถาบันวิจัย เป�นต�น โดยมีกรณีตัวอย�างของการท่ีองค�กรดังกล�าว

ร�วมพัฒนากลไกการเจรจาทางสังคม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� 

การจัดเวทีปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาประเด็นต�าง ๆ เป�นต�น30  

 

สืบเนื่องจากกรณีตัวอย�างข�างต�นจะเห็นได�ว�า การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมกับการดําเนินงาน

ภาครัฐของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นเป�นนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลและเป�นสิทธิ ท่ีกฎหมาย              

ให�ความคุ�มครอง โดยมีการดําเนินการท้ังในระดับรัฐบาล องค�กรปกครองระดับมลรัฐและระดับท�องถ่ิน       

การดําเนินงานในเรื่องนี้ยังรวมถึงการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมกับกิจกรรมทางสังคมท่ีเป�นไป           

เพ่ือสาธารณประโยชน� ภายใต�การสนับสนุนของภาครัฐ และเป�นไปภายใต�ความร�วมมือกับองค�กรภาคประชา

สังคมต�าง ๆ โดยรัฐบาลมิได�ดําเนินการเพียงฝ`ายเดียวและรูปแบบของกิจกรรมก็ยังมีความหลากหลายด�วย  

 

ในการนี้ หากเปรียบเทียบการดําเนินงานของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีกับการดําเนินงานของ

ประเทศไทยก็อาจนําแนวปฏิบัติท่ีดีของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมาพิจารณาเป�นข�อเสนอแนะสําหรับ      

การบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ซ่ึงอาจยกตัวอย�างได�ดังนี้ 

1) การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมต�อการดําเนินงานภาครัฐ โดยให�ครอบคลุมถึง       

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม เช�น กรณีการดําเนินงานด�านแรงงานควรส�งเสริมให�แรงงานกลุ�มต�างๆ โดยเฉพาะ

กลุ�มเสี่ยง เช�น แรงงานในกลุ�มเยาวชนท่ีมีอายุ 15-18 ปD  แรงงานต�างด�าว  แรงงานนอกระบบ เป�นต�น  

ในการมีส�วนร�วมกับการดําเนินงานของรัฐมากยิ่งข้ึน เช�น การเข�ามามีส�วนร�วมกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติ  การดําเนินงานของสหพันธ�หรือสหภาพแรงงานภายใต�การส�งเสริมของ

ภาครัฐ  เป�นต�น  

 2) การส�งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องในประเด็นการดําเนินงานต�าง ๆ  

ของรัฐท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสําหรับการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงาน

                                           
 



ภาครัฐ เช�น การเผยแพร�ข�อมูลความรู�ทางกฎหมายโดยการใช�ภาษาท่ีเข�าใจง�าย การจัดทําข�อมูลในรูปแบบ 

ของข�อมูลภาพ (Infographic) 

 3) การประสานงานกับองค�กรภาคเอกชน เช�น การร�วมกับภาคเอกชนในการจัดเวทีปรึกษาหารือ  

และความร�วมมือทางเทคนิคต�าง ๆ ในเรื่องการส�งเสริมให�ภาคประชาสังคมมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานภาครัฐ

มากยิ่งข้ึนต�อไป     

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 3 Cs: Context, Critical and Core 

 

ทรรศวลัย พุทธทิพย� 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

สํานักงาน ก.พ. 

 

ตลอดระยะเวลาการฝ7กอบรมท่ี Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)  

ณ  

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี นั้น เป�นประสบการณ�การเรียนรู�ท่ีมีคุณค�า กระตุ�นความคิด และท่ีสําคัญท่ีสุดสร�าง

แรงบันดาลใจให�ผู�เขียนในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยู�ให�ดียิ่งข้ึนไป โดยมีเปxาหมายสูงสุดคือการเป�นส�วนหนึ่ง

ของฟjนเฟ�องในการขับเคลื่อนและสร�างการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการโดยเฉพาะด�านการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Human Resource Management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Development)  

ท่ีผู�เขียนรับผิดชอบ สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี เป�นหนึ่งในประเทศท่ีเป�นผู�เล�นสําคัญในเวทีโลก ไม�ว�าจะเป�น

ทางด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และเป�นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปท่ี 

ทรงอิทธิพลโดยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายต�างๆ เช�น นโยบายด�านการช�วยเหลือ 

ผู�อพยพ เป�นต�น สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีปกครองด�วยระบอบสหพันธ�สาธารณรัฐ ประกอบด�วยรัฐต�าง ๆ  

16 รัฐท่ีมีอํานาจในการตรากฎหมายและปกครองตนเอง ท้ังนี้กฏหมายต�าง ๆ ดังกล�าวต�องอยู�ภายใต�หลักการ

ของรัฐธรรมนูญ หรือท่ีเรียกว�า กฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ท่ีได�ประกาศใช�เม่ือ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 

(ค.ศ. 1949) ซ่ึงประกอบไปด�วยหลักการสามข�อท่ีเป�นต�วกําหนดโครงสร�างของรัฐบาลและระบบราชการหรือ 

การบริหารราชการแผ�นดิน ดังต�อไปนี้ 

1) การแยกกันของอํานาจ (Separation of Power) 
2) ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal System of Government) 
3) การปกครองด�วยตัวเองของหน�วยงานท�องถ่ิน (Self-Government for Local Authorities) 

จากข�อเท็จจริงดังกล�าว ซ่ึงรวมไปถึงรากเหง�าทางประวัติศาสตร�ของประเทศเยอรมันท่ีต�องเผชิญวิกฤติ

เศรษฐกิจ พันธุฆาตชาวยิว และการพ�ายแพ�สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป�นต�น เหตุการณ�เหล�านี้ล�วนมีผลต�อ 



การวางรากฐานและสร�างประเทศของเยอรมันท่ีเน�นการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพ่ือไม�ต�องการให�

เกิดศูนย�รวมของอํานาจเหมือนสมัยการปกครองของฮิตเลอร�31 

ดังนั้น สิ่งท่ีผู�เขียนได�จากการไปอบรมครั้งนี้ ไม�ใช� Best Practices ของประเทศเยอรมัน ด�วยเหตุผล

ข�างต�น กล�าวคือ ความแตกต�างของระบอบการเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร� โครงสร�างทางสังคม และระบบ

ราชการของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมันกับประเทศไทย หรือจะกล�าวว�าเป�นแนวทางปฏิบัติของเยอรมันดีท่ีสุด  

แต�สิ่งท่ีผู�เขียนได�ก็คือ วิธีการคิด วิธีการเข�าถึงปjญหา วิธีการแก�ปjญหา และวิธีการทํางานของเยอรมันท่ีสามารถ

นํามาปรับใช�และเป�นแนวทางในการทํางานได� โดยผู�เขียนขอสรุปเป�นสามข�อหลัก คือ “หลัก 3Cs” ดังนี้ 

1. “Context” - ตระหนักรู�และเข�าใจบริบทอยู�เสมอ 

2. “Critical” - ต้ังคําถามอยู�เสมอ 

3. “Core” - ยึดม่ันในหลักการ/หัวใจ 

Always being aware of “Context” : ตระหนักรู&และเข&าใจบริบทอยู#เสมอ 

“Any system has a shelf-life of 5 years” ระบบอะไรก็ตามมีอายุอยู�บนหิ้งแค� 5 ปD32 มีความ

จําเป�นอย�างยิ่งท่ีต�องตระหนัก รับรู� และทําความเข�าใจกับบริบทรอบด�านอยู�เสมอเพ่ือพัฒนางานให�สอดคล�อง

กับบริบทท่ีเปลี่ยนไป และเตรียมความพร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท้ังท่ีเป�นผลมาจากปjจจัยภายใน

และภายนอก เพ่ือให�ตอบสนองนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ เศรษฐกิจและสังคมให�เป�นไปอย�าง

มีประสิทธิภาพ ต�อเนื่องและไม�สะดุด จากการศึกษาของบริษัทท่ีปรึกษาชั้นนํา McKinsey     &Company  

เรื่องกระแสโลก 4 กระแสท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงโลก คือ 1) การขยายตัวของความเป�นเมือง: พลวัตและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีจะไม�กระจุกตัวอยู�ในเมืองใหญ� ๆ หรือในประเทศมหาอํานาจอีกต�อไป 2) การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอย�างรวดเร็วและอย�างก�าวกระโดด ซ่ึงส�งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ กล�าวคือการเกิดใหม�ของธุรกิจ

แบบใหม�และเชิงสังคม 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างเชิงประชากร: ภาวะพ่ึงพิงและจํานวนผู�สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

                                           
31 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “Introduction to Germany’s Politico-Administrative System”, 

โดย Prof. Dr. Thurid Hustedt, 24 พฤษภาคม 2559. 

32 Prof. Dr. Joachim Vollmuth, 23 พฤษภาคม 2559. 



แ ล ะ  

4) การเชื่อมต�อกันท่ีมากข้ึนซ่ึงกระตุ�นให�เกิดโลกาภิวัตน� สร�างโอกาส และการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดการณ�ไม�ได�33 

กรณีของเยอรมัน ได�ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเง่ือนไข/สภาพการจ�างงาน (Employment 

Condition) เม่ือไม�ก่ีปDท่ีผ�านมานี้ 34 เช�น การลดอัตราจ�างงาน การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ อายุเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึน

ของข�าราชการ และความคาดหวังของประชาชน ต�างก็ท�าทายการทํางานของราชการ ทําให�ราชการต�องปรับตัว

ครั้งใหญ� โดยเริ่มท่ีระดับ “บุคคล” ราชการได�กําหนดสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของคนท่ีจะเข�ามา

รับราชการ โดยให�ความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคนท่ีเป�น “ผู�ใฝ`รู�/เรียนรู�ตลอดชีวิต” เพ่ือให�พร�อมรับ 

การเปลี่ยนเเปลงและปรับตัวให�ได�ในทุกสถานการณ� นอกจากนั้นคนท่ีเป�นระดับ “หัวหน�างาน” หรือ 

“ผู�บังคับบัญชา” ก็ต�องมีความรับผิดชอบพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ต�องสามารถกระตุ�น (motivate) ให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคลนั้น เยอรมันได�มีการปรับและพัฒนา

รูปแบบการทํางานแบบใหม�เพ่ือตอบสนองความต�องการของข�าราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด�านโครงสร�าง

อายุ ซ่ึงมีผลกับรูปแบบการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน เช�น การส�งเสริมการทํางานแบบเคลื่อนท่ี (mobile 

working) การสร�างสมดุลด�านชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว การกําหนดค�าตอบแทนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ

การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ เพ่ือให�การรับราชการเป�นอาชีพท่ีน�าดึงดูดมากข้ึนอีกด�วย นอกจากนี้ การท่ีสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมันได�เป�นสมาชิกของสหภาพยุโรปเม่ือปD ค.ศ. 1958 เป�นต�นมา ระบบราชการของเยอรมันได�เพ่ิม

ช�องทางท่ีเรียกว�า “International Assignment” เพ่ือเพ่ิมบทบาทและตัวตนของเยอรมันในเวทีระดับนานาชาติ

มากยิ่งข้ึน โดยปรับและแก�ไขกฎและระเบียบเพ่ือเอ้ือให�ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐเกิดความคล�องตัวและ

ไ ด� รั บ โ อ ก า ส 

การทํางานระหว�างประเทศมากข้ึน  

Always being “Critical” : ตั้งคําถามอยู#เสมอ 

ต�องต้ังคําถามกับระบบ วิธีการทํางาน รวมถึงกระบวนการทํางานท่ีมีอยู�ว�ายังใช�ได�หรือไม� มีข�อดีข�อเสีย

อะไร สามารถตอบสนองนโยบาย และนํามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานราชการหรือไม� โดยเริ่มจาก

                                           
33 http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-

global-forces-breaking-all-the-trends 

34 หน�า 29, “The Federal Public Service-An attractive and modern employer”. โดย Federal Ministry of the 

Interior, เดือนธันวาคม 2557.  



ตัวเองต�องมีความเปqดกว�างทางความคิด และ “เปqดใจ” ท้ังนี้ ควรมีการต้ังคําถามอยู�เสมอเนื่องระบบราชการเอง

ต�องอยู�กับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง หรือบางทีโดยไม�คาดคิด และถูกท�าทายด�วยความต�องการ

แ ล ะ 

ความคาดหวังของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน 

เม่ือผู�เขียนได�เรียนหัวข�อ “ICT-Enabled Public Management: Going Beyond Pure ICT” โดย  

Prof. Dr. Tino Schuppan ผู�เขียนกลับพบว�าสิ่งท่ีได�กลับไม�ใช�ประโยชน�ของ ICT หรือ เทคโนโลยี แต�เป�นวิธีคิด 

วิธีการแก�ปjญหาหรือยกระดับการทํางาน แทนท่ีจะกระโดดไปหา “กลไก” หรือ “เครื่องมือ” ต�าง ๆ  

เพ่ือ “แก�ปjญหา” หรือ “ยกระดับการทํางาน” นั้น ควรต�องหันกลับมาคิด ทบทวน วิเคราะห�และต้ังคําถามอย�าง

จริงจังว�า ปjญหาท่ีแท�จริงคืออะไร สิ่งท่ีทําอยู�ใช�ได�หรือไม� และจะทําอย�างไรเพ่ือแก�ไข  

กระบวนการดังกล�าวควรเริ่มท่ีตนเองหรือผู�ปฏิบัติหน�างาน ก�อนท่ีจะไปขอยืม “มือ” ของคนนอก หรือท่ี

เรียกว�า “ท่ีปรึกษา” ซ่ึงเป�นวิธีท่ีเป�นท่ีนิยมในวงกว�าง ท้ังนี้ต�องมีการ “ไว�ใจ” ให�เจ�าหน�าท่ี ต้ังคําถามและลอง

แก�ปjญหาหรือคิดวิธีการแก�ปjญหาด�วยตัวเองก�อน เป�นต�น อาจารย�ได�ให�ผู�เขียนทํางานกลุ�ม case study เรื่อง 

ระบบการยื่นขอทะเบียนรถของไทยท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมีโจทย�ให� “ลดข้ันตอน” การยื่นขอทะเบียนรถ เพ่ือให�ทําให�

เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเจ�าหน�าท่ี จากการทํา 

case study ดังกล�าว ผู�เขียนได�ตระหนักว�าการทํางานท่ีมีลักษณะ “ทําเป�นประจํา ซํ้าๆ เดิมๆ” (routine) ซ่ึงรวม

ไปถึงลักษณะการทํางานหรือระบบงานท่ีทํากันมาอย�าง “ยาวนาน” ถ�าไม�มีสิ่งกระตุ�น หรือมีหลักความคิด 

“critical” แล�ว ผู�ปฏิบัติงานจะไม�มีทางรู�เลยว�างานท่ีทําอยู�นั้นได�ตอบสนองความต�องการของประชาชนหรือไม� 

แ ล ะ 

มีข�อบกพร�องอะไร   

หัวใจสําคัญ คือ ต�องกล�ายอมรับข�อบกพร�องและเปqดใจมองปjญหา ในกรณีของเยอรมันนั้น การทํางาน

ของรัฐมีการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและมีระบบการตรวจสอบความถูกต�องและความมีประสิทธิภาพ

ของกฏหมาย หรือกฏระเบียบต�างๆ รัฐบาลจะมีการทบทวนกฏหมายท่ีได�ประกาศใช� ผ�านการรับฟjงความคิดเห็น

ของประชาชนและมอบหมายเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องตรวจสอบ วิเคราะห� ทบทวน กฏหมายดังกล�าว และรัฐบาลก็

พร�อมท่ีจะปรับปรุงหรือแก�กฏหมาย กฎระเบียบดังกล�าว เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

Always get to the “Core” and adhere to it: ยึดในหลักการ  

ระบบหรือนโยบายอะไรก็ตามต�องสร�างข้ึนมาโดยมี “หลักการ” หรือมี “หัวใจ” ซ่ึงรวมไปถึงการสร�าง 

การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ต�องเปลี่ยนไปถึง “หลักการ” หรือ “หัวใจ” ไม�ใช�เปลี่ยนเเค�ผิว กล�าวคือ ต�องมีเหตุ 



และผล ซ่ึงรวมไปถึงการตอบคําถามว�า “มีหรือไม�มีเพราะอะไร” “ทําเพ่ืออะไร” “เปxาหมายคืออะไร”  

เม่ือการทํางานเริ่มต�นจาก “หลักการ” เเล�ว จะมีการร�อยเรียงระบบ กลไกลต�าง ๆ ท่ีมีในองค�กรเพ่ือตอบโจทย� 

หรือมุ�งตรงไปยัง “หลักการ” ท่ีต้ังไว� ดังจะเห็นได�จากกรณีการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของราชการของ

เ ย อ ร มั น  

เม่ือระบบราชการถูกท�าทายด�วยการเปลี่ยนแปลง จากเดิมท่ีเป�นการทํางานท่ีมุ�งเน�นกฏและระเบียบ (rules-and-

regulation oreinted) ซ่ึงเป�นวิธีและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดําเนินมาเป�นระยะเวลาหลายทศวรรษ ได�ค�อย ๆ 

เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเป�น “มุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ (result-oreinted)” ซ่ึงถือว�าเป�นการเปลี่ยนแปลงในระบบดับ

รากฐานสําคัญ (fundamental change) รัฐบาลเยอรมันมองว�าการเปลี่ยนเเปลงแค�ระดับ “โครงสร�างการ

ทํางาน” หรือ “โครงสร�างองค�กร” นั้นไม�เพียงพอ แต�ต�องเปลี่ยนแปลงส�วนท่ีเป�น “core” นั่นก็คือ “การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน” ของคนในระบบราชการ เพ่ือให�สามารถขับเคลื่อนระบบและโครงสร�าง

รูปแบบใหม�ได�  

ในเชิงการบริหารงานบุคคลนั้น การปรับและเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลมีความจําเป�นอย�างยิ่ง

เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว โดยเริ่มต้ังแต� การวางแผนกําลังคน การสรรหาเเละเลือกสรร การพัฒนา  

การรักษาไว� และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจาก “หลัก” เปลี่ยน “เปxาหมาย” เปลี่ยน “คน” ท่ีระบบ

ราชการต�องการคัดเลือกเข�ามาเพ่ือมาขับเคลื่อนและทํางานก็ต�องเป�นคนท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีเฉพาะ

และสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว  

อีกตัวอย�าง คือ กรณีของความพยายามท่ีจะทําให�ระบบราชการ หรือการให�บริการประชาชนมี 

ความทันสมัย (Modernization) โดยการเปลี่ยนให�เป�น E-Government ซ่ึงไม�ใช�แค�การนําเทคโนโลยีมาใช�ใน 

การทํางานหรือเติมตัว E เข�าไปหน�าคําว�า Government แล�วจะทําให�พลิกโฉมการทํางานของราชการหรือรัฐบาล 

แท�ท่ีจริงแล�ว E-Government เป�นเรื่องของ Information Communication Techonology (ICT) เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีช�วยให�เกิดการออกแบบการปรับโครงสร�างหรือกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานของ

รัฐ ในการให�บริการสาธารณาหรือช�วยในการตัดสินใจ35 กล�าวคือ การท่ีจะเปลี่ยนรัฐบาลให�เป�น E-Government 

นั้น ไม�ใช�เพียงแค�นํา “คอมพิวเตอร�” มาใช� โดยท่ียังคงรูปแบบการทํางาน หรือวิธีการทํางานแบบเดิมไว�  

E-Government เป�นมากกว�าการให�บริการสาธารณทางอินเตอร�เนต  อันท่ีจริงแล�ว E-Government คือ  

                                           
35 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ICT-Enabled Public Management: Going Beyond Pure ICT,” 

โดย Prof. Dr. Tino Schuppan, 30 พฤษภาคม 2559. 



“ความท�าทาย”ขององค�กรในการปรับรูปแบบการทํางาน วิธีคิดของคนในองค�กรต�องาน และผลของงานท่ีทํา  

ซ่ึงเป�นถือว�าเป�น “หลัก” หาใช�เป�น “ยาวิเศษ” แต�อย�างใด  

 การบริหารงานบุคคลมีบทบาทท่ีสําคัญอย�างยิ่งในการทําหน�าท่ีเป�น “คู�คิดเชิงกลยุทธ�” และ “ตัวแทน/

ผู�นําการเปลี่ยนแปลง” กล�าวคือ เป�นคู�คิดหรือ “หมาก” ตัวสําคัญในการช�วยฝ`ายบริหารวางแผนกําลังคน สรรหา

และคัดเลือก “คนท่ีใช�” มาขับเคลื่อนองค�กร พร�อมท้ังออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลอย�างมีเชิงกลยุทธ�  

มีเปxาหมายท่ีชัดเจน และสอดคล�องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง

สอดคล�อง กับบริบทต�างท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช�น การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างอายุ การรวมตัวของกลุ�มประเทศต�างๆ 

เป�นต�น ดังนั้น การบริหารงานบุคคลควรมีความ “ยืดหยุ�น”กับปjจจัยและความท�าท�ายต�างๆ  แต�มี “หลักการ” 

และ “เปxาหมาย” ท่ีชัดเจนเสมอ  

Be aware of the Context…Be Critical…Get to the Core 

“Be the change you wish to see in the world”- Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียนที่ได�รับจากเยอรมนี 

นิสา  มีแสง 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

สิ่งท่ีได�ตระหนักจากการเรียนรู�ในการเข�ารับการฝ7กอบรม ณ ประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2559 คือ ไม�แปลกใจเลยว�า ทําไมประเทศไทยยังคงวนเวียนไม�
ก�าวหน�าไปถึงไหน เพราะการได�มาเรียนรู�หลักการบริหารจัดการภาครัฐของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ทําให�
ได�ข�อคิดและตระหนักว�า คุณภาพของประชาชนในประเทศจะทําให�ประเทศก�าวหน�าไปได� แต8ความเช่ือม่ัน
ในผู�นําประเทศจะทําให�ประเทศก�าวหน�าไปได�มากกว8า 

ในระหว�างงานเลี้ยงครบรอบ 10 ปD ของความร�วมมือระหว�างประเทศไทยและประเทศสหพันธ�
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (สํานักงานก.พ.) กับ Potsdam Center 
for Policy and Management (PCPM), University of Potsdam ในการจัดฝ7กอบรมหลักสูตร 
Leadership and Change เพ่ือพัฒนาข�าราชการไทย ซ่ึงประกอบด�วย ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
ข�าราชการผู�นําคลื่นลูกใหม� (NWLDP) และข�าราชการระดับชํานาญการพิเศษท่ีปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าทีมงาน ซ่ึง
ตลอดระยะเวลา10 ปDท่ีผ�านมา มีข�าราชการท่ีผ�านการฝ7กอบรมไปแล�วไม�ตํ่ากว�า 100 คน ท่ีได�รับการพัฒนา
สมรรถนะ เพ่ิมพูนความรู� จากโครงการความร�วมมือดังกล�าว ได�มีโอกาสสนทนากับอาจารย�ท่ีมาร�วมงานท�าน
หนึ่ง ซ่ึงเน�นย้ําความเข�าใจต�อประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมากยิ่งข้ึน กล�าวคือ ความเชื่อม่ันในผู�นํา
ประเทศของประชาชนชาวเยอรมนี ทําให�ประเทศขับเคลื่อนไปได�ดี แม�ว�า ประชาชนอาจไม�พอใจต�อนโยบาย
ของผู�นําประเทศ ซ่ึงเป�นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว�า ประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมีอัตราการเสียภาษีรายได�
ให�กับรัฐในอัตราท่ีสูงมาก แต�ความเชื่อม่ันของประชาชนต�อผู�นําประเทศท่ีได�วางระบบสวัสดิการ ความเท�า
เทียมของสิทธิท่ีประชาชนทุกคนพึงมี และประชาชนทุกคนสามารถเข�าถึงบริการของรัฐได�อย�างเท�าเทียม จึงทํา
ให�ประเทศยังคงพัฒนาและก�าวหน�าไปได� เพราะยึดม่ัน และเชื่อม่ันในแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 
และผู�นําประเทศของตน 

ข�อคิดสําคัญท่ีได�จากเรียนรู�หลักสูตรท่ีประกอบด�วยเนื้อหาวิชาท่ีหลากหลาย ได�แก� การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  การปฏิรูประบบราชการสู�ภาคเอกชน ระบบการปกครอง และการบริหาร
ราชการของประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและภาคเอกชน ระบบ
การบริหารการบริการสาธารณะ เทคนิคและหลักการเจรจาเพ่ือการต�อรอง ตลอดจนความร�วมมือของประเทศใน
กลุ�มสหภาพยุโรป (European Union) กับประเทศในภูมิภาคเอเซีย พร�อมเรียนรู�การบริหารจัดการภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของประเทศต�างๆ  และฝ7กปฏิบัติการเป�นผู�นํา เพ่ือนําไปใช�ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของภาครัฐ ศึกษาดูงานหน�วยงาน ท่ีทําให�เกิดมุมมองท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน ได�แก� 



อาคารรัฐสภา ระบบบริหารราชการของรัฐบาล ประวัติศาสตร�ของชนชาติเยอรมนี และหน�วยงานของรัฐใน
ระดับท�องถ่ิน 

ซ่ึงนําไปสู�ข�อเสนอแนวคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. การสร�างผู�นําท่ีดี ถือเป�นปjจจัยหลักท่ีจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงระบบการ
ทํางานของภาครัฐให�มีประสิทธิภาพ ด�วย ผู�นํา หรือ ผู�บริหารองค�กร คือ บุคคลสําคัญท่ีจะเป�นผู�กําหนดความ
ต�องการ หรือเปxาหมายการเปลี่ยนแปลงขององค�กรท่ีต�องการให�เกิดข้ึน และเป�นผู�นําพาองค�กรไปสู�จุดมุ�งหมาย 
หรือเปxาหมาย การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะประสบความสําเร็จหรือไม� จึงข้ึนกับผู�นํา ท่ีต�องเป�นผู�ท่ีมี
ความสามารถท้ัง ในด�านการปรับเปลี่ยนตนเอง มีความเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงของบริบทต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
ในทุกระดับ ซ่ึงไม�หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา เป�นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน� และมีความพร�อมท่ีจะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน มีความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารท่ีดี เพ่ือสามารถโน�มน�าว
คนในองค�กรให�เห็นในเปxาหมายเดียวกันได� มีการปฏิสัมพันธ�เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีกับผู�ใต�บังคับบัญชา 
รู� จั ก ส ถ า น ะ ข อ ง อ ง ค� ก ร  
รู�ว�า ศักยภาพหรือทักษะขององค�กรท่ีจําเป�นต�องพัฒนาคืออะไร แล�วบริหารจัดการ หรืออํานวยการให�องค�กร
และบุคลากรให�ไปสู�เปxาหมาย มีระบบการติดตามเพ่ือช�วยแก�ไขปjญหาหรือข�อติดขัดอย�างต�อเนื่องเป�นระยะ  
เพ่ือไม�ให�ระบบ วิธีการ หรือบุคลากรท่ีได�ปรับปรุง ริเริ่มเปลี่ยนแปลงนั้นกลับคืนสู�สภาพเก�าดังเดิม 

ดังนั้น ผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง จึงต�องนําองค�กรให�เป�นองค�กรท่ีไม�หยุดนิ่ง เป�นองค�กรท่ีต่ืนตัวอยู�
เสมอ จึงจะเกิดความก�าวหน�า สามารถนําองค�กรไปสู�เปxาหมาย อาจจําเป�นต�องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ�างเป�น
บางเรื่อง หรือเปลี่ยนแปลงอย�างมากในเรื่องท่ีจําเป�น โดยผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง จะเป�นผู�ตัดสินใจว�า อะไร 
คือ ความเหมาะสมสําหรับบริบทหรือสภาพท่ีองค�กรมีอยู� ซ่ึงเป�นปjจจัยหลักท่ีจะนําพาองค�กรไปสู�การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบธรรมาภิบาลได� 

2. การวางแผนหรือตัดสินใจบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีถูกต�องแม8นยํา สอดคล�องกับแนวคิดท่ีได�จากการ
เรียนรู�ระบบการทํางานของชนชาติเยอรมนี การได�เรียนรู�ประวัติศาสตร�และบทเรียนของสหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี      ท่ีต�องพ�ายแพ�สงครามโลกถึง 2 ครั้ง จึงเป�นแรงผลักดันสําคัญท่ีทําให�คนในชาติเร�งพัฒนาตนเองให�
ก�าวหน�าทัดเทียมกับนานาประเทศในยุโรป มีจิตสํานึกท่ีจะร�วมกันรับผิดชอบและสร�างประเทศชาติให�
เ จ ริ ญ ก� า ว ห น� า  
ผู�นําประเทศเม่ือได�บริหารประเทศ ก็เป�นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน� มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�า  
ท้ังด�านเศรษฐกิจ และสังคมให�เจริญยิ่งข้ึน คิดถึงประโยชน�ส�วนรวม ประหยัด ใช�ทรัพยากรอย�างรู�คุณค�า 
ส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของประชาชน จึงบริหารราชการประเทศให�เกิดความโปร�งใส ประชาชนทุกคน
ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีพลเมืองท่ีดีท่ีมีต�อประเทศชาติ และช�วยตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ ดังท่ีได�
เรียนรู� ระบบการทํางานของรัฐบาลเพ่ือออกกฎระเบียบ หรือนโยบายใหม� (Better regulations in 
Germany) ช�วยให�เข�าใจประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีได�ดีข้ึน กล�าวคือ รัฐบาลกลางของเยอรมนี (the 
Federal Government)  



ทําการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน จนได�เป�นกระบวนการทํางานท่ีรัดกุม ซ่ึงเป�นผลมาจาก การพัฒนา
แนวทางการบริหารประเทศ และกําหนดเป�นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ท่ีมีการปรับปรุงมาเป�นลําดับ ต้ังแต�ปD 
1984 ถึง 2006 เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบท่ีดี สามารถลดจํานวน
รายงานท่ีเก่ียวข�องเป�นจํานวนมาก โดยมีหลักพิจารณาท่ีสําคัญ คือ สิ่งใหม�ท่ีจะนํามาเป�นนโยบายต�องลด
ค�าใช�จ�ายของประเทศได�จริง ผ�านการวิเคราะห�วางแผนและตัดสินใจบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีรอบด�าน ถูกต�อง เป�นท่ี
เปqดเผยต�อสาธารณะ ทุกภาคส�วนได�มีส�วนร�วมในการติดตาม ตรวจสอบจนถูกต�องม่ันใจถึงผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึน
ว�า ดีจริง รวมท้ังต�องเป�นนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติซ่ึงเป�นฉันทามติท่ีได�การยอมรับจากภาคการเมือง ซ่ึง
กระบวนการทํางานดังกล�าวของเยอรมนี ทําให�ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน รวมท้ังประชาชน สามารถ
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา ลดความยุ�งยากซับซ�อน จนเกิดเป�น กระบวนการทํางานท่ีดี ข�อมูลท่ี
นํามาใช�ประกอบการตัดสินใจครบถ�วน ถูกต�อง มีกระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองท้ังจากหน�วยงานของรัฐ 
โดยสํานักงานสถิติแห�งชาติ และคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความโปร�งใส สาธารณะสามารถตรวจสอบได� 
จึงม่ันใจได�ว�า นโยบาย หรือกฎหมายท่ีจะนํามาบังคับใช�ใหม�ดี เพ่ือทดแทนวิธีเก�าท่ีสิ้นเปลือง ล�าสมัยออกไป 

จึงอาจกล�าวได�ว�า หลักการทํางานท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีมีความแม�นยํา รอบคอบ ถูกต�องท่ีใช�ใน
การวางแผน  มีระบบการตรวจสอบ กลั่นกรอง ท่ีดี ดังกล�าว ส�งผลให�ประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมี
ความก�าวหน�า เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

3. การใช�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีนําไปสู8การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานได�จริง  
ด�วยประสบการณ�ทํางานท่ีผ�านมาหลายหน�วยงาน มีความเชื่อม่ันว�า เป�นอีกหนึ่งปjจจัยสําคัญท่ีจะนําพาองค�กร
ไปสู�เปxาหมายการทํางาน ท่ีก�อให�เกิดความก�าวหน�า มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ได�ผลลัพธ�ท่ีแสดงให�เห็น
ความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของหน�วยงาน ดังนั้น กระบวนการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช�วัดความก�าวหน�าของผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติราชการ เป�นตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท�อนผลการ
ดําเนินงานท่ีดีของหน�วยงาน เป�นตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ แล�วถ�ายทอดสู�หน�วยงานต�างๆ ภายใต�กระบวนการกํากับ 
ศึกษาวิเคราะห�การปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงาน เพ่ือกําหนดเป�นตัวชี้วัดท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ได�จริง ในทุกระดับการปฏิบัติงาน และครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานในระดับบุคคลด�วย เพ่ือให�การวัดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในแต�ละระดับ จะนําไปสู�เปxาหมายใหญ�ในระดับขององค�กรได�จริง กล�าวคือ (1) 
วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� หรือทิศทาง นโยบายของหน�วยงาน จะถูกกําหนดเป�นเปxาหมายหรือผลลัพธ�ท่ีต�องการให�
เกิดข้ึนในระดับกรม และถ�ายทอดสู�  (2) การกําหนดเป�นแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคล�องกับผลลัพธ�หรือ
เปxาหมายท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในภาพของกรม ซ่ึงอาจเป�นเปxาหมายระยะสั้น ภายใน 1 ปD หรือเปxาหมายระยะ
กลาง 3-4 ปD และเปxาหมายระยะยาว ซ่ึงจะถ�ายทอดสู� (3) การกําหนดแผนงาน/โครงการในระดับสํานัก/กอง
เพ่ือให�ได�ผลลัพธ� หรือผลงานตามเปxาหมายท่ีได�รับมาจากกรม ตามระยะเวลาดําเนินงานต�างๆ นําผลลัพธ�ท่ี
ต� อ ง ก า ร ใ ห� เ กิ ด ข้ึ น ใ น ร ะ ดั บ สํ า นั ก / ก อ ง  ถ� า ย ท อ ด สู�  ( 4 )  ก ลุ� ม / 
ฝ`าย ท่ีกําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีต�องสามารถเชื่อมโยงสู�เปxาหมายของสํานัก/กอง ได�จริง และนําสู�เปxาหมาย
ของผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ซ่ึง (5) บุคคลมีเปxาหมายการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีต�อง



ตอบสนองต�อเปxาหมายของกลุ�ม/ฝ`าย สู�เปxาหมายของสํานัก/กอง และนําไปสู�เปxาหมายหรือผลลัพธ�ของกรม
หรือหน�วยงานได�จริง 

ซ่ึงการพัฒนาหน�วยงานให�สามารถบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีการวัดผล การวางแผน  
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีถูกต�องแม�นยํา จะทําให�เกิดความก�าวหน�า มีผลการปฏิบัติราชการท่ีก�อให�เกิด 
การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สร�างขวัญและกําลังใจให�บุคลากรในหน�วยงานได�ปฏิบัติงานด�วยความมุ�งม่ัน อย�าง
แข็งขัน ด�วยเชื่อว�า เม่ือทุ�มเทปฏิบัติงานราชการด�วยความวิริยะ อุตสาหะแล�วจะได�รับผลตอบแทนท่ีดี มี
ความก�าวหน�าในอาชีพ ท้ังนี้ มีข�อคิดว�า ผู�นําหรือ ผู�บริหาร เป�นบุคคลสําคัญอย�างยิ่ง ท่ีต�องสามารถบริหาร
จัดการ เปลี่ยนแปลงพัฒนา นําพาองค�กรได�เป�นอย�างดี สามารถบริหารงานท่ีส�งเสริมสนับสนุนให�ข�าราชการท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น ด� ว ย 
ความมุ�งม่ัน จนเกิดผลลัพธ�จากการปฏิบัติราชการท่ีดี ไม�ย�อท�อ และยังคงมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติราชการให�ดียิ่งข้ึน
ต�อไป และสามารถบริหารจัดการกับข�าราชการท่ีท�อแท� ไม�กระตือรือร�น ไม�เห็นความก�าวหน�าในตําแหน�ง
หน�าท่ี ให�เกิดการต่ืนตัว หันมาเปลี่ยนแปลง พัฒนาความรู� และความสามารถของตัวเอง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของตนให�ดีข้ึน เพ่ือพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค�กร การเปลี่ยนแปลงสถานการณ�โลก 
ยั ง ค ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการปฏิบัติงานได� ไม�เป�นปjญหา หรือส�งผลกระทบกับเปxาหมายหรือผลลัพธ�ของหน�วยงาน 

4. การพัฒนาบุคลากร ถือเป�นอีกปjจจัยสําคัญท่ีจะทําให�องค�กรไปสู�เปxาหมาย ด�วยผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีดี เกิดข้ึนได�ด�วยการขับเคลื่อนของบุคลากรในระดับต�างๆ ต้ังแต� ผู�บริหาร หรือผู�นําองค�กร ท่ีต�องมี
ความรู� ความสามารถ มีทักษะ และสามารถตัดสินใจ ว�าจะนําพาองค�กรไปสู�เปxาหมาย หรือทิศทางใด มี
บุคลากรในระดับการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตร� แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล�องกับเปxาหมาย เพ่ือเป�น
ข�อเสนอสําหรับผู�บริหาร ใช�ประกอบการตัดสินใจ มีบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ท้ังในกระบวนการทํางานหลัก 
และกระบวนการทํางานสนับสนุนของหน�วยงาน ท่ีทํางานสอดรับกับได�เป�นอย�างดี ซ่ึงควรต�องเป�นผู�มีความรู� 
ความเข�าใจในกระบวนการทํางานท่ีตนเองปฏิบัติอยู� เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ตามท่ีได�ตั้งเปxาหมายไว� 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) ภายใต�สภาพแวดล�อมในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงจะทําให�ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน มีการ
พัฒนา เกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป�นผลมาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานให�ดีข้ึน ซ่ึงต�อง
ทําควบคู�ไปกับการพัฒนาความรู� ความสามารถและทักษะ สมรรถนะของบุคลากรผู�ปฏิบัติงานให�สามารถ
ปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ไม�เป�นอุปสรรคต�อการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบกระบวนการทํางานท่ีได�
ปรับปรุงให�ดีข้ึน เพ่ือให�ผลงาน ผลลัพธ�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได�
โดยไม�เกิดข�อผิดพลาด 

ดังนั้น เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�า บุคลากรในองค�กรหรือหน�วยงาน ซ่ึงเป�นกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการของหน�วยงานต�างๆ ให�สามารถปฏิบัติงานไปสู�เปxาหมายได� การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ภายใต�
แผนการพัฒนาบุคลากรของหน�วยงานต�นสังกัด และ แผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ



ข� า ร า ช ก า ร 
พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)  ล�วนทําให�บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา มีความรู� ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได�ดีข้ึน การส�งเสริมให�บุคลากรในระดับต�างๆ ท้ังในระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ จากหน�วยงานท่ีหลากหลาย มาเรียนรู� พัฒนาศักยภาพร�วมกัน ภายใต�ทุนสําหรับผู�มี
ศักยภาพสูง (Talent Network) หรือ ทุนฝ7กอบรมอ่ืนๆ จะเกิดประโยชน�ท้ัง บุคลากรระดับผู�ปฏิบัติได�เรียนรู�
จากผู�ท่ีมีประสบการณ�มากกว�า และบุคลากรระดับชํานาญการพิเศษได�ทบทวนความรู� ถ�ายทอดประสบการณ� 
และสร�างความกระตือรือร�น เกิดการต่ืนตัว มุ�งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให�ดีข้ึน นอกจากนี้ เป�นการสร�างเครือข�าย
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ เกิดการเชื่อมโยง เกิดการเรียนรู�ระบบการทํางานระหว�างหน�วยงานเพ่ือนํามาประยุกต�ใช�
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนในแต�ละหน�วยงานให�ดีข้ึน ซ่ึงจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการ
พัฒนา และปฏิบัติงานอยู�ในทุกๆ ระดับ ทุกๆ องค�กร ได�รับมุมมองท่ีดี มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนา และนําพา
องค�กรไปสู�เปxาหมายท่ีดีข้ึน เหมือนนานาประเทศท่ีได�ชื่อว�า เป�นต�นแบบของการบริหารราชการท่ีดี มีความ
โปร�งใส ซ่ือสัตย� จึงเป�นแรงผลักดันท่ีสําคัญขององค�กรต�างๆ เกิดการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู�แนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เม่ือบุคลากรท่ีได�รับการ
พัฒนาได�รับการสนับสนุนให�เป�นผู�นําองค�กร จึงสามารถบริหารนําพาองค�กรไปสู�การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ี
ดี เม่ือเป�นผู�วางยุทธศาสตร� แผนงานดําเนินการ จึงสามารถวางแผนบนพ้ืนฐานข�อมูลท่ีถูกต�องแม�นยํา สําหรับ
ให�ผู�บริหารใช�ตัดสินใจได�อย�างถูกต�อง และเม่ือเป�นผู�ปฏิบัติ จึงสามารถนําความรู� ความสามารถมาใช�ในการ
ปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก�องค�กร ดังนั้น ประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนเหล�านี้ จึงทําให�ภาครัฐ
มีการพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน ผ�านแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ท่ีตอบสนองต�อภารกิจ ของท้ังหน�วยงาน 
และพัฒนาประเทศไปสู�ความก�าวหน�าได� 
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สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

การจะก�าวข้ึนเป�นผู�นํา ไม�ใช�เรื่องยากนัก โดยเฉพาะในระบบราชการท่ีส�วนใหญ�ยังคงเป�นระบบท่ีมี
การเลื่อนตําแหน�งไปตามลําดับอาวุโส แทบจะพูดได�ว�าเม่ือถึงเวลาผู�นําจะเกิดข้ึนมาจากผู�ท่ีมีความอาวุโสในหน�วยงาน 
หลายครั้งหน�วยงานจึงได�เพียงตัวบุคคลท่ีถูกกําหนดให�เป�นผู�นําเม่ือถึงเวลา แต�ความสําคัญของการเป�นผู�นํา
น�าจะมีอะไรท่ีมากกว�านั้น คําว�า “ผู�นํา” น8าจะมาพร�อมลักษณวิเศษณ5 “ท่ีดี” ต8อท�าย เพ่ือทําให�การเปSน
ผู�นํานั้นมีคุณค8า มีความวิเศษณ5 หรือ พิเศษ มากข้ึน 

ดังนั้น ผู�ท่ีกําลังจะก�าวข้ึนสู8การเปSนผู�นําจึงควรเตรียมความพร�อม เริ่มจากการต้ังคําถามกับตัวเองว�า 
เม่ือวันเวลาท่ีเราจะก�าวสู�การเป�นผู�นํานั้นมาถึง เราจะเปSน “ผู�นําท่ีดี” ได�อย8างไร 

หากมีหนึ่งคําถามว�า “ต�องการผู�นําท่ีเป�นแบบไหน” คงมีคําตอบท่ีมากมายหลากหลาย แต�คําตอบ
พ้ืนฐาน คงเป�น ผู�นําที่มีความสามารถ มีความรู� ฉลาด มีวิสัยทัศน� เข�าใจและสามารถนําให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ไปถึงจุดหมายหรือความสําเร็จของงานได� มีความชัดเจนในสิ่งท่ีสั่งให�ดําเนินการ ซ่ึงคําตอบดังกล�าวเป�น
คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีผู�นําท่ีดีควรมี ท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาคาดหวัง  

แต�การอบรม “Talent Network 2016: Young Leader’s Training Course for Thai Officials” 
ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) ได�เปqดโลกทัศน�และมุมมองท่ีกว�างขึ้นให�กับ
ผู�เข�ารับการอบรม เพราะได�สร�างความตระหนักให�เห็นถึงความสําคัญของปjจจัยความเป�นผู�นําบางอย�าง ท่ีอาจ
เป�นเพียงมุมมองเล็ก ๆ ท่ีหลายคนอาจไม�ได�ให�ความสําคัญมาก�อน แต�แท�จริงแล�วมีความสําคัญเช�นกัน 

โดยผู�เขียนจะขอกล�าวถึง L E A D E R ในประเด็นท่ีมีความโดดเด�นท่ีผู�เขียนคิดว�าน�าจะนํามา
กล�าวถึง เป�นแง�มุมท่ีผู�อ�านอาจนําไปปรับใช�กับการทํางานในบริบทของประเทศไทยได� 

L E A D E R – Leading – การนํา 

บทบาทของผู�นําในมุมมองท่ีได�เรียนรู�เพ่ิมเติมและน�าจะนํามาปรับใช�กับการเตรียมก�าวข้ึนสู�การเป�นผู�นํา 
คือ การปรับเปลี่ยนโฟกัสของการเป�นผู�นําท่ีมีกระบวนทัศน�แบบด้ังเดิม (traditional paradigms of leadership) 
ท่ีมุ�งเน�นการสั่งการและควบคุม (command and control) ยึดถือลําดับชั้น (hierarchy) มีการแบ�งแยกอย�าง
ชัดเจนระหว�างผู�นําและผู�ตาม (clear distinction of leaders & followers) เป�นผู�นําท่ีมีกระบวนทัศน�สมัยใหม� 
(Modern Paradigms of Leadership) ท่ีมุ�งเน�นการปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม การทํางานร�วมกับผู�อ่ืนท้ังภายใน
และภายนอกองค�กร (adaptation and social influence) ซ่ึงผู�นําควรมีองค�ความรู�และทักษะความเชี่ยวชาญ 



(knowledge & skill) ในเรื่องนั้น ๆ รวมท้ังมีทัศนคติเชิงบวก (positive attitude) ทําความเข�าใจต�อความคิด
หรือวัฒนธรรมการทํางานของผู�ร�วมงานภายใต�บริบทของหน�วยงานนั้น ๆ โดยเฉพาะการทํางานกับ
บุคคลภายนอกองค�กรหรือจากนานาประเทศ และยอมรับด�วยความจริงใจจากภายใน ในฐานะของผู�นํา  

ผู�นําท่ีดีจึงต�องศึกษาเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง และปรับวิธีการนําให�เหมาะสม เป�นผู�ริเริ่มให�เกิดการทําตาม
และนําผู�ตามไปสู�จุดหมาย รับฟjงผู�ตามด�วยใจ สร�างอินเนอร� (Inner) ให�กับตนเอง ระลึกอยู�เสมอว�าตนเองเป�น
ผู�นําท่ีจะต�องลงมือทํา (take action) ไม�มัวแต�รอเวลาหรือรอโอกาส แต�ต�องเป�นผู�สร�างโอกาสและนําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

L E A D E R – Encourage collaboration – ส8งเสริมให�เกิดความร8วมมือ 

ผู�นําท่ีดีควรส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือของผู�ใต�บังคับบัญชา ทีมงาน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยเน�นการ 
“แสวงจุดร�วม สงวนจุดต�าง” เพ่ือให�ทุกฝ`ายยอมรับในจุดร�วมท่ีเป�นเปxาหมายและแนวทางร�วมกันในการทํางาน 
โดยเป�นผู�บริหารจัดการให�ทุกคนเกิดการยอมรับว�าแต�ละคนย�อมมีแนวความคิด ความสนใจ ความถนัด ในวิถี
ท่ีต�างกัน จึงควรให�อิสระในการคิด แล�วค�อย ๆ ปรับความคิดและแนวทางในการทํางานเข�าหากัน แทนท่ีจะตีกรอบ
การทํางาน โดยพยายามค�นหาเพียงจุดร�วม แม�อาจต�องใช�ระยะเวลาแต�ผลท่ีได�รับคุ�มค�า ผู�นําจึงควรดึงจุดร�วมนั้น
มาเสริมให�มีความแข็งแกร�งข้ึน แล�วนําจุดต�างของแต�ละฝ`ายมาเข�าสู�กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน 
ดึงส�วนท่ีเล็งเห็นว�าเป�นประโยชน�และสามารถปรับให�ทุกคนยอมรับและพร�อมนําไปดําเนินการเพ่ือให�เกิดการ
พัฒนาเป�นข�อตกลงท่ีเป�นจุดมุ�งหมายร�วมกันของทุกฝ`ายต�อไป ผู�นําท่ีดีจึงควรเปqดโอกาสให�ทีมงานร�วมแสวงหา
ทางเลือกในการก�าวไปสู�จุดหมายท่ีเป�นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน  

มุมมองข�างต�นเป�นแง�มุมท่ีได�เรียนรู�จากแนวทางในการปกครองและบริหารราชการของสหพันธ�
สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีเน�นการยอมรับร�วมกันของทุกภาคส�วน ท้ังในภาครัฐ ซ่ึงประกอบด�วย 1) รัฐบาลกลาง 
(Federal) ได�แก� กระทรวง/ทบวง/กรม ต�าง ๆ 2) รัฐบาลระดับรัฐ 16 รัฐ (Länder) ได�แก� กระทรวง/ทบวง/
กรม ต�าง ๆ ท่ีอาจเหมือนหรือแตกต�างจากกระทรวง/ทบวง/กรม ในระดับรัฐบาลกลาง 3) รัฐบาลระดับท�องถ่ิน 
(Local) ได�แก� 116 เมืองขนาดเล็ก (county cities) 312 เมือง (counties) 14,800 หน�วยการปกครอง
ท�องถ่ิน (local government) โดยการจัดโครงสร�างในการปกครองและการบริหารมีความยืดหยุ�น เน�นการมี
ส�วนร�วมของทุกภาคส�วน รัฐบาลกลางมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายและออกกฎหมาย รวมถึงการกํากับดูแล
ด�านกฎหมายและความเหมาะสมของงบประมาณ รัฐบาลระดับรัฐและท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการนํานโยบายและ
กฎหมายไปปฏิบัติ โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตามท่ีกฎหมายรับรองไว� 
และเยอรมนีก็ไม�ลืมท่ีจะให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและการยอมรับของภาคเอกชนและภาคประชาชนด�วย 
จะเห็นได�ว�าแม�การปกครองของเยอรมนีจะมีความหลากหลาย แต�ก็สามารถใช�หลักการบริหารแบบ “แสวงจุดร�วม 
สงวนจุดต�าง” มาใช�ในการปกครองได�อย�างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู�นําของประเทศจะส�งเสริมให�ทุกภาคส�วน
ร�วมมือกัน เปqดให�แสดงความเห็นท้ังในจุดท่ีเห็นร�วมและจุดท่ีเห็นต�าง จนเกิดเป�นฉันทานุมัติต�อนโยบายและ
กฎหมายท่ีรัฐบาลจะเป�นผู�กําหนด โดยทุกหน�วยการบริหารท่ีเก่ียวข�องและผู�มีส�วนได�เสียในท�องถ่ินให�การยอมรับ 
ทําให�ความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนได�รับการปxองกันหรือแก�ไขต้ังแต�เริ่มต�นกระบวนการ และเม่ือรัฐบาลกําหนด



นโยบายหรือกฎหมายใด ๆ จึงเป�นท่ีม่ันใจได�ในระดับหนึ่งว�าจะได�รับการยอมรับและสนับสนุนการดําเนินการ
จนกระท่ังบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�ด�วยความร�วมมือจากทุกฝ`ายอย�างเต็มท่ี  

L E A D E R – Alternative – แสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ผู�นําท่ีดีไม�จําเป�นต�องทุ�มทรัพยากรท่ีมีท้ังหมดเพ่ือแลกมาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดีท่ีสุด แต�ควรแสวงหา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และใช�ทรัพยากรท่ีมีอย�างคุ�มค�าท่ีสุด ในการนําผู�ใต�บังคับบัญชาหรือทีมงาน ไปสู�จุดหมาย
หรือความสําเร็จร�วมกัน ซ่ึงก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับทุกฝ`าย หลักการในส�วนนี้ เป�นส�วนท่ีได�รับความรู�จาก 
Session “An Introduction to Negotiation Management” ซ่ึงมีหัวใจอยู�ท่ีการแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ในการเจรจาต�อรองข�อตกลง (Seek for “BATNA”- Best Alternative to a Negotiate Agreement) 
โดยผู�เจรจาต�องทําการวิเคราะห�ข�อมูลของฝj°งตนเองและข�อมูลของฝj°งตรงข�ามอย�างละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือต้ังเปxาหมายของการเจรจาว�าต�องการให�การเจรจาข�อตกลงออกมาเช�นไร จุดใดคือจุดท่ีสมเหตุสมผล หรือ
ควรจะยกเลิกเม่ือใด ซ่ึงผู�เจรจาต�องมีทัศนคติเชิงบวก (positive attitude) ในการเจรจากับผู�ท่ีต�องปฏิบัติ
ภารกิจขององค�กรร�วมกัน รวมถึงผู�ใต�บังคับบัญชาหรือทีมงาน ผู�นําต�องดําเนินการด�วยความสุขุมเยือกเย็น 
(keep your emotional calm) ต้ังเปxาไว�ในใจ (keep your “Goals” in mind) แล�วประเมินสถานการณ�
และทําการเจรจาต�อรองเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อตกลงท่ีดีท่ีสุดท่ีทุกฝ`ายมีความรู�สึกพอใจร�วมกันและพร�อมท่ีจะ
ดําเนินการตามข�อตกลงนั้นอย�างเต็มท่ี 

ในท่ีนี้จะขอยกตัวอย�างเป�น Case ในเชิงธุรกิจเพ่ือให�เห็นภาพท่ีง�ายและชัดเจน สมมติว�าคุณทํางาน
เป�นหัวหน�าฝ`ายจัดซ้ืออยู�ในบริษัท A และต�องทําการเจรจาต�อรองเพ่ือซ้ืออุปกรณ�ชิ้นหนึ่งเป�นการเร�งด�วน เพ่ือ
ส�งให�ฝ`ายผลิตของบริษัท A นําไปใช�ในกระบวนการผลิตสินค�า บริษัทต�องการสินค�าท่ีดีท่ีสุดแต�มีงบประมาณ 
และเวลาจํากัด เพ่ือไม�ทําให�ระบบการผลิตต�องสะดุดลงและก�อให�เกิดความเสียหายแก�บริษัท คุณต�องเร�งปqด
การเจรจาจัดซ้ือให�ได�ประโยชน�ต�อบริษัทมากท่ีสุดท้ังในแง�สเปคสินค�า งบประมาณ และเวลา ในขณะท่ีอีกฝ`าย
เป�นหัวหน�าแผนกขาย จากบริษัท B ต�องเจรจาต�อรองกับคุณเพ่ือขายสินค�าให�กับบริษัท B ให�ได�กําไรสูงสุด 
ด�วยสถานการณ�เช�นนี้ สิ่งท่ีต�องดําเนินการ คือ ท้ังสองฝ`ายต�องพยายามเจรจาต�อรองเพ่ือจุดท่ีเกิดการตกลง 
ซ้ือ-ขาย ท่ีเป�นการสนองความปรารถนาของท้ังสองฝ`าย ผู�เขียนขออธิบายเป�นภาพง�าย ๆ ดังนี้ 



 

 

ในการเจรจาข�อตกลงทางราชการก็เช�นกัน หากผู�นําสามารถแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจา
ต�อรองข�อตกลง (BATNA) ได� ก็จะทําให�เกิดการใช�ทรัพยากรท่ีมีอย�างคุ�มค�าท่ีสุด ในการนําผู�ใต�บังคับบัญชา
หรือทีมงาน ไปสู�จุดหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน 

L E A D E R – Determine for Change – มุ8งม่ันในการสร�างการเปล่ียนแปลง  

หากจะนําผู�ใต�บังคับบัญชาหรือทีมงานไปสู�จุดหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน ผู�นําท่ีดีต�องแสดงให�เห็น
ถึงความมุ�งม่ันในการสร�างการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ย�อท�อต�ออุปสรรคใด ๆ มีความเพียรพยายามท่ีจะเอาชนะอุปสรรค
ปjญหาเพ่ือก�าวไปสู�ความสําเร็จ ผู�นําต�องเป�นแบบอย�างท่ีดีประพฤติตนเป�นตัวอย�าง (To be a consistent 
role modeling) อินกับบทบาทผู�นําตลอดเวลา (Be a leader 24 hrs.) สร�างกระบวนการเรียนรู�ทางสังคม 
(create social learning) จนทําให�ผู�ตามเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบและดําเนินรอยตามในสิ่งท่ีผู�นําต�องการ 
ทําให�ผู�ตามมีขวัญและกําลังใจ เป�นแรงบันดาลใจท่ีจะทําให�ผู�ตามเดินตามด�วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเท ไม�ย�อท�อ และ
ไม�ล�มเลิกในการดําเนินการใด ๆ โดยไม�มีเหตุผลเพียงพอ  

ตัวอย�างง�าย ๆ ท่ีได�จากการอบรมในแต�ละวันในเยอรมนีท่ีแสดงให�เห็นว�าชาวเยอรมนีมีความมุ�งม่ัน 
ตรงต�อเวลาและเดินตามแผนการสอนภายใต�กรอบเนื้อหาสาระวิชาและระยะเวลาท่ีกําหนดอย�างชัดเจน 
เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว� คือ การที่ Professor ที่สอนแต�ละ session จะมายังห�องอบรมก�อนเวลา 
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Concept : 

การแสวงหาทางเลอืกที�ดที ี�สดุในการเจรจาตอ่รองขอ้ตกลง  
(“BATNA”- Best Alternative to a Negotiate Agreement) 

ราคาที#ผูข้ายปรารถนา  ราคาที#ผูซ้ ื.อปรารถนา  ราคาการตัดใจของฝ่ายซื.อ 

หมายเหต ุ: 

ราคาการตัดใจของฝ่ายขาย 

Zone of possible agreement 

ผูเ้จรจา จะตอ้งทําการวเิคราะหข์อ้มลูของฝั�งตนเองและขอ้มลูของฝั�งตรงขา้มอยา่งละเอยีดรอบคอบ  
เพื�อต ัCงเป้าหมายของการเจรจา วา่ตอ้งการใหข้อ้ตกลงออกมาเชน่ไร 

ผูข้ายควรเจรจาตอ่รอง  
ใหไ้ดม้ากกวา่ราคาที#ผูข้าย

ปรารถนา รกุเขา้ไปสูพ่ื.นที#ของ 
ผูซ้ ื.อที#เป็นราคาในใจ ที#ผูข้ายได ้

ทําการวเิคราะหข์อ้มลูมากอ่น 
การเจรจาแลว้ว่าเป็นราคาสงูสดุ 
ที#คาดวา่ผูซ้ ื.อจะสามารถซื.อได ้

ผูซ้ ื.อควรเจรจาตอ่รอง  
ใหไ้ดตํ้#ากว่าราคาที#ผูซ้ ื.อปรารถนา 

รกุเขา้ไปสูพ่ื.นที#ของผูข้าย 
ที#เป็นราคาในใจ ที#ผูซ้ ื.อไดทํ้าการ
วเิคราะหข์อ้มลูมากอ่นการเจรจา
แลว้ว่าเป็นราคาตํ#าสดุที#คาดวา่ 

ผูข้ายจะสามารถขายได ้

พื.นที#สว่นที#การเจรจา 
ตอ่รองของแตล่ะฝ่าย 
ไดผ้ลของขอ้ตกลง 

ที#มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ตวัอยา่ง 



เริ่มและจบการสอนตรงเวลา และสอนครบถ�วนตามเนื้อหาสาระของโครงร�างที่กําหนดไว� การฝ7กฝนเช�นนี้
อย�างต�อเนื่องเพียงระยะเวลา 15 วัน ได�ทําให�ผู�เข�ารับการอบรมเกิดการเรียนรู�และถูกสภาพแวดล�อมบังคับ
ให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามผู�นําต�นแบบ โดยไม�มีใครผิดเวลา จะเห็นได�ว�าหากผู�นํามีความมุ�งมั่น 
เป�นต�นแบบในการนําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง ไม�ช�าก็เร็วผู�ตามจะต�องดําเนินการตามโดยไม�อาจ
บิดพลิ้วได� 

L E A D E R – Ethical Oriented – ตั้งอยู8ในกรอบศีลธรรมจรรยา ไม8ทุจริต 

คุณสมบัติข�อนี้ เป�นคุณสมบัติท่ีมึความสําคัญอย�างยิ่งยวด เพราะหากผู�นําขาดซ่ึงศีลธรรมจรรยาแล�ว
อาจเป�นสาเหตุท่ีนําไปสู�การทุจริตได�ในท่ีสุด การต้ังข�อกําหนดกฎเกณฑ�ใด ๆ เพ่ือปxองกันไม�ให�ผู�นําทําการ
ละเมิดศีลธรรมจรรยาสามารถกําหนดเป�นบทบัญญัติ กฎเกณฑ�ต�าง ๆ ได�มากมาย อย�างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ
เป�นสิ่งท่ีปxองกันได�ยากหากผู�นําท�านนั้น ๆ ไม�ได�ต้ังอยู�ในกรอบศีลธรรมจรรยาด�วยใจจริง เม่ือมองย�อนกลับ
มายังประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคราชการและภาคการเมือง ประเทศไทยยังมีปjญหาในเรื่องนี้อยู�ค�อนข�างมาก 
แม�จะได�มีความพยายามในการออกกฎหมาย กฎระเบียบต�าง ๆ เพ่ือเป�นการลงโทษผู�กระทําผิด มีการนํา
เครื่องมือการวัดต�าง ๆ มาใช�ในการประเมินผลการดําเนินงานของประเทศในด�านการต�อต�านการทุจริต 
โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ีนานาชาติได�ให�ความสําคัญเป�นอย�างมาก เช�น การท่ีหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ได�ให�ความสําคัญกับ “ค�าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ซ่ึงมี
องค�ประกอบต�าง ๆ ท่ีใช�ในการตรวจสอบสภาวะความสุจริตและโปร�งใสในการดําเนินงาน ซึ่งบางครั้งผู�เขียน
ก็เกิดความสงสัยว�าสิ่งที่ประเทศไทยกําลังพยายามขับเคลื่อนให�ค�า CPI เพิ่มขึ้นไปให�ถึงเปxาหมายที่ตั้งไว�นั้น 
จะก�อให�เกิดประโยชน�อย�างแท�จริงหรือไม� หากผู�ท่ีกําลังจะก�าวข้ึนสู�ตําแหน�งผู�นําที่กําลังจะมีอํานาจในมือ
ใช�เครื่องมือเหล�านี้เป�นเกราะกําบังเพ่ือแสดงว�าได�มีการทํางานท่ีต้ังอยู±ในศีลธรรมจรรยาอันดี โดยการแสดงค�า
ตัวเลขดัชนีตัวชี้วัดฯ ท่ีดูดีมีค�าคะแนนเพิ่มขึ้น แต�จริง ๆ แล�วอาจไม�ได�เกิดจากการที่ผู�นํามีการประพฤติตัว
ให�ตั้งอยู�ในกรอบศีลธรรมจรรยาด�วยใจจริงก็เป�นได� ดังนั้น หากจะให�ผู�นําท่ีข้ึนมาปกครองประเทศเป�นผู�ท่ีต้ังอยู�
ในกรอบศีลธรรมจรรยา อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ�หรือวิธีการวัดพ้ืนฐานเพ่ือให�บุคคลท่ีจะข้ึนมาเป�นผู�นําได�นั้น
ต�องผ�านหลักเกณฑ�หรือมีผลการวัดพฤติกรรมท่ีแสดงได�ว�าผู�นําท�านนั้น ๆ มีศีลธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม
พอเพียง  

จากการอบรมในหัวข�อ Enhancing and improving governance ของเยอรมนี ผู�เขียนได�เรียนรู�ว�า 
ธรรมาภิบาล (governance) นั้นมีหลายมิติ การท่ีจะบริหารจัดการให�เกิดธรรมาภิบาลจึงต�องอาศัยกลยุทธ�หลากหลาย 
(Multi-pronged strategies) ซ่ึงเป�นกลยุทธ�ในการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนหลายจุดพร�อมกัน สามารถดําเนินการได� 
3 แนวทาง ดังนี้ 

1. Governance by Government ซ่ึงเป�นการกํากับดูแลโดยรัฐบาล รัฐบาลเป�นผู�ออกกฎระเบียบ 
กฎเกณฑ� และดําเนินการให�เกิดการบังคับใช�และควบคุม  



2. Government with Governance ซ่ึงเป�นการบริหารงานท่ีรัฐบาลเปqดโอกาสให�ภาคส�วนต�าง ๆ 
มีส�วนร�วมมากข้ึน ในรูปแบบของความร�วมมือลักษณะต�าง ๆ เช�น ความร�วมมือระหว�างรัฐ-รัฐ การบูรณาการ
การทํางานระหว�างภาคส�วนต�าง ๆ การทํางานแบบเครือข�ายภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน 

3. Governance without Government ซ่ึงเป�นการส�งเสริมให�เกิดธรรมาภิบาลโดยไม�มีการกํากับ
ดูแลของรัฐบาล เน�นให�เกิดการกํากับดูแลตนเอง การควบคุมตนเอง การพัฒนากฎหมายท่ีต�องให�รัฐลดบทบาท
จากการเป�นผู�ควบคุมโดยทําหน�าท่ีเพียงการกํากับดูแลเท�านั้น 

จากหลักการดังกล�าวข�างต�น จะเห็นได�ว�ากลยุทธ�ท่ีจําเป�นทางหนึ่งก็คือการควบคุมดูแลตนเองให�อยู�
ในหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังนั้น หากผู�นําท่ีดียึดม่ันต้ังอยู�ในกรอบศีลธรรมจรรยา ไม�ทุจริต ก็จะเป�นแรงผลักดัน
สําคัญท่ีทําให�เกิดธรรมาภิบาลในภาพรวมได�อย�างสมบูรณ� 

L E A D E R – Readiness for Change – พร�อมสําหรับการเปล่ียนแปลง 

ความพร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด�วยภาวะผู�นําท่ีดี มิใช�เพียงความพร�อมท่ีจะ “สร�างการ
เปลี่ยนแปลง” (creating change) เท�านั้น แต�ผู�นําท่ีดีต�องมีความพร�อมในการ “นําการเปลี่ยนแปลง” 
(leading change) จนบรรลุจุดมุ�งหมายของความสําเร็จแห�งการเปลี่ยนแปลงด�วย ผู�นําท่ีดีจึงต�องหม่ันสร�าง
ความพร�อมและฝ7กฝนให�ตนเองมีคุณลักษณะท่ีจะเป�นปjจจัยสําคัญท่ีส�งผลทําให�เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง  

คุณลักษณะ (Traits) สําคัญ 7 ประการ ท่ีผู�เขียนเรียนรู�ผ�านการอบรมฯ ว�ามีความจําเป�นต�อการเป�น
ผู�นําการเปลี่ยนแปลง ได�แก� 

1.  Resourcefulness – เต็มไปด�วยความริเริ่ม ฉลาดหลักแหลม และสามารถแก�ปjญหาได�ดี 
มักคิดวางแผนไว�หลายแบบและมีแผนสํารองในการดําเนินการโดยวิเคราะห�จากทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�เกิด
อรรถประโยชน�สูงสุด 

2.  Optimism – มองโลกในแง�ดี มองหาโอกาส และความเป�นไปได� มีความกระตือรือร�นและ
มีทัศนคติท่ีดีต�อการเปลี่ยนแปลง 

3.  Adventurousness – ชอบเสี่ยง ปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ยังไม�รู�ให�ลุล�วงแม�จะเป�นหนทางท่ี
คนส�วนใหญ�ไม�เลือก  

4.  Drive – มีพลังในการขับเคลื่อนท้ังทางกายภาพและความปรารถนาจากใจ เป�นคนท่ีมีความคิดว�า
ไม�มีสิ่งใดท่ีทําไม�ได�หรือเป�นไปไม�ได� 

5.  Adaptability – ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ� สิ่งแวดล�อม ยืดหยุ�น รู�จักการ
แก�ปjญหาเฉพาะหน�า 

6.  Confidence – มีความเชื่อม่ันว�าสามารถจัดการกับเรื่องต�าง ๆ ได� 



7.  Tolerance for Ambiguity – การค�นหาข�อมูลหรือคิดเพ่ิมเติมจากสิ่งต�าง ๆ ท่ีไม�ชัดเจน คลุมเครือ 
หรือยังไม�ครบถ�วนสมบูรณ�ให�ครบถ�วนสมบูรณ� 

การอบรมฯ ในครั้งนี้ ทําให�ผู�เขียนได�รับความรู�เพ่ิมเติมในแง�มุมต�าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการ
เตรียมความพร�อมเพ่ือท่ีจะก�าวข้ึนสู�การเป�นผู�นําท่ีดี และได�พยายามถ�ายทอดความรู�ท่ีได�รับส�วนหนึ่งไว�ใน
บทความนี้ ผู�เขียนหวังว�าผู�อ�านจะสามารถนําไปปรับใช�กับบริบทในการพัฒนาตนเองและพัฒนาหน�วยงานได�ไม�
มากก็น�อย อย�าลืมว�า “Leading change is harder than creating change” หากท�านใดท่ีกําลังจะก�าวข้ึน
สู�การเป�นผู�นํารุ�นใหม� ท�านควรหม่ันฝ7กฝนและเตรียมความพร�อมให�กับตัวท�าน ให�มีท้ังความรู� ความสามารถ 
คุณสมบัติ คุณลักษณะ ต�าง ๆ เพ่ือจะเป�นผู�นําท่ีดี อย�างไรก็ดี หากท�านใดประเมินตนเองแล�วคิดว�ายังไม�มีความ
พร�อมในการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง ท�านอาจมองหาผู�บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือสร�าง
ทีมท่ีมีคุณลักษณะต�าง ๆ ท่ีคุณขาด หรือ สามารถเติมเต็มคุณลักษณะท่ีดีเพ่ือเสริมความแข็งแกร�งให�กับทีมงาน  
ช�วยเสริมให�การนําการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และดําเนินไปอย�างยั่งยืนต�อไป  

การนําความรู�และประสบการณ5มาประยุกต5ใช�และข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 

จากแง�มุมต�าง ๆ ท่ีผู�เขียนได�นําความรู�และประสบการณ�จากการอบรมฯ มาถ�ายทอดต�อผู�อ�าน 
เพ่ือนําไปปรับใช�กับการทํางานในบริบทของประเทศไทยในภาพกว�าง ๆ ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น ผู�เขียนยังมี
ความเห็นว�าหากนําเรื่องดังกล�าวมาประยุกต�ใช�กับองค�กรหลักท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและการ
พัฒนาข�าราชการ โดยให�มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�กําหนดหลักเกณฑ� แนวทาง และระบบในการ
พิจารณาแต�งต้ังหรือประเมินการเข�าสู�ตําแหน�งอย�างเข�มข�นเพ่ือส�งเสริมให�ผู�ท่ีมีท้ังศักยภาพและมีธรรมาภิบาล
ได�ก�าวข้ึนเป�นผู�นํา (authorized & accredited good leaders) จะทําให�นําไปสู�การสร�างการเปลี่ยนแปลง
และนําการเปลี่ยนแปลง (creating changes & leading changes) ให�มีผู�นําท่ีดีมีศักยภาพและมีธรรมาภิบาล
ในระบบราชการไทยอย�างมีคุณภาพมากข้ึน  

แม�จะเป�นท่ีทราบกันดีว�าทุกหน�วยงานมีการเสริมสร�างธรรมาภิบาลและพยายามนําหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใช�กับการปฏิบัติราชการมาระยะหนึ่งแล�วก็ตาม แต�การดําเนินการส�วนใหญ�โดยเฉพาะในการเชื่อมโยง
คุณสมบัติของผู�นําท่ีมีธรรมาภิบาลกับการแต�งต้ังผู�นําหรือผู�บริหารขององค�กร ก็ยังเป�นเพียงการพิจารณาโดย
อ�างอิงองค�ประกอบของหลักธรรมาภิบาลท่ีปรากฏในเชิงวิชาการเท�านั้น โดยท่ียังไม�สามารถผลักดันให�เกิดผล
ในการพิจารณาเชิงปฏิบัติอย�างเข�มงวดได� ระบบการแต�งต้ังผู�นําให�ดํารงตําแหน�งสําคัญของหน�วยงานจึงยัง
ปรากฏให�เห็นบุคคลท่ีขาดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอยู�เสมอ ๆ ด�วยเหตุนี้ ผู�เขียนจึงเห็นว�าหากองค�กรกลาง
ท่ีเป�นหน�วยงานหลักในการพัฒนาระบบและบุคลากรของรัฐมีการกําหนดระบบธรรมาภิบาลในการพิจารณาและ
ประเมินแต�งต้ังผู�นําท่ีดีให�เห็นอย�างเป�นรูปธรรม และมีการกําหนดแนวทางการคัดสรรบุคคลที่มีความเข�มข�น
ในการแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารองค�กรหรือผู�นําหน�วยงานของภาครัฐ เช�น กําหนดให�มีเง่ือนไขว�า
ผู�ท่ีกําลังจะก�าวข้ึนสู�ตําแหน�งผู�บริหารหรือผู�นําหน�วยงานต�องผ�านการประเมินและมีพฤติกรรมเชิงประจักษ�ว�า
ตลอดเวลาท่ีผ�านมาได�ดํารงตนและปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ไม�เคยมีประวัติเก่ียวข�องกับการทุจริต
หรือกระทําการใดๆ อันเป�นการผิดวินัยผิดศีลธรรมจรรยา เพ่ือส�งเสริมให�ทรัพยากรบุคคลท่ีเป�นผู�นําท่ีดีใน



ภาครัฐเป�นท้ังผู�ท่ีมีศักยภาพและคุณลักษณะของ “ผู�นําท่ีดี” มีความพร�อมในทุกแง�มุม ท้ังความเก�งและความดี  
ก็จะเป�นกลไกสําคัญท่ีสนองนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ท่ีได�มีข�อสั่งการ
ให�ทุกส�วนราชการร�วมดําเนินการให� “ปD 2559 เป�นปDแห�งธรรมาภิบาล” โดยให�การปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
อยู�ภายใต�หลักธรรมาภิบาล และให�ทุกส�วนราชการประกาศใช�หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินภารกิจสําคัญ
ของหน�วยงาน  

ผู�เขียนคาดหวังว�าข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว จะส�งผลต�อการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของราชการไทยให�บังเกิดผลอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อหน�วยงานภาครัฐได�เห็นความชัดเจน
ของหลักเกณฑ� แนวทาง และระบบท่ีองค�กรกลางกําหนด และได�ดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ที่ให�ถือปฏิบัติแล�ว ภาครัฐของไทยจะมีจุดยืนในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ� แนวทาง และระบบท่ี
เป�นการส�งเสริมให�ผู�ท่ีมีท้ังศักยภาพและมีธรรมาภิบาลได�ก�าวข้ึนเป�นผู�นําอย�างต�อเนื่อง แม�หมดระยะการบังคับ
ของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือจบปD 2559 แล�วก็ตาม 

... มาร8วมเปSนหนึ่งองศาท่ีขยับ ปรับเปล่ียนประเทศไทยกันเถอะ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียนจากนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน8วยงานภาครัฐและการลดภาระที่เกิดข้ึนจาก
กฎหมายและข�อบังคับต8อภาคเอกชน ของรัฐบาลกลางสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี 

(Lesson Learned from Germany’s Attempt in Reducing Costs of Regulation 

and Cutting Down on Bureaucracy and Red-Tape) 
  

พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ� 
นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

  
บทนํา 
  

จากการท่ีได�รับทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network) เพ่ือเข�าร�วมการฝ7กอบรมในหลักสูตรความ
เป�นผู�นําและการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) ท่ี Potsdam Center for Policy Management ฌ 
สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี เป�นระยะเวลา 2 อาทิตย�นั้น ทําให�ผู�เขียนได�มีโอกาสไปเรียนรู�ถึง ระบบรัฐบาล
และระบบราชการของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ต้ังแต�การบริหารรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Management) การแบ�งหน�าท่ีและความรับผิดชอบระหว�างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท�องถ่ิน ไปจนถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของข�าราชการ (Performance Appraisal) นอกจากนี้ผู�เขียนยังได�มีโอกาสไป
ศึกษาดูงาน (Site Visit) ในหน�วยราชการของเยอรมนีหลายแห�ง เช�น German Federal Chancellery 

(Bundeskanzleramt) ซ่ึงเทียบเท�าได�กับ สํานักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และ Federal Ministry of 

Finance (Bundesfinanzministerium) ผู�เขียนได�รู�สึกประทับใจกับระบบราชการและการทํางานของรัฐบาลของ
ประเทศเยอรมนีในหลายๆด�านท่ีได�ไปเรียนรู�และเห็นมาในช�วงระยะเวลาของการฝ7กอบรม แต�สิ่งท่ีผู�เขียน
ประทับใจมากท่ีสุดคือ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลเยอรมนี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน�วยงาน
ภาครัฐและลดภาระท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายและข�อบังคับต�อภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงผู�เขียนเห็นว�า
เป�นตัวอย�างท่ีดีท่ีแสดงให�เห็นถึงการแก�ไขปjญหาอย�างเป�นระบบ (Systematic Problem Solving) และจับต�องได�
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  (Quantitatively Tangible) ข อ ง รั ฐ บ า ล ข อ ง เ ย อ ร ม นี  
จึงอยากนํามาเล�าสู�กันฟjง 

กฎและข�อบังคับ (Rules and Regulations) นั่นเป�นส�วนประกอบท่ีสําคัญและจําเป�นต�อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย�างยั่งยืนของประเทศทุกประเทศ กฎและข�อบังคับท่ีดีนั้นเป�นปjจจัยท่ีจําเป�นในการสร�าง
สภาพแวดล�อมทางการตลาด (Market Environment) ท่ีเหมาะสมต�อการทําธุรกิจ โดยสนับสนุนให�มีการแข�งขัน
ทางธุรกิจท่ีเป�นธรรมและไม�เอารัดเอาเปรียบผู�บริโภค แต�ถึงกระนั้นก็ตามการมีกฎและข�อบังคับท่ีมากเกินไป
นั่นอาจจะส�งให�เกิดผลทางลบมากกว�าผลทางบวกสร�างความลําบากให�แก�ประชาชน ธุรกิจ และแม�กระท่ังเจ�า
หน�าทีภาครัฐเอง นอกจากนี้ยังจะทําให�ภาคธุรกิจมีต�นทุนท่ีไม�จําเป�น (Unnecessary Expenditure) สูงข้ึนในส�วน
ท่ีเรียกว�า Compliant Cost หรือ Administrative Burden อันคือกิจกรรมและต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอันเป�นผลมาจาก



ก ฎ แ ล ะ ข� อ บั ง คั บ ท่ี ม า ก ข้ึ น  (รู ป ท่ี  1)  
ซ่ึงอาจจะอยู�ในรูปของแบบฟอร�มท่ีต�องกรอกเพ่ิมข้ึน หรือข้ันตอนในการขอใบอนุญาตท่ีซับซ�อนมากข้ึนทําให�
ต�องเสียเวลามากข้ึน ดังนั้นในการออกกฎและข�อบังคับใดๆ รัฐบาลจึงควรมีการวิเคราะห�และเปรียบเทียบ
ผลประโยชน�ท่ีจะได�รับว�าคุ�มค�ากับต�นทุนท่ีจะเพ่ิมข้ึนหรือไม�ซ่ึงจะทําได�ก็ต�อเม่ือมีวิธีการวัดต�นทุนท่ีจะเกิดข้ึน
จากกฎหรือข�อบังคับต�างๆ          

 

รูปท่ี 1. แสดง Administrative Burden ท่ีเกิดข้ึนจากกฎและข�อบังคับ ซ่ึงสามารถแยกได�เป�นข�อมูลต�างๆท่ีต�อง
แจ�งต�อหน�วยควบคุม ซ่ึงสามารถแยกได�จนถึงกิจกรรมต�างๆท่ีต�องทํา ซ่ึงแต�ละกิจกรรมก็สามารถคํานวณ
ค�าใช�จ�ายได�ท้ังในเชิงเวลาและมูลค�าทางการเงิน 

  
OECD (Organization for Economics Co-operation and Development) ซ่ึงเป�นองค�กร ระหว�างประเทศ

ท่ีก�อต้ังข้ึนในปD 1961 โดยมีจุดมุ�งหมายในการช�วยรัฐบาลประเทศต�างๆในการแก�ปjญหาทางด�านเศรษฐกิจ, 
สังคม และการปกครอง (Economics, Social and Governance) ก็ได�เล็งเห็นถึงความจําเป�นในการมีวิธีสําหรับ
คํานวณต�นทุน Administrative Burden ท่ีจะเกิดข้ึนจากกฎหมายต�างๆ และได�เสนอให�ประเทศสมาชิก ใช� 
Standard Cost Model เป�นวิธีมาตรฐานในการคํานวณ Administrative Burden ในปjจจุบัน OECD มีประเทศ
สมาชิกท้ังหมด 35 ประเทศ ประกอบไปด�วย 22 ประเทศ จาก 28 ประเทศสมาชิกของ European Union (EU) 
เช�น สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร�ก เนเธอร�แลนด� และประเทศท่ีพัฒนาแล�วอ่ืนๆ เช�น 
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ญ่ีปุ̀น เกาหลี ออสเตรเลีย ซ่ึงในปjจจุบันหลายประเทศสมาชิกของ OECD เช�น 
เดนมาร�ก, เนเธอร�แลนด�, นอร�เวย�, สวีเดน และสหราชอาณาจักร (United Kingdom) รวมท้ังประเทศสหพันธ�
สาธารณรัฐเยอรมนี ได�มีการนําเอากระบวนการคํานวณ Standard Cost Model มาใช�ในการวัดประสิทธิภาพ
ของกฎหมายและระเบียบข�อบังคับต�างๆ 

 

Standard Cost Model (SCM) เป�นวิธีในการคํานวณต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนต�อภาคธุรกิจท่ีเป�นผลจากกฎและ
ข�อบังคับ (Administrative Burdens) โดยใช�สมการ 

Administrative Burdens =  SUM (Price x Quantity) 



คือ Administrative Burdens นั้นคํานวณได�จากผลคูณระหว�างค�าใช�จ�าย (Price) ของแต�ละกิจกรรมกับ
จํานวนกิจกรรม (Quantity) ท้ังหมด โดยค�าใช�จ�าย (Price) นั้นประมานการจากค�าใช�จ�ายต�อหน�วยเวลา (Tariff) 

ซ่ึงคิดมาจาก ค�าจ�างแรงงานเฉลี่ยต�อชั่วโมง (Labour cost per hour) รวมถึงค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ (Overhead) คูณด�วย
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของกิจกรรมนั้นๆ ส�วนจํานวนกิจกรรม (Quantity) นั้นประมานการเอาจากความถ่ีของ
กิจกรรม (Frequency) คูณกับจํานวนของผู�เก่ียวข�อง (ไม�ว�าจะเป�นบุคคลธรรมดา หรือ บริษัท) (P: Population) 
ตัวอย�างเช�น ในกรณีของการขอใบอนุญาตของการขับรถทัวร�ระหว�างประเทศ จํานวนบริษัทรถทัวร�ระหว�าง
ประเทศทีจะมีผลกระทบท้ังหมด 200 บริษัท และจะต�องขอใบอนุญาตนี้ทุกๆ 5 ปD จํานวนกิจกรรม (Q) ก็จะ
สามารถคํานวณได�เป�น 200 x 1/5 = 40 ครั้งต�อปD ถ�าการทําเรื่องขอใบอนุญาตนี้แต�ละครั้งจะต�องใช�เวลาโดย
เฉลี่ย 4 ชั่วโมง และค�าแรงโดยเฉลี่ยอยู�ท่ี 20 ยูโร ค�าใช�จ�าย (Price) ก็ประมานได�เป�น 4 x 20 = 80 ยูโร ต�อค�า
การทําเรื่อง 1 ครั้ง 

สําหรับประเทศสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ก�อนท่ีหน�วยงานของรัฐจะเสนอข�อกฎหมายหรือข�อบังคับ
ใหม�ท่ีจะมีผลต�อภาคธุรกิจหรือประชาชนท่ัวไปเข�าสู�รัฐสภา (Bundestag & Bundesrat: Germany Federal 

Parliament) เพ่ือรับการพิจารณานั้น หน�วยงานของรัฐจักต�องทําการศึกษาผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท่ี
จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะในเรื่อง Administrative Burden ท่ีจะเกิดข้ึนนั้น จักต�องมีการคํานวณภาระงานท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนออกมาเป�นจํานวนชั่วโมง และเป�นจํานวนมูลค�าทางการเงิน ตัวอย�างเช�น ในกรณีท่ีกรมขนส�งจะเสนอ
ปรับกฎข�อบังคับในการขอใบอนุญาตขับรถทัวร� โดยประชาชนหรือบริษัทท่ีจะขอใบอนุญาตจะต�องมีการกรอก
ข� อ มู ล ใ น ฟ อ ร� ม เ พ่ิ ม อี ก  
1 ฟอร�ม ทางกรมขนส�งจะต�องทําการสํารวจว�าจะมีผู�ท่ีจะมีผลกระทบจากกฎข�อบังคับนี้เป�นจํานวนก่ีรายต�อปD 
(Quantity) และสําหรับแต�ละราย ข้ันตอนและฟอร�มท่ีต�องกรอกเพ่ิมข้ึนนั้นคิดเป�นจํานวนชั่วโมงเท�าไร (Time) 

และเป�นค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนเป�นมูลค�าทางการเงินเท�าไร 

หลังจากนั้นผลการศึกษาผลกระทบนั้นจะต�องนําไปผ�านความเห็นจากคณะกรรมการอิสระ 
(Independent Scrutiny Board) ท่ีประกอบไปด�วย นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญและนักบริหารจากภาคเอกชน ว�า
การศึกษาผลกระทบท่ีหน�วยราชการได�ทําข้ึนนั้นมีความเหมาะสมและน�าเชื่อถือได�เพียงใด โดยความเห็นจาก
คณะกรรมการอิสระและผลการศึกษาผลกระทบนั้นจะต�องถูกแนบไปด�วยกับร�างกฎหมายเข�าสู�รัฐสภา ในการ
พิจารณาว�าควรจะผ�านกฎหมายดังกล�าวหรือไม� ว�าผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนจากกฎหมายดังกล�าวนั้น คุ�มค�า
จากภาระ (Administrative Burden) ท่ีจะเพ่ิมข้ึนต�อภาคธุรกิจและประชาชนหรือไม� 

นอกจากนี้ในกรณีท่ีรัฐสภาได�เห็นชอบร�างกฎหมายดังกล�าวและออกเป�นกฎหมายบังคับใช� ภายใน
ระยะเวลา 2 ปDหลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช�นั้น สํานักสถิติแห�งชาติของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
(Destatis: Federal Statistics Office) จําต�องทําการสํารวจตัวเลขทางสถิติ ว�าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใช�
กฎหมายดังกล�าวนั้น เป�นไปตามตัวเลขท่ีได�คาดคะเนไว�ในผลการศึกษาผลกระทบหรือไม� และหลังจากท่ี
กฎหมายถูกบังคับใช�เป�นเวลา 5 ปDนั้น หน�วยงานของรัฐท่ีเสนอข�อกฎหมายดังกล�าวจะต�องทําการศึกษา
สืบเนื่องของผลกระทบของข�อกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริง (Follow-up Study) 



เอกสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด อันได�แก� ร�างกฎหมายท่ีนําเข�าเสนอรัฐสภาเพ่ือการพิจารณา ผลการศึกษา
ผลกระทบ และความเห็นของคณะกรรมการอิสระ รวมไปถึง รายงานของสํานักสถิติแห�งชาติ หลังจาก
กฎหมายมีผลบังคับใช�ได� 2 ปD และรายงานการศึกษาสืบเนื่องของหน�วยราชการท่ีเป�นเจ�าภาพนั้น ถือเป�น
เอกสารสาธารณะ (Public Record) และจะเก็บอยู�ในฐานข�อมูลบนเว็บไซต�ของสํานักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล
กลางสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (German Federal Chancellery) โดยประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจสามารถเข�าไปดู
ได� เพ่ือให�กระบวนการท้ังหมดมีความโปร�งใส 

  

รูปท่ี 2 ตัวอย�างการคํานวณ Administrative Burden ใน Standard Cost Model สําหรับการขอใบอนุญาตขนส�ง 
บริษัทรถทัวร�ระหว�างประเทศ 

นอกจากการนําเอา Standard Cost Model มาใช�ประกอบการพิจารณาการออกกฎหมายและข�อบังคับ
แล�วนั้น รัฐบาลสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ยังได�นําเอาหลักการ “One-in, One-out” คือ รัฐบาลหรือหน�วยงาน
ของรัฐจะออกกฎหมายหรือข�อบังคับใหม�ใดออกมาบังคับใช�ได� ก็ต�อเม่ือรัฐบาลสามารถยกเลิกกฎหมายหรือ
ข�อบังคับท่ีมีอยู� ท่ีมี Compliant Cost/Administrative Burden รวมแล�วมากกว�า Compliant Cost/Administrative 

Burden ท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องมากจากกฎหมายใหม�ท่ีต�องการจะบังคับใช� ซ่ึงจะเป�นการรับประกันว�าการออก
กฎหมายข�อบังคับใหม�นั้นจะเกิดข้ึนได�ก็ต�อเม่ือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีเกิดจากภาครัฐบาลได�เท�านั้น ไม�ใช�
แค�การเพ่ิมข้ันตอนให�ยุ�งยากมากข้ึน 

  
 
 
 
 



ข�อคิดและแนวทางแนะนําสําหรับประเทศไทย 
  

ประเทศไทยน�าจะสามารถเรียนรู�อะไรหลายๆอย�างได�จากรัฐบาลเยอรมนี โดยเฉพาะในเรื่องการใช�
ข�อมูลเชิงวิเคราะห�เป�นตัวชี้นํานโยบายและกฎหมาย และกฎระเบียบต�างๆ มากกว�าท่ีจะใช�ความรู�สึกหรือ
ความคิด ความต�องการของผู�บริหาร นักการเมืองเป�นหลักเพียงอย�างเด่ียว เนื่องจากในหลายกรณีนั้น ข�อมูล
ความเป�นจริงอาจจะไม�ตรงกับสิ่งท่ีความรู�สึกหรือสัญชาตญาณ (Intuition) ของเราคาดว�ามันจะเป�น ดังนั้นการ
คิดวิเคราะห�เพ่ือศึกษาผลกระทบก�อนการพิจารณานโยบายอะไรจึงเป�นสิ่งท่ีจําเป�นอย�างยิ่ง ยกตัวอย�างง�ายๆ 
ในเรื่องของกฎระเบียบต�างๆของราชการท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือลดการคอรัปชั่นนั้น ถึงแม�ความต้ังใจของผู�ออกระเบียบ
เหล�านั้นเป�นความต้ังใจท่ีดีคือเพ่ือกันไม�ให�ข�าราชการสามารถคอรัปชั่น แต�จริงๆแล�วก็ควรท่ีจะมีการคํานวณ
วิเคราะห�ว�า Administrative Cost ของระเบียบต�างๆนั้นเป�นเท�าไร แล�วผลกระทบทางบวกซ่ึงก็คือมูลค�าของการ
คอรัปชั่นท่ีปxองกันไม�ให�เกิดข้ึนหรือจํานวนการคอรัปชั่นท่ีสามารถจับได�นั้นเป�นเท�าไร แล�วระเบียบใดมีความ
คุ�มค�า ระเบียบใดไม�มีความคุ�มค�า หรือในเรื่องการใช�หลักการ “One in, One Out” ว�าการจะออกระเบียบหรือ
กฎหมายข�อบังคับใด ก็ควรจะมีการยกเลิกระเบียบเดิมท่ีไม�มีประสิทธิภาพ โดยผู�เสนอแนวทางใหม�ต�อง
สามารถแสดงให�เห็นได�ว�าระเบียบหรือกฎข�อบังคับใหม�นั้นมีประสิทธิภาพกว�าของเดิมท่ีมีอยู� ไม�ใช�แค�ใช�
ความรู�สึกให�เอาแบบใหม� หรือท่ีแย�กว�านั้นก็คือยังใช�ท้ังระเบียนเดิมและระเบียนเก�าเป�นการเพ่ิมข้ันตอนให�
ยุ�งยากซับซ�อนข้ึนไปอีก 

นอกจากเรื่องการคิดท่ีเป�นระบบ เป�นรูปธรรม จํานวนตัวเลขท่ีจับต�องได�แล�ว สิ่งท่ีเราสามารถเรียนรู�
จากรัฐบาลเยอรมนีได�อีกก็คือในเรื่องความโปร�งใสและความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability) 
ของรัฐบาล ดังจะเห็นได�ว�าผลการศึกษาผลกระทบของกฎข�อบังคับ ก�อนท่ีจะนําเข�าเสนอรัฐสภาของเยอรมนี
เพ่ือการพิจารณาได�นั้น ต�องไปผ�านคณะกรรมการอิสระ (Independent Scrutiny Board) ก�อน และเอกสารจาก
ทุกข้ันตอนนั้นก็ถือเป�นข�อมูลสาธารณะ (Public Records) ท่ีประชาชนท่ัวไปหรือนักข�าว สามารถขอดูได� เพ่ือให�
เกิดความโปร�งใสและความรับผิดชอบ ไม�เพียงแค�นั้น หลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช�แล�ว ยังจะต�องมีการ
ติดตามผลว�าผลกระทบท่ีเกิดนั้นเป�นไปตามท่ีคาดไว�หรือไม� โดยท้ังจากสํานักงานสถิติแห�งชาติและจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเอง  

สิ่งเหล�านี้ ความรู�สึกแรกของเพ่ือนๆข�าราชการก็อาจจะเป�นในทํานองท่ีว�า ท้ังหมดก็ฟjงดูดีนะ เราก็
อยากให�รัฐบาลไทยเป�นอย�างนั้นเหมือนกัน แต�มันยากเกินไป เราคงไม�สามารถทําตามเขาได�หรอก ซ่ึงผู�เขียนก็
เข�าใจดี แต�ผู�เขียนอยากจะฝากคําพูดของอาจารย�ชาวเยอรมนีท�านหนึ่ง ท�านเป�นผู�เชี่ยวชาญเรื่องนโยบาย
ต�างประเทศโดยเฉพาะในเรื่อง European Union และได�มาเป�นหนึ่งในผู�บรรยายในหลักสูตรความเป�นผู�นําและ
การเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) นี้ ท�านพูดว�า ถ�าหากคุณถามผมว�า อะไรบางอย�างนั้นมันเป�นไปได�
หรือไม� (Is this really possible?) สําหรับผมท่ีเป�นคนเยอรมนีท่ีเกิดข้ึนมาหลังจากท่ีมีกําแพงเบอร�ลินนั้น คน
เยอรมนีรุ�นผมก็คิดว�ากําแพงเบอร�ลินนั้นคงจะมีอยู�ตลอดไป แต�วันหนึ่ง กําแพงเบอร�ลินมันก็พังลงได� ดังนั้นผม
ก็คิดว�า “Anything is Possible.” 

 
 



แหล8งอ�างอิง 
 

International Standard Cost Model Manual, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benchmark สําหรับการปฏิรูปประเทศไทย 

 

มนตรี  เกียรติเผ#าพันธ� 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม 

 

 บทความนี้ นําเสนอ Benchmark สําหรับการปฏิรูปประเทศไทย โดยพิจารณาจากหลักการปฏิรูป

ประเทศของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผู�เขียนได�สังเคราะห�ความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการรับ

ทุนรัฐบาล (สํานักงาน ก.พ.) ไปฝ7กอบรมในต�างประเทศ ประจําปD 2559 (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent 

Network)) หลักสูตร Leadership and Change ณ Postdam Center for Policy and Management 

เมืองพอตสดัม รัฐบรันเดนบวร�ก สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว�างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 

เป�นข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงของผู�เขียน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังต�อไปนี้ 

 

1. ความเปSนมา 

 หลังจาก อดอล�ฟ  ฮิตเลอร� ผู�นําพรรคนาซี นําเยอรมนีเข�าสู�สงครามโลกครั้งท่ี 2 และพ�ายแพ�ต�อ 

ฝ`ายสัมพันธมิตร สภาพบ�านเมืองถูกทําลายย�อยยับ เมืองหลวงของเยอรมนี (กรุงเบอร�ลิน) ถูกแบ�งแยกดินแดนเป�น  

4 ส�วน ภายใต�การยึดครองของ 4 ประเทศ ได�แก� สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝรั่งเศส ท้ังหมดนี้ 

เป�นผลมาจากระบบบริหารงานภาครัฐท่ีผู�นํารัฐบาลมีอํานาจเต็มเหนืออํานาจนิติบัญญัติและบริหาร ตัดสินใจ

เด็ดขาด ไม�มีผู�ใดกล�าคัดค�าน นําไปสู�การตัดสินใจท่ีผิดพลาด สร�างความเสียหายแก�เยอรมนีอย�างใหญ�หลวง  

 คนเยอรมัน ตระหนักถึงสาเหตุของความผิดพลาดดังกล�าวเป�นอย�างดี และดําเนินการปxองกันมิให�

ประวัติศาสตร�ซํ้ารอย ปรับเปลี่ยนประเทศ จนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ปjจจุบัน ระดับธรรมาภิบาลของ

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ดีกว�าสหรัฐเอมริกาในทุกมิติ (เสียงเรียกร�องและความรับผิด เสถียรภาพทาง

การเมือง ประสิทธิผลของรัฐบาล คุณภาพของกฎระเบียบ หลักนิติธรรม การควบคุมการทุจริต) จากวันนั้นถึง

วันนี้ ใช�เวลาประมาณ 70 ปD การปฏิรูปประเทศไทย ควรใช�เวลาน�อยกว�านี้ เนื่องจากไม�ได�รับความเสียหายจาก

สงคราม และสามารถเรียนรู�จากประเทศท่ีเจริญแล�ว 



 

2. หลักการปฏิรูปประเทศของสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี 

2.1 ด�านกฎหมาย 

 2.1.1 รัฐธรรมนูญของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (Basic Laws) ตราข้ึนในปD 1949 และยังคงใช�

บังคับอยู�ในปjจจุบัน ถือเป�นกฎหมายท่ีเก�าแต�ทันสมัย แนวคิดท่ีน�าสนใจ คือ การลดจํานวนกฎหมายและ

ปรับปรุงให�ดีข้ึน ตามหลักการ “Fewer but better laws” โดยในข้ันตอนการยกร�างกฎหมายจะเริ่ม

ดําเนินการในระดับส�วนงาน (Sections) และมีการเจรจาหารือกับทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง (ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน) จนได�รับฉันทามติ (ไม�ละเลยเสียงข�างน�อย) ก�อนท่ีจะเสนอรัฐบาลพิจารณาต�อไป เพ่ือให�กฎหมาย

เป�นท่ียอมรับ และเม่ือตราเป�นกฎหมายแล�ว จะมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจัง หากรัฐบาลท�องถ่ินกระทําการใด ๆ 

ท่ีฝ`าฝ�นกฎหมาย จะถูกตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และถูกฟxองคดีด�วย 

 2.1.2 ส�งเสริมให�ประชาชน เคารพกฎหมาย โดยมีการลงโทษอย�างเด็ดขาด/รุนแรง ไม�เลือกปฏิบัติ 

เช�น การข้ึนรถโดยสารประจําทาง ไม�มีพนักงานเก็บค�าโดยสารอยู�ประจํารถ ใช�หลักการ “Trust but verify” 

ผู�โดยสารจะต�องซ้ือต๋ัวโดยสารจากเครื่องจําหน�ายต๋ัว และยื่นประทับตรากับเครื่องตรวจต๋ัวบนรถด�วยตนเอง 

หากไม�ปฏิบัติ อาจถูกสุ�มตรวจ ต�องระวางโทษปรับ 60 ยูโร โดยจะอ�างว�าเป�นนักท�องเท่ียว ไม�รู�เรื่อง ไม�ได� หรือ 

กรณีจอดรถยนต�ในท่ีห�ามจอด จะมีตํารวจมาขับไล� ณ ท่ีเกิดเหตุ ภายในเวลาไม�ถึง 5 นาที 

 2.1.3 ก�อนออกกฎหมายใหม� หน�วยงานท่ีเสนอกฎหมายจะต�องประเมินต�นทุน-ผลประโยชน� 

ท่ีประชาชนจะได�รับจากการบังคับใช�กฎหมาย เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เช�น การจะออก

กฎหมายบังคับให�ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะข่ีรถจักรยาน มีการพิจารณาต�นทุนจากการซ้ือหมวกนิรภัย 

ความอึดอัดในขณะสวมใส�หมวกนิรภัย ฯลฯ พบว�า มีผลประโยชน�เพียง 0.714 ของต�นทุน ถือว�าการออก

กฎหมายดังกล�าว ก�อต�นทุนมากกว�าผลประโยชน� เป�นการสูญเสียทรัพยากร ต�องพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ  

เพ่ือสร�างความปลอดภัยบนท�องถนนสําหรับผู�ขับข่ีจักรยาน ตามหลักการ “Find the best alternative.” 

 

2.2 ด�านบริหาร 

 2.2.1 ยึดหลักประชาธิปไตย กระจายอํานาจ บุคลากร งบประมาณให�ท�องถ่ินปกครองตนเอง ไม�มี

ระบบการบังคับบัญชาระหว�างหน�วยงานระดับชาติ (ส�วนกลาง) กับหน�วยงานระดับรัฐ (ส�วนภูมิภาค) 

หน�วยงานส�วนกลางมีหน�าท่ีตรากฎหมายเป�นสําคัญ ส�วนหน�วยงานส�วนภูมิภาคมีหน�าท่ีบริหารงานในเขตรัฐ 



ท้ังงานนโยบายและงานปฏิบัติ จึงไม�มีปjญหาความซํ้าซ�อนระหว�างหน�วยงานส�วนกลางกับหน�วยงาน 

ส�วนภูมิภาค การบริการภาครัฐจึงตรงกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างแท�จริง ตามหลักการ  

“No one size fits all.” ปjญหาของท�องถ่ิน ให�ท�องถ่ินแก�ไขเอง ยกเว�นปjญหาท่ีต�องบูรณาการระหว�างรัฐ 

รัฐบาลจึงเข�าไปช�วยเหลือสนับสนุน ไม�ได�เข�าไปสั่งการ 

 2.2.2  งานของรัฐบาลระดับชาติ จะต�องมีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป�นเจ�าภาพริเริ่มโครงการ โดย

เสนอข้ึนมาจากระดับล�าง (Section) ผ�านกอง กรม ถึงกระทรวง โดยเจ�าหน�าท่ีในส�วนงานจะประสานงานทางข�าง

กับภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรับฟjงความคิดเห็น จนได�ข�อตกลงร�วมกันก�อนเสนอเรื่องต�อไป ตามหลักการ 

“Bottom-up and cross-sectional policy principles.” 

 2.2.3 แบ�งงานให�ภาคเอกชนดําเนินการ โดยเฉพาะงานท่ีภาคเอกชนสามารถดําเนินการได�และ 

มีประสิทธิภาพ/คุณภาพมากกว�าภาครัฐ ตามหลักการ “Contracting-out” หรือ “Outsourcing” มีการ

จัดทําสัญญา กําหนดระยะเวลาดําเนินการ รัฐยังคงรับผิดชอบ แต�ดําเนินการโดยเอกชนต�าง ๆ ท่ีเชี่ยวชาญงาน

แต�ละด�าน เพ่ือให�ได�สิ่งท่ีดีท่ีสุด แต�มีข�อเสีย อาทิ ความเสี่ยงตกอยู�กับเอกชน ต�นทุนบานปลาย และเพ่ิมต�นทุน

ธุรกรรม (Transaction cost) ข้ันตอนเริ่มจากการทําสัญญา ก�อสร�าง จ�ายเงิน บํารุงรักษา และดําเนินงาน  

ถ�าเอกชนได�ประโยชน�ไม�คุ�มค�าเนื่องจากคํานวณกําไรผิดพลาด รัฐอาจแก�ไขสัญญา เช�น ขยายระยะเวลา 

ในสัญญา เป�นต�น เพ่ือให�เอกชนได�รับประโยชน�อย�างคุ�มค�า และไม�เพ่ิมต�นทุนให�กับภาครัฐ 

 2.2.4 ไม�มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ส�วนหนึ่งเนื่องจากสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี เป�น

ประเทศท่ีพัฒนาแล�ว แต�มีแผนการใช�จ�ายงบประมาณ และจัดสรรให�แต�ละรัฐตามหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจนและเป�นธรรม 

เช�น เท�ากับ 2/3 ของภาษีท่ีรัฐนั้นเก็บได� + 1/3 ของจํานวนประชากรในรัฐนั้น เป�นต�น อย�างไรก็ตาม มีการ

จัดทําแผนระดับชาติ เพ่ือจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   

 2.2.5 ติดตามประเมินผลงานของรัฐบาล โดยพิจารณาตัวชี้วัดสากล เช�น Worldwide Governance 

Indicators (WGI) มีการเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน (เพ่ือทราบ

สถานะปjจจุบันของประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค) และเปรียบเทียบกับอดีต (เพ่ือทราบแนวโน�ม)  

หลักการพิจารณาตัวชี้วัด ไม�มุ�งเน�นเฉพาะด�านท่ีรัฐบาลประสบความสําเร็จ แต�จะพิจารณาด�านท่ีมีปjญหาและ

วิเคราะห�ถึงสาเหตุ เพ่ือปรับปรุงแก�ไขสถานการณ�ให�ดีข้ึนด�วย   

 2.2.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยการวิเคราะห�กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ด�วย

เทคนิคการวิเคราะห�ท่ีเรียบง�าย เช�น การเขียน Flowchart และพิจารณายกเลิกข้ันตอนท่ีไม�จําเป�น และ/หรือ

พิจารณาความเป�นไปได�ในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช�วยให�การดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 



 

2.3 ด�านการศึกษา 

 2.3.1 เปqดโอกาสให�เจ�าหน�าท่ีรัฐ ทํางานในภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ� 

 2.3.2 เรียนรู�การทํางานขององค�กรท่ีไม�ใช�หน�วยงานของรัฐ เนื่องจากหลายหน�วยงานมีการบริหารงาน

ดีมาก เช�น FIFA Olympic หรือแม�แต� Mafia  

 2.3.3 มีความเท�าเทียมของสถาบันการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยในสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี  

มีคุณภาพสูงเท�าเทียมกัน จึงไม�มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ใช�หลักการ “The best rank is no 

rank.” คนท่ีจบการศึกษาจากแต�ละสถาบันจึงมีโอกาสได�รับการจ�างงานเท�าเทียมกัน    

 2.3.4 ให�ผู� เรียนมีความรู�และทักษะ ความรู� ได�จากการศึกษา ทักษะได�จากการใช�ความรู�  

สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตลาดแรงงานร�วมกับภาคเอกชน และผลิตบุคลากรให�ตรง

กับความต�องการของตลาด อาจารย�ผู�สอน สอนให�คิดวิเคราะห�มากกว�าการท�องจํา ตามหลักการ “Don’t 

give them fish but teach them how to fish.” คนเยอรมันจึงเป�นคนช�างคิด เช�น การคิดเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรม ก็สอนว�า “Using old technology in a new way can be very innovative.” หรือ  

สอนให�มี “Guiding idea.” คือ ให�คิดว�าต�องการอะไร ผลลัพธ�ท่ีต�องการคืออะไร แล�วค�อยคิดว�าต�องใช�

เทคโนโลยีอย�างไร เพ่ือให�การดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วกว�าเดิม เป�นต�น ตามหลักการ “มองหาวิธีการ

ใหม8 ๆ ให�กับ Guiding idea เดิม ๆ เพ่ือสร�างนวัตกรรม” และมีการเตือนสติผู�เรียนให�อยู�ในโลกแห�ง 

ความเป�นจริงว�า “The solution is more easily said than done.” หรือ “The real world is 

more complicate than a theory.” นอกจากนี้ ยังสอนให�คํานึงถึงความจําเป�นของการใช�เทคโนโลยี บางครั้ง

อาจไม�มีความจําเป�น เช�น การจะดําเนินโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ก็เตือนว�า “No government is 

better than e-government.” และชี้ให�เห็นผลดีของการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เช�น  

“A little more effort can get a larger more success.” คําสอนของอาจารย�เยอรมัน มักเป�นคําคม 

ท่ีสอนให�คิด เช�น “Everything should be made as simple as possible but not simpler.” และ 

“Imagination is more important than knowledge.” และชอบมองระบบท่ีซับซ�อนให�ง�ายด�วยมุมมอง

เชิงทฤษฎี (Theoretical Perspective) เพ่ือให�ผู�เรียนมองเห็นตรรกะ สามารถใช�กําหนด Guiding ideas  

ในการทํางานได�ง�ายข้ึน เช�น การจัดการปjญหาใด ๆ ควรพิจารณากําหนดมาตรการ ดังนี้  

 



 

ปyจจัย 

สถานะ 

ปyญหา โอกาส 

เกิดขึ้นแล�ว เยียวยา (Urgent) บรรเทาความเดือนร�อนเฉพาะหน�า 

แก�ไข (Corrective) ปรับเปลี่ยนสาเหต ุ

ปรับตัว (Adaptive) อยู�กับปjญหาโดยไม�เดือดร�อน 

ขยายผล (Optimizing) ใช�โอกาสท่ีมี 

ยังไม8เกิด ปxองกัน (Preventive) มิให�เกิดปjญหา 

เตรียมพร�อม (Contingent) รับมอืปjญหาท่ีไม�อาจปxองกัน 

ส�งเสริม (Promoting) สร�างโอกาส 

 

2.5 ด�านแรงงาน 

 คนเยอรมัน ตรงต�อเวลา ขยัน และมีวินัยในเวลางาน ยึดม่ันในหลักการ เช�น “You have to be on 

time.” และ “You have to be on high energy, even after launch.” 

 

2.6 ด�านส่ิงแวดล�อม 

 2.6.1 มีการจัดการขยะมูลฝอยประเภทขวดพลาสติก/กระป�องเครื่องด่ืมท่ีใช�แล�ว โดยการเพ่ิมราคา

ขวด/กระป�องในราคาสินค�า เพ่ือจูงใจให�ผู�ซ้ือนําขวด/กระป�องมาคืนและรับเงินส�วนท่ีเพ่ิม โดยส�งขยะผ�าน

เครื่องรับคืนขวด/กระป�องอัตโนมัติ (Reverse vending machine) ท่ีต้ังอยู�ในห�างสรรพสินค�า ซ่ึงสามารถ

สแกนขวด/กระป�อง คิดมูลค�า และออกต๋ัวรับเงินให�แก�ผู�ใช� เพ่ือรับเงินท่ีแผนกชําระเงินในห�างสรรพสินค�า 

 2.6.2  มีการคัดแยกขยะ โดยจัดวางถังรองรับขยะเพียง 3 ประเภท ได�แก� พลาสติก/กระดาษ โลหะ และอ่ืนๆ  

 2.6.3 มีการอนุรักษ�ต�นไม�ริมทางหลวง โดยปล�อยให�เติบโตตามธรรมชาติ ไม�มีการตัดแต�งให�สิ้นเปลือง

งบประมาณ จึงมีสภาพคล�ายป̀า เมืองพอตสดัม จึงมีลักษณะคล�ายอุทยานแห�งชาติแทบท้ังเมือง เต็มไปด�วยพ้ืนท่ี 

สีเขียว จํานวนรถยนต�น�อย อากาศบริสุทธิ์ ผู�เขียนมีสุขภาพดีข้ึน ไม�แพ�อากาศเหมือนตอนอยู�ในกรุงเทพฯ 

 2.6.4  อาคารเรียนในมหาวิทยาลัยพอตสดัม ออกแบบเพ่ืออนุรักษ�พลังงาน รับแสงแดด/ลม สามารถ 

นั่งเรียน โดยไม�ต�องเปqดไฟฟxา/พัดลม มีการใช�พนังห�องเรียนทดแทนจอภาพฉาย ใช�วัสดุโต�ะ/เก�าอ้ีท่ีแข็งแรงทนทาน   



 

2.7 ด�านสังคม 

 2.7.1 คนเยอรมัน มุ�งทําหน�าท่ีของตนให�ดีท่ีสุด ผู�เขียนได�ลองถามคนเยอรมันท่ีเป�นผู�ประสานงาน

หลักสูตรท่ีบรรยายข�อมูลพ้ืนฐานของประเทศนี้ว�า สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีมีวิสัยทัศน�ประเทศเป�นอย�างไร 

ได�รับคําตอบว�า “ฉันไม�ทราบ เป�นหน�าท่ีของพรรครัฐบาลท่ีจะกําหนด” แสดงให�เห็นว�าคนเยอรมันสนใจ 

งานในหน�าท่ีของตนเท�านั้น อีกตัวอย�างหนึ่ง คือ พนักงานในร�านขายซิมโทรศัพท�มือถือ ให�บริหารลูกค�าท่ีใช�

บริการอย�างดีท่ีสุด โดยไม�เร�งรีบ ไม�สนใจลูกค�ารายอ่ืน แม�ว�าจะยืนรออย�างรีบร�อนก็ตาม   

 2.7.2 พูดตรง และพูดความจริง การเจรจาจึงมีประสิทธิภาพมาก คนเยอรมันเวลาให�ข�อมูลท่ีมีความ

ไม�แน�นอน มักเน�นย้ําว�า “Safe to say.” การพูดความจริง ทําให�ผู�รับสารตัดสินใจตามจริง ไม�ค�อยผิดพลาด 

 2.7.3 มีความเสมอภาค เช�น ความเสมอภาคทางเพศ เวลาตํารวจสายตรวจปฏิบัติหน�าท่ีในเมือง  

จะเดินเป�นคู� เป�นตํารวจชาย 1 นาย ตํารวจหญิง 1 นาง เดินคู�กัน นอกจากนี้ รัฐบาลมีเปxาหมาย “พัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีเท8ากันท้ังประเทศ”  

 

 

 

2.8   ด�านการท8องเท่ียว 

 2.8.1  การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว นิยมใช�ประวัติศาสตร�เป�นจุดขาย เช�น การสร�างอนุสรณ�สถาน 

ท่ีไม�เหมือนใครในโลก เป�น Landmark ให�รู�ว�าท่ีนี่คือเยอรมนี นักท�องเท่ียวมาเพ่ือถ�ายภาพเป�นท่ีระลึกว�าได�มา

เยอรมนี ไม�จําเป�นว�าต�องมาชมความงดงามอ�อนช�อยของศิลปะ แต�ได�มาสัมผัสกับอดีตอันมีค�าของเยอรมนี  

 2.8.2 อํานวยความสะดวกนักท�องเท่ียวต�างชาติ เช�น ในพิพิธภัณฑ� มีระบบโสต หูฟjงแบบพกพา เลือก

ได�หลายภาษา บรรยายเรื่องราวท่ีเก่ียวข�องกับโบราณวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ� โดยกดหมายเลขรหัสของ

โบราณวัตถุ และรับฟjงข�อมูล ได�รับความรู�และมีความเข�าใจโบราณวัตถุแต�ละชิ้นดียิ่งข้ึน ตามหลักการ “Turn 

information into experience.” นอกจากนี้ การเข�าพิพิธภัณฑ� ห�ามสะพายกระเป�า จึงมีตู�รับฝากกระเป�า

แบบอัตโนมัติ ต�องหยอดเหรียญ 1 ยูโร จึงจะปqดฝาบิดกุญแจล�อคได� เม่ือกลับมา ไขกุญแจเพ่ือเปqดตู�รับกระเป�า

เหรียญ 1 ยูโร ท่ีหยอดไว� จะไหลออกมา คืนแก�เจ�าของ ตามหลักการ “สะดวก ปลอดภัย และประหยัด” 



 

3. บทเรียนท่ีทุกคนนําไปประยุกต5ใช�ได� 

3.1 การต8อรอง (Negotiation)  

 การต�อรอง ทําให�ฝ`ายท่ีต�อรองสําเร็จได�รับประโยชน�มากข้ึน และมีประสิทธิภาพมากกว�าอีกฝ`ายหนึ่ง 

หลักสําคัญของการต�อรอง คือ ต�องดําริว�า “การเจรจาต8อรองเปSนเกมท่ีเราจะต�องชนะ”  และต�อง 

“เตรียมการก8อนเจรจา” โดยวิเคราะห�ข�อตกลงท่ีท้ังสองฝ`ายน�าจะพอใจ ต�องทราบว�า คู�เจรจาคิดอย�างไรและ

ต�องการอะไร ไม�ว�าเรื่องท่ีเจรจาจะซับซ�อนเพียงใด ข�อตกลงท่ีท้ังสองฝ`ายพอใจ มักเป�นคําตอบท่ีเรียบง�าย 

สอดคล�องกับคํากล�าวท่ีว�า “Solutions to complex problems are always simple.” เหมือนกับ

สงครามเย็นระหว�างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ซ่ึงมีความซับซ�อน แต�ประธานาธิบดีเรแกน กล�าวว�า 

“คําตอบง�าย ๆ ของสงครามเย็น คือ ‘We win and they lost.’”  

 ตัวอย�างการต�อรองท่ีผู�เขียนทดลองในเยอรมนี คือ การซ้ือของท่ีระลึกในเมืองเดรสเดน ราคาขายปกติ 

คือ 5 ยูโร ซ่ึงเป�นข�อตกลงท่ีผู�เขียนพอใจท่ีจะซ้ืออยู�แล�ว แต�ต�องการต�อรองราคาให�ลดลงอีก เพ่ือความพอใจ

สูงสุด จึงวิเคราะห�ว�าต�นทุนของสินค�า น�าจะอยู�ประมาณ 3 ยูโร และผู�ขายต�องการกําไรตํ่าสุดท่ี 1 ยูโร จึงมี

ราคาขายตํ่าสุดในใจของผู�ขายท่ี 4 ยูโร และผู�ขายบอกว�าเคยมาเท่ียวประเทศไทย ชอบประเทศไทย ผู�เขียน

ทําท�าเลือกอยู�นาน ตามหลักการ “Be dynamic in negotiation.” ก�อนต�อรองว�า “Can it be four?” ผู�ขาย

ตกลง ผู�เขียนจึงประหยัดได� 1 ยูโร ตามหลักการ “A little more effort can get a larger success.” 

ส�วนเพ่ือนของผู�เขียน ไม�ชอบต�อรอง จึงตกลงซ้ือในราคาปกติ ไม�ได�ส�วนลดจากการซ้ือแต�อย�างใด  

 ตามทฤษฎี ข�อตกลงท่ีเราและคู�เจรจาพอใจอยู�ในใจ เรียกว�า BATNA (Best Alternative to a 

Negotiated Agreement) โดยทุกฝ`ายต�างมีจุดท่ีตัวเองยอมไม�ได� (The Point of No Return) เช�น ก�อนกลับ

ประเทศไทย ผู�เขียนต�องการซ้ือปากกายี่ห�อ DIPLOMAT รุ�น Excellent A ได�สืบราคาในอินเตอร�เน็ท ขายท่ี 

170 ยูโร ดังนั้น BATNA ของผู�เขียน คือ 170 ยูโร และคิดว�าถ�าราคาเกิน 200 ยูโร ก็จะไม�ซ้ือ ดังนั้น  

The Point of No Return จึงเท�ากับ 200 ยูโร ช�วงราคาของการต�อรอง คือ 170 - 200 ยูโร ครั้นเยี่ยมชม

ร�านปากกาในเมืองพอตสดัม ราคาปากกาดังกล�าว ต้ังปxายอยู�ท่ี 120 ยูโร ตํ่ากว�า BATNA ของผู�เขียน จึงตกลง

ซ้ือโดยไม�มีการต�อรองใด ๆ ท้ังนี้ หากราคา ต้ังไว�ท่ี 230 ยูโร ก็จะต�อรองราคา ถ�าทางร�านไม�ลดราคาให�ตํ่ากว�า

หรือเท�ากับ 200 ยูโร ก็จะไม�ซ้ือ และจะเดินออกจากร�าน (ถ�าไม�มีปากกาอ่ืนๆ เป�นทางเลือก) ราคา 200 ยูโร 

จึงเป�น “Walk Away Point” ของผู�เขียน สําหรับคนท่ีซ้ือของ โดยไม�มีการสืบราคาตลาด (ไม�กําหนด 



BATNA) จะไม�สามารถเจรจาต�อรองได�อย�างเหมาะสม เพราะไม�รู�ว�า ราคาขายนั้นถูกหรือแพง การวิเคราะห� 

BATNA ก�อนการต�อรองจึงสําคัญมาก ทําให�ทราบว�าข�อเสนอของฝ`ายตรงความเหมาะสมกับเราหรือไม�    

  สําหรับการปฏิเสธข�อเสนอของคู�เจรจา ต�องยืนกรานว�าไม� พร�อมบอกเหตุผลอย�างชัดเจน ตาม

หลักการ “Say no, and tell why exactly.” เช�น เจ�าของร�านขายของท่ีระลึกในเยอรมันอีกรายหนึ่ง 

ปฏิเสธการลดราคาสินค�า โดยตอบว�า “No, the price is already low.” ถ�าผู�ซ้ือไม�สืบราคามาก�อนก็จะไม�รู�

ว�าเหตุผลท่ีได�รับ ถูกต�องหรือไม� และไม�สามารถต�อรองได� จําต�องซ้ือไป (หากอยากได�จริง ๆ) หรือไม�ซ้ือเลย  

   

 3.2  การปรับเปล่ียน 

 การปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ� ท่ี เปลี่ยนแปลงไป มีความสํา คัญต�อการพัฒนาประเทศ  

การปรับเปลี่ยนภาครัฐให�บรรลุผล จําเป�นต�องเปลี่ยนท้ัง 4 ส�วน ได�แก� โครงสร�าง (เช�น การกระจายอํานาจ 

ปรับอํานาจหน�าท่ี) คน (เช�น เปลี่ยนพฤติกรรม) การดําเนินงาน (เช�น การมอบหมายงาน) และเทคโนโลยี (เช�น 

เปลี่ยนเครื่องมือ) แต�ในทางปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนมักล�มเหลว กลับมาสู�จุดเดิม ตามหลักการ “The more 

we move, the more we fail.” เนื่องจากการยอมแพ�ก�อนจะบรรลุผล   

 ตามทฤษฎี การปรับเปลี่ยนจะเกิดข้ึนเม่ือ เล็งเห็นความจําเป�นของการปรับเปลี่ยน (Need for 

Change) ยินดีท่ีจะปรับเปลี่ยน (Willingness to Change) และสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยน (Ability to 

Change) การกระตุ�นให�เกิดการปรับเปลี่ยน อาจเปลี่ยนระบบ โดยแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ยกเลิกบางสิ่ง

บางอย�างเพ่ือมิให�คนมีพฤติกรรมแบบเดิม และต�องเปลี่ยนให�สําเร็จ เม่ือทีมงานข�ามพ�นจุดเปลี่ยน จะเกิดความ

เชื่อม่ันในตัวผู�นํา ผู�นําต�องธํารงเปxาหมาย ส�วนผู�ตามต�องปรับตัวตามเปxาหมาย คนท่ีปรับตัวไม�ได� จะมีอาการ

ปฏิเสธ ไม�ยอมรับปjญหา จากนั้นเริ่มโกรธ/ติเตียน เม่ือไม�มีใครสนใจ จะขอความช�วยเหลือ/ต�อรองยื่น

ผลประโยชน�เป�นข�อแลกเปลี่ยน เม่ือไม�ได�ผลอีก จะเสียใจ และท�ายสุดจะยอมรับชะตากรรม พร�อมท่ีจะ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม� (ถ�ามี) ท้ังนี้ การริเริ่มปรับเปลี่ยน ง�ายกว�าการนําความเปลี่ยนแปลงให�

เกิดข้ึนอย�างยั่งยืน หัวใจของการปรับเปลี่ยน คือ “ต�องเปล่ียนตลอด 24 ช่ังโมง” และ “อย8ายอมแพ�เร็วนัก”  

 

 

 

 



แนวคิดจากการประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี 
 

                                วีรยา จันทรดี 
       นักวิชาการช#างศิลปXชํานาญการพิเศษ 

               กรมศิลปากร 
 
บทความนี้เกิดข้ึนจากการท่ีผู�เขียนได�มีโอกาสเข�าร�วมหลักสูตรฝ7กอบรมเป�นกลุ�มเพ่ือการพัฒนาองค�

ความรู� โดยเน�นการศึกษานโยบายของไทยกับต�างประเทศภายใต�แนวนโยบายภาครัฐ 11 ด�าน และการพัฒนา
สมรรถนะด�านการบริหารและความเป�นผู�นํา ณ  Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) 
สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว�างวันท่ี 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ด�วยทุนรัฐบาลไปฝ7กอบรมใน
และ/หรือต�างประเทศ ประจําปD 2559 (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) ซ่ึงตลอดระยะเวลา
สองสัปดาห�นี้ ผู�เขียนได�เรียนรู�เก่ียวกับประเทศเยอรมนีในหลายด�าน ได�แก� ระบบการปกครอง การบริหาร
ราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ นวัตกรรมในการบริหารงานภาครัฐ(e-Government) การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ ของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี การบริหารจัดการการเจรจาต�อรอง การบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารและความเป�นผู�นํา การเรียนรู�จากกรณีศึกษาต�างๆของ
เยอรมนี การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการแบ�งกลุ�มทํางานเป�นทีมในกิจกรรมต�างๆเพ่ือเสริมสร�างทักษะความ
เป�นผู�นําและการเจรจาต�อรอง  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ�และความคิดเห็นระหว�างวิทยากรและ
ผู�เข�ารับการอบรม กระชับความสัมพันธ�และสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างผู�เข�ารับการอบรมด�วยกัน
รวมท้ังวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิในด�านต�างๆ โดยผู�เขียนมีความสนใจและได�สรุปเนื้อหา ข�อเสนอแนะในส�วนท่ี
เก่ียวกับการประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี (German Politico – 
Administrative Coordination and Cultural Policy ซ่ึงเห็นว�าเป�นประโยชน�ต�อการนํามาปรับใช�ในการ
ดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมต�อไปในอนาคต 

 
การประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี 
(German Politico – Administrative Coordination and Cultural Policy) 

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด�วย 16 รัฐ แต�ละรัฐมีรัฐธรรมนูญเป�นของตนเอง โดยสภา
ผู�แทนแห�งรัฐมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกพรรคต�างๆในรัฐนั้นๆและสามารถออกกฎหมายใช�เองภายในรัฐได� 
โดยท่ัวไปอํานาจในการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมเป�นของรัฐบาลกลาง(Federal State) ซ่ึงจะรับผิดชอบ
ด�านนโยบายวัฒนธรรมต�างประเทศ ปjญหาลิขสิทธิ์ กฎหมายเผยแพร�และสวัสดิการสังคมสําหรับศิลปqน และ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับการจัดกิจกรรมด�านวัฒนธรรมในโครงการและองค�กรต�างๆท่ีดําเนินการโดยรัฐบาล
กลาง เช�น ละครโอเปรา การถ�ายทําภาพยนตร� เป�นต�น  

 



ในแต�ละรัฐสามารถท่ีจะกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมของตนเองได�แต�ในการจัดสรรงบประมาณและ
เงินทุนจะข้ึนอยู�กับรัฐบาลกลาง  ในขณะท่ีระดับท�องถ่ินหากมีงบประมาณก็สามารถท่ีจะสร�างพิพิธภัณฑ� โรง
ละคร ของท�องถ่ินเองได� โดยเทศบาลจะรับผิดชอบห�องสมุด โรงละคร พิพิธภัณฑ� และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของท�องถ่ิน นอกจากนั้นสหภาพยุโรปก็มีทุนสนับสนุนโครงการด�านวัฒนธรรมเช�นกัน ซ่ึงเยอรมนีนับว�าเป�น
ประเทศท่ีมีส�วนแบ�งในการให�ทุนสนับสนุนด�านวัฒนธรรมค�อนข�างมากแต�ก็มีข�อวิพากษ�วิจารณ�ของสังคมใน
การกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนีว�า ดําเนินการช�าและยุ�งยาก มีโครงสร�างแบบอนุรักษ�นิยม ขาด
จิตวิญญาณในการสร�างสรรค�สิ่งใหม�ๆ และเป�นพิธีรีตองแบบระบบเจ�าขุนมูลนายมากเกินไป อันสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการในการกําหนดนโยบายซ่ึงเป�นการประสานงานระหว�างฝ`ายการเมืองและฝ`ายบริหาร 

 
 โดยท่ัวไปฝ`ายการเมืองจะเป�นผู�ตัดสินใจกําหนดนโยบายและฝ`ายบริหารรับนโยบายไปดําเนินการ ซ่ึง

ฝ`ายบริหารจะมีความรู�ท่ีฝ`ายการเมืองมักจะไม�มี เป�นผู�ให�คําแนะนําและเตรียมความพร�อมให�กับฝ`ายการเมืองท่ี
เป�นผู�ตัดสินใจ ซ่ึงส�วนใหญ�จะไม�ใช�ผู�เชี่ยวชาญในด�านวัฒนธรรม มีเวลาและความสนใจท่ีจะอุทิศทุ�มเทในแต�ละ
ข�อเสนอนโยบายจํากัด ทําให�ขาดการพิจารณาวิเคราะห�อย�างเอาจริงเอาจังในแต�ละประเด็น ผู�เชี่ยวชาญของ
ฝ`ายบริหารจึงเป�นทรัพยากรสําคัญในการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรม ท้ังลูกจ�างของรัฐ ( Public 
Employees) และข�าราชการ (Civil Servant) ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการบริหารในหน�วยงานของตน นับว�าเป�น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค�าสําหรับประชาชนท่ีทํางานในด�านศิลปวัฒนธรรมมากกว�านักการเมือง 

 
 ในการเสนอนโยบายจะเป�นไปตามลําดับข้ัน จากหน�วยงานบริหารต�างๆข้ึนไปจนถึงระดับการ

ตัดสินใจของฝ`ายการเมือง นโยบายทางวัฒนธรรมมักจะต�องมีการประสานงานระหว�างหน�วยงานของการ
พัฒนาเมือง, ประเด็นทางสังคมวิทยาศาสตร�และการเงิน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

- หน�วยงานท่ีเป�นผู�นําจะเตรียมข�อเสนอนโยบายท่ีมักจะเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในสังคมและ 
  คํานึงถึงแง�มุมทางกฎหมาย 
-ข�อเสนอนโยบายจะถูกส�งต�อไปยังทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องซ่ึงจะสอบถามถึงผลกระทบของนโยบาย 
  ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน�วยงานนั้นๆ และพิจารณาเสนอแนะแก�ไขปรับปรุง 
-ข�อเสนอนโยบายจะถูกแก�ไขปรับปรุง โดยคํานึงถึงความต�องการ คําเสนอแนะของหน�วยงานอ่ืนๆท่ี 
 เก่ียวข�อง และต�องได�รับความเห็นชอบจากหน�วยงานต�างๆก�อนท่ีจะนําไปปรับใช� 
ผลของกระบวนการดังกล�าวคือ นโยบายได�รับการยอมรับและเห็นชอบจากทุกหน�วยงานและผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสียของท�องถ่ิน มักจะแสดงถึงจุดร�วมระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและเป�นทางเลือกท่ีเป�นไปได�ท้ังทาง
กฎหมาย การเมืองและการเงิน ความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนได�มักจะได�รับการแก�ไขในระหว�างกระบวนการ
พิจารณาข�อเสนอนโยบายนี้ 

กระบวนการกําหนดนโยบายของเยอรมนีมีรูปแบบการดําเนินการอย�างเป�นระบบ มีความเป�นทางการ
สูงและให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของผู�ท่ีเก่ียวข�องในทุกภาคส�วนและมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ประเด็นสําคัญสู�ระดับท�องถ่ิน( Local Governance) องค�กรระดับท�องถ่ินมีอิสระในการบริหารจัดการท�องถ่ิน



ของตนเอง สร�างการทํางานในลักษณะความความร�วมมือระหว�างรัฐ เอกชนและประชาชน มีการออกแบบ
องค�กรและรูปแบบการทํางานของหน�วยงานรัฐในระดับท�องถ่ินให�เหมาะสมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชนได�มีส�วนร�วมอย�างเต็มท่ี 

 
สําหรับกระบวนการกําหนดนโยบายของประเทศไทย จะเห็นว�ามีกระบวนการดําเนินการอย�างเป�น

ทางการเช�นกัน ท้ังฝ`ายนิติบัญญัติดําเนินการโดยรัฐสภา ฝ`ายบริหารดําเนินการโดยคณะรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง กรม และฝ`ายตุลาการดําเนินการโดยศาล ซ่ึงส�วนใหญ�ยังให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมค�อนข�างน�อย
และไม�ครอบคลุมทุกภาคส�วน มักจะเป�นการสั่งการลงมาตามลําดับข้ันในการรับนโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติ  

ในด�านวัฒนธรรมนั้นประเทศไทยได�ใช�แผนแม�บทวัฒนธรรมแห�งชาติ (พ.ศ.2550 – 2559) 1  
เป�นกรอบทิศทางในการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือ
วันท่ี 5 สิงหาคม 2552 อนุมัติให�ใช�แผนดังกล�าวและมอบหมายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องไปจัดทําแผนปฏิบัติการ 
โดยให�กระทรวงวัฒนธรรมเป�นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อน แผนแม�บทฯดังกล�าวเป�นแผนยุทธศาสตร�การ
ดําเนินงานด�านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกําหนดสาระสําคัญท่ีสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 10 และในปD
พ.ศ.2554 กระทรวงวัฒนธรรมได�มอบหมายให�สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ (กวช.) 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� ดําเนินการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนแม�บทฯ ดังกล�าว โดยมีการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองรับข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและกลุ�มเยาวชน เชิญ
ตัวแทนเยาวชนและผู�ท่ีทํางานเก่ียวข�องกับเยาวชนในด�านวัฒนธรรม อาทิเช�น สภาองค�กรชุมชนกรุงเทพมหานคร 
เครือข�ายสังคมวัฒนธรรมแห�งปjญญา เครือข�ายเยาวชนรักดี เครือข�ายพลังเยาวชนเพ่ือการปฏิรูป สภาเด็กและ
เยาวชนแห�งประเทศไทย  มาร�วมกําหนดทิศทางในการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และระดมสมองให�
ข�อคิดเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงแผนแม�บทฯ ให�มีความสอดคล�องกับบริบทสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปjจจุบัน และสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 2  ซ่ึงนับว�าเป�นความ
พยายามอย�างยิ่งของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีจะสร�างการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องในการระดมสมองและรับฟjง
ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะเพ่ือนํามากําหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนางานวัฒนธรรม 
 

ดังนั้นเพ่ือเป�นการส�งเสริมและสร�างการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วนในการกําหนด
นโยบายทางวัฒนธรรมอย�างแท�จริง ขอเสนอแนะให�สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดซ่ึงเป�นหน�วยงานราชการส�วน
ภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศและมีการทํางาน
ท่ีใกล�ชิดกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน(อปท.) ซ่ึงประกอบไปด�วย องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาลและ
องค�กรบริหารส�วนตําบล ในการดําเนินงานของจังหวัดในด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยู�แล�ว และส�วนใหญ�
ยังคงดําเนินงานโดยการรับนโยบายมาปฏิบัติงานร�วมกับอปท.ซ่ึงรับนโยบายจากกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยมาอีกทางหนึ่งเช�นกัน จึงควรส�งเสริมให�สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป�นศูนย�กลาง
ในการเชื่อมประสานงานการสอบถามปjญหาและรวบรวมความต�องการ ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะของผู�มีส�วน



เก่ียวข�อง เครือข�าย กลุ�มชุมชน หน�วยงานต�างๆท้ังภาครัฐและเอกชนของท�องถ่ิน เพ่ือนํามากําหนดข�อเสนอ
นโยบายทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากความต�องการของท�องถ่ินนั้นๆอย�างแท�จริงและนําเสนอข้ึนมาตามลําดับข้ัน
ต�อไป  ซ่ึงคาดว�าการกําหนดข�อเสนอนโยบายในรูปแบบนี้จะก�อให�เกิดประโยชน�อย�างยั่งยืน สอดคล�องและ
ส�งเสริมความเป�นเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมของท�องถ่ินแต�ละแห�งท่ีมีความหลากหลายแตกต�างกันมากกว�าการ
รับนโยบายจากเบ้ืองบนท่ีส�วนใหญ�มักจะเป�นการกําหนดในภาพรวมมาดําเนินการอย�างท่ีเป�นอยู�ทุกวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 รายละเอียดเพ่ิมเติม http://www.strategypolice.com/webdatas/Plan/p_11.pdf 
     (สืบค�นเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559) 
     2 เรียบเรียงข�อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�, แผนแม�บทวัฒนธรรมแห�งชาติ 
     พ.ศ.2550 – 2559 http://www.m-culture.go.th/policy/ewt_news.php?nid=38 
     (สืบค�นเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559) 



โครงสร�างการให�บริการสาธารณะที่น8าสนใจ 
 

ศุภกร เลาหพิทักษ�วร 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

สํานักงานประกันสังคม 
 
 ในระหว�างวันท่ี 21 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559 ผมได�มีโอกาสเข�าร�วมอบรมหลักสูตรความเป�น
ผู�นําและการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) ท่ี Potsdam Center for Policy and 
Management (PCPM) ณ สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว�าง 2 สัปดาห�ท่ีเข�าอบรม ผมได�เรียนรู�รูปแบบ
การปกครอง      การบริหารจัดการภาครัฐของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี การเจรจาต�อรอง รวมถึงการ
พัฒนาทักษะการเป�นผู�นํา  

การฝ7กอบรมในครั้งนี้หัวข�อท่ีผมมีความสนใจเป�นพิเศษ คือ เรื่องโครงสร�างใหม�ของการให�บริการ
สาธารณะ (New Structure of Public Service Delivery) ซ่ึงกล�าวถึงการปรับรูปแบบการบริหารส�วน
ราชการ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน และผมคิดว�าความรู�เรื่องนี้สามารถนํามาประยุกต�ใช�กับ
ประเทศไทยได�เป�นอย�างดี 

ศ.ดร. Christoph Reichard ซ่ึงเป�นผู�บรรยาย กล�าวว�าเราสามารถแบ�งโครงสร�างการให�บริการ
สาธารณะออกเป�น 5 แบบ ตามระดับข้ันของกลไกตลาด (Market Mechanism) จากน�อยไปหามาก ดังรูปท่ี 
1  
 

รูปท่ี 1 การแบ�งโครงสร�างการให�บริการสาธารณะ 
 

 
 

รูปแบบท่ี ๑ โครงสร�างการให�บริการสาธารณะโดยหน8วยงานราชการ (Core Administration Unit) 
หน�วยงานราชการ (Core Administration) คือ โครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบด้ังเดิม มีรัฐ

เป�นผู�กําหนดนโยบายและบริหารจัดการท้ังหมด โครงสร�างรูปแบบนี้มักเก่ียวกับการดําเนินนโยบายท่ีสําคัญ



ของภาครัฐ เช�น ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายด�านความปลอดภัย เนื่องจากรัฐบาลคํานึงถึง
ผลประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับเป�นหลัก จึงทําให�ประชาชนส�วนใหญ�สามารถรับบริการจากหน�วยงานราชการใน
ราคาท่ีถูก ระบบนี้มีข�อดี คือทําให�ประชาชนท่ีมีรายได�น�อยสามารถเข�าถึงบริการของภาครัฐได�เท�ากับผู�มีรายได�
มาก ลดความเหลื่อมล้ําระหว�างคนในสังคม 
 อย�างไรก็ดี หน�วยงานราชการเป�นองค�กรท่ีให�บริการสาธารณะขนาดใหญ� ประกอบไปด�วยหน�วยงาน
เป�นลําดับข้ันต้ังแต�กระทรวง กรม และกอง ทํางานโดยเน�นท่ีความถูกต�องของเนื้องานเป�นหลัก มีการ
ตรวจสอบเนื้องานเป�นลําดับข้ัน ซ่ึงกว�างานจะถึงมือผู�มีอํานาจสูงสุดในแต�ละหน�วยงานก็ใช�ระยะเวลานาน 
ส�งผลให�เกิดความล�าช�าในการทํางาน  นอกจากนี้หลายครั้งท่ีหน�วยงานราชการขาดงบประมาณเพ่ือมาพัฒนา
องค�กร เช�น งบประมาณด�านอุปกรณ�คอมพิวเตอร� งบประมาณด�านระบบ IT ทําให�ประสิทธิภาพในการ
ให�บริการแก�ประชาชนลดลง   
 
รูปแบบท่ี 2 โครงสร�างการให�บริการสาธารณะโดยหน8วยงานอิสระ (Autonomous Public Sector 
Entity) 
 หน�วยงานอิสระ คือ หน�วยงานท่ีแยกตัวออกจากหน�วยงานราชการ แต�ยังมีรัฐเป�นเจ�าของ ลักษณะ
สําคัญของหน�วยงานอิสระ คือ รัฐไม�ได�ควบคุมหน�วยงานนั้นอย�างใกล�ชิด (At Arm’s Length)  หน�วยงาน
อิสระจะให�บริการสาธารณะในระดับใหญ�  ได�รับการสนับสนุนด�านการเงินจากภาครัฐ และยังให�บริการภายใต�
กฎเกณฑ�บางอย�างของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต�างๆ เช�น การไฟฟxาฝ`ายผลิต การประปาส�วนภูมิภาค คือหนึ่งใน
การให�บริการรูปแบบของหน�วยงานอิสระ  

เหตุผลหลักของการให�บริการแบบหน�วยงานอิสระ คือ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพราะ
จะมีคณะผู�บริหารติดตามผลการดําเนินงานอย�างใกล�ชิด หน�วยงานอิสระยังมีกฎระเบียบท่ียืดหยุ�นมากกว�า
หน�วยงานราชการ เช�น เลื่อนตําแหน�งหรือให�โบนัสบุคลากรในองค�กรตามผลการดําเนินงาน ไม�ใช�ยึดตามระบบ
อาวุโสมากกว�าผลงาน นอกจากนี้หน�วยงานอิสระยังช�วยลดภาระด�านการเงินของภาครัฐ กล�าวคือ หาก
หน�วยงานอิสระสามารถบริหารงานและจัดเก็บค�าบริการจากประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ  รัฐจะมีรายได�
จากการบริหารงานของหน�วยงานอิสระมากกว�าท่ีเป�นโครงสร�างแบบราชการ  
 จากผลการศึกษาพบว�า ในบางหน�วยงานการเปลี่ยนโครงสร�างการให�บริการสาธารณะจากแบบ
ราชการเป�นแบบหน�วยงานอิสระทําให�ประสิทธิภาพสูงข้ึน มีอิสระในการบริหารงานมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของ       การบริหารทรัพยากรบุคคล อย�างไรก็ดี ผลเสียท่ีตามมา คือ รัฐไม�สามารถควบคุมการบริหารงานได�
ท้ังหมด เพราะรัฐบาลอาจมีหน�วยงานอิสระภายใต�การดูแลอยู�มาก ทําให�การดูแลหน�วยงานอิสระไม�ท่ัวถึง อีก
ท้ังหน�วยงานอิสระ   มีความยืดหยุ�นในกระบวนการการจัดซ้ือจัดจ�าง  ซ่ึงเป�นช�องในการทุจริตได�ง�าย  เช�น 
จัดซ้ือสินค�าในราคาท่ีสูงเกินจริงเพราะใช�การตกลงราคาแทนการประมูล 
 
 



รูปแบบท่ี 3 โครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบความร8วมมือระหว8างภาครัฐและเอกชน (Public-
Private-Partnership) 
 ลักษณะสําคัญของโครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน คือ     
รัฐและเอกชนเป�นเจ�าของร�วมกัน มีจุดประสงค�ร�วมกันในการให�บริการและนําทรัพยากรท่ีมีในแต�ละฝ`ายมาใช�
ร�วมกันเพ่ือก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุด เช�น ภาครัฐอาจจะมีท่ีดินสําหรับการสร�างรถไฟฟxาส�วนเอกชนอาจจะมี
ความรู�ในด�านการบริหารจัดการรถไฟฟxา ดังนั้นการร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนจึงเกิดประโยชน�ต�อท้ัง
สองฝ`าย     เหตุจูงใจหลักในการให�บริการสาธารณะแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทํางานโดนอาศัยจุดเด�นของแต�ละฝ`ายท้ังในด�านของความรู� เงินทุน และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ท่ีท้ังสองฝ`ายมี  ท้ังยังเป�นการกระจายความเสี่ยงไปยังภาคเอกชน ยกตัวอย�างเช�น ในการขุดเจาะบ�อน้ํามัน 
ต�องใช�เงินทุนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงท่ีจะไม�พบบ�อน้ํามันหลังจากขุดลึกลงไปใต�ทะเล  หรือพบบ�อน้ํามันท่ี
มีขนาดเล็กไม�คุ�มกับต�นทุนท่ีเสียไป ดังนั้นรัฐอาจจะใช�โครงสร�างแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน 
เช�น ประมูลสัมปทานในรูปแบบต�างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยให�เอกชนท่ีมีความชํานาญและเทคโนโลยี
ในการขุดเจาะข้ันสูงเป�นผู�เข�าประมูลโครงการ และรัฐอาจปjนส�วนแบ�งของรายได�ท่ีเอกชนได�รับ เป�นต�น  
นอกจากนี้โครงสร�างแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนเป�นการลดขนาดของราชการให�เล็กลง ทําให�
รัฐบาลสามารถบริหารงานโครงสร�างแบบราชการได�ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 โครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนสามารถแบ�งออกเป�น 2 
แบบ คือ 1. แบบสัญญาความร�วมมือ (Contractual PPP)  มักอยู�ในรูปแบบการลงทุนก�อสร�างโครงสร�าง
พ้ืนฐานต�างๆ เช�น รถไฟฟxาความเร็วสูงในประเทศเนเธอร�แลนด� สนามบินในกรุงเอเธนส� ประเทศกรีซ เป�นต�น 
โดยเอกชนเป�นคนลงทุนและดําเนินการเพียงฝ`ายเดียว รัฐอาจได�รับผลตอบแทนจากการปjนส�วนรายได�จากการ
ดําเนินงาน    และ 2. แบบองค�กรความร�วมมือระหว�างรัฐและเอกชน (Organizational PPP) ซ่ึงจะจัดต้ัง
บริษัทโดยรัฐและเอกชนเป�นผู�ถือหุ�นในบริษัท  

โครงสร�างแบบความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน มีข�อดี คือ ลดค�าใช�จ�ายภาครัฐ เพราะเอกชนมี
ส�วนร�วมในการลงทุน ลดภาระการทํางานของภาครัฐเพราะเอกชนมีส�วนในการบริหารจัดการ ข�อเสีย คือ ใน
ระยะยาวประชาชนอาจจะมีภาระค�าใช�จ�ายในการซ้ือบริการสาธารณะท่ีสูงข้ึนเพราะภาคเอกชนจะคํานึงถึงผล
กําไรขาดทุนเป�นสําคัญ  

 
รูปแบบท่ี 4 โครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบสัญญาว8าจ�าง (Contracting-Out)  
 การให�บริการสาธารณะแบบสัญญาว�าจ�าง คือ การท่ีรัฐว�าจ�างเอกชนมาดําเนินการในงานท่ีไม�มีความ
ซับซ�อนแทนรัฐ แรงจูงใจในการให�บริการสาธารณะแบบสัญญาว�าจ�าง คือ การลดต�นทุนในการให�บริการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการเพราะจ�างผู�ท่ีมีความชํานาญมาทํางานหน�าท่ีแทนรัฐ ในปjจจุบันการให�บริการ
แบบสัญญาว�าจ�างมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึน ตัวอย�างของสัญญาว�าจ�าง เช�น งานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน งาน
ยามรักษาความปลอดภัยของอาคาร ข�อดีของระบบสัญญาว�าจ�าง คือ รัฐไม�ต�องบริหารจัดการด�านบุคลากร ไม�



ต�องจัดหางบประมาณเพ่ือซ�อมบํารุงอุปกรณ�ท่ีเสื่อมไป อย�างไรก็ตาม บุคลากรของรัฐจะขาดทักษะความ
ชํานาญในงานท่ีใช�ระบบสัญญาว�าจ�าง 
 
รูปแบบท่ี 5 โครงสร�างการให�บริการสาธารณะแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
 การให�บริการสาธารณะแบบการแปรรูปวิสาหกิจ คือ การโอนความเป�นเจ�าของในทรัพย�สินจากรัฐเป�น
เอกชน โดยเชื่อว�าโครงสร�างแบบนี้จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทําให�องค�กรมีกําไรท่ีสูงข้ึน 
นอกจากนี้ยังเป�นการระดมทุนจากภาคเอกชน ลดค�าใช�จ�ายจากทางภาครัฐ 
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบ�งได�เป�น 4 ประเภท คือ 1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบทางการ (Formal 
Privatization) คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของตัวองค�กร จากอยู�ภายใต�รูปแบบราชการเป�น
รูปแบบนิติบุคคล โดยไม�มีการเปลี่ยนความเป�นเจ�าของ 2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจากทรัพย�สินของรัฐ 
(Privatization of State Properties) 3. การแปรรูปฟjงก�ชันงาน (Functional Privatization) และ 4. การ
แปรรูปอย�างมีนัยสําคัญ (Material Privatization) คือ การโอนงาน ภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบทุกอย�าง
ให�แก�ภาคเอกชน 
 ตัวอย�างของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีประสบความสําเร็จ เช�น บริษัทไปรษณีย�ของประเทศ
เนเธอร�แลนด� (TPG Post Netherlands) โดยหลังจากท่ีมีการแปรรูปแล�ว บริษัทไปรษณีย�ได�ให�บริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากข้ึน แต�คงราคาไว�ไม�ให�สูงเกินไป มีการขยายสาขาไปยังต�างประเทศและ
ได�รับความพึงพอใจอย�างสูงจากผู�ใช�บริการ สิ่งหนึ่งท่ีเป�นตัวส�งเสริมให�บริษัทไปรษณีย�ประสบผลสําเร็จเพราะมี
กฎข�อบังคับในการแปรรูปและ  การดําเนินงานของบริษัทไปรษณีย�ท่ีออกโดยรัฐอย�างชัดเจน  
 ตัวอย�างของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีล�มเหลว เช�น การรถไฟของประเทศอังกฤษ ต้ังแต�ปDค.ศ. 1992 การ
รถไฟประเทศอังกฤษถูกแปรรูปเป�นบริษัทเล็กๆ จํานวนมาก อย�างไรก็ดีกิจการเหล�านี้มักประสบปjญหาขาดทุน 
และมีงบประมาณไม�เพียงพอในการลงทุนปรับปรุงโครงสร�างใหม�ๆ นอกจากบริการและคุณภาพท่ีแย�ลงแล�ว 
ราคา        ค�าโดยสารรถไฟก็เพ่ิมสูงข้ึน ทําให�ประชาชนผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจในการให�บริการของการ
รถไฟในระดับท่ีลดลงจากก�อนท่ีมีการแปรรูป 
 ข�อดีของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ ลดต�นทุนในการให�บริการ มีการใส�ใจกับความพึงพอใจของลูกค�า
มากข้ึน ลดภาระด�านการคลังท่ีต�องมาสนับสนุน นอกจากนี้ยังเป�นการส�งเสริมการแข�งขันในตลาด ทําให�บริษัท
ท่ีแปรรูปไปมีความพยายามเพ่ิมคุณภาพของสินค�าและบริการให�มากข้ึน  ส�วนข�อเสียในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
คือ ผู�ใช�บริการอาจจะต�องจ�ายค�าสินค�าและบริการเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากบริษัทท่ีแปรรูปจะคํานึงถึงกําไรขาดทุน
เป�นสําคัญ ส�วนใหญ�มักจะกําหนดราคาสินค�าอ�างอิงราคาตลาด ไม�เหมือนเม่ืออยู�ภายใต�หน�วยงานราชการท่ี
มักจะกําหนดราคาสินค�าและบริการเป�นราคาคงท่ีและมักมีราคาตํ่ากว�าราคาตลาด นอกจากนี้หากบริษัทท่ีแปร
รูปเป�นบริษัทขนาดใหญ�เม่ือเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะทําให�การแข�งขันในอุตสาหกรรมลดลง
เพราะบริษัทขนาดเล็กอ่ืนๆ มักจะมีต�นทุนท่ีสูงกว�า ทําให�หลายบริษัทอาจจะต�องออกจากอุตสาหกรรมไป 
ผลเสียต�อบุคลากรในบริษัท คือ พวกเขาอาจตกงานหากไม�สามารถทํางานได�ตามตัวชี้วัดท่ีบริษัทจัดทําข้ึน  ต�าง
จากข�าราชการท่ีแทบไม�มีโอกาสท่ีจะถูกให�ออกจากราชการ 



อย�างไรก็ดี ในปjจจุบันเริ่มมีแนวโน�มท่ีจะให�รัฐเป�นผู�ให�บริการสาธารณะแทนเอกชน เหตุผลหนึ่งเป�น
เพราะค�าบริการของเอกชนคิดมีราคาสูงกว�าของรัฐบาลมาก ทําให�ประชาชนท่ีมีรายได�ตํ่าจํานวนมากไม�
สามารถเข�าถึงบริการได� เช�น ในประเทศอังกฤษมีการโอนการให�บริการของการรถไฟคืนให�แก�รัฐ  อีกตัวอย�าง
ท่ีสําคัญ คือ        การประปาในกรุงเบอร�ลิน ในปDค.ศ. 1999 รัฐบาลของกรุงเบอร�ลินขายหุ�นร�อยละ 49.9  
ของการประปากรุงเบอร�ลินให�กับเอกชน  ไม�ก่ีปDหลังจากนั้นราคาน้ําประปาข้ึนราคามากกว�าร�อยละ 24 ในปD
ค.ศ. 2011 รัฐบาลสภากรุงเบอร�ลินจึงมีการลงมติมากกว�าร�อยละ 98 ให�รัฐบาลเบอร�ลินซ้ือหุ�นการประปากรุง
เบอร�ลินคืนจากเอกชน 

แนวคิดโครงสร�างการให�บริการสาธารณะเป�นเรื่องเป�นเรื่องท่ีน�าศึกษาเป�นอย�างยิ่ง เพราะเราสามารถ
นํามาประยุกต�ใช�กับระบบในประเทศไทยได� อย�างไรก็ดีไม�มีโครงสร�างไหนดีท่ีสุดเพราะแต�ละโครงสร�างก็มี
ข�อเด�นและข�อด�อยท่ีแตกต�างกัน สิ่งท่ีสําคัญคือการประยุกต�ใช�โครงสร�างท่ีเหมาะสมกับองค�กรท่ีสุด 
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาครัฐ 
 

   สุรยุทธ กอบกิจพานิชผล 
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ  

กรมสรรพากร 
 
ในปjจจุบัน ธรรมาภิบาล เป�นหลักการท่ีท้ังภาครัฐ และเอกชนนํามาใช�บริหารงานอย�างแพร�หลาย โดยเป�น
หลักการท่ีช�วยส�งเสริมองค�กรให�มีศักยภาพและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาทิเช�น ก�อให�เกิดความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� พนักงานในองค�กรร�วมมือร�วมแรงร�วมใจกันทํางานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต โดยเป�นไปตามกฎระเบียบ 
ส�งผลให�การประกอบการขององค�กรเป�นไปอย�างราบรื่น มีการพัฒนา และขยายตัวอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้  
ยังก�อให�เกิดความม่ันใจท้ังจากผู�บริหารในองค�กรเอง และจากบุคลภายนอก ก�อให�เกิดความศรัทธาและเชื่อม่ัน
ในองค�กรนั้น ๆ โดยสําหรับภาคเอกชน หากเป�นท่ียอมรับว�าเป�นองค�กรท่ีโปร�งใส ย�อมได�รับความไว�วางใจจาก
นักลงทุนท้ังในและต�างประเทศในการร�วมทําธุรกิจ สําหรับภาครัฐ ทําให�เกิดรัฐบาลท่ีโปร�งใสตรวจสอบได�  
ย�อมสร�างความเชื่อม่ันให�แก�นักลงทุนท้ังในประเทศ ต�างประเทศ และประชาชน ซ่ึงส�งผลเชิงบวกต�อ
ภาพลักษณ�ท่ีดีเป�นรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ และก�อให�เกิดการขยายตัวท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคม เป�นต�น 
 
ความหมายของธรรมภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต�าง ๆ ให�เป�นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช�ได�ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้
ยังครอบคลุมถึง การประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต�องชอบธรรมท้ังปวง  
ซ่ึงวิญ´ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได� การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค�กรภายนอก เป�นต�น ดังนั้น ธรรมภิบาลจึงถือเป�น เครื่องมือในการบริหารบ�านเมืองและสังคม กํากับดูแล
กิจการและองค�กร ทําให�เกิดระเบียบในสังคม ตลอดจนนํามาปรับใช� ท้ังส�วนภาครัฐบาลและเอกชน  
เพ่ือก�อให�เกิดความพัฒนาอย�างยั่งยืน และเป�นส�วนเสริม ความเข�มแข็งหรือสร�างภูมิคุ�มกันแก�ประเทศ  
เพ่ือบรรเทาปxองกันหรือแก�ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู�สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร�งใส และความมีส�วนร�วม อันเป�นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป�นมนุษย� และ
การปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นพระประมุข สอดคล�องกับความเป�นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปjจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบ บริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542) 
 
 
 
 
 



หลักการสากลของธรรมาภิบาล 
องค�การสหประชาชาติ กําหนดหลักการท่ัวไปของธรรมาภิบาล ไว� 8 หลักการ ดังนี้ 
 
1.  การมีส8วนร8วม     
        การมีส�วนร�วมของพนักงานในองค�กร คือ การร�วมวางเปxาหมาย รวมไปถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ
ต�างๆ โดยให�สมาชิกในองค�กรมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และให�ความเห็นอย�างอิสระ ก�อให�เกิดความสามัคคี 
เนื่องจาก สมาชิกมีส�วนในการกําหนดแผนการทํางาน ตลอดจนวิธีการต�างๆ ก�อให�เกิดความร�วมแรงร�วมใจกัน
ในการทํางาน และเป�นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว� อย�างสมัครใจ  
 

2.  การปฏิบัติตามกฎ     
        ในการดําเนินการทุกข้ันตอนโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลนั้น จะมุ�งเน�นความถูกต�องตามกรอบของ
กฎหมาย มีการปฏิบัติอย�างเสมอภาคและเป�นธรรมกับประชาชนโดยเท�าเทียมกัน ไม�เลือกปฏิบัติ ไม�
ลําเอียง ทุกคนในสังคมอยู�ภายใต�ข�อกําหนดของกฎหมายเดียวกัน  
 
3.  ความโปร8งใส       
        ความโปร�งใสมุ�งเน�นไปท่ี ความถูกต�อง เปqดเผยข�อมูลอย�างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได� สิ่งนี้
ช�วยแก�ปjญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได�ท้ังในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเข�ามีบทบาทอย�างมากในการตรวจสอบ
และรายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอ ข�าวสารให�แก�สังคมได�รับทราบ 
 
4.  ความรับผิดชอบ       
        ความรับผิดชอบจะมุ�งเน�น การทําหน�าท่ีของตนให�ดีท่ีสุด เอาใจใส�จดจ�อ  ต้ังใจ  มุ�งม่ันต�อหน�าท่ีการงาน 
และช�วยเป�นเครื่องผลักดันให�ปฏิบัติงานตามระเบียบรู�จักเคารพสิทธิของผู�อ่ืน ปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีต�อง
รับผิดชอบและมีความซ่ือสัตย�สุจริต คนท่ีมีความรับผิดชอบ จะทําให�การปฏิบัติงานไปสู�เปxาหมายท่ีวางไว� และ
ช�วยให�การทํางานร�วมกันเป�นไปด�วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป�นภาระผูกพันท่ีผู�นําต�องสร�างข้ึนเพ่ือให�
องค�การสามารถบรรลุเปxาหมายได�อย�างดี   
 
5.  ความสอดคล�อง       
        ความสอดคล�องจะมุ�งเน�น ในเรื่องความต�องการของกลุ�มคนในสังคมเนื่องจากแต�ละบุคคลย�อมจะมี
ความต�องการ และทัศนคติท่ีแตกต�างกัน ดังนั้น จึงต�องการหาความต�องการท่ีสอดคล�องต�องกันของสังคมมา
เป�น ข�อปฏิบัติเพ่ือลดปjญหาความขัดแย�งในสังคม     
 
 



 
6.  ความเสมอภาค       
        ความเสมอภาคเท�าเทียมกัน เป�นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงได�รับจากรัฐบาล ท้ังการบริการ
ด�านสวัสดิการ ไม�มีการเลือกปฏิบัติ ให�ความเท�าเทียมในการให�บริการแก�ประชาชน ในทุกๆด�าน 
 
7.  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
        จะมุ�งเน�น การใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�าและประหยัด โดยก�อให�เกิดประโยชน�จากการใช�ทรัพยากร
ให�ได�มากท่ีสุด คุ�มค�ากับเงินท่ีลงทุน สามารถแสดงออกมาท้ังท่ีจับต�องได� หรือแสดงให�เห็นถึงการพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่องขององค�กร  
 

8.  การมีเหตุมีผล       
        การมีเหตุผลเป�นความต�องการในทุกสังคมประชาชนทุกคนต�องตัดสินใจและความรับผิดชอบต�อการ
กระทําของตนเองด�วยเหตุด�วยผลท่ีสมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม�สามารถกระทําได�ถ�าปราศจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายและความโปร�งใส 
หลักธรรมภิบาลของสหพันธ5รัฐเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนี เป�นประเทศหนึ่งท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีมีความน�าเชื่อถือ และโปร�งใส  การบริหารของรัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรัฐบาลได�พยายามผลักดัน ออกกฎระเบียบ เพ่ือลดช�องว�าง และทําให�การบริหารงาน และ
ดําเนินการของรัฐบาลเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากท่ีสุด โดยมุ�งเน�นหลักสําคัญๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการต�อประชาชนอย�าง
ต�อเนื่อง  

2. มีระบบศาลท่ีเป�นอิสระ  
3. ออกกฎหมายท่ีครอบคลุม และอยู�ภายใต�ระเบียบกฎเกณฑ�ท่ีชัดเจน 
4. มีระบบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย�างเป�นอิสระ  
5. มุ�งเน�นให�ประชาชนการเคารพในกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทําให�ประชาชน

เชื่อม่ันในการดําเนินงานของรัฐบาลโดยให�ประชนมีส�วนร�วมรับรู�ข�อเท็จจริงต�างๆ 
ตลอดจนสามารถหาข�อมูลการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได�อย�างเปqดเผย 

6. มีสื่อสารมวลชนท่ีเป�นอิสระ  
ข�อเสนอการเปล่ียนแปลง 

จากการท่ีได�ไปศึกษาระบบการทํางานของรัฐบาล และแนวคิดของผู�บริหาร และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ และชํานาญในเรื่องต�างๆ พบว�า  



1. ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี จะมุ�งเน�นไปท่ี การกระจายอํานาจจากศูนย�กลางไปสู�ท�องถ่ิน โดยรัฐมี
อํานาจน�อยท่ีสุด คือ รัฐมีหน�าท่ีรักษากฎหมายและความสงบเรียบร�อยเท�านั้น ซ่ึงเป�นความคิดของ 
ธรรมาภิบาลแบบตะวันตก ซ่ึงรัฐบาลกลางจะทําหน�าท่ีวางนโยบาย และหลักการ และส�งต�อไปให�
ท�องถ่ินเป�นผู�ทําตามนโยบายท่ีได�วางไว� และให�ส�วนบริหารงานส�วนท�องถ่ินเป�นผู�รับผิดชอบ โดยให�
อํานาจเสร็จเด็ดขาด ในการบริหารงาน ตลอดจนตัดสินใจเพ่ือรองรับนโยบายท่ีได�รับจากส�วนกลาง ซ่ึง
จะมีองค�กรอิสระท่ีเชื่อถือได�ตรวจสอบความโปร�งใสในทุกๆข้ันตอน และมีสื่อมวลชนท่ีเป�นกลาง 
ตลอดจนประชาชน สามารถตรวจสอบความถูกต�องและทราบถึงการบริหารงาน และการดําเนินงาน
ของรัฐได� เพ่ือให�ม่ันใจได�ถึงความโปร�งใส ซ่ึงจะสามารถแก�ปjญหาการคอรัปชั่นได�   
 

2. การท่ีประเทศจะพัฒนาได�อย�างต�อเนื่องนั้น ระบบโครงสร�างข้ันพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคต�องได�รับการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง ท้ังระบบขนส�งมวลชน ระบบไฟฟxา ระบบน้ําประปา เป�นต�น รัฐบาลต�องลงทุนกับ
ระบบโครงสร�างข้ันพ้ืนฐานเหล�านี้เป�นจํานวนมหาศาล ถึงแม�นว�าจะแบกรับภาระขาดทุน เช�น ระบบ
ขนส�งมวลชน รถไฟ รถประจําทาง โดยมีท้ังรัฐบาลลงทุนเอง และเอกชนเป�นผู�ดําเนินการ โดยคิดค�า
โดยสารราคาถูก และการบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือทําให�ประชาชนมีสภาพความเป�นอยู�ท่ีดี 
และนักลงทุนมีความเชื่อม่ันในประเทศ ซ่ึงจะส�งผลต�อระบบเศรษฐกิจท่ีดีในอนาคต  
 

3. มีนโยบายส�งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนอย�างต�อเนื่อง เนื่องจาก เอกชนเป�นภาคท่ีก�อให�เกิดรายได�หลัก
ของประเทศ ดังนั้น หากภาคเอกชนและนักลงทุนม่ันใจ และเชื่อม่ันในรัฐบาลย�อมก�อให�เกิดการลงทุนท่ี
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําให�เศรษฐกิจขยายตัวได�อย�างต�อเนื่อง การบริหารงานระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
จึงจําเป�นต�องเปqดเผย มีความรับผิดและมีการตรวจสอบทางบัญชีอย�างถ่ีถ�วน โปร�งใส โดยมีระบบ
ข�าราชการท่ีเข�มแข็ง เพ่ือออกแบบนโยบายและปฏิบัตินโยบายท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ยังจําเป�นต�องมี
ระบบตุลาการท่ีเป�นอิสระอย�างแท�จริง เพ่ือแก�ไขกรณีพิพาทต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจตลาด
แบบเสรี 
 

4. การจัดต้ังหน�วยงานธรรมภิบาลเพ่ือกํากับการดูแลการบริหารการและการดําเนินการของภาครัฐเป�น
สิ่งจําเป�น หากรัฐมีหน�วยงานอิสระท่ีคอยเข�ามาตรวจสอบการบริหารงานในทุกๆด�าน จะสามารถช�วย
ให�การบริหารงาน และการดําเนินการของรัฐโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� และจะช�วยให�ประชาชน 
ตลอดจนต�างชาติให�ความน�าเชื่อเชื่อในประเทศไทย และจะก�อให�เกิดการพัฒนาของประทศไปอย�าง
ต�อเนื่องและยั่งยืนยิ่งข้ึน 
 

 

 


