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การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขปัญหา ด้วยแนวคิด McKinsey 7 

Step Problem Solving Process 

 

      เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล 

      กรมศุลกากร 
 

 หากท่านผู้อ่านลองจิตนาการถึงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและ
สังคมที่ปราศจากปัญหา ไม่เกิดข้อติดขัด ข้อจำกัด ไร้ซึ ่งข้อจำกัด หรือ
ข้อขัดข้องในการดำรงชีวิต หรือไม่เกิดอุปสรรคต่อการดำรงอยู่ของสังคม 

นั้น  ๆสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจเป็นสถานที่ในฝันของท่านผู้อ่านหลาย  ๆท่าน  
และอาจอยากให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวขึ้นในชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม สังคม
โลกทีป่ราศจากปัญหาอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้มีมากมายและสภาพแวดล้อมที่เคยดำรงอยู่ได้เปลี่ยน
สภาพไป เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สภาวการณ์เหล่านี้  จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่อความอยู่รอด และหากมนุษย์ไม่รู้จักการแก้ไขปัญหา อาจส่งผล 

ให้ไม่เกิดการพัฒนาใด ๆ  และมนุษย์อาจสูญพันธ์ไปในที ่ส ุด ดังนั ้น “ปัญหา”  
ถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนา และ “การแก้ไข
ปัญหา” จึงเปรียบเสมือนแนวทาง/กระบวนการที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขในปัจจุบันและพร้อม
รับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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 องค์กรภาครัฐเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้บริการ
แก่ประชาชน โดยไม่หวังผลกำไรหรือผลตอบแทนทางธุรกิจ ใขณะเดียวกัน 
ภาครัฐมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยการบริหาร  

การกระจายอำนาจ การจัดสรรทรัพยากร การแบ่งสันปันส่วนงานในความ
รับผิดชอบ รวมถึง การมีหน้าที ่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน  
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ความม ั ่นคงให ้ เก ิดข ึ ้น  ท ั ้ งนี้  แนวทางการแก ้ไขป ัญหาในป ัจจ ุบัน 

มีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับ มีกระบวนการ 

ที ่ง ่ายต่อการนำไปใช้งาน และถือเป็นแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสำหรับองค์กร 
ยุคใหม่ คือ การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขปัญหา หรือ McKinsey 7 

Steps Problem-Solving Process ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการกำหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน ตามภาพท่ี 1 และมีรายละเอียด
ในการนำไปใช้งานดังต่อไปนี้ 
ภาพที่ 1: ตัวอย่าง McKinsey 7 Steps Problem-Solving Process 
ที่มา: McKinsey & Company, 2018 
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ขั้นตอนที่ 0 Collaboration & Coordination – การประสาน
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
ถือว่าเป็นจุดเริ ่มต้นที ่สำคัญที ่ส ุดของการแก้ไขปัญหา  ทั ้งนี ้ องค์กร 

ที่ต้องการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือก
สมาชิกหรือทีมงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง มีองค์ความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์และข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ และสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยอาศัยโครงสร้าง
และ/หรือรูปแบบการทำงานร่วมกันที ่เหมาะสม เพื ่อสนับสนุนให้การ
ดำเนินการลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด  

ขั้นตอนที่ 1 Defining the problem – การกำหนดประเด็น
ปัญหา ถือเป็นขั ้นตอนแรกที่สำคัญที ่สุดของกระบวนการแก้ไขปัญหา 
เพื ่อให้เกิดการมองสภาพปัญหาในแนวทางเดียวกัน ขั ้นตอนดังกล่าว 

เกิดจากการระดมความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดการให้
คำจำกัดความของปัญหา (Problem Statement) โดยอาจใช้ร ูปแบบ 
SMART (Specific – Measureable - Action-oriented - Realistic and 

Relevant - Time-bound) เพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิ ดคำจำก ั ดความของป ัญหา 

ที่เหมาะสม ได้แก่ S (Specific) มีความเฉพาะเจาะจง สามารถอธิบาย
ความหมายได้ชัดเจน M (Measurable) สามารถวัดได้ โดยสามารถ
คำนวณและประ เม ิ น ได ้ ในทางสถ ิต ิ  A (Action-Oriented) เน้น 

การดำเนินการ โดยสามารถกำหนดเป้าหมายที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรม  
การปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ R (Realistic) สามารถเป็นไปได้
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ในทางปฏิบัติและมีความสมเหตุสมผล และ T (Time and Resource 

Constrained) มีระยะเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
โดยควรมีการกำหนดระยะเวลาของเป้าหมายที่แน่ชัดรวมทั้งจำนวนและ
ปริมาณของทรัพยากรที่ต้องใช้ ทั้งนี้ หลักเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง การสร้าง
คำจำกัดความของปัญหา เพื่อสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนได้ว่า องค์กร
ต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรและทำไมการแก้ไขปัญหานั้นถึงมีความสำคัญ 
ยกตัวอย่างเช่น อะไรคือโอกาสที่ยังมีอยู่ที่จะทำให้องค์กร A สามารถเพ่ิม
การจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มได้อีกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยผ่าน 

การปรับปรุงด้านอัตรากำลัง โครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการจัดเก็บ
ภาษีอากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอำนวยความ
สะดวกด้านบริการ รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบทางทางภาษี เป็นต้น 

ข ั ้ น ต อน ที่  2 Structuring the problem – กา รก ำ ห น ด
โครงสร้างของปัญหา เป็นการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
เพ่ือจำแนกและระบุปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการทบทวนสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงประเด็นปัญหาปลีกย่อย เพ่ือสามารถ
มองเห็นมิติของปัญหาได้อย่างรอบด้าน ทั ้งนี ้ อาจใช้ The Issue Tree 

Model เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดโครงสร้างของปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

สำหรับ Issue Tree ที ่ดีควรมีล ักษณะของ Mutually Exclusive and 

Collectively Exhaustive (MECE) หมายถึง การรวบรวมจัดการปัจจัย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้หลุดและไม่ให้ซ้อนทับกัน  หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ 
การกำหนดโครงสร้างปัญหาที่ไม่มีตกหล่นและ/หรือซ้ำซ้อนกัน โดยการคิด
จากระดับมหภาคที่มีระดับความซับซ้อนของปัญหาสูงไปสู่ระดับจุลภาค 
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ที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อความเข้าใจแล้วจึงพิจารณาความเชื่อมโยงที่มีต่อกัน 
ดังตัวอย่างภาพที่ 2 

ภาพที่ 2: ตัวอย่าง The Issue Tree 
ที่มา: McKinsey & Company, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 Prioritizing strategic issues – การลำดับประเด็น
ปัญหาสำคัญก่อนหลัง เพื่อทราบถึงลำดับความสำคัญของปัญหาและสิ่งที่
ต้องเร่งดำเนินการสำหรับปัจจัยที่สร้างผลกระทบและก่อให้เกิดความ
เปลี ่ยนแปลงได้ในระดับสูงเป็นอันดับแรก การลำดับความสำคัญของ
ประเด็นปัญหาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขปัญหา เนื่องจากองค์กรมี บุคลากร เงินงบประมาณ 
เวลา และทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถนำไปใช้กับทุกประเด็น
ปัญหาได้ โดยเฉพาะในกรณีที ่โอกาสและสิ ่งคุกคามอาจเกิดการเปลี ่ยนแปลง 
สภาพไปจากที่ เคยคาดหมายหรือคาดการณ์ไว ้ได ้ตลอดเวลา ดังนั้น  
การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงแก้ปัญหาที่ดีจะต้องจัดลำดับความสำคัญและ
คัดเลือก Issue Tree ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยและสามารถให้ผลลัพธ์หรือ
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ความเปลี ่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ ้นจากยุทธศาสตร์นั ้น ๆ ได้ ทั ้งนี้ 
อาจนำแนวคิด 80/20 ในภาพที่ 2 เข้ามาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ 

ได้ โดยให้ความสำคัญเฉพาะประเด็นปัญหาที่สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสูง  
ใช ้เวลาและความพยายามในการแก้ไขไม่มาก เร ียกว ่า Impact 20  
ในขณะเดียวกัน ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่หากได้รับการแก้ไขแล้ว 

จะได้รับประโยชน์จากนโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นในระดับสูง เรียกว่า  
Benefit 80 โดยการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวให้อยู ่บนพื้นฐาน 

ของความเป็นจริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้  
ภาพที่ 3: ตัวอย่าง กฎ 80/20 Rule 
ที่มา: McKinsey & Company, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 Work planning – ด้วยเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่
อย ่างจำกัด ในขณะที ่สภาพแวดล้อมเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
การวางแผนงานและวางขั้นตอนการทำงานจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ
ต่อเนื่องหลังจากได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเรียบร้อยแล้ว  
โดยจะต้องพิจารณาต่อไปว่า ควรมีการดำเนินการที ่เป็นขั้นตอนต่อไป
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อย่างไร เช่น การหาแหล่งที ่มาของข้อมูล รูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล  
การได้มาซึ่งข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์ที่เหมาะสม รวมถึง ผู้รับผิดชอบ
และผู ้ประสานงานในกระบวนงานต่าง ๆ ทั ้งนี ้ แนวปฏิบัติที ่ด ีในการ
วางแผนงาน ประกอบไปด้วย Early คือ มีความกระตือรือร้นและความ
พยายามเสาะหา เข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่รีรอ 

ที่จะให้ข้อมูลมาถึงเอง ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ Often Revise  
มีการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลที่มีให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ Specific มีความเฉพาะเจาะจง ในฐานข้อมูลและประเด็นปัญหา 

ที่จะทำการวิเคราะห์ Syndicated มีการทดสอบข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ 
ร ่วมกับทีมงาน เพื ่อมองหาประเด็นปัญหาและ/หรือมุมมองใหม่  ๆ  
จากประเด็นปัญหาที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และ Realistic ด้วยการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานและสามารถเป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดทำแผนการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถนำแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรือ Time Table 
มาใช้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันได ้ 

ภาพที่ 4: ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 

ที่มา: Jon Wittwer, 2019 
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ขั้นตอนที่ 5 Conduct analyses – เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวม
มาได้มาทำการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถ
นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้ต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ค่าเฉลี ่ย ค่าสัดส่วน 
ค่าความถี ่ ค ่าการถดถอยและสหสัมพันธ์เช ิงเส ้น  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติเข้าช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น Microsoft Excel 

SPSS for Market analysis แ ล ะ  Financial Analysis & Accounting 

Program เป็นต้น ทั ้งนี ้ การวิเคราะห์ข้อมูลอาจหมายรวมถึงการสร้าง
แบบจำลองหรือการประเมินสถานการณ์จำลอง (Sensitivity Analysis) 

ทั้งในกรณีที ่ดีกว่าปกติ (Best Case Scenario) และกรณีที ่ต่ำกว่าปกติ 
(Worst Case Scenario) เพื ่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน 

ขั้นตอนที่ 6 Synthesize – ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและ
ควรให้เวลากับขั้นตอนดังกล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจากการคิดเชิงสังเคราะห์
เป็นการดึงองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งหมดของประเด็น
ปัญหาที่สนใจมาหลอมรวมกัน หรือถักทอภายใต้โครงร่างหรือมิติของ
ปัญหาใหม่อย่างเหมาะสม ทั ้งนี ้ กระบวนการสังเคราะห์เกิดขึ ้นจาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างครอบคลุม รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งมีมากมายและ/หรือกระจายกันอยู่ตามที่ต่าง ๆ มาหลอม
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื ่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดที ่หลอมรวม
แนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือประสานความคิดวิเคราะห์
ต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้ตัวแบบโครงร่างเดียวกันซึ่งได้กำหนดขึ้นเพ่ือตอบสนอง



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

9 
 

ว ัตถ ุประสงค์ที่ต ั ้งไว ้ สำหร ับเทคนิคการส ังเคราะห์ป ัญหาและหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที ่ เหมาะสม สามารถทำได้โดยใช้แนวคิด  Pyramid 

Principle ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้รวดเร็ว และค้นพบรูปแบบ/แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

ได้อย่างชัดเจนมากขึ ้น ทั ้งนี ้  การสังเคราะห์ที ่ด ี ควรมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้างหรือสังเคราะห์ขึ ้นแล้วจึงศึกษา
ส่วนประกอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และคัดเลือก
ข้อมูลที ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาจัดทำกรอบแนวคิดสำหรับสร้างสิ ่งใหม่   
แล้วจึงสร้างสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กำหนดโดยการ
ผสมผสานส่วนประกอบ/ข้อมูลที ่เลือกรวมทั ้งข้อมูลอื ่น ๆ ตามความ
เหมาะสมและความจำเป็น และควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทุกครั้ง 
ก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ผลจากการสังเคราะห์ โดยเฉพาะ 

ในประเด็น/แนวทางการแก้ไขปัญหาควรมีเหตุผลสนับสนุน (Support) 

หรือหลักฐานการวิเคราะห์และข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ (Evidence)  

อีกด้วย 

ภาพที่ 4: ตัวอย่าง Pyramid Principle สำหรับการคิดเชิงสังเคราะห์ 
ที่มา: McKinsey & Company, 2018 
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ขั้นตอนที่ 7 Develop Recommendations – ถือเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขปัญหา โดยนำผลลัพธ์จากการ
คิดเชิงสังเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 มาปรับปรุงและพัฒนาไปสู่ข้อเสนอ
เพ ื ่อใช ้ เป ็นนโยบายหรือแนวทางการแก ้ไขป ัญหาที ่แท ้จร ิงต ่อไป  
โดยข้อเสนอแนะที ่ ได ้จะต้องเช ื ่อมโยงมาจากประเด ็นปัญหาที ่ ได้  
มีการกำหนดไว้ร่วมกันกับกลุ่มผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น  
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวควรต้องประกอบไปด้วยบทสรุปจากการสังเคราะห์
ข้อมูล ฐานข้อมูลสนับสนุน หลักฐานและข้อเท็จจริง เชิงสถิติที่น่าเชื่อถือ 

ที่เข้ามาช่วยตอบคำถามได้อย่างชัดเจน (Clarity) ว่า ภาครัฐ หรือลูกค้า 
(กรณี องค์กรภาคเอกชน) มีความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริงในการ
แก้ไขปัญหาอะไรและแก้ไขอย่างไร รวมถึงข้อเสนอดังกล่าวต้องสามารถ
สร ้างผลกระทบและก่อให ้เก ิดความเปลี ่ยนแปลง ( Impact) ตามที่
คาดหมายไว้ได้สูง 

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและยุทธศาสตร์ที่ดีเพียงไร หรือมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจมากมาย
เพียงไร แต่หากไม่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจได้แล้ว ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะ
ไร้ซึ่งความหมาย ไร้คุณค่าโดยทันที รวมถึงอาจไม่ได้รับการคัดเลือกหรือ
ยอมรับสู่การนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
กำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขปัญหาที่ดีควรหมายรวมถึง  การสร้างการ
ยอมร ับ (Buy-in)  และสามารถนำนโยบายไปส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ ได ้จริง 
(Actionable policy solutions) รวมถึงควรมีการสื ่อสารและนำเสนอ
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ข้อมูลในรูปแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการนำเสนอ
แบบม ืออาช ีพ เช ่น Microsoft PowerPoints Visual Effect Social Media  

สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ปัจจัยสนับสนุนด้านการสื่อสารที่ดี
เหล่านี ้ จะเข้ามามีส่วนช่วยสร้างความรับรู ้และเข้าใจในข้อเสนอแนะ 

ที่ต้องการส่งผ่านให้กลุ่มผู้กำหนดยุทธศาสตร์/นโยบายต่อไปได ้

ดังนั้น ผู้เขียนมาให้ความเห็นว่า การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข
ปัญหา มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
จัดทำยุทธศาสตร์หรือนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันที่อาจเกิดปัญหาในอนาคตให้ได้อย่างตรงประเด็น มีความ
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมีความยืดหยุ ่นต่อการนำไปปฏิบัติ   
โดยแนวคิดดังกล่าวช่วยให้มีการจัดวางโครงสร้างทางความคิดได้อย่างเป็น
ระบบและแบ่งโครงสร้างปัญหารวมถึงแนวทางแก้ไขออกเป็นส่วน ๆ ส่งผล
ให้สามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างชัดเจน 
องค์กร จึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และนำเสนอนโยบายที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง รวมถึง สามารถบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกำหนดยุทธศาสตร์ 
เชิงแก้ไขปัญหาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้ต่อไป 
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การบริหารโครงการ (Project Management)  
ทักษะทีจ่ำเป็นสำหรับบุคลากรภาครัฐ 

 

ใกล้รุ่ง  พูลผล 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 

 การจัดการ หรือการบริหารโครงการ (Project Management) 

เป็นการใช้ความรู้ในการวางแผน การจัดองค์กร การจัดสรรทรัพยากร  

ในการบริหาร และการกำกับควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื ่อให้
โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ในระยะเวลาที่กำหนด และ
ภายใต้งบประมาณที่จำกัด หัวใจสำคัญของการบริหารโครงการ คือการ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพ ในทรัพยากร 

ที่กำหนด เพ่ือให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ โดยในแต่ละโครงการจะมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน และมีการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ความท้าทายของ  

การจัดการโครงการ คือ การบรรลุเป้าหมายได้ทั ้งหมดในระยะเวลา 

ที่กำหนดไว้ ซึ ่งต้องใช้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดำเนินงานตามขอบเขต ระยะเวลา และงบประมาณ 

ที่จำกัด  
 การบริหารโครงการถือเป็นเครื ่องมือสำคัญของการดำเนิน
นโยบาย กล่าวคือ เมื่อมีการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) และ
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จะต้องมีการกำหนดแผนงานหรือโครงการที่จะนำ



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

13 
 

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) การบริหารโครงการ
จะเป็นเครื่องมือของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากความสำเร็จ
หรือผลของการดำเนินนโยบาย ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานที่กำหนดขึ้นตามนโยบายนั้น การบริหาร
โครงการ จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
บริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อจะผลักดันให้เกิดการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
จากผู้บริหารระดับสูงเพื่อไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัต ิการ (Operational management) ให้สามารถบรรลุผล
สำเร็จได้  
 การบร ิหารโครงการม ีความแตกต ่างจากการจ ัดการหรือ
บริหารงานทั่วไป เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัดในการดำเนินการ และมีการ
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนภายในระยะเวลานั้น ต่างจากการบริหารงาน
ทั่วไปที่มีรูปแบบการทำงานที่แน่นอนอาจจะต้องมีการทำงานซ้ำ ๆ เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 การบริหารโครงการมีขั้นตอนและกระบวนการจัดการโครงการ 
ดังนี้ 
 - การกำหนดโครงการ โดยกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ ประเด็นสำคัญคือ การวิเคราะห์ในเบื ้องต้นว่าโครงการนี้ 
จะทำให้นโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้นั้น บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่  
 - การจัดเตรียมโครงการ เป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการ 
หรือกำหนดแผนและรายละเอียดของโครงการทั ้งหมด ได้แก่ วิธีการ 
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ขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิ ระยะเวลา งบประมาณ การจ ัดสรรทร ัพยากร  
การจัดสรรบุคลากรของโครงการ เพื่อเตรียมการทั้งหมด ให้เห็นภาพของ
โครงการอย่างชัดเจน 

 - การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ เป็นการประเมิน
โครงการในทุก ๆ ด้าน โดยกำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ ความเสี ่ยง  
การวิเคราะห์ต้นทุน/กำไร การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ และ  

ที่สำคัญที่สุดคือการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที ่จะประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและตอบสนองนโยบาย เป็นการตัดสินใจของ
ผู้บริหารว่าจะดำเนินโครงการหรือไม่ ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานและ
งบประมาณ ระยะเวลาที่เสนอ 

 - การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการดำเนินโครงการและ
การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ในขั ้นตอนนี้   
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้บริหาร
โครงการ ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
และควบคุมโครงการ 
 - การประเมินผลโครงการ มีความจำเป็นและเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการบริหารโครงการ ซึ่งผลการประเมินอาจนำไปสู่การยุติโครงการ 
หรือการดำเนินโครงการต่อไป อาจมีการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดโครงการ 
หรือขยายระยะเวลาโครงการในระยะต่อไป โครงการที ่ด ีควรมีแผน  

การรองรับสำหรับการสิ ้นสุดโครงการ ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร  
ซึ่งอาจจะเป็นการขยายผลโครงการไปสู่การพัฒนาอื่น ๆ และการจัดการ
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ทรัพยากรการบริหารที่ใช้ในโครงการว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหรือปรับปรุง
อย่างไร รวมทั้งการถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในระยะต่อไป 

การบริหารโครการ อาจมีความยุ่งยาก ซับซ้อนที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ผู้บริหารในภาครัฐ จำเป็นต้องบริหารงานหรือ
โครงการหลายอย่างพร้อมกัน ทั ้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว  
การบริหารโครงการที่ดี สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของสภาพแวดล้อมและนำมาซึ ่งความเปลี ่ยนแปลงที ่พ ึงปรารถนา 
ความสามารถในการบริหารโครงการ ทำให้สามารถดำเนินงานที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ผลการดำเนินงานที่มี
คุณภาพสูง ลดความเสี ่ยงต่อความไม่แน่นอนและทำให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ทั ้งนี ้ไม่ว ่าโครงการจะมีกิจกรรมจำนวนมาก 

หรือน้อยก็ตาม ผู ้จัดการโครงการก็จำเป็นต้องมีเครื ่องมือที ่เหมาะสม 

ในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถติดตาม 
ประเมินความคืบหน้าของโครงการ ระบุปัญหาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
และเข้าจัดการแก้ไขปัญหาในจุดต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากผู้จัดการ
โครงการขาดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการทำให้ไม่สามารถ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีแล้ว ก็อาจทำให้โครงการล่าช้า
กว่ากำหนดการ เกิดการใช้งบประมาณบานปลายเกินเลยกว่าที่กำหนด 
กระทั่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ 
นอกจากนั้นเจ้าของโครงการอาจต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมเมื่อโครงการ  

ไม่บรรลุผลตามแผนที่ตั้งไว้อีกด้วย 
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เครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการมีหลายแบบ 
ตัวอย่างของเครื ่องมือพื ้นฐานที ่ได้ร ับความนิยม ได้แก่ Gantt chart  

และ Program Evaluation and Review Techniques (PERT) เป ็นต้น  
ซึ่งจุดเด่นของเครื่องมือพ้ืนฐานเหล่านี้ คือ มีลักษณะที่ไม่ยากเกินกว่าจะทำ
ความเข้าใจนักและสามารถจัดทำใด้โดยไม่เสียเวลาในการจัดทำมากเกินไปนัก  
ซึ ่งเครื ่องมือที ่ดีย ่อมมีคุณสมบัติที ่สามารถจัดทำได้โดยไม่สิ ้นเปลืองเวลามาก  
โดยควรจะมีโครงสร้างที่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักเพื่อประโยชน์
ในการใช้งานและการใช้ประกอบการสื่อสารกับทีมงานที่ต้องเป็นผู้ดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดมีความ
เข้าใจในเป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และข้อจำกัด
ทางงบประมาณและเวลาของกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงผลกระทบ
ของการดำเนินกิจกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จ 

ของโครงการในภาพรวม 

เมื่อการบริหารโครงการมีความจำเป็นต่อการนำนโยบายของรัฐ
ไปสู่การปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารโครงการ เพื่อเพ่ิม
ความสามารถขององค์กรในการบริหารโครงการ เพื ่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และลดต้นทุนขององค์กร  อันเนื ่อง  
มาจากความเสียหายที่เกิดจากการล้มเหลวของโครงการ ทั ้งนี ้ ปัจจัย
ความสำเร็จในการบริหารโครงการ มาจาก 2 องค์ประกอบหลัก คือ  
องค์ความรู ้และทักษะ ของผู ้จัดการโครงการ และสมาชิกในโครงการ 
(Personal Competency) และกระบวนการและเคร ื ่องมือมาตรฐาน  
ในการบริหารโครงการที่องค์กรจัดเตรียมไว้  
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การพัฒนาบุคลากรและองค์กร ต้องทำไปพร้อม ๆ กันและ
สอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรที่มี Competency สามารถทำงาน
ร่วมกันในองค์กร ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนา  

ทั้ง 2 สว่นได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาผู ้บร ิหารโครงการ (Personal Competency) 

การพัฒนา Competency ของ Project Manager และ Project Team 

จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1.1 การฝึกอบรมองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารโครงการ เช่น 

การวางแผน การจัดการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการแบบบูรณาการ เป็นต้น  

1.2 การพัฒนาทักษะการนำเครื่องมือด้านการบริหารโครงการไปใช้งาน 
(Tools & Techniques) เช ่น การจ ัดทำแผนบริหารโครงการ (Project 

management plan) การบริหารสัญญา การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder analysis) การจ ั ดทำแผนบร ิ หารทร ั พยากรมน ุ ษย์   
การมอบหมายงาน การจัดทำ project communication plan การประเมิน
และติดตามความเสี่ยงของโครงการ และการวัดผลโครงการ เป็นต้น  

1 . 3  ก า รพ ัฒนา  Soft Skills ของ  Project Manager เ ช่ น  

การสร้างทีมงาน (Team Building) การจัดการความขัดแย้ง (Conflict 

Management) การสร้างแรงจูงใจ (Team Motivation) ความเป็นผู้นำ 
(Leadership) การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น  
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2. การพัฒนาองค์กร   
การพัฒนาองค์กรด้านการบริหารโครงการขององค์กร เป็นการ

จัดทำกระบวนการและเครื่องมือมาตรฐานในการบริหารโครงการในองค์กร 
และวัดประสิทธิผลการทำงานของโครงการ เพ่ือนำไปปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการบริหาร
โครงการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารโครงการ
และองค์กร ภายใต้ภาวะการเปลี ่ยนแปลงและการแข่งขัน  การพัฒนา
องค์กรต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการทำงานของ
ผู้จัดการโครงการ 

 การพัฒนาการบริหารโครงการขององค์กร ควรมีลำดับขั้น 

การพัฒนาดังนี้ 
2.1 การจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหารงาน (Setup Project 

Steering) 

เป็นขั้นตอนการจัดตั้ง คณะทำงาน และคณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนา Project Management ภายในองค์กร เพื ่อใช้เป็นทีมงาน 

ในการผลักดันและติดตามผลในการพัฒนา คณะทำงานดังกล่าวอาจะอยู่ใน
รูปของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารโครงการ 

ในองค์กร ที ่ เร ียกว่า Project Management Office (PMO) หรือเป็น
ทีมงานที่มีตัวแทนมาจากหลาย ๆ หน่วยงานมาร่วมเป็นคณะกรรมการ
กำกับดูแลโครงการก็ได้ 

2.2 การวิเคราะห์และสำรวจสถานะปัจจุบันขององค์กร (Maturity 

Assessment and Gap Analysis)  
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เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์และสำรวจสถานะปัจจุบันขององค์กร 
ในการนำเครื่องมือทางด้านการบริหารโครงการมาใช้ รวมถึงสำรวจปัญหา
ด้านการบริหารโครงการขององค์กร และสรุปหาความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื ่องมือที ่ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ ้น เพื ่อนำไปกำหนดแผนในการพัฒนา 
กระบวนการและเครื่องมือมาตรฐาน ในการบริหารโครงการขององค์กร 

ทีละข้ันจากง่ายไปยาก จากสำคัญมากไปสำคัญน้อย 

 2.3 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritize and Workshop) 

เป็นขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของการนำกระบวนการ
และเครื่องมือ ในการบริหารโครงการมาใช้ ตามลำดับความสำคัญ หรือ
ตามลำดับความพร้อมขององค ์กรผ ่านกระบวนการทำ Workshop  

เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปใช้จริงในองค์กร 

2.4 การนำกระบวนการและเครื ่องม ือในการบริหารโครงการ 

สู่การปฏิบัติจริง (Implementing and Standardization)  

เป็นขั้นตอนในการนำกระบวนการและเครื่องมือในการบริหาร
โครงการสู ่การปฏิบัติจริงในองค์กร และประกาศเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ 

2.5 การวัดผลการทำงาน (Effectiveness Measurement and 

Lesson Learned)  

เป็นขั้นตอนในการวัดผลการทำงานของโครงการหลังจากมีการ
ปฏิบัติตาม Best Practice เพื่อนำมาวิเคราะห์ สิ่งที่เรียนรู้และปรับปรุง 
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เพื ่อนำไปพัฒนากระบวนการและเคร ื ่องม ือมาตรฐานขององค ์กร  
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ในสภาวะปัจจุบันที ่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการต่าง ๆ มาก ในขณะที่  
การแข่งขันสูง และในการปฏิบัติราชการนั้นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ บุคลากรภาครัฐต้องปรับตัวอย่างมาก 

ในภาวการณ์ปัจจุบัน นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่จำเป็นแล้ ว 
จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การบริหาร
โครงการ เป็นการใช้ทักษะในการบริหารจัดการทุกอย่างในการบรรลุ
เป ้าหมายในภาวะแวดล้อมที ่ เปลี ่ยนแปลงและอยู ่ภายใต ้ข ีดจำกัด 

ด้านทรัพยากร การบริหารโครงการจึงเป็นทักษะที่สำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ  

ที ่จำเป็นต้องมี หรือพัฒนาให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัต ิงานและ 

การบริหารงาน ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที ่สำคัญอย่างยิ ่งในการบริหาร
จัดการของภาครัฐ นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว องค์กรต้องมีการ
พัฒนาให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันด้วยและดำเนินการไปพร้อมกัน 
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ก้าวที่ย่ังยืนของ สกศ. 4.0 : 

ข้อเสนอ ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

บทนำ 

 “ทำน้อยได้มาก” หลักการสำคัญของนโยบายประเทศไทย 4.0 

ซึ ่งนำมาสู ่การปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐไปสู ่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เพื ่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงาน 

ในยุคดิจิทัล และส่งเสริมการขับเคลื ่อนประเทศไปสู ่ประเทศไทย 4.0  
การฝึกอบรมเพ่ือสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) ทำให้
ได้เรียนรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบาย (Policy Making) การบริหาร
ยุทธศาสตร์ (Strategic Management) การบริหารจัดการโครงการและ
ความเสี่ยง (Project and Risk Management) และการปรับเปลี่ยนดิจิทัล
ที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน (Digital Transformation) และ
ได ้แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ก ับ  Service NSW, HSBC และ NSW Start-up  

ในด้านการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุป
สาระสำคัญและข้อเสนอต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้ ดังนี้ 
การยุทธศาสตร์กับซุนวู 

หัวใจสำคัญของนโยบายคือยุทธศาสตร์ที ่มีความชัดเจนและ
สามารถนำไปสู ่การปฏิบัต ิได ้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธ ิภาพ  
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้กำหนดยุทธศาสตร์และผู้นำยุทธศาสตร์
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ลงสู ่การปฏิบัติจ ึงมีความสำคัญยิ ่งต่อระดับความสำเร็จของนโยบาย  
ผู้กำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีวิธีคิดแบบยุทธศาสตร์ 
(Strategic Thinking) จากหนังสือ The Art of War ของซุนวู การคิดแบบ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 
ระยะยาว (Long-term) องค์รวม (Holistic) มุ่งเน้น 

(Focused) 

ก้าวล้ำ/สร้างสรรค์ 
(Disruptive/Creative) 

ยืดหยุ่น/ปรับเปลี่ยน 
(Flexible/Adaptive) 

ขับเคลื่อน 

ด้วยข้อมูล 
(Data Driven) 

องค์ประกอบทั ้ง 6 ของการคิดแบบยุทธศาสตร ์ เน ้นย ้ำให้  
นักยุทธศาสตร์พึงตระหนักว่า 1) ยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนระยะยาว 

ที่จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกประกอบกัน ผลกระทบ
ของปัจจัยจะเป็นตัวเร่งให้เราทราบว่า “ระยะยาว” ที ่ เหมาะสมกับ
หน่วยงานเป็นอย่างไร ยุทธศาสตร์ระยะยาวของภาคธ ุรก ิจอาจมีระยะเพ ียง  
3 เดือนเท่านั้น เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันของ
เศรษฐกิจและสังคม 2) การพิจารณาประเด็นแบบองค์รวมเพ่ือเกิดยุทธศาสตร์
แบบองค์รวม เพื่อไม่ให้เป็นเพียงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทีละจุด ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อประเด็นอื ่น ๆ  ตามมาภายหลัง 3) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
เป็นสิ ่งสำคัญ นักยุทธศาสตร์จะต้องชัดเจน  (Focused) ถึงประเด็น 

ที่จะต้องขับเคลื่อน ซึ่งในบางครั้งอาจมีประเด็นย่อยมากมายแต่ไม่ใช่  
Root cause ที่แท้จริง ทำให้การขับเคลื่อนเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย  

ที่กำหนดไว้ได้ 4) Innovation and Creativity เป็นสิ่งสำคัญที่นักยุทธศาสตร์ 
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จำเป็นจะต้องนำมาใช้เพื่อการพัฒนาวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
และนำไปสู ่ผลสำเร็จสูงสุด 5) การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้สถานะของการดำเนินการ
และนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนยุทธศาสตร์เพื ่อมุ ่ง เป้าไปสู ่ความสำเร็จได้
ตลอดเวลา และ 6) ข้อมูลมีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด อยู่บนฐานของความจริงและมีหลักฐาน 

Culture eats strategy for breakfast 

 วัฒนธรรมกินยุทธศาสตร์เป็นอาหารเช้า หรือ Culture eats 

strategy for breakfast เป็นคำกล่าวคลาสสิคของ Peter Drucker กูรู
ด ้านการจัดการ ที ่ให ้น ักยุทธศาสตร์พึงตระหนักถึงความสำคัญของ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่ายุทธศาสตร์ไม่มีความสำคัญ แต่การเสริมพลังให้กับ
วัฒนธรรมองค์กรจะทำให้เส้นทางความสำเร็จขององค์กรชัดเจนขึ้น 
“นโยบายไม่กระดิก ถ้าวัฒนธรรมและคนไม่เปลี่ยน” จากการทัศนศึกษา
ที่ Service NSW และ HSBC HQ Sydney พบว่า วัฒนธรรมองค์กรและ
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คนเป็นปัจจัยที่ทั้ง 2 องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย การจะปรับเปลี่ยน
องค์กรให้มีการทำงานที ่ตอบสนองผู ้ร ับบริการที ่รวดเร็ว และสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพียงกำหนดยุทธศาสตร์เท ่านั้น  
เพราะต่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนและมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติ  
มากแค่ไหน แต่วัฒนธรรมองค์กรของผู ้ขับเคลื ่อนไม่เปลี ่ยน ยุทธศาสตร์นั ้น ๆ  
จะสำเร็จได้ยาก หรือแม้จะสำเร็จแต่อาจไม่อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด 
ภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจาก Hierarchy Culture 

ไปสู่ Adhocracy Culture และปรับระบบการทำงานให้มีความคล่องตัว
มากขึ ้น (Agility) เพื ่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้  
เพราะการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม จะต้องเริ ่มที่ระบบการคิด 

แบบนว ัตกรรม ( Innovative Thinking) ม ีนว ัตกรรมในการทำงาน 
(Innovative Process) และเลือกใช้นวัตกรรมที ่เหมาะสมเพื ่อการลด
กระบวนการในการทำงาน และมีความโปร่งใสมากขึ้น (Innovation) ทั้งนี้ 
ฟันเฟืองสำคัญของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรคือคน บริษัท HSBC 
ให้ความสำคัญต่อระบบทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพื ่อให้มั ่นใจว่า
พนักงานทุกคนมาทำงานด้วยความสุขและกระตือรือร้นในการทำงาน และ
ช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรด้านกำลังคนลง โดยนอกจาก HSBC จะเน้น
ความสำคัญของระบบการสื ่อสารภายในองค์กรและการดูแลพนักงาน 

ที่เรียกว่า Healthiest Human System แล้ว ระบบการพัฒนาและบริหาร
กำล ั งคน (Talent Management and Careen Development) แ ล ะ 

การว า งแผนผ ู ้ ส ื บทอด  ( Succession Planning)  ม ี ค ว ามช ั ด เ จน 
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เพ่ือก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กร และท่ีสำคัญที่สุดคือ การตระหนักถึง 

Key Person Risk เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร ไม่ให้การดำเนินการต่าง ๆ 
สะดุดหรือหยุดชะงัก และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  
 จะเห็นได้ว่า การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย อันมีเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ท ั ้ งท ี ่ ควบค ุมได ้และควบค ุมไม ่ ได ้มากมาย  การสร ้ าง 
การเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ที่สามารถมีผลให้ผู้ปฏิบัติเห็นประโยชน์และ
คุ้นชินกับกระบวนการทำงานแบบใหม่ทีละน้อย จะเป็นกลไกสำคัญที่เป็น
ตัวเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้  

“นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นตัวเร่ง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 

ข้อเสนอ “ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอิเล็กทรอนิกส์” 

 สกศ. มีนโยบายให้ข้าราชการทุกคนเป็น One-Stop Service 

สามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ในคนเดียว แม้ว ่าจะขัดกับหลักการของ 
การบริหารจัดการโครงการและความเสี่ยง เนื่องจากการทำงานที่ไม่ชัดเจน  
ไม่โฟกัสกับงานใดงานหนึ่ง หรือบทบาทใดบทหนึ่ง จะทำให้งานโดยรวม
เสียหาย และการทำงานที่ไม่มีความเชี ่ยวชาญจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย  
และส่งผลให้กระบวนการล่าช้า แต่หากสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
เสร ิมท ัพ (Digital Transformation) การเป ็น Efficient One-Stop Service  
การทำงานเบ็ดเสร็จในคนเดียวแบบมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื ่องยากเลย  
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จึงเป็นที ่มาของข้อเสนอ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อิเล็กทรอนิกส ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 
กรอบแนวคิด ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มาและความสำคัญ 

หนึ่งกระบวนการสำคัญของการดำเนินงานของ สกศ. คือ การจัด
ประชุมทั ้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ ่งในแต่ละครั ้งมีจำนวนผู ้จัดและ 

เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาหลายเดือน
สำหรับการเตรียมการจนจบกระบวนการเบิกจ่าย ทำให้ข้าราชการไม่มี
เวลาในการทำงานหลักในด้านวิชาการ และขาดการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะที่จำเป็นในงานหลักของตน อีกทั้ง การขาดความเชี่ยวชาญในงาน 
นำมาซึ่งความผิดพลาด ทำให้ต้องมีการแก้ไขหลายครั้งและเสียเวลาเพ่ิมขึ้น 
และหลายครั ้งที่ความผิดพลาดนี ้ส ่งผลถึงการต้องชดใช้หรือคืนเงิน 
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ในภายหลัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลถึงกระบวนการที่ล่าช้าแล้ว 
อาจทำให้ สำนักงานตรวจเง ินแผ ่นด ิน (สตง.) ขาดความไว ้วางใจ 

ในกระบวนการใช้จ่ายของหน่วยงาน และที่สำคัญอาจกระทบต่อขวัญ
กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 

แนวทางการดำเนินงาน  
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประมาณการค่าใช้จ่าย 6,300 บาท (หกพัน

สามร้อยบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอิเล็กทรอนิกส์  คือ การนำ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการขึ ้นสู ่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะทำการคำนวณวันและเวลาการเดินทาง 
ระยะทาง (เทียบระบบ GPS) เชื่อมโยงวิธีการเดินทางต่าง ๆ (ค่ารถ
รับจ้าง ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่ารถไฟ)  และค่าใช ้จ ่ายอื ่น ๆ  
ให้อัตโนมัต ิพร้อมสามารถอับโหลดหลักฐานประกอบต่าง ๆ เข้าสู่ระบบได้ 
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หมายเหตุ ประชุมติดตามความก้าวหน้าทุก 2 สัปดาห์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สกศ. ปรับเปลี่ยนระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 

2. สกศ. สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 
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บทสรุป 

 ข ้อ เสนอ “ใบเบ ิกค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการ เด ินทางไปราชการ
อิเล็กทรอนิกส์” เป็นโครงการที่สามารถช่วยลดความผิดพลาดอันเกิดจาก
ตัวบุคคลและระยะเวลาการทำงานของทั้งฝ่ายผู้ขอเบิกจ่ายและฝ่ายคลัง  

ที่ตรวจสอบการใช้จ่าย กระบวนการมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สามารถลดความเสี ่ยงของการปฏิบัติ ราชการได้ และสำคัญที ่ส ุดคือ  
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ สกศ.ไปสู่
การเป็น สกศ. 4.0 อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลสำนักงานฯ  
การกำกับดูแล และตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
เพราะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) 

ไม่ใช่การสแกนกระดาษให้เป็นดิจิทัล แต่คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดและว ิธ ีการทำงานให้เป ็นด ิจ ิท ัล (Digitalisation ≠ Digitisation) 

นอกจากนี ้ ข้อเสนอฯ จะสามารถนำไปสู ่การทำงานแบบไร้กระดาษ 
(Paperless) บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์
ได้อย่างยั่งยืน 
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การพัฒนากลยุทธ์การใช้ข้อมูลชุมชนไทยในยุค  
Digital Transformation ผ่านโครงการ Thai Poverty Landscape   

  

จิตรานุช เกียรติอดิศร  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 

           เศรษฐกิจดิจัทัลที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจไทยที่เราต้องแก้ปัญหา 

 ที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศไทยมาจากรากฐานและได้รับการ
รองรับจากเศรษฐกิจสากล นโยบายการพัฒนาประเทศที่ดำรงอยู่มาเป็น
ระยะเวลานาน คือนโยบายที่สามารถเกื้อกูลต่อระบบทุนนิยมโลก  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนั้นเกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางการผลิตโดยการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการผลิตและพัฒนาพลัง 

การผลิตในที่สุด ในขณะที่โครงสร้างสังคมของประเทศไทยมีคนส่วนใหญ่
ทำงานในภาคเกษตรและเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งมีความมั่นคงน้อย สาเหตุหลัก 

คือยุทธศาสตร์และนโยบายทางเศรษฐกิจกว่า 30 ปีที่เน้นอุตสาหกรรม 

ใช้เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยที่การปฏิรูปในภาค
การเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital) 
ไม่ได้เติบโตไปพร้อมกัน  

ปัจจุบันความท้าทายเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ยิ่งมีมากข้ึน เมื่อโลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล มีการหลั่งไหลเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำนวนมาก ภาคอุตสาหกรรมคิดนวัตกรรมหุ่นยนต์และอัลกอริทึม
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ต่าง ๆ แทนที่แรงงานมากขึ้น การลงทุนใช้ต้นทุนน้อยลง ตลาดแรงงาน
ทักษะจำกัดได้รับผลกระทบ และแพลตฟอร์มดิจิ ทัล (digital platform) 

เป็นตัวเชื่อมโยงให้ พ้ืนที่แต่กับตลาดแรงงานทักษะสูง เมื่อโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ไปในทิศทางการพัฒนาเพ่ือป้องกันและ
ลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้มากขึ้น และระบบราชการก็เป็นหนึ่งในกลไกหลัก 

ที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิ ทัลนี้
เป็นไปได้ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดิฉันได้รับโอกาสอันมีค่าจาก
สำนักงาน ก.พ. ในการเข้าร่วมอบรมนักยุทธศาสตร์ในระบบข้าราชการไทย 
(Strategist) เพ่ื อการปรับตั วขององค์ กรสู่  Digital Transformation  

ที่ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงด้านการวิจัย การเงิน ธุรกิจและการจัดการ การเรียนรู้ครั้งนี้ใช้เวลา 
2 สัปดาห์ ในการเรียนรู้การออกแบบนโยบายสาธารณะ (Policy Making 

Process) การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการคิด เชิงกลยุทธ์  (Strategic 

Management and Analysis) ก ารน ำกลยุ ท ธ์ ไป ป ฏิ บั ติ  (Strategic 

Implementation) ก า รบ ริ ห า ร โค ร งก า ร  (Project Management)  
การเปลี่ยนผ่านของสังคมสู่ยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิ ทัล 
(Digital Transformation) นวัตกรรมและการเป็ นนั กคิดแบบผู้ประกอบการ 
(Innovation and Entrepreneurship) โดยดิฉันมีเป้าหมายว่า การอบรม
ครั้งนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานกรมการพัฒนาชุมชน
และเป็นรากฐานความรู้ให้กับดิฉันในระยะยาว  
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 Data is a valuable asset การพัฒนาองค์กรควรเริ่มจาก
ระบบฐานข้อมูล   
  ดิฉันเห็นโอกาสในการนำความรู้เรื่องการตัดสินใจสร้างนโยบาย
กำหนดยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับการปรับโฉมการทำงาน
กรมการพัฒนาชุมชนในอนาคตให้สามารถใช้ข้อมูล ชุมชนที่ มีอยู่  
อย่างมหาศาลในการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นประโยชน์ รวดเร็ว  
ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำ 

ให้คนในชุมชนตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน  โดยเริ่มจาก 

การพัฒนาเรื่องวิธีบริหารจัดการฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย  

ในการรับราชการกรมการพัฒนาชุมชนมาเป็นระยะเวลาเกือบ 7 ปี  
ทั้งในส่วนกลาง จังหวัดและอำเภอ พบว่า กรมฯ เองทำหน้าที่รวบรวมและ
พัฒนาข้อมูลชุมชนจำนวนมหาศาล ถ้าเราสามารถทำให้ข้อมูลเหล่านี้ใช้
ประโยชน์ได้ในขอบเขตกว้างและเรียลไทม์ จะมีประโยชน์ต่อการให้บริการ
ประชาชนและนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นวิสัยทัศน์หลัก
ของกรมฯและประเทศไทยได้  

ปัญหาการจัดการข้อมูลชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนที่พบ : 
1.  พัฒนากรและนักวิชาการจังหวัดมีภาระการรายงานข้อมูล 

ตามภารกิจที่แตกต่างกันจำนวนมาก จากการสำรวจข้อมูลของสำนัก
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพียงสำนักเดียวพบว่า ภารกิจของสำนักฯ 
จำนวน 12 เรื่อง มีแบบรายงานถึง 21 แบบ ซึ่งพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและอำเภอ
ต้องรายงานมายังส่วนกลาง ถ้านำแบบรายงานมาคำนวณเป็นเวลาในการ
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เก็บข้อมูลจะใช้เวลาเป็นอัตราส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับเวลาของการ
พัฒนางานในส่วนอ่ืน โดยดิฉันมองว่าปัญหาที่ เกิดปลายเหตุคือการมี
แบบฟอร์มจำนวนมากตามจุดประสงค์ของงาน การแก้ปัญหาต้นเหตุ คือ
การถกประเด็นเรื่องจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนระดับประเทศ 
ซึ่งกรมฯ มีหน้าที่ในการสร้างกลยุทธ์ในด้านการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนตามที่จะ
กล่าวต่อไป 

2.  ข้อมูลชุมชนของกรมฯ มีลักษณะเป็น data lake คือมีข้อมูล
มหาศาลที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ควรได้ใช้ประโยชน์  
เป็นจำนวนมาก แต่ เรายังขาดกลยุทธ์ในด้านการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน 
(strategic data-driven organization) ซึ่งได้แก่ “2.1 การมีแนวทาง 
การตัดสินใจว่าจะเอาข้อมูลมาทำอะไร ต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

ในขั้นตอนไหน เพื่อให้หน่วยงานได้รับการฝึกฝนและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อย่างสูงที่สุด 

2.2 การมีการจัดการหน่ วยงานต่าง  ๆ ในองค์กรอย่ างไร 
(organizational management) ที่ จ ะท ำ ให้ ห น่ วย งาน แช ร์ ข้ อมู ล 

เพ่ือประโยชน์ร่วมขององค์กร หรือ lessons learned จากการนำข้อมูลมาใช้ 
2.3 การมีการสนับสนุนที่ชัดเจนจากผู้บริหารเพ่ือที่จะผลักดัน 

ให้ ก า ร ใช้  data analytics ไป แ ท รก ซึ ม อ ยู่ ใน อ งค์ ก รทุ ก ร ะ ดั บ  
เป็น analytics culture ได1้”  

 

1 จรัญ งามวโิรจน์เจริญ. ก้าวข้ามกับดัก Big data เพื่อสร้าง Data driven mindset ในองค์กร.
retrieved from https://thaipublica.org/2017/10/data-driven-

society15/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายหลังจากการฝึกอบรมนักยุทธศาสตร์ในระบบ
ข้าราชการไทย (Strategist) คือ การพัฒนากลยุทธ์การใช้ข้อมูลชุมชนไทย
ในยุค Digital Transformation ผ่านโครงการ Thai Poverty Landscape   

โครงการ Thai Poverty Landscape เป็นการสร้าง website  

ที่รวมข้อมูลชุมชนและสถานการณ์ความยากจนที่มีลักษณะเรียลไทม์ 
ครอบคลุม และสมบูรณ์ เพ่ือให้ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
และภาคส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลและ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหา
ความยากจนจากข้อมูลจริง (fact-based advocacy efforts)  

ที่มาของตัวอย่างแนวคิด 

แนวคิดนี้มาจากโครงการ Keeping Track of New York City’s 
Children ขอ งอ งค์ ก ร  Citizens' Committee for Children of New 

York (CCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนในเขตมหานครนิวยอร์ก โดยการทำวิจัยเรื่องนโยบายสาธารณะ
และวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในเมืองนิวยอร์ก โดยมีหลักการวิเคราะห์  
จากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชน โดยมีความพยายาม 

ให้ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
2 ข้อมูล CCC ได้รับการยอมรับและใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วน 

 การนำเสนอข้อมูลใน website จะเป็นในลักษณะแผนที่ใหญ่  
2 แผนที่ ได้แก่ 1. แผนที่บอกสถานการณ์ความยากจนและความเสี่ยงของ
พ้ืนทีใ่นด้านต่าง ๆ (Risk Ranking Status Map) 2. แผนที่บอกการจัดสรร
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่นั้น (Community Resource Map) 
การแบ่งข้อมูลเช่นนี้จะทำให้เห็นปัญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญและทรัพยากร 

ที่ชุมชนมีหรือภาครัฐได้จัดสรรลงไปอย่างชัดเจน  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Citizens' Committee for Children of New York. Keeping Track Online Database:[ 

CCC, 2019].  

                 Accessed on [15 July, 2019].https://data.cccnewyork.org/ 
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 นอกจากนี้ CCC ยังใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือดึงประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการให้ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงรักษาจำนวนคน 

เข้าใช้ website ที่น่าสนใจ ซึ่งจะได้กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายในการ
ทำงานร่วมกันที่สนใจเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจริง ๆ ได้แก่ 

- แคมเปญ Act now คือการเปิดช่องทางให้คนทั่วไปนำเสนอข้อเสนอ 

เชิงนโยบายหรือปัญหาเร่งด่วน หรือ vote ความสำคัญของปัญหาเด็กและ
เยาวชนผ่านหน้า website 

- Child Advocacy Courses เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
คุณภาพ เรื่องการเป็นผู้นำเพ่ือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเป็นช่วงเวลา  
- Panels and Briefing : การจัดสัมมนาให้คนทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วม
โดยมักจะเป็นการสัมมนาที่พูดถึงปัญหาสังคมที่คนสนใจในขณะนั้น หรือ
เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงเข้านำการสัมมนา  
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- Benefit Event : การจัดงานที่ผู้สนับสนุนองค์กรหลัก ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านเงินทุน (funding) และด้านข้อมูล ได้พบปะสร้างเครือข่าย  
 การดูแลรักษาระบบข้อมูลใน website : มี 3 ฝ่าย ได้แก่ 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ วิจัยและ Data Analytics 

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการจัดการข้อมูลชุมชน  
3. บริษัท Outsource ผู้ดูแลและจัดการเขียน website ตามคำสั่งของ
ผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม โดยมีสัญญาการดูแล website เป็นรายปี และจัดการ 
update/ปรับปรุงโครงสร้างการให้ข้อมูลรายเดือน    
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         จากแนวคิดข้างต้นดิฉันได้เขียนสรุปเป็นธรรมนูญการบริหาร 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโอทอปขนาดใหญ่ (OTOP Big Data)  

ด้วยระบบบัตรสมาชิก OTOP Membership Card 

 

ฉัตริน สุวรรณหงส์  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

กรมการพัฒนาชุมชน  
1. ที่มาและความสำคัญ 

 กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักที ่ ให ้การส ่งเสริม 

การบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจการสร้างพลัง
ชุมชน สร้างระบบการจัดการความรู้และสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที ่ดี มีความสุขและ
สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งงานการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หรือสินค้า OTOP เป็นอีกหนึ ่งโครงการที ่ร ัฐบาลได้มอบหมายให้กรม 

การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดำเนินการ 

 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้
เริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน โดยเป็นโครงการในการสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง โดยรัฐให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านความรู ้ เทคโนโลยีทุน    
การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการและ
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การพัฒนาผู ้ผลิตผู ้ประกอบการและสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์  
ทั้งระบบ ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ประกอบการและลงทะเบียนสินค้าโอทอป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Base OTOP: KBO) รวมไปถึงการตลาด 

ทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้าตามช่องทางการขายต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมหกรรม
สินค้าโอทอป (OTOP City, OTOP Midyear, OTOP ศิลปาชีพ) การจัด
จำหน่ายสินค้าโอทอปบนเครื่องบิน (OTOP On Board) เป็นต้น เห็นได้ว่า
กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการใช้การพัฒนาและจัดจำหน่าย
สินค้าโอทอป ในการเป็นเครื่องจักรสำคัญในการสร้างรายได้ และพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอด
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อที่เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่มากขึ้น ทำให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในบาง
สินค้า ไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการเสียโอกาส
ทางการค้า และผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง  

การใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้วยระบบ 
OTOP Membership Card จะเป ็นระบบท ี ่ ส ามารถจ ัด เก ็บข ้ อมู ล 
พฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินกิจกรรม
ทางการตลาด (Marketing Campaign) และตอบโจทย์ต ่อลูกค้าและ
ผู้บริโภคได้  
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2. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

 Data คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์เก่ียวกับคน สถานที่ สิ่งของ 
สามารถอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และเม่ือรวบรวมแล้ว 
สามารถนำไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  
 Big Data คือ ข้อมูลที่มีขนาดมหาศาลและมีความซับซ้อน มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นเชิงโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Data) และข้อมูลที ่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 

Data) ซึ่งจำเป็นต้องมีโปรแกรมหรือ Software ที่รองรับการจัดการหรือ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและนำไปใช้ 
 บริษัทชั ้นนำอย่าง Facebook, Twitter, Netflix, Google หรือ 
Starbuck ต่างก็ได้นำเอาข้อมูล (Data) ไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Big 

Data ผ่านการลงทะเบียนการเข้าใช้งานและผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน 

 ข้อมูล Big Data จะมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. Volume คือ ข้อมูลที ่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก เช่น 

ประชากร หรือผู้ใช้บริการต่าง ๆ 

2. Variety คือ ข้อมูลที่มีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูล
ที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น ปริมาณผู้เข้าชมวิดีโอบน 
YouTube รวมแล้วกว่า 4 พันล้านชั่วโมง  

3. Velocity คือ ข้อมูลที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าง
รวดเร็ว และมีการส่งผ ่านข้อมูลอย ่างต ่อเน ื ่องในลักษณะสตรีมมิ่ ง 
(Streaming) เช่น ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้น 
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4. Veracity คือ ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่สามารถนำไป
ประกอบการตัดสินใจได้ 
3. ข้อมูลสินค้า OTOP กับ Big Data ด้วยระบบ Membership Card 

 ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและ
สนับสนุนผู้ประกอบการและสินค้าโอทอป ตั้งแต่เริ ่มต้น จนถึงการขาย
สินค้าและขยายกิจการ เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่สิ ่งที่ได้ดำเนินการอยู ่ อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ 
ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินค้าบางชนิดหรือ
บางประเภทอาจขายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะไม่
สามารถขายได้อีกต่อไป อาจเป็นเพราะด้วยรูปแบบหรือคุณสมบัติของ
สินค้าท่ีไม่ก้าวทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ากรมการพัฒนาชุมชน
จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และสินค้าโอทอป  

มาโดยตลอด แต่ข ้อม ูลที ่ ได ้อาจจะไม ่เพ ียงพอในการใช ้พยากรณ์ 
(Prediction) ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ระบบ Membership 

Card จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชน สามารถใช้งบประมาณ
เพื่อพัฒนาระบบและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางนโยบาย แผนงาน
โครงการ ตลอดจนแจ้งให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
ให้การสนับสนุนอยู่ได้ 
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ระบบ OTOP Membership Card  

 ระบบ Membership Card หรือบัตรสมาชิกที ่จะนำมาใช้กับ
สินค้าโอทอปนั้น จะเป็นบัตรสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบบัตร
สมาชิกท่ีบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น The 1 ของเครือ 
Central, M card ของ The Mall Group, All member ของเครือ CP All 

เป ็นต ้น โดยสามารถทำเป ็นได ้ทั้ งระบบบ ัตรแบบ Physical หร ือบ ัตรแข็ ง  
และบัตรแบบดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา application เพ่ือรองรับระบบ
ทางออนไลน์ด ้วย นอกจากจะต้องมีการพัฒนาระบบ Membership  

ที่จะต้องมีการสะสมคะแนนตามยอด การใช้จ่ายของลูกค้าแล้วนั้น จะต้อง
มีการพัฒนาระบบหลังบ ้าน (Back office) จะเป็นระบบที ่ช ่วยในการคัดแยก 

ประเภทของสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคซื้อ รวมถึงจัดการเนื้อหา ข่าวสาร 
เงื ่อนไขต่าง ๆ ในการสะสมแต้ม การจัดการคำถาม Feedback รวมถึง
รายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสมาชิก ยอดขายจากสมาชิกในแต่ละวัน 
สมาชิกที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน จัดอันดับสมาชิกที่ใช้บริการ ใช้คะแนน 
หรือคะแนนคงเหลือสูงสุด โดยระบบหลังบ้าน Admin สามารถใช้งานได้
ผ ่าน Google Chrome ไม ่ว ่าจะเป ็นใน Personal computer หรือ Mobile  

phone 
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4. รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานโครงการ OTOP Membership 

Card  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการจัดทำระบบ OTOP Membership Card จะเป็น
การดำเนินงานที ่ม ีจ ุดมุ ่งหมายในการจัดเก็บข้อมูล และพฤติกรรม 

ของผู ้บริโภคสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากเป็นการจัดเก็บ
พฤติกรรมของผู้บริโภคจากการใช้จ่ายเงินในการซื้อ – ขาย สินค้าโดยตรง 
ซึ ่งร ูปแบบที ่สามารถทำได้นอกเหนือจากการจัดทำเป็นระบบบัตร 
Membership แล้ว สามารถทำในระบบ application ซึ ่งจะมีลักษณะ 

เป็นบัตรเสมือน (Virtual Card) หรือสามารถเป็นการสแกน QR Code 



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

46 
 

หรือแม้กระทั ่งพัฒนาเป็นรูปแบบที่เชื ่อมต่อกับฐานข้อมูลราษฎรของ
กรมการปกครอง ผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้  
ซึ ่งข้อมูลที ่ได ้สามารถนำไปเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูล OTOP Big Data  

ที่กรมการพัฒนาชุมชน กำลังดำเนินการจัดทำอยู ่ได้ โดยที ่ไม่ได้เป็น
โครงการที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากเป้าประสงค์หลักของโครงการนี้
คือการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก เพ่ือมาวิเคราะห์ทางการตลาด  

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทั้งหน่วยงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ภายนอกสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ภาคเอกชน ในการดำเนินการพัฒนา
ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) และระบบ
หลังบ้าน (Back-office) และผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป จะต้อง 

มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสินค้าของตนเองอยู่เสมอ เช่น การติด 
Barcode เพ่ือระบุสินค้า ราคา และประเภทของสินค้า เป็นต้น 

5. ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการโครงการการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโอทอปขนาดใหญ่ (OTOP Big Data) ด้วยระบบบัตรสมาชิก 
OTOP Membership Card ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ มีดังนี้         
          5.1 การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ของกรมการพัฒนาชุมชน ที ่ต ้องการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจฐานรากมั ่นคง ซึ ่งข้อมูลที ่ได้จากระบบดังกล่าว จะสามารถ
นำมาใช้ในการคาดการณ์ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต และ
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ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีการปรับตัว พัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

         5.2 ผู้บริหารให้การสนับสนุน กล่าวคือ ผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี 
ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง) ตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้และ
ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการ สนับสนุนการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้       
ในการดำเนินงานต่อ 

         5.3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ 
คือ กรมการพัฒนาชุมชนมีฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าชุมชน  
มีมาตรฐาน สามารถนำเอาไปใช้ต่อ และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านสินค้า
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

         5.4 ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถนำไปเชื ่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลสินค้าโอทอปขนาดใหญ่ (OTOP Big Data) ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนได้ดำเนินการอยู่ ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ
รอบด้าน 
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ประเด็นเรียนรู้ของการสร้างนักยุทธศาสตร์จาก Macquarie 

University เครือรัฐออสเตรเลีย 

 

ชุติมา จามีกรกุล 

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

หน่วยงานในระบบราชการไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
โดยอาศัยนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวง และนโยบาย
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  โดยอาศัยข้อมูลส่วนหนึ่ง 
จากหน่วยงานที่รวบรวมและวิเคราะห์  อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูล 

การดำเนินงาน จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม เพ่ือกำหนด 

ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ตั้งไว้ 

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานกับผู้จัดการยุทธศาสตร์ในบาง
สถานการณ์จะเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใน
เวทีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  อาจทำให้เกิดการผลักดันยุทธศาสตร์ 
โดยไม่มีการพิจารณาปัจจัยที่รอบด้านและครอบคลุม โดยเฉพาะปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ซึ่งจะทำให้การดำเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จได้ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์และ 

การวางเป้าหมาย โดยไม่มีการกำหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่จะ
ดำเนินการ การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ขัดต่อวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น  
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 องค์ ความรู้ ด้ านการจั ดการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ จะทำให้  
ผู้ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ได้เข้าใจแนวปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การกำหนดกิจกรรม/โครงการที่ สามารถปฏิบัติ ได้จริ งและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้ งนี้  เนื่องจากผู้ เขียนได้มี โอกาสอบรมเพ่ือการสร้าง 
นักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย จัดโดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 17-

28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย  
ซึ่งโดยพ้ืนหลังของผู้เขียนแล้วจะมาในสายนักวิชาการ การที่จะนำเสนอ
ยุทธศาสตร์ หรือการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างยาก การอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้
ด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอสิ่งที่ได้จากการอบรม 

ซ่ึงจำแนกเนื้อหาเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
  1. กระบวนการกำหนดนโยบาย (Policy Making Process) 

สิ่งแรกที่พึงพิจารณาคือการกำหนดพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงถึง
การมีส่วนร่วมและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และ
การปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุพันธกิจมีได้หลายรูปแบบ และกระบวนการ
กำหนดนโยบายประกอบด้วย การกำหนดปัญหา (agenda setting),  

การพัฒนานโยบาย (policy formulation), การตัดสิน ใจ (decision 

making), การดำเนินการตามนโยบาย (policy implementation) และ
การติดตามประเมินผล (policy evaluation) ซึ่งการใช้ program logic 

model จะช่วยติดตามประเมินผลลัพธ์ในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะ
ยาวและผลกระทบได้ 
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 2. การวิเคราะห์และการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Management and Analysis) ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 ประการ คือ 
จะต้องมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ได้รับการจัดระดับความสำคัญ (priority) ต้องมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ภ ายน อกองค์ ก ร ได้ โด ย ใช้  PESTEL model (political, economic, 

social, technology, environmental และ legal) รวมทั้งความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งหมายถึง
โครงสร้างองค์กร บุคลากร ระบบ วัฒนธรรม และภาวะผู้นำ ซึ่งปัจจัย
ภายในองค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก ยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในจึงมักไม่ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติ ดังคำกล่าวของ Peter 

Drucker ที่ว่า “Culture eats strategy for breakfast.”  

 3. การนำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation)  

ก่อนที่จะนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติควรมีการทดสอบยุทธศาสตร์ก่อนว่า 
สิ่งที่นำเสนอไม่ว่าในเรื่องบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ หรือสมมติฐาน
ในด้านอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่  เพ่ือพิสูจน์ว่าการปฏิบัติ  
ตามยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบจะได้ผลตามที่คาดหวัง เพ่ือที่จะได้
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ในกระบวนการนี้สามารถใช้ Grameen’s 
Business Model ช่วยในการพิจารณาได้ โดยแบ่งส่วนพิจารณาการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์เป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ How-พิจารณาว่าใครเป็นผู้มีส่วน
ในยุทธศาสตร์  กิจกรรมหลักของยุทธศาสตร์  และทรัพยากรที่ ใช้  
Why&What-คุณค่าที่นำเสนอ/สิ่งที่ได้จากยุทธศาสตร์, Who-ผู้ดำเนินการ
รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ และ Bottom line-งบประมาณและประโยชน์ที่ได้
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จากยุทธศาสตร์ หากส่วนใดไม่เหมาะสม ก็จะพิจารณาเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมใหยุ้ทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 4. การจัดการโครงการ (Project Management) เป็นเครื่องมือ  
ที่จะส่งเสริมให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
กำหนดกิ จกรรม /โครงการ (define) วางแผน  (plan) ดำเนิ นการ 
(execute) และปิดโครงการ (close) อาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Work-

breakdown structure (WBS), RACI model (responsible, accountable, 

consulted, informed) ห รื อ  RAID log (risks, assumptions, Issues, and 

dependencies) ในการวางแผนหรือติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้อง
มีผู้จัดการโครงการ รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของโครงการ ประสาน 
และรวบรวมผู้ดำเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ 
 5. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และ 
การจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นอย่างมากและนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น Internet of 

Thing (IoT) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ Chatbot 

เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้โต้ตอบคำถามทางโทรศัพท์ Augmented reality (AR) 

เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริง (real world) กับวัตถุเสมือน (cyber 

world) เข้าด้วยกัน เช่น เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น และสิ่งที่ เป็นประโยชน์  
อย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือ
จัดการความเสี่ยง เช่น การบันทึกข้อมูลขณะเกิดไฟป่า ได้แก่ อุณหภูมิ  
วันเดือนปี ฤดูกาล ความชื้นของอากาศ เวลาที่เกิดไฟป่า เมื่อมีข้อมูล 
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ในปริมาณมากข้ึนจะสามารถใช้การทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าในการเกิดไฟ
ป่าได้  
 6. นวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการ ( Innovation & 

Entrepreneurship) นวัตกรรมหมายถึ ง ความคิดใหม่  ๆ กระบวนการใหม่   ๆ 
หรือสิ่งใหม่ ๆ แต่การเป็นเจ้าของกิจการจะนำนวัตกรรมนั้นไปสู่โอกาส 

ทางธุรกิจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือการเป็นเจ้าของกิจการนั้นจะต้องการ 
อาศัยระบบนิ เวศ  (ecosystem-ความสัม พันธ์ระหว่างสิ่ งมี ชี วิตกับ
สิ่ งแวดล้อม) ตาม Quadruple Helix model ได้แก่  ภาครัฐภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการศึกษา และภาคชุมชน/ประชาชน ที่ เหมาะสมเพ่ือส่งเสริม
นวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น การพัฒนา innovation hub 

ของภาคการศึกษาหรือภาคธุรกิจ นโยบายและการสนับสนุนงบประมาณ
ของภาครัฐ เป็นต้น ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการศึกษาดูงานหน่วยงาน
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

Service NSW นครซิดนีย์ เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562  
ได้ ไปศึกษาดูงานที่  Service NSW ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนของรัฐ  
New South Wales ในลักษณะ one – stop – shop หรือ one stop 

service ในประเทศไทย แต่มีการให้บริการสาธารณะของรัฐแก่ประชาชน 

ที่หลากหลายกว่า เช่น การแจ้งเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ การขอหรือต่ออายุ
ใบขับขี่ เป็นต้น ผู้รับบริการสามารถมายื่นคำขอโดยใช้ E-submission 

หรือด้วยตนเองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ ปัจจัย
แห่งความสำเร็จขององค์กรมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนโดยถือ
ประชาชนเป็นลูกค้า ที่ต้องให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด มีการปฏิบัติงาน 
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เป็นทีมงาน โดยเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมในบริการประชาชนด้วยตนเอง
เพ่ือรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การให้ความสำคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้  ยังเริ่มต้นการดำเนินงานโดยพัฒนาจากการ
ให้บริการในเมืองเล็ก ๆ และจำนวนการให้บริการไม่มาก ในปีพ.ศ. 2556 
และค่อย ๆ พัฒนาจนถึงปัจจุบันที่รวบรวมการให้บริการของรัฐมากกว่า 40 

หน่วยงาน 

ธนาคาร Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

(HSBC) สำนักงานใหญ่นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้เดินทาง
ไปดูงาน HSBC ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจธนาคารที่มีขนาดใหญ่และให้บริการ
ด้านการเงินในระดับโลก มีลูกค้ามากกว่า 39 ล้านคน ใน 66 ประเทศ 
หน่วยงานนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการวางวิสัยทัศน์ โดยมีคติว่า “Think 

2030 Deliver 2020” ซึ่ งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีแต่จะ
ดำเนินการให้เสร็จภายใน 10 ปี มีการวางแผนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคล มีระบบการวางแผน
ทดแทนตำแหน่ง (Succession planning) และการลด Key person risk 

เพ่ือไม่ให้มีงานที่สามารถปฏิบัติการได้เฉพาะบางบุคคล เพราะเมื่อขาด
บุคคลนั้นไปอาจเกิดการเสียหายต่อองค์กรได้ 

Sydney Startup Hub เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้ไป
ดูงานที่  Sydney Startup Hub เป็นหน่วยงานรัฐบาลของนครซิดนีย์  
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมและการเป็นเจ้าของกิจการ 

(Innovation & Entrepreneurship, I&E) โดยจัดให้มีสถานที่และกิจกรรม
พบปะระหว่างผู้ริเริ่มนวัตกรรม (innovators) ด้วยกัน บริษัทที่สนใจ 
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สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
หลากหลายของชุมชนผู้ริเริ่ม พัฒนานวัตกรรมไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่  
รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับต่างประเทศ และยังเป็นที่ตั้งของ 
Startup hub ของหน่วยงานเอกชนอ่ืนด้วย ซึ่งได้ไปดูงาน Startup hub 

ของหน่วยงานเอกชนเช่นกัน  ซึ่ งจะได้รับงบประมาณบางส่วนจาก
บริษัทเอกชนที่สนใจด้านนวัตกรรม การดำเนินงานของ Sydney Startup 

Hub ระหว่างปี  2553 ถึง 2557 ได้สร้างงานใหม่ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ล้ านงาน  
ธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 

องค์ความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมข้างต้น หากได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน จะทำให้การจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม ตั้งแต่  
การวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามแผน รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่าง
เหมาะสม เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีวิชาการที่ได้รับจากการอบรม แม้ว่าจะไม่ได้
แตกต่างกันมากนักจากหนังสือการวางแผนยุทธศาสตร์ตามร้านหนังสือ
โดยทั่วไป แต่การได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการ
อบรมด้วยกันเอง วิทยากรที่มีประสบการณ์สูง และการศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบต่าง ๆ จะทำให้องค์ความรู้ที่ได้มีความแหลมคมยิ่งขึ้น 
โครงการอบรมในลักษณะนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งและเห็นควรให้มีการ
ดำเนินการต่อไป อาจมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อการอบรมให้ เท่ าทัน
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สถานการณ์ และตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน นโยบายและทิศทางของ
ประเทศ  
 

เอกสารอ้างอิง 
 

เอกสารประกอบการอบรมเพ่ือการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการ
ไทย จัดโดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 17-28 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ณ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย 
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Vivid Strategist : Project Management 

 

พลอยทราย พรนุเคราะห์  
นิติกรชำนาญการ  
กรมสรรพสามิต   

 

ที่มาและความสำคัญ 

 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวง  
การคลัง โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม 
สิ ่งแวดล้อม และพลังงาน และมีย ุทธศาสตร์ (Strategy) ที ่สำคัญ 4 
ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บ
ภาษีอย่างยั ่งยืน การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารการจัดเก ็บภาษี การขับเคลื ่อนนโยบายภาษีด้านส ังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการบริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 อัน
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อให้งานของกรมสรรพสามิต
ดำเน ินไปด้วยความเร ียบร ้อย มีประส ิทธ ิภาพและบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management)” ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ามีความสนใจและคิดว่ามี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ ่งต่อระบบราชการไทยที ่อยากนำมาถ่ายทอด  
อันเป็นเครื่องมือสำคัญของการวางแผนการทำงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลงานและคุณภาพของงาน รวมถึงภาพรวมความสำเร็จขององค์กรและ
ข้าราชการ  



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

57 
 

 การได้ไปศึกษาในหลักสูตรการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบ
ราชการไทย (Strategist) ณ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย 
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลักการของการบริหารจัดการโครงการที่ดีและเรียนรู้ถึง
รายละเอียดของการจัดทำแผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดมาก และประกอบด้วย
หลายขั ้นตอน ซึ ่งแม้เร ื ่อง Project Management จะไม่ใช ่เร ื ่องใหม่ 
ในส ังคมไทย และมีการจ ัดทำกันอย่างแพร่หลายในมิต ิของเอกชน  
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ครั ้งนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่า ในมิติของงาน
ราชการนั้น สามารถนำหลักการของ Project Management มาสอดแทรก
ได้ในทุกช่วงของการทำงาน  

Project Management ค ือการบร ิหารโครงการท ี ่ถ ูกจำกัด 

ด้วยช่วงเวลาหนึ ่งเท่านั ้น มีเวลาเริ ่ม และเวลาจบที ่ช ัดเจน Project 

Management จ ึงเป ็นความท ้าทายของงานที่ ไม ่ ได ้ม ีกล ุ ่มคนท ี ่ มี
ความสามารถเหม ือนก ันท ุกคน ร ่วมอย ู ่ ในโครงการ อาจจะม ีทั้ ง  
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายการเงิน และอีกมากมาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือความสำเร ็จของงาน การบร ิหารโครงการจ ึงต ้องอาศัย
ความสามารถด้าน Soft Skill และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

ภาพแสดงองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการโครงการ 

อันแบ่งออกเป็น 2 มิติที่สำคัญ1 ประกอบด้วย 

 
 

1 

 

Project Management the managerial process - Larson & Gray - p 15
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ภาพแสดงองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการโครงการอันแบ่ง
ออกเป็น 2 มิติที่สำคัญ2 ประกอบด้วย : 

I. วัฒนธรรมทางสังคมองค์กร (Sociocultural)  
การวางแผนในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ จำเป็นต้อง
อาศ ัยความร ู ้ ด ้ านการเป ็นผ ู ้นำ ท ักษะในการแก ้ป ัญหา  
การดำเนินการร่วมกันของบุคคลในองค์กร การเจรจาต่อรอง 

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง หรือการดำเนินการที่ไม่ลงตัวทางด้าน
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ความคาดหวังของผู้รับบริการ  
 

 

2 

 

Project Management the managerial process - Larson & Gray - p 15

The Two Dimensions of Project 
Management 
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II. เรื่องการบริหารจัดการทางเทคนิค (Technical) 
อาจกล่าวได้ว่าในส่วนนี้คือเทคนิคทางวิชาการที่สำคัญ ทำให้เรา 

ได้เห็นภาพชัดของโครงการในแต่ละขั้นตอน เปรียบเสมือนโครง
ร ่างของโครงการท ี ่ กำหนดท ิศทางอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
อันประกอบด้วย การกำหนด Scope ของงาน การจ ัดสรร
ทรัพยากรและบุคลากร มีการรายงานผลเป็นระยะ เป็นต้น 

 

โดยกลไกที่สำคัญของการบริหารจัดการโครงการ จะส่งผลต่อผลการปฏิบัติ
ราชการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เป้าหมายชัด จัดความสำคัญได้  (Clarity of purpose and 

ability to limit priorities) :  
 เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดแจ้งขององค์กร ย่อมเปรียบเสมือน 

เข็มทิศที ่ช่วยชี ้ทิศทางให้คนในองค์กรปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือ  
ร่วมใจ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายนั้น ตลอดจนกระบวนการทำงานควรได้รับ 

การทบทวนและออกแบบอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหาร 

ของหน่วยงาน ควบคู่กับความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
ช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. จัดสรรทร ัพยากรอย่างฉลาด (Ability to carefully align 

resources with priorities) 
ถึงเวลาที ่ต ้องตั ้งคำถามให้กับองค์กรของตนว่า มีการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ ลำดับ
ความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากร และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการ
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ใช้ทรัพยากร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรควรถูกกำหนดให้มี
ความเหมาะสมและตามความจำเป็นในการบริหาร 

3. ความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบได้  
(Linking results and accountability) 
หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการที ่ประสบความสำเร ็จคือ 

ผลสำเร็จของงานต้องมีที่มาที่ไปและตรวจสอบได้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
ปฏิบัติตามหลักการที ่ควรจะเป็น รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ ่งกันและกัน  
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งการให้และรับข้อมูลที่เป็น
จริงตรงไปตรงมา ทันเวลาในระดับกิจการ อาจแปลความหมายของ 
“Accountability” ว่าเป็น “ความรับผิดชอบที่อธิบายได้”ซึ่งเป็นภาระ
บทบาทของผู้บริหารในแง่ข้อผูกพันหรือความเต็มใจที่จะยอมรับความ
รับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการรายงานชี้แจงให้เหตุผลเพื่ออธิบาย
การกระทําของตนเองและสามารถตอบคําถามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ 
ในทุกที่ทุกโอกาส เพ่ือแจกแจงอธิบายการกระทําท้ังหมดที่ตนรับผิดชอบ 

4. ความสามารถในการว ัดผลของกระบวนการ  (ability to 

measure progress) 
“You cannot manage what you don´t measure” “What 

can be measured should be measured” “What is measured is 
done” กระบวนการบริหารจัดการที่ดีต้องสามารถประเมินผลและวัดผล
ของกระบวนการออกมาได้เป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
นับเป็นจุดเด่นของเยอรมนี โดยพิจารณาว่ากระบวนการนั้นสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือไม่ ทั้งนี้การวัดผล  
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ควรกระทำด้วยความต่อเนื ่องในแต่ละขั ้นตอน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลงาน 

ของภาครัฐของเยอรมนี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากตัวชี้วัดที่เป็นสากล 
ตลอดจนเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีหลักการพิจารณา 
ตัวชี้วัดรอบด้าน เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์  
 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของระบบ
การควบคุมการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนอันเป็นหลัก
สำคัญที่สุดเพ่ือประกอบความเข้าใจ                   
Management Control Cycle as core idea of performance 

management 

 
Source: Weber 2004: Controllin 

 

 จากภาพจะเห็นได้ว ่า กระบวนการวางแผน (Planning) เป็น
ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการตั้งเป้าหมาย (Goals) เพื่อทำขอตกลงรวมกัน 

ในเรื ่องการปฏิบัติงาน การกำหนดเปาหมายการวัดผล และมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานที่สนับสนุนเปาหมายที่กำหนดไว ในระดับต่อมาคือการทำ
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ความเข้าใจสำหรับแผนงาน การติดตามและประเมินผลในแต่ละสถานะ
ของงาน การควบคุมโดยเปรียบเทียบว่างานนั้นดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ ทั้งนีต้้องวิเคราะห์และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยการใชกระบวนการบริหารเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นและมีศักยภาพ 

ในการทำงานที่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวได ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนการบริหารจัดการ 

ผลการดำเนินงานขององคการและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันอันเปนผลจากความเชื่อมโยงของ 
เปาหมายและมาตรฐานขององคกร 
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Success Criteria for Performance Management in Public 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Australian Public Service Commission 2003 
 

ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานของความสำเร ็จของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานภาครัฐ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นหลักการของสิ่งที่จำเป็นต่อระบบ
บริหารจ ัดการภาครัฐ (The Need for Performance Management 
System)  
 กล่าวคือ ชี้ภาพวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจนและประสานเข้ากับ
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กร การประเมินสมรรถนะของบุคคลหรือ
ทีมเป็นระยะ ๆ ว่าเป็นไปตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือไม่ 
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินครั ้งนี ้ ( feedback 
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from this appraisal) สร ้างระบบรางว ัลสำหร ับประส ิทธ ิภาพ เช่น 
ประสิทธิภาพเงินเดือนและความคืบหน้าของเง ินเด ือนตามผลง าน  
การพัฒนาทีมและบุคคลเพื่อสร้างขีดความสามารถ การให้คำปรึกษาหรือ
การดำเนินการอื ่น ๆ รวมทั้งรับมือและจัดการกับประสิทธิภาพที่ไม่ดี  
การสร ้ า งความเช ื ่ อมโยงระหว ่ างการพ ัฒนาข ีดความสามารถ 

ด ้ วยการวางแผนองค ์กรอย ่ างรอบคอบและร ัดก ุม  ส ุดท ้ ายคือ 

การประเมินผลงานขององค์กร 

 ปัจจุบันระบบราชการไทยมีการดำเนินงานตามระบบ Project 
Management ที ่ม ีประสิทธิภาพบนวัตถุประสงค์เพ ื ่อผลักดันให ้ผล 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื ่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคล
เข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
1. การวางแผนการปฏิบัติงานที ่จะต้องทำให้ชัดเจน และสอดคล้อง 

กับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  
2. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื ่อให้ผู้ บังคับบัญชากำกับ ดูแล  

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ดี

ยิ่งขึ้น  
4. การประเมินผลการปฏิบัต ิราชการเพื ่อว ัดความสำเร ็จของงาน  

โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดแต่แรก  
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5. การนำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน3 

  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ระบบบริหารโครงการเป็นระบบที่ต้องอาศัยการเปลี ่ยนแปลง 
ในองค์กรเป็นอย่างสูง ระบบที่ได้ ผลจะต้องอาศัยวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีด้วย มิฉะนั้นแล้ว ระบบนี้ก็จะกลับมาเป็นระบบเดิม  ๆ 
วัฒนธรรมที่ไม่ดีที ่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื ่อพัฒนางานตามหลัก Project 
Management ปัญหาเช่น ผู ้บร ิหารระดับสูงไม่เห ็นความสำคัญของ
เป้าหมายองค์กร ระบบบริหารผลงาน ผู ้บริหารจะต้องมองให้ออกว่า 
ความสำเร็จขององค์กรนั้นสามารถวัดได้จากอะไรบ้างอีกด้วย4 

 การขาดการเชื่อมโยงเป้าหมาย ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายใหญ่ลงสู่
เป้าหมายของหน่วยงาน และตำแหน่งงาน แต่บางองค์กรที่ระบบบริหาร
ผลงานไม่สำเร็จนั ้น ก็เนื ่องจากองค์กรมีการกำหนดเป้าหมายใหญ่ไว้  
ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่กลับไม่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้น
ลงสู่การทำงานจริง  

 

3 เรียบเรียงข้อมูลจาก สำนักงาน กพ , ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
http://www.ocsc.go.th/pm 

 (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560) 
4 เรียบเรียงข้อมูลจาก ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, อะไรบ้างที่ทำลายระบบบริหารผลงานขององค์กร  
https://prakal.wordpress.com  

(สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560) 
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 ขาดการสื่อความกันในเรื่องผลงาน ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง 

ในแต่ละระดับ การสื่อความในที่นี้ จะเน้นไปที่เรื่องของผลงานว่าไปถึงไหนแล้ว  
ดูความคืบหน้าของผลงาน ยังต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

ที่กำหนดไว้ ดังนั้นทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานในการสื่อความผลงาน 

ก็คือ การให้ Feedback ผลงานแก่พนักงาน  
 ขาดการสอนงาน ระบบบริหารผลงานถ้าจะทำให้สำเร็จได้นั้น 
วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะต้องมี ก็คือ วัฒนธรรมการสอนงาน 
เน ื ่องจากการบร ิหารผลงานนั ้น ห ัวหน้าจะต้องบร ิหารให ้ล ูกน ้อง  

สร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ถ้าลูกน้องทำงานไม่ได้ 
หรือยังขาดความรู ้ และทักษะในการทำงาน สิ ่งที ่หัวหน้าต้องทำก็คือ  
การ Coach การสอนงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ในการทำงาน
ที่ดีขึ้น ดังนั้นถ้าองค์กรของเรายังไม่มีวัฒนธรรมเรื่องของการสอนงานที่ดี 
และจะประสบความสำเร็จได้ยากด้วยเช่นกัน 
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การนำแบบจำลองทางธุรกิจและแนวคิดอไจล์ 
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม 

 

ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื ่อนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ การพัฒนานวัตกรรมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจะเพ่ิม
ความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงมีการ
วิจ ัยและพัฒนาองค์ความรู้ท ี ่หลากหลาย เพื ่อพัฒนาต่อยอดไปเป็น
นวัตกรรมที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ อย่างไร  

ก็ตามงานวิจัยบางส่วนยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือ
ต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้จริง ทำให้กรมฯ 
ต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมาก ทั ้งงบประมาณ เวลา และกำลังคน  
ปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากงานวิจัยบางส่วนยังไม่ตอบสนองความต้องการ  

ของผู ้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง นักวิจัยขาดการเชื ่อมโยงในการบูรณาการ  
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการบริหารโครงการของนักวิจัย
อาจยังไม่เอื ้อต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การนำแบบจำลอง 
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ทางธุรกิจและแนวคิดอไจล์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
จึงน่าจะช่วยให้ผลงานวิจัยของกรมฯ ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดจนเกิด
ประโยชน์สูงสุด บทความนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 1) การประเมิน 

ความเป ็นไปได้ของโครงการด ้วยแบบจำลองทางธ ุรก ิจ และ 2)  
การบริหารโครงการแบบอไจล์ 
 

การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยแบบจำลองทางธุรกิจ 

 แบบจำลองทางธ ุ รก ิจ  (Business Model Canvas) เป็น
เครื ่องมือหนึ ่งซึ ่งถูกใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนธุรกิจ แบบจำลองนี้  
ถูกคิดค้นโดย Alexander Osterwalder และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย  
เป็นที่นิยมสำหรับประเมินความคุ้มค่าของธุรกิจ การนำแบบจำลองดังกล่าว
มาใช ้ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการจะทำให้น ักว ิจัย 

เห็นภาพรวมทั้งระบบ ทั้งยังช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดแผนงานได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยแบบจำลองนี้จะแยกพิจารณา 

เป็น 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. คุณค่าที่นำเสนอ (Value Proposition) คือ การระบุว่าสินค้าหรือ

บริการของธุรกิจสร้างคุณค่าอะไรกับลูกค้า แตกต่างอย่างไรจากคู่แข่ง 
คุณค่าดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การลด
ต้นทุน การลดความเสี่ยง ความเข้าถึงง่าย ความสะดวกในการใช้  
เป็นต้น ในการวางแผนวิจัย นักวิจัยจึงต้องระบุได้ว่างานวิจัยที่ต้องการ
ทำจะได้อะไร ช่วยแก้ปัญหาอะไร และจะเป็นประโยชน์อย่างไร   
ต่างจากงานวิจัยอื่นหรืองานวิจัยที่มีมาแล้วอย่างไร 
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2. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทราบว่าลูกค้าของตน  

มีลักษณะอย่างไร ต้องการอะไร และมีพฤติกรรมอย่างไร นักวิจัย 

ต้องระบุได้ว่าใครจะเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลัก ใครจะได้ประโยชน์ 
จากงานวิจัยของตนเอง และควรแจกแจงได้ว่ากลุ ่มเป้าหมายนั้น
ประสบปัญหาอะไรและมีความต้องการอย่างไร 

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) คือ การสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า นักวิจัยต้องระบุได้ว่าเมื่อทำวิจัยแล้วเสร็จ 
จะเป็นผู้ผลิตหรือเปิดบริการเอง หรือจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หน่วยงานอื่น และควรตอบคำถามให้ได้ว่าจะทำอย่างไรให้งานวิจัยนั้น
ได้รับความยอมรับและถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

4. การเข้าถึงลูกค้า (Channels) คือ ช ่องทางในการสื ่อสารและ 

จัดจำหน่าย นักวิจัยต้องระบุได้ว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่า งไร 

ให้ผลงานวิจัยที ่ทำเกิดประโยชน์สูงสุด มีช่องทางไหนที่จะทำให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ เห็นความสำคัญ ระบุความต้องการ และ
นำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ได้  

5. กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ กิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ นักวิจัยต้องระบุกิจกรรมหลัก
ทั้งหมดที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ 

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คือ ทรัพยากรสำคัญที่จะช่วย
สร้างสินค้าหรือบริการนั้นขึ้นมาได้  ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวอาจเป็นได้
ทั ้งบุคลากร งบประมาณ แรงงาน และความรู้   นักวิจัยต้องระบุ
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ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด ทั้งทรัพยากรภายใน
และภายนอก เช ่น ความรู ้ บ ุคลากร ว ัสดุ/อุปกรณ์ เครื ่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

7. หุ้นส่วนหลัก (Key Partners) คือ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นักวิจัยต้องระบุ
ได้ว่าจะร่วมบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานใด และควรตอบคำถาม
ให้ได้แต่แรกว่ากรมฯ จะได้ประโยชน์อะไรจากความร่วมมือดังกล่าว 
และสามารถให้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานร่วมวิจัยนั้น   
ซึ่งนักวิจัยควรพิจารณาร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือ 4 
ฝ่าย (Quadruple Helix) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และประชาชน เพื่อทำให้เกิดการผสมผสานความแตกต่างและความรู้ 
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ อันจะช่วย
ยกระดับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมได้ 

8. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจาก
การดำเนินธุรกิจ โดยควรพิจารณาทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 
นักวิจัยต้องระบุงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมหลัก และ
เปรียบเทียบงบประมาณกับโครงการวิจัยอื ่นเพื ่อพิจารณาความ
เหมาะสม 

9. ช่องทางรายได้ (Revenue Streams) คือ ร ูปแบบของรายได้  
ที่ธุรกิจจะได้รับกลับมาในบริบทของการวิจัยและพัฒนา นักวิจัย 

ควรพิจารณาถึงผลสำเร็จของงานวิจัย (Mission Achievement) และ
ต้องตอบได้ว่าเมื่อทำงานวิจัยแล้วเสร็จ จะได้ผลผลิต (Output) อะไร 
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วัดได้อย่างไร แล้วจะสร้างผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไรต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ 

คุณค่าที่นำเสนอ จะทำให้นักวิจัยตอบได้ว่าต้องการ “ทำอะไร”  
กลุ่มลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเข้าถึงลูกค้า จะช่วยตอบว่า 
“ทำให้ใคร” กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก และหุ้นส่วนหลัก จะบอกว่า 
“ทำอย่างไร” ส่วนโครงสร้างต้นทุนและช่องทางรายได้จะช่วยให้นักวิจัย
ทราบว่า “คุ้มค่าหรือไม่” การจัดทำแบบจำลองนี้จะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจ
ภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัย ทำให้สามารถคิดเชื่อมโยงอย่างรอบด้าน  
และยังทำให้เห็นว่าส่วนไหนขาด จำเป็นต้องเพิ่มเติม นักวิจัยจึงควรตอบ
คำถามท้ัง 9 ประเด็นนี้ให้ได้ก่อนเริ่มลงมือวิจัย เพ่ือประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการและจัดทำแผนงานวิจัยต่อไป 

 

การบริหารโครงการแบบอไจล์ 
 อไจล์ (Agile) เป็นแนวคิดการทำงานรูปแบบหนึ ่งที่ไม ่ เน้น
กระบวนการและเอกสาร กระชับ รวดเร็ว ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และเน้นการทำงานเป็นทีม แนวคิดนี้เกิดจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมัก
พบปัญหาเชิงระบบในการวางแผนและพัฒนา กล่าวคือเดิมทีองค์กรเหล่านี้
จะทำงานแบบน้ำตก (Waterfall Process) มีการทำงานเป็นลำดับขั้น คือ 
วางแผน ดำเน ินการ ต ิดตามและประเม ินผล และสร ุปโครงการ  
กระบวนการดังกล่าวเหมือนน้ำตกซึ ่งไม่สามารถไหลกลับได้ เมื ่อเกิด
ข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไข การทำงานจึงต้องมีการกำหนด
เป ้าหมายและวางแผนระยะยาวอย ่างรอบคอบ ทำให ้ เส ียเวลา  



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

72 

 

เสียงบประมาณ และอาจเกิดข้อผิดพลาดที่แก้ไขยากจนต้องเริ่มต้นใหม่
ทั้งหมด เพ่ือขจัดปัญหาเหล่านี้ จึงมีการนำแนวคิดแบบอไจล์มาประยุกต์ใช้
ในองค์กร โดยมีการเพิ ่มเป้าหมายระยะสั ้น แบ่งรอบการทำงานเป็นรอบสั ้น ๆ   
เน้นการส่งมอบงานอย่างสม่ำเสมอแม้งานนั ้นจะยังไม่ เสร็จสมบูรณ์  
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ทำให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือลูกค้ามีความต้องการเพ่ิมเติม  
หลักการสำคัญของแนวคิดอไจล์ประกอบด้วย 

1. เน ้นการพ ัฒนาส ินค ้าให ้ด ีท ี ่ส ุดมากกว ่าจะย ึดต ิดกับ
กระบวนการและเอกสาร 

2. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานเป็นทีม และให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า 

3. แบ่งรอบการทำงานเป็นรอบสั้น ๆ และส่งมอบงานเป็นระยะ  
นำข้อคิดเห็นจากลูกค้าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า 

อย่างต่อเนื่อง ไม่รอให้พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วถึงส่งมอบงาน 

4. ผิดพลาดได้  เปลี่ยนแปลงได้  พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ 
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 แนวค ิดอไจล ์ม ีกรอบการทำงาน (Framework) หลายแบบ  
แต่กรอบการทำงานที่นิยมที่สุดคือ สกรัม (Scrum) กรอบการทำงานนี้ 
จะไม่มีหัวหน้า ไม่มีการแบ่งฝ่ายหรือแผนก แบ่งตำแหน่งสำคัญเพียง 3 

ตำแหน่ง คือ 

1. Product Owner ทำหน้าที ่ประเมินผลงาน และจัดลำดับ
ความสำคัญของงานให้กับทีม 

2. Scrum Master ทำหน้าที่จัดการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ แต่ไม่ใช่หัวหน้าทีม 

3. Team ทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยแต่ละคน
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทำให้สามารถจัดการงานได้
ต้ังแต่ต้นจนจบในเวลาอันรวดเร็ว 

 ขั ้นตอนการทำงานแบบสกรัมจะเริ ่มต้นด้วยการทำ Product 

Backlog ซึ่งเป็นรายการงานที่ต้องทำทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้า  
จากนั ้นจะมีการจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดว่าต้องทำงานไหน 

ในแต่ละรอบการทำงาน โดยรอบการทำงานดังกล่าวจะเรียกว่า Sprint   
ซ่ึง Sprint หนึ ่งจะเป ็นรอบระยะเวลาส ั ้น ๆ ประมาณ 2-4 ส ัปดาห์  
ระหว่าง Sprint จะมีการประชุมสั ้น ๆ 10-15 นาทีทุกวัน และยังมีการ
จัดทำ Scrum Task Board โดยแยกงานเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย  
งานที ่ต ้องทำ (To Do) งานที ่กำลังทำ (In Process) งานที ่อยู ่ระหว่าง
ตรวจสอบ (To Verify) และงานที่ทำสำเร็จแล้ว (Done) เพื่อให้คนในทีม
รับทราบปัญหาและความคืบหน้าของงาน เมื่อจบ Sprint จะมีการรายงาน
ผลการทำงานให้กับคนอื่น ๆ ในทีมตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า
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หรือส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป นอกจากนี้ทีมยังมีการระดมความคิดเห็นว่าแต่ละคนได้เรียนรู้อะไร  
และจะพัฒนาการทำงานใน Sprint ต่อไปอย่างไร แม้แนวคิดการทำงาน
แบบอไจล์จะเหมาะกับการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะประยุกต์ใช้กับงานอื ่นไม่ได้ นักวิจัยสามารถ 

นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการวิจัยได้ด้วยวิธีการ เช่น 

1. การแบ่งรอบการทำงาน  น ักว ิจ ัยควรเพิ ่มการกำหนด
เป้าหมายการทำงานระยะสั ้น และรายงานผลการทำงาน 

เป็นรอบสั ้น ๆ เช่น 1-3 เดือน ในแต่ละรอบควรมีความ
คืบหน้าในการวิจัยที ่ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้คนอ่ืน 

ในทีมและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

2. การประชุมรายวันและการจัดทำ Scrum Task Board  
ทีมนักวิจัยควรพูดคุยกันสั้น ๆ ทุกวันว่าวันนั ้นจะทำอะไร 
วันที่ผ่านมาทำอะไร ได้อะไร และติดปัญหาอะไร นอกจากนี้
ยังควรมีการจัดทำ Scrum Task Board  ซึ่งอาจเป็นบอร์ดติดผนัง   
หรืออาจเป็น Online Task Board  เพื่อให้ทุกคนในทีมเห็น
ภาพรวมของการดำเนินงาน รู ้ว ่าใครกำลังทำอะไร ตอนนี้
กำลังอยู่จุดไหน ลดการทำงานซ้ำซ้อน ทั้งยังช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

3. การระดมความคิดเห็นหลังจบรอบการทำงาน ทีมนักวิจัย
ควรจัดระดมความคิดเห็นว่าในรอบการทำงานที ่ผ ่านมา  
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อะไรราบรื่น อะไรไม่ราบรื ่น แก้ปัญหาอย่างไร และจะทำ
อย่างไรเพื ่อพัฒนาการทำงานในรอบการทำงานต ่อไป  
นอกจากนี ้ย ังอาจมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์กับทีมวิจัยอ่ืน  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   

 

 การบริหารโครงการแบบอไจล์จะช่วยให้การวิจัยและพัฒนา 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคนในทีมและผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ ใช้งานหรือต่อยอดได้จริง  
ทั้งยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ลดความเสี่ยง  
และเพ่ิมโอกาสที่งานวิจัยจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

 การจะนำแบบจำลองทางธุรกิจและแนวคิดแบบอไจล์มาใช้ในการ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตามตัวอย่างข้างต้น นักวิจัยต้องพร้อมที ่จะ
ปรับเปลี ่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่เน้นแค่
กระบวนการหรือเอกสาร แต่เน้นที่ผลลัพธ์ของงาน และต้องคำนึงถึงปัจจัย
ภายในและภายนอกที ่ส ่งผลต ่อความสำเร ็จของงานว ิจ ัย ท ุกด ้ าน 

อย่างรอบคอบ หากนักวิจัยสามารถนำสิ ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาได้ นักวิจัยจะเห็นภาพงานวิจัยของตนเองชัดขึ้น 
ทำให้สามารถออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสม ครอบคลุม และตอบสนอง
ความต้องการของผู ้นำไปใช้ประโยชน์ สามารถต่อยอดพัฒนาได้จริง 
แนวคิดทางธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  
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แก่กระบวนการวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อันจะ
เกื้อหนุนให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดัน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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การปฏิรูปการให้บริการประชาชนของ Service NSW  

ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 

 

วัชรพงษ์ จิโสะ  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     

 

 การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในอดีต มีข้อ
ร้องเรียนจำนวนมากจากประชาชนในพ้ืนที่ รัฐนิ วเซาท์ เวลส์  อาทิ  
“เจ้าหน้าที่ ไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำประชาชนอย่างไร แล้วโยนความ
รับผิดชอบให้ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ” “เป็นเรื่องที่ยากมากในการได้รับ
บริการแต่ละอย่างและใช้เวลารอคอยที่นานแสนนาน” “มีกฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและประชาชนที่มาขอรับบริการหนาแน่น ในบริเวณ 

ที่ทำการในเวลาเดียวกัน” “คนมารับบริการรู้สึกด้อยคุณค่าเมื่อต้องมา
ติดต่อกับทางราชการ รู้สึกเสียเวลาในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จ” “ผู้รับบริการสอบถามเรื่องเดียวกันกับ
เจ้าหน้าที่ในที่ทำการเดียวกันสามคน และได้รับคำตอบที่ต่างกันสามแบบ” 
“จะทำธุรกิจเล็ก ๆ สักอย่างต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ 13 แห่ง  
มีระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกว่า 75 ฉบับ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ ให้
ประสานกว่า 30 หมายเลข กรอกแบบฟอร์มกว่า 48 แบบฟอร์ม และใช้
เวลากว่า 18 เดือนกว่าจะเริ่มกิจการได้” 

จากความคับข้องหมองใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ภาครัฐข้างต้น รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จึงได้ก่อตั้ง Service NSW ขึ้นเมื่อปี 
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2556 มีภารกิจในการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการยึดประชาชน          
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ  จุด เดี ยว  (One-Stop Shop) ที่ ลดภาระและสร้างความ รวด เร็ ว  
ความสะดวกง่ายดายให้ประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการที่มาติดต่อกับทาง
ราชการ ผ่านระบบการให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน 
ศูนย์ติดต่อประสานงาน และระบบดิจิทัล ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการให้บริการของภาครัฐ  
 รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จึงมีความมุ่งมั่นที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 

การให้บริการประชาชนในอดีตที่ต่างหน่วยต่างทำ โดยแต่ละหน่วยงาน
ภาครัฐที่ผ่านมาจะมีรูปแบบการให้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกัน อาทิ การมี
หน่วยบริการที่ให้ประชาชนติดต่อโดยตรงถึง 400 กว่าแห่ง การมีศูนย์
ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์กว่า 100 สาย การมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อ
กว่า 8,000 หมายเลข การมีเว็บไซต์หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนกว่า 
900 เว็บไซต์ ดังนั้น เพ่ือทลายสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะต่างหน่วยต่างทำ (Silo)  

ที่กล่าวมานี้ รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จึงได้ริเริ่ม Service NSW ขึ้นมาเพ่ือเป็น
ศูนย์บริการประชาชนที่ทันสมัย มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่รวมเอางาน
บริการประชาชนทุกอย่างมารวมศูนย์ภายใต้หลังคาเดียวกัน เป็นการ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการจากที่ยึดหน่วยงานเป็นสำคัญ (Department-

Centric Approach) มาเป็นการให้บริการที่ยึดประชาชนผู้รับบริการ 

เป็นสำคัญ (Customer-Centric Approach)  

Service NSW ได้มีการสร้างแบรนด์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก
ผ่านคติพจน์ที่ว่า“Making it easier”มีการเน้นย้ำให้พนักงานที่ต้อนรับ
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หน้าสำนักงานบริการด้วยรอยยิ้ม พร้อมรับฟัง เข้าอกเข้าใจ และช่วยเหลือ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา มีป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน มีพ้ืนที่
หรือมุมสำหรับประชาชนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  มีการให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรี การลดระยะเวลารอคอย การมีจุดให้ประชาชน
สามารถจัดการภารกิจด้วยตนเองจนเสร็จสิ้น การมีตู้อัตโนมัติให้ประชาชน
สะท้อนความพึงพอใจในการรับบริการ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้พิการ รวมถึงการมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Service NSW แล้วให้ประชาชน
สร้างบัญชีหน้าต่างข้อมูลของตนเองในแอปนั้นเรียกว่า MyServiceNSW 

ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน งานบริการ และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากภาครัฐ โดยในปัจจุบันมีบัญชีผู้เปิดใช้งานกว่า 3.3 
ล้านคน  
 แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายใน
ช่วงเวลาอันสั้น หากแต่ต้องใช้เวลาอันยาวนานหลายปี ตั้งแต่ปี 2556 
จนถึงปัจจุบัน ที่ต้องสร้างความร่วมมือ (Partnership) ในการรวบรวม     
งานบริการจากแต่ละหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เชื่อมโยงกันและกลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในที่สุด โดยแต่ละปี
นับตั้งแต่ก่อตั้งมา Service NSW มีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้  

ปี 2556 เริ่มต้นด้วยการออกเว็บไซต์  Service NSW 
สำหรับบริการประชาชนชื่อว่า service.nsw.gov.au เพียงเว็บไซต์เดียว 
จากเดิมที่มีกว่า 900 เว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้มีการออกเบอร์โทรศัพท์
หมายเลขเดียวคือ 137788 ซึ่งในอดีตมีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยให้บริการ
กว่า 8,000 หมายเลข  
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ปี 2557 มีการพัฒนากระบวนงานใหม่ในการบริการ  
โดยให้ประชาชนรอคอย ภายในเวลาไม่เกิน 7 นาที และสามารถเสร็จสิ้น
การให้บริการในเวลาไม่เกิน 13 นาที รวมถึงงานให้บริการออกใบขับขี่  
การออกแอปพลิเคชัน การออกช่องทางการพูดคุยโต้ตอบอัตโนมัติ  

ปี 2558 มีการวัดผลการให้บริการประชาชน ซึ่งวัดความ
พึงพอใจได้ร้อยละ 97 จากเดิมที่ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 69
นอกจากนี้ยังมีการให้ประชาชนดำเนินการออนไลน์โดยไม่ต้องมาติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีร่ัฐ 

ปี 2559 มีการอำนวยความสะดวกในการริเริ่มประกอบ
ธุรกิจผ่านแค่หนึ่งแอปพลิเคชัน ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน การชำระ
ค่าบริการออนไลน์ การตั้งศูนย์ส่งเสริมการประกอบกิจการ การรวมงาน
บริการของตำรวจ การให้บริการแกผู่้พิการ การอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบการทางดิจิทัล  

ปี 2560 การให้บริการใบขับขี่ดิจิทัล (Digital Drivers 

Licences) การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ผ่านการ
ขยายศูน ย์ บ ริ การรวมถึ งการให้ บ ริ การผ่ าน รถบริการเคลื่ อนที่         
(Mobile Service Centers)  

ปี 2561 มีการออกโปรแกรม Active Kids ที่ให้คูปองแก่
เด็กในโรงเรียน จำนวนเงินคนละ 100 ดอลลาร์ต่อปี เพ่ือให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เล่นกีฬา เข้าฟิตเนส เรียนเต้น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ การลดน้ำหนักซึ่งโปรแกรมนี้
ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงถึงร้อยละ 99.8 
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ปี 2562 การวางเป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐ  
ลดหน่วยงานที่ให้ประชาชนมาติดต่อ (Agency Shopfronts) เหลือแค่
เพียง 100 หน่วยจากเดิมที่แต่ละหน่วยงานต่างมีเป็นของตนเองรวมกันกว่า 
400 หน่วย ซึ่งการมีหน่วยให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง 
ที่น้อยลง จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ที่ไม่ต้อง
เป็นภาระในการไปติดต่อหลายหน่วยงาน แต่ต่อไปจะมุ่งให้ประชาชน 

มาติดต่อที่  Service NSW ในลักษณะ One-Stop Shop เพียงที่ เดียว 

(ในปัจจุบัน ปี 2562 Service NSW มีจำนวนทั้งสิ้น 107 ศูนย์บริการ)  
ซึ่งได้เพ่ิมขีดสมรรถนะในการให้บริการได้มากถึง 1,000 กระบวนงาน 

จากเดิมที่ต่างหน่วยต่างแยกดำเนินการแล้วสามารถทำได้แค่เพียง 180 
กระบวนงาน  
 นอกจากนี้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ทำงานใน Service NSW ยั งยึดหลัก 
“ประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนการให้บริการ” ในการทำงาน โดยมองว่า
การให้บริการประชาชนเป็นดีเอ็นเอ ผ่านลมหายใจใน 3 เรื่อง คือ หนึ่ง 
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง (Passion) ที่จะให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหาของ
ประชาชน สอง ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่ สร้างคุณ ค่ า 

การให้บริการด้วยการรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของเรื่อง ในเรื่องที่ประชาชน 

มาติดต่อ  แล้ วบริการให้ สำเร็จ เสร็จสิ้ น  สาม การทำงาน เป็ นที ม 
(Teamwork) ที่ร่วมมือกันทำงานเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 
ซึ่งจากการยึดหลักที่กล่าวมานี้ เอง ส่งผลให้ Service NSW ได้รับการ
ยอมรับสูงยิ่ง โดยมีผลสำรวจของ People Matter Survey ในปี 2561  
มีผลคะแนนอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้ องค์กรยังมีความหลากหลายของ
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บุคลากร ซึ่งมองว่าเป็นจุดแข็งในการสร้างสรรค์งานร่วมกัน อาทิ ร้อยละ 
19 ของเจ้าหน้าที่มาจากผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ร้อยละ 1.9 
มาจากชนพ้ืนเมืองอะบอริจิน (โดยตั้ งเป้าว่าในปี 2562 จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 3)  
ร้อยละ 49 ของผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง และร้อยละ 2.4 เป็นผู้พิการ  
การนำมาประยุกต์กับกรณีประเทศไทยในเรื่องการปฏิรูปการให้บริการ
ประชาชน 

 ปัจจุบันหากพิจารณาจากกฎหมายระดับชาติของไทย ได้มีหลาย
แนวทางในการปรับปรุงหรือปฏิรูปการให้บริการประชาชน ตั้ งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 76 ที่เน้นให้รัฐ
พัฒนาระบบการบริหารราชการ การจัดทำบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
สุ ขของป ระชาชน  รวมถึ งพั ฒ นาเจ้ าหน้ าที่ ขอ งรั ฐ ให้ มี ทั ศนคติ  
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ในมาตรา 
258 ยังวางหลักในเรื่องให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

เข้าด้วยกัน เพ่ือการบริการประชาชน  
 ก่อนหน้าที่รัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้จะประกาศใช้ ได้มีพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.2558 ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องไปขออนุญาต 

จากส่วนราชการหลายแห่ง ได้รับรู้ถึงระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จะ
เป็นต้องดำเนินการ ทำให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ  
ได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ผ่านศูนย์บริการร่วมที่รับคำร้องและศูนย์รับคำขอ
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อนุญาต ณ จุดเดียว นอกจากนี้ล่าสุดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 10  
ได้ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อ
ประสานงานระหว่างกัน และเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้อง
ดำเนินการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริง  

หากจะกล่าวถึงในทางนโยบายการบริหาร ประเทศไทยได้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) โดยในด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีการวางหลักให้ภาครัฐเชื่อมโยง 
ในการให้บริการสาธารณะ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
เสียค่ าใช้จ่ ายน้อย และตรวจสอบได้  รวมถึงในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
ก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2571 ทุกกระบวนงานบริการภาครัฐจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล  

รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่ง ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 
โดยหากมีกฎหมายกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารดังกล่าว ก็ถือ
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องบริการประชาชน 

ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชาชนไม่ต้อง
ดำเนินการใด ๆ ในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าในเชิงระเบียบกฎหมายและนโยบาย
การบริหารของประเทศไทยในการปฏิรูปการให้บริการประชาชนมีความ 
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ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่พอสมควร เพ่ือสลายความอืดอาดล่าช้าของระบบ
ราชการ (Red Tape) และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ 

นักธุรกิจ ซึ่งเป็นสองกลุ่มหลักที่มาข้องเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่จัดโดย
ภาครัฐ โดยแนวทางทั้งหมดนี้ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะต้องตอบ
คำถามให้ได้ว่าสุดท้ายแล้ว “ประชาชนได้อะไร” มากกว่าที่จะมองว่า
หน่วยงานหรือองค์กรตนเองจะได้อะไร  

ตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรมชัดเจนคือการเริ่มดำเนินการในการ
ให้บริการประชาชนรูปแบบดิจิทัล โดยหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ คือ 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งได้มีความพยายาม     
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยในเบื้ องต้นได้ขอความร่วมมือให้
หน่วยงานของรัฐที่มีจุดบริการประชาชนกว่า 80,000 แห่ง ร่วมกันปักหมุด
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน    
ชื่อว่า CITIZENinfo ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้แอปนี้รู้ว่า
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนอยู่ที่ไหนบ้าง สามารถเดินทางไป
อย่างไร การเรียนรู้คู่มือในการเข้าใช้บริการภาครัฐ รวมถึงการประเมิน       
ความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการแล้ว 

นอกจากนี้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เช่น จะทำร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ สปา ร้านค้าปลีก รีสอร์ทขนาดเล็ก ฯลฯ ภาครัฐของไทยก็ได้มีการ
อำนวยความสะดวกผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Biz Portal) ผ่านเว็บไซต์  biz.govchannel.go.th  
ซึ่งให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตต่าง ๆ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ จึงไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่รายงาน Doing Business  
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ปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสะดวก 

ในการทำธุรกิจอยู่ ในกลุ่ ม Top 30 ของโลก โดยผลคะแนนสูงขึ้นจากปีก่อน  
ซึ่ งเป็นผลมาจากการอำนวยความสะดวกใน 4 เรื่องสำคัญ  ได้แก่   
การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้ไฟฟ้า การชำระภาษี และการค้าระห ว่าง
ประเทศ 

กรณีความสำเร็จของ Service NSW จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ที่เริ่มมีการก่อตั้ง ซึ่งไม่ได้ทำรวดเดียวจบ 
แต่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่ของผู้นำในทุกระดับ
อาจจะเป็นการง่ายสำหรับประเทศออสเตรเลีย ที่ระบบการปกครองมีการ
กระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางไปให้รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐต่าง ๆ มีอำนาจ
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เองค่อนข้างมาก อย่างรัฐนิวเซาท์ เวลส์          
ที่สามารถพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยการถ่ายโอนงานภารกิจ 
บุคลากร และงบประมาณ ตลอดจนการควบรวมหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่
อย่ างสะดวก เบ็ ด เสร็จ ในตั ว ไม่ต้ องยึดติ ดกับระเบี ยบกฎหมาย           
หรือความเป็นระบบราชการมากจนเกินไป หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

การมุ่งไปที่ความพึงพอใจของประชาชนและผลประโยชน์สาธารณะ ทำให้
ทุกองคาพยพในประเทศต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย 

ซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับประเทศไทย ที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง โดยเฉพาะกรมต่าง ๆ มีความเป็นนิติบุคคล มีการจัดตั้ง
องค์กรที่เข้มแข็ง ทำให้ยากในการที่จะเปลี่ยนรูปแปลงร่างองค์กรตนเอง           
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความคาดหวังของประชาชน 

ได้ภารกิจของกรมจึงดำเนินการ โดยทรัพยากรหลักของกรมนั้น  ๆ  
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จนหลายครั้งทำให้ประชาชนผู้รับบริการรู้สึกว่าภาครัฐไทยทำงานแบบ 

ต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง แตกต่างจาก 
Service NSW ที่เอางานบริการจากทุกกรม กอง หน่วยงาน มาบริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จภายใต้หลังคาเดียวกัน มีการวัดประเมินผลการทำงาน
ที่ชัดเจน ผ่านการให้บริการแบบดิจิทัลเป็นหลัก และมุ่งเป้าไปที่การรักษา
ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชน 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ภาครัฐไทยจะมีข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ก็สามารถร่วมมือกันทำงาน (Collaborate) ระหว่างหน่วยงานได้ รวมถึง
บุคลากรภาครัฐที่ทำหน้าที่ ในการให้บริการต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ทัศนคติ (Mindset) ที่รักการให้บริการประชาชน มองประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการด้วยความรัก ความเข้าใจ เพ่ือให้ท้ายที่สุดแล้วประชาชน 

จะได้รับประโยชน์สุขสูงสุด เกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมต่อไป ซึ่งกรณี
ความสำเร็จของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เป็นกรณีศึกษาหนึ่ง 

ที่น่าสนใจของประเทศไทย 
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บริหารงาน บริหารคน 

 

วัลคุ์วดี เซอร์ฮุส 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 ข้าพเจ้า นางวัลคุ ์วดี เซอร์ฮุส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ได้รับทุนฝึกอบรม
เพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) ประจำปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 ณ Macquarie 

University เม ือง Sydney ประเทศ Australia โดยภายใต ้หล ักส ูตร 
Strategist ข ้าพเจ ้าและผู ้เข ้าร ่วมโครงการท่านอื ่นได ้เร ียนรู้ ทฤษฎี 
การบริหารโครงการ และทฤษฎีการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำ
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้ ประเด็นที่ผู้สอนได้เน้นอยู่ตลอดเวลาและข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็นประโยชน์มากคือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Think Strategically / 
Strategic Thinking) การมองภาพองค ์รวม (Holistic Thinking) และ 

การมองประเด็นสำคัญ (Focus) หรือการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritise) 
ซึ่งข้อสุดท้ายนี้ควรนำมาปรับใช้กับหน่วยงานราชการไทยเป็นอย่างมาก
เพราะจะช่วยให้สามารถมองปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น รวมถึงช่วยลดขั้นตอน
การทำงาน/ลดงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น ทำให้การดำเนินงานเป็นระบบ
มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าทฤษฎีคือ
การได้ทดลองปฏิบัติจริง โดย Macquarie University ได้มีกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดที ่ฝ ึกให้ผ ู ้ เร ียนได้คิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา 

ด้วยตนเอง รวมถึงกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการระดมสมองและอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน การนำเสนองานกลุ ่ม และการจัดทำข้อเสนอโครงการ 

อย่างเป็นระบบเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีไทยในโอกาสต่อไป จากกิจกรรม
ทั ้งหมด สิ ่งที ่ข ้าพเจ้าประทับใจมากที ่ส ุดคือสถานการณ์สมมุติ (Simulation)  
เพราะข้าพเจ้ามีโอกาสได้นำทฤษฎีที่เรียนรู้มาปรับใช้ (และลองผิดลองถูก) 
เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ในสถานการณ์สมมติสถานการณ์หนึ่ง 
ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็น Chief Executive Officer (CEO) ของบริษัท 
ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องดูแลบริษัทในภาพรวมโดยต้องบริหารทั้งคนและงาน 

ให้เกิดความสมดุลและไม่ให้บริษัทล้มละลาย โดยข้าพเจ้าได้เรียนรู้และ 

ฝึกทักษะความเป็นผู้นำจากสถานการณ์สมมุติดังกล่าวได้เป็นอย่างดีด้วย
การลองปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา 

 นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว Macquarie University ได้จัด
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของรัฐ 
New South Wales ได ้แก ่  Service NSW (แหล ่งให ้บร ิการราชการ 

ซึ่งคล้ายกับ One-Stop Service Centre) สำนักงานใหญ่ธนาคาร HSBC 
และ Sydney Startup Hub (ศูนย์บ ่มเพาะผู ้ประกอบการ) ซึ ่งแต่ละ
หน่วยงานได้มีแนวปฏิบัติที ่ดีที ่ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาก  

หากประเทศไทยหร ือราชการไทยสามารถนำ ต ัวอย ่ า งแนวทาง 
การดำเนินงานของศูนย์เหล่านั้นมาปรับใช้ได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความ
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แตกต่างและน่าสนใจมากคือ การที่ Service NSW จัดบริการให้ประชาชน
เสมือนว่าประชาชนเป็น “ลูกค้า” คือเอาความต้องการและความสะดวก
ของประชาชนเป็นหลักในการให้บริการ การติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ สามารถ
ทำได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาเฉลี ่ยประมาณ 7 นาทีต่อคนต่อธุรกรรม  
รวมเวลารอคิว) รวมถึงมีบริการถ่ายรูป พิมพ์เอกสาร สแกนเอกสาร  
ถ่ายเอกสาร ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว นอกจากนั้น พนักงานทุกคนยิ้มแย้ม
แจ่มใสและให้การช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดี รวมถึงไม่ปฏิเสธ
ผู้มาขอรับบริการไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถ้าหากว่าไม่มีบริการใด พนักงานก็จะ
ช่วยพาผู้มาขอรับบริการไปยังที่ที่มีบริการนั้นจนกว่าผู้มาขอรับบริการจะ
ได้ร ับบริการที ่ต ้องการ และผู ้บริหารทุกคนไม่ว ่าระดับใดจะต้องมา
ให้บริการประชาชน (เสมือนเป็นพนักงาน) ปีละ 1 วัน (เรียกว่า Service 

Time) เพื่อให้ผู ้บริหารเข้าใจว่าพนักงานทำอะไรบ้าง ข้าพเจ้าสังเกตว่า
สถานที่ที ่ข้าพเจ้าไปศึกษาดูงานทุกแห่งให้ความสำคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ซึ ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ พนักงานมีความสุข 

กับการทำงานและให้บริการอย่างเต็มที่ ประชาชนที่มารับบริการก็พึงพอใจ 

 จากตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานของประเทศออสเตรเลีย 

ที่กล่าวมา ข้าพเจ้าเห็นว่าการติดต่อราชการไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อและ
เสียเวลาเสมอไป สิ ่งที ่ข้าพเจ้าอยากเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 

ในระบบราชการไทยคือ อยากให้ภาคราชการไทยพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้มีความสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัยมากข้ึนโดยอาจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าช่วย การพัฒนาภาคราชการ
ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวเพราะจะช่วย
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อำนวยความสะดวกทั ้งต ่อผ ู ้ ให ้บร ิการและร ับบร ิการ รวมถึงช ่วย
ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากขึ้น ธุรกรรมออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที ่ควร
ผลักดันให้ภาคราชการไทยหันมาใช้มากขึ้น แต่ก็ควรมีการนำระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมและเชื่อถือได้มาติดตั้งด้วยโดยเน้นความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น การจัดศูนย์บริการไว้ในพื้นที่เดียวกัน
ในล ักษณะ One-Stop Service ก ็จะสามารถอำนวยความสะดวก 

ให้ผู้มาติดต่อราชการและประหยัดเวลาได้มากขึ้น ในฐานะผู้รับบริการ 
ข้าพเจ้าพึงพอใจกับระบบการติดต่อขอทำหนังสือเดินทางของกระทรวง
การต่างประเทศมาก เนื ่องจากสามารถจองคิวออนไลน์ ล ่วงหน้าได้  
การให้บริการมีความรวดเร็วและเป็นระบบ และการเปิดสำนักงานหนังสือ
เดินทางที ่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตยเป็นการอำนวยความสะดวก 

ในด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนหลายคน ถือเป็นแนวปฏิบัติท ี ่ดี 
ที่หน่วยงานอื่นควรนำมาพิจารณาปรับใช้ตามบริบทของตน 

 นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีและระบบที่มีประสิทธิภาพมาช่วย
เอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการประชาชนแล้ว แน่นอนว่าปัจจัยที ่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริการที่ดีคือผู้ให้บริการ จากตัวอย่างที่ข้าพเจ้า
กล่าวมาข้างต้น ประเทศออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกชอบงาน ตั้งใจทำงานและให้บริการอย่างเต็มใจ
โดยที่ไม่รู ้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือถูกบังคับ เมื่อมองกลับมายังประเทศไทย  
สิ่งที่เราควรปรับปรุงในอันดับแรกคือการสร้างทัศนคติให้ข้าราชการไทย
รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับงานที่ทำโดยการเน้นให้เข้าใจว่าข้าราชการ
คือผู้ที่มีโอกาสในการทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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และงานราชการถือเป็นงานที ่ทรงเกียรติและมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประเทศในภาพรวม นอกจากการปรับทัศนคติในการทำงานแล้ว ข้าพเจ้า
เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจในการทำงานคือหัวหน้า 
ผู ้บริหาร/ผู ้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างที ่ดีให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา  
ควรจะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และควรจะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม การบริหารคนนั ้นมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่า 

การบริหารงาน และปัจจัยที ่จะช่วยให้งานสำเร ็จได้น ั ้นก็ค ือต ัวคน  
ในหน่วยงานของประเทศออสเตรเลีย ผู ้บริหารมีความเข้าอกเข ้าใจ
พนักงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคนไม่ว่าแต่ละคน
จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและ 

ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมพนักงานที ่มีความสามารถและสร้างโอกาส 

ให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บริหารของธนาคาร 
HSBC ได ้ เล ่าว ่า เน ื ่องจากผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาของเขาส ่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติและมาจากหลายประเทศ เขาจึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่
พนักงานทุกปีโดยให้แต่ละคนทำอาหารประจำชาติของตนและนำมาแบ่งปันกับ
เพื่อนร่วมงานคนอื่น เป็นต้น สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไม่ต้องลงทุนมากแต่ก็
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ โดยพนักงานทุกคนรู้สึกว่า
ตนเองก็มีความสำคัญและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อองค์กรดีกับเขา 
เขาก็พร้อมจะอุทิศตนเพื่อตอบแทนองค์กร เช่นเดียวกัน หากข้าราชการ
ไทยรู้สึกว่างานราชการเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าภูมิใจ คุ้มค่า เกิดประโยชน์ 
และตอบโจทย์ความต้องการของเขา เขาก็จะทำงานอย่างตั ้งใจและ 

มีความสุข ราชการไทยก็จะมีบุคลากรที่มีทั้งประสิทธิภาพและทัศนคติท่ีดี 
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 ข้อเสนอข้างต ้นเป ็นข้อเสนอการพัฒนาระบบราชการ ไทย 

ในภาพรวม สำหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะนำหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว
มาปรับใช้ในการทำงานโดยการจัดระเบียบงาน วางแผนงานอย่างเป็น
ขั้นตอน มีเป้าหมายชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญของงาน เน้นประเด็น 

ที่สำคัญเป็นหลัก และพยายามคิดเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ ้น นอกจากนั้น 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ ่งที ่ข้าพเจ้ายังขาดอยู ่และต้องการปรับปรุง 
หลักสูตร Strategist ได้สอนให้ข้าพเจ้ารู ้ว่า ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด มีแต่
ความค ิดที่ เป ็นประโยชน์และนำมาใช ้ได ้จร ิงหร ือไม ่เท ่าน ั ้น การนำเสนอ 

ความคิดใหม่ ๆ หร ือว ิธ ีการใหม ่  ๆ ซ ึ ่ งอาจช ่วยให ้การดำเน ินงาน 

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะนำมาปรับใช้ในการ
ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของข้าพเจ้า 
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การนำความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร Strategist  

สู่การปฏิบัติงานของ สศค. 
 

วิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
 

 หลักสูตรอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย 
(Strategist) มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
(สศค.) เป ็นอย่างมาก เน ื ่องจากงานของ สศค. ส่ วนใหญ่เป ็นงาน 

เช ิงนโยบาย ผ ู ้ท ี ่จ ัดทำข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายจะต ้องม ีความรู้
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื ่อให้การเสนอข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การได้เรียนรู้หลักการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การบริหารจัดการโครงการ (Project 

Management) และการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Transfor- 

mation) จากหลักสูตร Strategist และสามารถนำความรู ้ด ังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับงานของ สศค. ให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้  
การทำงานของ สศค. มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน      
  หลักสูตร Strategist ประกอบด้วยการรับฟังการบรรยาย
โดยอาจารย ์จากมหาว ิทยาล ัย Macquarie ณ นครซิดนีย ์ เคร ือรัฐ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายหลัก อาทิ กระบวนการจัดทำนโยบาย    
การวิเคราะห์และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินยุทธศาสตร์ 
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นวัตกรรมและผู้ประกอบการ การบริหารโครงการ และการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ 1) หน่วยงาน 
Services NSW ซึ่งการเป็นรวมศูนย์ การให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐ New South 

Wales ไว้ด้วยกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น One-stop Service ในการให้บริการ
ภาคร ัฐของร ัฐ New South Wales แก่ประชาชน 2) ธนาคาร HSBC 

Australia ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำที่มีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก และ 3) 

หน่วยงาน Sydney Startup Hub ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของรัฐที่เป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ Startup เช่น มีพ้ืนที่ Co-working 

space ให้วิสาหกิจ Startup สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความ
ทันสมัย และเป็นแหล่งพบปะเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างวิสาหกิจ 
Startup ด้วยกันเองและบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั ้งมีการนำเสนองาน 

ในรูปแบบการโน้มน้าวผู้ฟัง (Pitching) เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สำหรับวิสาหกิจ Startup ที่มีศักยภาพ เป็นต้น   
  นอกจากนี้ หลักสูตร Strategist ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อย 

ซึ ่งประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ จำนวนกลุ ่มละ 5 คน  
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบรรยายและการศึกษา  

ดูงานนอกสถานที่มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อภาครัฐ โดยโครงการที่ได ้จ ัดทำขึ ้น คือ โครงการ “Happy Coding 4 All”  

ซึ่งเหตุผลและความเป็นมาของโครงการนี้มาจากทิศทางของประเทศไทย 

ที่กำลังมุ่งไปสู่แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื ่อน
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ประเทศ และสิ ่งสำคัญในการขับเคลื ่อนประเทศไทยไปสู ่แนวนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 คือ ความรู้ความสามารถของคนไทยโดยเฉพาะในด้าน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ประชาชนไทยจำนวนมาก
รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรภาครัฐยังขาดทักษะความรู ้ด้านดิจิ ทัล  
การพัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจึงเป็น
สิ่งจำเป็น โดยทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จะมีความสำคัญต่อการ
ทำงานในอนาคตเป็นอย่างมาก คือ ทักษะในการเขียนภาษาโปรแกรมมิ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ หรือที่นิยมเรียกว่า Coding  

  โครงการนี้ถูกจัดทำขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในด้าน 
Coding ผ่านการจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการในองค์กรระดับกรมที่สนใจ          
โดยแผนการดำเนินโครงการสามารถจำแนกออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 

  ระยะที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัด
โครงการฝึกอบบรม “Happy Coding 4 all” ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ผู ้บริหารองค์กรในระดับอธิบดี ผู ้แทนจาก
กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์และนักว ิจ ัยจาก
มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยผู้บริหารองค์กรในระดับอธิบดีควรให้
ความสำคัญและสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ โครงการฝ ึกอบรมนี้                    
เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากโครงการฯ มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และผู้บริหารควรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการฯ 
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ดังกล่าว เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทักษะ                
ของข้าราชการในองค์กร ยังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้าน Coding 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานของข้าราชการทุกเพศทุกวัยและ
ทุกระดับการทำงาน ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการที ่ปฏิบัติ งานในศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้าราชการที่ทำงานด้านวิชาการเท่านั้น สำหรับ
โครงสร ้างพื ้นฐานทางระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ควรได ้รับ 

การสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
 ระยะที ่  2 การเตร ียมความพร้อมในการดำเน ินโครงการ 
“Happy Coding 4 All” แบ่งออกเป็น 3 ขั ้นตอน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้บริหารองค์กรในระดับอธิบดี
และฝ่ายพัฒนาบุคลากรควรสื่อสารให้ข้าราชการในองค์กรตระหนักถึง
ความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการนี้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการเข้าร่วมโครงการ   
 2.2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ควรคำนึงถึงความต้องการ
ของข้าราชการภายในองค์กรเกี ่ยวกับระดับของทักษะด้าน Coding  

ที่ต้องการพัฒนา ซึ่งอาจมีการสำรวจความต้องการของข้าราชการภายใน
องค์กรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กร ขณะที่เนื ้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมควรได้รับการออกแบบจาก
อาจารย ์หร ือน ักว ิจ ัยจากมหาว ิทยาล ัย หร ือจากบร ิษ ัทท ี ่ปร ึกษา  

ด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อที่จะสามารถออกแบบหลักสูตร
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ให้ตรงกับความต้องการของข้าราชการในองค์กรให้มากที่สุด นอกจากนี้  
ยังควรประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อคำนึงถึง
ความพร้อมและข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการรองรับเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม  
 2.3 การพัฒนา platform เพื่อใช้ในการฝึกอบรม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรหารือร่วมกันกับผู้ออกแบบหลักสูตร 

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา platform ที่เป็นประโยชน์และให้ความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการสูงสุด 

 ระยะท ี ่  3 การจ ัดทำโครงการต ้นแบบระยะส ั ้น (Sprint 

Project) สำหรับโครงการ “Happy Coding 4 all” โดยฝ่ายพัฒนา
บุคลากรร่วมกับบริษัทที ่ปรึกษาด้านสารสนเทศและผู ้แทนจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรร่วมกันจัดทำโครงการระยะสั้นขนาด
ย่อมให้แก่ผ ู ้ท ี ่ม ีความสนใจเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะด้าน Coding  

ซึ่งโครงการต้นแบบฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน หลังจากนั้น 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทที่ปรึกษาด้านสารสนเทศและผู้แทนจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรร่วมกันประเมินปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการ รวมทั้งฝ่ายพัฒนาบุคลากรทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม เพ่ือเสนอผลการประเมินดังกล่าวให้แก่ผู ้บริหารองค์กร 

ในระดับอธิบดี   
 ระยะที่  4 การดำเน ิน โครงการ “Happy Coding 4 all”  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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 4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวงกว้าง ผู้บริหารองค์กรระดับ
อธิบดีร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ข้าราชการ
ในองค์กรได้รับทราบเกี ่ยวกับโครงการนี้ในวงกว้างอีกครั ้ง โดยมุ่งเน้น 

ให้ข ้าราชการเกิดความตระหนักถึงการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
ในปัจจุบัน และแนวทางการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต   

 4.2 เปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรเริ่มเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
องค์กรอาจสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการหันมาให้ความสำคัญกับโครงการนี้
มากขึ้น โดยกำหนดให้ความรู้ทางด้านดิจิทัลเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงานของ
ข้าราชการ เป็นต้น  
   4.3 เริ่มดำเนินการฝึกอบรม คาดว่าการฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 - 5 เดือน โดยอาจแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมตามระดับความรู้
พื ้นฐานของข้าราชการที ่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมุ ่งเน้นการฝึกอบรม 

ที่สนุกสนานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  
 ระยะที่ 5  การประเมินผลโครงการ “Happy Coding 4 all” 
เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี ้เพื ่อต้องการที ่จะให้ข้าราชการมีความสุขมากขึ้น 

จากการประยุกต์ใช้ทักษะด้าน coding กับงานของตน เนื ่องจากการ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้าน coding ช่วยให้ข้าราชการสามารถลดระยะเวลาที่ใช้
กับงานประจำที่มีลักษณะซ้ำซาก (routine) และสามารถใช้เวลาดังกล่าว
ไปกับงานที ่ ใช ้ความค ิดสร ้างสรรค์ ซ ึ ่งจะก่อให ้เก ิดประสิทธ ิภาพ                               
ในการทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ไปกับการทำงาน
บางประเภทยังช่วยให้ข้าราชการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน (work-
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life balance) มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การประเมินโครงการนี้สามารถทำได้โดย
การสำรวจความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการฯ และหากผู ้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่พึงพอใจ ให้ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ ระบุเหตุผลเพื ่อนำไปสู่  
การปรับปรุงโครงการฯ ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังควรมีการสำรวจจำนวน
ข้าราชการที ่สามารถพัฒนาทักษะด้าน coding และจำนวนข้าราชการ 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้าน coding กับงานของตน เพื่อให้ทราบถึง
ระดับการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลของผู้เข้าร่วมโครงการ อันจะเป็นการ
สนับสนุนแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0  

  จากการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม Strategist ซึ ่งนำมาสู่การจัดทำโครงการ “Happy Coding 4 
All” นั้น ถือเป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
งานของ สศค. ได้ โดย สศค. อาจจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการของ สศค.  
ที่สนใจเพิ่มทักษะด้าน coding ซึ่งโครงการนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานใดก็ได้ทั ้งภาคราชการและเอกชน เนื ่องจาก     
เป็นโครงการที่ไม่ซับซ้อนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรได้
โดยง่าย นอกจากนี้ การเริ่มเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร        
ที ่จะปรับตัวเพื ่อก้าวไปสู ่อนาคต ประกอบกับ สศค. เป็นหน่วยงาน  

เช ิงนโยบายที ่ม ีหน ้าท ี ่วางแผน และให ้ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบาย 

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กร
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อการทำงาน
ในยุคปัจจุบัน 
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ระบบรัฐสวัสดิการและระบบบำนาญของเครือรัฐออสเตรเลีย 

กับการประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทย 

 

ศรกฤษ  อัจฉรานุวัฒน์ 
 

เครือรัฐออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศหนึ่ งที่ เรียกได้ว่าเป็นรัฐ
สวัสดิการที่มีมาตรฐานทางด้านความเป็นอยู่และด้านการดำรงชีพสูง 
รวมทั้งภาครัฐยังมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือ
ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในรูปของสวัสดิการให้แก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดความ 

เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนในประเทศให้น้อยที่สุด 

ระบบสวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของเครือรัฐออสเตรเลีย 

ในปัจจุบัน 

ในปัจจุบัน กฎหมายที่รองรับการจัดสวัสดิการประเภทต่าง  ๆ 
ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. การให้สวัสดิการเงินบำนาญ และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืนภายใต้ Social 

Security Act 1991 

2. การให้สวัสดิการด้านการสนับสนุน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุภายใต้ Aged Care 

Act 1997 และ The Home and Community Care Act 1985 
และ 
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3. การให้สวัสดิการเกี่ยวกับงานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนภายใต้
ความตกลงที่เครือรัฐ Commonwealth ทำขึ้นร่วมกับมลรัฐต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพของเครือรัฐ (Benefits Schemes) 

ขอบเขตของสวัสดิการผู้สูงอายุของเครือรัฐออสเตรเลีย 

สวัสดิการผู้สูงอายุของเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ สวัสดิการที่ เกี่ยวกับการดำรงชีพ  ได้แก่  สวัสดิการเงินบำนาญ 
สวัสดิการเกี่ยวกับการมีที่พักอาศัย (ทั้งที่เป็นการให้เงินช่วยเหลือสำหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยตนเอง และเงินช่วยเหลือสำหรับการพักอาศัยกับที่พัก
อาศัยภายใต้สวัสดิการของรัฐ รวมทั้งเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามความจำเป็น
ของผู้สูงอายุแต่ละราย) และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น และ
สวัสดิการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ 
หรือในรูปอ่ืน เช่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้โครงการบัตรผู้สูงอายุ 
(Seniors Card) ที่ ผู้ สู งอายุจะได้ รับส่ วนลดสำหรับกิจกรรมต่ าง  ๆ 
สวัสดิการดังกล่าว ดังนี้ 
1. สวัสดิการเกี่ยวกับการดำรงชีพ 

1.1 สวัสดิการเงินบำนาญพื้นฐาน (Age Pension) 

 Social Security Act มิได้กำหนดนิยามของคำว่า “เงิน
บำนาญ” ไว้อย่างชัดเจนแต่กำหนดให้เครือรัฐออสเตรเลียจัดสรรเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุ หากว่าบุคคลดังกล่าวครบเกษียณอายุที่ 65 ปี                      
และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่า เงินบำนาญเป็นเงินที่จ่ายให้สำหรับผู้สูงอายุ  
ที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สูงอายุดังกล่าวจะเคย
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ทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว (รวมทั้งคู่สมรส) จะมีรายได้อยู่ใน
ระดับท่ีเพียงพอแก่การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมส่วนตน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมต่อสังคม  

1.2 เงิน สะสม ใน ฐานะที่ เป็ น ส่ วน เพิ่ มของเงินบำนาญ 
(Superannuation) 

 แม้ว่าผู้สูงอายุของออสเตรเลียที่เกษียณอายุการทำ งานแล้ว
จะได้รับเงินบำนาญเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพก็ตาม แต่เนื่องจากเงิน
บำนาญที่ผู้สูงอายุจะได้รับนั้นมาจากส่วนหนึ่งของภาษีที่เรียกเก็บจาก
คนทำงาน ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย (The 

Australian Bureau of Statistics) พบว่า สัดส่วนของประชากรในวัย
ทำงานนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลง และเป็นสัดส่วนที่มีจำนวนน้อยแต่ต้องแบกรับ 

ภาระค่าใช้จ่ายในปริมาณมากเมื่อเทียบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ
ออสเตรเลียที่เกษียณอายุการทำงานที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากข้อเท็จจริง
ที่ว่า ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประชากรออสเตรเลียนิยม          
มีบุ ตร ซึ่ งบุ ตรที่ เกิด ในช่วงเวลาดั งกล่ าว ที่ เรียกว่า “Baby Boom 
Generation” ในปัจจุบัน คือ ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุการทำงาน 
ซึ่งจากข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาษีที่เครือรัฐเก็บได้จากประชากรในวัย
ทำงานมีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินบำนาญในจำนวนที่เพียงพอ
ต่อการดำรงชีพให้แก่ผู้เกษียณอายุ  
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 จากสภาพการณ์ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการมีเงินสะสม  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินบำนาญเพ่ือที่ผู้สูงอายุจะมีเงินสำหรับใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
โดยที่ เงินที่ ผู้ สู งอายุ จะได้ รับนั้ น ส่ วนหนึ่ งจะมาจากการจ่ าย เงิน               
เข้ากองทุนเงินสะสมของผู้สูงอายุนั้นเอง 

 ลักษณะของการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน สำหรับเงินที่เก็บ
สะสมเข้ากองทุนสำหรับจ่ายเป็นเงินสะสมนั้น กฎหมายออสเตรเลีย
กำหนดให้การจ่ายต้องมาจากทั้งตัวผู้ทำงาน (Eligible employee) ที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 70 ปี ที่มีรายได้ตั้งแต่ 450 เหรียญต่อเดือนขึ้นไป และ
นายจ้างของผู้ทำงาน โดยอัตราการจ่ายเงินสะสมของคนทำงานจะอยู่ที่ 
3% และนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายสมทบให้ด้วยในลักษณะของเงินเพ่ิม  
(โดยมิได้หักออกจากเงินเดือน) ในอัตรา 9% ของเงินเดือนที่คนทำงาน
ได้รับหากนายจ้างมิได้จ่ายเงิน ดังกล่าวเข้าสะสมในกองทุนให้ภายในเวลา 

ที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะถูกปรับโดย The Tax Office ตามอัตราและ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

2. สวัสดิการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย (Housing) 

จากข้อมูลทางสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย 
(Australian Bureau of Statistics) ที่ ได้ จั ดท ำขึ้ น มาตั้ งแต่ ปี  1981 
เกี่ยวกับการสำรวจค่านิยมด้านที่พักอาศัยของประชากร โดยจัดกลุ่ม 

ตามอายุ พบว่า ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุออสเตรเลียนิยมเป็นเจ้าของที่พัก
อาศัยของตนเอง ซึ่งในปี 1999 ปริมาณความนิยมในการเป็นเจ้าของที่พัก
อาศัยของตนเองของผู้สูงอายุ สูงถึง 91% ในขณะที่ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า  
35 ปี นิยมเป็นเจ้าของที่พักอาศัยเพียง 52% เท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติ
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นี้เองที่ทำให้เครือรัฐออสเตรเลียให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการจัด
สวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 

แม้ว่าผู้สูงอายุจะนิยมเป็นเจ้าของที่ พักอาศัยก็ตาม แต่สภาพ
ข้อเท็จจริงบางประการที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการมีที่พักอาศัย
เป็นของตนเอง กล่าวคือ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและ
ความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายจากการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง 
ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ โดยทั่วไปจะสูงถึง 25% ของรายได้ของครัวเรือน เครือรัฐ
ออสเตรเลียจึงมีสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือรองรับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้  
ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย ค่าอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุเพ่ือใช้ในที่พักอาศัยของตนและค่าจ้างผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดที่พักอาศัยของเครือรัฐให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (Health Service) 

การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยของเครือรัฐออสเตรเลีย  
แบ่งออกได้เป็น 2 โครงการ (Benefits Schemes) ที่สำคัญ  กล่าวคือ 

3.1 โครงการ Medicare Service Medicare เป็นโครงการ
ประกันสุขภาพของเครือรัฐออสเตรเลียที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่  1 
กุมภาพันธ์ 1984 การดูแลสุขภาพอนามัยตามโครงการนี้จะรองรับหลักการ
ตามที่ ปรากฏในความตกลงด้านสุขภาพอนามัยซึ่ งทำขึ้นระหว่าง 
Commonwealth และมล รั ฐต่ า ง  ๆ  (The Australian Health Care 

Agreement) การประกันสุขภาพตามโครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการดูแลสุขภาพ
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อนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการบังคับเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ตามรายได้ของบุคคลในอัตรา 1.5% ของรายได้ของบุคคล   
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ โครงการนี้จะมีตาราง

ค่าธรรมเนียมสำหรับค่าบริการไว้แต่เนื่องจากการรักษาที่เกิดขึ้นอาจเป็น
การรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การรักษาแบบพิเศษในโรงพยาบาล          
ของรัฐ หรือการรักษากับสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน  

3.2 โครงการ Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) 

 โครงการ PBS นี้ จะรองรับสำหรับค่ายาที่เกิดขึ้นจากการ 

เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ในส่วนนี้ ได้แยกการรองรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวออกเป็น 2 กรณี คือ 

 กรณีแรก สำหรับผู้เข้ารับการรักษาโดยทั่วไปผู้เข้ารับการ
รักษาจะต้องจ่ายในจำนวน 22.40 เหรียญฯ แรก สำหรับแต่ละใบสั่งยา 

เนื่องจากเครือรัฐออสเตรเลียไม่ต้องการให้จำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายา 

ในแต่ละครัวเรือนนั้นอยู่ในอัตราที่สูงจนเกินไป ดังนั้น กรณีของผู้เข้ารับ 

การรักษาโดยทั่วไปนี้ เครือรัฐออสเตรเลียให้สมาชิกในครอบครัว (ทายาท
ในลำดับติดกัน) นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาคำนวณรวมกัน และหากปรากฏว่า              
ยอดรวมที่เกิดขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายในปีเดียวกันนั้น มีจำนวนถึง 686.40 
เหรียญฯ เช่นนี้ การจ่ายเงินสำหรับผู้เข้ารับการรักษาในครั้งต่อ ๆ ไปจะ
จำกัดอยู่ที่ 3.60 เหรียญฯ สำหรับแต่ละใบสั่งยา (เช่นเดียวกับผู้เข้ารับ 

การรักษาที่มีบัตร Concessional Card) 
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 กรณีที่สอง สำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีบัตร Concessional 

Card (ผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่รัฐให้ความช่วยเหลือ)  
ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาประเภทนี้จะต้องจ่ายร่วมในอัตรา 3.60 เหรียญฯ 
สำหรับแต่ละใบสั่งยา สำหรับผู้เข้ารับการรักษาในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกับกรณีแรก  
คือ หากว่าค่าใช้จ่ายรวมที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี เป็นจำนวนถึง 187.20 เหรียญฯ  
เช่นนี้ ผู้เข้ารับการรักษาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสำหรับ 

การเข้ารับการรักษาในครั้งต่อ ๆ ไป 

4. สวัสดิการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

นอกจากสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดำรงชีพตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น เครือรัฐออสเตรเลียยังได้กำหนดสวัสดิการเพ่ิมเติม อ่ืน  ๆ  
เพ่ือเพ่ิมเติมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น 
สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุด้วย สวัสดิการเพ่ิมเติมที่จะ
ได้กล่าวถึงนี้ ประกอบด้วย 

4.1 สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ 
 สวัสดิการประเภทนี้มิ ได้จำกัดการให้สวัสดิการเฉพาะ
ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โดยใน
ส่วนที่ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ The Social Security Act กำหนดรองรับสิทธิ 
ที่จะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนด 

ให้ บุ คคลที่ ได้ รับสวัสดิการ “Social Security Pension” ภายใต้กฎหมายนี้    
ซึ่งเป็นผู้สมัครใช้โทรศัพท์ในนามของตนเองหรือในนามของคู่สมรส เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ ซึ่งการให้ เงินช่วยเหลือดังกล่าว 
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จะคำนวณเป็นรายปี และจ่ายให้กับบุคคลต่าง ๆ ในอัตราที่แตกต่างกัน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

4.2 สวัสดิการอ่ืนๆ 

 สวัสดิการอ่ืน ๆ ของออสเตรเลียที่สำคัญ คือ สวัสดิการ 

อันเป็นสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของบัตรผู้สูงอายุ (Seniors 

Card) บัตรผู้สูงอายุเป็นบัตรที่ออกมาเพ่ือรองรับสิทธิต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิประโยชน์ที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐ หรือกิจกรรม 

ทางการค้าของเอกชน เช่น ที่ พัก ทัวร์นำเที่ยว ฯลฯ) ของประชากร
ออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ที่มิได้ทำงานเต็มเวลา บัตรนี้จะออก
ให้โดยรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ ดังนั้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสิทธิ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ  ที่ผู้สูงอายุในแต่ละมลรัฐจะได้รับจึงแตกต่างกันออกไป 
อย่างไรก็ดีแม้ว่าบัตรผู้สูงอายุจะออกโดยรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ แต่บัตรนี้
ไม่ว่าจะออกโดยมลรัฐใดจะได้รับการยอมรับในทุกมลรัฐ ซึ่งผู้สูงอายุจะ
สามารถสังเกตได้ว่าสถานีที่ ใดที่ ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรนี้ ได้   
จากข้อความที่ปรากฏว่า “Seniors Card Welcome” ที่ด้านหน้าของ
สถานที่ดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ 

 จะเห็นได้ว่าการบริหารบำนาญประเภทกำหนดประโยชน์ทดแทน 
(Defined Benefit หรือ DB) เป็น ความท้าทายไม่ เฉพาะกับประเทศ 

ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างประเทศไทยเพียงเท่านั้น ดังนั้น 

เพ่ือความยั่งยืนในการจ่ายบำนาญประเภทกำหนดประโยชน์ทดแทน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจ่ายสิทธิประโยชน์ทั้งใน
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เรื่องของเวลา มูลค่าสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับพลวัตรของโครงสร้าง
ประชากร (Demographic Dynamics) อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านอายุขัย
เฉลี่ย (Life Expectancy) อัตราการพ่ึงพึงของคนสูงอายุ (Dependency 

Ratio) เป็นต้น โดยควรกำหนดแผนทบทวนรูปแบบการจ่ายสิทธิประโยชน์
เป็นช่วงระยะเวลาที่แน่นอนเพ่ือทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
วางแผนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
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“สมอง สองมือ ด้วยหัวใจ”  

 จากกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
 

ศรมณ เทพแก้ว 

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
 

  ใน ยุ ค เท ค โน โลยี เป ลี่ ย น แป ล งแบ บ ฉั บ พ ลั น  (Disruptive 

Technologies) การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผล
กระทบต่อวงการสื่ อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของประเทศ  
ทำให้สภาพภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง 
ไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง การติดต่อสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและ
ระยะทาง ทำให้พฤติกรรมของผู้รับสื่อเปลี่ยนไป ประชาชนเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสารในเวลาเดียวกัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์
อันหลากหลายทำให้ทุกคนสื่อสารกันได้แค่เพียงปลายนิ้ว การปฏิบัติหน้าที่
ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จึงต้องทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยความรวดเร็วว่องไวและถูกต้องควบคู่กันไปบนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบ 

 ในหลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร โค ร งก าร  (Project Management) และ Digital 

transformation ที่ผู้ เขียนได้รับทุนฝึกอบรมเพ่ือการสร้างนักยุทธศาสตร์  
ในระบบราชการไทย (Strategist) ณ มหาวิทยาลัยแมควอรี่ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ในช่วงวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 มีหัวข้อการเรียนรู้
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สำคัญที่จะขอนำมากล่าวในบทความนี้ คือ “การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” 
(Strategy Implementation) “การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” มาพร้อม
กับคำถามสำคัญ คือ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจะนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ 

ได้อย่างไร ผู้ เขียนจึงนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
สังคมไทย สรุปเป็นแนวคิด “สมอง สองมือ ด้วยหัวใจ” 3 องค์ประกอบ
สำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์ขององค์กรนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างประสบ
ความสำเร็จในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้  

สมอง    

คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวิสัยทัศน์ เห็นภาพขององค์กร
ในอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้น วิสัยทัศน์เกิดจากวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในองค์กร แล้วนำวิสัยทัศน์นั้นถ่ายทอดสู่คนในองค์กรเพ่ือให้เห็น
ภาพจุดหมายที่วางไว้เป็นภาพเดียวกัน  และรู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นทำไป 

เพื่ออะไร (Why) อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของคนส่วนใหญ่มักต่อต้าน 

การเปลี่ ยนแปลง สาเหตุ สำคัญ  คือ ไม่ เห็ นความจำเป็น ของการ
เปลี่ยนแปลง ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสถานการณ์จะเป็น
อย่างไร ขาดศรัทธาในการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตน รวมไปถึงประเด็นเรื่องขาดความไว้วางใจ 
ผู้นำองค์กรจึงต้องสร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้  
จะนำพาองค์กรให้ดีขึ้นได้อย่างไร (How) ซึ่งความมั่นใจในตัวผู้นำเป็นสิ่ง
ที่ผู้ตามสามารถสัมผัสได้ หากผู้นำไม่ม่ันใจก็เป็นการยากที่ผู้ตามจะไว้ใจ  
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แผนภาพ Head, Heart, and Hands of Transformation 

 Hemerling, Kilmann and Matthews, 2018 
 

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือผู้นำต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น
นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพชีวิต รวมถึง
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ แล้วส่งต่อความมั่นใจนี้ไปสู่ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ ซึ่งต้องอาศัยหลักการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Communicating for Change) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้  
การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสำเร็จ โดยเน้นการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งจากจากระดับบนลงล่าง และระดับล่างขึ้นบน  กล่าวคือ การสื่อสาร 

จากระดับบนลงล่าง ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดสู่ผู้อำนวยการสำนักกองจนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติ มีประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องสื่อสาร อาทิ เหตุผล 
ความจำเป็ น ในการเปลี่ ยนแปลง วิสั ยทั ศน์  จุดมุ่ งหมายของการ
เปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่คนในองค์กรจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง  
ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้การ
สนับสนุนที่ จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง  ในขณะที่ ระดับล่างขึ้นบน 
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ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารเกี่ยวกับงานที่ทำ ระบุปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ เพ่ือหาทางพัฒนา
งานร่วมกัน ตลอดจนมีแผนฉุกเฉินรองรับหากเกิดภาวะวิกฤต 

สองมือ    

ปัจจัยที่จะทำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้จริง คือ การ “ลงมือทำ”  
แต่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนี้ การ “ลงมือทำ” นั้นต้องทำ
ด้วยความว่องไว สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรม สิ่งสำคัญทีจ่ะผลักดันให้การ
นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ คือ การได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร ทั้งในด้านงบประมาณและกำลังคน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  
ความเข้าใจในแนวคิด เหตุผล ความจำเป็น วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม 
ตลอดจนมีวิธีคิดและวิธีการทำงานแบบใหม่ รวมถึงให้กำลังใจ สร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรว่ามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง (Self - Efficacy) 
 

ด้วยหัวใจ   

 

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ มอบพลังอำนาจและอิสระ 

ในการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากร 

ในการถ่ายทอดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บริหารควรสื่อสาร
ประเด็นสำคัญดังกล่าวผ่านช่องทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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เช่น ในที่ประชุมผู้บริหาร บอร์ดประกาศข่าว งานพบปะสังสรรค์ เสียงตามสาย  
สื่อบุคคล ไลน์ หรือแม้แต่เฟสบุ๊คของผู้บริหารหรือผู้อำนวยการสำนัก 
สามารถนำมาใช้ให้เป็นพื้นที่ในการติดต่อสื่อสาร โดยเลือกใช้คำและวิธีการ
สื่อสารอย่างแนบเนียน  นับเป็นอีกหนทางหนึ่ งในการสร้างความรู้   
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ ง
ในชีวิตประจำวัน 

 ในขณะเดียวกัน การสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบนจากผู้ปฏิบัติ 
เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กลยุทธ์แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่น การรับ
ฟังเป็นทักษะสำคัญของการสื่อสาร  การรับฟังด้วยความเข้าใจและ
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เอาใจเขามาใส่ใจเรา คำนึงถึงความรู้สึก
ของผู้ปฏิบัติ ทั้งเรื่องราวความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค จะทำให้ผู้ตาม
รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ มีความหมาย มีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญ
ในบทบาทและหน้าที่ของตน รวมถึงการรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดข้ึนด้วย 

 การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง คนใน
องค์กรจะต้องมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ ระดมสรรพกำลัง เพ่ือให้บรรลุถึง
จุดหมายที่วางไว้ สิ่งสำคัญ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

รายการอ้างอิง 
 

Hemerling, Kilmann and Matthews. 2018. The Head, Heart, and Hands 

of Transformation. November. The Boston Consulting Group. 
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ข้อเสนอโครงการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรกรในพื้นที่เกษตร
น้ำฝน (Water for All) 

 

สุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

   
 ระยะเวลา 2 ปีที ่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำมีการเปลี ่ยนแปลง
ภารกิจหลักของหน่วยงาน จากเด ิมที ่ เป ็นหน่วยงานด้านนโบบาย 
(Regulator) ปร ับเปล ี ่ยนมาเป ็นหน ่วยงานภาคปฏ ิบ ัต ิ  (Operator) 

นอกจากน ั ้นแล ้วกรมทร ัพยากรน ้ำย ังได ้ร ับภารก ิจเพ ิ ่มเต ิมตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ว ่าด้วยการจัดสรร การใช้  
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื ้นฟู การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ และสิทธิในน้ำ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภค และประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประมาณ 119.02 ล้านไร่ [1] โดยกรมทรัพยากรน้ำ
จะต้องปฏิบัติงานในพื ้นที ่ด ังกล่าวร่วมกับ กรมชลประทาน และกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล 

 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals, SDGs) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ.2558 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ภายใต ้ท ุนร ัฐบาลไปฝ ึกอบรมในและ/หร ือต ่างประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบ
ราชการไทย (Strategist)) ณ มหาวิทยาลัย Macquarie เมืองซิดนีย์ รัฐนิว
เซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15 ถึง 29 มิถุนายน 2562 

จึงข ้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาโครงการข้อมูลด ้านทร ัพยากรน้ำ 

เพื่อเกษตรกรในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (Water for All) โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ท ี ่ ได ้ร ับจากการฝึกอบรมด้านการจ ัดการ เชิงกลยุทธ์  
การบร ิหารจ ัดการโครงการ และการเปลี ่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี   
มาประยุกต์ใช้กับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยข้อเสนอนี้มุ ่งเน้น
ไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำด้าน
การบริการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที ่มีความสำคัญและส่งผลกระทบ
โดยตรงกับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยรายละเอียดของโครงการ
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน มีดังต่อไปนี้ 
 1. สภาพปัญหาในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

พื้นที่เกษตรน้ำฝน หมายถึง พื้นที่ที่ปลูกพืชโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก 
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ อันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศ [2] นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ประชากร 
จำนวนครัวเรือน ตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือน และจำนวนประชากร ในประเทศ 
พบว่ามีจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Poverty line, 

32,000 บาท/คน/ปี) ประมาณ 2.12 ล้านครัวเรือน (5.85 ล้านคน) ซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน [1] 
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ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื ้นที ่เกษตรน้ำฝนเพื ่อสนับสนุน 

การตัดสินใจของเกษตรกร ปัจจุบันยังไม่ได้ร ับการพัฒนาเท่าที ่ควร 
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นที่จะตรวจวัด
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำตามพื้นที ่ที ่ตนรับผิดชอบและตามภารกิจของ
หน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างข้อมูลด้านทรัพยากร
น้ำในพื้นที่ชลประทานกับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดังนั้นข้อเสนอโครงการข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ำเพื ่อเกษตรกรในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จึงมีความสำคัญ 

ต่อการพัฒนาด้านปริมาณและด้านคุณภาพของข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ 

ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบข้อมูลที ่ถูกต้อง
ก่อนที่จะดำเนินการหรือลงทุนด้านการเกษตร และยังเป็นการลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

 2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

การดำเนินงานโครงการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรกร 

ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีความสอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับนานาชาติ
และนโยบายระดับชาติ ซึ ่งทั้งสองนโบบายต่างให้ความสำคัญกับความ
ม ั ่นคงด ้ านน ้ำ  (Water Security) และการใช ้ทร ัพยากรน ้ำให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดปัญหาความเลื่อมล้ำและการยกระดับรายได้ของ
ประชากร โดยรายละเอียดการเชื ่อมโยงโครงการฯกับนโยบายต่าง  ๆ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs): 
เป ้ าหมายท ี ่  6 การจ ัดการน ้ำและส ุขาภ ิบาล (Clean Water and 

Sanitation) ในด้านการประยุกต์ใช ้หลักการด้านการบริหารจัดการ
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ท ร ั พ ย า ก ร น ้ ำ แ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร  ( Implement Integrated Water 

Resources Management) 

 - ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 

2579): ยุทธศาตร ์ที่  5 เร ื ่องความหลากหลายทางช ีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ความสอดคล ้องก ับแผนย ุทธศาสตร ์การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้านระบบ
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ 
 3. รายละเอียดโครงการ (Business Model Canvas) 

การจ ัดทำรายละเอ ียดโครงการข ้อม ูลด ้านทร ัพยากรน้ำ 

เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน จัดทำบนพื้นฐานของ Business Model 

Canvas ซึ่งมีการอธิบายองค์ประกอบของโครงการจำนวน 9 องค์ประกอบ 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 - กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) โดยกลุ่มผู้ใช้บริการข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที ่เกษตรน้ำฝน ได้แก่ เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจในพื้นที่นั้น ๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
เป็นต้น 

 - ค ุณค ่าท ี ่ ส ่ งมอบจากโครงการฯ (Value Propositions)  

เพื ่อเติมเต็มความต้องการของเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
เกษตรน้ำฝน และความแตกต่างของโครงการฯกับโครงการต่าง  ๆ  
ที่พัฒนาขึ้นในอดีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  > ลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที ่เก ิดขึ้น 

จากภาวะน้ำท่วมหรือภาวะน้ำแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

  > เพิ ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื ้นที ่เกษตรน้ำฝน  เมื ่อมี 
การวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม 

  > ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

 - ช ่องทางการสร ้างการร ับร ู ้  การสน ับสน ุนข ้อม ูล และ 

การประเมินสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน (Channels) ประกอบด้วย 

  > Web Service 

  > Mobile Application 

  > Social Medias 

  > การสร้างการรับรู้ของกลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการลุ่มน้ำ 
  > สื่อท้องถิ่น (วิทยุ หรือเสียงตามสาย) 
 - การสร้างความสัมพันธ์ เพื ่อให้เกิดการใช้บริการซ้ำหรือ 

การบอกต่อ (Customer Relationships) ประกอบด้วย 

  > การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำในพื้นท่ีเกษตรน้ำฝน 

  > การรักษามาตรฐาน ความรวดเร็ว และคุณภาพของข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ำ 
  > การสร้างการรับรู ้ถ ึงความสำคัญของข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ  
เพื่อการวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการลดความเสียหาย
ของผลผลิต และเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
 - ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Achievements) ประกอบด้วย  
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  > ลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะน้ำท่วมหรือภาวะน้ำแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

  > เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน  

  > เพิ่มความรู้ความเข้าใจระหว่างเงื่อนไขด้านทรัพยากรน้ำ 
และการทำการเกษตร 

 - ทรัพยากรหลักในการพัฒนาโครงการ (Key Resources) 

หมายถึง สิ ่งที ่มีความจำเป็นในการพัฒนาโครงการเพื ่อสร้าง Value 

Propositions 

  > ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

  > ระบบ Hardware/Software/Networks 

  > บุคคลกรด้านการตรวจว ัดข ้อมูลภาคสนาม ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล ด้านการดูแลระบบ และด้านการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน เป็นต้น 

 - กิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนให้ Value Propositions เกิดขึ้นได้ 
(Key Activities) ประกอบด้วย 

  > กระบวนการภายใน (Productions) เช ่น การตรวจวัด
ข้อมูลภาคสนาม การรวบรวม/จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ 
  > กระบวนการด้านการตลาด (Marketing) เช่น การจัดทำ 
Web-service และ Mobile Application ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า นอกจากนั้นแล้วการสื ่อสารและ
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ประชาสัมพันธ์โครงการฯต่อกลุ่มลูกค้าที่จะใช้งานสินค้า ก็มีความสำคัญ 

ในระดับต้น ๆ 

 - เครือข่ายที่ช่วยให้โครงการให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Key Partners) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  > ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

  > ผู้สนับสนุนและผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการ (Marketing 

Partners) ได้แก่ กลุ ่มผู ้ใช้น้ำ คณะกรรมการลุ ่มน้ำ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 - โครงสร้างต้นทุนของโครงการ (Cost Structures) ประกอบด้วย 

  > ต้นทุนคงที ่ (Fix cost) ได้แก่ ค่าระบบตรวจวัดข้อมูล  
ค่าระบบ Hardware/Software/Networks ค่าตอบแทนบุคคลากร และ
ค่าเช่าบริการ (Cloud Storage และระบบสื่อสารต่าง ๆ) เป็นต้น 

  > ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ได้แก่ ค่าประชุมกลุ ่มผ ู ้ใช ้น้ำ 
และการประชุมคณะกรรมการลุ ่มน้ำ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และ 

การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล เป็นต้น 

 4. แนวทางการพัฒนาโครงการ 

แนวทางการพัฒนาโครงการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเกษตรกร
ในพ ื ้นท ี ่ เกษตรน ้ำฝน (Water for All) แบ ่งออกเป ็น 4 ส ่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

 - คลังข ้อมูล (Data Tank) ทำหน้าที ่จ ัดเก ็บข้อมูลพื ้นฐาน 

ด้านทรัพยากรน้ำและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ำ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ การใช้น้ำ และระดับน้ำ
ขึ ้น-น้ำลง เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะมีการเชื ่อมโยงจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือแบบทันทีทันใด (Real-time) 

 - ธนาคารองค์ความรู ้ (Knowledge Bank) ทำหน้าที ่จ ัดเก็บ 

องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและมีความจำเป็นกับทรัพยากรน้ำ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ผังการใช้ที่ดิน รวมถึงมาตรการและแนวทางเลือกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และ 
Agri-Map เป็นต้น 

 - ระบบคอมพ ิว เตอร ์และระบบเคร ือข ่ ายคอมพ ิวเตอร์  
(Computer and Network Systems) ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยง จัดเก็บ 
และจัดรูปแบบข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำให้ม ีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและการแสดงผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ตามสถานการณ์หรือแนวทางเลือกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในกรณีต่าง ๆ 

 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 

ทำหน้าที ่ว ิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์สถานการณ์ และระบบตัดสินใจ  

ด้วยการพิจารณาถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง
เล ือกต ่าง  ๆ (Multi Criteria Analysis) บนพื ้นฐานของแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เพื ่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

ในปัจจุบันและเหตุการณ์ที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยอย่างน้อย  
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ต ้องประกอบด ้วย การว ิ เคราะห ์ด ้านอ ุทกภ ัยและการจ ัดสรรน้ำ 

ซึ่งแบบจำลองจะต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจาก Data Tank และ Knowledge 

Bank เพื ่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

ในทุกภาคส่วนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  - การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำจากแหล่งต่าง ๆ เป็นระบบ 
Real-time ทันต่อสถานการณ์และมีความแม่นยำสูง 
  - การวิเคราะห์สถานการณ์การน้ำที ่มีความแม่นยำและ 

เป็นเอกภาพในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 

  - การเชื่อมโยงโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลสถานการณ์น้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ จากหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงข้อมูล  

ด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - การลดความซ้ำซ ้อนทั ้งระบบการใช้งบประมาณและ 

การวางแผนงานโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  - หน่วยงานป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้ำ มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการภัย และแจ้งเตือนประชาชน
ในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 
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การถ่ายโอนภารกิจงานรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 

อนุชิต สุขเจริญพงษ์  
วิศวกรสำรวจชำนาญการ  

1. ที่มา 
 หลักของการดำเนินการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และความเข้มแข็งมั่นคงของ
ประเทศในภาพรวม จะเริ่มจากปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิด การจัดเรียงความสำคัญของปัญหา และ 

การประเมินแนวทางสำหรับการจัดทำนโยบายสาธารณะ (Public policy)  
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณที่ต้องใช้ แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอน 

การวางแผน ดำเนินการ และการประเมินผลโครงการ แผนภาพวงจรของ
การจัดการโครงการ 
 บทความนี้แสดงข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการถ่ายโอนภารกิจงาน
รังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยจากอากาศยานไร้คนขับ โดยนำความรู้
และประสบ การณ์ ที่ ได้ รั บ จากการฝึ กอบรม หลั กสู ต รการสร้ า ง 
นักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (STRATEGIST) ณ Macquarie 

Graduate School of Management (MGSM) เค รื อ รั ฐออส เต ร เลี ย  
มาปรับใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาการจัดทำและดำเนินการของโครงการ 
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2. ภารกิจงานรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกับทุกภาคอุตสาหกรรม 
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีในการ
กำกับดูแล เนื่องจากการดำเนินงานกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่
พบข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ได้อย่างทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งในแง่ของการควบคุมการทำเหมืองให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และควบคุมการลักลอบทำเหมือง 

โดยผิดกฎหมาย  
จากปัญหาดังกล่าวกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

จึงได้มีการนำเทคโนโลยีการรังวัดสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV หรือ Drone) มาใช้สนับสนุนในการ
ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการการทำเหมืองแร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาการเข้าถึงพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก หรือพ้ืนที่เสี่ยง
อันตราย เช่น บริเวณหน้าผาสูงชัน หรือในบ่อเหมืองที่มีการทำงานของ
เครื่องจักรขนาดใหญ่  อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเป็นข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ (Real time) สามารถช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ 
เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจการการกำกับดูแล 

ด้านต่าง ๆ อาทิ กำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ที่ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม  การป ระ เมิ น ความถู กต้ อ งใช้ ก ารช ำระค่ าภ าคหลวง  
การตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบพ้ืนที่สถานประกอบการเพ่ือป้องกันการทำ
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เหมืองออกนอกเขต และการกำกับดูแลการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือการฟ้ืนฟู
เหมืองหลังเสร็จสิ้นการทำเหมือง ที่สำคัญเป็นการลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการกำกับดูแลได้1 

 

 
ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

3. การถ่ายโอนภารกิจงานรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับสู่ภาคเอกชน 

 ถึงแม้ว่าการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพ่ือใช้ในการตรวจกำกับ
ดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่ด้ วยอากาศยานไร้คนขับ  จะมี

 

1 “กพร.รุกใช ้UAV บินดแูลเหมอืงแร่ นำร่องพื้นทีเ่หมืองหินปูน-แรย่ิปซัม” – ไทยรฐัออนไลน์ (12 พ.ย. 
2559)  
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ประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และใช้จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่าถึง 2 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัดภาคสนาม
ด้วยกล้องสำรวจ ทั้งนี้  การดำเนินการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ  
เพ่ือจัดทำแผนที่สำหรับพ้ืนที่ประทานบัตรเหมืองแร่ทั่วประเทศในทุก ๆ 
รอบปี นั้น สามารถทำได้ยาก เนื่องจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่มีจำกัดของ
ทางภาครัฐ หรือค่าใช้จ่ายที่สูงหากภาครัฐต้องทำการจ้างภาคเอกชน 

ให้จัดทำข้อมูลดังกล่าว  
จึงเป็นที่มาของแนวคิดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดทำหรือจัดหา

ข้อมูลดังกล่าว เพื่อรายงานความคืบหน้าของการประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในแต่ละราย โดยผู้ประกอบการจัดทำหรือจ้างผู้ ให้บริการ
ภาคเอกชน จัดทำข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศจากการรังวัดด้วยอากาศยาน 

ไร้คนขับ เพ่ือรายงานความคืบหน้าในแต่ละสถานประกอบการเหมืองแร่  
ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ส่วนกรมฯ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติ 
ออกระเบียบแนวทางในการจัดทำข้อมูลรังวัด ชนิดของข้อมูลที่จะต้องส่ง 
และทำการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการภาคเอกชนที่สามารถรับงานได้ เพ่ือให้
เกิดมาตรฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
ตรวจสอบการทำเหมืองออกนอกเขตที่ได้รับอนุญาต การทำเหมืองที่ไม่ได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ สนับสนุนการประเมินการชำระ
ค่าภาคหลวง และตรวจสอบว่ามีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 

ตามข้อตกลงแนบท้ายประทานบัตรหรือไม่ 
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แผนผังความสัมพันธ์ระหว่าง กพร. ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ 

4. การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

 การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจงานรังวัดฯ 
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก (External Alignment) ด้ วย  PESTEL analysis และ  2.  

การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายใน (Internal Alignment) ด้วย 
Core capability analysis เพ่ือทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการจัดทำและดำเนินการของโครงการ  

4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก : การวิเคราะห์
ด้วย PESTEL analysis จะสามารถช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ผลกระทบ
อย่างรอบด้าน สามารถบ่งชี้ชนิดของปัญหาและผลกระทบของปัญหา 

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมเติมแผนการดำเนินการย่อย
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สำหรับการป้องกันปัญหาต่าง ๆ และส่งผลให้การดำเนินการของโครงการ
เป็นไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายใน: Core capabilities 

analysis คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงศักยภาพภายในองค์กร 

เพ่ือประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งในด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยส่งเสริม
หรือเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอนภารกิจงานรังวัดฯ ปัจจัยหลักที่ใช้ในการ
ทำ Core capabilities analysis ในการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วย 



ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) 

130 
 

• People: ศักยภาพด้านบุคลากร – จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานที่สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจงานยังมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจงาน
รังวัดฯ จะส่งผลให้ เกิดการรับข้อมูลที่มีจำนวนมาก กล่าวคือ  
หากกำหนดให้มีการส่งข้อมูลเหมืองทุกประเภทปีละ 2 ครั้ง จะทำให้
เกิดจำนวนข้อมูลที่ต้องทำการตรวจสอบทั้งสิ้นกว่า 600 ชุดข้อมูล  
ใช้เวลาในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล 6 ชั่วโมงต่อชุด 
ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดภารกิจงานที่เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 3,600 ชั่วโมงต่อปี 

• Systems: ศักยภาพด้านระบบ – ในปัจจุบัน กพร. ได้มีการจัดหา
เครื่องมือทางด้านงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่มีคุณภาพและ
จำนวนเหมาะสมต่อภารกิจการกำกับดูแลและตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับ
เทคโนโลยี อ่ืน  ที่อาจจะเข้ามาทดแทนอากาศยานไร้คนขับได้  
ในอนาคต ทั้งนี้  จำนวนข้อมูลที่ เพ่ิมขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจ 
จำเป็ นต้ อ งจัด เตรียม เครื่ อ งคอม พิว เตอร์ เ พ่ิ มขึ้ น  เนื่ อ งจาก 

การตรวจสอบข้อมูลงานรังวัด โดยละเอียดจะใช้ เวลาในการ
ประมวลผลประมาณ 36 ชั่วโมงต่อชุดข้อมูล 

• Structure: ศักยภาพด้านโครงสร้าง – จากการวิเคราะห์พบว่า ระบบ
โครงสร้างของ กพร. มีความเหมาะสมในการสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจงานรังวัดฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีกลุ่มงานที่ดำเนินการ 

ด้านงานรังวัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะ ผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานมีมุมมองและแนวคิดที่เปิดกว้างต่อการนำใช้
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เทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานให้มี
ความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น 

5. อภิปรายและสรุปผล 

 การถ่ายโอนภารกิจงานรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับสู่ภาคเอกชน โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดทำหรือจัดหา
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อรายงานความคืบหน้าของการประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในแต่ละราย จะช่วยให้ภาครัฐได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีความ
หลากหลาย  

บทความนี้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจงาน
รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับสู่ภาคเอกชน จากการวิเคราะห์พบว่า ในการ
ดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น  
การวางระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมคุณภาพของข้อมูล 
การเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลจำนวนมากที่จะเพ่ิมขึ้น และการดำเนินการ
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดำเนินการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับจาก
ภาคเอกชนมีความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานกำกับ
ดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับภาครัฐสู่การเป็น 
Smart regulator และยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ Industry 4.0 
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