
 

           ภาวะผูน้  าในการบริหารงาน 

            และขบัเคลื่อนการพฒันา  

               จงัหวดันครราชสีมา” 

 

                                          พงศโ์พยม วาศภูต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

ผูน้  าและภาวะผูน้  า 

พงศโ์พยม  วาศภูต ิ



ผูน้ า (Leader)  

คือ “หัวหนา้หรือผูบ้รหิารท่ีรูซ้ึ้งถึงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

ท่ีตนมี และใชอ้ านาจนัน้รว่มกบัภาวะผูน้ า (Leadership) 

ของตน ขบัเคล่ือนทรพัยากรบรหิารท่ีมีอยู่ ใหบ้งัเกิด

ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างคุม้คา่  

เกิดประโยชนต์อ่องคก์รและส่วนรวม”” 



หนา้ท่ีของผูน้  า  

คือ  การน าขอ้มูลและปัจจยัแวดลอ้มตา่ง ๆ มาพิจารณา

เพ่ือตดัสินใจเลือกหนทางท่ีคดิว่าดีท่ีสุด แลว้สั่งการ

ใหใ้ชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ด าเนินการ โดยมีแผนงาน

รองรบัในการปฏิบตั ิเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา 

ไปขา้งหนา้ สู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว”้ 
   

หวัใจของการท าหน้าท่ีของผูน้ า คือ “การตดัสินใจ”  

การตดัสินใจท่ีดีจะตอ้งเหมาะสม ทนัต่อเวลา และ 

ไดผ้ลผลิต (Output) พรอ้มทั้งผลพวง (Outcome)  

และผลกระทบ (Impact) ท่ีดี 

 

 



รูปแบบ (Style) ของผูน้ า  

 อาจแยกออกได ้3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 1. Autocratic leader ผูน้ าประเภทน้ีจะตดัสินใจเองเป็นส่วนใหญ่  

รบัฟังเสียงรอบขา้งน้อย มีความเป็นเจา้ขุนมูลนาย และมีแนวโน้ม 

จะเล่นพรรคเล่นพวก ผลงานระยะสั้นอาจจะดี แต่ระยะยาวคุณภาพ 

จะลดลง 

 2. Democratic leader ผูน้ าประเภทน้ีจะช้ีแนะแนวทาง แต่การ

ตดัสินใจจะรบัฟังความเห็นผูร้่วมทีมงาน ผลงานอาจปรากฏชา้บา้ง 

แต่ความคิดริเริ่มและการอุทิศตนจะดีกวา่มาก 

 3. Laissez-Faire ผูน้ าประเภทน้ีจะหลีกเล่ียงการตดัสินใจและ

มกัจะโยนใหที้มงานหรือลูกน้องตดัสินใจเพื่อหลีกเล่ียงความรบัผิดชอบ 

ผลิตภาพขององคก์รจะต า่และเกิดการกล่าวโทษกนัวุน่วาย 

 



 ส่วนใหญ่รูปแบบและสไตลข์องผูน้ าจะใชผ้สมผสาน นักวชิาการไดม้ี

การแบ่งแยกเพ่ิมเติมขึ้ นอีกมากมาย เชน่ Transformational leader, 

Transactional leader, Situational leader, Strategic leader, Coaching 

leader, Visionary leader ฯลฯ  

 



ท่ีมาของผูน้  า  

ส่วนใหญ่ผูน้ าหรือหวัหนา้อาจมีท่ีมาแบ่งไดเ้ป็น 
 

 1) มาโดยการแตง่ตั้งตามท่ีมรีะเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการไว ้

2) มาโดยการเลือกตั้งจากหมูค่ณะหรือประชาชนผูมี้สิทธ์ิ 

3) มาโดยธรรมชาต ิเช่น กรณีขาดผูน้ าท่ามกลางภยัพิบติั เกิดผูน้ าท่ี

เขม้แข็งข้ึนมาน าผูค้น 

4) มาโดยจารตีประเพณี เช่น กษัตริยท่ี์สืบทอดต าแหน่งต่อ ๆ กนัมา 

5) มาโดยการยกยอ่งศรทัธาของผูค้น เช่น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ผูห้ลกัผูใ้หญ่ 

ท่ีคนยอมรบั 

6) มาโดยการใชก้ าลงัลม้ลา้งผูด้ ารงต าแหน่งอยูเ่ดิม   

เช่น การปฏิวติัรฐัประหาร 



 ผูน้ าเป็นพรสวรรคห์รือพรแสวง? เป็นศาสตรห์รือเป็นศิลป์?  

ควรเป็นคนดีหรือเป็นคนเกง่ ?   

 ผูน้ ามีทั้งท่ีเป็นพรสวรรค ์คือ มีบุคลิกลกัษณะดึงดูดใจ หรือมีตบะ

บารมี (Charisma) ใหผู้ค้นเชื่อถือท าตาม และมีทั้งท่ีเป็นพรแสวง คือ  

ผูท่ี้ไม่ไดเ้กิดมาเป็นผูน้ าตามธรรมชาติแต่พยายามศึกษาฝึกฝนตนเอง 

ใหก้ลายเป็นผูน้ าท่ีดี เช่นเดียวกนักบัคนท่ีมีความสามารถโดยธรรมชาติ

(ศิลป์) ถา้หากขาดการปรบัปรุงเรียนรู ้(ศาสตร)์ ใหดี้ยิง่ขึ้ นกวา่เดิม  

ก็อาจพลาดพลั้งได ้ 

 ส าคญัท่ีสุด คือ ความดีตอ้งมาก่อนความเก่ง คนท่ีเก่งแต่ไม่ดี สรา้ง

ความเสียหายใหก้บับา้นเมืองไดม้ากมาย มีตวัอยา่งใหเ้หน็อยูท่ัว่ไป  

 สรุปไดว้า่ ท่ีใดไดผู้น้ าท่ีทั้งดีและเก่งนับเป็นโชคอยา่งยิง่ และมนุษย์

ทุกคนหากพยายามศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตนยอ่มสามารถปรบัปรุง

เปล่ียนแปลงตวัเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีดีได ้



ภาวะผูน้  า(Leadership) 

คือ “วธีิการแสดงออกท่ีสะทอ้นถึงความคิดอ่าน 

ภายในจิตใจและสมองของบุคคลผูไ้ดช้ื่อวา่เป็นหวัหน้าหรือ

ผูน้ า ผ่านทางบุคลิกลกัษณะท่วงทีวาจา ในการตดัสินใจ 

และการส่ือสารต่อไปสู่บุคคลอื่น โดยการสัง่การหรือจงูใจให้

บุคคลน้ัน ๆ ด าเนินการดว้ยวธีิต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลตาม

เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว”้  

 



 กระทรวงมหาดไทยสัง่สอนกนัวา่ ผูน้ าหรือนักปกครองตอ้งมีสาม

ส่ิง คือ “ภูมิวุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” หมายถึง  

 1) ตอ้งมีความรูใ้นหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งการหาความรูเ้พ่ิมเติม

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง   

 2) ตอ้งมีคุณธรรม ศีลธรรม เมตตา กรุณา ไมร่งัแกผูน้้อย ไมฉ่อ้

ราษฎรบ์งัหลวง   

 3) ตอ้งมีบุคลิกภาพท่วงทีวาจาท่ีดี แต่งกายดีสะอาดเรียบรอ้ย 

ถูกตอ้งตามกาลเทศะ   

 นอกจากการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแลว้ การสรา้งศรทัธาก็มี

ความส าคญั ดงัท่ีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ องคป์ฐม

เสนาบดีไดท้รงเตือนไวว้า่ “เจา้คณุ อ านาจอยูท่ี่ราษฎรเชื่ อถือ ไม่ใชอ่ยู่

ท่ีพระแสงราชศัสตรา....”  



 1. คณุธรรม จรยิธรรม หมายถึงธรรมะท่ีอยูใ่นจิตใจ และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความซ่ือสตัย ์สุจริต ทั้งต่อหนา้

และลบัหลงั ในภาษาองักฤษมีหลายค า เช่น Morality, Ethics, 

Integrity, Honesty, Accountability ส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นคุณสมบติัท่ี

จ าเป็นในเบ้ืองแรกของมนุษยแ์ละนักปกครอง นักบริหาร มีการ

แนะน าหลกัธรรมส าหรบัผูบ้ริหารไวห้ลายอยา่ง เช่น ทศพิธราชธรรม 

(ธรรมส าหรบัพระเจา้แผ่นดินและผูป้กครองบา้นเมือง 10 ประการ)  

หลกัสปัปุริสธรรม 7 (รูจ้กัเหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-กาล-ชุมชน-

บุคคล)  หลกัพรหมวหิาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เป็นตน้  

ภาวะผูน้  าที่จ  าเป็นยิง่ 



 นายวอรเ์รน บฟัเฟตต ์มหาเศรษฐีนักเล่นหุน้ชาวอเมริกนัเคย

กล่าววา่ “ถา้ขาดซ่ึงมโนสุจรติ (Integrity) เสียแลว้ คณุสมบติัอ่ืน ๆ  

ก็หมดความหมาย”  

     แต่สถานการณเ์ร่ืองน้ีในประเทศไทยน่าเป็นห่วง คะแนนดชันี

การรบัรูทุ้จริต คือ Corruption Perceptions Index (CPI) ตกต า่ลง

ทุกปี ปี 2563 อยูล่ าดบัท่ี 104 จาก 180 ประเทศ และคะแนนของ

เราเท่าท่ีผ่านมาไมเ่คยเกินค่าเฉล่ียของโลกเลย  

(ท่ี 1 เดนมารก์ 88 คะแนน ไทย 36 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 43) 

ภาวะผูน้  าที่จ  าเป็นยิง่ 



 2. ความกลา้ในการรบัผิดรบัชอบและยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

ภาวะผูน้ าเร่ืองน้ีตอ้งการบุคคลท่ีกลา้หาญเด็ดเด่ียวมัน่คง เพราะ

ไมใ่ช่เร่ืองง่ายเมื่อตอ้งเผชิญกบัอ านาจของผูบ้งัคบับญัชาหรือสงัคม

ในยามท่ีถูกกล่าวหาวา่ปฏิบติังานผิดพลาด ความรบัผิดชอบท่ีจะ 

ไมโ่ยนความผิดใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา นายชวน หลีกภยั อดีต

นายกรฐัมนตรี เคยใหก้ าลงัใจขา้ราชการประจ าวา่  “เขายา้ยเราได ้

แตล่ดซี (ระดบัต าแหน่ง) เราไม่ไดอ้ยูไ่หนก็ท าประโยชน์ให้

บา้นเมืองไดเ้หมือนกัน”  

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 3. ความยุตธิรรม ผูน้ าท่ีดีตอ้งยดึเอาความยุติธรรม 

เป็นท่ีตั้งในการดูแลผูร้่วมงานและประชาชน คงไมม่ีใครอยากท างาน

กบัหวัหนา้ท่ีไมยุ่ติธรรม และถา้หน่วยงานน้ันมอี านาจหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตอนุมติัหรือตดัสินช้ีขาด ยิ่งตอ้งค านึงถึงความ

ยุติธรรมเป็นท่ีตั้ง นายจ ูหรงจี้  อดีตนายกรฐัมนตรีจีนเคยกล่าวไวว้า่ 

“ขา้ราชการไม่ไดเ้กรงขา้ฯ เพราะขา้ฯ เขม้งวด แตเ่กรงขา้ฯ เพราะขา้ฯ 

สุจรติ ประชาชนไม่ไดช่ื้นชมขา้ฯ เพราะผลงาน แตช่ื่นชมขา้ฯ  

เพราะขา้ฯ ยติุธรรม”  

  บางหลกัวิชาสนับสนุนให ้“ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเขม้งวด”  

แต่ตอ้งยุติธรรมและมีเมตตาควบคู่กนัไปดว้ย 

 

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 

 4. ความสามารถในการคาดการณอ์นาคต ผูน้ าท่ีดีควรมี

ความสามารถมองภาพรวมหรือฉากทศัน์ในอนาคต (Scenario)  

ได ้โดยมีลางส านึกบางอยา่ง (Sixth sense) ท่ีบอกไดว้า่เร่ืองใด 

ท าแลว้จะดี เร่ืองใดท าแลว้ จะเกิดปัญหา  

  ความสามารถน้ีจะท าใหผู้น้ าวางวสิยัทศัน์ (Vision)และ 

พนัธกิจ(Mission) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงถา้เป็นคนดี มีธรรมะ 

การคาดการณก็์จะออกมาในทางมีเหตุมีผล มุง่ไปในดา้นดีงามเสมอ 

แมถ้า้หากผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปบา้ง ก็มกัจะไมเ่สียหายมากนัก  

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 5. ความสามารถในการบรหิารคน ผูน้ าตอ้งรูจ้กัหาคนดีคนเก่ง

มาใชง้าน ตอ้งรูจ้กัแยกแยะวา่ใครมีความรูค้วามสามารถอยา่งไร  

งานใดควรใชค้นประเภทไหนท า การใชค้นใหเ้หมาะแก่งาน  

(Put the right man on the right job) จึงส าคญัยิง่ รวมทั้งการรกัษา

และพฒันาใหท้รพัยากรมนุษยส์ามารถท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

ยาวนาน (ยิง่ใชย้ิง่เก่ง) พรอ้มทั้งมีความสุขในการท างาน (Happy 

workplace)  ผูน้ าตอ้งพยายามท าใหค้นเป็นทรพัยสิ์น (Asset)  

ไมใ่ช่หน้ีสิน (Liability) อนัเป็นภาระขององคก์ร   

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 6. ความสามารถในการสื่อสาร  ในการบริหารงานประจ าวนั 

ผูน้ าหรือหวัหนา้จะตอ้งพดูจารวมทั้งการรบัฟังกบัเพ่ือนร่วมงานทั้งใน

การปรึกษาหารือ การประชุม การวางแผน การตดัสินใจ การสัง่การ 

และอ่ืนๆ ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของการส่ือสารอาจส่งผลกระทบ

เป็นวงกวา้ง 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารทนัสมยัมาก ขอ้มลูข่าวสาร

ท่ีส่งกนัไปมาในหน่วยงานและประชาชนมีมากมายมหาศาล การฝึกฝน

เตรียมตวัท่ีดีเพ่ือการสื่อสารท่ีชดัเจนใหเ้กิดพลงัไปในทางบวกจึงจ าเป็น

ส าหรบัผูน้ ามาก 

 

  

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 อดอลฟ์ ฮิตเลอร ์ใชค้วามสามารถในทางจิตวิทยาและวาทศิลป์พา

คนเยอรมนัไปตายในสงครามโลกนับลา้น ๆ คน เพ่ือการครองโลก  

ในขณะท่ี วินสตนั เชอรชิ์ล ก็ใชค้ าพดูปลุกใจเป็นพลงัใหป้ระชาชน

และทหารองักฤษสูก้บัเยอรมนัจนสุดก าลงัเช่นกนั  

     “We shall defend our island, whatever the cost may be,  

we shall fight on the beaches…. we shall fight in the fields and in 

the streets….; we shall never surrender” 

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 7. ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ผูน้ าจะตอ้งมีความมุง่มัน่ตั้งใจ 

(Determination) ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จโดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

ประกอบดว้ยความอุตสาหะวิริยะเอาใจใส่ ความผูกพนั 

(Engagement) กบัองคก์ร และการมีแรงปรารถนา (Passion)  

ท่ีจะท างานใหไ้ดผ้ลดี 

     ความมุง่มัน่ตั้งใจของผูน้ าจะเป็นพลงัดึงดูดใหผู้ร้่วมงานคึกคกั

เขม้แข็งตามไปดว้ย มีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี การบ ารุงขวญั  

การท าความเขา้ใจในเป้าหมายและแผนงานท่ีจะเดินร่วมกนัไป  

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



  ผูน้ าจะตอ้งรกัษาสมดุลในการท างานใหเ้หมาะสมดว้ยการ

น าพาผูค้นในองคก์รใหม้ีความมุง่มัน่ตั้งใจท างานไปในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกนั 

         มารต์นิ ลเูธอคิง จเูนียร ์เคยกล่าวไวว้า่ “คนกวาดถนนถา้มี

ใจรกัในงาน ก็สามารถกวาดถนนไดเ้หมือนไมเคิล แองเจโลวาดรูป 

เบโธเฟนเลน่ดนตร ีเชกสเปียรเ์ขยีนบทกว”ี  

 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 8. ความฉลาดเฉลียว ความฉลาดอาจมีหลายแบบ  

ผูน้ าหรือหวัหนา้ไมจ่ าเป็นตอ้งฉลาดปราดเปร่ืองมี I.Q. (Intelligence 

Quotient)สูงมากเป็นพิเศษ  เพราะสามารถหาคนฉลาด ๆ มาช่วยงาน

ได ้แต่หวัหนา้หรือผูน้ าตอ้งเฉลียวเก่ง เพราะความเฉลียวจะท าใหเ้ห็น

หรือสงสยัอะไรบางอยา่งท่ีคนฉลาดมองขา้มไป  

 นอกจากน้ันแลว้ผูน้ าตอ้งมีความฉลาดในการแกไ้ขปัญหา A.Q. 

(Adversity Quotient) ความฉลาดทางอารมณ ์E.Q. (Emotional 

Quotient) ความฉลาดทางสงัคม S.Q. (Social Quotient)และความ

ฉลาดทางศีลธรรม M.Q. (Moral Quotient) 

ภาวะผูน้  าท่ีจ  าเป็นยิ่ง 



 

  บา้นเมืองเรามีปัญหาน้อยใหญ่มากมาย หลายปัญหาเร้ือรงัแกไ้ข

ไมส่ าเร็จ แต่ถา้ผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมอี านาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบ กลา้พอท่ีจะใชภ้าวะผูน้ าท่ีดีเขา้จดัการกบัปัญหาเหล่าน้ัน 

เช่ือวา่ปัญหาจะไดร้บัการแกไ้ขใหบ้รรเทาเบาบางลงได ้เช่น ปัญหา

โรคระบาดโควิด-19 ท่ีสรา้งความเสียหายอยา่งมากมายทั้งทางชีวติ

ร่างกายและทางเศรษฐกิจอยูใ่นขณะน้ี ยิง่ตอ้งการผูน้ าท่ีใชภ้าวะผูน้ า 

เขา้จดัการกบัปัญหาน้ีอยา่งเต็มท่ีประเทศจึงจะพน้ภยัไปได ้

สรุป 



 

   

หลายบทบาทของผูน้  า 

ผูส้ัง่การ 

เจา้นาย 

ผูช่้วย
เหลือ 

ผูช้ี้น า 

ผูต้รวจ 
สอบ 

ผู ้
ประเมิน
ผล 

ผูแ้นะน า 

ผูจ้ดัหา
ทรพัยากร 

ผูบ้งการ 

หวัหนา้
ทีม 

ครู 

เพื่อน
รว่มงาน 

พี่ นอ้ง 

ผูร้บัฟัง 

ที่ปรกึษา 

ผูผ้ลกัดนั 

ผูป้ลอบ
ขวญั 

ผูใ้ห้
ก าลงัใจ 



“If you build an army of 100 lions and their leader  
is a dog, in any fight, the lions will die like a dog. 
But if you build an army of 100 dogs and their 
leader is a lion, all dogs will fight like a lion.”  

    Napoleon Bonaparte 



 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 



 

   

Think Globally….Work Locally 

ภูมิภาค 
ประเทศ

ไทย 

โลก 

Technology 

Disruption 

Disaster 

Pandemic 

แข่งขนักนั 

สงัคม 

การเมือง 

การปกครอง 
สิ่งแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ 
ร่วมมือกนั 

Power Struggle 



  

  การตอ่สูท้าง เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การทหาร 

   แบบไรพ้รมแดน (Borderless) 

     - เช่น การจดัระเบียบโลกใหม่ (New World Orders) 

              - การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

              - การคา้เสรี 

              - สิ่งแวดลอ้ม 

              - สิทธิมนุษยชน 

              - การปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญา 

 

ประเด็นทา้ทายความผนัผวนของโลก 



 

  การบริหารทา่มกลางวิธีคิดและวิธีด าเนินชีวิตของผูค้น 

 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Value Change)  

  การรบัมือกบัความเจริญทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

 (Technology Disruption) 

  การพฒันาใหเ้ป็นประเทศท่ีเจริญแลว้ (เขา้สูโ่ลกท่ีหน่ึง) 

  การรกัษาดลุกบัมหาอ านาจของโลก (Super Powers)  

 และประเทศเพ่ือนบา้นหรือภูมิภาคใกลเ้คียง 

  การหลบรอดภยัธรรมชาติขนาดใหญ ่(Disaster) 

  การรบัมือกบัโรคระบาดขนาดใหญ ่(Pandemic) 

ประเด็นทา้ทายความผนัผวนของโลก 



 

   

Sustainable Development Goals 







 

รฐัสภา 

พรรคการเมือง 

ประชาชน 

งาน

นโยบาย 

งานแกไ้ข

ปัญหา 
งานสนองความ

ตอ้งการ 

งานประจ า 

ตามอ านาจหนา้ท่ี 

รฐับาล 

กลไกภาคราชการ 

วงจรทางการเมืองและการบรหิารแผ่นดิน 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนแม่บท 4 แผน 

แผนกระทรวง แผนกรม แผนภาค แผนจงัหวดั    

Volatility 

Uncertainty 

Complexity 

     Ambiguity 

องคก์ร 

ปัญหาและ 
ความตอ้งการ 

+ 
Area 

นโยบาย 
+ 

Agenda 

ระเบียบ
กฎหมาย 

+ 
Function 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

ทรพัยากรการบริหาร 

ประสิทธิภาพ  
+ 

ธรรมาภบิาล 

- Output 
- Outcome 
- Impact 

เป้าหมาย 

กระบวนงาน 



 

- ปัจจยัการผลิต  (เดิม) ทุน ท่ีดิน แรงงาน ผูป้ระกอบการ 

                       (ใหม)่ + ขอ้มูล  

- การตดัสินใจบนฐานขอ้มูล(Data-based Decision Making) 

   พยายามใชค้วามรูสึ้กส่วนตวัและดุลพินิจใหน้้อย 

- ความแตกต่างเร่ือง “Big Data” กบั “ขอ้มลูขนาดใหญ่” 

  

1. พฒันาฐานขอ้มูล 



 

- ขอ้มูล ตอ้ง – มาก (แต่เป็นประโยชน์) 

-             - หลากหลาย ครบถว้น 

-             - ถูกตอ้ง 

-             - จดัเป็นหมวดหมู่ 

-             - เปิดเผย + เขา้ถึงไดง้่าย(ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญแลว้) 

- การน าขอ้มูลไปใช ้

-             - น า Function/Agenda/Area มาพิจารณา 

-             - วิเคราะหข์อ้มลูเทียบกบัเป้าหมายท่ีชดัเจน(Where to Go) 

-             - หาทางเลือก (What to Do) 

-             - ตดัสินใจบนทรพัยากรบริหารและเวลาท่ีมีอยู่ 

  

1. พฒันาฐานขอ้มูล (ตอ่) 



 

  - ทบทวน + ปรบัแผนงานและโครงการ 

                                                 - ระดบัชาติ 

           ปัญหา   +   ความตอ้งการ     - ระดบัพ้ืนท่ี 

                                                 - ระดบัครวัเรือน 

          - วิเคราะหข์อ้มลู 

          - วิเคราะหเ์ป้าหมายและความส าคญั VS ปัญหา อุปสรรค 

          - ระดมความคิดเห็น 

          - เรียงล าดบั + จดัการไปตามความส าคญั 

          - Output – Outcome - Impact 

 

2. พฒันาแผนงานและโครงการ 



 

   

          

 

2. พฒันาแผนงานและโครงการ (ตอ่) 



ปี 2562 

รายไดค้รวัเรือน(บาท)                         หน้ีสินครวัเรอืน(บาท) 

    เฉล่ียทัว่ประเทศ            282,812.16            - 

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 244,545.24            - 

    นครราชสีมา                308,831.16    285,595.34 

 

คนจน   - ทัว่ประเทศ                         4,326,200 คน 

           - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        1,550,900 คน 

           - นครราชสีมา                          340,700 คน 

                    

3. พฒันารายได ้



                   

                            -เพ่ิมรายได ้       มัง่มี ศรีสุข 

       -ลดรายจา่ย      อยูดี่ กินดี 

                                                 พออยู ่พอกิน 

                                                ยากจน ขน้แคน้ 

                       บนฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

จนหรือรวย  - ตดัสินกนัดว้ย วิธีคิด และ วิธีปฏิบตัิ 

                   แต่คนส่วนใหญ่รอโชค หรือ รอใหค้นอ่ืนช่วยเหลือ 

                   ดงัน้ัน การชี้ แนะและช่วยใหลุ้กเดินจึงส าคญัยิง่ 

3. พฒันารายได ้(ตอ่) 

จน 

โง่ 

เจบ็ 



                   

  Localization  สรา้งชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ข็มแข็ง 

      1. Strength from Within – ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                                      - ของดีประจ าถ่ิน 

                                      - สรา้งมลูค่าเพิ่ม 

                                      - เนน้สรา้งงาน (Labour Intensive) 

                                      - ไมท้ิ่งใครไวข้า้งหลงั (Inclusive) 

      2. Connect to the World ใชโ้ลกใหเ้ป็นประโยชน์ 

                     - Domestic Economy 

                     - Regional Economy 

                     - Global Economy 

3. พฒันารายได ้(ตอ่) 



                   

   

3. พฒันารายได ้(ตอ่) 
                   

 การด าเนินชีวิตธุรกิจ การผลิต และการตลาดบนพื้ นฐานเทคโนโลย ี

 - ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม 

 - ดา้นการตลาดและการเงินอจัฉริยะ 

 - ดา้นการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์

 เกษตรสรา้งมูลค่า 

 - เกษตรอตัลกัษณพ์ื้ นถ่ิน 

 - เกษตรปลอดภยั 

 - เกษตรชีวภาพ 

 - เกษตรแปรรปู 

 - เกษตรอจัฉริยะ 

การท่องเที่ยว  

 - เชิงวฒันธรรม 

 - เชิงธรรมชาติ 

 - เชิงพกัผ่อนหยอ่นใจ 

เมืองตากอากาศ ดา้นป่าเขาเชิงนิเวศน ์



 

 ทุนมนุษย ์

Knowledge-based Society สงัคมแห่งการเรียนรู ้สามารถใชท้ดแทน 

พลงัอ านาจของชาติ(เช่น ดินแดน จ านวนประชากร อาวุธยุทโธปกรณ)์ 

อ่ืนๆ ได ้เช่น สิงคโปร ์ อิสราเอล 

- ส่งเสริม 4H – Head, Hand, Heart, Health ใหดู้ตวัอยา่งญ่ีปุ่น 

  ควรส่งเสริมศูนยเ์ด็กเล็ก เพ่ือสรา้งลกัษณะนิสยัท่ีดีของพลเมือง   

  เพราะ “กวา่จะถึงอนุบาล ก็สายเสียแลว้” 

โครงสรา้งประชากร 

- ปี 2563 พลเมืองไทยมีอตัราเกิด 10.7  อตัราตาย 8.3 (ต่อพนัคน) 

- หาทางเพ่ิมประชากร VS สงัคมสงูวยั (Aging Society) 

 

 

4. พฒันาทุนมนุษยแ์ละโครงสรา้งประชากร 



 

- ยุทธศาสตรช์าต ิ2561-2580 ประเทศไทยมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตรช์าต ิดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครฐั  เนน้ “ภาครฐัของประชาชน เพ่ือประชาชน และ 

ประโยชน์ส่วนรวม”  มี 6 ประเด็นหลกั  24 ประเด็นยอ่ย  

    

   ควรหาโอกาสอ่าน ท าความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์ 

5. พฒันาระบบราชการ 



 

ประเด็นทา้ทายในการบริหารงานภาครฐั 

 
     - ธรรมาภบิาล  - ความโปรง่ใส 

     - ประสิทธิภาพ - ประสิทธิผล 

     - คุณภาพ - คุม้ค่าเงินงบประมาณ 

     - การตอบสนอง  - การตรวจสอบตดิตาม 

     - การมีส่วนรว่ม  - การกระจายอ านาจ 

     - การยดึหลกักฎหมาย  - การบูรณาการ 





- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ 2564-2565 ของ ก.พ.ร.  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาบรกิารภาครฐัเพ่ือประชาชน 

  มุง่เน้นใหภ้าครฐัมีบริการท่ีเป็นมาตรฐานสากล ตอบสนองผูร้บับริการได้

อยา่งทนัที ทกุท่ี ทกุเวลา ผ่านการเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ 

โดยการน าเทคโนโลยดีิจทิลั ระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และนวตักรรมมา

ประยุกตใ์ช ้

  - ศูนยก์ลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 

(Citizen Portal)  

  - ระบบการใหบ้ริการภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ์(Biz Portal)  

  - การใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service)  

  - การทบทวนระเบียบกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค  

  - การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เช่น  

ไมเ่รียกส าเนาเอกสาร ทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมติั อนุญาต จดัท า

เอกสารราชการสองภาษา  

 

5. พฒันาระบบราชการ(ตอ่) 



 

 งบประมาณปี 2564   จ านวน 3.28 ลา้นลา้นบาท 

งบบริหารงานบุคคล   จ านวน 1.10 ลา้นลา้นบาท 

(งบลงทุนประมาณ   0.74 ลา้นลา้นบาท)  

- ภาครฐัมีก าลงัคน  2.30 ลา้นคน (เพ่ิม 1.04 % ต่อปี) 

- เป็นขา้ราชการพลเรือน   390,000 คน (เพ่ิม 0.5 % ต่อปี) 

- ขา้ราชการระดบัปริญญาตรีจ านวน 1 คน 

   รฐัมีค่าใชจ้า่ยจนบุคคลน้ันเสียชีวติ(75 ปี) ประมาณ 28 ลา้นบาท 

- เจา้หน้าท่ีรฐัตอ้งท างานใหคุ้ม้ค่าเงินเดือนค่าจา้ง การก ากบัดูแล 

   ส่งเสริมและพฒันา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่  

6. พฒันาบุคลากรภาครฐั 



ประเด็นทา้ทายการบรหิารงานบุคคลภาครฐั 

เจา้นาย ความรู ้

นิสยั/อุปนิสยั 

นกัการเมือง 

ปริมาณงาน เพื่อนรว่มงาน 

เวลา 

คณุภาพงาน 

ครอบครวั 

ประชาชน 

ลกูนอ้ง 

สิ่งอ  านวยความ

สะดวก 

จติส านึก/คณุธรรม/ 

จริยธรรม 

ปัญหาส่วนตวั 

หน้ีสิน การพนัน 

เพศ สุรายาเมา 



                                                                               

                       

 

 

                         

 

 

รอ้ยละ 20 เป็นผูผ้ลกัดนัใหง้านเดินหนา้ส าเร็จ 

รอ้ยละ 60 มีการปฏิบติัและผลงานปานกลางซ่ึงสามารถพฒันาได ้

รอ้ยละ 15 ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง ถา้ไม่ดีขึ้ นควรใหอ้อกไป       

รอ้ยละ  5  มีสมรรถนะดีแต่ผลงานน้อยอาจเพราะอยูผิ่ดท่ี ถา้ยา้ยคงดีข้ึนมาก  

6. พฒันาบุคลากรภาครฐั (ตอ่) 

สูง 

สูง 
ต า่ 

ผลงาน 

สมรรถนะ 60 

20 

15 

5 



 

 HRD 

- e-Training 

- e-Learning 

HRM 

- การก ากบั ดูแล ควบคุมการปฏิบติังานและผลสมัฤทธ์ิของงาน 

- การประเมินผลท่ีเท่ียงตรง แม่นย า มีหลกัฐาน 

- การใหค้วามดีความชอบท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

- การใชภ้าวะผูน้ าแกปั้ญหาเร่ืองคน 

6. พฒันาบุคลากรภาครฐั (ตอ่) 



ทางเลือกในการพิจารณาก าหนดอตัราก าลงัภาครฐั 

1. เลิกท า 

2. มอบเอกชนท า 

3. มอบชุมชนท า 

4. รว่มมือกบัภาคสว่นตา่งๆ จดัท า 

5. สว่นราชการตอ้งท าเอง 

     - OUTSOURCE 

     - ใชเ้ทคโนโลยชี่วย 

     - การจา้งรูปแบบอ่ืน 

     - ใชข้า้ราชการ/พนกังานประจ า 

 

ทางเลือกสุดทา้ย 

Policies 
Function 
Agenda 

Area 



ทางเลือกในการจา้งงานรูปแบบตา่ง ๆ  

1. ขา้ราชการ/พนง.ประจ  า 

2. พนกังานจา้ง 

3. ลกูจา้งประจ  า * 

4. ลกูจา้งชัว่คราว 

5. จา้งรายช้ิน/จา้งท าของ 

6. จา้งตามภารกิจ 

7. จา้งบางวนัในสปัดาห ์

8. จา้งรายวนั/รายชัว่โมง 

9. ฯลฯ 

 

งาน 

หรือ 

ภารกิจ 



 

   

7. พฒันาการมีส่วนรว่ม 

ร่วมคิด 

ร่วมท า 

ร่วมอาสา 

ร่วมเสียสละ 

ภาคประชาสงัคม 

ภาคประชาชน 

ภาคการศึกษา 

ภาคเอกชน 

- สรา้งเวที (Forum) และช่องทาง (Channel) ในการเสวนา พูดคุย  

   ถกแถลง กนัอยา่งกลัยาณมิตร 

ภาครฐั 

ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค 

ส่วนทอ้งถ่ิน 



ฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายประจ  า 

  ช้ีน า 

  ช่วยเหลือ 

-  ขา้ราชการ 

-  เจา้หนา้ที่ตา่ง ๆ + รฐัวิสาหกิจ 

ภาครฐั 
ประชาชน 

 

เอกชน 

อ่อนแอ 



พ้ืนท่ีจดัการตนเอง 

ปัญหา 

ความ

ตอ้งการ 

อปท. 

ภาค

ประชา

สงัคม 

ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค 

• ก าหนดมาตรฐาน 

• ก ากบัดแูล 

• สนบัสนุน

ช่วยเหลือ 



 

1. การปรบัเปล่ียน Mindset ไม่ใช่เร่ืองง่าย  เพราะเราอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม

และระบบงานเดิม ซ่ึงออกแบบมาเป็นไซโล (Silo) และใหย้ดึระเบียบ

กฎหมาย มีขั้นตอนแบบระบบราชการ (Bureaucracy)   

2. การสรา้งความผูกพนั (Engagement) องคก์ร และแรงปรารถนา 

(Passion) ท่ีจะท างานใหไ้ดผ้ลดี เป็นองคก์รแห่งความสุข (Happy 

Workplace) ไม่ใช่เร่ืองง่ายเช่นกนั 

3. การสรา้งบรรยากาศและการท างานเป็นทีม (Team Work)  

ทั้งระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการ  จึงเป็นภาระของผูน้ า

หน่วยงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการบงัเกิดผลดีตามเป้าหมาย 

สุดทา้ย คือความเจริญของบา้นเมือง และความผาสุกของประชาชน 

9. พฒันากรอบความคิด 



 

   

ก 

ขอใหโ้ชคดี 


