






















THAILAND  
4.0 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
สู่ความเป็นองค์การที่มี 

ความเป็นเลิศ 
อย่างยั่งยืน 



กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 
Kittiipat Jirawaswong 

• ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
• ผู้ตรวจประเมิน วิทยากร และที่ปรึกษาเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
• วิทยากรและที่ปรึกษาระบบการประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกจิ (SEPA) และเกณฑ์คุณภาพการศกึษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ การ
บริหารความเสี่ยง การจดัการความรู้  ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และอื่นๆ  

 

มือถือ 091-4424450 
Email: kitjirawas@yahoo.com 
FB: Kittipat Jirawaswong 



The world is changing 



VUCA World 

Volatile  
การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้
อย่างฉับพลัน ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

Complex  
ความซับซ้อน ยุ่งเหยิง  
ไร้ระเบียบแบบแผน  

Uncertain  
ความไม่มั่นคง ความไม่

แน่นอน 
 

Ambiguous 
ความคลุมเครือ ความก ากวม 

ความไม่ชัดเจน 

 



พายุแห่งการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยี โครงสร้างประชากร 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 





การบริหารสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน 
Sustainable and Excellence 



องค์การ “เก่ง” 

องค์การ “ด”ี 

องค์การ “มีสต”ิ 

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิและย่ังยืน 



ค่านิยมหลัก 

การน าองค์การ
อย่างมวีิสัยทัศน์ 

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ  
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

การเรียนรู้ของ
องค์การและของ
ระดับบุคคล 

มมุมองในเชิง
ระบบ 

การให้ความส าคญั
กบับุคลากรและ

เครือข่าย 

ความสามารถใน
การปรับตัว 

การมุ่งเน้น
อนาคต 

การสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรม 

การจัดการโดยใช้
ข้อมลูจริง 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การมุ่งเน้นที่
ผลลัพธ์และการ
สร้างคุณค่า 



การน าองค์กร 
อย่างมีวิสัยทัศน์  



บทบาทของผู้น าองค์การ 

การก าหนดทิศทาง 
และค่านิยม 

การจัดท ายุทธศาสตร์ 
ระบบงาน และวิธีการ 

ระบบการติดตามและ
ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

การส่งเสริมการ
ก ากับดูแลที่ดี 

การสร้างแรงบนัดาล
ใจ จูงใจ และสร้าง
การมีส่วนร่วม 

การวางแผน ส่ือสาร 
สอนงาน พฒันาผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 



Vision & Values 

Vision (วิสัยทัศน์) 
สภาวะที่องค์การต้องการเป็นในอนาคต ทิศทางที่จะมุ่งไป ต้องการ
จะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ในอนาคต   

Values (ค่านิยม) 
หลักการและพฤติกรรมชีน้ าที่สื่อถึงความคาดหวังในองค์การ และ
บุคลากรปฏิบัติ สนับสนุนและชีน้ าการตดัสินใจของบุคลากรทกุคน 
และช่วยให้บรรลพัุนธกิจและวิสัยทัศน์   



ระบบการน าองค์การ 



การปฏิบัตติามหลักธรรมาภบิาล 



ความเป็นเลิศที่ 
มุ่งเน้นผู้ รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชาชน 
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ความต้องการของลูกค้า 



E-B Metric System 

18 



Net Promoter Score (NPS) 

19 



Net Promoter Score (NPS) 



Engagement factor 

ไว้วางใจ เชื่อถอืในองค์กร เพราะท าได้ตามที่
รับปากหรือสื่อสารไว้ 

confidence 

ความภมูิใจ และรู้สกึดีทีไ่ด้ใช้สนิค้า  
อดไม่ได้ที่จะบอกคนรอบข้างถงึความภมิูใจ

ที่ได้ใช้สนิค้านี ้

pride 

รู้สกึได้ว่าองค์กรมีความจริงใจ เป็นธรรม 
และใส่ใจดูแล แก้ปัญหาลกูค้า 

integrity 

หลงใหลในแบรนด์ของเรา  
ไม่มีอะไรมาทดแทนได้  

passion 



การเรียนรู้ระดบัองค์กร
และระดบับุคคล 



การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 

Use 

Create 

Identify 

Collect Review 

Share 

Access 

ความรู้เกิดขึน้ได้
ทุกวัน 

การก าหนด
ความรู้ใหม่ 
หรือที่มอียู่   

การรวบรวมความรู้
จากแหล่งต่างๆ  

การทบทวน ประเมนิความ
ถูกต้อง ความเก่ียวข้อง 

การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน  

การน าความรู้จาก
คนหนึ่งไปอีกคน
หนึ่งหรือหลายคน 

การน าความรู้ไปใช้งาน แก้ปัญหา ปรับปรุงงาน 



การเรียนรู้ระดบัองค์การ 



Benchmarking for Excellence 

Southwest Airline Case Study 

Turnaround time  
ระยะเวลาในการน าเคร่ืองบินเข้า
และออกอย่างรวดเร็ว กว่าสายการ
บินคู่แข่งอื่นๆ  

NASCAR Pit Stop 



การเรียนรู้ขององค์การ 

• การเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ รับบริการผ่านการบริการใหม่ๆ หรือที่
ปรับปรุงใหม่  

• การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และตันทุนที่เกี่ยวข้อง 
• การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองผู้ รับบริการและการ

ลดรอบเวลา  
• การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทัง้หมด

ของส่วนราชการ  
• การปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการเพ่ือให้บรรลุใน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการต่อชุมชน   



By Center of Creative Leadership  

70 
Learning from Experience 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมอืท า (On-the-job Learning)  

20 

Learning from Others 
การเรียนรู้จากผู้อื่น อาจเป็นการเรียนรู้ผ่านพี่เลีย้ง (Mentor) ผ่านโค้ช 
(Coach) หรือการมีโอกาสไปดูงาน (Job Shadowing) การมีโอกาสท างาน
โครงการพิเศษร่วมกบัคนอื่นๆ  

10 
Formal Learning and Self-Study 
การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจทฤษฎีและหลกัการ โดยผ่านการเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ เช่น การอบรมสมัมนา การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  

27 



การให้ความส าคญักับ
บุคลากรและเครือข่าย 



การเตรียมบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 

HEAD HAND 

HEALTH HEART 



การเตรียมบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 

Engagement 

Development 

Well Being 



“ไม่ใช่เร่ืองที่เก่ียวกับการท าให้
พนักงานมคีวามสุข แต่เก่ียวกับ
การมส่ีวนร่วมหรือความตัง้ใจ 
และความรู้สึกที่ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร” 

Aon Hewitt 

 

 

Employee Engagement 

“การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
และกระตือรือร้นในการท างาน
ให้องค์กร” 
Gallup Consulting  



พฤติกรรมที่สะท้อนความผูกพัน – Aon Hewitt 

SAY 
พดูดี 

พูดถึงองค์กรในทางบวกให้เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และบุคคลอ่ืนๆ  

STAY 
อยู่ดี 

มีความต้องการอย่างสูงที่จะเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กร  

STRIVE 
ท าดี 

ทุ่มเทและอุทิศตนในการสร้างผลงานที่ดี
ที่สุด เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 



Key Driver to Employee Engagement 

• ผู้บริหาร 
• เพื่อนร่วมงาน 
• การท างานเป็นทมี 
• การให้คุณค่า 

• ลกัษณะของงาน 
• ทรัพยากรที่มี 
• กระบวนการท างาน 
• ความส าเร็จขององค์กร  

• การจ่ายค่าตอบแทน 
• สทิธปิระโยชน์ 
• การยกย่องชมเชย  

• ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

• การเรียนรู้และ
พัฒนา 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• ชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์องค์กร 
• การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม   

• สภาพแวดล้อมในการท างาน 
• ความปลอดภยั สุขลกัษณะ  
• ความสมดุลของชีวิตกบัการท างาน 
• ความผาสุก 



Elements of Well-Being  
by Tom Rath, Jim Harter 

Well 
Being 

อาชีพ 

สังคม 

การเงนิ กายภาพ 

ชุมชน 



การสร้างความสุข (PERMA)  
by Dr. Martin Seligman 

Positive Emotion (P) อารมณ์บวก 

Engagement (E) ความมุ่งมั่น 

Positive 
Relationships (R) 

ความสัมพันธ์ที่ด ี

Meaning (M) ความรู้สึกว่ามีคุณค่า 

Accomplishment (A) ความส าเร็จ 



การสร้างความร่วมมือ 

Collaboration 

ความร่วมมือภายนอกส่วนราชการ 

ความร่วมมือกับผู้ รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบ
เครือข่าย และพันธมิตร 

ความร่วมมือภายนอกส่วนราชการ ความร่วมมือภายในส่วนราชการ 

ความร่วมมือระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงาน การพัฒนาทีมงาน การ
อบรมข้ามหน่วยงาน การสร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน  



ความสามารถใน 
การปรับตัว 



ความคล่องตวั (Agility) 

ขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว
และความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัตกิาร 



จะต้องมีความคล่องตัวในเร่ืองอะไรบ้าง 

• การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิตกิาร 

• ระบบการวัดผลการด าเนินงาน 

• การรับฟังและตอบสนองความต้องการ 

• บุคลากร  

• การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ  

• การบริหารความต่อเน่ือง  

• การจัดการนวัตกรรม  



Leadership 

• ก าหนดทิศทาง (วิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์) 

• น าคนให้มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน  

• จูงใจ กระตุ้นทีมงานมุ่งมั่น
และสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

• การมอบอ านาจตัดสินใจ 
 

Management 

• การวางแผน การจัดท า
งบประมาณ  

• การจัดองค์กร ระบบงาน 
และการจัดเตรียมบุคลากร  

• การควบคุม และการแก้ไข
ปัญหา  

การบริหารการเปล่ียนแปลง (John P. Kotter) 



Leadership & Management 

สร้างสรรค์ ปรับตัว
ได้ดี แต่วุ่นวาย เกิด
ผลส าเร็จในระยะสัน้  

การเปล่ียนแปลง
ประสบความส าเร็จ 
มคีวามสร้างสรรค์ 

และยั่งยืน 

ล้มเหลว 
ด าเนินการได้ราบร่ืน
เป็นปกติ แต่ไม่

สามารถปรับตัวได้  

Management 

Le
ad

e
rs

h
ip

 



Create 
sense of 
urgency  

Enable 
action by 
removing 
barriers 

Sustain 
acceleration  

Form 
strategic 

vision and 
initiatives 

Institute 
change  

Generate 
short-
term 
wins 

Build 
guiding 

coalition  

Enlist 
volunteer 

army 

1. สร้างความรู้สึกเร่งด่วน 

2. ก่อตัง้กลุ่มขับเคล่ือน 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

4. เปิดรับ
อาสาสมคัร 

5. กระตุ้นในลงมอืท า  

7. รักษาความต่อเนื่อง 

8. ผสานกับโครงสร้างองค์กร 

6. สร้างความส าเร็จระยะสัน้ 

โอกาส
ส าคัญ 



1. ท าให้คนภายในองค์การรับรู้
ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ภายนอก  

2. ปฏิบัติตนที่จะตระหนักถึง
ความรู้สึกเร่งด่วนในการ

เปลี่ยนแปลงทุกวัน  

3. ค้นหาโอกาสท่ามกลางวิกฤต 
4. รับมือกับคนที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน  

Create Sense of Urgency 



"If you wait for a crisis to begin 
to lead, it's too late,"  

Robert Scott 

President and chief 

operating officer 

Morgan Stanley 

 (December 2001 to December 2003)   



การมุ่งเน้นอนาคต  



Environment Scan 

Contextual  
Env. 

Transactional 
Env. 

Organizational 
Env. 

• Social  

• Technological 

• Economic 

• Environment 

• Political 
•Customer  

•Supplier 

•Partner 

•Competitor 

•Stakeholder 

•Owner 

• Process Procedure 

• System Technology 

• Employee 

• Culture 



Strategic Balance Scorecard 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการบริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์การ 

Cause 

Effect 

Leading 

Lagging 



Strategy Map ผลก าไรที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนต ่า รายได้ที่เพิ่มขึน้ 

ลกูค้าที่เพิ่มขึน้ 

ค่าธรรมเนียมต ่า 
ตรงเวลา 

เวลาที่ใช้ในสนามบินน้อยที่สุด 

การเตรียมบุคลากรที่มี
สมรรถนะสงู 

การสร้างความ
ผูกพันของพนักงาน 

การลดอาหาร
และสิ่งที่ไม่จ าเป็น 



Scenario Planning 



การสนับสนุนให้ 
เกิดนวัตกรรม  



INNOVATION 

การสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงผลติภัณฑ์ กระบวนการ 
หรือประสทิธิผลขององค์กร รวมถงึสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

Innovation 
นวัตกรรม 

Intelligent Risk 
ความเส่ียงที่คุ้มค่า 

Supporting 
Environment 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 



Source of Opportunities for Innovation 

• Benchmarking  

• Trend Monitoring  

• Seminar / Exhibition  

• Network / Collaboration  

• Value Analysis 

• Core Competency 

 



1. การสร้างความยืดหยุ่น และความคล่องตัว ในการวางแผน และ
การปฏิบัติการ  

2. การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิด   
3. การส่งเสริมให้บุคลากรเก่งๆ ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่  
4. การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้เกิดความคิด 

และประสบการณ์ใหม่ๆ 

การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม 



การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม 

5. การส่งเสริมการเช่ือมโยงภายในองค์กร การน ากลุ่มต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน 

6. การเปิดโอกาสให้หุ้นส่วน ผู้ รับจ้าง และผู้ รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท างาน 

7. การสนับสนุนความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาอย่างดีและการให้
รางวัลกับความล้มเหลว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์  

8. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณสมบัติของการเป็น 
นวัตกร (Innovators)  



Innovator 

• การเช่ือมโยงความคิด (Associating)  

• การตัง้ค าถาม (Questioning)  

• การสังเกต (Observing) 

• การสร้างเครือข่าย (Networking)  

• การทดลอง (Experimenting)  

Steve Jobs กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์จะมาจากการเชื่อมโยงส่ิง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน  



กระบวนการสร้างนวัตกรรม  
Four step of Innovation Process 



 



 



การจัดการโดยใช้
ข้อมูลจริง  



Performance  
Measurement 

Cycle 

1) วางแผน 

2) เลือก 

3) รวบรวม 

4) วิเคราะห์ 

5) แปลความหมาย 
6) ตัดสินใจ 

7) ยืนยัน 

8) ด าเนินการ 

9) ทบทวน 



การวัดผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

Context Focus 

Integration Interactively 

การมีส่วนร่วม 
ของคนในองค์กร 

การเลือกตัววัด 
ที่ส าคัญ 

การบูรณาการ 
ทัง้องค์กร 

สภาพแวดล้อม 
ของการวัด 



Big Data 

Volume  
ข้อมูลมีปริมาณ

มาก  
 

Variety 
ข้อมูลมีรูปแบบที่

หลากหลาย  
 

Velocity 
ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและ

รวดเร็ว 
 



Big Data in Business 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บริการ  

(Product/Service Offering)  

การแบ่งกลุ่ม และหาความ
ต้องการลูกค้า  

(Customer Insight)  

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
การจัดสรรทรัพยากร 
(Operation Efficiency / 
Resource Utilization)  

การดูแลรักษาลูกค้า 
(Customer retention)  



ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  



CSR after Process 

การด าเนินกิจกรรมของธุรกิจ เพื่อ
สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ 
เป็นกิจกรรมที่แยกออกมาต่างหาก
จากการด าเนินธุรกิจหลักขององค์กร  

CSR in Process 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ

หลักขององค์กร โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย  

CSR 

ความรับผิดชอบขององค์กร ในผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจ และ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ) ที่มต่ีอ
สังคม และส่ิงแวดล้อม (ISO 26000) 



ISO 26000 

Labour 
practices 

Fair operating  
practices 

Consumer  
issues 

The 
environment 

Community 
Involvement and    

development 
Human rights 

ORGANIZATION 

การปฏิบัติที่
เป็นธรรม 

ผู้บริโภค 

การปฏิบัติต่อ 
แรงงาน 

สิทธิมนุษยชน 

ส่ิงแวดล้อม 

การพฒันาและมส่ีวน
ร่วมของชุมชน 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 



การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เศรษฐกิจ 

สังคม/ชุมชน 

ส่ิงแวดล้อม 



การพัฒนาอย่างย่ังยืน 



Sustainable Development Goals (SDGs) 

2015 - 2030 จากเอกสาร Sustainable Development Goals : Action towards 2030  
จัดท าโดย CAFOD member of Caritas Internationalis 

ยุติความยากจน ยุติความหวิโหย สร้าง
ความม่ันคงทางอาหาร 
และยกระดับโภชนาการ  

ดูแลให้คนมสุีขภาพดี และ
ส่งเสริมสวัสดภิาพส าหรับ

ทุกคน 



Sustainable Development Goals (SDGs) 

2015 - 2030 

สร้างการศกึษาที่มีคุณภาพ
อย่าง ครอบคลุมและเท่า
เทยีม และ สนับสนุนการ

เรียนรู้ ตลอดชีวิต 

สร้างให้มีน า้ใช้ และการ
จดัการน า้และสุขาภบิาล

อย่างยั่งยืน 

ความเสมอภาค ระหว่าง
เพศและสร้าง ความ

เข้มแข็งของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน 



Sustainable Development Goals (SDGs) 

2015 - 2030 

สร้างให้ทุกคนเข้าถงึ
พลงังานสมัยใหม่ใน ราคา
ที่ย่อมเยา เชื่อถอืได้ และ

ยั่งยืน  

ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. 
ที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และ

ยั่งยืน 

โครงสร้างพืน้ฐานที่ทนทาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืนและ

ส่งเสริมนวัตกรรม 



Sustainable Development Goals (SDGs) 

2015 - 2030 

ลดความไม่เสมอภาค 
ภายในและระหว่างประเทศ  

ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภยั มีภมิู
ต้านทาน และ ยั่งยืน  

สร้างหลกัประกนัให้มี 
รูปแบบการบริโภคและ 

ผลติที่ยั่ งยืน 



Sustainable Development Goals (SDGs) 

2015 - 2030 

ด าเนินการเร่งด่วนเพื่อ
ต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภมิูอากาศและ

ผลกระทบ  

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืน 

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการ
ใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 
การจัดการป่าไม้ที่ ย่ังยืน การ

หยุดยัง้การเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟ้ืนฟูสภาพดิน และหยุดยัง้
การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  



Sustainable Development Goals (SDGs) 

ส่งเสริมสงัคมที่สงบสุขและ 
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ให้
ทุกคนเข้าถงึความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสทิธผิล รับผิดรับชอบ

และครอบคลุมในทุกระดับ  

2015 - 2030 

เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไก การด าเนินงานและ
ฟ้ืนฟู หุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลก 



10 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
และการสร้างคุณค่า 



Stakeholder Groups (AA 1000) 

Dependency  Responsibility Tension 

Influence 
Diverse 

Perspective 

กลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และผลการ
ด าเนินงานขององค์กร หรือการด าเนินการ
ขององค์กรจะต้องขึน้อยู่กับกลุ่มหรือ
บุคคลเหล่านี ้ 

กลุ่มหรือบุคคลที่มี หรืออาจจะ
ต้องมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย การค้า การ
ปฏิบัติการ หรือทางจริยธรรม 
ทัง้ในปัจจุบัน และในอนาคต  

กลุ่มหรือบุคคล ที่องค์กรจ าเป็นต้อง
ให้ความสนใจโดยทันที ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับการเงิน เศรษฐกิจ ประเด็นด้าน
สังคม หรือประเด็นส่ิงแวดล้อม  

กลุ่มหรือบุคคลที่สามารถมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
ระดับกลยุทธ์หรือระดับปฏิบัติ 
ทัง้กับองค์กร หรือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ  

กลุ่มหรือบุคคลที่มีมุมมองที่
แตกต่างออกไปที่สามารถ
น าไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆ ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ และ
น าไปสู่การก าหนดโอกาส
ส าหรับการด าเนินการต่อไป  



ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

การเงนิ 
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 

ผู้รับบริการ 

บุคลากร 
การน าองค์การ 
กลยุทธ์และสังคม 



มุมมองเชิงระบบ 



พัฒนาการของกระบวนการท างาน 
1. ตัง้รับปัญหา 

(Reacting to Problems) 
2. แนวทางเร่ิมเป็นระบบ 

(Early Systematic Approaches) 

3. แนวทางสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั (Alignment) 

4. แนวทางที่มีบูรณาการ 
(Integration) 



ADLI 

Approach 
แนวทาง 

การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ ตัววัด
ที่มปีระสิทธิผล  

Deployment 
การน าไปปฏิบัต ิ

การน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

Learning 
การเรียนรู้ 

การติดตามประเมนิความก้าวหน้า การเก็บและ
แบ่งปันความรู้ การหาโอกาสสร้างนวัตกรรม  

Integration 
บูรณาการ 

กระบวนการและการปฏิบัติงานประสานงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน การใช้ตัววัดที่เหมาะสม  



Performance Excellence (PMQA)  

• ผลลพัธ์ด้านประสทิธผิลและการบรรลุพันธกจิ 
• ผลลพัธ์ด้านการให้ความส าคญัผู้ รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี  
• ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
• ผลลพัธ์ด้านการน าองค์การและการก ากบัดูแล  
• ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  
• ผลลพัธ์ด้านประสทิธผิลของกระบวนการ และการ

จดัการห่วงโซ่อุปทาน 

1. มุมมองเชิงระบบ  
2. การน าองค์การอย่างมีวิสยัทศัน์ 
3. ความเป็นเลศิที่มุ่งเน้นลกูค้า  
4. การให้ความส าคญักบับุคลากร  
5. การเรียนรู้ระดับองค์กรและความ

คล่องตัว  
6. การมุ่งเน้นความส าเร็จ  
7. การจดัการเพื่อนวัตกรรม  
8. การจดัการโดยใช้ข้อมูลจริง  
9. ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
10.จริยธรรมและความโปร่งใส  
11.การส่งมอบคุณค่าและผลลพัธ์ 

ค่านิยมหลักขององค์การ 





หัวข้อในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
1. แนะน า ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและงาน

ประชารัฐ 
2. ข้าวในประเทศไทย 
3. โครงการ “เพิม่มูลค่าผลผลติข้าวด้วยระบบ การบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร”  
4. ผลการด าเนินงานและกลยุทธ์ในการขบัเคลือ่นโครงการ 
5. Q&A 



ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

Vision 

 

“เป็นธนาคารพฒันาชนบททีม่ั่นคง มีการจัดการ
ทีท่นัสมัย ให้บริการทางการเงนิครบวงจร เพือ่

ยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร” 



BAAC CREDIT TECHNOLOGY & LOAN SECURITY REQUIREMENT 

A 

D 

F B 

E C 

 JOINT LIABILITY GROUP GUARANTEE IN GROUP - BASED LENDING 

 CO MAKERS / 2  GUARANTORS 
 LAND MORTGAGE 
 DEPOSIT PLEDGING 
 GOVERNMENT  BOND 
 OTHER SECURITIES : ASSET CAPITALIZATION 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES (BAAC) 2005 
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BAAC Head 

Office 

TABCO 

AMC Head 
Office 

BAAC 

Provincial 

Office 

AMC 

Branch 

AMC District 

Depot Center 
BAAC 

District 

Branch 

BAAC Field 

Office 

Farmer 

group 

Farmer 

group 

Village 

shop 

Village 

shop 

Farmers (3.9mil.Family) 

โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง ธ.ก.ส.  AMCs และ TABCO 

National level 

 

Provincial level 
 

 

 

District level  

 

 

 

 

Village level 





World rice situation 
2015/16  (as of 
January 2016) 

Harvesting  area  
(Million rai) 

Production 
(Million ton – 

Paddy) 

India 271.88 100 
China 190.00 146 
Thailand 68.13 16 
Vietnam 48.75 28 
https://www.worldriceproduction.com/ 



2015/16 
Production  area  
(Million rai) 

Production 
(Million Ton – 

Paddy) 

Wet season rice 61.07 23.01 

Off season rice 17.09 4.05 

Thailand rice situation 

http://www.thairiceexporters.or.th/production.htm 

2014/15 total production 31.63 million ton 



สถานการณ์ของชาวนาท่ีผา่นมา 
Farmer 

Middle man 



BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES (BAAC) 2007 

Value Chain  



Source:Mr.Morakot Phitarat  
BAAC Executive Vice President  
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รายชื่อและที่อยู่ของ สกต. และ สกก. ที่เข้าร่วมโครงการ 

Source:Mr.Morakot Phitarat  
BAAC Executive Vice President  



- สินเช่ือข้าวรวม                125,720    ล้านบาท 
- เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.     1,916,383   ราย 
  ผู้ผลติข้าวหอมมะล ิ           468,349    ราย 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ณ  31  มีนาคม  2557 

 

 
สกต.  เครือข่ายชุมชน 

วสิาหกจิชุมชน   
สหกรณ์การเกษตร  
ลูกค้าผู้ประกอบการ 

 

โครงการรวบรวมข้าวเปลอืกหอมมะลผ่ิานขบวนการสหกรณ์ 

โรงสีเอกชน  

ส่งออกต่างประเทศ 

ปีการผลติ 
2557/58 

- พืน้ที่การผลติ รวม  74.31    ล้านไร่ 
- ผลผลติรวม     35.52    ล้านตัน 
(ข้าวข้าวและข้าวเหนียว  27.52  ล้านตัน    
  ข้าวหอมมะล ิ  8   ล้านตัน) 
ที่มา : ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร 

- เมลด็พนัธ์ุ                 1.60  ล้านตัน 
- บริโภคในประเทศ    10.80  ล้านตันข้าวสาร  
- ส่งออก                       9.00  ล้านตันล้านข้าวสาร 
-  สต๊อค                      26.20 ล้านตันข้าวสาร  
-  ท่ีมา :  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

 

โรงสี/พ่อค้า
ท้องถิ่น 

 
โรงสี สกต.   

และโรงสีเครือข่าย สกต. 
แปรรูป 

ข้าวเปลอืก  35,000  ตัน  
ข้าวสาร 14,000 ตัน 

 
สกต. 

ผู้จ าหน่าย
ข้าวสาร 

 
ตวัแทนจ าหน่าย 
( เครือข่าย /
ร้านค้าท้องถิ่น 
ห้างสรรพสินค้า) 

 

พ่อค้าภายในประเทศ 
 (โรงสีเครือข่าย สมาคมโรงสี) 

หยง/
นายหน้า 

พ่อค้า
ส่งออก 

สมาชิก สกต. 

เครือข่าย
ชุมชน 

ผู้บริโภคทัว่ไป 

เป้าหมายการรวบรวม 
ข้าวหอมมะล ิ 22  จังหวดั   

 

เมลด็
พนัธ์ุ 

ปุ๋ ย, ยา 

ความรู้ 

การ
จัดการ 

                         ข้าวเปลอืก 
                          ข้าวสาร 

จ ำนวน 300,000 ครวัเรอืน 
พืน้ที ่   3   ล้าน ไร่  ใน 22 จงัหวดั 
สินเช่ือ    15000  ล้านบาท 

สกต.ร้อยเอด็  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  เชียงใหม่ 
อ านาจเจริญ  ยโสธร  นครพนม   เชียงราย   อุดรธานี 

ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ 
 

 ข้าวเปลอืก เกนิก าลงัการ
ผลติ 1,165,000 ตัน 

 ข้าวสาร 4,000 ตนั 
 

สกต.ชลบุรี  สระแก้ว  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี 
กระบี่  พงังา  ปทุมธานี  สิงห์บุรี  ล าพนู  กรุงเทพมหานคร  

นนทบุรี  สมุทรปราการ  
 

ข้าวสาร 5,000 ตนั 
 

ข้าวเปลอืกหอมมะล ิ
6.8  ล้านตัน (85%) 

ข้าวเปลอืกหอมมะล ิ  
1.2 ล้านตัน (15%) 

 
ข้าวสาร 5,000 ตนั 

 

เกษตรกรมรีำยไดเ้พิม่ขึน้100 บำทตอ่ตนั120  ลำ้นบำท 

สกต.  มรีำยได ้ 100  บำทตอ่ตนั  120  ลำ้นบำท 

 

สกต. น ำข้ำวเปลอืก 35,000  ตนัแปรรปูเป็นข้ำวสำร 

สรำ้งมลูคำ่เพิม่2,000 บำทตอ่ตนัเป็นเงนิ70  ลำ้นบำท 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vcharkarn.com/uploads/209/209985.gif&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/varticle/41150&usg=__YmA1GpeTexAo_XTq3thazybSCSU=&h=200&w=200&sz=28&hl=th&start=3&sig2=2TvEXMGtH1cvQTr5krwnNw&zoom=1&tbnid=jgmbnjFM4LLFaM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=AB7vTfLoJoXyrQeDnOHIBQ&prev=/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5&hl=th&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1




Selling A-rice performance 



Amount of A-rice ordering (Weekly) 



From farm to consumer 
Paddy value chain 

Atthasit surakul 

BAAC 



AMC network discussion 



AMC :  harvesting service 



AMC network : village collecting  unit  



AMC network : village collecting  unit 



  Transport to AMC marketing center  



Sampling for inspection 



Sample 



Quality inspection tool 



Moisture content measurement 



Quality & price  



weighing 



Weighing record 



Unloading bulk  



AMC network  : village collecting unit 



Paddy  :  bulk separation 



Paddy  :  bulk  management 



Loading to rice mill/buyer  



AMC : organic jasmine rice on shelve  



AMC : organic jasmine rice vacuum bag 



Contain Hom Mali at least 92% in volume  

A Rice Brand  A Rice certificate 

 A Rice Brand and A Rice certificate 



http://www.sktbaacmarket.com/upload/owner/62/images/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD1.jpg










SMAEs เกษตร SMAEs เกษตร SMAEs เกษตร 

สินค้าที่ผลิตโดย SME เกษตร 
สินเชื่อ  
ธ.ก.ส. 

สินเชื่อ 
ธ.ก.ส. 

สินเชื่อ 
ธ.ก.ส. 

ตลาดประชา
รัฐเพ่ือชุมชน 

ตลาดประชา
รัฐเพ่ือชุมชน 

ตลาดประชา
รัฐเพ่ือชุมชน 

ตลาดประชา
รัฐเพ่ือชุมชน 

ตลาดประชารัฐ
ระหว่างชุมชน 

ตลาดประชารัฐ
ระหว่างชุมชน 

ตลาดประชารัฐ
ระหว่างชุมชน 

ตลาดประชารัฐ 
 E-commerce 

ตลาดประชารัฐ 
 E-commerce 

ตลาดประชารัฐ 
 Modern Trade/ Export 

เป้าหมาย       
ธ.ก.ส.สาขา 
154 สาขา 
500 ลบ. 

เป้าหมายชุมชน-ชุมชน 
สกต.-สกต. 500 ลบ. 

เป้าหมายผ่านระบบ  
150 ล้านบาท 

เป้าหมาย 1,000 ล้านบาท 

การเชื่อมโยงการตลาดกับตลาดประชารัฐและภาคีเครือข่าย   

Value Chain Finance 

Logistic 

พฒันาผลติภัณฑ์ พฒั
นา
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

 



45 



© ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกลุ คณะบริหารธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Administration, NIDA  

1 

 

การสร้างนวตักรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ 
ประชาชนและเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สงัคม/ประเทศชาติ 

 

 

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกลุ 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผศ.ดร.วพิธุ  อ่องสกลุ 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การศึกษา: 
December 2001 ปริญญาเอก Industrial Engineering  
  จาก Texas Tech University, Lubbock, TX, USA  
August 1998 ปริญญาโท Industrial Engineering จาก Texas Tech University,  
  Lubbock, TX, USA 
March 1996 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 อาจารย์รับเชิญ   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัพระปกเกลา้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัพายพั  
มหาวทิยาลยับูรพา  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยันานาชาStampford  

2 
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Instructor (วทิยากร) 
 

ประวติัการศึกษาและการเขา้อบรม 
การเข้าอบรม: 
December 2015,2016 Microeconomics of Competitiveness Affiliate Faculty Workshop, Harvard Business School, 
  Harvard University, Boston, Massachusetts, USA  
December 2011 Microeconomics of Competitiveness Affiliate Faculty Workshop, Harvard Business School, 
  Harvard University, Boston, Massachusetts, USA  
October 2010 Executive Leadership Program, Wharton School of Business,  
  University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA 
August 2009  Thailand Spectrum Auctions Masterclass by Policy Tracker and Holios  
  organized by Thailand’s National Communication Commissions. 
October 2008 Case Research and Writing Workshop by Prof. Dr. Clifford E. Darden, The  
  Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University  
January 2008  Toyota Talent: The Secret of Toyota’s amazing success and how you  
  can make it a reality in your company seminar by David P. Meier, the coauthor of  
  Toyota Talent : Developing Toyota Way 
December 2006 Microeconomics of Competitiveness, Harvard Business School, Harvard   
  University, Boston, Massachusetts, USA  
September 2004 Value Stream Mapping Workshop, 4th Lean Management Solutions    
  Conferences, Institute of Industrial Engineer, Log Angeles, California, USA 
June 2003  Ph.D. Seminar in Entrepreneurship, Robert H. Smith School of Business,   
  University of Maryland 
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ประสบการณ์การเป็นวทิยากร 

•Yum!, General Motor, Bayer, Acer, Auto Alliance, Citi Bank Group, ธนาคารกสิกร, Hitachi Global 
Storage Technologies, BSH Home Appliances, Office Mate, บางจาก, NEC, MFC, CPN, เมืองไทยประกนั
ชีวติ, สหยเูน่ียน, Panasonic, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, Premier Marketing, Star Micro, ปูนซิเมนต์
ไทย, กรุงเทพประกนัชีวติ, Alan Dick, EEI, ไทยศรีประกนัภยั, กรุงเทพโทรทศัน์ (ช่อง 7), สถาบนัเพิ่ม
ผลผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กรุงศรีออโต,้ ปตท, โรงงานยาสูบ, Team Consulting, 
ธอส, แพนดา้จิวเวอร์ร่ี, น ้าประปาไทย, ขนส่งน ้ามนัทางท่อ, บางจาก, Greenspot 
 

ประสบการในการให้ค าปรึกษา 

•ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, รางวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน, Doing Business 
(world bank), UN Public service award ตั้งแต่ปี 2003-Present 
• ส านกังาน กสทช ตรวจคุณสมบติัผูเ้ขา้ประมูล คล่ืน 2.1 GHz ปี 2012, ทีวดิีจิตอล ปี 2013, คล่ืน 1800,  
  900 MHz ปี 2015 
•Thai Storage Batteries (3K Batt) in TQM Project ปี 2009 
•ปตท, Business Plan for Lubrication Business Project, 2008 
•โรงงานยาสูบ, Customer Survey Project, 2007-2008 
•ไปรษณียไ์ทย, Organization Restructure Project, 2006 
•FTA Position, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2004 
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Section I 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตอบสนอง 

5 



© ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกลุ คณะบริหารธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Administration, NIDA  

ท าไมตอ้งตอบสนอง 

• การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั เป็น ตวัสร้างประเดน็ 

6 

การเปล่ียนแปลง 
ความตอ้งการประชาชน 

บริบทการแข่งขนั 

ของประเทศ 

ประเด็น ปัญหา วิกฤต 
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ความตอ้งการประชาชน 

• ถา้ความตอ้งการของประชาชนไม่ถูกตอบสนอง 
– น าไปสู่การเกิด ประเดน็ 

– ประเดน็เลก็ๆหลายประเดน็จะน าไปสู่การเกิด ปัญหา 
– ปัญหาหลายๆปัญหาจะน าไปสู่การเกิด วกิฤติ 

7 

ประเด็น ปัญหา วิกฤต 
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องคก์รเอกชน VS องคก์รรัฐ 

• องคก์รเอกชน—> Private Organization 

• องคก์รรัฐ—> Public Organization 

• การตอบสนององคก์รเอกชน เนน้ ลกูค้า 

• การตอบสนององคก์รัฐ เนน้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

8 
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กระบวนการตอบสนองของเอกชน 

ความ

ตอ้งการ 

ลูกคา้ ลูกคา้ 
ความ 

พงึพอใจ 

ปจัจยัเขา้ 

สนิคา้ / 
บรกิาร 

ผลผลติ 

• การตอบสนองเป็นการบริหารกิจกรรมต่างๆเพื่อเปล่ียนความ
ต้องการ ใหเ้ป็นผลผลิตและผลลพัธ์ 

ผลลพัธ ์

กระบวนการ 

กระบวนการ 

(กลุม่กจิกรรมผลติ/บรกิาร) 
ผลก าไร 
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กระบวนการตอบสนองของรัฐ 
ความ

ตอ้งการ 

ปชช ลูกคา้ 
ความ 

พงึพอใจ 
ปจัจยัเขา้ 

สนิคา้ / 
บรกิาร 

ผลผลติ 
ผลลพัธ ์1 กระบวนการ 

(กลุม่กจิกรรมผลติ/บรกิาร) 

ผลก าไร 

ความ

ตอ้งการ 

ผูม้ีสว่น

ไดเ้สยี 1 

ความ

ตอ้งการ 

ผูม้ีสว่น

ไดเ้สยี n 

. 

. 

. 

ปจัจยัเขา้ 

ปจัจยัเขา้ 

ผูม้ีสว่น 

ไดเ้สยี 1 

ความ 

พงึพอใจ ผลลพัธ ์2 

ผูม้ีสว่น 

ไดเ้สยี n 

ความ 

พงึพอใจ ผลลพัธ ์n+1 

. 

. 

. 

กระบวนการภาครัฐ 
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องคก์รและส่ิงมีชีวติ 

• การทดสอบ ส่ิงมีชีวิต คือ การทดสอบวา่ ส่ิงนั้น ตอนสนอง ต่อส่ิงเร้า 
หรือไม่ 

 

• องคก์ร เป็นส่ิงมีชีวิต??? 

 

• องคก์ร ตอบสนอง ต่อ ความตอ้งการ ปัญหา การเปล่ียนแปลง การแข่งขนั 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายใต ้บริบทขององคก์ร 

11 
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12 

• ความรวดเร็ว 
• ความถูกต้องสมบูรณ์ 

• การมีส่วนร่วม 
• ความเป็นตัวตน  

แนวโนม้ประเดน็ความตอ้งการของลูกคา้ ประชาชน 
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การจดักลุ่มความตอ้งการตามประชากร 

• อาย ุ45 ปี ข้ึนไป           Baby Boomer 

 

• อาย ุ30-45 ปี ข้ึนไป        Gen X 

 

• อาย ุ15-30 ปี ข้ึนไป         Gen Y 

 

• ต ่ากวา่ 15 ปี                 Gen M 
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7-11 store 

เด็กหญิง 
1-12 

วยัรุ่นหญิง 
13-22 

ท างานหญิง 
23-34 

หญิง 
35 ปีขึน้ไป 

เด็กชาย 
1-12 

วยัรุ่นชาย 
13-22 

ท างานชาย 
23-34 

ชาย 
35 ปีขึน้ไป 



© ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกลุ คณะบริหารธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Administration, NIDA  

Section II 

ความเขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรม 

18 
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นวตักรรมภาครัฐในอดีต 

• เกณฑร์างวลัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน 

• นวตักรรมการใหบ้ริการ 
– การสร้างสรรคง์านบริการใหม่  
– การสร้างสรรคว์ธีิการท างานใหม่  
– การน าเทคโนโลยใีหม่มาปรับใช ้และ 
– การเพ่ิมคุณลกัษณะใหม่โดยเนน้การท างานเชิงรุก 

 

19 
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นวตักรรมภาครัฐในอดีต 

• เทศบาลนครขอนแก่น : Book Bike หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

• ส านกังานประกนัสงัคม: การรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกนัสงัคมในกรณี คลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร 

• เทศบาลนครขอนแก่น : โครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่ 

• กรมการขนส่งทางบก: การรับช าระภาษีรถยนต ์
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“ไมใ่ชแ่ค ่invention แต่รวมถงึบรรยากาศ วธิกีารคดิ และ วธิกีารท างานแบบสรา้งสรรค์” 
“สิง่ใหมท่ีย่งัไมเ่คยมใีครท ามาก่อน (Breakthrough Innovation)  
หรอื สิง่ใหมท่ีม่กีารท าแลว้แต่ เรายงัไมท่ า (Incremental Innovation)” 

นิยาม นวตักรรมภาคเอกชน 
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Some of SCG Innovation 

… new rule for competition in ceramics business was defined 

- It’s Design, not Price that matters -  
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Redesign the delivery tools 

• Changing customers’ perception:  

• CPAC is serious about delivery of small orders 

• Eliminating the constraints of the typical truck to serve 

every customer (unable to go into small city lanes) 

SCG Case: Concrete business 
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นวตักรรมกบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

• ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในปัจจุบนั ตอ้งอาศยั นวัตกรรม 
• ในการสร้าง คุณค่า ท่ีเป็นนวตักรรม เกิดข้ึน จากการเปล่ียนแปลง 
วิธีการท่ีท า (how) ไม่ใช่ ส่ิงท่ีท า (what)  

35 

น าไปสู่การเกดิมติกิารแข่งขันใหม่ๆ หรือ นวตักรรม 
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นวตักรรมหรือ Innovation 

• ภาครัฐจะคงตอ้ง ตอบสนอง ต่อ ความตอ้งการ ปัญหา การเปล่ียนแปลง
ของประชาชน ทั้งมิติของ สงัคม เศรษฐกิจ และ ความมัน่คง 

 

• เราไม่ไดเ้ปล่ียน “What we do” แต่ เปล่ียน “ How we do” 

 

• นวตักรรม คือ การเปล่ียนแปลง ท่ี How 

36 
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ตวัอยา่ง นวตักรรม ของ Nespresso 

ยงัคงขาย “กาแฟ” แต่ 
เปล่ียนแปลง “วิธีการ”น าเสนอ
คุณค่า ใหส้อดคลอ้งกบั บริบท 
ของความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
ผลคือ ขาย จาก ซองละ 10 

บาทเป็น คอปซูลละ 29 บาท 
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 3 เท่า 
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นวตักรรมภาครัฐ 

• ภาครัฐอาจมีการปรับเปล่ียน “พนัธกิจ” สอดคลอ้งกบั บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

• แต่ตอ้งเปล่ียนแปลง “วิธีการ” ตอบสนอง 
38 

สงัคม เศรษฐกิจ ความมัน่คง 



© ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกลุ คณะบริหารธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Administration, NIDA  

39 

การคิดในเชิงตรรกะแลว้สามารถไปถึงนวตักรรม 
คือ 1ใน 50 ลา้น 

แนวคิดในการออกแบบนวตักรรม 
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ตวัอยา่ง เกมส์จบัคู่ 

• ทหาร 
• พอ่ครัว 
• ครู 
• ช่างก่อสร้าง 

 

• ตะหลิว 
• ปืน 

• คอ้น 

• ชอลก์ 
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นวตักรรม เกิดจากการตั้งค  าถาม 

41 
ค าถาม: ท าไม นกบินบนท้องฟ้าได้? 

ผู้น้องตระกลู Wringht 

สังเกตุ:นกมีปีก 
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นวตักรรม เกิดจากการตั้งค  าถาม 

42 

ค าถาม 
กลางคนืสามารถสว่าง 
เหมือนกลางวนัได้มั๊ย? 

Edison 

สังเกตุ 
ความร้อนกบัแสงสว่าง 
อยู่คู่กนั 
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นวตักรรม เกิดจากการตั้งค  าถาม 

43 ค าถาม: รถยนต์ส าหรับคนรวย คนจนมีรถได้มั๊ย? 

Henry Ford 

สังเกตุ:โรงงานสบู่ 
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44 

Call Center Outbound 

เจ้าหน้าทีม่ฐีานข้อมูล 

  -  โทรออก 
  -  เสนอการขาย 

  -  ตอบค าถาม 
  - ให้ข้อมูล 

-ปิดการขาย 

  -  รับสาย 
   

-งงๆ 
-ถามค าถาม 

-ช่ังใจ 

-ตัดสินใจ 

            -ซ้ือ สินค้า 
วางสาย 
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Call Center Outbound 

เจ้าหน้าทีม่ฐีานข้อมูล 

  -  ส่ง SMS 
  

  -  ตอบค าถาม 
  - ให้ข้อมูล 

-ปิดการขาย 

  -  รับSMS 
   

-ช่ังใจ 
-ตัดสินใจ 

-โทรหา 

            -ซ้ือ สินค้า 
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แนวคิดในการปรับเปล่ียน ปัจจยัการผลิต 

• เปลีย่นการใชค้น มาใช ้เครือ่งจกัร 

 หรอืระบบ ไอท ี

46 
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การวดัและประเมินผล 

• Angry customer tell 3,000 

48 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780385522724
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Dell Storm 
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เปรียบเทยีบความแตกตา่งระหว่างเรือ่งความหว่ยของสนิคา้หรอืบรกิาร 

Google- SUCKS index, Search results 
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แนะน ำหลักสูตร เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0  

โดย เลขำธิกำร ก.พ.ร. (ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) 

 

วันที่ 1  

หัวข้อ Global Trend and New Geopolitics โดยคุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

 เปิดภาพให้เห็นโลกของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง คุณกอบศักดิ์ 
ภูตระกูล จะมาอธิบายให้ฟังว่าโลกใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไป Industry 4.0 ที่เกิดขึ้นที่เยอรมัน วันนี้ทุกอย่าง
เข้าสู่ระบบ automation หมดแล้ว วันหนึ่งข้างหน้าหุ่นยนต์และโดรน ก็คงจะท าหน้าที่แทนพวกเราเหมือน
อย่างที่เราดูในหนัง Sci-Fi ทั้งหลาย ตรงนี้ก าลังเกิดขึ้นจริง แล้วเราจะเตรียมพร้อมรับอย่างไรบ้าง ประเทศไทย
จะต้องปรับตัวอย่างไรเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ถ้าเราไม่ปรับเราก็จะล้าหลังกว่าประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรายังอยู่ใน
ประเทศเกษตรอย่างเดิมก็คงต้องเป็นเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรก็คงต้องเป็น smart farmer นี่คือตัวอย่างที่เรา
คงจะต้องปรับกันไป รวมทั้งอธิบายถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะไปให้ได้กับไทยแลนด์ 4.0  

 

หัวข้อ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับใหม่และผลกระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงำน
ภำครัฐ โดย รศ. มำนิตย์ จุมปำ คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีสาระหลายเรื่องที่มีผลกระทบต่อพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือ
ภาคส่วนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคราชการจะกระทบมาก เพราะว่ามีบทบัญญัติหลายมาตราในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ เริ่มตั้งแต่มียุทธศาสตร์ชาติ มีการปฏิรูปหลายเรื่อง รศ. มานิตย์ จุมปา เป็นเลขาคณะกรรมการยกร่าง
ชุดท่านบวรศักดิ์ จะมาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ผลกระทบที่เราจะต้องเตรียมปรับตัวที่จะเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนั้น
มีอะไรบ้าง  

  

หัวข้อ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 และกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยลงสู่กำรปฏิบัติ โดยคุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์  Team Leader 
จำก UNDP   

 ในโลก globalization ที่ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมด เราเองก็เป็นหนึ่งในชุมชนโลก ประเทศไทยก็
ไปเป็นหนึ่งเดียวกับสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติมีเป้าหมายสหัสวรรษของสหประชาชาติ แล้วก็พัฒนาต่อ
เป็น sustainable development gold ซึ่งทุกประเทศก็ต้องยึดเป้าหมายตรงนี้ร่วมกัน เป้าหมายเหล่านี้มี
ทั้งหมดสิบเจ็ดด้าน ในแต่ละด้านจะถูกแปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแต่ละประเทศ เราก็ฝัน
ร่วมกันว่าในที่สุดโลกนี้ก็จะดีขึ้น ความยากจนก็จะหมดไป โลกจะเป็นสีเขียวมากขึ้น ถ้าทุกประเทศเอา
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เป้าหมายตรงนี้มาปรับร่วมกันก็สามารถท่ีจะขับเคลื่อนได้ คุณวิสุทธิ ตันตินันท์ ผู้แทน UNDP ของประเทศไทย 
จะมาเล่าให้ฟังถึงแนวความคิดของ sustainable development gold และตัวเป้าหมายต่าง ๆ ว่าจะถูก
ถ่ายทอดลงมาในประเทศไทยอย่างไร หน่วยงานภาครัฐจะรับเป้าตรงนี้เพื่อมาขับเคลื่อนให้งานส าเร็จได้อย่างไร  

 

หัวข้ อ  กำรปฏิ วัติ ทำงดิจิ ทั ลและผลกระทบต่อกำรปฏิบั ติ รำชกำร  กำรบริหำรงำนภำครั ฐ  
โดย คุณไอรดำ เหลืองวิไล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

 จุดหนึ่งที่เป็นหัวใจที่ท าให้ 4.0 เกิดข้ึนได้เร็วขึ้น ก็คือการปฏิวัติทางดิจิทัล ซ่ึงคุณไอรดา เหลืองวิไล จะ
มาอธิบายให้ฟังว่า โลกในอนาคตทุกอย่างจะอยู่บนโทรศัพท์ทั้งนั้น พวกเราเรียนจบมานานแล้ว จ าได้ไหมว่าจะ
ลงวิชาเรียนแต่ละวิชาต้องไปยืนเข้าแถวบัตรแข็ง วันนี้เด็กสมัยใหม่ดีกว่าเราแล้ว  ลูกหลานเราเขาลงทะเบียน
ผ่าน app กันหมดอยู่ที่บ้านก็ลงทะเบียนได้ คุณพ่อคุณแม่อย่าตกใจว่าท าไมลูกไม่ไปโรงเรียน เขาเรียนกันทางนี้
ได้แล้ว  

 อีกทั้ง ในเรื่อง Fintech อาจจะมีผลกระทบท าให้หลายสาขาของธนาคาร เจ้าหน้าที่เทลเลอร์ของ
ธนาคารอาจจะต้องไปประกอบอาชีพอ่ืน และมีผลกระทบต่อระบบราชการเหมือนกัน ซึ่งการปฏิวัติทางดิจิทัล 
จะท าให้การท างานบริการประชาชนดีขึ้นอย่างไร การท างานของ Back Office ดีขึ้นอย่างไร และตัวเราจะต้อง
ปรับตัวอย่างไร 

 

วันที่ 2  

แนวคิดเกี่ยวกับ Government 4.0 โดย คุณอำรียพันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษำเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรและ ดร. คุณันต์ บำงภูมิ นักพัฒนำระบบรำชกำรช ำนำญกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร.  

 จากประเทศไทย 4.0 โลกของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 1 เข้าสู่ระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ Government 4.0 หรือ ระบบราชการ 4.0 รวมไปถึง ข้าราชการ 4.0 มีลักษณะอย่างไร ซึ่งในหลาย
ประเทศมุ่งไปสู่รัฐบาลอีกระดับหนึ่ง Government excellence level จะเป็น 3.0 หรือ 4.0 ก็แล้วแต่จะเรียบ
เรียงล าดับตัวเลข ซึ่งโลกยุคปัจจุบัน รัฐบาลต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รัฐบาลต้องเปิดเผยและเชื่อมต่อ
กับทุกภาคส่วนของสังคมได้ หรือที่เรียกว่า Open Connected Government ซึ่งข้อมูลในภาคราชการมี
มากมายแต่ไม่ได้น ามาคิดวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ และบางครั้งก็ขอข้อมูลจากประชาชนมากเกินไป เมื่อ
ข้าราชการที่อยู่ในส่วนราชการเปลี่ยนหมวกเป็นประชาชนไปติดต่อราชการ เขาก็ขอข้อมูลไปดูมากมาย 
 ท าไมไม่ลองคิดใหม่ว่าท าไมต้องมาขอ ประชาชนอาจจะบอกคุณเก็บข้อมูลจากประชาชนไปมากมาย
แล้ว ท าไมไม่ถามหน่วยงานราชการกันเองว่าคนมาติดต่อแต่งงานหรือยัง บ้านอยู่ที่ไหน ท าไมยังต้องมาขอให้
กรอกข้อมูลอีก ถ้าระบบราชการภายในเชื่อมต่อกันได้แล้ว มาถึงกรอกข้อมูลจะมีเลขประจ าตัวขึ้นมา ประวัติ
ความเป็นมา ต้องมีอยู่ในระบบราชการอยู่แล้ว ท าไมต้องมาขออีกครั้ง ซ่ึงระบบเกาหลีเป็นอย่างที่กล่าวมา เขา
บอกว่าระบบราชการเรามีข้อมูลอยู่แล้ว ท าไมยังต้องให้ประชาชนมาขอรับบริการ ที่ประเทศเกาหลีเมื่อถึงอายุ 
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60 ปี จะได้รับ SMS เหมือนระบบธนาคาร ทางราชการจะบอกสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแล้วบอกเงินเบี้ยยังชีพ
คนชรา พร้อมโอนผ่านระบบ e-Payment เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องรอให้ประชาชนถาม เป็นลักษณะการ
ท างานทีป่ระชาชนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงตอบโจทย์ประชาชนไดม้ากขึ้น   

 ในโลกของ 4.0 ภาครัฐด้วยกันเองมีข้อมูลความต้องการของลูกค้าและประชาชนอยู่มาก แต่ไม่เคยเอา
มาจัดระบบในลักษณะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ฉะนั้นอย่ารอให้ประชาชนมาถาม ต้อง
ท างานเชิงรุกแล้วเอาสินค้าและบริการของเรา งานแต่ละกระทรวงไปให้ประชาชน แล้วก็เปลี่ยนตามช่วงวัย 
เข้าอนุบาล กรุณาเอาเด็กเข้าไปฝากได้ที่ Day Care Center แล้วปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุวัย นี่คือเรื่องยุค
ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ภาคราชการจะกลายเป็น Smart Government คือต้องใช้ระบบสมัยใหม่ในการท างานและ
การวิเคราะห์ต่าง ๆ  

  

หัวข้อ กำรท ำงำนแบบประชำรัฐ -แนวระนำบ  กำรร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน  
โดยคุณประวิช สุขุม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อสำรองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด มหำชน  

 ภาครัฐไม่ใช่เป็นเพียงคนเดียวที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมนี่ได้เพราะปัญหาของสังคมนี้สลับซับซ้อนมาก 
เหมือนภาษาสุภาษิตไทยที่ว่า “หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว” รัฐบาลและภาครัฐอย่างเดียวคงท าไม่ได้ จึงต้อง
ดึงพลังของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันท า ซึ่งก็คือที่มาของแนวความคิดเรื่อง
ประชารัฐ แต่เดิมเรามีแนวความคิดในการบริหารบ้านเมืองว่าเป็นภาระของทางราชการที่จะต้องดูแลราษฎร 
ดูแลประชาชน แต่วันนี้ภาคธุรกิจก็เริ่มคิดใหม่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน แนวความคิดนี้น ามาสู่
สิ่งที่เราเรียกกันว่า CSR ในระดับแรก ๆ แต่ทุกวันนี้ก้าวหน้าไป โดยภาคเอกชนได้ตั้งบริษัทเพ่ือช่วยพัฒนา หรือ
ที่เราเรียกว่า social enterprise ซ่ึงวันนี้ก็มีการตั้งอยู่มากพอสมควร  

 กรณีตัวอย่างก็คือบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยไทยมี 76 จังหวัด ก็มีเรื่องต้องพัฒนาอยู่มากมาย 
ภาคเอกชนก็เลยตั้งเป็นเหมือนกับบริษัทพัฒนาขึ้นมา ยกตัวอย่างที่จังหวัดภูเก็ต มีชาวประมงที่ท ากุ้ง Lobster 
ท ากันแบบเล็ก ๆ บริษัทนี้ก็เข้าไปช่วยให้กุ้ง Lobster ของจังหวัดภูเก็ตที่มีความสด เลี้ยงอยู่ในกระชังในทะเล 
ท าแบรนด์ Lobster ภูเก็ต เหมือน Lobster ที่มาจากแคนนาดา แล้วส่งออกไปขาย นี่คือกระบวนการเพ่ิม
คุณค่า  

 สับปะรดที่ภูเก็ตก็เป็นต้นตอของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ซึ่งสับปะรดถ้าส่งไปขายเป็นกิโลกรัมก็ได้
ระดับราคาหนึ่ง แต่ถ้าเอาสับปะรดมาสร้างมูลค่าโดยใส่นวัตกรรมเข้าไป สกัดสารเอ็นไซม์ออกมาได้ชื่อว่า 
โบรมีเลน เอ็นไซม์นี้เป็นที่ต้องการในตลาดยุโรปเป็นอย่างมาก ถ้าสามารถเปลี่ยนจากสับปะรดธรรมดาใส่
นวัตกรรม เข้าโรงงานแปรรูปเป็นสารเอ็นไซม์ตัวนี้ก็จะขายได้มูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยหกเท่า ขายชั่งกิโลได้ 30-
40 บาท แต่ถ้าท าเป็นเอ็นไซม์จะได้กิโลกรัมละ300-400 บาท นี่คือกรณีตัวอย่างไทยแลนด์ 4.0 ที่อาศัยความ
ร่วมมือกันสานพลังประชารัฐระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมท างานร่วมกัน  
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หัวข้อ กำรท ำงำนแบบประชำรัฐ-แนวระนำบ กำรท ำงำนเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม  
โดย คุณสุรศักดิ์ สมผดุง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำตลำดกำรผลิตภัณฑ์ลูกค้ำ จำกธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) 

 จากการประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปีที่ผ่านมา ผลงานที่โดนตากรรมการมากที่สุดเป็นของ ธกส.  
โดยเปลี่ยนการท างานของตัวเขาเอง ไม่ใช่ให้แต่สินเชื่อแล้ว แต่ต้องเข้าไปช่วยประชาชนให้สามารถดูแลตัวเอง
ได้ โดยเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถส่งออกได้ โดยท างานตาม value chain ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง แทนที่จะท าเฉพาะธุรกิจสินเชื่อแต่เดิมที่ให้สินเชื่ออย่างเดียวจบ แต่เข้าไปช่วยตั้งแต่การผลิต การ
ส่งออก ไปท า forward integration จนครบวงจร value chain ซ่ึงเป็นกรณีตัวอย่างที่จะได้เรียนรู้จาก ธกส.    

  

หัวข้อ กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและเพิ่มคุณค่ำให้แก่สังคม /
ประเทศชำติ โดย ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะบดีคณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์  

 ทบทวนให้เห็นความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมทั้งหมด ว่าเรื่องนวัตกรรมจะช่วยชีวิตประเทศไทย
อย่างไร ท าให้ประเทศไทยต่อยอดไปอย่างไร แล้วผู้ที่อยู่ในภาครัฐเป็น methodology ของการฝึกอบรมของ
เราในวันนี้ ควรจะปรับตัวของเราอย่างไรเพ่ือให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไทยแลนด์ 4.0 
ครับ 

 

วันที่ 3  

หัวข้อ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นองค์กำรที่มีควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน โดย อ.กิตติพัทธ์  
จิรวัสวงศ์   

 หัวข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรของเราเป็น 4.0 ท าอย่างไรให้เป็นองค์กรที่
ยั่งยืน และต้องปรับระบบการท างานอย่างไร  

 

หัวข้อ กำรพัฒนำตนเองเพื่อก้ำวเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 และ Government 4.0 โดย ผศ.ดร. สมบัติ  
กุสุมำวลี คณะบดีคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 

 เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการปรับตัวเราเองให้พร้อมกับ 4.0 ทั้งทักษะความรู้และความสามารถใหม่ที่
จะต้องมีเพ่ือที่จะอยู่กับ 4.0 ได้มีอะไรบ้าง อย่างเช่น ต้องรู้จักท างานแบบเครือข่าย ทักษะที่จ าเป็นในการอยู่
ร่วมกันในสมัย 4.0 ก็คือต้องมีการบริหารจัดการเครือข่าย เพราะงานทุกอย่างไม่ได้จบที่ตัวเราเองทั้งนั้น 
จ าเป็นต้องร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการท างานร่วมกัน จะสามารถท างาน
ส าเร็จในภารกิจซึ่งเป็นหัวใจได้ จ าเป็นต้องรู้จักวิธีการท างานแบบเครือข่าย ซึ่งต่อไปจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 
collaboration  
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 การเริ่มต้นด้วยค าว่า Coordination คือ ท างานประสานกันเฉยๆ จนไปถึงระดับที่สูงขึ้นคือ 
Cooperation ที่เริ่มท างานใกล้ชิดมากขึ้น ไปจนถึงระดับสุดท้ายที่เรียกว่า Collaboration ซึ่งจะน าไปสู่  
Public Private Collaboration หมายความว่ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกัน เอาทรัพยากรที่มีมาร่วมกัน 
และที่ส าคัญคือรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน ดังนั้น ทักษะความสามารถในการท างานร่วมกันในลักษณะที่
เป็น network จะเป็นทักษะใหม่ทักษะหนึ่งที่จะต้องมขีึ้น  

 อีกทักษะหนึ่งที่ส าคัญ นั่นคือ innovation ซึ่งจะเป็นสมรรถนะใหม่ที่เกิดขึ้นในการท างานของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการจะท าให้เกิด innovation ได้ ต้องเปลี่ยนองคาพยพในการท างานหลายอย่าง 
เช่น  ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวคิดเรื่อง Design Thinking ก็คือการออกแบบใหม่ อย่างการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกันเรื่อง Design Thinking ก็เริ่มเข้ามาในภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น โดยเริ่มมี Design Lab เพ่ิม
มากขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมมันมีหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องเอาไอทีและดิจิทัลนวัตกรรม มาใช้เสมอไป 
เช่น หากเราอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงการคลังก็อาจจะมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งเป็น 
Policy Innovation ท าอย่างไรจะช่วยประชาชนผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ต้องการสินเชื่อ หรือหากท างานเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการก็ต้องมี Service innovation ทีส่่วนราชการหลายแห่งเริ่มมีการปรับตัว  

 อย่างกรมการขนส่งทางบก ที่มี drive to ได้เหมือนกับแมคโดนัลและเบอร์เกอร์คิง หรือเบื่อการไป
ติดต่อส่วนราชการแล้วต้องเข้าคิวรอนาน ก็สามารถใช้ Application จองคิวได้ ทั้งจองคิวไปหาคุณหมอ จอง
คิวไปที่ที่ดิน ท าให้ประหยัดเวลาของประชาชนและโปร่งใสมากขึ้นว่าอยู่คิวที่เท่าไร Innovation เกิดมาจาก
ความคิดท่ีจะต้องมีดีไซน์  


