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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 ข้าพเจ้าและเพ่ือนข้าราชการจากหลาย ๆ หน่วยงาน ได้มีโอกาสรับทุน
หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้น าประจ าปี 2561 
จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยข้าพเจ้าได้รับ
เลือกไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่  
2 มิถุนายน 2561 กับเพ่ือนข้าราชการต่างหน่วยงานทั้งที่อยู่ในกระทรวงฯ
เดียวกันและต่างกระทรวงฯ ณ National Graduate Institute of Policy 
Studies (GRIPS) ซึ่งนอกจากการอบรมและเรียนรู้จาก GRIPS ข้าพเจ้า 
ยังได้มีโอกาศลงพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้ ศึกษาดูงานในหน่วยงาน และสถานที่
ราชการส าคัญต่างๆ ที่เมืองโตเกียว เมืองนารา และเมืองเกียวโต ผลของ
การไปอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของเพ่ือนข้าราชการแต่ละท่านที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึง
การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของนโยบายและการบริหาร
จัดการของประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงนโยบายและแนวทาง 
ในการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ อาทิเช่น Mr. Hiroshi Murai รองผู้ว่าราชการของนารา และ Mr. Satoshi 
Uedo รองนายกเทศมนตรีของเกียวโต ข้าพเจ้าเห็นว่าการได้รับโอกาส



เรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านให้
กว้างขึ้นเพ่ือที่จะน าเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการท างานและพัฒนางาน 
 หัวข้อที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้การอบรมมีความหลากหลายและ
แตกต่างกัน ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการภาครัฐในแต่ละด้านเกือบทุก
กระทรวงของประเทศญี่ปุ่น เช่น นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นโยบายด้านเศรษฐกิจและการคลัง นโยบายด้านอุตสาหกรรม 
นโยบายด้านอุตสาหกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
นโยบายเรื่องเมืองและการคมนาคม นโยบายด้านความปลอดภัยทางสังคม
เรื่ อง การลดลงของการเกิ ดและผู้ สู งอายุ  รวมไปถึ งกระบวนการ 
การเลือกตั้ง โครงสร้างการบริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ 
ภาวะความเป็นผู้น า 
 ภาวะผู้น า  
 หัวข้อนี้ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
มุมมองและแนวคิดจาก Professor Masahiro HORIE รองประธานสถาบัน  
(GRIPS) ซึ่งในอดีตท่านเคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการ 
ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร      
 การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของภาวะผู้น า ท าให้ข้าพเจ้า 
มีความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้น า รูปแบบและความเหมาะสมของภาวะผู้น า
ในแต่ละแบบ ซึ่ งมีความเหมาะสมใน สถาณการณ์ที่ แตกต่ างกัน 
ตัวอย่างเชน่ 



 Bureaucratic Leadership ผู้น ารูปแบบนี้จะเน้นเรื่องของกฎ 
ข้อบังคับ รวมไปถึงแนวปฏิบัติ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับงานที่อันตรายหรือ
อาจจะเกิดอันตรายรุนแรงได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมไปถึง 
การท างานต่าง ๆ ที่มีลักษณะการท างานที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลง  
แต่ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องอาศัยความหยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ 
 Transformational Leadership ผู้ น า รู ป แ บบ นี้ จ ะ เ น้ น เ รื่ อ ง 
ความเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ในองค์กร ดังนั้นจึงเหมาะสมกับงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  
เน้นการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม แต่ภาวะผู้น ารูปแบบนี้ 
จะก่อให้เกิดทั้งผลบวกและผลลบ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
อาจจะเกิดการต่อต้านได ้
 Phronetic Leadership (Wise Leader) ผู้น ารูปแบบนี้จะมีความสามารถ 
ที่หลากหลายได้แก่ การตัดสินใจได้ถูกต้อง การประเมินความเป็นจริง  
การสร้างโอกาสและรู้ว่าควรท าอะไร อย่างไร เวลาใด การสร้างมโนทัศน์
และสื่อสารได้ชัดเจน การสร้างและกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการ ตลอดจน
การสอนงานและสร้างคน 
 นอกเหนือจากรูปแบบของภาวะผู้น าข้างต้น คุณลักษณะของผู้น า 
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้น าควรจะเรียนรู้เพ่ือให้มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่ดี  
ซึ่งภายหลังจากที่อบรมและแลกปลี่ยนเรียนรู้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้น าควรจะมี
คุณลักษณะดังนี้  
 1. มีทักษะในการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
เตรียมความพร้อมรองรับ  



 2. มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานหรือสมาชิกในทีม  
 3. มีศิลปะในการสร้างจูงใจในการท างานรวมถึงการใช้คนให้ถูกกับงาน  
 4. มีความเชื่อม่ันในตนเองและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น   
 5. มีทักษะในการปรับตัวและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และพร้อม 
ทีจ่ะน าและช่วยให้ผู้อ่ืนปรับตัว 
 6. มีความเข้าใจธรรมชาติของงานและรู้ถึงแนวการจัดการหรือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง  
 นโยบายด้านการจัดการด้าน วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 นโยบายของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของการจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสังคมไปสู่ยุค 5.0 เพ่ือให้
สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนา 
ขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals – SDGs)   
อันประกอบด้วยเป้าประสงค์ทั้งหมด 17 เป้าประสงค์ โดยประเทศไทยก็ได้
มีการน าเอาเป้าประสงค์ดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่จะมุ่งให้ประเทศไทยเป็นสังคม 4.0 ทั้งนี้สังคมยุค 5.0 ไม่ได้เพียงแต่มุ่งเน้น 
แต่สร้างเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  เช่น IoT, Robot, AI, Big Data, 3D Printing  
หากแต่ยังมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีนั้นๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหาของ
สังคม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe มีนโยบาย  
3 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ การผ่อนคลายทางการเงิน 



การขยายตัวทางการคลังและการปฏิรูปโครงสร้าง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด 
การพัฒนาและลงทุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นเรื่องของการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางสังคมที่ยั่งยืน และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพ่ือรองรับ
ภัยพิบัติและการก่อการร้าย รวมไปถึงการจัดการภาวะวิกฤติของประเทศ 
ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายโดยพิจารณาจากความต้องการทางสังคม  
ประเด็นทางสังคม โดยการรวบรวมความคิดเห็นและน าหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นอย่างเป็น
รูปธรรม และมอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานต่างน าไปปฏิบัติ เช่น 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรมในการท าวิจัยและพัฒนา  
ซึ่งทางรัฐบาลจะสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนา (รูปที่ 1)  
โดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลให้แก่หน่วยงาน
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  กว่า 3,600,000,000 เยนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า  
3% GDPของประเทศญี่ปุ่น (รูปที่ 3) 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1    รูปที่ 2  

  



 รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายว่า สังคมในยุค 5.0 ประชาชนต้องมีคุณภาพ
ชีวืตที่ดี โดยประชาชนทุกคนจะได้รับผลิตภัณฑ์และเข้าถึงบริการที่จ าเป็น 
มีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในสังคม (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 

 
 นโยบายด้านประชากร 
 ปัจจุบันสังคมของประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ประชากรร้อยละ 30% 
เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือเรียกได้ว่า “สังคมผู้สูงอายุ” โดยพบว่า
จ านวนของประชากรเกิดใหม่มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนประชาชนที่เสียชีวิต 
ซึ่งจากข้อมูลในปี 2010 พบว่า อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยคือ 1 คนในทุก ๆ 
31 วินาที แต่อัตราการตายโดยเฉลี่ยคือ 1 คนในทุก ๆ 24 วินาที ดังนั้น
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลญี่ปุ่น มีการด าเนินการใน 2 ด้านคือ  
การเพ่ิมสถานที่ให้ผู้สูงอายุและการเพ่ิมโอกาสในการท างานให้ผู้สูงอายุ  
โดยเตรียมด าเนินการใน 3 เรื่องได้แก่ การเพ่ิมการจ้างงานผู้สูงอายุในชุมชน  
การเพ่ิมแก้ไขข้อกฎหมายให้เกษียณเมื่ออายุ 65 และการสนับสนุนให้มี 



การรับผู้เกษียณอายุกลับเข้าท างาน ซึ่งยังไม่รวมถึงประชากรชายและหญิง 
กว่า 22% และ 12% ตามล าดับที่ยังไม่แต่งงาน และนอกจากนี้ประเทศ
ญี่ปุ่นก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงวัยท างาน โดยเฉพาะ
ปัญหาที่ผู้หญิงลาออกจากงานมากกว่าผู้ชาย ซึ่งจากการส ารวจพบว่า 
กว่า 60% ของผู้หญิงแต่งงานมีบุตรแล้ว เหตุผลหลักของลาออกจากงาน
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร   
 ในการแก้ไขปัญหาข้างต้นเช่นปัญหาการลาออกจากงานเพ่ือไปเลี้ยง
ดูบุตร รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ปัญหาโดยจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กให้เพียงพอต่อความ
ต้องการโดยจากข้อมูลพบว่าประเทศญี่ปุ่นยังขาดศูนย์ดูแลเด็กและศูนย์
ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน จ านวนกว่า 23,000 คน และ 16,000 คน ตามล าดับ  
โดยรัฐบาลฯ จะเพ่ิมศูนย์ส าหรับดูแลเด็กทั้ง 2 กลุ่ม ให้เพียงพอต่อการรองรับ 
เด็กจ านวนกว่า 320,000 คน ซึ่งเป็นการรองรับผู้หญิงในวัยท างานที่มีบุตร
กว่า 80% ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2018 และจะสิ้นสุดในปี 2022 ส าหรับ 
การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลฯ เตรียมเพ่ิมสถานที่ท างานให้กับ
ผู้สูงอายุและการเพ่ิมโอกาสในการท างานให้ผู้สูงอายุโดย เพ่ิมอัตราการจ้างงาน 
ผู้สูงอายุในชุมชน การเพ่ิมแก้ไขข้อกฎหมายให้เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 65 ปี  
และการให้การสนับสนุนการรับผู้เกษียณอายุกลับเข้าท างาน 
 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง 
 การที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนได้ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและ
ก้าวไปสู่สังคมยุค 4.0 นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชนควรมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 



 1. มีการส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนท าการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในเวทีโลก ซ่ึงจะช่วยลดภาระในการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ
ช่วยให้สร้างรายได้ส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ โดยผลักดันให้
นโยบายเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. การเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล
ดิจิตอล เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ 
อย่างรวดเร็ว  
 3. การสร้างความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะ 
PPP (Public Private Partnership) โดยอาจจะจัดให้มีองค์กรกลางเข้ามา
ช่วยประสานงานและพัฒนาให้เกิดการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน   
 4. การสร้างและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานรัฐบาล เพ่ือให้มี
ศักยภาพและมีความพร้อมในการท างาน ผ่านประสบการณ์ท างานจริง 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกิดการหมุนเวียนงาน (Job rotation) เพ่ือคน
ในองค์กรได้เรียนรู้จากงานงานใหม่ ๆ อันจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่ 
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณส านักงาน กพ. และ GRIPS ที่ได้
ร่วมกันจัดท าโครงการฝึกอบรมนี้ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการไทยให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของนโยบาย แนวคิด 



และแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น โดยภายหลังจาก
เข้าร่วมโครงการอบรมนี้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่า ผู้ เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน  
สามารถน าเอาแนวคิด แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนของโลกและประเทศไทยไปใช้การวางแผนและเตรียม
ความพร้อม ของหน่วยงานภาครัฐที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืนทั้งในเวทีระดับภูมิภาค 
และเวทีระดับโลก 
 


