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 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดิฉัน
สังกัดอยู่ ท ำหน้ำที่เป็น “คลังสมอง” (think tank) คือ เป็นแหล่งข้อมูล 
เชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ และเป็นผู้วำงนโยบำยและยุทธศำสตร์เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนิน
นโยบำยเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันท่ำมกลำงควำมท้ำทำย
ต่ำง ๆ ในภูมิรัฐศำสตร์  เศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัจจัยที่ เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ กำรค้ำ สังคม 
และกำรด ำรงชีวิตของประชำชนในวงกว้ำง  ท ำให้ข้ำรำชกำรของส ำนักงำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำต้องรับภำระหนักในกำรเป็นผู้ศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในบริบทของควำมเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยควำมท้ำทำย
นำนับประกำร  
 นอกจำกงำนด้ำนวิชำกำรแล้ว ควำมท้ำทำยของหน่วยงำน คือ  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงและอยู่กับองค์กรอย่ำงมี



 
 

คุณค่ำ ซึ่งเก่ียวพันกับมิติด้ำนภำวะผู้น ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศ และแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ดิฉันได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร 
Leadership and Change ณ Potsdam Center for Policy and Management 
(PCPM) สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ระหว่ำงวันที่ 11 - 22 มิถุนำยน 2561  
 จำกประวัติศำสตร์ของประเทศเยอรมนีที่ผ่ำนบทเรียนของกำรอยู่
ร่วมกันท่ำมกลำงควำมแตกต่ำง และกำรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ เช่น 
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐบำลกลำง-รัฐบำลท้องถิ่น ระหว่ำงเยอรมนีกับ
กำรเป็นส่วนหนึ่งของสหภำพยุโรป กำรรวมเยอรมนีตะวันออกและ 
ตะวันตกเข้ำด้วยกัน  รวมทั้งกำรปรับตัวกับชีวิตช่วงแพ้สงครำมโลกทั้ง 2 ครั้ง  
ได้หลอมรวมคนเยอรมนีให้เป็นผู้มีเหตุมีผล ประสำนควำมขัดแย้ง และ 
รับฟังควำมเห็นที่แตกต่ำง รูปแบบกำรเรียนกำรสอนของประเทศเยอรมนี
จึงเน้นกำรตั้งค ำถำม และระดมควำมเห็น เพ่ือน ำไปสู่ข้อสรุปร่วมกัน 
มำกกว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบเลกเชอร์  
 ในเรื่องของภำวะผู้น ำและกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน เริ่มต้น
จำกกำรระดมควำมเห็นในห้องเรียน โดยผู้บรรยำยให้ผู้เข้ำอบรมซึ่งมำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในระบบรำชกำรไทยระบุสิ่งที่เป็นควำมท้ำทำยส ำคัญของ
ระบบรำชกำรไทย  โดยผู้เข้ำอบรมเห็นว่ำ ควำมท้ำทำยส ำคัญของระบบ
รำชกำรไทย คือ ระบบอำวุโส ค่ำตอบแทนน้อย ระบบบริหำรที่มีพิธีรีตอง
มำกเกินไป (bureaucracy) ภำระงำนที่มำกและไม่สมดุลกับจ ำนวนคน 
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในรำชกำร (career path) ที่ยังไม่มีชัดเจน และ
ระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น  



 
 

 ดิฉันได้เรียนรู้ว่ำปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจในงำน (Job 
Satisfaction) มำจำก 2 องค์ประกอบได้แก่ 1. ด้ำนที่เป็นไปตำมเหตุผล 
(rational) คือ มำจำกค่ำตอบแทนที่ดี ควำมมั่นคงในงำน และกำรมีอ ำนำจ
ตัดสินใจในระดับหนึ่ ง  (autonomy) และ 2.  ด้ำนที่มำจำกอำรมณ์
ควำมรู้สึก (emotional) อำจมำจำก บรรยำกำศที่ดี ในกำรท ำงำน 
ควำมรู้สึกสนุกสนำนในกำรท ำงำน หรือรู้สึกว่ำงำนนั้น ๆ น่ำสนใจ หำกมี
ควำมพึงพอใจในงำน จะเป็นปัจจัยน ำไปสู่ผลกำรท ำงำนที่ดี  ควำม
จงรักภักดี/ควำมผูกพันกับองค์กร และควำมสุขในชีวิต ทั้งนี้ ในระบบ
รำชกำร กำรสร้ำงควำมพึงพอใจจำกค่ำตอบแทนอำจเป็นไปได้ยำก โดยที่
เมื่อระดมควำมเห็นในห้องเรียนถึงเหตุกำรณ์หรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมพึง
พอใจในงำน ส่วนใหญ่เห็นว่ำมำจำกบรรยำกำศกำรท ำงำนที่สนุกสนำน 
เช่น กำรจัดกิจกรรมชั่วโมงแห่งควำมสุข (day of fun) ในที่ท ำงำน โดยมี
กำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงร่วมกัน คุยเล่นกันตอนเช้ำก่อนเริ่มงำนในแต่ละ
วัน กำรถำมไถ่สำรทุกข์สุกดิบของเพ่ือนร่วมงำน กำรท ำงำนเป็นทีม และ
เอำใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ จำกทฤษฎีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ Abraham 
Maslow ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจิตวิทยำทำงด้ำนมนุษยนิยม ได้พัฒนำทฤษฎีล ำดับ
ขั้นควำมต้องกำรของแรงจูงใจ โดยอธิบำยว่ำ มนุษย์จะมีควำมต้องกำรอยู่
ตลอดเวลำในสิ่งที่ยังไม่มี และเมื่อควำมต้องกำรได้รับกำรสนองแล้วจะไม่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจอีกต่อไป จะแสวงหำควำมต้องกำรใหม่ที่ยังไม่ได้รับกำร
ตอบสนอง เป็นสิ่งจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรม โดยควำมต้องกำรจำกระดับ 
ขั้นต่ ำสุดไปถึงระดับขั้นสูงสุด 5 ระดับมีดังนี้  



 
 

 ขั้นที่ 1 ควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย (Physiological Needs) 
เป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์เพ่ือควำมอยู่รอด เช่น ควำม
ต้องกำรในเรื่องอำหำร น้ ำ เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค กำรพักผ่อน ที่พัก
อำศัย และควำมต้องกำรทำงเพศ  
 ขั้นที่  2 ควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Safety or 
Security Needs) เป็นควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรคุ้มครองป้องกันภัย
ต่ำงๆ ที่จะเกิดหรืออำจเกิดแก่ชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ เสรีภำพ ควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจ ควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน สถำนะทำงสังคม 
 ทั้งนี้ ส ำหรับงำนรำชกำร ควำมต้องกำรขั้นที่ 1 และ 2 จะได้รับ 
กำรตอบสนองแล้วในระดับหนึ่งสิ่งที่ข้ำรำชกำรในระดับต้น  - กลำง 
คำดหวังจึงน่ำจะเป็นควำมต้องกำรขั้นสูงขึ้นไป คือ ขั้นที่ 3 – 4 ในขณะที่
ควำมต้องกำรขั้นที่ 5 ควรจะเป็นของผู้บริหำรระดับสูง  
 ขั้นที่ 3 ควำมต้องกำรทำงด้ำนสังคม (Social or Security Needs) 
เป็นควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีเพ่ือน กำรได้รับกำร
ยอมรับจำกบุคคลอ่ืน และกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
 ขั้นที่ 4 ควำมต้องกำรมีชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับกำรยกย่องทำง
สังคม (Esteem Needs) เป็นควำมต้องกำรเกี่ยวกับควำมมั่นใจในตนเอง 
ในเรื่องของควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งควำมต้องกำรที่จะให้บุคคลอ่ืนยก
ย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และควำมต้องกำรในด้ำน
สถำนภำพ  



 
 

 ขั้นที่ 5 ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองให้สมบูรณ์ (Self Actualization 
Needs) เป็นควำมต้องกำรขั้นสูงของมนุษย์ เป็นควำมต้องกำรที่อยำกจะ
พัฒนำตนเองใหส้ ำเร็จได้เต็มศักยภำพสูงสุดของตน 
 เมื่ออธิบำยเรื่องแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนจำกทฤษฎีของ Maslow 
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำร (ระดับต้น-กลำง) จึงควร
เน้นกำรสนองควำมต้องกำรขั้นที่ 3 – 4 คือท ำให้บุคลำกรรู้สึกว่ำตนเป็นที่
ยอมรับของสังคม และมีควำมมั่นใจในควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง  
ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อมีควำม
เชื่อมั่นว่ำสิ่งที่ท ำอยู่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ และมีควำมหมำยในชีวิต ดังนั้น 
ในขณะที่ควำมท้ำทำยของระบบรำชกำรไทยดูรำวกับเป็นเรื่องซับซ้อน 
ครอบคลุมหลำยมิติวิธีแก้ปัญหำอำจเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมำก 
ด้วยกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กร 
แห่งควำมสุข  โดยให้ควำมส ำคัญ/ยอมรับในควำมสำมำรถของบุคลำกร
เป็นรำยบุคคล  
 ในส่วนของภำวะผู้น ำ ในขณะที่ภำพของผู้น ำมักถูกขยำยควำมให้
เกินกว่ำควำมเป็นจริง จำกกำรระดมควำมเห็นในห้องเรียน ผู้เข้ำร่วมอบรม
ล้วน เห็นว่ ำ  ผู้ น ำที่ ทุ กคนต้องกำรไม่ ใช่ คนที่ เ ก่ งแบบยอดมนุษย์ 
(superman) แต่เป็นผู้ที่มีควำมเป็นมนุษย์สูง เข้ำอกเข้ำใจผู้อ่ืน (super 
human) โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อำทิ  
 ท ำให้เกิดสภำพแวดล้อม/บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน  
 มีควำมเข้ำใจจิตใจคน และสำมำรถท ำให้เกิดควำมไว้เนื้อเชื่อใจ
ภำยในทีมงำน   



 
 

 กระตุ้นให้คนอยำกท ำงำนให้ ด้วยควำมเต็มใจ  
 สำมำรถจัดกำรให้งำนส ำเร็จ และคนท ำงำนมีควำมสุข  
 เมื่อมีปัญหำเกิดข้ึน แสดงควำมรับผิดชอบ และออกหน้ำรับควำมผิด
แทนลูกน้อง (take all the blame)  
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้น ำที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ เช่น ในภำวะสงครำมหรือกำร
ต่อสู้องค์กรต้องกำรผู้น ำที่เข้มแข็งเด็ดขำด ในสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อนองค์กร
ต้องกำรผู้น ำที่มีเหตุผล ส่วนผู้น ำในองค์กรทำงศำสนำก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง  
ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรวำงนโยบำยและยุทธศำสตร์  
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ ซึ่งเป็นงำนที่มีควำมท้ำทำย 
ในขณะที่ท ำให้คนในองค์กรมีควำมสุขด้วยนั้น ผู้น ำจึงควรมีลักษณะดังนี้  
 2. เก่งงำน คือ ใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จริง และท ำได้จริงในเรื่องที่รับผิดชอบ 
มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนสูง   
 3. เก่งกำรบริหำรคน คือ มีควำมยุติธรรม จริยธรรม พฤติกรรม 
และบุคลิกที่ดี วิเครำะห์คนและใช้คนเป็น ใช้คนได้เหมำะสมกับงำน มีกำร
สื่อสำรที่ดีและรักษำน้ ำใจคนหรือรักษำควำมสัมพันธ์ไม่ท ำให้เกิดควำม
แตกแยก ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้คนในองค์กรรัก เกิดควำมเชื่อถือยอมรับใน
ตัวผู้น ำ และเกิดควำมสุขในกำรท ำงำน  
 4. เก่งคิด คือ มีจินตนำกำร มีกำรรับฟัง มีระบบกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจที่ดี ไม่ผิดพลำด  
  นอกจำกผู้น ำองค์กร บรรยำกำศที่ดีในองค์กรเป็นปัจจัยส ำคัญ
น ำไปสู่ควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงำนควรส่งเสริมให้



 
 

เกิดขึ้น ทั้งในระดับผู้บริหำรระดับสูงถ่ำยทอดลงมำถึงหน่วยเล็กที่สุด  คือ 
หัวหน้ำฝ่ำยกับทีมงำนในฝ่ำย ต้องสร้ำงบุคลำกรให้เข้มแข็ง รวมพลังกันให้
เป็นหนึ่งเดียวไม่แตกแยกควรมองว่ำบุคลำกรทุกคนมีควำมสำมำรถ 
สำมำรถพัฒนำได้ โดยสร้ำงจำกจุดแข็งของบุคลำกรแต่ละคน และร่วมกัน
ผลักดันไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมรัก ซึ่งหำกสำมำรถถ่ำยทอดและ
สื่อสำรพลังบวกดังกล่ำวได้จะช่วยให้บุคลำกรเกิดควำมรักในหน่วยงำน 
และร่วมกันผลักดันกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่
เป็นเลิศ ซึ่งกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในองค์กรเป็นสิ่งที่สำมำรถท ำได้ในทุก
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  โดยเฉพำะส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรค้ำ เนื่องจำกเป็นองค์กรขนำดเล็ก (กรอบอัตรำก ำลัง : ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำรรวม 150 คน; ปฏิบัติงำนจริง : รวม 96 คน) 
  บุคลำกรทุกคนจะมีพฤติกรรมที่ดี ถ้ำรู้สึกว่ำตนเป็นที่ยอมรับใน
สังคมและเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ก่อนมอบหมำยงำนส ำคัญหัวหน้ำ
งำนจึงควรสังเกตและท ำควำมใกล้ชิดกับทีมงำน เพ่ือมอบหมำยงำนที่
สอดคล้องกับควำมสำมำรถของแต่ละคน ท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยง (mentor)  
โดยสื่อสำรให้ทีมงำนเห็นควำมส ำคัญของงำนที่ได้รับมอบหมำย เปิดโอกำส
ให้บุคลำกรในทุกระดับได้แสดงผลงำน และกล่ำวชมเชย/แสดงควำม
ขอบคุณหลังจบงำนส ำคัญ   


