
แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้น า 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
ณัฐกานต์  วงศ์ฝั้น 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 เมื่ อผู้ เขี ยนได้มี โอกาสร่ วมฝึ กอบรมหลักสู ตรการบริ หารจั ดการ 
ภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้น า (Public management and leadership  
training program (PMLTP) for Thai high – potential officials)  
ด้วยทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) จัดโดย
ส านักงาน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม  
– 1 มิถุนายน 2561 ณ National Graduate Institute for Policy Studies  
(GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น องค์ประกอบหลักสูตรการอบรม 
มีทั้งการบรรยายในห้องโดยวิทยากรที่เคยด ารงต าแหน่งราชการระดับสูง
ของประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างสูงในแต่ละด้าน 
การเข้าเยี่ยมเยือนและพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
โตเกียว (Ministry of Economy, Trade and Industry, Ministry of 
Environment และ House of Representatives, National Diet) และ
การศึกษาดูงานที่นารา และเกียวโต (Nara Prefectural Office, Kyoto 
Prefectural office และ Kyoto City municipal office)  



 ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ผู้เขียนได้มีโอกาสซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร เจ้าหน้าที่ของ GRIPS ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอ่ืน ๆ ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี 
การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม พ้ืนฐาน
ความคิด และวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นผ่านการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ 
กับเพ่ือน ๆ ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ในเวลาว่าง กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
 ภาวะผู้น า (Leadership) 
 ผู้เขียนประทับใจการ workshop ร่วมกับข้าราชการญี่ปุ่น, นักธุรกิจ,  
และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของ GRIPS ในหัวข้อ Leader and Leadership 
โดยเฉพาะในความแตกต่างของการเป็นนักจัดการกับการเป็นผู้น า 
(managers and leaders) ที่ต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ผู้น าที่ดีน ามาใช้เพ่ือให้งาน
ลุล่วงตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนด ข้อจ ากัดที่พบในกลุ่มของผู้เขียนนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสกว่า การต้อง
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้ เขียนประทับใจวิธีการของข้าราชการ  
เมืองโยโกฮามาท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการรับฟังอย่างจริงใจท าให้การท างาน
ร่วมกับดีขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวอีกท่านหนึ่งใช้วิธีการอดทนและ
ขยันสร้างโอกาสท าให้ธุรกิจดีขึ้น ท าให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจอย่างมาก 
ภายหลังเมื่อมีโอกาสรับฟังการบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรียน และได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพ่ือน ๆ ที่ร่วมเข้ารับการอบรม ในหัวข้อ 
Thinking of Leadership  ท าให้ได้ทราบว่าคนรุ่นผู้เขียนเป็นส่วนส าคัญ 
ในการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวทางและความคิดแตกต่างกัน  



การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมงานทุกระดับ ท าให้เพ่ือน ๆ 
หลายท่านมีลักษณะของคนเก็บตัว (Introvert) แต่เนื่องจากภาระรับผิดชอบ 
ที่สูงขึ้นท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนเปิดเผยมากขึ้น  
 ในห้อข้อการเรียนรู้เรื่อง Leadership for the 21st Century and 
Trust in the Government และ Organization Behavior แสดงให้เห็น
ลักษณะของผู้น าหลากหลายรูปแบบ แค่ค าจ ากัดความก็แตกต่างกันไป 
ในหลาย ๆ ประเทศหลาย ๆ ระดับองค์กร และหลาย ๆ สถานการณ์ 
ดั งนั้นผู้ น าจึ ง เหมาะสมหรือดีแตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ละแห่ ง  
แต่โดยรวมแล้วภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่คนผู้หนึ่งสามารถจูงใจผู้อ่ืน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ ผู้เขียนประทับใจรูปแบบการเป็นผู้น า
แบบ Phronetic leadership (Wise leader) น าเสนอโดย Prof. Ikujiro 
Nonaka ในการเป็น sustainable innovative leadership ผู้น ารูปแบบ
นี้อยู่บนพ้ืนฐาน 
 - ความสามารถในการตัดสินใจในทางท่ีดี 
 - ความสามารถในการรับรู้ความเป็นจริง ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์เพื่อก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสม 
 - ความสามารถในการสร้าง “ba” (มาจากค าญี่ปุ่นที่หมายถึง 
“บรรยากาศ”) เช่น วัฒนธรรมการสังสรรค์หลังเลิกงานของชาวญี่ปุ่น 
พูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท าให้ได้รู้จักบุคลิกหรือตัวตนของแต่ละคน 
มากขึ้น จึงสามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมได้มากข้ึน 
 - ความสามารถในการเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างชัดเจน และเชื่อมโยง
เรื่องราวต่าง ๆ  



 - ความสามารถในการชักน าผู้คนให้ร่วมกันท าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด  
การรวมองค์ความรู้จากทุกคนและสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 - การสนับสนุนและเปลี่ยนสัญชาติญาณของบุคคลให้เป็นความคิด
สร้างสรรคใ์หม ่
 วินัยและจิตส านึกของคนญี่ปุ่น 
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การได้รับประสบการณ์จากผู้คน 
และสถานที่จริง ตลอดจนการสังเกตวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เขียน 
และเพ่ือน ๆ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วง
อาหารกลางวันครั้ งหนึ่ ง พวกเราได้รับเกียรติจาก ดร .ทนง พิทยะ  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษที่ GRIPS 
มาร่วมรับประทานอาหารในห้องบรรยาย ซึ่งท่านได้แนะน าให้สังเกต 
วิถีแบบญี่ปุ่น ความอดทน เป็นระเบียบวินัย และการให้เกียรติต่อผู้ อ่ืนเสมอ  
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนได้พบเห็น
รถราที่ชะลอให้ผู้คนเดินผ่านโดยไม่มีการบีบแตรไล่ หรือการโค้งค านับ 
ซึ่งกันและกันของบุคคลทุกระดับชั้น สิ่งเหล่านี้ลดความกระทบกระทั่ง  
และสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ  
 ความเป็นมิตรและการค านึงถึงผู้ อ่ืน เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไป  
ทั้งจากนิสัยการเข้าคิว การใช้รถใช้ถนน ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักแสดงถึงความสร้างสรรค์ที่ค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ในการ
บรรยายหัวข้อ Government, Politics and Public Administration of Japan  
โดย Prof. Masahiro Horie กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสมัยต่าง ๆ  และสิ่งหนึ่ง 



ที่ผู้ เขียนได้ประทับใจ คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ในตัวบุคคล แม้ว่าจะมีต าแหน่งสูงเพียงใด ก็จะค านึงถึงเป้าหมายของ
ส่วนรวม และการพัฒนาชาติเป็นส าคัญ  
 นอกจากนั้นในการบรรยายทุกหัวข้อ องค์ประกอบส าคัญที่ผู้เขียน
มักพบว่าเป็นส่วนส าคัญในทุกด้านคือการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) 
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร คนญี่ปุ่นจึงมี
ลักษณะของความชาตินิยม ให้ความส าคัญกับแนวคิดหรือเทคโนโลยี 
ที่พัฒนาในชาติก่อน เป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
จนกระทั่งสามารถน าความเชี่ยวชาญออกไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ ได้  การค านึง 
ถึงส่วนรวม ความมีระเบียบวินัย และการวิจัยและพัฒนานั้นเอง ที่เป็นแหล่ง 
พลังงานส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ ท าให้ญี่ปุ่นผ่านพ้น 
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วง ค.ศ.1986 - 1990  
มาได้  
 สังคมญี่ปุ่น 5.0 และจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
 สังคมญี่ปุ่น 5.0 หรือ Society 5.0 หรือ “Super smart society” 
การตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาอย่าง "ชาญฉลาด" 
แบบ smart society โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพเดิมของประเทศ 
อาศัยการผนวกโลกไซเบอร์ (cyber space) กับโลกทางกายภาพ (physical  
space) เข้าด้วยกันโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน โดยการเก็บ
ข้อมูลของโลกความเป็นจริงผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ในอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ส่งข้อมูลกลับไปในรูปแบบ Big data พร้อมมี AI (Artificial intelligence) 
และหุ่นยนต์ เป็นปัจจัยในตัวเร่งกระบวนการด้วย  



 ส่วนเป้าหมายในการปฏิรูปของพวกเขาก็มีอยู่ 3 ด้านหลัก คือ 
 1.  การปฏิรูปคน ด้วยการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของคน ซึ่งมี 
การย้ าถึงคนแก่และผู้หญิง โดยตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องมีชีวิตที่มั่นคง
ปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา 
 2.  การปฏิรูปผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาผลิตภาพผ่านการ
ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจและเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล พร้อมส่งเสริมนวัตกรรม
และโลกาภิวัตน์ 
 3.  แก้ปัญหาทางสังคม ที่ถูกเน้นก็มีเรื่องของประชากรที่ก าลังลดลง
และเข้าสู่วัยชราเป็นจ านวนมาก รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า  
การขยายธุรกิจใหม่ๆ ไปต่างแดนจะมีส่วนแก้ปัญหาได้ในระดับโลกด้วย 
 สังคม 5.0 นี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหาทางสังคม เหมือนอย่างการที่ประเทศญี่ปุ่นก าลังเจอ
ปัญหาประชากรลดลง และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ก็เลยต้องหันมา
ส่งเสริมการมีส่วนรวมของผู้หญิง และผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 1 สังคมญี่ปุ่น 5.0 (แหล่งที่มา https://brandinside.asia/thailand-4-japan-5) 



 นอกจากนั้น เนื่องจากผู้เขียนมีพ้ืนฐานการท างานในด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงมักจะสังเกตและเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ในการบรรยายที่  
Ministry of Environment และการเข้าเยี่ยม Kyoto Prefectural office 
และ Kyoto City municipal office ท าให้ได้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งเคยประสบปัญหาอากาศเสีย มีมลพิษปกคลุมในอากาศเมื่อเริ่ ม
พัฒนาอุตสาหกรรม ได้บังคับใช้กฎหมายการปล่อยก๊าซและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และการสร้างระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย (และที่ส าคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง) ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นจึงมีอากาศสะอาด ในวันที่สภาพอากาศดีก็จะสามารถ
มองเห็นยอดภูเขาฟูจิได้จากกรุงโตเกียว และยังได้สังเกตเห็นจิตส านึก 
การจัดการขยะ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนญี่ปุ่น ที่จะน า
ขยะกลับไปจัดการเองเสมอ การคัดแยกขยะ รวมถึงการรับผิดชอบบริเวณ
ที่อยู่อาศัย แม้จะมีบางส่วนที่นักท่องเที่ยวทิ้งขยะไว้ตามข้างถนน คนญี่ปุ่น
มักจะช่วยกันจัดการให้มีการก าจัดที่ถูกต้องต่อไป คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทั้งด้านการจัดการอากาศ น้ า และขยะ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนา  
คุณภาพชีวิต และการด าเนินการตามเป้าหมาย Sustainable Development  
Goals (SDGs) และเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือก้าวสู่เป้าหมายสังคมญี่ปุ่น 5.0 
 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 1.  การสร้างภาวะผู้น า ไม่จ าเป็นต้องสร้างฮีโร่ เพราะไม่มีใครมี
ความสามารถครบทุกด้าน ควรพัฒนาการท างานเป็นทีม ผสมผสานจุดเด่น
จุดด้อยของสมาชิกเพ่ือให้เป้าหมายของงานบรรลุด้วยดี ระบบการท างาน



ของไทยในปัจจุบันยังมีการยึดความอาวุโสจนท าให้ไม่เกิดการพัฒนาของ
องค์กรและประเทศชาติ ผู้เขียนเห็นว่าวัฒนธรรมที่ดีของคนญี่ปุ่น  คือ 
ความอ่อนน้อมและความมีวินัย จะช่วยลดจุดอ่อนข้างต้น หากคน 
ทุกระดับชั้นมีความอ่อนน้อม ผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อผู้น้อย เช่นเดียวกับ
การที่ผู้น้อยมีวินัย จะสร้างบรรยากาศที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างผู้มีประสบการณ์มากกับผู้มีแนวคิดใหม่ ๆ ไม่ติดกรอบของระบบเดิม  
จึงจะชักน าเกิดการท างานร่วมกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสาน 
การรวมองค์ความรู้จากทุกคนและสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 
 2.  ประเทศจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่มาจากการสร้างสรรค์ พัฒนา 
และประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง จึงจะสามารถมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืน  
เช่น การขนส่งระบบราง การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร ดังนั้น การสร้าง 
สังคมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ในประเทศ ท าได้โดยการผนวกเอาเทคโนโลยี  เช่น IoT (Internet of Thing)  
หรือ Cryptocurrency ไว้ในหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ผสมผสาน 
กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนวิธีวิจัยและ
พัฒนาในหลักสูตร จะท าให้ประเทศมีความพร้อมและสามารถพัฒนา 
องค์ความรู้ของเราเอง หรือประยุกต์ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เหมาะสม 
กับความต้องการของประเทศ แม้จะยังไปไม่ถึง สังคม 5.0 เหมือนประเทศ
ญี่ปุ่น แต่สามารถเป็นไปตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” สร้างสรรค์เทคโนโลยี 



ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้ประเทศหลุดพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง”  
ได้จริง  
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