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บทที่ 1 
 

บทนํา 

  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเห็นความจําเป็นใน
การพัฒนาผู้นําทุกระดับขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการรับหน้าท่ีเป็นผู้นําทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต    

 
  การพัฒนาผู้นําทีมจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งสําหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ความก้าวหน้าของข้าราชการผู้มีศักยภาพ ซึ่งนับเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติและบริหารราชการ
แผ่นดิน        
 
 สํานักงาน ก.พ. จึงได้พัฒนาหลักสูตรผู้นําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader)        
ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของผู้ทําหน้าท่ีผู้นําทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย           
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารทีมงานและผลักดันให้ทีมงานสามารถทํางานเพ่ือความสําเร็จของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับหลักสูตรผู้นําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader)  
ได้มีการจัดอบรมนําร่องแล้ว 1 รุ่น เมื่อปี 2553 ซึ่งจากการประเมินผล ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด  จึงพร้อมท่ีจะให้
ส่วนราชการนําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการได้ต่อไป 
 
  ในการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นําทีมหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นํา           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะเบ้ืองต้นของการเป็นนักบริหารให้กับข้าราชการผู้ทํา
หน้าที่เป็นผู้นําทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย และเพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมท้ัง
สามารถจัดการงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  ลักษณะการจัดอบรมประกอบด้วย การอบรมในห้องซึ่งมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
ให้ความรู้ตามหมวดวิชาต่างๆ  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นําความรู้จากการฟังบรรยายไปวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหาร รวมทั้งจัดการศึกษาดูงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีผู้นําที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจนเป็น
ที่ประจักษ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทผู้นํา รูปแบบการเป็นผู้นํา ปัจจัยความสําเร็จและ
คุณสมบัติของผู้นําต้นแบบ และให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือวิเคราะห์
บทบาทผู้นําภายใต้การกํากับของวิทยากร และให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อนของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนเพ่ือวางแผนในการพัฒนาตนเองต่อไป 
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 สําหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader) ด้วย
การศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. จะไม่มีโอกาสในการอบรมช่วง
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ. จึงได้สรุปสาระสําคัญของผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรนําร่องและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นความรู้เสริมให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมท่ีเรียนด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์   
 
 ทั้งน้ีสาระสําคัญมีรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. ความหมายของผู้นํา รูปแบบ คุณสมบัติและสมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ (ซึ่งเป็นผล
จากการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนําร่อง โดยเน้ือหาส่วนน้ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรนําร่องได้แบ่งกลุ่มศึกษาเป็น 5 กลุ่ม และได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และแวบไซด์ต่างๆ  
นํามาจัดทําเป็นรายงาน  ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได้นํามาสรุปรวมของทั้ง 5 กลุ่มอีกครั้งหน่ึง และได้ระบุข้อมูล
อ้างอิงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าไว้ในบรรณานุกรม) 

 
  2. ปัจจัยความสําเร็จของผู้นําทีมในการสร้างหรือพัฒนางาน/โครงการ จนประสบความสําเร็จ 
จากการศึกษาดูงาน  3 แห่ง คือ 
 
                  (1) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  
                  (2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี   
                  (3) ตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
 

3. คุณลักษณะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ (ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรนําร่องเท่าน้ัน) 

ซึ่งรายละเอียดทั้ง 3 ประเด็นปรากฏในบทที่ 2-5  
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บทที่ 2 
ความหมายของผู้นํา รูปแบบ คุณสมบัติและสมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรระดับต่างๆ จําเป็นต้องมีผู้ นําที่จะเป็นผู้ที่ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรของตน ผู้นํามีอยู่ในทุกระดับต้ังแต่
สังคมหรือหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังน้ันประสิทธิภาพของผู้นําจึงมีความสําคัญและมี
ผลกระทบโดยตรงกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งหากองค์กรใดมีผู้นําที่มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานหรือองค์กรน้ันก็จะสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็น
อย่างดี 

2.1 ความหมายของผู้นาํ 
 เมื่อผู้นํามีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญย่ิงในองค์กรทุกแห่งแล้ว จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าใจ
ความหมายของคําว่า “ผู้นํา” ให้ถูกต้อง ในการนิยามความหมายของคําว่า “ผู้นํา” จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า ได้มีการให้คําจํากัดความของคําว่า “ผู้นํา” ไว้กว้างขวาง ดังน้ี 
 1.ผู้นํา ตามพจนานุกรม หมายถึง ผู้มีอํานาจในการสั่งหรือมีผลต่อการสั่งการน้ัน 
 2.ผู้นํา คือ ผู้ที่สามารถรวมคนให้เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ให้ได้ 
 3.ผู้นํา คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้นํากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่ม เพ่ือทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

4.ผู้นํา ตามพจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ.2547 หมายถึง หัวหน้า, ผู้มีตําแหน่งสูงสุด 
 5.ผู้นํา คือ บุคคลที่ริเริ่มหรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นผู้นําที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มดําเนินไปด้วยดี 
 6.ผู้นํา หมายถึง บุคคลที่มีบารมีและสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถกระตุ้นบุคคล
อ่ืนให้ทํางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 สรุป ผู้นํา หมายถึง บุคคลที่มีบารมีและมีบทบาท รวมทั้งมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน สามารถชักจูง สั่งการ
หรือช้ีนําบุคลอ่ืนให้ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยผู้นําอาจได้รับตําแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ต้องได้รับการยอมรับจาก
คนในองค์กร 
 
2.2 รูปแบบของผู้นําทีมที่มีประสทิธิภาพ 
 ผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ ควรมีรูปแบบหรือลักษณะที่แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นถึงความดีหรือลักษณะ
เด่น โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาน้ันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน ดังน้ัน ลักษณะผู้นําควร
มีรูปแบบที่ผสมผสานกันทั้งในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ โดยมีลักษณะรูปแบบตาม
หลักทฤษฎีของโรเบิร์ต เฮาส์ (Robert House) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังน้ี 
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 1.แบบชี้นํา (Directive Leadership) 
 ผู้นําแบบช้ีนําหรือผู้นําแบบอัตตาธิปไตย คือ ผู้นําจะบอกหรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในสิ่งที่
ต้องการ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวิธีการทํางาน จัดตารางการ
ทํางานและประสานงาน 
 
 2.แบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 
 ผู้นําแบบสนับสนุน คือ ผู้นําที่มีบุคลิกและพฤติกรรมที่เป็นกันเอง บรรยากาศการทํางานจะมุ่งเน้น
ความพึงพอใจ และให้ความสนใจต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของสมาชิก เปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
 รูปแบบน้ีจะใช้ในงานท่ีผู้ร่วมงานมีลักษณะหลากหลาย มีความขัดแย้งสูงและต้องการสร้างทีมงาน 
สามารถนํามาใช้ได้ในกรณีที่ผู้นําต้องให้ความสําคัญกับสมาชิกหรือลูกทีม และประสานงานผู้บังคับบัญชา 
อาทิ แผนงาน/โครงการ ที่ต้องมีการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ (4M) รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 
 3.แบบเน้นสัมฤทธิผล (Achievement-Oriented) 
 ผู้นําแบบเน้นสัมฤทธิผล คือ ผู้นําที่มุ่งความสําเร็จของงานเป็นสําคัญ โดยจะต้ังเป้าหมายงานที่ท้า
ทาย พยายามปรับปรุงวิธีการทํางานให้ดีที่สุด เน้นผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานและให้ความมั่นใจว่าสมาชิก
ต้องปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐาน หวังผลสําเร็จสูง 
 
 4.แบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) 
 ผู้นําแบบมีส่วนร่วม คือ ผู้นําที่แสวงหาความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกเพ่ือนํามา
พิจารณาในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
 รูปแบบผู้นําแบบมีส่วนร่วมเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้นํามีความประสงค์ให้เกิดการทํางานใน
ลักษณะร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหรือสมาชิกให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นํา เพ่ิมทักษะ
กล้าคิด กล้าตัดสินใจและสามารถควบคุมการทํางานได้ด้วยตนเอง เช่น การจัดทําแผนแม่บทของหน่วยงาน 
ต้องมีการระดมความคิด ความเห็นและการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน นําไปสู่การได้มาซึ่ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
 
 อย่างไรก็ตาม ผู้นําที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานสําคัญใน
การดําเนินชีวิต ทั้งในเรื่องงานและเร่ืองส่วนตัว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมถูกทํา
ให้เบาบางลงด้วยระบบโลกาภิวัตน์ที่ทําให้สภาพสังคม วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลง
ไป ดังน้ัน ผู้นําที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีค่านิยมในการทํางาน คือ 
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“I AM READY” 
I =   Integrity  หมายถึง ทํางานอย่างมีศักด์ิศรี 

 A =   Active  หมายถึง ขยัน ต้ังใจ ทํางานเชิงรุก 
 M  =   Moral  หมายถึง  มีศีลธรรม คุณธรรม 
 R  =   Relevant  หมายถึง รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
 E  =   Efficient  หมายถึง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 A  =   Accountability หมายถึง รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม 
 D  =   Democracy  หมายถึง มีใจเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส 
 Y  =   Yield  หมายถึง มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
 
 กล่าวโดยสรุป ผู้นําในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้เรื่องระบบ (System) เป็นอย่างดีและสามารถ
นําไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู้นําที่มี “หลักการบริหารงาน”           
ที่ดี น่ันคือ รูปแบบผู้นําที่พึงปรารถนาควรประกอบไปด้วย 
 1.รู้งาน รู้คน รู้สังคม รู้อนาคต 
 2.มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานกึ่งธรรมาภิบาล 
 3.มีภาวะผู้นําและการตัดสินใจที่เด็ดขาด 
 4.มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 5.ซื่อสัตย์ 
 6.สนับสนุนคนที่เก่งและสร้างคนเพ่ือทดแทน (สอนงาน) 
 7.รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 8.มีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางาน 
 9.ต้องเป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 การเลือกใช้รูปแบบของผู้นําอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายรูปแบบประกอบกัน ก็ไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า
การทํางานจะประสบผลสําเร็จในทุกเรื่อง เน่ืองจากยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทํางาน          
ซึ่งปัจจัยที่ทําให้การทํางานอาจหยุดชะงักหรือล้มเหลวอาจเป็นเพราะ 
 1.การไม่เต็มใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น 
 2.การจับผิด หรือพูดให้คนที่ต้ังใจทํางานหมดกําลังใจ 
 3.การชอบนินทากันและกัน หรือมองผู้ที่ทําพลาดเป็นเรื่องตลกขบขัน 
 4.การรับฟังความคิดเห็นและความสามารถผู้อ่ืน ไม่เน้นที่ความอาวุโสหรืออายุการทํางานมากกว่า 
 5.ไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ 
 6.ไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางานอย่างจริงจัง ไม่ทุ่มเททํางานตามกําลังความสามารถ 
 7.การทํางานโดยนึกถึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่ได้คํานึงถึงการทํางานเพ่ือองค์กร  
 8.ขาดการติดต่อสื่อสาร ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 9.ขาดการทํางานเป็นทีม 
 10.ไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบในงานที่ทํากรณีที่งานน้ันผิดพลาดแล้วส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ  
 11.การที่ผู้บังคับบัญชาปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองที่ทําผิดวินัย 

หมายเหตุ รูปแบบ/พฤติกรรมผู้นําสามารถยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
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2.3 คุณสมบัติของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมและก่อให้เกิดความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรและบทบาทของภาวะผู้นํา ไปสู่มุมมองที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งระบบราชการถือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของภาครัฐ ดังน้ันผู้นําในระบบราชการ
จึงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อการขับเคล่ือนนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 1.มีคุณธรรม จริยธรรม คือ การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมท้ังตาม
หลักกฎหมายและหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักการในวิชาชีพของตนเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนส่วนตน เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
 
 2.มีความซ่ือสัตย์สุจริต คือ ความเท่ียงตรงแห่งอุปนิสัยและยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม 
การรักษาวาจาสัตย์ตลอดเวลา ยืนหยัดในเรื่องที่ถูกต้องและสํานึกในหน้าที่ของตน 
 

3.มีความรับผิดชอบ คือ ผู้นําที่ดีจะต้องทํางานให้สําเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ แม้ว่าจะเจอปัญหา
และอุปสรรคก็พยายามแก้ไขให้ลุล่วง ไม่ยอมแพ้ ซึ่งจะทําให้ผู้นําเป็นที่ยอมรับนับถือและเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับลูกน้อง 

 
4.มีความเสียสละ คือ การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาความสุข ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้า

ให้กับตนเอง โดยไม่ทําให้ส่วนรวมหรือผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์ รวมถึงรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ
เครื่องใช้ให้กับผู้อ่ืน และยกย่องสมาชิกเมื่อปฏิบัติงานดีเด่นหรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร 

 
5.มีความยุติธรรม คือ การไม่ลําเอียงเข้าข้างใคร มีความเที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความ

เสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา การให้รางวัลแก่ผู้ทําดี มีผลงาน และการลงโทษแก่ผู้ที่กระทํา
ความผิด การไม่มีอคติทางเช้ือชาติ ศาสนา บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 
6.มีความอดทน คือ พลังทางร่างกายและจิตใจซึ่งวัดได้จากขีดความสามารถในการอดทนต่อความ

เจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก ความเคร่งเครียด รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบ
คั้น มีความอดทนอดกลั้นต่อภาวะกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 
7.มีความกระตือรือร้น คือ การแสดงออกซึ่งความสนใจอย่างจริงจัง มีความจดจ่อต่อการ

ปฏิบัติงานและมีความทุ่มเทกับงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
8.มีความจงรักภักดี คือ มีจิตใจเช่ือมั่นและยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ องค์กร/

หน่วยงาน ผู้บังคบับัญชา สมาชิกและผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
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 9.มีความรู้จักกาลเทศะ คือ มีความสามารถในการปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสมแก่เวลา 
และสถานที่ มีความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน 
 

10.มีความกล้าหาญ คือ การมีสติ รู้เท่าทันเหตุการณ์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทําและกล้ายอมรับผิด
หรือคําติเตียนเมื่อมีความผิดพลาดหรือบกพร่อง 

 
 11.มีความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน กล้าตัดสินใจและประกาศ
ข้อตกลงอย่างจริงจังและชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ของตนเองและ
บุคคลอ่ืนอย่างมีเหตุผล  
 

12.พึ่งพาได้ คือ ผู้นําที่ดี ควรเป็นที่พ่ึงพาของลูกน้อง เช่น พ่ึงพาด้านเงินทอง นํ้าใจ การใช้ชีวิต   
ความเช่ียวชาญ ฯลฯ 

 
 13.ใช้หลักการ คือ คือ การบริหารงานด้วยเหตุผล สามารถตอบข้อซักถามของลูกน้องได้ด้วย
หลักการ พูดในสิ่งที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือได้ 
 
 14.มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ อารมณ์ไม่แปรปรวนง่าย พูดคุยด้วยแล้วสบายใจ มีใจยุติธรรม        
กล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 
 
 15.มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว คือ ผู้นําที่ดีจะต้องไม่หย่ิงยโส ไม่จองหอง ไม่วางอํานาจและไม่
ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสง่ียมน้ีถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทําให้ลูกน้องมีความเคารพนับ
ถือและให้ความร่วมมือเสมอ 
 
 16.มีบารมี คือ ผู้นําที่ดีต้องสะสมความดีอย่างต่อเน่ือง มีการพูดและการกระทําที่ตรงกัน จนเกิด
ความเกรงใจและเป็นที่ยอมรับนับถือของทีมงาน 
 
 17.รู้จักตนเอง คือ การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ตลอดจนการรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลําเอียง รวมทั้งการพิจารณาเข้าใจตนเอง ได้แก่ 
การรู้จักฐานะที่ตนเองเป็นอยู่ การประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน การปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งของตนไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน 
 
 18.มีการปรับตัว คือ การท่ีบุคคลปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อสัมพันธ์และแข่งขันกัน คนในสังคมจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยการปรับปรุงไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งจนถึงต้องแตกกลุ่มกัน แม้ว่าแต่ละคนอาจจะมีนิสัยใจคอหรือผลประโยชน์แตกต่างกัน 

19.มีบุคลิกภาพหรือการวางตัวที่ดี คือ การสร้างความประทับใจในเร่ืองบุคลิกภาพ การวางตัว
และความประพฤติ มีความสุภาพ นุ่มนวล หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดด้วยถ้อยคําหยาบคาย ส่อเสียดหรือเหยียด
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หยามผู้อ่ืน เป็นบุคคลท่ีมีความสง่าผ่าเผย ควบคุมตนเองได้ทั้งในการปฏิบัติตนและอารมณ์ รวมถึงการแต่ง
กายที่สะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด 

 
 20.มีทักษะในการสื่อสาร คือ ผู้นําที่ดีจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจในเร่ืองที่ต้องการจะสื่อสาร              
ในขณะเดียวกันผู้นําจะต้องเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีศิลปะในการจูงใจเพ่ือนร่วมงาน สามารถสั่งการและ
นําเสนอผลงานต่างๆ ได้อย่างกระชับและง่ายต่อการทําความเข้าใจ 
 
 21.มีวิสัยทัศน์ คือ ผู้ นําที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นผู้มี วิสัยทัศน์ คือ มองการณ์ไกลโดยมุ่ง
ความสําเร็จขององค์กร มองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันต่อ
เหตุการณ์และกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้นําจะต้องเป็นผู้กําหนดทิศทางขององค์กรให้ดําเนินการตามเป้าหมาย 
โดยการวางแผนการทํางาน การจัดกําลังคนและการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 
 22.มีทักษะในการบริหารจัดการ คือ ผู้นําที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการบริหาร
จัดการหรือนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ทั้งในด้านวิชาการ การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดกําลังคน 
รวมถึงการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน การบริหาร
จัดการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นําจําเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติในงานน้ันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

23.มีความรู้และความเชี่ยวชาญ คือ การนําความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละเรื่องมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้คําปรึกษาแก่ผู้อ่ืน แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของตนเอง รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นในโลก การสร้างให้เกิดกระบวนและบรรยากาศในการเรียนรู้ ตลอดจนการคาดการณ์ถึงแนวโน้มของ
การนําความรู้ที่จําเป็นไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
24.มีความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้นําที่ดีควรเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง คือ เป็นผู้

ที่มีบทบาทในการวางแผน บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สร้างและขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนและระดับล่าง รวมถึงการควบคุมและดูแล
กิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี โดยจะต้องเป็นเสมือนคนกลางทําหน้าที่ประสานงาน เป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 25.สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงานในการทํางาน คือ โดยเป็นผู้สนับสนุนและจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและอุทิศตนให้กับงาน โดยการใช้วิธีต่างๆ ที่ไม่ใช้วิธีการ
บังคับ เช่น การให้กําลังใจ การให้รางวัล ฯลฯ 
 
 26.กล้าตัดสินใจและว่ิงเข้าหาปัญหา คือ ตามสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน จะต้องเผชิญ
กับปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นของคนสองฝ่าย ในฐานะที่เป็นผู้ นําจึงจําเป็นที่จะต้องรู้ ว่า
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กระบวนการในการแก้ไขในแต่ละปัญหามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และควรเลือกใช้วิธีการที่จะเหมาะสม
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 
 27.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม คือ การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
องค์กรให้ดีย่ิงขึ้น โดยการนําเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์และพัฒนาวิธีการทํางาน ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า และคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 
  28.มีความศรัทธาในสิ่งที่ทํา คือ การมีความศรัทธา เช่ือมั่นในตนเองและเช่ือมั่นในเพ่ือนร่วมงาน 
แสดงความเอาใจใส่ต่อสมาชิก รวมทั้งศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ 
 
 29.มีความต่ืนตัวแต่ไม่ต่ืนตูม คือ มีความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท              
ไม่ยืดยาดขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์ ความต่ืนตัวเป็นลักษณะ
ที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ต่ืนตูมเป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิด ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ผู้นําที่ดี
จะต้องรู้จักควบคุมตัวเองน่ันเอง 
 
 30.ต้นแบบ คือ การเป็นตัวแบบหรือตัวอย่างของความสําเร็จในการทํางานและมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ทีมงานได้นําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตและการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
 
2.4 สมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ  
 เมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากผลที่ เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันในโลกที่ไร้พรมแดน วิกฤต
ทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนทรัพยากร ผู้นําถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
คุณลักษณะที่เป็นทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงาน ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้นํามีประสิทธิภาพ 
มีดังน้ี 
 
 1.สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการ           
พลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย  
 
 (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) คือ การมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 
 
 (2) การบริการที่ดี (Service Mind-SERV) คือ ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการใน
การให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) คือ ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพ่ือ
สั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 
 (4) จริยธรรม (Integrity-ING) คือ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมท้ังตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งน้ีเพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักของภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 (5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) คือ พฤติกรรมที่แสดง (1) ความต้ังใจท่ีจะทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมมิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และ (2) ความสามารถในการสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 
 2.สมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
 สมรรถนะประจํากลุ่มงาน หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดีย่ิงขึ้น 
สมรรถนะประจํากลุ่มงานมีทั้งหมด 20 สมรรถนะด้วยกัน ประกอบด้วย 
 
 (1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking-AT) คือ การทําความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็น 
ปัญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือวิเคราะห์
สถานการณ์ทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ ปัญหาหรือสถานการณ์อย่างเป็นระบบระเบียบ 
เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถระบุได้ว่าอะไรเกิดก่อนหลัง ตลอดจนระบุเหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณี
ต่างๆ ได้ 
 
 (2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking-CT) คือ การคิดในเชิงสังเคราะห์มองภาพ
องค์รวมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ 
จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนะ 
 
 (3) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) คือ ความต้ังใจจะส่งเสริม
การเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อ่ืนและผลที่เกิดขึ้นมากกว่า
เพียงปฏิบัติไปตามหน้าที่ 
 
 (4) การสั่งการตามอํานาจหน้าที่ (Holding People Accountable-HPA) คือ เจตนาที่จะ
กํากับดูแลให้ผู้อ่ืนปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กฎหมาย หรือตามตําแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรและ
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ประเทศชาติเป็นสําคัญ การสั่งการตามอํานาจหน้าที่น้ีอาจรวมถึงการ “ออกคําสั่ง” ซึ่งมีต้ังแต่ระดับสั่งงาน
ปกติทั่วไปจนถึงระดับการจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน 
 
 (5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking-INF) คือ ความสนใจใครรู้เก่ียวกับ
สถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น ปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นต่องาน
ในหน้าที่ คุณลักษณะน้ีอาจรวมถึงการสืบเสาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง การไขปมปริศนาโดยซักถาม
รายละเอียด หรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
 
 (6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity-CS) คือ ความตระหนักถึง
ข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ความเข้าใจนี้เพ่ือสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพต่าง
วัฒนธรรมเพ่ือมิตรไมตรีและความร่วมมืออันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและนานาประเทศ 
 
 (7) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding-IU) คือ ความสามารถในการรับฟัง
และเข้าใจทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณ์ของผู้ที่ติดต่อมาด้วย 
 
 (8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness-OA) คือ ความเข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของกระแสอํานาจ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
องค์กรของตนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจน้ี
รวมถึงความสามารถคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวคิดใหม่ๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดจนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่อุบัติขึ้นจะมีผลต่อองค์กรและภารกิจที่ตน
ปฏิบัติอยู่อย่างไร 
 
 (9) การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness-PROAC) คือ การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้ง
ลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการสร้างสรรค์และแปลก
ใหม่ 
 
 (10) ความถูกต้องของงาน (Concern for Order-CO) คือ ความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังความพยายามให้เกิดความชัดเจนขึ้นใน
บทบาทหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ 
 
 (11) ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence-SCF) คือ ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ 
ตลอดจนวิจารณญาณการตัดสินใจของตนท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลหรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วง 
 (12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility-FLX) คือ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายความรวมถึง
การยอมรับความคิดเหน็ของผู้อ่ืน และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 
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 (13) ศิลปะในการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI) คือ ความต้ังใจที่จะสื่อ
ความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอ่ืนและทําให้ผู้อ่ืน
ประทับใจหรือเพ่ือให้สนับสนุนความคิดของตน 
 
 (14) สภาวะผู้นํา (Leadership-LEAD) คือ ความต้ังใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นําของ         
กลุ่มคน ปกครอง รวมถึงการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทํางาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 (15) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality-AQ) คือ ความซาบซึ้งในอรรถรสของงาน
ศิลป์ ประกอบกับการเล็งเห็นคุณค่าของงานเหล่าน้ันในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ และนํามา
ปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์ของตน  
 
 (16) วิสัยทัศน์ (Visioning-VIS) คือ ความสามารถให้ทิศทางที่ชัดเจนและก่อความร่วมแรงร่วมใจ
ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนําพางานภาครัฐไปสู่จุดหมายร่วมกัน 
 
 (17) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation-SO) คือ การเข้าใจกลยุทธ์ภาครัฐและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตนได้ โดยความสามารถในการประยุกต์น้ีรวมถึง
ความสามารถในการคาดการณ์ถึงทิศทางระบบราชการในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของสถานการณ์ทั้งใน
และต่างประเทศที่เกิดขึ้น 
 
 (18) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership-CL) คือ ความต้ังใจและ
ความสามารถในการกระตุ้น ผลักดันกลุ่มคนให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์แก่ภาครัฐ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจและดําเนินการให้การปรับเปลี่ยนน้ันเกิดขึ้นจริง 
 
 (19) การควบคุมตนเอง (Self Control-SCT) คือ การระงับอารมณ์และพฤติกรรมอันไม่
เหมาะสมเมื่อถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม เผชิญความไม่เป็นมิตร หรือทํางานภายใต้สภาวะความ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่อต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเน่ือง 
 
 (20) การให้อํานาจแก่ผู้อ่ืน (Empowering Others-EMP) คือ ความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของผู้อ่ืน ดังน้ันจึงมอบหมายอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบให้ เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการของ
ตนเพ่ือบรรลุเป้าหมายในงาน 

หมายเหตุ สมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
กลุ่มงานในที่น้ีเป็นโมเดลสมรรถนะสําหรับราชการพลเรือนไทย จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)  
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บทที่ 3 
ปัจจัยความสําเร็จของผู้นําทีมในการสร้างหรือพัฒนางาน/โครงการ  

จนประสบความสําเร็จจากการศึกษาดูงาน  
 

3.1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คณุมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
 
 1.ข้อมูลทั่วไป 
  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน หรือ “ไร่คุณมน” ของนางมนรัตน์ สารภาพ ต้ังอยู่หมู่ที่ 2                     
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน สวนผักปลอดสารพิษและโรงงานแปร
รูปผลิตภัณฑ์นานาชนิด อาทิ นํ้านมข้าวโพด นํ้าผัก กล้วย/ขนุนอบแห้ง กระยาสารทเคลือบนํ้าผัก อาหาร 
ชีวจิตเพ่ือสุขภาพ บนพ้ืนที่ 150 ไร่ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย สร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 
 2.กิจกรรมและความสําเร็จ 
  “ไร่คุณมน” เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                 
เป็นผลิตภัณฑ์นานาชนิด เช่น นํ้านมข้าวโพด ไอศกรีมนํ้านมข้าวโพด ท๊อฟฟ่ีนํ้านมข้าวโพด นํ้าผัก กระยา
สารทเคลือบนํ้าผักและอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีรสชาติอร่อย ผลิตนํ้าส้มควันไม้ด้วยเตาอีวาเตะเพ่ือใช้เป็นสาร
กําจัดและไล่ศัตรูพืช ทําปุ๋ยชีวภาพ ผลิตกล้วยและขนุนอบแห้งด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ จําหน่ายทั้งปลีก
และส่ง โดยได้รับการสั่งซื้อจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ด้วย  
 นอกจากน้ี เศษวัสดุจากการแปรรูป เช่น เปลือกข้าวโพดได้มีการนําไปประดิษฐ์เป็นโบประดับถุง
ขนม ห่อของขวัญ ส่วนเศษพืชต่างๆ เช่น กากข้าวโพดมีการนําไปเลี้ยงเป็ดทําให้ไข่แดงของเป็ดมีสีที่เหลือง
สด เปลือกกล้วยนําไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตถ่านอัดก้อนจากเศษถ่านและถ่านดูดกลิ่นในบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม 
 “ไร่คุณมน” เป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้มาศึกษาดูงานและ
เย่ียมชมทั้งเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนเกษตรและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้ โดยนางมนรัตน์ สารภาพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการรุ่นที่ 3 ประจําปี 2546 
 

3.ปัจจัยความสําเร็จ 
ปัจจัยความสําเร็จที่ทําให้ “คุณมน” คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ให้มี

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอาหารเพ่ือสุขภาพด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

 
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คุณมน” เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาน้ํานมข้าวโพดเป็นรายแรกของ

ประเทศ ผลิตกระยาสารทนํ้าผักที่มีส่วนประกอบชองธัญพืชและนํ้าผักซึ่งตรงกับความต้องการของคนรัก
สุขภาพ ผลิตไอศกรีมนํ้านมข้าวโพดท่ีมีรสชาติอร่อย นํากากงาที่ได้จากการผลิตนํ้ามันงาสกัดเย็นมาทําครีม
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ขัดผิว และการพัฒนาข้าวหลามหั่นเป็นคํา ซึ่งทําให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างสูงโดยการคิดค้นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และถือเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ 

 
(2) การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เริ่มแรกพ้ืนที่แห่งน้ี “คุณมน” ต้ังใจจะดําเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์สวนเกษตร แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําให้เกิดปัญหาในทางธุรกิจ “คุณมน” จึงบุกเบิก
พัฒนาพ้ืนที่โดยการพัฒนาเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกต้นสัก ต้นมะพร้าวและพืชผักต่างๆ ด้วย
ความอดทนและเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี เมื่อเกิดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด จึงพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาสด้วยการนํามาแปรรูปให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและสามารถเก็บรักษาได้นาน  

 
(3) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทําให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหน่ึง โดยเศษวัสดุเหลือใช้อย่างกากข้าวโพดสามารถนํามา
เลี้ยงเป็ดทําให้ได้ไข่เป็ดที่มีคุณภาพ นํ้ามันจากการทอดกล้วยนํามาผลิตเป็นไบโอดีเซล ส่วนเศษไม้ที่เหลือ
จากการเผาถ่านนํามาผลิตเป็นนํ้าส้มควันไม้ และกากงาที่ได้จากการผลิตนํ้ามันงาสกัดเย็นนํามาทําเป็นครีม
ขัดผิว 

 
(4) การประสานงานเครือข่าย การประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรระดับชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ         

เพ่ือการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในท้องถิ่น ประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถานบันการศึกษา
ต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคนิคการผลิต ทําให้ “คุณมน”                
มีโอกาสได้นําสินค้าไปจําหน่ายและจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทําให้ผลิตภัณฑ์จาก “ไร้คุณมน”            
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม นอกจากน้ี “คุณมน” ได้มีแนวคิดในการกระจายงานให้กับเยาวชนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการผลิตและแปรรูปสินค้า เพ่ือปลูกฝังทายาทเกษตรให้รู้จักการพึงตนเอง 

 
4.คุณสมบัติของผู้นําต้นแบบ 

 คุณสมบัติที่ทําให้คุณมนรัตน์เป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จและสมควรเอาเป็นต้นแบบ ได้แก่ 
 
 (1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต “คุณมน” ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ทั้งจากบุคคลรอบข้าง เครือข่าย 
ประชาสังคมและจากสถาบันการศึกษา เช่น การทําข้าวกระบอกไม้ไผ่ (ข้าวหลาม) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างบ้านดินและการทําเตาเผาอีวาเตะ เป็นความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเครือข่ายที่มาให้
ความรู้ 
 
 (2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ “คุณมน” เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา                
โดยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี               
และนําเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย นอกจากจุดขายด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้ว คุณมนรัตน์
ตัดสินใจก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ น่ันคือ “ฟาร์มสเตย์” แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร โดยสร้างบ้านพักในรูปแบบ 
“บ้านดิน” ที่รวมความสะดวกสบายไว้อย่างครบครันรวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย 
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(3) มีคุณธรรม จริยธรรม ถือคติที่ว่า การทํางานกับชุมชนต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ชัดเจน              
มีการช่วยเหลือชุมชนและเครือข่ายในการรับซื้อวัตถุดิบที่ล้นตลาดเพ่ือนํามาแปรรูปและจําหน่าย ถึงแม้
วัตถุดิบเหล่าน้ันจะไม่ได้คุณภาพตามท่ีต้องการ 

 
(4) การถ่ายทอดความรู้ การสอนงานและการถ่ายทอดความรู้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นํา             

ซึ่ง “คุณมน” ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครู
ภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ และ “ไร่คุณมน” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมทั้งที่เป็น
รายบุคคลและหมู่คณะเป็นจํานวนมาก 

 
(5) กล้าตัดสินใจและมีความพยายาม จากผืนดินที่แห้งแล้ง ห่างไกลความเจริญ คุณมนรัตน์ได้

พลิกฟ้ืนจนกลายเป็นแผ่นดินทอง ประกอบกับการกล้าตัดสินใจ มีความหนักแน่น ไม่หวาดหว่ัน มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีจิตใจของนักต่อสู้ ถึงแม้จะต้องเผชิญกับงานที่หนักก็ทุ่มเทให้กับงานอย่างสุด
ความสามารถ ใช้ความรู้ สติปัญญาและความสามารถ จนทําให้คุณมนรัตน์ประสบความสําเร็จในการทํางาน 

 
(6) มีความซ่ือสัตย์ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า ใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ                

และเป็นหัวหน้าที่ดีของลูกน้อง บริหารงบประมาณและแบ่งปันผลกําไรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส  
 

3.2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรย์ีวิถีชุมชนหนองกระโดนมน อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุร ี
 
 1.ข้อมูลทั่วไป 
 จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนที่ประกอบด้วยหนองนํ้าลักษณะโค้งมน มีต้นกระโดนข้ึนอยู่
รายรอบ จึงได้รับการเรียกขานว่า “ชุมชนหนองกระโดนมน” โดยมีที่ ต้ังในหมู่ที่ 1 ต.หนองโพธ์ิ  
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีพ้ืนเพเป็นคนลาวคร่ัง ปัจจุบันมีประชากรอาศัย
อยู่ประมาณ 500 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่และการปศุสัตว์  
  จากกระแสบริโภคนิยมทําให้เกิดการแข่งขันขยายการผลิต จึงมีการใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดแมลงและ
วัชพืช ส่งผลให้ชาวหนองกระโดนมนประสบปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การมี
หน้ีสินระดับครัวเรือน มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ฯลฯ และจากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้นําชุมชนได้นํา
แนวคิดการผลิตแบบปลอดสารพิษมาใช้ในชุมชน ทั้งการ ลด ละ เลิกสารเคมี หันมาใช้เกษตรอินทรีย์และ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ บนพ้ืนฐาน 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
 
 2.กิจกรรมและความสําเร็จ 
 
 หนองกระโดนมน: ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตามรอยพ่อ เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เริ่มต้นจากผู้นําชุมชน คือ กํานันแมน ภูผา ที่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจากการ
ทําการเกษตรท่ีใช้สารเคมี จึงคิดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การทําเกษตรอินทรีย์ ได้นําคณะทํางานและ
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ชาวบ้านไปศึกษาหาความรู้จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในช่วงแรกมีเฉพาะกํานันแมน ภูผาและ
คณะทํางานเท่าน้ันที่นําความรู้กลับมาปฏิบัติจริง โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เช่ือว่าเกษตรอินทรีย์จะสามารถ
ทําให้การเกษตรประสบความสําเร็จได้จริง แต่กํานันแมน ภูผาและคณะทํางานก็ไม่ย่อท้อ ได้ทําให้ชาวบ้าน
เห็นเป็นตัวอย่างว่าเกษตรอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี จึงชักชวนผู้ที่
สนใจให้เข้ามาร่วมทําเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ือง ในลักษณะของการ “พ่ึงพาตนเอง” นอกจากน้ี ยังได้
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนา
หมู่บ้าน โดยคํานึงถึงภูมิปัญญา ทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น และได้รับการจัดต้ังเป็น            
“ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านหนองกระโดนมน” 
โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมอยู่ภายในชุมชน เช่น จักรยานสามเด้ง โรงสีข้าวชุมชน บ้านต้นแบบพอ
พียง การเลี้ยงหมูหลุม การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น และต่อมากํานันแมน ภูผา ได้ก่อต้ัง “ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน” บนที่ดินของตนเอง มีการดําเนินงานในรูปแบบการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในลักษณะรู้แจ้ง เห็นจริงและปฏิบัติจริง โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานคนเอาถ่านนํ้าส้ม
ควันไม้ ฐานจุลินทรีย์ ฐานคนมีฮอร์โมน ฐานหมูหลุม ฐานปลาส้มจืด เป็นต้น ในปัจจุบันชุมชนแห่งน้ีได้แปร
สภาพเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” จนประสบความสําเร็จและเป็นที่สนใจของชุมชนอ่ืนๆ รวมท้ังส่วน
ราชการต่างๆ โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านนําร่องภายใต้โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดสีเขียวโดย (UNDP: United 
Nations Development Programme) ซึ่งนับเป็นแนวทางการพัฒนาอีกรูปแบบหน่ึงที่ทําให้ชุมชนประสบ
ความสําเร็จ และเป็นการจุดประกายให้เห็นความสุขที่ย่ังยืนของประชาชนและชุมชน น่ันคือ การไม่มีหน้ีสิน 
มีข้าวกิน มีเงินเหลือเก็บ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 
3.ปัจจัยความสําเร็จ 
ปัจจัยที่ทําให้ชุมชนบ้านหนองกระโดนมนได้รับการยอมรับให้เป็นชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย  
 
(1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต เช่น การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ใช้
สารชีวภาพแทนสารเคมี ใช้สมุนไพรไล่แมลง มีการแปรรูปปลาส้มจืด การทําปลาร้า เพาะถั่วงอกรับประ
มานเอง หากเหลือก็นําไปจาํหน่าย และมีการวางแผนการใช้จ่ายโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 
(2) การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายของชุมชน

และวิธีการท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จ เป็นแผนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขและตรวจสอบ มีการสํารวจข้อมูล จัดลําดับความสําคัญก่อน-หลังของปัญหา          
ซึ่งแผนดังกล่าวมีการปรับแผนในทุกๆ ปีเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 
(3) การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ (บ.ว.ร.ส.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยใช้เวทีประชาคมในการร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการนําศาสนาและ
วัฒนธรรมมาเป็นกลไกในการประสานพลัง รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเข้า
มาขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการเก้ือกูลกันของคนในชุมชน 
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เช่น การสืบทอดประเพณีการทําขวัญข้าว การอนุรักษ์วงดนตรีพ้ืนบ้าน (วงกลองยาวเยาวชน) การจัดงาน
ลอยกระทงสร้างสุข และการส่งเสริมวัฒนธรรมการลงแขกแรงงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอย่างต่อเน่ือง 

 
(4) การประสานงานเครือข่าย มีการทํางานเชิงรุกในทุกรูปแบบ โดยการประสานงานเครือข่ายใน

ทุกๆ ส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน มูลนิธิ 
ฯลฯ เพ่ือการได้มาซึ่งความร่วมมือ ความรู้และแหล่งทุน นอกจากน้ี ยังมีการเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยการทํางานเครือข่ายภายในชุมชนได้ใช้แนวคิด 5 ร่วม 
ซึ่งได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์ ทําให้สามารถสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

 
(5) การทํางานในหลักการการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ความสําคัญกับการพ่ึงพาตนเองอย่าง

ย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเน้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรของท้องถิ่น ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ลดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานเข้า
สู่เขตเมือง 

 
(6) การวางแผนการทํางานภายใต้หลักการ “ขับเคลื่อนทีละก้าว กินข้าวทีละคํา ทําทีละอย่าง” 

ทําให้เห็นเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจนและทําให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความพอเพียง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถ
ดํารงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 

 
(7) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน จุดเด่นที่สําคัญของชุมชนหนองกระโดนมน คือ              

การส่งเสริมให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนท่ีกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกและสามารถ
ถ่ายทอดได้ ทั้งน้ียังได้สร้างแกนนําแถวสอง น่ันคือเยาวชนเพ่ือให้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชนและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ทันกับสภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 
4.คุณสมบัติของผู้นําต้นแบบ 
คุณสมบัติสําคัญของผู้นําในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ได้แก่ 
 
(1) การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จากจุดยืนของผู้นําที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

ไปสู่การพัฒนาและการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
หลักการทําการเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งสร้างจิตสํานึกที่ดี จึงทําให้ผู้นําชุมชนมุ่งที่จะนําพาคนในชุมชนก้าวไปสู่
อนาคตที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน 
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(2) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เน่ืองจากในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่เกษตรอินทรีย์และวิถี
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ผู้นําจึงต้องเช่ือมประสาน สร้างแรงจูงใจ
และชักชวนให้คนในชุมชนหันมาให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการทําการเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญของผู้นํา 

 
(3) การเรียนรู้และการทําเป็นแบบอย่าง ผู้นําชุมชนมีการเรียนรู้ในลักษณะรู้แจ้ง เห็นจริง ทั้งจาก

การปฏิบัติจริงและจากเครือข่ายชุมชนที่เป็นต้นแบบที่ดีแล้วนํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นเป็น
แบบอย่าง โดยมีแนวคิดที่ว่า “สอนให้จํา ทําให้ดู” และบันทึกองค์ความรู้ที่ประสบความสําเร็จ 

 
(4) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

น้ัน ผู้นําชุมชนจะจัดให้มีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนในชุมชน เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงและช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

 
(5) กล้าคิด กล้าทําและนําการเปลี่ยนแปลง ในช่วงแรกของการนําการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่

เกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเท่าที่ควร แต่ผู้นํา
ชุมชนยังยึดมั่นในแนวคิดและอุดมการณ์โดยมุ่งมั่นที่จะทําตามเป้าหมายที่ต้ังไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชนและการมีจุดยืนที่ชัดเจนในการนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน จึงทําให้คนในชุมชนได้เห็นเป็น
ตัวอย่างและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

 
3.3 ตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
 
 1.ข้อมูลทั่วไป 
 ตลาดร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดห้องแถวไม้ 2 ช้ันขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าสุพรรณบุรี 
(แม่นํ้าท่าจีน) หากย้อนกลับไปในอดีตเป็นยุคสมัยที่รุ่งเรืองมากถือเป็นย่านการค้าที่สําคัญแห่งหน่ึงของ                
แม่นํ้าท่าจีน การคมนาคมและการขนส่งสินค้าใช้ทางน้ําเป็นหลัก ต่อมาการคมนาคมทางบกเข้ามามีบทบาท
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทําให้การคมนาคมทางน้ําลดความสําคัญลงไปตามลําดับ ส่งผลให้ตลาดแห่งน้ีซบ
เซาลงผู้คนย้ายออกไปทํามาหากินตามที่อ่ืนๆ ต่อมาเมื่อกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เสนอให้มีการร้ือ
ห้องแถวไม้เก่าเพ่ือพัฒนาให้เป็นตลาดที่ทันสมัย แต่ชาวชุมชนตลาดร้อยปีสามชุกที่ยังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ไม่
เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวจึงได้รวมตัวกันและจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์”    
เพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อกรมธนารักษ์ในการรักษากลุ่มห้องแถวไม้เดิมเอาไว้ โดยการซ่อมแซมและอนุรักษ์
ให้คงอยู่ในรูปแบบเดิม กระทั่งปัจจุบัน ตลาดร้อยปีสามชุกได้รับการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ เป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปในนาม “สามชุกตลาดร้อยปี” (ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา) 
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 2.กิจกรรมและความสําเร็จ 
 
 ตลาดร้อยปีสามชุกเป็นตลาดสําคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สําคัญในอดีต แต่เมื่อ
การคมนาคมบางบกเข้ามาแทนที่การคมนาคมทางน้ํา ทําให้ผู้คนหันหลังให้กับแม่นํ้าท่าจีน ความสําคัญของ
ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าริมนํ้าเริ่มลดลง บรรยากาศการค้าขายในตลาดร้อยปีสามชุกเริ่มซบเซาและเมื่อต้อง
แข่งขันกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาดนัดภายนอก ทําให้ร้านค้าภายในตลาดต้องหาทางปรับตัว   
ในปี 2545 มูลนิธิชุมชนไท ได้ชักชวนชาวตลาดร้อยปีสามชุกเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่า
อยู่ โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) นําเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดําเนินการในการทํางาน จากน้ัน ในปี 2546 ได้รับการคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 12 เมืองนําร่องโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ด้านการอนุรักษ์เมืองเก่า ด้วยพลังใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาจากคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดจนประสบความสําเร็จต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน จนทําให้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตในเชิงอนุรักษ์ อันเป็นความสําเร็จของ
คนในชุมชน โดยใช้กิจกรรมในการรวมคน รวมใจ มีจุดหมายเดียวกัน คือ รักษาความเป็นสามชุกตลาดร้อย
ปีเอาไว้ให้ได้นานที่สุด ต่อมาในปี 2548 ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ให้ได้รับพระราชทานรางวัล “อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทองค์กร” จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2550 กรมศิลปากร ประกาศให้พ้ืนที่และอาคารในตลาดร้อยปี
สามชุกเป็น “โบราณสถานที่มีความสําคัญย่านประวัติศาสตร์ชุมชน” เพ่ือการอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต่อไป จากนั้นปี 2550 ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” 
ในขณะที่ปี 2551 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องให้เป็น “สังคมแห่งการ
เรียนรู้ต้นแบบ” และล่าสุดในปี 2552 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ           
หรือยูเนสโก ประกาศให้สามชุกตลาดร้อยปีเป็น “องค์กรภาคประชาชนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม”
ประเภท “ดี” ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นชุมชนเข็มแข็งที่สามารถพลิกฟ้ืนคืนวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจนกลับคืนมาได้สําเร็จ    
 
 3.ปัจจัยความสําเร็จ 
  ตลาดร้อยปีสามชุก จัดเป็นตลาดเก่าริมนํ้าที่มีผู้คนสนใจเดินทางไปท่องเท่ียวมากที่สุดอีกแห่งหน่ึง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัจจัยความสําเร็จของตลาดร้อยปีสามชุก ประกอบด้วย 
 
 (1) การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การทําความเข้าใจใน
ความต้องการของชุมชนชุมชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชนซึ่งได้มาจากการทํา
ประชาคม และเป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทําให้ “สามชุกตลาดร้อยปี” เป็นตลาดมีชีวิต 
พิพิธภัณฑ์มีชีวาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งน้ี ผู้นําจะให้ความสําคัญกับความ
ต้องการของชุมชนและการมีจุดยืนของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา 
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 (2) มีเป้าหมายเดียวกัน จากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจะถูกรื้อถอนและสภาพเศรษฐกิจชองชุมชน
ชาวตลาดร้อยปีสามชุกจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผู้นําและคนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกัน
นํา ร่วมกันเปลี่ยน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือความอยู่รอดของชุมชน จนพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 
 (3) การมีพี่เลี้ยง ตลาดร้อยปีสามชุกได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ของมูลนิธิ
ชุมชนไท โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ซึ่งได้เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูตลาด นอกจากน้ี กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท .) ได้ช่วยส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
 (4) ไม่มีการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์ และสมาชิกในชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชุมชน ไม่มีการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติเข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้ชุมชนก้าวเดินด้วยตนเอง มีการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการ
ดําเนินงานตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 (5) สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการเป็นพลังขับเคล่ือนภารกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ ปลูกฝังจิตสํานึกให้คนในชุมชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้ังเดิมตลอดจนการ
ร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ 
 
 (6) มีเครือข่ายสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเครือข่ายประกอบด้วย กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิชุมชนไทและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 (7) การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน มีการ
รวมตัวกันของคณะทํางานภายในตลาดร้อยปีสามชุกที่มีผู้นําในหลากหลายสาขาอาชีพ ทําให้มีแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายรอบด้าน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในส่วนต่างๆ ของตลาด
สามชุก 
 
 4.คุณสมบัติของผู้นําต้นแบบ 
 ลักษณะของผู้นําชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก มีความแตกต่างจากผู้นําต้นแบบอ่ืนๆ กล่าวคือ           
เป็นกลุ่มผู้นําที่ต้ังขึ้นโดยชุมชนซ่ึงมีบทบาทในการร่วมกับคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน คุณสมบัติของผู้นําต้นแบบในตลาดร้อยปี
สามชุก ได้แก่ 
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 (1) มีความเสียสละและมีจิตอาสา ด้วยความมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจะถูกรื้อ
ถอน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชนเพ่ือร่วมกัน
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 
 (2) ความอดทนและการยอมรับ การพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุกประสบกับปัญหาแบะอุปสรรค
มากมาย แต่ผู้นํามีความอดทนต่อความกดดันและความยากลําบากที่เกิดขึ้น แม้การทํางานเป็นทีมจะเกิด
ความขัดแย้งอยู่บ้างก็ตามแต่ผู้นําทุกๆ คน ก็ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล จึงสามารถจัดการ
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 
 
 (3) ทํางานเป็นทีมและแบ่งงานตามความถนัด “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์” 
เป็นทีมผู้นําชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกที่มีสมาชิกประมาณ 20 คน ทุกคนต่างแบ่งงานกันทําตามความถนัด    
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่  
 (4) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแอบแฝง ผู้นําชุมชนทํางานเพ่ือประโยชน์ของชุมชนและ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น จึงทําให้ผู้นําเหล่าน้ัน
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนด้วยดีเช่นกัน 
 
 (5) มีอุดมการณ์และจุดยืนที่ชัดเจน การทํางานของผู้นําในตลาดร้อยปีสามชุกน้ันล้วนมี
อุดมการณ์และจุดยืนร่วมกันในการที่จะพัฒนาและฟ้ืนฟูให้ตลาดร้อยปีสามชุกเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวา            
โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมทั้งกล้าตัดสินใจในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของคนภายในชุมชน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 4  
คุณลักษณะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 หน้าที่สําคัญประการหน่ึงของผู้นําองค์กรคือ ต้องพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาองค์กรจากส่วนที่สําคัญที่สุด น่ันคือ การพัฒนาตัว
บุคคลโดยการสร้างให้บุคคลมีความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ซึ่งจะทําให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทํางานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ผู้นํา           
ก็ควรมีวิธีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader) หลักสูตรนํา
ร่อง ได้วิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะรุ่นของตนเองไว้      
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 27 ข้อ ดังน้ี 
 

1.การมีกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์  2.ทักษะในการบริหารจัดการงานและคน 
3.ทักษะในการสื่อสาร การจูงใจและการสอนงาน 4.ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แก้ปัญหา 
5.ความรอบรู้ทางวิชาชีพ    6.ความสามารถด้านภาษา 
7.การมีภาวะผู้นํา     8.ความกล้าหาญและความเด็ดขาด 
9.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 10.การบริหารเจ้านาย 
11.การมองภาพองค์รวม    12.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
13.ความยุติธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  14.ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริต 
15.บุคลิกภาพ การวางตัวและการเป็นต้นแบบที่ดี 16.ความรับผิดชอบ 
17.การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 18.การมีมนุษยสัมพันธ์สัมพันธ์ การสร้าง

ทีมงานและเครือข่าย 
19.วุฒิภาวะทางอารมณ์    20.การบริหารความขัดแย้ง 
21.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   22.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
23.การเรียนรู้ การพัฒนาและการปรับปรุง  24.การช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 
25.การบริการและจิตสาธารณะ   26.ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
27.การตระหนักในคุณค่าและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ข้าราชการโดยเฉพาะผู้นําทีมที่ต้องนําแผนกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ทั้งนี้จะต้องปรับตัว ปรับวิธีการทํางานรวมท้ังการคิดวิเคราะห์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 
 
  การพัฒนาผู้นําทีมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งสําหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ความก้าวหน้าของข้าราชการผู้มีศักยภาพซึ่งนับเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติและบริหารราชการแผ่นดิน 
 
  การกําหนดรูปแบบ คุณสมบัติและสมรรถนะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพในลักษณะเดียวอาจ
เหมาะสมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้นํา
ทีมที่มีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ คุณสมบัติและสมรรถนะที่ผสมผสานกันตามหลักทฤษฎีของโรเบิร์ต เฮาส์ 
(Robert House) ได้แก่ (1) แบบช้ีนํา (Directive Leadership) (2) แบบสนับสนุน (Supportive 
Leadership) (3) แบบเน้นสัมฤทธิผล (Achievement-Oriented) และ (4) แบบมีส่วนร่วม (Participative 
Leadership) 
 
 ส่วนคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นําน้ัน มีอยู่ด้วยกันหลายประการ อาทิ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความยุติธรรมและมีวิสัยทัศน์ ดังน้ันผู้นําในระบบราชการ
จึงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ พร้อมกันน้ันจะต้องสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 
 การนําหลักสมรรถนะมาใช้ในการเสริมสร้างการทํางานของผู้นําเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้นําควร
เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประชาชน เพ่ือให้ผู้นําเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกการทํางานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้สมรรถนะได้อย่างสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี ผู้นําอาจคํานึงถึงหลักสมรรถนะที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด          
น่ันคือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงานด้วย 
 
 การเรียนรู้จากปัจจัยความสําเร็จของผู้นําทีมในการสร้างหรือพัฒนางาน/โครงการ จนประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในหน่วยงาน/องค์กรทั้ง 3 แห่ง คือ (1) ศูนย์การเรียนรู้               
ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน             



25 
 

อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และ (3) ตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ทําให้เห็นถึงกิจกรรม
และความสําเร็จของกิจกรรม ปัจจัยความสําเร็จและคุณสมบัติของผู้นําต้นแบบที่ส่งผลให้การดําเนินงานของ
แต่ละหน่วยงาน/องค์กรประสบความสําเร็จ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความสําเร็จที่สามารถนํามาเป็นต้นแบบ
และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/องค์กรของตนเองได้ 
 
 และจากการวิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพทั้ง 27 ข้อ หากผู้นํา
สามารถนําคุณลักษณะดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะเบื้องต้นให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนางานภายใน
หน่วยงาน/องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศท่ี
ย่ังยืน 
 
ท่านได้ศึกษาจบแล้ว โปรดทดสอบตัวท่านดังนี้ 
 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนําร่อง รุ่นที่ 1 ประจําปี 2553 
สามารถวิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพได้ทั้งสิ้น 27 ข้อ และเพ่ือให้ข้าราชการที่
กําลังศึกษาหลักสูตรดังกล่าวด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับประโยชน์ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง-
จุดอ่อน หรือ คุณลักษณะ/สมรรถนะที่โดดเด่นหรือที่ต้องการพัฒนาของตนเอง ขอให้ข้าราชการวิเคราะห์
ตนเองโดยพิจารณาจาก “ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ” และตรวจสอบ
รายละเอียดแต่ละคุณลักษณะต่อไปน้ีว่าตนเองมีหรือไม่มีคุณลักษณะดังกล่าว 
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ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นาํทมีที่มีประสทิธภิาพ 

ที่ คุณลักษณะของผู้นาํทีมที่มีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การเปรยีบเทียบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

มี แต่ต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติมอีก 

1 การมีกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์     
2 ทักษะในการบริหารจัดการงานและคน     
3 ทักษะในการสือ่สาร การจูงใจและการสอนงาน     
4 ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา     
5 ความรอบรู้ทางวิชาชีพ     
6 ความสามารถด้านภาษา     

7 การมีภาวะผู้นํา     
8 ความกล้าหาญและความเด็ดขาด     
9 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม     
10 การบริหารเจ้านาย     

11 การมองภาพองค์รวม     
12 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     
13 ความยุติธรรม คุณธรรมและจริยธรรม     
14 ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สจุริต     
15 บุคลิกภาพ การวางตัวและการเป็นต้นแบบที่ดี     
16 ความรับผิดชอบ     
17 การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน     
18 การมีมนุษย์สมัพันธ์ การสร้างทีมงานและเครือข่าย     
19 วุฒิภาวะทางอารมณ์     
20 การบริหารความขัดแย้ง     
21 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง     
22 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน     
23 การเรียนรู้ การพัฒนาและการปรับปรุง     
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   ตารางการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นาํทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ที่ คุณลักษณะของผู้นาํทีมที่มีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การเปรยีบเทียบ หมายเหตุ 

มี ไม่มี 
มี แต่ต้องการ

พัฒนาเพิ่มเติมอีก 
 

24 การช่วยเหลือและให้คําปรึกษา     
25 การบริการและจิตสาธารณะ     
26 ความอ่อนน้อมถ่อมตน     
27 การตระหนักในคุณค่าและความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 
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