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Transforming Productivity
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ทามกลางสภาวการณที่โลกตองเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงหลายดานในขณะนี้
ท้ังส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ ประชากร หรือ
การเขามาของดิจิทัลที่สงผลตอรูปแบบ
ของวิถีชีวิต และการดำเนินธุรกิจตางๆ
มากมาย ย่ิงไปกวาน้ันส่ิงเหลาน้ีอาจกลาย
เปนผลกระทบในเชิงลบที่รุนแรงหากขาด
ความพรอมในการรับมือ

คงถึงเวลาแลว ที่ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะตอง
เรงพลิกวิกฤตใหกลับมาเปนโอกาส ขับ-
เคลื่อนกลยุทธในการยกระดับผลิตภาพ
(Productivity) อันเปนปจจัยสำคัญที่จะ
ทำใหสังคมกาวพนวิกฤตทามกลางความ
เปล่ียนแปลงเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ



ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก คือ
แรงผลักดันที่ทำใหเราตองเรงยกระดับผลิตภาพ
และพลิกโฉมองคกร ปรับเปลี่ยนตัวเองใหเทาทัน
เพื�อฝาทุกวิกฤตที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตของผูคนไปใหได

ภายในงานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ International Forum on
Transforming Productivity for Tomorrow Success เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา
ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ ประธานสถาบันการสรางชาติ: Nation-Building Institute – NBI
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดช้ีใหเห็นถึงความจำเปนในการยกระดับ
ผลิตภาพ และนำเสนอกลยุทธเพื่อพลิกโฉมองคกรใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในหัวขอ “Driving Public and Private Sectors to Enhance Productivity and Transform
for Future” ไววา
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ทั้งนี้ ดร.เกรียงศักดิ์
ไดยกตัวอยาง
สถานการณความเปลี่ยนแปลง
ที่นาจับตามองในแตละดาน
เพื�อใหผูที่รวมสัมมนา
ไดพิจารณาไปพรอมกัน
ประกอบดวย

International
Forum on

Transforming
Productivity
for Tomorrow
Success 

ดานเศรษฐกิจ

ดานเทคโนโลยี 

ดานสิ่งแวดลอม

ดานประชากร

ดานความไมมั่นคง

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม
ประชากร

ความไมมั่นคง
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ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น   

    เปน
วิกฤต    หรือ

โอกาส

คนไทยตอง
พลิกวิกฤต
เปนโอกาส
ใหได
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ผนึก
กำลัง 3 P’s

ฟนโอกาส ฝาวิกฤต
พลิกโฉมผลิตภาพ
ดวยแนวคิด 3 Works

ภาครัฐกิจ Public
ภาคธุรกิจ Private
ภาคประชากิจ People

1

Work Hard
คิดใหทะลุ

   ทำความเขาใจ
      กำกับ และประเมินผล
หนทางสูการยกระดับผลิตภาพ
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2

Work Fast
ทำใหเร็ว 

 มากกวาผลตอบแทน
      ทางการเงิน
   คือ การคนหาคุณคา
           ที่แทจริง

การกำหนดเปาหมายในการพัฒนาเปน
อีกหนึ่งประเด็น ที่ตองใหความสำคัญ
เปาหมายท่ีดีควรมีความชัดเจน สามารถ
วัดผลลัพธได บูรณาการความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงเนนผลประโยชน
ของสังคมสวนรวมเปนหลัก อีกท้ังควรเปน
ขอตกลงที่ไดรับการยอมรับรวมกันจาก
ผูเก่ียวของทุกฝายวาสามารถนำไปปฏิบัติ
ไดจริง และสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
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Process

 คน

ระบบ

3

Work Smart
ทำงานรวมกันแบบสอดประสานในทิศทางเดียวกัน 

การมุงสูความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย
3 องคประกอบสำคัญ คือ คน ระบบ บริบท

ชัดเจน เอื้อตอการทำงาน
เพื่อเอื้อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางสอดประสาน

และไดประสิทธิผล ผานองคประกอบ 7 ดาน ไดแก

กระบวนการ (Process)
ตองไดรับการออกแบบใหเอื้อตอการทำงาน
ตามหนาที่ที่ไดรับหมายไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และสามารถดำเนินการไดจริงอยางเปนระบบ 

Structure

โครงสราง (Structure)
ทุกตำแหนงจะตองมีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดเปาหมาย
และวัดผลลัพธการปฏิบัติงานตามตำแหนง 

ผูนำจะตองไดรับการพัฒนาความรูใหครอบคลุม 3 มิติ ตองรูลึกวาอะไรคือเหตุ และผล รวมถึง
รากเหงาของปญหาวาเกิดจากอะไรและเกิดมาไดอยางไร รูกวางถึงปจจัยแวดลอมท่ีสงผลกระทบ
ซ่ึงกันและกัน และรูไกลถึงสถานการณท่ีอาจะเกิดข้ึน  และควรเรงดำเนินการอยางไรต้ังแตวันน้ี
เพื่อนำใหประเทศรอดพนจากสถานการณคุกคาม รวมถึงพัฒนาทักษะสำคัญของการนำ เชน
การคิดและการตัดสินใจ การใชเหตุผลและการจัดการ การสรางเครือขาย การสื่อสารและ
การอยูรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยีและการจัดระบบ รวมถึงการเปนผูนำและผูประกอบการ

รูลึก รูกวาง รูไกล
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กฎ/กติกา/กฎหมาย (Rules/Regulations/Law)
ตองชัดเจน มุงเนนเปาหมายของสวนรวม
เปนธรรมกับทุกฝาย และผูมีอำนาจใชตองมุงมั่นจริงจัง
และซื่อสัตยตอหนาที่ตนเอง

แบงเปน 2 บริบท ไดแก Context maker คือ บริบทที่เราสามารถสรางสรรคสิ่งแวดลอม
เครือขาย ระบบนิเวศ รวมถึงสามารถกำหนดกฎเกณฑกติกาตางๆ ใหเอ้ือตอผูอ่ืน และเปนการ
สรางเสริมใหผูอ่ืนดำเนินการตามท่ีเรากำหนดไว ในขณะท่ี Context taker คือ เราอยูในบทบาท
ที่จะตองเรียนรูสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อใชประโยชนอยางสรางสรรคจากสิ่งที่ผูมีอำนาจเหนือกวา
กำหนดไว สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อตอยอด และขยายผลจากทรัพยากรที่เรามีอยูอยาง
จำกัดรวมถึงปกปองสิทธิของตัวเองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ

บริบท
รูเขารูเรา รูวาเราอยู ในสถานะใด

Rules/
Regulations/ Law

Culture

วัฒนธรรม (Culture)
ตองสงเสริมใหประชาชนตระหนัก
ในพฤติกรรมพึงประสงคของประเทศ
รวมถึงการดำรงชีวิตในรูปแบบที่สอดคลองกับเปาหมาย
และนโยบายของประเทศ

ประเพณี (Tradition)
เปนกลไกสำคัญในการกระตุน
ใหเกิดการปฏิบัติเชิงประจักษ

คานิยม /บรรทัดฐาน (Values/Norms)
และสถาบัน (Institution)
เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักสอดรับกับนโยบายภาครัฐ
และทำหนาที่สรางตัวคูณในการสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
เพื่อแกปญหาของชาติแบบองคกรวม

Tradition

Values/Norms &
Institution
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การดำเนินงานตามแนวคิดทั้ง 3 ที่กลาวไปขางตนนั้น

ไมไดเปนเพียงหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น แตจะตองเปน

การรวมมือรวมใจกันของทุกฝาย ภาครัฐ ในฐานะของทีมผูนำประเทศ

ควรทำความเขาใจองคประกอบทั้ง 3 ขางตน เรียนรูจุดแข็งและจุดออน

ของตนเอง สวนภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ ควรตอยอดจุดแข็ง

ของแตละภาคสวน วางแผนการผนึกกำลังทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง

เพื�อเดินหนายกระดับผลิตภาพของประเทศแบบองคาพยพตอไป

สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายยอนหลังไดที่
https://www.ftpi.or.th/25th/speakers

ที่มา : งานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
International Forum on Transforming Productivity
for Tomorrow Success วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
ณ หอง Grand Hall ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

3
องคประกอบ

Work Hard

Work Fast Work Smart


