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วนัที ่20 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
ขอแสดงความยนิดคีรบรอบ 13 ปี ของคลืน่ความคดิ FM 96.5 MHz. 

 วิทยท่ีุมีสาระและใหผู้ฟั้งคิดไปดว้ยโดยไม่มีดา้นบนัเทิงขณะน้ีมีไม่ก่ีช่อง ตลอดเวลา  24 ชัว่โมงเป็น
ส่ือกระตุน้ใหค้นไทยคิดเป็นวิเคราะห์เป็นเพราะจากการศึกษาไทยไม่ไดส้อนใหคิ้ดเป็น 
 ผมโชคดีอยูท่ี่ FM 96.5 MHz. มากว่า 20 ปี ซ่ึงเม่ือ 7 ปีก่อนเป็น Thinking Radio คล่ืนความคิด ก็มี
รายการอยูท่ี่น่ี และมีคนรู้จกัผมจากรายการวิทยไุม่นอ้ยทีเดียว ทาํใหค้นฟังเขา้ใจเร่ืองทุนมนุษยม์ากข้ึนโดย
เนน้ความจริง 

ผมเคยพดูอยูเ่สมอวา่ การพฒันาประเทศ หรือพฒันาทุนมนุษยน์ั้นนอกจากพอ่แม่ โรงเรียน วดั ท่ี
ทาํงาน และส่ือกมี็บทบาทสาํคญั 
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จากรูป HR Architecture ท่ีผมไดน้าํมาให ้จะเห็นวา่ส่ือปัจจุบนัมีบทบาทมาก ถา้ทาํดีก็จะช่วยพฒันา
คนไดม้าก FM 96.5 MHz. จึงเป็นตวัอยา่งของส่ือท่ีมีคุณภาพจึงขอให้ผูอ่้านท่ีไม่เคยเปิดลองฟังดู ช่วงน้ีมี 
App แลว้ ฟังไดท้ัว่โลกและทุกจุดของประเทศไทย 
 ถึงแมส่ื้อส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํใหค้นไทยไดรั้บความรู้มากนกั แต่ Thinking Radio น่าจะเป็นขอ้ยกเวน้ 
ผมจึงขอยกยอ่งและปรบมือให ้และขออวยพรให ้Thinking Radio อยูคู่่ไปกบัสังคมไทยนานๆ ยนิดีดว้ยใน
โอกาสการครบรอบ 13 ปี 
 สปัดาห์น้ีผมเปิดงานการพฒันาผูน้าํอีก  2 หลกัสูตร 
 หลัก สู ต รแ รก คื อ  โคร งก า รพัฒน า บุ คล ากร เพื่ อ อน าคตของคณะพย าบ าลศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รุ่นท่ี 1 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 7 คณะ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณะพนัธมิตรท่ีเป็นเครือข่าย 6 คณะ ได้แก่ บณัฑิตวิทยาลยั คณะเภสัชศาสตร์ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ภายใตก้ารนาํของรศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ซ่ึงมองเห็นความสําคญัของการพฒันาผูน้าํแบบ Chira Way ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากเพราะผูน้าํใน
มหาวิทยาลยัขาดแคลนอยา่งมาก เรามีนกัวิชาการและนกัวิจยัมาก แต่การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัไปขา้งหนา้
ตอ้งมีผูน้าํท่ีคิดไกลและทาํงานใหส้าํเร็จ นาํเอาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัออกมาและสร้างเครือข่ายมาก
ข้ึน ทาํงานขา้ม Silo มากข้ึน 

ผ่านมา  2 คร้ังแลว้ ประทบัใจมากครับ ผูบ้ริหารของคณะพยาบาลมีฐานความรู้ดีมาก ตั้งใจเรียน
แบบ Chira Way และเป็นทีม ภาษาองักฤษก็อยูใ่นขั้นดี ประเทศไทยเรายงัตอ้งผลิตพยาบาลออกมารับใช้
ประเทศอีกมาก ชีวิตของผมโชคดีท่ีมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผูน้ําเหล่าน้ี ผมทํางานไปก็เรียนไปด้วย 
ประสบการณ์ท่ีสะสมมากและไดน้าํมาแชร์กบัคนรุ่นใหม่ตลอดเวลา การเรียนของผมจึงไม่มีวนัส้ินสุด 

ส่วนอีกงานเม่ือสัปดาห์น้ีคือ หลกัสูตร พฒันาสมรรถนะผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Assistant Director Development Program: EADP 2017) - EADP 13 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองและปรับวฒันธรรมการเรียนรู้ของผูน้าํระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย กว่า 60% ยงั
เป็นวิศวกร จึงปรับวิธีการคิดจากลึกใหก้วา้งข้ึน คลา้ยๆ ทฤษฎีตวั T และสร้าง Network คิดร่วมกนั  

รุ่นน้ีมี 54 ท่านและมีสุภาพสตรีมากกว่าทุกๆรุ่น อย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงก็จะเป็นแนวทางท่ีกฟผ.ตอ้ง
บริหารความหลากหลาย (Diversity) ผูห้ญิงมากข้ึน คนจบสาขาอ่ืนๆ เช่น การเงิน ส่ือสารองคก์ร CSR HR มี
มากข้ึน เขาเหล่าน้ีจะข้ึนเป็นผูน้าํ EGAT ในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

สุดทา้ย กว่าจะไดอ่้านบทความวนัเสาร์ จะไดรู้้ว่า ผูน้าํคนใหม่ของเนเธอร์แลนด์จะเป็นผูน้าํแบบ
ขวาจดัคลา้ย Trump หรือ Le Pen ของฝร่ังเศสหรือไม่ เพราะคะแนนสูสีกนัระหว่างผูท้า้ชิงขวาจดั Geert 
Wilders กบันายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัช่ือ Mark Rutte ซ่ึงจะเป็นการต่อสู้กนัระหว่างฝ่ายขวาจดัและฝ่ายท่ี
เป็นกลาง ตอ้งดูวา่ผลจะออกมาอยา่งไร 
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ข่าวล่าสุดขวาจดัแพ ้Domino เลยไม่เกิด  
รอดูฝร่ังเศสต่อไป 

 
โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่อนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รุ่นท่ี 1 

 
รศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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หลกัสูตร พฒันาสมรรถนะผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(EGAT Assistant Director Development Program: EADP 2017) - EADP 13 

  
Geert Wilders Mark Rutte 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

ท่ีมา: คอลมัน์บทเรียนจากความจริงกบัดร.จีระ แนวหน้า. วนัเสาร์ท่ี 18 มีนาคม 2560 หนา้ 5 
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รายการวทิยุ Human Talk  
 

 
รายการวทิยุ Human Talk ออกอากาศวนัอาทติย์ที ่19 มีนาคม 2560 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวแสดงความยินดีกบั Thinking Radio ช่ือ Thinking Radio มี
ความหมายดีมาก ไม่มีคล่ืนวิทยใุดเหมือนกบั Thinking Radio เพราะตลอดเวลา 24 ชัว่โมงมีแต่ข่าวและการ
วิเคราะห์ นาํบุคคลท่ีดีหลายๆ ดา้นมาออกอากาศ และไดท้าํอยา่งต่อเน่ือง ก่อนมี Thinking Radio ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภก์ท็าํงานท่ีน่ีอยูแ่ลว้  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวว่า การพฒันาคนแต่ก่อนเนน้ครอบครัว บา้น วดั ท่ีทาํงาน ในความ
เป็นจริงแลว้ คนไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดเ้ขียนไวใ้นทฤษฏี  HR Architecture 
ออกแบบทุนมนุษย ์แน่นอนพ่อแม่ และโรงเรียนยงัมีความสาํคญัอยู ่ตอนน้ี จะหล่อหลอมคนไปในทิศทาง
ทั้งดีและไม่ดีก็ได ้ถือว่า Thinking Radio สร้างประโยชน์ได้มาก ทาํให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์รู้สึก
ประทบัใจท่ีมีโครงการ Thinking Radio ต่อเน่ือง ช่ือ Thinking Radio เป็นการกระตุน้คนไทยใหคิ้ดเป็น เป็น
การเสริมวิชาการ ปัญหาคือ เวลาท่ีเรียนหนงัสือ คนกเ็นน้แต่ลอกแลว้สอบ ไม่มีโอกาสไดคิ้ด 

คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าวว่า Thinking Radio มีกระบวนการความคิดท่ีน่าสนใจ ตอ้งยกย่องคุณ
วิสุทธ์ิ คมวชัรพงศ ์ซ่ึงตอนน้ีเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของอสมท. ซ่ึงดูแลรายการวิทยุทั้งหมด ใน
การเร่ิมตน้ของ Thinking Radio เป็นรูปแบบของการรวบรวมนกัคิดทัว่ทุกวงการมาช่วยกนัคิดและเผยแพร่
ดาํเนินรายการดว้ยความหลากหลาย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวว่า ความหลากหลายเป็นประโยชน์มาก ไม่ใช่เศรษฐกิจอยา่งเดียว 
แต่มีสงัคม การเมือง วฒันธรรม มีธุรกิจ น่าจะเป็นคล่ืนวิทยเุดียวท่ีทาํเร่ืองคนอยา่งต่อเน่ือง รายการวิทยคุล่ืน
อ่ืนอาจจะมองไม่ออกถึงการพูดเร่ืองคนทุกวนัจะพดูเร่ืองอะไร ตอนท่ีคุณวิสุทธ์ิ คมวชัรพงศม์า ก็ยงัไม่ค่อย
รู้จกัศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภเ์ท่าไร ลูกศิษยข์องศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภจึ์งไปโนม้นา้วคุณวิสุทธ์ิ คมวชัรพงศ์
วา่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภเ์คยอยูท่ี่น่ีแลว้จึงเปิดโอกาสใหศ้.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดม้าทาํรายการวิทย ุมีคร้ัง
หน่ึงท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดไ้ปอยูใ่นช่วงข่าวเวลาประมาณ 19.00 น. เร่ืองทฤษฎีทุนมนุษยข์องศ.ดร.จี
ระ หงส์ลดารมภจึ์งไดรั้บการยอมรับ ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2560 Thinking Radio ไดก้าํหนดการจดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 13 ปีท่ีเพลนารีฮอลล ์3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. 
ท่านท่ีสนใจจะเขา้ร่วมงานสามารถโทรศพัทไ์ปไดท่ี้หมายเลข 02-248-1657 หรือ 02-245-1250  
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คุณวสุิทธ์ิ คมวชัรพงศ์ 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าวถึงโครงการอบรมหลักสูตร “การพฒันาผูบ้ริหารระดับสูง” 

(Executive Development Program for Top Team) ของการเคหะแห่งชาติ ตอนท่ีบนัทึกเทปรายการวิทยุ
ตอนน้ีก็อยูท่ี่โครงการน้ี เป็นวนัสุดทา้ยท่ีมีการแจกประกาศนียบตัร โครงการน้ีมีระยะเวลา 9 วนั ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเป็นระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการของการเคหะแห่งชาติ  
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คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นองคก์รท่ีสร้างความฝันใหก้บัประชาชนไดมี้บา้น

ท่ีพกัอาศยั แต่การเคหะแห่งชาติในแต่ละยคุสมยัทาํงานไดไ้ม่ง่ายเท่าไรนกั มีภารกิจท่ียิง่ใหญ่ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าววา่ เวลาท่ีคนพดูถึงการเคหะแห่งชาติ ก็มกัจะกล่าวถึงประเทศสิงคโปร์ 

การเคหะของสิงคโปร์เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาประเทศ เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ส่วนการเคหะ
ของไทยลงไปทาํงานในระดบัรากหญา้ เน้นคนยากจน งานก็ลาํบาก ถา้เป็นคนท่ีมีรายไดน้้อย การเคหะ
แห่งชาติกไ็ม่มีธนาคารของตวัเอง บางคนอยากซ้ือบา้น แต่ก็กูไ้ม่ผา่น ถือเป็นปัญหา แต่ว่าขอ้ดีของการเคหะ
แห่งชาติท่ีไดส้ังเกตเห็นก็คือ มีผูน้าํในวงการระดบัเจา้หน้าท่ีเป็นวิศวกร สถาปนิก กฎหมาย การเงิน การ
เคหะแห่งชาติเป็นองค์กรพื้นฐานทางดา้นวิชาการ บางคนท่ีเคยทาํงานท่ีการเคหะแห่งชาติเป็นสถาปนิก
ออกไปทาํงานขา้งนอกประสบความสาํเร็จมาก การเคหะแห่งชาติจึงเป็นแหล่งคนเก่ง จากการท่ีศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภไ์ดใ้ชเ้วลากบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมหลกัสูตร “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง” (Executive 
Development Program for Top Team) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นเวลา 9 วนั ไดเ้ห็นว่า บุคคลเหล่าน้ีเป็นคน
ท่ีใฝ่รู้ มีความสามารถมาก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีประสบความสําเร็จ ปัญหาในขณะน้ีคือ ล่าสุดมี
บริษทัเอกชนหลายแห่งท่ีเนน้ลูกคา้ระดบัรากหญา้ดว้ย เช่น พฤกษา เรียลเอสเตทซ่ึงเคยเนน้ลูกคา้ระดบับนก็
ลงมาเน้นระดบัล่างดว้ยเหมือนกนั  จึงไดมี้ขอ้เสนอแนะว่า แทนท่ีจะไปแข่งกนั ควรจะร่วมมือกนั เป็น
พนัธมิตร ขอ้ดีของการเคหะแห่งชาติ คือมีความสามารถบริหารชุมชนได ้ปัจจุบนัน้ี คนท่ีเป็นลูกคา้การเคหะ
แห่งชาติมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 2 ลา้นคน มีประมาณ 7 แสนกว่าครอบครัว ควรสร้างชุมชนการเคหะให้เป็น
ประโยชน์  

คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าววา่ โครงการดินแดงกเ็ป็นความสาํเร็จอยา่งหน่ึงของการเคหะแห่งชาติ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า โครงการดินแดงก็เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก็ประสบความสาํเร็จแลว้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภป์ระทบัใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
อบรมหลกัสูตร “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง” (Executive Development Program for Top Team) ของการ
เคหะแห่งชาติ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดเ้คยมาทาํงานร่วมกบัการเคหะแห่งชาติเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้ รองผูว้่าการ
เคหะแห่งชาติท่ีมาเป็นประธานพิธีปิดโครงการน้ีก็เคยเป็นลูกศิษยข์องศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภด์ว้ย  จึงได้
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ใชว้ิธีการเรียนแบบ Chira Way เวลาท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภส์อนก็กระตุน้ใหค้นคิด
วิเคราะห์ร่วมกนั ในเวลา 3 ชัว่โมงก็มี workshop คร่ึงหน่ึง ท่ีกระตุน้ใหค้นปะทะกนัทางปัญญาแลว้นาํเสนอ
ให้ไดรั้บทราบ แลว้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์็ให้ขอ้เสนอแนะ และกลุ่มอ่ืนๆ ก็ช่วยกนัออกความเห็น เป็น
การกระตุน้ท่ีดี และความเห็นเหล่านั้นก็จะเกิดมูลค่าข้ึนมา ก็มีความคิดใหม่ๆเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ยิ่งวนัน้ีท่ีคนท่ี
เรียนดา้นวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถฟังคนอ่ืนท่ีเรียนดา้นกฎหมาย  ชุมชน การเงิน  
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คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าววา่ อยากเห็นการเคหะแห่งชาติสานฝันใหทุ้กครอบครัวของไทยมีบา้นเป็น
ของตวัเอง และอยากเห็นการเคหะแห่งชาติเป็นองคก์รชั้นนาํสาํหรับองคก์รต่างๆในภาครัฐโดยเฉพาะใน
เร่ืองการพฒันาบุคลากร 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน การเคหะแห่งชาติยงัทาํเร่ืองการ
พฒันาคนไดไ้ม่ดี เพราะยงัทาํไม่ต่อเน่ือง บางคร้ังกเ็ปล่ียนไปบา้ง เชิญนิดา้หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัหรือ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มาสอนบา้ง ก็ไม่เป็นไร จะเลือกอนัใดอนัหน่ึงก็ควรจะทาํอยา่งต่อเน่ือง นาํความรู้
ของอาจารยเ์หล่านั้นท่ีมาช่วยการเคหะแห่งชาติ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไดเ้ปรียบเร่ืองการทาํงานอย่าง
ต่อเน่ือง มี 2 ท่านท่ีตามรายการอยู ่คนแรกคือ ศาสตราภิชาน ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ อีกคนคือ ผศ.ดร.พงษช์ยั 
อธิคมรัตนกุล ไดร่้วมกนัเปิดประเด็นเร่ือง ปัจจยัความทา้ทายการเคหะแห่งชาติ ซ่ึงจะตอ้งแข่งขนักบัเอกชน
มากข้ึน ก็อยู่ดว้ยกนัประมาณ 1 วนัเต็ม เชา้ข้ึนมาก็ไดเ้ล่าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฟังว่า การเคหะแห่งชาติใน
อนาคตกต็อ้งออกไปทาํสงครามนอกประเทศดว้ย เพราะฉะนั้นการเตรียมบุคลากรสาํหรับการเคหะแห่งชาติ
จึงเป็นเร่ืองสาํคญั ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภรู้์สึกโชคดีท่ีไดม้าร่วมงานกบัการเคหะแห่งชาติ 

 
 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวว่า ไดไ้ปทาํโครงการพฒันาบุคลากรเพ่ืออนาคตของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นคณะท่ี
เขม้แขง็มาก รศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก็อยูใ่นสภา
มหาวิทยาลยั คณะน้ีมีผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ 
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คุณวิชยั วรธานีวงศก์ล่าวว่า แพทยแ์ละพยาบาลก็เป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีเสียสละอย่างมาก ทาํงานจน

แทบไม่มีเวลาเป็นของตวัเอง แปลกใจท่ีสามารถแบ่งเวลามาเรียนรู้พฒันาตวัเองไดข้นาดน้ี ขอช่ืนชมในการ
บริหารจดัการดา้นเวลา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าวว่า กว่าท่ีจะจดัโครงการพฒันาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นท่ี 1ได ้ตอ้งมีการวางแผนนาํหัวหนา้ภาควิชาส่วนใหญ่มาเรียน ซ่ึง
พวกน้ีมีงานมากเพราะตอ้งรับใชส้ังคม นอกจากสอนแลว้ ตอ้งพานักเรียนข้ึนวอร์ด โครงการน้ีไดผ้่านไป
แลว้ 3 ช่วง ไดเ้รียนรู้ว่า พยาบาลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํ เวลาท่ีพวกเขาไดอ่้านหนงัสือ  Humanise: Why 
Human-Centred Leadership is the Key to the 21st Century ซ่ึงกาํหนดระยะเวลาไว ้3 ชัว่โมง พวกเขาขอ
เวลาเป็น 6 ชัว่โมง  
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พวกเขาบอกว่า คณะพยาบาลในอนาคตต้องสร้างผูน้ําท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ต้องเน้นไปท่ีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม แต่ขณะเดียวกนัตอ้งไม่ลืมความเป็นคนเก่งและความเป็นคนมีความสุข แต่อย่างน้อย
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมสาํคญั ในอนาคตขา้งหนา้ พยาบาลกต็อ้งจดัการกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ในยคุต่อไป 
การแพทยก์จ็ะมีเทคโนโลยใีหม่ๆเกิดข้ึน เป็นเทคโนโลยท่ีีจะมาทดแทนแรงงานคน นอกจากน้ี ผูน้าํเหล่าน้ีก็
ตอ้งมีความสามารถ เวลาท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภใ์หผู้เ้ขา้ร่วมโครงการอ่านหนงัสือภาษาองักฤษ ภาษาเขาดี
มาก ละเอียดอ่อนมาก และสามารถอธิบายและเช่ือมโยงไปถึงปัญหาของพยาบาลในยุคต่อไปได ้ขอ้ดีของ
หลกัสูตรน้ีคือ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีไม่มาก แต่มีการนาํคณะพนัธมิตรในมหาวิทยาลยัมาร่วมอีก 4-5 
คณะ เช่น คณะทนัตแพทย ์เภสัช เวลาท่ีเรียนดว้ยกนั ก็สามารถท่ีทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พวกเขาบอกแลว้ว่า 
เม่ือจบหลกัสูตรน้ีไปแลว้ ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ลกัษณะเป็น Value Creation กบั Value Diversity ใหม้ากข้ึน 
ในปีน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เร่ิมทาํโครงการให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การ
เคหะแห่งชาติ พฒันาคนต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง เป็นการสร้างผูน้าํใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทย ถา้มองวา่การพฒันา
ทุนมนุษยส์าํคญั กต็อ้งลงทุนใหดี้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ล่าววา่ ก่อนวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 มีข่าว Wilders นกัการเมืองขวาจดัสไตล ์
Le Pen และ Donald Trump ถา้ Wilders ชนะ ก็จะเกิด Domino Theory คือทาํอะไรเหมือนกนั Domino 
Theory เกิดตอน BREXIT มาท่ีเนเธอร์แลนดไ์ปฝร่ังเศสแลว้ไปเยอรมนีดว้ย ประเทศในกลุ่มยโุรปพวกน้ีก็
จะบา้คลัง่ชาตินิยม จะต่อตา้นมุสลิม ผูอ้พยพ ตอนน้ีมีผูอ้พยพเขา้ไปในเนเธอร์แลนด์มาก Wilders เป็น
นักการเมืองขวาจดั ต่อตา้นไม่ให้อ่านคมัภีร์อลักุรอาน  ต่อตา้นผูอ้พยพจากกลุ่มประเทศมุสลิม คลา้ยๆ 
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Donald Trump ถา้ Wilders มีคะแนนนิยมสูงข้ึนเร่ือยๆ ก็กลายเป็น Domino Theory อีกหน่อยไม่อยูใ่น EU 
แลว้ ถูกเบรกข้ึนมา เม่ือการเลือกตั้งผา่นไป คนยโุรปจึงโล่งใจ ถา้ Wilders ชนะ ก็คงจะนาํเนเธอร์แลนดอ์อก
จาก EU เพราะมีคนมุสลิมไปอยูใ่นเนเธอร์แลนดม์ากหลายลา้นคน จะ เกิด Domino Theory  หลงัจากน้ีจะมี
การเลือกตั้งท่ีฝร่ังเศสเดือนเมษายน แลว้จะมีการเลือกตั้งท่ีเยอรมนีดว้ย ถา้ Angela Merkel แพ ้คนขวาจดั
ข้ึนมาอีก กจ็ะมีปัญหาอีก นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัของเนเธอร์แลนดเ์ป็นนกัการเมืองสายกลาง มีข่าวข้ึนมา
ช่วงหน่ึงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีก็จะบินมาหาเสียงกบัคนตุรกีในเนเธอร์แลนด ์
นายกรัฐมนตรีคนน้ีต่อตา้นไม่ใหม้า จึงไดรั้บคะแนนนิยมสูงข้ึน แต่คะแนนเฉียดฉิวมาก นายกรัฐมนตรีคนน้ี
เป็นผูช้นะไดรั้บคะแนนแค่ 33 เสียงจาก 150 เสียง แต่ Wilders ไดรั้บแค่ 20 เสียง รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์
ไม่อนุญาตให้มีพรรคใหญ่ ตอ้งมีพรรคเลก็แลว้แบ่งเป็นตวัแทน ถา้รัฐธรรมนูญแบบน้ีนาํมาใชใ้นเมืองไทย
บ้าง ก็คงจะไม่เลว ทาํให้ได้มีโอกาสเห็นพรรคการเมืองเล็กๆ เข้ามาเป็นรัฐบาล ผลการเลือกตั้ งของ
เนเธอร์แลนด ์คนยโุรปกค็งจะโล่งใจไประยะหน่ึง ตอ้งติดตามกนัต่อไป 
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กลยุทธ์การเคหะรับมือความท้าทายในอนาคต 
โครงการอบรมหลกัสูตร “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง” (Executive Development Program for Top 

Team) ของการเคหะแห่งชาติมีกิจกรรมท่ีสาํคญัอนัหน่ึงคือ Panel Discussion วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของ
การเคหะ (ด้านการตลาด /การเงิน/วัฒนธรรมองค์กร/ การบริการ) ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดท้าํ workshop 
แลว้นาํเสนอกลยทุธ์สาํหรับการเคหะแห่งชาติในการรับมือความทา้ทายในอนาคต  

 
กลุ่มที ่1 นําเสนอ กลยุทธ์การตลาดในการโละสต๊อกบ้านของการเคหะฯ ให้หมดภายใน 1 ปี ไดแ้ก่ 

 
 

 

 

 

บทความพิเศษ 
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1. ถูกตอ้งและถูกใจ คือถูกตวัถูกใจคนขาย และคนซ้ือเป็นการขายตรง และมีการแนะนาํคนมาซ้ือ

ต่อ มีการกาํหนด Commission ให ้
การถูกใจคนซ้ือ คือ การจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ การเคหะฯ ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้ คือซ้ือ

ตามคุณภาพ หรือตกแต่งต่อเติมพฒันาแลว้ ส่ิงสําคญัคือบริการหลงัการขายของการเคหะฯ มีการพฒันา
คุณภาพชีวิตชุมชน แบ่งเป็นชุมชนเขม้แขง็ ชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเอง และชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเองแบบ
ยัง่ยนื มีการขายใหห้น่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มีการตั้งบริษทัลูกเพื่อดาํเนินการขาย จะทาํใหข้า้มพน้
อุปสรรคการขายทั้งปวง 

2. ถูกสตางค ์คือ หาแหล่งเงินทุน ใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา ใชเ้ร่ืองการแบ่งขายตามทาํเล การเฉล่ียตาม
ทาํเล ชั้น 1,2,3,4 ทาํเลหวัมุม ติดถนนหลกั ใหสิ้ทธิพิเศษผูซ้ื้อเดิม เช่น ฟันหลอ บา้นหวัมุม ทางสามแพร่ง มี
การเจรจาต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อผูข้าย นอกจากนั้นเป็นเร่ืองผลิตภณัฑแ์ละทาํเล 

3. ถูกตามกาลเทศะ คือ มีกลุ่มไลน์ Facebook ทุก Application ท่ีสามารถปรับเขา้หากนัในการรับส่ง 
4. การติดตามและประเมินผล คือ มีการติดตามและประเมินผลและจบัตอ้งได ้มีการนาํมาปรับปรุง

เพื่อตอบสนองได ้มีการตอบสนองจาํนวนลูกคา้ท่ีสนใจซ้ือ เป็นขอ้มูลในการทาํการตลาด สร้างภาพ รู้จกั
พฒันาใหค้นยอมรับ และสร้างความประทบัใจกบัลูกคา้ 

 
กลุ่มที ่3 นําเสนอการปฏิรูปค่าใช้จ่ายหลงัขายเสร็จให้เหลอืคร่ึงหน่ึงของค่าใช้จ่ายเดมิ เช่น เคหะ

ชุมชน หรือ ค่าดูแส่วนกลาง  ไดแ้ก่ 

 
1. การมอบโอนสาธารณูปโภคใหก้บัทอ้งถ่ิน หลายโครงการฯ ไม่สามารถมอบใหไ้ดอ้าจเน่ืองจาก

ทอ้งถ่ินไม่รับ และพ้ืนท่ีการมอบโอนยงัไม่เรียบร้อย ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซม การแกไ้ขท่ีตรงจุดตอ้งมี
ภาคีทอ้งถ่ิน ถา้ภาครัฐมาช่วยไดจ้ะเป็นเร่ืองดี เร่ืองภาษีจะรับเตม็ ๆ 

2. การบาํบดันํ้าเสียโดยใชพ้ลงังานทดแทน หลายพื้นท่ีตน้ทุนสูงจึงไม่เปิด จึงมีแนวคิดท่ีจะนาํ EM 
Ball มาใชแ้ละคาดวา่จะไดผ้ลจริง ส่วนอีกเร่ืองคือ Solar Cell ถา้ทาํไดจ้ะเป็นการลดค่าไฟ 

3. ดิจิตอล เทคโนโลย ีควรทาํใหเ้ป็นแบบ One Stop Service ไม่จาํเป็นตอ้งมากรุงเทพฯ สามารถเช็ค
ทั้งค่าใชจ่้ายและผอ่นส่งไดท้นัที 
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4. การจดัการขยะในชุมชน 

4.1 การคดัแยกขยะ คืนส่ิงดีใหพ้ี่นอ้งประชาชน 
4.2  ขยะรีไซเคิล สามารถสร้างรายไดช่้วยการศึกษา 

5. การจดัประโยชน์ใหชุ้มชน 
รายไดเ้ขา้องคก์รไดม้ากข้ึน เช่น แผงร้านคา้ต่าง ๆ มีการบุกรุกเพิ่มเติม มีการจดัประโยชน์

แผงร้านคา้ บางพื้นท่ีคืนพื้นท่ีใหก้บัพี่นอ้งประชาชน ทาํใหแ้ผงพื้นท่ีดูเป็นระบบ พื้นท่ีวา่งท่ีท้ิงรก
ร้างไว ้มีการบรูณาการ เอาหน่วยงานไปดูแล ลดค่าใชจ่้ายไปดูแลพื้นท่ีดว้ย 

 
กลุ่มที ่4 นําเสนอกลยุทธ์สําหรับการเคหะแห่งชาติในการปรับตัวและดําเนินการแข่งขันได้อย่างมี

ผลสัมฤทธ์ิสูงวา่ 
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นาํปัญหามาเป็นโอกาสและไปร่วมมือกบัคู่แข่งรายอ่ืน ทาํใหส้ามารถตอบสนองแผนฯ10 ปีไดเ้ร็ว
ข้ึน มากข้ึน มีการใชป้ระโยชน์ท่ีมีอยูใ่นการสร้าง Provider 

การลงทุนโครงการฯใหม่ตอ้งตอบโจทยไ์ดม้ากข้ึนเร่ืองเทคโนโลย ีClimate Change การป้องกนั
พื้นท่ีความเส่ียง ท่ีดินของภาครัฐ ภาคเอกชน 

กลยทุธ์การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยหาประโยชน์ในโครงการ  
เร่ือง พ.ร.บ. การเคหะฯ ไม่เชิญชวนภาคเอกชนเท่าท่ีควร เน่ืองจากภาคเอกชนรับความเส่ียงมากกวา่

ภาครัฐ ดงันั้นจะทาํอะไรใหเ้อกชนเขา้มามากข้ึน 
กลุ่มลูกคา้ยงัเป็นกลุ่มรายไดน้อ้ย และรายไดป้านกลาง มีการมองถึงกลุ่มมีรายไดสู้งดว้ย 
สวสัดิการของพนกังานท่ีอยูฟ่รี มีการเปิดโอกาสใหท้าํได ้มีเร่ืองโอกาส ทั้งหมดใชว้ิธี PPP เขา้มา

จดัการในดา้นต่าง ๆ 
เมืองชายแดน การพฒันาพื้นท่ีจะมีมูลค่ามากข้ึน การลดความเป็นเมืองมากข้ึน สร้างเศรษฐกิจ

ชายแดนมากข้ึน 
การฟ้ืนฟโูครงการฯเดิม ใหมี้การปรับปรุงและเพิ่มมูลค่า 
ประหยดัทรัพยากรในการลงทุน 
การดูเร่ืองความเหมาะสมของพ้ืนทีในการพฒันา การเป็น Regulator การสร้างความเช่ือมัน่ให้

หน่วยงานภาครัฐ การช่วยเหลือทางดา้นวิชาการ การลงทุน มีเร่ือง Skill ในการส่ือสาร กฎหมาย และ
นโยบายต่าง ๆ ดว้ย 
 

กลุ่มที ่2 นําเสนอกลยุทธ์สําหรับการเคหะแห่งชาติในยุคประเทศไทย 4.0 ดงัน้ี 
1.การเตรียมเร่ืองคน ผูน้าํอยา่งไร บริหารความแตกต่าง หรือ Diversity และการเอาชนะอุปสรรค 

1.1 การเตรียมทั้งผูน้าํและคนในองคก์รเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลง 
1.1.1 การปรับ Mindset ผูบ้ริหารและคนในองคก์ร ส่งเสริมการใหค้วามรู้ ใหห้ดั

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค มาส่ือสารและปรับใชก้ารทาํงาน หาแนวทางแกไ้ขเพ่ือปรับปรุง
แนวคิดหรือกระบวนการใหดี้ข้ึน 

1.1.2 การทบทวนวิสยัทศันแ์ละปรับพนัธกิจใหส้อดคลอ้งกบั Thailand 4.0 
 

1.2 ความทา้ทาย 
ความทา้ทายทาํใหมี้การเอาชนะความหลากหลาย มีสายอาชีพหลากหลาย มีวิศวะ 

การขาย บญัชี ฯลฯ การกาํหนดงานและกิจกรรมใหมี้การร่วมกนัในอาชีพหลากหลาย มี
การทาํ Cross Function มากข้ึน มีการส่งเสริมใหอ้งคก์รมีความหลากหลาย มีการส่งเสริม
ดา้นนวตักรรม 
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ในดา้นอาย ุควรหาจุดเด่นของแต่ละช่วงวยัมาบูรณาการทาํงาน Gen X ถ่ายทอด
การทาํงานเน่ืองจากมีประสบการณ์สูง สู่ Gen Y ท่ีเก่งเทคโนโลย ีและทาํงานรวดเร็ว 

ในดา้นเพศ ควรส่งเสริมใหช้ายหญิงทาํงานร่วมกนัได ้
สถานะครอบครัว มีความหลากหลาย คนท่ีมีครอบครัวแลว้ กบัคนท่ียงัไม่ได้

แต่งงาน ตอ้งจดัสวสัดิการใหค้รอบคลุม มีการเสริมศูนยเ์ดก็เลก็ สร้างบา้นพกัพนกังาน 
สถาบนัการศึกษา ไม่มีอุปสรรคสามารถทาํงานร่วมกนัได ้

2. Talent Management 
ควรพฒันาเร่ือง Happiness at work ท่ีส่งเสริมทาํใหส้าํมารถทาํงานท่ีใดกไ็ด ้เป็นการเปิด

ช่องทางใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
3. การปรับวฒันธรรมองคก์ร 

วฒันธรรมองคก์รท่ีมีการทาํงานแบบพีน่อ้งมีจุดดีหลายอยา่ง ควรจดัท่ีอยูแ่บบพีน่อ้ง สร้าง
เครือข่าย สร้าง Networking ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคประชาชนและภาครัฐ ดา้นสถาบนัการศึกษา 

 ในการพฒันาจาก Good to Great ตอ้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ใหมี้การ Coaching ใหเ้ห็นอยา่ง 
ชดัเจน ถา้ทาํไดจ้ะเพิ่มมูลค่าการทาํงานใหมี้ความหลากหลายและ Create ใหม่ ๆ 

 
การนาํเสนอผลการทาํ Workshop คร้ังน้ีมีประโยชน์มาก ถา้มีการนาํไปใช ้จะเป็นกลยทุธ์อยา่งดีท่ี

ช่วยใหก้ารเคหะแห่งชาติสามารถรรับมือความทา้ทายในอนาคตไดดี้ 
 
 

เขมิกา ถึงแก้วธนกลุ 
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ติดตามส่ือเพือ่การพฒันาความรู้ และติดอาวุธทางปัญญา กบั Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ คดิเป็น..ก้าวเป็น.. กบั ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวนัจันทร์สัปดาห์ที ่1 ของเดือน เวลา 13.30-14.00 น. 

 

 ติดตามฟังรายการวิทย ุHuman Talk 
ทุกเชา้วนัอาทิตย ์เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอร์เน็ต 

 

 
 

 


