
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ท่านมีแนวทางในการบริหารยุทธศาสตร์ของ วว. 
อย่างไร 

	ก่อนอื่นต้องท�ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันก่อนกับค�ำว่ำ	

ยุทธศำสตร์	 กลยุทธ์	 หรือ	 Strategy	 ไม่ว่ำจะเรียกค�ำไหนสิ่ง

ที่พวกเรำควรเข้ำใจให้ตรงกันคือ	 กำรแจกแจงหรือก�ำหนด

ประเด็นหรือสิ่งที่ต้องท�ำ	 เพื่อให้บรรลุพันธกิจหรือเป้ำหมำย

ขององค์กร	 จำกน้ันจึงน�ำมำก�ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรหรือ

แผนปฏิบัติกำร	 (action	 plan)	 ว่ำจะต้องมีขั้นตอนด�ำเนินกำร

อย่ำงไรต่อไป	 และจะวัดผลอย่ำงไร	 เพื่อให้เรำสำมำรถควบคุม

ให้เกิดกำรปฏิบัติได้ในแต่ละยุทธศำสตร์

ดังนั้น	ยุทธศำสตร์ที่ดีจึงต้องมีควำมเหมำะสมในแต่ละ

ช่วงเวลำและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร	 ส�ำหรับ	 วว.	 เรำ

มีพระรำชบัญญัติสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	 2522	ก�ำหนดบทบำทให้ต้องมีหน้ำที่และได้

ออกมำเป็นพันธกิจ	วว.	ดังนี้

1.	 วิจัยพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริกำร	ตอบ

สนองกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

2.	 ให้บริกำรวิเครำะห์	ทดสอบ	สอบเทียบ	ตรวจสอบ	

รับรองระบบคุณภำพ	 อบรม	 และที่ปรึกษำ	 เพื่อยกระดับควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม

บทสัมภาษณ์ 
ดร.อาภากร สุปัญญา 

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.

การเปล่ียนแปลงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งผลโดยตรงถึงการต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท�งานของทุกหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวิทย์ฯ เดิมอย่างไรบ้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฉบับนี้ ได้รับเกียรติเข้าสัมภาษณ์ 
ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) ท่านใหม่ของ วว. ถึงแนวทางและ
ทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ใหม่ของ วว. ในยุคที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหลายมิติไว้อย่างไร โปรดติดตาม
ได้ในคอลัมน์คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ฉบับนี้

การบริหารยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 256210

วว. 



“
”

3.	ถ่ำยทอดเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	สู่อุตสำหกรรม

และวิสำหกิจชุมชน	และผลักดันให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้ง

เชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

4.	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิ-

ภำพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงท่ีทันสมัยและมีธรรมำภิบำล

พร้อมทั้งยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสู่นักสร้ำงสรรค์

นวัตกรรม

ดิฉันพบว่ำ	 ผู ้บริหำรระดับสูงของ	 วว.	 ชี้น�ำองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์	 “เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน”	

พร้อมก�ำหนดค่ำนิยมหลัก	 TISTR	 ให้เป็นหลักปฏิบัติของ	 “คน	

วว.”	 ในกำรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนด้วยกัน	 เม่ือ

มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้ว	 และมีกำรก�ำหนดแผน

ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์	 ซึ่งเกิดจำกกำรพิจำรณำว่ำจะด�ำเนิน

กำรเรื่องใดเป็นส�ำคัญ	 โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำก

ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในของ	วว.	

กำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยนอก	 เช ่น	 กำร

เปล่ียนแปลงบทบำทหน้ำที่ของกระทรวง	 กำรเปลี่ยนแปลงของ

รัฐบำล	 กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	 และกำรเปลี่ยนแปลงของ

สังคมมำเป็นยุคสังคมสูงวัย

กำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยใน	 เช่น	ศักยภำพและ

ข้อจ�ำกัด	 กำรเปลี่ยนผ่ำนคนรุ่นใหม่เข้ำสู่ยุควัยท�ำงำนแทนที	่

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับวิธีกำรท�ำงำน

แบบใหม่ๆ	 กำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยภำยนอกที่ส่งผลกระ-

ทบต่อกฎระเบียบต่ำงๆ	ภำยใน

แนวทำงบริหำรยุทธศำสตร์	 คือ	 กำรท�ำให้ยุทธศำสตร์

ที่ก�ำหนดนั้นถูกน�ำสู่กำรปฏิบัติได้ตำมแผน	 และติดตำมผลกำร

ปฏิบัติว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่	 หำกมีสถำนกำรณ์กำร

เปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึ้นและอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน

งำนขององค์กร	 ก็ต้องมีกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์	 มำทบทวนและ

ปรับปรุงแผน	

ส่ิงที่เปล่ียนแปลงส�ำคัญหน่ึงท่ีท�ำให้	 วว.	 ต้องมีกำร

ทวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์คือ	 กำรเปลี่ยนรัฐบำล	 กำรควบ

รวมกระทรวง	อว.	ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนงำนผ่ำน	4	แพลตฟอร์ม	คือ	

1.	กำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบันควำมรู้	 2.	กำรวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม	3.	กำรวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน	4.	กำรวิจัยและ

สร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจท้องถิ่น	

จำกเหตุผลดังกล่ำวยุทธศำสตร์ของ	วว.	จึงต้องท�ำคู่ขนำนไปทั้ง

กำรท�ำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ตลำดเชิงพำณิชย์	 และตอบโจทย์กำร

ขับเคลื่อนของประเทศ

ยุทธศาสตร ์ที่ดีต ้อง
มี คว าม เหมา ะสม ใน
แต ่ ล ะช ่ วง เ วลาแล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจ
ขององค์กร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จากยุทธศาสตร์ที่ วว. ตั้งไว้ ท่านเห็นว่ามีจุดที่จะต้อง
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมตรงไหนบ้างหรือไม่ 

ยุทธศำสตร์ของ	วว.	ปัจจุบัน	มี	4	ด้ำนด้วยกัน	ได้แก่

1.	 สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร	

เพื่อตอบสนองกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ

ให้มั่งคั่ง

2.	 ยกระดับคุณภำพชีวิต	 และลดควำมเหลื่อมล�้ำทำง

สังคม	 เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 ด้วยวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

3.	 สร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ	 และชุมชนให้

มั่นคงและยั่งยืน

4.	 พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง	 ทันสมัย	 เข้มแข็ง	 พึ่ง

ตนเองได้	และมีธรรมำภิบำล

จำกยุทธศำสตร์ของ	 วว.	 ข้ำงต้น	 ยังจะต้องมีกำร

ปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับทิศทำงกำรเคล่ือนของ

ประเทศและกระทรวง	 กำรก�ำหนดจุดเน้นท่ีส�ำคัญท่ีต้องขับ

เคลื่อน	อะไรคือสิ่งที่เรำต้องด�ำเนินกำรแบบเร่งด่วน	กำรพัฒนำ	

แพลตฟอร์ม	 กำรท�ำงำนที่สำมำรถบูรณำกำรศักยภำพของ	

“คน	 วว.”	 เพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	 และพัฒนำระบบ

กำรติดตำมประเมินผล	 เพื่อให้สำมำรถน�ำมำปรับปรุงแผนงำน/

ยุทธศำสตร์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	

กำรพัฒนำยุทธศำสตร์โดยท่ัวไปมักท�ำใน	 2	 วิธี	 คือ	

(1)	 กำรพัฒนำจำกบนลงล่ำง	 กำรพัฒนำจำกผู้บริหำรและผู้

เชี่ยวชำญแล้วสั่งกำรลงไปให้ปฏิบัติ	 วิธีนี้ทุกคนต้องปฏิบัติ

ตำมแม้ไม่เห็นด้วย	 กับ	 (2)	 กำรพัฒนำโดยกำรน�ำข้อมูลที่ผ่ำน

กำรวิเครำะห์แล้วสู่กำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแผนงำน	 ภำย

ใต้กำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น	 ก็เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีส่วน

เป็นเจ้ำของ	 โดยอำจจะผ่ำนผู้บริหำรระดับกลำงเป็นผู้รวบรวม

ข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 วิเครำะห์และกล่ันกรองข้อมูล	

เข้ำมำสู่กำรท�ำแผนยุทธศำสตร์	 วิธีนี้ทุกคนจะท�ำตำมด้วยควำม

เต็มใจ	 แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันกำรผสำนทั้ง	

2	วิธีจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ	ซึ่ง	วว.	เลือกที่จะผสำนวิธีดึงจุดดี

ของแต่ละแบบมำผสมผสำนกัน

เป้าหมายแห่งความส�เร็จ ในฐานะ รอง ผวว.ยธ. คือ
อะไรบ้าง 

เป้ำหมำยแรกคือ	 ต้องเตรียมคน	 วว.	 เพื่อรองรับกำร

เปล่ียนแปลงในอนำคต	 จำกสภำพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปมำก

ในปัจจุบัน	 ทุกคนต้องเข้ำใจเป้ำหมำยส่ิงที่เรำจะไปด้วยกันใน

ควำมหมำยเดียวกันก่อนว่ำ	 วว.	 จะเดินไปทำงไหน	 เพื่อร่วมกัน

สร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนใหม่ขึ้นมำ	 ให้สำมำรถท�ำงำนเป็นทีม

ได้อย่ำงเข้มแข็ง	บูรณำกำรกันได้	มีควำมยืดหยุ่น	คล่องตัว	และ

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดขององค์กร	

“
”

คนหนึ่งคนมีทั้งบวกและ
ลบ มีทั้งจุดแข็งและจุด
อ่อน ส�คัญคือ เรามอง
เห็นมุมบวกและเลือกใช้มุม
เก่งของแต่ละคนหรือยัง

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กำรน�ำ	 OKR	 (Objectives	 &	 Key	 Results)	 เข้ำมำ	

ทดลองปรับใช้	 โดยอำจเริ่มจำกภำยในบำงกลุ่มก่อน	 โดยน�ำมำ

ผสมผสำนกับระบบ	KPI	 (Key	Performance	 Indicators)	 ใน

ปัจจุบันให้เป็นแบบไฮบริด	 เพรำะดิฉันเช่ือว่ำกำรใช้	 OKR	 ภำย

ใต้	“คน	วว.”	ซึ่งเก่งอยู่แล้ว	เรำจะสำมำรถสร้ำงเป็นทีมเล็กๆ	แต่

เป็นทีมที่ท�ำงำนเร็ว	 จะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นและจบเป็นชิ้น	

เป้ำหมำยท่ีสองคือ	 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เรำ

ต้องสำมำรถบริหำรจัดกำรบนฐำนข้อมูลที่มีอยู่	จะท�ำอย่ำงไรให้

ระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 เป็นปัจจุบัน	 (real-

time)	 อำทิ	 ข้อมูลกำรเงิน	 ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	ข้อมูลด้ำน

กำรสนับสนุนเชิงพื้นท่ี	 (area	 based)	 และนอกจำกนี้ควรจะ

ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของ	 วว.	 ให้สอดคล้องกับ

ระบบสมัยใหม่ด้วย

เป้ำหมำยที่สำมคือ	กำรช่วยกันขับเคลื่อน	วว.	สู่กำรรับ

รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	หรือ	TQA	(Thailand	Quality	Award)	

ซึ่งเป็นรำงวัลอันทรงเกียรติ	 ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	

เป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรของ

องค์กรท่ีทัดเทียมระดับมำตรฐำนโลก	 และเป็นกลไกหนึ่งในกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่องค์กรได้

สิ่งที่อยากจะกล่าวสรุปท้ายเพิ่มเติม 

อยำกให้พวกเรำให้ควำมส�ำคัญกับกำร	 “มองควำม

งดงำมของบ้ำนทั้งหลังมำกกว่ำกำรเพ่งมองก้อนอิฐที่วำงไม่ตรง

เพียงไม่กี่ก้อน”	 เพรำะมันจะท�ำให้เรำเสียเวลำที่ใช้ส่วนดีหรือ

จุดแข็งของพวกเรำมำท�ำงำนร่วมกัน	 โดยส่วนตัวเชื่อว่ำคนหน่ึง

คนมีทั้งบวกและลบ	 มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน	 ส�ำคัญคือ	 “เรำ

มองเห็นมุมบวกและเลือกใช้มุมเก่งของแต่ละคนหรือยัง”	 ถ้ำ

เพียงเรำรู้จักใช้จุดแข็งของเรำท�ำงำนหรือหัวหน้ำเลือกใช้จุดแข็ง

ลูกน้องท�ำงำน	กำรท�ำให้เกิดบรรยำกำศกำรท�ำงำนร่วมกัน	กำร

บริหำรงำนต่ำงๆ	ก็จะประสบควำมส�ำเร็จ	

ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ยุทธศำสตร์ของ	 วว.	 ส�ำเร็จได้

คือ	 พวกเรำต้องหำเวทีคุยกัน	 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีคิดและวิธี

กำรท�ำงำนของกันและกัน	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยหรือหัวใจ

ของโครงกำรที่รับผิดชอบ	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยกำรท�ำงำน

ของกอง/ศูนย์/ส�ำนัก	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยของระบบงำน

ส�ำคัญ	คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยของ	วว.	หำกเรำเข้ำใจเป้ำหมำย

ตรงกัน	จะเกิด	“พลังของกำรขับเคลื่อน”	

สุดท้ำยที่อยำกจะบอกเล่ำคือ	 ตลอดเวลำของกำร

ท�ำงำนได้เรียนรู้ค�ำว่ำ	“ให้โอกำส”	และ	“ให้เกียรติ”	เสมอและ

ยึดถือปฏิบัติมำตลอด	และเมื่อมำท�ำงำนที่	วว.	ก็ได้รับค�ำแนะน�ำ

จำกผู้บริหำรระดับสูงที่นี่ว่ำกำรท�ำงำนคือ	 “กำรให้เกียรติ	 ให้

โอกำส	 และ	 respect”	 ดังนั้นจึงไม่ยำกล�ำบำกนักที่จะปรับตัว

เพื่อท�ำงำนในต�ำแหน่ง	 “ผู้บริหำรของ	 วว.”	 ในช่วงเวลำที่ผ่ำน

มำ	ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงำน	วว.	โดยเฉพำะน้องๆ	ในกลุ่ม	ยธ.	

ให้กำรต้อนรับ	ให้ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ

	 หลักกำรท�ำงำนง่ำยๆ	 ที่จะท�ำให้เรำท�ำงำนอย่ำงเป็น

ระบบได้	 คือ	 3P	คือ	 Purpose	หรือ	 “เป้ำหมำย”	 ไม่ว่ำจะท�ำ

อะไรเรำต้องต้องตอบค�ำถำมท�ำไมต้องท�ำให้ได้ก่อนลงมือท�ำ		

Process	 คือกระบวนกำรที่จะต้องท�ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยมี

อะไรบ้ำง	และ	Performance	คือผลจำกกำรท�ำงำนคืออะไร	ซึ่ง

จะท�ำให้เรำ	 สำมำรถติดตำมวัดผลได้และสำมำรถย้อนไปตอบ

โจทย์	Propose	ได้	นี่คือหลักที่ใช้ในกำรท�ำงำนได้ทั้งตัวเรำและ

ระดับหน่วยงำน	ที่ดิฉันอยำกจะฝำกไว้	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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