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คํานํา 

 คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และส่งเสริม
พฤติกรรมที ่พึงประสงค์ของบุคลากรที ่สอดคล้องตามค่านิยม         
และวัฒนธรรรมองค์กร โดยนําเสนอนโยบายการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม การขับเคลื่อนและส่งเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามค่านิยม ความหมายและความสําคัญของค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กร แนวทาง สาระสําคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. ทั้งนี้เพื่อให้ค่านิยม VRSAT เป็นกลไก
สําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของคนและองค์กรให้ กกท.บรรลุซึ่ง
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 
 

 

  



คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 2 

 

คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 2 

 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานํา 1 
สารบัญ 2 

1 VRSAT ค่านิยมการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 3 
2 ความเช่ือและวิถีปฏิบัติของบุคลากร 5 
3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสําคัญอย่างไรกับ กกท. 8 
4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมของ กกท. 
10 

5 นโยบายการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 12 
6 แนวทางการขับเคล่ือนค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 13 
7 แนวทางการประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม

ของ กกท. 
16 

บทสรุป  21 
 

  



คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 3 

 

คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 3 

 

 

1 

VRSAT ค่านิยมการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

 ค่านิยม (Values) คือ สิ่งที่บุคลากรและองค์กร “ให้คุณค่า” เช่น เมื่อมีผู้แสดง

พฤติกรรมที ่ดีในการทํางานเป็นทีมแล้ว ผู้แสดงพฤติกรรมรู ้สึกภูมิใจในตนเอง        

เพื่อนร่วมทีมต่างชื่นชม ผู้บริหารและองค์กรต่างให้การสนับสนุน นั่นหมายถึง “การ

ทํางานเป็นทีม” เป็นค่านิยมขององค์กร เนื ่องจากเป็นสิ่งที ่บุคลากรและองค์กร           

“ให้คุณค่า” ในเรื่องนั้นนั่นเอง 

ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรและองค์กร “ไม่ให้คุณค่า” กับเรื่องนั้น ถึงแม้จะ

ระบุไว้ในเอกสารว่าเป็นค่านิยมของค์กรก็ตามที แต่ไม่อาจเรียกได้เป็นค่านิยมของ

องค์กรในทางปฎิบัติ 

วัฒนธรรมองค์กร คือ ความคิดความเชื่อของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ยึดถือ

ยอมรับกัน โดยอาจเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้

ค่านิยม (Values) เป็นวัฒนธรรมองค์กรประเภทหนึ่ง เป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนด

ขึ้นมาเพื่อกําหนดเป็นบรรทัดฐานของสังคมว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา อันเป็นแบบ

แผนภาพกว้างในการปฎิบัติ เพื่อให้ได้ผลอันพึงปรารถนาร่วมกัน 

 กกท. มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน

ยึดถือและประพฤติปฏบิัติไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ VRSAT  

ความมีวิสัยทัศน์ (V : Visionary) : มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมาย ริเริ่ม
สิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ ทําให้แตกต่างหรือทันสมัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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การบริหารความเสี ่ยง (R : Risk Management) : กล้าเสี ่ยง กล้าทดลอง       
คว้าโอกาสโดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเพื ่อก้าวให้ทันการเปลี ่ยนแปลง              
และตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง  

 
ความมีสปิริต (S : Spirit) : มีจิตใจกล้าหาญ เข้มแข็ง มีความดีงาม มีนํ้าใจ

นักกีฬา กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาในการทํางาน 
 
ความพร ้ อมร ั บผ ิ ดชอบ  (A : Accountability) : ม ี เ จตจ ํ า นงส ุ จ ริ ต                           

ในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม พร้อมรับผิดในทุกสถานการณ์ 
มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
การทํางานเป็นทีม (T : Teamwork) : มีภาวะผู้นํา ทุ่มเทเต็มศักยภาพ  สร้างพลัง

ความร่วมมือ เคารพในความแตกต่าง มุ่งเน้นเป้าหมายร่วม สร้างความสัมพันธ์ที ่ดี           
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

 “ คิดไกลไปข้างหน้า (Visionary)  
 

        กล้าเส่ียงและรับมือ (Risk Management) 
 

        ยึดถือสปิริต (Spirit) 
 

        รับชอบ รับผิด พร้อมแก้ไข (Accountability) 

                  สู่ความยิ่งใหญด้่วยพลังทีม (Teamwork)   ” 
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ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคลากร 
 

1. ความมีวิสัยทัศน์ (V : Visionary)  
 ความเชื่อร่วมกันของเรา 
    พวกเรามีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมาย ริเริ่มสิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ ทําให ้ 
    แตกต่างหรือทันสมัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
วิถีทางในการปฏบิัติตน 
§ วางแผนระยะยาวและระยะสั้น และปฏบิัติตามแผน มุ่งเน้นเป้าหมาย 
§ คาดการณ์ มองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
§ กล้าคิดนอกกรอบ กล้านําเสนอริเริ่มสิ่งใหม ่
§ กล้าส่งเสริมให้เกิดการนําความคิดใหม่ไปปฏิบัติ 
§ พัฒนาการทํางานให้แตกต่างและทันสมัยอยู่เสมอ 

 
2. การบริหารความเสี่ยง (R : Risk Management) 
    ความเชื่อร่วมกันของเรา 
    พวกเรากล้าทดลองทําสิ่งใหม่ คว้าโอกาสโดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร             
    เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตระหนักและสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้  
 
 วิถีทางในการปฏบิัติตน 

§ กล้าทดลองนําเครื่องมือ หรือแนวคิดใหม ่ๆ มาใช้ในการทํางาน 

§ กล้าเสี่ยงคว้าโอกาสในการปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

§ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

§ สามารถจัดการความเสี่ยงในการทํางาน 
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3. ความมีสปิริต (S : Spirit) 
    ความเชื่อร่วมกันของเรา 
    พวกเรามจีิตใจกล้าหาญ เข้มแข็ง มีความดีงาม มีนํ้าใจนักกีฬา กระตือรือร้น 
    และมีชีวิตชีวาในการทํางาน 
 
    วิถีทางในการปฏบิัติตน 

§ ปฎิบัติงานและดํารงตนด้วยจิตใจกล้าหาญ เข้มแข็ง 
§ ยึดมั่นในความดีงาม 
§ มีนํ้าใจนักกีฬา 
§ กระตือรือร้นมีชีวิตชีวาในการทํางาน 

 
 

4. ความพร้อมรับผิดชอบ (A: Accountability)  
    ความเชื่อร่วมกันของเรา 
    พวกเรามีเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
    พร้อมรับผิดชอบในทุกสถานการณ์ มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
วิถีทางในการปฏบิัติตน 
§ มีเจตนาดีในการทํางาน 
§ มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีศีลธรรม และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม 
§ กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
§ รักษาและปฏบิัติตามคํามั่นสัญญา 
§ มีความโปร่งใสในการทํางานและตรวจสอบได ้
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5. การทํางานเป็นทีม (T : Teamwork) 
    ความเชื่อร่วมกันของเรา 
    พวกเราเป็นสมาชิกที่ดี สามารถนําทีม ทุ่มเท ทําเต็มศักยภาพ สร้างพลัง                 
    ความร่วมมือ เคารพในความแตกต่าง มุ่งเน้นเป้าหมายร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ด ี 
    ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
วิถีทางในการปฏบิัติตน 
§ มีทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกัน 

§ ทํางานเป็นทีมทั้งในฝ่ายและสํานัก ในองค์กร และหน่วยงานภายนอก 

§ อุทิศตนและสนับสนุนกันและกันอย่างเต็มกําลัง 

§ ตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

§ ภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของ กกท. 
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสําคัญอย่างไรกับ กกท. 

 

 ค่านิยม ถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยเป็นปัจจัย

หลักท่ียึดเหนี่ยวบุคลากรให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความยั่งยืน

ในการพัฒนา 

 แมคคินซีย์ (McKinsey) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา ได้นําเสนอแบบจําลอง 
7s ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่มองว่าองค์กรที่ดีเกิดจาก

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการ ได้แก่  
• กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 
• โครงสร้างองค์กร (Structure) 
• กระบวนการทํางาน (Systems) 
• รูปแบบการบริหารของผู้บริหาร (Style)  
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staff) 
• ทักษะของบุคลากร (Skills) 
• ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values) 

 

แสดงให้เห็นว่า ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร (Shared Values)  มีความสําคัญ

และเช่ือมโยงกับปัจจัยอ่ืน ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
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 เกณฑ์การประเมินผลรรัฐวิสาหกิจ (SE - AM) กําหนดให้รัฐวิสาหกิจเสริมสร้าง

ค่าน ิยมองค์กร (Core Values)  ผ่านการกําหนดพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค์                    

โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติตนจนเกิด         

เป ็นว ัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ทั ้งน้ี  การเสร ิมสร ้างค ่าน ิยม                   

ของ กกท. คือ VRSAT ประกอบด้วย  

 ความมีวิสัยทัศน์ (V : Visionary)  

 การบริหารความเส่ียง (R : Risk Management)  

 ความมีสปิริต (S : Spirit)  

 ความพร้อมรับผิดชอบ (A : Accountability)  

 การทํางานเป็นทีม (T : Teamwork) 

 โดยสรุป ค่านิยมร่วมเป็นปัจจัยพื ้นฐานจากภายใน มีส่วนสําคัญใน             

การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานขององค์กร เมื่อค่านิยมร่วมมีความชัดเจน         

การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะง่ายข้ึน และได้ผลงานท่ีมีพลัง  

 

  



คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 10 

 

คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  กกท. 10 

 

 

4 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ประโยชน์ต่อองค์กร ประโยชน์ต่อการบริหาร และประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของบุคลากร ดังนี ้
 

ประโยชน์ต่อองค์กร (Organizational Contribution) 

• ช่วยให้ดําเนินงานมีพลัง การมีค่านิยมเป็นจุดยึดเหนี่ยวก่อให้เกิด

ความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งผลักดันให้การทํางานมีประสิทธิผล 

• ช่วยให้การทํางานมีความราบรื่น ลดการขัดแย้ง ทําให้การทํางาน

ของทุกฝ่ายมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน และสําเร็จอย่างรวดเร็ว 

• ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในระดับสูง ผลการเนินงานเกิดจาก

ความสอดคล้องของค่านิยมกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านกลยุทธ์

องค์กร และการบริหารจัดการ นําไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
  

ประโยชน์การบริหาร (Managerial Contribution) 

• เป็นแนวทางในการบริหารและการตัดสินใจในการทํางาน เมื่อเกิด      

ข้อสงสัยต่อการตัดสินใจ ค่านิยมจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจ

ของผู ้บร ิหาร  ทําให ้ต ัดส ินใจได ้อย ่างรวดเร ็วและสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ที่แท้จริงขององค์กร 
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• ช่วยในการบริหารจัดการบุคลากร การบริหารที่อยู่บนพื้นฐานของ

ค่านิยมร่วม จะช่วยลดปัญหาในการบริหารบุคลากร โดยใช้ค่านิยม         

เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย  

• ช่วยในการขับเคลื่อนผลการปฎิบัติงานของทีม ท่ามกลางความ

หลากหลายของเหตุผล  ทุกคนมีอ ิสระในการแสดงความคิดเห็น             

การทํางานเป็นทีมจําเป็นต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยอมรับร่วมกัน สิ่งนั้น คือ 

ค่านิยมที่องค์กรม ี

  

ประโยชน์ต่อการดําเนินของบุคลากร (Operational Contribution) 

• ทําให้ทราบว่าองค์กรคาดหวังรูปแบบพฤติกรรมแบบใด ผู้บริหาร       

และบ ุคลากรมีความเข ้าใจท ี ่ตรงกันว ่าจะต ้องมีการแลกเปลี ่ยน

พฤติกรรมแบบใด  และองค์กรต ้องการพฤติกรรมแบบใด  แม ้จะ

เปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาก็ตาม 

• เป ็นแบบแผนในการประพฤติปฎิบ ัติ บุคลากรสามารถทราบได้           

โดยปริยายว่าจะการปฏิบัติตนแบบใด โดยใช้ค่านิยมองค์กรเป็นแนวทาง       

ในการดําเนินงาน 

• ช่วยให้เกิดความมั ่นใจในการทํางาน บุคลากรสามารถวางแผน          

ในการพัฒนาตนเอง สามารถดํารงตนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ค่านิยมเป็น

ทิศทางในการปฏบิัติงาน  
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นโยบายการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 

 การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนดนโยบายในการเสริมสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ไว้ดังน้ี 

1. ประกาศใช้ VRSAT เป็นค่านิยมขององค์กร 

2. มีการส่ือสาร VRSAT ในรูปแบบต่าง ๆ  

3. ผู้นําทุกระดับเป็นแบบอย่างในการใช้ VRSAT ในการบริหารงาน 

4. สอดแทรกการใช้ VRSAT ในการทํางานปกติในทุกฝ่าย 

5. นําค่านิยม VRSAT มาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ในช่วงเริ่มแรก 3 - 5 ปี กําหนดให้มีผู้นําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 

มีบทบาทในการสื่อสารและเป็นแบบอย่างในการสร้างการเปลี่ยนแปลง จะมีส่วน

เร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยมีผู้บริหารในทุกระดับมีส่วนช่วยในการสนับสนุน 
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แนวทางการขับเคล่ือนและส่งเสริม 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 

แนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมของ กกท. 

ให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ถาวร แบ่งออกได้เป็น 4 มาตรการ ตามแนวคิด

ของ Edgar Schein ประกอบด้วย 

1. กระบวนการคัดสรรบุคลากร (ASA : Attraction-Selection-Attrition)  
เปรียบเสมือนตะแกรงร่อนเพื่อให้บุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันทํางาน
อยูร่่วมกันในองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็น 
• การดึงดูด (Attraction) องค์กรจะดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้อง

ตามคุณสมบัติและคุณลักษณะที่วางไว้ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สาขา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะ  

• การคัดเลือก (Selection) องค์กรจะคัดเลือกคนที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ต้องการมากขึ้น ทําให้บุคคลที่เข้ามาทํางานมีลักษณะใกล้เคียงกับ
บุคคลอยู่ในองค์กร 

• การขจัดออก (Attrition) บุคคลที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากคนใน
องค์กร เช ่น มีพฤติกรรม ความคิดความเชื ่อ สมรรถนะ หรือผล        
การปฏบิัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะออกไปจากองค์กรในที่สุด 
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สิ่งที่องค์กรดําเนินการ 
การดึงดูด : การสร้าง Employer Branding ให้เป็นที่ทราบถึงคุณลักษณะ
ของคน กกท. และการกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนที่ กกท.
ต้องการ 
 
การคัดเลือก : คัดเลือกโดยใช้พฤติกรรมที ่พึงประสงค์หรือสมรรถนะ          
เป็นองค์ประกอบ 
 

การขจัดออก : การสื ่อสารและการประเมินผล บุคลากรที่มีพฤติกรรม             
ที่สอดคล้องกับองค์กรจะได้รับการสนับสนุน สําหรับผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้
จะออกไปทั้งโดยธรรมชาติและการดําเนินการขององค์กร 
 

2.  หลักสูตรสําหรับบุคลากรใหม่ (New Employee Onboarding) 
การสื่อสารกับบุคลากรใหม่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เป็นการปลูกฝัง

ความคาดหวังขององค์กรตั้งแต่เริ่มแรก และผู้ปฎิบัติเข้าใจและมีแนวทางใน
การประพฤติปฎิบัติให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 

 

สิ ่งที ่องค์กรดําเนินการ กําหนดเนื ้อหาที ่อธิบาย ถ่ายทอดวัฒนธรรม
องค์กรลงในหลักสูตรสําหรับบุคลากรใหม่ เช่น หัวข้อจิตวิญญาณ กกท. 
 

3. ภาวะผู้นํา (Leadership) 
ผู้นํากับภาวะผู้นํา มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรม

องค์กรในการทํางานประจําว ัน ผู ้ ใต ้บ ังคับบัญชาไม่เพียงแค่ฟังว่า
ผู้บังคับบัญชาพูดว่าอะไร แต่ยังดูถึงพฤติกรรม และความเอาจริงเอาจัง        
ในเรื่องต่าง ๆ เพียงใด ดังนั้น หากผู้นําที่มีความคิดความเชื่อและดําเนินงาน      
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรก็จะทําให้การขับเคลื ่อนวัฒนธรรม
องค์กรเป็นไปโดยราบรื่นอย่างเป็นธรรมชาต ิ
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การสร้างทีมที ่กระตุ ้นการเปลี ่ยนแปลง (Change Agent) หัวใจ
สําคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ 
ซึ่งความท้าทาย คือ การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก ๆ ขององค์กร ดังนั้น       
กลุ่มบุคคลที่จะนําการเปลี่ยนแปลงแล้ว จูงใจให้ผู ้อื ่นเปลี ่ยนแปลงตาม          
จึงนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก ทีมนําการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ๆ 
ต้องได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนัน้ ๆ 
 
สิ่งที่องค์กรดําเนินการ สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในวิถิปฎิบัติของ
ผู้นําทุกระดับ รวมทั้งหลักสูตรในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
 

4. ระบบผลตอบแทน (Reward Systems) 
วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนถูกกําหนดโดยระบบการให้ผลตอบแทนด้วย

เช่นกัน องค์กรสามารถใช้พฤติกรรมที ่พึงประสงค์ในการประเมินผล              

ให้ผลตอบแทนหรือการลงโทษ อาจอยู่ในรูปของผลตอนแทนที่เป็นรูปธรรม

หรือไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะทําให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมไปยังทิศทาง           

ที่กําหนดไว ้

สิ ่งที ่องค์กรดําเนินการ ออกแบบระบบประเมินผล ผลการตอบแทน           
การฝึกอบรมและพัฒนา 
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    แนวทางการประเมินพฤติกรรม 

    ท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม VRSAT 

จาก  ค่านิยม VRSAT ความมีวิสัยทัศน์ (V) การบริหารความเสี่ยง (R) ความมีสปิริต (S) ความพร้อม
ร ับผิดชอบ (A) และการทํางานเป ็นทีม (T) กกท .  ได ้ก ําหนดให ้ม ีพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค์                   
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติในแต่ละด้าน ดังนี ้
 
 

1. ความมีวิสัยทัศน์ (Visionary) : มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมาย ริเริ่มสิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ ทําให้
แตกต่างหรือทันสมัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
ระดับ 5 
(Strive) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 4 และยืนหยัดเพื ่อความถูกต้องและเป็นแบบอย่างที ่ด ีด ้าน               
ความมีวิสัยทัศน์ 

• แสดงออกถึงการยืนหยัด เพื ่อความถูกต้องของตนเองและผู ้อื ่นในการแสดง
พฤติกรรมการมีวิสัยทัศน์ 

• เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมีวิสัยทัศน์  
ระดับ 4 
(Skill) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 3 เช่ียวชาญและช่วยขับเคล่ือนค่านิยมด้านความมีวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 
• เสนอแนะโครงการ กิจกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างความเปล่ียนแปลง หรือนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรอยู่เสมอ 
• ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 

ระดับ 3 
(Stay) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 2 และปฎิบัติงานสอดคล้องกับค่านิยมด้านความมีวิสัยทัศน์              
และช่วยแก้ไขปัญหา 

• เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย มีความแตกต่างและทันสมัย  
• ปรับปรุงพัฒนาการทํางานของตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย 
ระดับ 2 
(Say) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 1 อธิบายความเช่ือมโยงกับหน้าท่ีตนเองและเป้าหมายหน่วยงาน 
• อธิบายเช่ือมโยงการมีวิสัยทัศน์เข้ากับบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ 
• อธิบายว่าการมีวิสัยทัศน์ของตนเองช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

ระดับ 1 
(Start) 

จดจํา และอธิบายความหมายของคําว่าการมีวิสัยทัศน์ 
• จดจําคําว่า “การมีวิสัยทัศน์ (Visionary - V)” เป็นค่านิยมตัวหน่ึงขององค์กรได้ 
• อธิบายสาระสําคัญของคําว่า “การมีวิสัยทัศน์” ได้ 

Visionary 
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2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) : กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง คว้าโอกาสโดยคํานึงถึงประโยชน์
ขององค์กรเพ่ือก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลง และตระหนักถึงการบริหารความเส่ียง 
ระดับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ระดับ 5 
(Strive) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 4 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร
ความเส่ียง 

• แสดงออกถึงการยืนหยัดเพื ่อความถูกต้องของตนเองและผู ้อื ่นในการแสดง       
พฤติกรรมการบริหารความเส่ียง 

•  เป็นแบบท่ีดีอย่างด้านการบริหารความเส่ียง  
ระดับ 4 
(Skill) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 3 เชี่ยวชาญและช่วยขับเคลื่อนค่านิยมด้านการบริหารความเสี่ยง       
อยู่เสมอ 

• กล ้าทดลองท ําโครงการหร ือก ิจกรรมท ี ่ท ้าทายช ่วยให ้องค ์กรก ้าวทัน                       
การเปล่ียนแปลง 

• ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นผู้อ่ืนให้บริหารความเส่ียงอยู่เสมอ 
ระดับ 3 
(Stay) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 2 และปฏิบัติงานสอดคล้องกับค่านิยมการบริหารความเสี่ยงและช่วย
แก้ไขปัญหา 

• กล้าเสนอแนวคิดหรือเป้าหมายท่ีท้าทายในการทํางานของตนเองและหน่วยงาน  
• สามารถบริหารความเสี ่ยงในงานและช่วยแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ร้ายแรงได้ 
ระดับ 2 
(Say) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 1 อธิบายความเช่ือมโยงกับหน้าท่ีตนเองและเป้าหมายหน่วยงาน 
• อธิบายเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ 
• อธิบายว่าการบริหารความเส่ียงช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

ระดับ 1 
(Start) 

จดจํา และอธิบายความหมายของคําว่าการบริหารความเส่ียง 
• จดจําคําว่า “การบริหารความเสียง (Rik Management - R)” เป็นค่านิยมตัวหน่ึง

ขององค์กรได้ 
• อธิบายสาระสําคัญของคําว่า “การบริหารความเส่ียง” ได้ 
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3. ความมีสปิริต (Spirit) : มีจิตใจกล้าหาญ เข้มแข็ง มีความดีงาม มีน้ําใจนักกีฬา กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา
ในการทํางาน 
ระดับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ระดับ 5 
(Strive) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 4 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดีในความมีสปิริต 
• แสดงออกถึงการยืนหยัดเพื ่อความถูกต้องของตนเองและผู ้อื ่นในการแสดง

พฤติกรรมความมีสปิริต 
•  เป็นแบบอย่างท่ีดีของการมีสปิริต  

ระดับ 4 
(Skill) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 3 เช่ียวชาญและช่วยขับเคล่ือนค่านิยมด้านความมีสปิริตอยู่เสมอ 
• เสนอแนะโครงการ หรือกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศขององค์กรอยู่เสมอ 
• ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นให้ผู้อ่ืนมีสปิริตอยู่เสมอ 

ระดับ 3 
(Stay) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 2 และปฏิบัติงานสอดคล้องกับค่านิยมความมีสปิริตและช่วยแก้ไข
ปัญหา 

• ทํางานด้วยจิตใจกล้าหาญ เข้มแข็ง มีน้ําใจนักกีฬา 
• ทํางานด้วยความกระตือรือร้น มีชีว ิตชีวา ช่วยแก้ไขปัญหาเพื ่อสร้างสปิริต                   

ในการทํางาน 
ระดับ 2 
(Say) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 1 อธิบายความเช่ือมโยงกับหน้าท่ีและเป้าหมายหน่วยงาน 
• อธิบายเช่ือมโยงความมีสปิริตเข้ากับบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ 
• อธิบายว่าการมีสปิริตของตนเองช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

ระดับ 1 
(Start) 

จดจํา และอธิบายความหมายของคําว่าสปิริต 
• จดจําคําว่า “ความมีสปิริต (Spirit - S)” เป็นค่านิยมตัวหน่ึงขององค์กรได้ 
• อธิบายสาระสําคัญของคําว่า “ความมีสปิริต” ได้ 

Spir
it 
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4. ความความพร้อมผิดชอบ (Accountability) : มีเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
และสังคม พร้อมรับผิดชอบในทุกสถานการณ์ มุ่งม่ันแก้ไขและพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 
ระดับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ระดับ 5 
(Strive) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 4 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความพร้อม
รับผิดชอบ 

• แสดงออกถึงการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องของตนเองและผู้อื่นในการแสดงพฤติกรรม
ความพร้อมรับผิด 

•  เป็นแบบอย่างท่ีดีของความพร้อมรับผิดชอบ  
ระดับ 4 
(Skill) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 3 เชี ่ยวชาญและช่วยขับเคลื่อนค่านิยมด้านความพร้อมรับผิดชอบ           
อยู่เสมอ 

• แสดงความพร้อมร ับผิดชอบต่อผลงานหรือสถานการณ์ต ่างๆ ไม่ว ่าจะเป็น               
ความรับผิดชอบโดยตรงหรือเป็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเร่งปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 

• ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีความพร้อมรับผิดชอบอยู่เสมอ 
ระดับ 3 
(Stay) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 2 และปฎิบัติงานสอดคล้องกับค่านิยมความพร้อมรับผิดชอบและช่วย
แก้ไขปัญหา 

• พร้อมรับผิดชอบการทํางานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมายจนสําเร็จราบร่ืน 
• เร่งแก้ไขความผิดพลาดและบอกแนวทางเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

ระดับ 2 
(Say) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 1 อธิบายความเช่ือมโยงกับหน้าท่ีตนเองและเป้าหมายหน่วยงาน 
• อธิบายความเช่ือมโยงความพร้อมรับผิดขอบเข้ากับบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ 
• อธิบายว่าความพร้อมรับผิดชอบช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

ระดับ 1 
(Start) 

จดจํา และอธิบายความหมายของคําว่าความพร้อมรับผิดชอบ 
• จดจําคําว่า “ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability - A)” เป็นค่านิยมตัวหนึ่งของ

องค์กรได้ 
• อธิบายสาระสําคัญของ “ความพร้อมรับผิดชอบ” ได้ 

Accoun
tabili

ty 
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5. ทํางานเป็นทีม (Teamwork) : มีภาวะผู้นํา ทุ่มเทเต็มศักยภาพ สร้างพลังความร่วมมือ เคารพในความ
แตกต่าง มุ่งเน้นเป้าหมายร่วม สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ระดับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ระดับ 5 
(Strive) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 4 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีของการทํางาน         
เป็นทีม 

• แสดงออกถึงการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องของตนเองและผู้อื่นในการแสดงพฤติกรรม
การทํางานเป็นทีม 

•  เป็นแบบอย่างท่ีดีของการทํางานเป็นทีม  
ระดับ 4 
(Skill) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 3 เช่ียวชาญและช่วยขับเคล่ือนค่านิยมด้านการทํางานเป็นทีมอยู่เสมอ 
• มีภาวะผู้นําทีม กระตุ้น สร้างบรรยากาศ ช่วยแก้ไขความขัดแย้ง และส่งเสริมความสามัคคี

ในทีมอยู่เสมอ 
• ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นผู้อ่ืนให้ทํางานเป็นทีมอยู่เสมอ 

ระดับ 3 
(Stay) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 2 และปฎิบัติงานสอดคล้องกับค่านิยมการทํางานเป็นทีมและช่วยแก้ไข
ปัญหา 

• ให้ความช่วยเหลือผู ้อื ่นโดยไม่ต้องร้องขอ สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู ้อื ่นในทีมได้ดี 
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 

• เคารพในความแตกต่าง กล่าวถึงเพื่อร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ช่วยแก้ไขและไม่สร้างปัญหา 

ระดับ 2 
(Say) 

แสดงพฤติกรรมระดับ 1 อธิบายความเช่ือมโยงกับหน้าท่ีตนเองและเป้าหมายหน่วยงาน 
• อธิบายความเช่ือมโยงการทํางานเป็นทีมเข้ากับบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ 
• อธิบายว่าการทํางานเป็นทีมของตนเองช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

ระดับ 1 
(Start) 

จดจํา และอธิบายความหมายของคําว่าการทํางานเป็นทีม 
• จดจําคําว่า “การทํางานเป็นทีม (Teamwork - T)” เป็นค่านิยมตัวหน่ึงขององค์กร 
• อธิบายสาระสําคัญของการ “การทํางานเป็นทีม” ได้ 

 

Team
work 
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บทสรุป 

 ค่านิยม (Values) คือ สิ ่งที ่บ ุคลากรและองค์กร “ให้คุณค่า” ค่านิยมร่วม 

(Shared Values) ถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ด้วยเป็นปัจจัยหลัก     

ที่ยึดเหนี่ยวบุคลากรให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 

ค ่าน ิยมร ่วมเป ็นป ัจจ ัยพ ื ้นฐานจากภายใน  ม ีส ่วนส ําค ัญในการข ับเคล ื ่อน                       

ผลการดําเนินงานขององค์กร เมื่อค่านิยมร่วมมีความชัดเจน การตัดสินใจในเรื่อง

ต่าง ๆ จะง่ายขึ้น และได้ผลงานที่มีพลัง  

 กกท. มีค่านิยม 5 ประการ คือ ความมีวิสัยทัศน์ (V : Visionary) การบริหารความ

เส ี ่ยง (R: Risk Management) ความม ีสป ิร ิต (S : Spirit) ความพร ้อมร ับผ ิดชอบ                    

(A : Accountability) และการทํางานเป็นทีม (T : Teamwork) และเรียกย่อ ๆ ว่า VRSAT       

(วี อาร์ เอส เอ ที) โดยมีความเชื่อและวิถีปฏิบัติซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 และยังได้เสนอแนะ

แนวทางในการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้ในหัวข้อที่ 7 

 กกท. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศ เพื่อเอื ้อต่อการสร้างค่านิยมร่วมให้เป็น        

วฒันธรรมองค์กร โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ประกาศใช้ VRSAT เป็นค่านิยมขอองค์กร       

มีการสื่อสาร VRSAT ในรูปแบบต่าง ๆ  ผู้นําทุกระดับแบบอย่างในการใช้ VRSAT       

ในการบริหารงาน สอดแทรกการใช้ VRSAT ในการทํางานปกติในทุกฝ่าย นําค่านิยม 

VRSAT มาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ค่านิยมร่วมประโยชน์ทั้งในระดับองค์กร ระดับการบริหารจัดการ และระดับ

บุคคลนําไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในที่สุด 


