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 การประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย เป็นดั่งการ 
ส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ได้ทราบว่าสังคมไทยก าลังจะมีการเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยนวัตกรรม มีการกล่าวถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับและสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มีการก าหนดนโยบาย
ราชการ 4.01 ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
และเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ 
ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และ
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 
และมีการก าหนดพันธกิจร่วมของข้าราชการ 4 ประการ กับการขับเคลื่อน 
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สู่ประเทศไทย 4.02 ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยง บูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน 2) การสร้าง
พันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 3) การส่งเสริม 
ให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ และ 4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 จากนโยบายราชการ 4.0 และพันธกิจร่วมกันของข้าราชการ 
ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว อาจท าให้เกิดค าถามขึ้นมากมายในใจของข้าราชการ
หลายท่านในหลากหลายหน่วยงาน เช่น รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ?  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาครัฐคืออะไร ? การท างานแบบสานพลังระหว่าง
ภาครัฐภาคส่วนอ่ืน ๆ คืออะไร ? ท าได้จริงหรือ ? ใครจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินการ ? ข้าราชการจะได้รับผลกระทบอะไร
จากแนวทางดังกล่าว ? ข้าราชการแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ? เป็นต้น  
ดังนั้น การจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation) และการประสาน 
การท างานร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือการท างานในระบบราชการ 4.0 
ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการเกี่ยวกับนโยบาย
ราชการ 4.0 และพันธกิจร่วมของข้าราชการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
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ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้ง
ไว้ได้ 
 หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีระยะเวลา รวม 10 วัน ประกอบด้วยการให้ความรู้
ภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสิ่งที่
ได้รับจากการฝึกอบรมได้ดังนี้ 
 1. การประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นสภาวะ
การท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน หรือท างานกันเป็นทีม เพ่ืออาศัยความสามารถ
อันหลากหลายในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
และให้ทรัพยากรของตนมาสนับสนุน โดยลักษณะการท างานแบบ 
Collaboration ให้ความส าคัญกับการบรรลุวิสัยทัศน์ของทีม มีการก าหนด
โครงสร้ า งหน่วยงานมารองรับและก าหนดหน้าที่ ของแต่ละฝ่ าย 
อย่างชัดเจน มีการวางแผนพร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และสร้างช่องทางการท างานร่วมกัน  แต่เนื่องจาก 
การท างานในลักษณะนี้บุคลากรและทรัพยากรมาจากหลากหลาย
หน่วยงาน ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและการมุ่งมั่นต่อผลส าเร็จของ
ทีมอาจจะได้รับความส าคัญน้อยกว่างานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด จึงอาจน าหลักการของ Collective Impact ซึ่งประกอบด้วย  
การก าหนดเป้าหมายของทีมร่วมกัน การก าหนดมาตรการก ากับการ
ด าเนินงานที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละแผนงาน/โครงการ การ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ การสื่อสารท าความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งภายในองค์กร ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละองค์กร 
และการรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ รวมทั้ง 



 
 

การจัดตั้งฝ่ายประสานงานเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน มาปรับใช้ใน
การท างานแบบ Collaboration ได ้
 ตัวอย่างการน าหลักการของ Collective Impact มาใช้  เช่น 
Yokohama Smart City เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า  
ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน โดยมีเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันคือ 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อม และ
การส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยมีเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า 
เป็นฝ่ายประสานงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
การลดการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม/ 
ภาคขนส่ง การเพ่ิมปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก การเพ่ิม
ปริมาณการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยครัวเรือน/อาคารส านักงาน/
อาคารที่พักอาศัย/โรงงานที่ เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเทคนิคในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพ่ือผลิตไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
และใช้ไปในแต่ละเดือน และสามารถน าพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินขายให้กับ
เทศบาลได้ โดยเทศบาลจะมีการแจ้งปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในแต่ละ
เดือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมี 
การหารือร่วมกันเพ่ือด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป  
 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เป็นการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็น แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ 
วัสดุ บริการ ฯลฯ รวมถึง การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น  



 
 

หลักในการคิดนวัตกรรมคือคิดให้ได้จ านวนมาก ๆ ยังไม่ต้องค านึงว่าจะถูก
หรือผิด เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ จากนั้นจึงน าความคิดทั้งหมดมากรอง
อีกครั้งก่อนน าเสนอจริง  
 เทคนิคที่ใช้ในการเป็นสื่อน าการคิด เช่น เทคนิค Break the Rules 
โดยการเขียนลักษณะของผลิตภัณฑ์/รูปแบบการท างานในปัจจุบันก่อน 
แล้วลองนึกว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีอยู่เดิม จะใช้อะไรแทนได้บ้าง ตัวอย่างการใช้
เทคนิคนี้ เช่น amazon go ที่ก าหนดตัวตนของลูกค้าผ่าน QR Code และ
ลูกค้าต้องมีบัญชีกับ amazon เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย 
ระบบจะตัดเงินค่าสินค้าจากบัญชีของลูกค้าเมื่อเดินผ่าน Sensor ตรงทางออก
โดยอัตโนมัติ  
 นอกจากนี้ยังมีเทคนิค Task Unification เป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้กับ 
สิ่งที่มีอยู่ โดยการเขียนหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน แล้วเลือก
สิ่งที่จะเพ่ิมหน้าที่ให้โดยเราต้องสามารถควบคุมได้ เพ่ิมหน้าที่ให้สิ่งนั้น  
เขียนกระบวนงานใหม่จากการเพ่ิมหน้าที่แล้ว พิจารณาถึงประโยชน์ของ
กระบวนงานใหม่ ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง ตัวอย่าง 
การใช้เทคนิคนี้ เช่น The University of Tokyo Edge Capital (UTEC)  
เป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่นอกจากจะผลิตบัณฑิต 
ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น Venture Capital เพ่ือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ 
Startup ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ซึ่งการเพ่ิมหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยโตเกียวท าให้ผู้ประกอบการ Startup  
ที่ขาดเงินทุนได้รับการสนับสนุนเงินทุน และได้รับการพัฒนาและวางพ้ืนฐาน



 
 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว และเจ้าของเงินทุนมีความมั่นใจว่า Startup ที่ผ่าน
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพจึงเป็นการ
ลงทุนที่ไม่สูญเปล่า และเป็นการจูงใจให้มหาวิทยาลัยโตเกียวเน้นการผลิต
บัณฑิตที่สมารถเติบโตเป็น Startup จ านวนมากขึ้นด้วย 
 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)3 เป็นการน าดิจิทัลเทคโนโลยี
มาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับการท างานภาครัฐให้มีความทันสมัย 
เพ่ือสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท างานอย่างเป็นระบบและ
พ่ึงพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ  
ภาคประชาชนและปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล 
รวมถึงร่วมสร้างสาระท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ  
 การน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ และ
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งในการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
เทคโนโลยี เช่น  Withfluence Japan ซึ่งเป็นบริษัทท าการตลาดผ่าน
Social Media โดยให้บุคคลที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก (Net Idol) เป็นผู้
แ น ะน า ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  เ ป็ น ช่ อ งท า ง ใ หม่ ใ นก า ร เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า 
และมีต้นทุนทางการตลาดต่ ากว่าช่องทางอ่ืน ๆ, IBM Research Tokyo 

                                                 
3 Recommendation of the Council on Digital Government 
Strategies, OECD, 2557, ส านักงาน 
  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 



 
 

ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งก้าวไปไกลมาก เช่น เทคโนโลยี 
IBM Watson เป็นระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีการ
เรียนรู้  เข้าใจ และคิดวิ เคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ด้ วยตัวของมันเอง 
(Cognitive Computing) โดยไม่จ ากัดรูปแบบข้อมูลว่าต้องเป็นข้อความ 
รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ Watson สามารถท าความเข้าใจ  ให้เหตุผล และ
สามารถเรียนรู้จากข้อมูล รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ สาเหตุที่ Cognitive 
Computing มีความส าคัญ เพราะในปัจจุบันเรามีข้อมูลจ านวนมหาศาล เช่น 
ข้อมูลที่ถูกโพสต์บนโลกโซเชียล ท าให้แนวทางการประมวลผลข้อมูล 
แบบเดิม ๆ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป ตัวอย่างการน า Watson ไปใช้ 
เช่น การให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าธนาคารในการจัดการทรัพย์สิน การช่วยลูกค้า
หาเสื้อแจ็กเก็ตที่ต้องการ ระบบค าแนะน าที่ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วย
ได้ดีขึ้น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในระดับนโยบาย Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI) ของญี่ปุ่นได้ก าหนดนโยบาย “Connected Industries” 
โดยมุ่งเน้น Manufacturing IoT โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า มนุษย์เครื่องจักร 
และเทคโนโลยี มีการเชื่อมถึงกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทางพรมแดน (borders) 
และช่วงวัย (generations) เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเสาหลัก
แห่งการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) New Digital Society มนุษย์และเครื่องจักร
สามารถท างานร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพ
การท างานของมนุษย์ 2) การส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติ เช่น 
คน/บริษัท/กลุ่มอุตสาหกรรม/ประเทศ เพ่ือร่วมกันสร้าง Solution  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ความรู้และสร้างทักษะที่ต้องใช้



 
 

ในยุคดิจิทัล เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวมีความพร้อม
และมีการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้ รับจากการฝึกอบรมในครั้ งนี้ 
สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานในภาคราชการได้ดังนี้ 
 1. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดฝึกอบรมของ
ส านักงาน ก.พ. ได้ โดยรูปแบบการอบรมในแต่ละหัวข้อเน้นการแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติโดยน าการปฏิบัติงานจริงของผู้ เข้าอบรมแต่ละหน่วยงาน 
มาใช้เป็นกรณีศึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับมุมมอง 
ที่หลากหลายเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีวิธีปฏิบัติและแนวทางแก้ปัญหา 
ที่แตกต่างกันซึ่งหากคิดจากหน่วยงานเดียวอาจจะได้รูปแบบเดิม ๆ  และในทุกวัน 
จะมีการสรุปสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้ ร่ วมกันท าให้ ได้รับความเข้าใจมากขึ้น 
ในบางประเด็นที่ตามไม่ทันหรือยังมีค าถามอยู่ 
 2. การแก้โจทย์ของประเทศที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน 
หลายหน่วยงาน หรือมีผู้ได้รับผลกระทบหลายกลุ่ม ควรมีการด าเนินการ 
โดยใช้แนวคิด Collaboration เพ่ือให้ได้มุมมอง แนวคิดและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ ต้องด าเนินการภายใต้
การก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทีม การก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  
การก าหนดผู้ประสานงานหลักของทีม การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละโครงการ และการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุคดิจิทัล ต้องมี 
การศึกษาว่าเราจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนใดได้บ้างและต้องเตรียมความพร้อม 



 
 

ให้บุคลากรอย่ างไรเพ่ือให้ ใช้ เทคโนโลยีนั้ นได้  และจะน าบุคลากร 
ที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีไปท างานในส่วนใดต่อไป ทั้งนี้  ในการจัดหา
เทคโนโลยีมาใช้อาจจะเปลี่ยนจากการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการซื้อเทคโนโลยี
มาใช้ถ้าหากว่ามีต้นทุนที่ต่ ากว่าและสามารถด าเนินการได้เร็วกว่า 
 3. การขับเคลื่อนนโยบายต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางการด าเนินการ บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับผู้วางนโยบาย ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และผู้รับผลของนโยบายก่อน 
เพ่ือให้การท างานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น กรณีนโยบาย Connected  
ของญี่ปุ่น ที่น าปัญหาสังคมคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือ
การดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลน า Big Data ข้อมูลคนไข้มาใช้ในการสร้าง
เทคโนโลยีการแจ้งเตือนพยาบาลว่าในแต่ละวันต้องไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุท่าน
ใดที่บ้านบ้างและเก็บข้อมูลป้อนกลับมาไว้ในคลังข้อมูลเพ่ือประมวล
ผลการรักษา/ตรวจเยี่ยมในครั้งต่อไป บริษัทผลิตรถยนต์สร้างรถยนต์ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ท าให้มีการขับขี่ท่ีปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 
 4. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐนอกจากด าเนินการโดย
หน่วยงานกลางแล้ว ควรต้องมีกลไกท่ีให้หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจาก
การปฏิรูปทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนที่รับบริการนั้น ๆ อยู่ มีโอกาส 
ในการแสดงความคิดเห็น และควรมีแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น/ปัญหาใหม่ที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านไว้ด้วย 
 


