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 ด้วยการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน หรือ 
หรือการเข้าสู่ยุค The Fourth Industrial Revolution : 4IR ที่เทคโนโลยี 
ดิจิทัลถูกน ามาผนวกรวมเข้ากับสินค้าบริการที่จับต้องได้ ท าให้รูปแบบ 
การใช้ชีวิตของคนทั่วไป การท ามาค้าขาย ไปจนถึงระดับเศรษฐกิจและ
สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับตัว
และเตรียมการรองรับความท้าทายที่รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ ให้ความส าคัญต่อการปรับตัวเ พ่ือรองรับ 
ความต้องการของผู้รับบริการในโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนาระบบราชการ
ปัจจุบันให้ก้าวไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 นั่นคือ การยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การเปิดกว้างและการสร้างความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน (ประชารัฐ) และการใช้เทคโนโลยีเพ่ิม
ประสิทธิภาพทั้งในการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรที่ศักยภาพสูงและการเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน  
 การเรี ยนรู้ และวิ เคราะห์ องค์ความรู้ จากผู้ ที่ ประสบความส าเร็ จ 
และน ากลับมาประยุกต์ใช้ หรือ Best Practice เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา 



องค์ ก ร ให้ เ ป็ น อ งค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง  (High Performance 
Organization) และก้าวไปสู่ราชการ 4.0 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจากการเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล นวัตกรรม 
และการประสานความร่วมมือ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 
 1. ทักษะด้านดิจิทัล 
  ความรู้ด้านดิจิทัล หรือ Digital Literacy เป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคลากรที่อยู่ ในหน่วยงานที่สามารถสร้างนวัตกรรม เนื่องจาก
ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว หรือแม้แต่องค์กรทั่วไป การใช้เทคโนโลยีระดับพ้ืนฐานกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้สามารถท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนได้ ซึ่ งการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลนั้น ยังรวมถึงการพัฒนาวุฒิภาวะของบุคคล 
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการขาดทักษะดังกล่าว อาจจะ
ท าให้เกิดผลเสียโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งตนเอง 
และเกิดความเสียหายของหน่วยงานได้ 
 2. ทักษะด้านนวัตกรรม  
  จากการศึกษาดูงานพบว่า นวัตกรรมที่น าไปสู่การเกิดธุรกิจ 
ที่ประสบความส าเร็จอาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 
นวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีขั้นสูง มีลักษณะเป็นการสั่งสม
องค์ความรู้เป็นระยะเวลานาน บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการบริหารจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยลักษณะความส าเร็จอยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตร ประเภทที่ 2 นวัตกรรมที่มี



ลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในเชิงการบริหารจัดการ  
ที่มีจุดเด่นส าคัญคือสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ หรือ 
แก้ ไขความไม่ พึงพอใจของผู้ รับบริการ (Pain-point)  ได้  บุคลากร 
ในหน่วยงานต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นเดียวกัน  
โดยลักษณะความส าเร็จคือการเป็นบริษัทกลุ่มสตาร์ทอัพที่สามารถอยู่รอด
ในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบพ้ืนฐานของหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ  
ในด้านนวัตกรรมจะมีการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 3. ทักษะด้านการประสานความร่วมมือ 
  การสร้างความร่วมมือ หรือการท างานร่วมกันในภาคราชการ
ของไทย เป็นประเด็นที่ เกิดขึ้นมานานแล้วในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ หรือ 
นโยบายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการในระดับต่าง ๆ หรือ แนวคิด 
การจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ที่มุ่งหวังให้ส่วน
ราชการเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งจากตัวอย่างความส าเร็จจากการศึกษาดูงาน 
ทั้ง Yokohama City หรือ สวนสามพราน พบว่าปัจจัยความส าเร็จของ
ความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้งแนวคิด New Public Service 
เกี่ยวกับปัจจัยส าเร็จที่จะต้องมี Collective Impact นั่นคือทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการเข้ามามีส่วนร่วมเดียวกัน 
และในแต่ละภาคส่วนจะอุทิศความสามารถ ความรู้ และทรัพยากรของตัวเอง  



เพ่ือประโยชน์ของการบรรลุเป้าหมาย และที่ส าคัญคือทุกกลุ่มจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ กัน  
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในด้านการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดท ายุทธศาสตร์
การค้า โดยยุทธศาสตร์การค้าที่จัดท าขึ้นจะถูกน าไปปฏิบัติโดยหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ใช้ยุทธศาสตร์โดยตรง 
คือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
กลุ่มธุรกิจหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ซึ่งหากพิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์ของหลาย
หน่วยงานที่ผ่านมา จะพบว่ายุทธศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ ทั้งจากการที่ไม่สามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของหน่วยงานปฏิบัติ หรือเป้าหมาย 
ของหน่วยงานไม่ได้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้ รวมถึง
การด าเนินการอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการด าเนินงาน 
 ดั ง นั้ น  จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า แน ว คิ ด ขอ งก า รส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว มมื อ 
(Collaboration) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ ในแง่ของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในการท างาน ในแง่ของการเรียนรู้
ความต้องการ หรือความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน า
ปัญหาเหล่านั้นมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือนโยบายที่สามารถแก้ปัญหา



เรื้อรังที่เกิดขึ้นได้ โดยแนวทางที่อาจน ามาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ใน
เบื้องต้น คือ  
 1. ในการจัดท ายุทธศาสตร์ทุกครั้งจะต้องก าหนดให้มีกระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมาย
ของกลุ่มต่าง ๆ โดยการด าเนินการที่ส าคัญคือการท าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความร่วมมือ โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น 
Design Thinking มาใช้ในการเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นต่าง ๆ 
 2. การจัดรูปแบบการท างานที่มีความคล่องตัว (Agile Organization)  
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Design Thinking โดยการน าผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นทีมงานเพ่ือให้ข้อคิดเหหรือเสนอแนะ
ประเด็นที่ส าคัญต่อการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้ยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดขึ้นถูกพิจารณาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ลักษณะการท างานแบบ 
Agile ยังสามารถเร่งกระบวนการของการสร้างนวัตกรรมในการท างานได้
อีกด้วย 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในการท างานในส่วนที่เป็นงานประจ า มีรูปแบบที่แน่นอน และมีการตัดสินใจ 
ที่ไม่ซับซ้อน สร้างระบบรองรับการท างาน เช่น การวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องด าเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถเตือนภัยเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 4. การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ทั้งด้านการสร้างทักษะความรู้เพ่ือให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างหรือพัฒนา



ความรู้ ใหม่  ๆ เ พ่ือรองรับการท างานที่ถูกเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน  
ซึ่งหากการเตรียมการดังกล่าว อาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะ
ยาว เมื่อเทคโนโลยีสามารถท างานบางประเภทได้อย่างสมบูรณ์ จะท าให้
เกิดปัญหาบุคลากรขาดทักษะความรู้ในการท างานอ่ืน ๆ และไม่สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ในที่สุด 


