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ทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนบทความนี้ ขึ้น เพื่อชวนให้ผู้อ่านได้คิด
ทบทวนถึงทิศทางในก้าวต่อไปของระบบราชการไทย
เมื่อมองไปรอบตัวในโลกทุกวันนี้ ทุกประเทศต่างมีนโยบายในการ
ขับเคลื่อนประเทศที่แตกต่างกัน อาทิ สิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation
Platform เอสโทเนียมีนโยบาย e - Estonia เยอรมนีมีนโยบาย Industry 4.0
ในขณะที่ รั ฐบาลไทยก็ ก าลั งเดิ นหน้ าและขั บเคลื่ อนนโยบาย Thailand 4.0
โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาเศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่อนด้ว ยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เกิด การแข่งขัน ทางเทคโนโลยีในวงกว้าง
ขึ้น เกิด การพัฒ นาสิ่ง ประดิษฐ์ล้าสมัย จนเกิดผลในเชิงพาณิช ย์ รวมถึง
เกิดการสร้างสรรค์คุณค่า ของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้ บริโภค

ในขณะที่ป ระเทศญี่ปุ่น กลับ มองเห็น ว่า เป้า หมายที่แ ท้จ ริง ของ
การพัฒ นาไม่ใ ช่แ ค่ ก ารขับ เคลื่อ นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เ ท่า นั้น
แต่ต้อ งควบคู่ไ ปกับ การแก้ปัญ หาสัง คมที่มีค วามท้า ทายมากขึ้น ทุก วัน
ทั้ง ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ที่มีป ระชากรสูงอายุมากขึ้นในขณะที่อัตราการ
เกิด ลดลง ปัญ หาภัย ธรรมชาติ แ ผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ แ ละปั ญ หา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
และแหล่ งพลั งงาน ดั งนั้ น ประเทศญี่ ปุ่ น จึ งเกิ ดการขั บเคลื่ อนนโยบาย
“Society 5.0” ตั้งแต่ประมาณปลายปี 2559 โดยการใช้ เ ทคโนโลยี 4.0
เพื่ อ สร้ า งสั ง คม 5.0 โดยสั ง คม 5.0 จะเป็ น ยุ ค ของ Super Smart
Society ที่โ ลกแห่ งความเป็ น จริง และโลกเสมือ นจะถูก หลอมรวมเข้า
ด้ว ยกัน คนเราจะอยู ่ท ่า มกลางการผสมผสานของโลก 2 มิ ติ และ
แน่นอนว่าโลกเสมือน ทั้ง IoT, Robot, AI, Big Data, 3D Printing และ
VR (Virtual reality) จะมีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้น เซ็ นเซอร์ชนิด
ต่า ง ๆ จะอยู ่แ วดล้อ มเรา ข้อ มูล จากเซ็น เซอร์ที ่ว ัด ค่า ต่า ง ๆ ในโลก
แห่งความเป็นจริงจะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งการตอบสนอง
กลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ
สัง คม 5.0 ผู้ค นจะต้อ งมีช ีวิต ที่มั่น คงปลอดภัย สะดวกสบาย
มีสุขภาพดี และมีวิถีการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ของตน ซึ่งประกอบด้วย การทางาน การพักผ่อน การบริโภค การศึกษา
การเดิน ทาง และการดูแ ลสุข ภาพ ทั้ง นี้ รัฐ และเอกชนต้อ งร่ว มมือ กัน
ในการพัฒนาประเทศ โดยภาคเอกชนจะปรับ เพิ่ม ผลิต ภาพด้ว ยการใช้
ดิจ ิทัล และต้อ งปฏิร ูป รูป แบบในการทาธุร กิจ ระบบเศรษฐกิจ และ

สั งคมใหม่ จะอยู่ บนพื้ นฐานของการสร้ างนวั ตกรรม ญี่ ปุ่ นจะขยายธุ รกิ จใหม่ ๆ
ออกไปยัง ต่า งประเทศ และจะมีบ ทบาทในการแก้ปัญ หาในระดับ โลก
ญี ่ปุ ่น ต้อ งใช้ค วามได้เ ปรีย บของโลกกายภาพที ่ม ีอ ยู ่ใ นการสร้า ง
ความสามารถในการแข่ งขั นภายใต้ ระบบที่ ประกอบด้ วยโลกทั้ งสองมิ ติ
เพื่อผลิ ตทั้ ง Hardware และ Software สร้ างนวัตกรรมแบบค่ อยเป็นค่ อยไป
และนวัตกรรมแบบพลิก โฉม รวมถึง สร้างนวัต กรรมบนฐานเทคโนโลยี
และนวัต กรรมที่ต อบสนองประเด็น ทางสัง คม ทั้ง นี้การสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมใหม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ก็จาเป็นต้องทาลาย
กาแพง 5 ชั้น ได้แก่ (1) กาแพงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน (2) กาแพงของระบบกฎหมาย (3) กาแพงด้ า นเทคโนโลยี
(4) กาแพงด้านทรัพยากรมนุษย์ (5) กาแพงด้านการยอมรับของสังคม
การพั ฒ นาด้ ว ยการสร้ า งนวั ต กรรมแบบเปิ ด ผ่ า นความร่ ว มมื อ
ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ทั้งภายใน ประเทศและต่า งประเทศ เพื่อ ร่ว มกัน
สร้า งความเข้ม แข็ง ของพื ้น ที ่ที ่ไ ม่ต ้อ งแข่ง ขัน โดยเป็น การสร้า ง
ใช้ และรับ ประโยชน์ร ่ว มกัน ความร่ว มมือ ระหว่า งอุต สาหกรรม
ภาคการศึกษา และภาครัฐซึ่งมีอยู่แต่เดิมจะได้รับ การยกระดับขึ้นไปอีก
ผ่า นการมีว ิส ัย ทัศ น์ร ่ว มกัน อาทิ การเห็น ภาพของสัง คมในอนาคต
เป็น ภาพเดี ยวกั น ซึ่ งในภาพดั งกล่ าวจะมี ประเด็ นต่ าง ๆ ที่ ต้ องให้ ความสนใจ
จะมีก ารสร้า งสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การเติบ โตของผู ้ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนบริษัทเกิดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่เศรษฐกิจ ในภาพรวม รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์
ในการสร้ างมาตรฐานและสร้ างก าลั งคนควบคู่ ไปกั บการพั ฒนาอุ ตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการสร้าง
คนให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของภาคอุต สาหกรรม จะมีก ารปฏิร ูป
การบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
ที ่เ อื ้อ ต่อ การท างานที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพและความคิด สร้า งสรรค์ข อง
พนัก งาน ทั้ง นี้ค วามสามารถที่ห ลากหลายของพนักงานจะเป็นจุดแข็ง
ของสถานประกอบการที่ควรได้รับ การส่งเสริม ในอนาคตจะมีงานแบบ
ใหม่เ กิด ขึ ้น ในขณะที ่ง านแบบเก่า บางประเภทจะหายไป จึง ควรมี
การเตรีย มตัว ส าหรับ การเคลื ่อ นย้า ยงานที ่จ ะมีม ากขึ ้น รูป แบบ
การทางานที่หลากหลายขึ้ น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เมื่ อเราเปิ ดหน้ าต่ างมองเห็ นสั งคม 5.0 ของญี่ ปุ่ น ที่ มุ่ งเน้ นการสร้ าง
ศัก ยภาพของคนในสัง คม โดยมองว่า มีค วามท้า ทายที่สัง คมญี่ปุ่น ต้อ ง
เผชิญ รออยู่ข้า งหน้า การเตรีย มความพร้อ มของปัจ เจกบุค คลและ
หน่ว ยงานต่า ง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึก ษา สถาบัน วิจัย
อย่า งเป็น ระบบ จะทาให้ก ารพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ
เป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยประชาชนมีคุณ ภาพชีว ิต ที่ดี มีค วาม
ยืด หยุ ่น และมีท างเลือ กในการใช้ช ีว ิต แน่น อนว่า บริบ ทของแต่ล ะ
ประเทศย่อ มไม่เ หมือ นกัน แต่เ ราสามารถน าบทเรีย นที ่เ กิ ด ขึ้ น มา
ประยุกต์ใช้ได้ เราจึงต้องหันกลับมามองในบริบทของประเทศไทยที่กาลัง
ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประเทศไทย 4.0 ที่ เน้ น การสร้ างและยกระดั บผลิ ตภาพ
เติ ม เต็ ม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ไปสู่ Value
Creation ทาให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยต้อง
ทาให้ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายตัว และการพัฒนาที่เป็นมิตร

กับ สิ่งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ชาติร ะยะ 20 ปี เป็น ทิศ ทางนาสู่ค วามมั่น คง มั่ง คั่ง และ
ยั่ง ยืน นับ เป็น จุด เริ ่ม ต้น ที่ดีข องการวางรากฐานประเทศให้ ส ามารถ
เดิน หน้า ได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง แต่อ ย่า งไรก็ดี ก็นับ เป็น โจทย์ที่ท้า ทายกับ
ระบบราชการไทยอยู่ ไม่น้อย เพราะด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่กาลังเปลี่ยน
โลกในเวลานี้ ทาให้ห น่ว ยงาน องค์กรทั้ง ภาคเอกชน ภาคราชการต้อ ง
เร่ง ปรับ ตัว ระบบราชการไทยจึง จาเป็น ต้อ งพัฒ นาเพื่อ ยกระดับ วิธีคิด
วิธีการทางานเพื่อก้าวสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้ว ยการจัด ระบบ
ระเบีย บการให้บ ริการประชาชนให้ร วดเร็ว และมีประสิทธิภ าพมากขึ้น
โดยปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการทางานให้สอดรับกับนโยบายของประเทศ
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา
ระบบราชการ ได้พัฒนากรอบแนวคิด รูปแบบวิธีการทางาน และพัฒนา
เครื่องมือทางการบริห ารรองรับ การดาเนิน การของหน่ว ยงานราชการ
อัน เป็น ปัจ จัย แห่ง ความส าเร็จ ที ่จ ะน าพาระบบราชการไทยสู ่ร ะบบ
ราชการ 4.0 อาทิ การจัด ทาคู่มือ ประเมิน สถานะของหน่ว ยงานรัฐ
ในการเป็น ระบบราชการ 4.0 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.0 การเชิ ญชวนส่ วนราชการประเมิ นสถานะหน่ วยงานเพื่ อการปรั บปรุ ง
องค์ก ารอย่า งเป็น ระบบ และส่ง เสริม ให้ ส ่ว นราชการและบุค ลากร
มีค วามรู ้ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ กรอบแนวคิด รูป แบบวิธ ีก ารท างาน
ลักษณะสาคัญ ของระบบราชการ 4.0 ให้ส ามารถนาเทคนิค ต่า ง ๆ ไป
ใช้ใ นการปรับ ปรุง องค์ก ารได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ สนองนโยบาย
รั ฐบาลอย่ างเป็ นรู ปธรรม ระบบราชการ 4.0 ต้ องยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล

เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 ระบบราชการต้อ งปรับ เปลี ่ย นแนวคิด และวิธ ีก าร ท างานใหม่
เพื ่ อ พลิ กโฉมให้ สามารถเป็ นที่ เชื่ อถื อไว้ วางใจและเป็ นที่ พึ่ งของประชาชน
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ต้องเปิด กว้า งและเชื่อ มโยงกัน ต้อ งยึด ประชาชนเป็น
ศูน ย์ กลาง ต้อ งมีขีด สมรรถนะสูง และทัน สมัย โดยมี ปัจจัยความสาเร็จ
3 ประการ คือ สานพลังทุกส่ว น สร้างนวัตกรรม และปรับเข้าสู่ความ
เป็นดิจิทัล
ในอนาคตระบบราชการ 4.0 จะปรับ เปลี่ย นโดยเน้น การเป็น
People - centric Innovation มากขึ้น มีการประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบใหม่
ในการท างาน อาทิ Public entrepreneurship คื อ การเป็ นผู้ ประกอบการ
ภาครั ฐ อั น ประกอบด้ ว ย นวั ต กรรม ที่ ต้ อ งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ
ที่ จ ะใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ เชื่อมประสานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างสรรค์
สิ่งที่มีคุณค่าใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคม และนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ต้อง
ใช้ค วามคิด สร้า งสรรค์แ ละนวัต กรรมขับ เคลื่อ น การเปลี่ย นแปลงเพื่อ
แก้ไ ขปัญ หาและพัฒ นาเชิง สัง คม บริห ารจัด การให้เ กิด ขึ ้น จริง ได้
ผู้ป ระกอบการภาครัฐ ต้อ งมีแ รงจูง ใจที่จ ะมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์แ ละมีอานาจ
มุ ่ง ท างานที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ๆ ยั ง ความเป็ น
ภาครั ฐ โดยเน้ น บริ ก ารประชาชน ไม่ มุ่ ง หวั ง ผลกาไร มุ่ง สร้า งสรรค์
การสร้า งคุณ ค่า ให้ก ับ ประชาชน โดยรู ้จ ัก ใช้โ อกาสและทรัพ ยากร
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเรียนรู้ที่จะใช้พลัง
จากภายนอกมาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงภายในองค์ก าร ปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานสู่การเป็น Agile Public Sector ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ในทุกมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้ าง กระบวนการ เทคโนโลยี และ
คน ใช้ ร ะบบการบริห ารจัด การภายในองค์ก ารแบบ Holacracy ที่ มี
โครงสร้างการบังคับ บัญชาซับ ซ้อนน้อยลง เน้นเรื่องบทบาทของคนใน
องค์ก าร เพื่อให้ส ามารถตอบสนองกับ ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ใน
โลกเทคโนโลยี นอกจากการปรับเปลี่ยนที่ระบบดังกล่าวแล้ว ยังควรต้อง
เตรียมความพร้อ มบุค ลากรในภาครัฐ ให้ พ ร้อ มสู่ยุค 4.0 ด้ว ย โดยต้อ ง
สามารถเป็ นผู้ น าและเชี่ ยวชาญด้ านดิ จิ ทั ลในทุ ก ๆ ด้ าน สามารถพลิ กโฉม
(Disrupt) ตัวเอง มี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้ างนวัตกรรม สร้างสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น สามารถเชื่อมประสานกับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
เอกสารอ้างอิง
Holacracy: Total Football for Business? สืบค้นจาก
https://thaipublica.org Society 5.0 กับอนาคตของชาวญี่ปุ่น
สืบค้นจาก https://www.tpa.or.th
ภาพอนาคตของ “สังคมที่อยู่อาศัยยุค 5.0” ญี่ปุ่นนาร่องประเทศแรก
สืบค้นจาก https://www.ddproperty.com
ระบบราชการ 4.0 สืบค้นจาก https://www.opdc.go.th
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