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 ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ได้ก่อเกิดเทคโนโลยีใหม่  ๆขึ้นมามากมาย 
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ และกระทบต่อหน่วยงานราชการที่ต้องคอยก ากับดูแลด้วยกฎระเบียบ 
ที่ปรับตัวไม่ทันบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้
ถูกนิยามด้วยค าศัพท์ใหม่ว่า Disruptive Technology ที่แปลว่าเทคโนโลยี
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อผลิตภัณฑ์และธุรกิจแบบเดิม  
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนบางคนนิยาม Disruptive Technology  
ว่าคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ตัวอย่างเช่น  
 การก่อก าเนิดขึ้นของ Ride Sharing Application อย่าง UBER 
และ GRAB ท า ให้ เกิดค าถามในประเด็นความเหลื่ อมล้ าระหว่ า ง 
การให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกใจประชาชนทั้งราคาและคุณภาพแต่ขัด
กับหลักของความปลอดภัยบนท้องถนนของภาครัฐ ซึ่งราคาการขนส่งที่ถูก
และดีที่ประชาชนพอใจนั้นแลกมาด้วยการลดต้นทุนด้านความปลอดภัย
ดังนี้ 



 - การไม่น ารถที่ใช้รับส่งผู้โดยสารมาขึ้นทะเบียนรถยนต์สาธารณะ
กับภาครัฐ  
 - การไม่ต้องซื้อประกันภัยให้คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ  
 - การที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ขับรถเป็นผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ  
(ท าให้ละเว้นขั้นตอนการตรวจประวัติอาชาากรรม)  
 - การทีไ่ม่ต้องน ารถเข้ามาตรวจสภาพปีละสองครั้งซึ่งเป็นหลักการ
ที่ถูกบัาาัติข้ึนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร  
 ซึ่งการเกิดขึ้นมาของธุรกิจที่ถูกใจผู้ใช้บริการเหล่านี้ เป็นประเด็น 
ที่ภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและตัวผู้พัฒนาเทคโนโลยีทั้งสาม
ฝ่ายต้องเข้ามาปรับความเข้าใจและพัฒนาการด าเนินธุรกิจที่สมดุลทั้งความพอใจ 
ของประชาชน ความปลอดภัยบนท้องถนน และหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ  
อันจะน าไปสู่การปรับแก้ไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของภาครัฐในการควบคุม 
ก ากับดูแลระบบขนส่งทางถนนต่อไป 
 - การตื่นตัวของ ธุรกิจ E - commerce ที่เปลี่ยนรูปแบบการจับจ่าย 
ใช้สอยของผู้บริโภคและท าให้การขนส่งพัสดุขนาดเล็ก เข้ามามีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น  
 - การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ FinTech (Financial Technology)  
ที่หมายถึงเทคโนโลยีเข้ามาท าให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ 
การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะน าไปไปสู่สังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นมาของ Disruptive Technology  
เป็นโจทย์ที่ท้าทายของภาครัฐที่จะต้องปรับตัวให้ยืดหยุ่นและตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  อีกทั้งภาครัฐต้องเตรียม 



ความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรและปรับวิสัยทัศน์ในการควบคุมก ากับดูแล
ให้ทันต่อบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจาก Disruptive Technology  
แล้วการก้าวไปสู่ Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) นั้นเป็นสถานการณ์ 
ที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิา ซึ่งสังคมผู้สูงอายุนั้นจะต้องอาศัย 
การแก้ปัาหาเชิงโครงสร้างที่ฉีกกฎจากการแก้ปัาหาแบบเดิม ๆ ด้วยปัจจัย 
ที่อัตราเกิดของประชากรน้อยลง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น 
ท าให้คนอายุยืนขึ้น จะช่วยผลักดันจ านวนผู้สูงอายุในสังคมจะมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่าวัยท างาน ซึ่งพยากรณ์ข้อมูลเชิงสถิติขององค์กร
สหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนสองเท่าตัวของปัจจุบันคิดเป็นจ านวน 2,000 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 21 ของประชากรโลก ในส่วนของประเทศไทยนั้นทางมูลนิธิสถาบันวิจัย 
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2021 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 
ค.ศ. 2035 ด้วยแนวโน้มโครงสร้างของประชากรในสังคมที่ เปลี่ยนไป 
นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการของผู้สูงอายุต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่จะ
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะตลาดแรงงานไทยที่จะต้องเร่งเ พ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) อย่างรวดเร็วเพ่ือรับมือกับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
นอกจากนี้  Aging Society ยังจะส่งผลกระทบโอกาสและรูปแบบการด าเนิน 
ธุรกิจเปลี่ยนไปซึ่งภาคธุรกิจและภาครัฐต้องเริ่มปรับตัวเพ่ือรับมือกับสภาพ
สังคมรูปแบบใหม่เช่น การขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการท างานของผู้สูงอายุ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เ อ้ืออ านวยให้



ผู้สูงอายุท างานได้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ การปรับรูปแบบการท างาน
ให้ยืดหยุ่นท างานจากที่ใดก็ได้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการคมนาคมขนส่งให้ เหมาะกับผู้สู งอายุ เป็นต้น  
จะเห็นได้ว่าทั้ง Disruptive Technology และ Aging Society จะเป็น
สองปัจจัยส าคัาที่บุคคลากรภาครัฐจะละเลยไม่ได้อีกต่อไปและยังเป็นสอง
ปัจจัยส าคัา ที่จะส่งผลกระทบยิ่งใหา่ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต  
หากภาครั ฐและภาคเอกชนไม่สามารถปรับตั วต่อการเปลี่ ยนแปลงนี้ ได้ 
จะเป็นการยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งรูปแบบการท างานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคตจะต้อง
เปลี่ยนแปลงให้มียืดหยุ่นขึ้น และต้องปรับทัศนคติพร้อมทั้งมุมมอง 
ต่อบทบาทและหน้าที่ในสังคมที่เปลี่ยนไป พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ประเทศาี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่เผชิาปัาหา Aging Society 
ก่อนประเทศไทย ซึ่งการที่ทางผู้เขียนบทความได้รับโอกาสจากส านักงาน 
ก.พ. มาศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะความเป็นผู้น า 
(Public Management and Leadership Training Program for Promising  
Thai Government Officials : PMLTP) ณ National Graduate Institute 
for Policy Studies ประเทศาี่ปุ่น ด้วยทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง  
(Talent Network) ท าให้ได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การรับมือปัาหานี้
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาาด้านนโยบายสาธารณะของาี่ปุ่นนั้นมี 2 แนวคิดหลัก 
ทีภ่าครัฐควรตระหนักเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรับมือกับปัาหานี้ได้แก่  
 Agile Organization ซึ่งหมายถึงองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร



ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจะท าให้องค์กรเป็น Agile organization ได้นั้น 
ต้องมีการลดความซ้ าซ้อนของกระบวนงานและมีการเพ่ิมอ านาจในการด าเนินการ 
ของพนักงานให้เพ่ิมขึ้น โครงสร้างขององค์กรจะปรับจาก สั่งงานเป็นล าดับชั้น
จากผู้บริหารระดับสูง (Top Down Hierarchy) ที่ผ่านการอนุมัติงานตามล าดับ
ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานในการท างานมาก ซึ่งเป็นการท างาน 
ที่ไม่ก่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สู่การท างานที่เน้นการท างาน
เป็นทีมที่แต่ละทีมมีเป้าหมายและความรับผิดชอบของทีมชัดเจน ให้อิสระ 
และความยืดหยุ่นของพนักงานในการท างานสูงขึ้น ประกอบกับเน้นรูปแบบ
โครงสร้างองค์กรให้เกิดการท างานที่ประสานงานระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้
พนักงานเน้นการปฏิบัติงานมากกว่าการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้
พนักงานมีอ านาจตัดสินใจเพ่ิมขึ้น ส่วนผู้บริหารจะปรับบทบาทตัวเองเป็นผู้ให้
แนวทาง (Guidelines) และสนับสนุนการตัดสินใจของพนักงาน (Support) และ
เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการท างาน ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้เปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบ 
Agile Organization คือ การปรับวัฒนธรรมองค์กร การปรับทัศนคติของ
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร การวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
ให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน 
ประสานงาน และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่เผยแพร่โดยองค์กรสหประชาชาติซึ่งทาง
ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและมุ่ งเน้นสู่การพัฒนาประชาคมโลก 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เป้าหมายทั้ง 17 ข้อตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 



  ทิศทางการพัฒนานโยบายของประเทศาี่ปุ่นภายใต้กรอบของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นผ่านการผลักดันของคณะรัฐมนตรี การแต่งตั้งคณะ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย SDGs และ คณะท างาน SDGs พร้อมทั้งจัดตั้ง SDGs 
Promotion Headquarter (ส านักงานส่งเสริมนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน) เป็นส านักงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ทั้งการประสาน 
และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่ งยืนโดยเน้นนโยบายการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน  
3 ด้านดังนี้  
 1. ส่งเสริม นโยบาย Society 5.0 ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรองรับการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มจากการปรับทัศนคติและแนวคิดของภาคธุรกิจใหม่ 
ให้ทันต่อDisruptive Technology และ Aging Society โดยร่วมมือกับสมาคม
นักธุรกิจาี่ปุ่น ส่งเสริมแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับ SDGs นอกจากนี้ยังจะวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี Big Data  
และ IoT (Internet of Things) ในการขับเคลื่อนเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity)  
ของประเทศ 



 2. ผลักดันให้องค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัา 
ในการขับเคลื่อนตาม SDGs โดยเน้นการท าความเข้าใจกับบริบทขององค์กร 
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ต่างกันและทางรัฐบาลกลางจะท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
ในการวางแผนโครงสร้างองค์กรท้องถิ่นต้นแบบส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3. ผลักดันบทบาทของคนรุ่นใหม่และสตรี โดยส่งเสริมการศึกษา
หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ให้แก่เยาวชน ผลักดันให้สังคมปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การท างานที่ให้ความส าคัาของต่อบทบาทหน้าความรับผิดชอบของคนรุ่นใหม่
และสตรีมากขึ้น ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาสิทธิ 
ความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษา และระบบสาธารณสุข 
 จากกรณีศึกษาของประเทศาี่ปุ่นพบว่าทางรัฐบาลาี่ปุ่นมองเห็นถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก Disruptive Technology และ Aging Society 
ซึ่งมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านการวางแผนนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง 
ของประเทศและวางแผนปฏิรูปสังคม การศึกษา และการคลัง ไปพร้อม ๆ กันกับ
การมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ในส่วนของประเทศไทยนั้น 
ตัวผู้เขียนบทความมองว่า การจะเริ่มต้นรับมือกับปัาหาเหล่านี้ ควรจะเริ่มจาก
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาครัฐด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม โดยต้อง
พัฒนาทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ 
กันให้รับรู้ถึงประเด็นทั้ง Disruptive Technology, Aging Society, Agile 
Organization และ Sustainable Development Goals และวางแผน 
การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของภาครัฐ ให้มีการเปิดรับความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น มีการระดมสมองร่วมกันข้ามหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัาหาต่าง ๆ  
ประสานงานเป็นทีม และช่วยกันพัฒนารูปแบบการท างานที่ลดกระบวนงานมากขึ้น  



ซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวผู้เขียนเองมองว่าผู้บริหารระดับหัวหน้างาน/กลุ่ม/ส่วน 
จะเป็นกลุ่มก าลังคนส าคัาที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้เปิดรับกับการท างาน
แบบ Agile Organization เพราะเป็นคนกลางที่เชื่อมการปฏิบัติตามนโยบาย 
จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง  
 นอกจากนี้ทางผู้ เขียนบทความยังมองว่าการพัฒนาองค์ความรู้  
ด้านการวางระบบนวัตกรรมเพ่ือลดการใช้แรงงานมนุษย์และลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนงานโดยประยุกต์ใช้ ข้อมูล Big Data และ IoT (Internet of Things) 
ควบคู่กับระบบปัาาาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นปัจจัยส าคัาที่จะ
ช่วยเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะรับมือกับ
ปัาหา Aging Society ในอนาคต สิ่งที่องค์กรระดับกรมต้องท าคือการวางแผน 
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทดแทนการท างานที่ซ้ าซ้อน
ของมนุษย์และผลักดันให้บุคคลากรไปเน้นงานการท างานที่อาศัยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัาหา แน่นอนว่าความม้ามายนี้เป็นงานหนักของหน่วยงาน
ภาครั ฐที่ ต้ องระดมสมองช่ วยกันก าหนดทิศทางองค์กร และหน้ าที่ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากทว่าบุคลากรในภาครัฐยังนิ่งนอนใจและไม่ยอมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงระบบราชการที่ล้มเหลว 
ในการควบคุม ก ากับดูแล ในอนาคตได้ และยิ่งไปกว่านั้นตัวภาคราชการไทยต้อง
หาหนทางที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกควบคู่กันไปด้วย  
 



“หนทางข้างหน้าอาจจะเป็นหนทางที่ท้าทาย แต่หากภาครัฐยังสามารถรักษา
ก าลังคนคุณภาพไว้ในระบบ และผลักดันให้ก าลังคนคุณภาพผลักดันในเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในหน่วยงาน และมีระบบพี่เลี้ยงที่แนะน าแนวทาง 
ให้ก าลังคนคุณภาพเหล่านั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ระบบราชการไทย 
ก็จะก้าวไกล ไม่แพ้ประเทศที่พัฒนาแล้ว โลกต่อไปจะเป็นโลกของคนรุ่นใหม่
ผู้ใหญ่ต้องรู้จักที่จะ Empower the next generation” 
 


