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 ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และการเข้าสู่ความเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้รูปแบบการปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การติดต่อสื่อสารแบบพบหน้ามี
แนวโน้มน้อยลงเนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของ
ภาครัฐได้ด้วยตนเองมากขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อภาครัฐในเรื่องการปรับลดจ านวนบุคลากรที่มีทักษะต่ า 
แต่เพ่ิมความต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูง หรือมีการปรับรูปแบบการจ้างงาน 
จากข้าราชการเป็นพนักงานของรัฐมากขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมน)ี  
 การพัฒนาประเทศไทยในยุคดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐควรมีทักษะ
การบริหารจัดการที่ดีและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 
โดยไม่มุ่งเน้นเป้าหมายเพียงเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่สุด
คือการท าให้ระบบราชการสามารถท างานอย่างได้ผลจริงและเป็นรูปธรรม 
ผู้น าองค์กรของภาครัฐยุคใหม่จึงต้องมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  



 

 

มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรในยุคดิจิทัล 
 บทความนี้จะน าเสนอมุมมองความคิดที่ผู้เขียนได้รับจากการอบรม
หลักสูตร Leadership and Change ณ Potsdam Center for Policy and 
Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 – 22
มิถุนายน 2561 ภายใต้ทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 
ของส านักงาน ก.พ. โดยบทความนี้จะแบ่งการน าเสนอเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกเป็น
บทเรียนจากบริบทและโครงสร้างรัฐของเยอรมนีเพ่ือให้เข้าใจถึงกรอบแนวคิด
และรูปแบบการปฏิบัติที่สามารถจะน ามาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย 
ส่วนที่สองเป็นเรื่องภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
น าองค์กรและส่งผลต่อความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ส่วนที่สามจะ
กล่าวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าภาครัฐ 
และส่วนสุดท้ายเป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทเรียนจากบริบทและโครงสร้ า งรัฐของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  
 เยอรมนีมีความโดดเด่นในเชิงโครงสร้างและสถาบัน 3 เรื่อง ได้แก่  
 1. การปกครองแบบกระจายอ านาจ 3 ระดับ ได้แก่ การปกครอง
ระดับสหพันธรัฐ (federal) ระดับมลรัฐ จ านวน 16 รัฐ (lander) และ
ระดับท้องถิ่น (local government) โดยมีการก าหนดความเป็นอิสระของ
รัฐบาลในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รัฐบาล
สหพันธรัฐมีบทบาทเพียงก าหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศ เช่น 



 

 

ด้านความมั่นคง และด้านการต่างประเทศ ในขณะที่รัฐบาลในแต่ละมลรัฐจะ
น านโยบายกลางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง สร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของและการท าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นตน 
นอกจากนี้รัฐบาลระดับมลรัฐมี อิสระ มีอ านาจตัดสินใจ สามารถออก
กฎหมายและก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ ในการปกครองรัฐตนเองได้โดยที่รัฐบาล
สหพันธรัฐไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง ซึ่งรวมถึงเรื่องของ 
การบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ที่แต่ละรัฐสามารถก าหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรเพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐได้อย่างเป็น
อิสระ อีกทั้งระบบสรรหายังเปิดกว้างให้สามารถรับบุคลากรที่ท างานใน
ภาคเอกชนมาด ารงต าแหน่งพนักงานของรัฐในระดับสูง ท าให้สามารถ
ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถให้เข้ามาท างานในภาครัฐได้  
 2. กลไกความร่วมมือและการประสานงานระหว่างรัฐบาลในแต่ละ
ระดับ ทั้งระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น โดยผู้แทนระดับ
รัฐมนตรีของแต่ละรัฐจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติในด้านต่าง ๆ 
เ พ่ือร่วมกันในการก าหนดนโยบายที่จะเสนอต่อรัฐบาลสหพันธรัฐ 
นอกจากนี้ ยังมีกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งในลักษณะการท างานแบบ
เครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (networking 
state) 
 3. ระบบการตรวจสอบและการถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่งสนับสนุน
ให้การบริหารงานของภาครัฐมีความโปร่งใส และป้องกันการใช้อ านาจ
ในทางมิชอบ 



 

 

 อย่างไรก็ดี ในการน าแนวคิดและรูปแบบการปกครองและการ
บริหารจัดการภาครัฐของเยอรมนีมาปรับใช้ต้องค านึงถึงบริบทและ
ประวัติศาสตร์ของเยอรมนีทีอ่ยู่ภายใต้การปกครองโดยระบบเผด็จการและ
การที่ประเทศถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายเป็นระยะเวลานาน ท าให้
เยอรมนีเน้นความเป็นรัฐประชาธิปไตยและการปกครองโดยหลักนิติธรรม
เพ่ือป้องกันการปกครองโดยเผด็จการ จากนั้นเริ่มใช้การวางแผน 
(planning) เข้ามาจัดการเพ่ือรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เพ่ิม 
มากขึ้น และน าแนวคิดการจัดการ (management) ของภาคเอกชนเข้ามา
ใช้บริหารจัดการภาครัฐ โดยพยายามจ ากัดบทบาทของภาครัฐให้น้อยลง 
ให้ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุน (ensuring state) คอยอ านวยความ
สะดวก ประสานงาน สนับสนุนด้านทรัพยากร และปัจจุบันได้พัฒนามา 
เป็นการท างานแบบเครือข่าย (networking state) มุ่งเน้นที่หลักธรรมาภิบาล 
(governance) โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ มีการปรับกระบวนการสั่งการจากบนลงล่าง 
เน้นการสร้างระบบลักษณะเครือข่ายมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคล ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ิมขึ้น ซึ่งหาก
ประเทศไทยจะน าแนวทางการท างานแบบเครือข่ายมาปรับใช้น่าจะก่อให้ 
เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและการบริหารงานภาครัฐ โดยควรก าหนด
กลยุทธ์เพ่ือเชื่อมโยงขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งปรับกระบวนงาน  
ให้เหมาะสม เพ่ิมช่องทางการปรึกษาหารือและการติดต่อสื่อสารระหว่าง
เครือข่าย สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดรูปแบบและกระบวนการ 



 

 

ใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างคุณค่าและจิตส านึกในการท างานภาครัฐควบคู่กัน 
ไปด้วย 

 ภาวะผู้น า  
 ในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของ
งานและความสามารถในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างได้ผล ค าว่า leader หรือผู้น าในองค์กร อาจมี
ได้ในหลายระดับทั้งผู้น าระดับสูงสุดและผู้น าระดับทีม ซึ่งผู้น าคือบุคคลที่
สามารถน าให้ผู้อ่ืนเดินตามไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายขององค์กรได้ จากการ
วิจัยพบว่าผู้น าที่เป็นคนท างานในหน่วยงานนั้นๆ มาเป็นเวลานานจะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการน าคนในองค์กรมากกว่าผู้น าที่มาจากภายนอก 
เพราะมีความเข้าใจระบบงาน สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กร  
ซ่ึ ง เป็น พ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่ อนองค์กร ไปสู่ การพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้น าที่ดีควรมีภาวะผู้น า (leadership) ดังนี้ 
 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของผู้ร่วมงาน 
(satisfaction) เพ่ือให้สามารถตอบสนองและสร้างแรงจูงใจ (motivation)  
ให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ อย่างไรก็ดี บุคลากรจะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ต้องมีท้ังความต้องการและความสามารถในการท างานด้วย จากทฤษฎีของ 
Maslow สามารถจัดกลุ่มความพึงพอใจได้ 3 ประการ คือ (1) rational 
satisfaction เช่น ค่าตอบแทน (money) (2) emotional satisfaction 
เช่น ความรู้สึกสนุกกับงาน (fun) และ (3) purposed - based satisfaction  



 

 

เช่น การเห็นว่างานที่ท ามีความหมายและความส าคัญ (meaningful) ทั้งนี้
ความพึงพอใจทั้ง 3 ประการดังกล่าวมีแรงขับเคลื่อนมาจากลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน  
ดังนั้น ส าหรับภาครัฐซ่ึงมีข้อจ ากัดเรื่องกฎเกณฑ์และค่าตอบแทนที่ท าให้ไม่
สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพได้เท่ากับภาคเอกชน ผู้น าควรใช้การ
สร้างแรงจูงใจในเรื่องอ่ืนเข้ามาช่วยเพ่ิมความพึงพอใจให้ตรงตามความ
ประสงค์และความต้องการของบุคลากร เช่น เป็นงานที่ท าแล้วสนุก  
มีความสุข มีคุณค่า มีความส าคัญและมีประโยชน์ และมีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท างานจะส่งผลให้การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล เกิดความ 
รู้สึกผูกพันและลดอัตราการเปลี่ยนงานได้  
 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก SMART คือ 
มีการก าหนดมาตรการอย่างเฉพาะเจาะจง (specific), วัดได้  (measurable),  
ดึงดูดใจ (attractive), เป็นไปได้จริง (realistic) และให้ระยะเวลาที่แน่นอน  
(time - bound) นอกจากนี้ ธรรมชาติของมนุษย์มักจะชอบท าการเปรียบเทียบ  
ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการท างานของตนกับผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมา 
หรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตนเองกับบุคคลอ่ืน ดังนั้น  
อีกสิ่งส าคัญที่ผู้น าควรตระหนักถึงคือ ความยุติธรรม (fairness)  
 เป็นแบบอย่าง (role model) และควรน าองค์กรโดยใช้อ านาจ
ที่มาจากบุคลิกเฉพาะตัว (personal power) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวก
มากกว่าการใช้อ านาจจากต าแหน่ง (position power)  
 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้หลัก SUCCESS คือ สื่อสารให้
เข้าใจง่าย (simplicity), พูดสิ่งที่น่าสนใจที่เหนือความคาดหมายเพ่ือให้เกิด



 

 

ความน่ าสนใจ (unexpected), ชั ดเจนเป็ นรู ปธรรมและจั บต้ องได้ 
(concreteness), น่าเชื่อถือ (credibility) และจับใจท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
ร่วมคล้อยตาม (Emotional stories)  
 มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี  เ พ่ือโน้มน้าวอีกฝ่าย ทั้ งนี้  
การเจรจาไม่ใช่การประนีประนอม (compromise) ดังนั้นในการเจรจา
ต้องมีการวางแผนและเตรียมข้อมูลที่ดี พยายามเข้าใจความต้องการและ
จุดยืนของอีกฝ่าย เนื่องจากแต่ละคนอาจมีความชอบและความต้องการ 
ที่ต่างกัน เพ่ือให้สามารถเสนอสิ่งที่อีกฝ่ายพึงพอใจได้อันจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น  
 สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ทีมงานที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork  
and engagement) จะสร้างแรงจูงใจเชิงบวกและได้ผลดีมากกว่าแรงจูงใจ
เชิงลบที่มาจากการลงโทษ 
 เน้นการแก้ปัญหามากกว่าหาตัวคนท าผิด (problem explorer) 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ แสวงหาทางเลือกหลากหลายในการ
แก้ปัญหา และมีความหยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  
 เน้นวัดผลสัมฤทธิ์ของงานจากผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุมากกว่าการ
เน้นวัดตามตัวชี้วัด (KPI) แบบกระบวนการที่ต่างคนต่างท า เพราะหาก
กระบวนการไม่สะท้อนผลลัพธ์ก็จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย และใน
การวัดผลลัพธ์ควรค่อย ๆ วัดความส าเร็จทีละก้าว ไม่ใช่การวัดอย่างก้าว
กระโดด  
 



 

 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล รวมทั้งการเพ่ิมขึ้น
ของอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี องค์กรภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่าง  ๆ  
ควรปรับตัวให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว กระชับขั้นตอนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Agile 
Organization) ดั งนั้น ผู้น าองค์กรจึงควรมีทักษะในการจัดการกับ 
ความเปลี่ยนแปลง (change management skills) และพร้อมที่จะคิดต่าง
ท าในสิ่งใหม่ (doing different things) ไม่เพียงแต่การท าให้แตกต่าง 
จากเดิม (do things different) แต่ควรน านวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานให้มากขึ้น (innovation) โดยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ควรให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และการปฏิบัติงาน  โดยควรท าการวิเคราะห์ความต้องการที่จะน า
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน 
เพ่ือลดเวลาและลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จ าเป็น สนับสนุนการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานและปรับองค์กรเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เหมาะสมด้วย การที่องค์กรรัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ปฏิบัติทุก
อย่างด้วยวิธีการเช่นเดิมหรือยังคงใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก ย่อมไม่
สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น e - government ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้อง



 

 

ปรับเปลี่ยนขั้นตอน กระบวนงาน และระบบการบริหารงานในระดับ
องค์กรอย่างจริงจังเพ่ือน าไปสู่ความเป็นหน่วยงานในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง  
 ผู้น าที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานควรมี 
strong partner และทีมงาน ที่น้อยแต่มาก (จ านวนน้อยแต่มากด้วย
คุณภาพ) เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
 พัฒนาขีดความสามารถเชิงพลวัตของผู้น า (dynamic capability)  
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการบูรณาการ สร้างและใช้ทรัพยากรที่
หลากหลายจากบุคลากรและองค์กร เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี งบประมาณ นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ
ทันกาล โดยผู้น าควรค านึงถึงการบูรณาการความเชื่อมโยงในระดับบุคคล 
ทีมงานและองค์กร เพ่ือให้ทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
 มีการก าหนดยุทธศาสตร์หรือวางแผนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง และมีการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรอาจเป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบที่ตั้งใจเปลี่ยนและแบบไม่ตั้งใจแต่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากสภาพแวดล้อม
บังคับ อย่างไรก็ดีในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบและมีแผนโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ภายในหน่วยงาน (reality) 
มีการสื่อสารที่ดีเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่จะต้องรับการ
เปลี่ยนแปลง ใช้รูปแบบและระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
เนื่องจากหน่วยงานรัฐโดยส่วนใหญ่มักนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ซึ่งในบางครั้ งกระบวนการ



 

 

เปลี่ยนแปลงที่นานไปจะท าให้รู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้ และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
ในท้ายทีสุ่ด  
 ควรตระหนักถึงองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ (1) ความปรารถนาที่
จะเปลี่ยนแปลง (willingness to change) (2) เข้าใจความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง (need for change) และ (3) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง  
(ability to change) นอกจากนี้ต้องให้เวลาเพ่ือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  
 การเปลี่ยนแปลงต้องท าอย่างจริงจังไม่เพียงแต่ท าเป็นพิธีกรรม 
โดยควรมีการปรับเปลี่ยนทั้ง  4 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) ปรับ
โครงสร้าง เช่น กระจายอ านาจการตัดสินใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  
(2) ปรับเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ิมความ
เข้าใจและความรู้ด้านเทคนิคและมีเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง (3) 
ปรับองค์กรและกระบวนงาน และ  (4) การให้ความส าคัญกับคน  
การปรับพฤติกรรม ทัศนคติ และเตรียมความพร้อมบุคคลากรในการ
ปรับตัว เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวจึงต้องมีการพัฒนา
ขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ทุกคนตามทันและก้าวไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือลดแรงต้านจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  
อีกท้ังควรปรับวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไปด้วย 
 ผู้บริหารต้องเข้าใจเป้าหมายที่ตนต้องการเปลี่ยนแปลงและมีการ
สื่อสารอย่างชัดแจ้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจจุดหมายที่จะไปร่วมกันและ
ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีล าดับชั้นการสั่งการมาก หากมี



 

 

การถ่ายทอดการสื่อสารและค าสั่งทางอ้อมผ่านหลายระดับชั้นอาจสื่อ
เป้าหมายได้ไม่ครบถ้วนว่าต้องท าด้วยเหตุใด เจ้าหน้าที่จะรู้แต่เพียงนายสั่งให้
ท า และอาจท าด้วยความไม่เข้าใจซึ่งส่งผลทางลบต่อความส าเร็จของ 
การเปลี่ยนแปลง  
 การเปลี่ยนแปลงควรเป็นแบบผสมผสานแนวคิดการสั่งการจาก
บนลงล่างกับการระดมความคิดและผลักดันจากล่างขึ้นสู่บนให้มากขึ้น 
(hybrid approach) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร มี
การสื่อสารและให้ข้อมูลว่าก าลังท าอะไร และท าไปเพ่ืออะไร เพ่ือท าให้การ
น าแผนการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นภายใต้เวลาและทรัพยากรที่
มีอยู่จ ากัด ผู้บริหารซึ่งเห็นภาพรวมของหน่วยงานท าหน้าที่เพียงก าหนด
กรอบนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และกระจายอ านาจการตัดสินใจให้
ผู้บริหารทีมหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในการด าเนินการ ให้อิสระในการท า
สิ่งที่อาจแตกต่างไปจากเดิมโดยไม่ต้องรอการสั่งการหรืออนุมัติจากเบื้อง
บนตลอดเวลา เปรียบเสมือนให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากข้างใน 
ซึ่งจะท าได้ดีเพราะมีความปรารถนาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
(passion)  
 การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องท าความ
เข้าใจไปพร้อมกัน โดยปกติการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก 
คือ ช่วงเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องสร้างความตระหนักให้คนรู้ว่า
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง (unfreeze) ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง 
เป็นการปรับพฤติกรรมแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ (change) และช่วงหลังการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่ (refreeze) ซึ่งตรงกับกระบวนการ



 

 

เรียนรู้ของคนที่เริ่มจากการไม่ตระหนัก เริ่มตระหนัก เข้าใจ ยอมรับ 
สนับสนุน และร่วมผูกพัน ในทางปฏิบัติหากกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช้
เวลานานคนจะยิ่งเกิดการต่อต้านและมีผลการปฏิบัติลดลง ในขณะเดียวกัน 
ก็ต้องให้ระยะเวลาที่เพียงพอให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ 
เพ่ือไม่ให้เกิดการลดแรงจูงใจ จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง 
ที่เหมาะสม และต้องรู้จักทีมงานของตนเองเพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสม  
ถูกที่ และถูกเวลา  
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างพยายามปรับให้การ
ท างานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาให้องค์กรภาครัฐสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ในการเปลี่ยนแปลงควรมี 
การปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการปรับโครงสร้าง  
มีเทคโนโลยีและระบบข้อมูลที่เหมาะสม ปรับองค์กรและกระบวนงาน  
และการให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และควรปรับวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไป นอกจากนี้ รูปแบบ 
การท างานควรมีการปรับจากการสั่งงานจากเบื้องบน เป็นให้กรอบแนวทาง
ที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เน้นการประสานงานและ
บูรณาการการปฏิบัติงาน และสร้างการมีส่วนร่วมจากล่างขึ้นสู่บน โดยให้
เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่าเน้นการรายงานและประชุมโดยไม่จ าเป็น 
 การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ มีการคิดเชิงกลยุทธ์ มีทัศนคติที่ดี มีความโปร่งใส ให้ความส าคัญ



 

 

กับบุคลากรและการท างานเป็นทีม รู้จักเลือกใช้คนได้อย่างเหมาะสม และ
พร้อมคิดต่าง (think outside the box) เปลี่ยนวิธีการท างานจากแบบเดิม 
กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ผู้ปฏิบัติเพ่ือให้การท างานคล่องตัวมากขึ้น  
ให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ (moral support) มีความยุติธรรม (fairness) 
เสริมสร้างการท างานร่วมกันแบบเครือข่าย มีการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ
และจับใจ และให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (information flow) 
เพ่ือให้ทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้น าควรมี
ความยืดหยุ่น และพัฒนาขีดความสามารถในเชิงพลวัติ (dynamic capability)  
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการปรับองค์กรและกระบวนงานเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือเป็นผู้ที่น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็น
ฝ่ายรับการเปลี่ยนแปลง  
 นอกจากนี้ ในการสร้างแรงจูงใจและท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ควรท าอย่างเหมาะสมและสมดุลตามแนวคิด “4 ค” ได้แก่ ความสนุก 
(fun) ค่าตอบแทน (money) คุณค่าของงาน (meaningful) และความสุข
ของคนท างาน (happiness) ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะเป็นหนึ่งในสิ่งส าคัญที่
จะดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาท างานในภาครัฐ แต่อีกสิ่งที่ส าคัญไม่
ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการท างานแบบมีใจและความปรารถนาที่จะใช้ความรู้
และความสามารถท่ีมีให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น 
ความส าคัญของงาน การสร้างค่านิยม จิตส านึกและวัฒนธรรมองค์กร  
เป็นเรื่องที่ต้องท าควบคู่กันไป และท าให้การท างานเกิดความสมดุล 
ทั้งประสิทธิผล และ 4 ค โดยเฉพาะ ค. ความสุขของคนในองค์กร  

 


