
วากันวาราอยู฿นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ระลอกทีไ ไ ิThe Fourth Industrial Revolution) ซึไง
สภาพวดลຌอมทางการมือง ศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
ทคนลยี สิไงวดลຌอม ละกฎหมาย ปลีไยนปลงอยาง
ผันผวนถึงขนาดทีไวาถຌาองค์กรเมปรับปลีไยนบบ พลิกฉม –
Transformกใคงจะเมรอดน  ดั งจะหในเดຌจากการปຂด               
ตัวลงของสืไอสิไ งพิมพ์ทัๅ ง฿นละตางประทศ ตลอดจน              
การปลีไยนปลง฿นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทีไมีการปຂดสาขา 
ละประกาศผนลดจ านวนพนักงานลงป็นจ านวนมาก

ภาครัฐกใคงจะหนีจากผลกระทบดังกลาวเมพຌน
ชนกัน ดยฉพาะการปลีไยนปลงทคนลยีละดิจิทัล  
ทีไก าลังขຌามามีบทบาท฿นการปลีไยนปลงระบบงานละ       
วิธีปฏิบัติราชการ ทัๅงภารกิจทีไมีลักษณะทีไตຌองติดตอกับ
ผูຌรับบริการดยตรง ิFront Office) ละภารกิจสนับสนุน
การปฏิบัติราชการหรืองานครงสรຌางพืๅนฐานหลังบຌาน
(Back Office) นืไองจากมีรงกดดัน฿หຌหนวยงานของรัฐ         
ตຌองจัดบริการสาธารณะทีไ รใวขึๅนูสะดวกขึๅนูประหยัดขึๅนู
ดีขึๅน  ฿หຌกับประชาชน นอกจากนีๅกระสการปลีไยนปลง
ทางการมือง ศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ละสิไงวดลຌอม
ทัๅง฿นละตางประทศ ทีไนับวันจะรใวละรง กใยิไงท า฿หຌ
ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไภาครัฐตຌองขຌา฿จละตระหนักถึง

การพัฒนาหนวยงาน฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการปรับตัว 
฿หຌเวทันการณ์ ิAgile Capabilities)

บทความนีๅจึงมีปງาหมายพืไออธิบายวา องค์กร    
ทีไพรຌอมปรับปลีไยน ิAgile Organization) นัๅนมีลักษณะ
อยางเร?  ภาครัฐของเทยขຌา฿กลຌการป็นองค์กรทีไพรຌอม
ปรับปลีไยนลຌวมากนຌอยคเหน? มีกลยุทธ์฿นการพลิกฉม
องค์กรบบดัๅงดิมเปสูองค์กรพรຌอมปรับปลีไยนอยางเร? 
ละภาวะผูຌน า฿นการพลิกฉมองค์กรควรป็นอยางเร?

ทิศทางการพัฒนาภาครัฐ฿หຌพรຌอมรับการปลีไยนปลง
จริง โ ลຌว ภาครัฐเดຌตระหนักถึงความจ าป็น   

฿นการปรับปลีไยน฿หຌขຌากับกระสการปลีไยนปลง ดยจะ
หในเดຌจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
หมวด แๆ ทีไวาดຌวยการปฏิรูปประทศ มาตรา โ5่ ข.               
เดຌบัญญัติ฿หຌมีการปฏิรูปการบริหารราชการผนดิน ดย
ก าหนด ฿หຌมีการน าทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ
฿นการบริหารราชการผนดินละการจัดท าบริการ
สาธารณะพืไอประยชน์฿นการบริหารราชการผนดินละ
พืไออ านวยความสะดวกกประชาชน  รวมทัๅง ฿หຌมี
ก า ร บู รณ ากา ร ฐ า นขຌ อ มู ล ขอ งหน ว ย ง า นขอ งรั ฐ            
ทุกหนวยงานขຌาดຌวยกัน พืไอ฿หຌป็นระบบขຌอมูลพืไอ
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“การพลิกโฉม” สู่ “องคก์รทีพ่รอ้มปรบัเปลีย่น
ใน “ยุคการเปลีย่นแปลงทีพ่ลิกผนั” : 

โครงสรา้ง ระบบ ทรพัยากรบุคคล และภาวะผูน้ า

ดร. สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ

ส านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล                   
ส านักงาน ก.พ.
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การบริหารราชการผนดินละบริการประชาชน  ละ ฿หຌ
มีการปรับปรุงละพัฒนาครงสรຌางละระบบบริหารงาน
ของรัฐละผนก าลังคนภาครัฐ฿หຌทันตอการปลีไยนปลง
ละความทຌาทาย฿หม โ  นอกจากนีๅ ยังมีนยบายประทศเทย
ไ.เ ทีไ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ละนยบาย
ดิจิทัลเทยลนด์ ทีไมุงนຌนการพัฒนาการจัดบริการภาครัฐ
ดຌวยระบบดิจิทัล ิDigital Service) พืไอมุงสูการป็น รัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์  ซึไงลຌวนป็นสวนหนึไงของความพยายาม    
฿นการสรຌางขีดความสามารถ฿นการปรับตัว฿หຌเวทันการณ์ 
ิAgile Capabilities)

ลั ก ษณ ะข อ ง อ ง ค์ ก รทีไ พ รຌ อ ม ป รั บ  ปลีไ ย น  ิ Agile 
Organization) ป็นอยางเร? 

หลายองค์กรทีไคยมีชืไอสียงละคยป็นองค์กรหง
นวัตกรรมชัๅนน าของลก ฿นปัจจุบันกลับหลือตรืไองราว
ความยิไง฿หญ฿นอดีต เมวาจะป็นบริษัทอีสต์มน กดัก 
บริษัทนกีย ละบริษัทมตรลา สาหตุทีไท า฿หຌองค์กร
หลานัๅนกลายป็นต านานละบทรียน เม฿ชป็นพราะเมกง
หรือขาดคนทีไมีความรูຌความสามารถหรือเมมีความป็นลิศ 
฿นธุรกิจ ตป็นพราะ ครงสรຌางองค์กร  ทีไออกบบมา    
฿นยุคนัๅน เม หมาะกับสภาพวดลຌอมขององค์กรทีไมี               
การปลีไยนปลงอยางรใวละรง กิดขึๅนอยางพลิกผัน 
ิVolatility) มีความเมนนอน ิ Uncertainty) ซับซຌอน ิ Complexity) 
ละคลุมครือ ิAmbiguity) อยางทีไรียกกันวาป็น VUCA World 
รวมทัๅงเมสามารถตรียม ทักษะ  ละ ความคิด  ของ
บุคลากร฿หຌพรຌอมรองรับกับการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน

กอนทีไจะเปท าความรูຌ จักกับ องค์กรทีไพรຌอม
ปรับปลีไยน  ตຌองลองหันมาส ารวจกอนวา องค์กรบบ
ดัๅงดิม฿นยุคอุตสาหกรรม  ิTraditional Organization)
มีลักษณะป็นอยางเร? 

องค์กรจ านวนมาก฿นปัจจุบัน  ทัๅ งภาครัฐละ
ภาคอกชน ทีไยั งคงมีลักษณะป็นองค์กรบบดัๅ ง ดิม        
มักปรียบองค์กรป็น ครืไองจักรูMachine ละมี กลเก
ทีไซับซຌอน฿นการด านินการ ระบบการท างานยกกันป็นทง 
ป็นเซล ตางคนตางท า มีครงสรຌางละสายการบังคับ
บัญชาทีไขใงตัว นຌนการวางผนบบสຌนตรง ิLinear 
Planning) นຌนการควบคุมพืไอ฿หຌรูปบบการท าธุรกิจละ
บริหารงานบรรลุปງาหมายพูดงาย โ คือป็นองค์กรบบ
ราชการ หรือ Bureaucracy ตามนวคิดของ Max Weber 

ลຌวองค์กรทีไพรຌอมปรับปลีไยน   ิAgile Organization)
ทามกลางการปลีไยนปลงอยางพลิกผันมีลักษณะอยางเร?  

นนอนวา ตຌองเม฿ชองค์กรบบ ครืไองจักร   อีก
ตอเป ตตຌองมีลักษณะป็น ระบบทีไมีชีวิต – Living System
ทีไสามารถมีวิวัฒนาการพืไอการอยูรอดละติบตทามกลาง
การปลีไยนปลงทีไพลิกผันเดຌ  องค์กรทีไพรຌอมปรับปลีไยน           
Aิgile Organization) มักมีคุณลักษณะทีไพอจะสรุปเดຌดังนีๅ  

ิแี ปງาหมายสูงสุดขององค์กรยังคงนຌนการตอบสนอง
ความตຌองการของลูกคຌา ยึดลูกคຌาป็นศูนย์กลาง  รวมทัๅง
นຌนการตอบสนองหรือสรຌางคุณคา฿หຌกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
อืไน โ ดຌวย 

ิโี อาศัย ครือขายของทีมขนาดลใกทีไมีอิสระ  
Empowered Teams ป็นตัวขับคลืไอนงาน มຌวาครงสรຌาง 

ทีไป็นกนหลักขององค์กรอาจจะป็นบบดัๅงดิม ตทีม
หลานีๅจะป็นผูຌน าการปรับปลีไยนบบผน กระบวนการ 
ละวิธีการท างาน ฿หຌขຌากับสถานการณ์ซึไงอาจมีความ     
ผันผวน ความเมนนอน ความคลุม ครือ ละยาก         
กการคาดดา เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ิใี มีระบบการตัดสิน฿จทีไรวดรใว นຌนการปลีไยนปลง  
ทีไ฿หຌหในผลรใว฿นระยะสัๅน มีระบบการติดตาม ประมิน ละ      
฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับกีไยวกับผลงานทีไมีประสิทธิภาพ ท า฿หຌคน         
฿นองค์กรกิดการรียนรูຌเดຌรใว ตามหลักการรียนรูຌจากบทรียน         
ความลຌมหลว Fail Fast, Learn Fast

(ไี ฿หຌความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลทีไพรຌอม
ปรับตัวละมีความรัก฿นงาน ิ Passion) ดยสรຌางวัฒนธรรมทีไนຌน
฿หຌอิสระ฿นการท างาน ิEmpowering Culture) ละนຌน
ความรวมมือ ิCollaboration) พืไอสรຌางคุณคา฿หຌกับองค์กร 

ิ5ี ฿ชຌทคนลยีทีไน าสมัยพืไอป็นครืไองมือส าคัญ 
฿นการพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน 
ระบบราชการ ไ.เ : องค์กรภาครัฐทีไพรຌอมปรับปลีไยน

ลຌวระบบราชการละหนวยงานภาครั ฐริไ ม
ปรับปลีไยนเปสูการป็นองค์กรทีไพรຌอมปรับปลีไยน ิAgile 
Organization) หรือยัง? 

฿นดຌานครงสรຌางละระบบงาน มีการพูดถึงการ
พัฒนาสูการป็นระบบราชการ ไ.เ วาตຌองมีลักษณะส าคัญ 
ใ ประการ เดຌก ิแี ป็นองค์กรทีไยึดประชาชนผูຌรับบริการ    
ป็นศูนย์กลาง ิCitizen Centric) (โี ป็นองค์กรทีไปຂดกวຌาง
ละชืไอมยงกัน ิOpen and Connected) ละ ิใี ป็น
องค์กรทีไมีสมรรถนะสูงละมีนวัตกรรม ิSmart and Innovation)



฿นดຌานกระบวนการท างาน มีการ฿หຌความส าคัญตอ                
ิแี การท างานบบบูรณาการ ทัๅงมิติงานนยบายส าคัญ ิAgenda) 
งานประจ า ิFunctions) ละงานพืไอกຌเขปัญหาหรือตอบสนอง   
ความจ าป็นของตละพืๅนทีไ ิAreas) (โี การท างาน฿นชิงรุกพืไอ฿หຌทันกับ
สภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงรใว ดยตຌองมีจุดนຌน ชิงกลยุทธ์ละ
ล าดับความส าคัญ ิStrategic Focus and Priority) การจัดการ
ความสีไยง ิRisk Signal and Prevention) ละการตรียมความพรຌอม
รองรับความผันผวน ิPreparation) (๏  ีการท างานทีไมุงนຌนความส าคัญ
ของทัๅงผลสัมฤทธิ์  ิOutcome) กระบวนการ ิProcess) ขีดความสามารถ  
ิCapabilities) ละครงสรຌางพืๅนฐาน ิInfrastructure)ละ  
ิไี การท างานทีไนຌนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย฿นลักษณะทีไป็นพันธมิตร ละครือขาย ิ Involvement and 
Partnership) พืไอความปรง฿สละธรรมภิบาล฿นภาพรวม

฿นดຌานคุณลักษณะละขีดความสามารถของ
จຌาหนຌาทีไภาครัฐ นຌนการพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌ ทักษะ
ละสมรรถนะ ประกอบดຌวย ิแี การท างานทีไสอดคลຌอง
ชืไอมยง มีการบูรณาการละสรຌางจิตส านึกรับผิดชอบรวมกัน 
ิAlignment and Accountability) (โี ความรูຌละทักษะ  
฿นการปรับปลีไยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Skills and 
Literacy) (ใี นวัตกรรมละความคิดสรຌางสรรค์ ิCreativity 
and Innovation) ละ ิไี การสรຌางพันธมิตรละการประสาน
สัมพันธ์ ิPartnership and Collaboration)  

มຌวาจะมีความพยายาม฿นการพัฒนาทัๅงครงสรຌาง
ละระบบงาน วิธีการท างาน ละคุณลักษณะของขຌาราชการ
ละจຌาหนຌาทีไภาครัฐ ดยมีกรอบนวคิดละนวทาง฿น
การด านินการทีไชัดจนดังทีไกลาวถึงขຌางตຌน ตการทีไจะสรຌาง 
ระบบราชการทีไพรຌอมปรับปลีไยน – Agile Civil Service 

สามารถป็นทีไพึไงละเดຌรับความชืไอถือเวຌวาง฿จจากประชาชน ละ 
ยึดมัไน฿นหลักธรรมาภิบาลพืไอประยชน์สุขของประชาชนเดຌ
อยางป็นรูปธรรมอยางทຌจริงนัๅน  ความส ารใจของการด านินการ
อยูทีไ การบริหารการปลีไยนปลง  ซึไงตຌองอาศัยทัๅงการมี

กลยุทธ์การด านินการทีไชัดจน    ิTransformation Strategy) ละ
ภาวะผูຌน าส าหรับการพลิกฉมองค์กร ิTransformation Leadership)

กลยุทธ์฿นการพลิกฉมองค์กรบบดัๅงดิม สูองค์กรทีไพรຌอม
ปรับปลีไยน

หนทางสูการป็นองค์กรทีไพรຌอมปรับปลีไยน จ าป็นตຌอง
มี ผนทีไ ดิ นทางพืไ อการปรั บปลีไ ยน ิTransformation 
Roadmap) ทีไดีพอ ผนทีไดังกลาวมีรูปบบการด านินการ ดังนีๅ

ิแี  จุดริไมตຌน : ระดับผูຌน าองค์กรทีไตຌองก าหนด
ปງาหมายทีไอยากจะเป฿หຌถึง ิEnd State Vision) ซึไงปງาหมายจะป็น
ตัวก าหนดวา ทีมขับคลืไอน  จะประกอบดຌวย ฿ครบຌาง 
กระบวนการท างาน ิProcess Flow) จะป็นชนเร ครงสรຌาง
การบริหารงานทีไหมาะสม   ิGovernance) มีลักษณะอยางเร 
ละระบบการประมินละติดตามผล จะมีกณฑ์การประมิน
ความส ารใจ ละจะ฿ชຌครืไองมือ฿ด

ิโี ริไมปรับปลีไยน : ประกอบดຌวยการมีครงการ  
น ารอง ละน าสูการปฏิบัติตใมรูปบบ ซึไง฿นขัๅนตอนนีๅมักจะ
กีไยวขຌองกับการตรียมความพรຌอม ิการอบรมพัฒนา ละ
การสอนงานี ฿หຌกับทีมทีไจะขับคลืไอน พืไอ฿หຌดินหนຌาสู
ปງาหมายทีไอยากจะเป฿หຌถึง ดยระหวางทางกใจะตຌองมี
การติดตามวัดละประมินความกຌาวหนຌา พืไอ฿หຌมีการปรับปรุง
ตลอดวลา 

ิใี สรຌางการปลีไยนปลงทีไยัไงยืน : ผลการน ารอง 
องค์กรจะสามารถระบุเดຌวาบบผนนวทางการปฏิบัติทีไป็นลิศ 
ิBest Practices) ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการจัดครงสรຌาง ระบบ
การบริหาร ละการติดตามประมินผล จะป็นอยางเร ดย฿น
ขัๅนตอนนีๅอาจกีไยวขຌองกับการจัดระบบการถายทอดความรูຌ 
ละการอบรมพัฒนา พืไอ฿หຌการปลีไยนปลงมีความยัไงยืน

กลาวดยสรุป คือ มีปງาหมายของการพลิกฉม       
ทีไชัดจน ริไมจากการทดลอง ละมืไอเดຌผลลຌว จึงสรຌาง    
ตัวบบส าหรับการด านินการทีไยัไงยืน

ภาวะผูຌน าส าหรับการพลิกฉมภาครัฐสูองค์กรทีไพรຌอมปรับปลีไยน
หากอาศัยนวคิดของ John Kotter กูรูดຌานการบริหารการปลีไยนปลง ภาวะผูຌน าส าหรับการพลิกฉมสูองค์กรทีไพรຌอม

ปรับปลีไยน ิLeadership for Agile Transformation) ตຌองริไมจาก การสรຌางความรูຌสึกละความตระหนักวาถึงวลาทีไตຌองปลีไยน 
ละตຌองปลีไยนอยางรงดวน    ิSense of Urgency) ซึไงถือวาป็นบันเดขัๅนรกทีไมีความส าคัญทีไสุด฿นกระบวนการบริหาร         
การปลีไยนปลง  จากนัๅนตຌองก าหนดปງาหมายของการพลิกฉมองค์กรละสืไอสาร฿หຌคนทัๅงองค์กรเดຌทราบ ิCommunicate 
Transformation Vision) 

ประดในส าคัญ คือ ตຌองสรຌางครือขายละทีมการปลีไยนปลง ิTransformation Coalition) ดยปຂดอกาส฿หຌบุคลากร  
ทุกระดับมีสวนรวม฿นการขับคลืไอนการพลิกฉมองค์กร ิEmpower Transformation Actions) ซึไง฿นระยะริไมรกอาจก าหนด
ปງาหมายทีไบรรลุงาย฿นวลาอันสัๅน ิShort-Termed and Small Wins) ลຌวจึงคอยขยายผลพืไอสดง฿หຌหในความส ารใจ฿นวงกวຌาง 
ิConsolidate Successes) ละมืไอการพลิกฉมบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌลຌว จึงก าหนดกลเก฿นการสรຌางความยัไงยืนตอเป 
ิInstitutionalized Transformation)  

ปัญหาส าคัญทีไสุดของภาครัฐ คือ ผูຌคนคยชินละ พลิน  กับสภาพทีไป็นอยู ละมักตัๅงค าถามวา ท าเมตຌองปลีไยน?  
หรือ ทีไป็นอยูกใดีอยูลຌว  ดังนัๅน จะท าอยางเร฿หຌผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไภาครัฐกิดความตระหนักวา เมปลีไยน...เมรอดน –
Transform or Die 
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