
หำกถำมวำ อะเรคือสิไ งทีไตຌองค ำนึงถึงมำกทีไสุด
ส ำหรับองค์กร฿นอนำคต ? ค ำตอบคงมีมำกมำย ต฿น
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน สิไงทีไถูกกลำวถึงมำกทีไสุดคงป็นรืไอง
ของกำรปลีไยนปลงอยำงพลิกผัน (Disruptive Change)
ดยฉพำะกำรพลิกฉมทคนลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
ดังนัๅน กำรสรຌำงองค์กร฿หຌมีควำมคลองตัวละยืดหยุน       
(Organizational Agility) พืไอ฿หຌสำมำรถตอบสนอง    
ตอสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅนเดຌอยำงรวดรใวละมีประสิทธิภำพ 
จึงป็นสิไงทีไจ ำป็นมำกทีไสุดจำกนีๅเปสูอนำคต

Agility หมำยถึง คุณภำพหรือสภำวะของควำมคลองคลว
วองเว (Merriam - Webster Dictionary : the quality
or state of being agile) ฿นบริบทของกำรท ำงำนละกำรบริหำร
องค์กรพืไอควำมส ำรใจ Agility หมำยควำมวำกำรมีบุคลำกร
ทีไสอดคลຌองกับงำน มีทักษะละควำมชีไยวชำญ สำมำรถปรับตัว
เดຌอยำงรวดรใวพืไอตอบสนองควำมตຌองกำร฿หม โ รวมทัๅง
สำมำรถประสำนควำมรวมมือกับผูຌชีไยวชำญ฿นดຌำนตำง โ 
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ (Gaul, 2019)

นวคิด Agile ริไมขຌำมำมีบทบำทมำกขึๅนพรຌอมกับ
กำรปลีไยนปลงสูสังคมดิจิทัล ดิมทีป็นนวคิดทีไกิดขึๅน
จำกบริษัททีไพัฒนำซอฟต์วร์ (Software Development)
ซึไงประสบปัญหำ฿นกำรวำงผน฿หຌลงตัวละมนย ำ
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำย ดยมักป็นกระบวนกำรทีไสิๅนปลือง
งบประมำณ ละ฿ชຌวลำมำก หำกพบขຌอผิดพลำดพรำะขຌำ฿จ

กองบรรณาธิการ 

ควำมตຌองกำรของลูกคຌำผิด หรือมีควำมจ ำป็นตຌองปลีไยนปลง
กใกຌเขเดຌยำก ซึไงอำจตຌองรืๅอระบบ฿หมทัๅงหมดพืไอจัดกำร
กับปัญหำหลำนีๅ นวคิด Agile จึงถูกน ำมำ฿ชຌ฿นกำรวำงผน
พืไอก ำหนดปງำหมำยระยะสัๅน คอย โ ท ำเป หำกพบขຌอผิดพลำด
หรือมีปัญหำกใด ำนินกำรกຌเขป็นวงจรชนนีๅ รืไอยเป          
จึงป็นนวคิดกำรท ำงำนทีไตຌองอำศัยทีมงำน มีกำรรับฟัง
ควำมคิดหในซึไงกันละกัน มีควำมยืดหยุน ตอบสนอง     
ตอควำมตຌองกำร฿หม โ ละรียนรูຌจำกควำมลຌมหลว      
฿นปัจจุบันรำจะหในวำ Agility มักถูกน ำมำ฿ชຌกับองค์กร
ธุรกิจบบ Startup ซึไงตຌองกำรควำมคลองตัวสูง

นักวิชำกำรดຌำนกำรบริหำรองค์กรเดຌศึกษำรืไอง 
Agility กับองค์กรเวຌมำกมำย ละพบวำองค์กรบบ Agile
ป็นองค์กรทีไมีควำมชัดจน มีวินัยสูง฿นกำรด ำนินตำง โ 
ดຌวยควำมคลองตัว มีกำรสรຌำงนวัตกรรม มีกำรรียนรูຌ   
ละบงปัน (Learning and Sharing) ดังนัๅน องค์กรทีไคลองตัว  
จึงปรับตั ว฿หຌ ขຌ ำกับสถำนกำรณ์ต ำง โ ทีไ ปลีไ ยนปลง           
อยำงรวดรใวเดຌป็นอยำงดี นอกจำกนีๅ นักวิชำกำรยังสน฿จ       
ศึกษำวำ หำกจะขับคลืไอนงำนยุคดิจิทัล฿หຌประสบควำมส ำรใจ 
องค์กรควรจะตຌองมีคุณลักษณะอยำงเร

ท าเม Agility จึงส าคัญกับงาน฿นอนาคต ?
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ผลกำรศึกษำวิจัย รืไอง Organizational Agility at Scale :
The Key to Driving Digital Growth” ซึไง฿ชຌกลุมตัวอยำง
ซึไงป็นผูຌบริหำรองค์กรทัไวลก 998 องค์กร ฿นอุตสำหกรรม
ตำง โ พบวำมีพฤติกรรมบงชีๅส ำคัญ ซึไงอำจป็นจุดริไมตຌน
฿นกำรพัฒนำองค์กร฿หຌมีควำมคลองตัว

พฤติกรรมบงชีๅการป็น องค์กรคลองตัว  
฿นกำรศึกษำวิจัยดังกลำว เดຌจ ำนกพฤติกรรมบงชีๅ

ส ำคัญส ำหรับกำรป็นองค์กรทีไคลองตัวเวຌ 5 ประกำร 
ดังตอเปนีๅ
1) ความสามารถ฿นการวางผนอยางตอนืไอง (Enable     

Continuous Planning)
กำรวำงผนบบพลวัตจะชวย฿หຌองค์กรตอบสนอง

อกำสทำงกำรตลำดเดຌอยำงรวดรใวละมีศักยภำพ        
฿นกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงธุรกิจ (Threat) นอกจำกนีๅ
ยังพบวำอุปสรรคส ำคัญคือรืไองของทคนลยีทีไเมยืดหยุน
กับควำมตຌองกำร ละวัฒนธรรมองค์กรบบรำชกำร        
(Bureaucratic Culture) ซึไงท ำ฿หຌองค์กรคลืไอนตัวชຌำ 
2) สรຌางครงสรຌางละกระบวนการทีไคลองตัว (Build    

Agile Structures and Process)
องค์กรคลองตัวสำมำรถริริไมสิไง฿หม โ เดຌอยำงรวดรใว 

ดยมีสินทรัพย์ทีไส ำคัญคือ คนละงิน ครงสรຌำงทีไยืดหยุน
ละกระบวนกำรทีไสำมำรถปรับปลีไยนเดຌ จะชวยพิไมอกำส
ทำงธุรกิจ รวมทัๅงมีระบบทีไชวย฿หຌขຌำ฿จชองวำง (Gap)
ทำงธุรกิจดຌวย 
3) พัฒนาทักษะการท างานส าหรับอนาคต (Upskill the 

Future Workforce)
หลำยองค์กรพบสຌนทำง฿หม฿นกำรชืไอมยงทักษะ

ดิมทีไมี฿หຌรองรับกำรกຌปัญหำ฿หม โ ทีไกิดขึๅน ทัๅงองค์กร          
ละนักธุรกิจจึงตຌองมีกำรพัฒนำทักษะ฿หมอยูตลอดวลำ          
พืไอสนับสนุนกำรท ำงำน฿นกระสหงยุคดิจิทัล
4) ฿หຌอ านาจกพนักงาน฿นการตัดสิน฿จ (Empower to  

Make Decision)
ศักยภำพของบุคลำกรคือสิไงทีไส ำคัญทีไสุดทีไจะท ำ฿หຌ

องค์กรบรรลุปງำหมำย บุคลำกรจึงตຌองมีอ ำนำจ฿นกำรตัดสิน฿จ
ดย฿ชຌขຌอมูล ณ ชวงวลำนัๅน พืไอลือกทำงทีไดีทีไสุดส ำหรับ
กำรด ำนินกำร ดังนัๅน ขຌอมูลจึงป็นกุญจส ำคัญ฿นกำรตัดสิน฿จ
ละพืไอ฿หຌกำรด ำนินธุรกิจป็นเปพืไอประยชน์ของลูกคຌำ
ป็นส ำคัญ

5) ยอมรับการวัดละการควบคุม (Embrace Measurement 
and Control)

ควำมคลองตัวละควำมรวดรใวขึๅนอยูกับควำมมุงมัไน 
ควำมทีไยงตรงละควำมมนย ำ฿นกำรวัดละกำรควบคุม 
พรำะกำรวัดละผลจำกกำรวิครำะห์จะชวย฿หຌกำรตัดสิน฿จ
สอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ทีไ ปลีไยนปลงเปเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ

จำกผลกำรวิจัยดังกลำวยังสำมำรถจ ำนกระดับ
ควำมคลองตัวขององค์กรเดຌ 3 กลุม ดังนีๅ

กลุมทีไ  1 องค์กรทีไมีควำมคลองตัวสูง มี พียง                
รຌอยละ 15 มีผลกำรปฏิบัติ งำนละระดับคะนน
พฤติกรรมทัๅง 5 ประกำร อยู฿นระดับสูง 

กลุมทีไ 2 องค์กรคอนขຌำงคลองตัว คิดป็นรຌอยละ 30 
ขององค์กรทีไศึกษำ มีระดับคะนนพฤติกรรมบงชีๅสูง 4 ตัว  

กลุมทีไ 3 องค์กรทีไคลืไอนตัวชຌำ มีถึงรຌอยละ 55            
ขององค์กรทีไศึกษำ มีคะนนพฤติกรรมบงชีๅ 3 ตัว หรือ
นຌอยกวำนัๅน 

สรุป
ขຌอมูลจำกผลกำรศึกษำวิจัยกีไยวกับตัวบงชีๅพฤติกรรม

ของกำรป็นองค์กรทีไมีควำมคลองตัวสูงอำจชวย฿หຌภำครัฐ
ซึไงป็นองค์กรทีไมีวัฒนธรรมบบรำชกำร มีนวทำง       
฿นกำรด ำนินกำร  พืไอปรับสูกำรป็น Agile Organization
หรือองค์กรคลองตัวเดຌ ดยอำจริไมด ำนินกำรจำกจุดลใก โ 
จำกบำงครงกำร หรือบำงหนวยงำน กอนขยำยเปทัไว    
ทัๅงสวนรำชกำร 

อຌางอิง
Dunne, S. (2019, July 31). Research Preview: Unlocking 

Organizational Agility to Drive Digital Growth. 
Retrieved from https://blogs.workday.com/
research-preview-unlocking-organizational-.  
agility-to-drive-digital-growth/

Gaul. P. (2019). Agility Required The future of work will     
require business to nimble to meet pace, challenges.     
TD Journal. 73, 1: 8-9.  

Merriam - Webster Dictionary 

OCSC e-Journal5 l   


