
 



 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 

ในยุค New normal 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12 



ค ำน ำ 
 

    ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศมีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว  อันเนื่ องมาจากสาเหตุของการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติต่าง ๆ และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน  จึงท าให้ผู้บริหารต้องพัฒนาระบบราชการ 
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ดังนั้น การศึกษาแนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 
ในยุค New normal เป็นการศึกษาแนวคิดและทัศนคติของบุคลากรยุคใหม่ในการพัฒนาระบบราชการ
ในยุค New normal การปรับโครงสร้างระบบบริหารในเรื่อง Multi Skill  การจัดการเทคโนโลยี  
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบราชการเดิม  ข้อกฎหมายต่างๆ ในระบบราชการ ต้องศึกษา 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบราชการ  นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของระบบราชการไทย 
เพราะเป็นการปฏิรูประบบราชการที่ได้บูรณาการความคิดและเครื่องมือในการบริหารอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงกัน โดยนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12 ได้ก าหนดเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาด้านผลงาน ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสนอ โดยที่ผู้บริหารระดับสูงได้วิเคราะห์สถานการณ์ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของสถานการณ์ที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในยุค New normal แนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ในการเติมเต็มนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับรัฐบาลต่อไป 
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บทที่ 1 
 บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ  
และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ 
ส่งผลกระทบท่าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่่า ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” 
(New normal) ในทุก ๆ ด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข และการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภาครัฐ และระบบ
ราชการไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็ต้องมีการปฏิรูปเพ่ือบริหารประเทศให้
สามารถอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ในฐานะผู้บริหารราชการ
ขององค์กร จึงมีความจ่าเป็นต้องค่าถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การศึกษาแนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal เป็นการศึกษาแนวคิด 
และทัศนคติของบุคลากรยุคใหม่ในการพัฒนาระบบราชการในยุค New normal การปรับโครงสร้าง
ระบบบริหารในเรื่อง Multi Skill การจัดการเทคโนโลยี การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบราชการเดิม 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ในระบบราชการ ต้องศึกษาเพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาระบบราชการ นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส่าคัญของระบบราชการไทย เพราะเป็นการปฏิรูประบบราชการที่ได้บูรณาการ
ความคิดและเครื่องมือในการบริหารอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน โดยที่ผู้บริหารระดับสูงได้วิเคราะห์
สถานการณ์ ก่าหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดผลการด่าเนินงานของสถานการณ์ที่พร้อมจะก้าวไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงด้วยระบบเทคโนโลยี เข้ามาพลิกโฉมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ  4.0 
(Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักที่ส่าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของรัฐบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

 อย่างไรก็ตามความส่าเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความรู้
ความเข้าใจของฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการเอง ฝ่ายการเมือง และประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ระบบราชการ ซึ่งก็หวังว่ารายงานฉบับนี ้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการ 
เหตุผล และเครื่องมือทางการบริหาร ที่ได้มีการน่ามาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ และหวังว่า
หากทุก ๆ ฝ่าย ได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่ความส่าเร็จตามที่ต้องการ  
ในวันนั้นข้าราชการไทยอาจเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติราชการ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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2. วัตถปุระสงค์กำรศึกษำ  
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในยุค New normal 
 2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในยุค New normal ที่สอดคล้องกับบริบท
และสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 3.1 เชิงเนื้อหำ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3 ระดับ (Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จาก 27 หน่วยงาน กลุ่มก่าลังคน
คุณภาพในส่วนราชการ (Talent) 5 หน่วยงาน และข้อคิดเห็นของภาคเอกชน 
 3.2 เชิงเวลำ เป็นการวิเคราะหแ์ละเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2563  

4. กรอบแนวคิด 
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5. วิธีกำรศึกษำ 
 

 
 
6. ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะได้รับ 

• ได้ปัจจัยที่ส่าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในยุค New normal 
• ได้ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในยุค New normal ที่สอดคล้องกับบริบท 

และสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

• ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายส่าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการบริหารหนว่ยงานภาครฐั  
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
  จากการศึกษาแนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal จะต้องศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้างองค์กรภาครัฐและการบริหารจัดการ  
2.1.1 หน่วยงานภาครัฐ  หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (อักขราทร, 2553) 
 2.1.2 องค์กร หมายถึง การจัดรวบรวมบุคลากรมากกว่า 2 คนขึ้นไปอย่างมีระบบมีระเบียบด้วย
ความตั้งใจที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บางอย่างที่มีความจ าเพาะเจาะจง องค์กรคือที่ที่คนท างาน
ด้วยกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Common purpose) เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สามารถท าให้
สมาชิกแต่ละคนท างานมากกว่าการไปให้ถึงความส าเร็จของแต่ละคน (Pfiffner and Sherwood, 1965) 
องค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรของภาครัฐที่ไม่
แสวงหาผลก าไรก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ แล้วจากมุมมองของสังคมองค์กรจะมีวัตถุประสงค์อย่างกว้าง
ร่วมกันเป็นต้นว่า ผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์และระหว่างการประกอบกิจการทุกข้ันตอนนั้น
องค์กรจะต้องมอบคุณค่าให้กับสังคมไปพร้อม ๆ กับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปด้วย เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าองค์กรจะคงอยู่ต่อไปได้จากเป้าหมายที่เด่นชัดในเรื่อง “การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ”
และ “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นจุดแข็งและความได้เปรียบขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ความเชื่อมั่น  
ในเป้าหมายขององค์กรอย่างจริงจังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างท างานอยู่กับนายจ้างอย่างซื่อสัตย์ 
และจงรักภักด ีนิรนาม (ม.ป.ป.) กล่าวว่า องค์ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
  1) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Distinct purpose) 
  2) บุคลากร (People) มีตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมตัวกัน 
  3) มีการจัดโครงสร้าง (Deliberate structure) ที่ชัดเจน 
 2.1.3 การจัดกลุ่มองค์กร  องค์กรต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้ตามการจัดโครงสร้างได้ดังนี้ 
  1) องค์กรแบบดั้งเดิม (Traditional organization) แนวความคิดนี้มุ่งที่ กฎ ข้อก าหนด 
ระเบียบแบบแผนมุ่งให้ผลผลิตมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ผลผลิตสูง และรวดเร็ว  
มองมนุษย์เสมือน เครื่องจักรกล (Mechanistic) ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีรูปแบบก็เพ่ือความสะดวก
ในการบริหารและปกครอง ผลผลิตสูงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั่นเอง หลักขององค์กรสมัยดั้งเดิมมุ่งเน้น
องค์กรที่มีรูปแบบ (Formal organization) ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การแบ่งระดับ 
ชั้นสายการบังคับบัญชา 2) การแบ่งงาน  3) ช่วงการควบคุม  4) เอกภาพในการบริหารงาน 

  2) องค์กรแบบใหม่ (New organization) พัฒนามาจากองค์กรแบบดั้งเดิม 
แต่มีความยืดหยุ่นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน้นการท างานเป็นทีม ข้อก าหนดรายละเอียดของงาน 
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ให้ความส าคัญกับทักษะและเครือข่ายงานอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ทีมงาน องค์กรได้แปรเปลี่ยนเป็นองค์กร
ระบบเปิด (Open System) มีความยืดหยุ่นและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีความคิด 
ว่าสิ่งแวดล้อมรอบธุรกิจมีผลกระทบต่อองค์กรของตนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การก าหนดจุดประสงค์ขององค์กร
จึงมีมุมมองที่แตกต่างออกไปคือ มีความยอมรับในความเปลี่ยนแปลงรอบตัวมากขึ้น มิได้มุ่งแต่มองตนเอง 
หรือมองแต่สภาพการผลิต การขายในกิจกรรมภายในองค์กรเท่านั้นและน าเอาความคิดในลักษณะนี้ไปเป็น
หลักที่จะต้องก าหนดโครงสร้างธุรกิจของตนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับบัญชา การกระจายหรือการ
รวมอ านาจ การมีกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้ถือและปฏิบัติตามต่อไป อย่างไรก็ตาม
แนวคิดขององค์กรได้เปลี่ยนไป ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2-1 องค์กรแบบดั้งเดิมและองค์กรแบบใหม่ 
องค์กรแบบดั้งเดิม  องค์กรแบบใหม่ 

คงสภาพเดิมอยู่กับที่ตายตัว  ไม่คงที ่เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์

มีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ ไม่ยืดหยุน่  ยืดหยุ่นได ้

มุ่งเน้นที่งาน  มุ่งเน้นทักษะการท างาน 

งานถูกก าหนดโดยต าแหนง่ งานถูกก าหนดโดยลักษณะงาน 

ท างานโดยต่างคนต่างท า เน้นการท างานเป็นทีม 

ท างานแบบถาวร (จ้างแบบถาวร)  นิยมการจ้างงานแบบชั่วคราว 

เน้นการสั่งงานให้ลูกน้องท า  เน้นการมีส่วนร่วม 

การตัดสินใจอยู่ที่ผู้จดัการ  พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

ยึดถือระเบียบขององค์กรเป็นหลัก  ยึดถือลูกค้าเป็นหลัก 

แรงงานมาจากคนแบบเดียวกัน  แรงงานมีความหลากหลายในชาติพันธ์ 

ก าหนดการเข้า – ออกงานตายตัว  ไม่มีการก าหนดเวลาท างานในแต่ละวัน 

ความสัมพันธ์ในงานเปน็แบบสายการบังคับบัญชา  มีความสัมพันธ์แนวนอนและเครือข่าย 
ท างานตามที่องค์กรก าหนด และท าเฉพาะภายใน
องค์กร 

สามารถท างานทีไ่หน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันไดต้ลอด 

 ผู้บริหารหรือผู้จัดการ คือ สมาชิกขององค์กรที่ท าหน้าที่ประสานงานและประสานความร่วมมือ
ในการท างานของบุคลากรในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กรสามารถแบ่งตาม
หน้าที่ได ้ดังนี้ 
 ผู้จัดการระดับต้น (First-line Manager) ได้แก่ หัวหน้างาน (Supervisor) หัวหน้าคนงาน 
(Foreman) ผู้ฝึกสอน (Coach)  
 ผู้จัดการระดับกลาง (Middle Manager) ได้แก่ หัวหน้าแผนก หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการ
โรงงาน หัวหน้าหน่วยหัวหน้าส่วน 
 ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) ได้แก่ ผู้รับผิดชอบของการตัดสินใจในเชิงกว้าง ก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ที่มีผลโดยรวมต่อองค์กร เช่น ประธานกรรมการผู้บริหาร 
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รูปที่ 2-1 ระดับต่าง ๆ ของผู้บริหารในองค์กร (Level of Management in Organization) 
 
 2.1.3 การจัดการหรือการบริหาร (Management) 
  1) การจัดการหรือการบริหาร คือ เป็นกระบวนการของการประสานงานและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในการท างานของบุคลากรเข้าด้วยกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าที่หลักเบื้องต้นของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ประกอบด้วย การวางแผน  
การจัดองค์กร การชักน าและการควบคุม 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความสัมพันธ ์ระหว่างปัจจ ัยการน าเข ้า 
และผลผลิตโดยมีเป้าหมายที่จะใช้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งต้นทุนมันจะประกอบไปด้วย บุคลากร เงินทุน 
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
  ประสิทธิผล (Effectiveness) การค านึงถึงผลสุดท้ายของการด าเนินงานเพ่ือให้ 
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร หรอืกล่าวอีกนัยคือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
  2) ผู้บริหาร เราจะพบผู้บริหารได้ในทุก ๆ องค์กร พวกเขาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ  
ที่หลากหลายกันออกไปเช่น เป็นผู้น าทีมงาน เป็นหัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าหน่วย และอ่ืน ๆ 
และยังมักท างานโดยตรงกับบุคคลอ่ืนที่ต้องขึ้นตรงกับเขา เพ่ือให้เขาสนับสนุนช่วยเหลืองาน คนเหล่านี้ 
เราเรียกว่าผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคนในองค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันกระตุ้นให้คนอื่นท างานที่ได้รับ
มอบหมายไว้ให้ส าเร็จลุล่วง ผู้บริหารมีความรับผิดชอบที่ท้าทายและส าคัญมาก ผู้บริหารไม่แต่จะต้อง
รับผิดชอบในงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จของทีมงานอีกด้วย หรือแม้กระทั่ง
ภาพรวมในองค์กร การบริหารจัดการ และการสนับสนุนพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานจนบรรลุ
ความส าเร็จนั้น ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างส าคัญในผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเองและรวมทั้งผลการ
ด าเนินงานขององค์กรด้วย ซึ่งงานหลักของผู้บริหาร ได้แก่ การช่วยเหลือคนอ่ืนให้ได้ผลงานในระดับสูง 
  3) ระดับและประเภทของผู้บริหาร  งานของผู้บริหารได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อม 
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรรวมทั้งมีการพัฒนาพร้อมกันไปด้วยมีค ากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ว่า “เมื่อไม่นานมานี้ผู้บริหารอาจจะเคยดูแลคุณเพียง 10 คน ที่นั่งท างานอยู่นอกห้องท างานของเขา  
แต่ในวันนี้พวกเขาต้องจัดการมากกว่านั้น ทั้งเรื่องพนักงานที่มีภูมิหลัง ต าแหน่งงาน รวมทั้งวัฒนธรรมที่
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แตกต่างกันอีกด้วย ผู้บริหารสมัยใหม่ถูกคาดหวังว่าต้องมีทักษะในการจัดการสิ่งที่ซับซ้อน ทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารแนวความคิด และทักษะในการตัดสินใจอย่างฉับไว” 
   3.1) ระดับของผู้บริหาร ในระดับสูงสุดขององค์กรส่วนใหญ่ ได้แก่ ต าแหน่ง 
Chief executive office, Chief operating officer, president และ Vice president ผู้บริหาร
ระดับสูง (Top manager) เหล่านี้จะรับผิดชอบผลการด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด หรือไม่ก็ส่วนใหญ่ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กรคนเหล่านี้จะให้ความสนใจอย่างมากกับสภาพแวดล้อมภายนอก มีความ
พร้อมเสมอท่ีจะจัดการกับโอกาสและปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดข้ึน และจัดการกับสิ่งเหล่านั้นในวิถีทางที่
เหมาะสมผู้บริหารระดับสูงที่ดีที่สุดก็คือนักคิดในระดับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของอนาคตผู้ ซื้อตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรง ผู้บริหารระดับสูงจะมอง
สภาพแวดล้อมอย่างทั่วถึง แล้วสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาว ถามทางด าเนินการให้เกิดความมั่นใจ 
ว่ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานต่าง ๆ นั้นสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายองค์กร 
   3.2) ผู้บริหารระดับกลาง  รับผิ ดชอบฝ่ ายหรื อส่ วนงานที่ ประกอบด้ วย
หน่วยงานเล็ก ๆ หลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น แพทย์ประจ าคลินิกในโรงพยาบาล คณบดี 
ในมหาวิทยาลัย ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายขายประจ าสาขา ผู้บริหาร
ระดับกลางท างานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและประสานงานกับเ พ่ือนร่วมงานในการจัดท า 
และด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บริหาร
ระดับกลางจะต้องมุ่งเน้นที่ทีมงาน และสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนจากทุกภาคส่วนขององค์กรได้ 
เป็นอย่างดี เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ผู้จัดการในโครงการคือคนที่ประสานงาน
โครงการที่มีความสลับซับซ้อนหลาย ๆ โครงการโดยมีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 
เป็นเป้าหมายในขณะที่ต้องท างานร่วมกันกับคนอ่ืนที่มีความช านาญเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร งานบริหารระดับแรกขององค์กร ได้แก่ การแต่งตั้งให้เป็นผู้น าทีม 
(Team Leader หรือ Supervisor) ซึ่งจะรับผิดชอบโรงงานเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ไม่ใช่
พนักงานระดับบริหาร พนักงานจะเข้าท างานในองค์กรในระยะแรกหรือในฐานะผู้ เชี่ยวชาญ 
ในงานใดงานหนึ่ง แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ต้องก้าวหน้าขึ้นไปรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารระดับต้น 
หรือ First-line Manager ความรับผิดชอบ 9 ประการของหัวหน้าทีม 

 วางแผนการประชุมและก าหนดการท างาน 
 ชี้แจงเป้าหมายและงานให้เป็นที่เข้าใจ และรวบรวมความคิดเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 ให้ค ายกย่องชมเชยผลงานและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในทีมงาน 
 เสนอแนะการเพ่ิมค่าแรงและการมอบหมายงานใหม่ ๆ 
 สรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาทีมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 
 ส่งเสริมให้เกิดผลการปฏิบัติงานและทีมงานที่ดี 
 แจ้งสมาชิกในทีมให้ทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความคาดหวังขององค์กร 
 แจ้งสมาชิกในทีมให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการและความส าเร็จระดับสูงของทีม 
 ประสานงานและสนับสนุนทีมอ่ืน ๆ ในองค์กร 
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  4) ประเภทของผู้บริหาร นอกเหนือจากการด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ แล้วผู้บริหาร
ยังท างานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วยโดยผู้บริหารหลักรับผิดชอบกิจกรรมการท างานที่มีผลโดยตรงต่อ
ผลลัพธ์ขององค์กร ตัวอย่างเช่น President, Retail manager ส่วนผู้บริหารงานสนับสนุน  
(Staff managers) นั้น จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท างาน 
ของ Line managers เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Functional managers 
รับผิดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในองค์กร เช่น การเงิน การตลาด การผลิตงานบุคคล การบัญชี  
หรือการขาย ในขณะที่ General Manager รับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งรวมถึงการ
รับผิดชอบงานของ Functional area ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโรงงานที่ต้องควบคุมดูแลงานในหลาย ๆ 
หน้าที่ ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต บุคคล และบัญชี เป็นต้น ส าหรับผู้บริหารในองค์กรของรัฐหรือองค์กร 
ที่ไมแ่สวงหาผลก าไรนั้น มักเรียกว่า Administrators ได้แก ่ผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นต้น 
  5) ลักษณะงานบริหารที่ เปลี่ยนแปลงไป  การบริหารในองค์กรยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป อย่างมาก มีค าต่าง ๆ เช่น “ผู้ประสานงาน Coordinator” “ผู้ฝึกสอน Coach”  
และ “ผู้น าทีม Team Leader” ให้ได้ยินกันมามาก ๆ พอกับ “หัวหน้างาน”Supervisor”  
หรือ “ผู้บริหาร Manager” งานที่คนเหล่านี้ท าจะมีการสั่งการน้อยลงแต่จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
มากกว่าในอดีต เพราะในปัจจุบันนี้ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับสูงได้แก่การให้คุณค่าและส่งเสริมทุน
มนุษย ์(Human Capital) อย่างแท้จริงเท่านั้น โลกในยุคใหม่ไม่ต้องการคนที่นั่งอยู่แต่ในห้องและคอยสั่ง
การให้ท าโน่นนี่อีกต่อไป ผู้บริหารที่ดีคือผู้ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของคนที่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อพวกเขา หรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขานั่นเอง ในปัจจุบันมักจะพบผู้บริหารท างาน
เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน าและสนับสนุนในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ ผู้บริหารที่มีผลงานในระดับสูงจะเก่งเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์ในงานกับคนอ่ืน ๆ และช่วยให้คนอ่ืนได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริม สนับสนุนทีมงานและสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่จะส่งเสริมให้การท างานเกิดความ
พึงพอใจแก่คนที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ  
 การเน้นความส าคัญของกับลูกค้า เป็นแรงขับเคลื่อน ในการท างานของผู้บริหารด้วย ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ “สามเหลี่ยมหัวกลับ” (Upside-Down Pyramid) จากรูป
ต่อไปนี้ได้เสนอแนวทางในการมององค์กรอีกแนวทางหนึ่ง รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารภายในองค์กร 
อีกด้วย โดยที่พนักงานในระดับปฏิบัติงานจะอยู่ที่ยอดสามเหลี่ยมหัวกลับนี้ถัดลงมาจากลูกค้าที่พวกเขา
ให้บริการนั้นเอง พนักงานระดับปฏิบัติได้รับการสนับสนุนการท างานจากผู้จัดการที่อยู่ต่ าลงไป 
ในสามเหลี่ยมหัวกลับนี้ โดยผู้บริหารไม่เพียงแต่เป็นผู้ออกค าสั่งเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นและให้
การสนับสนุนตามความจ า เป็นเ พ่ือให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ผลกระทบของมุมมองเช่นนี้ 
เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า คนเป็นสินทรัพย์ที่มีความส าคัญที่สุดขององค์กร สมาชิกแต่ละคน 
ของสามเหลี่ยมหัวกลับนี้คือพนักงานที่มีคุณค่าเพ่ิม Value-added worker เป็นคนที่สร้างคุณค่าสุดท้าย 
(Eventual value) ให้แก่ลูกค้าขององค์กร องค์กรโดยรวมทุ่มเทมุ่งมั่นต่อการบริการลูกค้าซึ่งจะมี 
ความเป็นไปได้ก็จากการสนับสนุนของผู้บริหารนั้นเอง 
 
 



2-6 
 
 

องค์กรในมุมมอง สามเหลี่ยมหัวกลับ 

 
รูปที่ 2-2 องค์กรในมุมมอง สามเหลี่ยมหัวกลับ 

 
 แนวโน้มใหม่ขององค์กรเช่น แนวคิดเรื่องสามเหลี่ยมหัวกลับนี้จะเกิดผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของคนที่เป็นผู้บริหาร ดังเช่นที่กล่าวแล้วว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนบทบาท 
มาเป็น “ผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน” มากกว่า “ผู้สั่งการ” หรือ “ผู้ออกค าสั่ง” ถึงแม้ว่าในยุคนี้ 
จะเป็นยุคของเทคโนโลยีระดับสูงและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยต่าง ๆ แต่ทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่อาจ 
ถูกทอดทิ้งไปได้ การมีส่วนร่วมของพนักงานและการกระจายอ านาจเป็นตัวแปรส าคัญที่จะน าองค์กร 
ไปสู่ความส าเร็จ การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่มีความส าคัญมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือให้บังเกิดความส าเร็จในองค์กร โดยการมุ่งเน้นที่ประเด็นในเรื่องของสารสนเทศที่ดีที่สุด 
และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่พร้อมกับพนักงานระดับปฏิบัติ 
 หน้าที่ของผู้บริหารหรือผู้จัดการ หน้าที่การจัดการเป็นงานของผู้จัดการในการวางแผน การจัด
องค์กร การชักน าและการควบคุม 
 การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมายการก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนงาน
เพ่ือที่จะประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือให้ประสบความส าเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 การจัดองค์กร (Organization) เป็นการก าหนดภารกิจของงาน ใครเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ 
และภารกิจนั้นจะจัดเป็นกลุ่มไว้ได้อย่างไร ใครต้องรายงานใคร และใครเป็นผู้ตัดสินใจ 
 การชักน า (Leading) เป็นการน าและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การก าหนดทิศทาง การเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด และขจัดความขัดแย้ง หรือกระตุ้นให้พนักงานใช้ความสามารถ
อย่างเต็มความสามารถในการท างาน 
 การควบคุม (Controlling) เป็นการก ากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้น
สัมฤทธิ์ผลตามแผนที่ได้วางไว้ รวมทั้งการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง 
 กระบวนการจัดการ (Management Process) เป็นการตัดสินใจและการปฏิบัติอันต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของผู้จัดการในการวางแผน การจัดองค์กร การชักน า และการควบคุม 
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หน้าที่การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-3 หน้าที่และการจัดการ 
 

2.1.4 บทบาททางการบริหาร (Management Roles) 
 เป็นกลุ่มของพฤติกรรมทางการบริหารที่ได้จัดหมวดหมู่ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่ งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ควรกระท า ถ้าเป็นความคาดหวังว่าผู้ที่อยู่ต าแหน่งบริหารหรือผู้จัดการพึงปฏิบัติ  
 Henry Mintzberg (1987) ได้ท าการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารที่ส าคัญ 
มี 10 ประการ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมากทุกบทบาท คือ 
  1) บทบาทด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Roles) ได้แก่ 

 ประธานหรือหัวโขน (Figurehead) เป็นบทบาทในการเป็นตัวแทนขององค์กร  
เ ป็ น หั ว ห น้ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ป ร ะ จ า วั น ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย 
เช่น เปิดประชุม ต้อนรับลูกค้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสวมหัวโขน นั่นเอง 

 ผู้น า (Leadership) เป็นบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการจูงใจ และชี้น า
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 ผู้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี (Liaison) เป็นบทบาทในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
กับองค์กรภายนอก การสร้างเครือข่าย การสร้างไมตรีจิตอันดีกับบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร 

 ผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Monitor) เป็นบทบาทในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทันสมัย และเป็นศูนย์กลางของข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
องค์กร 

 ผู้กระจายข่าวสาร (Disseminator) เป็นบทบาทในการกระจายเผยแพร่ข่าวสารที่ได้มา 
ทั้งจากภายในและภายนอกให้แก่พนักงานในองค์กร 

 โฆษกหรือประชาสัมพันธ์ (Spokesperson) เป็นการให้ข่าวสารข้อมูลกับภายนอก 
 ประชาสัมพันธ์องค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงาน และผลการ

ด าเนินงานของกิจการไปสู่ภายนอกตลอดจนการแถลงข่าวสารต่าง ๆ 
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2) บทบาทด้านข่าวสาร (Information Roles) ได้แก่ 
 ผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Monitor) เป็นบทบาทในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ที่ทันสมัย  และเป็นศูนย์กลางของข่ าวสารทั้ งภายในและภายนอก องค์กร  เ พ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาองค์กร 

 ผู้กระจายข่าวสาร (Disseminator) เป็นบทบาทในการกระจายเผยแพร่ข่าวสาร 
ที่ได้มาท้ังจากภายในและภายนอกให้แก่พนักงานในองค์กร 

 โฆษกหรือประชาสัมพันธ์ (Spokesperson) เป็นการให้ข่าวสารข้อมูลกับภายนอก
ประชาสัมพันธ์องค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงาน และผลการด าเนินงานของ
กิจการไปสู่ภายนอกตลอดจนการแถลงข่าวสารต่าง ๆ 

 3) บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) ได้แก่ 
 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นบทบาทในการแสวงหาช่องทาง ศึกษาสภาพแวดล้อม

และโอกาสในทางธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีคุณสมบั ติ ดังนี้ มีความตั้งใจในการท างาน เป็นผู้ที่ใช้
ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นผู้มุ่งม่ันที่จะให้งานประสบความส าเร็จ 

 ผู้ขจัดความขัดแย้ง (Disturbance Handler) เป็นบทบาทรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทีส่ าคัญหรอืไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งองค์กรก าลังเผชิญอยู่ 

 ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) เป็นบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรร 
ทรัพยากรทุกชนิดในองค์กร ทั้งทางด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการเงิน ซึ่งมีผล 

ต่อการตัดสินใจขององค์กร 
 ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) บทบาทในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการเจรจา

ต่อรองเรื่องส าคัญเพ่ือรักษาผลประโยชน์ที่องค์กรควรได้รับ 
2.1.5 การจัดการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในทุกระดับขององค์กร 

  ทักษะทางการบริหารหรือการจัดการ (Managerial Skills) มีความส าคัญต่อผู้บริหาร
ในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง โดยผันแปรไปตามระดับชั้นขององค์กร ทักษะหรือความถนัด (Skill) 
คือ ความสามารถในการเข้าใจความรู้ ความสามารถเชิงปฏิบัติ โดย Robert Katz ได้เสนอว่าทักษะ 
ที่ส าคัญของผู้บริหารมี 3 อย่าง คือ 
  1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือ ความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับวิธีการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
  2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
  3) ทักษะด้านการประสมแนวความคิด (Conceptual Skills) คือ ความสามารถ 
ในการมองภาพรวมเพ่ือที่จะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
สามารถน ามาใช้ประโยชน์กับองค์กรหรือการบริหารของตนเองได้ 
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ทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารหรือผู้การจัดการในระดับต่างๆ 

รูปที่ 2-4 ทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารหรือผู้การจัดการในระดับต่างๆ 
 

ตารางท่ี 2-1 การแสดง Matrix ระหว่างทักษะการจัดการและหน้าที่การจัดการ 

Matrix ทักษะการจัดการ 
Matrix หน้าท่ีการจัดการ 

วางแผน จัดองค์กร ชักน า ควบคุม 
1. การใช้อ านาจ       
2. การรับฟัง       
3. การประเมินค่าความต่างด้านวฒันธรรมข้ามชาต ิ       
4. การจัดการงบประมาณ        
5. การเลือกรูปแบบผู้น าที่มีประสทิธิภาพ        
6. การสอนงาน        
7. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ       
8. การมอบหมายงาน       
9. การออกแบบงานท่ีมีความจูงใจในงาน       
10. การพัฒนาความไว้วางใจ        
11. การพัฒนาผังการควบคุม       
12. การก าหนดวิจัย       
13. การสัมภาษณ ์       
14. การจดัการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง      
15. การจดัการการเปลี่ยนแปลง       
16. การเป็นท่ีปรึกษา         
17. การเจรจาต่อรอง        
18. การป้อนกลับ       
19. การลดความตึงเครยีด       
20. การกลั่นกรองสภาพแวดล้อม       
21. การก าหนดเป้าหมาย        
22. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์        
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2.1.6 องค์กรในฐานะระบบ (Organization as System) 
 องค์กรเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และท าหน้าที่ 
กันอย่างสอดประสานกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ องค์กรตั้งไว้ร่วมกัน องค์กร 
เป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบตั้งแต่เริ่มกระบวนการจากการน าเข้าทรัพยากร  
เพ่ือแปรสภาพออกมาเป็นผลผลิตในรูปของสินค้าหรือบริการ สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญขององค์กรที่เป็นระบบเปิด ไม่ว่าจะเป็น Supplier ผู้จัดส่งทรัพยากรให้องค์กรหรือแหล่ง 
ของลูกค้า ล้วนมีผลกระทบส าคัญต่อการท างานและผลผลิตขององค์กร นอกจากนี้ในส่วนของภายในองค์กร
นั้น ก็ต้องมีการจัดการอย่างดีเพ่ือให้บรรลุถึงความส าเร็จ ซึ่งการมององค์กรเป็นระบบเปิดนั้น ลูกค้ามีบทบา
ส าคัญมาก ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อมบอกให้องค์กรรู้ถึงการประกอบกิจการขององค์กรว่าดีหรือไม ่
อย่างไร  

2.1.7 การด าเนินงานขององค์กร 
 ทรัพยากรและลูกค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งขององค์กรในระบบเปิด ในองค์กร 
ที่มีการด าเนินงานที่ดีจะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลูกค้าได้รับการบริการอย่างดีที่สุด  
การสร้างคุณค่าเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งถ้าการด าเนินงานขององค์กรสร้างคุณค่าเพ่ิมขึ้นจากต้น
ทุนเดิมของปัจจัยน าเข้าแล้ว องค์กรธุรกิจนั้นก็จะท าก าไรได้ เพราะสามารถขายสินค้าได้ในราคามากกว่า
ต้นทุนที่ลงไปจากการผลิต หรือถ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคม 
นั่นคือ ให้บริการสาธารณูปโภคที่มีค่ามากกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป เช่น การป้องกันไฟในชุมชน เป็นต้น 
คุณค่าถูกสร้างขึ้นเมื่อทรัพยากรขององค์กรถูกใช้ไปในวิถีทางที่ถูกต้อง ทั้งในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่าย 
ที่ต่ าที่สุดเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  
 มาตรการในการวัดผลการด าเนินงานว่าองค์กรใดดีที่สุดนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป 
ในด้านลูกค้า องค์กรที่มีผลประกอบการสูงจะวัดที่ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า 
ไปพร้อม ๆ กับส่วนครองตลาด ในด้านของพนักงานจะวัดที่การที่พนักงานท างานอยู่ในองค์กรระยะยาว 
การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่องค์กร
ส่วนใหญ่มักใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Productivity)  
ซึ่งเป็นการวัดโดยรวมของผลการด าเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรซึ่ งผลิ ตภัณฑ์นั้ น  สามารถวัด ได้ทั้ ง ในระดับบุคคลและแต่ละบุคคล  ระดับกลุ่ ม 
และแม้กระท่ังในภาพรวมในระดับองค์กรอีกด้วย 
 รูปต่อไปนี้ จะแสดงถึ งผลิตภัณฑ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประสิทธิผล 
การด าเนินงาน(Performance effectiveness) จะวัดที่ผลของงานหรือการบรรลุเป้าหมาย  
ถ้าเราท างานในฝ่ายผลิตของบริษัทคอมพิวเตอร์ ประสิทธิผลของการท างานจะหมายถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ทั้งแง่ของปริมาณและคุณภาพ และส่งผลให้การผลิตของบริษัทเป็นไป
ตามแผนงานซึง่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ก าหนด 
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  มีประสิทธิผลแต่ไม่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
สูง  บรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 สูญเสียทรัพยากร  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   ผลผลิตสูง 
ไม่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผล 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ต่ า  สูญเสียทรัพยากร  ไม่สูญเสียทรัพยากร 

      

 
การใช้ทรัพยากร 

 ส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน  (Performance efficiency) วัดจากต้นทุนของทรัพยากร 
ที่สอดคล้องกับความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้นทุนของค่าแรงมักจะน ามาใช้วัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
แล้วยังมีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ การบ ารุงรักษา และสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทั้งผลตอบแทน 
จากการลงทุน (return on Capital Investment) จากตัวอย่างการท างานในบริษัทคอมพิวเตอร์นั้น 
การผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ต่ าที่สุดทั้งในแง่ของวัตถุดิบและแรงงาน 
ถ้าในวันหนึ่งเราผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ได้น้อยกว่าความสามารถของเรานั้น แสดงให้เห็นว่า 
ผลการท างานไม่มีประสิทธิภาพ และเช่นเดียวกันถ้าหากเราท างานผิดพลาดหรือท าให้เกิดการสูญเสีย
วัตถุดิบก็จะหมายถึงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้ต้นทุนขององค์กรสูงขึ้น 
 

2.1.8 ระบบการบริหาร (Managing System) 
 ระบบ (System) คือกลุ่มของส่วนต่างที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีความเกี่ยวข้องกัน 
ในลักษณะที่ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือที่จะกระท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ต้องการ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบที่ไม่ได้ผลกระทบจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งเป็นทัศนะแบบดั้งเดิม 
 2) ระบบเปิด (Open System) เป็นระบบที่ได้รับผลกระทบและมีการตอบสนองจาก
สภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบนั้น ๆ 
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รูปที่ 2 -5  องค์การแบบระบบเปิด 

2.1.9 ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
ในปัจจุบันองค์กรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  Preeminence of technology มีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนา 
ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ องค์กร เปลี่ ยนแปลงวิธี การด า เนินงาน  
และคนก็เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
  Demise of “Command - Control” โครงสร้างตามล าดับชั้นแบบดั้งเดิม 
ที่มีเจ้านายเป็นผู้สั่งการนั้น ก่อให้เกิดความล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายสูงในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย 
การแข่งขันในปัจจุบัน 
  Focus on Speed โลกทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทางธุรกิจ  
ใครน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ก่อนเป็นคนแรกก็จะได้เปรียบและในองค์กรต่าง ๆ เป็นที่คาดหวังกันว่า 
งานจะต้องเสร็จออกมาอย่างดีและรวดเร็ว 
  Embrace of networking องค์กรเป็นเครือข่ายด้วยการสื่อสารและประสานงานกัน
แบบ Real time ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วน ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า 
  Believe in empowerment การเรียกร้องของระบบเศรษฐกิจใหม่มุ่งเน้นไปที่การมี
ส่วนร่วมอย่างมากของพนักงาน เพ่ือแข่งขันในแง่ของความรู้ ประสบการณ์ และความผูกพันของสมาชิก
ทุกคน 
  Emphasis on teamwork องค์กรในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นแนวดิ่งแล้ว แต่จะเป็นการ
เน้นแนวนอนมากกว่า และถูกขับเคลื่อนด้วยการท างานเป็นทีมที่รวบรวมสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
ไว้อย่างสร้างสรรค์ 
  New workplace experience คนงานรุ่นใหม่ท าให้เกิดความอดทนอดกลั้นน้อยลง 
ในเรื่องระดับสายการบังคับบัญชา มีความไม่เป็นทางการมากขึ้นและให้ความใส่ใจกับผลตอบแทน 
ที่เป็นธรรมตามผลงานมากกว่าสถานภาพและอาวุโส 
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  Concern of work Life Balance เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น คนงานก็ยิ่ง
กดดันใหอ้งค์กรต้องให้ความสนใจกับการรักษาสมดุลในเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวที่มักจะขัดแย้งกัน
เสมอ มีแรงผลักดันมากมายที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและโดยควบคู่ไปกับการแข่งขัน 
ในสภาวะโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คือ ลูกค้ายุคใหม่เรียกร้องให้ได้
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพไม่มีที่สิ้นสุด องค์กรใดที่ไม่สามารถตอบสนองเสียงเรียกร้องจากลูกค้า 
ในราคาที่สมเหตุสมผลได้ จะถูกทิ้งให้ต้องดิ้นรนอยู่ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่รุนแรงต่อไป 
แนวคิดเรื่องการบริหารคุณภาพโดยรวม  

  Total Quality Management: TQM เป็นการบริหารจัดการด้วยความมุ่งมั่น ถือเป็น
ข้อตกลงของทั่วทั้งองค์กร ที่จะมุ่งหน้าปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง  
ในขณะนี้ความมุ่งมั่นในเรื่องของคุณภาพ นับเป็นจุดยืนในการบริหารผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ในองค์กรต่าง ๆ 
 2.1.10 การบริหารจัดการในสภาวะท่ีแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง 
  การจัดการตามสภาวะของสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ (Contingency perspective 
and situation approach) หมายถึง การที่องค์กรต้องยอมรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่ เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า องค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน  
เผชิญกับสภาวะของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องการวิธีการในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 

 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่สามารถพบได้บ่อย ๆ 
 1) ขนาดขององค์กร ปริมาณของบุคลากรในแต่ละองค์กรมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ผู้บริหารหรือผู้จัดการเมื่อมีบุคลากรมากข้ึนก็จะเกิดปัญหาในแง่ของการประสานงาน 
 2) งานทางด้านเทคนิคที่ท าเป็นประจ า องค์กรที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นประจ าจะมีการ

จัดองค์กรลักษณะเฉพาะของผู้น า และการควบคุมแตกต่างจากองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือไม่ใช้เทคโนโลยี 
 3) ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กับระดับของความไม่แน่นอนนั้น ๆ เช่น 

การเมืองเทคโนโลยี วัฒนธรรมของสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีอิทธิพล 
ต่อกระบวนการการจัดการในองค์กร 

 4) ความแตกต่างในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร เช่น  
การเติบโตขององค์กร 
 
กิจกรรมทางการบริหารที่มีประสิทธิผล vs ที่ประสบความส าเร็จ  
(Effective vs Successful Managerial Activities) 
 Fred Luthans (2011) และเพ่ือนร่วมงานได้มีมุมมองในเรื่องของภาระหน้าที่หรือบทบาท 
ของผู้บริหารที่ต่างออกไปโดยตั้งค าถามว่าผู้บริหารได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเร็วกว่าผู้ อ่ืน  
ในองค์กรได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารที่ดีที่สุดผู้อ่ืนกระท าอยู่หรือไม่ จากการศึกษา 
ค้นพบว่ากิจกรรมทางการบริหาร มี 4 อย่างด้วยกัน 
  1) Traditional management ได้แก่ การตัดสินใจการวางแผนและการควบคุม 
  2) Communication ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการท าเอกสารต่าง ๆ 
  3) Human resource management ได้แก่ การจูงใจการจัดวางระเบียบกฎเกณฑ์
การบริหารความขัดแย้งการจัดคนเข้าท างานและการฝึกอบรม 
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  4) Networking ได้แก่ การเข้าสมาคมการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกองค์กร 
 จากการส ารวจนั้นผู้บริหารที่มีประสิทธิผลกับผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะใช้เวลา 
ในการทุ่มเทให้กับกิจกรรมดังกล่าวต่างกัน คือ ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จซึ่งก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงานได้เร็วกว่าผู้อ่ืน จะมีกิจกรรมด้าน Networking มากที่สุด และท ากิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด ส่วนผู้บริหารที่ตั้งใจท างานให้เกิดประสิทธิผล Effective Manager ซึ่งพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของการปฏิบั ติ ง าน เป็น เครื่ อ งวั ดนั้ น  จะเน้นด้ านการติ ดต่อสื่ อสาร 
Communication การบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานด้านการบริหารตามล าดับ ส่วนกิจกรรม 
ด้าน Networking จะท าน้อยที่สุดจากผลการศึกษาดังกล่าว จึงสามารถให้ค าจ ากัดความของผู้บริหาร 
ทั้ง 2 ประเภทดังนี้ 
  1) Successful Manager ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารที่ได้รับการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในองค์กรได้เร็ว 
  2) Effective Manager ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลคือผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ รวมทั้งได้รับความพึงพอใจและการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อม มักเน้นบทบาทด้านโฆษกประชาสัมพันธ์และรอบรู้ทั่ว ๆ ไป โครงสร้างของ
องค์กรในธุรกิจขนาดย่อมมักเป็นแบบไม่เป็นทางการ การบริหารในแนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเป็นศิลปะ 
ส่วนองค์ความรู้ที่ส าคัญเพ่ือน ามาปฏิบัติคือศาสตร์ ซึ่ งได้มีการพัฒนาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางด้านทฤษฎีการจัดการ เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการพัฒนาแนวความคิด  (Concept) 
หลักการ (Principles) และเทคนิคต่าง ๆ 
 หลักการบริหารหรือการจัดการที่เป็นสากล Universal คือสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับขององค์กรนั่นคือผู้บริหารบุคคลจะต้องมีหน้าที่ 4 อย่างที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น (PLOC) แต่ระดับของการท างานทางการจัดการสารสนเทศที่น าไปใช้นั้น จะแตกต่างกันในแต่ละ
องค์กร เช่น บางแห่งใช้การวางแผนมากกว่าที่อ่ืน ๆ บางแห่งใช้การจัดการองค์กรมากกว่าที่อ่ืน ๆ 

2.2 ทฤษฎีการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร (PLOC) 
 2.2.1 การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ
เอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้อง  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ จะท าให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  ซึ่ งการวางแผนนั้น 
มีหลายประเภท ได้แก่ 
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning): การวางแผนกลยุทธ์นั้นจ าเป็นต้อง
ใส่ใจรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่เรื่องของคู่แข่ง โอกาส และอุปสรรคทางธุรกิจ ไปจนถึงจุดแข็ง 
และจุดอ่อนขององค์กร ตลอดจนต าแหน่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้
ไม่ใช่แค่การวางแผนการท างาน แต่เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ในการท าธุรกิจ ที่มีแผนครอบคลุมหลาย
มิติ ตลอดจนมีการวางพันธกิจอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางของการใช้กลยุทธ์บริหารจัดการรวมไปถึง
ปฏิบัติการนั่นเอง การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นมักใช้ปฏิบัติงานกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนระดับหัวหน้างาน 
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  การวางแผนเชิงยุทธวิธี (Tactical Planning): การวางแผนเชิงยุทธวิธีนี้จะเน้นไป
ยังการปฏิบัติการเป็นหลัก ใส่ใจการปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่จะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี 
การวางแผนเชิงยุทธวิธีนี้มักต่อยอดมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องให้สอดคล้องกัน และมักใช้  
กับฝ่ายปฏิบัติในระดับหัวหน้าและลูกน้องนั่นเอง 
  การวางแผนเชิงบริหารจัดการ (Operational Planning): การวางแผนเชิงบริหาร
จัดการนี้จะเน้นไปยังกระบวนการในการท างาน ตลอดจนการประสานให้การท างานแต่ละแผนก
สอดคล้องกันเสียมากกว่า และท าให้การท างานราบรื่นทั้งในส่วนแผนกและองค์รวม เน้นระบบ ระเบียบ 
และการแก้ไขปัญหาด้านระบบการท างาน มักน าไปใช้ตั้งแต่ฝ่ายบริหารไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติการในระดับ
หัวหน้า เพ่ือให้การท างานภาพรวมสอดคล้องและราบรื่น 
 2.2.2 การจัดการองค์กร (Organizing) คือ การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาท 
หน้าที่ ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบรื่น และไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กร
ยังรวมไปถึงการจัดระเบียบในการท างานที่จะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน 
จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด 
 2.2.3 ภาวการณ์เป็นผู้น า (Leading) คือ ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง  
โดยต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้องเข้าใจ  
การท างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจ 
ที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถที่จะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้ 
 2.2.4 การควบคุม (Controlling) คือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติ งานนั้นเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า มีความส าเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการ  
กับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับการท างานน้อยที่สุดอีกด้วย 
 

กรอบปฏิบัติการของ POLC (POLC Framework) 

P-Planning 
การวางแผน 

 ก าหนด “วิสัยทัศน”์ และ “พันธกิจ” ขององค์กร (Defining Organization Vision & Mission) 
สร้าง “เป้าหมาย” และ “วัตถุประสงค์” ให้ชัดเจน (Setting Goals & Objectives) 
คิดค้นกลยุทธ์ที่โดดเด่น (Strategizing) วางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ (Plan of Action to Achieve Goals) 

O-Organizing 
การจัดการองค์กร 

 ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนและไม่ทับซ้อน (Formulate Organizational Structure) 
จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมลงตัว (Resource  Allocation) ออกแบบการท างาน
ของแต่ละต าแหน่งให้ครบถ้วน (Job Design) 
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L-Leading 
ภาวะการเป็นผู้น า 

 สร้างภาวะผู้น าและทิศทางของการท างาน (Leadership & Direction) มีไหวพริบ 
การตัดสินใจ (Decision Making) กระตุ้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) 
สื่อสารและประสานงานให้มีประสทิธิภาพ (Coordination & Communication) 

C-Controlling 
การควบคุม 

 สร้างระบบการท างานให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การท างานราบรื่น (Process & Standards) 
ติดตามผล รายงานผล ประเมินผล (Review & Evaluation) ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่วางไว้ (Corrective Action) 

 
จุดเด่นของทฤษฎีการจัดการ POLC 

 ครบกระบวนการ : มีการใส่ใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ การวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ไปจนถึงการปฏิบัติการ และสรุปสุดท้ายด้วยการประเมินผลปฏิบัติการ 
 สร้างกลยุทธ์ : กลยุทธ์ในการปฏิบัติการถือเป็นหัวใจส าคัญของขั้นการวางแผนเพ่ือน าไป
ปฏิบัติการ กลยุทธ์นั้นจะท าให้การปฏิบัติการเฉียบคมขึ้น โดดเด่น และมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลได้สูง  
ซึ่งจุดนี้เองที่สร้างความแตกต่างในการปฏิบัติการของทฤษฎีนี้ที่ท าให้แตกต่างจากการปฏิบัติการปกติ  
ที่ไม่เน้นการวางกลยุทธ์ 
 ชูภาวะผู้น า : ให้ความส าคัญกับภาวะการเป็นผู้น า (Leading) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการบริการจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบางครั้ง 
หากแผนการดีแค่ไหนก็ตาม แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดีก็อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จได้ 
 ใส่ใจภาวะผู้ตาม : ใส่ใจภาวะผู้น าที่ดีคือต้องมีการสื่อสารและประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจอันดี และบริหารการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักวิธี
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดข้ึนด้วย 
 จัดการโครงสร้างองค์กรให้เป็นระเบียบ : เน้นย้ าเรื่องการจัดการองค์กรซึ่งเป็นการ 
วางโครงสร้างที่ส าคัญ ตั้งแต่การวางโครงสร้างต าแหน่ง ไปจนถึงการมอบหมายงานที่ไม่ทับซ้อน 
 มาตรฐานชัดเจน : เน้นตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอว่าตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ 
ตลอดจนตรงตามแผนการท างานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงก็ให้รีบปรับแก้ไข  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Tada, 2019) 

2.3 การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โรคระบาด   
 จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ 
และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ 
ส่งผลกระทบท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” 
(New normal) ในทุก ๆ ด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข และการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้ค้นคว้าการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ 
โรคระบาด รายละเอียดต่อไปนี้ 

“New normal” เริ่มมีครั้งแรกเม่ือไร  
 มีข้อมูลจากนิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2015 (โดย เขมรัฐ ทรงอยู่) ระบุว่า  
"New normal" หรือ "ความปกติในรูปแบบใหม่" เป็นค าศัพท์ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008  
โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดังและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment 
Management (PIMCO) โดยให้นิยาม "New normal" ในบริบทเศรษฐกิจโลกเอาไว้ว่า เป็นสภาวะ 
ที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ า
กว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐฯ 
 อีกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมา 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวก าหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2563) 
 แนวคิดเรื่อง "New normal" ของ Bill Gross ในช่วงแรกไม่ได้รับความสนใจ และยังถูกปฏิเสธ
โดยนักเศรษฐศาสตร์จ านวนหนึ่งที่เชื่อว่า การชะลอตัวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการถดถอย ( recession)  
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมเท่านั้น และในไม่ช้าเศรษฐกิจและการจ้างงานก็จะกลับมาเติบโตได้ที่ค่าเฉลี่ย
ดังเดิม แต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ Bill Gross ได้พูดไว้ตั้งแต่ปี 2008 
นั้นมีส่วนที่ถูกอยู่ไม่น้อย 

 2.3.1 New normal กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 

  “New normal” ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New normal" เพ่ิมเข้ามา โดย รศ.มาลี
บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทาง เฟซบุ๊ก
ของ Malee Boonsiripunth เอาไว้ว่า “New normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบ
แผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้น เคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้  
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย” 
 "New normal" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “COVID-19” การใช้ชีวิตประจ าวัน  
จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัย
จากการติดเชื้อ ควบคู่ ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  
น าไปสู่ การสรรค์สร้ าง  สิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ๆ เทคโนโลยี ใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด  วิ สั ยทัศน์   
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรม ทั้ ง ในด้าน อาหาร การแต่ งกาย การรักษาสุขอนามัย  
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่  
จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะท าให้ เกิดความคุ้นชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่ งของวิถีชีวิตปกติ  
ของผู้คนในสังคม  
 สิ่ งที่ เราพบเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคม ตั้ งแต่ก้าวออกจากบ้าน  
New normal มีอะไรบ้างมาดูกัน  
 1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เพ่ือป้องกันตัวเองและห่วงใยผู้อ่ืน  
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 2) ท างานออนไลน์ Work from Home หน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ เริ่มมีนโยบาย 
ให้พนักงาน Work from home ในช่วงที่ COVID-19 ระบาดอยู่ เพ่ือลดความแออัด 
 3) เรียนออนไลน์ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ก็เริ่มวางแผนตารางเรียนออนไลน์
ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team พูดคุยสนทนา
กับคุณครูด้วยการใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย  
 4) อาคารสถานที่ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 สังเกตเบื้องต้นได้ด้วยการวัดไข้ จึงจ าเป็นต้องมีจุด
คัดกรองก่อนเข้าอาคารตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ผู้ติดต่อราชการ ห้าง ร้าน จะต้อ งผ่านการ
วัดอุณหภูมิ และผู้ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับเครื่องหมายติดที่เสื้อ และขอความร่วมมือให้ลงชื่อก่อน 
เข้าใช้บริการ 
 5) ร้านอาหาร แบบนั่งแยกโต๊ะ และซื้อกลับมากขึ้น เห็นได้ชัดว่ายอดสั่ งอาหารแบบ 
นั่งรับประทานทีร่้านและซื้อกลับ แทบจะพอ ๆ กันแล้ว จนร้านค้าต่าง ๆ ต้องจัดที่นั่งให้บริการพนักงาน 
Food Delivery และลูกค้าที่ยืนรออาหารแบบสั่งกลับบ้านกันมากขึ้น เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งค านึ งถึง
สุขอนามัยกันมากขึ้น และการจัดโต๊ะที่นั่งในร้าน ก็รับประทานได้โต๊ะละ 1-2 คน วางโต๊ะห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร เพราะเว้นระยะห่างหรือมีบริการ Drive Thru ให้วนรถสั่งได้โดยลูกค้าไม่ต้องลงจากรถ 
 6) การใช้ธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น  รับเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น 
เป็นอีกช่องทางที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากประชาชนต้องการเช็คยอดเงินที่ได้รับจากมาตรการช่วยเหลือ 
จึงต้องเปิดบัญชีเพ่ือใช้งาน Mobile Application รวมถึงการช าระสินค้า/บริการ เพ่ือลดระยะเวลา
เดินทางไปใช้บริการกับธนาคารที่สาขา  
 7) เว้นระยะในการเดินทางสาธารณะ เพราะต้องร่วมเดินทางกันเป็นเวลานาน ทั้งรถไฟฟ้า 
และรถโดยสารประจ าทาง ต่างต้องท าป้ายเพ่ือให้ผู้ โดยสารนั่งเว้นระยะ เนื่องจาก COVID-19  
เป็นโรคติดต่อ ทางเดินหายใจ จึงป้องกันการสัมผัสอนุภาคละอองจากการหายใจ ไอ จาม เบื้องต้นด้วย
ป้ายก ากับเหล่านั้น 
 8) ใช้บริการส่งของถึงบ้าน (Delivery) ประชาชนหันมาใช้บริการสั่งของส่งถึงบ้าน ทั้งของใช้ 
อาหาร และยารักษาโรคประจ าตัว เพ่ือลดการเดินทาง ไปยังสถานที่แออัดอย่าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
หรือโรงพยาบาล  
 สรุปแล้วหลัง COVID-19 โลกเราจะเป็นอย่างไร สิ่งแรก คือ การเข้าสู่รูปแบบชีวิตปกติใหม่ 
“New normal” และสิ่งที่สอง คือ เรามองว่า COVID-19 เป็นตัวเร่งเทรนด์การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างระยะยาวที่พวกเราต่างเชื่อมาก่อนแล้วว่าเทรนด์เหล่านี้ ก าลังจะมา ถ้าคุณจับเทรนด์มอง
อนาคตอย่างครบถ้วนทุกมุมมอง โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอน 
 

 2.3.2 New normal กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 

  1) “New normal” ด้านสาธารณสุขไทย ส าหรับ “New normal” ในบริบท 
“COVID-19” นั้น เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านของการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทาง ศบค.  
มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญ 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
  - สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ 
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  - ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร  
  - ล้างมือบ่อย ๆ พกเจลแอลกอฮอล์ 
  - หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 
  - หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย 
 
  2) "New normal" ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ในบริบทของการท าธุรกิจ ค้าขาย รวมถึง
ภาพใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของไทย พบว่าผู้คนยุค COVID-19 จ าเป็นต้องอยู่บ้านมากขึ้น เกิดเทรนด์ 
การท างานรูปแบบใหม่คือ Work from home ส่วนนักเรียนก็ต้องปรับตัวสู่การเรียนที่บ้าน 
ผ่านการ “เรียนออนไลน์” การจับจ่ายซื้อของต่าง ๆ ก็ต้องซื้อออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจ 
หรือการค้าขายในความปกติรูปแบบใหม่จึงหนีไม่พ้นการท าธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจขายสินค้า
และจัดส่งแบบ “เดลิเวอรี่” ที่พบว่าเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ ส่วนร้านอาหารก็ต้องปรับตัวสู่  
New normal เช่นกัน มีทั้งขายแบบเดลิเวอรี่ หรือบางร้านที่เปิดให้รับประทานที่ร้านได้แล้ว ก็ต้องมีการ
กั้นฉากให้ลูกค้าแต่ละคน ไม่ให้ลูกค้าใกล้ชิดหรือแออัดกันและเว้นระยะห่างของการนั่งระหว่างโต๊ะ
อาหาร เป็นต้น 
  3) "New normal" ด้านไลฟ์สไตล์ ดูหนัง มหรสพ อีกหนึ่งด้านในมิติการใช้ชีวิตประจ าวัน
ที่เราต้องปรับตัวสู่ New Normal นั่นก็คือ ไลฟ์สไตล์และความบันเทิงต่างๆ ก่อนหน้านี้ที่มีการล็อค
ดาวน์ และประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ท าให้ต้องงด "ดูหนัง" ในโรงหนัง งดการจัดคอนเสิร์ต และงดจัด
แสดงมหรสพต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของฝูงชนจ านวนมาก ล่าสุดเมื่อมีมาตรการ "ผ่อนคลายระยะที่ 3" 
ท าให้โรงภาพยนตร์สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว รวมถึงอนุญาตให้เปิดโรงละคร โรงมหรสพ โรง
ลิเกและล าตัดได้ แต่ยังงดการจัดคอนเสิร์ตต่อไป โดยต้องมีขั้นตอนในการควบคุมและป้องกันโรค 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุ ขอย่ าง เคร่ งครั ด  ซึ่ งทางผู้ ให้บริ การ โ รงภาพยนตร์ 
บางเจ้าก็ได้ออกมาตรการและคู่มือการปฏิบัติตัวในโรงหนังตามแนวทาง New normal มาให้ทราบกัน
แล้ว ดังนี้ 
 - Screening: ตรวจคัดกรองลูกค้าทุกคน วัดอุณหภูมิ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ 
ด้วยเจลแอลกอฮอลล์ 
 - Social Distancing: เข้าแถวรอคิว เว้นระยะห่าง 1 เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง  
ทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกัน และแถวเว้นแถว 
 - Cleaning: ท าความสะอาดทุกจุดพ้ืนที่และภายในโรงภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายแต่ละเรื่อง ทุกรอบ 
 - Cashless: ให้ลูกค้าใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสด (E-Payment) ทั้งการซื้อตั๋วหนัง ป๊อปคอร์นและน้ า 
 - Tracking: ติดตามและตรวจสอบ ทุกโรงจะมีการเช็คอิน-เช็คเอาท์ เพ่ือสะดวกในการติดตาม
กรณีพบผู้ป่วย 
  5) "New normal" ด้านการศึกษา พบว่าเด็กๆ ในยุค COVID-19 ต้องปรับเปลี่ยนวิธี 
การเรียนใหม่สะท้อน "New normal" ที่ไม่ค่อยจะสะดวกทั้งกับผู้ปกครองและกับตัวเด็กเอง  
นั่นคือ “เรียนออนไลน์” ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม DLTV และเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์  
และช่อง YouTube ของ DLTV ได้เช่นกัน แต่ปรากฏว่าเด็ก ๆ ประสบปัญหาการเรียนออนไลน์มากมาย
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หลายอย่าง เช่น การจูนหาสัญญาณช่องไม่เจอ การโหลดแอปฯ ไม่ได้ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องอุปกรณ์
อย่างแล็ปท็อป มือถือ แท็ปเล็ต และการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 
  6) “New normal” ในสถาบันการศึกษา เด็กเล็กตกเป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19  
เพราะภูมิต้านทานยังน้อย และมักมีอาการรุนแรงหากได้รับโรคต่าง ๆ โรคระบาดในเด็กเล็กวัยอนุบาล 
และประถมศึกษามักติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้เวลาเรียนในห้องนาน ๆ และนั่งติดกับเพ่ือน ๆ 
เป็นไปได้ว่าช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้จะท าให้เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน หรือต้องลดเวลา
เรียนลงตัวอย่างสิ่งใหม่ที่จะเกิดข้ึนในระบบการศึกษา 
 - วัคซีนเสริมบางตัวอาจถูกบรรจุเป็นวัคซีนหลักเพ่ือให้เด็กไทยได้รับโอกาสฉีดวัคซีนมากข้ึน 
 - ปลูกฝังให้เด็กเล็กสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
 - สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าเรียน-สอบ 
 - เพ่ิมจ านวนก๊อกน้ าให้เด็ก ๆ ได้ล้างมือได้มากขึ้น 
 - ช่วงเวลาปล่อยพักของเด็กแต่ละชั้นไม่ควรพักพร้อมกัน ลดความแออัดของโรงอาหาร 
 - เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์ Learn from home 
  7) "New normal" ด้านการท่องเที่ยวไทย ส่วนในด้านการท่องเที่ยวก็พบว่า 
ผู้ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเอง ก็เริ่มปรับตัวสู่ New normal  
สอดรับกับยุค COVID-19 มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกที่ประเทศไทยพบการระบาดของ COVID-19  
ที่รุนแรง จนทางการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ และประกาศ พ.ร.บ.  ฉุกเฉิน ท าให้เรา 
ต้องงดออกนอกบ้าน และงดเที่ยวไปโดยปริยาย แต่ช่วงนั้นก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้คนหาย
เหงา ด้วยการเปิดตัว "การท่องเที่ยวเสมือนจริง" ผ่านเทคโนโลยี 
  ต่อมาพอถึงช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ก็เริ่มประกาศให้ "ที่เที่ยว" บางแห่ง
กลับมาเปิดให้คนไทยไปเที่ยวได้แล้ว เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุด
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือ, เว้นระยะห่าง เป็นต้น 

  8) New normal ในด้านการบริโภค COVID-19 ท าให้เกิดค าถามที่ว่าอาหาร 
ที่เรารับประทานนั้นสะอาดแค่ไหน ผู้บริโภคจะใส่ใจถึงที่มาของการผลิตอาหารรวมถึงกระบวนการ  
จัดส่งอาหารสด อาหารแปรรูป ผัก มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของความรุนแ รงโรคระบาดที่มาจาก 
โรคแทรกซ้อนมาจากการบริโภคอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ ม อันเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดโรค 
ที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้  
มีโอกาสเกิดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อCOVID-19 ดังนั้นเรื่องการกินจะต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้ ตัวอย่างเช่น 
  - เมื่อเราใช้วิธีการสั่งซื้ออาหารออนไลน์กันมากขึ้น หน้าร้านต่างๆ มีระบบจัดการรอคิว
เพ่ือความปลอดภัยให้แก่พนักงานส่งอาหารหรือไม่ จากบางร้านที่เคยตั้งเก้าอ้ีให้นั่งรอ อาจจัดระบบให้
คอยเพื่อรักษาความสะอาดของอาหารด้วย 
  - ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้การนั่งรับประทานอาหารที่ร้านหลัง COVID-19 จบ จะไม่เป็นที่
นิยมเท่าแต่ก่อน 
  - ร้านอาหารต่าง ๆ อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นเพ่ือให้คนรู้จักร้านมากข้ึน 
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  - จ านวนผู้ที่สั่งกลับบ้านมากข้ึนท าให้ทางร้านต้องลดการจ้างพนักงานเสิร์ฟ 
  - บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นพลาสติกขยะจะต้องได้รับการควบคุมมากข้ึนด้วย 
  9) New normal ในด้านศาสนา ในประเทศอิตาลี พบจ านวนบาทหลวงเสียชีวิตจาก  
COVID-19 อย่างน่าใจหาย เพราะเกิดจากพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือบรรเทาทุกข์
ให้แก่ผู้ป่วยที่ขาดก าลังใจ เมื่อมีการสัมผัสมือ (หรือแม้กระทั่งเช็ดน้ าตาให้กัน) ก็ท าให้ติดเชื้อ COVID-19 
อย่างง่ายดาย 
 แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็พบพระสงฆ์-สามเณรที่ต้องกักตัวเองเพ่ือเฝ้าระวังการติดเชื้อ 
COVID-19 อยู่มาก เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มักต้องพบเจอกับคนหมู่มากอยู่เสมอ เริ่มจากช่วงเช้าที่ต้อง
เดินบิณฑบาต ระหว่างชาวบ้านมาวันถวายเพล นิมนต์เชิญไปงานพิธีส าคัญ ๆ ตอนเย็นมีสวดอภิธรรม  
ซึ่งตอนนี้ COVID-19 ท าให้นักบวชทั่วโลกต้องระมัดระวังตัวมากข้ึน 
 นอกจาก Social Distancing ที่ท าให้เราต้องเว้นระยะห่างในการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กัน  
หลังจบสถานการณ์ COVID-19 ระบาดไปแล้ว คาดว่าผู้คนส่วนหนึ่งจะปรับตัวเพ่ือป้องกันการติดต่อ 
โรคทางเดินหายใจกันมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม ๆ ทีละเล็กละน้อย หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  
เพ่ือป้องกันตัวเอง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น ซึ่ง COVID-19 ท าให้เราทุกคน 
ต้องปรับตัวกันในระยะยาว  
 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในยุค New normal  

 1) ทุก ๆ อย่างจะก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เมื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้หลาย ๆ คน
ต้องอยู่แต่ในบ้าน โลกดิจิทัลจึงกลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น  
การสั่งซื้ออาหาร สินค้าในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการ Work from home ที่จะกลายเป็น 
เรื่องปกติ เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ช่วยท าให้อะไรหลาย ๆ อย่างนั้นง่ายขึ้น 

 2) ผู้คนจะเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ทุกคนหันมา 
ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น เพ่ือช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ทั้งกับตนเองและส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็น 
การใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะท าให้สินค้า  
ที่เก่ียวกับการท าความสะอาดนั้นกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3) พฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไป สื่อต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอเพ่ือให้
สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงการจัดงานอีเวนท์หรือภายในโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ 
นอกจากนี้จ านวนของข่าวปลอมจะลดน้อยลง แถมเหล่าผู้ใช้งานจะเต็มใจมอบข้อมูลส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น 
 4) ผู้คนเข้าใจถึงค าว่า “Work Life Balance” มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  
นั้นท าให้หลายบริษัทมีมาตรการ Work from home ซึ่งการท างานที่บ้าน ท าให้เราต้องจัดการชีวิต 
การท างานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน จึงท าให้ผู้คนเข้าใจและให้ความส าคัญ กับการสร้างสมดุลให้ชีวิต
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้เราคิดถึงบรรยากาศการท างานที่ท างานเมื่ออยู่บ้าน และคิดถึงบรรยากาศการ
พักผ่อนที่บ้านเมื่อต้องออกมาท างาน 
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 เราอาจจะได้เห็นพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมเพ่ิมขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเหมือนการเตรียมความพร้อม และช่วยให้การใช้ชีวิตของเรา
นั้นสะดวกสบายขึ้นในอนาคต  

 2.3.3 ข้อเสนอแนะภาครัฐในการปรับตัวเข้าสู่ยุค New normal 
  การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ GDP ทั่วโลกติดลบ โดยประเทศไทย 
จากที่เคยเติบโต 2.4% คาดว่าปีนี้จะ -5.3% (BBC news, 2563) ซึ่งเป็นผลจากทั้ง COVID-19 รวมถึง
ปัญหาภัยแล้ง หนี้ภาคครัวเรือน และช่องว่างทางฐานะ แม้ว่าภาพรวมจะน่าเป็นห่วง แต่โอกาสก็ยังพอมี
เมื่อดูจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อาทิ การช็อปออนไลน์ที่มากขึ้น สั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น 
การประชุมทางไกล (Work from Home) การศึกษาทางไกล (Learn from home) การช าระเงิน 
ด้วย Mobile banking โดย Nielsen ได้วิเคราะห์ถึง 4 พฤติกรรมที่จะกลายเป็น New normal  
(ความปกติแบบใหม่ในสังคม) หลังจบ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมเพ่ือปรับตัว 
  1) คุ้นชินกับดิจิทัล สถานการณ์นี้จะช่วยให้คนคุ้นชินกับเทคโนโลยี เมื่อผู้บริโภคคุ้นชิน
กับการใช้ดิจิทัล ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก และเป็นโอกาสทางการตลาดในแง่ส่งเสริม
การขายซึ่งลูกค้าได้ทดลองสินค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงาน (personal touch) แต่ใช้เทคโนโลยี 
อย่าง AR/VR แทน เช่น ใช้แอปลองแต่งหน้าหรือลองชุดก่อนตัดสิ้นใจซื้อ โดย 61% ของผู้บริโภคทั่วโลก
ใช้เทคโนโลยี AR/VR เพ่ือซื้อสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคชอบโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น 
ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปในอนาคตปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New normal) ในด้านธุรกิจ  
เทรนด์การท างานแบบใหม่คือการท างานจากที่บ้าน (Work from home) ได้น ามาใช้อย่างแพร่หลาย
โดยบริษัทเปิดให้พนักงานใช้ระบบ SSL, VPN เพ่ือเข้าถึงข้อมูลในบริษัท และจัดหาระบบประชุมทางไกล 
(VDO Conference) ที่มีความปลอดภัยสูง อีกท้ัง ลงทุนจัดเก็บข้อมูลผ่าน Cloud มากขึ้น 

ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New normal) ในด้านเทคโนโลยีความสามารถทางเทคโนโลยี 
ที่มากขึ้น จึงติดต่อกันผ่านระบบออนไลน์ และใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น กรณีการใช้เทคโนโลยีสังคม  
ไร้เงินสด การโอนเงิน การช าระบิล การท าธุรกรรมออนไลน์พร้อม  ๆ กันหลายล้านคนต่อวินาที  
แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ มีความพร้อมที่จะรองรับ Transaction นี้หรือไม่ และมีความปลอดภัย
เพียงพอหรือเปล่า รวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นมือถือระบบ 3G, 4G แต่อนาคต 
ที่ก าลังจะเปิดใช้ 5G นั้น จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือใช้เทคโนโลยี 5G นี้ได้ จึงเป็นแนวโน้มส าคัญ 
ว่าปี 2020 เป็นต้นไป ประชาชนจะหันมาใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ กทั้งหมดที่เชื่อมต่อ
สัญญาณไร้สายที่รับ 5G ได้ เพราะมีความเร็วเทียบเท่าการใช้เน็ตบ้านนั่นเอง 
  2) ใส่ใจในคุณภาพมากขึ้นและหันมาใช้ Local Brand 63% ของผู้บริโภคใส่ใจ 
เรื่องคุณภาพสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ราว 70% ของผู้บริโภคในเอเชีย และไทยหันมาใช้สินค้า  
Local Brand โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง เนื่องจากผู้บริโภคกังวลที่จะซื้อสินค้า
น าเข้า เพราะไม่ต้องกังวลว่าจะผ่านอะไรมาบ้าง อีกทั้งผู้ผลิตในประเทศ (Local) ยังตอบสนอง 
ความต้องการได้ดีกว่า ดังนั้นตอนนี้เป็นโอกาสของแบรนด์ Local ที่ผลิตในประเทศ เร่งพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว 
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  3) ปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ใช้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แทนในส่วนสินค้าที่ใช้
ประจ า รูปแบบการสมัครสมาชิกอัตโนมัติหรือส่งสินค้าในทุก ๆ เดือนหรือสัปดาห์ตามแต่จะก าหนด 
จะเป็นโอกาสที่ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงผู้ประกอบการสินค้าอุปโภค-บริโภคจะปรับระบบการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงจุดและช่วยให้ธุรกิจมีรายได้คงที่ และในอนาคต
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้รับมือกับการมาของ Internet of things (IoT) เพราะในอนาคต 
 IoT จะเข้ามาช่วยท างานสั่งสินค้าแทนมนุษย์ รวมไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้แม่นย ามากขึ้น 
  4) Social Media กลายเป็นสื่อหลักในชีวิตประจ าวัน จากสถานการณ์ของ COVID-19 
ส่งผลให้ผู้บริโภคเช็คข่าวเฉลี่ย 12 ครั้ง/สัปดาห์ Social และ Chat App กลายเป็นที่รับข่าวสาร  
โดยตอนนี้คนใช้สื่อเยอะมาก ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งรายการข่าวและความบันเทิง ดังนั้นช่วงนี้ 
เป็นจังหวะที่จะได้โฟกัสกับคนดูมากขึ้น แต่ต้องมี Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นด้วย 
ทั้งในเชิงคอนเทนต์และช่องทาง ขณะที่ Social media ก าลังจะเป็น Main Stream หรือสื่อหลัก  
ที่คนรับข่าวจาก Social มากว่าสื่อปกติ อย่างประเทศจีนการเสพข่าวใน Social กลายเป็น 
 Main Stream ไปแล้ว โดยไทยเอง 86% เสพข่าวจาก Social รองลงมาเป็นทีวี 79% 

2.4 ยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 
  2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการบริหารจัดการภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
ที่ โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่  ผลิตภาพการผลิต  
ของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้อง 
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้  
ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  
มิติสิ่ งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมยัง เป็นประเด็นส าคัญ 
ส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่อง 
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อ ย่ าง 
เต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน  
อย่างซับซ้อน จากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค การเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุม
เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  6.1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  6.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  6.3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  6.4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  6.5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6.6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า
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หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม การท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบั ติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า และเอ้ือต่อการพัฒนาโดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย 
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะ 
ของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  และเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
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5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน 
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ (4) การบริหารจัดการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (1) ภาครัฐจัด
ให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาคโดย (1) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม (5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทน
โทษทางอาญา  

 2.4.2  แผนปฏิรูปการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง ตามมติ 
ครม. 8 ธันวาคม 2563) 

ภาครัฐถือเป็นหลักของแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว และรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ภาครัฐจ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision 
Driven) มิใช่แค่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า (Problem Driven) เท่านั้น  

สองทศวรรษจากนี้ ไป จึงเป็นช่วงส าคัญของการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ข. ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ไว้อย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ (1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
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ราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูล 
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการบริการประชาชน (3) ให้มีการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ  
แผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน (4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐเ พ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน  
ในหน่วยงานของรัฐ สามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล 
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ  จากการใช้อ านาจ
โดยไม่ เป็นธรรมของผู้ บั งคับบัญชา  (5 )  ให้มี การปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อจัดจ้ า งภาครั ฐ  
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  

เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ. 2561 – 2565 โดยน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 
ขององค์กรต่าง ๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้ 
ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ซึ่งมีรูปแบบ 
การด าเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินการชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็นวิธีปฏิบัติ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปกติ  
ในปัจจุบัน ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้  

 แนวคิดใหม่ (New way of thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับ 
การด าเนินชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลัง  
COVID-19 เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 การสื่อสารรูปแบบใหม่ (New way of communicating) การติดต่อสื่อสาร 
ยุคหลัง COVID-19 มุ่งเน้นความรวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเกิดช่องทางใหม่ ในการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางแบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อวิถีชีวิต 
แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  

 การท างานรูปแบบใหม่ (New way of working/doing) การท างานภาครัฐ 
ในยุคหลัง COVID-19 มุ่งเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ลดกระบวนการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ 
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ที่ไม่จ าเป็นลงปรับรูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อาทิ การท างานนอกสถานที่ท างาน  
การท างานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ  

 การด ารงชีวิตแบบใหม่ (New way of living) ประชาชนด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น ปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น ระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่าย และปัจจัยสี่ส าหรับการด ารงชีวิต
มากยิ่งขึ้น 

  ความคาดหวังใหม่ (New expectation) ประชาชนคาดหวังต่อการรับบริการ 
จากภาครัฐสูงขึ้น ทั้งด้านความรวดเร็วในการรับบริการ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่า และด้าน
ความโปร่งใสตรวจสอบได้  

 วิธีใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย (New way of winning) ภาครัฐจ าเป็นต้องคิด
ทบทวน ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ  และรูปแบบการบริการภาครัฐใหม่ เ พ่ือตอบสนอง 
ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนที่แตกต่างไปจากเดิมได้ดียิ่งขึ้น  

ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลท าให้ภาครัฐต้องปรับบทบาทขนานใหญ่ 
ในด้านการให้บริการของภาครัฐจะต้องมีความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นธรรม  
โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านวิธีการ
บริหารจัดการ ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน (Public trust) ทั้งนี้ ภาครัฐ 
จะต้องเพ่ิมบทบาทในการเป็นผู้น า (Lead) ในการร่วมคิด ร่วมท า รวมทั้งปรับกระบวนการและวิธีการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ มาปรับใช้  
ตามความเหมาะสม และความสามารถทางงบประมาณการคลังของประเทศ  

ในการทบทวนเพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้  
ได้ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบ  
ของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสร้างภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื่อตรง มาตรฐานการ
ท างานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
ส าหรับกิจกรรมการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย  

(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
(2) จัดโครงสร้างองค์กร ระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามสถานการณ ์ 
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(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง 
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  

(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า

โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  
ทั้งนี้  กิจกรรมปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุง 

ทั้ง 5 ประการ ยังคงมีความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปฯ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ประกอบด้วย 6 เรื่อง – 24 กลยุทธ์ – 56 แผนงาน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ  
ได้ทบทวนทั้ง 56 แผนงานแล้ว สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) แผนงานที่สิ้นสุดการด าเนินการ 
ปี 2563 (2) แผนงานที่สามารถด าเนินการได้ต่อในรูปแบบภารกิจปกติของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง (3) 
แผนงานที่น ามาด าเนินการต่อ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญและบูรณาการภายใต้กิจกรรมปฏิรูป 5 ประการ 
ตามแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุง  

กล่าวโดยสรุป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินฉบับปรับปรุง มุ่งเน้น 
การสร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้  
การจัดท าบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.4.3 แนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างพลิกผันและรวดเร็วจากภายนอกประเทศ  ล้วนส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสในการพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ 
และความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ามกลาง 
ภาวะวิกฤต ความไม่แน่นอนเพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้น ภาคส่วนต่างๆ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ 
ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  
ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันให้ได้มากท่ีสุด จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้
ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต 
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงสามารถฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อภาวะวิกฤตผ่านพ้นไป ซึ่งการสร้างความสามารถของประเทศในการพร้อมรับนั้น 
ต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับการลดความเปราะบางผ่านการลดจุดอ่อนและขจัดข้อจ ากัดเดิม  
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ที่ประเทศเผชิญพร้อมกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างอย่างเต็มศักยภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ด าเนินการ
อยู่ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับการกระจายความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 
และพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือแสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากกาเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น  
 การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแส หรือกรอบแนวคิดการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ เพ่ือพลิกวิกฤต  
จากแรงกดดันทั้ งภายนอกและภายในให้ เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาประเทศสู่การเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป แนวคิดการพัฒนาประเทศในการพร้อมรับการปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope,Adapt,Transform: CAT) ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประเทศให้สามารถลุกได้อย่างรวดเร็วเมื่อล้ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม 
ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะท าให้ประเทศมีการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้หลัก 3 ขั้นการพัฒนา ประกอบด้วย  (1) ประเทศสามารถอยู่รอดได้
ท่ามกลางภาวะวิกฤต (Survive) ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้นั้น ทุกที่เป็นภาคส่วนส าคัญ  
ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันจากภายใน มีการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก (2) เศรษฐกิจ ในประเทศต้องมีความเข้มแข็ง มีการ
พ่ึงพาภายนอกในระดับที่เหมาะสม (Sufficient) ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเหมาะสม 
ที่พอดีนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของความรู้โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
 (3) ประเทศมีการพัฒนา ที่สมดุล และยั่งยืน (Sustain) มีความพอดีในทุกมิติการพัฒนา 
อย่างเกื้อกูล สนับสนุน ซึ่งกันและกัน มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
ทุกด้าน ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะเวลา 2 ปี ข้างหน้า 
(พ.ศ. 2564-2565) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” 
(Resilience) นั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่  
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  1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  (Local 
Economy) เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ และโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมรับ
การกระจายตัวของการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานราก
เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค  
  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาส ศักยภาพภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลง และบริบทโลกใหม่หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ อุปสงค์ต่อ
สินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยมุ่งเน้นที่การคิดค้นและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริม การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าของท้องถิ่น และ SMEs  
  3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ (Human capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของนายจ้างสอดคล้องกับอุตสาหกรรม บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้
ระบุไว้ในประเด็น การพัฒนา ข้อ 2) Future growth ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
จากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ทั้งความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ  
  4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling factors) โดยการเร่งรัดพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือลด
อุปสรรค ข้อจ ากัด ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ ตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น 
 2.4.4 เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 

 1) กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิม
ศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ  
ขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กร
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สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 

 ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ  ของภาครัฐ 
และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

 2.1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
 2.2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
 2.3) การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับ

องค์กร และระดับบุคคล 
  2.4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบ

ค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  2.5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 

 2.4.5 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบ
และข้ันตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ ซึ่งเน้นผลส าเร็จ ความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการท างานเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 
7 ประการ คือ 

1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถ  
ในการใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบ  
ต่อการตรวจสอบจากภายนอก 

2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน การตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) 
การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 

4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ (Shift to disaggregation of units  
in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ตามลักษณะสินค้า 
และบริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกันและติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 

5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the 
public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่าย 
ที่เป็นปรปักษ์กัน (Rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 
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6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles  
of management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้ง
การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 

 2.4.6 รูปแบบการการบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  1) เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้การบูรณาการ

การท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่–พันธกิจ–การมีส่วนร่วม” (Area–Functional –
Participation: A–F–P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา 
(Partnership) ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพื่อสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

 2) เป็นระบบบริหารจัดการที่มีเป้าหมายที่การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ (Customer Driven) ด้วยระบบงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result–based) ด้วย
มาตรฐานผลงานขั้นสูง (High Performance Output) 
  3) เป็นระบบบริหารจัดการที่ อยู่ ภายใต้กรอบของบทบัญญัติ  เจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
 2.4.7 สรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID–19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  
เสนอ สรุปมาตรการและขอสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร
ท าเนียบรัฐบาล และใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับไป ด าเนินการตามอ านาจหนาที่ตอไป สาระส าคัญ 
ในมาตรการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ  
  - ใหกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งทีม “Thailand COVID-19” ในทุกประเทศที่มีทูต
ดูแลคนไทยในต่างประเทศ และติดตอแจงขาวคณะกรรมการสภาต าบล (กต.) 
  - ใหส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ใชเกณฑความสามารถ
ในการรับมือ COVID-19 เปนตัวชี้วัดการประเมินหนวยราชการ  
  - ใหทุกกระทรวงพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาท างาน-พักเที่ยง-เดินทางไปกลับ ให้เหลื่อม
เวลากัน และสงเสริมมาตรการใหคนติดตอกับราชการทาง online  
  - ใหทุกกระทรวงมอบงานใหขาราชการ-เจ้าหน้าที่ ท างานบางอยางที่บานตาม 
ความเหมาะสมแลวรายงานผลการด าเนินการโดยให ส านักเลาขาธิการัฐมนตรี (สลค.) รวบรวมท าบัญชี
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
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  - อยาใหการเขมงวดเรื่อง COVID-19 ท าใหมาตรการอ่ืนของรัฐบกพรองหรือหยอนยาน  
(การตรวจวัด แอลกอฮอลเมาแลวขับ การตรวจปสสาวะของต ารวจ ตรวจผู โดยสารรถ อากาศยาน 
ของกระทรวงคมนาคม ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การรับมือภัยแลง การจราจร การปองกันอาชญากรรม 
การอ านวยความสะดวก)  
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
 จากการศึกษาการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณมี์ขั้นตอนวิธีการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3.1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
   

3.1 ขั้นตอนวิเคราะห์สภาพปัญหา  
 ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดจากการบริหารจัดการภาครัฐ
กระแสโลกาภิ วัฒน์  ส่ งผลให้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ 
 และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ 
ส่งผลกระทบท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” 
(New normal) ในทุก ๆ ด้าน ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข และการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภาครัฐ และระบบราชการไทย  
ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็ต้องมีการปฏิรูปเ พ่ือบริหารประเทศให้สามารถอยู่รอด 
และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ในฐานะผู้บริหารราชการขององค์กร  
จึงมีความจ าเป็นต้องค าถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3.2 การรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎี 
 ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือประกอบการศึกษาวิเคราะห์
หาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในยุค New normal โดยมีประเด็นที่ท าการศึกษา ดังนี้ 
  1)โครงสร้างองค์กรภาครัฐและการบริหารจัดการ 
  2) ทฤษฎีการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร (PLOC) 
  3) การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โรคระบาด  
  4) ยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 
 ซ่ึงรายละเอียดของแนวคิดทฤษฎีจะบรรยายในบทที่ 2 เรื่องแนวคิดทฤษฎีที่ต่อไป 

3.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  
 จากการส ารวจข้อมูลพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) กลุ่ม เป้าหมายที่  1 ผู้บริหารระดับสูง  ประกอบด้วย นักบริหารระดับรองอธิบดี  
จากทั้งหมด 27 หน่วยงาน (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12   
 2) กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) จากท้ังหมด 27 หน่วยงาน (ภาคผนวก ก) 
 3) กลุ่มเป้าหมายที่ 3 กลุ่มก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการ (Talent) ประกอบด้วยข้าราชการ 
ทีป่ฏิบัติงาน และได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 4) กลุ่มเป้าหมายที่ 4 กลุ่มเอกชน และอ่ืน ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจ  
4 หน่วยงาน ดังนี้    
   4.1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด   

   4.2) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
   4.3) ธนาคารกสิกรไทย  

   4.4) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

3.4 การออกแบบเคร่ืองมือและสร้างแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎี สามารถรวบรวมข้อมูลตามหลักแนวคิดทฤษฎีเพ่ือสร้าง
เครื่องมือในการศึกษา ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นการออกแบบสอบถาม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม
หลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ละกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.) มีประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของรองอธิบดีต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
เพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New normal (ภาคผนวก ข) มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   2.) ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New Normal 

2.1) ล าดับความคิดเห็นที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ราชการได้อย่างรวดเร็ว 
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   2.2) ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็น 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับกลุ่มก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการ (Talent) กลุ่มเอกชนและอ่ืน ๆ 
ใช้การสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นค าถามครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัว 
ในยุค New normal  

3.5 การวิเคราะห์ผลการศึกษา  
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของหลักฐาน หรือข้อมูลที่ได้
ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือหาค าตอบตามความมุ่งหมาย และตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้
เป็นขั้นการท างานที่ต่อเนื่องมาจากการวัด การนับ และจัดเรียงล าดับข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การน าเอาวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์หาค่าตัวแปรหรือหาลักษณะของตัวแปร โดยมีรายละเอียด 
ดังบทท่ี 4 ผลการศึกษา 

3.6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การสรุปผลการศึกษานั้นเป็นการสรุปผลงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือให้ได้ผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมาย มีข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องน าไปปฏิบัติให้มี
ความถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อไป     
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 27 หน่วยงาน การสัมภาษณ์บุคลากรกลุ่มก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการ (Talent) จ านวน 5 ราย และ
กลุ่มเอกชน และอ่ืน ๆ จ านวน 4 หน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน  
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  
 4.2 การให้ล าดับความส าคัญ ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับ 
การปรับตัวในยุค New normal 

 4.3 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน 
 4.3.1 ด้านโครงสร้าง (Structure) การบริหารภาครัฐ ในยุค New normal 
 4.3.2 ด้านการบริหารบุคคลากร (Staff) ภาครัฐ ในยุค New normal 
 4.3.3 ด้านระบบ (System) การบริหารภาครัฐ ในยุค New normal 

4.1 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) 
 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น  2 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
  กลุ่มผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นข้าราชการมีต าแหน่งเป็นรองอธิบดีหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งหมด 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 20 ราย เพศหญิง 7 ราย อายุระหว่าง 50-59 ปี การศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาโท 22 ราย รองลงมาปริญญาตรี 3 ราย และปริญญาเอก 2 ราย ตามล าดับ 

 4.1.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)   
  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานบริหารพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็น
ข้าราชการมีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหา
ราชการ (ก.พ.ร.)  ทั้งหมด 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 14 ราย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
50-59 ปี จ านวน 14 ราย รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 11 ราย และอายุระหว่าง 30-39 ปี 
จ านวน 1 ราย การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 20 ราย รองลงมาเป็นปริญญาตรี 4 ราย และ
ปริญญาเอก 3 ราย ตามล าดับ 
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4.2  การให้ล าดับความส าคัญความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ 
การปรับตัวในยุค New normal 
 4.2.1  ล าดับความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการของผู้บริหารระดับสูง 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง พบว่า ส่วนใหญ่พบว่าผู้บริหารให้
ความส าคัญทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New normal ตามล าดับ
ความส าคัญเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด 1-5 ดังนี้ 
  1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้ 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย ไม่ซับซ้อน 

 2) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 
  3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อม เชิงกลยุทธ์ให้กับภาครัฐ 

 4) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน  
 5) พัฒนากฎหมายเกี ่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 4.2.2  ล าดับความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ของผู้บริหารกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (ก.พ.ร.)   

        จากการสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)  
พบว่า  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญทางการพัฒนาระบบราชการเ พ่ือรองรับการปรับตัว ในยุค  
New normal ตามล าดับความส าคัญเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 1-5 ดังนี้ 
   1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย ไม่ซับซ้อน 
  2)  เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉิน 
  3) ยกระดับการให้ข้อมูลและค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ให้บริการประชาชนสู่การ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว  ลดขั้นตอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
  4) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินที่ลด 
ความซับซ้อน 
       5) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 4.2.3 ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ของกลุ่มก าลังคนคุณภาพในส่วน
ราชการ (Talent) 
  1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย ไม่ซับซ้อน 
  2) ยกระดับการให้ข้อมูลและค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ให้บริการประชาชน 
สู่การบริการทีส่ะดวกรวดเร็ว  ลดขั้นตอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
  3) พ ัฒนากฎหมายเกี ่ยวก ับระเบ ียบบร ิหารราชการแผ ่นด ิน ให ้สอดคล ้อง  
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  4) พัฒนาบุคคลากรให้ตรงกับสายงานที ่เชี ่ยวชาญ และให้ความส าคัญต่อผล  
การปฏิบัติงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการให้มากยิ่งขึ้น  

  5) ควรมีการกระจายอ านาจและการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

4.3 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน 

4.3.1 ปรับปรุงด้านโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ในยุค New normal 

   จากการศึกษาแนวทางการบริหารราชการเพ่ือปรับปรุงด้านโครงสร้า งการบริหาร
ภาครัฐในยุค New normal สามารถสรุปการศึกษาแนวทางการพิจารณาได ้ดังนี้  
  1) การจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เอ้ือต่อการบูรณาการการท างาน โดยยึดความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายส าคัญ จัดโครงสร้างหน่วยงานภูมิภาค/ท้องถิ่น เพ่ือรองรั บ 
การกระจายอ านาจในการให้บริการ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ลดล าดับขั้นตอน (Hierarchy) 
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจและให้บริการ มีหน่วยงานท าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานข้อมูลภาครัฐการจัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถบริหารราชการได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริหารราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะ 
กับการให้บริการในเชิงพื้นที่ 

 2) ภาครัฐต้องทบทวน บทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ให้สามารถรองรับสถานการณ์ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค New normal ควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการ 
มาเป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชน โดยภารกิจของภาครัฐควรจะเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน 
ยังไม่สามารถท าได้หรือท าได้ไม่ดีและควรจัดจ้างเอกชนด าเนินงานในงานบางอย่างที่ท า ได้  
เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและลดอัตราก าลังคนในภาครัฐ  รวมทั้งการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น จะช่วยลดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ า เอ้ือให้เศรษฐกิจเปิดกว้างและเป็นธรรมขึ้น  ซึ่งในบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันแทบเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางจะสามารถตอบโจทย์
ท้องถิ่นที่แตกต่างและหลากหลายได้ตรงจุด ประชาชนในท้องถิ่นเองจะสามารถตัดสินใจว่า 
มีความต้องการอะไร จะสามารถด าเนินการอย่างไร 

 3) น าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารราชการมีความคล่องตัว  
ไม่ซับซ้อนในการสั่งการและก ากับดูแล มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสมเพ่ือให้การบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การแบ่งส่วนราชการย่อยภายในหน่วยงาน
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ควรมีการพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มี
ส่วนได้เสียและสังคมที่มีต่อหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดภารกิจที่สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
ผลผลิตต่อสังคม 

 4) ควรปรับปรุงด้านโครงสร้างการบริหารราชการ  ให้มีความคล่องตัวยืดหยุ่น
(Resilience) กระชับ ทันสมัย สามารถท างานในเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ภาวะวิกฤตหรือฉุกเฉินได้ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้ทั้งในสถานการณ์
ปกติหรือภาวะวิกฤต รวมทั้งรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนโดยเฉพาะให้บริการประชาชนติดตามภารกิจหน่วยงาน 

 5) ทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับกฎหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนงานบริการประชาชนให้สอดคล้องกับงานบริการ
ของหน่วยงาน วิเคราะห์ ประเมินค่างานปริมาณงานและอัตราก าลังของหน่วยงาน ปรับปรุงโครงสร้าง
โดยออกแบบระบบการบริหารให้คล่องตัวทันสมัยเน้นการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างา น 
ทุกกระบวนงาน 

 6) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีความกะทัดรัดมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 
ต่อการบริหารจัดการ มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว โดยมีการทบทวนภารกิจ ลดภารกิจ 
ที่ไม่มีความจ าเป็นหรือขาดประสิทธิภาพลง สร้างให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน  
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ
เน้นให้ประชาชนได้ รับการอ านวยความสะดวกมากที่สุด และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7) สามารถตอบสนองความต้องการต่อประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล และตามภารกิจของหน่วยงาน 

 8) ทบทวนภารกิจภายในหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทุกระดับให้
รองรับกับสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและเกิดความพร้อม รวมทั้งความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ที่สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีของทุกระดับตามสายงานของโครงสร้าง
การบริหาร เสริมสร้างและซักซ้อมต่อเนื่องต่อรุ่นให้เป็นระบบโครงสร้างการบริหารที่แข็งแรงรุ่นต่อรุ่น 
จนเป็นวัฒนธรรมของกรม ส่ง เสริมวิชาการ ภาระงานในกรมฯ ให้รู้ เท่าทันเรื่องอ่ืนใหม่  ๆ 
แสดงวิสัยทัศน์เรื่องต่าง ๆ กระแสงานภายในกรมและประเทศ งานคุมประพฤตินอกประเทศ รวมทั้งเชิง
บริหารลงถึงระดับล่างเพ่ือถ่ายทอดถึงระดับปฏิบัติได้อีกช่องทาง และสร้างโอกาสพัฒนาผู้น าในอนาคต
ได ้ต่อไป 

 9) ควรปรับโครงสร้างเป็นลักษณะการประสานการท างานลักษณะแนวราบ  
มีการท างานเป็นแบบโครงการ มีความยืดหยุ่นของโครงสร้างไม่ผูกติดกับกฎกระทรวง การประเมิน KPI  
เป็นการประเมินตามโครงการที่ยืดหยุ่น 

 10) การปรับโครงสร้างการบริหารราชการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง รองรับสถานการณ์วิกฤติได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ การจัดโครงสร้างการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  เชิ งบูรณาการ ยึดผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจขอ งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นส าคัญ 
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 11) ทบทวนภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับบริบทใหม่  ที่ เน้นการใช้
เทคโนโลยี/ดิจิตอล มาใช้ปฏิบัติงานในตัวองค์กรและเป้าหมาย ตลอดจนเพ่ือความยืดหยุ่นรองรับ 
การปรับเปลี่ยน ปรับตัวอย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแบบ Exponential 

 12) หน่วยราชการควรปรับโครงสร้างได้ทันทีตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เงื่อนไขในการปรับโครงสร้างโดยให้ได้หลักการปรับ
โครงสร้างด้านภารกิจที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราก าลังหรืองบประมาณ ให้สามารถท าได้ทันทีส านักงาน 
ก.พ.ร .  ต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการปรับโครงสร้างให้ รวดเร็ วกระชับ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน 

 13) ควรมีโครงสร้างเฉพาะที่สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
หรือเหมาะสม ซึ่งอาจก าหนดเป็นโครงสร้างเพ่ิมขึ้นในส่วนราชการ หรืออาจปรับปรุงภารกิจของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารให้ครอบคลุม เพ่ือตอบสนองส าหรับการปฏิบัติราชการในยุค New normal  
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในรูปแบบใด ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความสามารถในการบริหารและจัดการใน
ลักษณะเครือข่ายได้ 

 14) ส่งเสริมการท างานนอกสถานที่ท างานแบบเต็มรูปแบบ (Work from anywhere) 
จัดการบริหารราชการแบบแนวราบ ลดสายการบังคับบัญชา ให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อ ผู้อ านวยการกอง 
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการตัดสินใจ การประเมินผลงานแบบ OKR (Objective and Key Results) 
เพ่ือวัดประสิทธิผลของงาน มากกว่าการประเมินประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว 

 15) ควรเป็นโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกที่  ทุกเวลา ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป  
มีการเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ เวลา และทรัพยากร สามารถบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ออกแบบ Software ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และง่ายต่อการใช้งานกับทุกวัย 

 16) ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 
อย่างเป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการ โดยเตรียมความพร้อมทางด้านก าลังคนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในภาครัฐ คือ 
สายงานด้าน Cloud Computing สายงานด้าน Big Data สายงานด้าน Mobile application and 
Business solution เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลต้องสามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรม 
การใช้งานของประชาชน 
 4.3.2 แนวทางการพัฒนาและการบริหารบุคคลากรภาครัฐ ในยุค New normal 
  จากการศึกษาการปรับปรุงด้านการพัฒนาและการบริหารบุคคลากรภาครัฐ ในยุค  
New normal สามารถสรุปแนวทางได้ ดังนี้  

 1) มีระบบบริหารงานบุคคลแบบยืดหยุ่น สามารถโอนย้ายปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ 
ที่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพิเศษ การปรับบทบาทภาครัฐไปสู่การเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ านวยความสะดวก บุคลากรภาครัฐจึงควรมีทัศนคติในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมและประชาชน พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้รอบรู้งาน ทั้งภารกิจหลักและสนับสนุน  
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มีทักษะทั้งด้านความคิด การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม เร่งรัดการบรรจุแต่งตั้งให้รวดเร็ว  
ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  

 2) บุคลากรในส่วนราชการควรเอ้ือให้ส่วนราชการสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
เพ่ือรองรับกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่บุคลากรเดิมไม่สามารถรองรับได้ 
หรืออาจให้มีการจ้างบุคลากรใหม่ได้ในรูปแบบพิเศษ (ทั้งความรู้ความสามารถ/ผลตอบแทน)  
ที่จะตอบสนองภารกิจใหม่ที่ เ พ่ิมขึ้น  และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งเพ่ือดึงดูดให้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ 
ตามภารกิจใหม่ที่ยังมีทรัพยากรน้อยมีความสนใจมาท้าทายงานในภาคราชการ 

 3) องค์ความรู้ต้องมุ่งเน้นเรื่องผลงาน (Output) แทนการให้ความส าคัญ 
กับการลงเวลามาท างานโดย แผนกทรัพยากรบุคคลต้องทบทวนต าแหน่งงานใดที่ สามารถ  
Work from home ได้บ้าง หาปรับรูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสม เช่น หลักสูตรออนไลน์  
ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน หาโปรแกรมมาใช้ประเมินลด การใช้กระดาษลง 

 4) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่  เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับภาครัฐ 
ยกระดับการให้ข้อมูลและค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนสู่การบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนให้ง่ายมากขึ้น จัดและลดอัตราก าลัง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาระผูกพัน งบประมาณระยะยาว 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ 

 5) ปรับความคิด/ทัศนคติของบุคลากรให้ท างานเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม ท างานเชิงรุก
และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  
ในยุคดิจิตอล เช่น การพัฒนาทักษะยุคดิจิตอลบุคลากรภาครัฐ ทักษะและคิดเชิงระบบ เป็นต้น  
สร้างกลไกให้คนในองค์กรท างานด้วยวามซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 6) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยแยกออกเป็น การปรับรูปแบบการประชุม 
อบรม/สัมมนา/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยใช้ระบบ Web Conference, GIN Conference, 
ZOOM, VDO Call การส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วย E-learning และการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 

 7) การเตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรในการเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ใหม่ ๆ ในการท างานอยู่เสมอ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิตอล การน าสื่อการสอนที่ทันสมัยมาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์หรือวิธีการอ่ืน ๆ การเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรปรับเปลี่ยนความคิดให้บุคลากรรู้จักกล้าที่จะลงมือ
ท าในสิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติด กับวิธีปฏิบัติแบบเดิม ๆ การ เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน  
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการท างานร่วมกัน การพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากร 
ให้มีสมรรถนะที่สู งขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง  สร้ างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  มีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

 8)ควรน า เอาบุคลากรที่ มี อยู่ มา พิจา รณาในการ เรียนรู้ ทักษะให้ เหมาะสม  
(Re-skill & Up-skill) โดยต้องก าหนดทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นของบุคลากรตามภารกิจของหน่วยงาน 
มีการออกแบบเนื้อหาวิธีการ ช่องทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม ใช้เทคโนโลยี 
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เข้ามาผสมผสานมากขึ้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด าเนินงานของทางราชการ การน าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่ถูกลดอัตราก าลังลง สร้างค่านิยมของคนในองค์กร
ให้เป็นบุคลากรของรัฐที่มีวิสัยทัศที่ดี  เป็นบุคลากรที่มีหัวใจมาบริการ ควรมีทีมงานคุณภาพไว้แก้ไข
ปัญหาทันท่วงที กรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์เพ่ือตอบสนองการให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 9) ควรเน้นบุคลากรในองค์กรทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน บุคคลากรใหม่
ที่ต้องปรับตัว ท างานภารกิจลุล่วงและมุ่งเน้นดูแลประชาชนผู้รับบริการให้มาก ส่งงานให้เป็นปัจจุบัน   

 10) การพัฒนาบุคลากรควรมุ่งเน้นพัฒนาคนที่เหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละภารกิจ  
ให้เหมาะสม ตรงกับสมรรถนะที่แต่ละส่วนงานต้องการ การให้รางวัลควรให้เหมาะสมกับผล 
ของการท างานที่สามารถอธิบาย/ชี้แจงได้ 

 11) การพัฒนาบุคลากร: มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานรูปแบบใหม่ ๆ 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

  11.1) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy)  
เพ่ือการด าเนินงานการบริการการสื่อสาร การสนับสนุน การตัดสินใจ และการประชุม เป็นต้น  
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 
Literacy)  

  11.2) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) การท างานเป็นทีม  
   11.3) ทักษะการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายการท างานร่วมกัน ภาวะความ
เป็นผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) และทักษะการบริหารจัดการในสถานการณ์
วิกฤต (Crisis Management) 
    การบริหารบุคคลากร: การน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารและวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรในอนาคต การบริหารงานบุคคล  
ที่มุ่งเน้นผลงาน (Output) มากกว่าการลงเวลามาท าปฏิบัติราชการ โดยปรับให้สามารถท างาน 
ที่บ้าน (Work from home) ส าหรับงานบางประเภท ตามความเหมาะสม 

 12) ให้หน่วยงาน/องค์กร ได้วิเคราะห์คุณสมบัติและทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
ที่จะสามารถตอบสนองงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เปิดโอกาสในการคัดเลือก  
โดยให้สะดวกทันต่อสถานการณ์ ซึ่งอาจจะลดขั้นตอนบางส่วนของ ก.พ.  เมื่อทุกคนมาอยู่ในระบบแล้ว 
จะต้องมีการพัฒนา อบรมตามระบบสมรรถนะ ครบถ้วนทุกคน  ลดขนาดให้กระชับ ใช้ประสิทธิภาพ
เป็นตัวน า 

 13) การพัฒนาและบริหารบุคลากรในยุค New normal จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคนการสรรหาว่าจ้างการดูแลรักษา การประเมินผลงานการบริหาร
ค่าตอบแทนการจัดการสวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความรู้ทักษะตลอดจนกระบวนการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าคุณค่าขององค์กร 
ไปสู่ผู้รับบริการได้ตามที่คาดหวัง  โดยการพัฒนาและบริหารบุคลากร ส่วนราชการจะมุ่งเน้น 
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ไปสู่เป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีหัวใจ คือ เป็นการมีราชการและระบบราชการที่เป็นที่พ่ึง
ของประชาชน เชื่อถือและไว้วางใจได้ ทั้งนี้มีแนวทางการด าเนินงานหลัก 3 ประการ ดังนี้  
   13.1) การสรรหาและคัดเลือก (Recruit) โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 
ทางดิจิตอลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร  

  13.2) การรักษาและใช้ประโยชน์ (Retain) โดยดูแลให้เกิดความผาสุก  
และเป็นธรรม บนหลักการบริหารบุคลากรภาครัฐต่าง ๆ  

  13.3) การพัฒนา (Re-skill and Up-skill) โดยพัฒนาบุคลากรให้มีวิธีคิดใหม่ 
(Mindset) ทักษะใหม่ (Skill set) คุณลักษณะใหม่ (New attributes) และแนวทางปฏิบัติใหม่  
(New practices) เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 

 14) จากเงื่อนไขด้านความก้าวหน้าในสายงานของส านักงาน ก.พ. และการลด
สวัสดิการต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ต้องพิจารณาถึงโยกย้ายเพ่ือเปลี่ยนงาน 
เปลี่ยนต าแหน่ง เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดผลกระทบ คือ บุคลากรจ าเป็นต้อง
ไปท างานต่างหน่วยงานหรือต่างสายงาน ดังนั้น เมื่อต้องปฏิบัติงานที่ตนเองขาดความรู้  ความเข้าใจ  
และความเชี่ยวชาญ จึงท าให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานลดลง บุคลากรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
งานใหม ่หรือต้องใช้เวลากับการปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานโหม่ การปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานก็อาจ
ประสบปัญหา และหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง กระทบถึงผู้รับบริการของหน่วยงานที่ไม่ได้รับบริการ 
จากหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 15) แนวทางการด าเนินงาน ควรมีการปรับปรุงด้านการพัฒนาและการบริหารบุคลากร
โดยพัฒนา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ (Design thinking) และคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 16) มุ่งเน้นกาพัฒนาบุคลากรสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีทักษะ/ความช านาญด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 17) ประเมินความสามารถของบุคลากรในปัจจุบัน เ พ่ือหาแนวทางพัฒ นา
ความสามารถในสิ่งที่บุคลากรต้องมีต้องใช้ในอนาคตที่จะต้องท างานให้บรรลุ ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์
ด้านนโยบายรัฐบาล หรือบริบทสังคมโลก รวมถึงส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้ความก้างหน้าแก่บุคลากร 

 18) การปรับปรุงด้านการพัฒนาและการบริหารบุคลากรส่วนราชการให้ประสบผลส าเร็จ
ต้องประกอบด้วย การมีผู้น าองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ 
ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดิน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องเกิดความคุ้มค่า ตรงตามภารกิจของ
รัฐและความต้องการของผู้ได้รับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนา
ผ่านระบบ Online มากขึ้น เพ่ือตอบรับการบริหารในยุค New normal 

 19) การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐในยุค New normal จ าเป็นต้องอาศัย 
New Skill หรือทักษะใหม่ที่ต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ (Digital 
Capability) ทั้งเพ่ือการบริหาร การสื่อสาร การสนับสนุนการตัดสินใจ และการประชุม เป็นต้น  
ทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เรียนรู้ยากส าหรับคนที่มีต าแหน่งระดับสูง การฝึกอบรม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การสอนงาน (Coaching) จากผู้รู้ภายในและภายนอกหน่วยงาน การเตรียมทักษะใหม่ 
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ให้แก่บุคลากรระดับสูง จึงมีความจ าเป็นเช่นเดียวกันกับการเตรียมทักษะใหม่ให้แก่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ 

 20) บุคลากรต้องมีความรู้หลากหลาย (รู้รอบด้าน) มากกว่าความรู้เฉพาะต าแหน่ง
โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นในการท างาน มีการท างาน 
แบบข้ามทีมได้ (Agile) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดจะต้องมีความท้าทาย ความก้าวหน้า 
ในสายงาน ทุกคนควรจะต้องสามารถก้าวหน้าได้ในต าแหน่งที่ตนครอง โดยไม่ต้องรอต าแหน่งว่าง 

21) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
21.1) การสรรหา เมื่อมีการระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ พึงประสงค์ 

ของหน่วยงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรไปยังกลุ่มเป้าหมายของบุคลากร  
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Instargram Twitter เป็นต้น เพ่ิมเติม
จากการประกาศผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

21.2) การคัดเลือก การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการบรรจุในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรัฐ นอกจากการค านึงถึงศักยภาพ ทักษะองค์ความรู้ ควรค านึงถึงสภาวะทางด้านจิตใจ 
บุคลิกภาพซึ่งมีผลต่อความเหมาะสมกับลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
วิธีการใช้งานของ Social Network เพ่ือสามารถคาดคะเนลักษณะบุคลิกภาพได้ 

21.3) การรักษาบุคลากร ควรมีกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบุคลากร 
แต่ละประเภท ช่วงอายุ ลักษณะงาน โดยเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะในการส่งเสริม สนับสนุนขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลไปสู่ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน  

22) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมของบุคลากร 
ในแต่ละลักษณะงาน รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อบุคลากร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ
สมรรถนะ ควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบุคลากร เพ่ือให้การพัฒนา 
มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการพัฒนารูปแบบวิธีในการพัฒนาพยากรณ์บุคคลโดยไม่ติดกับรูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบเดิม เช่น การน าสื่อออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงานมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์สูงและลดต้นทุนในการด าเนินงานอีกด้วย 
 4.3.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการบริหารภาครัฐ ในยุค New normal 
  จากการศึกษาการแนวทางการพัฒนาด้านระบบการบริหารภาครัฐ  ในยุค  
New normal สามารถสรุปแนวทางได้ ดังนี้  

 1) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งภายในหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในยุค  New normal เพ่ือลดการติดต่อ 
face to face กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยเฉพาะในรูปแบบอิเล็คทรกนิกส์และดิจิตอล 

 2)  หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวม
แทนที่การท างานแบบแยกส่วนเพื่อให้กลไกต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดย
มีการก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ เป็นการลดต้นทุนการด าเนินงานเพ่ิมความรวดเร็ว   
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

 3) เน้นความคุ้มค่าในการด าเนินการ งานแลกเงินในทุกผลผลิตสามารถประเมิน  
Output และ outcome ที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการรวบรวม 
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ประมวล และประเมินผลการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดล าดับการใช้งบประมาณ 
ตามความจ าเป็น พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณ มีกระบวนการติดตามบริหาร
งบประมาณตามแผน  

 4) ระบบราชการต้องสามารถบริหารงานโดยเฉพาะท างานให้บริการได้ตลอด  
24 ชั่วโมง มีช่องหางหลากหลาย เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพ่ือให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายการให้บริการประชาชน ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ
ราชการ ทั้งในเรื่องโครงสร้างส่วนราชการการบริหารงานราชการ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ  
ที่การให้บริการของภาครัฐ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและมีการปรับปรุง
พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
  6) หาโปรแกรมที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการท างานไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมส าหรับ 
การ Work from home หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างพนักงานรวมถึงการวางมาตรการ 
ในการสื่อสารสั่งการของแต่ละหน่วยงานไม่จะเป็นโปรแกรมส าหรับ Work from home หรือโปรแกรม
ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างพนักงาน รวมถึงการวางมาตรการในการสื่อสารสั่งการของแต่ละหน่วยงาน 

 7) สร้างระบบธรรมมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by example) พัฒนาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง 

 8) ปรับการท างาน/กระบวนการท างานให้ใช้ดิจิตอล โดยเริ่มจากมาตรการลดการใช้
กระดาษ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้เลย จากนั้นปรับปรุงกระบวนการอ่ืนๆ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล 

 9) ด้านการบริหารจัดการ  ออกแบบรูปแบบและระบบการบริหารงานให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวและทันสมัย เ พ่ือรองรับการท างานที่มุ่ ง เน้นความโปร่งใ ส รวดเร็ว ถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิตอล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
เช่น การสื่อสารการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันทั้งราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

  ด้านการบริการ: ปรับปรุงระบบการบริการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด  
โดยการลดขั้นตอนการท างาน และน าเทคโนโลยี ดิจิตอลมาใช้ในการให้บริการ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน อาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

- งานบริการที่ประชาชนจ าเป็นต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง 
- งานบริการที่สามารถให้บริการโตยประชาชนไม่จ าเป็นต้องมาที่หน่วยงาน  

  ด้านการปฏิบัติงาน: โดยปรับมุมมองแนวคิดและชีวิตการท างานของบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือตอบสนองต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการท างานการใช้ 
Application การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) การจัดประชุมผ่านระบบAll Conference 
และการเหลี่ยมเวลาท างาน เป็นต้น  
  ด้านกฎหมาย: พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้อง  
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 10) เป็นการบริหารงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน 

 11) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการบริหารราชการมุ่งเน้นการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ตามภารกิจของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับการปฏิบัติงานและบริการไปสู่ ดิจิตอล 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก การลดขั้นตอนและบูรณาการ
งานภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพ่ือความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการเป็นเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับวิถีใหม่ (New normal) 
การเหลื่ อมเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท า ให้สามารถขยายระยะเวลาการบริการได้มากขึ้ น  
เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกและกระจายเวลามารับบริการได้มากขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้บริการ
และประชาชนผู้มารับบริการ 

 12) เน้นประสิทธิภาพ การท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยท างานควบคู่กับการมีคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล และติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวดและชัดเจน    

 13) ต้องเป็นระบบราชการที่ให้บริการในระบบ E-Service ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ มีรูปแบบการด าเนินการกลาง เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก 

 14) ควรมีการบูรณาการความคิดและเครื่องมือในการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม ส่วนราชการจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่   

 15) ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด 
พัฒนาเครื่องมือ หรือ Application ต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ท างานแบบ Work from home  
อาจยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างต่อเนื่อง และต้องมีมาตรการในการก ากับดูแล การตรวจสอบไม่ให้เกิด 
การเอาเปรียบระหว่างบุคลากร 

 16) เน้นบริหารราชการแบบกระจายอ านาจ ไม่รวมอ านาจไว้ที่บุคคลคนเดียว  
การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม 

 17) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการโดยน าหลักระบบราชการ 4.0  
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การจัดท าข้อเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal เป็นการศึกษา

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบให้ระบบราชการต้องปรับตัว
เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์นโยบายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแนวคิดและทัศนคติ
ของบุคลากรยุคใหม่ในการพัฒนาระบบราชการในยุค New normal เพ่ือเสนอแนวทางการบริหาร
หน่วยงานภาครัฐในยุค New normal สรุปผลได้ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวและปรับ

กระบวนการในการบริหารราชการแบบใหม่ จึงท าให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 
ในยุค New normal กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) และ บุคลากรที่เป็นกลุ่มก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการ (Talent) ท าให้ได้ผลสรุปออกมา 
ว่าหน่วยงานราชการต้องปรับโครงสร้าง บุคลากร และระบบการบริหารราชการโดยมีบทบาทต่าง ๆ  
ซึ่งสามารถเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบจากการบริหารองค์กร ท าให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนา ดังภาพที่ 4.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 แนวทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค New normal 

 5.1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารภาครฐั ในยุค New normal 

 พัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล ประสานงาน อ านวยความสะดวก
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการท างานในระบบราชการ 

 ปรับเปลี่ยนการท างานโดยใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุด เช่น การท างาน Work from home  
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 น าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการท างานยุคใหม่ให้มากข้ึน 
 สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง 

5.1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารบุคคลากรภาครฐั ในยุค New Normal 
 เน้นการสร้างศักยภาพ กับบุคคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลาย ทบทวนทักษะ

การท างานใหม่อยู่เสมอ 
 บุคลากรต้องท างานให้เป็นทีม และสามารถประสานงานได้หมดในทุกๆด้าน 
 บุคลากรต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีการอบรมให้

ความรู้เพื่อเพ่ิมทักษะอยู่เสมอ 
5.1.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการบริหารภาครัฐ ในยุค New Normal  

 ระบบการท างานต้องสามารถเปิดเผยและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
โดยน าเทคโนโลยีดิจิตอล ในการท างานทั้งองค์กร 

 น าระบบบริหารจัดการยุคใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยมากข้ึน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เชิงนโยบาย 
  1) หน่วยงานราชการควรทบทวนและปรับบทบาทองค์กร (Re-organization)  
ให้ทันสมัย  สอดคล้องกับบริบท อ านาจหน้าที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งรองรับสถานการณ์ 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตครอบคลุมหลักการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ Structure Staff และ Skill 
      2) ในการพัฒนาระบบราชการในยุค New normal ควรให้ความส าคัญในการสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
  3) ผลักดันการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และแนวทางการบรหิารยุคใหม่ (Neo 
Management) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยต่อการปรับบทบาทและการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal 

    5.2.2 เชิงปฏิบัติ 
      1) น าการพัฒนาระบบราชการ 4.0 มาใช้ในการทบทวน การปรับบทบาทและ
โครงสร้างขององค์กร โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการคุณภาพ PMQA 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กร
ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กรทุกระดับ ครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจ 

      2) ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 
Multi Skill และ Re-Skill และการปรับกระบวนการท างานในเชิงรุกมากขึ้น (Proactive) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีความยืดหยุ่น (Resilience) ต่อเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อบทบาทการท างาน  

     3) จัดท าแผนการท างานเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์กรดิจิตอล (Digital Transformation)  
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง :  
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางภาคผนวก ก-1 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ 
(นบส. 2) รุ่นที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง 

2 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน 

3 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4 นายบัญชา สุขเเก้ว รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง 

5 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

6 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

7 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

9 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

10 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว 

11 นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

12 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

13 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง 

14 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท 

15 นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

16 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ 

17 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

18 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

19 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

20 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมท่ีดิน กรมท่ีดิน 

21 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ 
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ตารางภาคผนวก ก-1 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

22 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทอง
กร 

รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

ส านักงานกิจการยุติธรรม 

23 นายชัยพล สุขเอ่ียม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

24 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

25 นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

26 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

27 นางสาวพะเยาว์ ค ามุข รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
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ตารางภาคผนวก ก-2 รายช่ือที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหาร 
ส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน  

2 นายพงศ์โพยม วาศภูติ  อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  

3 นายถวิล เปลี่ยนศรี  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

 

4 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  อดีตเลขาธิการส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน 

 

5 นายวิจารย์ สิมาฉายา  อดีตปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ผู้บริหารโครงการ 

1 นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน 

ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

2 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

3 นางชุติมา หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

4 นายอริยะ สกุลแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มวิทยาลัยนักบริหาร ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

เจ้าหน้าที่โครงการ 

1 นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์  รองผู้อ านวยการ สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ 

2 นางศรีพยม บุนนาค  ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ 

3 นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตร สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของรองอธิบดี 
ต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับการปรับตัวในยุค New normal  

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความเห็นของรองอธิบดีต่อแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New Normal 

2. ข้อมูลที่กรอกในแบบสอบถาม จะถูกปกปิดเป็นความลับ และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New Normal ของโครงการพัฒนานัก
บริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12 เท่านั้น 

3. แบบสอบถามนี้ มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามความเห็นของรองอธิบดีต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค  
New Normal และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

*********************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
(ท าเครื่องหมาย √ ใน        และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ ) 

1.1 เพศ 
   ชาย   หญิง 

1.2 อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี  30 – 39 ปี 40 – 49 ปี  50 – 59 ปี 

1.3 การศึกษา 
............................................................................................................................. ....................... 

1.4 กรม
.................................................................................................... ..........................................................  
 
ส่วนที่ 2 ความเห็นของรองอธิบดีต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับการปรับตัวในยุค New 
normal 

2.1 ท่านคิดว่าการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New normal ควรปรับเรื่องใดใน  
5 อันดับแรกที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการได้อย่างรวดเร็ว (พิจารณาเลือก 5 ประเด็น โดย
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เติมเลข 1 ในประเด็นที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เติมเลข 2, 3, 4 และ 5 ในประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรองลงมาตามล าดับ)  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์การ และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

  - เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
- ยกระดับการให้ข้อมูล และค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ให้บริการประชาชนสู่การ 

บริการ  ทีส่ะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
- บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินที่ลดความซับซ้อน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  
- พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
- สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- จัดก าลังบุคคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ และ 

                      ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
- จัดและลดอัตราก าลัง  เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันกับภาระงบประมาณในระยะยาว ให้สอดคล้อง 

กับจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ   
- พัฒนาทักษะ และสมรรถนะใหม ่เพ่ือสร้างความพร้อม เชิงกลยุทธ์ให้กับภาครัฐ 
- ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะเข้ามาท างาน 

                       ในหน่วยงานของรัฐ  
- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง   

(Leadership by Example) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง 

2.2 ท่านมีข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร? 

 ประเด็นที่ 1 : การปรับปรุงด้านโครงสร้างการบริหารราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
.......................................................................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….....………………………… 
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 ประเด็นที่ 2 : การปรับปรุงด้านการพัฒนาและการบริหารบุคคลากรส่วนราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
....................................................................................................................... ................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นที่ 3 : การปรับปรุงด้านระบบการบริหารราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
.......................................................................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ......................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................. 
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แบบสอบถามความเห็นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับการปรับตัวในยุค New normal   

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความเห็นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อแนวทางการ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New Normal 

2. ข้อมูลที่กรอกในแบบสอบถาม จะถูกปกปิดเป็นความลับ และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New Normal ของโครงการพัฒนานัก
บริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 12 เท่านั้น 

3. แบบสอบถามนี้ มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามความเห็นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับ
การปรับตัวในยุค New Normal และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

*********************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
(ท าเครื่องหมาย √ ใน        และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์) 

1.1 เพศ 
   ชาย   หญิง 

1.2 อายุ 
   น้อยกว่า 30 ปี  30 – 39 ปี 

40 – 49 ปี   50 – 59 ปี 

1.3 การศึกษา 
............................................................................................................................. ....................... 

1.4 กรม
.................................................................................................... ..........................................................  
 
ส่วนที่ 2 ความเห็นของรองอธิบดีต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับการปรับตัวในยุค New 
normal 

2.1 ท่านคิดว่าการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New normal ควรปรับเรื่องใดใน  
5 อันดับแรกที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการได้อย่างรวดเร็ว (พิจารณาเลือก 5 ประเด็น โดย
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เติมเลข 1 ในประเด็นที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เติมเลข 2, 3, 4 และ 5 ในประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรองลงมาตามล าดับ)  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์การ และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

  - เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
- ยกระดับการให้ข้อมูล และค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ให้บริการประชาชนสู่การ 

บริการ  ทีส่ะดวกรวดเร็ว  ลดขั้นตอนให้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
- บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินที่ลดความซับซ้อน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
- พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
- สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- จัดก าลังบุคคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ และ 

                      ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
- จัดและลดอัตราก าลัง  เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันกับภาระงบประมาณในระยะยาว ให้สอดคล้อง 

กับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ  
- พัฒนาทักษะ และสมรรถนะใหม ่เพ่ือสร้างความพร้อม เชิงกลยุทธ์ให้กับภาครัฐ 
- ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ รักษาผู้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสาธารณะเข้ามาท างาน 

                       ในหน่วยงานของรัฐ  
- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง   

(Leadership by Example) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง 

   
2.2 ท่านมีข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร? 

 ประเด็นที่ 1 : การปรับปรุงด้านโครงสร้างการบริหารราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
.......................................................................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………… 
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 ประเด็นที่ 2 : การปรับปรุงด้านการพัฒนาและการบริหารบุคคลากรส่วนราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
.......................................................................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ประเด็นที่ 3 : . การปรับปรุงด้านระบบการบริหารราชการ ในยุค New normal 
 แนวทางการด าเนินงาน : 
.......................................................................................................................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................... ...........................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................... ................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
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ผลการศกึษาจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้บริหารระดับสงูและกลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพร.)  
ต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรองรับการปรับตัวในยุค New normal   
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สรุปล าดับผลการศึกษาของผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
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ภาคผนวก ง 
รูปภาพกิจกรรม 
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รวมภาพกิจกรรมการอบรม นบส.2 รุ่น 12 
 

1. รวมภาพกิจกรรมอบรมฯ และการศึกษาดูงานต่าง ๆ 
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