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การปลีไยนปลงอยางพลิกผันหรือ Disruptive 
Change คือ การปลีไยนปลงทีไ กิดขึๅนดยมีรูปบบ
การด านินการ฿หม โ ิNew Business Model) มาทน
รูปบบการด านินการบบดิม ิIncumbent Business) 
ละมีผลกระทบ฿นวงกวຌาง ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจละสังคม 
ซึไง฿นการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industry Revolution) ทัๅง  
4 ครัๅง กใป็นผลทีไกิดขึๅนจากการปลีไยนปลงอยางพลิกผัน
ดຌานทคนลยี ละ฿นปัจจุบันราอยู฿นยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัๅงทีไ ไ ดยมี Disruptive Technology ตามทีไ 
McKinsey Global Institute ประมวลเวຌ 12 ทคนลยี 
เดຌก 1ี Mobile internet ซึไงป็นทคนลยีการชืไอมตอ
เรຌ ส ายดຌ วยความ รใ วสู งทีไ ร าคาถูก  โ ี  Automation      
of Knowledge Work ผาน software ทีไมีความฉลาดละ
สามารถคิดวิคราะห์เดຌดຌวยตนอง ใี Internet of Things 
(IoT) ดยมี sensor ฿นอุปกรณ์ทีไสามารถตรวจวัดละสัไงการ
จากระยะเกลเดຌ ไี Advanced Robotics ป็นหุนยนต์    
ทีไสามารถสัไงการผานระยะเกล 5ี Cloud Technology ทีมีทัๅง
การกใบขຌอมูล ละการค านวณทีไจะชวย฿หຌธุรกิจขนาดลใก
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ขงขันกับขนาด฿หญเดຌดยเมตຌองลงทุนดຌานคอมพิวตอร์สูง   
ๆี Autonomous Vehicles ทีไมีทัๅงรถยนต์ขับขีไดຌวยตัวอง
พืไอลดอุบัติหตุ ละ drone ทีไท างานชืไอมยงอัตนมัติ
กับ IoT 7ี Next-generation genomics สงผล฿หຌกิด
การพทย์มนย าหรือ Precision Medicine ทีไสงผล฿หຌ
การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึๅน ยืดอายุขัยของมนุษย์เดຌ    
่ี Next-generation storage ทคนลยีดຌานพลังงาน
เฟฟງาละ Battery พืไอน าเป฿ชຌ฿นการขับคลืไอนรถยนต์ 
ทีไมีประสิทธิภาพดีขึๅน 9ี ใD Printing ทคนลยีครืไองพิมพ์
ใ มิติ  ทีไสามารถมา฿ชຌ฿นงานอุตสาหกรรมละทาง 
การพทย์ แเี Advanced materials การผลิตวัสดุ฿หมโ 
ชน วัสดุทีไท าความสะอาดตัวอง กลับสูสภาพดิมสมอ  
มีความขใงรงละบาป็นพิศษ หรือป็นสารตัวน าเฟฟງา
11) Advanced Oil and Gas Exploration and 
Recovery ทคนลยีทีไท า฿หຌการขุดนๅ ามันละกຍาซมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ละ แโี Renewable Electricity 
ทคนลยีการผลิตเฟฟງาทีไมีประสิทธิภาพละเมสงผล
กระทบตอสิไงวดลຌอม

ผลกระทบของการปลีไยนปลง
อยางพลิกผันตอการบริหารราชการ
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ทคนลยีทีไพลิกผันทีไสงผลตอการบริหารราชการละ
การปรับปลีไยน

การกิดขึๅนของทคนลยีพลิกผัน สามารถสง 
ผลดีอยางมากตอการบริหารราชการ ฿นหลายดຌาน     
แี ผูຌจัดท านยบาย   ิPolicy Advisor) ทีไท า฿หຌ
หนวยงานภาครัฐสามารถปลีไยนรูปบบการจัดท า
นยบายจากดิมเปสูการออกนยบายละการบริหาร
นยบายอยางมนย า (Precision Policy and Management)
ดยตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไถูกตຌอง มีความป็น
ปัจจุบัน ผานขຌอมูลทีไป็น Big Data ทคนลยี IoT ละ
ยังสามารถท านายผลลวงหนຌาผ านกระบวนการ       
การจ าลองนยบายเดຌ ิPolicy Simulation) นอกจากนีๅ  
หากภาครั ฐมี การวิ คราะห์ ผลจากขຌอมู ลปງอนกลั บ
(Feedback) ของประชาชน ท า฿หຌภาครัฐสามารถออกบบ
บริการ฿หຌหมาะสมกับความตຌองการของประชาชนเดຌ 
ละสงผลดีตอความผูกพันละความเวຌวาง฿จทีไ
ประชาชนมี฿หຌตอภาครัฐ โี ผูຌควบคุมกฎระบียบ 
ิRegulator) หนวยงานภาครัฐจะสามารถควบคุม
กฎระบียบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ผานการตรวจจับทีไ
มนย า ดย฿ชຌทคนลยี Big Data ละ IoT ชน การ
ติดกลຌองบริวณถนนพืไอฝງาระวังการท าผิดกฎจราจร 
นอกจากนีๅสามารถน าระบบการประมินความสีไยงขຌา
มา฿ชຌ พืไอน ามาวิคราะห์หาจุดทีไตຌองฝງาระวังป็นพิศษ
ดย฿ชຌ Automation of Knowledge Work เดຌ ละ        
ใี การป็นผูຌอ านวยความสะดวก (Facilitator) ซึไงจาก
นวทางของ THAILAND 4.0 ทีไน านวคิดการท างาน
บบประชารัฐมา฿ชຌ หนวยงานภาครัฐจะตຌองท าหนຌาทีไ
ป็นผูຌอ านวยความสะดวก฿นการประสานการท างาน
ระหวางภาคสวนทีไกีไยวขຌอง ดังนัๅน หนวยงานภาครัฐ
สามารถน าขຌอมูลมา฿ชຌละบงปันขຌอมูลกหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองพืไอท า฿หຌกิดการประสานงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ

อยางเรกใดี  นอกจากการ฿ชຌประยชน์จาก
ทคนลยีพลิกผัน฿นการบริหารราชการ หนวยงาน
ภา ครั ฐ ค ว ร  ต รี ย มพ รຌ อม ฿น ก า ร ป ลีไ ย น ป ล ง                    
ทีไกิดขึๅนทัๅงทางดຌานศรษฐกิจละสังคม ดยตຌองมี             
การปรับปลีไยนสภาพวดลຌอม฿หຌหมาะสมทัๅงทางดຌาน
กฎหมาย บทบาทของหนวยงานภาครัฐ การตรียม
ครงสรຌางของหนวยงานภาครัฐ ละการตรียมบุคลากร 
ดยมีรายละอียด ดังนีๅ

แี ดຌานกฎหมาย ชน การออกกฎหมายพืไอ
รองรับรถยนต์ขับขีไอัตนมัติ (Autonomous Vehicles) 
฿นกรณีทีไถูกน ามา฿ชຌป็นรถสาธารณะ การควบคุมการ฿ชຌ
ทคนลยีครืไองพิมพ์ ใ มิติพืไอเม฿หຌน าเป฿ชຌ฿นการกอ
อาชญากรรม ละการ฿ชຌประยชน์จาก Big Data ตาม
หลักคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลของยุรป ิGeneral Data 
Protection Regulation หรือ GDPR)

โี บทบาทของหนวยงานภาครัฐ จะหในเดຌวามี
นวนຌมการ฿ชຌขຌอมูล Big Data พืไอการสรຌางมูลคาพิไม 
ชน การน าขຌอมูลการรຌองรียนทใกซีไทีไปฏิสธผูຌดยสาร  
เปซຌอนทับกับขຌอมูลพืๅนทีไ พืไอน าเปจัดสรรบริการรียก
ทใกซีไ ผานทาง Application บนทรศัพท์มือถือ ดังนัๅน 
บทบาทภาครัฐจะปลีไยนจากการกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌ
ประยชน์ฉพาะหนวยงาน ป็นการปຂดผยขຌอมูลพืไอ฿หຌ
ภาคอกชนหรือประชาชนเป฿ชຌ฿นการสรຌางมูลคาพิไมทาง
ศรษฐกิจ 

ใี การตรียมครงสรຌางของหนวยงานภาครัฐ    
฿หຌสอดคลຌองกับทคนลยีพลิกผัน ชน Internet of Things
(IoT) Cloud Technology ละ Automation of Knowledge 
Work ทีไสงผลดีตอการสรຌางนวัตกรรมภาครัฐ ดังนัๅน 
หนวยงานภาครัฐควรมีครงสรຌางหนวยงานพืไอรองรับ  
การท างานทีไรวดรใว ชน การท างานบบ Agile ทีไมี          
การท างานบบทีม มีการสงมอบงาน ละปรับปรุงงานกัน
อยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมีผลผลิตออกมารวดรใวสามารถ
ติดตามการท างาน ละประมินผลการท างานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ดยการท างานบบ Agile จะประกอบเปดຌวย แี จຌาของ
ครงการ (Project owner) ท าหนຌาทีไ฿นการประมินคุณคา
ของงาน ละจัดล าดับความชัดจน฿นงาน฿หຌทีม 2ี ผูຌท า
หนຌาทีไจัดการก าจัดสิไ งทีไ ป็นอุปสรรคตองาน ิScrum 
Master) ฿หຌงานป็นเปตามปງาหมายทีไวางเวຌ ละ ใี ผูຌทีไ
รับผิดชอบงานตาง โ (Team Member) ซึไงป็นผูຌชีไยวชาญ
ดຌานนัๅน โ ดยตรง ซึไงจะท า฿หຌงานกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใว 
ซึไงการท างานบบ Agile ฿หຌเดຌผลดี หนวยงานนัๅนควรมี
ครงสรຌางองค์กรบบราบ (Flat Organization) พืไอ฿หຌ
การสงขຌอมูลป็นเปเดຌอยางถูกตຌองละรวดรใว ละ 
4ี การตรียมบุคลากร จะหในเดຌวารายงานทักษะทีไจ าป็น
฿นอนาคตของ World Economic Forum ฿หຌความส าคัญ
กับ แี ทักษะการกຌเขปัญหาทีไซับซຌอน โี ทักษะการคิด
วิคราะห์ 3ี ความคิดสรຌางสรรค์ ไี ทักษะการจัดการบุคคล
5ี ทักษะการท างานรวมกัน ๆี ความฉลาดทางอารมณ์          
็ี ทักษะการตัดสิน฿จ ่ี จิต฿จบริการ ้ี ทักษะการจรจา
ต อรอง  ละ  แเ ี  ความยืดหยุ นทางความคิดซึไ งมี       
ความสอดคลຌองกับการขຌามาของทคนลยีพลิกผัน ทัๅง฿น
ดຌานการสรຌางคุณคาละนวัตกรรมจากทคนลยีทีไมี    
ผานความคิดสรຌางสรรค์ ละการท างานรวมกับผูຌอืไน

ชนดียวกับหลายประทศทีไท า฿หຌระบบราชการป็นก าลังหลัก
฿นการขับคลืไอนความสามารถ฿นการขงขันของประทศ

จากขຌอมูลขຌางตຌน จะหในเดຌวาการขຌามาของทคนลยี
พลิกผันเมพียงสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ละ    
วิถีชีวิตของประชาชนทานัๅน ยังสงผลกระทบอยางพลิกผัน
ตอการบริหารราชการอีกดຌวย ดังนัๅน ภาครัฐควร฿ชຌ
ประยชน์ทีไเดຌจากทคนลยีพลิกผันพืไอสรຌางนวัตกรรม 
สรຌางคุณคา ละพิไมประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
พรຌอมกับท า฿หຌระบบราชการป็นทีไพึไงของประชาชน ละ
ท า฿หຌประชาชนชืไอถือละเวຌวาง฿จ฿นระบบราชการ 
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