
การพัฒนานวัตกรรมการบริการภาครัฐ



ความปกติใหม่!!
ปัจจุบันคือประเทศไทยก าลังอยู่ใน VUCA WORLD หมายถึง สถานการณ์

ที่มีความผันผวนสูง ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่แน่นอน มีความสลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ

ท าให้การตัดสินใจไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือเรียกว่า อะไรที่ไม่ควรจะ เกิดก็เกิดขึ้นได้ 

อะไรที่มั่นใจว่าจะเกิดก็อาจไม่เกิดได้เช่นกัน ทุกวันนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่สามารถที่จะท าอะไรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

กับ VUCA WORLD ได้



เราต้องรู้อะไรบ้าง?
Volatility - ความผันผวนสูง
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือท านายได้หรือเป็นสถานการณ์

เปลี่ยนฉับพลัน แบบตั้งตัวไม่ทัน หรือรวดเร็วมาก  เช่น ซึ่งในปัจจุ บันคือ DISRUPTIVE 
INNOVATION นวัตกรรมที่พลิกผัน

Uncertainty - ความไม่แน่นอนสูง
คาดการณ์ได้ยาก ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแต่ละ

สถานการณ์ได้  ท าให้ยากต่อการตัดสินใจ เพราะโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสูง  
(Unclear about the present) ท าให้ไม่รู้ว่าจะวางแผนรับมืออย่างไรดี



เราต้องรู้อะไรบ้าง?
Complexity - ความซับซ้อน
มีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการตัดสินใจ  (Multiple key decision factors)

รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าท าไมถึงเกิดขึ้น ท าให้ไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างไร

Ambiguity - ความคลุมเครือ
ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดข้ึนได้ชัดเจน   (Lack of clarity about meaning of an event)

และไม่รู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดข้ึนต้องตอบสนองอย่างไร



แนวคดิระบบราชการ 4.0



แนวคิดการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
คือ แนวคิด วิธีการและกระบวนการใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน

และการให้บริการที่มาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้มีเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง
แต่มีหลายประเภท ดังนี้



1. นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy Innovation) เป็นการคิดค้น ออกแบบหรือ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ใหม่ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์หรือวางทิศทางใน
การพัฒนาองค์กร

2. นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ (Service and Product Innovation) เป็นการออกแบบ
และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เช่น การพัฒนาบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart card และหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น

3. นวัตกรรมด้านรูปแบบการให้บริการ และการส่งมอบงาน (Delivery Innovation) เป็นการ
ออกแบบ และพัฒนาการให้บริการหรือการติดต่อกับประชาชน เช่นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต

4. นวัตกรรมด้านกระบวนการและการบริหารองค์กร (Process and Organization Innovation) 
เป็นการออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ (Process and Interaction Innovation)
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจหน้าที่กับภาคส่วน
อื่น ๆขึ้นใหม่ เช่นการพัฒนากระบวนการให้บริการในงานที่สัมพันธ์กันอย่างครบวงจร



นวัตกรรมภาครัฐมีลักษณะอย่างไร?
นวัตกรรมของภาครัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน ภาครัฐต้อง

เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้ (credible & trusted government) 
เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Innovation) ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย (digitization) ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (collaboration)
กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม (mindset) : กล้าทดลอง กล้าท าสิ่งใหม่ๆ , ตั้งกรอบปัญหา
ที่ชัดเจน , มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและกระบวนการ พัฒนานวัตกรรม , เน้นการท างานเป็นทีม
อย่างสร้างสรรค์ , เน้นการลงมือท า หรือแก้ปัญหา เข้าใจปัญหา และ pain point ของคน



อุปสรรคในการสร้างไอเดียนวัตกรรม
- ความเคยชิน (ใคร ๆ เขาก็ท ากันมาแบบนี้ , ธรรมเนียมปฏิบัติ)
- กลัวความล้มเหลว (ต้องการความสมบูรณ์แบบ ลดความเสี่ยง) 
- คิดไปเองว่าดี (มุมมองคับแคบ หลงตัวเอง)

ดังนั้น บุคลิกของนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ควรจึงประกอบด้วย..
1. การเข้าถึง เข้าใจ (IMMERSE)
2. การสังเกต (OBSERVE)
3. การถามอย่างเปิดใจ (OPEN QUESTION)
4. ฟังเสียงผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างเข้าใจ (EMPATHY LISTENING)



เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม (Toolset)
1. เครื่องมือคิดสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจปัญหา : design thinking model ประกอบด้วย 

การเข้าใจปัญหา ตีกรอบ คิดไอเดียพัฒนา ท าต้นแบบ และทดสอบ , empathy map
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า / คนในองค์กรมากขึ้น ท าให้เห็นถึง
ความต้องการและปัญหาที่แท้จริง , user persona profile, customer journey map 
และอื่นๆ ซึ่งการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ , user persona profile , customer 
journey map และ empathy map ท าให้รู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ามากขึ้น สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และเข้าใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์ค้นหาปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้ลูกค้าตามความต้องการ 
และเพื่อช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้ตรงใจมากขึ้นและเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้า



เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม (Toolset)
2. เครื่องมือคิดสร้างสรรค์ในการระดมสมองหาไอเดียใหม่ๆ : SCAMPER  , Attribute 

listing , yes and… Brainstorming , Brain writing 6 – 3 – 5 , mind map , six thinking 
hat และอื่น ๆ ซึ่งการระดมสมองคิดสร้างสรรค์พัฒนาไอเดียด้วย SCAMPER ประกอบด้วยการ
หาสิ่งใหม่ ๆ มาทดแทน , การผสมผสาน , การปรับวิธีใช้ให้ต่าง , เปลี่ยนวิธีการใช้ / ใช้ในงาน
แบบอื่นๆ , การกลับ เช่นซ้ายไปขวา ขาวเป็นด า ท าให้เกิดผลตรงข้าม , การลดส่วนประกอบ /
ส่วนผสมออก  และการดัดแปลง ปรับปรุง สี รูปทรง เสียง การเคลื่อนไหว การใช้งาน
และการท า mind map คือเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้สมอง 2 ซีกอย่างเต็มที่ เป็นวิธีที่สมอง
คิดและใช้ได้ทั้งการน าข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) 
ลักษณะที่ส าคัญคือการเชื่อมโยงไอเดียหลักตรงกลาง แตกกิ่งออกไปเรื่อย ๆ ประกอบด้วย
ค าส าคัญและรูปภาพ ซึ่งองค์ประกอบมีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้น และมีการกระตุ้นด้วยการใช้สี



เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม (Toolset)
3. เครื่องมือคิดสร้างสรรค์เพื่อท าให้ไอเดียจับต้องได้ : Prototype การพัฒนาต้นแบบ 

เช่น Storyboard การท า model การต่อ lEGO และการท า Role play เป็นต้น, Business 
Model Canvas , Mini Innovation Canvas และอื่นๆ



องค์กรต้องเตรียมพร้อมอย่างไร เพื่อก้าวไปสู้การปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21st

1. ผู้น าสนับสนุนอย่างจริงจัง
2. สร้างวัฒนธรรมคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
3. ท างานเป็นทีม Teamwork
4. พัฒนา mindset, skillset และ toolset อย่างต่อเนื่อง
5. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ



ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อา้งองิ :

ศศิมา สุขสว่าง : WWW.SASIMASUK.COM/16768188/VUCA-WORLD-ความท้าทายส าหรับผู้น ายุคใหม่
ฐิติกร พูลภัทรชีวิน : แนวทางการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริการภาครัฐ, 2564


