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บทน า 
  การบริหารหน่วยงานให้หน่วยงานมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติราชการมีความจ าเป็นในปัจจุบัน      
ที่การปฏิบัติราชการต้องด าเนินการให้ทันยุคสมัย ก้าวทันการด าเนินกิจการของภาคเอกชน และเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal ที่น าระบบดิจิทอล และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ด าเนินการมากขึ้น การพัฒนาทักษะในการท างานให้ทันต่อสภาวะปัจจุบัน และรองรับปริมาณงานจ านวนมาก
ต้องประสานกับหน่วยงานนอกหน่วย เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนที่เริ่มเน้นที่ความสะดวกได้มาตรฐานในการปฏิบัติหากภาค
ราชการไม่ปรับการท างานให้ทันยุคสมัย และยังใช้วิธีการท างานแบบเดิมความล้มเหลวในระบบการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่สามารถประสานการพัฒนากับ
ประชาคมโลก เกิดความเสียเปรียบในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  การเลือกใช้เครื่องมือที่มุ่งหวังถึงความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ไม่ใช่การน าเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กรมาใช้ในเชิงทดลองปฏิบัติ แต่เป็นการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารที่เป็นเลิศเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังผลในการปฏิบัติ สามารถน าหน่วยงานไปสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง รองรับ
ภารกิจในภาวะหรือสถานการณ์ปกติ หรือสถานการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถน าวิธีการท างานแบบปกติมาใช้บริหาร
จัดการ เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ ร่วมถึงการน าวิธีการปฏิบัติใหม่มาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงความเป็นเลิศดังกล่าวจึงน าเอาศาสตร์พระราชา หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น 23 ประการที่ทรงผสานแนวคิดตะวันตกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ใช้จัด
โครงสร้างและบริหารจัดการหน่วยงาน ในการบริหารจัดการองค์การแบบ Multi-Flex Structure  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และลักษณะองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO) เข้ากับแนวคิดตะวันออกหรือบริบทพ้ืน
ถิ่น เพ่ือให้ได้การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการท างาน และเมื่อผสานกับเทคโนโลยีการสื่อสารกับแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และทักษะ    
การปฏิบัติในทศวรรษหน้า จะท าให้หน่วยงานท างานได้เต็มสมรรถนะอย่างยั่งยืนโดยตั้งความหวังอย่างสูงว่า 
ข้อค้นพบที่ได้จากการปฏิบัติมาตลอดจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่น าไปปฏิบัติและ
น าไปต่อยอดในการท างานตามบริบทของหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือให้ได้กลยุทธ์การสร้างองค์กรที่สามารถ    
น าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีลักษณะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันจะยังประโยชน์           
ต่อองค์กร หน่วยงาน ประชาชน และประเทศชาติโดยรวม ต่อไป   
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 วัตถุประสงค์ 
  หน่วยงาน/องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร
สมรรถนะสูงให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด                                                      
 ขอบเขตการศึกษา 
  การน าหลักการและแนวคิดที่จ าเป็นในการปรับปรุงสมรรถนะในการท างาน ได้แก่ หลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดโครงสร้าง
องค์การแบบ Multi-Flex Structure ทักษะในศตวรรษที่ 21 และลักษณะองค์การ ที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
เพ่ือให้ได้รูปแบการปฏิบัติราชการที่สามารถรองรับภารกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
และสร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากร                                                                               

 วิธีการศึกษา 
  การปฏิบัติงานจริงขององค์กรการปรับโครงสร้างการบริหาร และการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพ่ือให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่หลากหลายของหน่วย ทั้งงานนโยบาย งานตามอ านาจและหน้าที่ทั้งของหน่วย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานติดต่อประสานงาน งานความร่วมมือ งานโครงการ และงานที่ได้รับมอบหมาย                 
จากผู้บังคับบัญชา   

  แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 การสรรหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรโดยการการสร้างกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างองค์กรแนวใหม่
เป็นการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือการบริหารงานในบริบทของกองสาธารณสุขท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการ 
ดังนี้ 
  1. แนวคิดหลักการทรงงาน 23 ประการ2 

 กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ (2564) ในงานเขียนหลักการทรงงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็นพระราชาที่เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์ และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่าง
ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้      
ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาล ที่ 9  มีความน่าสนใจ ที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
ท างานเป็นอย่างยิ่ง หากพสกนิกรต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สามารถน าหลักการทรงงาน   
ของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
    (1) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
  ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ได้จริง อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
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     (2) ระเบิดจากภายใน  
   จะท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ให้เกิดความเข้าใจ และอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ในการท างานนั้นอาจจะ
ต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
    (3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
  ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คน
มักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยาย  แก้ไปเรื่อย ๆ       
ทีละจุดเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้นแล้วเริ่ม  
ลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   
“ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้
ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…” 
   (4) ท าตามล าดับขั้น 
 เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่ งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็น  
เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการ และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคง
พร้อมพอสมควรสามารถปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” 
พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
   (5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร  
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
กัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ 
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
   (6) ท างานแบบองค์รวม 
 ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด อย่างเป็น
ระบบครบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
    (7) ไม่ติดต ารา 
เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่      
ในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
    (8) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 



 ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหา
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาค
นั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนักดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า  
“…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
   (9) ท าให้ง่าย 
 ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริ
ไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
และระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
            (10) การมีส่วนร่วม 
  ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อัน
หลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
                      (11) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัส
ตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใคร
ต่อใคร มาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่าให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้
คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่
จะอาศัยได้…” 
            (12) บริการที่จุดเดียว 
  ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่ว
ประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้ รัก สามัคค ี   
และการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            (13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการ                  
ให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
            (14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
 ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
            (15) ปลูกป่าในใจคน 
  การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับ
สิ่งที่จะท า …. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 



            (16) ขาดทุนคือก าไร 
 หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” 
และ “การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
            (17) การพ่ึงพาตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถ อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
                      (18) พออยู่พอกิน 
  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
            (19) เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
            (20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ  
            (21) ท างานอย่างมีความสุข 
  ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะ
ชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
            (22) ความเพียร 
  การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ
ความมุ่งมั่น ดังเช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป  
เพราะถ้าไม่เพียรว่าย ก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
            (23) รู้ รัก สามัคคี 
   รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมี
ความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

   2. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่3 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่

                                                 
3 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่,บุญเกยีรติ การะเวกพันธุ์และคณะ : สถาบันพระปกเกล้า 



ความเป็นเลิศโดยการน าเอาแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ  
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพการค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้าง
ที่กะทัดรัด และแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะการให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
     1.2.1 เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
       (1) กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพ    
และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
       (2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ        
และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐ  เพ่ือไปสู่องค์กร
สมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ดังนี้ 
       1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
      2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
      3) การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กร 
และระดับบุคคล 
      4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้ งในด้านบุคลากร (เช่ น การฝึกอบรม ระบบ
ค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
      5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 
    1.2.2 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบ  
และขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิค และวิธีการของเอกชน          
มาปรับปรุงการท างาน Christopher Hood4 (๑๙๙๑) ในบทความ“A Public Management for all seasons?”  
เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 
     (1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ  
     (2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน  
     (3 )  เน้นการควบคุมผลผลิตที่ มากขึ้ น (Greater emphasis on output controls)  
การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 
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     (4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units 
in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการที่ผลิต 
ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 
     (5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the 
public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล 
     (6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice)  
      (7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) “ท างานมากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 
  3. แนวคิดกลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ 
   (ณรงค์วิทย์ แสนทอง)5 เสนอการจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ โดยใช้ Multi-Flex 
Structure ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      Matrix Structure หมายถึง การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานแบบไขว้กัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสทางานได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ 
     Skills Matrix หมายถึง  การออกแบบระบบการพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ให้มมีากกว่าหนึ่งทักษะ เป็นการออกแบบตารางไขว้ระหว่างต าแหน่งงานกับทักษะที่จ าเป็นในหน่วยงานหรือองค์กร  
     Network/Process Structure หมายถึ ง  การจัด โครงสร้ า งการบริหารงาน 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการหรือเครือข่ายมากกว่าตามหน้าที่งาน  
     Flexi-Benefits หมายถึง การจัดระบบการบริหารผลตอบแทนที่มีความยืดหยุ่น    
ตามความต้องการ ของพนักงานแต่ละคน  
     Flexi-Time หมายถึง การก าหนดเวลาเข้าและเลิกงานให้มีความยืดหยุ่นตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละงาน  
     Flexi - Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  
  4. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skill)6 
    (Maytwin P. 2561) องค์กร World Economic Forum (WEF) ท าการส ารวจ 
และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ๆทั่วโลก  
ผลการศึกษาได้สรุปทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st - Century Skill) ออกมาเป็น 16 ทักษะ  
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
        (1) Foundational Literacies กลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ใน “การปฏิสัมพันธ์
กับบริบทที่แตกต่างกัน” เพราะเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆได้ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป   
จากเดิม ซึ่งทักษะเหล่านี้ ได้แก่  
      การใช้ภาษา (Literacy)  
     การค านวณ (Numeracy)  

                                                 
5

 ณรงค์วิทย์  แสนทอง. MULTI-FLEX STRUCTURE : กลยุทธก์ารจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ สืบค้น จาก  
https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_103635.pdf 
6

 Maytwin P. (2561). 21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อ 5 /11/2564 จาก https://medium.com/base-the-
business-playhouse/21st-century-skill-ทักษะแห่งศตวรรษที่-21-898985d417ce 



     การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy)  
     การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy)  
     การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy)  
     การจัดการด้านการเงิน (Financial Literacy) ที่ รวมไปถึ งวิ ธีการเป็ นผู้ ประกอบการ               
หรือ entrepreneurship ก็นับเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นกัน 
     (2 )  Competencies กลุ่ มทักษะที่ ต้ องน ามาใช้ ใน  “การจัดการกับปัญหา”          
หรือความท้าทายที่ต้องเจอในชีวิต ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับความท้าทาย
ในโลกเก่าโดยกลุ่มทักษะนี้จะเป็นทักษะส าคัญท่ีใช้ร่วมกันในการ 
      วิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด (Critical Thinking)  
     สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) รวมทั้ง 
     สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Communication & Collaboration)  
เพ่ือแก้ปัญหานั้นให้ได้ กลุ่มทักษะนี้มักถูกเรียกย่อๆว่า ‘4C’ จัดได้ว่าเป็นทักษะหลักที่ท าให้มนุษย์เหนือกว่าคอมพิวเตอร์  
      (3) Character Qualities กลุ่มทักษะที่ใช้ใน “การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม”      
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น  
      ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  
     การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)  
     ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Persistence/Grit)  
     ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability)  
     ความเป็นผู้น า (Leadership)  
     ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness)  
  5. แนวคิดเก่ียวกับองค์กรสมรรถนะสูง 
    1.5.1 ลินเดอร์ และบรูคส์7 (2004) จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการได้ชี้ให้เห็นว่าการ 
ที่หน่วยงานราชการจะเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได้นั้นจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
      (1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (client-centered) มีพันธกิจที่มุ่งมั่นต่อการตอบสนอง
ความต้องการของความคาดหวังของประชาชนและมีการด าเนินการเพ่ือค้นหาความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
      (2) การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (outcome-oriented) องค์กรด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่
การบรรลุผลลัพธ์ ซึ่งหน่วยงานราชการโดยปกติมีการจัดผลการด าเนินงานในลักษณะของปัจจัยน าเข้า (input) และ
ผลผลิต (output) มากกว่าผลลัพธ์ 
     (3) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (accountable) เกิดได้จากการตรวจสอบได้ทางการ
เงินการระมัดระวังจ านวนเงินที่ถูกจ่ายไปในงบประมาณที่ก าหนด องค์กรที่สมรรถนะสูงไม่เพียงแต่วัดผล     
และรายงานผลการด าเนินงานเท่านั้น แต่ต้องชี้แจงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของเงินที่ถูกจ่ายไป 
     (4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น ( innovative and flexible) องค์กร     
มีการค้นหาโอกาสใหม่ๆ และสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองสู่ความท้าทายใหม่  ๆ พนักงานถูกกระตุ้น  
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ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีกระบวนการและ
โครงสร้างองค์กรตอบสนองอย่างฉับพลันต่อโอกาสขององค์กร 
     (5) พร้อมที่จะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (open and collaborative) มีความเข้าใจ       
ในระบบใหญ่ขององค์กร สร้างการท างานที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีการปฏิบัติงาน
ที่เปิดกว้าง และมีหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดีในการท างาน 
     (6) มีความมุ่งมั่น (passionate) องค์กรมีความชัดเจนต่อเป้าหมาย และการปฏิบัติงาน     
ในการที่จะท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล 
    1.5.2 ลินเดอร์ และบรูคส์ ให้รายละเอียดว่า หน่วยงานราชการจะต้องมีความสามารถ ที่ส าคัญ
อีก 9 ประการได้แก ่
     (1) การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (strategy and policy making) ก าหนดความ
ชัดเจนแนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมาย ตระหนักถึงยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร ซึ่งยุทธศาสตร์และนโยบาย
ที่ดีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
     (2) การออกแบบองค์กรและกระบวนการท างาน (organization and process 
design) ใช้หลัก 6 ประการเป็นกรอบของรูปแบบกระบวนการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง  ไม่เพียงแต่ 
ออกแบบองค์กรและกระบวนการเพ่ือความก้าวหน้า องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับผลลัพธ์    
และคุณค่าขององค์กร 
     (3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) มีการวางแผนและ
กระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการแบ่งปันผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยกับสมาชิกในองค์กร  
     (4) การมีพันธมิตรและเครือข่าย (partnering) ทั้งจากภาคเอกชนหรือผู้ให้บริการอ่ืน
จนถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครจากองค์กรหรือชุมชน การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  ๆ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการด าเนินการขององค์กร 
     (5) การด าเนินงานที่ดี (operations) องค์กรด าเนินการก่อให้เกิดคุณภาพสูง         
ในทุก ๆ วันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีและงานที่มีคุณภาพ 
     (6) การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (marketing and client 
relationship management) มีการจัดทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การส ารวจความพึงพอใจ                 
และผลการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การทราบความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้ท าให้เข้าใจถึงความแตกต่าง        
ของลูกค้าและน าไปสู่การออกแบบการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
     (7) การจัดหาและการขนส่ง (procurement and logistics) มีการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น      
การลงทุน กระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบสนับสนุนที่ดีและบริหารจัดการได้ทันกับ
เวลาที่ลูกค้าต้องการ 
     (8) การบริหารทุนมนุษย์ (human capital management) มีระบบบริหารบุคลากร
ที่ยืดหยุ่นเปิดโอกาสน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
     (9) การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (information management) น าข้อมูลสารสนเทศ
ไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 



    1.5.3 เดอ วาล8 (2007) ได้อธิบายลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูงประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 กลุ่ม ได้แก ่
     (1) การเน้นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 
     (2) โครงสร้างองค์กรอันประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ตัว คือ การออกแบบองค์กร 
ยุทธศาสตร์ การจัดการกระบวนการ และเทคโนโลยี 
     (3) วัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้น า  การจัดการ 
กับปัจเจกบุคคล และก าหนดบทบาทที่เหมาะสม และวัฒนธรรม 
     (4) พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร โดยการเน้นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 
    1.5.4 นิสดารก์ เวชยานนท์9 (2551) ได้น าเสนอรูปแบบ การบริหารงานองค์กร          
ที่มีสมรรถนะสูงที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนนั้นควรมีองค์ประกอบ คือ  
     (1) ต้องมีฐานรากที่มั่นคง คือมีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง  
     (2) ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นด้านการเรียนรู้ การปรับปรุงต่อเนื่อง 
วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรมการกระจายอ านาจ เป็นต้น  
     (3) ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ต่างๆ และสะท้อนถึงการให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด้วย  
     (4) ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทาย        
และเป็นไปได้โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพของตนเองมากท่ีสุด  
     (5) มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร เพ่ือตอบสนอง          
ทั้งเป้าหมาย ขององค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป้าหมายของบุคคล  
     (6) ต้องมีการบริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ตอบสนอง           
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  6. แนวคิดในการเป็น Facilitator10 
 Facilitator หมายถึง คนกลางที่เชื่อมคนท างานเข้าด้วยกัน เป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้เกิด
ความรู้ที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนางานและการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยโดย Facilitator เป็นผู้กระตุ้น
ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ดึงความคิด ที่มีคุณค่าจากภายในตัวสมาชิกออกมาให้มาก
ที่สุด และเกิดเป็น Best Practice ผ่านการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจ        
ที่ส าคัญ มีบทบาทส าคัญกับกลุ่ม หน่วยงานหรือองค์กร คือเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) เพ่ือกระตุ้น 
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด เป็นพ่ีเลี้ยงในการเรียนรู้ (Learning Coach) เป็นผู้มีความรู้จาก
ประสบการณ์  (Tacit Knowledge) ได้ เ ล่ า ถึ งประสบการณ์และวิ ธี ก ารแก้ปัญหา เป็ นผู้ ก ระตุ้ น 

                                                 
8

 A. A. De Waal, “The Characteristics of High Performance Organization,” Business Strategy Series 8, 3 (Emerald Group 
Plublishing 2007): 179-185. 
9

 นิสดารก์ เวชยานนท,์ มิติใหม่ในการบรหิารทุนมนุษย์(กรุงเทพฯ: กราฟิโกซิสเต็มส์, 2551),  22-25 
10

 เรียนรู้สู่การเป็น Facilitator,งานจัดการความรู้ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สืบค้นจาก https://www2.si.mahidol.ac.th/km/ 
knowledgeassets/kmexperience/kmarticle/10884/ 

 



(Catalyst)  เพ่ือดึงพลังหรือศักยภาพของบุคลากร เป็นผู้สร้างบรรยากาศ (Climate Setter) เป็นผู้ช่วยการสื่อสาร 
(Communicator Enabler) และเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) รับรู้ถึงพฤติกรรม ความรู้สึก และวิธีคิด   
เพ่ือปรับกระบวนการให้เหมาะสม  

 ข้อค้นพบ 
   ข้อค้นพบในการน าหลักการทรงงานมาเป็นหลักในการสร้างกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรภายในหน่วยมีความสามารถสูง มีกรอบความคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ มีทักษะความช านาญ  
อย่างดีเลิศและเป็นคลังความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ดังจะเห็นได้ว่าสามารถรองรับงานที่มีปริมาณมาก
ในขณะเดียวกันกับที่เนื้องานอยู่ในระดับมาตรฐานการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ      
และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเกิดความชัดเจนในเนื้อหาและแนวทางการปฏิบัติ การสร้าง
โครงการเพ่ือให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปจนถึงอรรถประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความรอบรู้
แก่ผู้ปฏิบัติ และผู้รับบริการที่แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ 
   หลักการทรงงานผสานการปรับโครงสร้างแบบใช้มิติหลากหลายเพ่ือรองรับการท างาน การสร้าง
กรอบความคิด ความเชื่อหรือทัศนคติ (mindset) ที่ถูกต้องประกอบเป็นทักษะที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่      
ในอนาคต แนวคิดและเครื่องมือดังกล่าวสามารถสร้างองค์กรให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ทันเวลา เป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่รองรับภารกิจที่เข้าสู่ยุคดิจิทอล      
โดยมี ความปกติใหม่  (New Normal) เป็นตัวแปรส าคัญที่เร่งปฏิกิริยาให้การบริหารงานภาครัฐต้องปรับวิถี
การท างานเพ่ือก้าวให้ทันความทันสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน หรือหยุดชะงัก 
(disruption) การสร้างการบริหารงานภาครัฐใหม่โดยการปรับกลยุทธ์ในการท างานที่น าหลักการทรงงาน           
ทีป่ระหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด มาเป็นแนวทางจึงเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมีคุณประโยชน์และได้ผลอย่างยิ่ง  
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