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หกขั้นสูผูนําความเปลี่ยนแปลง 
สวนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ฝายนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 

   

ในยุคท่ีดิจิทัลเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจเชนในปจจุบัน หากองคกรใดไม
มีการเตรียมความพรอมท่ีเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางานขององคกรนั้นไมมากก็นอย การเตรียมความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญตอการกาวเขาสูการทํางานใน
ยุคดิจิทัล ท้ังในดานเทคโนโลยีในการทํางาน (เครื่องมือและระบบ) และดานคน พนักงานในองคกรจึงถือเปน
ปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากพนักงานตองใชเทคโนโลยีในการทํางานอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น หากองคกรใด
สามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมเพ่ือใหพนักงานสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานไดกอน ยอมสรางความไดเปรียบใหแกการดําเนินนโยบายและการทํางานของ
องคกรตอไปในอนาคตอยางแนนอน 

 การเตรียมความพรอมเพ่ือให “คน” หรือ “บุคลากร” พรอมรับตอความเปลี่ยนแปลงในองคกร
นับเปนเรื่องท่ีละเอียดออนอยางยิ่ง เนื่องจากคนไมชอบวิธี “สั่งการ” หรือ “ยัดเยียด” หากองคกรใชวิธีการ
เตรียมความพรอมตอความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการใหนโยบายกับผูใตบังคับบัญชา (Top-down) อาจ
ขัดแยงกับพฤติกรรมของมนุษยท่ีโดยธรรมชาติไมชอบการบังคับใหเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือบุคลากรมีความคุนเคยกับการทํางานในรูปแบบเดิมดวยแลวอาจกอใหเกิดการตอตานตามมา อยางไร 
ก็ตามในอีกดานหนึ่งมนษุยก็สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเชนกัน หากองคกรสามารถสรางแรงจูงใจ
โดยเนนใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม จึงนาจะเปนวิธีท่ีทําใหมนุษยปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและลด
ขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางนุมนวล ซ่ึงบุคคลท่ีมีบทบาทตอการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรคงหนี
ไมพน “ผูบริหาร” หรือ “ผูนํา” ท่ีมีความสําคัญตอการบริหารความเปลี่ยนแปลงในองคกรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
จึงเกิดแนวคิดในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบท่ีไมใชวิธีการสั่งการหรือควบคุมคนใน
องคกรโดยการสรางกรอบวิธีปฏิบัติของผูนําท่ีสามารถชี้นําและสงเสริมพฤติกรรมองคกรได หรือ “ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร” ท่ีสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆ แตสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดในระยะยาว 

ข้ันตอนสูความเปลี่ยนแปลง 

ESCAPE เปนแนวคิดในการสรางแรงจูงใจจากภาวะผูนําของผูบริหารท่ี Gartner ไดคิดคนข้ึนจาก
แบบจําลองภาวะผูนําสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officers: CIOs) 
เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงใหองคกรกาวสูการทํางานในรูปแบบดิจิทัลท่ีไมใชวิธีสั่งการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก 1) Inspire (ระยะสรางแรงจูงใจ) และ 2) Engage (ระยะสรางการมี
สวนรวม) โดยในแตละชวงมีแนวทางการสรางความเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
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แผนภาพแสดงข้ันตอนท้ัง 6 สูผูนําการเปลี่ยนแปลง ESCAPE 

Inspire 

การสรางแรงจูงใจ เปนแนวทางการสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับองคกรแหงความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปน
การสรางกลไกและเง่ือนไขท่ีสอดรับและสงเสริมตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซ่ึงตามแนวคิด ESCAPE มี
กระบวนการท่ีเก่ียวของอยู 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. Envision  คือ การสรางภาพองคกรท่ีตองการจะเปนหลังการเปลี่ยนแปลง เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
มากเนื่องจากเปนการสรางความชัดเจนโดยการวางภาพขององคกรท่ีแตกตางจากสิ่งท่ีเคยเปนมา วิสัยทัศนท่ี
วางไวจึงตองสามารถสรางเปาหมายและแรงบันดาลใจในระยะยาวใหแกองคกร แตตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเปนจริงและสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดไปพรอมกัน 

DOs DON’Ts 

 จินตนาการภาพขององคกรในอีก 1 ถึง 3 ปขางหนา 
รวมถึงสิ่งท่ีนาภูมิใจและจะเปนเอกลักษณขององคกร 
 ตั้งเปาหมายโดยการคิดนอกกรอบ โดยอาจศึกษา

รูปแบบธุรกิจอ่ืนๆ  
 อธิบายวิสัยทัศนในรูปแบบของการเลาเรื่องเพ่ือขอ

ความคิดเห็นจากพนักงานท่ีสามารถใหความเห็นอยาง
จริงใจได 

 ยึดติดกับสมมติฐานและอคติ 
 ไมเชื่อวาองคกรสามารถเปลี่ยนแปลงได 
 มุงเนนเฉพาะแนวทางการแกไขปญหา 
 กลัวความลมเหลวและไมกลา

ตั้งเปาหมาย 
 คิดวิสัยทัศนดวยตัวคนเดียว 
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2. Share  คือ การรวมกันสรางการรับรูโดยการวางวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลง
ในข้ันตอนแรก โดยผูบริหารตองนําเสนอภาพดังกลาวตอพนักงานทุกคนในองคกรเพ่ือเปนการกระตุนใหเกิด
การตื่นตัวตอการมีสวนรวมและรูสึกถึงความเปนเจาของในวิสัยทัศนนั้น 

DOs DON’Ts 

 ในการอธิบายวิสัยทัศน ใหระบุถึงความจําเปนอันเกิด
จากปจจัยภายในและภายนอกท่ีสรางความจําเปนใน
การเปลี่ยนแปลง เหตุผล และผลลัพธท่ีคาดหวังของ
วิสัยทัศน 
 สื่อสารผานสื่อท่ีดึงดูด เชน วีดีโอ โปสเตอร หรือการเลา

เรื่อง เปนตน เนนผลกระทบดานอารมณเพ่ือให
พนักงานอยากมีสวนรวม 

 ใชวิธีการสื่อสารแบบเกา เชน อีเมลล  
การประชุม และจดหมายเวียน เปนตน 

 แชรขอมูลเยอะเกินไปในครั้งเดียว 
 พิจารณาผลตอบรับทางลบเกิดจาก

แรงตอตานมากกวาเกิดจากความไม
เขาใจ 

3. Compose  คือ การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสามารถนําองคกรไปสูอนาคตท่ีวางไว 
โดยการทําความเขาใจกับวัฒนธรรมขององคกรและการสรางทีมงานหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการตื่นตัวตอการมีสวนรวมและรูสึกถึงความเปนเจาของในวิสัยทัศนนั้น 

DOs DON’Ts 

 สรางและเตรียมความพรอมแกทีมงานขับเคลื่อนให
ประพฤติเปนตัวอยางของวิสัยทัศนเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ 
 ระบุความแตกตางระหวาง คุณคาขององคกรปจจุบัน กับ

ภาพวิสัยทัศน และระดมความคิดหาวิธีการเปลี่ยนคุณคา
ปจจุบันใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
 จัดประชุมระหวางบุคคลในองคกรเพ่ือสะทอนเก่ียวกับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังดําเนินอยู 

 เพิกเฉยตอพฤติกรรมหรือแนวคิด
แบบเกาท่ีเปนอุปสรรคตอวิสัยทัศน 
 ลมเหลวในการจัดการกับพฤติกรรม

ท่ีไมเหมาะสมของทีมงานขับเคลื่อน 
ซ่ึงอาจสงผลตอความนาเชื่อถือของ
กระบวนการการในภาพรวม 

 

Engage 

การสรางการมีสวนรวม เปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของคนในองคกรเพ่ือสรางพลวัตใหองคกร
สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถบงชี้ถึงอุปสรรคและแนวทางการแกไขเพ่ือนําไปสู
เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงได โดยมี 3 ข้ันตอนในการสรางการมีสวนรวมของคนในองคกร ดังนี้  

4. Attract  คือ การสรางแนวทางการปรับตัวใหพนักงานมีสวนรวม เนื่องจากการสรางความ
เปลี่ยนแปลงในระดับองคกรใหสําเร็จนั้นจําเปนตองใหทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน แตคนทุกคนยอมมี
ทัศนคติตอความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการปรับตัวท่ีแตกตางกัน บางคนอาจใชเวลาในการปรับตัว
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มากนอยไมเทากัน ดังนั้นในข้ันตอนแรกของระยะ Engage (การสรางการมีสวนรวม) จึงจําเปนตองสราง
พนักงานกลุมท่ีปรับตัวไดกอน (Early adopters) แลวจึงสรางสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมกับ
พนักงานในกลุมท่ีใชระยะเวลาในการปรับตัวมากกวาตามมา 

DOs DON’Ts 

 สื่อสารกับพนักงานเพ่ือใหทราบถึงระดับ
ความมุงม่ันและผลสัมฤทธิ์ท่ีวัดผลได  
 จัดวงสนทนากลุมขนาดนอยกวา 8 คน

ระหวางพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิสัยทัศน 
 สรางชองทางใหพนักงานสามารถออก 

ความคิดเห็นไดโดยไมตองแสดงตัวตน  

 เชื่อวาการรับฟงวิสัยทัศนครั้งเดียวก็เพียงพอ 
 แสดงออกวาเขาถึงยากหรือยุง อาจเพียงพอทําให

คนอ่ืนมองวาผูนําไมใหความสนใจหรือไมควร
รบกวน 
 ใหความสนใจเพียงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 

เนื่องจากอาจทําใหละเลยกลุมคนอ่ืนท่ีมีศักยภาพ
ในการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงได 

5. Permit  คือ การสรางวิธีการทํางานรูปแบบใหม โดยสวนใหญแลวพนักงานในองคกรมักติดอยู
กับกรอบและระบบการทํางานแบบเดิมซ่ึงเปนการปดก้ันความคิดสรางสรรค จึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในการทํางานดวยการใหอํานาจแกพนักงานในการตัดสินใจท่ีมุงผลสัมฤทธิ์เปนหลัก เพ่ือสราง
ความคิดสรางสรรคและหากระบวนการทํางานรูปแบบใหมๆ ท่ีจะนําไปสูการเรียนรูและรับรูวิสัยทัศนใหมไป
พรอมกัน 

DOs DON’Ts 

 พิจารณาถึงสถานภาพปจจบุันขององคกรดาน
ระดับความคุนชินกับอิสระในการทํางาน  
(ความเปนเอกเทศ) ของพนักงาน 
 จัดใหมีคณะทํางานเพ่ือคัดเลือกพนักงานท่ีมี

พฤติกรรมและรูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมกับ
วิสัยทัศนขององคกร และเปนตนแบบในการ
สงเสริมพฤติกรรมดังกลาวแกพนักงานคนอ่ืนๆ 

 ไมเขาใจถึงบริบทการทํางานในปจจุบัน 
 คาดหวังความสมบูรณแบบในระหวางข้ันตอน

การเปลี่ยนแปลง 
 ไมสามารถสรางพฤติกรรมเชิงบวก∗ ท่ีระบุไว

ใน “ระยะ Inspire” ได  
 ยกเลิกการกระจายอํานาจเม่ือเห็นวาการ

ทํางานไมดําเนินไปในทิศทางท่ีคาดหวังไว
ในทันที 

  

                                                           
∗ เชน การมองภาพรวมในการทํางาน การหาแนวทางการแกปญหามากกวาหาคนผิด การเปดใจรับส่ิงใหม เปนตน 



 
Six steps to successful Change Leadership   May 5, 2017 5 
 

6. Enable  คือ การกระตุนพฤติกรรมเชิงบวกท่ีสอดรับกับวิสัยทัศนดานความเปลี่ยนแปลง แมวา
การปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรท้ังในดานการทํางาน พฤติกรรม  
และวัฒนธรรมองคกร แตก็ยังไมสามารถทดแทนการทํางานรูปแบบเดิมไดอยางสมบูรณ การกระตุนพฤติกรรม
เชิงบวกจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําไปสูองคกรแหงความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในระยะยาว 

DOs DON’Ts 

 รวมกับทีมขับเคลื่อนในการหาวิธีเรียนรูจากความลมเหลว 
 หาวิธีในการระบุพฤติกรรมและพนักงานท่ีสงเสริม

วิสัยทัศน และอาจนําตัวชี้วัดเชิงปริมาณมาใชเปน
เครื่องมือในการประเมินผลเพ่ือกระตุนพฤติกรรมเชิงบวก
ของพนักงาน 
 สรางระบบการหมุนเวียนบุคลากรภายในเพ่ือสราง 

ความเขาใจและความสัมพันธระหวางสายงาน 

 กําหนดเกณฑความสําเร็จเขมงวด
เกินไป 
 ไมสามารถสรางระบบท่ีดีในการให

รางวัล และการสรางแรงจูงใจกับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน 

 การอางความดีความชอบในความคิด
และผลงานของคนอ่ืน 

 

Conclusion 

ESCAPE เปนแนวคิดและข้ันตอนในการสรางผูนําหรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIOs)  
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแกองคกร โดยเนนท่ี 
การสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรมากกวาใชวิธีสั่งการ และเนนสรางการตระหนัก รับรู และการมี 
สวนรวมของทุกคนในองคกร ซ่ึงมีระยะท่ีเก่ียวของ 2 ระยะ ใน 6 ข้ันตอน ไดแก  

ระยะการสรางแรงจูงใจ (Inspire) 3 ข้ันตอน คือ 
1) การสรางภาพองคกรท่ีตองการภายหลังการเปลี่ยนแปลง (Envision) 
2) การรวมกันสรางวิสัยทัศนท่ีชัดเจนในการสรางความเปลี่ยนแปลง (Share) 
3) การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีนําไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไว (Compose) 
ระยะการสรางการมีสวนรวม (Engage) 3 ข้ันตอน คือ 
4) การสรางแนวทางการปรับตัวท่ีใหพนักงานมีสวนรวม (Attract) 
5) การสรางวิธีการทํางานรูปแบบใหมท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค (Permit) 
6) การกระตุนพฤติกรรมเชิงบวกท่ีสอดรับกับวิสัยทัศนดานการเปลี่ยนแปลง (Enable) 
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Recommendation 

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ท่ีสงเสริมใหประเทศกาวเขาสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางความยั่งยืนแกระบบเศรษฐกิจ (Thailand 4.0) นั้นยอมตองมีตนทุนใน
การดําเนินนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการดําเนินนโยบายตอง
กระทบกับการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐท้ังระบบไมมากก็นอย ภาครัฐจึงตองเตรียม 
ความพรอมเพ่ือรองรับตอความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน อาทิ การพัฒนากฎหมายในการกํากับดูแลเศรษฐกิจ
ในยุคดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาระบบงานใหกระชับและมีประสิทธิภาพ การ
ใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือสรางทิศทางในการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
ขีดความสามารถของภาครัฐอันจะนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศตอไป  

รัฐบาลจึงไดจัดทําและดําเนินนโยบายดานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพ่ือสรางความชัดเจน 
ในการเตรียมความพรอมตอการดําเนินภารกิจของหนวยงานภาครัฐภายใตสภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
ท้ังการจัดทํานโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดเตรียมโครงสรางท่ีสามารถเชื่อมโยง
การดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนใหสอดรับกัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการของ
ภาครัฐท่ีสามารถเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงลวนแลวแตเปนภารกิจ
ท่ีหนวยงานภาครัฐตองใชทักษะในการบริหารความเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น  

ผูนําของหนวยงานมีสวนสําคัญในการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลักดันนโยบายดังกลาว การนําแนวคิด 

ESCAPE มาประยุกตใชในการบริหารนโยบายความเปลี่ยนแปลง โดยนําแนวคิดท้ังในสวนของการสราง
แรงจูงใจ (Inspire) และการสรางการมีสวนรวม (Engage) มาใชควบคูกัน ในลักษณะการใหบุคลากรใน
หนวยงานรวมกันวางวิสัยทัศนของหนวยงานในอนาคตเพ่ือสรางความรูสึกถึงความเปนเจาของ และสราง
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานใหเอ้ือตอการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมทางบวกท่ีสอดรับกับวิสัยทัศนท่ีไดวาง
ไวตั้งแตตน ยอมเกิดผลกระทบเชิงบวกตอการขับเคลื่อนนโยบายความเปลี่ยนแปลงใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

โดยสรุปแลว การขับเคลื่อนนโยบายท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของรัฐนั้นจําเปนตองอาศัยผูนํา 
ความเปลี่ยนแปลง ท่ีมีแนวคิดในการสรางแรงจูงใจและการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการขับเคลื่อน
นโยบายความเปลี่ยนแปลง ไมใชผูนําในอดีตท่ีใชเพียงวิสัยทัศนและนโยบายจากผูบริหาร (Top-down)   
ในการขับเคลื่อนเทานั้น แตตองคํานึงถึงการตระหนักและการรับรูรวมกันของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือนําไปสู
การนําเสนอประเด็นจากบุคลากร  (Bottom-up)  ไปพรอมกันดวย ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และสามารถลดขอขัดแยงและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนระหวาง
การดําเนินนโยบายซ่ึงเปนประเด็นทาทายท่ีผูนําในหนวยงานภาครัฐตองเผชิญ ดังนั้น การนําแนวคิดดังกลาว
ไปประยุกตจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของการผลักดันนโยบายดานดิจิทัลของ
ภาครัฐไทยได 

ท่ีมา: “ESCAPE the Past: Six Steps to Successful Change Leadership” Gartner Executive Programs  
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