เดินหนาประเทศไทย ตองปรับทัศนคติทานผูนํา
ประวิ ทย์ ลีส่ ถาพรวงศา
กสทช. ด้านการคุ้มครองผูบ้ ริ โภคและส่งเสริ มสิทธิ เสรี ภาพ

สี่ปที่ผานมาเราไดยินคําวา “ปรับทัศนคติ” บอยครั้ง และทุกยามเย็น โทรทัศนชองตางๆ ลวนออกอากาศ
รายการ “เดินหนาประเทศไทย” จนทั้งสองวลีกลายเปนถอยคําที่คุนหูกันดี แตในงานสัมมนาประจําปของทีดีอาร
ไอเมื่อไมนานมานี้มีหัวขอใหญของการสัมมนาคือ “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยใหพรอม สูยุคความปนปวนทาง
เทคโนโลยี” และมีประเด็นการนําเสนอหนึ่งซึ่งใชชื่อที่นาสนใจวา “ปรับทัศนคติภาครัฐ เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง
แหงอนาคต”
เรามักจะคุนชินกับขาวที่รัฐ ลงมือปรับทัศนคติใครตอใคร แตงานนี้กลับมีขอเสนอใหปรับทัศนคติภาครัฐ จึง
เปนเรื่องที่ชวนติดตามยิ่ง
ในการประชุมดังกลาว เริ่มดวยการเกริ่นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอันปนปวนจากเทคโนโลยี เชน Ride
sharing, ICO, Driverless car เปนตน และทัศนคติเดิมๆ ของภาครัฐคือการควบคุมอยางเขมงวด เนนการ
ระแวดระวังและคุมครองระบบเดิมๆ ซึ่งไมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และทําใหเราไมสามารถใชหรือ
สรางประโยชนจากบริการบนเทคโนโลยีใหมๆ ได จนอาจถึงกับตกขบวนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งตรงกับบทสรุป ที่วา ถา
ไมรับความเสี่ยงใดเลย ก็จะไมมีโอกาสอะไรเลยเชนกัน
ขอเสนอจากเวทีคือ ตองปรับทัศนคติผูกําหนดนโยบายหรือผูกํากับดูแลภาครัฐใหมองผลระยะยาว มองไป
ขางหนา เลิกทําตัวเปนคุณพอรูดี โดยตองดําเนินการแบบมีสวนรวม ตองมีการทดสอบแนวทางกํากับดูแลใหมๆ ใน
สถานการณจริง ดวยแนวคิด Regulatory Sandbox เพื่อใหเขาใจตัวเทคโนโลยี ตัวประโยชน และตัวผลกระทบ
จากเทคโนโลยี แลวออกกติกาที่สรางสมดุลระหวางผลดี -ผลเสียอยางเหมาะสม และตองลดความซ้ําซอนของการ
กํากับดูแลจากหลายหนวยงานหรือจากกฎหมายหลายฉบับ (ดูสไลดประกอบการประชุมไดที่
https://tdri.or.th/2018/05/publicannualcon_4/)
นอกจากงานสัมมนาประจําปของ TDRI แลว ในการประชุม Mobile World Congress ที่ผานมา มี
Keynote Speech ในหัวขอ The Foundation of the Digital Economy ที่สงสัญญาณใหเห็นความจําเปนของ
การเปลี่ยนแนวคิดการบริหารในยุคดิจิทัล โดยหนึ่งใน Keynote Speaker คือ Jim Whitehurst ผูบริหารของ
บริษัทดานไอที Red Hat ไดนําเสนอประสบการณ การเปลี่ยนงานจากการบริหาร Delta Air Lines มาบริหาร
Red Hat ทําใหจิมตระหนักวา ฐานรากของเศรษฐกิจดิจิ ทัลแตกตางจากเศรษฐกิจดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง
จิมตั้งคําถามแรกวา ผูนําจะวางแผนรับมือกับสถานการณที่ไมคาดคิดไดอยางไร ในยุคดิจิทัลการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การวางแผนอนาคตที่ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้น อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไม
แนนอน และซับซอน ทําใหเราไมสามารถวาดภาพอนาคตไดอยางละเอียดและชัดเจน แลวเราจะรับมือไดอยางไร

ตอนบริหารสายการบินซึ่งเปนธุรกิจที่ มีสภาพแวดลอมคอนขาง static แมจะมีการแขงขันระหวางสายการ
บินตางๆ ก็ตาม โครงสรางการบริหารเปนแบบดั้งเดิมที่มีลําดับชั้นและมุงไปที่ “ประสิทธิภาพ” การตัดสินใจและสั่ง
การตามสายบังคับบัญชายังใชไดผล แตเมื่อมาบริหารธุรกิจดานไอทีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา หัวใจสําคัญของความอยูรอดจึงไมใช การมีประสิทธิภาพแบบเดิมๆ ที่สามารถวางแผนไดงาย (เมื่อสราง
สิ่งใหมๆ ชิ้นหนึ่งแลวสามารถทํากําไรได นานนับสิบป แลวคอยๆ สรางสิ่งใหมๆ มาทดแทนไปเรื่อย) แตหัวใจสําคัญ
ของความอยูรอดในยุคดิจิทัลคือ “นวัตกรรม” จิมย้ําวานวัตกรรมเปนสิ่งที่เกิด ตอเนื่องแบบ Fluid ไมใชเหตุการณ
แบบ Episodic ตางจากการคิดคนผลิตภัณฑใหมในธุรกิจแบบดั้งเดิมซึ่งเกิด เปนครั้งเปนคราว (Innovation is
fluid, not episodic)
จิมจึงสรุปวา วงจรธุรกิจแบบเดิมที่ เมื่อวางแผนคิดคนผลิตภัณฑหนึ่งแลวทํากําไรได เปนสิบป แลวก็
วางแผนใหมคิดคนผลิตภัณฑใหม ไมใชสิ่งที่จะเกิดไดอีกแลวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีรากฐานบนนวั ตกรรม การคิด
วางแผนแบบนั้นใชงานไมไดอีกแลว (Planning is dead)
Red Hat เนนสรางผลิตภัณฑแบบ Opensource จึงตองทํางานและคิดคนรวมกับชุมชนนักพัฒนา
ตลอดเวลา ไอเดียที่สุดยอดและสามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑเกิด จากไอเดียดีๆ มากมาย (Great ideas are
forged from many good ideas) บรรยากาศการทํางานที่เหมาะสมจึงไมใชบรรยากาศแหงการสั่งการ แตเปน
บรรยากาศที่สรางใหเกิดการเสนอไอเดียดีๆ นั่นก็คือบรรยากาศแหงความไวเนื้อเชื่อใจ แตก็ไมใชการมุงเยินยอ
ไอเดียตางๆ และไมเหมือน brainstorming ที่หามวิพากษวิจารณความคิดตางๆ สําหรับความอยูรอดขององคกร
แลว ไอเดียตางๆ ตองถูกวิพากษวิจารณ ถูกทาทาย และถูกทดสอบได จนสามารถหลอมหรือแปรสภาพมาเปน
ไอเดียที่ใชงานไดจริง
วิธีการทํางานจึงไมใช ผูบริหารตัดสินใจวางแผนหรือกําหนดนโยบาย แลวถายทอดหรือสั่งการไปยังฝาย
ปฏิบัติ แลวมีระบบติดตามประเมินผลวามีการดําเนินการตามแผนงานหรือนโยบา ยหรือไม ซึ่งเครื่องมือสําคัญ ใน
วงจรการทํางานแบบดั้งเดิม คือ “การประสานงาน” แตวิธีการทํางานในยุคดิจิทัลคือการเสริมศักยภาพใหพนักงาน
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ คาดไมถึง ใหอํานาจการตัดสินใจกับพนักงานซึ่งรูสถานการณจริงดีกวาผูบริหาร
ซึ่งเครื่องมือสําคัญคือ “การสงเสริมความคิดสรางสรรค ”
วัฒนธรรมการทํางานในยุคดิจิทัลจึงตองเปลี่ยน แตจิมย้ําวาอยาเริ่มที่การรณรงคเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
เพราะวัฒนธรรมองคกรเปนผลผลิต ไมใชปจจัยนําเขา วัฒนธรรมองคกรเปลี่ยนแปลงตามภาวะผูนํา ระบบ
โครงสรางองคกร และกระบวนการจัดการภายในองคกร
สิ่งที่ตองเปลี่ยนเปนสิ่งแรกจึงเปนทัศนคติของผูนํา ใหยอมรับการปลดปลอยศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ตองสรางวัฒนธรรมแหงการไววางใจ ตองยอมใหเกิดการถกเถียงอยางเปดเผย ตองใหการทํางานมีความยืดหยุน
ความคลองตัว และความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ไอเดียหรือเทคโนโลยีดีๆ มากมาย เกิด ขึ้นภายนอกองคกร เราจึง
ตองพรอมรับสิ่งใหมๆ เหลานี้เขาสูองคกร (ชมวิดีโอการนําเสนอของจิมไดที่
https://www.mobileworldlive.com/on-stage/mwc/red-hat-president-ceo-jim-whitehurst/)

ในโลกยุคดิจิทัลซึ่งตอไปทุกสิ่งทุกอยางจะเชื่อมตอกัน และมีการใสปญญาประดิษฐเขาไปในสิ่งตางๆ
(Masayoshi Son ผูบ ริหารของ SoftBank เคยคาดการณวา เมื่อ Singularity เปนเรื่องจริง คือวันที่
ปญญาประดิษฐมีไอคิวสูงกวามนุษย แมแตรองเทาที่เราสวมก็จะฉลาดกวาคนสวมเสียอีก ) หากเราตองจํากัดการ
ประมวลผลตางๆ ใหเกิดขึ้นที่ศูนยกลางเทานั้น (Core Computing) สภาพคอขวดก็จะเกิดขึ้น ความคับคั่งของ
ขอมูลจะทําใหไมสามารถตอบสนองปญหาไดทันสถานการณ Edge Computing จึงเปนทางออก การประมวลผล
การตัดสินใจไมจําเปนตองเปนสภาพรวมศูนย รถยนตไรคนขับไมไดถูกควบคุมจากศูนยกลางโดยเบ็ดเสร็จ แตถูก
ควบคุมดวยปญญาประดิษฐในรถและการประมวลผลขอมูลที่รถแตละคันสื่อสารกันหรือสื่อสารกับสิ่งแวดลอม รอบ
รถในขณะนั้นๆ
ทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวา การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได การสรางนวัตกรรม
เปนปจจัยแหงความสําเร็จของเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับทัศนคติผูนําจึงเปนเรื่องที่ตองเริ่มตน ตั้งแตวันนี้ และเราไม
ควรลุมหลงกับเครื่องมือที่ตายไปแลวอยางการวางแผนระยะยาว แบบเกาๆ แตตองสรางใหทุกคนสามารถรับมือกับ
สถานการณที่ไมสามารถคาดการณดวยแผนใดๆ ได

