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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  ผู้ศึกษาได้จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณีศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการต่างประเทศ จากสภาวะปัจจุบัน โลกประสบปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส่งผลให้
บุคลากรกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับต้องปรับตัว เปลี่ยนวิถีการท้างาน new normal และเพ่ือ
รับมือ next normal ที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของระบบราชการอย่างต่อเนื่อง 
กอปรกับสถานการณ์โลกมีการผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในยุคดิจิทัล ท้าให้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามามีบทบาทส้าคัญ สามารถทดแทนการท้างานของบุคคล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จนไปสู่การก้าหนด
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความท้าทายหลายมิติ และสิ่งที่ต้องตระหนักของภาครัฐอย่างยิ่ง นั่นคือ  
การยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจากยุคโลกาภิวัตน์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ไม่เพียงแต่
เทคโนโลยีเท่านั้นที่จะรองรับและสนับสนุนงานบริการภาครัฐ แต่จ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการท้างาน 
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้ภาครัฐตามให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทต่าง ๆ รวมไปถึง
สถานการณ์โลกที่มีการผันผวนรุนแรง บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ความต้องการบริการของภาคประชาชน ภาคเอกชน มีแนวโน้มที่อาศัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
ในอัตราที่ก้าวกระโดด รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางอากาศที่ทวีความรุนแรง สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 
นับแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ท้าให้
ภาครัฐต้องปรับตัวอย่างมาก เปลี่ยนรูปแบบการท้างานไปสู่ digital transformation สิ่งที่เห็นได้
อย่างแรกคือ การปรับการท้างานที่ต้องการการท้างานที่ใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ต้องการบริการคลาวด์
ที่เก็บข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ มีความเสถียร และมีความปลอดภัยต่อข้อมูลสูงสุด เกิดความต้องการ
ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการท้างาน มีระบบบริการแบบใหม่ ๆ เป็นดิจิทัลมากข้ึนตามล้าดับ  

ด้วยเหตุปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาและทั่วโลก จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้วยการด้าเนินการที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และบูรณาการทั้ง
ข้อมูลและเทคโนโลยี และสิ่งส้าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแนวการวางแผนและ
ก้าหนดนโยบายที่มีความชัดเจน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์โลกทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เกิดการบริหาร บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก้าหนดนโยบายที่รับกับการพัฒนา มุ่งใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด และให้ความส้าคัญต่อการเรียนรู้ เพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เกิดนวัตกรรมให้กับองค์กร ปรับทัศนคติด้านการท้างาน หากได้รับการหลอมรวมทั้งหมด
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เหล่านี้จะน้าพาองคก์รสู่กระทรวงการต่างประเทศดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ “การต่างประเทศมีพลวัตและ
เอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม อาจารย์ที่ป รึกษาหลัก 
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ความรู้และค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้จนสามารถส้าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และอาจารย์
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ เพ่ิมมุมมองในแต่ละรายวิชา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความเอาใจใส่ 
ดูแลและอ้านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาของการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตฯ 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง
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เป็นแรงผลักดันในการจัดท้ารายงานการศึกษานี้ รวมทั้งขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์หลัก 6 ท่าน ได้แก่ 
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวงการต่างประเทศ นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ 
อัครราชทูตประจ้าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ ผู้อ้านวยการ 
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  นายทวีวัฒน์ จันทรเสโน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย นายอรรถพล พิมพ์ทอง ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ด้านภาครัฐ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด มหาชน นายจณัฐพล สุประสงค์สิน Executive Consultant 
Interlink Telecom Public Company Limited  

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณพระคุณบิดาและมารดา (ที่ล่วงลับไปแล้ว) ขอบคุณค้าสอนและ
ความรักที่ท่านมีให้ลูกตลอดมา พ่ีชายและพ่ีสาว ที่เป็นก้าลังใจและให้การสนับสนุน รวมทั้งผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตฯ ทีมงานส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานในส่วนฯ 
ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมอย่างเต็มก้าลัง  ทีมงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
และส่งก้าลังใจให้กัน รวมทั้งกัลยาณมิตรที่มีไมตรีจิตและหวังดีต่อกันเสมอมา 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษาจะท้าการรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากข้อเท็จจริง 
โดยอาศัยสถิติ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานส้าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง  
การต่างประเทศ ให้มีความทันสมัย มีความม่ันคงปลอดภัย รองรับระบบการท้างานและช่วยขับเคลื่อน
ประเทศ ท้าให้การพัฒนาในด้านการบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการท้างานให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากที่สุด ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

อย่างไรก็ดี ปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ส้าคัญ ได้แก่ ขาดเจ้าภาพหลัก 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ขาด roadmap/การวางแผนอย่างเป็นระบบ ขาดการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท้าให้การด้าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง เป็นต้น 

กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีภารกิจด้านการต่างประเทศ และถือเป็นหนึ่งในกระทรวง
ด้านความมั่นคง ประสบปัญหาภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็น
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง การให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็น back office ที่ส้าคัญ ได้แก่ ระบบวงจรสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศเพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเทรนด์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการอบรมเพ่ิมทักษะแก่บุคลากร ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นและจะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แต่ละด้าน รวมทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ซับซ้อน และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและเพ่ือด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี นโยบายด้านการต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จะประสบความส้าเร็จตาม
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เป้าหมาย จ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในการบริหาร 
และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว เพ่ือน้าไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยในการผลักดันให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งผลักดัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือการบริหาร และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรณีศึกษา 

1.2.2 เพ่ือน้าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้ งจัดท้าเป็น 
ร่างแผนหรือแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นคู่มือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ และน้าไปใช้เป็นต้นแบบ  
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่  
คณะผู้แทนถาวรฯ ส้านักงานการค้าและเศรษฐกิจ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
เพ่ือก้าหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษา ข้อมูลที่จะส้ารวจ รวบรวมข้อมูล รวมทั้ง

ข้อจ้ากัดด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ระยะเวลาที่มีจ้ากัด รายงานการศึกษาฉบับนี้จะ
มุ่งศึกษาและท้าความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี โดยศึกษาควบคู่ไปกับ
ท้าความเข้าใจ 

พระราชบัญญ้ติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พร้อมศึกษาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) การจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นของโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดท้าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
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การสื่อสาร โดยศึกษาและจัดเก็บข้อมูลจากงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง เพ่ือรวบรวมและน้ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นจากข้ าราชการ กระทรวง 
การต่างประเทศและผู้แทนจากภาคเอกชน 

2) การจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
(1) ส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม อาทิ ความต้องการหลักของ

ผู้ใช้งานข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน ข้อมูลประเภทชั้นความล้าดับเพ่ือก้าหนดระดับในการจัดเก็บ ระดับ
การเข้าถึงข้อมูล ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันบนพ้ืนฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  

(2) ศึกษาแนวทางข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบวงจร
สื่อสาร ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในปัจจุบันประกอบข้อมูลเดิมย้อนหลัง 5 ปี  

เมื่อผู้ศึกษา รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ จะน้ามาศึกษาข้อมูล
ประมวล วิเคราะห์ ตามข้อมูลในกรอบเวลา เนื่องด้วยมีข้อจ้ากัดและด้าเนินตามขอบเขตในการศึกษา 
จากนั้นจะน้ามาก้าหนดแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและประกอบการเสนอ ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ น้าไปสู่แนวทาง
การพิจารณาของบประมาณ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงฯ  
ในอนาคต 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้

เทคนิค SWOT analysis โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้เทคนิค SWOT analysis

เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยศึกษานโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง 
แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับกระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรณีศึกษา 
และเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ การวิจัยเพ่ือน้ามาศึกษานั้น ควรจะมีแผนระยะกลาง เพ่ือให้
ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเพ่ือน้าไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การวิจัยจะใช้เทคนิคทางสถิติ 
ใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (probability sample) แบ่ง
ข้อมูลตามกลุ่ม จากนั้นท้าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เพ่ือประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ งบประมาณที่ได้รับแต่ละแผนงาน ทั้งจากงบลงทุนด้านเทคโนโลยี งบด้าเนินการด้าน
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การบ้ารุงรักษา การจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
ทั้งนี้รวมถึงการน้าไปใช้ ผลผลิตที่ได้รับที่สามารถจัดท้าเป็นข้อมูลสถิติเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ และ
เสนอแนะต่อไป 

 
1.4 ค าถามการศึกษา  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรณีศึกษา จะน้าไปสู่การบริหารและการบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างไร รวมถึงมีปัญหาและมีอุปสรรคใดบ้าง 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรณีศึกษา จะน้าไปสู่การบริหารและการบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีส่วนช่วยในการท้าความเข้าใจถึงความส้าคัญของการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ โดยศึกษาจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านการบริหาร และการบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อน ประโยชน์ของการศึกษา มีดังนี้ 

1.6.1 แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การวางแผน
และการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาเทรนด์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
โดยค้านึงถึงชั้นความลับ ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลได้รับการปกป้องในระดับสูง และตอบโจทย์
การท้างานแบบ new normal รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 

1.6.2 ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก้าหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการบูรณาการด้านการต่างประเทศ 
สนับสนุนการบริหาร และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นกรณีศึกษา โดยก้าหนดเป็นแผนระยะกลาง (1-5 ปี)  

1.6.3 ข้อเสนอและเชิงนโยบายประกอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น back office ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
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ในประเทศและในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ การบูรณาการและการบริหาร
จัดการได้อย่างเป็นระบบ 

 
1.7 นิยามศัพท์ 

กระทรวงฯ หมายถึง กระทรวงการต่างประเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีฯ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ

ติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ้าหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงิน การลงทุน การภาษีอากร การบริหาร
จัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และสังคมอ่ืนใด หรือการใดๆ ที่มีกระบวนการ
หรือการด้าเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่  
โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม 
หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท้านองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์1 หมายความว่า มาตรการหรือการด้าเนินการ
ที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร
และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายความว่า การกระท้าหรือการด้าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้าย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภัยที่ใกล้จะก่อให้เกิด
ความเสียหายและผลกระทบต่อการท้างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

digitization หมายความว่า การน้าหรือกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากรูปแบบ 
แอนะล็อก (analog) เป็นดิจิทัล (digital) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูล 

                                           
1 ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ CYBER SECURITY, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.rdpb.go.th/MediaUploader/File/ 
10166/CyberSecurity---Juthapol.pdf [24 สิงหาคม 2564]. 
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digitalization หมายความว่า กระบวนการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในการ
เปลี่ยนการท้างานของธุรกิจ การน้าระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือสร้างกระบวนการ
ท้างานและการผลิตต่าง ๆ ให้เกิดระบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

digital transformation หมายความว่า การที่องค์กรจะต้องปรับปรุงองค์กรในหลากหลาย
มิติทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ กระบวนการท้างาน ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการใช้งานระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การ transform 
จะต้องเข้าใจถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถน้าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างราบรื่น 

การบูรณาการข้อมูล (data integration) หมายความว่า การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่สอดคล้องกันเข้ามารวมอยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน เพ่ือน้าไปใช้ในการ
จัดท้าข้อมูลหลัก (master data) คลังข้อมูล (data warehouse) ทะเลสาบข้อมูล (data lake) 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยก้าหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานหรือระบบ โดยมีการอ้างถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือสื่อสารกันได้ 
เช่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของ application programming interfaces-API 

มาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (data classification standard) หมายความว่า 
เป็นการก้าหนดรูปแบบและข้อก้าหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและ
สามารถน้าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ชั้นความลับของข้อมูมักถูกก้าหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบ
ต่อหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างชั้นความลับ ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ใช้ภายใน
หน่วยงาน และเปิดเผยได้  

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท้างาน บรรดาที่มีชื่ อ
ของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท้าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ 
แผ่นบันทึก ลักษณธเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกฏหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ (ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนว

พระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3 
ที่พระราชทานมานานกว่า 45 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค้านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต  
ที่ส้าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน้าไปสู่ “ความสุข” ในการด้าเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง 

“...การพัฒนาประเทศจ้าเป็นต้องท้าตามล้าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล้าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 

                                           
2 มูลนิธิชัยพัฒนา, เศรษฐกิจพอเพยีง, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.chaipat.or.th/site_content/item/ 
3579-2010-10-08-05-24-39.html [2 กันยายน 2564]. 
3 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, [ออนไลน์],  
แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช_บรมนาถบพิตร  
[2 กันยายน 2564]. 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน้าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด้าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส้านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี ดังภาพที่ 

 

ภาพที่ 1 การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 กระทรวงการต่างประเทศ 
หัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น้าตามรอยพระยุคลบาท” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2 กันยายน 
2564) 

 

                                           
4 สุเมธ ตันตเิวชกุล, เอกสารบรรยาย คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา้ตามรอยพระยคุลบาท, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิชัยพัฒนา, 2564), หน้า 30-31. 
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2.1.2 เทคนิค SWOT analysis5 
เทคนิค SWOT analysis คิดค้นขึ้นโดย นาย Albert Humphrey สถาบันวิจัยของ

มหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะ
ความท้าทายและพิจารณาแนวทางใหม่ในการด้าเนินการ  

SWOT analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส้าคัญในการด้าเนินงานสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต โดย SWOT เป็นตัวย่อ มีความหมายดังนี้ 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
W มาจาก Weaknessess หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด้าเนินการได้ 
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ้ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด้าเนินงาน

ขององค์กร 
ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 SWOT analysis 

 

หลักการส้าคัญของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการส้ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน 
ได้แก ่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ

                                           
5 SWOT analysis, [Online], Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis. [2021, 
June 21]. 
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ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก้าหนดวิสัยทัศน์  
การก้าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมด้าเนินการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผล 
การด้าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อ 
การบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท้า ลายผล 
การด้าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
องค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดวิสัยทัศน์ การก้าหนด 
กลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

ขั้นตอนวิธีการด้าเนินการท้า SWOT analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง 
ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท้าให้มีข้อมูลในการก้าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายทีจะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก้าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์  SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อ
การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการ
ท้างาน และทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) ค่านิยมองค์กร รวมถึงการพิจารณาผลการด้าเนินงาน 
ที่ผ่านมาขององค์กร เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของวิธีการด้าเนินการก่อนหน้านี้ด้วย 

2.1.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด้าเนินงานขององค์กรที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ 

1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 

2) สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับการศึกษา 
อัตรารู้หนังสือการตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 

3) สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี 
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4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนา 
การทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

5) สภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศ  

2.1.3 ทฤษฎีเอ็กซ์และทฤษฎีวาย (theory X และ theory Y)6 
Douglas McGregor ได้เขียนหนังสือ "The Human side of Enterprise" น้ามาใช้

ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทฤษฎีของ Douglas McGregor มีฐานคดีในการมองคนท่ีอยู่ในองค์กรแยกออกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ 
2.1.3.1 ทฤษฎี X ถือว่า 

1)  คนโดยทั่วไปเกียจคร้าน ชอบเลี่ยงงาน 
2)  ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความรับผิดชอบ ปรารถนาที่จะเป็นผู้ตาม

มากกว่า 
3)  เห็นแก่ตัว เพิกเฉยต่อความต้องการขององค์กร 
4)  ไม่ฉลาด 

2.1.3.2 ทฤษฎี Y เห็นว่า 
1)  คนชอบท้างาน ไม่ได้เป็นคนเกียจคร้าน 
2)  คนชอบท้างาน ไม่ได้เป็นคนเกียจคร้าน 
3)  การควบคุมภายนอก ไม่ใช่เป็นวิถีทางที่จะได้มาซึ่งงาน คนสามารถที่

จะหาแนวทางและควบคุมตนเองได้ 
4)  ความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานเข้ามาตามศักยภาพ เป็นรางวัลที่มี

ความส้าคัญที่จะท้าให้คนมีความผูกพันอยู่กับองค์กร 
5)  คนโดยทั่วไปจะเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรับผิดชอบต่อไป 
6)  คนส่วนใหญ่อาศัยภาวะสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาในองค์กร 
7)  ในปัจจุบันศักยภาพของคนยังไม่ได้รับการน้าไปใช้ 

การน าไปใช้ 
ทฤษฎี X มีลักษณะเป็นเผด็จการ เป็นการมองโลกในแง่ร้าย ไม่มีความยืดหยุ่น

การควบคุมจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ผู้บังคับบัญชาใช้เพ่ือควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา  

                                           
6 วีรสิทธ์ิ ชินวัตร, ทฤษฎีของ Douglas McGregor, [ออนไลน์], 15 ตุลาคม 2555, แหล่งที่มา: http://veerasit-
dba04.blogspot.com/2012/10/10-douglas-mcgregor.html [25 สิงหาคม 2564]. 
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ทฤษฎี Y ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ เพ่ือชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นรู้จักตัวเองได้
ถูกต้อง รู้จักความสามารถของตนเอง ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะ
ท้าให้สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการท้างาน ในการบริหารนั้น มีการน้าทฤษฎีเชิง
จิตวิทยามาใช้จ้านวนมาก เพราะการบริหารเป็นการท้างานกับ  “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูด
เรื่อง “คน” การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการท้างาน และภาวะผู้น้า 

มนุษย์นิยมต้องการหาจุดที่พบกันได้ แต่ต้องการรักษาความมีเสรีภาพไว้ การมอง
คนว่าเป็นประเภท X หรือ Y นั้นเป็นการช่วยให้เราแยกแยะคนได้ ท้าให้รู้ว่าใครเป็นเพ่ือนที่ดี หรือ
นายที่ดี ซึ่งเรียกการมองแบบนี้ว่า polarization 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม7  

วันที่ 23 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจเเละสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 หมวด 1 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายงานฉบับนี้จะศึกษา มาตรา 6 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

1) การด้าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท้าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการ
ประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี 

2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่
ในภาคพ้ืน พ้ืนน้้า ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นส้าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

                                           
7 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา, เลม่ 134 ตอนท่ี 10 ก. 
(24 มกราคม 2560), หน้า 1-3. 
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4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สอดคล้องกัน เพ่ือให้การท้างานระหว่างระบบสามารถท้างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคง
ปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งท้าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และ
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 

6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน ให้เกิดความพร้อมและ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศอ่ืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงบริการที่จ้าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้ง
การส่งเสริมเพ่ือให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย   
ซึ่งเอ้ือต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

2.2.2  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565)8  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการด้าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกขน และประชาชน ก้าหนดกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม /โครงการที่
ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน ก้าหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส้าคัญส้าหรับ
ก้าหนดประเด็นแผนบูรณาการประจ้าปีงบประมาณ และก้าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองใน
การขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบงบประมาณการด้าเนินงาน กรอบแนวทางของการพัฒนา
ตามสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Digital Government Ecosystem) โดยมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 7 องค์ประกอบ 
และประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังตารางที่ 1  

 

                                           
8 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา. (2564, 15 
มกราคม). ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หน้า 12-19. 
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ตารางท่ี 1 แสดงกรอบโครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
กรอบโครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย 7 องค์ประกอบ 
ยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน 
(Foundation) ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
ส้าหรับบคุลากรภาครัฐ (2) การจัดท้านโยบาย กฎหมาย
และกฎระเบยีบ (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4) การ
จัดท้ามาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการส้าคัญ อาทิ การพัฒนาระบบการ
ยืนยันและพสิูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID & 
signature) 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) พัฒนาช่องทางเพื่อส่งเสริมให้
ภาคเอกชน นักวิจัยจากสถาบันอดุมศึกษา และนักวิจัยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบรกิารและการท้างานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอ านวยความสะดวกภาคธุรกจิ
ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ระบบรับค้าขอ
อนุญาตส้าหรับการประกอบกิจการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดยีว การพัฒนาระบบเอกสารและใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส ์

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส้าหรับ
สนับสนุนการท้างานของหน่วยงานภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล
ภาครัฐในทุกกระบวนการทานของรัฐ อาทิ  
การปรับปรุงกระบวนการท้างานของภาครัฐ เพื่อให้
สามารถพัฒนาบริการประชาชนหรือบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเป็นส่งเสริมและผลักดันตั้งแตต่้นกระบวนการ 
เป็นการจัดท้าข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรุปแบบดิจิทลั
เพื่อรองรับการแลกเปลีย่น เช่ือมโยง ในการให้ 
บริการประชาชน การปรับปรุงหรอืแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้สามารถเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

องค์ประกอบท่ี 4 การให้บริการประชาชนผ่าน
แพลตฟอร์มกลางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
(Customer Experience via End-to-End Services) 
เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสา้หรับการให้บริการ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวต่างชาติ การให้บริการข้อมูล
เปิดภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธรุกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อาทิ การ
พัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน
ช่องทางดิจิทัล 

องค์ประกอบท่ี 5 การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐ 
(Core Service Processes) เป็นการด้าเนินงานท่ี
ครอบคลมุการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและการให้บริการ
ภาครัฐ โดยการด้าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการท้างาน
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กรอบโครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย 7 องค์ประกอบ 

ยุทธศาสตร์ 4 ประการ 

และการให้บริการภาครัฐจากการท้างานแบบแอนะล็อก 
หรือก่ึงดิจิทัล ให้เป็นการท้างานและการให้บริการภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทลัอย่างเตม็รูปแบบ 
องค์ประกอบท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
เป็นการสนบัสนุนให้ภาครัฐน้าข้อมูลที่มีการรวบรวมจาก
การท้างานและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานมาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงบริการภาครัฐและพฒันานโยบายที่สอดคล้อง
กับลักษณะของความต้องการของผู้รับบริการ (Customer 
Centric) ทั้งประชาชนและภาคธรุกิจ ได้แก่ (1) ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
และ (2) การจัดท้าและวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่  
(Big Data and Analytics) 

 

องค์ประกอบที่ 7 ภาคีร่วมด าเนินการ (Partners/Owners) 
โดยความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง กพ. กพร. 
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 
2.2.3  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)9 

ยุทธศาสตร์ชาติจัดท้าขึ้นตามก้าหนดในมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราชการ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  

“มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท้า การก้าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
ที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ

                                           
9 ส้านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สา้นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ฉบัยประกาศราชกิจจานุเบกษา), (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2561). 



16 

ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได"้ 

ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นับเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ 
โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรณีศึกษานั้น  ผู้ศึกษาจะจ้ากัดวงการศึกษา 
เพื่อน้าไปสู่ความเป็นไปได้ในรูปธรรม จะขอหยิบยกยุทธศาสตร์ 3 ด้านจากท้ังหมดที่มีความเกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.2.4  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ.2561-
2580)10 

แผนแม่บทด้านการต่างประเทศเป็นกรอบแนวทางส้าหรับการด้าเนินงานด้าน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “การต่างประเทศมีพลวัตและเอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนได้รับประโยชน์ 5 ด้าน ได้แก่ 
มีความมั่นคง มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิ และมีพลัง (“5 มี”) 
ดังภาพที่ 3 

                                           
10 กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580), (กรุงเทพมหานคร:  
กระทรวงการต่างประเทศ). 
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ภาพที่ 3 Infographic แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการต่างประเทศ 
 
“5 มี” มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1) มีความมั่นคง: ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย

จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ มีบทบาทในการก้าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส้าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
(ประเทศไทย 4.0) เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals-SDGs) ซึ่งเป็นการกล่าวถึง
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และความ
ร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้้า และอาหาร 

3) มีมาตรฐานสากล: ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ในทุกมิติ และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก้าหนดมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการกล่าวถึง  
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) มีสถานะและเกียรติภูมิ: ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีอ้านาจต่อรอง และได้รับ
การยอมรับในสากล เพ่ือปกป้อง รักษา และเพ่ิมพูนผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติ  
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5) มีพลัง: ทุกภาคส่วนมีส่วนขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ 

2.2.5  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
256211 

เนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ จะเก่ียวข้องกับกลไกส้าคัญตามกฎหมาย ดังนี้ 
1) ให้มีการจัดท้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (แผนระดับชาติ) 
2) ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
3) ให้มีส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สนับสนุนการด้าเนินการ

ตามกฎหมายนี้ 
4) ให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของ

หน่วยงานของรัฐ 
5) ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล Open 

Government Data 
6) ให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงช้อมูลระหว่างกัน Integration 

และมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล ให้เกิดบริการสาธารณะแบบ
เบ็ดเสร็จ 

นอกจากนี้ประโยชน์ที่ประชาชนและส่วนรวมจะได้รับ มีดังนี้ 
1) ได้รับบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ลดการใช้

ส้าเนาเอกสารในการติดต่อราชการ 
2) ติดต่อภาครัฐ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวท้าได้ทุกเรื่องหรือติดต่อออนไลน์ได้

แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
3) ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ส้าหรับการติดตามและตรวจสอบการด้าเนินการของรัฐ 
4) สามารถน้าข้อมูลเปิดของหน่วยงานของรัฐไปพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
2.2.6  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและท้าความเข้าใจ รวมทั้งน้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือ
เปรียบเทียบ และพิจารณาเลือกประเด็นที่เหมาะสม และสามารถน้ามาปรับใช้ เพ่ือป็นแนวทางในการ
พัฒนา ทั้งนี้เพื่อศึกษาในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยค้านึงถึงการบริหารและ

                                           
11 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 
136 ตอนท่ี 67 ก. (22 พฤษภาคม 2562), หน้า 57-66. 
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การบริการ เป็นเป้าหมายส้าคัญ เพ่ือไปสู่การจัดท้าแผนพัฒนาให้เข้ากับแผนแม่บท แผนนโยบายที่มี 
หรือใช้เป็นแนวทางในการน้าไปสู่การจัดท้า roadmap การวางแผนที่เป็นระบบ นโยบายที่มีความชัดเจน
และตรงประเด็น ทั้งเป็นแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะศึกษาจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย (อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง) 

2.2.6.1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สิงคโปร์12 
แนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ 13 ไปสู่การเป็น smart nation  

ดังภาพที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) การน้าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล มาปรับและประยุกต์ใช้

ในการบริการภาครัฐ เพ่ือช่วยในการท้างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท้างานและ
ประมวลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย้ามากข้ึน 

2) การรวบรวมข้อมูล big data ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพ่ือ
น้ามาเป็นแหล่งข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเและภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด้าเนินงานและประยุกต์ใช้ในส่วนราชการและ
องค์กรต่าง ๆ  

3) การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบัน การศึกษา เพ่ือให้เกิดการน้าผลการศึกษา ผลการวิจัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบการท้างาน การให้บริการสาธารณะและการด้าเนินงานของภาคธุรกิจ เพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง 

4) การให้ความส้าคัญกับการศึกษาในสายอาชีพ และการศึกษานอก
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียน มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งในด้านความรู้และทักษะในการท้างานเพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น.ในอนาคต และให้ความส้าคัญกับทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

                                           
12 Smart Nation, Transforming Singapore through Technology, [Online], Available from: 
https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/transforming-singapore [2021, August, 12]. 
13 Smart Nation, The Way Forward Executive Summary, [Online], 2018, November, Available from: 
https://www.smartnation.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/smart-nation-
strategy_nov2018.pdf?sfvrsn=3f5c2af8_2 [2021, August 8]. 
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ภาพที่ 4 transforming singapore through technology 
ที่มา : https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/transforming-singapore 

 
นอกจากนี้ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ smart nation ของประเทศสิงคโปร์14 

ประสบความส้าเร็จ มีดังนี้ 
1) เสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็ง สามารถส่งผลต่อการวางแผน 

การพัฒนาในระยะยาว 
2) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การใช้ระบบจ่ายค่าบริการผ่านทางสมาร์ตโฟน เป็นต้น 
3) มีการเปิดเสรีการให้บริการทางการสื่อสาร รวมถึงมีการส่งเสริมให้มี

การแข่งขันในภาคเอกชนกันอย่างยุติธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในการวาง
ระบบสาธารณูปโภคท่ีก้าวหน้าให้กับประเทศ 

4) มีการให้ความส้าคัญกับการลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษา 

                                           
14 ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร., 7 ปัจจัยความส้าเร็จรัฐบาลดิจิทัลสิงคโปร,์ [ออนไลน]์,  
15 สิงหาคม 2562, แหล่งที่มา: https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36251/ [9 สิงหาคม 
2564]. 

https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/transforming-singapore
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5) มีความพร้อมและกล้าที่จะรับความเสี่ยงจากการทดลองใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อันเป็นการช่วย ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

6) มีการจัดตั้งระบบหลักในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลแห่งชาติ เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างทันทีและเป็นระบบเดียวกัน 

7) มีการควบคุมการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

ในปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ที่ ได้รับการรับรองจาก 
OpenGov Recognition of Excellence (RoE)15 ถือได้ว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของ
การน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท้างานและการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการยอมรับและยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูง เป็นต้นแบบให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส้าหรับ
วัตถุประสงค์ของการรับรอง เพ่ือเป็นการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ส้าหรับนวัตกรรม  ICT ของ
รัฐบาลในภูมิภาคอาเซียนและ ANZ จ้านวน 11 หน่วยงาน16 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภาครัฐของสิงค์โปร์ได้ด้าเนินการตามนโยบาย 
“ชาติอัจฉริยะ” หรือ “Smart Nation” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศสิงคโปร์ด้ วย
เทคโนโลยี เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเมืองระดับโลก และเป็น
รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยได้มีการก้าหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์แห่งชาติ (Strategic National 
Projects) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น Smart Nation ดังภาพที่ 5 

                                           
15 ข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที่ 10, สรุปสาระส้าคญัเรื่องหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ทีไ่ด้รับการรับรองจาก 
OpenGov Recognition of Excellence ประจ้าป ี2561, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
https://www.opdc.go.th/file/reader/Rnx8MTA3fHxmaWxlX2Ntcw. [31 สิงหาคม 2564]. 
16 Opengov, EXCLUSIVE – OpenGov recognises 11 Singapore government agencies in their efforts 
to support Singapore’s Smart Nation drive, [Online], 2018, June 4, Available from: 
https://opengovasia.com/exclusive-opengov-recognises-11-singapore-government-agencies-in-
their-efforts-to-support-singapores-smart-nation-drive/. [2021, September 3]. 
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ภาพที่ 5 SINAPORE: A SMART NATION 
ที่มา: http://wise.co.th/wise/Presentations/Digital/Government_Integration_13_June_2018.pdf 

 
2.2.6.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เวียดนาม17  

เวียดนามก้าหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้ในช่วงปี พ.ศ.2564-2568 
และมีวิสัยทัศน์ยาวไปถึงปี พ.ศ. 2573 ได้ก้าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สอดคล้องกับ national digital program ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมติรัฐบาลว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยก้าหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2573 เวียดนามจะอยู่ใน 30 ประเทศชั้นน้าของโลกในด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ 

ยุทธศาสตร์นี้เน้นย้้าถึงมุมมอง 6 ประเด็น ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมในยุคใหม่ สิ่งที่ส้าคัญที่สุดคือ  การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลด้วยการด้าเนินการที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และการด้าเนินงานด้วยข้อมูล
และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก้าหนดนโยบายที่รับกับการพัฒนา 
มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด และแก้ไขปัญหาส้าคัญ ๆ ในการพัฒนาเพ่ือที่จะจัดการเศรษฐกิจ

                                           
17 Ministry of Information and Communications of the Socialist Republic of Vietname,  
Vietnam issued its first e-government strategy towards digital government, [Online], 2020, June 
15, Available from: https://english.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=147615. [2021, 
August 10]. 
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และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลักของการด้าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
การให้บริการที่มีคุณภาพแก่สังคม การขยายการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ปรับปรุงการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ การจัดการประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในการจัดอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ
รัฐบาลดิจิทัล ตามการประเมินของสหประชาชาติ 

กลยุทธ์ระบุกลุ่มงานส้าคัญระดับประเทศ จ้านวน 6 กลุ ่ม ได้แก่  
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (เน้นที่คลาวด์เป็นหลัก) 
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบระดับประเทศ การพัฒนาข้อมูลดิจิทัลระดับชาติ การพัฒนา
แอปพลิเคชันและบริการระดับชาติ รับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของเครือข่ายระดับชาติ 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของกระทรวงและอุตสาหกรรมท้องถิ่น 
เน้นในเรื่องการพัฒนาบริการสาธารณะออนไลน์ตามความต้องการและเหตุการณ์ในชีวิตของผู้คนซึ่ง
ประชาชนจ้าเป็นต้องให้ข้อมูลเพียงครั้งเดียว งานหลักบางส่วน ได้แก่  

1) การปรับเปลี่ยนกฎหมาย (การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายว่าด้วยหอจดหมายเหตุ การก้าหนดกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลเกี่ยวกับการระบุและรับรองความถูกต้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้าเนินการตามทางเดินทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประจ้าตัวดิจิทัล) ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่อนุญาตให้ท้าการทดลอง ยอมรับนวัตกรรมและ
การเปลี่ยนแปลง 

2) การพัฒนาและด้าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายเฉพาะ 
อย่างเสถียร ปลอดภัย และราบรื่น โดยเชื่อมโยงระดับการบริหาร 4 ระดับจากส่วนกลางสู่ระดับชุมชน  

3) การสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งของรัฐบาล แพลตฟอร์ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ การพัฒนาแพลตฟอร์มการรับรองความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลประจ้าตัวแห่งชาติ การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือส้าหรับบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด การพัฒนา
ฐานข้อมูลระดับชาติ โดยจัดล้าดับความส้าคัญของฐานข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับประชากร ที่ดิน และ
วิสาหกิจ การพัฒนาข้อมูลเฉพาะด้านการเงิน การประกันภัย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ การจ้างงาน 
และประกันสังคม 

5) การพัฒนาและจัดท้าพอร์ทัลบริการสาธารณะแห่งชาติให้ส้าเร็จ 
การสร้างพอร์ทัลข้อมูลแห่งชาติ การสร้างแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ แพลตฟอร์มส้าหรับ
การท้างานและการท้างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมดิจิทัล แพลตฟอร์มผู้ช่วยเสมือน การพัฒนาและ
ท้าให้ระบบข้อมูลการรายงานของรัฐบาลสมบูรณ์ การพัฒนาแกนสื่อสารเอกสารแห่งชาติ พัฒนา



24 

ระบบเครือข่ายประกวดราคาระดับประเทศ การสร้างงบประมาณแผ่นดินและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี  

6) การสร้างระบบสนับสนุนส้าหรับการตรวจสอบและการด้าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในการให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.6.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย18  
กรมที่ดิน ก้าหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี พ.ศ. 2563-2566 ก้าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดินให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลถือเป็นส่วนส้าคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

กรมที่ดินได้จัดท้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือก้าหนดทิศทางและกรอบ
การด้าเนินงานของกรมที่ดินในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็น
เอกภาพและเป็นรูปธรรมรองรับการให้บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังภาพที่ 6  

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมท่ีดิน พ.ศ. 2563-2566 

 
แนวคิดที่ท่านอธิบดีกรมที่ดิน นิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวไว้ในการบรรยาย

หัวข้อ “ภาวะผู้น้ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ” หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล 

                                           
18 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของกรมทีด่ิน พ.ศ. 2563-2566, [ออนไลน]์, 2563, 
แหล่งที่มา: https://www.dol.go.th/it/Documents/panpattana/panpattana.pdf [21 สิงหาคม 2564].  
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(Digital Transformation) “โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน” ต้องขับเคลื่อนการน้าระบบดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารงานอย่างจริงจังและท้าทาย “สร้างความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ประชาชน” 

ดังนั้น เป้าหมายส้าคัญในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลของกรมที่ดิน 
ภายใน 4 ปี จึงมีกรอบการด้าเนินงานหลักที่ส้าคัญ 9 เรื่อง ได้แก่ (1) จดทะเบียน Online (2) บริการ
ผ่าน Smart Phone (3) ยกเลิกการขอเอกสารที่ราชการออกให้ (4) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(5) บริหารจัดการบนฐานข้อมูลดิจิทัล  (6) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (7) จัดท้าธรรมาภิบาลข้อมูล  
(8) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ (9) ยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมท่ีดิน 

2.2.6.4 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 
(Digital MOF)19  

กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการน้าเสนอ
นโยบายและมาตรการ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้จัดท้าแผนขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดัน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

แผนขับเคลื่อนของกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
แผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลัง
ดิจิทัล ดังภาพที่ 7 

                                           
19 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และส้านักนโยบายและยทุธศาสตร์ ส้านักงานปลดักระทรวงการคลัง, 
แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสูก่ารเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ้าปีงบประมาณ 2560-
2564, [ออนไลน]์, 22 ธันวาคม 2560, แหล่งที่มา: https://www.dol.go.th/it/Documents/panpattana/ 
panpattana.pdf [21 สิงหาคม 2564]. 
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ภาพที่ 7 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในรายงานฉบับนี้ จะท้าการรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา อุปสรรคจาก
ข้อเท็จจริงโดยอาศัยสถิติ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โดยท้าการแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ของโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่ต้องการจัดท้าแนวทางการพัฒนา การศึกษา data transformation ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การต่อยอดไปสู่  digital transformation และค้านึงถึงชั้นความลับ เ พ่ือน้าไปสู่การออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพ จุดประสงค์ที่
จะปรับเปลี่ยนการท้างานของภาครัฐไปสู่แนวคิด และใช้หลักการท้างาน บริหารองค์กรแบบ
ภาคเอกชน โดยจะมีการหาข้อมูลจากบริษัทหรือองค์กรเอกชนที่น่าเชื่อถือ การศึกษาส้าหรับรายงาน
ในฉบับนี้ โดยส่วนหลัก ใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาปัญหา
และอุปสรรค โดยน้าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล กรอบแนวทางในการศึกษา 
เพ่ือท้าเป็นต้นแบบในการจัดท้าแผนการวิจัยตามหลักวิธีวิจัย และประเมินจากแบบสอบถามเพ่ือน้ามา
ประมวลผล รวมถึงการร่างแนวปฏิบัติงานบางส่วน เพ่ือน้าไปสู่การเสนอท้าแนวทางหรือนโยบาย 
จนได้รับอนุมัติเพ่ือจัดท้าแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
การต่างประเทศ และยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.  2563-2565) 
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ประกอบด้วย การจัดท้าแนวทางในการพัฒนา การจัดท้าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย แนวคิดในการออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
ทั้งด้านการบริหารและการบริการ การพัฒนาต่อยอดงานด้านวงจรสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ การศึกษานั้นควรจะมี
กรอบระยะเวลาของแผนระยะกลาง (1-5 ปี) เพ่ือให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเพ่ือน้าไปพัฒนาในทุกด้าน
ของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีเป้าหมายที่มีความชัดเจน เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ เพ่ือน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
น้ามาพิจารณาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลเพ่ือสู่การวางแผน และการปรับเปลี่ยนไปสู่ digial 
transformation เพ่ือให้เป็นกระทรวงการต่างประเทศยุคดิจิทัล จะประสบความส้าเร็จได้นั้น จ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกระทรวงทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารกระทรวง
การต่างประเทศ 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย 
มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  

วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศ20 องค์กรน้าในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทย 
อย่างมีเอกภาพ ท้าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก 

พันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ มีดังนี้ 
1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของไทย 

ในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของไทยในอนาคต 

2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

4) ส่งเสริมบทบาท อ้านาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และ
เพ่ิมพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก 

5) พัฒนาการด้าเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ทุกภาคส่วนในประเทศ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ดังภาพที่ 8 โดยแบ่งกลุ่มภารกิจ 
4 กลุ่ม ดังนี้  

                                           
20 กระทรวงการต่างประเทศ, วิสัยทศัน์และพันธกิจ, [ออนไลน]์, 17 กันยายน 2563, แหล่งที่มา: 
https://www.mfa.go.th/th/page/วิสัยทัศน์และพันธกิจ?menu=5d5bd3c715e39c306002a886 [9 สิงหาคม 
2564]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87
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1) กลุ่มอ้านวยการ ประกอบด้วย ส้านักงานปลัดกระทรวง และส้านักงานในต่างประเทศ 
2) กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ ประกอบด้วย กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

กรมเอเชียตะวันออก และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
3) กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4) กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมพิธีการทูต 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมสารนิเทศ 

 

ภาพที่ 8 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ที่มา : https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZF/โครงสร้าง/Org_Chart/Org_Chart_
ภาพรวมกระทรวง.pdf  
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 
2558 ข้อ 9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร21 มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท้าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
3) ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและ

บุคลากรของกระทรวง 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
ในปัจจุบัน โครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดส้านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วยส่วนและฝ่ายงาน ดังนี้ 
1) ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ ก้ากับดูแล และ

บริหารจัดการด้านนโยบายและยุทธศาตร์ แผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการพัฒนา
บุคลากร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) ส่วนระบบงานสารสนเทศ ภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ ก้ากับดูแล บริหาร
จัดการ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบ Portal/eSubmission ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3) ส่วนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา 
ปรับปรุง ควบคุมก้ากับดูแล และบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงฯ 

4) ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ก้ากับ
ดูแล พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(infrastructure) ได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย 3 อาคารหลักของกระทรวงฯ 
ระบบ virtualization ห้อง data centerและงานบริการ call center รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
เทคนิคในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานต่าง ๆ  

5) ฝ่ายอ้านวยการ ภารกิจเกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานสารบรรณ คลัง พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
การประเมินเงินเดือน บุคลากร และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6) ฝ่ายระบบสื่อสาร ภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ ก้ากับดูแล และบริหารจัดการ 
การสื่อสารของกระทรวงฯ กับ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ระบบงานโทรเลข ประมวลรหัส 

                                           
21 ส้านักนายกรัฐมนตรี, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 
2558, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนท่ี 12 ก. (20 กุมภาพันธ ์2558), หน้า 1-5.  
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ระบบสื่อสารและวิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารดาวเทียม และระบบ VoIP รวมทั้งให้ค้าปรึกษา/ข้อเสนอแนะ
แก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 

 
3.2 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและท้าความเข้าใจถึงพระราชบัญญัติ นโยบายที่ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนแม่บทกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการด้าเนินการ 
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการบูรณาการร่วมกัน โดยต้องมีการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีบริการ หรือแอพพลิชั่น ค้านึงถึงมาตรฐานหรือกฏเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกัน เชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ระบบหรือการให้บริการต้องมี
ความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องพัฒนาให้เกิดความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีความร่วมมือในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งยังต้องพัฒนา
คลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ โดยมีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และ
การให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับ
ยุคสมัย ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้ให้มีการอบรมในหลายรูปแบบ  

การจัดท้าแผนพัฒนาดิจิทัลให้ประสบความส้าเร็จมีหลายปัจจัย แต่สิ่งที่ส้าคัญคือ บุคลากร 
กระบวนการท้างานที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยต้องมีการวางแผน
ในด้านต่าง ๆ นโยบายที่มีความชัดเจน มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองในภาพรวมที่ได้ประโยชน์แก่คนในชาติ
และรักษาผลประโยชน์ต่อชาติ ความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมประกอบกับการวางแผนในระดับชาติ มีผู้น้าที่
กล้าตัดสินใจ สร้างความเชื่อมั่นและพร้อมลงมือท้าและเดินหน้าไปเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ยังต้องมี
ความพร้อมและความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยการวางรากฐานจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความแข็งแกร่ง 
เข้าใจในศักยภาพที่มี เรียนรู้และพร้อมจะรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที “โลกเปลี่ยน  
เราต้องเปลี่ยน” และอย่ายึดติดกับความส้าเร็จเดิม ๆ โดยดูจากสิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบของ  smart 
nation ถือได้ว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนได้ การรับรองจาก OpenGov Recognition of 
Excellence (RoE) และก็ยังมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้สิ่งที่น่าติดตามและควรศึกษาคือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเวียดนาม ที่ก้าหนดในปี พ.ศ. 
2564-2568 และมีวิสัยทัศน์ยาวไปถึงปี พ.ศ. 2573 และมีความมุ่งมั่นว่าเวียดนามจะอยู่ใน 30 
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ประเทศชั้นน้าของโลกในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลตามการจัดอันดับของ
สหประชาชาติ  

  
3.3 ศึกษา data transformation สู่ digital transformation 

การน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปฏิรูปองค์กร เพื่อน้าไปสู่การก้าวเดินอย่างมั่นคง
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการท้างานโดยใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส้าหรับองค์กรเอกชนมีความตื่นตัว เพ่ือรีบด้าเนินการและปรับตัวอย่างเร่งด่วน แต่หากกลับมา
มองที่ภาครัฐ มีทั้งอุปสรรคและปัญหา มีข้อจ้ากัด ในการไปก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้
อย่างรวดเร็ว ทันใจ 

ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยตระหนักถึงความส้าคัญของการปฏิรูปรัฐบาลสู่รัฐบาลดิจิทัล 
และได้ก้าหนดนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
เพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบัน หากประเทศไทยสามารถน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส้าคัญได้นั้น จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก้าลังเผชิญอยู่ อาทิ การท้างานแบบ new normal ปัญหา
ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งก่อนวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประเทศไทย
ประสบปัญหาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากคุณภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ จนภาครัฐต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนที่กระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียน และ
ส้านักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ลดการมาท้างาน เหลื่อมเวลาการท้างาน มาแล้ว  

การปรับระบบราชการไปสู่ digital transformation ซึ่งเกี่ยวโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า หลายองค์กรคิดว่า 
หากมีการลงทุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีที่มีความทันสมัยมาใช้งาน ก็จะท้าให้องค์กรประสบ
ความส้าเร็จได้ แต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล มีค้าที่ใกล้เคียงกัน 3 ค้า ที่ต้องท้าความเข้าใจ
ในนิยาม คือ digitization, digitalizaton และ digital transformation22 ดังนี้ 

1) digitization เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก analog มาเป็นข้อมูล digital 
เป็นจุดเริ่มต้นของพ้ืนฐานการน้าข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์  

2) digitalization การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท้างาน ที่น้าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วย องค์กรส่วนมากจึงด้าเนินการนี้ในลักษณะปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

                                           
22 ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, ความหมายของ Digitization, Digitalization และ Digital Transformation, 
[ออนไลน]์, 17 มกราคม 2564, แหล่งที่มา: https://www.popticles.com/business/the-meaning-of-
digitization-digitalization-digital-transformation/ [28 กรกฎาคม 2564]. 
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3) digital transformation เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่ให้ความส้าคัญกับ
พฤติกรรมผู้รับบริการ โดยการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เน้นให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการ 
และมีแนวคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องเก่ียวกับคนทั้งองค์กร  

สิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนองค์กรด้วย digital transformation ให้ประสบความส้าเร็จ มีดังนี้ 
1) จัดท้ากลยุทธ์ให้มีความชัดเจนก่อนที่จะลงทุนกับเรื่องใด ๆ การท้า digital transformation 

เกิดจากการมององค์กรในภาพกว้างแล้วจัดท้ากลยุทธ์ที่ชัดเจน จึงพิจารณาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
ประกอบกันอย่างเหมาะสม 

2) ผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยบุคลากรในองค์กร การจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ที่มา
ควบคู่กับแนวปฏิบัติตามที่แต่ละหน่วยงานออกแบบไว้นั้น เพ่ือมาใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ซึ่งไม่มี
วิธีการใดที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง องค์กรควรให้ความส้าคัญกับคนในองค์กรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานที่ท้าเป็นประจ้า โดยดึงเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ 

3) สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ลูกค้าจาก Outside-In 
4) ขจัดความกังวลของพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลง 
5) น้าวัฒนธรรมแบบ Start Up ใน Silicon Valley มาประยุกต์ใช้ 
สุดท้ายนี้ การที่จะผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับองค์กรไปสู่ digital transformation

เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จ้าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท้าแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง
ความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการท้างานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล  การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและใช้ปรโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ให้เกิดข้อมูลเชิงลึกท่ีสามารถสร้าง
คุณค่าให้กบัประเทศและประชาชน  

 
3.4 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงฯ  

ปัญหาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงฯ ได้แก่ 
1) กฎ ระเบียบที่ก้าหนดกรอบตามอ้านาจ บทบาท หน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย 

กฎระเบียบ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เป็นเรื่องของการตีความ และการน้าไปใช้ การติดอยู่ในกรอบจน  
ไม่กล้าปรับตัว เพราะกลัวว่าจะท้าผิดพลาด ไม่อยู่ในระเบียบที่ขีดไว้ 

2) วิถีการท้างานและแนวคิดของข้าราชการ ถูกหล่อหลอมอยู่ในกฎ ระเบียบ จนกลัว 
การออกนอกกรอบ ไม่กล้าออกจาก safe zone 

3) การพัฒนาระบบ eServices ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อติดปัญหายังต้องรอ
กระบวนการตามขั้นตอน ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ การปรับตัวที่ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
เพราะการพัฒนาระบบเป็นเพียงการลอกเลียนการท้างานตามขั้นตอน ท้าให้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ระบบ
จึงไม่ยืดหยุ่นในการให้บริการ 
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4) การไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ ทั้ง ๆ ที่มีข้อมูลมากมาย แต่เมื่อจะ
น้ามาใช้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ 

5) ยึดติดอยู่กับความส้าเร็จเดิม ๆ ไม่มีการทดลอง หรือปรับวิธีการท้างานแนวใหม่ 
ขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

6) ขาด feedback หรือการประเมินผล วิเคราะห์ความต้องการในอนาคตที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อการบริหาร การบริการที่เต็มประสิทธิภาพ
ในแนวใหม่  

อุปสรรคที่เห็นได้ชัดของพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงฯ ได้แก่  
1) ข้อจ้ากัดเรื่องของเวลาและทรัพยากร การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว 

คล่องตัวสูง ต้องการใช้ทรัพยากรข้อมูลร่วมกัน  
2) ข้อจ้ากัดเรื่องงบประมาณ การไม่ได้รับการจัดอยู่ในความส้าคัญและไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ทั้ง ๆ ที่แผนงานโครงการอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ต้องได้รับงบประมาณเร่งด่วน 
3) การยอมรับและการปรับตัวจากบุคลากร จะเห็นได้จากการพัฒนาระบบให้เป็น

อิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งานก็ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ยังคงติดกับรูปแบบการท้างานแบบเดิม เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานยังต้องขอเอกสารฉบับจริงที่ลงนามด้วยน้้าหมึก ไม่รั บ
เอกสารที่ลงนามทางระบบ 

4) การขาดแคลนทักษะใหม่ ด้วยมีข้อจ้ากัดหลายประการในการเพิ่มพูนทักษะและ
การเรียนรู้ ได้แก่ บุคลากรมีปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นทวีคูณ การขาดสิ่งสนใจในการเรียนรู้ ไม่กล้าที่จะ
ลองหรือเรียนรู้ ลงมือท้าในสิ่งใหม่ ๆ เพราะกลัวความผิดพลาด และขาดความอดทนต่อความเหนื่อยยาก 

5) ความกังวลเรื่องของความปลอดภัย ขาดความเชื่อมั่นในระบบ มีความทรงจ้าที่ไม่ดีของ
การสูญหายของข้อมูล ระบบไม่มีความเสถียร  

 
3.5 มุมมองและข้อคิดเห็นด้านความแตกต่างระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ 

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารจากภาคเอกชน มีมุมมองและข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ของภาคเอกชน เป็นการด้าเนินธุรกิจเพ่ือผลก้าไร หากมีผลก้าไร จะสามารถ

ดูแลสังคมทั้งในองค์กรและสังคมรอบ ๆ องค์กรได้ การด้าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อม หรือความต้องการของสังคม (ลูกค้า ) ได้อย่าง
รวดเร็ว เป้าหมายธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า เพ่ือการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  
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สร้างความพอใจสูงสุด23 ภาครัฐ ท้างานบริการประชาชนและการส่งเสริมความเจริญของประเทศ 
ความสงบสุขและการกินดีอยู่ดีของประชาชน  

2) มุมมองในด้านระยะเวลาการตัดสินใจของภาครัฐ เป็นกระบวนการตามปีงบประมาณ 
ซึ่งต่างกับภาคเอกชนที่ตัดสินใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
นอกจากนี้ภาครัฐยึดระเบียบราชการ เป็นองค์กรที่ท้างานอย่างมีระบบและมีขั้นตอน 24 ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์บ้านเมืองและฝ่ายบริหารการเมือง แต่ภาคเอกชน เน้นเป้าหมายขององค์กร และวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารองค์กร25 จ้านวนผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจไม่เท่ากับภาครัฐ ภาคเอกชนผิดพลาดได้  
แล้วเรียนรู้เพื่อความส้าเร็จในอนาคต ต่างกันภาครัฐที่ล้มเหลวไม่ได้26  

3) มุมมองในด้านการน้าเทคโนโลยีมาใช้ ภาครัฐต้องผ่านขั้นตอนมากมายและต้องมีการ
เสนอของบประมาณ ท้าให้เริ่มใช้งานเทคโนโลยีได้ช้า แต่ภาคเอกชน ผู้บริหารภายในองค์กรก้าหนด
ทิศทางท้าให้มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ได้เร็วกว่า27  

4) การวางกลยุทธ์ สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ ราคาต้องถูกกว่า บริการต้องดีกว่า 28 
ทิศทางธุรกิจมุ่งไปยังเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่ายและโซลูชันที่ครบวงจร ชูความเป็น 
IT ใช้ AI รับอนาคต ผลักพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมท้า Business Model ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม29 กลยุทธ์ที่ใช้ต้องมีความยืดหยุ่น และสร้างความคล่องตัว การเข้าถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค และหาแนวทางการตอบสนองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว30 ท้างานด้วยแนวทาง Customer 
Centric31 ในยุคของปลาใหญ่ที่เร็ว กินปลาตัวอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กหรือปลาช้า ดังนั้นความรวดเร็ว

                                           
23 สัมภาษณ์ จณัฐพล สุประสงค์สิน, Executive Consultant, Interlink Telecom Public Company,  
23 สิงหาคม 2564. 
24 สัมภาษณ์ อรรถพล พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยผู้อ้านวยการดา้นภาครัฐ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จ้ากัด (มหาชน),  
23 สิงหาคม 2564. 
25 สัมภาษณ์ ชนาเมธ พิทักษ์วรโชต,ิ Enterprise Account Manager, Nutanix (Thailand) Co., Ltd.,  
21 สิงหาคม 2564. 
26 สัมภาษณ์ ทวีวัฒน์ จันทรเสโน, กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซิสโก้ ซสิเต็มส์ ประเทศไทย, 21 สิงหาคม 2564. 
27 สัมภาษณ์ สุกิจ มัทนวรีพงศ์, รองผู้อ้านวยการฝ่ายภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จ้ากัด 
(มหาชน), 24 สิงหาคม 2564. 
28 สัมภาษณ์ จณัฐพล สุประสงค์สิน. อ้างแล้ว. 
29 สัมภาษณ์ พิจารณา จันทร์หิรัญ, ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ้ากัด, 24 สิงหาคม 2564. 
30 สัมภาษณ์ ชนาเมธ พิทักษ์วรโชต.ิ อ้างแล้ว. 
31 สัมภาษณ์ อรรถพล พิมพ์ทอง. อ้างแล้ว. 
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และความคล่องแคล่วในการท้าธุรกิจเป็นสิ่งส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการออก solution ใหม่ ๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนไป หรือการ go to market ที่จ้าเป็นต้องรวดเร็ว แต่ต้องมีประโยชน์ต่อลูกค้า32 

5) ทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไม่มีนโยบายการลดพนักงาน แต่จะพยายามเพ่ิมศักยภาพของ
งานด้วยเครื่องมือดิจิทัล และพยายามปรับปรุงสมรรถภาพการท้างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นด้วยจ้านวนบุคลากรเท่าเดิม มีการวางแผนการอบรมล่วงหน้า และเชิญบุคลากร
เข้าร่วม ทั้งในเรื่องส้าคัญกับชีวิตประจ้าวัน เช่น วินัยการออม และการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม
ทักษะให้กับการท้างาน33 เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่สนใจ รวมถึงหลักสูตรที่เป็นกระแสใหม่ 
และได้รับความสนใจในอนาคต อาทิ data analytics, digital marketing เป็นการปูพ้ืนฐานให้กับ
พนักงานไปต่อยอดการเรียนรู้ได้ที่พนักงานสนใจผ่านระบบ  e-learning โดยพยายามเป็นพันธมิตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน้าและสถาบันที่มีชื่อเสียงไนประเทศไทย34 บริษัทให้ความส้าคัญต่อพนักงาน
เป็นอย่างมาก มีระบบ knowledge portal แหล่งความรู้ ท้าให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดเวลา35  

6) ในมุมมองของธุรกิจ ช่วงสถานการณ์ covid-19 จากการ digital diruption บริษัทมี 
solution ใหม่ๆ ตอบสนองการท้างาน work from home ท้าให้ธุรกิจ provider และ banking  
มีผู้ใช้บริการเป็นจ้านวนมาก36 

 
3.6 มุมมองและข้อคิดเห็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

บทสัมภาษณ์ข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือแสดงมุมมองและข้อคิดเห็นในการ
น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ สรุปได้ดังนี้ 

1) ความคาดหวังและการวางแผนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล37 แม้โลกจะไปสู่ยุคดิจิทัล แต่
ภารกิจด้านการทูตของทุกประเทศยังมีพ้ืนฐานเหมือนเดิม คือ “เป็นผู้แทนประเทศ เป็นผู้เจรจา เป็นหู
เป็นตาและมีความรู้อย่างลึกซึ้ง และเป็นผู้เสนอแนะนโยบายด้านต่างประเทศ” โดยมีภารกิจเสริมที่
ส้าคัญอีกสองส่วนคือ “การทูตสาธารณะ” (public diplomacy) คือ การสื่อสารกับประชาชน

                                           
32 สัมภาษณ์ ทวีวัฒน์ จันทรเสโน, อ้างแล้ว. 
33 สัมภาษณ์ จณัฐพล สุประสงค์สิน, อ้างแล้ว. 
34 สัมภาษณ์ พิจารณา จันทร์หริัญ, อ้างแล้ว. 
35 สัมภาษณ์ อรรถพล พิมพ์ทอง. อ้างแล้ว. 
36 สัมภาษณ์ ศศิปรญีา เชื้อชาต,ิ ผู้จัดการฝา่ยขายภาครัฐ บริษัท เอ็นทีที โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด,  
24 สิงหาคม 2564. 
37 สัมภาษณ์ ปิยภักดิ์ ศรีเจริญ, เอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,  
29 สิงหาคม 2564. 
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ต่างประเทศเรื่องภาพลักษณ์ประเทศ กับ “ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา” ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศด้านการพัฒนา ดังนั้นเป้าหมายของดิจิทัลคือมาช่วยให้ข้าราชการและ
นักการทูตบรรลุภารกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) มากขึ้น 

สิ่งที่กระทรวงฯ มีความคาดหวังจากการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล นั่นคือ (1) การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสื่อสารภายใน และจัดการข้อมูลและองค์ความรู้องค์กร ที่มั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพ่ือให้สามารถรายงานสถานการณ์ สืบค้นข้อมูล จัดการข้อมูลทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ซึ่งส้าคัญมากต่อ
งานการทูต (2) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสื่อกับสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารกับประชาชน
คนไทย เพ่ือให้รู้ว่า “ประเทศเรามีผลประโยชน์และมุมมองอย่างไร และก้าลังท้าอะไร” ส้าหรับการสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศ เพ่ือให้ “เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย” (3) มี smart office ที่จะช่วยให้ 
การท้างานตามขั้นตอนทางราชการ มีความรวดเร็ว ลดความซ้้าซ้อน มีการใช้ระบบ  automation มี 
การจัดเก็บที่ดี ทั้งนี้ เพ่ือให้งานบริหารองค์กรที่เกี่ยวกับงาน เงิน คน ทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

การวางแผนของกระทรวงฯ ควรวางแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว คือ (1) digital infrastructure 
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย (firewall/encryption/private server etc) และการเตรียมความพร้อม
ส้าหรับการท้างานในต่างประเทศในภาวะการณ์ฉุกเฉินหรืออันตราย (เช่น เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
หลังภัยพิบัติ หรือการอพยพคนไทยจากพ้ืนที่ขัดแย้งในสงคราม) (2) สร้างและพัฒนาระบบ smart 
back office เช่น เครื่องมือสื่อสาร (email, dropbox และการบริหารจัดการข้อมูล wiki/databases 
ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงฯ มีระบบ eSubmission (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว 
แต่อาจพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เช่น เปลี่ยนจากจัดเก็บ “แฟ้ม” เป็น “tags” เพ่ือช่วยการค้นหา) มี public 
website/ social media ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย ส้าหรับการสื่อออกสู่สาธารณะ และการท้า 
automate งานธุรการและ back office คือการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 
งานพัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศ งานบริหารบุคคล ซึ่งรวมถึงลูกจ้างใน
ต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาส่วนนี้  หากใช้ digital transformation น่าจะบังเกิดผลในเชิง
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

สิ่งสุดท้ายที่ส้าคัญไม่น้อยกว่าการสรรหาเทคโนโลยี คือกระทรวงฯ อาจต้องคิดถึง
การปรับวิธีการท้างานให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน เพ่ือลดขั้นตอนภายใน โดยอาจต้องวางแผน  
re engineer วิธีการท้างานและโครงสร้างองค์กร เพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิภพาของการท้างานในอนาคต 

2) แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง38 ใช้แนวทางของรัฐบาลดิจิทัลมาซึ่งประกอบด้วย
ประกอบด้วย 7 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาที่เป็นพ้ืนฐาน การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนา

                                           
38 สัมภาษณ์ สมใจ ตะเภาพงษ์, ผู้อา้นวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างรประเทศ, 
28 สิงหาคม 2564. 
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แพลตฟอร์มดิจิทัล การให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มกลางบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  
การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐ การวิเคราะห์ข้อมูล ภาคีร่วมด้าเนินการ  บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารต้องท้าให้ทุกอย่าง user friendly แม้แต่ภาษาที่ใช้ การปรับ mindset ทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิค
และผู้ใช้งาน คิดหาวิธีการ fine tune เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือและท้างานไปด้วยกันได้ โดยอธิบาย
ภาษาทั่วไปกับผู้ใข้งาน หรือใช้ infographic รูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจได้ ซึ่งความหลากหลายของ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ มีความสนใจที่หลากหลาย ความต้องการ
จึงแตกต่างกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ให้สามารถท้างาน
ได้ด้วยตัวเอง และหากจะให้จัดท้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ต้องประกอบด้วย (1) การพัฒนาเรื่อง
บุคคลากร พร้อมอัตราก้าลัง (2) การพัฒนาระบบบูรณาการด้านงบประมาณ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (3) ลดขั้นตอนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แล้ว เพ่ือให้ได้ผลผลิต ทันต่อเทคโนโลยีและสถานการณ์และ (4) การใช้ดิจิทัลต้องท้า
คู่ขนานกันไป คนไทยมีหลายระดับ ต้องใช้ดิจิทัล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้างานให้เร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ต้องมีช่องทางช่วยเหลือประชาชนแบบ manual  

3) การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว39 ควรน้า big data มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ให้จัดท้าระบบที่มีความสะดวก ใช้งานง่าย ได้หลาย
แพลตฟอร์ม และให้ระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเป็นส้าคัญ และควรบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ G2G และต้องตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบุคคล 

4) ด้านการใช้งานจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ40 เห็นด้วยกับการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ 
เพ่ือรองรับการท้างานลักษณะ work form home รวมทั้งกรณีภัยพิบัติ จลาจล ประท้วง หรือกรณี
ต่าง ๆ ที่ท้าให้ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ ทั้งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
ทรัพยากร ตอบสนองต่อการท้างานที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล และควรมีมาตรการระวังตามระเบียบ แนวปฎิบัติด้าน cyber security 

5) ด้านการใช้งาน การพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน41 อยากให้ช่วยพัฒนา
ระบบที่เสถียร มีความปลอดภัย ใช้งานได้ง่ายและตอบสนองความต้องการในการท้างานมากขึ้น 

                                           
39 สัมภาษณ์ เปรยีบทิพย์ กฤษณามระ นักการทูตช้านาญการพิเศษ สถาบันเทวะวงศ์วโรปการร กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 22 สิงหาคม 2564 
40 สัมภาษณ์ กนกวรรณ เพ่งสุวรรณ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงย่างกุ้ง กระทรวงการต่างประเทศ, 29 
สิงหาคม 2564 
41 สัมภาษณ์ ปฤณตั อภิรัตน,์ ผู้อ้านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 
21 สิงหาคม 2564 
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ช่วยลดขั้นตอน ลดการใช้เอกสาร ประหยัดเวลา การจัดท้าระบบใบลาออนไลน์ พิจารณาใช้ระบบคลาวด์ 
เก็บข้อมูลของกระทรวงฯ ระบบที่ใช้งานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ควรมีความปลอดภัย 

6) ด้านการวางแผนและน้ามาใช้ประโยชน์42 โลกอยู่ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนต้องปรับตัวและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ต้องพ่ึงพา หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อ
ชีวิตประจ้าวันและการท้างาน หากองค์กรจะน้ามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น เทคโนโลยีดิจิทัลมีทั้งคุณและโทษ 
จึงต้องวางแผน/บริหารการน้ามาใช้อย่างมีสติ เพื่อความม่ันคง ปลอดภัยขององค์กรและบุคคล รวมถึง
สังคมโดยรวม 

7) ด้านน้ามาใช้เพ่ือบูรณาการข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 43 ข้อเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการกับลูกหนี้คนไทยตกทุกข์ได้ยากโดยใช้ระบบ IT กระทรวง
การต่างประเทศ  

ภูมิหลัง กลุ่มงานนิติการถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยค้าสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 
1317/2546 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2546 โดยถือเป็นหน่วยงานหลักที่ท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายไทย
เกี่ยวกับการบริหารราชการให้แก่หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทั่วโลก ตามค้าสั่งดังกล่าวกลุ่มงานนิติการมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้าน
กฎหมายและระเบียบภายในประเทศในลักษณะที่ปรึกษากฎหมายไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ (1) งานนิติกรรมสัญญา ข้อตกลง และระเบียบต่างๆ ทั้งงาน
ตรวจสอบกลั่นกรอง และงานยกร่าง (2) งานเร่งรัดหนี้ ด้าเนินคดี และบังคับคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา 
คดีปกครอง และคดีล้มละลาย (3) งานวิชาการด้านกฎหมาย ทั้งงานรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า งานให้
ค้าปรึกษาและความเห็นกฎหมายงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ต่า งๆ (4) งานติดตาม
สถานะผู้รับทุนทุกประเภท (5) งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิด และ (6) งานการด้าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ  

สถานะปัจจุบันในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มงานนิติการยังไม่มีสถานะทางกฎหมายไม่ปรากฏ 
กลุ่มงานในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558  

ปัญหาการไม่มีสถานะทางกฎหมาย ส่งผลต่อเนื่องให้กลุ่มงานนิติการ ท้าให้ไม่มีโครงสร้าง
อัตราก้าลังที่ชัดเจน ปัจจุบันกลุ่มงานนิติการมีนิติกรเพียง 17 คน (ระดับช้านาญการ 2 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 15 คน) รองรับภารกิจทั้งหมดข้างต้น ซึ่งไม่เพียงพอให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                           
42 สัมภาษณ์ อนันต์ พิกุลทิพย์สาคร, เลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ, 
 28 สิงหาคม 2564. 
43 สัมภาษณ์ ณฐพัฒก์ ศิริวรรณ อินทปันตี, นิติกรช้านาญการ กลุ่มงานนิติการ ส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การต่างประเทศ, 22 สิงหาคม 2564. 
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(เฉพาะงานติดตามหนี้และด้าเนินคดีต่อคนไทยตกทุกข์ได้ยากที่ เจ้าหน้าที่กงสุลประจ้าสอท./สกญ. 
ช่วยเหลือกลับจากต่างประเทศ ซึ ่งกองคุ ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
กรมการกงสุล ส่งมาให้กลุ่มงานนิติการด้าเนินคดีต่อคนไทยตกทุกข์ได้ยากที่ไม่ช้าระเงินคืน มีจ้านวนกว่า 
1,800 คดี และมีกรณีที่จะหมดอายุความในปี 2564 กว่า 180 คดี ส่งผลให้นิติกรมีภาระจ้านวนคดี
ลูกหนี้คนไทยตกทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบคนละ 80-100 คดี ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมปีอ่ืน ๆ และยังไม่
นับรวมงานติดตามหนี้และด้าเนินคดีแพ่งประเภทอ่ืน ๆ งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต้อง
ด้าเนินการสอบสวน พิจารณาค้าอุทธรณ์ และอาจพัฒนาเป็นคดีปกครอง งานให้ความเห็นกฎหมาย
ต่อสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และ สอท./สกญ. ต่าง ๆ  

โดยที่ผ่านมาพบว่ามีลูกหนี้คนไทยตกทุกข์ฯ จ้านวนหนึ่งที่ล้มละลายก่อนที่กระทรวงฯ จะ
ด้าเนินการฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหานี้ กลุ่มงานนิติการจึงได้ประสานงานกับกรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือจะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลลูกหนี้คนไทยตกทุกข์ฯ กับกรมบังคับคดี ซึ่งกลุ่มงาน
นิติการได้มีบันทึกเรียนเสนอกระทรวงฯ พิจารณาแล้ว ซึ่งกระทรวงฯ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว 
โดยสถานะปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างด้าเนินการกับกรมบังคับคดี และ ICT 
 
3.7 ข้อมูลงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง  

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในระยะ 
5 ปี ตั้งแต่งบประมาณปี พ.ศ. 2560-2564 ดังภาพที่ 9 ส้าหรับด้านงบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ภายในประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมาย
ในการรวบรวมค้าขอจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือจัดท้าค้าของบประมาณในด้านจัดสรร
เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท้าภาพรวม นอกจากนี้แต่ละปีจะมีการด้าเนินการ
โครงการพัฒนา บ้ารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตามงบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบัน 
โดยแบ่งลักษณะงาน ได้แก่  

1) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (Infrastructure)  
2) ระบบสารสนเทศ (Information System) และ 
3) ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security)  
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ภาพที่ 9 ภาพรวมงบประมาณปี พ.ศ. 2560-2564 

 
3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในปัจจุบัน  

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
1) ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี มีระบบ งานและบริการที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ตารางระบบ/งานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
ระบบ/งาน รายละเอียด 

1. วงจรสื่อสาร วงจรอินเตอร์เนต็ วงจรสื่อสารความเร็วสูงระหว่างอาคาร 
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ระบบเครือข่ายหลัก 3 อาคาร ระบบเครือข่ายไรส้าย และ

ระบบเครือข่ายสาธารณะ 
3. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบ virtualization ระบบ backup และ ระบบศูนย์ส้ารอง 

(dr-site) 
4. ศูนย์ข้อมูลและระบบท่ีเกี่ยวข้อง ศูนยข้อมูล (data center) ระบบส้ารองไฟ ระบบแจ้งเตือน

เหตุ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิง ระบบแอร์ ความชื้น 
5. ระบบประชุมทางไกล web conference, video conference  

การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ห้องประชุมออนไลน ์
6. บริการ ซ่อม/บ้ารุง แก้ไขด้านเทคนิค ICT Call Center (Helpdesk 19000)  
7. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุนในประเทศ) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศพัฒนาและดูแลบ้ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ เป็นล้าดับ ในส่วนของการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการจัดท้าใน
ลักษณะ shared load ส้ารองเส้นทางระหว่างกัน นอกจากนี้ระบบเครือข่ายจะท้าการเชื่อมโยง 3 
อาคารหลัก เสมือนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกันโดยผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูง ดังภาพที่ 10 
มีการเชื่อมโยงเครือข่าย 3 อาคารหลัก โดยค้านึงถึงความปลอดภัยทั้งเครือข่าย โดยจะก้าหนดเส้นทาง
ในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเก็บบันทึกการจราจรข้อมูลทั้งระบบ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

 

ภาพที่ 10 แผนผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
2) ข้อมูลระบบสารสนเทศแต่ละหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศก้ากับดูแลโดยส่วน

ระบบสารสนเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ บริหารจัดการ การดูแล ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา 
โดยด้าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 3 ข้อมูลระบบสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลระบบสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ MFA Portal/eSubmission (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)์ 
 เว็บไซต์กระทรวงและสถานทูต/สถานกงสุล ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์

ของกระทรวงฯ (เว็บไซตห์น่วยงาน 131 หน่วยงาน ก้าลังด้าเนินงาน 4 
หน่วยงาน)  

 ระบบ MOFA (ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตเฉพาะข้าราชการกระทรวงฯ) 
ส้านักนโยบายและแผน ระบบ Webservice ของ MFA Data Connect 
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หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบสารสนเทศ 
 ระบบ MFA Data Connect 
 ระบบงบประมาณ PPBA 
 เว็บไซตส์้าหรับเจ้าพนักงานกงสลุกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย 
ส้านักบริหารบุคคล ระบบ DPIS (ข้อมูลข้าราชการ) 
 ระบบ รายชื่อข้อมูล ออท. และกสญ. (Data Exchange) 
ส้านักบริหารการคลัง ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
 ระบบแคชเชียร ์
 ระบบสลิปเงินเดือน 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพยส์ิน ระบบหน้าจองห้องประชุม 
 ระบบทะเบยีนคุมทรัพย์สิน (ครภุณัฑ์) 
กองกลาง ระบบถุงเมล์การทูต 
 ระบบ Access Card 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบบัญชี สอท./สกญ. 
 ระบบบัญชีส้าหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 
กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย ระบบฐานข้อมลูสนธสิัญญาและกฎหมาย (Treaty) 
 เว็บไซต์ฐานข้อมูลสนธิสญัญาและกฎหมาย 
 เว็บไซต์กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย 
 ฐานข้อมูลสารสนเทศงานด้านเขตแดนร่วม (eMAP) 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบศูนย์ธรุกิจไทยอินโดนีเซยี 
 ศูนย์ธุรกิจสมัพันธ์ 
กรมสารนิเทศ ระบบข่าวตดั PRNEWS ระบบ MMOS 
 มูลนิธิยุวทูตความด ีมูลนิธิไทย 
กรมองค์การระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน Human Right 
กรมเอเชียตะวันออก East AsiaWatch 
กรมอาเซียน ระบบเว็บไซต์การเป็นประธานอาเซียน 
กรมพิธีการทูต ระบบกรมพิธีการทูต (ePriviledge) 
 โครงการ eProtocol 
 ระบบงานส้าหรับบรรจุข้อมลูด้านพิธีการทูต (ebook) 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระบบ tica magazine 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เว็บไซต์การเป็นประธาน APEC 
กองบรรณสารและห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิELIB 
กรมการกงสลุ เว็บไซต์กรมการกงสุล MobleApp-Thai Consular  

ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบงานสัญชาติและนิติกรณ์ ระบบตรวจลงตรา  
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3)  ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงการต่างประเทศ ให้
ความส้าคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างยิ่ง มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบการเข้าถึงเครือข่ายทั้งแบบใช้สาย (LAN: Local Area Network) 
และไร้สาย  (WLAN: Wireless Local Area Network) และมีระบบ  SSLVPN เ พ่ือสร้ างระบบ
เครือข่ายที่เข้ารหัสที่มีความปลอดภัยเพ่ือเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ซึ่งจะได้รับจัดสรร
งบประมาณทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด้าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระยะที่ 1 (เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยด้าเนินการในลักษณะ G2G ในขณะนี้ก้าลังด้าเนินการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยหลักทั้งหมดโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด 
(มหาชน) หรือ NT ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด้าเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคาม วิเคราะห์ วางแผน ประเมินและแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงที่จะได้รับจากการถูกบุกรุกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

 
3.9 ข้อมูลจากการจัดประชุมหารือระดมสมอง 

ในส่วนของกระทรวงฯ มีความร่วมมือกันระหว่างส้านักนโยบายและแผน และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมหารือระดมสมอง ในหัวข้อ “Work Smart, Go Digital” 
ประจ้าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน 
และมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง เพ่ือเตรียมจัดท้า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ โดยส้านักนโยบายและแผนได้น้าเสนอให้มีการ
ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศตามหัวข้อ ดังนี้ 

1)  Smart Back Office การพัฒนาระบบการท้างานสู่ระบบการท้างานสู่ระบบดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ 

2)  E-Service การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน 
3)  E-Diplomacy การ เผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารและผลงานด้านการต่างประเทศ  

การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการสื่อสารกับประชาชน ตามนโยบายการทูตดิจิทัล (Digital 
Diplomacy) 

4)  Digital Capability การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัลของหน่วยงาน 
5)  Secure and Efficient Infrastructure การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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จากข้อมูลข้างต้น หากพิจารณาความพร้อม และระบบที่มีอยู่เดิม หรือที่ก้าลังจะพัฒนาตาม
หัวข้อเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีดังนี้ 

หัวข้อ การด าเนินการ สถานะ 
Smart Back Office ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เวอร์ชั่น 3.0 ประกอบด้วย 

- ระบบ MFA Portal เป็นประตูหลกัเพื่อเข้าสู่ศูนยร์วมข้อมลูข่าวสาร 
เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารภายใน 

- ระบบ MFA eSubmission ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
การรับ-ส่ง ยกร่างเอกสาร 

- ระบบ Central Filing (CF) ระบบบริหารจดัการข้อมลูแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และก้าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง มีช้ันความลับ 

- ระบบ e-Booking ทั้งห้องประชุมแบบ Physical และ Virtual  

- ระบบ ICT Helpdesk รับแจ้งปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบ ปัญหาเครือข่าย แนะน้าและให้บริการ
ตอบค้าถามด้าน IT 

- ระบบส่งข้อความ Messenger เครื่องมือและช่องทางในการติดต่อ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภายในกระทรวงฯ 

 
ระบบบริหารจัดเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (CMS) ภายใต ้
platform ให้การบริหารจัดการเดยีวกัน เป็นการบูรณาการร่วมกัน 
และเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ที่บุคลากรมีองค์ความรู้ เกดิทักษะการแกไ้ข 
ให้ค้าแนะน้าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ระบบงานสนับสนนุภารกิจหน่วยงานในกระทรวงฯ 

- ระบบงานแคชเชียร์ (สา้นักบริหารการคลัง) 

- ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (ส้านกับริหารการคลัง) 

- ระบบทะเบยีนคุมทรัพย์สิน (ส้านกัจัดหาและบริหารทรัพยส์ิน) 

- ระบบถุงเมล์การทูต (กองกลาง) 

- ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารของกระทรวงฯ  

- ระบบอีเมลของกระทรวงฯ  

- ระบบการประชุมออนไลน์  

- การจัดท้า e-Signature ให้ได้มาตรฐานเพื่อการพิสจูน์ตัวตนผ่าน 
Digital Signature สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับเอกสารปลายทาง
และป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้  
 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับ PDPA 
ที่จะมีผลบังคับใช้ 
ในปี 2565 
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E-Service - พัฒนาระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ 

- ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (ส้านกับริหารการคลัง) 

- กรมการกงสลุเป็นผู้รับผิดชอบ application ที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านกงสุล และการให้บริการแกป่ระชาชน ซึ่งมีศูนย์บริหารข้อมลูการ
กงสุลและสารสนเทศ เป็นผูดู้แล 

- กรมพิธีการทูต มรีะบบ e-Privilege เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่
คณะทูตในไทย 

 

E-Diplomacy พัฒนาระบบบริหารจดัการเว็บไซต์กระทรวงและเว็บไซต์และเว็บไซต์ 
สอท./สกญ./คผถ./สนง. ในต่างประเทศ ซึ่งมีความส้าคญัต่อการด้าเนิน
นโยบายการทูตดิจิทลั (Digital Diplomacy) เป็นแหล่งรวมของ 
application และ platform ในการขับเคลื่อนนโยบาย Digital 
Diplomacy ของกระทรวงฯ 

 

Digital Capability การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

- การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัลและการสื่อสาร และความตระหนักรู้ถึง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประจ้า อาทิ ข้าราชการแรกเข้า 
ข้าราชการสายการทูต/สายสนับสนุนท่ีออกประจ้าการในต่างประเทศ
และกลับจากประจ้าการ  

- ศูนย์เทคโนโลยฯี จัดอบรม/สัมมนาเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการบูรณาการ
อบรมร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

- ศูนย์เทคโนโลยฯี จัดส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
จัดโดยส้านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องค์การมหาชน) เป็นประจ้า 
เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้สามารถ
น้ามา ปรับใช้และพัฒนาระบบของกระทรวงฯ ให้ทันสมัย 

- ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้จัดท้า ICT hotline ในประเทศ และ ICT hotline 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า  
การแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ โดยเฉพาะในช่วง Work from Home ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางท่ีบุคลากรกระทรวงฯ ได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงฯ อีกทางหนึ่ง 
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 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) อย่าง

บูรณาการ 

- ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้ด้าเนินการภายใตโ้ครงการ
เช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ 1 (เป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564-2566) กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากดั 
หรือ National Telecommunication: NT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ เพ่ือบูรณาการด้านงบประมาณ  
การบริหารจัดการระบบ และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการ
ดังกล่าวประกอบด้วยระบบไฟร์วอลล์ ระบบ IPS ระบบ SSL-VPN 
ระบบ Antivirus และอุปกรณ์ Load Balancer 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อการบรหิารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 1 ระบบ สา้หรบัการจัดเก็บ Log การบริหารจดัการ
ระบบและอุปกรณ์ด้าน Cyber Security จากส่วนกลาง 

- จัดซื้อซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ
สารสนเทศของกระทรวงฯ เพื่อรองรับการยืนยันตัวตนด้วย Two 
Factor Authentication (2FA) ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

- ด้าเนินการบา้รุงรักษาระบบบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และต่ออายุสิทธิการใช้งาน (Software Subscription) 
ทุกปี ได้แก่ ระบบไฟร์วอลล์สา้หรบัอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ระบบ 
Active Directory และระบบ Monitoring ส้าหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
และอุปกรณ์ ให้สามารถรองรับการอัพเดท อัพเกรด และการบ้ารุง 
รักษาระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (SAN Storage) ระบบกู้คืน 
(Disaster and Recovery : DR)  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine 
Server) เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมและเพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
แบบรวมศูนย์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการพัฒนา
ต่อยอดของระบบสารสนเทศของกระทรวงฯ 
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ด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบทุกปี อาทิ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เสมือน (Server) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (SAN Storage) ระบบกู้คืน (Disaster 
and Recovery: DR) โดยมีการจัดท้าการทดสอบการกู้คืนประจ้าทุกปี 
เพื่อจัดท้าตามแผนสา้รองในกรณมีีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  
 
ศูนย์ข้อมลู การบ ารุงรักษา ระบบสนับสนุนเพ่ือป้องกนัความ
เสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 
ศูนย์ข้อมูล การบา้รุงรักษา ระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหาย
ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระบบและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
การบริการระบบสารสนเทศให้แกผู่้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารของกระทรวงฯ  

- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลักและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดแทน
อุปกรณ์ที่ใช้เดิมทีส่ิ้นสดุอายุการใช้งานและไมส่ามารถจ้างบ้ารุงรักษา
ฯ รองรับปริมาณการใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายของกระทรวงฯ ใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

- พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ ส้าหรับระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ระบบ VOIP เพื่อติดต่อประสานงานกับทาง สอท./สกญ./
คผถ./สนง. ในต่างประเทศ อย่างมั่นคงปลอดภยั และมีเสถียรภาพ 

- เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เนต็ วงจรสื่อสารความเร็วสูง MPLS และ
บริการอินเตอร์เนต็ผ่านสัญญาณดาวเทียมทุกปี โดยวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูง MPLS เป็นระบบที่ใช้เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ ท้ัง 3 อาคาร (อาคารถนนศรีอยุธยา 
อาคารถนนแจ้งวัฒนะ และศูนย์ราชการฯ อาคารบี) ให้สามารถใช้
อินเทอร์เน็ต อินทราเนต็ และติดตอ่สื่อสารกันไดเ้สมือนอยูภ่ายใต้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกันท้ังหมด และสามารถติดต่อ 
สื่อสารกับส้านักงานในต่างประเทศทั่วโลกได้ตลอดเวลา โดยเพิ่ม 
bandwidth ให้กับแต่ละวงจร ตามความเหมาะสมกับการใช้งานและ
งบประมาณ 

- เช่าใช้สัญญาณดาวเทียม (VSAT) ให้กับ สอท. ในประเทศเพื่อนบ้าน 
(กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม) โดยในปีงบประมาณ 
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2564 ได้มีการปรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสญัญาณดาวเทียม
เพื่อให้ สามารถรองรับสญัญาณดาวเทียมได้ทั้งระบบข้อมลูและเสียง 
และเพื่อให้กระทรวงฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับส้านักงานใน
ต่างประเทศท่ัวโลกได้ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ ์

- เชื่อมโยงกับระบบ Government Data Center and Cloud 
service, GDCC (Cloud ภาครัฐ) ให้บริการโดย ดส. (เป็นพื้นที่
จัดเก็บระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เวอร์ชั่น 3.0) และสามารถ
บริหารจดัการจากส่วนกลางได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ 
มั่นคงปลอดภยั ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

- พัฒนาระบบสื่อสารเฉพาะระบบ ePeer/IPswitch และระบบเข้า-
ถอดรหัส the Suriya เพื่อให้สามารภสื่อสารระหว่างกระทรวงฯ กับ 
สอท. สกญ สนง. ท่ัวโลกให้มั่นคงปลอดภัย 

 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช ้

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง PC Notebook ที่มีคุณภาพและ
ประมวลผลสูง เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กระทรวงฯ ซึ่งปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยอยู่ทั่วโลก ให้ทันต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งรองรับการท้างานในรูปแบบใหม่ (New normal) 
ทั้งการ Work from Home การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกระทรวงฯ ได้ทันที 

- พัฒนาและปรับปรุงห้องประชุมศนูย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร 
(Information Operation Center: IO) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับ
การจัดประชุมออนไลน์ (Conference) อีกทั้งพัฒนาระบบเครื่องเสียง 
ระบบจอแสดงภาพ และจัดซื้ออุปกรณส์นับสนุนการประชุม 
Conference เพื่อรองรับการประชุมส้าคัญของกระทรวงฯ ท้ังระดับ
กระทรวงฯ จนถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 
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3.10 ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ศึกษาได้น้าส่งแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 50 คน มีผู้ตอบรับจ้านวน 50 คน 

จากแบบสอบถามข้อคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ้านวน 25 คน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยะ 50 ซึ่งเท่ากับผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ดังแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลเพศ 

 
อายุ จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบที่อายุน้อยกว่า 30 ปี จ้านวน 25 คน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 24 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 อายุ 41-50 ปี 
จ้านวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ้านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 
ดังแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลอายุ 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ระดับอนุปริญญา/ปวส/ปวท จ้านวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ระดับปริญญาตรี จ้านวน 28 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ระดับปริญญาโท จ้านวน 20 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และปริญญาเอก 
จ้านวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุด 

 

สายงาน จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามสายงานประเภท
บริหาร จ้านวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ประเภทอ้านวยการ จ้านวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6 ประเภทวิชาการ จ้านวน 36 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ประเภททั่วไป จ้านวน 9 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 และสายงานอื่น ๆ จ้านวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ดังแผนภูมิที่ 4 

 
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลสายงาน 

 

ระดับต าแหน่ง จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบต้าแหน่ง ระดับ
ปฎิบัติงาน จ้านวน 2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ระดับปฏิบัติการจ้านวน 21 คน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 42 ระดับช้านาญงาน จ้านวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ระดับช้านาญการ จ้านวน 8 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ระดับช้านาญการพิเศษ จ้านวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และระดับ
ต้าแหน่งอื่น ๆ จ้านวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ดังแผนภูมิที่ 5 

 
แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลระดับต้าแหน่ง 
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ประสบการณ์การท างาน จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบ ที่มี
ประสบการณ์การท้างาน 1-3 ปี จ้านวน 16 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ประสบการณ์การท้างาน 
4-5 ปี จ้านวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ประสบการณ์การท้างาน 6-10 ปี จ้านวน 9 คน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ประสบการณ์การท้างาน 11-15 ปี จ้านวน 0 คน ประสบการณ์การท้างาน 
16-20 ปี จ้านวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ประสบการณ์การท้างาน 20 ปีขึ้นไป จ้านวน 9 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และประสบการณ์ท้างาน 6 เดือน จ้านวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 
ดังแผนภูมิที่ 6 

 
แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลประสบการณ์การท้างาน 

 
หน่วยงาน จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบ ที่อยู่ส่วนกลางจ้านวน 

40 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ส้านักงานในต่างจังหวัด จ้านวน 2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
ส้านักงานในต่างประเทศ จ้านวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 และอ่ืน ๆ ศูนย์ ICT จ้านวน 1 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ดังแผนภูมิที่ 7 

 
แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของข้อมูลหน่วยงาน 
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ทั้งนี้ผู้ศึกษาก้าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจหรือคะแนนความคิดเห็นโดยรวมเพ่ือ
น้าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบ เพ่ือสรุปผลในแต่ละประเด็น 

ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมิน 
0.00-1.50 น้อยที่สุด 
1.51-2.50 น้อย 
2.51-3.50 ปานกลาง 
3.51-4.50 มาก 
4.51-5.00 มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการใช้งานและบริการเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านการให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

จ านวน (คน) 
จ านวน

ผู้ตอบรวม 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
ได้รับประโยชน/์สนับสนุนการปฏบิัติงาน - 4 8 28 10 50 3.88 
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวกและเร็ว - 7 13 23 7 50 3.60 
ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 
ตรงต่อความต้องการ 

1 6 9 27 7 50 3.66 

ด้านการให้บริการ “จัดเก็บข้อมูล”  
รวมกับระบบคลาวด์แชร์ข้อมูลต่าง ๆ 

1 4 13 25 7 50 3.66 

ข้อมูลที่เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์กระทรวง 
mofa (intranet) มีความครอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย และมีประโยชน ์

- 3 17 22 8 50 3.70 

การจัดรูปแบบการแสดงผล เหมาะสม 
สวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย และชดัเจน 

- 1 16 25 8 50 3.80 

 
ผลสรุปจากค่าเฉลี่ย ท้าให้ทราบว่า ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องของการเข้าถึงและ 

ใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และยังต้องรักษาอันดับอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับเดิมหรือดีข้ึนต่อไปด้วย 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ 

ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ 
จ านวน (คน) 

จ านวน
ผู้ตอบรวม 

ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

ระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงและใช้
งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

1 2 11 29 7 50 3.76 

ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้
ตรงตามความต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 

- 1 10 26 13 50 4.02 

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่สามารถน้าไป
ปฏิบัติงานได้ง่าย ชัดเจน 

3 7 17 20 3 50 3.26 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ให้บริการ 

- 1 7 28 14 50 4.10 

 
ผลสรุปด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ สิ่งส้าคัญสุดตามค่าเฉลี่ยของคะแนน ที่ต้อง

น้าไปปรับปรุง จากค่าเฉลี่ย 3.26 คือการจัดท้าคู่มือ/แนวปฏิบัติที่สามารถน้าไปปฏิบัติงานได้ง่ายและ
ชัดเจน และระบบสารสนเทศนั้นบริการได้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ด้านความพร้อมใช้งานของ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน (คน) 
จ านวน

ผู้ตอบรวม 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ส้าหรับการปฏิบตัิงานหรือไม ่

3 4 10 16 17 50 3.74 

ท่านมีความจ้าเป็นในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอรส์้าหรับปฏิบัติงานเพยีงใด 

- - 2 7 41 50 4.78 

ในหน่วยงานของท่าน มีอุปกรณ์ตอ่พ่วง 
อาทิ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
เพียงพอส้าหรับการปฏิบตัิงานหรอืไม ่

1 1 17 25 16 50 4.60 

ท่านมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เพียงใด 

3 7 12 23 5 50 3.40 

ท่านมีความจ้าเป็นในการใช้เครื่องพิมพ์ 
(printer) ส้าหรับปฏิบตัิงานเพียงใด 

- - 7 16 27 50 4.40 
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ด้านความพร้อมใช้งานของ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน (คน) 
จ านวน

ผู้ตอบรวม 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพขอเครื่องพิมพ์ (printer) ที่
ใช้งานเป็นประจ้า เป็นอย่างไร 

1 1 9 26 13 50 3.96 

ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง หากเกิด
ปัญหาการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

1 6 15 18 10 50 3.58 

ท่านเคยได้รับปญัหาเกี่ยวกับการแก้ไข
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วง 
ที่ใช้เวลาแก้ไขที่ล่าช้าหรือเสียเวลากับ
ขั้นตอนการซ่อมแซมหรือหาอะไหล่มา
ทดแทน 

4 13 14 16 3 50 2.94 

ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการแก้ไข 
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์
ต่อพ่วง 

17 12 14 5 2 50 2.26 

ท่านต้องการให้เพิ่มช่องทาง ในการรับ
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือปัญหาการใช้งาน 

1 6 15 15 13 50 3.66 

 
ผลสรุปและการจัดระดับความพร้อม สิ่งส้าคัญสุดตามค่าเฉลี่ยของคะแนน จ้าเป็นต้องเร่งให้

ความรู้ หรือจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง และสะท้อนให้เห็นว่ามีความจ้าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ส้าหรับความพร้อมที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการให้บริการทั่วไป 

ด้านการให้บริการทั่วไป 
จ านวน (คน) 

จ านวน
ผู้ตอบรวม 

ค่าเฉลี่ย น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

การให้ค้าปรีกษา แนะนา้ แก้ไขปญัหา
การใช้งานด้านระบบสารสนเทศ 

- 3 6 27 14 50 4.04 

การให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

- 1 7 27 15 50 4.12 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้ 
บริการ 

- 1 7 28 14 50 4.10 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีการ 
ประชาสมัพันธ์ให้ช้อมูลข่าวสาร  
เพื่อสนับสนุนการใช้งาน 

- 4 7 29 10 50 3.90 

 
ผลสรุปด้านการให้บริการทั่วไป ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.90 ควรให้ความส้าคัญและเน้นหนัก

เรื่องการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้เข้าถึงทุกกลุ่ม และมี
หลายช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการให้บริการ 
 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet, LAN, WiFi) 

การให้บริการด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน (คน) 
จ านวน

ผู้ตอบรวม 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
มีระบบเครือข่าย อาทิ Internet, LAN, 

WiFi ที่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
2 3 6 23 16 50 3.92 

ระบบเครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน  
มีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
สามารถช่วยสนับสนุนการท้างานได้เป็น
อย่างดี  

2 4 3 29 12 50 3.86 

 
ผลสรุปด้านการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่ก็ควร

จะปรับปรุงให้มีพัฒนาการ และสิ่งส้าคัญคือการเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส้าคัญต่อ
ทุกระบบ 
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ส่วนที่ 7 ระบบหลักที่ใช้สนับสนุนแก่บุคลากรในปัจจุบัน 
สรุปเป็นข้อมูลสถิติของระบบ ซึ่งโดยเปิดโอกาสให้ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

 
ระบบ จ านวน ร้อยละ 

ระบบอีเมล 48 96 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 31 62 
เว็บไซต์ MFA, MOFA (intranet) 31 62 
การท้างานผ่านระบบควบคุมระยะไกล เพ่ือดูแลระบบ 22 44 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) 39 78 
ระบบ SSLVPN 42 84 
MFA dropbox 1 2 
LINE 1 2 

 
ระบบที่มีผู้ใช้บริการ 3 อันดับ ได้แก่ ระบบอีเมล ระบบ SSL VPN และการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference) และระบบที่ได้คะแนนโหวตน้อย คือ MFA dropbox ซึ่งอาจจะต้อง
น้ามาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
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ส่วนที่ 8 ข้อมูลด้านความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวน (คน) 
จ านวน

ผู้ตอบรวม 
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
ท่านเห็นถึงความส้าคญัของการตดิตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรสัในเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

1 1 3 10 35 50 4.52 

ควรส้ารองข้อมูลที่ส้าคญัเป็นประจ้า
สม่้าเสมอ  

1 6 12 14 17 50 3.78 

การจัดท้าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มีความส้าคญั 

- - 4 13 33 50 4.58 

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความตระหนัก
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์
อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มีความสา้คัญ 

- - 4 19 27 50 4.46 

 

ผลสรุปด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ถือได้ว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักดีถึงการใช้งานระบบให้มีความปลอดภัย และเห็นว่าการจัดท้า
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยนั้น มีความส้าคัญ 

 

ส่วนที่ 9 ข้อมูลด้านความเชื่อม่ันและความปลอดภัยของเทคโนโลยี 
ค้าถามเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 50 คน มี

ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักพระราชบัญญ้ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Act : PDPA) จ้านวนผู้ที่รู้จัก 38 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 และไม่รู้จัก 12 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 24 ดังแผนภูมิที่ 8 

 
แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละการรู้จักพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ค้าถามเรื่องความกังวลใจในการยืนยอมเปิดข้อมูลส่วนบุคคล  จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมี
ทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยกังวลกับการเปิดข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวน 46 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92 และไม่กังวลใจ จ้านวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ดังแผนภูมิที่ 9 

 
แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจ้านวนผู้กังวลใจในการยินยอมเปิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (security incident) อย่างไรบ้าง สรุปเป็นข้อมูลสถิติ ซึ่งโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

 
 

การประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ร้อยละ 
อุปกรณ์ติดไวรัส โทรจัน มัลแวร์ จนเกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในตัวอุปกรณ์ 

12 24 

ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว (Privacy and Security) 8 18 
สูญเสียเงินจากข้อความ อีเมลหลอกลวง และการเข้าเว็บไซต์ปลอมที่มี
การขอข้อมูลส่วนบุคคล 

3 6 

สูญเสียเงินการจากถูกแฮ็กบัตรเครดิต/เดบิต รวมถึง application  
ทางการเงิน 

4 8 

ไม่เคยประสบปัญหา 32 64 
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จะเห็นว่า อันดับ 1 ที่ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
24 นั่นคือ อุปกรณ์ติดไวรัส โทรจัน มัลแวร์ จนเกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในตัวอุปกรณ์ อันดับรองลงมา คือ การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว (Privacy 
and Security) ในส่วนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันในคราวเดียว 

ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีวิธีแก้ปัญหาจากการถูกโจมตีจากภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยี อย่างไร สรุปเป็นข้อมูลสถิติ ซึ่งโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบได้มากกว่า 1 
ตัวเลือก 

 
 

วิธีแก้ปัญหาจากการถูกโจมตีจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี จ านวน ร้อยละ 
แจ้งการถูกโจมตีต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีต้ารวจ หนว่ยงานด้าน
การป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

3 6 

แจ้งการถูกโจมตีต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต/การเปลี่ยนผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

3 6 

ติดตั้งและใช้บริการซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันการโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 28 
หยุดการแชร์ข้อมูลส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์ (social network) 16 32 
อ่านข้อก้าหนดก่อนซื้อบริการดิจิทัลหรือติดตั้งโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 15 30 
ไม่ได้ท้าอะไร 18 36 
แจ้ง ICT 1 2 
แจ้งธนาคาร เมื่อถูก hack บัตรเครดิต 1 2 
 

จะเห็นว่า ส่วนใหญ่เมื่อผู้ใช้งานประสบปัญหาดังกล่าวจะเพิกเฉย ไม่ท้าอะไร ในส่วนนี้  
ควรเสริมในการให้ความรู้ เพ่ิมการตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยหรืออันตรายจากความไม่ประสงค์ดี
ให้มากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
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ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาด้าน hardware 28 56 
ปัญหาด้าน software 26 52 
ปัญหาด้านการใช้ข้อมูล ฐานข้อมูล 15 30 
ปัญหาด้าน network การเชื่อมต่อเครือข่าย 27 54 
ไม่มีระบบ software ลิขสิทธิ์ที่จ้าเป็นต่อการท้างาน 1 2 
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 3 6 
 

จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่า 4 อันดับแรก ที่ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ ปัญหาด้าน hardware ปัญหาด้าน network การเชื่อมต่อเครือข่าย ปัญหาด้าน 
software และปัญหาด้านการใช้ข้อมูล ฐานข้อมูล ซึ่งสิ่งนี้หากได้รับการปรับปรุง จะช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวลงได้เป็นอย่างมาก 

จากผลการตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 
จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น 30 คน สรุปได้ดังนี ้
ล าดับที ่ กลุ่มของปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 

1 ปัญหาระบบไม่เสถียร ระหว่างที่ท้างาน WFH  
2 ปัญหาการใช้งาน ได้แก่ การเข้าใช้งานยาก จ้ากัดระยะเวลาในการใช้งาน 
3 ปัญหาด้าน hardware ได้แก่ ประสิทธิภาพของเครื่องลดลงตามอายุการใช้งาน 
4 ขาดความรู้ ความเข้าใจ software ไม่คุ้นชินกับการใช้งาน 
5 ความต้องการระบบที่เป็น paperless 
6 ปัญหาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความเร็วของวงจรที่ช้า 
7 ปัญหาการระบบ back office เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เกิด crash บ่อย 
8 ปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ 
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จากผลการตอบแบบสอบถามต่อความต้องการให้มีการพัฒนา /ปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสอดคล้องต่อภารกิจของหน่วยงาน
และกระทรวงฯ จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น 50 คน สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับที ่ กลุ่มของความต้องการให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีฯ 

1 การบริการ 

 เพ่ิมบุคลากร ICT ให้เพียงพอ โดยดูแลระบบ portal และระบบสารบรรณฯ 

 เพ่ิมช่องทางบริการ เพ่ือขอค้าแนะน้า ปรึกษา สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา  
 มีบริการที่ลดขั้นตอน ท้างานแบบ one stop service  

2 การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร 

 เปิดอบรมการใช้ software พ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ 

 พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตระหนักรู้ด้าน cyber security  
3 ระบบสารสนเทศ  

 การพัฒนาระบบ ต้องการระบบที่มี GUI ใช้งานง่าย user friendly  
 สามารถใช้ใน smart phone  

 การเข้าระบบที่ไม่ซับซ้อน ต้องการระบบ single sign on  

 ต้องการให้เปิดระบบ portal เพ่ือใช้งานได้ในต่างประเทศ 

 ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 ระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่ท้างาน 

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ให้เพียงพอต่อข้าราชการและ software ที่จ้าเป็น  

6 Cyber Security 

 ปรับปรุงระบบ cyber security ไม่ให้เป็นข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงาน  

 
  



63 

 

3.11  ข้อมูลระบบสารสนเทศและกลุ่มนักพัฒนาระบบของศูนย์เทคโนโลยีฯ 
 

 
 
จากข้อมูลจะเห็นว่าหากเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างงานกับบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีฯ 

ส้าหรับการดูแลระบบสารสนเทศ อยู่ที่ 1 : 6.3 และการดูแลเว็บไซต์หรือให้ค้าแนะน้าผู้แทนแต่ละ
หน่วยงาน อยู่ที่ 1 : 18.83 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  และด้วยข้อจ้ากัดของอัตราก้าลัง  
ไม่สมดุลต่อชิ้นงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลในแต่ละปี ควรพิจารณาพัฒนาแบบ outsourcing ให้มากขึ้น 
บุคลากรด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีเวลาในการคิดกระบวนการใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือน้ามาวางแผนการท้างาน มีนวัตกรรมและเรียนรู้ สนับสนุนการเพ่ิมทักษะในสาขาวิชาใหม่ ๆ เพ่ือ
เกิด design thinking เพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กรได้ดียิ่งขึ้น 
 
3.12 ข้อมูลการฝึกอบรม 

ถึงแม้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนแทศและการสื่อสาร จะเป็นหน่วยงานเล็กแต่ได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และสิ่งส้าคัญได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เน้นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รวมทั้งเชิญภาคเอกชนเพ่ือเข้ามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือน้าความรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์รอบด้านตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน้ามา
ต่อยอดการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและส่วนรวม ข้อมูลหลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ 

 
 
 

จ านวนบุคลากร
รับผิดชอบดูแล 6 คน 

 จ านวนระบบ 

ทั้งหมด 38 ระบบ 
 

จ านวนเว็บไซต์ 
ทั้งหมด 113 ระบบ 
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ที ่ หลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวข้องกับงาน 
1 การพัฒนา Web Application ส้าหรับหน่วยงานให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

Information system 

2 Rapid Cloud App Development with Nodejs and Javascript Information system 
3 Professional Data Center Infrastructure Design and Management Infrastructure 
4 Administering Windows Server 2012 Infrastructure 
5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาพรัฐแบบดิจิทัล Digital Literacy 

6 Essential Project Management Skills Information system 
7 Advanced Wireless Internetworking and Troubleshooting Infrastructure 
8 Network and Internet Security for IT Professionals Cyber Security 

 
ผู้ศึกษาเห็นว่าช่วงระยะหลัง มีเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวความรู้ด้านนวัตกรรมใน

หลากหลายช่องทางการเรียนรู้ อาทิ สัมมนาออนไลน์ที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนแบบ  
virtual room เน้นทักษะผ่านการท้า workshop แทนการอบรมแนวปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง และ
ส่วนส้าคัญที่ขาดไม่ได้คือ การปรับทัศนคติ ปรับวิธีการท้างาน แนวการคิดพัฒนาระบบโดยปกติ 
มักจะใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ SDLC หากได้มีการเรียนรู้การพัฒนาระบบแบบ Agile ก็จะท้าให้มี
การผลิตระบบเสริมต่อด้านการบริการแบบบูรณาการได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอให้จบกระบวนการ ซึ่งการพัฒนา
แต่ละระบบ แต่ละโครงการใหญ่ ขั้นต่้า 3-5 เดือน ไม่นับรวมการทดสอบ และปรับด้านเทคนิคให้
สมบูรณ์ พร้อมการอบรมและเรียนรู้นับแล้วกว่าจะใช้ระบบมาพัฒนา สนับสนุนการท้างานได้ จะใช้
เวลาเกือบ 1 ปี และเมื่อถึงเวลานั้น เทคโนโลยีด้านนี้ ก็ปรับตัวไป ท้าให้เกิดปัญหาการปรับตัวที่ไม่ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสุดท้ายระบบที่ออกแบบมาก็เป็นเหมือนซาก
ประวัติศาสตร์ 
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3.13 สรุปผลการศึกษาโดยใช้ SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์องค์กร (กรณีศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีฯ) 
 

จุดแข็ง (S : Stregths) จุดอ่อน (weakness : W) 
1. ศูนย์เทคโนโลยฯี เป็นหน่วยงานเลก็ สามารถ

บริหารงานแบบรวมศูนย์ สะดวกต่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรและกา้หนดมาตรฐาน
เดียวกันภายในองค์กร 

2. มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยแีละมรีะดับ
ความสามารถในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ในระดับสูง 

3. ผู้บริหารองค์กรให้ความส้าคญัและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี และให้อิสระทางการบริหารและ
ตัดสินใจ เป็นการท้างานในลักษณะ share leader 

4. ผู้บริหารองค์กรให้การสนับสนุนบุคลากรในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อได้น้าความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้และน้าไปสู่การพัฒนาในศูนย์
เทคโนโลยีฯ 

5. ศนูย์เทคโนโลยฯี มีบุคลากรที่มากวัยวุฒิ คุณวุฒิ 
เหมาะในการขอค้าแนะน้าหลายสายงาน อาทิ 
สายการทูต สายสนับสนุน สายสื่อสาร สายวิชาการ 
ลูกจ้าง เพื่อสามารถน้าข้อมลู ความคิดเห็น น้ามา
ประมวลผล เพื่อจัดท้าแนวทางใหเ้หมาะสมกับ
บุคคลากรแต่ละสายงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนเพื่อ
ปรับการท้างานบนความแตกต่าง 

6. ศูนย์เทคโนโลยีฯ มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ 
ใช้งาน เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติงานได้
จากทุกท่ีทุกเวลาด้วยความปลอดภัย เช่น กรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 
ได้เตรียมพร้อมทุกระบบ พร้อมใหบ้ริการบุคลากร 
ท้างานแบบ new normal ปฏิบัตงิานได้จากท่ีพัก 
ได้ทันที ท้าให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

 

1. ขาดความต่อเนือ่งของผู้บรหิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ส่วนใหญ่จะอยู่ในวาระ 2-3 ปี จึงท้าให้
ขาดช่วงของการวางนโยบายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ดิจิทัลในระยะยาว  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลักษณะ “ต่างคน
ต่างท้า” ท้างานแบบ “ไซโล” บางส่วนงานยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน ขาดการ
สื่อสารระหวา่งทีม หรือท้างานแบบตัวใครตัวมัน ท้าให้
ยังก้าวไปไม่ถึงระดับของการออกแบบองค์รวมหรือ
ภาพรวมของระบบท่ีดี ที่มีรอบด้าน และขาด roadmap 
ที่มีแนวทางที่ชัดเจน 

3. ขาดเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน คูม่ือระบบในเชิงเทคนิค
ในภาพรวม และการสร้างความเขา้ใจในระดับที่เท่ากัน 
ท้าให้หลายครั้งท่ีเกิดปัญหา ใช้เวลานานในการแกไ้ข
ปัญหาในเชิงลึก และไมส่ามารถทราบถึง workflow 
ของระบบท่ีเกี่ยวข้อง หรือผลกระทบข้างเคียง 

4. จ้านวนบุคลากรทางด้านไอทีมีน้อย ในขณะที่ปริมาณ
งาน ระบบงาน เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการดูแลและ
แก้ไขปัญหาระบบ ไม่มีเวลาพัฒนาทักษะในเชิงลึก  
เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั  

5. ขาดความสมดุลของความตระหนักรู้ด้าน Cyber Security 
ท้าให้ขาดความเช่ียวชาญในการคดิ วิเคราะห์ น้าไปสู่
การแก้ปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืน การแก้ไขปัญหาเป็น
เพียงการท้าเฉพาะหนา้ในกรอบเวลาที่จ้ากัด เพื่อให้คืน
ระบบท่ีให้บริการแก่บุคลากรให้เรว็ท่ีสุด 

6. ขาดการวางแผนและประเมินแผน ขาดวิธีการจัดการ 
บริหารทรัพย์สินทางเทคโนโลยี ขาดการตดิตามและ
ประเมินผลอย่างจริงจัง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่
ไม่เพียงพอต่อการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คเพื่อน้ามาสนบัสนุนบุคคลากรให้
เพียงพอและทั่วถึง สิ่งน้ีจ้าเป็นต้องอาศัยนโยบายในการ
จัดการด้วย  
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (threat : T) 
1. จากการผลักดันใหเ้กิดรัฐบาลดจิิทัล ไทยแลนด์ 

4.0 ท้าให้ทุกฝ่ายให้ความส้าคญัในการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อการลงทุนทางเทคโนโลยเีพิ่มสูงขึ้น 
แม้เจอกวิกฤตในการตดังบประมาณก็ตาม 

2. มีกรอบแนวทางในการวางแผนการด้าเนินการ
ระยะยาว อาทิ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 

3. จากภาพลักษณ์ การยอมรับในความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และผลงานที่มีการยกระดับการพัฒนา
เรื่อยมา รวมถึงการมี community การประสาน
ความร่วมมือท่ีดี ท้าให้ไดร้ับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนมากขึ้น พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือ 
ระบบ อุปกรณ์เพื่อน้ามาเรียนรู้ และร่วมถึงการเข้า
มาถ่ายทอดประสบการณ์และองคค์วามรู ้

4. การเรยีนรู้ที่ไม่ใช่เพียงแค่เข้าห้องเรียน ในช่วงที่
ผ่านมา มีการแชร์และเชิญเข้าร่วม Webinar ที่มี
ประโยชน์ ไม่จ้ากัดแค่ภาคเอกชน แต่ภาครัฐก็เริม่
น้าสื่อออนไลนเ์ข้ามามากข้ึน และทุกวงการ 

5. บุคลากรในศูนยเ์ทคโนโลยฯี ไดร้ับโอกาสในการ
อบรมพัฒนาองค์ความรูร้อบด้าน การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเองจากงานท่ีมีข้อจ้ากัดของเวลา และจ้าเป็น 
ต้องอาศัยความรู้ และเวลาในการเรียนรู้ตัวเอง 
และเกดิทักษะ เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา ผา่นการ
ตอบปัญหาในการสรา้ง HOTLINE ICT ให้บริการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1. นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ไมม่ีความชัดเจน รวมถึง
สถานการณ์ที่ไมส่ามารถคาดเดาได้ สถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2. อัตราการลาออก/โอนย้าย รวมถึงการปลดเกษียณของ
บุคลากร ทุกปี เป็นอุปสรรคส้าคญัต่อการพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว  

3. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิิทัลที่รวดเร็ว ท้าให้
ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยเวลาในการศึกษาและท้า
ความเข้าใจในเวลาจ้ากัด และระดบัทักษะที่แตกต่าง
ของบุคลากร รวมไปถึงการเรียนรูด้้วยตนเอง ขาดทักษะ 
ประสบการณ ์

4. กฎหมาย ระเบียบ นานาประการที่ตีกรอบการปฎิบัติงาน 
จึงขาดความยืดหยุ่นต่อการปฏิบตังิานท่ีต้องอาศัยความ
รวดเร็ว เช่น การจัดซื้อจดัจ้าง การจัดสรรงบประมาณ  

5. ขาดความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันกับองค์กร 
แบบยั่งยืนในระยะยาว บุคลากรบางส่วนยังติดกับ safe 
zone จนไม่กล้าออกมาปฏิวัตตินเอง ไม่กล้าเผชิญต่อ
ความท้าทาย ขาดการตื่นตัว ขาดทักษะในการคิด 
วิเคราะห์และแยกแยะในกระบวนการที่ต้องใช้ความคิด
ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา ขาดการเรียนรู้ตลอดเวลา 

6. ขั้นตอนของการบริหารงบประมาณ บริหารงานจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีหลายขั้นตอน ท้าให้เสียเวลาในส่วนน้ี เช่น 
ระยะเวลาในกระบวนการขออนุมตัิงบ การจัดซื้อจดัจ้าง 
การตีความทีไ่ม่เป็นหนึ่งเดียว ท้าให้ต้องปรับแก้ และไม่
สามารถเดินหน้ากระบวนการท้างานได้ ท้ังหมดจะหมด
เวลาไปกับงานเอกสารชุดจริง 

 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถตอบค้าถามการศึกษาได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ สิ่งส้าคัญของการพัฒนาคือ คน กระบวนการ
ท างาน และเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้การก้าวไปสู่ digital transformation ต้องได้รับการสนับสนุน
และก้าหนดแผนการพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ยากที่ประสบความส้าเร็จ 
หากขาดการผลักดันของผู้บริหารระดับสูง และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร  

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น นั่นคือการปรับรูปแบบการท้างานให้สอดคล้อง
กับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องของกระบวนการ ปรับรูปแบบการท้างาน 
วัฒนธรรมองค์กร เป็นการปฏิรูปราชการ ในยุค digital (digital disruption) โดยเรียนรู้จากบริษัทที่
ประสบความส้าเร็จ การท้างานแบบเอกชน มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผุ้ใช้บริการ 
เปรียบกับภาครัฐ นั่นคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาระบบหรือบริการ
ให้ตรงความต้องการของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ท้างานแบบบูรณาการ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยต้องค้านึงถึงการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด และสิ่งที่ต้องมีคือ 
การปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง โดยเป็นการปรับ
โครงสร้าองค์กร ลดความซ้้าซ้อน กฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การปกป้องดูแลข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะ พัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือปรับ
กระบวนการท้างาน การจัดท้านโยบาย ปรับกฎระเบียบ สร้างมาตรฐานทั้งหมดมีความส้าคัญและต้อง
ปรับให้สอดคล้องและสามารถน้าไปใช้งานได้จริงโดยการตั้งคณะท้างานเพ่ือก้าหนดบทบาทและหน้าที่ 
โดยดึงบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเข้ามาท้างานทั้งนี้ต้องทุ่มเทในการศึกษาและ
วิเคราะห์อย่างจริงจังเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลเพ่ือให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ แพลตฟอร์ม 
ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้าน สามารถน้ามาสนับสนุนระบบบริหาร บริการผ่านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดหมายและเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แก่
บุคคลากรทุกระดับ  
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4.2 ช้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1.1 จัดท้าแผนพัฒนา โดยมีแผนที่มีความชัดเจน วางแผนเพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากทุกส่วนในศูนย์เทคโนโลยีฯ ระดมความคิดที่ไม่มีกรอบ ไม่มีข้อผิด ข้อถูก จากคนที่แตกต่างหลาย
ระดับ เพ่ือจะได้รูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ ไม่ติดกับแนวคิดเดิม กระบวนการเดิม จากนั้นน้ามาคัดกรอง 
เพ่ือให้ตอบโจทย์ในการใช้งาน เกิดนวัตกรรมด้านความคิด เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
บริการรูปแบบใหม่ แนวการบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์  

4.2.1.2 ร่างก้าหนดแผนตามล้าดับความเร่งด่วน ความส้าคัญ ข้อมูลที่สามารถ
แบ่งปันร่วมกันได้ โดยจัดตั้งคณะท้างานเพ่ือจัดท้ากระบวนการวางแผน ให้เป็น action plan องค์กร 
และมีกรอบ ระเบียบที่ไม่เข้มงวดมากนัก เพ่ือน้ามาสร้างเป็นแนวปฎิบัติในการท้างาน และปรับสิ่งที่
ล้าสมัยใหม่ ทบทวนกฎระเบียบให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว 

4.2.1.3 ผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยบุคลากรในองค์กร  องค์กรควรให้
ความส้าคัญกับบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่ท้าเป็นประจ้า โดยดึงเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโครงการหรือการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ที่มาควบคู่กับแนวปฏิบัติตามที่แต่ละ
หน่วยงานออกแบบไว้นั้น เพื่อมาใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ซึ่งไม่มีวิธีการใดที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง 
ในระยะแรก ที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ เริ่มร่าง action plan รวบรวมข้อมูล ตั้งคณะท้างานให้ท้าไปพร้อม
เริ่มปรับวัฒนธรรมองค์กร 

4.2.1.4 เชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นน้า ที่ประสบความส้าเร็จด้านใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล บริษัทที่ผลิต product นวัตกรรม หรือน้า digital transformation รวมถึงมีการเสวนาพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน้าไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน โดยเชิญผู้บริหารเป็นประธาน หรือผู้น้า 
โดยคณะท้างานที่จัดตั้งขึ้น ต้องท้าการแผนหรือข้อมูลเพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ นอกจากด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และความรู้รอบแล้ว สิ่งส้าคัญคือ  
การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยอาจจะแบ่งกลุ่มพูดคุยในด้านความก้าวหน้า หรือเลือก  prototype 
team และมีแรงจูงใจ พร้อมต้องสร้างสมดุลต่องานประจ้า และไม่สร้างความกดดัน ซึ่งความเครียดถือ
เป็นอุปสรรคต่อการมีแนวคิดใหม่ ๆ  

4.2.1.5 จัดท้ากิจกรรมที่บรรจุในแผนการปรับสมดุลการท้างาน ชีวิตความเป็นอยู่ 
ความคิด พลังกายและพลังใจ โดยผู้บริหารทุกฝ่าย ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกคณะท้างาน เพ่ือ
สร้างก้าลังใจ และมีความสบายใจให้กับผู้ปฏิบัติการ จากการเอาใจใส่ และให้คุณค่า ความส้าคัญกับ
การท้างาน ทุกชิ้นงานเป็นส่วนส้าคัญ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเอ็กซ์และทฤษฎีวาย (theory X และ 
theory Y)  
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4.2.1.6 เสนอแผนการศึกษาหรือมีแผนการท้า POC (proof of concept) เพ่ือ
น้าผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่า สามารถท้างานได้จริง หรือเกิด  solution concept 
ก่อนการตัดสินใจเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง หรือน้าส่งค้าของบประมาณ โดยก้าหนดระยะเวลาในการท้า 
POC ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งส่วนนี้จะท้าให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะได้ตรงตามความต้องการ
หรือใกล้เคียงผลลัพธ์และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด  

4.2.1.7 เทรนด์เทคโนโลยีที่คาดว่าจะสามารถน้ามาปรับใช้กับศุนย์เทคโนโลยีฯ 
แนวโน้มในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาระยะกลางนั้น ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาและ
ค้นคว้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมองค์กรได้ ได้แก่   

1) การใช้งานเทคโนโลยี Hybrid Cloud หรือ Virtualization d 
การออกแบบต้องค้านึงถึงกลุ่มช้อมูลตามชั้นความลับ จัดระดับความส้าคัญการใช้พิจารณาใช้การเก็บ
ข้อมูล เป็นการผนวกรวมเทคโนโลยีสารสนเทศของข้อมูล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารเสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบริการเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นไปในรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว รองรับการใช้งานได้
ครบทุกรูปแบบ โดยพัฒนาบน Platform สากล 

2) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 และสามารถรองรับการใช้งานทั้งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ 
และโทรศัพท์ VoIP ระหว่างอาคาร ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง Gigabit Ethernet ผ่านโพรโทคอล 
การสื่อสารทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) (ปัจจุบัน Uplink Gigabit Ethernet 
รองรับความเร็วที่ 10 Gbps การจากส้ารวจความเป็นไปได้ หากได้รับจัดสรรงบประมาณ ระบบ
เครือข่ายที่จัดหา จะสามารถรองรับได้ท่ี 25 Gbps) 

3) การเพ่ิมการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนต่อการบริหาร การตัดสินใจ
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการจัดกระบวนการท้างาน ลดความซับซ้อนทางเทคนิค ได้ผลรวดเร็ว 
มีความอัจริยะในการประมวลผล ในรูปแบบ Mobile Application ที่ตอบโจทย์การท้างานได้ทุก
อุปกรณ์ โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยจากการภัยคุกคามที่
อาจจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

4) การจัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่และศึกษา AI เพ่ือน้ามาวิเคราะห์
ข้อมูล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อาทิ น้ามาใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  
มีระบบ Data Analystic เพ่ือคาดการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ในทุกระดับ รวมถึงการน้า AI เข้ามา
ควบคุม วิเคราะห์และจัดการ น้าไปสู่การกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่อุบัติใหม่ ผ่านช่องทาง 
social หลายช่องทาง  
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5) การท้างานแบบ Hybrid Work ปรับกลยุทธ์ IT ระยะยาวสู่การใช้ 
Cloud Desktop หรือ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) จ้าลองหน้าจอให้บุคลากรท้างานบน
อุปกรณ์ส่วนตัวได้จากทุกที่ทุกเวลา เสมือนท้างานอยู่บนคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้อย่างปลอดภัย 

6) พัฒนา MFA Platform การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลบน 
platform เดียวกันเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล บริการและบริหารระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดมาตรฐาน  
การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ และบริหาร มาตรฐานที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นในการให้บริการ 
รวมถึงลดต้นทุนด้าเนินการ ร่นระยะเวลาในการเรียนรู้ แนะน้าและแก้ปัญหา 

7) การยกระดับการส้ารองและการกู้คืนข้อมูลและระบบ เพ่ือฝ่าวิกฤต
การโจมตีและขโมยข้อมูลที่รุนแรง และการรับมือกับ ransomware เพ่ือป้องกันข้อมูลที่มีความส้าคัญ 
รวมถึงการวางแผนการจัดการผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2.1.8 มีศูนย์บริหารและจัดการข้อมูลแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเห็นภาพรวม และน้าระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data Analytics ท้างานร่วมกับศูนย์บริหาร
ข้อมูล กรมการกงสุล เพ่ือเสริมสร้างทักษะ พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะในด้าน
การวิเคราะห์ที่มากข้ึน 

4.2.1.9 มีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พร้อมให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล พร้อมผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนคติในการท้างาน 

4.2.1.10 การจัดท้าขั้นตอนและกระบวนการวางแผน digital roadmap ระยะ 5 ปี 
ดังตารางที่ 4 ใช้เป็นแนวทางเพ่ือการขับเคลื่อน เพ่ือน้าผลมาประเมิน ติดตามผล ผ่านคณะท้างาน 
เชิญจากหลากหลายฝ่ายที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน มีมุมมอง แนวคิดที่หลากหลาย ผู้ศึกษาขอเสนอแผน 
digital roadmap ระยะ 5 ปี ดังนี้ 

ปีท่ี 1 
ปี 2565 

ปีท่ี 2 
ปี 2566 

ปีท่ี 3 
ปี 2567 

ปีท่ี 4 
ปี 2568 

ปีท่ี 5 
ปี 2569 

 **ปีแห่งการ 
 เตรียมความพร้อม** 
1. จัดท้าแผน Digital 
Roadmap 
2. จัดต้ังคณะท้างาน
เพื่อรวบรวมข้อมูล  
ให้ข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาดิจิทัล 
3. จัด forum การ
ระดมสมองให้มากขึ้น 

 **ปีแห่งการปรับ 
 โครงสร้างองค์กร** 
1.จัดท้าแผนปฏิบัติการ
หรือ action plan 
2. จัดต้ังคณะท้างาน 
หัวหน้าคณะท้างาน 
คือผู้บริหารโครงการ
แต่ละส่วนงาน เพื่อ
ก้ากับดูแล 
3. ริเริ่มโครงการขนาด

 **ปีแห่งปรับองค์กร 
 ปีแห่งการสื่อสาร 
สร้างความร่วมมือ** 
1. มีการให้ความรู้
ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
น้าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ ท้ังขั้นตอนการ
พัฒนาและด้าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง พร้อม

**เริ่มปรับการท้างาน
เพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล 
และพัฒนา ปฏิบัติการ 
อย่างต่อเนื่อง ** 
1. พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ  
2.สร้างความเข้าใจเพื่อ
จุดหมายในการพัฒนา
กระทรวงการต่างประเทศ 
ดิจิทัล 

**ปีแห่งการปรับการ
ท้างาน สู่องค์กรดิจิทัล 
ปฏิบัติ ติดตาม และ
ประเมินผล ต่อเน่ือง** 
1. พัฒนา และพิจารณา
เทคโนโลยีในระดับสูง 
จากปีท่ีผ่านมา มีการ
เพิ่มทักษะ ความรู้ให้แก่ 
บุคลากร และมี
นวัตกรรม ปรับการ
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ปีท่ี 1 
ปี 2565 

ปีท่ี 2 
ปี 2566 

ปีท่ี 3 
ปี 2567 

ปีท่ี 4 
ปี 2568 

ปีท่ี 5 
ปี 2569 

ท้ังระบบใหญ่ เล็กเพื่อ
ระดมแนวคิด น้ามาสู่
การวางแผนการออกแบบ
เพื่อใช้ประโยชน์และ
สร้างโครงการท่ี
ให้บริการแบบบูรณา
การร่วมกัน 

เล็ก ใช้งบประมาณ 
ไม่มากคล่องตัวในการ 
บริหารจัดการ 
4. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
และน้าเสนอความ
คิดเห็น  
5. พิจารณาถึงกฎ 
ระเบียบ ในการปรับ
โครงการ 

เตรียมทีมงานเพื่อ
สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือ 
2. ออกแบบ วางแผน
เพื่อจัดท้าโครงการโดย
พิจารณาถึงการบูรณา
การข้อมูลร่วมกัน 
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะ
น้ามาใช้ และการคิด
ออกแบบ 

3. ใช้ประโยชน์จาก
ระบบหรือบริการท่ี
พัฒนา จัดท้า 
feeback ปรับปรุง 
บริการให้ดีขึ้น 
4.ผลักดันในการจัดต้ัง
กองทุนเพื่อสนับสนุน
การทดลอง วิจัย 
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

ท้างานส้าเร็จ 
2. เริ่มน้ามาใช้ ข้อมูล 
ท่ีได้ สามารถน้ามา
วิเคราะห์ มีบริการท่ี
สามารถปรับเปลี่ยน 
ได้ตลอดเวลา และ
พร้อมตามเทรนด์โลก 
เริ่มเป็น smart  
office ยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4  รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการวางแผน 

ขั้นตอน กระบวนการวางแผน 
1 .เตรียมการ -  แต่งตั้งคณะท้างาน /รวบรวมข้อมูลส้าคัญ 
2. วิเคราะห์องค์กร -  น้าแผนเดิมมาทบทวน /วิเคราะห์ SWOT analysis  
3. ก้าหนดเป้าหมายองค์กร -  ก้าหนดวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก 

-  ภารกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

-  ประชุมระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็น  
4. จัดท้าแผน -  วิเคราะห์ SWOT analysis 

-  ประชุมก้าหนดภารกิจ /เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

-  ศึกษาดูงานหรือขอค้าแนะน้าจากหน่วยงานอื่น 
5. ขออนุมัติแผน -  คณะท้างาน และที่ประชุมลงมติ 
6. ก้าหนดแนวปฏิบัติและเริ่มแผน -  แผนปฏิบัติการ บูรณาการงานรูทีน จัดสรรงบ แผนปฏิบัติ

การประจ้าปี (หรือก้าหนดรอบละ 6 เดือน) 
7. ประเมินผล -  ติดตามสถานะความคืบหน้า ประเมินผล หากท้าแผนรายปี 

ให้ประเมินรายไตรมาส หากท้าแผน 6 เดือน ให้ท้าสรุป
รายงาน ราย 6 เดือน และรายงานประจ้าปี  

 

ศึกษา เทรน เทค โนโลยี ฯ  upskil/reskill 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอก 
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4.2.1.11 ผู้ศึกษาขอเสนอ เป็นการยกตัวอย่างในรูปธรรม ในการก้าหนดเป้าหมาย
องค์กร โดยขอเสนอแนะในการก้าหนดวิสัยทัศน์ และปรับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรได้เห็น
จุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์เดียวกัน มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการผลักดัน ไปสู่ความส้าเร็จ  
ในการปฎิบัติงาน การบริหารและการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน เสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
การต่างประเทศ ตามแผน Digital Roadmap เพ่ือให้บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีฯ ทราบถึงเป้าหมาย
ที่จะน้าพาองค์กรในระยะ 5 ปี 

“องค์กรหลักในการสนับสนุนงานด้าน ICT ที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมุ่งสู่การบริหารองค์กรและให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์
นวัตกรรม น้าเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้าง Work Life Balance ให้กับทุกคน” 

 
 
 
 
 
 
 

2) วัฒนธรรมองค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผน Digital Roadmap บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีฯ จะเต็มเปี่ยมไป
ด้วยคนเก่ง คนดี เป็นองค์กรที่น้าเรื่องของ SMART เป็นองค์กรที่สร้างรอยยิ้ม มีความเต็มใจ เสียสละ
ในการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ศึกษาขอเสนอวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่ “SMART ICT” 
ดังนี้ 

S : Service Mind /Startup Service /Security รักที่จะให้ (บริการ) 
ให้ (รอยยิ้ม) รักษาและปกป้อง พร้อมรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ ยกระดับการให้ 
บริการเพ่ือน้านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับใช้ในการท้างาน พร้อมก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของ
อันดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก 

M : Modern and Creativity รักที่จะพัฒนาสิ่งที่ทันสมัย องค์กร
ที่มีความทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและน้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

A : Achievement Orientation รักงานที่ท้า มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

องค์กรหลักในการสนับสนุนงานด้าน ICT ที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
มุ่งสู่การบริหารองค์กรและให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  

สร้างสรรค์นวัตกรรม น้าเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้าง Work Life Balance ให้กับทุกคน 

วิสัยทัศน ์



73 

 

R : Respect in Society รักสังคม มีจิตส้านึก มีจิตสาธารณะ เห็น
คุณค่าและเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

T : Timely รักษาเวลา การท้างานใด ๆ จะส้าเร็จไม่ได้ หากไม่มี
การวางแผน มีกรอบเวลา เพ่ือเป็นการก้าหนดความชัดเจน จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ 
กรอบระยะเวลาในการพัฒนาองค์กร 

I : Integrity รักคุณธรรม องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

C : Care and Accountability รักและผูกพัน มีใจรัก ผูกพันและ
รับผิดชอบในองค์กร  

T : Teamwork Team Spirit and Cooperation รักทีม ร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียว ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในทุกมิติขององค์กร 

4.2.1.12 ร่างยุทธศาสตร์องค์กร  
ผู้ศึกษาขอน้าเสนอร่างยุทธศาสตร์องค์กร จากท่ีศึกษาและท้าความเข้าใจ

แผนต่าง ๆ ที่ใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ผู้เขียน
ได้หยิบยกมา 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ.2561-2580) 
ผลการศึกษาแนวคิดในการพัฒนา แผนรัฐบาลดิจิทัล ทั้งจาก สิงคโปร์ เวียดนามกระทรวงการคลัง 
กรมที่ดิน (กระทรวงมหาดไทย) โดยหลักส้าคัญที่โดดเด่นที่ผู้ศึกษาขอหยิบยก และเห็นว่าหาก
กระทรวงการต่างประเทศน้ามาประยุกต์ น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือจัดท้ายุทธศาสตร์ 
นโยบาย และให้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงที ในมิติการต่างประเทศ 
ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยี
ด้านเครือข่ายที่มีความเหมาะสม โดยต้องมีความเสถียรและปลอดภัยสูงสุด 

2) บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีมาตรฐานข้อมูล 
จัดท้านโยบายการใช้และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การจัดท้าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ พิจารณา
การใช้ cloud computing มีนโยบายในการขับเคลื่อนการใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) 
และ AI 
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3) การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ 
เพ่ืมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยกระดับการให้บริการประชาชน 

4) สร้างความเชื่อมั่น ทุกระบบสารสนเทศต้องที่มีมาตรฐาน มีความเสถียร 
มีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมจัดท้านโยบายการใช้งาน การเข้าถึงระบบ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ตัดสินใจในระดับที่ซับซ้อนได้ สามารถตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และพร้อมเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ผู้ศึกษาขอเสนอร่างยุทธศาสตร์ (strategy) เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมที่มี
ความเป็นไปได้ การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART ICT ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: S-startup service การยกระดับการให้บริการโดยใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยแนวคิดแบบใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรม
ด้านบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: M-management momentum การยกระดับการ
บริหารจัดการให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่  3: A-Advanced Infrastructure บู รณาการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: R-Reskill/upskill พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในยุค
ดิจิทัล เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ิมทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และพัฒนา
ทักษะเดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่  5: T-Timely มีระยะเวลา กรอบเวลาที่ สามารถ
ด้าเนินการให้ส้าเร็จ มีความชัดเจนของแผนการด้าเนินงาน ควบคู่กับแผนประเมิน เพ่ือวัดผล ติดตาม
ความคืบหน้า จนถึงประสบความส้าเร็จตามเป้าประสงค์ 

4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในการรวบรวม ศึกษาข้อมูลทุกมิติ ผู้ศึกษาจะขอเสนอแนวคิด

การปรับกระบวนการท้างาน แนวคิดในการออกแบบระบบ ให้กับกลุ่มงานนิติการ ซึ่งได้จากการ
สัมภาษณ์ และเข้ากับกลยุทธ์ภาคเอกชน ที่ตอบสนองต่อความต้องการระบบและบริการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้อง อาทิ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมและต่อยอดในบริบทด้านการต่างประเทศ รักษาผลประโยชร์ของชาติในด้าน
งบประมาณแผ่นดิน ทั้งยังเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ พัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรของกลุ่มงานนิติการ ในด้านการปฏิบัติงานด้าน 
นิติการนั้น ยังไม่มีระบบบริหารจัดการในเรื่องการตามทวงหนี้ในระหว่างการช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ ที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก หรือปัญหาสุขภาพที่จ้าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทยของกองคุ้มครองฯ และมีหลักฐานเรื่องงบประมาณต่อคนไทยที่เป็น
ลูกหนี้ของรัฐ กลุ่มงานนิติการมีบทบาทและหน้าที่หลากหลาย และมีกระบวนการทางเอกสารมากมาย
ที่ต้องจัดท้า ท้าให้เกิดภาวะโอนย้ายหรือลาออกของข้าราชการ และไม่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรเพ่ิม 
ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรกับปริมาณงานที่ได้รับ ส่งผลต่อสภาพการท้างาน ปัญหา
สุขภาพ ประสิทธิภาพในการท้างาน เนื่องจากแต่ละคดีมีระยะเวลาจ้ากัดท่ีต้องรีบด้าเนินการ หลังจาก
ที่รับเอกสารน้าส่ง และด้วยงานต้องอาศัยเวลาในการพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจ หากมีการน้า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ เพ่ือแบ่งเบาภาระ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการติดตามงบประมาณแผ่นดิน 
แผนงานและจัดกลุ่มคดีตามแต่ละประเภท เช่น จัดประเภทตามจังหวัด เพ่ือวางแผนในการเดินทาง 
งบประมาณ และบุคลากรที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกรณีของความช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศนั้น มีงบค่าใช้จ่ายหลักล้านบาทต่อคน ซึ่งส่วนนี้ท้าให้เกิดความสูญเสียงบประมาณ
แผ่นดินไปอย่างมาก 

จากการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ต้องน้ามาใช้ รวมถึงผลลัพธ์ในการออกแบบ
ระบบ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินในส่วนของเวลาที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการแต่ละกรณี ซึ่งต้องการ
ระบบที่เตือนการหมดอายุ และจ้าเป็นต้องทราบสถานะของลูกหนี้ปัจจุบัน อาทิ หากทราบข้อมูล
ปัจจุบัน สถานะของประชาชน อายุขัย สถานะ ที่อยู่ปัจจุบันเพ่ือด้าเนินการวางแผนส่งหนังสือทวงหนี้ 
จ้านวนเงินที่ต้องจ่ายคืน หรือไม่มีชีวิต ต้องด้าเนินการในส่วนผู้แทนเพ่ือจ่ายคืนแทนผู้เสียชีวิต ของ 
การเดินทางไปขึ้นศาลในแต่ละจังหวัด เพ่ือสรุปและสามารถวางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ที่
จ้าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยการสรุปข้อมูลของลูกหนี้ แต่ละจังหวัด หรือประเมินการเดินทาง 
ระยะเวลา และสามารถรายงานสถานการณ์ด้าเนินการแบบ  real time ได้ นอกจากนี้ควรจัดท้า 
dashboard เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  

ส้าหรับการออกแบบ หรือจ้าเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลนั้น จะมีส่วนหลัก ๆ ที่เป็น 
ต้นเรื่อง อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลคนไทย ข้อมูลบัตรประชาชน) สถานทูต /สถานกงสุล 
(งบประมาณที่ใช้ดูแลคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ จนถึงการส่งกลับไทย) กรมการกงสุล 
กองหนังสือเดินทาง (ข้อมูลรายละเอียดใน ePassport) กองคุ้มครองฯ (มีข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิแหล่ง
ที่ให้ความช่วยเหลือ (สอท/กสญไทยทั่วโลก) ข้อมูลงบประมาณที่ให้ความช่วยเหลือ ใบส้าคัญในการ
จ่ายคืนหลวงของคนไทยที่ประสบเหตุ ซึ่งจะระบุจ้านวนเงิน ระยะเวลา ในการช้าระหนี้ ข้อมูลที่ติดต่อได้ 
เป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีผลทางกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมบังคับคดี ศาลจังหวัด 
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ส้าหรับด้านข้อมูล ผู้ศึกษาเห็นว่าในกรณีการติดตามที่อยู่ปัจจุบัน ในช่วงความท้าทาย
ของโรคระบาด จะมีการเก็บข้อมูลผู้ที่ต้องการรับวัคซีน ข้อมูลผู้เสียชีวิต ซึ่งหากมีการจัดเก็บและ
บูรณาการและน้ามาใช้ประโยชน์ได้ จะน้ามาช่วยในด้านระบบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของกลุ่มนิติการ 
จ้าเป็นต้องการข้อมูลของคนไทยที่ต้องติดตามการช้าระหนี้ที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วหากบริหาร
หรือลดขั้นตอน กฎหมาย กฎระเบียบด้านการใช้ข้อมูล โดยตั้งเหตุผลและหลักการที่ค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยแล้ว  

การท้า digital transformatiion ในด้านการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล จะพิจารณาจากข้อมูลที่มี แหล่งข้อมูล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในด้านการออกแบบระบบนั้น หัวใจส้าคัญที่ต้องมีคือ ระบบเครือข่ายทุกประเภท ระบบฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และต้องค้านึงระบบที่เสถียรภาพและมี
ความต่อเนื่องของระบบ ด้วยการมีระบบส้ารองข้อมูล นอกจากนี้ ยังต้องค้านึงถึงพระราชบัญญั ติ 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
ของภาครัฐ และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

ในด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากภาครัฐ มีบุคลากรน้อย และจ้านวนงานที่เพ่ิมขึ้นใน
แต่ละปี ผู้ศึกษาคิดเห็นว่า งานบางประเภทสามารถจัดจ้างภาคเอกชนเข้ามาดูแล เช่น การจัดท้า
ระบบการให้บริการ แต่ภาครัฐเป็นผู้ก้ากับดูแล วางนโยบายในการเข้าถึงข้อมูล การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐ เพ่ือบูรณาการข้อมูลโดยต้องศึกษาแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากที่สุด และ
การติดตามทวงหนี้ ในภาคเอกชน ธนาคารจะมีส่วนงานเฉพาะเพ่ือแยกงานให้ชัดเจนระหว่างนิติกร
และเจ้าพนักงานติดตามทวงหนี้ ในส่วนนี้หากมีการศึกษาข้อกฎหมาย หรือสามารถลดข้อจ้ากัดได้   
ผู้ศึกษาคิดเห็นว่าควรจะด้าเนินการให้ชัดเจน พิจารณาบทบาทหน้าที่ และน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับทุกสายงาน ซึ่งผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะในบทต่อไป 

กระทรวงการต่างประเทศ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากพิจารณางบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง ได้
ด้าเนินการและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับกรณีที่ผู้ศึกษายกตัวอย่างนั้น ขอให้มุมมองดังนี้ 

1) ข้อมูลที่น้าส่งเริ่มต้นการสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งการคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหนึ่งในภารกิจส้าคัญของกระทรวงการต่างประเทศ ดังที่มี
ก้าหนดภารกิจของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 44 ตามกฎกระทรวง แต่สถานทูต/ 
สถานกงสุลใหญ่เหล่านี้  

                                           
44 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2545, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 119 
ตอน 105 ก (14 ตุลาคม 2545). 
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2) น้ากรณีศึกษาดังกล่าวเพ่ือวิเคราะห์ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1) จัดท้าระบบเพื่อติดตามสถานะและระบบทวหนี้ของการให้ความช่วยเหลือ

คนไทย โดยใช้ฐานข้อมูลกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ฐานข้อมูลคนไทยของกระทรวงมหาดไทย 
อาทิ ข้อมูลหนังสือเดินทางไทย ข้อมูลบัตรประชาขน เบอร์ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ/ในไทย ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ระหว่างพ้านักในต่างประเทศ ผู้ที่ติดต่อได้ในไทย เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบัน 
กระทรวงฯ มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลคนไทยแล้ว  

2.2) การน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และบูรณาการร่ วมกัน และหากมอง
ภาพรวมการเก็บข้อมูลไม่ใช่เฉพาะแต่ข้อมูลคนไทยในต่างประเทศเท่านั้น หากมีข้อมูลขนาดใหญ่ 
สร้างและพัฒนาระบบไปสู่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และจัดท้าระบบให้สอดคล้อง
กับบริบทด้านการต่างประเทศ เศรษฐกิจ ความท้าทาย หรือการปรับเปลี่ยนในด้านต่ าง ๆ ชอง
กระทรวงการต่างประเทศ นับเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์โลกทุกทวีป โดยเฉพาะประเด็น
ด้านการเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และความร่วมมือกับนานาประเทศ จากการสานสัมพันธ์
ทางการทูต สิ่งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และสามารถเชื่อมโยงได้กับหน่วยงานรั ฐในไทย และ
ต่างประเทศ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อชาติ และรวมไปถึงภาคประชาชน และภาคเอกชนด้วย 

หากเกิดกรณีที่ต้องให้ความคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่กงสุลประจ้าส้านักงานในต่าประเทศ จ้าเป็นต้องด้าเนินการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบ หากมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบ web-based mobile-app ที่รองรับทุก platform 
เหมาะสมกับการท้างานนอกสถานที่ผ่าน smart phone และต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นหลัก สิ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลเหตุของการช่วยเหลือคนไทย 
ที่ได้รับความช่วยเหลือ งบประมาณที่เบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือ เอกสารใบแจ้งหนี้เพ่ือรอการช้าระ 
ก้าหนดระยะเวลาจ่ายช้าระหนี้ ค่าธรรมเนียนตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งหากด้าเนินการจัดท้า
ได้เป็นรูปธรรม และกลุ่มงานนิติการจะต้องน้าข้อมูลดังกล่าวมาสานต่อเพ่ือจัดการทวงหนี้เพ่ือน้า
งบประมาณกลับคืนงบประมาณแผ่นดิน หากมีการบูรณาการร่วมกัน จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในทั้ง
ด้านข้อมูล การด้าเนินการที่ส่งเสริในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน ผู้ศึกษาคิดว่าน่าจะเกิด
ประโยชน์สามารถสรุปข้อมูลสถิติการให้การช่วยเหลือ งบประมาณท่ีให้ความช่วยเหลือ และเรียกดูได้ 
real time จัดท้าสถิติด้านงบประมาณ จ้าแนกประเภทของการช่วยเหลือ จ้าแนกประเภทของคนไทย
ในแต่ละสถานทูต/แต่ละประเทศ นอกจากนี้หากมีข้อมูลจ้านวนมากแล้ว สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพ่ือลดหรือป้องกันเหตุที่จะเกิดในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย และน้าไป
ต่อยอดในการบูรณาการจากข้อมูลขนาดใหญ่โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.3) การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการท้างาน จ้าเป็นต้องมีมาตรฐาน
ตั้งแต่กระบวนการท้างานที่เกิดความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น มีแผนงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
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บริบทของความร่วมมือ ภัยคุกคาม ความท้าทายด้านความมั่นคง ลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต  

3) การจัดสรรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากร 
มีแผนงานการพัฒนาต่อยอดที่ต่อเนื่อง หรือท้าระบบบริการด้านต่าง ๆ ที่น้าไปใช้กับสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก โดยเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
กลางในการบริหารจัดการในภาพรวม โดยเฉพาะเชิงเทคนิคและโครงสร้าง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ 
นโยบาย มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรฐาน ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูล 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเป็นระบบ มาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การดูแลระบบให้มีประสิทธิภาพและมี
ความน่าเชื่อถือ การจัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พิจารณาเรื่องศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computiing) 

4) สร้างความร่วมมือ บูรณาการไปพร้อมกัน ระหว่าง 2 หน่วยงานหลัก ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งบูรณาการภาครัฐ และให้บริการประชาชน และ
อาจจะร่วมมือไปยังภาคธุรกิจ ในการรับช้าระเงิน ผ่าน application ibanking โดยภารกิจหลักของ
กระทรวงฯ แบ่งการดูแล 2 ประเภทงาน จาก 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

4.1) งานบูรณาการส่วนกลาง ด้าเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวง  

4.2) งานบรูณการด้านกงสุล ด้าเนินการโดยศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและ
สารสนเทศ ส้านักเลขานุการกรม กรมการกงสุล 

ผู้ศึกษาคิดเห็นว่า การให้ความส้าคัญต่อการบริหาร จัดการภาครัฐ ค้านึงถึงการ
เปิดเผยข้อมูล โดยน้าหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ45 มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของ
หน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลความลับราชการ  ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูล
ส่วนบุคคล และ ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งจะน้าไปสู่การวางแผนเพื่อการออกแบบระบบสารสนเทศ 
โดยค้านึงถึงการเข้าถึงข้อมูล ตามล้าดับชั้นความลับ และจ้าเป็นต้องอาศัยพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายข้อมูลเพ่ือก้าหนดชั้นความลับของข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวทาง
หรือมาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (data classificationguideline/standard) ที่ก้าหนดไว้
เพ่ือให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาคุณภาพของข้อมูล โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (data governanace framework) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ และในขณะนี้ 

                                           
45 Data Governane Framework กรอบการก้ากับดูแลข้อมูล เวอรชั์น 1.0 (2561, 15 มิถุนายน). 
https://www.dga.or.th/th/profile/2108/ 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA หรือที่ย่อมาจาก 
Personal Data Protection Act จะเริ่มบังคับใช้ เต็มรูปแบบในวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลายนิ้วมือ เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือ
จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ชาติ และ
บริการประชาชนให้ได้สูงสุด  

 
ภาพที่ 11 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance Framework 

ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36377/ 
 
จากสมมุติฐานการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

กระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรณีศึกษา หากมี
ความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยความส้าเร็จแล้ว คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศจะ
ก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงการต่างประเทศดิจิทัล ด้วยการปฏิบัติดังนี้ 
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1) การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง 
2) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน 
3) การเสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล 
4) การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน  
5) การทบทวนแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง 
6) การรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน้าไปพัฒนาปรับปรุงการบริการ 
และสุดท้ายคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการ

ท้างาน เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภาคส่วน นั่นคือ การผลึกก้าลังกันด้วยสามค้า “People Process 
Technology” 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาท 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือน้าไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาประเทศและเป็นสิ่งที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและด้าเนินชีวิต 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท ค้านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต ที่ส้าคัญจะต้ องมี “สติ ปัญญา 
และความเพียร” ซึ่งจะน้าไปสู่ “ความสุข” ในการด้าเนินชีวิตอย่างแท้จริงและพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

“...การพัฒนาประเทศจ้าเป็นต้องท้าตามล้าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล้าดับต่อไป...”  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงการต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงสู่กระทรวงดิจิทัล 
ตามวิสัยทัศน์ “การต่างประเทศมีพลวัตและเอกภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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