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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล หรือ สศด. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อ 24 มกราคม 2560 “เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ”  และเพื่อให้การขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมี
ความสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สศด. จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 
ปี พ.ศ. 2561-2564  ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการ
ตามนโยบายของประเทศ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจของ
องค์กร โดยยึดหลักความสอดคล้องกับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มากำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางเป้าหมายการดำเนินงาน โดย
พิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความเจริญ ความทันสมัยในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นสำคัญ 

 แผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 จะอยู ่ภายใต้แนวคิด Digital 
Thailand อันสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงของประเทศ โดยมุ ่งเน้นการสร้าง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงโดยเฉพาะการพัฒนาหรือบรรเทาปัญหาในประเด็นหลักที่เป็น
โจทย์สำคัญหรือความต้องการของประเทศเพื่อให้เห็นผลกระทบจากการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล”  และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ สศด. จึงได้กำหนดกำหนดพันธกิจ ขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมใน 5 เรื่องดังนี้ 

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ ติดตาม
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต และเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายหรือกฎระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรม หรือ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม
และท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน และการสร้างระบบนิเวศน์ ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 



 

 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ กลไก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล 

พันธกิจทั้ง 5 ด้านนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใน
อีก 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายในระยะ 4 ปี   

“เพื่อสร้างผลงานด้านดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้จริง คิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของ สศด. ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564”  

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรของ สศด. ในการตอบสนองความ
ต้องการ และนโยบายของประเทศเป็นสำคัญ มุ่งสู่การส่งมอบผลงานคุณภาพ จากความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตรในการผลักดันการผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานเชิงรุกในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตใน

อนาคตของประชาชนส่วนใหญ่ 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการปรับตัวประเทศ

ไทยสู่ 4.0 และอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศด้วย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

โดย สศด. มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องภารกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันมองเป้าหมายไปที่จุดเดียว (Focus and Alignment) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างสูงสุด และคุ้มคา่  
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บทที่ 1 ความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตที ่ผ่านมา โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการปรับเปลี ่ยนรูปแบบ
พฤติกรรมการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกๆ มิติ ทั้งการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การ
บริหารราชการแผ่นดินต่างๆเป็นต้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อ่ืนๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน ทํา
ให้ประชาชน ชุมชน และธุรกิจ เข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านตลาดและบริการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ 
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศได้ คล่องตัว ขยายวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น การสื่อสารของผู้คนใน
สังคมที่ทำให้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา  การได้รับความสะดวกในการดำเนินการทาง
ธุรกรรมต่างๆ ทั้งการชำระเงินผ่าน application บนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หรือการเข้าใช้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางอาชีพใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างจากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศต่าง ๆ      
ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการออกมาตรการ นโยบายภาครัฐ  ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการ
เติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเช่นกัน เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก
และเพื่อเตรียมเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในหลายด้านที่สำคัญ ซึ่งเป็น
ประเด ็นท้าทายในการขับเคลื ่อนประเทศให้เต ิบโตอย่างยั ่งย ืน ทั ้ง จากผลิตภาพการผลิตรวมของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การพึ่งพิงการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
สถานการณ์ Middle Income Trap ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิมสู่การตลาดและเกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว และความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่ยังคงเป็นประเด็นเรื้อรังจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยแบ่งกลุ่มประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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1. ประเด็นอุบัติใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งในมิติประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาครัฐในการบริหารจัดการประเทศต่อภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ และภาค
ประชาชนในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงควรให้ความสำคัญกับการ
พิจารณาแนวโน้มในอนาคต เพ่ือให้สามารถปรับตัวและเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที 

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society มาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่ง
เป็นปีที่ไทยมีประชากรผู้สูงวัย (อายุมากกว่า 60 ปี) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของประชากร
ทั้งประเทศ ผ่านมาจนถึงเมื่อปีก่อนคือปี 2559 ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย เปิดเผยว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยของไทยเพ่ิมเป็นร้อยละ 16 มีจำนวนรวม 11 ล้านคน
จากทั้งประเทศ1  ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มที่จะโตได้ช้าลงใน

อนาคตเนื่องจากสัดส่วนคนทำงานลดลง โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.5 ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา อาจชะลอลงเป็นร้อยละ 3-3.5 เท่านั้น นั่นหมายถึงว่า คุณภาพชีวิตของคนไทยจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่
ควรจะเป็นถึง 2 เท่า ในช่วงเวลา 70 ปี2 สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือประเทศไทยจะ ‘แก่ก่อนรวย’ การขาดแคลน
ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานในขณะที่เรายังไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจ
ทำให้ประเทศไทย ‘ติดกับดักรายได้ปานกลาง’ ตลอดไปก็เป็นได้  ดังนั้น จึงเป็นประเด็นท้าทาย  ในการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมสูง ทั้งในด้านแนวโน้มกำลังแรงงานที่ลดลง  การสร้างความมั่นคงด้านรายได้
ของคนทุกช่วงอายุ การพัฒนาสิ่งอำนวยสะดวกในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจ
เพ่ือตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนไป 

2. ความเป็นเมือง (Urbanization) เมืองใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน
อนาคต และโลกดิจิทัล ที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งได้เชื่อมโยง
ผู้คนผ่านอินเทอร์เน็ตและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน สร้างให้เกิดโอกาส
มากมายในการทำธุรกิจในอนาคตที่ต่างไปจากเดิม และการดำเนินชีวิตของคนในสังคม  ข้อมูลจากองค์การ
สหประชาชาติคาดว่า ในปี ค.ศ. 2020 ประชากรโลกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ใน
ปัจจุบันไปเป็นร้อยละ 60 หากกล่าวถึงความเป็นเมืองในยุคนี้ ความเป็นเมืองแบบ Smart city อย่างสิงคโปร์
และฮ่องกงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด โดยทั้ง 2 ประเทศมีอัตราความเป็นเมืองอยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นอันดับ 1 
ของโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทั้ง 2 ประเทศมีขนาดพื้นที่ไม่มาก ทำให้สามารถจัดวางโครงข่ายโทรคมนาคมได้
อย่างครอบคลุม ผู้ซื้อผู้ขายจึงได้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงตลาดได้ด้วยต้นทุนทางธุรกรรม
ที่ต่ำมาก แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกเมืองจะสามารถพัฒนาตามแบบสิงคโปร์หรือฮ่องกงได้ เพราะระดับการ
พัฒนายังไปไม่ถึงระดับนั้น เช่น บราซิล ไนจีเรีย อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ประเทศไทย โดยความเป็นเมือง 

 
1 UN สำรวจ ณ ปี 2558 
2 https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=2707 
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(Urbanization rate) ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 50 อันดับความเป็นเมืองอยู่ที่อันดับ 124 ของโลก สะท้อนว่าความ
เป็นเมืองของไทยยังไม่สูง เป็นระดับที่ยังต้องพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันที่
ต้องลงทุนสูง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ประเด็นท้าทายคือ 
การพัฒนาความเป็นเมืองจะต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และรัฐควรกำหนด
ทิศทาง และมีบทบาทในการพัฒนาความเป็นเมืองเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายเท่า
เทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงกับทุกพื้นที่ ตลอดจนการขยายโครงข่ายระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
และต้นทุนต่ำท่ีจะสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพ่ือให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการ
ยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระจายสินค้าด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เป็นต้น  

3. ความชาญฉลาดจะมีทุกหนแห่ง เพราะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น
มากมาย อาท ิ Internet of Things, Robots, Artificial Intelligence 
(AI), Drones, Blockchain, Virtual reality, 3D Printing และ Electric 

vehicle ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตอย่างมากในปัจจุบัน และจะมากขึ้นใน
อนาคต ซึ่งหากพิจารณาในด้านผู้ใช้งานเทคโนโลยีขั ้นพื้นฐานอย่าง Internet พบว่าคนไทยมีอัตราการใช้ 
Internet ต่อหัวมากกว่าค่าเฉลี่ยโลกและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และใช้เวลากับ Mobile Internet มาก
ที่สุดในโลก เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน3  แต่หากพิจารณาในด้านความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยยังเป็นการพัฒนาในระดับของการรับช่วงการผลิตอยู่มาก คือรับจ้างผลิต
ตามคำสั่งซื้อมากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการในรูปแบบนวัตกรรม ซึ่งหากยังคงสถานภาพการผลิตเช่นนี้
อยู่จะส่งผลต่อการสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ จึงเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญ ใน
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บริการนวัตกรรม
สัญชาติไทยออกสู่สายตาประชาคมโลก 

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและอำนาจโลก กลุ่มประเทศในเอเชียจะมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เห็นได้จากสัดส่วน GDP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ต่อ GDP โลกในช่วงปี 2010-2022 จะอยู่ที่ร้อยละ 30 แซงหน้ากลุ่มประเทศยุโรปและ
สหรัฐฯ ที่อยู่ที่ 25 และ 24 กลุ่มเศรษฐกิจบริกส์ (BRICS) จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า 2 เท่า โดยมี
มูลค่าทาง GDP เป็นร้อยละ 38 ของจีดีพีโลก ขณะที่ประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีน ชนชั้นกลางจะเป็นผู้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพาอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในเวทีเศรษฐกิจโลก4 ถือเป็นโอกาสและ
ความท้าทายของตลาดเกิดใหม ่ 

 
3 อ้างอิงข้อมูลจาก Hootsuite, We are social, Singapore 
4 https://themomentum.co/successful-feature-5-megatrends-2030/ 
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5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปี 2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ เช่น ผู้หญิงจะเข้ามา
มีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น ในขณะที่ผู้ชายมีสัดส่วนในตลาดแรงงานลดลง
อย่างต่อเนื่อง แตภ่าครัฐจะมีขนาดเล็กลงแต่ฉลาดขึ้น และให้บริการดีข้ึน เนื่องจาก
ข้อจำกัดของงบประมาณ ทำให้ต้องฉลาดขึ ้นและต้องเล็กลง พร้อมกับความ

คาดหวังของประชาชนต่อภาครัฐรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีส่วนทำให้ภาครัฐต้อง
ให้บริการดีขึ้น5 ขณะที่ความเป็นปัจเจกบุคคล ในอีก 10 ปีข้างหน้า Gen Y (ช่วงอายุ 20-35 ปี) จะมีบทบาท
มากขึ้น ทั้งด้านกำลังแรงงานและการบริโภค ดังนั้น ภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวอย่างไรให้ตอบสนองรูปแบบ
การทำงานและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนกลุ่มนี้6 ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงานได้ 

โดยประเด็นท้าทายเหล่านี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่
มีรายได้สูงต่อไป 

2. สถานการณ์ของประเทศไทย 

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญตามความก้าวหน้าของกระแสโลก จากปัจจัย
ต ่างๆภายนอกประเทศ  จากการศึกษา และทบทวนสถานะภายในประเทศด้านส ังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเทศไทยได้มีการปรับตัวในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถสรุปสถานะของประเทศในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องได้
ดังนี้ 

 2.1 สถานภาพทางสังคมของประเทศ  

ด้านโครงสร้างประชากรของไทย จากอดีตจนปัจจุบันประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น โดย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าภาวะสังคมไทยปี 60 คนไทยมีอายุยืน
ยาวขึ้น แต่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อและการเกิดอุบัติเหตุ  จากข้อมูลของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอายุเฉลี่ยของคนไทย เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 75 
ปี ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็น 75.4 ปี ในปี 2560 ส่งผลต่อสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้น ประชากรวัย
แรงงานจะต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยคาดการณ์สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2570 คนวัยแรงงานจำนวน 3 คน จะต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน (ปี พ.ศ. 2550 คนวัย
แรงงาน 6 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ผู้สูงอายุสามารถลดการพ่ึงพา และสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้โดยไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลาน 

 
5 ถอดรหัสแนวโน้มใหญ่ของโลกปี 2020: โอกาสและการปรับตัวของธุรกิจในอนาคต, วารสารการจัดการ, 2559 
6 ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2560 
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ด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานของประเทศ ที่ความ
เจริญยังกระจุกตัวไม่กระจายตัวสู่ท้องถิ่น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการสร้างอาชีพของประชาชนที่อยู่ห่างไกล
ยังไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การรับบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข การรับบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานจากภาครัฐ  เป็นต้น 

 ด้านการศึกษาเรียนรู้และการทำงานเพื ่อนำไปสู่สังคมฐานความรู ้ โดยในปัจจุบันนโยบายด้าน
การศึกษาของประเทศไทยสนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีกลไกสนับสนุนทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบ แม้ว่าการดำเนินงานของภาครัฐที่กำหนดให้มีการศึกษา
ภาคบังคับ แต่เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของระบบการศึกษาไทยพบว่า ยังขาดการจัดการระบบการศึกษา
เฉพาะเพื ่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระดับ Literacy ระดับนานาชาติ (Programmer for International Student 
Assessment: PISA) ซึ่งทดสอบนักเรียนวัย 15 ปี  ในด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) อันเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาเป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านดิจิทัลในอนาคต พบว่าประเทศไทยมีคะแนนทุกด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 
นอกจากนี้จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลน้อย อีกทั้งสัดส่วนผู้ทำงานด้านไอซีทีต่อผู้มีงานทำทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 1 ส่งผลให้การ
ปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมดิจิทัลทำได้ยาก 

 2.2 สถาพภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ด้านการลงทุนของไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของประเทศลดลง มูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากต่างประเทศ (Net Foreign Direct Investment: Net FDI)  ลดลงเกือบร้อยละ 40 จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาด (Market share) ในการดึงดูด Net FDI จากโลก 
ขณะที่ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเอเชีย7 อีกทั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา การซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์โตเฉลี่ยถึงร้อยละ 9 ต่อปีในขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจที่นำเข้าเครื่องจักรมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อน กลับเป็น
ธุรกิจโทรคมนาคม และพลังงานทดแทนที่คิดรวมกันเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 4 ของการนำเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ท้ังหมด อีกท้ังยังเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมและการให้สัมปทานภาครัฐ สะท้อนว่า
ไม่ใช่เพียงระดับการลงทุนในภาพรวมที่ลดลง แต่ที่มาของเม็ดเงิน ลงทุนที่เหลืออยู่ ส่วนหนึ่งยังต้องพึ่งการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ถ้าไม่มีนโยบายภาครัฐ เอกชนอาจไม่ได้ลงทุนขนาดนี้  และกว่า 3 ใน 4 ของ Net FDI 
เป็นการลดลงจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยธุรกิจที่มียอดคงค้างการลงทุนต่างประเทศ 
(Outstanding FDI) ที่ลดลงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน นอกจากนี้ บางส่วนของการ

 
7 บทความชุดการลงทุนเอกชนของไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560 
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ลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการเป็นการควบรวมกิจการ (M&A) ไม่ใช่การลงทุนใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้ผลิต
ภาพการผลิตของไทยเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก โดยสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบการค้าและการบริโภคเปลี่ยนไป จึงควรเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรองรับการ
ลงทุนที่จะเปลี่ยนไป โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาแรงงานให้มีทักษะตรงกับที่
ธุรกิจต้องการหรือดึงดูดคนเก่ง เฉพาะด้านที่ไทยยังขาดแคลน ให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศ  

2) การลงทุนภาครัฐส่วนใหญ่เป็นลักษณะซ่อมสร้างที ่ไม่ช ่วยให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ จาก
ภาคเอกชนมากนัก ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่คาดว่าน่าจะส่งผลให้เกิด
การลงทุนใหม่จากภาคเอกชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องผลักดันให้โครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่เกิดขึ้น
จริงตามกรอบเวลา และปรับบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยตัวเอง สู่การเป็นผู้สร้าง
สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก ต่อภาคประชาชน และเอื้อต่อกลไกการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของ
ภาคเอกชน (Ease of doing business) ซึ่งมีความจำเป็นต่อประเทศ เช่น การลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น สร้าง
ระบบแรงจูงใจให้ธุรกิจลองผิดลองถูก ให้คนที่ล้มเหลวสามารถลุกขึ้นได้ไม่ยาก และพัฒนาระบบการศึกษาให้
คนมีทักษะตรงกับที่ธุรกิจต้องการ 

3) ขีดความสามารถของไทยด้านนวัตกรรมยังอยู่ห่างจากประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย
มาก (ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 ของโลก) ดังนั้นจึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้ธุรกิจไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ
พัฒนาสินค้าให้มีความซับซ้อนและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
โดยควรพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น Automation หรือ A.I. (Artificial Intelligence) และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะตรงกับที่ธุรกิจต้องการ
หรือดึงคนเก่งเฉพาะด้านที่ไทยขาดแคลนเข้ามาในประเทศ  

 ด้านแรงงานของประเทศ ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ที่
ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน และปริมาณกำลังแรงงานที่
ลดลง สิ่งที่ประเทศจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือการยกระดับคุณภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และเพื่อทดแทนปริมาณแรงงานที่กำลังลดลง ลดข้อจำกัดในด้านการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ
ระดับสูง และกลุ่มเชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร โดยแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ในปี 
พ.ศ. 2544-2557 ประเทศไทยมีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์   

 ด้านธุรกิจเกิดใหม หรือสตาร ทอัพ (Startup)8 ในประเทศไทยเพิ่งเริ ่มเป็นที่รู ้จักได้ไม่นาน ซึ่งมี
ความหมายเจาะจงเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีหรือเรียกเจาะจงว่า “เทคสตาร์ทอัพ (Tech-Startup) 
เนื่องจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในโลกอนาคต การพัฒนาเทคสตาร์ทอัพ 

 
8 ปัจจุบัน และ อนาคตของสตาร์ทอพั: ตอนที่ 1 ระบบนิเวศน่าอยู่นั้นสำคัญไฉน โดย จิรัฐ เจนพึ่งพร, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ของไทยเป็นประเด็นท้าทายอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยยังขาดระบบนิเวศน์ที่จำเป็นในช่วงเกิดและเติบโต
และหากจำแนกตามStartup Genome (2017) ระบบนิเวศน์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ 1) แรงงาน
ที่มีทักษะ (Talent) 2) ประสบการณ์ของเมืองที่มีเทคสตาร์ทอัพ (Startup experience) 3) การเข้าถึงตลาด 
(Market reach) 4) การระดมทุน (Funding) และ 5) สมรรถนะ (Performance) โดยไทยมีจุดเด่นและสามารถ
เสริมให้เข้มแข็งในอนาคตได้ คือ ด้านการระดมทุน ด้านที่นับว่าอยู่ในระดับพอใช้ คือ การเข้าถึงตลาด ขณะที่ด้าน
ที่ไทยต้องเริ่มแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างจริงจังคือ ด้านแรงงานและด้านการพัฒนาเมืองให้มีประสบการณ์
เกี่ยวกับเทคสตาร์ทอัพให้มากขึ้นโดยการพัฒนาด้านแรงงานจะมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้แต่ละเมืองมีเทค
สตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์ และหากไทยไม่พัฒนา 2 ด้านนี้ ย่อมทำให้การพัฒนาระบบนิเวศด้านสุดท้ายคือด้าน
สมรรถนะของเทคสตาร์ทอัพจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติได้ยาก9 

 1) สถานการณ์ด้านทักษะแรงงาน ที่วิศวกรซอฟต์แวร์ในไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในเทคสตาร์ทอัพ
น้อยมาก เนื ่องจากบริษัทเทคสตาร์ทอัพที ่อายุเกิน 2 ปี มีเพียงร้อยละ 32 เท่านั ้นเมื ่อเทียบกับโตรอนโต 
(Toronto) เมืองอันดับที่ 20 ของโลกด้านนี้ที่มีสูงถึงร้อยละ 68 และผู้ก่อตั้งเทคสตาร์ทอัพเกินกว่ากึ่งหนึ่งไม่เคยมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี ้มาก่อน (TVCA, 2016) ขณะที ่ปริมาณวิศวกรซอฟต์แวร์ยังน้อย เพราะ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนได้มีจำกัด กอปรกับการได้มาซึ่งวิศวกรต่างชาติยังมีอุปสรรคจากกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือ 
เนื่องจากการขออนุญาตทำงานแยกจากการเดินทางเข้าประเทศ ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาทำงานในไทยต้องขออนุญาต
เข้าประเทศและเดินทางเข้ามาก่อน แล้วจึงขออนุญาตทำงาน ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้รับใบอนุญาตก็ได้เป็นผลให้
การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น  

 ด้านเมืองที่มีประสบการณ์มาก เทคสตาร์ทอัพจะพัฒนาไปจนกระทั่งสามารถออกจากการเป็นสตาร์ทอัพ
ได้ด้วยมูลค่าสูง โดยการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การขายบริษัท หรือการควบรวมกิจการ นอกจากนั้น ประสบการณ์
ของแต่ละเมืองยังสะท้อนจากกฎระเบียบและแนวทางการจูงใจผู้มีส่วนได้เสียต่อการเติบโตของบริษัท เช่น ที่
ปรึกษา และพนักงานเป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณ์กับเทคสตาร์ทอัพน้อยมาก โดยยังไม่มีเทคสตาร์ท
อัพระดับ Unicorn ในปัจจุบัน เนื่องจากภาคธุรกิจไทยไม่ได้ตื่นตัวกับเทคโนโลยีมากนักในช่วงก่อนหน้า กอปร
กับข้อจำกัดด้านแรงงานที่มีทักษะ นอกจากนั้นเครื่องมือจูงใจที่เป็นสากล เช่น ESOP เดิมไม่อนุญาตให้บริษัท
ทั่วไปออกสิทธิ์ดังกล่าวได้ ไทยจึงยังได้ประโยชน์ไม่มากจากการที่พนักงานนำประสบการณ์ทำ งานในบริษัทที่
เติบโตได้ดีออกไปตั ้งบริษัทใหม่โดยเฉพาะหากเทียบกับเพื ่อนบ้านในอาเซียนนอกจากสิงคโปร์ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งมี Unicorn รวมกันแล้ว 5 บริษัท 

 ด้านการเข้าถึงตลาด ศักยภาพตลาดในประเทศอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ เพราะเศรษฐกิจไทยยังใหญ่กว่า
ระบบนิเวศชั้นนำ เช่น อิสราเอล และสิงคโปร์ ขณะที่ในด้านประชากร ประเทศไทยมีมากกว่ารัฐอิลลินอยส์ของ
เมืองชิคาโกถึง 5 เท่า จึงเป็นโอกาสของเทคสตาร์ทอัพไทยที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เจาะตลาดกลุ่มนี้ โดยอาจมี
ความท้าทายอยู่บ้างท่ีผู้ประกอบการไทยต้องทำการตลาดพอสมควร เพ่ือให้คนไทยคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ รวมถึง

 
9 ภาคเทคสตาร์ทอัพมีศักยภาพในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.1.5 การ
พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ทีส่ร้างรายได้สูง (รัฐบาลไทย, 2560) 
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สามารถแบ่งลูกค้ามาจากต่างชาติที่เข้ามาก่อนได้ ขณะที่การเข้าถึงตลาดโลก ไทยอาศัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใน
อาเซียน ทำให้ร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างเทคสตาร์ทอัพไทยเริ่มจะขยายตลาดไปต่างประเทศได้บ้างแล้ว 
(TVCA, 2016) ขณะที่การเชื่อมโยงของไทยกับโลกอยู่ในระดับพอใช้ได้เช่นกัน 

 ด้านการระดมทุน เทคสตาร์ทอัพที่จะระดมทุนได้ยังน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเทค
สตาร์ทอัพในไทยยังมีแนวคิดตอบโจทย์ลูกค้าได้ไม่มาก ความต้องการนำเงินไปลงทุนจึงยังมีไม่มาก และเมื่อ
สรุปภาพรวมตลาดทุนสำหรับเทคสตาร์ทอัพในไทย อาจกล่าวได้ว่าขณะนี้ยังคงมีเงินทุนส่วนเกินอย่างน้อย 100 
ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลดีสำหรับเทคสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในระยะถัดไปได้แก่ ระดับของการลงทุน Series A, 
B และ C โดยยังมีบริษัทท่ีระดมทุนได้ใน Series B และ C น้อยมาก เพียงร้อยละ 12 ของบริษัทเทคสตาร์ทอัพ
ที่เคยระดมทุนไดเ้ท่านั้น 

 ด้านสมรรถนะ สมรรถนะไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเหมือนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่เป็นผลที่เกิดจากการนำ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ ทุนและแรงงาน เพื่อไปผลิต บริการและให้เข้าถึงลูกค้าได้ สมรรถนะของ
ไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ปริมาณเทคสตาร์ทอัพไทยยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อเมืองในระดับโลกอยู่มาก แม้
ภาพรวมนับว่าโตขึ้นพอสมควรโดยในด้านปริมาณ ไทยมีบริษัทใหม่จดทะเบียนในปี  2014 ในหมวดจัดทำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 567 บริษัท สองปีถัดมา ไทยมีเทคสตาร์ทอัพในเครือข่ายจำนวนบริษัทที่ขายได้หรือ
โดนควบรวมกิจการตั้งแต่ปี 2013 อยู่ที่ 3 - 4 บริษัทต่อปี (Techsauce, 2017) ซึ่งสะท้อนว่าเทคสตาร์ทอัพที่
ขายได้หรือโดนควบรวมกิจการยังกระจุกตัวอยู่ในวงแคบ (น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเทคสตาร์ทอัพ) และหาก
บริษัทกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของเทคสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย มูลค่าที่ขายได้หรือโดนควบรวมกิจการยังนับว่า
ห่างไกลกับมูลค่าของเทคสตาร์ทอัพชั้นนำในโลก 

2.3  ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ   

สำหรับภูมิประเทศของไทย พบว่าทำเลที่ตั้งของไทย ทางตอนเหนือ ตะวันตกและตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบนมีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศที่มีพรมแดนติดกันอย่างประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และที่ไม่มีพรมแดนติดกับไทย เช่น จีน  เวียดนาม โดย
ปัจจุบันได้มีแนวทางการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ 
R3 เชื ่อมโยงประเทศไทย ลาว และ จีน เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) หรือ R9 เชื ่อมจาก จ.มุกดาหาร ของไทย กับแขวงสะหวันเขต ถึงพรมแดนประเทศ
เวียดนาม และเส้นทางหมายเลข R12 (East-West Economic Corridor: EWEC) จากแขวงคำม่วน เมืองด่า
แขก ไปสู่ชายแดนไทยที่ จ.นครพนม และด่านนาเปา – จ๋าโหละด้านตะวันออกของลาวและชายแดนเวียดนาม 
และเข้าสู่ท่าเรือ Vung Ang Port ซึ่งเป็นเส้นทางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศจีน ปัจจุบันเอเชียได้
กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านขั้วอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีจีนเป็นผู้นำสำคัญ อันเป็นผลจาก
ปัจจัยแรงขับด้านจำนวนประชากรที่มีอยู่จำนวนมากและสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ งจีนมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยในฐานะที่มีความสัมพันธ์อันดีทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ จึง
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สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2.4 นโยบาย กฎหมาย กฏระเบียบของประเทศไทยที่เอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

 ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจนได้ประกาศนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลขื้น โดยได้มีการกล่าวถึงในแผนระดับชาติอีกหลายๆ
ฉบับในประเด็นการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยเช่นกัน เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญ ต่อ
นโยบายการขับเคลือนประเทศในเรื่องนี้ เช่น ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ที่ล้วนมุ่งเป้าสู่การหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งสิ้น  

และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ครม.ได้มีมติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งสู่ความเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” และเพื่อให้การขับเคลื่อน
ประเทศมีกลไก ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ไปอีก จึงได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ให้มีการ
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาตรา 34 โดยในวันที่ 24 
มกราคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ก่อตั้งขึ ้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ ในสังกดักระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยภารกิจสำคัญหนึ่งคือ การจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการแปลงเป้าหมาย
เชิงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการฉุดดึง
ประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด 

 ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ที่เอื้อต่อการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม อีกด้วยเช่นกัน เช่น 

มาตรการด้านภาษี: มติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้ออกมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SMEs ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วใน
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้ขาย ผู้รับจ้างทำ หรือผู้
ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

มาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญสูงให้ดำเนินงานในประเทศไทย: มติ ครม. วันที่ 
26 ธันวาคม 2560 เรื ่อง แนวทางการตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี ่ยวชาญจาก
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ต่างประเทศ (Smart VISA) โดยรัฐบาลไทยได้เพ่ิมมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART 
Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งหมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
ด้วย 

จากประเด็นที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นโอกาส และความท้าทายของการส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม ทีต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ที่
นำไปสู่ประเทศเข้ากลุ่มรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนา ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
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บทที่ 2 การวิเคราะหค์วามเข้มแข็ง และประเด็นท้าทายความสามารถของ สศด. 
 

จากบทที่ 1 ที่ได้มีการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สถานภาพที่เป็นโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนำมา
วิเคราะห์ประกอบกับศักยภาพและความสามารถขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา 

ดังนั้น ในบทที่ 2 นี้ จะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งและความสามารถขององค์กรจากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา อันเป็นมุมมองทางด้านอุปทาน (Supply side) อีกท้ังให้ความสำคัญกับบริบทและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความจำเป็น
ของประเทศ ทั้งที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามภารกิจขององค์กร ซึ่งเป็นมุมมองทางด้านอุปสงค์ (Demand side) จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคขององค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะ 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 ต่อไป 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท ัล (สศด.) ได้ก ่อตั ้งขึ ้นเมื ่อว ันที ่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก 
หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาตรา 34 ให้มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ โดย สศด. เป็นหน่วยงานของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และมาตรา 35 ได้กำหนดให้ สศด. มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
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(5) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้การดำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จึงถือเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ที่ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร อันเนื่องจากภารกิจตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบหมายทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
ในระยะแรกของการดำเนินงานจัดตั้ง สศด. จะเป็นช่วงของการวางระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการสำนักงานฯ ตลอดจนเป็นช่วงของการเริ่มต้นของแผนกลยุทธ์องค์กร 

และเพ่ือให้การดำเนินงานของ สศด. ในระยะแรก มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดโครงสร้าง
องค์กรให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งสำนักงานฯ ดังนี้ 

โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 

จากโครงสร้างองค์กร ที่กำหนดขึ้นจากภารกิจตามกฎหมายของ สศด. ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6 
กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างสำนักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. กลุ่มงานศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม  

ดำเนินการพัฒนาแผนงานและขับเคลื่อนโครงการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัลภาคเอกชน ประชาชน และวาระของประเทศ โดยมีองค์ประกอบการจัดทำแผน Road Map ในการส่งเสริม
สนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิตและการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน ดำเนินการ
พัฒนาโครงการพิเศษ ตามวาระของประเทศ ที่มีเป้าหมายชัดเจนผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน รวมถึงการ
บริหารโครงการ และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

2. กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล 

กำหนดทิศทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ สร้างสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งดำเนินการส่งเสริม และ
สนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตกำลังคนดิจิทัล บริการฝึกอบรม 
และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งดำเนินงานส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดสังคมดิจิทัลที่มั่งคงปลอดภัย ด้วยการสร้างรากฐานสู่การกำกับดูแลตนเองที่ดี  

3. กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล  

กำหนดทิศทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อ
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้า โดยมุ่งเน้นการให้ประเทศไทยหลุดพ้นรายได้ปานกลาง 
และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเป็นสำคัญ 

4. กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 

ศึกษา สำรวจความต้องการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่ส่งผลต่อประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษา เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไข
กฏหมายหรือกฏระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรม
ดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อเป็นเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันและเกิดผล
สำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการติดตาม และประเมินผล
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การดำเนินงานขององค์กรทั้งระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ที่หมายรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
บริหารจัดการสำนักงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเป็นองค์กรดิจิทัล 

5. กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทางและกิจการของสำนักงาน 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทางหรือกิจการของสำนักงาน เป็นการดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนแผนงาน และกิจกรรมของ สศด. ตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจน
ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในทุุกระดั บ 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน หรือการประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล  

6. กลุ่มงานกิจการสาขา 

เป็นการดำเนินการที่มีรูปแบบเดียวกับส่วนกลาง แต่ดำเนินการในกลุ่มกิจการสาขาเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่
ภาคอีสาน พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการด้านดิจิทัลแก่ธุรกิจ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจทิัล
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์รองรับความก้าวหน้าในอนาคต ที่สำคัญเป็นการช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน ชนบท  

จากการแบ่งโครงสร้างองค์กรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจิดิจิทัลดังกล่าว จะเห็นว่ามีการจัดกลุ่มงานที่
สอดคล้องกับภารกิจตามกฏหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งด้าน การส่งเสริมการใช้ การลงทุน 
และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ในมิติด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านกำลังคนดิจิทัล และสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย กลุ่ม
สังคมและกำลังคนดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และบริหาร  นอกจากนั้น ยังมีสำนักงานกิจการสาขาเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้าง
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในพ้ืนที่ทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตามยังเป็นการดำเนินงานระยะเริ่มต้นซึ่งยังคง
ต้องอาศัยทรัพยากร ทั้งงบประมาณ กำลังแรงงาน และบุคลากรในปริมาณที่เพียงพอ มีทักษะความสามารถ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินงานเพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือเป็นประเด็นท้าทายที่ สศด. จะต้องขับเคลื่อนงานสำคัญต่างๆ ให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  

การดำเนินงานของ สศด. ในช่วงการก่อตั้งสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2560 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำในการพัฒนาควบคู่ การพัฒนาและสร้างคลังความรู ้ขององค์กร เพ่ือ
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ 
โดยใช้ความต้องการของประเทศและตลาดเป็นตัวนํา (Demand Driven) ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ส่งมอบงานที่มีคุณค่า ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
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ภายนอก สร้างงานให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม รวมถึงเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิง
รุก เพื่อนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น เป็นการแสดงถึงความพยายามของ สศด. ในการสร้างขีดความสามารถและ
ความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรองรับสถานการณ์และประเด็นความ
ท้าทายที่ต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นความท้าทายความสามารถของ สศด. ได้ดังนี ้

มิติด้านกลยุทธ์ (Strategy)   

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560  โดยในช่วงแรกของการ
จัดตั้ง คณะผู้บริหารของ สศด. ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2561-2564) ในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำไปสู่ “The Premier Digital Economy 
Promotion Agency to Accelerate Transformation Thailand” หรือ “องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำ
ไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” โดยอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำในการพัฒนาควบคู่ไปกับ
อนาคตองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างคลังความรู้ขององค์กร สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐกิจ และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้ความต้องการของประเทศและตลาดเป็นตัวนํา (Demand Driven) 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาลโดยมีการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทัดเทียมองค์กรชั้นนำในระดับสากล ตลอดจนความสามารถใน
การส่งมอบบริการที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของประเทศ และนโยบายชาติได้อย่างมีคุณภาพ ก้าวทันต่อ
กระแสการเปลี ่ยนแปลงจากภายนอก ด้วยการทำงานเชิงบูรณาการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 
เพื่อนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในการพัฒนาประเทศ โดยระหว่างที่องค์กรยังไม่
ประกาศใช้แผนกลยุทธ์ฯ ให้ถือกรอบแนวทางนี้ปฏิบัติไปพลางก่อน 

และด้วยการเป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ การขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางที่คณะผู้บริหารได้วางไว้ ยังไม่
สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบบริหารจัดการภายในของ สศด. ให้
มีประสิทธิภาพ มีระบบ และกระบวนการทำงานภายในองค์กรที่ชัดเจน กอปรกับต้องมีการวางกรอบอัตรากำลงัที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ สศด. เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เวลา และความเข้าใจทั้งใน
เชิงระบบ กระบวนงาน ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่จะต้องสามารถส่งมอบคุณค่าของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะเดียวกันที่ผ่านมา ด้วยทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่มีจำกัด 
ส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจของ สศด. ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่เช่นกัน 

 



 

16 
 

 มิติด้านระบบการทำงาน (Working System)  

ระบบการทำงานของสำนักงานฯ อยู่ในช่วงของการปรับปรุงยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานทั้งระบบ 
ทั้งในด้านระบบบัญชี การเงิน เพ่ือความรวดเร็วและถูกต้อง ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบและวางแผนการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้คุ้มค่าและเพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักงานฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือกำกับการดำเนินงานและวัดความ
คุ้มค่าของการดำเนินงาน ระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันใน
สำนักงานฯ ระบบการพัฒนาด้านเทคโนโลยี งานบริการ นวัตกรรม การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอ้ือที่มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวม ที่ต้องมีการพัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูล
ภายในองค์กรในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนการบริหารงาน
ขององค์กรได้ รวมทั้งยังควรพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับให้เอื ้อต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต  

มิติด้านบุคลากรของ สศด. (Staff)  

กรอบอัตรากำลังที่ สศด. ได้รับคือ 303 อัตรา ที่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณงานที่ สศด.ต้องแบกรับในปัจจุบัน 
ย่อมไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่กำหนดใน พ.ร.บ.และโครงการสำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล ประกอบด้วย การพัฒนาและยกระดับทักษะ บุคลากรดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 เมือง การยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านดิจิทัล (Digital Startup) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาชุมชนดิจิทัล ตามโครงสร้างองค์กร
ที่กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายความสามารถขององค์กรอย่างยิ่ง ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
อย่างจำกัด ด้วยการแสวงหามาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมดำเนินงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายขององค์กร รองรับสถานการณ์ในอนาคตที่ต้องเผชิญ 

มิติด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)  

บุคลากรของสำนักงานฯ โดยเฉพาะผู ้บริหารระดับสูงมีทักษะความรู ้ ความสามารถเป็นที ่ยอมรับใน

ระดับประเทศ แต่ขณะเดียวกันยังคงมีบุคลากรที่ยังคงต้องเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ประเด็น และสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอนาคตด้านดิจิทัล ไปพร้อมๆกับทักษะด้านภาษาที่

สอดคล้องกับภารงานในการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ 

มิติด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)   

มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้การทำงานบูรณาการ

ข้ามสายงานยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือให้นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกันได้ 
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มิติด้านค่านิยมร่วม (Shared values)  

มีการกำหนดค่านิยมองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งไปสู่
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) แต่ยังคงต้องเร่งดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม เห็น
แก่ประโยชน์ของแผ่นดินเป็นสำคัญ และสร้างความสมานฉันท์ในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจองค์กรด้วยเป้าหมาย
เดียวกัน 

มิติด้านนโยบาย (Policy)  

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการกำหนดโจทย์ 
และความต้องการของประเทศเร่งด่วนในการขับเคลื ่อนนโยบาย พร้อมทั ้งการสนับสนุนด้านกฎหมาย และ
งบประมาณในการขับเคลื่อน ดังจะเห็นได้จาก โครงการตามนโยบายของรัฐต่างๆที่ได้ สนับสนุนให้เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน อาทิ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และ  New S-curve โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องระหว่าง
กระทรวง และระหว่างรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนประเทศร่วมกันผ่านนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การประกาศ
นโยบายในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านกลไกการส่งเสริมการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งใน
รูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ทักษะความรู ้ของ
ประชาชน ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ 

ขณะเดียวกันได้มีแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในอนาคต
โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในประเด็นด้านการพัฒนากำลังคนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของประเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
ภาคธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การให้บริการ และการบริหารจัดการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชุมชนที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร้ขีดจำกัด สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย เพ่ิมโอกาสทางอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างยั่งยืน จึงเป็นนโยบายที่เอื้อต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการเร่งกระตุ้น ซ่อม เสริม และสร้าง
ประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 

มิติด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Law & Regulation)  

รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้กำหนดให้มีนโยบาย
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และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในหมวดที่ 3 เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนา
ประเทศ และกำหนดให้มีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในหมวดที่ 4 โดยเฉพาะในมาตรา 23 (4) 
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
เห็นสมควร ถือเป็นโอกาสของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนประเทศในประเด็นด้านงบประมาณกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล 

มิติด้านเศรษฐกิจ (Economics)    

ภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมของประเทศมีความตื ่นตัวมากขึ ้นในการปรับเปลี ่ยนกระบวนการ
ดำเนินงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อันเนื่องจากศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถสร้างโอกาสทาง
การตลาด และแสวงหาวัตถุดิบตามความต้องการได้อย่างไร้ข้อจำกัด ตลอดจนสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้โดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล และเช่นเดียวกันเมื่อตลาดใหญ่ขึ้น ทางเลือกของผู้บริโภคย่อมมีมา กขึ้น ดังนั้นการ
แข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆย่อมไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ให้เกิดนวัตกรรมย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นภาคธุรกิจ ภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันจึงได้มีความพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม ทยอยออกสู ่ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเร่งตอบสนองความต้องการของตลาด และขยายการเจริญเติบโต รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการ
พัฒนา และสร้างให้เกิดธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ที่ปริมาณเทคสตาร์ทอัพไทยยังน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยต่อเมืองในระดับโลกอยู่มาก แม้ภาพรวมนับว่าโตขึ้นพอสมควรในด้านปริมาณ ไทยมีบริษัทใหม่จดทะเบียน
ในปี 2014 ในหมวดจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 567 บริษัท สองปีถัดมา ไทยมีเทคสตาร์ทอัพในเครือข่ายจำนวน
บริษัทที่ขายได้หรือโดนควบรวมกิจการตั้งแต่ปี 2013 อยู่ที่ 3 - 4 บริษัทต่อปี (Techsauce, 2017) ซึ่งสะท้อนว่า
เทคสตาร์ทอัพที่ขายได้หรือโดนควบรวมกิจการยังกระจุกตัวอยู่ในวงแคบ (น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเทคสตาร์ทอัพ) 
และหากบริษัทกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของเทคสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย มูลค่าที่ขายได้หรือโดนควบรวมกิจการยังนับว่า
ห่างไกลกับมูลค่าของเทคสตาร์ทอัพชั้นนำในโลก จึงถือว่าเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญ  

 ขณะเดียวกันการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดโอกาสสำหรับธุรกิจใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขยายตลาดสู่อาเซียน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่นิยมสูงมากในปัจจุบัน แต่ก็เช่นเดียวกันย่อมต้องมีการแข่งขันสูง และด้วยขีดความสามารถ
ของไทยด้านนวัตกรรมยังอยู่ห่างจากประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียมาก (ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 ของโลก) 
ดังนั้นจึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้ธุรกิจไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าให้มีความซับซ้อนและเป็นที่
ต้องการมากขึ้น เพ่ือให้ไทยสามารถส่งออกแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยควรพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ของโลกที ่เปลี ่ยนแปลงไป เช ่น Automation หรือ A. I. (Artificial 
Intelligence) Internet Of Things ฯลฯ และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะตรงกับที่ธ ุรกิจต้องการหรือดึงคนเก่ง 
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(Talent) เฉพาะด้านที่ไทยขาดแคลนเข้ามาในประเทศเนื่องจากแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัล รวมถึง
การสร้าง การยกระดับคุณภาพแรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเพ่ือทดแทนปริมาณแรงงานที่กำลังลดลง ลด
ข้อจำกัดในด้านการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 
กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือระดับสูง และกลุ่ มเชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร โดยแรงงานส่วน
ใหญ่มีปัญหาในเรื่องความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในปี พ.ศ.2544-2557 ประเทศไทยมผีลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์   

 หากพิจารณาในด้านการลงทุนของไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของประเทศ
ลดลง มูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากต่างประเทศ (Net Foreign Direct Investment: Net FDI)  ลดลงเกือบร้อยละ 40 จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่สูญเสียส่วนแบ่งตลาด (Market share) ในการดึงดูด Net FDI จากโลก
ดังที่กล่าวถึงในบทที่ 1 ที่สำคัญที่มาของเม็ดเงินลงทุนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ ถ้า
ไม่ม ีนโยบายภาครัฐ เอกชนอาจไม่ลงทุนขนาดนี้  และกว่า 3 ใน 4 ของ Net FDI เป็นการลดลงจากภาค 
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยธุรกิจที่มียอดคงค้างการลงทุนต่างประเทศ (Outstanding FDI) ที่
ลดลงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน นอกจากนี้ บางส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศใน
ภาคบริการเป็นการควบรวมกิจการ (M&A) ไม่ใช่การลงทุนใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้ผลิตภาพการผลิตของไทยเพิ่มขึ้นไม่
มากนัก โดยการลงทุนภาครัฐส่วนใหญ่เป็นลักษณะซ่อมสร้างที่ไม่ช่วยให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ จากภาคเอกชน ซึ่ง
ภาครัฐควรปรับบทบาทจากการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยตัวเอง สู่การเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความ
สะดวก ต่อภาคประชาชน และเอื้อต่อกลไกการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชน (Ease of doing 
business) ซึ่งมีความจำเป็นต่อประเทศในการปรับระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อการลงทุน 

 มิติด้านสังคม (Social)  

 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น 
แนวโน้มความต้องการในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อลดความพึ่งพาจึงมีสูงขึ้นเช่นกัน ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาของไทยยังคงต้องพัฒนาอยู่ ยังขาดการจัดการระบบการศึกษาเฉพาะเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระดับ Literacy 
ระดับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment: PISA) ซึ่งทดสอบนักเรียนวัย 15 ปี  
ในด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในอนาคต พบว่า
ประเทศไทยมีคะแนนทุกด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศ
ไทยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลน้อย อีกท้ังสัดส่วนผู้ทำงานด้านไอซีทีต่อผู้มีงานทำ
ทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 1 ส่งผลให้การปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมดิจิทัลทำได้ยาก ที่สำคัญยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายของไทยอยู่ตลอด สำหรับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในพ้ืนที่ห่างไกล ทีค่วามเจริญ
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ยังกระจุกตัวไม่กระจายตัวสู่ท้องถิ่น ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และโอกาสในการสร้างอาชีพของประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลที่ไม่เท่าเทียมกับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การรับบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข การรับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ  เป็นต้น จึงเป็นประเด็นท้าทายหนึ่งที่ควรต้องให้
ความสำคัญ และเร่งขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

มิติด้านเทคโนโลยี  (Technology)  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคและการดำรงชีวิตของผู้คนในทุก
วันนี้อย่างมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดอาชีพใหม่ เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปสิ่งเดิมๆที่เคย
ยึดถือและปฏิบัติมาแต่อดีต โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมากมาย ทั้งด้านการสื่อสาร
แบบไร้พรมแดน การค้าขายที่ไม่จำกัดในขอบเขตและเพียงพ้ืนที่ทางกายภาพ การทำธุรกรรมต่างผ่านโลกออนไลน์ 
หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านค้า ก็สามารถเลือกซื้อหาได้ตามความต้องการ
ผ่านโลกดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ก้าว
ทันแนวโน้มในอนาคต  

 

ภาพท่ี 2 Hype Cycle for Emerging Technologies 2017 
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โดย  Gartner ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีต่อยอดขึ ้นมาจาก Hype Cycle for Emerging 
Technologies 2017 ที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจของภาคธุรกิจในปี 2017 นี้ และจัด
กลุ่มออกมาด้วยกันได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. AI Everywhere Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีที ่เข้ามาเปลี ่ยนแปลงภาคธุรกิจ จาก
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการประมวลผล ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด และ 
ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Deep Neural Networks ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้องค์กรสามารถนำ 
AI ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์นำข้อมูลต่ างๆ มาใช้สร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ และ
แก้ปัญหาใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น เทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องได้แก่ Deep Learning, Deep Reinforcement 
Learning, Artificial General Intelligence, Autonomous Vehicles, Cognitive Computing, Commercial 
UAVs (Drones) , Conversational User Interfaces, Enterprise Taxonomy and Ontology Management, 
Machine Learning, Smart Dust, Smart Robots และ Smart Workspace 

2. Transparently Immersive Experiences ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการเข้าใกล้กับประสบการณ์ของ
มนุษย์มากยิ่งขึ้น และเชื่อมให้คน ธุรกิจ และสิ่งของใกล้ชิด (ไร้รอยต่อ) กันมากกว่าเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์ Camera 
Effects Platform ของ Facebook ที่สามารถเชื ่อมต่อเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เข้ากับ Social 
Media ทำให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีให้เข้าใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งทำให้เทคโนโลยี
สามารถปรับตัวตามผู้ใช้งาน, สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น ทั้งในที่ทำงาน , บ้าน, การติดต่อกับภาค
ธุรกิจ และผู ้คน เทคโนโลยีที ่ เก ี ่ยวข้อง ได้แก่ 4D Printing, Augmented Reality (AR), Computer-Brain 
Interface, Connected Home, Human Augmentation, Nanotube Electronics, Virtual Reality (VR) และ 
Volumetric Displays เป็นกลุ่มที่ต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ มีการปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจเองหรือลูกค้า 

3. Digital Platforms เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างหรือรวบรวมข้อมูลตามที่เทคโนโลยีอื ่นๆ 
ต้องการนำไปใช้, มีความสามารถในการประมวลผลระดับสูง และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางใน
หลากหลายสถานการณ์ เข้าสู่การเป็น Ecosystem-enabling Platform และเกิดเป็น Business Model รูปแบบ
ใหม่ๆ ที ่สร้างการเชื ่อมต่อระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีขึ ้น  ได้แก่ 5G, Digital Twin, Edge Computing, 
Blockchain, IoT Platform, Neuromorphic Hardware, Quantum Computing, Serverless PaaS และ 
Software-Defined Security เทคโนโลยีเหล่านี ้จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างให้เกิ ดแพลตฟอร์มใหม่ๆ 
(Platform-enabling technologies) มีความสามารถพิเศษใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมให้เกิด Business Model รูปแบบ
ใหม่ที่เทคโนโลยีในอดีตอาจจะทำไม่ได้  เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มองเรื ่องการสร้างแพลตฟอร์มและ 
Ecosystem ใหม่ของตนเอง โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีภายใต้กลุ่มนี้ไปช่วยสร้างสรรค์การเชื่อมต่อและ 
Business Model ใหม่ๆ 
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จะเห็นว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาอิทธิพลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ที่จะต้องปรับตัวให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นประเด็นท้าท้ายหนึ่งที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมเ ศรษฐกิจดิจทัลใน
การเร่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศเพื่อสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมดิจิทัลในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไป 

จากประเด็นต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาสรุปเป็นผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้
ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 

1. ด้านกลยุทธ์ 

1.1 มีการประกาศการใช้มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านดิจิทัล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานสำคัญขององค์กร โดยสนับสนุนให้
เอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 

1.2 มีการวางยุทธศาสตร์กระจายการบริการในพ้ืนที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.3 มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ สร้างความตระหนัก
ผ่านการประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือสร่างการรับรู้ 
และเข้าใจในด้านดิจิทัลของประเทศ 

1.4 มีการวางยุทธศาสตร์โครงสร้างองค์กร ให้
สอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อนประเทศ 

2. ด้านโครงสร้างองค์กร 

2.1 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. อยู่ในกลุ่ม
อันดับ 1 น่าเชื่อถือ มีบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้
ตามกฎหมายอย่างชัดเจน  

2.2 มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีศักยภาพในการร่วม
ดำเนินการกับกิจการอ่ืนหรือภาคเอกชน 

 

1. ด้านกลยุทธ์ 

1.1 มีคู่แข่งในการส่งเสริม สนับสนุนมากราย ขาดการ
ทำงานร่วมกัน มีการแข่งขันที่รุนแรงจากนโยบายการ
ส่งด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายนอก เกิดความซ้ำซ้อน
ในการทำงาน 

1.2 ขาดแผนปฏิบัติการที่รองรับการบูรณาการทำงาน
ภานในองค์กรทั้งด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศของ
องค์กร ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

1.3 ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รับรู้และจดจำใน
สังคมไทย การรับรู้ใน positioning และผลงานของ
องค์กรจากภายนอก ยังไม่แพร่หลาย 

1.4 ยังขาดแผนงานการขยายกิจการสาขาที่ชัดเจนใน
เชิงกลยุทธ์พื่อให้เพียงพอต่อการขยายภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล 

1.5 ที่ตั้งสำนักงานไม่เหมาะสมต่อการติดต่อ
ประสานงาน กับหน่วยงานภาคเอกชนโดยเฉพาะ
หน่วยงานจากต่างประเทศ  

1.6 ขาดการพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 
3. ด้านระบบบริหารจัดการ 

3.1 มีการวางระบบงานขององค์กรในมิติต่างๆเพ่ือ
เป็นกรอบและแนวปฏิบัต ิอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบ ัน เช่น ระบบขึ้น
ทะเบ ียนผ ู ้ประกอบการ หล ักเกณ์การส ่ง เสริม
สนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับสำนักงานฯ เป็นต้น 

3.2 ม ีการใช ้ร ูปแบบการติดตามและประเมินผล
องค์กรด้วยการวัดที่ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์การ
ดำเน ินงานท ี ่ช ัดเจนผ ่านเคร ื ่ องม ือว ัดผลตาม
กระบวนการทำงาน ที่ส่งผลต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของ
องค์กร  

4. ด้านบุคลากร 

4.1 มีทีมผู ้บริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ 

4.2 มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญที่สามารถ
บูรณาการงานสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.3 ม ีการกำหนดค่าน ิยมองค์กร ที ่ช ัดเจน และ
ส่งเสริมให้พนักงานนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง 

5. ด้านงบประมาณ 

5.1 มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และกองทุน 
DE ในการดำเนินงาน 

2. ด้านระบบบริหารจัดการ 

2.1 ข าด ร ะบบบร ิ ห า ร จ ั ด ก า รทร ั พย าก รท ี ่ มี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ ระบบบัญชี ระบบบริหารจัดการโครงการ 
เป็นต้น 

2.2 ขาดระบบการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการ
บริการทั้งภายในและภายนอก 

2.3 ขาดการจัดการฐานข้อมูลที ่ดี ที ่เชื ่อมโยงถึงกัน
สามารถประย ุกต ์ใช ้ เพ ื ่อการต ัดส ินใจได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 การจัดการองค์ความรู้ขององค์กรยังไม่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ   

3.ด้านบุคลากร 

3.1 มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับและยัง
ขาดการรับรู ้  ถ ึงคุณค่าร ่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
เนื่องจากเป็นองค์กรตั้งใหม่ อยู่ในช่วงของการเริ่มต้น 

3.2 ขาดการการรับรู ้ และเข้าใจในระบบสวัสดิการ 
คุณค่าร่วม (Core Value) เส้นทางสายอาชีพ 

3.3 ขาดความผูกพันต่อองค์กร 

3.4 ขาดทักษะด้านภาษา เพ่ือสื่อสารได้ในระดับสากล  

3.5 ยังคงต้องกระตุ้น สร้างแรงจูง ให้บุคลากรมีคุณค่า
ร่วมกัน ในค่านิยมองค์กรร่วมกัน การทำงานเป็นทีม 
และเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ 
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โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

1. ด้านนโยบาย  

1.1รัฐบาลมีการประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศ
อย่างจริงจังในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม อาทิ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, 
Thailand 4.0, การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve 
& New S-Curve เป็นต้น  

1.2 มี พ.ร.บ. รองรับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม ที่ระบุชัดเจนถึงการจัดให้มีกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.3 รัฐบาลออกกลไก และมาตรการรองรับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ มาตรการภาษี
ด้านดิจิทัล มาตรการ Smart VISA การประกาศเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรม New S-Curve (ดิจิทัล) เป็นต้น 
 
2. ด้านเศรษฐกิจ  

2.1 ภาคเศรษฐกิจไทยมีการตื่นตัวในการปรับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจมากขึ้น อาทิ การใช้เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ในการทำการค้า การใช้ดิจิทัลเพื่อแสวงหา
โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ การใช้นวัตกรรมดิจิทัล 
เพ่ือมุลค่าทางผลิตภัณฑ์ และบริการ เป็นต้น 

2.2 การเปิดเสรี ASEAN และการเกิดกลุ่มประเทศ 
BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลัง
พัฒนา (Emerging Markets and Developing 

1. ด้านนโยบาย 

1.1 มีคู่แข่งในการส่งเสริมมากราย ขาดการทำงาน
ร่วมกัน มีการแข่งขันที่รุนแรงจากนโยบายดิจิทัล จาก
ภายนอกกระทรวง  

1.2 ขาดเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน ในระดับ
นโยบายระดับประเทศ  

1.3 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการได้ไม่
ต่อเนื่อง การบรรลุเป้าหมายจึงมีความเสี่ยงจะไม่สำเร็จ 
เป็นความท้าทายจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือใน
อนาคต 

1.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น การใช้โดรน การ
บริการโดยสารสาธารณะในรูปแบบ Sharing 
Economy 

1.5 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ มี
แนวโน้มลดลงโดยเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำ
ตามประกาศของ ผอ.สำนักงบประมาณเม่ือวันที่ 10 
เมษายน 2561 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานสำคัญด้านดิจิทัล 
อันมาจากผลกระทบด้านการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่วัย
แรงงานลดลง และคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่สามารถ
เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำได้ จึงต้องเร่งผลิต และ
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โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

Countries Dialogue หรือ EMDCD) ถือเป็นโอกาส
ทางสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศ 
รวมทั้งการได้รับความยอมรับในเวทีโลก 

2.3 ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการทักษะแรงงาน
ดิจิทัลเพ่ือมารองรับการดำเนินงานของ
ภาคอุตสาหกรรม ในการผลิตและบริการ  

2.4 ผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน 
และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอย่างแพร่หลาย  

2.5 ภาคอุตสาหรรมมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดิจิทัลให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับ
คุณภาพสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

3. ด้านสังคม  

3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ สังคม
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงมี
ความจำเป็นสูงในการช่วยให้ผู้สูงอายุ ลดการพ่ึงพาใน
การดำเนินชีวิตได้ 

3.2 ความต้องการและค่านิยมที่ต้องการบริโภค
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสูงมากในปัจจุบัน เป็นการ
แสดงถึงภาพลักษณ์ และฐานะทางสังคม 

3.2 ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ และ
ปลอดภัยมากขึ้นในปัจจุบัน 

พัฒนากำลังคนดิจิทัลให้สามารถมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

2.2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ต่างประเทศยังเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้มากกว่าของ
ไทยเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีลูกเล่นที่
หลากหลาย จึงเป็นความท้าทายที่ต้องเร่งสร้าง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมต่างประเทศ 

2.3 ผู้ประกอบการไทยยังไม่เชื่อมั่นที่จะลงทุนใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ยังคงต้องการ
พ่ึงพาการลงทุนจากภาครัฐเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ลงทุน 

3. ด้านสังคม 

3.1 คนไทยยังมีค่านิยม เชื่อมั่นในการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
บริการที่มาจากต่างประเทศ มากกว่าผลิตภัณฑ์ บริการ
ในประเทศ 

3.2 ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็ม
รูปแบบ วัยแรงงานลดลง จึงเป็นประเด็นท้าทายการ
พัฒนากำลังคนดิจิทัลให้มีปริมาณเพียงพอ รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 

3.3 สังคมชนบท ยังยึดติดกับรูปแบบวิถีชีวิตเดิมสืบต่อ
กันมา การนำนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถดำเนินการได้
โดยง่าย 
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โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

3.3 คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ยังคง
ต้องการโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม 
 

4. ด้านนวัตกรรม  

4.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิต ถือเป็นโอกาสที่จะต้องเร่งพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสุนนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายจาก
ผลงานของคนไทย 

4.2 สินค้านวัตกรรมมีแนวโน้มจะเติบโตมากข้ึน
ผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล ที่ทันสมัยมีลูกเล่น
หลากหลาย เป็นที่ต้องการมากของผู้บริโภค 

4. ด้านเทคโนโลยี 

4.1 การเกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดจะส่งผลให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีความพร้อมและล้ำ
หน้าโดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ สำนักงานฯจึง
ต้องเร่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโดยเร็ว 

4.2 ประเทศไทยยังขาดพ้ืนที่ ทดลอง ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่เหมาะสม และถูกต้อง ปลอดภัย
รองรับการพัฒนา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จึงควรต้องเร่งส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดโดยเร็ว 
เพ่ือสร้างให้เกิด ชุมชนเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ที่
เขม้แข็งและยั่งยืนต่อไป 

 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อนำมาวิเคราะห์ถึงประเด็นสภาพแวดล้อมภายในที่สะท้อนถึงขีด

ความสามารถและศักยภาพของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อการรับมือกับสถานการณ์ภายนอกที่เป็นทั้ง

โอกาส (SO) และความท้าทายของ สศด. (ST) ผนวกกับขีดความสามารถและศักยภาพภายใน (SW) ที่ สศด. จะ

สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง สร้างผลกระทบสูงให้กับประเทศ จะสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์การ

ดำเนินงานของ สศด. ได้ต่อไป 
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บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และเป้าหมายของ สศด.ในปี 2564 
 

 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการกำหนดโดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ มากำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางเป้าหมายการดำเนินงาน 
โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความเจริญ ความทันสมัยในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์จากการทบทวนสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากที่ได้กล่าวไว้ในบทที ่1 และบทที่ 2  

วิสัยทัศน์  

 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลของประเทศ เพ่ือยกระดับประเทศไทยสู่ความเป็นเศรษฐกิจและสังคม
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาอันส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย 

พันธกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในหมวดหมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมาตรา 34 ให้มีสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 35 ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

 
“องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” 
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(5) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
และเพ่ือให้การกำหนดพันธกิจของสำนักงานมีความสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ดังกล่าว 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้กำหนดพันธกิจ ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน 5 เรื่องดังนี้ 
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ ติดตาม

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต และเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายหรือกฎระเบียบ และมาตรการเกี ่ยวกับการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม
และท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน และการสร้างระบบนิเวศน์ ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ กลไก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล 

พันธกิจทั้ง 5 ด้านนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอีก 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ที ่นำไปสู ่การกำหนดค่านิยมขององค์กรใน 5 มิติ ที ่เร ียกว่า EQSSS ซึ ่งสะท้อนถึงการ
วางรากฐานองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ประกอบด้วย 

ค่านิยมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
Equality: ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีสิทธิและความเสมอภาคใน
แสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม สามารถแสดงออกทางความคิดที่เห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้น
ประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ  

Quality: มุ่งส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ บริการที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างสรรค์งานบนพื้นฐานของคุณภาพเป็นสำคัญ
ด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่า และความคุ้มค่าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
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Smart: บุคลากรมีทักษะ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในวง
กว้าง มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และมีความเฉียบคมในการตอบข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม นำพาองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี  

Service – minded: ให้บริการด้วยหัวใจ มีใจรักการบริการ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความรู้สึก
เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป มีจิตอาสา อ่อนน้อมถ่อมตน ส่งมอบคุณค่าการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดี 

Simplified: มุ่งเน้นกระบวนงานที่เรียบง่าย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว มุ่งให้ความสำคัญกับการลดความซับซ้อน
ของกระบวนการทำงาน ทีส่ร้างความเข้าใจได้โดยง่าย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

 ค่านิยมองค์กรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แสดงถึงการวางรากฐานของ สศด.ในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เตรียมพร้อมรองรับสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเป็นหน่วยงาน 
ที่เริ่มจัดตั้งใหม่ การสร้างความน่าเชื่อถือ และการเป็นทีย่อมรับของสังคมในวงกว้าง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่ง
ดำเนินการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงบทบาท
สำคัญของ สศด. ในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบในประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดำเนินงานของ สศด. ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่แตกต่าง
กันไป และด้วย สศด.เป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการ
ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงย่อมต้องดำเนินงานตามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาค
ส่วน ที่ สศด. ต้องพยายามดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดย
แบ่งตามกลุ่มได้ดังต่อไปนี้  

o กลุ่มนโยบาย การจัดสรรทรัพยากรและการกำกับดูแล อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม สำนักงบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐมนตรี  
คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น โดยคาดหวังให้ส่งมอบผลงานที่เป็นรูปธรรม ใช้
ประโยชน์ได้จริง ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน มีความชัดเจนในการทำงาน ไม่ซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้ เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 

o กลุ่มพันธมิตร/ลูกค้า  พันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานที่ร่วมงานกับ สศด. ในลักษณะหุ้นส่วน คือ มี
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานท้องถิ่น ที่ใช้ประโยชน์ หน่วยทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐานเป็นต้น ลูกค้า ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์
จะใช้ผลงาน หรือ ใช้บริการของ สศด. เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของตัวเองเท่านั้น เช่น หน่วยงาน เอกชน ชุมชน 
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พันธมิตรและลูกค้ามีความคาดหวังให้ สศด. ร่วมมือกันวางแผนกับลูกค้า และผู้ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้ได้จริง ส่งมอบคุณค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ลูกค้ายังคาดหวังให้ สศด. ส่งมอบกลไกสนับสนุนต่างๆ ที่จะ
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

o บุคลากร ของ สศด. เป็นกำลังสำคัญขององค์กร เป็นทั้งผู้ผลิตผลงาน ผู้ให้บริการกับลูกค้าหรือ
พันธมิตร ด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถที่มีอยู่ โดยมีคาดหวังความที่ต้องการส่งมอบผลงานให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ทิศทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความคาดหวังสูงต่อระบบบริหาร
บุคลากรและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ ระบบประเมินผลที่เอื้อให้ทำงานบูรณาการกันเป็นทีม ระบบสนับสนุน
ขั้นตอนกระบวนการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ไม่ซ้ำซ้อน 

o กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยคาดหวังที่จะเห็นผลงาน
ของ สศด. ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้างในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบ
ความต้องการของภาคสังคมชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสรรค์ให้เกิดชุดชนนวัตกรรม สร้างงาน สร้าง
รายได้ และคาดหวังให้ สศด. เข้าถึงชุมชน กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศเพ่ือลดการพึ่งพาต่างประเทศ 

เป้าหมายของ  สศด. ในปี 2564 
สศด. ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยการสนับสนุน

ผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณ์และบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนสร้างการจ้างงาน ผลิตและพัฒนา
บุคลากรให้รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และความต้องการของภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม นอกจากนี้ 
สศด.ยังมุ่งเป้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ 
เกิดประโยชน์และปลอดภัย ขยายความเจริญสู่ความเป็นเมืองในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง ความยั่งยืนในการเติบโตด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (trust) 
ของทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้น สศด.จึงได้ตั้งเป้าหมายใน
ภาพรวมการดำเนินงานของ สศด. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564  ได้แก่ 

เป้าหมาย:   

สร้างผลงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีส่ามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้จริง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของ สศด. ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
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กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน ประกอบด้วย 

กลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจการค้าและบริการขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

พื้นที่ดำเนินการเป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ  

โดย สศด. ได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

1. เป้าหมายด้านสังคมดิจิทัล 

เป้าหมายด้านสังคมดิจิทัล 
เป้าหมาย  

4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ชุมชนเข้าถึงบริการผ่าน digital platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 

ชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalized Village)  

40 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

2. ชุมชนสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่แพล็ตฟอร์มดิจิทัล  
ชุมชนสามารถต่อยอดภูมิป ัญญาท้องถิ ่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่แพล็ตฟอร์มดิจิทัลจนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น จากการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

3. เมืองอัจฉริยะติดอันดับ Smart Cities Asia 
เกิดเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา สู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนด 

7 เมือง
อัจฉริยะ   

1 เมือง
อัจฉริยะ  

2 เมือง
อัจฉริยะ  

 2 เมือง
อัจฉริยะ   

 2 เมือง
อัจฉริยะ  
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2. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 

เป้าหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เป้าหมาย 4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีผลิตภาพการผลิตขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการประยุกต์ใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ สศด. ส่งเสริม สนับสนุน 

ร้อยละ 3  ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประยุกต์ใช้ ดิจิทัลเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมที่ สศด. ส่งเสริม สนับสนุน 

ร้อยละ 5  ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

จำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digitalized Enterprise) 

2,000 ราย 300 
ราย 

500 
ราย 

600 
ราย 

600 
ราย 

2. วิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) สามารถก้าวสู่ระดับ Unicorn 
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลที่จด
ทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ (Digital 
Startup Business)  เพ่ือเติบโตได้ถึงระดับ Series 
A10 ใน 4 ปี 

20 ราย 2 
ราย 

5 ราย 5 ราย 8 ราย 

เกิดผู้ประกอบการดิจ ิท ัลที ่จดทะเบียนและเข ้าสู่
ก ร ะบวนกา รบ ่ ม เพ า ะธ ุ ร ก ิ จ  (Digital Startup 
Business)  ให้จดจัดตั้งธุรกิจ 

400 ราย 100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

เกิดผู้ประกอบการดิจ ิท ัลที ่จดทะเบียนและเข ้าสู่
ก ร ะบวนกา รบ ่ ม เพ า ะธ ุ ร ก ิ จ  (Digital Startup 
Business)  ได้ในระยะเริ่มต้น  

800 ราย 200 
ราย 

200 
ราย 

200 
ราย 

200 
ราย 

 

 

 
10 ref: JFDI, http://fundersandfounders.com/how-funding-works-splitting-equity 
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3. ด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลเพื่อสร้างบรรยากาศและโอกาสให้กับประเทศ 

เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบ
นิเวศน์เชิงดิจิทัลเพื่อสร้าง

บรรยากาศและโอกาสให้กับ
ประเทศ 

เป้าหมาย 

 4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เกิดระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตร (Friendly Ecosystem) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ย่ังยืน 

เกิดสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล  

2 สถาบัน  1 สถาบัน  1 สถาบัน 

เกิดกิจกรรม การประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการนานาชาติเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

4 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

digital platform ที่เป็นฐานของการ
สร้างอุตสาหกรรมดิจิทัล 

2 platform 
ระดับชาติ 

 1 platform 
ระดับชาติ 

 1 platform 
ระดับชาติ 

 

4. ด้านการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล 

เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัล
เพื่อสร้างบรรยากาศและโอกาสให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 

 4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ประชาชนทุกกลุ่มมีทักษะเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 
ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีความตระหนัก รู้จักถึง
ประโยชน์และความสำคัญ สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางดิจิทัล
เทคโนโลยี (Digital Citizen) 

5 ล้านคน  1 ล้าน
คน 

2 ล้าน
คน 

2 ล้าน
คน 

ประชาชน มีความรู้เท่าทัน และสามารประยุกต์ใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์ (Digital 
Literacy) ผ่านระบบ Digital Platform 

 

400,000 
คน 

100,000 
ราย 

100,000 
ราย 

100,000 
ราย 

100,000 
ราย 
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เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัล
เพื่อสร้างบรรยากาศและโอกาสให้กับประเทศ 

เป้าหมาย 

 4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

เยาวชนไทยได้รับการฝึกทักษะด้าน coding 100,000 
คน 

13,000 
คน 

17,000 
คน 

25,000 
คน 

45,000 
คน 

กำลังคนได้รับการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 
ทีผ่่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

50,000 
คน 

2,000 
คน 

5,000 
คน 

13,000 
คน 

30,000 
คน 

 

5. ด้านการขับเคลื ่อนองค์กรดิจ ิท ัลให้เป ็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO: Hight Performance 
Organization) 

เป้าหมายด้านด้านการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 

เป้าหมาย 

 4 ปี 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ขีดความสามารถ ด้าน High Performance Organization (HPO) อยู ่ในแถวหน้าของหน่วยงานรัฐ
ทั้งหมด 
สัดส่วนของพนักงานในองค์กรที่ร่วมดำเนินงานใน
ลักษณะ Project Integration  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

มีระบบการทำงาน Internal Process ในรูปแบบ
ดิจิทัล 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

จำนวนผู้ติดตามข่าวสาร ของ สศด. จากการได้รับ
ส่งเสริม สนับสนุน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 

โดยในช่วงของแผนกลยุทธ์ สศด. ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับแรกนี้ ไดต้ั้งเป้าหมายเพ่ือสะท้อนถึงความ
คุ้มค่าและความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งสร้างผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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บทที่ 4 แผนท่ีกลยุทธ์ กลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมาย และการวัดผลสำเร็จ ของ สศด. 
 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาตรา 34 กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตลอดจนสามารถ
บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศให้ เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทิศ
ทางการดำเนินงานของ สศด. จึงใช้แนวทาง Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมองเป้าหมายไปที่จุดเดียว (Focus and Alignment) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างสูงสุด คุ้มค่า ตอบเป้าหมายกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ 

โดยแผนที ่กลยุทธ์จะแสดงปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก (Strategic Objective, SO) ที ่จะต้อง
ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ โดย SO แต่ละด้านจะส่งผลกระทบที่ส่งเสริมสนับสนุนกัน จึงจะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายองค์กร โดยแผนที่กลยุทธ์ของ สศด. ได้จัดจำแนก SO ต่างๆ เป็น 4 มุมมองสอดคล้องกับ 
Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน กระบวนการภายใน และ
ความสามารถองค์กร ดังแสดงตามภาพแผนที่กลยุทธ์ สศด. ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  โดยแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ 
จะมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงโดยเฉพาะการพัฒนาหรือบรรเทาปัญหาใน
ประเด็นหลักที่เป็นโจทย์สำคัญหรือความต้องการของประเทศเพื่อให้เห็นผลกระทบจากการขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จึงให้ความสำคัญกับ “การส่งมอบ” ผลงาน ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยกำหนดกลยุทธ์หลักจากการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (appropriate solutions) 
ในการตอบสนองความต้องการของประเทศเป็นสำคัญ เน้นผลงานที่มีคุณภาพ และความร่วมมือกับพันธมิตรในการ
ผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงาน  
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ภาพท่ี 3 แผนที่กลยุทธ์ สศด. ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

จากแผนที่กลยุทธ์ดังภาพ แสดงถึง สศด. ต้องสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพิ่มการลงทุนและมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุนทั้งในภาคการผลิต การค้าและบริการ (SO1) ซึ่งการจะทำให้ SO1 บรรลุเป้าหมาย สศด. ได้ ต้อง
พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ผลิตผล
งานจนเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และน่าเชื่อถือในวงกว้าง รวมทั้งเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้/ลูกค้า (SO2) ที่จะกลับมาใช้
บริการของ สศด. อย่างสม่ำเสมอ และเพ่ือให้การดำเนินงานของ สศด. มีเสถียรภาพ การบริหารจัดการทางการเงิน
(SO3) ถือเป็นเรื ่องสำคัญในการบริหารจัดการให้สามารถนำรายได้มาสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำคัญอย่าง
ต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเพื่อลดความไม่แน่นอนในสถานการณ์ทางการเมืองที่นโยบายมักมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย และเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สศด. ต้อง
สร้างผลงานและพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ สศด. เป็นองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลของประเทศ 
ดังนั้น สศด. จึงต้องเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (SO4) รวมทั้งต้องปรับปรุงกระบวนการ
การทำงานภายในทุกระบบให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภายในและ
ภายนอกองค์กร (SO5) รองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความสามารถ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กรในระดับสากล (SO6) ตลอดจนมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงการส่ง
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มอบผลงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างเต็มศักยภาพ ถึงผู้รับประโยชน์คนถัดไป (SO7) ภายใต้การบริหาร
จัดการที่ด ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  

กลยุทธ์สู่เป้าหมาย สศด. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 สศด. เป็นหน่วยงานที่เริ่มก่อตั้งใหม่ ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศ ย่อมหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที ่จะต้องแบกรับความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนตามที่ได้กล่าวไว้ในบทต้นๆ ดังนั้น
เป้าหมายการดำเนินงานจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างผลกระทบสูงด้านดิจิทัลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นที่
ประจักษ์เป็นสำคัญ ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการตอบวิสัยทัศน์ ในการเป็น“องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทย
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” สศด. จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประสานกับเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือ
พัฒนาและผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามความคาดหวังทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ดังนั้น สศด. จึงได้กำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร (SWOT analysis) ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix ดังนี้ 

 

เขิงแก้ไข (SW) 
1. เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จกัผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ และสื่อดิจิทัล  
2. จัดทำแผนปฏิบตัิการสาขารองรับความต้องการของท้องถิ่น  
3. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการ

ให้บริการแก่ประชาชน  
4. พัฒนาระบบบรหิารจดัการโครงการทีท่ันสมัย ตรวจสอบได ้ 
5. ดึงดดูคนเก่งให้ร่วมงานกับ สศด. และเพิ่มทักษะ ขีด

ความสามารถในการดำเนินงาน 

เชิงป้องกัน (ST) 
1. เร่งพัฒนากลไก มาตรการในการสง่เสริม สนับสนุนการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้รองรบัโจทย์ความต้องการเรง่ด่วน
ของประเทศ  

2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาดิจิทัลผ่านกิจการสาขา ผ่านการบูร
ณาการกบัท้องถิ่น  

3. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการกำหนดนโยบายขบัเคลื่อนและส่งเสรมิ
การลงทุน  

4. 4.ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมลำ้
ในการเข้าถึงระบบบริการจากภาครัฐ  

5. ใช้มาตรการสง่เสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทลัเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ  

 
 

 

เชิงรับ (WT) 
1. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมสนับสนุนดา้นดิจิทัล  
2. พัฒนาระบบการสื่อสารผลงานแบบสองทางผ่านหลากหลาย

ช่องทาง  
3. ใช้รูปแบบการบริหารจดัการโครงการในลักษณะชุดโครงการผ่าน

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานภายนอก  
4. เพิ่มความเชื่อมั่น โดยเรง่เปดิใหบ้ริการรับรอง มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล ในระดับที่ยอมรับโดยสมัครใจ (depa 
Mark) 

5. จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางรองรับความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบกา้วกระโดด เพื่อเตรยีมพรอ้มต่อการเตบิโตใน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดิจิทัล 

 เชิงรุก (SO) 
1. ใช้มาตรการสง่เสริม สนับสนุนผลักดันผลงานสู่การใชป้ระโยชน์

ผ่านนโยบายและกลไกจากภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ให้ความสำคัญกบัการพัฒนาประเทศผ่านโครงการยุทธศาสตร์

และกิจการสาขา 
3. บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชนในการ

ผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 
4. ใช้ความยดืหยุ่นในโครงสร้างการทำงานร่วมกับเอกชนในการ

ขยายกิจการหรือร่วมทุนด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลเพื่อเปิด
ตลาดใหม ่

5. เร่งผลักดันมาตรการส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัล
ให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคบริการ  

6. ใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการทำงานใหเ้ป็นดิจิทลั 
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 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix นี้ สศด. จึงได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานออกเป็น 6   
กลยุทธ์ด้วยกัน เพ่ือเป็นการวางรากฐานเชิงรุกในการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 

1.1 การพัฒนาระบบ Digital Academy Thailand เพื่อเป็นกลไกการพัฒนากำลังคนของประเทศ   

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน: การส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย PPAP 
(Public Private Academic Partnership)  

สร้างความเข้มแข็งของหน่วยผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือการดำเนินงานจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่การสร้างPlatform(Product to Platform) 
และการเรียนบนพ้ืนฐานจาก Physical Assets to 
Non Physical Innovation ประกอบด้วยกิจกรรม
การดำเนินงานดังนี้ 

o ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานเพ่ือเยาวชน ระดับประถมศึกษา/ 
มัธยมศึกษา/ อาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา/คนทำงาน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT)/ และ
คนทำงานทั้งไป (Non-IT) 

o สร้าง Platform ระดับประเทศ (Coding 
Thailand) เพ่ือการขับเคลื่อนการศึกษารูปแบบใหม่
ให้ประชาชนคนไทย 

o สร้างศูนย์ทดสอบและรับรองคุณภาพ
หลังจากการเรียนร่วมกับภาคเอกชน 

กลุ่มสังคมและ
กำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริม

การพัฒนา
กำลังคนดิจิทัล 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการใน
พ้ืนที่ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

พันธมิตร : เอกชนเจ้าของ
เทคโนโลยี อาทิ Microsoft 
Cisco และ  ภาคการศึกษา 
 

 

“สร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลเดิม และใหม่ 
เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน” 
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1.2 การพัฒนากำลังคนดิจิทัลภาคการศึกษาจนถึงวัยทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศแบบ  
PPAP (Public Private Academic Partnership) 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน: การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนดิจิทัล  

เพ่ือเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ดิจิทัล
เริ่มต้นตั้งแต่ ระดับประถม มัธยม/
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคลากร
และแรงงานในสาขาเป้าหมายของเพ่ือ
รองรับความต้องการใหม่ที่จะเปลี่ยน
จากการควบคุมตามอุปสงค์สู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในระบบนิเวศน์ 
(Controlling Supply Chain to 
Optimizing Ecosystem) ผา่นกิจกรรม
การสร้างระบบ funding แบบ ความ
ร่วมมือทางวิชาการภาครัฐเอกชน
(PPAP) สนับสนุนการเรียนรูปแบบใหม่
ผ่าน Online บน Cloud Computing 
ผ่าน Smart Devices 

กลุ่มสังคมและกำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมการ

พัฒนากำลังคน
ดิจิทัล 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
2. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

การบริการในพ้ืนที่ภาค
อีสาน, เหนือ, ใต,้ กลาง
และภาคตะวันออก 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

พันธมิตร : เอกชนเจ้าของ
เทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของ 
Certificate และ หลักสูตร
ฝึกอบรมมาตรฐานสากล และ 
ภาคการศึกษา 
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1.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานกำลังคนดิจิทัลให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพในบทบาทของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: การสร้างแรงบันดาลใจ 
จูงใจ คุณภาพชีวิต และวิชาชีพ
กำลังคน  

เพ่ือให้เยาวชนไดเ้รียนรู้ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมการส่งเสริมเวทีเรียนดี มี
ทุนการศึกษา เรียนจบมีงานทำร่วมกับ
ภาคเอกชน เรียก depa digital 
scholarship 50:50 

กลุ่มสังคมและกำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา

กำลังคนดิจิทัล 

กลุ่มสังคมและกำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
มั่นคง 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
3. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการใน
พ้ืนที่ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

พันธมิตร : เอกชนเจ้าของ
เทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของ 
Certificate และ หลักสูตร
ฝึกอบรมมาตรฐานสากล 
ภาคเอกชนเจ้าของธุรกิจ และ 
ภาคการศึกษา 

แผนงาน 2: การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เพ่ือส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย 
(Mobility) ของบุคลากรการศึกษา
และภาครัฐ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการบูร
ณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง

กลุ่มสังคมและกำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา

กำลังคนดิจิทัล 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ 

2. ฝ่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่ 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบัน การศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน หรือ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
ผ่านกิจกรรมการสร้างธุรกิจและ
กิจกรรมการสร้างอาชีพให้กำลังคน
ดิจิทัลได้แสดงศักยภาพการทำงาน
แบบไร้ขีดจำกัด 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันไอโอที 
กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
4. ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
5. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการใน
พ้ืนที่ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

พ ั น ธ ม ิ ต ร  : ภาค เ อก ช น
เจ้าของธุรกิจ ภาคการศึกษา 
และ ภาครัฐ 

 

กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ขับเคลื่อนผ่านมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้แก่กลุ่มบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งภาค
ธุรกิจและภาคสังคม ตลอดจนเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรไทยสู่ความเป็นในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล โดยแบ่งเป็น  
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 กลไกการขับเคลื่อน 1:  

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Manpower Development;M1) เป็นการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคคลอื่นๆที่มีความ
จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าสู่การ เป็น
กำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความพร้อม ตามความต้องการของหน่วยงาน กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแรงงานสำคัญที่มี
ศักยภาพต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

ภาพท่ี 4 แสดงกลไกการขับเคลือ่น การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทลัแก่ เด็ก เยาวชนและผู้สนใจ 
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กลไกการขับเคลื่อน 2:  

 

เป็นการขับเคลื่อนผ่านมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อป้อนสู่
ภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน เช่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) ด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality:VR) ด้านเทคโนโลยีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร (Machine Learning) เป็นต้น ที่อุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการ
แลกเปลี่ยนทางการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Exchange 
Market) ด้วยการการเชื่อมโยงการทำ Job Matching ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของ สศด. (depa Partnerships)
หรือ บริษัทจัดหางานอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงกลไกการขบัเคลือ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิต
ในอนาคตของประชาชนส่วนใหญ่ 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ประกอบการดิจ ิทัล (Digital Entrepreneurs) ในการพัฒนางานเพื ่อการ
ประยุกต์ใช้ในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การส่งเสริมให้เกิด Open Data 
Platform เชื่อมโยงการพัฒนา Application and 
Solution จาก Startup  

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันโรคและเชิงรักษาของ
ประชาชน และสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 
ผ่านกิจกรรมการดังต่อไปนี้ 

o การสร้าง Platform ระดับประเทศ 
เพ่ือให้เกิด Open Data Platform  

o กิจกรรมการส่งเสริม เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้ Startup ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน
บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

กลุ่มสังคมและ
กำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
มั่นคง 

กลุ่มงานกิจการสาขา 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
บริการในพ้ืนที่
ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

กลุ่มสังคมและ
กำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน 

2. ฝ่ายส่งเสริมการ
พัฒนากำลังคน
ดิจิทัล 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์
ดิจิทัลและนวัตกรรม 
3. ฝ่ายส่งเสริม

แพลตฟอร์มและ
บริการดิจิทัล 

 
พันธมิตร : ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการดิจิทัล 
และ ชุมชน 

 
 

 

“ส่งเสริมให้เกิดสังคมดิจิทัลคุณภาพที่มีนวัตกรรมและมีความสามารถในการดูแลตนเอง” 
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2.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดิจิทัล (Digitized Community) ให้มีความโดดเด่นในการเปลี ่ยนผ่าน
(Transformation) เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การบูรณาการร่วมกับชุมชนผลักดันให้
เกิดแผนของชุมชนในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งเน้นให้ชุมชนก้าวย่างสู่ การใช้ Platform เพ่ือตอบ
โจทย์การดำรงชีวิต (Aspect of Life to Dimension 
of Life) ในทุกมิติ โดยเน้นการต่อยอดภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

o ส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียน Digital 
Solution ทั้งจาก Startup งานนวัตกรรม หรือ 
บริษัท Digital Service Provider เพ่ือ 
Transformation เน้นการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน    

o ส่งเสริมสร้างโอกาสให้ชุมชนในการ
เลือกใช้ Digital Solution โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง ใน
การ Accelerate ในการทำแผนงานของชุมชน  

o สร้างระบบ funding สนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน 
ให้เกิดชุมชนต้นแบบเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับประเทศ 

กลุ่มสังคมและ
กำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน 

กลุ่มงานกิจการสาขา 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
บริการในพ้ืนที่
ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์
ดิจิทัลและนวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริม

แพลตฟอร์มและ
บริการดิจิทัล 

2. ฝ่ายส่งเสริมเมือง
อัจฉริยะ 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
3. ฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

4. ฝ่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่ 

พันธมิตร : ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการดิจิทัล  
Startup และ ชุมชน 
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2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการผลักดันให้เกิดสังคมดิจิทัลบนฐานความรู้ 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การสร้างความตื่นตัว 
ความตระหนัก จิตสำนึก สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน 
Platform และการใช้รูปแบบการ
สื่อสารด้านดิจิทัล (Digital 
Communication)  
มุ่งให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
สะดวก ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

o การส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา Co-
Bot ในการให้ความรู้ประชาชน
ผ่าน Smart Device ที่ประชาชน
สามารถจ่ายได้ (Affordable)  

o การจัดประกวด 
ประลอง แนวคิด (idea) ของชุมชน
เพ่ือการเชิดชูเกียรติ ชาวบ้านยุค 
digital 4.0 

กลุ่มสังคมและกำลังคน 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและ

บริการดิจิทัล 
2. ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
3. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ 

กลุ่มงานกิจการสาขา 
4. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

การบริการในพ้ืนที่ภาคอีสาน 
เหนือ, ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 
5. ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน 

ส่วนประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

พันธมิตร : ภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ดิจิทัล Startup และ ชุมชน 

 
กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

กลไกการขับเคลื ่อน 1: ขับเคลื ่อนผ่านมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนดิจิทัล (depa Digital 
Community Fund) และการจัดประกวด ผ่านกิจกรรม depa Community Hackathon 

โดยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน มุ่งนำทุน
ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านการปรับใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือเป็น
เจ้าของ จากกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงกลไกการขับเคลือ่นผ่านกจิกรรมการประกวดแนวคิดการพัฒนาชุมชนดจิิทัล 
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กลไกการขับเคลื ่อน 2: เป็นการขับเคลื ่อนผ่านมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริการดิจิทัลที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนสู่การเป็นชุมชนดิจิทัล  ที่ชุมชน สามารถเลือกใช้ระบบบริการที่
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ผ่านเครื่องมือการแลกเปลี่ยนทางการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Technology and Innovation Exchange Market) พร้อมกับยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงาน ผ่านการปล่อยสินเชื่อในอัตราพิเศษจากเครือข่ายสถาบันการเงินของ สศด. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงกลไกการขับเคลือ่นผ่านผู้ประกอบการวิสาหกจิเร่ิมต้นด้านดิจิทัล  
(Digital Startup) เพ่ือสง่มอบคุณค่าการบริการที่ตอบโจทย์ชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) รายสาขา 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การจัดตั้งสถาบันวิสาหกิจดิจิทัล
เริ่มต้นแห่งชาติ (National Digital Startup 
Institute) ด้วยการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

o ส่งเสริมให้เกิดแรงขับเคลื่อน สร้าง
แรงกระตุ้นผ่านการจัดงาน depa 
Hackathons/ Bootcamp/ Acceleration 
Program ร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น 

o ขยายผลการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนของ สศด. 

o สร้างเครือข่ายผ่าน Depa Startup 
Club และการให้รางวัลสนับสนุน(Award) 

กลุ่มงานสถาบัน
เฉพาะทางและกิจการ
ของสำนักงาน 
1. สถาบันส่งเสริม

วิสาหกิจดิจิทัล
เริ่มต้น 

 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ 

กลุ่มงานกิจการสาขา 
3. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการ
ในพ้ืนที่ภาคอีสาน, 
เหนือ, ใต,้ กลางและ
ภาคตะวันออก 

พันธมิตร : ผู้ประกอบการ
ดิจ ิท ัล Startup และ นัก
ลงทุน 

 

 

“สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ให้มีพลวัตร ทั้งภาคเกษตร ผลิต
และบริการ เป้าหมาย ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันจาก Digital Startup 

และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง” 
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3.2 ส่งเสริม Digital Transformation เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมให้อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่าน (Transformation) รูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจ รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

o ส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียน 
Digital Solution ทั้งจาก Startup งาน
นวัตกรรม หรือ บริษัท Digital Service 
Provider เพ่ือ Transformation เน้นการ
สร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและ
ชุมชน    

o ส่งเสริมสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการเลือกใช้ Digital Solution 
โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง ในการ Accelerate ใน
การทำแผนงานของผู้ประกอบการ  

o สร้างระบบ funding สนับสนุน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลผู้ประกอบการต้นแบบ 

กลุ่มเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริม

และสนับสนุน
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
และธุรกิจ 

2. ฝ่ายส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนาการ
เกษตร
สมัยใหม่ 

 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทางและ
กิจการของสำนักงาน 
2. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ

ดิจิทัลเริ่มต้น 
3. สถาบันไอโอทีและนวัตกรรม

ดิจิทัล 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
4. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

การบริการในพ้ืนที่ภาค 
อีสาน, เหนือ, ใต,้ กลางและ
ภาคตะวันออก 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
5. ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและ

บริการดิจิทัล 

พันธมิตร : ผู้ประกอบการดิจิทัล 
Startup กลุ ่มอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ และ ชุมชน  
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3.3 การส่งเสริมการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1 : การสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก 
และสนับสนุนให้เกิดปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

o ส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวผ่าน Digital 
Thailand Big Bang  

o ส่งเสริมให้เกิด Tax Reduction เพ่ือการ
กระตุ้นผู้ใช้ Digital Technology and Innovation  

o ส่งเสริมให้เกิด Digital Technology 
and Innovation Exchange Market 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
2. ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงาน 

ทุกกลุ่มงาน 

 

พันธมิตร : เอกชน
เจ้าของเทคโนโลยี 
ผู้ประกอบการดิจิทัล  
กลุ่มอุตสาหกรรม
และธุรกิจ ชุมชน  

 
กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 กลไกการขับเคลื่อน 1: ขับเคลื่อนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital Startup) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  (Startup) 
ในการต่อยอดแนวความคิดให้เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่สำหรับการเริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล 

และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้มีการจดจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบ
นิติบุคคลได้ การยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา การขอรับรองมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล
เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจให้สามารถ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด  
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กลไกการขับเคลื่อน 2: เป็นการขับเคลื่อนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีแบบแผน ผ่านเครือข่ายที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พร้อม
กับการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมต่อธุรกิจเพื ่อศักยภาพและขีด
ความสามารถของธุรกิจ ลดต้นทุน เพ่ิมผลประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการการศึกษาวิจัยให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและ
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  นอกจากนี้ยัง
ขับเคลื่อนผ่านการส่งเสริม สนับสนุนในช่วงเวลาพิเศษด้วยเครื่องมือการส่งเสริมและสนับสนุนตามเทศกาล  อาทิ  
1) depa Coupon for SME Transformation มูลค่า 10,000 บาท 2) depa ISO Coupon มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 
70,000 บาท (ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ) 3) depa Internationalisation Coupon มูลค่าสูงสุด 
150,000 บาท(ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ )  4) depa Digital Event Fund มูลค่าส ูงส ุดไม่เกิน 
5,000,000 บาท (ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ) และ 5) depa R&D Fund มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 
บาท (ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ) 

 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงกลไกการ การส่งเสริม สนับสนันการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) 
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กลยุทธ์ที ่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื ่อสนับสนุนการปรับตัว
ประเทศไทยสู่ 4.0 และอนาคต 

ทิศทางการพัฒนา 

 
 

4.1 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแผนรายสาขาและแผนรายพื้นท่ี
เป้าหมาย  

ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมการดังต่อไปนี้ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

ทุกกลุ่มงาน 

“ส่งเสริมให้เกิด Digital Ecosystem อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง” 

ภาพท่ี 9 แสดงกลไกสง่เสริม สนบัสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation) 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

o ประชุม การศึกษา วิจัย วิเคราะห์และระดม
ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ (Stategic 
Partner) อย่างบูรณาการ 

o กิจกรรมเผยแพร่ สร้างความตระหนักและ
การรับรู้สู่สาธารณชน 

แผนงาน 2: เร่งการจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลอุตสา
หกรมดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Industry) 
พร้อมกับการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและ
ระบบเตือนภัย  

ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

o สร้างกลไกการทำงานในระดับสาขาและ
พ้ืนที ่ 

o สร้างและพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital 
Data Warehouse)  

พัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (Digital Economy Early Warning 
System) ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

ทุกกลุ่มงาน 
 
พันธมิตร :  
สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และ
ภาครัฐ 
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4.2 เร่งสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มบทบาทเชิงรุกด้านการค้าใน ASEAN โดย สร้างความร่วมมือตาม
พันธกิจของแผน 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การสนับสนุนการสร้างความ
เชื่อมั่นด้านดิจิทัล  
ด้วยการเร่งพัฒนาและสร้างกลไก มาตรการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนัก
ธุรกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและ
ผลักดันการเพิ่มบทบาทเชิงรุกด้านการค้าใน
ตลาดการค้าต่างประเทศ ASEAN และ ใน
ภูมิภาคมากขึ้น โดย สร้างระบบการทูตด้าน
ดิจิทัล (Digital Ambassador) รว่มกับนานา
ประเทศ (International Desk) ผ่านกิจกรรม
การสร้าง เอกอัครราชทูตดิจิทัล (Crent 
Ambassador as Digital Ambassador) 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ทุกฝ่าย 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
2. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
3. ฝ่ายส่งเสริมเมือง

อัจฉริยะ 

พันธมิตร : สถาบันการ 
ศึกษา ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และภาครัฐ 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
4.3 เร่งเสนอแนะแนวทางการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (Digital IP) และสร้างโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมจากดิจิทัลเทคโนโลยี 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพ้ืนที่
การทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล/การ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการเขต/พ้ืนที่นวัตกรรม
ดิจิทัล และส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดค้น
เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในประเทศไทยพร้อมการ
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านกิจกรรม
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

กลุ่มเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
1. ทุกฝ่าย 
กลุ่มยุทธศาสตร์
และบริหาร 

กลุ่มงานกิจการสาขา 
1. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการใน
พ้ืนที่ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

o สศด. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร
ภาคเอกชนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือการ
ลดข้อจำกัดในการพัฒนาธุรกิจของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและ Startups  

o ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดค้น
เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในประเทศไทย และ
ส่งเสริมให้เกิดการจดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
ผ่านกิจกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนใน
มาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัล (depa 
IP Fund) 

o บริการให้คำปรึกษา และข้อมูลการ
คุ้มครองผ่านศูนย์บริการ Digital One Stop 
Services (DOSS) ของ สศด. 

2. ฝ่ายนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
2. ฝ่ายส่งเสริมเมือง

อัจฉริยะ 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

พันธมิตร : 
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และภาครัฐ 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

 

กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ขับเคลื่อนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยสินทางปัญญาด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดิจิทัลโดยผู้ประกอบไทย รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น
การช่วยเหลือหรืออุดหนุนสำหรับผู้ประกอบการให้บริการด้านดิจิทัล รวมถึงองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนขยายช่องทางการตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้ง
จากในประเทศและนอกประเทศเพื่อขยายผลการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมสู่
ตลาดใหม่ได ้
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กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

5.1: การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของกำลังคนขององค์กร  
ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

o กิจกรรมการการสัมพันธ์  

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กร
และบุคคล 

ทุกกลุ่มงาน 

“ขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงอยู่ในแถวหน้าของหน่วยงานรัฐทั้งหมด 
มีกระบวนการทำงานภายใน สศด. ที่สอดประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างผลงานด้วยประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุดทั้งการกำหนดเป้าหมายการทำงาน กระบวนการทำงานและบุคลากร” 

ภาพท่ี 10 depa International Desk 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

o กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ และการให้
สวัสดิการที่จูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจในการ
ดำเนินงาน 

แผนงาน 2: การพัฒนาสมรรถภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถบุคลากร  

เพ่ือรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กร ผ่านกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สศด. และการประเมินขีดความสามารถ
พนักงานใน สศด. (ระดับทักษะบุคลากร) เพ่ือจัด
กิจกรรมอบรมให้มีทักษะเหมาะสมกับงานตามความ
คาดหวัง 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กร
และบุคคล 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 3: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กำลังคนแบบอิงโครงการเป็นหลัก (Project Based)  

เป็นการบูรณาการการดำเนินงานแบบยืดหยุ่น เป็น
แนวราบ (Horizontal Integration) ที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการผลักดันผลงานสำคัญขององค์กรอย่างเท่า
เทียมกัน ผ่านกิจกรรมการบริหารจัดการอัตรา
กำลังคนตามนโยบาย สศด. ในการวัดผลงานทั้งใน
ระดับการมีส่วนร่วมตามแผนงานโครงการสำคัญของ
องค์กร สัดส่วนพนักงานทำงาน Project 
Integration ที่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กร
และบุคคล 

ทุกกลุ่มงาน 
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5.2: การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: พัฒนาระบบ Digital เพ่ือสนับสนุนระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมความสามารถขององค์กรให้เป็น
ที่ยอมรับในวงกว้างผ่านกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศด. ด้วย
การนำระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่
ทันสมัยมาปรับใช้ใน สศด.ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ (ร้อยละ 100) รวมทั้งการไมร่้องขอเอกสารใน
การบริการประชาชน 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กร
และบุคคล ส่วน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 2: การพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อ
ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ของ
องค์กรและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ผ่านกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล การสำรวจศึกษา 
วิเคราะห์ สถานภาพของประเทศในประเด็นท้าทาย 
และประเด็นอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งการให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านกิจกรรมการประชุม
ระดมความคิดเห็น และรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆที่
อาจส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาดิจิทัลของประเทศ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
จัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์/บริการ
ของ สศด. 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 3: บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
(HPO: High Performance Organization) ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพตาม
ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร 
ตามหลักเกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย 7 มิติ 
ประกอบด้วย 1)การนำองค์กร 2)การวางแผนเชิง

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายกลยุทธ์

องค์กร 

 

ทุกกลุ่มงาน 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ 3)การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 5)การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  6)การ
จัดการกระบวนการ 7)การประเมินผลลัพธ์การ
ดำเนินการ ผ่านกิจกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานในรูปแบบ Total Management 
Integration (TMI) 

แผนงาน 4: การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกล
ยุทธ์ แผนความสี่ยง และกำกับการปฏิบัติเชิงบูรณา
การโดยมีการติดตามประเมินผล ผ่านกิจกรรมการ
จัดทำแผน และการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เป็นต้น 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายกลยุทธ์

องค์กร 

 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 5: การพัฒนาและหรือบูรณาการฐานข้อมูล
ภายในองค์กรให้สมบูรณ์และเกิดการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลองค์กรที่ทันสมัย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กร
และบุคคล ส่วน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ  

ทุกกลุ่มงาน 
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5.3: การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: การพัฒนาระบบการตลาดปัจจุบันและ
อนาคต ผ่านกิจกรรมดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ สศด. 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงาน ส่วน
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 2: การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) ด้วยวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาด และโครงการความร่วมมือต่างๆของ สศด. 
เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของ สศด. 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงาน ส่วน
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 3: มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างการ
สร้างเอกลักษณ์ สศด.ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของ สศด. 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
1. ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงาน ส่วน
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

ทุกกลุ่มงาน 
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5.4: การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการให้บริการประชาชน 

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการความร่วมมือด้าน 
Collaboration Laboratory (Co-
Lab) ระหว่างรัฐกับ เอกชน เพ่ือ
ผลักดันผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จาก สศด. สู่การนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์ม

และบริการดิจิทัล 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
1. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
2. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ

ดิจิทัลเริ่มต้น 
กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
4. ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
กลุ่มงานกิจการสาขา 
5. ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริการใน
พ้ืนที่ภาคอีสาน, เหนือ, 
ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

แผนงาน 2: การสนับสนุนการสร้าง
ระบบ Open Source เพ่ือการ
ให้บริการประชาชน ผ่านกิจกรรม
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สศด. 

กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

องค์กรและบุคคล ส่วน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ 

ทุกกลุ่มงาน 

แผนงาน 3: การพัฒนา Digital 
One Stop Services (DOSS) พร้อม
การบริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างทั่วถึง 
ผ่านกิจกรรมการดำเนินงานจาก

กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร 
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

องค์กรและบุคคล 
 

ทุกกลุ่มงาน 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

กิจการสาขาที่เปิดให้บริการ และการ
เปิดศูนย์บริการ Digital One Stop 
Services (DOSS) 

แผนงาน 4: การจัดทำแผน Multi 
Single Business Unit: MSBU ของ
องค์กรและการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ
ทางกระจายทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ผ่าน
กิจกรรมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของประเทศในโครงการ Mega 
Program ของ สศด. และโครงการ
เร่งด่วนตามโจทย์ของรัฐบาล 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
และนวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์ม

และบริการดิจิทัล 
2. ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทาง
และกิจการของสำนักงาน 
3. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ

ดิจิทัลเริ่มต้น 
4. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

ทุกกลุ่มงาน 

 

กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนผ่านระบบการบริหารจัดการเชิงรุกในรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบองค์รวม (Total Management Integration: TMI) ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์องค์กร แผนความ
เสี่ยง แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนการบริหารจัดการในรูปแบบ Multi Single Business Unit: 
MSBU  การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง และการขยายกิจการสาขาเพื่อขยายผลการให้บริการดิจิทัลของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการร่วมทุนในการประกอบกิจการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และกลไกการตลาดในขณะนั้น เพื่อขยายผลการส่งเสริม สนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติกำลังคน ตามภารกิจที่ระบุใน พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นสำคัญ ที่ประกอบด้วย กลุ่ม Hardware & 
Smart Devices กลุ่ม Software กลุ่ม Digital Service กลุ่มTelecommunication กลุ่ม Digital Content เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยืนในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย Mega Program เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงกลไกการขับเคลื่อนผ่าน การบริหารจัดการแบบ Multi Single Business Unit 

ส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองเป็นปัจจัย
เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ” 
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6.1 สร้างกำลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ร่วมกับกิจการอ่ืน  

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน : เร่งขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City 
ให้เป็นแนวทางการยกระดับพื้นที่
เป้าหมายผ่านกลไกถาวรโดย
ร่วมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาครัฐ จากกิจกรรม
ดำเนินงานดังต่อไปนี่ 

o เร่งประกาศพ้ืนที่ Smart 
City และ Criteria ผ่าน
คณะกรรมการระดับชาติ 

o ขับเคลื่อนกลไกการทำงาน
ในระดับสาขาและพ้ืนที่ 

o สนับสนุนเครือข่ายเอกชน
ร่วมพัฒนาเมือง  

o ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
โดยใช้เครื่องมือและการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 1 – 
2 – 3 และ 4 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์
ดิจิทัลและนวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริมเมือง

อัจฉริยะ 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
1. ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและ

บริการดิจิทัล 
กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทางและ
กิจการของสำนักงาน 
2. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัล

เริ่มต้น 
3. สถาบันไอโอทีและนวัตกรรม

ดิจิทัล 
กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
4. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
5. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
กลุ่มกิจการสาขา 
6. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการ

บริการในพ้ืนที่ภาคอีสาน, 
เหนือ, ใต,้ กลางและภาค
ตะวันออก 

พันธมิตร : เครือข่าย Smart City 
Alliance 80 หน่วยงาน ทั้ง รัฐ 
เอกชน ประชาชน และประชา
สังคม 
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6.2 การจัดตั้งสถาบัน Internet of Things (IoT) ณ Digital Park Thailand โดยความร่วมมือในการลงทุน 
(Co-Investment)  

แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

แผนงาน 1: เร่งขับเคลื่อนการพัฒนา
เครือข่าย เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Internet of Thing (IoT) ของประเทศ 
ร่วมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาครัฐ ผ่านกิจกรรมดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

o ดำเนินการก่อตั้งสถาบัน IoT เพ่ือ
การขับเคลื่อนในฐานะสถาบันเฉพาะทางของ
รัฐ ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
กับรัฐบาล 

o เร่งนำร่องการพัฒนา IoT 
Collaboration Laboratory (Co-Lab) 
ร่วมกับภาคเอกชนผ่านบริษัทในเครือของ 
สศด. 

o ขับเคลื่อนกลไก การควบรวมกิจการ 
(Collaborative Merger Company) ของ
วิสาหกิจเริ่มต้น ในการเข้าร่วมกิจการกับ 
สศด.ในการลงทุนและสร้างพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และมาตรฐาน 

o ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม IoT โดยใช้
เครื่องมือและการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 1 – 2 – 3 
และ 4 

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะ
ทางและกิจการของ
สำนักงาน 
1. สถาบันไอโอทีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

ทุกกลุ่มงาน 
 

พันธมิตร : หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ดิจิทัล สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรรม 
การค้า การลงทุน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

แผนงาน 2: ส่งเสริม สนับสนนุให้เกิดการ
ลงทุน ในอุตสาหกรรม IoT ผ่านกิจกรรม
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 
1. ฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
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แผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

o เร่งออกมาตรการส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม IoT ทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ 

o กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ เพ่ือสร้างการ
เติบโตให้กับอุตสาหกรรม IoT ของไทย 

o จัดกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
IoT ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. สถาบันไอโอทีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
บริหาร 
2. ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงาน ส่วน
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

พันธมิตร : หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ดิจิทัล ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรรม การค้า การ
ลงทุน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ร่วมกับผู้นำในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแต่ละด้าน
พร้อมกับขับเคลื่อนผ่านกลไกกิจการสาขาในการแสวงหาโจทย์ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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สำหรับการจัดตั้งสถาบัน IoT จะขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากเครือข่ายของ สศด.ในลักษณะ IoT 
Collaboration Laboratory (Co-Lab) ร่วมกับภาคเอกชนและการควบรวมกิจการ (Collaborative Merger 
Company) ของวิสาหกิจเริ ่มต้นที ่ สศด.จะลงทุนร่วมด้วย พร้อมกับการใช้กลไกการทำงานร่วมกันในระดับ
หน่วยงานภายใน สศด. จากนโยบายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ สศด. เอง 

ภาพท่ี 12 depa Mechanism: Smart City 

ภาพท่ี 13 กลไกการขับเคลื่อนสถาบัน IoT 
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การติดตามความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ 

แนวทางการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ สศด. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จะมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานหลักในแต่ละมุมมอง เพื่อเป็นเครื่องชี้บ่งการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ควบคู่กับการปรับระบบ
บริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีการดำเนินงานอย่างสอดคล้องประสานกันเพ่ือมุ่งสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง สศด. ในแต่ละมุมมองเป็นดังนี้ 

มุมมอง ประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การวัดผลการดำเนินงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/
ลูกค้า (SO1) 

ด้านสังคม 
 สามารถสรา้งให้เกิด 24,700 Digitalized Villages ที่เกิด

เปลี่ยนแปลงจาก products to platform, adoption 
of digital technology for every dimension of life  

 สามารถสรา้ง 500,000 Digital Manpower ให้กับ
ประเทศ  

 สามารถทำให้ 30,000,000 Digital Citizens ปรับตัวกับ
การเปลีย่นแปลงได ้

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 
 สามารถสรา้งให้เกิด 25,000 Digitalized Enterprises 

อยู่รอดและเติบโตในธุรกิจ และเกดิการเปลี่ยนแปลงจาก 
ROA Driven to Valuable by Ecosystem Driven 
etc. 

 สามารถสรา้งให้เกิด 1,000 Digital Startup Business 
และมผีู้สำเร็จสู่การเป็น Unicorn 

ด้านระบบนิเวศน์ 
 เกิดการพัฒนา 7 Smart Cities โดยการมสี่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และไดร้ับการยอมรับในระดับ Asia  

 เกิดสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั เพื่อการลงทุน
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทลั 

 เกิด Event ที่วงการดิจิทลัแถวหนา้ของโลกต้องการเข้า
ร่วม 

 เกิด Friendly Ecosystem เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั 
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มุมมอง ประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การวัดผลการดำเนินงาน 
พันธมิตร/การเงิน (SO2 
SO3) 

 เครือข่ายพันธมิตรและโครงการความร่วมมือ 

 กิจการที่ สศด. ร่วมทุนในรูปแบบบริษัท 

มูลค่าการลงทุนของพันธมิตร 

กระบวนการภาย ใน 
(SO4 SO5) 

 เป็นองค์กร 100% ใช้ digital ในการทำงาน 
 

 คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน 

ความสำเร็จในการดำเนินงานได้
ตรงตามแผน 

ความพึงพอใจของลูกค้าท้ัง
ภายนอกและภายใน 

ความสามารถองค ์กร 
(SO6 SO7) 

 เป็นองค์กรยืดหยุ่น เกิด horizontal integration 
ร่วมกับภาคเอกชน 

 ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนท้ังในด้านข้อมูลความรู้ 
การบริหารจัดการและเครื่องมืออุปกรณ ์

ร้อยละความสำเรจ็ของระบบ
สนับสนุนท่ีดำเนินการไดต้ามแผน 

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO: 
Hight Performance 
Organization) ประกอบด้วย  

1. สัดส่วนพนักงานทำงาน 
Project Integration  

2. มี MSBU ในการทำงาน
กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่   

3. ระบบการทำงาน Internal 
Process go digital 100% 

4. มีจำนวนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จาก depa สู่การนำไปใช้ 

5. หน่วยงานไม่ขอเอกสาร ใน
การบริการประชาชน  

6. การเงิน การคลัง การพัสดุ 
รวมเร็วถูกต้อง 100% 

7. มีระบบบริหารจัดการยืดหยุ่น 
เป็น Horizontal 
Integration  

8. มีคนตามข่าวสาร ดีป้าไม่น้อย
กว่าที่ส่งเสรมิ 
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บทที่ 5 โครงการมุ่งเป้าระยะ 4 ปี ของ สศด. 
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการสำคัญมุ่งเป้าระยะเวลา 4 ปี โดยสอดคล้องกับกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 
2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564: เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 
2561 – 2564)  โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ กำลังคนด้านดิจิทัล การพัฒนาเมิองอัจฉริยะ การพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง และ
เป็นประเทศที่ก้าวกระโดดจากการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีจำนวน 4 โครงการดังนี้ 

 

1.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการเติบโตของ Digital Startup (National Digital 
Startup Platform: NDSP)  
ความสำคัญ 

การเติบโตของ Startup ของประเทศไทยมีศักยภาพในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศทั่วโลก
และในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่มีศักยภาพที่สูงกว่าประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีคู่แข่งที่สำคัญคือ
ประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามปัจจัยสนับสนุนระดับสถาบันและปัจจัยเฉพาะอื ่นๆ ที ่สนับสนุนความเป็ น
ผู้ประกอบการของประเทศยังมีระดับปานกลาง และต้องการการสนับสนุนพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ Startup ของ
ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนพัฒนาการขยายเติบโตมากข้ึน 

ผลสำรวจของ CBinsights ในเรื ่อง Top 20 Reasons Why Startups Fail ระบุว่าอัตราล้มเหลวของ 
Startups มีเหตุผลหลักที่สำคัญที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงไม่มีแผนการตลาด
ที่ดี (No market need) โดยมีเหตุผลรองลงมาคือ การมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถ
ดึงดูดนักลงทุนได้ (Ran out of cash) และมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งทำให้อัตราการล้มเหลวของ Startup นั้น
อยู่ที่ประมาณ 75-90% 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เล็งเห็นว่าจากข้อมูลและผลสำรวจข้างต้น ผนวกกับ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ Digital Startup ที ่ผ ่านมา พบว่ามีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ภาครัฐต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของ Startup ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ



 

72 
 

ดิจิทัลของประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการเติบโตของ Digital Startup (National 
Digital Startup Platform: NDSP)” ซ ึ ่ ง จะ เป ็ นการทำงานบ ู รณาการและ เช ื ่ อม โยงระหว ่ า งภาครั ฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อวางรากฐานกลไกและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและยั่งยืนในการขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้
สามารถยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Digital Startup ในมิติของ การส่งเสริมการพัฒนาวัตกรรม
หรือบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม การดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและต่างประเทศ  

การกระตุ้นความต้องการนวัตกรรมและบริการดิจิทัล การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล และการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิทัลไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเป็นการดำนินงานภายใต้
การตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลด
ต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้  ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทย
อย่างยั่งยืนในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสมในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึง Digital Startup ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ขับเคลื่อนและ
ยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของ Digital Startup ระดับภูมิภาค (Regional Digital Startup Hub) 
และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

2) เพื ่อส ่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผ ู ้ประกอบการดิจ ิท ัล (Digital Startup/Digital 
Entrepreneur) ในการสร้างเสริมประสบการณ์และโอกาสในการแสวงหาช่องทางทางธุรกิจ และเติบโตสู่ระดับ
สากล 

3) เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่าย Maker Space รองรับการสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมดิจิทัล
ใหม่ๆของ Digital Startup และ Digital Entrepreneurs ที่มีมาตรฐานและพร้อมใช้งาน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์และสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับ Digital Startup ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเจริญทางเศรษกิจในเชิงพื้นที่อย่างมี
นัยสำคัญ 

4) เพ่ือจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ที่มีการบูรณาการชุดข้อมูลอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชนในเครือข่าย เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้ อมูล
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจที ่แม่นยำและสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐ และ
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ภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการนำร่องด้านข้อมูลภาคการเกษตร และส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในกลุ่ม
เกษตรกรและธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ
สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

5) เพื่อสร้างช่องทางการให้บริการคำปรึกษาและรวบรวมปัญหา/ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม
และเชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการ Digital Startup ในพัฒนาบริการหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถแก้ไขปัญหาของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และพัฒนาการเป็นกลไกที่มีความต่อเนื่อง (Digital Technology Management 
Center) 

6) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างศักยภาพทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ 
Digital Startup ให้สามารถสร้างสรรค์บริการหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบสนองต่อปัญหาของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ทั ้งในและต่างประเทศ ผ่านบริการของ Digital Technology 
Management Center 

7) เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่การยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ 

8) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
9) เพ่ือสร้างช่องทางในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนา Regulatory Sandbox ในการสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
อันจะส่งผลให้ตอบสนองและให้บริการต่อลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ  
เป้าหมาย 

1) สร้างโอกาสการเข้าถึงเครือข่าย Digital Startup และความเข้าใจเกี ่ยวกับดิจิทัลระดับนานาชาติ 
250,000 ราย 

2) Startup รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำแผนธุรกิจ และต้นแบบในการทำนวัตกรรม
ดิจิทัล (DEPA Conceptual Plan) 100 ราย 

3) Startup รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการนำนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (DEPA Startup Funds) 20 ราย 

4) Startup รับการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื ่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรมดิจ ิท ัล ( DEPA 
Investment for Growth) 5 ราย 

5) ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี 500 ราย 

6) ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการจัดทำแผนประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 50 ราย 
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7) ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัล 20 ราย 
8) บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หรือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เข้าใช้บริการและเชื่อมโยงความต้องการของ

อุตสาหกรรมในโครงการ 10 บริษัท 
9) ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนการจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล 20 ราย 
10) นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมหลักได้ 20 ผลงาน 
11) จัดตั้งศูนย์ Digital Startup Maker Space จำนวน 1 แห่ง 

ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื ่องกล 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้าและบริการ และอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ 5,000 ล้านบาทต่อปี  
2) เกิดมูลค่าการลงทุนในผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) 1,000 ล้านบาทต่อปี  

ผลกระทบ 
1) เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนด้าน 

Digital Startup ของภูมิภาค (Regional Digital Startup Hub) อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

2) เกิด Digital Startup Maker Spaces ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม Digital Startup ทดสอบบริการและ
นวัตกรรมดิจิทัลที่มีโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำนวัตกรรมและบริการดิจิทัลที่เกิดขึ้นไปใช้ตอบ
โจทย์และแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ (Area-based) ได้อย่างมีนัยสำคัญ 

3) เกิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม (Digital Technology Management Center) เพ่ือช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ต้องการปรับตัวและเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่ม 
Digital Startup  

4) เกิดนวัตกรรมใหม่ของ Digital Startup ที่เข้าใจปัญหาของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง แต่มีนวัตกรรม
ใหม่ๆที่ไม่ใช่เป็นแค่ service provider เท่านั้น แต่เน้นไปถึง Hardware และ Deep Tech ที่สามารถตอบโจทย์
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้  

5)  เกิดระบบจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมปัญหาและข้อมูลของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้นำร่องในภาคการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร และ
ส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ 

6) เกิดระบบนิเวศท่ียั่งยืนต่อการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล จากเงินลงทุนที่หมุนเวียนในโครงการ 
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2. โครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) 
ความสำคัญ 

แนวโน้มความเป็นเมืองของประเทศไทยมีการขยายตัวของพื ้นที ่เมือง (Urbanization) และจำนวน
ประชากรในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน และขนาดเศรษฐกิจของเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้น โดย World Urbanization Prospect  

ปี 2014 ได้คาดการณ์ล่วงหน้าไปถึงปี 2050 หรืออีกประมาณเกือบ 40 ปี พบว่า การเติบโตและการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองในประเทศไทยนั้น จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งทวีป
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยจะมีพื้นที่ชนบทคงเหลือเพียงร้อยละ 28 แต่มีพื้นที่เมืองถึงร้อยละ 72  
และจะมีประชากรไทยกว่า 73 ล้านคน กลายเป็นคนเมืองจากการขยายตัวของความเป็นเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ.1960  
แสดงถึงประเทศไทยจะไม่ได้มีเพียงกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเมืองพัฒนาเชิงเดี่ยวอีกต่อไป แต่จังหวัดใหญ่ๆ จะมี
ความเจริญเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ช่วยยืนยันแนวโน้มเชิงสถิติเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น นโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ด้วยความพยายามวางบทบาทของ
แต่ละจังหวัดในแต่ละภาค ให้เกิดความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมกัน หรือในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้มีการพัฒนาระบบทางพิเศษระหว่าง
จังหวัด, ถนนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EEC, EWEC) รถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างเมือง หรือแม้แต่ในแต่ละ
จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น ภูเก็ต, เชียงใหม่, ขอนแก่น และนครราชสีมา ก็มีแผนการพัฒนารถไฟฟ้าภายใน
เมือง ของจังหวัดเองด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังพยายามลดข้อจำกัดการพัฒนาเมืองในเขตการค้าชายแดน ด้วย
การเปิดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน และพ้ืนที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น แต่ด้วยรูปแบบการ
พัฒนาดังกล่าวเมื่อดำเนินการมาในระยะหนึ่ง ก็พบข้อจำกัดที่ยังเป็นอุปสรรคหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการ
ผลิตที่ต่ำ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปริมาณขยะ และของเสียจำนวนมากยากต่อการทำลาย 
ความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและความเป็นอยู่ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ ประเทศไทยจึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหารูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การ
ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงต้องปรับตัวและมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองเพ่ือ
แข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้  
 ขณะเดียวกัน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ยังเป็นการแสดงให้เห็นผลของการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) จากเมืองทั่วไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่ช่วยสร้างให้เกิดอุปสงค์ 
(Demand) ของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ ต่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือเมืองอัจฉริยะต่าง ๆ 
เช่น รถยนต์โดยสารสาธารณะอัจฉริยะ การเกิดรูปแบบธุรกิจบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจาก
การเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์เทคโนโลยีที่เป็นผลมาจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) หรือการเปิดข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการของเอกชนแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพื่อการพัฒนาที่
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ยั ่งยืนที ่ส่งผลต่อการเพิ ่มขึ ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ได้ต่อไป จากการต่อยอดการพัฒนาจาก
โครงข่ายเน็ตประชารัฐที่รัฐบาลได้วางรากไว้  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในบริบทของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง 
เมืองที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองให้ประชาชนในเมืองอยู่
ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 

เมืองน่าอยู ่ (Livability) เป็นเมืองที ่ประชาชนทุกกลุ ่ม สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการ การศึกษา 
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่สะดวกสบาย และม่ันคงปลอดภัย 

เมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารจัดการ ทุกบริการที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการใช้อย่างสมดุลทั้งด้าน พลังงาน อาหาร และน้ำ ซึ่งมีการผลิตขยะ และของเสียน้อยที่สุด 
สามารถทำให้เกิดระบบนิเวศน์เมืองและสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพได้ ช่วยลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึน 

พัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน (Sustainable Development) มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจากทรัพยากรที่มีอยู ่ในพื้นที่ หรือท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจที่มีความรับผิดชอบต่อเมือง ใช้เทคโนโลยีที่หาได้หรือผลิตได้เองในท้องถิ่น หรือในประเทศ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยนเมืองธรรมดาสู่การ
พัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมโอกาสให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญกับ
การนำผลสำเร็จของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น มาขยายผลการพัฒนา
ในพ้ืนที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพ้ืนที่อ่ืนที่มีศักยภาพ ตามกรอบการพัฒนาเมือง 6 ด้าน ดังนี้ 

1) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พัฒนาผู ้บริหารเมืองหรือผู ้นำท้องถิ ่นที ่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเมือง และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและท้องถิ่นได้ 

2) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มีการผลักดันเมืองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง
บนฐานนวัตกรรมดิจ ิท ัล เช ่น Smart Agriculture and Farm, MICE City, e-Culture City, e-Tourism City 
เป็นต้น 

3) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เป็นการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่าน Smart 
Portal ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูล และบริการสาธารณะของ
รัฐ 
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4) ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งที่ปลอดภัย 
ปลอดมลพิษ และประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบริการแนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร 

5) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เพื่อสนับสนุนให้มีระบบบริการที่อำนวยความสะดวกต่อการ
ดำรงชีวิต อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาระบบ เฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ช่วยพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย
ของประชาชน ให้มีความเหมาะสมไม่แออัด 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด 
2) เพ่ือพัฒนาคน (ประชาชน) และทีมผู้บริหารจัดการเมือง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะและหลักการในการดำเนินการพัฒนาเพ่ือให้ยั่งยืน 
3) เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้มีการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4) เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจดิจิทัลด้านเมืองอัจฉริยะผ่าน Smart City Platforms 
5) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางเพื่อการรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ การฝึกอบรม

บุคลากรเพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ
การออกแบบบริการ (Service Design)   
เป้าหมาย 

1) ขยายผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไปสู่จังหวัดที่มีความพร้อมทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
2) เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองขนาดเล็กท่ีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำ จำนวน 13 แห่ง 
3) เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัล และผู้ประกอบการและการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน

ประเทศ 
4) มีกรอบการทำงานและกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Master Plan) ขยายผล

การพัฒนา 
5) เกิด Smart City Platforms (เช่น Intelligent operation centers และ data hub) ประจำแต่ละ

เมือง เพ่ือการบริหารจัดการและสั่งการ การต่อยอดของเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
ผลลัพธ์ 
ระบบเชื่อมโยง ฐานข้อมูล และระบบนำเสนอข้อมูลของพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ 

1) คลังข้อมูลของเมือง เรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเดินทางและการขนส่ง 
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2) บริการข้อมูลของเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความโปร่งใส เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

3) บริการข้อมูล Realtime เช่น ข้อมูลจราจร ข้อมูลการเดินทาง ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

ผลกระทบ 
1) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและ

มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2) การรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นโอกาสและสามารถพัฒนา

ตนเองและประเทศในมิติและมุมมองต่าง ๆ 
3) การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มีความคล่องตัวต่อ

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะช่วยเอื้อต่อการพัฒนาโครงการและธุรกิจของชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

4) Solution Hub และ Digital Infrastructure ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเครื่องมือและ
วิธีการ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหารจัดการพลังงานในครัวเรือน และการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 

5) การขยายผลเมืองอัจฉริยะที่มีอยู่เดิมสู่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพใหม่เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่
สมบูรณ์ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่ขยายออกไป ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุน SME และ Startup ในการเสนอบริการ
นวัตกรรมของเมือง 

6) เมืองอัจฉริยะบนฐาน IoT Platform ไม่ต่ำกว่า 500,000 อุปกรณ์ สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจได้กว่า 
30,000 ล้านบาท 

7) เกิดธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 200 ราย 
8) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากไฟถนนในการส่องสว่างได้ร้อยละ 10 
9) ลดค่าน้ำมันในการเดินทางได้ 175 ล้านบาทต่อปี  
10) ตรวจจับอาชญากรรมได้เพ่ิมร้อยละ 50 
11) อุบัติเหตุในพื้นที่เมืองลดลงกว่าครึ่ง 
12) การโจรกรรมรถยนต์ในพื้นท่ีเมืองลดลงกว่าครึ่ง 
13) กระตุ้น Demand สร้างตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเมืองอัจฉริยะ  
14) เกิด Open Data platform เมืองอัจฉริยะของไทย 
15) เกิดบริษัท Joint Venture ดำเนินการกิจกรรมด้านแพลตฟอร์มบริการสำหรับระบุพิกัดความละเอียด

ถูกต้อสูงด้วยดาวเทียม 
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3. สถาบันไอโอที (IoT Institute) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต 
ความสำคัญ 

นับตั ้งแต่ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2504 พบว่า เศรษฐกิจมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กล่าวคือ มีการเปลี่ยน
ผ่านของระดับการพัฒนาจากที ่ขับเคลื ่อนด้วยข้อได้เปรียบจากปัจจัยพื ้นฐานในการผลิต ( Factor-Driven 
Economy) (ปี 2504-2530) ที่มีสัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 20.2 ต่อ GDP และมีการเติบโตร้อยละ 
9.1 ต่อปี ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน (Investment-Driven Economy) (ปี 2530-2539) ซึ่งมี
การขยายการลงทุนเป็นอันมาก ทำให้สัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.2 ต่อ GDP และ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.1 ต่อปี อันเกิดจากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการย้ายฐานการผลิต 
เนื่องจากมีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ และมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ในระดับสูง โดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตมา
ประเทศไทยของนักลงทุนญี่ปุ่นเพื่อหนีจากปัญหาการแข็งค่าของเงินเยน ต่อมาในช่วงปี 2540 -2550 เป็นช่วงที่
ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ด้วยการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าของไทยจึงส่งผลให้
การส่งออกกลายเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ (Export-Driven Economy) และมีสัดส่วนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่มีมุลค่าประมาณ 10 ล้าน
ล้านบาทต่อปี แต่ต่อมาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 3 ต่อปี เนื่องจากการไหลเข้าของการลงทุน
โดยตรง (FDI) ที่ลดลงร้อยละ 6 ซึ่งเป็นการลงทุนเฉพาะการซ่อมรักษาโดยไม่มีการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ในแง่โครงสร้างของผู้ประกอบการ พบว่าใน 77 จังหวัด 998 อำเภอ 8,860 ตำบล ประชากรกว่า 70 ล้าน
คน มีจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจประมาณ 2.7 ล้านกิจการ เป็นนิติบุคคลประมาณ 500,000 กิจการ (เฉพาะที่
มีการประกอบธุรกิจและมีการส่งรายงานผลประกอบการ) โดยเป็น SMEs มากถึง 99% ซึ่งกลุ่ม SMEs นี้ มีการจ้าง
งานถึง 76% ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ สร้างรายได้ในสัดส่วนประมาณ 40% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 32% ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ โดยนอกจาก
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญแล้ว SMEs ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคม อาทิเช่น การสร้าง
อาชีพของประชาชนในชุมชน การสร้างงานในท้องถิ่น การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาค (Regional development) ให้เกิดความเข้มแข็ง 
ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยตามลำดับ 

ทั้งนี ้ นับตั ้งแต่ปี 2543 ประเทศไทยจัดอยู ่ในกลุ ่มประเทศที ่มีรายได้ปานกลางมาโดยตลอด มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันอยู่เพียงลำดับที่ 25-30 จากจำนวนประเทศที่ถูกจัดลำดับทั้งหมด 59 ประเทศ โดย
เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าวัตถุดิบ ชิ้ นส่วน พลังงาน เงินทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในสัดส่วนที่สูง ประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับไม่สูงนัก การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์
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ความรู ้ มีการใช้ทรัพยากรเพื ่อการผลิตและบริโภคค่อนข้างสิ ้นเปลือง ทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบในด้านสังคมตามมา  

ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญการแข่งขันด้านการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเกิดใหม่ของประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูก เช่น จีน อินเดีย และ เวียดนาม ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ ่น สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
ภาคอุตสาหกรรมของไทยกลับมีการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตค่อนข้างน้อย คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ15 ของโรงงานทั้งหมดเท่านั้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตระดับโลก 
อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ที่กำลังปรับตัวไปสู่การผลิตบนฐานของระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่ แต่โครงสร้างการผลิตของไทยกลับยังคงพ่ึงพาแรงงานจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ไทยกำลังจะ
ประสบปัญหาจำนวนแรงงาน อันเนื่องมาจากไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้
เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะสูง (Skilled Labor) 

นอกจากนี้ ประเทศไทยคงยังพึ่งพิงการนำเข้าเทคโนโลยี ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยมีจำนวนน้อยและข้อมีจำกัด
หลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องข้อจำกัดในการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัล ทำให้ประเทศไทยมีการนำเข้ามากกว่า 266,000 ล้านบาท โดยขาดดุลการค้าสูงถึง 132,000 ล้านบาทต่อปี 
หากยังมีการนำเข้าในปริมาณมากเช่นนี้ต่อไป นอกจากประเทศจะสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแล้ว ยังจะทำให้
เกิดการผูกขาดด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เสียโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ
ระบบสมองกลอัจฉริยะในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว       

หากจะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง จะต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ( Innovation-Driven Economy) ทดแทนการลดลงของความได้เปรียบเรื่อง
กำลังแรงงาน ซึ่งต้องมีการลงทุนพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทักษะแรงงาน การพัฒนาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อจะสามารถสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศไทยในอนาคต 
อุตสาหกรรมไทยจึงมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกมาก ทั้งนี้ ภายใน 
3 ปีข้างหน้า ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติมากถึงร้อยละ 50 ของจำนวน
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ในการดำเนินงานที่
ผ่านมาของประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ยังไม่ได้มีความ
ตระหนักในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดความสามารถใน
การเข้าถึงเทคโนโลยี ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ยังขาดพื้นที่ในการสนับสนุนการลงทุนดา้น
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นวัตกรรมดิจิทัล ที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับโครงสร้างการผลิตและการบริกา รภายในประเทศ ส่งผลให้
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทยยังมีข้อจำกัด 

ดังนั้น นอกจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อทดแทนการพึ่งพิงแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันแล้ว การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของ
รัฐบาล ที่จำเป็นต้องผลักดันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เป้าหมายไปสู่อุตสาหกรรมแห่งในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ (New Engine of 
Growth) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค ์
1) พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต 

2) สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก (Small Digital Entrepreneur) ให้
สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย และอุปกรณ์เครื่องมือดิจิทัล เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

3) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในภาคต่าง ๆ 

4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านดิจิทัลในทุกระดับ เพื่อทดแทนการ
นำเข้ากำลังคนและรองรับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

5) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ร่วมทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ทั้ง
จากในและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย นักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ และผู้ประกอบการภาคเอกชน 

6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างผู้เชี่ ยวชาญเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

7) ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม ไปสู่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแห่งอนาคต ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แล ะอุปกรณ์     
ไอโอที โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
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8) จัดหาและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจ อาทิ จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล และ
ศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
SME 
เป้าหมาย 

1) จัดตั้งสถาบันไอโอที ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 1 สถาบัน 
2) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 5 ศูนย์ส่งเสริม 
3) การฝึกอบรม จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา สถาบันการวิจัย รวมทั้งการฝึกทักษะ

ภาคปฏิบัติกับผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5,000 รายต่อป ี
4) การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 5 โครงการ 
5) ความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม กับ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา 

สถาบันวิจัย นักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการภาคเอกชน 5 โครงการ 
6) ความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ การลงทุน/ร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลก 3 ราย 
7) นวัตกรรมดิจิทัลจากการผลิตและให้บริการภาคเอกชน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์/บริการต่อปี 
8) การให้บริการศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร (Digital One Stop Services) 15,000 รายต่อป ี
9) การลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลอนาคตระดับ SMEs ในกลุ่ม IoT, Digital Services, Smart Device, 

AI, Big Data Processing and Computing 100 รายต่อป ี
ผลลัพธ์ 

1) เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน IoT ระดับไฮเอนท์ของโลกท่ีช่วยลดมูลค่าการนำเข้าอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศได้ปีละไม่ต่ำ 60,000 ล้านบาท 

2) การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่าต่อป ี2,500 ล้านบาท 

3) มีการลงทุนอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่าต่อปี 200,000 ล้านบาท 
4) เกิดการจ้างงานแรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 50,000 รายต่อป ี

ผลกระทบ 
1) เป็นศูนย์กลางการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบนวัตกรรมบริการทางธุรกิจ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ การออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดิจิทัล เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย 
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4) เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 4.0 
 

4. โครงการ Coding Nation 
ความสำคัญ 

 มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2559 ได้เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ 6 ด้านและ 15 วาระแห่งชาติ โดยวาระที่สำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยบทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือการพัฒนากำลังคน
ดิจิทัลซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับรากฐาน ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ของไทย 
(Demand-Driven) ขณะเดียวกัน การเร่งสร้างกำลังคนดิจิทัลทั้งในระดับอาชีพ (Professional) และระดับสังคม 
(Community) ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื ่อนเศษฐกิ จด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้าน
ดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาชน 

 จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าประชาชนในประเทศไทย
ในทุกวัยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มีอัตราการจ้างงานเยาวชนต่ำที่สุดในภูมิภาค แต่การเปิดเสรีของอาเซียนทำให้ประชาชนและเยาวชนใน
ปัจจุบันต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่า
ทันการแข่งขัน โดยจากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 144 ประเทศ 
(World Economic Forum Global competitiveness Index ป ี  2014-2015)  ร ะบ ุ ว ่ า ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มประเทศใน
เอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ไต้หวัน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย เกาหลีใต้
และจีน ตามลำดับ 

 ดังนั้นการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคน
และบุคลากรด้านดิจิทัลโดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาสาขาดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่ม  STEM Education ใน
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กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ได้ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สามารถต่อยอด
ไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลใน
ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Thaicode.org ซึ่งเป็น Knowledge Communities ออนไลน์ในรูปแบบ

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายด้วยการสร้างเนื้อหาของบทเรียน
ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถม
จนถึงมัธยม นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนที่ ครู อาจารย์สามารถนำวิชา Computer 
Programming ผนวกเข้าไปรวมเอาไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่นักเรียนจำนวนมาก 
ผ่านบทเรียนแบบง่ายๆ ในช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเว็บ สมาร์ทโฟน และหนังสือ  

2) เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Digitalmooc.com ให้เป็นระบบแหล่งเรียนในลักษณะเปิด เพื่อแบ่งปัน
เนื้อหาทักษะความรู้ แบ่งปันเอกสารและทรัพยากรในการเรียนรู้ด้านสาขาอาชีพด้านดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมีเค้าโครงหลักสูตร เนื้อหาวิชา และรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย 
องค์กรที ่เป ็นผู ้นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ โดยเนื ้อหาวิชามีต ั ้งแต่ระด ับเบื ้องต้น 
(Fundamental) จนถึง ระดับประกาศนียบัตรระดับอาชีพ (Professional Certification) เพื ่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง เข้าศึกษา และ พัฒนาทักษะ และประกอบอาชีพด้านดิจิทัลด้วยตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา 
ตลอดจนสามารถได้รับการจ้างงาน มีรายได้ เพื่อเป็นกำลังคนดิจิทัลเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ทันท่วงทีเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันศักยภาพคนไทยสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคและระดับ
สากล 

3) เพื ่อสร้างแพลตฟอร์ม Thaiskill.com ให้เป็นระบบแหล่งเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่
ประชาชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตตลอดจน
แรงงาน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำการขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ท่ีอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินกิจการ 
เป้าหมาย 

1)  มีระบบ Thaicode.org ที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนการเขียนโค๊ด (Coding) เบื้องต้นแก่เยาวชน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปลายจนถึงระดับมัธยมปลาย เพ่ือรองรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชน จำนวน 
480,000 คน 
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2)  มีระบบและการจัดการบริหาร Digitalmooc.com  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการความรู้เรื่อง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่มีความต้องการอย่างสูงแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ต้องการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล อาทิ Data Science, และ Cyber Security ให้เป็นกำลังคนดิจิทัลป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวน 
20,000 คน ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกำเนิดใหม่ (Emerging Technology) พร้อมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จำนวน 1,000 ราย 

3)  มีแพลตฟอร์ม Thaiskill.com เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพให้ประชาชนทุก
ภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิต โดยมีหลักสูตรในการ
พัฒนาทักษะอาชีพให้เกิดการสร้างงาน เช่น ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทำเกษตรสมัยใหม่  ความรู้ใน
การผลิตและบริการด้านต่างๆ โดยเน้นพัฒนากลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ตลอดจนแรงงานที่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลจำนวน 500,000 คน 
ผลลัพธ์ 

กำลังคนดิจิทัลได้รับการพัฒนาผ่าน Coding Nation  6,450,000 ราย ใน 3 ปี 

ผลกระทบ 
1) ประเทศไทย มีแพลตฟอร์มในระดับชาติ (ระบบ Coding Nation) เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดความ

ร่วมมือ แบ่งปัน ทรัพยากร ชุดความรู้ ในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกำลังคนด้านดิจิทัลในทั้งทักษะระดับทั่วไปและระดับสูงในอาเซียน 

2) ประชาชนไทยทุกช่วงวัยมีเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดา้นดิจิทัลสู่ระดับสากล 

3) สัดส่วนตำแหน่งงานและการจ้างงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม S-Curve และ New 
S-Curve ของประเทศ 

4) การขับเคลื่อนการสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้กับบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) 
ให้กับ ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล และสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับภาคธุรกิจทั่วไปในลักษณะโครงการนำ
ร่องที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางในการผลักดันผ่าน Coding Nation โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือที่จะ
นำไปขยายผลต่อไป  
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บทที่ 6 การตดิตามและประเมินผลสำเร็จของ สศด. 
  

 การติดตามประเมินผลของแผนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561– 2565) ของ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเป็นประจำทุกปีโดย
บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรา 56 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยขอบเขตการประเมินผลให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามแผน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ ในการรับบริการของ
สำนักงานและหรือกิจการของสำนักงาน 

 และเพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การกำหนดแนวทางการประเมินผลตามวรรคแรก ผู้อำนวยการอาจตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลจำนวนไม่เกิน 
7 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ ประกอบด้วย 

1) กรรมการในคณะกรรมการ จำนวน 1 คน       เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน 
2) ผู้อำนวยการ      เป็นประธานคณะทำงาน 
3) รองผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน 4 คน   เป็นคณะทำงาน 
4) ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย จำนวน 1 คน    เป็นคณะทำงาน 
5) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร        เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 
6) ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี ้ รายงานผลการประเมินดังกล่าว ให้ผู ้อำนวยการนำเสนอคณะทำงานฯเพื ่อทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

 บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ที่ฝ่าย/ศูนย์/สาขา รับผิดชอบโดยที่กลยุทธ์องค์กร ส่วนติดตามและประเมินผล 
เป็นผู้ประสานรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อให้ข้อเสนอต่อ ผู้บริหารสำนักงาน คณะทำงาน
ติดตามประเมินผล และกรรมการบริหารฯ ในการให้ข้อคิดเห็นและกำหนดนโยบาย และนำเสนอรายงานต่อ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป     

 การติดตามผล เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดสำคัญของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความสำเร็จของโครงการของหน่วยงาน พร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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 การประเมินผล เป็นกระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โครงการที่แล้ว
เสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการประเมินความ
สอดคล้อง และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ
ทำนองเดียวกันต่อไป  
 สำหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผลจะดำเนินการเป็นรายปี โดยการประเมินผลของแผนกลยุทธ์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 2564) กำหนดให้มีเป็น 4 ระยะ คือ 

• ระยะสิ้นสุดในแต่ละปีของแผนฯ เพ่ือการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีของสำนักงาน 

• ระยะสิ้นสุดปีที่ 2 ของแผนฯ เพื่อพิจารณาการปรับหรือทบทวนแผนงาน/โครงการ ใน
ระยะแรกของแผน 

• ระยะสิ้นสุดปีที่ 3 ของแผนฯ เพื่อการประเมินผลกระทบต่อระดับเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิตของคนและชุมชน ความคุ้มค่าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯและความคุ้มค่าทางการเงิน ในช่วงระยะ 3 
ปีแรก  

• ระยะสิ ้นสุดปีที ่ 4 ของแผนฯ เพื ่อประเมินผลของแผนฯ (พ.ศ. 2561–2564) ในระดับ
นโยบายที่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลฯและเพื่อกำหนดแนว
ทางการจัดทำนโยบายเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับต่อไป 

               กรอบการประเมินผล ประกอบด้วยผลสำเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับผลผลิต (Output Evaluation) : ประเมินผลสำเร็จแผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทลั ฉบับที่ 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
 ระดับผลลัพธ์ (Outcome Evaluation): ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าหมายที่แผนกล

ยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลฯ ได้กำหนดไว้ 
ระดับผลกระทบ ( Impact Evaluation): ประเมินผลกระทบที ่ได ้มาจากผลลัพธ์ต ่อระบบ

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนและชุมชน 
 และการติดตามหลังดำเนินการเสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง (Follow -up Evaluation) : ในการพัฒนา

แนวทาง/หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลในเชิงนโยบาย/โครงการสำคัญ (การติดตามประเมินผลเชิ งลึก) 
เนื่องจากเป็นบทบาทสำคัญของส่วนติดตามและประเมินผล เพ่ือการนำผลการติดตามประเมินผลไปใช้ประโยชน์ใน
การวางกรอบนโยบายบายของแผนฯ ฉบับใหม่ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

 อนึ่งการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ จากการ
ดำเนินการที่สำคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนี้  

 



 

88 
 

ระดับที่ 1 ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน 

ระดับที่ 2  ความสำเร็จของกลยุทธ์ รวมเป้าหมายผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการรายกลยุทธ์  

ระดับที่ 3  ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ส่วนติดตามและประเมินผลทำหน้าที่
ประเมินผล โดยการบูรณาการผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 

การประเมินผลกระทบ 
 การใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลขององค์กรจากการติดตามและประเมินผลของแผนฯ วิเคราะห์   

และประเมินผลสำเร็จของโครงการว่าสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังหรือไม่ และเกิดผลกระทบมาก

น้อยเพียงใด โดยการสำรวจของสำนักงานฯ และ/หรือผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอก (ตามข้อกำหนดเพ่ือ

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ทั้งในส่วนกลางและส่วนพื้นที่ ด้วยการประเมินวัดความพึงพอใจ จาก

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ตลอดจนประเมินผลกระทบเชิงสัดส่วนโดยการจัดทำระบบการ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน ด้วย Macro Model ที่อาศัยข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้วัดระดับความสำเร็จ 

 ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน หรือ KPIs เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการทำงานในภาพรวม

องค์กร เป็นตัวชี้วัดหลักเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และถ่ายทอดไปสู่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

 คำของบประมาณโครงการ/เอกสารโครงการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ส่งผลต่อระดับ

ความสำเร็จของตัวชี้วัดองค์กร 

 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดย

เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ และความสอดคล้องของความก้าวหน้าการดำเนินงานกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมโครงการ เพ่ือวิเคราะห์สถานะโครงการว่าเกิดผลผลิตในปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนที่ได้กำหนด

ไว้หรือไม่ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ/ปัจจัยที่ทำเกิดความสำเร็จ/ล้มเหลว 

 ผลการศึกษาจากการลงพื ้นที ่เพื ่อสังเกตการณ์ดูงาน  หรือการติดตามและประเมินผลระหว่าง

กระบวนการทำงาน ในการดูแลและจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ แบบสรุปผลสำรวจจากการศึกษาดูงาน
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ว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับผลผลิตตรงตามความต้องการหรือไม่ และได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลผลิตมากน้อย

เพียงใด   

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรับทราบข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้องกับ

การดำเนินแผนงาน/โครงการขององค์กร รวมทั้งแนวทาง/ข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนข้อมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้น รวมทั้ง

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญได้  เพื่อระดมความ

คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจน

ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อติดตามและประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ

ผลผลิตของโครงการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ รวมถึงความรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานฯ 

จากกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และผู้ที่

มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานฯ เป็นต้น โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม 

 การจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน (Final Report) จะเป็นตามแนวทางการประเมินองค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพและกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ให้เกิด
ความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคน/ชุมชน และสอดคล้องตามนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล 
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นิยามศัพท์ 

ศัพท์ ความหมาย 

ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digitalized Enterprise) 

ผู้ประกอบการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ที่สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ระดับท่ีไม่สามารถแข่งขันได้หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล 

วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านดิจิทัล 
(Digital Startup) 

ธุรกิจที่จดทะเบียนและเร่ิมต้นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับดิจิทัล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจริยะ บริการด้านดิจิทัล 
ดิจิทัลคอนเทนต์ สื่อสาร ดำเนินกิจการหรือว่าจ้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดิจิทัล 

ชุมชนที่ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digitalized Community) 

ชุมชนในเชิงพื้นที่หรือชุมชนที่มีความต้องการพิเศษที่สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคน
ในชุมชน 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการ
บริหารจัดการเมืองให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย Smart 6 
ด้าน คือ 

Smart Governance : บริกการสาธารณะภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โปร่งใส บนความมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 

Smart Living : พัฒนาที ่อยู ่อาศัยให้ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม มีระบบ
การศึกษาและการสาธารณสุขบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

Smart People : เสริมทักษะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

Smart Economy : เสริมสร้างธุรกิจใหม่ที ่เติบโตด้วยการสร้างมูลค่า มีนวัตกรรม 
และกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม 

Smart Environment : ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ส ะ อ า ด  ใ ช ้ พ ล ั ง ง า น อ ย ่ า ง ค ุ ้ ม ค่ า 
ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่างย่ังยืน 

Smart Mobility : การเดินทางสะดวก ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
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ศัพท์ ความหมาย 

กลุ่มกำลังคนดิจิทลั (Digital 
Workforce) 

บุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งสายงานดิจิทัลรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้ทำงานในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ดิจิทัลเพื่อการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 

กลุ่มบุคลากรท่ีมีระดับทักษะ
ความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ดำเนินงานบางส่วนหรือ
ทั้งหมด (Digital 
Professional) 

บุคคลที่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งในภาคการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ) และผู้
ทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลแต่ไม่ใช่สายเทคนิค ที่มีความชำนาญการใช้ดิจิทัลใน
กระบวนการทำงาน โดยหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
เขียนโปรแกรมและสิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 
(Digital Specialist) 

บุคลากรสายเทคนิคด้านดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิัล 
ประกอบอาชีพในสายงานด้านดิจิทัล เช่น นักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมลูดา้น 
Business intelligence/analytics และ Digital Forensic เป ็นต ้น ท ั ้ งท ี ่อย ู ่ ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Hardware and smart device, Software, Digital service, 
Communication, Digital content) หรือภาคการผลิตอื่น (เกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ) รวมถึงภาคการศึกษา 

กรอบสมรรถนะด้านดจิิทัล 
(Digital Competency 
Framework) 

กรอบที่กำหนดประเภทของความรู้ ทักษะ และประเภทของเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นของ
ประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ภายในประเทศ 

กับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) 

สภาวะของประเทศที่สามารถพัฒนาจากประเทศรายได้ต่ำไปเป็นรายได้ปานกลางได้
สำเร็จในเวลาไม่นาน แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจหลังจากนั้นกลับชะลอลงอย่างมาก 
ส่งผลให้ประเทศต้องติดอยู่ในฐานะรายได้ปานกลางต่อไปอีกหลายทศวรรษ และยังไม่
มีแนวโน้มที่จะยกระดับกลายเป็นประเทศรายได้สูงได้ ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้กำหนด
เกณฑ์กลุ่มประเทศรายได้สูงว่าต้องมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า 12,235 ดอลล่าร์สหรัฐ (คำ
ว่า “รายได้” หมายถึง รายได้ประชาชาติต่อจำนวนประชากร) 
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ศัพท์ ความหมาย 

การเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
farm) 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีนาโน) มาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตร ที่ในเบื้องต้นครอบคลุมถึง การ
จัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทำระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ ทาง
การเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริการจัดการระบบน้ำ
และการใช้น้ำ การวางแผนการผลิต การทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน และการทำ
การตลาด การตลาดและการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น 

ดิจ ิท ัลเพ ื ่อส ังคม (Social 
Digital Innovation) 

การสนับสนุนการร่วมสร้างวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือสังคมในรูปแบบบริการอัจฉริยะด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการเรียนรู้ บริการดูแล
สุขภาพ เป็นต้น 

การสื่อสาร 
(Communications) 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ (1) การผลิต การขายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ โทรคมนาคม
และแพร่ภาพกระจายเสียงภาครับ และภาคส่ง (2) บริการด้านโทรคมนาคมและการ
แพร่ภาพกระจายเสียง เช่น บริการโทรศัพท์พื้นฐานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice 
และ Non Voice) บริการ VOIP บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ Data Com 
Service บริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ผ่านระบบเคเบิล
ภาคพื้นดินและเคเบิ้ลใต้น้ำ บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน 
รวมไปถึงบริการเกี่ยวกับการแพร่ภาพและกระจายเสียง 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  

 

ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (ระดับ tera byte หรือ peta byte) เกินกว่า ขีด
ความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้ (volume) 
และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (velocity) เช่น ข้อมูลจาก social media 
ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูล transaction การเงินหรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก 
sensor จึงทำให้ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ (variety) ทั ้งที ่มีรูปแบบ และไม่มี
รูปแบบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปทั้ง RDBMS, text, XML, JSON หรือ image สำหรับ big 
data technology คือ เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และแสดงผลด้วยวิธีที ่เหมาะสม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด ใหญ่ 
เพื ่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ง่ายขึ ้น เพื ่อประโยชน์ในการวางแผน หรือการ
ตัดสินใจ เรียกว่า big data analytics 
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ศัพท์ ความหมาย 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมละ
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Park) 

ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที ่จะเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค มุ่งเน้น
ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ 
เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยตลอดจนยกระดับและพัฒนา
อุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู ่อ ุตสาหกรรมดิจ ิทัลยุคใหม่ (New S-Curve Digital 
Industry) อีกทั้ง เป็นศูนย์สร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ที่เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศ ไทย 4.0 

คลัสเตอร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแห่ง อนาคต 
(New S-curve) 

กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกัน  อย่างครบวงจร 
โดยเน้นการสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engine) ของประ เทศ ประกอบด ้วย 1 .กล ุ ่ มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพ และและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ประเทศให้สามารถปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยกุต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติ
ของดาวเทียม อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการทหาร 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความเหลื ่อมล้ำทางดิจ ิทัล 
(Digital Divide)  

 

ความเหลื่อมล้ำของสังคมที่เกิดจากโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบดิจิทัล ซึ่งความเหลื่อมล้ำอาจเกิด 
จากความยากจน การอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การขาดการศึกษา การขาดทักษะ ด้าน
ดิจิทัล ข้อจำกัดความพิการทางร่างกาย ฯลฯ 

โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
นวัตกรรมดิจิทัล 

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กล้อง CCTV , smart pole, IoT 
sensors และทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
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ช ุมชนท ี ่ ข ับ เคล ื ่ อนด ้วย
เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
(Digitalized Community)  

ชุมชนในเชิงพื้นที่หรือชุมชนที่มีความต้องการพิเศษที่สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชน 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property) 

ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่อยู่บนพื้นฐานการใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และ
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การ ประดิษฐ์ 
การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการกระบวนการผลิตและการจัดการ องค์กรใน
รูปแบบใหม ่

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” โดยมุ่งปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว 
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู ่ส ินค้าเชิง  “นวัตกรรม” เปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ตอบสนอง 
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยี ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่บนพ้ืนฐานของการ
หลอมรวมเทคโนโลยี digital supply chain 

บริการด้านดิจิทัล อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ (1) การให้คำปรึกษาและบริการออกแบบระบบ  เช่น 
ระบบดิจิทัลฝังตัวและแผงวงจรชิ้นส่วน ระบบดิจิทัลสถาปัตยกรรมองค์กร รวมถึง
ต้นแบบบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (2) บริการดิจิทัล เช่น Cloud Service สำหรับ 
Platform และ Infrastructure บริการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
บริการ Multimedia Platform บริการดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ FinTech, 
MedTech, AgriTech และ อื่นๆ (3) บริการอื่นๆ เช่น บริการดูแลรักษา และการ
ซ่อมบำรุง บริการ IT Outsourcing บริการวิเคราะห์ทดสอบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
ดิจิทัล 
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บริการอำนวยความสะดวก 
(Digital One Stop 
Service)  

 

ศูนย์บริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจให้สามารถรับบริการ
ต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัด เวลาและค่าใช้จ่าย 
โดยบริการของศูนย์ฯ เช่น ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเช่น การขอรับสิทธิประโยชน์การ
ลงทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) 

ศาสตร์แขนงหนึ ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที ่เก ี ่ยวข้องกับวิธ ีการทำให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้
คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ มุมมองต่อ AI ที่แต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการความฉลาดโดย คำนึงถึงพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
คำนึงการคิดได้ของผลผลิต AI ดังนั้นจึงมีคำนิยาม AI ตามความสามารถที่มนุษย์
ต้องการให้มันแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ Acting Humanly : การกระทำคล้ายมนุษย์ เช่น  

• สื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษเป็นการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (natural language processing) อย่างหนึ่ง เช่น เพื่อน ๆ ใช้
เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารให ้

• มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เช่นคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (computer vision) 
คอมพิวเตอร์มองเห็น รับภาพได้โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (sensor) 

• หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ เช่น ดูดฝุ่น เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

• เป็นต้น 

โปรแกรม PISA (Program 
for International 
Student Assessment) 

 

โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ดำเนินการโด Organization for 
Economic Co-operation and Development ( OECD) เ พ ื ่ อ ส ำ รวจ ร ะบบ
การศึกษาของประเทศสมาชิกใน 3 ด้านคือการอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และ วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยจัดให้มี
การทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากทั่ว
โลกจำนวน 65 ประเทศ 

ระบบข้อมลูขนาดใหญ่ของ
เมือง (City Data 
Platform) 

ระบบหรือ Storage ในการเก็บข้อมูลของเมือง โดยเมืองจำเป็นต้องรวบรวมData 
ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกของเมืองในลักษณะข้อมูลดิบ  (Raw Data) ที่มี
รายละเอียดย่อยมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่น Transactional data ที่อาจมองถึงการทำ
ธุรกรรมทุกรายการมาเก็บไว้ใน Data Lake เพื ่อที ่นำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์และประมวลต่อไป  
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เศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 
(Digital Economy) 

เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่
เพิ ่มขึ ้น เศรษฐกิจและสังคมที ่รูปแบบ และกระบวนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ถูก
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก
หลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนิน ธุรกิจ การค้า การบริการ รวมท้ังการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้นการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของ
ปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนการเรียนรู้ เข้าถึง 
และการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล/สารสนเทศ” ของทุกภาคส่วน 

สถาบันไอโอที (IoT 
Institute) 

เป็นสถาบันเพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอนาคต จัดตั ้งภายใต้เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจ ิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาเครื่องมือด้าน IoT และระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ทำธุรกจิดา้น 
IoT ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภาค
ธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจและ Digital Technology 
SMEs/ Startups ในการพัฒนาระบบ IoT เพื ่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือ
ลงทุนใน 10 S-curve หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 

  T = ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents/ Highly – skilled Experts) 

  I = นักลงทุน (Investors) 

  E = ผู้บริหารระดับสูง (Senior executives) 

  S = ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup entrepreneurs) 

  O = คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ได้รับสิทธิ SMART visa 



 

97 
 

ศัพท์ ความหมาย 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ข้อมูล (Data Innovation 
Lab) 

เป็นพื้นที่สำหรับการทดลอง หรือพัฒนานวัตกรรมจากแพลตฟอร์มข้อมูลกลางของ
เมือง โดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้ร่วมกับนโยบายและโครงการต่างๆ 
ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาครัฐในพื ้นที ่ และให้
ความสำคัญกับข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนที่จะเป็นผู้รับผลกระทบจากนโยบาย 
หรือสินค้า บริการดิจิทัลโดยตรง 

สัดส่วนของมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 

คำนวณจากผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้านดิจิทัลกับค่าใช้จ่าย 
(หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการดิจิทัลนั้น โดย
ปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที ่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและ
ความสำคัญของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 
ควบคู่ไปกับการประเมินวัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการ
จ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 

หลักการออกแบบท่ีเป็น
สากล (Universal Design) 

เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านดิจิทัล ที่คำนึงถึงการใช้งาน 
ให้คุ้มค่า สมประโยชน์ ครอบคลุมสำหรับทุกคน เช่น ผู้สูงอายุ คน  ป่วยสตรีตั้งครรภ์ 
คนแคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็น ผู้พิการทุกประเภท ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก เป็นต้น 
เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นได้
อย ่างเต ็มท ี ่และเท ่าเทียมกัน โดยไม ่ต ้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือ
เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ เพื่อให้คนกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันศึกษาเรียนรู้ และประกอบอาชีพได้อย่างปกติ 

อัตราความเข้มข้นในการใช้
งานด้านดิจิทัล (Digital 
Density) 

ความเข้มข้นในการใช้งานดิจิทัลทั้งเชิงกว้าง (จำนวนองค์กรและบุคคลที่ใช้) และลึก 
(ประเภทการใช้ เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิต) ประกอบด้วยกำลังคนด้านดิจิทัล 
ระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ ในการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
องค์กร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประชาชนทั่วไป 
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สนามทดสอบ (Regulatory 
Sandbox) 

สนามทดลองเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยง
หรือผลกระทบของนวัตกรรมที่พัฒนานั้นต่อระบบ หรือ อุตสาหกรรมเดิม โดยในสนาม
ทดลองนี้ จะปราศจากขีดจำกัดและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และทางออก
ใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ
สังคม เช่น นาคารแห่งประเทศไทยได้เปิด Regulatory Sandbox ด้านเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech) เพื่อให้ผู ้ประกอบการที่คิดค้นเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้ทดลองนำ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาทดลองใช้จริงกับลูกค้า แต่เป็นการใช้ในวงจำกัด และมีช่วงเวลา
การทดสอบที่ชัดเจน โดยมี ธปท. ติดตามการทดสอบและคอยให้คำแนะนำตลอด
ระยะเวลาในการทดสอบ 

Grant fund การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า ซ่ึงอาจให้ท้ังจำนวน (ตามที่
จ่ายจริง) หรือให้เพียงบางส่วนก็ได้ 

Matching fund การสนับสนุนเงินทุนแบบกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับการสนับสนุนต้องลงทุนร่วมในสัดส่วน
ที่กำหนด ซ่ึงส่วนที่รัฐให้การสนับสนุนอาจจะเป็นการให้เปล่า ให้ยืม หรือร่วมถือหุ้น 

Sensor อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ออกแบบมาสำหรับตรวจวัดสภาวะของสิ่งแวดล้อม เช่น 
ระดับอุณหภูมิ ความชื้น ระดับแสงสว่าง 

NB IoT (Narrow Band 
IoT) 

เครือข่ายการสื่อสารสำหรับเซนเซอร์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลออนไลน์มายังฐานข้อมูล
กลางได้ หรือรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ส่วนกลางไปดำเนินการได้ เครือข่ายการสื่อสาร
นี้มีคุณลักษณะพิเศษกว่าเครือข่ายทั่วไป (เช่น wifi) คือช่วยให้เซนเซอร์กินพลังงาน
ต่ำ 

Smart Public Transit 
Platform 

เครือข่ายการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์สำหรับติดตั ้งกับรถสาธารณะ 
ตลอดจนซอฟต์แวร์ ซึ่งเมื่อติดตั้งเข้ากับรถสาธารณะแล้วจะทำให้สามารถยกระดับ
การให้บริการให้ดีขึ้นได้ เช่น สามารถควบคุมการเดินรถได้ดีขึ้น ผู้โดยสารได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทางผ่านแอ๊พพลิเคชั่น เป็นต้น 
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Service Platform ระบบคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการดา้น
ข้อมูลหรือการประมวลผลพื้นฐาน (เช่น ข้อมูลตำแหน่งรถประจำทางจาก GPS และ
สถานะการเข้าป้าย) ประโยชน์ของ Service platform คือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ
พัฒนาต่อยอดไปสู่บริการเชิงประยุกต์อื ่น เช่น แอ๊พพลเคชั่นรายงานตำแหน่งรถ
ประจำทางซึ่งอาจจะพัฒนาโดยผู้ประกอบการคนละราย แต่ทุกรายอ้างอิง Service 
platform ตัวเดียวกัน (ที่บริการข้อมูลแหน่งรถประจำทางจาก GPS และสถานะการ
เข้าป้าย) 

IoT Platform เครือข่ายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ที่ ออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์เซนเซอร์
สามารถเชื่อมต่อเข้ามา และทำงานบูรณาการร่วมกันได้ 

Public Safety ความปลอดภัยสาธารณะ เช่น ปลอดจากอาชญากรรม และโจรกรรม 

City Operation Center 
(War-Room) 

ห้องหรือศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ควบคุม ติดตาม และสั่งการเมืองอัจฉริยะ โดย
ต้องมีการเชื่อต่อข้อมูลและพัฒนาระบบช่วยการตัดสินควบคู่กันไปด้วย 

องค การสมรรถนะสูง 
(High Performance 
Organization: HPO) 

การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และ
คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ11 

 

 

  

 
11 http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/index.php?topic=106.0;wap2 
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