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TOPIC

https://www.thaifintech.com/2019/05/23/automation-and-bot-will-teamwork-with-human/

แผนพัฒนาเก่ียวกับองค์การดิจิทัลสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0

แนวคิดและลักษณะขององค์การดิจิทัล

ปัจจัยการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล

ปัญหาที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล

กรณีศึกษาองค์การดิจิทัล
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ท่ีมา : https://thanachart.org/2016/02/16/4132/

โครงสร้างขององค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัดรูปแบบโครงสร้างให้มีสายงานหลัก และ
มีการบังคับบัญชาจากบนลงล่างเป็นล าดับชั้น 
มีลักษณะการบริหาร การมอบหมายงาน การสั่งการ
แบบไม่ข้ามขั้นตอนในสายงานต่าง ๆ ซึ่งโครงสร้าง
แบบนี้เหมาะสมส าหรับองค์กรต่าง ๆ รูปแบบการ
กระจายอ านาจในการบริหารให้ลดหลัน่ลงไป และ
เม่ือการมีการน าเทคโนโลยี นวตักรรม เกิดความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า จึงกลายเป็นค าตอบ
เดียวของการท าธรุกิจ
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ท่ีมา : https://thanachart.org/2016/02/16/4132/

แผนพฒันาเกีย่วกบัองค์การดจิิทลัสู่การพฒันาประเทศไทย 4.0

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลต การบริการ

https://onde.go.th
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ระยะที ่1: Digital Foundation

ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที ่3: Digital Thailand II: Full Transformation

ระยะที ่4 : Global Digital Leadership

ท่ีมา : https://thanachart.org/2016/02/16/4132/

แผนพฒันาเกีย่วกบัองค์การดจิิทลัสู่การพฒันาประเทศไทย 4.0

https://onde.go.th
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ท่ีมา : https://issuu.com/digitalthailand2016/docs/20160510_final_de_plan_complete/38

แผนพฒันาเกีย่วกบัองค์การดจิิทลัสู่การพฒันาประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการด าเนินงาน 20 ปี มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์

https://onde.go.th

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและประเทศ 
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แนวคดิและลกัษณะขององค์การดจิิทลั

ความหมายองค์กรดจิิทลั 

https://www.salika.co/2019/07/22/value-of-digital-employee-experience/

องค์กรที่เกือบทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่มีการติดต่อกับ
ลูกค้า บริษัทผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และพนักงาน เป็นการบริหารจัดการใน
ระบบดิจิตอล กระบวนการหลักทางธุรกิจ สามารถท าให้ประสบผลส าเร็จ
ได้โดยการใช้เครือข่ายดิจิตอล ที่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร หรือ
เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรอื่นจ านวนมาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน ได้นิยามความหมาย
ของ "องค์กร" ไว้ว่าองค์กรเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย 
ถ้าเป็นงานสาธารณะ เรียกว่า องค์กรบริหารส่วนราชการ ถ้าเป็นหน่วยงาน
เอกชน เรียกว่า องค์กรบริหารธุรกิจ

Digital Capability 

Digital Dexterity 
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แนวคดิและลกัษณะขององค์การดจิิทลั

ความหมายองค์กรดิจิทัล 

https://www.salika.co/2019/07/22/value-of-digital-employee-experience/

Digital Capability 

Digital Dexterity 

ในบริบทของประเทศไทยการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 คงต้องมีการปรับกล
ยุทธศาสตร์ นโยบายของการบริหารงาน องค์กรเล็กและใหญ่ทั้งหลาย
ต้องเร่งปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเป็น
องค์กรที่ชาญฉลาด โดยการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ์ ต้องมีความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ต้องใช้นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ ฯลฯ
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คุณลกัษณะขององค์กรดจิทิัล มีลกัษณะที่เรียกว่า M-PWR) โดยมีรายละเอยีดคือ 

แนวคดิและลกัษณะขององค์การดจิิทลั

Mindset (M)

Practices (P)

Workforce (W)

Resources (R) ด้านท่ี 1 Real-Time Customer Data
ด้านท่ี 2 Integrated Operations Data
ด้านท่ี 3 Collaborative Tools

ด้านท่ี 1 Digitized Operations
ด้านที่ 2 Collaborative Learning
ด้านท่ี 3 Data-Driven Decision

องค์กรดิจิทัลมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ผสมประสานระหว่างเทคโนโลยีร่ วมกับคน ด าเนินการตั้งแต่ข้อมูล ระบบ 
กระบวนการพัฒนา  ระบบงาน การเก็บข้อมูล รักษาข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และน าพัฒนาแนวทางแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดได้อย่างรวดเร็ว
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องค์กรดิจิทลั

ท่ีมา: http://www.wice.co.th/2018/01/11/digital-4-0-technology/

แนวคดิและลกัษณะขององค์การดจิิทลั

สิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ พนักงาน ความเป็นผู้น า 

https://ichi.pro/th/xngkhkr-dicithal-mi-laks-na-xyangri-143221760002744

เทคโนโลยีข้อมูลและกระบวนการ 
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แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 

แนวคิดและลักษณะขององค์การดิจิทัล

https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse--v1%3ADGA-DGA001-2020
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แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 

1) Reintegration เป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะท่ีให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 

3) Digitalization เป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนท่ีวิธีการท างานแบบเดิม 

(ส านักวิชาการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559)

แนวคิดและลักษณะขององค์กรดิจิทัล

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/115684https://ssrn.com/abstract=2697688

https://ssrn.com/abstract=2697688
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สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสท็ส์ ส ารวจองค์กรชั้นน ากว่า 150 ราย สู่องค์กรดิจิทัล

แนวคิดและลักษณะขององค์กรดิจิทัล

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/115684https://ssrn.com/abstract=2697688

MINDSET แนวคิดแบบ 
Digital-First เป็นพื้นฐาน
แนวคิดขององค์กรที่มี
แนวโน้มจะแก้ปัญหาโดย
การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
เป็นล าดับแรก โดยการใช้
เทคโนโลยี และน าข้อมูล
ขององค์กรมาใช้อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน

PRACTICES มีบรรทัด
ฐานในการท างานพื้นฐาน 
3  ด้ า น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ขี ด
ความสามารถด้านดิจิทัล 
และยังท าให้องค์กรมีการ
ท างานที่โปร่งใส ไหลลื่น
ไม่ติดขัด ปรับตัวได้อย่าง
ร วด เ ร็ ว  และมี ค ว า ม
ยืดหยุ่นในระยะยาว

WORKFORCE องค์กรแบบดิจิทัลมี
มุมมองต่อพนักงานที่กว้างกว่าเดิม 
สนับสนุนและเปิดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน คนงาน คู่ค้า 
หรือแม้กระทั่งลูกค้า (customer 
co-creation) เพื่อให้เขาเหล่านั้น
เข้ามามีส่วนร่วมท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเทคโนโลยีสามารถ
อ า นว ย ให้ เ กิ ด ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม
ดังกล่าวได้

High Engagement เพื่อให้ประสบ
ผลส า เ ร็ จ ในระยะยาว  อ งค์ ก รจะ
เสริมสร้างให้พนักงานเกิดแรงจูงใจด้วย
ตนเองในพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ ด้วย
เหตุที่องค์กรน าเทคโนโลยีมาทดแทน
กร ะ บ วน ก า ร ท า ง า น แบ บกิ จ วั ต ร
ประจ าวัน (routines) พนักงานจึงต้อง
พัฒนาตนเองไปท างานที่ซับซ้อนมากขึ้น 
และสามารถ(ใช้ข้อมูล)ตัดสินใจด้วย
ตนเองมากขึ้น

https://ssrn.com/abstract=2697688
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Multidisciplinary

Systematic

Contingency

Multiple Levels of Analysis

Open Systems

1

4

3

2

5

ปัจจัยการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล
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ปัจจัยด้านคน (People Factors) 

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (Structural Factors) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)

1

2

3

ปัจจัยการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่ องค์การ ควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล
ของประชาชนและภาคสังคม ภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความพร้อมของภาครัฐ 

ทรัพยากรมนุษย์ วิชาชีพทางด้าน 
business analyst, software 
engineer และด้าน system 

engineer 

กฎหมายกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา

ดิจิทัล 

21

4 65

3

ปัญหาทีส่่งผลต่อการขับเคล่ือนองค์การดจิิทลั

https://www.banmuang.co.th/news/it/102532
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แนวทางการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลสู่การพัฒนาธุรกิจ                การเปลี่ยนถ่ายไปสู่ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีโลก

ปัญหาที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล

https://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=306



NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY

การขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลภาครัฐ

Digital Mindset 

Digital Processes 

Digital Skills 

Digital Culture 

1

3
4

2

ปัญหาที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล

https://smallbusinessedge.com/is-your-small-business-part-of-the-digital-world/
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ท่ีมา : https://www.thailandplus.tv/archives/251893

กรณีศึกษาองค์การดิจิทัล 

กรณีศึกษาองค์การดิจิทัลภาครัฐ : กรมสรรพากรดิจิทัล อธิบดีกรมสรรพากรมอบนโยบายเน้นน าดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีและบริการประชาชนพร้อม
ตั้งเป้าเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลภายในปี 2563 โดยเน้นถึงความจ าเป็นท่ีกรมสรรพากรต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งก าลังอยู่ในยุคดิจิทัล
และตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยจะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานของกรมสรรพากรทุกกระบวนการหรือท่ีเรียกว่าDigital 
Transformation อันจะท าให้กรมสรรพากร สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลหรือ Digital RD ได้ภายในปี 2563 ส าหรับยุทธศาสตร์ D2RIVE 
(Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values, และ Efficiency) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ทันสมัย
รวดเร็วและเป็นธรรมด้วยการเช่ือมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้เสียภาษีผ่านระบบดิจิทัลรวมท้ังอ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างรวดเร็ว 
(กรมสรรพากร, 2562)
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กรณีศึกษาองค์การดิจิทัลภาคเอกชน : DTAC ผู้น าองค์กรดิจิทัล ปี 2020
DTAC มีแผน Digital Transformation 2020 ในการสร้างองค์กรให้เป็นผู้น าด้านดิจิทัล ทั้งด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม ทักษะ และเส้นทางดิจิทัล ซึ่งหัวใจส าคัญคือ 

การพัฒนาคน ทั้งการสร้างคนใหม่และเปลี่ยนแปลงคนเดิมโดยคนดิจิทัลมีความคาดหวังในวัฒนธรรมการท างานที่เน้นการสร้างผลงานเป็นส าคัญ (project-driven 
culture) มากกว่าพิจารณาจากช่ือเสียงองค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่ง และเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล สิ่งที่คนดิจิทัลต้องการ มี 6 เรื่องหลัก คือ 

1. คนดิจิทัลชอบท างานเป็นโปรเจค ท าให้ไม่เบ่ือ มีสิ่งใหม่ๆ มาให้ได้คิดได้ท าอยู่เสมอ 
2. ชอบท างานที่มีคุณค่าและมีความภูมิใจกับงานที่ท า 
3. ผลตอบแทน ไม่ได้มีแค่เงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมีผลตอบแทนอื่นๆ ได้ด้วย 
4. ชอบท างานแบบ flat organization คือ เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ง่าย 
5. ชอบท างานข้ามแผนก เพื่อให้เกิดการท าความรู้จักกับคนอื่นๆ และได้เรียนรู้งานใหม่ๆ 
6. ชอบองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดเวลา DTAC ได้วางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลไว้ 4 เสาหลัก ดังนี้ 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organization) 
(2)วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
(3) ทักษะและความคิด (Skill& Capability) 
(4) เส้นทางพนักงานดิจิทัล (Digital journey)

ท่ีมา : https://positioningmag.com/1269301

กรณีศึกษาองค์การดิจิทัล 
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การขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลเพ่ือก้าวสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต้องอาศัยกลไกที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนท้ังองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน โดยในระดับประเทศมีแผนและยุทธศาสตร์พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นการด าเนินงาน 20 ปี จากผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ท่ีส าคัญได้แก่ 
1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
3) ปัจจัยด้านคน 
4) ปัจจัยด้านความหลากหลายขององค์ความรู้ 
5) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital) ยังเป็นหนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์การ
ไปสู่องค์การดิจิทัล (Digital Organization) ท้ังองค์การดิจิทัลภาครัฐ และองค์การดิจิทัลภาคเอกชน มีองค์ประกอบส าาคัญ 4 ประการดังนี้ 
1. Digital Mindset ชุดความคิดของคนในองค์กร 
2. Digital Processes ระบบงานและกระบวนการภายใน 
3. Digital Skills ความรู้ ความสามารถตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. Digital Culture วัฒนธรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในแบบไคเซ็น หรือการสร้างผลงานแบบก้าวกระโดดในเชิงนวัตกรรม 

สิ่งส าคัญที่สุดในการเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือต้องพัฒนาคนและสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลก่อน โดยการท่ีคนภาครัฐต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน หลังจากนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเร่ืองสุดท้าย และในท่ีสุดจะก้าวสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้ส าเร็จ

บทสรุป
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จงตอบค าถามต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์ 
2. จงอธิบายแนวคิด Digital 4.0
3. ความหมายองค์กรดิจิทัล
4. คุณลักษณะขององค์กรดิจิทัล
5. ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Maturity Model) 5 ระดับ 
6. องค์การควรมีหลัก 5 ด้านในการพัฒนาองค์การ 
7. องค์การควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
8. จงอธิบายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
9. จงอธิบายส่ิงที่คนดิจิทัลต้องการ มี 6 เรื่องหลัก 
10. จงอธิบายกลยุทธ์ด้านดิจิทัลไว้ 4 เสาหลัก

ค าถามท้ายบท
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