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แผนปฏบิัติการดา้นดิจิทัล ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

แผนปฏิบัติราชการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2566 
 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ด้านการค้าเพ่ือพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน” 

 

พันธกิจ 
1. สร้างขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา ในภูมิภาคเอเชียในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ

และมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน 
2. จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัย ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. สนับสนุนความร่วมมือ การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู้ 
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับ 

อังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
Primary: ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
Secondary: บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs 

(Supporting Role) 

ประเด็นเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

ประเด็นเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 
1.  สร้างความร่วมมือ

และเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ
นวัตกรรม SMEs 
กับหน่วยงานด้าน
การค้าและการ
พัฒนาท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.1  “สร้างเครือข่าย ขยาย
การค้า เชื่อมโยงการ
ลงทุน หนุนองค์
ความรู้” ของ SMEs ใน
ระดับภูมิภาคผ่านความ
ร่วมมือต่างๆ  

1) จ านวนหน่วยงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการ
พัฒนาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (หน่วยนับ: 
หน่วยงาน) 

ต่างประเทศ 13 
ในประเทศ 4 

ต่างประเทศ 14 
ในประเทศ 5 

2) จ านวนกิจกรรม/ ประชุม
ความร่วมมือด้านการค้าและ
การพัฒนาท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ (หน่วยนับ: 
กิจกรรม) 

ต่างประเทศ 4 
ในประเทศ 3 

ต่างประเทศ 4 
ในประเทศ 4 

1.2  สนับสนุนการเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล/
ข่าวสารดา้นการค้า
ระหว่างประเทศ โดย

1) จ านวนการเข้าถึงข้อมูล/
ข่าวสารทางวิชาการผา่น
ช่องทางดิจิทัล  

3,500 ครั้ง 4,200 ครั้ง 

2) จ านวนข้อมูลข่าวสารด้าน
การค้าระหว่างประเทศท่ี

20 เรื่อง 25 เรื่อง 
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ประเด็นเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 
เน้นการเผยแพรผ่่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้รับการเผยแพร่ถึงสมาชิก 
สคพ. 

3) จ านวนข้อมูลข่าวสารด้าน
การค้าระหว่างประเทศท่ี
ได้รับการเผยแพร่ (off-
line/ on-line) 

50 เรื่อง 50 เรื่อง 

2. เพิ่มขีด
ความสามารถ 
SMEs ไทยให้มี
ศักยภาพสูง
สามารถแข่งขันได้
ในอาเซียน 

2.1 เป็นกลไกความ
ช่วยเหลือทางการค้า 
(Aid for Trade) เพื่อ
ผลักดันธรุกิจ SMEs 
ไทยให้เข้าสูห่่วงโซ่มลูค่า 

  

1) จ านวนกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ส่งเสรมิกลไกความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ทางด้านการค้า (Aid for 
Trade) 

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 

2.2 ให้ความรู้ด้านการค้า
การลงทุนและส่งเสริม
การใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้าแก่ผู้ก าหนด
นโยบายและ
ผู้ประกอบการ 

1) จ านวนผู้ก าหนดนโยบาย
และผูป้ระกอบการที่ไดร้ับ
การส่งเสริมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้ 

60 คน 75 คน 

2) มูลค่าการค้าของ
ผู้ประกอบการระหว่าง
ประเทศท่ีได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนา (ล้านบาท) 

  

3) จ านวนข้อเสนอแนะเพื่อ
ส่งเสริมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้ที่ได้
จากการผู้ก าหนดนโยบาย 

1 ข้อเสนอแนะ 3 ข้อเสนอแนะ 

3. ผลักดันนโยบาย
ส่งเสริม/ลด
ข้อจ ากัด และ
อุปสรรคทางการ
ค้าของ SMEs 

3.1  คาดการณ์และวิเคราะห์
มาตรการด้านการค้า
และการลงทุนใน
อนาคต : เตรยีมพร้อม 
รองรับ ป้องกัน 

จ านวนบทวิเคราะห์ด้านการค้า
และการลงทุนในอนาคต 

1 บทความ 2 บทความ 

3.2  ศึกษาวิเคราะห์
กฎระเบียบเพื่อเสนอ
นโยบายและมาตรการที่
เอื้อต่อการพัฒนา 
SMEs 

ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม 
ข้อเสนอเชิงนโยบายทีไ่ด้รับการ
พัฒนา/ เผยแพร่น าไปใช้
ประโยชน ์

4 เรื่อง 5 เรื่อง 

4. ยกระดับองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการ
ส่งเสริมธรรมา 
ภิบาล 

4.1  น าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กร 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ สคพ. 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี คนเก่ง และม ี
ธรรมาภิบาล 

การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
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บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ต่อมารัฐบาลจึงได้จัดท าแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือ
ตอบสนองการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสนับสนุน
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการ
ท างานวิถีใหม่ (New Normal) 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่

ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่
เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

2.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน
การสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด 
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์
ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการ
วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการ
ประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
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และความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ในอนาคต และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้าง
ระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
การขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือเพ่ิม
อ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่ม
ของตน 

2.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัต
ลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สร้างสรรค์ การให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเค
ชันและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และ
พัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  

2.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล 
จึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการ
วางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และ
เป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย 
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิต การ
บริหารจัดการ การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิ ดพ้ืนที่ท างานร่วม ส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือลดต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
มีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึน และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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6.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูงน านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

6.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่
การด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียม 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทที่ 8 ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ผู้ประกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่

มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของ
สินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ท่ีต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ 

8.1 แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิต

วิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย
ของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
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8.3 แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

8.4 แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การ
สร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ 
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี 

แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
20.1 แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายส าคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ

ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ 
เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง 
ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่น
เรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและ
สร้างบริการใหม่ท่ีเป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 

20.1.2 พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวน 

การท างานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อย น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล้องตัว สะดวก รวดเร็ว 

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส  ่วนกลางและส  ่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็น
ระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ จะอยู่
ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ 
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวม 
การท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง 
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบ 
ที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้ 
บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการ 
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบ 
ต่อสิทธิส่วนบุคคลและความม่ันคงของชาติผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความ 
ส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลรวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 
เพ่ือให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม 
บริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

5. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ประเด็นขับเคลื่อนที่ 2 ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation 

For Government Management) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยแก้ปัญหากระบวนการท างานที่
ปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพต่ า การเชื่อมโยงข้อมูลยังมีน้อย มีระบบงานที่ลงทุนซ้ าซ้อน และยังไม่สามารถอ านวย
ความสะดวกประชาชนที่มารับบริการของรัฐได้เต็มที่ ไปสู่การเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 
มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงานระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

6. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570 
ประเด็นที่ 4 ยกระดับองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาระบบ รูปแบบ และช่องทางการบริการประชาชนให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/หลักสากล  และ
ยกระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล “e-Government” รวมถึงบูรณาการข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายหรือ
มาตรการ และการบริหารจัดการภาครัฐ (ทุกหน่วยงาน) 

7. แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร์ :  พัฒนาการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่

ผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการก ากับและตรวจสอบ
ตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ รวมทั้งผลักดันการบูรณาการระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน  
สาระยุทธศาสตร์: ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่งด้าน

การพาณิชย์ ให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่ นคงและปลอดภัย  
 สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่  ทุกเวลา และเพียงพอต่อการใช้งาน  ของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์  
ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอก ได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง เตรียม
ความ พร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม  

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการ การก ากับ ตรวจสอบ และการให้บริการตามหน้าที่  รับผิดชอบ และส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับ มาตรฐานวิชาชีพ 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดค้ านึงถึงสถานภาพปัจจุบัน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) พิจารณาควบคู่ไปกับสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
เทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้น ได้จัดท าแบบประเมินสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ระดมความคิด น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และใช้ประกอบในการก าหนดแผนงานที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานต่อไป  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารเป็นหลักสากลก็คือ 7s McKinsey หรือกรอบแนวคิดที่ใช้

พิจารณาและวางแผนเพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร และยังเป็นแนวคิดที่ต้องการน าเสนอว่าประสิทธิภาพ
ขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ซึ่งได้แก่1 

1) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กร โดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้นได้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน 

2) โครงสร้างองค์กร (Structure) หมายถึง ลักษณะโครงสร้างขององค์การที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการ
กระจายอ านาจของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

3) สไตล์ (Style) สไตล์ในการท างานของผู้บริหารนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กร มากกว่าค าพูดของผู้บริหาร 

4) ระบบ (System) เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องระบบ
การบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบ
การควบคุม ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ตลอดจนระบบ
ในการจ่ายผลตอบแทน 

5) บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

6) ทักษะ (Skill) เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมี
ความช านาญในด้านใด 

7) ค่านิยม (Shared Value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.chatstickmarket.com/single-post/whatisthemckinsey7smodelmarketingstrategy 
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ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน สามารถสรุปได้ดังนี ้
 

ล าดับ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

กลยุทธ ์ โครงสร้าง รูปแบบ ระบบ บุคคล ทักษะ ค่านิยมร่วม 

1 มีแผนในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการ
บริหารจัดการ
องค์กร + 

การบังคับบัญชา
แบบแบนราบ 
(Flat 
Organization) 
ท าให้การ
มอบหมายไม่
ซับซ้อน + 

ต้องการข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง และ
สามารถใช้งาน
ข้อมูลได้อย่างทัน
การณ์ น าเสนอใน
รูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย + 

ไม่สามารถใช้งาน
ออนไลน์ได้ - 

บุคลากรมีความใฝ่
รู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ + 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ + 

เจ้าที่มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น ตั้งใจ + 

2 ผู้บริหารแสวงหา
ระบบเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน + 

ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับสามารถ
แสดงความ
คิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะงาน
ด้านสารสนเทศได้ 
+ 

ขาดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการ
รับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่
ชัดเจน - 

ระบบเกิด Bug ไม่
สามารถแก้ไขได้
ทันการณ์ - 

บุคลากรขาด
ทักษะ ความรู้
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี - 

ขาดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร 
ด้านสารสนเทศ - 

 

3 
 
บุคลากรมีจ านวน
น้อยสามารถ
ปรับตัวได้ง่าย + 

ผู้บริหารไม่
สามารถเรียกดู
ข้อมูลสารสนเทศ
ได้จากระบบเดียว 
- 

อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงกระบวน
ท างานให้เป็น
เทคโนโลยีดิจิทัล 
+ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้
รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง - 

เจ้าหน้าที่มีทักษะ
ในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการองค์กร + 

 

4 
  

มีระบบ
สารสนเทศจาก
ส่วนกลางเพื่อการ
บริหารขั้นพื้นฐาน 
+ 

ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศขาด
การเชื่อมโยงกัน
ในแต่ละระบบ - 

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถ
ความช านาญใน
การปฏิบัตหิน้าที่ 
+ 

อัตราส่วนของ
บุคลากรที่มี
ความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้าน
มาตรฐาน 
ข้อก าหนด หรือ 
หลักเกณฑ์มี
จ านวนน้อย ท าให้
การขับเคลื่อน
ด้านรัฐบาลดิจิทัล
ไม่ทัน - 

 

5 
   

อุปกรณ์
สารสนเทศมีอายุ
การใช้งานไม่น้อย
กว่า 7 ปี - 

บุคลากรมีการ
ท างานเป็นทีม 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน + 

  

6 
   

ขาดระบบที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ให้เป็น
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร - 

ขาดกระบวนการ
แลกเปลี่ยน (KM) 
ระหว่างบุคลากร 
และองค์กรอย่าง
เป็นระบบ - 
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ล าดับ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

กลยุทธ ์ โครงสร้าง รูปแบบ ระบบ บุคคล ทักษะ ค่านิยมร่วม 

7 
    

ต้องการผลงานที่
มีประสิทธิภาพสูง 
ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีจ ากัด - 

  

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์ PESTEL Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือหาสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจทั้งด้านดีที่เป็นโอกาสและด้านไม่ดีที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้วย
เครื่องมือทางกลยุทธ์อ่ืนต่อไป สามารถท าได้โดยการหาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับธุรกิจแล้วระบุว่าแต่ละ
รายการส่งผลดี (โอกาส) หรือผลเสียกับธุรกิจ (อุปสรรค) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยการวิเคราะห์ 6 ประการ ได้แก่ 

1) การเมือง (Political) ปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น นโยบาย
ของภาครัฐ ความมั่นคงทางการเมือง การคอรัปชันทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายภาษี
ต่างๆ กฎหมายแรงงาน ข้อจ ากัดทางการค้า เป็นต้น 

2) เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยด้านการเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น 
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน เป็นต้น 

3) สังคม (Social) ปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น อัตราการเติบโตของ
ประชากร อายุเฉลี่ยของประชากร ทัศนคติต่อการท างาน การใส่ใจในสุขภาพ ทัศนคติต่อการใช้ชีวิต วัฒนธรรม 
เป็นต้น 

4) เทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น 
นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น การวิจัยและพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การรับรู้ในเทคโนโลยี 
ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ การเข้ามาของดิจิทัลและ AI เป็นต้น 

5) สิ่งแวดล้อม (Environment) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น 
สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สภาวะของโลก กฎระเบียบและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 
NGO ต่างๆ เป็นต้น 

6) กฎหมาย (Legal) ปัจจัยด้านกฎหมายที่ส่งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ เช่น กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
เป็นต้น  

ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี ้
 

ล าดับ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 

1 รัฐบาลส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐ
เตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่รัฐบาล
ดิจิทัล + 

 
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความ
ต้องการรับบริการ
ผ่านรูปแบบออนไลน์
มากขึ้น + 

เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
รูปแบบการ
ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว ท าให้
หน่วยงานปรับตวั
ตามสถานการณ์ได้ไม่
ทันการณ์ - 

การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ท าให้
ต้องปรับรูปแบบการ
ท างานเป็นระบบ
ออนไลน์มากขึ้น + 

มีกฎ/ระเบียบ/
แนวทางปฏบิัติ
เกี่ยวกบัดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวนมาก - 
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ล าดับ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 

2 นโยบายและแผน
ระดับชาติ ขาด
ความสัมพันธแ์ละ
เช่ือมโยงทั้งใน เชิง
ระยะเวลาและ
งบประมาณ - 

  
น าเทคโนโลบีดิจิทัล
มาสนับสนุนกสน
ปฏิบัติงานแบบนอก
สถานที่หรือ WFH + 

การถูกบกุรุกระบบ
ซอฟต์แวร์ เช่น 
มัลแวร์ (Malware) 
ส่งผลต่อความไม่ปกติ
ทางโปรแกรม ท าให้
เข้าระบบข้อมูลไม่ได้
หรือ เกิดการสูญเสีย
ความลับทางข้อมูล 
สูญเสียเสถียรภาพ
ของระบบปฏิบัตกิาร 
หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์ 
(Computer Virus) 
ส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลไม่ปกติ - 

 

3 
   

การน าเทคโนโลยี
ด้าน Cloud 
Computing มาปรับ
ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เพื่อลด ความยุ่งยาก 
ในการติดตั้งระบบ 
ลดต้นทุนในการดูแล
ระบบ + 

  

4 
   

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ปรับใช้กับ
กระบวนงานภายใน 
+ 

  

3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีแผนในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร

จัดการองค์กร 
2. ผู้บริหารแสวงหาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 
3. การบังคับบัญชาแบบแบนราบ (Flat Organzation) 

ท าให้การมอบหมายไม่ซับซ้อน 
4. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถแสดงความ

คิดเห็น/ ข้อเสนอแนะงานด้านสารสนเทศได้ 
5. บุคลากรมีจ านวนน้อยสามารถปรับตัวได้ง่าย 
6. ต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้อง และสามารถใช้งาน

ข้อมูลได้อย่างทันการณ์ น าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย 

1. ขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับมือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่ชัดเจน 

2. ผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศได้จาก
ระบบเดียว 

3. ไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ 
4. ระบบเกิด Bug ไม่สามารถแก้ไขได้ทันการณ์ 
5. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขาดการเช่ือมโยงกันในแต่ละ

ระบบ 
6. อุปกรณ์สารสนเทศมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 7 ปี 
7. ขาดระบบที่ ใ ช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้ ให้ เป็น

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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7. มีระบบสารสนเทศจากส่วนกลางเพื่อการบริหารขั้น
พื้นฐาน 

8. อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนท างานให้ เป็น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

9. บุคลากรมีความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถความช านาญในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 
11. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน 
12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. เจ้าหน้าที่มีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศใน

การบริหารจัดการองค์กร 
14. เจ้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ 

 

8. บุคลากรขาดทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
9. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยน (KM) ระหว่างบุคลากร 

และองค์กรอย่างเป็นระบบ 
11. ต้องการผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ทรัพยากรที่

มีจ ากัด 
12. ขาดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ 
13. อัตราส่วนของบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้าน

มาตรฐาน ข้อก าหนด หรือ หลักเกณฑ์มีจ านวนน้อย 
ท าให้การขับเคลื่อนด้านรัฐบาลดิจิทัลไม่ทัน 

โอกาส อุปสรรค 
1. รัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล 
2. ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการรับ

บริการผ่านรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนกสนปฏิบัติงานแบบ

นอกสถานท่ีหรือ WFH 
4. การน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้

ในการเก็บข้อมูล เพื่อลด ความยุ่งยาก ในการติดตั้ง
ระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ 

5. มีการน าระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาปรับ ใ ช้กับ
กระบวนงานภายใน 

6. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ต้องปรับ
รูปแบบการท างานเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น 

1. นโยบายและแผนระดับชาติ ขาดความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงท้ังใน เชิงระยะเวลาและงบประมาณ 

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รูปแบบการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้
หน่วยงานปรับตัวตามสถานการณ์ได้ไม่ทันการณ์ 

3. การถูกบุกรุกระบบซอฟต์แวร์ เช่น มัลแวร์ (Malware) 
ส่งผลต่อความไม่ปกติทางโปรแกรม ท าให้เข้าระบบ
ข้อมูลไม่ได้หรือ เกิดการสูญเสียความลับทางข้อมูล 
สูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ หรือไวรัส
คอมพิ ว เตอร์  (Computer Virus) ส่ งผลให้ ระบบ
สารสนเทศ และฐานข้อมูลไม่ปกติ 

4. มีกฎ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านเทคโนโลสยีดิจิทัลของ สคพ. 
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 Strength Weakness 
Opportunities S-O (กลยุทธ์เชิงรุก) W-O (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 ปฏิรูปกลไลและกฎระเบียบให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
บุคลากรใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทัล ในการ
ส นั บส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นแ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

Threat S-T (กลยุทธ์เขิงป้องกัน) W-T (กลยุทธ์เชิงรับ) 
 ยกระดับกระบวนการภายในให้เป็นดิจิทัล ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) รายละเอียดดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” 

 

2. ค่านิยม 
“ยิ้มหวาน ประสานไว เต็มใจให้บริการ” 

 

3. ประเด็นเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการส าคัญ 
 

ประเด็นเป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
สาระส าคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการระบบบริหารจัดการองค์กร โดยมี

การออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ Web Application การปฏิบัติงานและข้อมูลมีการเชื่อมโยงถึงกันเป็น  
e-Workflow เพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยระบบดังกล่าวสามารถท างานได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการก าหนดสิทธิ์และการป้องกันความปลอดภัยขั้นสูง  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานไปสู่องค์กรดิจิทัล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนางาน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับต่อการเป็นหน่วยงานดิจิทัลภาครัฐ   
 

ประเด็นเป้าหมาย/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประเด็นเป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
1.1 ยกระดับกระบวนการภายในให้เป็น

ดิจิทัล 
ร้อยละความส าเรจ็ในการ
พัฒนาระบบริหารจดัการ
รูปแบบดิจิทลั 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

- 

โครงการส าคัญ โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสัญญาณ ณ ส านักงานใหม่ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบัการประชุมและการประชุมทางไกล ณ ส านักงานใหม ่
อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร: ด้านงบประมาณและบัญชี 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร/ ติดตามโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการส านกังานและสารบรรณ รองรับการใช้งานดว้ยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล (HR Management) 

โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดหาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) 

โครงการจัดหาคอมพวิเตอร์ทดแทน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ประเด็นเป้าหมาย/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 บุคลากรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานและการ
ให้บริการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

โครงการส าคัญ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

ประเด็นเป้าหมายที่ 2 ยกระดับการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 

สาระส าคัญ: การน านวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันซึ่งการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันเข้มข้นขึ้น  การใช้แพลตฟอร์มการค้าและ
บริการออนไลน์จึงเป็นแนวทางส าคัญหนึ่งในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนยุคใหม่และ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประเด็นเป้าหมายที่ 2 ยกระดับการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
2.1 ให้บริการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
จ านวนระบบท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

- - 1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

- 

โครงการส าคัญ Virtual Classroom 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบธุรกรรมทางการเงิน 

2.2 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ
ดิจิทัล 

จ านวนระบบท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

- 1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

โครงการส าคัญ แพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือนจริงให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual 
Clinic) 

 โครงการจัดท าต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform : Beta Version) 

 แพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือนจริงให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค 
(Regional Virtual Clinic) 

 พัฒนาแพลตฟอร์มและคาแรคเตอร์เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ให้เข้าถึงตลาดผู้ซ้ือในต่างประเทศ (Metapreneur Business Platform for SMEs) 

 
 

ประเด็นเป้าหมายที่ 3 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

สาระส าคัญ: พัฒนาปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้
เหมาะสมกับหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที ่
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นเป้าหมายที่ 3 สร้างความเชื่อมัน่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล 

3.1 ปฏิรูปกลไกและกฎระเบยีบให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดท า
ปรับปรุง กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

- - 

โครงการส าคัญ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

มาตรฐานการแลกเปลีย่นข้อมูล 

มาตรฐานแอพพลิเคชั่นภาครัฐ 

 
 


