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 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการอบรมกิจกรรมการส่งเสริม
ด้านการพัฒนาองค์กร Agile Organization Management การพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยข้อมูล มุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การปรับบทบาทของผู้น าต่อ การเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
การเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขัน ความเข้าใจผิดต่อการพัฒนาองค์กรและการใช้เทคโนโลยี  และหลักการ 
ขั้นตอน และตัวอย่างการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรแบบ Agile  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมคือ นายวายุ จินดาพล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 9.30 – 12.00 น. 
แบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 
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 กำรเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่คับขัน นั้นเกิดจาก “สภาวะแวดล้อมในการด าเนินงานของโลกยุคปจัจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเร็ว และยากจะคาดการณ์” หรือ VUCA ซึ่งย่อมาจาก (1) Volatility 
(ความผันผวน) เช่น ความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์  ค่าเงิน และ Disruptive Technology  
(2) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) เช่น ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่โตในอัตราเดียวกับในอดีต  
(3) Complexity (ความสลับซับซ้อน)  เช่น รสนิยม ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคซับซ้อนมากขึ้น 
รวมถึงไร้ระเบียบแบบแผน และ (4) Ambiguity (ความคลุมเครือ) เช่น รถยนต์ไฟฟ้า บางคนมองว่าจะมา
ทดแทนรถยนต์ใช้ น้ ามัน บางคนบอกว่าไม่มีทาง เป็นต้น [1] อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี กล่าวถึงประเด็น 
ความท้าทายในยุคปัจจุบัน ได้แก่ ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความต้องการสูงขึ้นตลอดเวลา กฎระเบียบ กฎหมาย 
และบทลงโทษหนักขึ้น ร่วมด้วยความไม่แน่นอนของวิกฤติโลก ทั้งภัยธรรมชาติ และ Disruptive Technology 
และปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านคน และทักษะใหม่ ๆ (รูปที่ 1) [2] 

 
รูปที่ 1 ประเด็นความท้าทายในยุคปัจจุบัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ 
ได้แก่ ความต้องการของผู้ร้องทุกข์ฯ ที่สูงขึ้น [3] ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว การติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจต้องการอ านวย 
ความสะดวกในด้านการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง นอกจากนี้ สคบ. ต้องเผชิญกับกฎหมาย 
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เข้มข้นขึ้นของภาครัฐตามหน่วยงานที่คอยก ากับดูแลภายใต้มาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่  
การด าเนินการภายใต้ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act: PDPA) รวมทั้ง พระราชบัญญัติที่ สคบ. ต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เป็นต้น 
ทั้งนี้ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) น าไปสู่สถานการณ์ การท างานที่บ้าน Work From Home การก้าวเข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) น าไปสู่สถานการณ์ การท าธุรกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิต การส่งของ  
ที่ล่าช้าและไม่เห็นสินค้าก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจอง [4] เป็นต้น  

ดังนั้น สคบ. ต้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยทักษะเฉพาะทางที่จ าเป็น
ส าหรับวิชาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (Hard skills) ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย  
ด้านการบัญชี ด้านการวิเคราะห์วางแผน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และทักษะหรือความสามารถ
เฉพาะบุคคลซึ่งใช้เครื่องมือวัดหรือประเมินเป็นระดับคะแนนได้ยาก (Soft Skills) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ 
การบริหารเวลา การปรับตัว การควบคุมอารมณ์ เป็นต้น [5]   

 

รูปที่ 2 10 Soft Skills ทักษะที่ทุกคนควรมีในอนาคต (ฉบับล่าสุดปี 2021) 

บทบำทผู้น ำต่อกำรปรับเปลี่ยนองค์กร ผู้น าต้องปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วและอย่ายึดติดความส าเร็จใน
อดีตโดยใช้วิธีการท างานแบบเดิม ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มก าลังคน การเพิ่มงบประมาณอาจจะไม่ท าให้ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น ผู้น าต้องปรับบทบาทสู่การท างานภายใต้การขาดแคลน
งบประมาณ ขาดแคลนอัตราก าลัง รวมทั้งขาดแคลนเทคโนโลยี และคิดถึงสถานการณ์ที่องค์กรจะต้องเจอ  
ในอนาคต เช่น การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า [6] การเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยของไทย (รูปที่ 3) [7] การเข้ามาของ 
Metaverse [8] เป็นต้น น าไปสู่การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรภายใต้
ทรัพยากรที่จ ากัด 
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รูปที่ 3 พีระมิดประชากรของประเทศไทยจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2563 
(ด้านบน) และ พ.ศ. 2583 (ล่างล่าง) 
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๑๐ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

๒. ควำมเข้ำใจผิดในกำรพัฒนำองค์กรดิจิทลั  
 ภายใต้การพัฒนาองค์กรของตนให้มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล ให้สนับสนุน ขับเคลื่อน ทบทวนปรับปรุง

กระบวนงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ผ่านการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านที่ ๒๐ 

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) [9] 

และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ [10] ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการ

มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

ควำมเข้ำใจผิดในกำรพัฒนำองค์กรดิจิทัล การท างานในยุคดิจิทัลหรือการสร้างนวัตกรรมไม่ได้เป็น

เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น ตามการจ าแนกนวัตกรรมภาครัฐ [11] การท างานในยุคดิจิทัลผ่านการใช้

นวัตกรรมนั้น ครอบคลุมถึงการใช้ความคิดใหม่ ๆ (Conceptual Innovation) นโยบายใหม่ ๆ (Policy 

Innovation) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือถูกจ ากัดกรอบตามทิศทาง (Trend) หรือค าหรือวลีที่

ทันสมัย (Buzzwords) เช่น Big Data Artificial Intelligence Chat-bot และแผนกไอทีมีหน้าที่ เป็นฝ่าย

สนับสนุนการน าองค์กรสู่ดิจิทัล ส่วนการท างานเพื่อให้มุ่งสู่ดิจิทัลนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้องขับเคลื่อน 

ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen หรือ Continuous 

Improvement) ตามแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน 

 กำรปรับเปลี่ยนบทบำทผู้น ำในกำรพัฒนำองค์กรดิจิทัล มิใช้การแก้ปัญหา (Paint point) ในอดีต  

แต่ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งผู้น ายุคใหม่ต้องตัดสินใจท างานภายใต้สภาวะวิกฤต  

ให้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบด้วย การเปิดกว้างทางความคิดเห็นรับฟังคนรอบข้าง ภายใต้หลักเกณฑ์

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  [12] จากสมมุติฐานที่ว่า “ Idea ที่ดีจะมาจาก Idea  

ปริมาณมาก” ผู้น ายุคใหม่ต้องยึดหลักว่าไม่ยึดหลัก เพราะหลักการท างานในอดีตไม่อาจใช้งานกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มอัตราก าลังจะเพิ่มผลงานน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต ดังนั้น  

การรู้ถึงขีดจ ากัดขององค์กร (Know your Limit) ไม่ใช้การท างานแบบไม่มีขีดจ ากัด (No Limit) และค านึงถึง

ทรัพยากรที่มีผ่านการคาดการณ์ความส าเร็จแบบสมเหตุสมผล น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ  

ไม่ยึดติดกับประสบการณ์ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร  

 องค์กรที่ยั่งยืน องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที รูปแบบ ระบบ รวมถึง

เครื่องมือในการด าเนินงานก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  การรู้ขีดจ ากัดของหน่วยงานจะน าไปสู่ 

การวัดและการประเมินที่ท าได้จริง “องค์กรใดหยุดนิ่งองค์กรนั้นก าลังก้าวถอยหลัง”  
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๑๑ ๓. หลักกำร ขั้นตอน และตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือกำรพัฒนำองค์กรแบบ Agile 

๓. หลักกำร ขั้นตอน และตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือกำรพัฒนำองค์กรแบบ Agile 
 หลักกำร  Agile หมายถึง ความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ดังนั้น องค์กรแบบ Agile 

Organization คือการท างานแบบที่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและลดความไม่จ าเป็นของงานเอกสารลง และหันมา 

ให้ความส าคัญกับการท างานและการสื่อสารกันภายในทีม กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่จ าเป็นต้องท าทุกอย่างตามขั้นบันไดเหมือนวิธีการท างานแบบเก่า นอกจากนี้ การที่คน 

ในองค์กรรู้จักเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเป็นอย่างมาก [13]  

สามารถถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการใหม่ ๆ ซึ่งหลักส าคัญของ Agile Organization 

Management คื อ  ปรั บตั วต่ อการ เปลี่ ยนแปลง  สื่ อส ารกั นอย่ า งคล่ อ งตั ว  และถอดบทเรี ยนรู้ 

สู่การพัฒนาต่อเนื่อง  

ขั้นตอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า Agile Organization Management ของ สคบ. ต้องเริ่มจากการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านการคิดค้นหาความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องประสบในอนาคตไม่ใช้การแก้ไขปัญหา

จากอดีต ได้แก่ การหลอกลวงท าธุรกรรมในโลกเสมือน (Metaverse) การเคลมประกันยานยนต์ไฟฟ้า 

(Electric Vehicle) การร้องทุกข์ของผู้บริโภคในสังคมสูงวัย (Aging Society) เป็นต้น ผ่านการสื่อสาร 

อย่างคล่องตัวระหว่างกัน ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (YouTube Line TikTok) การประชุม

ออนไลน์ (VDO Conference) ระดมความคิดการสร้างวิสัยทัศน์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Vision Builder [14] 

หรือระบบบริหารองค์กรผ่านข้อมูลข่าวสารและการวิจัย เป็นต้น น าไปการสู่ถอดบทเรียนและการพัฒนาต่อเนื่อง 

ก าหนดตัวชี้วัดตามสภาพความเป็นจริง (Know your limit) บริหารภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

ตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือกำรพัฒนำองค์กร หน่วยงานต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจประกอบด้วย

ขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 1  [2] 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอน Agile Organization Management เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๑๒ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

1. Vision Builder คือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดทิศทางการท างาน 

แต่ละด้านอย่างมีสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่นิ่ง มุ่งความยังยืนโดยเน้นความสมดุลในการขับเคลื่อน

คุณค่าร่วมกันสามารถใช้ได้ทัง้ในระดับโครงการและในระดับองค์กร 

2. Enterprise Blueprint หรือ พิมพ์เขียวองค์กร คือแผนผังแสดงหน่วยองค์ประกอบความสามารถต่าง ๆ 

ขององค์กรออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อท าให้ผู้บริหารและทีมงานเห็นภาพขององค์กรตรงกันสู่การบริหารจัดการ

อยา่งเป็นระบบ มีเอกภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้ในระดับโครงการและในระดับองค์กร 

3. DT Worksheet (Design & Track) เครื่องมือแสดงรายละเอียดและวิเคราะห์ของส่วนงานที่จะท าให้

บรรลุภารกิจงานหลักเพื่อการวางแผนการด าเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการก าหนดเทคโนโลยี 

ให้สมดุลกับปัจจัยรอบด้าน 

4. Road map/ Phasing การก าหนดระยะเวลาความส าเร็จ ผ่านการ Feedback ใช้ Wisdom Builder  
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๑๓ ๔. กำรท ำ Workshop โดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

 

๔. กำรท ำ Workshop โดยใชเ้ครื่องมือ Vision Builder 

 ในช่วงหนึ่งของการเสวนา อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองหาวิสัยทัศน์ของ

โครงการภายหลังการเปิดประเทศหลังยุคโควิด-19 ผ่านการระดมสมองด้วยระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 

แสดงดังรูปที่ 5 ซึ่งมีล าดับในการระดมความคิด ดังนี้ (1) การระดมความคิดด้านสภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่อ  

(2) การระดมความด้านถึงทิศทางโลก ทิศทางประเทศ (3) การระดมความคิดด้านความต้องการของตลาดและ

สภาพเศรษฐกิจ (4) การระดมความคิดด้านกฎหมายและระเบียบ (5) การระดมความคิดด้านทักษะของคน 

ที่ต้องการ และ (6) การระดมความคิดด้านต าแหน่ง บทบาท พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร 

 

รูปที่ 5 แนวทางการระดมสมองหาวิสัยทัศน์ของโครงการโดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

 ภายหลังการเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีแนวคิดน าเอาเครื่องมือ Vision Builder มาทดลองการ

ก าหนดหาวิสัยทัศน์ของ สคบ. โดยผ่านการระดมสมองของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจ านวนทั้ ง 7 คน 

ในหัวข้อ “อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค”  

ตำรำงที่ ๑ การระดมความคิดด้านสภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่อ “อันตรายจากกล่องสุ่มทีแ่ฝงการชิงโชค” 

สภำพสังคม สภำพแวดล้อม 

 1. คนไทยชอบเสี่ยงโชคและเล่นการพนัน  
2. มีการเลียนแบบ (พฤติกรรมเลียนแบบ) 
3. ผู้บริโภคไม่ได้ทราบราคาที่แท้จริงของสินค้า ขาดภูมิคุ้มกันเรื่องความคุ้มค่ากับราคา 
4. ความเหลือ่มล้ าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค 
5. ผู้ประกอบธุรกิจคนเห็นแกต่ัวมากขึน้ 
6. ผู้บริโภคไมรู่้อะไรจริงหรือปลอม 
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๑๔ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

7. คนติดมือถอืมากขึน้ 
8. ความแตกต่างระหว่าง Generation 
9. การเข้ามาของ Internet of Thing และการเข้ามาของสกุลเงินดิจิทัล 
10. สังคมไร้ระเบียบวินัย 
11. รายได้คนในประเทศน้อยกว่ารายจ่าย 
12. ความเหน่ือยล้าในการท างาน 
13. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง 
14. เสรีภาพในการแสดงออก 
15. ผู้ใช้กฎหมายใช้ช่องว่างกฎหมายในการหาประโยชน์ 
16. ระบบความยุติธรรมใช้ไมไ่ด้กับคนรวย  
  

 

ตำรำงที่ ๒ การระดมความคิดด้านทิศทางโลก ทิศทางประเทศ “อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการชิงโชค” 

ทิศทำงโลก ทศิทำงประเทศ 

 1. สงครามการค้ายุค e-Commerce  
2. New Normal และ Never Normal  
3. มีเทคโนโลยเีสมือนจริงเข้ามารองรับ Metaverse 
4. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 
5. เงินดิจิทัล เลิกใช้ธนบัตร 
6. ยุค AI 
7. การขับเคลือ่นเศรษฐกิจผ่านการใชเ้ทคโนโลยี 
8. Covid-19 
9. การเปิดเสรทีางการค้าในธุรกิจบริการบางประเภท 
10. Thailand 4.0 
11. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
12. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
และ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
13. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการคุ้มครอง
ทางสังคม) และ ด้านกฎหมาย (ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย) 
14. การคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน 

  



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๕ ๔. กำรท ำ Workshop โดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

ตำรำงที่ ๓ การระดมความคิดด้านความต้องการของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ “อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝง 
การชิงโชค” 

ควำมต้องกำรของตลำดและสภำพเศรษฐกิจ 

 1. กระแสของการใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความสวยความงาม  
2. ความสะดวกสบาย มีบริการทีดี่ 
3. ซื้อของออนไลน์เปน็หลัก และความรวดเร็วในการได้รับการบริการ 
4. สื่อสารรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการแบบทันท ี
5. ปลอดภัยจากโควิด 
6. บริการแปลกใหม ่
7. ต้องการความรวดเร็ว และความเช่ือมัน่ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8. การตอบสนองมาถึงหน้าบ้าน 
9. ได้ของมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล 
10. การรับประกันสินค้า 
11. ต้นทนุต่ า ราคาถูก 
12. บริการทีต่รงกับความต้องการลูกค้า 
 

 

ตำรำงที่ ๔ การระดมความคิดด้านกฎหมายและระเบียบ “อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการชิงโชค” 

กฎหมำยและระเบยีบ 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA  
2. มาตรฐานวิชาชีพ 
3. ระบบการก ากับมาตรฐาน 
4. การบังคับใช้ที่ร่วมกันระหว่างประเทศมากขึ้น 
5. มาตรฐานสากล ISO UNTAD ARSEAN 
6. กฎหมายภาษีอากร 
7. กฎหมายการพนัน 
8. ระเบียบการควบคุมฉลาก โฆษณา 
9. กฎหมายฟอกเงิน 
10. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 
11. พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 
12. ประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกง 
13. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๖ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

ตำรำงที่ ๕ การระดมความคิดด้านทักษะของคนที่ต้องการ “อันตรายจากกล่องสุ่มทีแ่ฝงการการชิงโชค” 

ทักษะของคนที่ต้องกำร 

 1. ทักษะการสือ่สาร  
2. Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการน าเสนอ เข้าใจง่าย 
4. ทักษะความแม่นย าด้านกฎหมาย 
5. การเจรจาต่อรอง 
6. Service mind 
7. EQ 
8. Soft-skill 
9. การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ 
10. ปรับตัว เรยีนรู้เร็ว 
11. จิตวิทยา 
12. การผสมผสานโลกเสมือนกับโลกจริง Metaverse 
 

 

ตำรำงที่ ๖ การระดมความคิดด้านต าแหน่ง บทบาท พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร “อันตรายจากกล่องสุ่ม
ที่แฝงการชิงโชค” 

ต ำแหน่ง บทบำท พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร 

 1. การคุม้ครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา ฉลาก สัญญา และธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
2. ควบคุมดูแล จับกุม และมติด าเนินคดผีู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภค  
3. ด าเนินการอย่างโปร่งใส 
4. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น 
5. เข้าอกเข้าใจผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
6. พัฒนาองค์กร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7. ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการ 
8. รับเรื่องราวร้องทุกข ์จากผู้บริโภคที่เดือดร้อน 
9. ปรับปรุง พัฒนากฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
10. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน 
11. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
12. น าความเข้มแข็งสู่ผู้บริโภค 
13. การด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
14. ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค 
 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๗ ๔. กำรท ำ Workshop โดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

 ภายหลังจากการระดมความคิด ด้าน (1) การระดมความคิดด้านสภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่อ  

(2) การระดมความด้านถึงทิศทางโลก ทิศทางประเทศ (3) การระดมความคิดด้านความต้องการของตลาดและ

สภาพเศรษฐกิจ (4) การระดมความคิดด้านกฎหมายและระเบียบ (5) การระดมความคิดด้านทักษะของคนที่

ต้องการ และ (6) การระดมความคิดด้านต าแหน่ง บทบาท พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร ในหัวข้อ 

“อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค” แล้วเสร็จ (สรุปไว้ดังรูปที่ 6) บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จ านวนทั้ง 7 คน ต้องระดมความคิดด้าน (7) โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม Business & Innovation 

Opportunities (8) ทิศทางและการตรวจสอบ Directions & Monitoring (9) ต้องการก าลังพลหรือไม่จ าเป็น 

Required Manned & Un-Manned และ (10)  ต าแหน่งที่ต้องการ บทบาท และพันธมิตรหลัก  Required 

Positions, Roles & Key Partners  

ตำรำงที่ ๗ การระดมความคิดด้านโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม Business & Innovation Opportunities 
“อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค” 

โอกำสทำงธุรกิจและนวัตกรรม 

 1. ระบบ Big Data ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
2. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ระบบฐานขอ้มูลด้านกฎหมาย 
4. กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
5. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6. ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
7. ระบบ Chat-bot พี่ปกป้อง 
8. ระบบจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 
9. เอกสารงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

 ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปเป็นพันธกิจที่ 1 ที่ค านึงจากสภาพสังคม สภาพแวดล้อมและ

ความต้องการของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ได้ว่า “สร้างองค์ความรู้ ด้านราคา และการตัดสินใจในตลาด  

e-commerce”  

  



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๘ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

 
รูปที่ 6 แนวทางการระดมสมองหาวิสัยทัศน์ของโครงการโดยใช้เครื่องมือ Vision Builder ข้อ (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๙ ๔. กำรท ำ Workshop โดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

ตำรำงที่ ๘ การระดมความคิดด้านทิศทางและการตรวจสอบ Directions & Monitoring “อันตรายจากกล่องสุ่มที่
แฝงการชิงโชค” 

ทิศทำงและกำรตรวจสอบ 

 1. Dashboard  
2. ตรวจสอบ/สอบถามความพึงพอใจ 
3. Online Tracking 
4. Survey 
5. Vote 
6. KPI 
7. การบนัทึกขอ้มูลในระบบ cloud 
8. จ านวนผู้ร้องทุกข์เรื่องกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค 
9. จ านวนยอดกด like จ านวนยอด share จ านวนยอด sub. 
10. การตรวจสอบบัญช ี
11. ผลประกอบการ ยอดขาย 
 

 

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปเป็นพันธกิจที่ 2 ที่ค านึงจากทิศทางโลก ทิศทางประเทศและ

กฎหมายและระเบียบได้ว่า “ยกระดับมาตรฐานธุรกิจ e-commerce ไทยสู่สากล” 

ตำรำงที่ ๙  การระดมความคิดด้านการต้องการก าลังพลหรือไม่จ าเป็น Required Manned & Un-Manned 
“อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการชิงโชค” 

กำรต้องกำรก ำลังพลหรือไม่จ ำเปน็ 

 1. Robotic  
2. Data science  
3. Data Analytics 
4. Al 
5. Chabot 
6. Communication skill 
7. IOT 
8. Computer language 
9. Cyber Security 
10. Network 
11. Data Governance 
 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๐ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปเป็นพันธกิจที่ 3 ที่ค านึงจากความต้องการของตลาดและ 

สภาพเศรษฐกิจและทักษะของคนที่ต้องการได้ว่า “พัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรและ

ปัญญาประดิษฐ์ในยุคดิจิทัล” 

ตำรำงที่ ๑๐ การระดมความคิดด้านต าแหน่งที่ต้องการ บทบาท และพันธมิตรหลัก Required Positions, 

Roles & Key Partners “อันตรายจากกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค” 

ต ำแหน่งที่ต้องกำร บทบำท และพันธมิตรหลัก 

 1. ควบคุมดูแล จดทะเบียน ผูป้ระกอบธุรกิจ กรมธุรกิจการค้า  
2. ก ากับดูแลธรุกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการพนัน กรมการปกครอง 
4. รับเรื่องราวร้องเรียนภูมิภาค ศูนยด์ ารงธรรม 
5. ฐานข้อมลูคดี กระทรวงยุติธรรม 
6. ควบคุมดูแลสื่อ กสทช. 
7. สอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมาย DSI 
8. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน 
9. มาตรฐานอาหารและยา อย. 
10. ฐานข้อมูลคดี ตัวบทกฎหมาย ส านักงานอัยการ 
11. มาตรฐานสินค้า มอก. 
 

 

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปเป็นพันธกิจที่ 4 ที่ค านึงจากกฎหมายและระเบียบและต าแหน่ง 

บทบาท พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรได้ว่า “บูรณาการการท างานด้านธุรกิจ e-Commerce” 

 ภายหลังจากการระดมความคิดของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจ านวนทั้ง 7 คน ด้าน (7) โอกาส

ทางธุรกิจและนวัตกรรม Business & Innovation Opportunities (8) ทิศทางและการตรวจสอบ Directions & 

Monitoring (9) การต้องการก าลังพลหรือไม่จ าเป็น Required Manned & Un-Manned และ (10) ต าแหน่ง

ที่ต้องการ บทบาท และพันธมิตรหลัก  Required Positions, Roles & Key Partners จากหัวข้อ “อันตราย

จากกล่องสุ่มที่แฝงการการชิงโชค” แล้วเสร็จ สามารถน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดวิสัยทัศน์ของโครงการ 

ได้ว่า “พัฒนามาตรฐานธุรกิจ e-Commerce ไทยสู่สากล น าไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน” (สรุปไว้ดังรูปที่ 7)  

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๑ ๔. กำรท ำ Workshop โดยใช้เครื่องมือ Vision Builder 

 
ตำรำงที่ ๑๑ วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของโครงการโดยใช้เครื่องมือ Vision Builder



 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๒ New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA ๔.๐) 

เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, การบริหารคน … บนโลก

แห่งความผันผวน Managing Human Resources in a VUCA World 
(https://ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/1.vuca_drrak_final.pdf).  
7 กันยายน พ.ศ. 2561. 

2. ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจาร สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร., Agile 
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