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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนกระบวนการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ

สถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติความ ปัญหา ความท้าทายของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล,  

AI (ปัญญาประดิษฐ์), Iot (Internet of Thing) มาใช้ในการปฏบัติงาน และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0  ของสถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร

และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ส านักข่าว

กรองแห่งชาติ (สขช.) มี 2 แบบ คือ ระบบที่ เจ้าหน้าที สขช. จัดท าระบบ เขียนระบบเอง และ การจ้าง 

Outsource เข้ามาท าระบบให้  ปัญหาและความท้าทาย ได้แก่ 1) ปัญหาด้านบุคลากร มีความเข้าใจใน

ตัวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกันและขาดทักษะการใช้เทคโลโลยี 2) ความต่างของอายุและช่วงวัย 

Generation Gap 3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ทันสมัย มีต้นทุนสูง 4) ระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่

และซับซ้อน และข้อเสนอแนะพบว่า 1) สิ่งส าคัญที่สุดในการแก้ไขและพัฒนา คือ ทรัพยากรมนุษย์ ต้อง

เริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนที่จะเริ่มพัฒนาไปสู่องค์กร 2) พัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้

ทันสมัยพร้อมต่อการท างาน 3) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุน ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ท างานอย่างจริงจัง และมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 4) ปฏิรูประบบราชการ ให้เอ้ืออ านวยต่อการ

ท างานด้านการข่าว 5) ต้องต้ังเป้าหมายว่าในอนาคต ว่าเป้าหมายหรือทิศทางการท างานเป็นอย่างไร 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการปฏิบัติงานไทยแลนด์ 4.0, การข่าวกรอง, ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
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บทน า  

 จากวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ที่เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0  ดังนั้น ระบบราชการไทยจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาเพ่ือให้สอดรับและส่งเสริมกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

 ระบบราชการเป็นระบบหลักของประเทศและจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ 

ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถ้าหากปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเรื่อยๆ ท างานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่

มีศักยภาพมากพอ และไม่เอ้ืออ านวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนและกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

ในส่วนของงานข่าวกรองซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของทุกประเทศ เนื่องจาก 

ผลผลิตของงานข่าวกรองหรือรายงานข่าวกรองที่มีการจัดท าในรูปแบบต่างๆ เช่น การประมาณการณ์

ข่าวกรอง ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้งเตือนภัยคุกคาม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับก าลัง

ความสามารถของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเป็นรัฐหรือไม่ใช่รัฐ หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ล้วนเป็นข้อมูลที่ผู้น าระดับสูงสุดของประเทศ จะน าไปใช้เป็นรากฐานในการตัดสินใจก าหนด

นโยบายของประเทศ การเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การก าจัดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ 

รวมถึงการน าไปก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติเองได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อความมั่นคง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคปัจจุบัน จึงได้เริ่มวางแผนและด าเนินการในการปฏิบัติงาน โดยได้เริ่มน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี

มาใช้ในการท างานมากขึ้น เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนางานด้านการข่าวกรองที่จะตอบสนองในการใช้ประโยชน์ในงานความ

มั่นคงของประเทศต่อไป 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า สถาบันการข่าวกรอง ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 

อย่างไร แล้วจะสามารถใช้ระบบราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างไร มีการ

ด าเนินการและมีการพัฒนาอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะอย่างไร 

เพ่ือให้การพัฒนานั้นประสบผลส าเร็จ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันการข่าวกรอง ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ  

2. เพ่ือศึกษาความปัญหา และความท้าทายของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล, AI, Iot มาใช้ใน

การปฏบัติงาน ของสถาบันการข่าวกรองส า นักข่าวกรองแห่งชาติ  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ

สถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 

4.0 กรณีศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 

interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะปลายเปิด 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าว

กรองแห่งชาติ 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ

ศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติดังนี้ 



 
 
 

4 
 

 2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 

และการวางแผนโครงการและงบประมาณ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ – 

ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 

 2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว ได้แก่ เจ้าหน้าที่นักการข่าว ระดับปฏิบัติการ – 

ช านาญการ จ านวน 4 คน 

  2.3 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์วิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่นักการข่าว ระดับ

ปฏิบัติการ – ช านาญการ จ านวน 3 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 

Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน

ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ก่อน

ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยการสัมภาษณ์จะขอ

อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่าง

ละเอียด 

  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์การ

ปฏิบัติ เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ เป็นต้น 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธี 
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สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องการท าสัมภาษณ์ตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ

สัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง

กันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 ผลการวิจัยเอกสาร 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ใน

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสาร

ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การน าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” (Value – Based Economy) โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าบริโภคไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสู่ภาคบริการ เช่น (ศิริลักษม์ ตันตยกุล 2561, หน้า 22) 

 1. การสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การแพทย์ และสปา 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

 4. การพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน ออนไลน์ เทคโนโลยีการศึกษา 

 5. การพัฒนาเทคโนโลยีออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
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เทคโนโลยี 4.0 จะมีส่วนผสมของความเป็นดิจิตทัลและความเป็นเครื่องยนต์กลไกท่ีผสานกัน

และแยกออกจากกันได้ยาก แต่ก็สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้นั่นคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องยนต์กลไกและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลอันได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า, 3D Printing, Internet 

of Things, Social Media, Mobile Platform, AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์, 

Cloud Computing, Big Data, Virtual Reality, Fintech (ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560, หน้า 87) 

การพัฒนาการปฏิบัติงานและองค์การให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้นควรมีการจัดการความรู้

และพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

การจัดการความรู้การรวบรวมวิชการความรู้ (Knowledge Management-KM)  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (อ้างใน วิโรจน์  

ก่อสกุล, 2562 หน้า 95) ให้ความหมายว่า “การจัดการความรู้คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การ

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล

ให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด”  

การปฏิรูประบบราชการในงานข่าวกรอง 

การปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีการการปฏิรูประบบราชการใน

งานข่าวกรอง ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม. (2553) ได้สรุปไว้ว่า งานข่าวกรองมีความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของ

ทุกประเทศ เนื่องจากผลผลิตของงานข่าวกรองหรือรายงานข่าวกรองที่มีการจัดท าในรูปแบบต่างๆ เช่น

การประมาณการณ์ข่าวกรอง ข่าวกรองในลักษณะของการแจ้งเตือนภัยคุกคามหรือการให้ความรู้

เกี่ยวกับก าลังความสามารถของฝ่ายตรงข้าม ที่อาจจะเป็นรัฐหรือไม่ใช่รัฐที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อ

ความม่ันคงของประเทศ ล้วนเป็นข้อมูลที่ผู้น าระดับสูงสุดของประเทศจะน าไปใช้เป็นรากฐานในการ

ตัดสินใจก าหนดนโยบายของประเทศก ารเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การก าจัดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติ รวมถึงการน าไปก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 

ส าหรับไทยนั้น การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิดไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะแหล่งเปิดเป็น

องค์ประกอบส าคัญของการผลิตข่าวกรอง โดยอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวม (collection) ซึ่งจะอาศัย

ข่าวสารจากแหล่งเปิดประมาณร้อยละ 85-90 ของข่าวสารทั้งหมด และจะอาศัยข่าวที่ได้จากการ

ปฏิบัติการลับประมาณร้อยละ 10-15 เพ่ือจัดท ารายงานข่าวกรอง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาองค์ความรู้

ในด้านของการผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิดของไทย ยังนับว่ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การการ
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ผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิดข่าวกรองชั้นน าของโลก ซึ่งสาเหตุส าคัญเป็นผลเนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

ความรู้ เพราะความรู้ด้านงานข่าวกรองมักจ ากัดอยู่เฉพาะในหน่วยงานด้านการข่าวกรองของรัฐ ขณะที่

สถาบันด้านการศึกษาของไทยยังขาดองค์ความรู้และบุคลากรด้านนี้อย่างมากเช่นกัน นอกจากนี้ การ

พ่ึงพาองค์ความรู้จากหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศก็กระท าได้ยากล าบาก จากการที่หน่วยงานด้าน

การข่าวกรองของต่างประเทศยังถือว่างานด้านการข่าวกรองเป็นความลับของประเทศ การเผยแพร่

ความรู้ให้กับประเทศต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร แม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นการถ่ายทอดให้อย่างจ ากัด 

ด้วยเหตุนี้ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิดของไทยขึ้น โดยการ

น าหลักความคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนางานข่าวกรองของประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ข่าว รวมทั้งช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงต่อการพ่ึงพาการหาข่าวด้วยวิธีการปฏิบัติการลับ นอกจากนี้

ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการข่าวกรองไปสู่ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษา โดยไม่มีเรื่องของชั้นความลับมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป 

 จึงสรุปได้ว่า การหาข่าว หรือการผลิตข่าวกรองนั้นสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการหาข่าว และช่วยท าให้การท างานนั้นสะดวก

รวดเร็วและง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การหาข่าวโดย

แหล่งทางเปิดทางอินเตอร์เน็ตที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว หรือหาข่าวทางสมาร์ทโฟน การส่งรายงานทาง

แอพพลิเคชั่นต่างๆ การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือข้อมูลข่าวสารที่แม่นย าฉับไว 

นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีในการท างานยังช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น กระดาษ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ 

เพราะการส่งรายงานหรือการเช็คข่าวภายในระบบภายใน หรือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่

เมื่อก่อนส่งเป็นกระดาษ หรือหาข่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือต้องไปพบแหล่งข่าวด้วยตัวเอง ในการนี้จะ

ช่วยกระชับระยะเวลาการท างานให้สั้นลงและประหยัด ในบางครั้งการประมวลผลโดย AI อาจจะ

แม่นย ากว่ามนุษย์อีกด้วย  

 ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีข้อดีต่างๆ มากมายในงานข่าวกรอง แต่ก็มีต้นทุนสูงเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการวางระบบ และพัฒนา

บุคลากรเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ นโยบายด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีจึง

จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ และสนับสนุนจากหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อผลักดันให้งาน

ข่าวกรองมุ่งสู่กาสรปฏิบัติงานในยุคดทคโนโลยี 4.0 ได้  
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

กระบวนการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรอง

แห่งชาติ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เป็นระบบที่ 

เจ้าหน้าที่ สขช. ด าเนินการจัดท าระบบ เขียนระบบด้วยตนเอง และ ระบบที่ได้จากการจ้าง Outsource 

เข้ามาท าระบบภายในให้ ซึ่งการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาท านั้น ทาง สขช. จะมีคณะกรรมการ

พิจารณาเพ่ือวิเคราะห์ว่าเราจะใช้ระบบอะไร แบบไหน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้คืออะไร ทุกๆ สายงาน

ของ สขช. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการข่าว ด้านเทคนิค ด้านธุรการ ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IoT

ต่างๆ ในการท างาน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานและผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ

แนวคิดของศิริลักษม์ ตันตยกุล (2561) กล่าวสรุปไว้ว่า ไทยแลนด์ 4.0 คือ การน าไปสู่โครงสร้าง

เศรษฐกิจแบบ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”(Value – Based Economy) โดยเปลี่ยนจาก

การผลิตสินค้าบริโภคไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ 

การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสู่

ภาคบริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด Michael J. Marquardt (2548) ได้สรุปไว้ว่า การน า

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้จะท าให้องค์การสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือการเรียนรู้แบบทั่ว

ทั้งองค์การสามารถให้การศึกษาและปฏิรูปตนเองได้โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้เกิด

การจัดสรรอ านาจหน้าที่และการควบคุมที่มีประสิทธิผลที่สุด อีกท้ังช่วยท าให้การผลิตการ

ประสานงานและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ปัญหา และความท้าทายของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล, AI, IoT มาใช้ในงาน ของสถาบัน

การข่าวกรองส านักข่าวกรองแห่งชาติ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  

 1. การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในงานด้านการข่าวถือว่ามีความท้าทายมาก เนื่องจากงานข่าว

กรองเป็นงานที่มีความชั้นความลับ การใช้ระบบต่างๆ หรือ AI และ IoTนั้น ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่

สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้นั้น มีความท้าทายในเรื่องของความปลอดภัย การรั่วไหลของข้อมูล  

การถูกแฮก หรือจารกรรมทางไซเบอร์ นอกจากนี้การจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาท าระบบก็ถือเป็นความ

เสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเช่นกันสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2561) 
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กล่าวสรุปว่าการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส การกระท าใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์การ 

ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้และเข้าใจได้ครอบคลุม ถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 

 2. ความท้าทายเรื่องความถูกต้องและแม่นย าของเทคโนโลยี ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข่าว 

หรือประมวลข่าวกรองนั้น เนื่องจากเราน า AI หรือ IoTมาช่วยในการท างานให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยศักดิ์ มานะสันต์ (2560) กล่าวสรุปว่า การที่ AI เป็นทั้งโอกาสและความ

ท้าทายนั่นเป็นเพราะในด้านโอกาสนั้น ในอนาคต AI อาจสามารถช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้มากจาก

การที่สังคมโลกรวมก าลังเข้าสู่ยุค Aging Society ดังนั้นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าช่วยเหลือมวล

มนุษยชาติในงานส าคัญๆ เช่นด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา และด้านการค้นคว้าวิจัยต่างๆ จะท าให้

วิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

 3. ความท้าทายในเรื่องของ Generation Gap หรือความต่างของอายุและช่วงวัย เนื่องจาก

เทคโนโลยีนั้นมีการอัพเดต และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา คนรุ่นเก่าจะเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีได้ยาก

กว่าคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่หรือเก่าควรจะต้องติดตามสถานการณ์เรื่องเทคโนโลยีให้เท่าทันอยู่

เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ สขช. ที่มีบุคลากรอยู่หลากหลายช่วงวัยสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา (2562) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ประเด็นเรื่องวัย หรือ Generation (Gen) 

มีส่วนก่อให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ไม่เข้าใจกันได้มาก โดยเฉพาะในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ 

‘องค์กร 4.0’ ทุกวันนี้ ต่างก็มีคนหลายวัยที่ต้องมาท างานร่วมกัน และด้วยช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็ย่อมมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจ ความเชื่อและวิธีการท างานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะว่าไปแล้ว 

ความต่างนี้ไม่ได้เป็นตัวปัญหาเสมอไป เพราะถ้ามองในแง่บวกก็จะพบว่าบ่อยครั้ง ความหลากหลายของ 

Gen ที่ต่างกันนี้เอง ที่ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในทางสร้างสรรค์ได้แบบไม่รู้ตัว 

 4. ปัญหาด้านบุคลากร มีความเข้าใจในตัวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน หรือมีความรู้

พ้ืนฐานที่ไม่เท่ากัน ว่านโยบายคืออะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน

เทคโนโลยีที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมและ

ระบบที่เพียงพอ ท าให้ต้องจ้าง outsource มาด าเนินการแทน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล 

(2562) กล่าวสรุปว่า การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้

ความรู้ในองค์การ โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญาในที่สุด   

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การหาแนวทางเพ่ือ
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พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง พบว่า องค์กร

ธุรกิจควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรธุรกิจค้นคว้าหาความรู้ โดยการจัดหาช่องทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้โดยการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท างานผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรจัดหาสื่อและช่องทางการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างเพียงพอ เพ่ือให้

บุคลากรสามารถถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ปัญหาด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ไม่ทันสมัย มีต้นทุนสูง ใช้งบประมาณสูง ในขณะที่

หน่วยงานราชการมีงบประมาณอย่างจ ากัด  สอดคล้องกับแนวคิดของจ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2561) 

กล่าวสรุปว่า เพ่ือให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรแบบใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 

ต้องม ีDigital Mindset ชุดความคิดของคนในองค์กรในทุกระดับชั้น และแน่นอนส าคัญที่สุดก็ต้องเริ่ม

จากคณะผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ที่จะต้องไม่ใช่แค่แสดงออกเท่านั้น หากแต่ตนเองจะต้องท าให้เห็น

ว่าการคิดในเชิงธุรกิจจะต้องเป็นดิจิทัล งบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานต้องพร้อม  

 6. ระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อน มีหลายขั้นตอนที่ไม่เอ้ือต่อการท างานข่าวกรอง 

ที่ต้องการความรวดเร็ว ทันต่อการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจข่าวหรือตรวจรายงาน

ที่มีหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้เผยแพร่ หรือการอนุมัติในเรื่องขอเบิกอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่มี

กฎระเบียบ หลายขั้นตอนที่ยากต่อการด าเนินงาน หรือข่าวที่มีชั้นความลับมากๆ ก็ต้องมีการปกปิดใน

การสื่อสารมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ มุนิล วดีศิริศักดิ์ (2561) กล่าวสรุปว่าในปัจจุบันหลายๆ 

องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร บ้างก็ยุบรวม

หน่วยงาน บ้างก็แยกหน่วยงานออกมา บ้างก็ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาสนับสนุนและประสานงาน 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562) กล่าวสรุปว่า การลดขนาดภาครัฐ 

(Government Downsizing) หมายถึง แนวทางในการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งจ ากัดบทบาทของ

ภาครัฐ มีแนวทางด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ การลดขนาดของรัฐบาลให้เล็กลง (Small government) 

การทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม่ให้มีความเหมาะสม (Reinventing government)

การใช้ Outsource โดยการแบ่งงานที่ท าออกเป็นส่วนๆ บางส่วนจ้างคนภายนอกท าให้โดยไม่มีผลต่อ

งานภายใน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็นหรือมีต้นทุนสูงเปลี่ยนไปซื้อหรือว่าจ้างจากภายนอกที่มี

ต้นทุนต่ ากว่าซึ่งการท า Outsource นี้มักจะท ากับงานที่เร่งด่วนจ าเจขาดแคลนบุคลากร งานยากท่ี

ต้องอาศัยบุคลากรที่ถนัดเฉพาะด้าน และงานมากจนล้นมือบุคลากรภายใน 
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การพัฒนา แก้ไข และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  

1. สิ่งส าคัญท่ีสุดในการแก้ไขและพัฒนา คือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องเริ่มจากการพัฒนา

ตนเองก่อนที่จะเริ่มพัฒนาไปสู่องค์กร แนวทางในการพัฒนาคน มีดังนี้ 

 1.1 ให้ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของนโยบาย 4.0 ว่าคืออะไร มีวัตถุประสงค์ให้ทุกคน ทุกส่วนงาน 

เข้าใจ และทราบตรงกัน เพ่ือการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 

สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562) กล่าวสรุปว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา เป็น

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะอุปนิสัย

และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การฝึกอบรมและ

พัฒนา เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ซึ่งท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วยความ

พึงพอใจ ทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

      1.2 พัฒนาเจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้พื้นฐาน และพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนไปสู่ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี เช่น จัดหลักสูตรการพัฒนาต่างๆ, พ่ีสอนน้อง, คนที่

เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เพ่ิมเติม, การประเมินผล เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา 

ศรีวิโรจน์ และ กนกวรรณ เอ่ียมชื่น (2562) ได้ศึกษาเรื่อง นักบัญชีในยุค 4.0 ผลวิจัยสรปุได้ว่า การ

เตรียมตัวหรือปรับตัวหรือการพัฒนาบทบาทหน้าที่วิชาชีพบัญชีให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 

4.0 พบว่านักบัญชีควรต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปรับทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี เรียนรู้

และเพ่ิมพูนทักษะใช้เทคโนโลยี พัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายหรือการประสานกับหน่วยงานอื่น

เพ่ือให้รอบรู้ด้านข้อมูล เพราะบทบาทหน้าที่ของนักบัญชีไม่เพียงแค่การรวบรวมวิเคราะห์บันทึกสรุป

และน าเสนอรายงานเท่านั้น ต้องสามารถเป็นคู่คดิให้แก่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความต้องการขององค์กรภายใต้เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง 

      1.3 จัดสรรคนให้เหมาะกับงาน คนที่มีความรู้ทางเทคนิค หรือเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ให้อยู่ในส่วนที่ถนัด “Put the right man on the right job” จัดสรรคนให้เหมาะกับงาน คนที่มี

ความรู้ทางเทคนิค หรือเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้อยู่ในส่วนที่ถนัด นอกจากนี้การเปิดรับสมัคร

โปรแกรมเมอร์ ที่สร้างมารถพัฒนาระบบ เขียนระบบเองได้แทนการจ้าง Outsource จะได้ให้งานมี

ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) กล่าว
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สรุปว่า การจ้างจากภายนอก (Outsource) คือ การโอนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบไปให้

หน่วยงานอื่นด าเนินการ โดยมีสัญญา เงื่อนไข ก าหนดขอบเขตไว้ ซึ่งอาจเป็นองค์การที่แสวงหาก าไร

องค์การไม่แสวงหาผลก าไร หรือหน่วยงานรัฐทั้งนี้ความรับผิดชอบยังอยู่ 

2. ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าควรพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยพร้อม

ต่อการท างาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพราะว่าถ้าคนพร้อม แต่เทคโนโลยีไม่พร้อม หรือเทคโนโลยี

พร้อมแต่คนไม่พร้อม ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพาสนา จุลรัตน์ 

(2561) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 พบว่า ประเทศไทยจะต้องมี

การสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

เพ่ือก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0” อย่างเป็นรูปธรรมด้วย เช่น การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ไม่ใช่เป็น

เพียงการให้ความรู้กับคนหรือผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในการ

เรียนรู้ใดๆ ก็ตาม นอกจากความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญใน

การด าเนินชีวิตไปด้วย และการจะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในบริบทที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

นอกจากการปรับปรุงเรื่องของหลักสูตร ต ารา และบทบาทของครูผู้สอนแล้ว เราก็ควรจะต้องส่งเสริม

ทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนด้วย เพราะเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและสังคมในอนาคต ซึ่งทักษะที่ส าคัญเหล่านี้ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ Internet 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิด

สร้างสรรค์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

และทักษะด้านจิตสาธารณะ เป็นต้น ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าว นอกจากกลวิธีและ

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว ครูผู้สอนควรหาแนวทางของ STEM Education, Active Learning 

และ Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด 

“ทักษะ” ด้านต่าง ๆ ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องที่สามารถน าไปเป็นฐานในการสร้าง

ผลผลิตหรือนวัตกรรม (innovation) ได้ในอนาคต 

3. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุน ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการท างานอย่างจริงจัง 

และมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2560) กล่าวสรุปว่า

ทักษะที่ผู้น าในยุคดิจิทัลที่ต้องมีก็คือ สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างความโดดเด่นแบบแตกต่าง 

ให้ประสบการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายกับลูกค้า และมีวิสัยทัศน์ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ใน

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เติบโตเร็ว ผู้น าจะ
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อาศัยแค่ความรู้และภาวะผู้น าแบบเดิมๆ ดูจะไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนธุรกิจที่ต้องการให้มีการเติบโต

แบบก้าวกระโดด ทักษะที่ผู้น าในยุคดิจิทัลต้องมีเพ่ิมเติมในการบริหารก็คือ สามารถน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาสร้างความโดดเด่นแบบแตกต่าง ให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายกับลูกค้า (Beyond 

Customer Experience)  

4. ต้องต้ังเป้าหมายว่าในอีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า เป้าหมายหรือทิศทางว่า เราจะอยู่จุด

ไหนในด้านเทคโนโลยี เราต้องรู้ว่าเราเป็นใคร ต้องรู้จักตัวเองว่าลักษณะงานเป็นอย่างไร ควรจะพัฒนา

เทคโนโลยีด้านไหน หรือสามารถพัฒนาต่อยอดจากของเดิมได้อย่างไร เพ่ือวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริง 

สอดคล้องกับแนวคิดของสมพิศ สุขแสน ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การท างานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายในการ

ท างานล่วงหน้าและต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติการ (Action 

Oriented) ได้จริง ทั้งเป้าหมายระยะยาว ระยะสั้น การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวางแผนการท างานไว้

ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุ่งหมายขององค์การ 

5. ปฏิรูประบบราชการ ให้เอื้ออ านวยต่อการท างานด้านการข่าวให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เปิดรับสิ่งใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ลดขั้นตอนการท างาน 

มีอิสระในการท ารายงาน เขียนข่าว เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2561) กล่าวสรุป

ไว้ว่าการปฏิรูประบบราชการ reinventing ว่าการปฏิรูประบบราชการหมายถึง หมายถึงการ

ปรับเปลี่ยนพื้นฐานของระบบราชการ หรือองค์การสาธารณะโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ความสามารถในการปรับตัว และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ปัจจัยส าคัญในการปฏิรูประบบ และยังสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Hammer and Champy (อ้างในส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 

ส านักงาน ก.พ 2544) กล่าวสรุปว่าการปรับรื้อระบบใหม่ Re-engineering โดยมีหลักการที่จะปรับรื้อ

ระบบที่มีอยู่เดิมทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน เพ่ือสร้างระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยใช้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญคือ ต้นทุน 

(Cost) คุณภาพ (Quality) การบริการ และความเร็ว แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. สิ่งส าคัญท่ีสุดในการทีจะท าให้องค์การมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากร

มนุษย์ ดังนั้น จึงควรพัฒนาบุคลากรภายในองค์การให้พร้อม มีความรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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 2. สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยพร้อมต่อการท างาน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพราะว่าถ้าคนพร้อม แต่เทคโนโลยีไม่พร้อม หรือเทคโนโลยีพร้อมแต่คนไม่
พร้อม ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ได้ 
 3. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุน ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการท างานอย่างจริงจัง 
และมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 4. ปฏิรูประบบราชการ ให้เอื้ออ านวยต่อการท างานด้านการข่าวให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ลดขั้นตอนการ
ท างาน มีอิสระในการท ารายงาน เขียนข่าว ลดขั้นตอนการอนุมัติการซื้อเครื่องมือทางเทคนิค เป็นต้น  

 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยถึงกระบวนการการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ตอบรับกับนโยบายไทนแลนด์ 4.0 นั้น หากมีโอกาสได้ท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอว่า ควรท าการ
วิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของบุคลากร
ภายในส านักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาการปฏิบัติงานในสถาบันการข่าว
กรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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