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“ข้อเสนอการจัดท ารายงานส่วนบุคคล” 
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดบัตน้ (บนต.) รุ่นที่ 37 

 

๑. หัวข้อ  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) 

๒. ความส าคัญของการศึกษา / ท่ีมาของการน าเสนอ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทาง

พิเศษของ ประเทศไทย โดยมีจุดมุงหมายหลักในการด าเนินงาน คือ การจัดการจราจรบนทางพิเศษ เพื่อบรรเทา    
ปญหา การจราจร ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการวางแผนพัฒนาการใหบริการทางพิเศษไปสู
เมืองหลักตามภูมิภาคในจังหวัดตางๆ และยังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานความ 
ปลอดภัย และการกูภัย เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะตองด าเนินกิจการใหมีความมั่นคง
ทางการเงินและเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงเปนส่ิง
ส าคัญ        เพื่อสนับสนุนใหสามารถด าเนินงานไดบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีตองการ คือ มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให
บริการท่ีดี   มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อยางยั่งยืนตอไป   การด าเนินงานของ กทพ. ในระยะท่ีผานมา
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ไอซีที) มาประยุกตใชในการสนับสนุนการด าเนินงานอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดท าแผนแมบทไอซีทีของกทพ. การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.   
ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (EXAT-ICT 4.0) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการก าหนดทิศทางการพัฒนาดาน  
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจน สอดคลองกับ วิสัยทัศนภารกิจ ยุทธศาสตรการด าเนินงานของ กทพ. ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารใหมีความ เหมาะสม มีกลยุทธและแผนงานท่ีสามารถน าไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตลอดจน เพื่อพัฒนา ปรบัปรุงความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองตาม
มาตรฐานสากล เปดโอกาสใหบุคลากรของ กทพ. มีสวนรวมในกระบวนการพฒันาดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเสมอ
ภาค น าไปสูการเติบโต    อยางสมดุล และ ยั่งยืน เพื่อใหเปนองคกรท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เอื้อตอการ
ท างาน และใหบริการ    อยางมีประสิทธิภาพ (Smart Organization) และ สมาร์ทออฟฟิศ(Smart Office)        
สอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติ   วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (Thailand DIGITAL 
GOVERNMENT Development Plan : DG) แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 และแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 
2560–2564 ของ กทพ. ท่ีมุงเนนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช       งานอยางท่ัวถึง ยั่งยืน และปลอดภัย 
โดยใหความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาใน ๔ ดานหลัก อันไดแก ดานบุคลากร ดานโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกสและดานบริการ เพื่อใหการประยุกตใช เทคโนโลยีดิจิทัล
ของ กทพ. ในการปฏิบัติภารกิจท้ังในสวนของการใหบริการ และการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดีและสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไดอยาง ลงตัว ตามเปาหมาย
ของ กทพ. ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใตหลักการก ากับ ดูแลกิจการท่ีดี
(Corporate Governance) 

ปัจจุบันการจัดรูปแบบพื้นท่ีการท างาน(WorkPlace) ไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบการ
ท างานแบบ Smart Office ได้ ผู้จัดท าได้ศึกษารูปแบบการจัดองค์กร Smart Office พบว่ามีปัญหาประสิทธิภาพ
ในการท างานล่าช้าท าให้ไม่ทันส่งมอบงานตามก าหนด ท่ีมีเอกสารท่ีกองยุ่งเหยิงบนโต๊ะ อีกท้ังยังค้นหาไฟล์ข้อมูล
ยากและหาไม่เจอ ไฟล์ข้อมูลซ้ าซ้อน ผลงานท่ีส่งมอบผู้บังคับบัญชาขาดประสิทธิผลท่ีอาจเกิดจากรูปแบบการ

แบบ R2
กกฑหห
ฑฑฑ
RR1 
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ท างานท่ีมีส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ีท างานไม่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงพนักงานท่ี
ไม่ได้ปฎิบัติงานท่ีส านักงานใหญ่มาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวหรือเตรียมงานเพื่อประชุมไม่มีพื้นท่ีในการท างาน 

แนวคิดการจัดองค์กรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart 
Office) จึงเป็นการปรับรูปแบบพื้นท่ีการท างาน(WorkPlace) ท่ีมีการจัดการส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในท่ี
ท างาน โดยต้องการให้ใจกับพนักงาน พร้อมท่ีจะเอื้ออ านวยและเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการท างานในรูปแบบของ Work Smart ซึ่งจะช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่
เคร่งเครียดกับงานมากเกินไป นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์มีผลต่อศักยภาพในการท างาน 
และคุณภาพของผลงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น การท่ีองค์กรจะดึงดูดและรักษาบุคลากรกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ให้มี
ศักยภาพให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญให้กับองค์กรต่อไป ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีแนวคิด
ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจท้ังในสวนของการใหบริการ และการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดีให้กับองค์กร 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฎิบัติงาน/สร้างศักยภาพในการท างานและคุณภาพของผลงาน (Productivity) 

ให้เพิ่มสูงขึ้น การสร้างบรรยากาศและจัดรูปแบบการท างาน(Work Place) ท่ีเอื้ออ านวยและเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน โดยปรับภูมิทัศน์ในแต่ละโซนต่างๆให้เหมาะสมกับ 
      2. เพื่อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปรับรูปแบบการท างานแบบเดิมให้เป็นแบบสมาร์ทออฟฟิต
โดยจัดหาระบบและอุปกรณ์สบับสนุนเพิ่มเติมในส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) บริเวณ 
WorkPlace ให้ครอบคลุม ระบบกล้องวงจรปิด(IP Surveillance)โดยใช้เทคโนโลยีในการจ าแนกใบหน้าบุคคลใน
การบันทึกเวลามาท างานแทนการลงเวลามาท างานแบบเดิมท่ีใช้การเซ็นช่ือและปกป้องทรัพย์สินขององค์กร    
โดยสามารถท างานร่วมกันในการส่ือสารระหว่างหน่วยงานใช้ระบบประชุมทางไกล(Video Conference on 
Cloud) ซึ่งช่วยลดค่าน้ ามันในการเดินทางไปประชุมระหว่างส านักงาน และ ระบบบริการคลาวด์ (Cloud 
Service) ประกอบด้วยไฟล์แชร์ โปรแกรมออฟฟิศ อีเมล์ ศูนย์ส ารองข้อมูล(DR-Site)กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้การบริหารจัดการด้าน IT มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
1.มีพื้นท่ีในการท างานท่ีได้จัดรูปแบบการท างาน(Work Place) ให้เอื้ออ านวยและมีความพึงพอใจในการ

ท างาน โดยปรับภูมิทัศน์ในแต่ละโซนต่างๆให้เหมาะสมกับองค์กรสามารถท างานได้สะดวกและทุกๆ มุมของ
ออฟฟิศ จัดให้มีสีเขียวมากขึ้นด้วยการใช้ต้นไม้เป็นตัวกั้นโซนพื้นท่ีต่างๆ แทนฉากกั้นท่ีช่วยส่งเสริมในการท างาน 

2.มีโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีเสถียรภาพสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพในการให้บริการ SLA 99.5% คลอบคลุมทุกพื้นท่ีซึ่งพนักงานสามารถรับ-ส่งข้อมูล
กันได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ท าให้การประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

3.มีระบบกล้องวงจรปิด(IP Surveillance)ช่วยในการจ าแนกใบหน้าบุคคลในการบันทึกเวลาท างานของ
พนักงานในองค์กรและปกป้องทรัพย์สินขององค์กร   
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4.มีบริการในการท างานร่วมกันในการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน โดยจัดหาระบบประชุมทางไกลบน
คลาวด(์Video Conference on Cloud) ซึ่งช่วยลดการลงทุนจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีค่าบ ารุงรักษารายปีสูง ซึ่งช่วย
ให้ลดค่าน้ ามันในการเดินทางไปประชุมและค่าโทรศัพท์ระหว่างส านักงาน  

5. มีระบบคลาวด์ (Cloud) ประกอบด้วยไฟล์แชร์ โปรแกรมออฟฟิศ อีเมล์ ศูนย์ส ารองข้อมูล(DR-
Site)กรณีฉุกเฉิน ท้ังนี้สามาถลดต้นทุน ลดเวลาขั้นตอนในการท างาน ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้าน IT 
ลดความซ้ าซ้อนของไฟล์ดิจิทัล โดยสามารถค้นหาตลอดจนเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึง มีระบบ 
Hybrid Cloud ท าให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีระดับการให้บริการ SLA ไม่น้อยกว่า 99.9% ลด
เวลา Downtime ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ Private Cloud ท่ีใช้งานอยู่เดิม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็น Public 
Cloud  

6.อบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งาน Application บนระบบ Cloud ได้ 

5. แนวคิด/หลักการที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือ หน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจ
เป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงาน สู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 1) 
Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 2) Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities - โอกาส
ท่ีจะด าเนินการได้ 4) Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการด าเนินงาน หลักการส าคัญของ 
SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อประเมินโอกาส ( 
Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 
ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ได้ชัดเจน และวิเคราะห์ 
โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของ องค์กรทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองค์กร ท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ เปล่ียนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ท่ีมีต่อองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ท่ีองค์กร
มีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตาม
กลยุทธ์ขององค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
จุดแข็ง(S-Strengths) จุดอ่อน(W-Weakness) 

1. บุคคลากรมีทักษะด้าน IT 
2.มีการน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชงานเพื่อ
ลดตนทุนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณดาน
สารสนเทศ และประหยัดพลังงาน                       
3. มีแผนการฝกอบรมดานไอซีทีใหกับบุคลากร
ภายในของ กทพ. เปนประจ า                                    
4.มีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งต้องสามารถช้ีแจง
เหตุผลของงานซึ่งจะต้องวิเคราะห์และประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนได้ 

 

 
 
 
 
 

1.ประสิทธิภาพในการท างานล่าช้าท าให้ไม่ทันส่ง
มอบงานตามก าหนด ค้นหาไฟล์ข้อมูลยากและหา
ไม่เจอ ผลงานท่ีส่งมอบผู้บังคับบัญชาขาด
ประสิทธิผลท่ีอาจเกิดจากรูปแบบการท างาน
ส่ิงแวดล้อมไม่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
2. ไม่มีพื้นท่ีในการท างานในรูปแบบสถานท่ีท างาน 
(Workplace) ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
งานและสอดคล้องกับความต้องการ แนวคิดการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ี
ท างาน ส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานและพนักงาน
ท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ สามารถมา
ท างานเสมือนปฏิบัติงานท่ีอยู่ต่างส านักงานต่างๆได้ 
3.ขาดความเช่ือมโยงของงานในแตละหนวยงาน 
ท าใหไมเกิดการบูรณาการงานรวมกัน                          
4.อัตราก าลังบุคลากรด้าน IT มีจ านวนจ ากัดมีไม่
เพียงพอกับระบบท่ีรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
โอกาส(O-Opportunities) อุปสรรค(T-Threats) 

1.มีการย้าย Office ท าให้มีพื้นท่ีๆจะสามารถท า 
Work Space ได้ 
2. ระบบเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3.สร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดย กทพ.ได้เน้น
การสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลทุกส่วนงาน มุ่ง
ยกระดับทักษะของพนักงานทางด้านดิจิทัล มีการ
เช่ือมโยงข้อมูล พร้อมน าไปวิเคราะห์ร่วมกับ
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ เพื่อการ
พัฒนารูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และการส่ือสารทางการตลาด ไปสู่ส่ิงท่ีลูกค้า
คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

1. การปรับพื้นท่ีในการท างานในรูปแบบสถานท่ี
ท างาน (Workplace) ซึ่งฝ่ายก่อสร้างด าเนินการ
อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงการ
รับประกันงานก่อสร้างอาคารใหม่ในระยะเวลา 2 
ปี ท้ังนี้สามารถด าเนินการได้หลังจากส้ินสุดระยะ
ประกันดังกล่าว 
2. ระบบมี Downtime ซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 
3.ระบบเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ท าให
ระบบปจจุบันที่ใชอยูไมสามารถใชรวมกันหรือ
รองรับ ระบบใหมได  
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว 
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5.2 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office)  

 

ภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน รวมทั้งยังเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน Back Office มีส่วนส าคัญขององค์กร เพราะนอกจากจะ
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญ ๆ เช่น ทิศทาง แนวโน้ม กลยุทธ์ แผนงาน และผลการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร 
เพียงแต่ท่ีผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่อาจมุ่งเน้นพัฒนา Core Business เป็นหลัก จนท าให้ขาดการให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพของทีมงาน Back Office น้อยลง 

 “เพราะองค์กรจะพึ่งความสามารถของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องท าให้ทุกคนเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการ
ช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเอื้อให้พนักงานกระตือรือร้น จนท าให้ส านักงาน
สมาร์ทขึ้น ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการท างานให้ส้ันกระชับท่ีสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานสูงสุด จนลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ” 

ต้องยอมรับว่าการท างานในทุกวันนี้ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในท่ีท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน นี่ยงัไมร่วมถึงระบบหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างาน ได้มีการพูดถึงออฟฟิศยุคใหม่ท่ีมีการปรับปรุง
บรรยากาศและรูปแบบในการท างานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้กับคนในองค์กร  

ภาพสถานท่ีท่ีพนักงานเงินเดือนหลายๆคนต้องไปใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลาเกือบ 70  เปอร์เซ็นในแต่ละวัน นั่งท างาน
แบบโต๊ะใครโต๊ะมัน แผนกใครแผนกมัน มีอาณาเขตส่วนตัว มีฉากกั้นห้องล้อมคอกเอาไว้ แทบไม่มีพื้นท่ีโล่งกว้าง
ส าหรับผ่อนคลายจิตใจระหว่างวัน เอกสารกองพะเนินบนโต๊ะ ไฟล์จ านวนมากท่ีอยู่ในยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ เสียง
โทรศัพท์ท่ีดังอยู่ตลอดเวลา การประชุมท่ีต้องก าหนดวันให้ได้เข้าประชุมพร้อมได้ หรือแม้กระท่ังเรื่องของการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีฟุ่มเฟือย ฯลฯ ภาพชินตาเหล่านี้อาจสร้างความเบื่อหน่ายในการท างานให้กับพนักงาน แต่ทว่า
แนวความคิดของ Smart Office จะมีความแตกต่างจากเดิมไปมากต้ังแต่การจัดวางเรียงของโต๊ะท่ีดีไซน์มาให้
ท างานกันเป็นกลุ่มโดยมากจะเป็นโต๊ะกลม และมีการวาง Position แต่ละโต๊ะให้แผนกท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่ใกล้กัน  
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ท าให้สามารถประสานงานกันได้รวดเร็วมากขึ้น ด้านระบบข้อมูลงานต่างๆก็จะมีการจัดสรรท่ีเป็นระเบียบและ
โดยมากจะเก็บเป็นไฟล์ดิจิตัล ลดปัญหาเอกสารท่ีกองยุ่งเหยิง   บนโต๊ะ อีกท้ังยังค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย 
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของ Smart Office คือ ต้องท างานได้สะดวก และ ทุกๆมุมของออฟฟิศต้องท างานได้ 

Smart Office จะยึดเอาความต้องการของคนในองค์กรหรือพนักงานเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ กระตุ้นให้เกิด
การหมุนเวียนและแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีการประสานงานท่ีรวดเร็วมากขึ้น ระบบการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีทุกคน
ในองค์กรสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา ทุกคนเรียนรู้ท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น ลดการใช้
ทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ท่ีส าคัญ    คือพนักงานสามารถท่ีจะท างาน
ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

1) แนวทางการออกแบบบนพื้นฐานความต้องการของพนักงานทุกคน 

เป็นการมุ่งเน้นไปท่ีความต้องการของพนักงาน แม้ว่าแต่ละคนจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดความต้องการท่ี
หลากหลายในการออกแบบพื้นท่ีของส านักงาน ความต้องการเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างละเอียด
เสียก่อน เพื่อให้พนักงานทุกคนยอมรับและให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง 

2) สร้างกระบวนการดึงดูดใจคนเก่ง ๆ และสร้างแรงจูงใจให้คนเก่า 

บางครั้งภาพลักษณ์ของบริษัทก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ออฟฟิศท่ีดูทันสมัยอาจเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนรุ่นใหม่
ท่ีมีความสามารถให้อยากเข้ามาร่วมงานด้วย รวมถึงคนท่ีก าลังท างานอยู่ให้ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ อีกครั้ง 
สถานท่ีท างานท่ีได้รับการออกแบบปรับปรุงให้ดูดี ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าท างานและสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งผลเชิงบวกในด้านการท างานให้แก่พนักงานอย่างแน่นอน 

3) แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของบริษัทก็คือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงาน คิดเป็น 90% ของต้นทุนท้ังหมดเลยก็ว่าได้ 
สภาพแวดล้อมในการท างานนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน การปรับเปล่ียนให้เป็น Smart Office ด้วยการ
ออกแบบท่ีดีและเหมาะสม โดยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ และการมีส่ิงอ านวยความสะดวกจะช่วย
เพิ่มผลผลิตได้ ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานคือการลงทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

4) การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถานที่ 

ออฟฟิศแบบเดิม ๆ มีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีน้อยกว่า 50% นั่นคือครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท่ีไม่ได้ใช้งาน ซึ่งหมายถึง
หากมีการปรับเปล่ียนมาเป็น Smart Office จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของพื้นท่ีได้ แต่ต้องไม่ลืมในเรื่องพื้นท่ี        
ท่ีพนักงานต้องการ เช่น พื้นท่ีในการท างานของแต่ละคน หรือสถานท่ีเหมาะสมส าหรับการประชุม โดยต้อง
พิจารณาถึงรูปแบบการท างานท่ีเปล่ียนไปและเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการท างาน 
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5) Smart Office เป็นโซลูชั่นที่ยั่งยืนและยาวนาน 

Smart Office ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น โดยการปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การจัดโซนพื้นท่ีต่าง ๆ 
ในการท างาน จัดให้มีสีเขียวมากขึ้นด้วยการใช้ต้นไม้เป็นตัวกั้นโซนพื้นท่ีต่างๆ แทนฉากกั้น ช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้นของพนักงาน เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ส านักงานท่ีได้รับการออกแบบตามสรีรศาสตร์    มีพื้นท่ีผ่อนคลาย
ความเครียดระหว่างวัน การปรับอุณหภูมิท่ีเหมาะสม การเพิ่มคุณภาพอากาศจากต้น ไม้ช่วยเพิ่มการจัดการ
ทรัพยากรในออฟฟิศ เช่น การประหยัดการใช้กระดาษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ฯลฯ 

6)การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) กับ 4 โซนส าคัญที่ช่วยส่งเสริม 
   ในการท างาน 

1. Base Zone ซึ่งเป็นส่วนของโต๊ะท างานของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 

2. Creative Zone คือส่วนของการระดมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการท างานของกลุ่มเล็ก 
ๆ ซึ่งแม้จะเป็นงานท่ีต้องระดมความคิด แต่จะหลีกเล่ียงการกั้นผนังห้องโดยการใช้ไม้ประดับเป็นตัวกั้นโซน
แทน เพื่อท าให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย ประกอบกับโซนนี้ควรจะจัดให้อยู่ติดริมหน้าต่าง เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศของการสร้างสรรค์อีกทางหนึ่ง และอาจจัดให้มีจอพลาสมาขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานในการระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
อีกทางหนึ่ง 

3. Concentrate Zone เป็นโซนท่ีจัดไว้เพื่องานท่ีต้องใช้ความคิดและสมาธิสูง เช่นการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จัดให้มีโต๊ะท างานส่วนบุคคลเล็กๆ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอาจจะต้องกั้นด้วยผนั ง เพื่อ
สร้างสมาธิให้กับผู้ท างาน แต่จะเลือกใช้เป็นผนังแบบเคล่ือนย้ายได้ และไม่สูงมากนัก เพื่อไม่ให้เกิดความ
แปลกแยก 

4. Refresh Zone เป็นโซนส าหรับพักผ่อนของพนักงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท าความรู้จัก
กันเป็นการส่วนตัวมากขึ้น โดยอาจจัดให้มีตู้จ าหน่ายเครื่องด่ืม มุมหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

7) หลักการส าคัญสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิศ  

1. พื้นท่ีท างานเปิดโล่ง ไม่มีฉากกั้น 

2. จัดวางโต๊ะท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ แผนกท่ีเกี่ยวข้องกันอยูไ่ม่ไกลกัน 

3. เอกสารข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปดิจิทัล สามารถเปิดใช้ร่วมกันได้ท้ังบริษัท  
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4. มีล๊อกเกอร์ส าหรับเก็บของส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน 

5. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานด้วยต้นไม้ประดับ 

8) สมาร์ทออฟฟิศเป็นแนวทางการพัฒนา Productivity อย่างยัง่ยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มุมมองหลักส าคัญ คือ 

1. Flow – การไหลเวียนของงาน และการไหลเวียนของข้อมูล ซึ่ง SMART Office ควรจะมีกระบวนการ
ท างานท่ีล่ืนไหล ไม่ติดขัด แต่ความท้าทายคือบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการมอบอ านาจจาก
ผู้บริหาร 
 
2. Working Environment – สภาพแวดล้อมในการท างาน คือท าอย่างไรเราถึงจะสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานท่ีเอื้อต่อการท างาน เช่น แผนกท่ีเกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อท างานสะดวกขึ้น จนท าให้
เกิดการไหลเวียนการท างานท่ีดี นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องแสง เสียง ความสะอาดในส านักงาน การให้
ความส าคัญกับเรื่องกรีน และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

3. Information – ท าอย่างไรถึงจะมวีิธีการจัดเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก ท้ังนี้ 
ค าว่า Information ยังรวมถึงความรู้ท่ีใช้เพื่อการปฏิบัติงานด้วย 

4. Culture – สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

9) สมาร์ทออฟฟิศจะสร้างให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
 
1. Process Efficiency – ประสิทธิผลของขั้นตอนการท างานท่ีส้ัน กระชับ ใช้เวลาท างานน้อยลง แต่เสร็จ     
                                  สมบูรณ์ อันจะท าให้เกิด Productivity เพิ่มสูงขึ้น 
 
2. Quick Response – สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน/ภายนอกได้อย่างทันเวลาท่ีต้องการ 
 
3. Good Workplace – มีสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ทุกคนมีความสุขกับการท างานเป็นระบบ ด้วยแนวคิด 
                                การเพิ่มผลิตภาพ 

4. Smart People – คนมีจิตส านึกแบบ SMART Office และท าจนเป็นวัฒนธรรมในทุกระดับ 

5. Employee Satisfaction – พนักงานรู้สึกพอใจกับลักษณะงาน 
 
6. Profitable Company – เวลาในการท างานน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
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เแนวทางการปรับปรุงส านักงานภายใต้แนวคิด Productivity เพื่อท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีท าให้คนมีความสุขกับ
การท างาน และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้ด าเนินการตามแนวทางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กทพ.   ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (EXAT-ICT 4.0)  เพื่อใหเปนองคกรท่ีมีระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เอื้อตอการท างาน และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ (Smart Organization) และ สมาร์ทออฟฟิศ
(Smart Office) ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีความรู้ท่ีมทัีกษและมีความสามารถสูง สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีแนวโน้มในการพัฒนาและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.ท่ีมุงเนนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานอยางท่ัวถึง ยั่งยืน และปลอดภัย 
โดยใหความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาใน ๔ ดานหลัก อันไดแก ดานบุคลากร ดานโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกสและดานบริการ เพื่อใหการประยุกตใช เทคโนโลยี
ดิจิทัลของ กทพ. ในการปฏิบัติภารกิจท้ังในสวนของการใหบริการ และการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีดีและสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไดเป็นอย่างดี ท้ังนี้
แนวความคิดต่อยอดของผู้จัดท าจึงเห็นว่าควรเพิ่มพื้นท่ีไปยังศูนย์ควบคุมทางพิเศษในสายทางต่างๆ อย่างท่ัวถึงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจของบุคลากรและประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 

6. แนวทางการด าเนินการ / ระยะเวลา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
             

งาน 
               

       เดือน 
    หน่วยงาน 
    ที่ก่ียวข้อง 

  1   2   3   4   5   6  7    8  
1.ปรับพื้นท่ี
จัดรูปแบบการท างาน
(Work Place) 

         
ฝ่ายก่อสร้าง* 

2.ส ารวจและ
ปรับแต่งระบบ 
Private Cloud ท่ีใช้
งานอยู่เดิม โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้เป็น Public 
Cloud ในรูปแบบ 
Hybrid Cloud 

         
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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งาน 

               
       เดือน 

    หน่วยงาน 
    ที่ก่ียวข้อง 

  1   2   3   4   5   6  7  8  
3.ติดต้ังโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wi-
Fi) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
 
 
 

4.ติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิด(IP 
Surveillance) โดย
ใช้เทคโนโลยีในการ
จ าแนกใบหน้าบุคคล 

        

5.ติดต้ังระบบประชุม
ทางไกลบนคลาวด์
(Video Conference 
on Cloud) 

        

6.จัดหาระบบคลาวด์ 
(Cloud) เตรียมข้อมูล 
โอนย้ายข้อมูลใน
ระบบเดิมไปคลาวด์ 
ทดสอบข้อมูล
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

        

7.อบรมบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ให้
ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตามและ
ประเมินผล 

         

-ระยะเวลาด าเนินงาน 240 วัน  
*หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายก่อสร้างท่ีรับผิดชอบในการปรับรูปแบบพื้นท่ีส านักงาน(WorkPlace) ให้เป็น Smart Office 
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7. ประโยชน์จากการศึกษา 
ปรับเปล่ียนการจัดองค์กรเป็น Smart Office ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดองค์กร(WorkPlace)ท่ีมีการ

จัดการส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในท่ีท างานแบ่งออกโซนพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีทันสมัยโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดเวลาขัดข้องของระบบ(Downtime)และ
ลดค่าจ้างบุคลากรด้านไอทีในการบ ารุงรักษาแทนการลงทุนซื้อ Server Storage และ ระบบสนันสนุนต่างๆ 
 
8. งบประมาณ 

รายการ ประมาณการ
(ล้านบาท) 

1.ปรับพื้นท่ีจัดรูปแบบการท างาน(Work Place) 1.5 
2.ติดต้ังโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 2 
3.ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด(IP Surveillance) โดยใช้เทคโนโลยีในการ  
   จ าแนกใบหน้าบุคคล 

2 

4.ติดต้ังระบบประชุมทางไกลบนคลาวด(์Video Conference on Cloud) 2.5 
5.จัดหาระบบคลาวด์ (Cloud) เตรียมข้อมูล โอนย้ายข้อมูลในระบบเดิมไป   
   คลาวด์ ทดสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 

10 

รวม 18 
 
9. แนวทางการติดตามและประเมินผล     

9.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ประเภทตัวชี้วัด วิธีค านวณ/

เคร่ืองมือในการใช้
วัด 

ระยะเวลา 

มีระบบสมาร์ท
ออฟฟิศ       
(Smart Office) 

1 ระบบ ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับ
ผลผลิต(Output) 

ระบบท่ีได้หลังจาก
งานแล้วเสร็จ 

240 วัน นับ
จากวันท่ีเริ่ม
งาน 

วิเคราะห์แบบส ารวจ
ความพึงพอใจหลัง
การติดต้ังระบบการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้วย
สมาร์ทออฟฟิศ 
(Smart Office) 

ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับ
ผลลัพธ์(Outcome) 

มีความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80 

หลังติดต้ังและ
อบรมในช่วง 
6 เดือนทุกปี 
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ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ประเภทตัวชี้วัด วิธีค านวณ/
เคร่ืองมือในการใช้

วัด 

ระยะเวลา 

ประสิทธิภาพของ
จ านวนผลงานท่ี
ส าเร็จ 

ร้อยละ 90 ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับ
ผลลัพธ์(Outcome) 

ความส าเร็จใน
ผลงานวัดจากจ านวน

ผลงาน KPI ท่ี
ประเมินได้ 

ประเมิน
ผลลัพธ์ที่

ส าเร็จในรอบ 
6 เดือน(1ปี 

2 ครั้ง) 
 
9.2 การติดตามความก้าวหน้า 

มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมบันทึกรายงานติดตามและประเมินผลตาม
แผนงานพัฒนาดิจิทัล(Digital Plan) เพื่อน าเสอคณะท างานเทคโนโลยีดิจิทัลทุกไตรมาศ(3 เดือนครั้ง) 
 
9.3 การประเมินผลโครงการ 

1) มีการจัดท ารายงานหลังจากงานแล้วเสร็จ และ ประเมินผลงานวัดจากความส าเร็จของจ านวนผลงาน    
          KPI ท่ีประเมินได้ 

2) มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่าง        
          ต่อเนื่องมีคุณภาพในการให้บริการ SLA 99.5% คลอบคลุมทุกพื้นท่ีซึ่งพนักงานสามารถรับ-ส่งข้อมูลกัน 
          ได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างต่อเนื่อง 

 
10.ข้อเสนอแนะ 
    1.ศึกษา/พัฒนาและวิเคราะห์โดยน าผลท่ีได้การประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจหลังการติดต้ังระบบ 
                การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) ในระยะท่ี 1 เพื่อน าไปปรับปรุง  

              ประสิทธิภาพในระยะท่ี 2 และ ระยะท่ี 3 เพื่อขยายเพิ่มพื้นท่ีในส่วนของศูนย์ควบคุมทางพิเศษและด่านเก็บ  
              ค่าผ่านทางและส านักงานท่ีเหมาะสมต่อไป 

  2. ขอความร่วมมือฝ่ายก่อสร้างให้แก้ไขแบบงานปรับพื้นท่ีเฟอร์นิเจอร์โดยจัดรูปแบบการท างาน                
               (Work Place) ให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้หมดประกันงาน 2 ปี 

------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
 

แผนผังความคิด(Mind Map) 
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รูปภาพประกอบ 

 

รูปที่ 1 อาคารบริหารทางพิเศษ กทพ. มุมมองที่ 1 

 

 

รูปที่ 2 อาคารบริหารทางพิเศษ กทพ. มุมมองที่ 2 
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รูปที่ 3 ห้องสมุดอาคารบริหารทางพิเศษ กทพ. 

 

รูปที่ 4 พื้นที่ Work Space ที่จะปรับปรุงโครงงานนี ้
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รูปที่ 5 พื้นที่โต๊ะท างานอาคารบริหารทางพิเศษ กทพ. 

 

รูปที่ 6 พื้นที่ Work Space อาคารบริหารทางพิเศษ กทพ. 
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รูปที่ 7 ตู้ Locker ส่วนกลางส าหรับให้พนักงานเก็บของใช้แทนลิน้ชักโต๊ะส่วนตัวจะปรับปรุงโครงงานนี้ 

--------------------------------------------------------- 


