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การเตรียมความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้



การพฒันาศักยภาพอาจารย์ มี 2 ส่วน
1) การเรียนการสอน

2) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ



COVID-19 ตอกย า้ความส าคญัของการเรียนการสอน
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัมาก ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ (Adaptability) ความเขา้ใจอกเขา้ใจผูอ่ื้น มี Global mindset มองตวัเองเป็น
พลเมืองโลก และมองผูอ่ื้นดว้ยความเช่ือมโยงกนัในระดบัโลก มีความสามารถในการ
แกไ้ขสถานการณ์เวลาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Resilient) รวมถึงเร่ืองความรู้
(Literacy) ใหม่ๆ เช่น ทกัษะด้านดจิิทลั (Digital literacy) การเงนิ (Financial 
literacy) และทกัษะการจัดการตวัเอง ภาวะผู้น า การท างานร่วมกบัผู้อ่ืน

3K
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(Key Success Factor)





ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

ตั้งโจทย์การสอนใหม่ – ปรับทัศนคติอาจารย์ – สร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3P

Problem based learning, Personalized learning, Project based learning

Communicate/Content/Management/Tools

2R
Resource management, Risk management 

Output

Outcome
Logical thinking, Integration, Creative thinking













เศรษฐกจิและสังคมดจิิทัล (Digital Economy)

เศรษฐกจิและสังคมดจิิทลั (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง 
เศรษฐกจิและสังคมทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
(หรือเรียกว่าเทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่ให้ทนัยคุสมัย) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลือ่น
การปฏิรูปกระบวนการผลิตการด าเนินธุรกจิ การค้า การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดนิรวมทั้งกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมอ่ืนๆ 
ทีส่่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสังคม และการ
จ้างงานที่เพิม่ขึ้น
อ้างอิง : www.digitalthailand.in.th 



หากเราพิจารณาองคก์รต่างๆ แลว้จะเห็นไดว้า่มีการจดัการมาเก่ียวเสมอ 
เช่นเร่ืองของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์บญัชี การผลิต การตลาด 
รวมถึงธุรกิจการศึกษาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานท่ีใครกต็อ้งท า การสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน
แต่การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการท่ี
มองการสร้างความสามารถทางการแข่งขนัในระยะท่ียาวข้ึนโดยเนน้
มิติของเทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นกญุแจหลกั ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย

ท าไมต้องจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยแีละนวตักรรม



หลกัการส าคญัของจัดการเรียนการสอน

1. มีนโยบายจดัการเรียนการสอน 
2. มีผูรั้บผดิชอบในจดัการเรียนการสอน
3. มีการวางแผนงาน การปฏิบติังานท่ีชดัเจน
4. มีการจดัสรรทรัพยากรเคร่ืองมือส าหรับการปฏิบติังาน HW/SW/PW

5. มีการจดัฝึกอบรมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 
6. มีการก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
7. มีการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน
8. มีการวดัผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด
9. มีการจดัเกบ็บนัทึกรายละเอียดการด าเนินงานเอาไวใ้หค้รบถว้นพร้อม
รายงานผลต่อผูบ้ริหาร





การท างาน ส่ิงทีต้่องรู้และเลือกเป็น ?
จะใหใ้ครท า (Who) 
ท าอะไร (What) 
ท าท่ีไหน (Where) 

ท าเม่ือไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When)
ท าอยา่งไร (How) 

ภายใตง้บประมาณเท่าไหร่ (How much) 
ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Purpose)

ลงมือท า





การเตรียมความพรอ้มการบริหารจดัการท่ีดี
กบัเครือ่งมือคณุภาพ PDCAKE



PDCAKE 

Plan การวางแผน

DO

Check

Act

ปฏิบตัิ

ตรวจสอบ

ด าเนินการใหเ้หมาะสม

KPIA

Evaluation

ดชันีช้ีวดัความส าเรจ็

การประเมิน



โครงสร้างพืน้ฐาน ของระบบและเทคโนโลยีดิจิทลั

การจดัการเทคโนโลยีดิจิทลั
ท่ีจะน ามาใช้

- Hardware technology    
- Software technology
- Information technology
- Communication
- Securities
- Intelligent

bandwidth หน่วยงานต่างๆ

Hardware

Information technology+CommunicationDigital Technology

Software

Management



การจดัการเทคโนโลยี  MOT 
ท่ีมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย  ท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี

1) การจดัการ(Management) เลือกเทคโนโลยีฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ท่ีเหมาะสม

2) การท าให้เหมาะท่ีสดุ (Optimization) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงตรรกะ
ซ่ึงจะสร้างล าดบัของพีชคณิตเชิงสมัพนัธโ์ดยการให้ล าดบัก่อนหลงัของการประมวลผล
ในการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิค ส าหรบัใช้ประโยชน์การเข้าถึงตารางของ
ฐานข้อมลูท่ีจะค้นหา

3) การปรบัให้สอดคล้องกนั(Tuning) เป็นการปรบัแต่งการจดัการเทคโนโลยี
ด้านซอฟตแ์วรใ์ห้เหมาะสมกบัฮารด์แวรท่ี์มีอยู่ให้เหมาะสม

การจัดการเทคโนโลยโีดยใช้หลกัการ MOT
ส่ิงส าคญัคือ การเลือกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและ

ปรับแต่งให้ตรงกบัระบบงาน



กรณศึีกษาจัดการเรียนการสอน
ทีค่วรรู้

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ



ฮาร์ดแวร์ระบบ

 เคร่ืองแม่ข่ายทีใ่ช้ ? เช่น ยีห้่อ คุณสมบัติ
 เคร่ืองลูกข่ายทีใ่ช้ ? เช่น ยีห้่อ คุณสมบัติ
 อุปกรณ์เครือข่ายทีใ่ช้ ? เช่น ยีห้่อ คุณสมบัติ

จัดการเทคโนโลยเีหล่านีอ้ย่างไร ?



ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 OS (Operating System) ท่ีใช ้ ?  เช่น ยีห่อ้ คุณสมบติั
 Translation Program ท่ีใช ้? เช่น Assembler 

อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คอมไพเลอร์ (Compiler)
 Utility Program ท่ีใช ้เช่น หนา้ท่ี ประเภทการจดัไฟล ์

ป้องกนัไวรัส บีบอดัไฟล ์

จัดการเทคโนโลยเีหล่านีอ้ย่างไร ?



ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 OS (Operating System) ท่ีใช ้ ?  เช่น ยีห่อ้ คุณสมบติั
 Translation Program ท่ีใช ้? เช่น Assembler 

อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คอมไพเลอร์ (Compiler)
 Utility Program ท่ีใช ้เช่น หนา้ท่ี ประเภทการจดัไฟล ์

ป้องกนัไวรัส บีบอดัไฟล ์

จัดการเทคโนโลยเีหล่านีอ้ย่างไร ?



Programming languages



ภาษาโปรแกรม (Progamming Languages) 
แบ่งตามการพฒันา

Front End Development ท่ีใช ้? เช่น Html, CSS, 
Java script เป็นตน้
Back End Development ท่ีใช ้? เช่น ASP, PHP, JSP, Java, 

.NET(C#), Ruby, Python, SQL เป็นตน้

จดัการเทคโนโลยเีหล่านีอ้ย่างไร ?



ภาษาโปรแกรม (Progamming Languages) 
การพฒันาด้วย Framework

Front End Framework ท่ีใช ้? เช่น Bootstrap, Vue.js, 
React.js, Jquery Angular-JS เป็นตน้

Back End Framework ท่ีใช ้? เช่น Meteor.js, Express.js, 
YII2, Codeigniter, Laravel, Django, Spring boot เป็นตน้

จดัการเทคโนโลยเีหล่านีอ้ย่างไร ?



องค์กรทีม่กีารการพฒันาโปรแกรม 
1. วเิคราะห์โปรแกรม
• ตรวจสอบ Program Specification Package
• หารือกบันักวเิคราะห์ระบบ (SA) และผู้ใช้
• ก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรม เช่น 
อนิพุต เอาต์พุต การประมวลผล

2. ออกแบบโปรแกรม
• แบ่งหน้าทีห่ลกั (Main Module) ของโปรแกรม
ออกเป็น Module ต่างๆ
• ออกแบบอลักอริทมึให้แต่ละโมดูล
• ทดสอบผลลพัธ์ทีไ่ด้จากอลักอริทมึ

6. บ ารุงรักษาโปรแกรม
• แก้ไข Error ทีพ่บระหว่างการใช้งาน
โปรแกรมจริงโดยผู้ใช้
• ปรับปรุงและเพิม่เตมิความสามารถให้กบั
โปรแกรมมากขึน้

3. เขียนโปรแกรม
• เปลีย่นอลักอริทมึในขั้นตอนที ่2 มาเป็นภาษา
โปรแกรมมิง่
• เขียนโปรแกรม  และทดลองรันโปรแกรม

5. ทบทวนการท างานของโปรแกรมคร้ังสุดท้าย
• ลบโค้ดทีใ่ม่ใช้ออกให้หมด  แล้วลองรัน
โปรแกรมดูว่า  ท างานได้ดงัเดมิหรือไม่
• รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วทั้งหมดให้ SA

4. ทดสอบโปรแกรม
• เม่ือพบ Error  ของโปรแกรมให้แก้ไขทนัที
• การ Error อาจเกดิขึน้จากการเขียน
ไวยากรณ์ของภาษาผดิหรืออาจผดิทีอ่ลักอริทมึ
กไ็ด้

วงจรการพฒันาโปรแกรม (PDLC)



30

การวิเคราะหปั์ญหา

 ส่ิงท่ีต้องพิจารณา
 Input ?  (พิจารณาจาก Output)

 Output ? (พิจารณาอนัดบัแรก)

 Process ?  (ยงัไม่ต้องสนใจตอนน้ี)

Process
Input

OutputInput

12 3
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แนวความคดิเบ้ืองต้น   การวเิคราะห์ปัญหา
 การวิเคราะหปั์ญหา

วเิคราะห์ผลลพัธ์ วเิคราะห์ Input
Process 

เขยีนขั้นตอนการแก้ปัญหา



แนวโน้มการพฒันาโปรแกรมในแพลตฟอร์ม

Low-code
No-code



Low-code Platform
คือ แพลตฟอร์มท่ีสามารถท าการพฒันาแอพพลิเคชัน่ข้ึนมา

ใชง้านเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์ท าให้การสร้างแอพพลิเค
ชันข้ึนมาใช้งานนั้ นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยถึงแม้จะไม่สามารถ
ท างานได้อย่างซับซ้อนประโยชน์ท่ีจะได้รับทั่วไป คือ คนทั่วไป
สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาแอพพลิเคชนั ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ทกัษะในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น

ตวัอยา่ง https://www.softwaretestinghelp.com/low-code-development-
platforms/



No-code Platform
คือ แพลตฟอร์มท่ีสามารถท าการพฒันาแอพพลิเคชนัข้ึนมา

ใชง้านเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์ช่วยใหโ้ปรแกรมเมอร์และ
ผู ้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านส่วนต่อ
ประสานผูใ้ชแ้บบกราฟิกและการก าหนดค่าแทนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มการพฒันาท่ีไม่มีรหสันั้นเก่ียวขอ้ง
กั บ แ พ ล ตฟ อ ร์ ม ก า ร พัฒ น า ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร อ อ ก แ บบ เ พ่ื อ เ ร่ ง
กระบวนการพฒันาแอปพลิเคชนัใหเ้ร็วข้ึน

ตัวอย่าง https://www.g2.com/categories/no-code-development-
platforms

https://www.g2.com/categories/no-code-development-platforms


ระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต์
(Content Management System: CMS)

ระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต ์(CMS) คือ ระบบซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์
ท่ีใชเ้พ่ือจดัระเบียบเน้ือหาของเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันา คิดคน้ข้ึนมาเพ่ือช่วยลด
ทรัพยากรในการพฒันา (Development) และ บริหาร(Management) เวบ็ไซต ์ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองของก าลงัคน ระยะเวลา และเงินทอง ท่ีใชใ้นการสร้างและควบคุมดูแล
เวบ็ไซต ์ตวัอยา่งท่ีนิยมใช ้ ไดแ้ก่  Wordpress (https://wordpress.org/)

ท่ีมา: 1)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8
%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9
%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2
2) https://www.gotoknow.org/



WordPress (เวร์ิดเพรสส์) คือ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ร้างและจดัการเน้ือหา
เวบ็ไซตป์ระเภท (Contents Management System:CMS) ซ่ึงเขียนดว้ยภาษา PHP และใช้
ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL/MariaDB โดยมีองคป์ระกอบประกอบหลกั คือ 
1) WordPress Core เป็นซอฟตแ์วร์หลกั ใชจ้ดัการเวบ็ไซต ์เน้ือหาและบทความต่างๆ
2) Theme เป็นส่วนท่ีก าหนดดีไซน์หรือรูปแบบการแสดงผล
3) Plugin เป็นส่วนท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถใหก้บั WordPress เช่น ระบบสร้างหนา้เวบ็ไซต ์
ระบบจดัการสินคา้
WordPress มีระบบจดัการบทความ หรือท่ีเรียกวา่ “ระบบหลงับา้น (Dashboard)” เอาไว้
จดัการขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต ท าใหง่้ายและสะดวกต่อการใชง้านมาก สามารถใชส้ร้างและ
จดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์โดยใชง้านบนอินเทอร์เน็ตไดเ้ลย ไม่จ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดโปรแกรม
มาติดตั้งในเคร่ือง และผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเขียนโคด้เอง









http://www.damrongdhama.moi.go.th/wp-moi/

http://www.damrongdhama.moi.go.th/wp-moi/


http://www.moicovid.com/

http://www.moicovid.com/


Customer Relationship Management: CRM)

การจดัการลูกคา้ความสัมพนัธ์ คือการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยมุ่งเนน้
ให้ลูกคา้เกิดความภกัดี (Loyalty) ต่อแบรนด ์สินคา้ บริการ หรือองคก์ร ไม่วา่จะเป็น
การรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวไ้ม่ให้เปล่ียนไปใชสิ้นคา้และบริการของคู่แข่ง เกิดการ
ซ้ือซ ้ า หรือการแสวงหาลูกคา้ใหม่ๆ โดยท่ีเป้าหมายของการท า CRM ไม่ใช่แค่
เพียงแต่เน้นการขายและการบริการลูกค้าเท่านั้ น แต่ย ังรวมถึงการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้และความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงแผนการ
ตลาด สินคา้หรือบริการในอนาคต
ตัวอย่าง 1)  https://www.odoo.com/th_TH/

2) https://crm.org/crmland/open-source-crm



การก าหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมาย (การประยุกต์ไอทใีนองค์กร)

 เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ และท าให้การ
ท างานมีผลติภาพสูงขึน้

 เพ่ือท าการวเิคราะห์สถานการณ์ในอดีต และท าการวางแผน
ปรับเปลีย่นองค์กร

 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน และลดขนาดขององค์กรลง 
(Downsizing)



ขั้นตอนในการใช้เทคนิควเิคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
การสัมภาษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องและรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จาก

แหล่งต่างๆ

การก าหนดเป้าหมายของการรวบรวมปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ

ดชันีบ่งช้ีของการบรรลุปัจจยัแห่งความส าเร็จ

ก าหนดขอ้มูลและ
ระบบงานท่ีตอ้งการ

ก าหนดโครงการ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ

ก าหนดล าดบั
ความส าคญัของ

โครงการ





แนวโน้มเทคโนโลย ี
1. ในอนาคต ผู้ ใ ช้งานประมาณ 100 ล้านคนจะซ้ือสินค้าผ่านทาง 
Augmented Realityได้ โดยอุปกรณ์ Mobile Device จะเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลก Digital เข้าด้วยกัน ซ่ึงทั้งแบรนด์
และห้างเองก็จะต้องน าแนวคิดนี้ไปใช้สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าด้วย
การเสริมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ  รูปภาพ  วิดีโอ  เสียงเข้าไปใน
การช็อปป้ิงเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมจากทั้งภายในและภายนอกร้านค้า 
ตัวอย่างเช่น IKEA อาจจะเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าจาก Catalog 
ออกมาแสดงเป็นวตัถุ 3 มิติและทดลองวางในบ้านของตัวเองผ่านระบบ AR 
ได้เลย เป็นต้น



2. ในอนาคตประมาณ 30% ของการเข้าถึงข้อมูลภายใน Website จะไม่ต้อง
ใช้หน้าจออีกต่อไป เทคโนโลยีที่ใช้เสียงเป็นหลักในการเข้าถึง ข้อมูล
อย่างเช่น Google Home หรือ Amazon Echo น้ันจะช่วยให้ผู้คนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องอาศัยหน้าจอแสดงผลอีกต่อไป 
และกลายเป็นจุดก าเนิดของ Platform แบบ Voice-First Interaction ขึน้มา 
และท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลามากกว่าแต่ก่อน
เพราะไม่ต้องใช้สายตาในการรับชมข้อมูลอีกต่อไปแล้ว ส่งผลให้ใน
ชีวติประจ าวนัของแต่ละคน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาอย่างแท้จริง



3. ในอนาคต 20% ของแบรนด์ต่างๆ จะเลกิพฒันา Mobile Application
ของตน แบรนด์ต่างๆ เร่ิมพบแล้วว่าการติดตั้งใช้งาน การเกิด ข้อตกลงและ
ความคุ้มค่าในการลงทุนของ Mobile Application น้ันมีน้อยกว่าที่คาดหวัง
เอาไว้มาก 

* แต่จะเป็นการพฒันา Mobile Application ที่เป็นบริการ
สาธารณะเป็นส่วนใหญ่แฝงด้วยโฆษณา และจะถูกกลืนด้วย Mobile 
Application ที่ตอบโจทย์ในสังคมออนไลน์ ยกเว้นท าส่ิงที่แตกต่างกัน
ออกไป



4. อลักอริธึมและ AI จะช่วยให้วธีิการท างานของแรงงานกว่า 1,000 ล้านคน
ทั่วโลกดีขึน้ อลักอริธึมที่วิเคราะห์ข้อมูล Context ส าหรับผู้ใช้งานแต่ละคน
ได้น้ันมีความก้าวหน้ามากขึ้นและเร่ิมน าศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องอย่าง 
Psychology, Social Neuroscience และ Cognitive Science เข้าไปผสาน
มากขึน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วมนุษย์น้ันถ้าหากเหน่ือยหรือมีอารมณ์มาเกีย่วข้อง 
การตัดสินใจในแต่ละคร้ังกอ็าจผิดพลาดหรือไม่สมเหตุสมผลได้ อลักอริธึม
ต่างๆ เหล่านี้จะเข้ามาช่วยแจ้งเตือนหรือน าเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่ท าให้
คนท างานแต่ละคนสามารถตัดสินใจหรือเลือกใช้วิธีการท างานที่ดีขึ้นได้ 
รวมไปถึงการใช้ชีวติได้อย่างมีความสุขมากยิง่ขึน้ด้วย



5. ภายในปี 2022 ธุรกิจที่ใช้ Blockchain เป็นหลักจะมีมูลค่า 10,000 ล้าน
เหรียญ Blockchain จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักแห่งอนาคตส าหรับการ
บันทกึ Transaction ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส ท าให้ทุกๆ 
การแลกเปลีย่นเกดิขึน้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาหลกันาที และลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการที่เคยมีอยู่เดิมไปได้ทั้งหมด ซ่ึงถึงแม้ปัจจุบันการพัฒนา
ผลติภัณฑ์โดยอาศัย Blockchain นีจ้ะยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นกต็าม แต่ความน่า
ดึงดูดทั้งในเชิงผลติภัณฑ์และการลงทุนถือว่าสูงมาก



6. ภายในปี 2021 20% ของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตของผู้คน จะเกี่ยวข้องกับ 
1 ใน 7 ของผู้พัฒนาเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ผลิตภัณฑ์ของ Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba และ Tencent จะเข้าไปมีบทบาทใน
ชีวติของผู้คนในทุกๆ แง่มุมหลงัจากที่โลกเร่ิมเปลีย่นไปเป็น Digital มากขึน้ 
และทุกๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกีย่วข้องในชีวิตของผู้คนจะต้องมีส่วนใด
ส่วนหน่ึงที่ผูกเข้ากับบริการของ 1 ใน 7 ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไม่ทางใดก็
ทางหน่ึง



7. IoT จะท าให้ความต้องการ Storage จัดเกบ็ข้อมูลเติบโตขึน้เพยีงแค่ 3% 
เท่าน้ัน ถึงแม้จะมีการท านายกันว่า Internet of Things (IoT) จะสร้าง
ข้อมูลจ านวนมหาศาลจาก Endpoint ที่คาดว่าจะมีมากถึง 21,000 ล้านชุด
ภายในปี 2020 แต่จากการประมาณการถึงจ านวน Storage ทั้ง HDD และ 
SSD ที่จะมียอดขายรวมกันถึง 900 Exabyte ภายในปี 2020 นี้ จะมีการ
จัดเกบ็ข้อมูลส่วนที่เป็นของ IoT Sensor เพยีงแค่ 0.4% เท่าน้ัน ในขณะที่มี
การจัดเกบ็ข้อมูลจาก Multimedia Sensor อกีเพียงแค่ 2% ซ่ึงเป็นข้อบ่งช้ี
ว่า IoT น้ันจะเติบโตได้เป็นอย่างมากและท าการส่งเฉพาะข้อมูลส าคัญที่
เกีย่วข้องกบัธุรกจิเท่าน้ัน ท าให้องค์กรธุรกจิต่างๆ สามารถลงทุนกบั IoT ได้
โดยไม่ต้องขยบัขยายระบบจัดเกบ็ข้อมูลมากนัก



8. องค์กรใหญ่จะเร่ิมผันตัวรับกบั Digital Transformation Gartner คาด
ว่าจ านวนขององค์กรเก่าขนาดใหญ่จะยอมท า Transformation เพิม่ขึน้ทุก
ปี โดยงบเพ่ือท าเร่ืองนีจ้ะโตขึน้ 7% ต่อปีไปจนถึงปี 2021 และมีแนวโน้มว่า
มีความพยายามจัดตั้ง Cryptocurrency เพ่ือการใช้จ่ายจริงจัง อย่างไรกต็าม
คาดว่าในอีก 6 ปีนับจากนี้ผู้ใช้งานในโซนที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารกว่า 
50% อาจมีโอกาสใช้จ่าย Cryptocurrency ผ่านมือถือแทน จึงท าให้ต้อง
ค านึงถึงด้านความปลอดภัย ในการส่งต่อข้อมูลส าคัญผ่านทางเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกดิ ณ ปัจจุบัน ทั้งของส่วนตัว 
องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน



1) เราจะตดิต่อกบัเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้าในที่ท างานทุกวัน
การเปลีย่น - สถานทีท่ างานในยุคใหม่จะอยู่ตามทีเ่ราอยากอยู่ทีไ่หนกไ็ด้ในโลกนี้

2) เราจะท างาน 5 วนัๆ ละ 8 ช่ัวโมง
การเปลีย่น - เราพร้อมทีจ่ะท างานตามความต้องการของเราตลอดเวลา (7 วนั 24 ช่ัวโมง)

3) เราจะเป็นพนักงานองค์กรหน่ึงแบบเต็มเวลา
การเปลีย่น - เราอาจท างานหลายงานพร้อมกนัเปลีย่นโปรเจ็คไปเร่ือยๆ และอาจมนีายจ้าง
หลายรายพร้อมกนั
4) การท างานและชีวติส่วนตัวแบ่งแยกอย่างชัดเจน
การเปลีย่น - เส้นแบ่งระหว่างโลกส่วนตัวกบัการท างานจะหายไป

5) เราท างานเพราะต้องหาเงินเลีย้งตวัเองและครอบครัว
การเปลีย่น - เราท างานเพราะมคีวามอยากกระตือรือร้นทีจ่ะท าและรักที่จะท า

เทคโนโลยดีิจิทลัมีผลต่อการเปลีย่นวถีิการท างานของผู้คน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทีเ่ร่ิมอยากมีความเป็นอสิระในการท างาน



จบการน าเสนอ
ท่ีมา : 1) https://www.networkworld.com/article/3447759/gartner-looks-beyond-2020-to-foretell-the-top-it-changing-

technologies.html 
2) https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2020-and-beyond/
3) https://www.techtalkthai.com/gartner-predicts-it-spending-reduce-8-percents-this-year-cause-covid-19/
4) https://www.tereb.in.th/wp-content/uploads/2018/09/pdca3.jpg
5) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/article/view/223124


