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คุณศุภชัย เจียรวนนท์ 

ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความ

เป็นดิจิทัล (Digitalization) นี้จะเป็นยุคแห่งโอกาสที่นำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้าน

ดิจิทัล (GDP: Gross Domestic Production) อีกทั้งกรณีศึกษาและนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจจะเกิดขึ้น

ตามมาอย่างมากมาย ที่สำาคัญที่สุด พวกเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด 

จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) อย่างเข้มแข็งด้วยวิธีที่ยั่งยืน

จากการจัดอันดับ World Digital Competitiveness ของ Institute  

for Management Development (IMD) ปีพ.ศ. 2562 พบว่า 

ประเทศไทยอยู่ในลำาดับที่ 40 จาก 63 ประเทศที่มีการจัดอันดับ การ

จัดอันดับนี้วัดศักยภาพของประเทศใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ องค์ความรู้ 

(Knowledge) เทคโนโลยี (Technology) และความพร้อมสำาหรับ 

อนาคต (Future Readiness) จากผลการจัดอันดับพบว่าประเทศไทย

มีคะแนนสูงในด้านเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 ในขณะที่ด้านองค์

ความรู้อยู่ในอันดับที่ 43 และด้านความพร้อมสำาหรับอนาคตอยู่ใน

อันดับที่ 50 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังสามารถพัฒนาได้อีกหลาย

ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “Thailand 4.0” อันเป็นยุคสมัย

แห่งนวัตกรรมที่ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างแท้จริง

 

การมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านดิจิทัล 

ของประเทศเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเราควรให้ความสำาคัญใน 

หัวข้อดังต่อไปนี้

• การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำาเป็นในโลกยุคดิจิทัลท่ีถูกขับเคลื่อน 

 อย่างมีพลวัต ด้วยเทคโนโลยีและการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา 

 อันนำาไปสู่การหลอมรวม (Convergence) เพื่อให้เกิดทักษะหรือ 

 องค์ความรู้ใหม่ ๆ  สถาบันการศึกษาจะไม่ได้เป็นช่องทางการเรียนรู้ 

 เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 

• การสร้างบุคลากรให้มีทักษะตามที่ตลาดต้องการ (New Skill)  

 การเสริมทักษะใหม่ที่จำาเป็น (Reskill) ของบุคลากรในตลาดแรงงาน 

 ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และการพัฒนาทักษะ

 เฉพาะด้าน (Upskill) เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

 โดยการมีทักษะและองค์ความรู้ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  

 (Change of Mindset) ที่สอดรับจะนำาพาประเทศของเราเข้าสู่ยุค 

 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

• การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  

 ไม่ว่าจะเป็นการออกใบรับรอง (Certificate) ให้แก่ทักษะที่จำาเป็น  

 การตั้ง Excellence Center การเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริม 

 การวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  

 เช่น Digital Academy เป็นต้น 

• การสนับสนุนให้ประเทศไทยมีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual  

 Property) ที่มากขึ้น โดยประเทศไทยมีการยื่นจดสิทธิบัตร 128  

 รายการในปี 2561 ซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศเวียดนาม 

 ที่มีจำานวน 205 รายการ และประเทศเกาหลีใต้ที่มีถึงกว่า 17,000  

 รายการ ผู้ประกอบการควรตระหนักว่าทรัพย์สินทางปัญญา 

 ไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผลงานการคิดค้นของผู้ประกอบการ 

 เท่าน้ัน แต่ยังทำาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบ

 การทั่วโลกอีกด้วย

หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ 

เวทีโลกท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศไทยท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการเติบโตของธุรกิจ

และอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งต้องการการร่วมมือกันอย่างแข็งขันจาก

ทุกภาคส่วน ปี 2562 ที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ภาคธุรกิจใน 

อุตสาหกรรมดิจิทัลได้รวมตัวกันจัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นหน่ึงในแรงผลักดันสู่การพัฒนาความ 

เป็นดิจิทัลของประเทศภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ การพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก การขับเคล่ือน

ความเติบโตของภาคดิจิทัลในประเทศไทยในฐานะหน่ึงในผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง (Change Agent) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำาทางสังคม
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เกี่ยวกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งประเทศไทย

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

บทความพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

บทวิเคราะห์การจัดอันดับ

ด้านความสามารถในการแข่งขัน

ทางดิจิทัลของ IMD

รายงานผลและความคืบหน้า 

ของโครงการโดยสภาดิจิทัลฯ

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

ด้านการพลิกโฉมทางดิจิทัล

กิจกรรมสภาดิจิทัลฯ
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สภาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น 

ภายใต้พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 

ประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ

รัฐบาลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์หลักของสภาดิจิทัลฯ 

มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและสนับสนุนความร่วมมือ 

 ระหว่างภาครัฐและเอกชน

2. เสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการ 

 ดำาเนินการทางนโยบายด้านดิจิทัล

3. ขับเคล่ือนประสิทธิภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ 

 สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้เป็นมาตรฐาน 

 สากล

5. ส่งเสริมและกำากับดูแลธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลท้ังในด้านคุณภาพ  

 มาตรฐาน และจริยธรรม รวมถึงกำากับดูแลให้ธุรกิจมีความสอดคล้อง 

 กับนโยบายของสภาดิจิทัลฯ และกฎหมายทางด้านดิจิทัล

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

 ประชาชนอย่างยั่งยืน

7. ดำาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย

สภาดิจิทัลฯ  ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและสอดคล้องกับวัตถุ

ประสงค์ข้างต้นเพ่ือยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ

ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจด้านดิจิทัลระดับโลก รวมทั้งพัฒนาด้านสังคม

และความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากน้ียังกำาหนดพันธกิจยุทธศาสตร์

ห้าข้อเพื ่อขับเคลื ่อนประเทศไทยสู ่จุดมุ ่งหมายสามประการ คือ 

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและความครอบคลุมด้านดิจิทัล

ของไทย ผลักดันภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้เติบโตเป็นผู้นำา

ความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อ

กำาจัดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม สิ่งเหล่านี้จะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่

พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกุญแจสำาคัญ

ในการพัฒนา พันธกิจท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ ท้ังห้าข้อ

มีดังนี้

 

1. กำาหนดมาตรฐานและดัชนีท่ีจำาเป็นในการยกระดับธุรกิจและ 

 อุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล

2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อ 

 ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติจริง

3. สร้างแรงงานด้านดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถของบุคลากรและ 

 สนับสนุนการแข่งขันด้านดิจิทัลในระดับประเทศ

4. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 ดิจิทัลโดยนำาไปสู่การเพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืน

5. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคพร้อมระบบนิเวศท่ีครอบคลุม 

 เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ที่มา: Roland Berger



วิสัยทัศน์

พันธกิจที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ

จุดมุ่งหมายสามประการ
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“ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย 

สู่เศรษฐกิจด้านดิจิทัลระดับโลก รวมทั้งพัฒนาด้านสังคม 

และความเป็นอยู่ของประชาชน”

1 2 3

กำาหนดมาตรฐานและดัชนี 

ที่จำาเป็นต่อการมุ่งสู่ความ 

เป็นดิจิทัล

สร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ประชาชน

สร้างบุคลากรด้านดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ระดับภูมิภาค

ขับเคลื่อนให้ภาค 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ของไทยเติบโต 

สู่การเป็นผู้นำา 

ความเปลี่ยนแปลง

นำาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้เพื่อกำาจัด 

ความเหลื่อมล้ำา 

ทางสังคม

พัฒนาความสามารถ 

ในการแข่งขันและ 

ความครอบคลุมด้าน 

ดิจิทัลของไทย



ดัชนี KPI ของสภาดิจิทัลฯ เพื่อการมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

ของประเทศไทย

เป้าหมายและปณิธานต่อพันธกิจยุทธศาสตร์ 

แต่ละประการของสภาดิจิทัลฯ
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ในแต่ละปี ดัชนี KPI (Key Performance Indicators) เป็นสิ่งที่จำาเป็นเพื่อติดตามการพัฒนาของประเทศตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ทั้งห้าประการ  โดยสภาดิจิทัลฯ ได้เลือกดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD ซึ่งมีความ

เหมาะสมมากที่สุดมาเป็นดัชนี KPI ของพันธกิจยุทธศาสตร์ห้าประการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นในระดับโลกได้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ดัชนีอื่นเพื่อเสริมให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำาหรับด้านที่ไม่มี

ดัชนีสากลเพื่อชี้วัด จะมีการพัฒนาดัชนีใหม่ขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศ โดย

แผนภูมิด้านล่างจะเป็นการสรุปดัชนีที่ใช้กับพันธกิจยุทธศาสตร์แต่ละประการ

เนื่องจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 25 ของโลกจากการจัดอันดับ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารโลกในปี 2561) สภาดิจิทัลฯ จึงตั้งเป้าหมายให้ 

ประเทศไทยอยู่ใน 25 อันดับแรกในแต่ละหัวข้อของดัชนี KPI และขึ้นเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกสำาหรับดัชนี KPI ด้านที่เป็น 25 

อันดับแรกอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะประสบความสำาเร็จภายในปี 2568

กำาหนดมาตรฐานและดัชน ี

ที่จำาเป็นสำาหรับการมุ่งสู ่

ความเป็นดิจิทัลของไทย

สร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชน

เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ระดับภูมิภาคพร้อม 

ระบบนิเวศที่ครอบคลุม

สร้างบุคลากรด้านดิจิทัล

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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= เกณฑ์ตามดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD = เกณฑ์จากดัชนีอื่น = ดัชนีท่ีจัดทำาข้ึนโดยสภาดิจิทัลฯ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและความครอบคลุมด้านดิจิทัลของไทย

พัฒนาการรับรอง 

คุณภาพระดับ 

ประเทศสำาหรับ 

ธุรกิจดิจิทัล

ค่าใช้จ่ายด้าน 

การวิจัยและพัฒนา

สิทธิบัตรด้าน    

เทคโนโลยีข้ันสูง 

ท่ีได้รับ

การใช้งาน Big Data   

และการวิเคราะห์

การถ่ายทอด 

องค์ความรู้

ความร่วมมือ          

ระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน

การมีส่วนร่วม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

ความราบร่ืน 

ในการทำาธุรกิจ

ความดึงดูดด้าน 

มาตรการภาษี

การจ้างงานด้าน 

วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี

จำานวนบุคลากรด้าน 

การวิจัยและพัฒนา 

ต่อจำานวนประชากร

บุคลากรต่างชาติ 

ท่ีมีทักษะสูง

ความสามารถ 

ด้านภาษาอังกฤษ

มุมมองท่ีมีต่อ 

โลกาภิวัตน์

การปรับตัวของ 

บริษัทต่าง ๆ

การพลิกโฉม 

ทางดิจิทัลใน 

บริษัทต่าง ๆ (gen.)

การเก็บข้อมูล 

ในระดับเศรษฐกิจดิจิทัล

ความรู้ด้านดิจิทัล 

และบุคลากร 

เพ่ืออนาคต

กำาหนดและติดตาม 

เศรษฐกิจดิจิทัล 

รวมถึงสัดส่วน 

ของเศรษฐกิจ 

ดิจิทัลท่ีมีผลต่อ 

GDP

ที่มา: Roland Berger

ขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเติบโตสู่การเป็นผู้นำาความเปลี่ยนแปลง

กำาหนด รวบรวมข้อมูล และติดตามมูลค่าของภาค 

อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
ดัชนีระดับความเป็นดิจิทัลของแต่ละภาคส่วน

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อกำาจัดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม 

(ดัชนีความครอบคลุมด้านอินเทอร์เน็ตของสังคม)

ความพร้อมให้บริการ 

ด้านอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล

ความสามารถ

ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์หลัก

ความพร้อม ด้านทักษะ 

ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี 

ความปลอดภัย และด้านนโยบาย

การเข้าถึงได้ 

ของประชาชนทุกคน

กำาหนดมาตรฐานและดัชน ี

ที่จำาเป็นสำาหรับการมุ่งสู ่

ความเป็นดิจิทัลของไทย

สร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชน

สร้างบุคลากรด้านดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ระดับภูมิภาคพร้อม 

ระบบนิเวศที่ครอบคลุม



รายละเอียดเป้าหมายและปณิธานต่อพันธกิจยุทธศาสตร ์

แต่ละประการของสภาดิจิทัลฯ
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สิ่งสำาคัญที่จะขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลให้ประสบความสำาเร็จในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยคือการกำาหนดดัชนี  

KPI ที่มีความโปร่งใสและเปรียบเทียบในระดับสากลได้ พันธกิจแรกจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อพันธกิจอื่น ๆ  โดยเป็นการสร้างดัชนีและมาตรฐาน 

เพื่อวางแนวทางพัฒนาของพันธกิจลำาดับถัดไป

สภาดิจิทัลฯ ต้องการกำาหนดและติดตามมูลค่าของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าทางดิจิทัลโดยตรง 

นอกเหนือจากความเป็นดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมอื่น และพัฒนาการรับรองคุณภาพระดับประเทศสำาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางดิจิทัล

การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลง จึงมีการเลือกเกณฑ์ด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 

เอกชน (PPP) จากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD ขึ้นมาเพื่อแสดงระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 

ต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการเลือกเกณฑ์ด้านการบริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-government) เพื่อ

สะท้อนความก้าวหน้าด้านความเป็นดิจิทัลของภาครัฐ รวมถึงเกณฑ์ด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-participation) ซ่ึงเป็น

สิ่งที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนโยบายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอีกด้วย 

 จึงมีการเลือกเกณฑ์ด้านความราบรื่นในการทำาธุรกิจ (ease of doing business) จากธนาคารโลก และความดึงดูดด้านมาตรการภาษี 

(tax attractiveness) จากมหาวิทยาลัย Ludwig-Maxillion เพื่อวัดความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการช่วยเหลือและให้การสนับสนุน 

ภาคเอกชนในเชิงนโยบายและภาษี

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศไทย สภาดิจิทัลฯ ได้เลือกเกณฑ์สามข้อจากดัชนีวัดความ

สามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD มาใช้ โดยมีทั้งด้าน “การจ้างงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (scientific & technical  

employment) “จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อจำานวนประชากร” (total R&D personnel per capita) และ 

“บุคลากรต่างชาติที่มีทักษะสูง” (foreign highly skilled personnel) ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกันจะทำาให้สามารถวัดระดับทักษะและคุณภาพ 

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ นอกจากนี้พันธกิจเกี่ยวกับบุคลากรด้านดิจิทัลยังครอบคลุมถึงการเพิ่มและปรับเปลี่ยนทักษะ 

ของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้พร้อมกับยุคแห่งดิจิทัล ความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับประชาชนไทย

เพื่อต่อยอดความรู้จากแหล่งความรู้ต่างประเทศจะถูกวัดด้วยดัชนีด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English proficiency) 

จาก EF ส่วนความรู้ด้านดิจิทัลหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี

ของประชาชนเป็นหัวข้อที่ควรวัดด้วยดัชนีจาก OECD ด้านความรู้ทางดิจิทัล (digital literacy) และดัชนีของ The Economist 

ด้านการศึกษาเพื่อบุคลากรในอนาคต (educating future workforce)

เศรษฐกิจดิจิทัลมีนิยามที่กว้าง ดังนั้นจึงต้องใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่หลากหลายในการประเมินความก้าวหน้า สภาดิจิทัลฯ ได้เลือกเกณฑ ์

ทั้งหมด 2 ข้อจากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD คือ มุมมองที่มีต่อโลกาภิวัตน์ (attitudes toward 

globalization) และการปรับตัวของบริษัทต่าง ๆ (agility of companies) เพื่อวัดระดับการเปิดรับและข้อมูลที่บริษัทมีเพื่อ

ปรับตัวสู่อนาคต และยังมีเกณฑ์ด้านการพลิกโฉมทางดิจิทัลในบริษัทต่าง ๆ (digital transformation in companies) จาก 

ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทั่วไปของ IMD ที่ถูกเลือกมาด้วยสาเหตุเดียวกัน สำาหรับการประเมินแง่มุมด้านการพัฒนาสังคม 

ของเศรษฐกิจ สภาดิจิทัลฯ ได้เลือกเกณฑ์ด้าน “ดัชนีความครอบคลุมด้านอินเทอร์เน็ตของสังคม” (inclusive internet index)  

ของ The Economist เพื่อใช้วัดการเข้าถึงและคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ประชาชนได้รับซึ่งดัชนีนี้ยังเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ดัชนีทาง 

สังคมด้านดิจิทัล” ที่จะปรากฎในหน้าถัดไปอีกด้วย นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ มีความเห็นว่าดัชนีเพื่อวัดการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ GDP เป็นสิ่งจำาเป็น โดยสภาดิจิทัลฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาดัชนีดังกล่าวและใช้ ในการวัดผลต่อไป

ในการที่จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาค ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีระบบนิเวศสำาหรับการพัฒนาที่สมบูรณ์ โดยมีแพลตฟอร์ม 

ที่ครอบคลุมทุกด้านสำาหรับการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ Startup เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบที่จำาเป็นสำาหรับการเป็นศูนย์กลาง

นวัตกรรม สภาดิจิทัลฯ จึงเลือกเกณฑ์ห้าประการจากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD โดยมีทั้งด้านค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนา (total expenditure on R&D) และด้านสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีได้รับ (high-tech patent grants)

ถูกเลือกเพื่อสะท้อนมูลค่าด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการใช้งาน Big Data และการวิเคราะห์ 

(use of big data & analytics) ซึ่งเป็นดัชนีที่เหมาะสมในการวัดความก้าวหน้าของประเทศไทยสู่ยุคแห่งดิจิทัลและเกณฑ์ด้านการ 

ส่งต่อความรู้ (knowledge transfer) และการเริ่มต้นทำาธุรกิจ (starting a business) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศที่จำาเป็น

ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่

ที่มา: Roland Berger

กำาหนดมาตรฐานและดัชน ี

ที่จำาเป็นสำาหรับการมุ่งสู ่

ความเป็นดิจิทัลของไทย

สร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชน

สร้างบุคลากรด้านดิจิทัล

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ระดับภูมิภาคพร้อม 

ระบบนิเวศที่ครอบคลุม



มูลค่าของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยและดัชนีทางสังคมในด้านดิจิทัล

นอกเหนือจากดัชนีที่สภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นจะพัฒนาภายใต้พันธกิจยุทธศาสตร์ทั้งห้าประการแล้วนั้น สภาดิจิทัลฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะ 

พัฒนาดัชนีเพิ่มเติมอีกสองข้อ โดยข้อแรกคือ "กำาหนด รวบรวมข้อมูล และติดตามขนาดของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ 

ไทย” (define, collect data, and track size of digital sector in Thailand) ซึ่งจะพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากดัชนีที่มี 

อยู่เดิมของ OECD ส่วนดัชนีอีกข้อหนึ่งคือ "ดัชนีระดับความเป็นดิจิทัลของแต่ละภาคส่วน“ (digital intensity of sectors index)  

ซ่ึงสามารถวัดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคส่วนต่าง ๆ จะพัฒนาข้ึนโดยอ้างอิงจากแนวคิดของดัชนีจากนานาชาติท่ีมีอยู่เดิม เช่น OECD,

The Economist, EDB และ DELL ทั้งนี้ การพัฒนาดัชนีเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแสดงให้ทราบ

ในรายงานไตรมาสถัดไป

สิ่งหนึ่งที่สภาดิจิทัลฯ ให้ความสำาคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางสังคมและปรับปรุงความเป็นอยู ่

ของประชาชนไทยผ่านเทคโนโลยี ทางสภาดิจิทัลฯ เชื่อว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและการเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชนไทย 

ถือเป็นกุญแจสำาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยที่ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อวัดความก้าวหน้าและ 

การพัฒนาในด้านนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้เลือกดัชนีจำานวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ “ดัชนีความครอบคลุมด้านอินเทอร์เน็ตของสังคม” 

(social inclusiveness internet index) จาก The Economist โดยประกอบไปด้วยดัชนีย่อยอื่น ๆ ได้แก่

ความพร้อมในการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล (available of internet & digital services) ประเมินความครอบคลุม 

ของอินเทอร์เน็ตและบริการดิจิทัลต่อประชาชนทั่วไป โดยวัดในหลายแง่มุม เช่น ความเสมอภาคทางเพศในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ 

บริการดิจิทัล ไปจนถึงความเสถียรของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ท้องถิ่น เป็นต้น

การเข้าถึงได้ของประชาชนทุกคน (affordability to everyone) ประเมินว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการด้านอินเทอร์เน็ต

ได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ โดยพิจารณาบนพื้นฐานจากราคาของแพ็คเกจการให้บริการอินเทอร์เน็ต / แพ็คเกจการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 

รวมถึงราคาของเครื่องโทรศัพท์มือถือ

ความสามารถในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์หลัก (relevance of content and language) ประเมินว่ามีการให้บริการ 

อิเล็กทรอนิกส์ที่จำาเป็นสำาหรับประชาชนหรือไม่ ซึ่งรวมถึง FinTech E-commerce E-health นอกจากนี้ ดัชนีนี้ยังต้องสามารถวัดผล

และชี้วัดถึงว่าบริการเหล่านี้มีการใช้ภาษาไทยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่

ความพร้อมด้านทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ความปลอดภัย และด้านนโยบาย (readiness in literacy, safety & policy) 

ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่สำาคัญที่สุด โดยมององค์ประกอบสำาคัญหลายประการตั้งแต่ความเข้าใจและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ความ 

สามารถในการเข้าถึงดิจิทัลโดยกลุ่มคนพิการหรือผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ ไปจนถึงความปลอดภัยและความเชื่อม่ันในการใช้บริการดิจิทัล

รวมทั้งนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนความก้าวหน้าของบริการทางดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต

ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำาทางสังคมเป็นปัญหาที่มีหลายแง่มุม สภาดิจิทัลฯ คาดว่าดัชนีเหล่านี้จะช่วยให้สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรที่ดูแล

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ต่อไป
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เพิ่มมูลค่าและการเติบโต 

ของภาคธุรกิจดิจิทัล 

ในประเทศไทย

ดัชนีทางสังคม 

ในด้านดิจิทัล

ที่มา: Roland Berger



ตัวช่วยทางกลยุทธ์ 5 ประการ
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เพื่อให้พันธกิจทั้งห้าประการเป็นผลสำาเร็จ สภาดิจิทัลฯ จึงกำาหนด 12 กลยุทธ์ในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศซึ่งจะถูกนำาไปใช ้

ร่วมกับตัวช่วยทางกลยุทธ์ห้าประการเพื่อให้การพัฒนาด้านดิจิทัลประสบความสำาเร็จ โดยสภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นว่าการพลิกโฉมทางกลยุทธ์ 12 

ประการ คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จด้านดิจิทัลในภูมิภาค

การสนับสนุนของภาครัฐแก่อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจ Startup 

– นโยบาย ภาษี การสนับสนุนด้านการเงินและด้านอื่น ๆ จากรัฐบาล 

สำาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อดึงดูดและช่วยเหลือบริษัท 

รวมถึงธุรกิจ Startup ในประเทศไทย

แรงจูงใจในการลงทุน – แรงจูงใจด้านการเงินและด้านอื่น ๆ จาก 

ภาครัฐและเอกชนสำาหรับทั้งธุรกิจไทยและต่างประเทศเพื่อการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากรในประเทศและการดึงดูดบุคลากรต่างประเทศ 

– การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบ 

อาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการฝึกงานและปฏิบัติในสภาพการ

ทำางานจริง นอกจากนี้ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดบุคลากรจาก 

ต่างประเทศและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้สู่แรงงานท้องถิ่น

การสนับสนุนของภาครัฐ 

แก่อุตสาหกรรมดิจิทัล 

และธุรกิจ Startup

การเป็นศูนย์รวม 

ระดับโลกด้าน 

ศูนย์กลางข้อมูล 

Cloud และ AI

แรงจูงใจ 

ในการลงทุน

การพัฒนาบุคลากร 

ในประเทศและ 

การดึงดูดบุคลากร

ต่างประเทศ

ความปลอดภัย 

ทางไซเบอร์

การเป็นศูนย์รวมระดับโลกด้านศูนย์ข้อมูล Cloud และ AI – 

ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ธุรกิจท่ีพร้อม

สำาหรับอนาคต และผู้บริโภคที่สามารถปรับตัวได้จะขับเคลื่อนประเทศ

ไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาค โดยเป็นการยกระดับตำาแหน่งทาง

กลยุทธ์แห่งภูมิภาคเพื่อดึงดูดธุรกิจท้องถ่ินและนานาชาติในการทดลอง

และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง เช่น เทคโนโลยี Cloud Machine Learning 

และ AI

ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ – การส่งเสริมแนวทางการรักษาความ

ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ในธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ 

การออกกฎหมายด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสร้างความไว้วางใจท่ีย่ังยืนในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
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โครงสร้างพ้ืนฐาน

ความเข้าใจ ความรู้ และ 

การปรับเปล่ียนทักษะ 

ด้านดิจิทัล

เงินทุน

ซอฟต์แวร์

ความเท่าเทียมทางสังคม

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

(PPPP)

ฮาร์ดแวร์

นโยบายเพื่อสร้างส่ิงแวดล้อม

ท่ีช่วยสนับสนุน

ความเชื่อม่ัน

ทรัพยากรมนุษย์

ความย่ังยืน

นวัตกรรม

ที่มา: Roland Berger

12 กลยุทธ์

ในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ
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โครงสร้างพื้นฐาน – สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

ที่มีคุณภาพสูง เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ 

และเอกชนสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึง

ฮาร์ดแวร์ – สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ดิจิทัล 

และหุ่นยนต์ของไทยโดยการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างผลิตภัณฑ์ 

ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสามารถแข่งขันได้ ในเวทีระดับนานาชาติ

ซอฟท์แวร์ – สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแอปพลิเคชั่นและ 

ซอฟต์แวร์ของไทยโดยการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างความ 

น่าเชื่อถือในการบริการท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในเวที 

ระดับนานาชาติ

ทรัพยากรมนุษย ์– ผลักดันการพัฒนาทักษะใหม่ เสริมทักษะบุคลากร 

ดิจิทัลปัจจุบัน ปรับทักษะบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และดึงดูดบุคลากรจากต่างประเทศเพื่อยกระดับ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านดิจิทัลในประเทศไทย

เงินทุน – สนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชนและสนับสนุนรัฐบาล

ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล

และสังคมไทย

ความเชื่อมั่น – สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ธุรกิจ และนักลงทุน 

ต่างประเทศผ่านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีแข็งแกร่งและ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นระเบียบ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (PPPP) – เป็น 

ผู้อำานวยความสะดวกและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ใน 

การดำาเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล

นวัตกรรม – สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมและสนับสนุน 

ธุรกิจดิจิทัลไทยให้พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 

อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

ความเข้าใจ ความรู้ และการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล – อบรม

บุคลากรให้มีความรู้ทางดิจิทัล (เช่น วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตและ

เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์) สนับสนุนให้มีการศึกษาที่ดีและทันสมัย

ยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับทักษะแรงงาน (Reskill) เพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน

นโยบายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน – มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบและดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม รวมทั้งส่ง

เสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้คำาแนะนำาด้านกฎ

ระเบียบและกำาจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย

ความเท่าเทียมทางสังคม – ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความ 

ต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ทั้งด้านการศึกษา โอกาส 

การรักษาพยาบาล และด้านอื่น ๆ  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียม

ด้วยโครงการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่ม

น้อยหรือผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ

ความยั่งยืน – ตรวจสอบการดำาเนินการของโครงการต่าง ๆ ว่าจะ

มีผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในหลายแง่มุม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 

จริยธรรม การแข่งขันที่เป็นธรรม ความโปร่งใส โดยให้มีการปฏิบัต ื

ตามอย่างเคร่งครัด
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โครงการริเริ่มและแผนงานคือฐานล่างสุดของลำาดับขั้นแผนงานทาง 

กลยุทธ์ของสภาดิจิทัลฯ โดยด้านบนสุดของพีระมิดคือวิสัยทัศน์ของ 

สภาดิจิทัลฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากพันธกิจยุทธศาสตร์ห้าประการที่ให้ 

ความสำาคัญกับหัวข้อหลักในด้านดิจิทัลของประเทศไทยห้าหัวข้อ จาก 

น้ันจึงพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายสามประการท่ีมุ่งเป้าไปยังการพัฒนา 

ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศไทย ขับเคลื่อนภาค

อุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโต รวมถึงกำาจัดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการริเร่ิมและแผนการดำาเนินงานท่ีเป็น 

ส่วนหน่ึงในการบรรลุจุดมุ่งหมายและ 

วิสัยทัศน์ในท้ายท่ีสุด

ขอบเขตที่จำาเป็นซึ่งสภาดิจิทัลฯ 

มุ่งให้ความสำาคัญในการพัฒนา

เมื่อกำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายแล้ว     จึงจัดการและวัดผลประสิทธิภาพ

ของประเทศเพ่ือสะท้อนปัญหาและระบุจุดท่ีควรปรับปรุงให้ชัดเจน  

ด้วยเหตุนี้ การใส่ดัชนี KPI และเป้าหมายของไทยไว้ ในแนวคิดหลัก 

ของสภาดิจิทัลฯ จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

จากน้ัน จะมีการพัฒนาตัวช่วยและการพลิกโฉมทางกลยุทธ์เพื่อสร้าง 

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และในท้ายที่สุด 

โครงการริเริ่มและแผนงานจะเป็นโครงการท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์ของสภาดิจิทัลฯ

ที่มา: Roland Berger

วิสัยทัศน์

พันธกิจยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายสามประการ

ดัชนี KPI และเป้าหมายของไทย

โครงการริเริ่มและแผนงาน

ตัวช่วยและการพลิกโฉมทางกลยุทธ์

ค่านิยมท่ีสมาชิกทุกคนในสภาดิจิทัลฯ ยึดไว้เป็นสำาคัญ

พันธกิจห้าข้อของสภาดิจิทัลฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยสู่ระดับนานาชาติ  

ขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเติบโตสู่การเป็นผู้นำา 

ความเปล่ียนแปลง และกำาจัดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดัชนี KPI และเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ภายใต้ 

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย 

สามประการ
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ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)

คือสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมของภูมิภาค
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หน่ึงในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ คือการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมระดับภูมิภาคและระดับโลกผ่านการพัฒนาระบบนิเวศท่ีครอบคลุม 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยองค์ประกอบสำาคัญเพื่อทำาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมรวมถึงจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของ 

ประเทศคือการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  

รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จะนำาเสนอข้อมูลและตัวเลขทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของไทยเพื่อเป็นข้อ 

เสนอแนะเบื้องต้นให้สภาดิจิทัลฯ หรือความร่วมมือระหว่างภาคส่วนนำาไปปรับใช้ต่อไป

กำาหนดมาตรฐานและดัชน ี

ที่จำาเป็นสำาหรับการมุ่งสู ่

ความเป็นดิจิทัลของไทย

สร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชน

สร้างบุคลากรด้านดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ระดับภูมิภาคพร้อม 

ระบบนิเวศที่ครอบคลุม



ทำาไมการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นส่วนสำาคัญ 

ในการเปลี่ยนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี 2556-2560 (หน่วยเป็นบาทไทย)

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย 15

53% 47%

20%

80%

- ค่าใช้จ่ายด้าน R&D จากภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 47% CAGR (Compound Annual Growth Rate)

 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของภาครัฐเพ่ิมข้ึนเพียง 1% CAGR 

- ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวมเพ่ิมข้ึน 28% CAGR ระหว่างปี 2556 ถึง 2560

รูปที่ 1: ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐและเอกชนปี 2556-2560

57 ล้านบาท

(0.47% ของ 

GDP)

2013 2017

155 ล้านบาท 

(1.00% ของ 

GDP)

ภาครัฐ ภาคเอกชน
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การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม

ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับดักแห่งรายได้ปานกลาง กล่าวคือ ไม่สามารถ 

แข่งขันกับประเทศที่มีแรงงานค่าจ้างต่ำากว่า เช่น เวียดนาม ในด้านการ 

เกษตรหรือการผลิต แต่ก็ยังพัฒนาไม่มากพอที่จะแข่งขันกับประเทศ

อย่างสิงคโปร์หรือไต้หวันในตลาดสินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าท่ีมีมูลค่า 

สูง กับดักน้ีทำาให้ประเทศไทยไม่อาจพัฒนาก้าวหน้าไปได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

โดยกุญแจสำาคัญท่ีจะเป็นเครื่องมือนำาพาประเทศไทยสู่ความก้าวหน้า 

ได้ คือ นวัตกรรม

นวัตกรรมอาจเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและวัดผลได้ยาก อย่างไรก็ตาม 

นักปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ Karl Popper ได้เสนอแนวทางการวัดผล 

ด้วยการอ้างอิงกระบวนการที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรม ในกรณีนี้การใช้ 

กระบวนการด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) จึงเหมาะสมที่สุดและใช้วัด 

ผลได้จริง นี่คือสาเหตุที่ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาที่

แข็งแกร่งเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อไป

สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

การวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

ในหลายปีที่ผ่านมา โดยภูมิทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เปลี่ยนจากการที่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มาจาก 

ภาครัฐในปี 2556 สู่สภาวะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนในปี 

2560 โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 28% CAGR (Compound Annual 

Growth Rate) โดยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 47% ต่อปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนาของภาครัฐเพิ่มขึ้นเพียง 1% CAGR ความแตกต่างนี้ส่งผลให้

สดัสว่นค่าใชจ้า่ยของภาครฐัและเอกชนเปลีย่นจากประมาณ 50:50 เป็น 

20:80 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากปัจจัยหลักสองประการด้วยกัน 

การแข่งขันท่ีมากข้ึนทำาให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ให้ความ 

สำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดย 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุด ได้แก่ 

รถยนต์ อาหาร และปิโตรเลียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีกำาลังใน

การลงทุน

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำามาตรการต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เช่น การให้เงินทุนแก่

ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจ Startup ส่งเสริมมาตรการลงทุน

จาก BOI (โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300% สำาหรับการวิจัยและ

พัฒนา) การขยายเขตเศรษฐกิจ เช่น 'Food Innopolis' และการ

กำาหนดเงื่อนไขการระดมทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนจากภาคเอกชน

สถานการณ์การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

อีกแง่มุมท่ีสำาคัญในการวัดระดับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของแต่ 

ละประเทศคือจำานวนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการจดทะเบียน 

โดยบุคคลหรือบริษัทจากประเทศนั้น ๆ  โดยสิทธิบัตรมีทั้งหมดหลาย 

ประเภทด้วยกัน แต่ประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจดิจิทัลมากท่ีสุดคือประเภทวิทยาศาสตร์และเทคนิค (Science 

and Technical)

รูปที่ 2: การยื่นขอสิทธิบัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2561

ในปี 2561 องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) รายงานว่า 

หน่วยงานไทยประสบความสำาเร็จในการยื่นขอจดสิทธิบัตรจำานวน 

128 ฉบับ ซึ่งต่ำากว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

หลายประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (312 ฉบับ) มาเลเซีย (469 ฉบับ) 

และเวียดนาม (205 ฉบับ)

นอกจากนี้ จุดหนึ่งที่น่าสังเกตคืออัตราความสำาเร็จของการยื่นจด 

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยบริษัทท้องถิ่นในประเทศ จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยมีอัตราความสำาเร็จต่ำาอย่างเห็นได้ชัด คือ 14% เมื่อเทียบ

กับมาเลเซียซึ่งมีอัตราความสำาเร็จที่ 42% ข้อสังเกตนี้มีความสำาคัญ 

เน่ืองจากความสำาเร็จในการย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามี 

ความสัมพันธ์ โดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการสร้าง 

นวัตกรรม หากไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาการวิจัยและพัฒนารวมถึง

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะหยุดชะงักเนื่องจากผู้สร้างสรรค์ขาด 

แรงจูงใจ โดยพวกเขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือมีกรรมสิทธิ์ใน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนเองเป็นผู้คิดค้น

หากวิเคราะห์ลึกลงไปอีกข้ันจะเห็นได้ว่าอัตราความสำาเร็จของหน่วยงาน 

ต่างประเทศท่ียื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยสูง

กว่าบริษัทท้องถิ่นในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

จำานวนสิทธิบัตร 

ท่ีจดทะเบียนสำาเร็จ [ฉบับ]

469

312

205

128

42%

20%

32%

14%

สัดส่วนท่ีสำาเร็จ [%]
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ในปี 2561 องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) รายงานว่ามี

การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยนิติบุคคลไทยมากกว่า 

900 รายการ แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่ประสบความสำาเร็จ ในขณะที่ 

หน่วยงานต่างประเทศมีอัตราความสำาเร็จสูงกว่าอย่างมากที่ 51% 

จากการยื่นจดทะเบียน 7,245 รายการ ซึ่งจำาเป็นต้องตรวจสอบโดย 

ละเอียดต่อไปว่าเป็นเพราะคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญาจากนิติ 

บุคคลไทยท่ีด้อยกว่าหรือเป็นเหตุมาจากการขาดความรู้ความชำานาญ 

เชิงปฏิบัติการและประสบการณ์ในการยื่นจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม จำานวนการยื่นขอสิทธิบัตรโดยหน่วยงานไทยได้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในหนึ่งปี

จากปี 2560 ถึงปี 2561 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีความจำาเป็นที่จะต้อง

ปฏิรูปในด้านนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะรักษาขีดความสามารถในการ

แข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถิติและสถานะของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

 

จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยมีการพัฒนาขึ้นใน 

ทิศทางเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงการเติบโตท่ีรวดเร็ว 

เป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน ช่วงระหว่างปี 2558 ถึงปี 

2560  จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000  

คน เพิ่มขึ้นถึง 24% CAGR ส่วนจำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนาเฉพาะภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสูงถึง 62% ของบุคลากรด้านการ 

วิจัยและพัฒนาทั้งหมด ในขณะที่บุคลากรจากภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน

เพียง 38% เท่าน้ัน

รูปที่ 3: การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย 

      ปี 2561 [ฉบับ]

รูปที่ 4: การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยนิติบุคคลไทย 

      [2557 - 2561, ฉบับ]

รูปที่ 5: จำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 

      (ต่อประชากร 10,000 คน)

อัตราความสำาเร็จ 14% สำาหรับ 

นิติบุคคลไทยที่ยื่นขอสิทธิบัตรใน 

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับ 51% 

ขององค์กรต่างประเทศที่ยื่นขอ 

สิทธิบัตรสำาเร็จ

ที่มา: สอวช, สำานักงานสถิติแห่งชาติ, องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก, Roland Berger

904

7,245

3,690 จำานวนที่ยื่นทั้งหมด

นิติบุคคลไทย องค์กรต่างประเทศ

จำานวนที่สำาเร็จ
128

2014

73
88

128

62
61

2015 2016 2017 2018

+15.1%

ภาครัฐ เอกชน

25

15

5

20

10

0

55%

45% 45% 38%

55%

62%

14
17

21

2015 2016 2017

+24%

นอกจากความแตกต่างเชิงปริมาณแล้ว ความแตกต่างเชิงคุณภาพ 

ระหว่างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐยัง 

เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องพิจารณา โดยภาคเอกชนมีบุคลากรด้านการ

วิจัยและพัฒนาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำากว่ามากถึง 

88% ในขณะที่มีเพียง 12% ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ในทางกลับกัน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ 

ภาครัฐมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกัน 

ประมาณ 71% ในขณะที่ปริญญาตรีและต่ำากว่าคิดเป็นเพียง 29%
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ข้อเสนอแนะ

จากข้อสังเกตและสถิติท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ  

3 ประการหลักท่ีสามารถนำาไปปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 

ได้ คือ

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชน โดย 

 ปรับให้สามารถใช้สิทธิพิเศษจากภาครัฐได้อย่างเต็มท่ี การดำาเนินการ 

 ในขั้นแรกอาจเป็นการปรับเปลี่ยนมาตรการลดหย่อนภาษี  300%  

 ด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการยื่นขอต่ำาเนื่องจาก 

 มีกระบวนการท่ีซับซ้อนและจำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการวิจัย 

 และพัฒนา ดังนั้น อาจจำาเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อกำาหนด 

 ในการเปิดเผยข้อมูลที่เคร่งครัดดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้มีการยื่น 

 ขอใช้สิทธิพิเศษนี้มากขึ้น การปรับเปลี่ยนมาตรการนี้นอกจากจะ 

 ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาแล้วยังเป็นการ 

 สนับสนุนให้บริษัทเอกชนแจ้งตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ 

 พัฒนาที่แท้จริงอีกด้วย

• การเพ่ิมอัตราความสำาเร็จในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 สำาหรับนิติบุคคลไทยผ่านการแบ่งปันความรู้แบบ peer-to-peer 

 เช่น การเปิดช่องทางให้บริษัทที่เป็นสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ที่มี

 ประสบการณ์การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้คำาแนะนำา

 แก่ธุรกิจรายย่อยหรือธุรกิจ Startup ท่ีอาจไม่เคยมีประสบการณ์

 ในด้านนี้ 

• ส่งเสริมให้บุคลากรในแต่ละองค์กรมีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนา  

 โดยคัดเลือกตามการทำางานและประสบการณ์แทนท่ีการคัดเลือกตาม 

 ระดับการศึกษา ควรพิจารณาให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่บุคลากรด้าน 

 การวิจัยและพัฒนาทุกคนไม่เฉพาะแต่ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในบาง 

 ระดับเท่านั้น

รูปที่ 6: สถิติระดับการศึกษาของนักวิจัยจากภาคเอกชน 

      ปี 2560 (%)

สถิติระดับการศึกษาของนักวิจัยจากภาครัฐ ปี 2560 (%)

2%

10%

88%

24%
29%

47%

ปริญญาตรี 

หรือต่ำากว่า

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี 

หรือต่ำากว่า
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
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เกี่ยวกับดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD ประเมิน

ความสามารถของ 63 ประเทศในการใช้งานและศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการทำางานของภาครัฐ 

ธุรกิจต่าง ๆ และสังคมโดยทั่วไป

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลสามารถแบ่งออก 

เป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ ความรู้ เทคโนโลยี และความพร้อมในการปรับตัว 

สู่อนาคต ซึ่ง 3 ปัจจัยหลักนี้สามารถแบ่งออกเป็น 9 ปัจจัยย่อยและ 

51 เกณฑ์การจัดอันดับ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีคะแนนดีขึ้น 4 อันดับ (2558-2562) แต่การพัฒนา 

ทางด้านเทคโนโลยีท่ีดีขึ้นยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการพัฒนาด้าน 

ความพร้อมในการปรับตัวสู่อนาคตและความรู้ด้านดิจิทัลของประชาชน 

โดย “การปรับตัวที่ไม่สมดุล" นี้บ่งชี้ว่าทรัพยากรที่ลงทุนในการพัฒนา 

เทคโนโลยีไม่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างเต็มที่ สภาดิจิทัลฯ ควรมีบทบาทในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาความ

ไม่สมดุลนี้ ซึ่งจะทำาให้การพัฒนาด้านดิจิทัลเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

ดชันีวดัความสามารถในการแข่งขันทางดจิทัิลของ IMD มีประโยชน์ 

กับประเทศไทยอย่างไร

การจัดอันดับไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติมอง 

ประเทศไทยอย่างไร แต่ยังช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ 

ประเทศไทยอีกด้วย การพิจารณาจากแต่ละเกณฑ์ทำาให้ประเทศไทย 

สามารถศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของประเทศท่ีมีอันดับสูงในเกณฑ์ดังกล่าว 

และนำามาปรับใช้ ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศและช่วยปรับปรุง 

ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลโดยรวมของประเทศไทยได้

อันดับของประเทศไทยในปัจจุบัน

รูปท่ี 9: การจัดอันดับด้านความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล

     ของ IMD ปี 2562

รูปที่ 10: การจัดอันดับของประเทศไทยระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 

จาก 51 เกณฑ์การจัดอันดับ มีจำานวน 31 เกณฑ์การจัดอันดับที่เป็น 

ข้อมูลจากสถิติที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรนานาชาติ (เช่น UN หรือ 

ธนาคารโลก) ส่วน 20 เกณฑ์การจัดอันดับที่เหลือเป็นข้อมูลจากแบบ 

สอบถามท่ีเก็บรวบรวมผ่านหน่วยงานตัวแทนของ IMD ในแต่ละประเทศ 

โดยหน่วยงานตัวแทนในประเทศไทย คือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย (TMA)

รูปที่ 7: โครงสร้างการจัดอันดับของดัชนีวัดความสามารถ

      ในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

รูปที่ 8: แหล่งข้อมูลของ IMD ในประเทศไทย

Source: IMD

Source: IMD
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รูปที่ 11: ขั้นตอนการคัดกรองถูกนำามาใช้เพื่อเลือกเกณฑ์ที่มีอันดับต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยการมีลำาดับดีขึ้นใน 

  เกณฑ์เหล่าน้ีจะส่งผลต่อการปรับระดับโดยรวมและมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลดีต่อประเทศ (การคัดกรองดำาเนินการ 

  โดยใช้ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD ปี 2561)

กระบวนการคัดกรอง

การมีส่วนร่วม

ทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การบริหารงานของรัฐ

ทางอิเล็กทรอนิกส

(E-Government)

ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

ด้านการศึกษา

จำานวนประชากรหญิง

ท่ีสำาเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนา

การจ้างงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การคัดเลือกเกณฑ์บ่งชี้ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

50 เกณฑ์

1

2

3

19 เกณฑ์

17 เกณฑ์

7 เกณฑ์

มุ่งเน้นไปที่ดัชนี

ชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน

มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล

เชิงปริมาณ

มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้นต่อ

ประเทศไทย
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หลักการในการคัดเลือกเกณฑ์ที่จะนำาไปทำาการศึกษาเชิงลึก

เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมอันดับของ

ประเทศไทยตามดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ 

IMD จึงได้มีการเลือกตัวคัดกรอง 3 ข้อขึ้นเพื่อกำาหนดเกณฑ์ชุดแรก

ที่จะทำาการศึกษาในเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งเน้นไปที่ดัชนีชี้วัดที่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน – ด้านที่ดัชนีชี้วัด

บ่งชี้ว่าต่ำากว่าอันดับที่ 39 ซึ่งเป็นอันดับโดยรวมของประเทศไทย การ 

ผลักดันให้เกณฑ์เหล่านี้มีอันดับท่ีดีขึ้นจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับโดย

รวมเนื่องจากเกณฑ์เหล่านี้ทำาให้ค่าเฉลี่ยของประเทศดีขึ้น

2. มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงปริมาณ – ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพทำาให้มีผลต่อคะแนนโดยรวมมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ดังนั้นการมุ่งเน้นที่ข้อมูลสถิติจะก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมต่อผลคะแนนโดยรวมของ 

ประเทศไทยมากกว่า

3. มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย – การคัดเลือก 

ตัวชี้วัดโดยคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนอกจากจะทำาให้ 

อันดับของประเทศดีข้ึนแล้ว ยังเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยอีกด้วย

ตัวคัดกรองขั้นที่ 3: ประโยชน์ต่อประเทศไทย

อันดับแรก จำาเป็นต้องมีความเข้าใจก่อนว่าการจัดอันดับและดัชนีชี้วัด 

เป็นเพียงการบ่งช้ีท่ีควรนำามาใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังน้ันสภาดิจิทัลฯ

จึงเชื่อว่าตัวคัดกรองขั้นที่ 3 นี้มีความสำาคัญในการเลือกเกณฑ์ที่ม ี

ความสำาคัญสูงสุด ซึ่งหากมีการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์เหล่านี้จะทำาให้ระบ ุ

ปญัหาทีเ่กดิขึ้นไดอ้ย่างชัดเจนและก่อให้เกดิประโยชนส์ูงสุดกบัประเทศ 

ประโยชน์ดังกล่าวสามารถประเมินได้จาก 3 องค์ประกอบหลักที่มี

ความครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารงานของรัฐ 

เกณฑ์ของ IMD ที่มีความสอดคล้องกับ 3 องค์ประกอบนี้จะได้รับ 

การคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

i สังคม – แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางสังคม ผลักดันให้เกิดโอกาส

ทางการศึกษา ความต้องการพื้นฐาน และการคุ้มครองทางกฎหมาย

ที่เท่าเทียมยิ่งขึ้น ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกทุกคนในสังคมโดยไม่

คำานึงถึงสถานะ รวมถึงการสนับสนุนความเท่าเทียมกันในเรื่อง เพศ 

ศาสนา เป็นต้น

 

ii เศรษฐกิจ – สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยสำาหรับธุรกิจ โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท้องถิ่นเพื่อให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล อำานวยความ 

สะดวกในการค้าข้ามพรมแดนรวมถึงอำานวยความสะดวกในการดำาเนิน 

ธุรกิจและป้องกันภัยคุกคาม

iii การบริหารงานของรัฐ – ทำาให้การบริหารงานและกิจกรรมของ 

ภาครัฐมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น อำานวยความสะดวกในการทำางานร่วมกัน

ระหวา่งภาครฐัและเอกชน เพ่ิมประสทิธภิาพของกระบวนการให้บรกิาร 

สาธารณะ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกับรัฐบาลของประเทศ

อื่น ๆ 

ผลการคัดเลือก

 

จากกระบวนการคัดเลือก ข้างต้นมีเกณฑ์ 7 ข้อที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างสำาหรับการศึกษาเชิงลึกในไตรมาสนี้ โดยเกณฑ์ทั้งหมดมีดัง 

ต่อไปนี้

 • การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต

 • การบริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

 • ค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านการศึกษา

 • จำานวนประชากรหญิงที่สำาเร็จการศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

 • การจ้างงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทวิเคราะห์เกณฑ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น รวมถึงความเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 

ต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจะมีอธิบายในบทนี้ต่อไป
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สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยอยู่อันดับ 83 จากจำานวน 193 อันดับ  – ในปี 2561 

สหประชาชาติจัดอันดับดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ประเทศไทยที่อันดับ 83 หรือ 0.6517 คะแนน ซึ่งลดลงจากอันดับ 

67 ในปี 2559 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 

ในด้านการให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-decision making) และการ 

ให้คำาปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-consultation) แต่ยังไม่มีคะแนนใน

ด้านการตัดสินใจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-decision making)

การวิเคราะห์ปัญหา

แม้จะมีคะแนนสูงในด้านการให้ข้อมูลและการให้คำาปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์  

แต่ประเทศไทยยังไม่มีคะแนนในด้านการตัดสินใจทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งบ่งชี้ว่าประชาชนไทยมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจน้อยมาก

ดัชนีด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ 

นี้ได้ข้อมูลจากการสำารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (OSQ) ซึ่งอาสา 

สมัครของสหประชาชาติเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ของไทยจึงไม่สามารถเข้ากำากับดูแลผลการสำารวจได้ โดยการสำารวจ 

OSQ ประเมินเว็บไซต์ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์อย่างเป็น 

ทางการของประเทศไทย (เช่น thaigov.go.th) โดยผลการประเมิน 

พบว่าเว็บไซต์เหล่าน้ียังไม่มีฟังก์ชันการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

กระบวนการตัดสินใจ

ผู้ ให้ข้อมูล: องค์การสหประชาชาติ

เอสโตเนีย – อันดับที่ 26

ไต้หวัน

คำาอธิบาย - การใช้บริการออนไลน์ที่อำานวยความสะดวกในการให้ประชาชน 

สามารถสื่อสารกับรัฐบาลได้ โดยตรง โดยดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(EPI) มีทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนแรกคือการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

ให้กับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ (e-information sharing) ส่วนที่สองคือ 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ (e-consultation) และ

ส่วนที่สามคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจผ่านช่องทางออนไลน์ 

(e-decision making)

วิธีการจัดอันดับ – สำาหรับเกณฑ์การวัดน้ี IMD ได้นำาดัชนีการมีส่วนร่วมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติมาใช้ โดยตรง ดัชนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

การสำารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์  (OSQ) โดยข้อมูลที่ได้มาจากอาสาสมัคร 

ของสหประชาชาติผู้มีหน้าที่ประเมินเว็บไซต์รัฐบาลของแต่ละประเทศ รวมถึง 

เว็บไซต์แห่งชาติ การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม และ 

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอสโตเนียสร้าง "X-Road“ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ประชาชนและ 

หน่วยงานภาครัฐใช้ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมข้อมูลของประชาชนและข้อมูล 

  ของทางภาครัฐไว้ ในที่เดียว

 • ธนาคารโลกประมาณการว่าในปี 2557 X-Road ได้ช่วยลดเวลา 

  การทำางานให้คนในประเทศได้รวมแล้ว 2.8 ล้านชั่วโมงการทำางานหรือ 

  เท่ากับ 3,225 ปี

แพลตฟอร์ม "E-decision-making" เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและ 

แพลตฟอร์ม PPP สำาหรับการกำาหนดนโยบายความร่วมมือ

 • ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอบนเว็บไซต์น้ีได้ตราบใดท่ีข้อเสนอน้ัน 

  ได้รับ 5,000 รายชื่อสนับสนุนภายใน 60 วัน

 • นอกจากนี้ยังมี “vTaiwan” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม PPP แบบออนไลน์ 

  ที่อำานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง ๆ สามารถ 

  รวมตัวกันได้

การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

Member states are required to 

send in information such national 

websites and government efforts

Same questionnaire as the UN's 

E-government index, 56 out of 

140 questions are used for EPI

E-Participation Index 

(EPI)

MSQ
1)

Online Service Questionnair 

(OSQ)

Online Service Index 

(OSI)

ที่มา: UNDESA

ThailandGlobal average

E-decision

making

E-consultation

E-information

12.9% 0.0%

43.1% 57.9%

56.4% 73.5%

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD  

[2560-2562]

2017

48

2018

48

2019

56
th
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สถานการณ์ปัจจุบัน

94% ของประชาชนไทยเป็นผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต – จากการสำารวจ

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 พบว่า 94% ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (จากแบบสอบถามท้ังหมด 36 ล้านฉบับ) ใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อเข้าถึงโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มส่งข้อความ  นอกจากน้ีประเทศ

ไทยยังเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่มากที่สุดในภูมิภาค

การวิเคราะห์ปัญหา

ประเทศไทยมีจำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมสูง (ทั้งทางโทรศัพท ์

มือถอืและเดสก์ท็อป) อยา่งไรก็ตาม การใชอ้นิเทอรเ์นต็โดยบคุคลท่ัวไป 

ถูกจำากัดอยู่เพียงไม่กี่แอปพลิเคชั่นและมีการใช้งานเพียงไม่ก่ีวัตถุ 

ประสงค์เท่านั้น โดยส่วนใหญ่คือโซเชียลมีเดียและการส่งข้อความ  

ความเข้าใจในระบบดิจิทัลและความเสี่ยงทางไซเบอร์น้ันยังคงเป็นส่ิง 

สำาคัญที่ต้องดำาเนินการต่อไป

ปัจจุบัน IMD อ้างอิงข้อมูลจาก Computer Industry Almanac 

ซึ่งมีแบบสำารวจของตัวเองเพื่อคำานวณสถิติจำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต 

บนเดสก์ท็อป ทำาให้ข้อมูลของประเทศไทยไม่ตรงตามที่เกิดขึ้นจริง 

เนื่องจากประชาชนส่วนมากใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ และส่งผล

ให้ลำาดับของประเทศไทยในเกณฑ์ด้านน้ีออกมาไม่สูงนัก สำาหรับปี 2563  

IMD จะใช้แหล่งข้อมูลใหม่ คือ International Telecommunications 

Union (ITU) ซึ่งไม่ได้เก็บข้อมูลเพียงแค่ผู้ ใช้งานผ่านเดสก์ท็อปเพียง

อย่างเดียว

เมียนมา

อินเดีย

คำาอธิบาย - จำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตต่อ 1,000 คน โดย TMA ระบุว่า 

Computer Industry Almanac ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมสถิติได ้

ประเมินเฉพาะผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเดสก์ท็อป โดยไม่รวมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต 

บนมือถือ

ผู้ ให้ข้อมูล: Computer Industry Almanac

วิธีการจัดอันดับ – TMA ระบุว่า Computer Industry Almanac 

ใช้ “แบบสำารวจ” ของตนเองเพื่อวัดจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนเดสก์ท็อป

ทั่วโลก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้หารือโดยตรงกับ IMD ในเดือนตุลาคม 

2562  พบว่า Computer Industry Almanac ได้ปิดตัวลง เพราะฉะนั้น 

IMD จึงใช้สถิติจากท่ีเคยมีการเก็บรวบรวมในขณะน้ันและในปีถัดไป (2563)

IMD จะนำาแหล่งข้อมูลใหม่มาใช้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น International 

Telecommunications Union (ITU) ซ่ึงจะให้ข้อมูลท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนเก่ียวกับ

วิธีการสำารวจและองค์ประกอบในการนับจำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้น 

การศึกษานิยามของ “ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต” ตามแหล่งข้อมูลใหม่จึงเป็นสิ่ง

จำาเป็น

Ooredoo Myanmar ร่วมกับ Facebook และ GSMA เปิดตัว 

แคมเปญ Digital Literacy 1O1 

 • แคมเปญน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและเพ่ิมการใช้ 

  อินเทอร์เน็ตบนมือถือ

 • ประชาชนสามารถรับการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวในหัวข้อต่างๆ  

  (เช่น วิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์) ที่ร้านค้า 

  ของ Ooredoo ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

โครงการ Digital Udaan เพื่อสร้างความรู้ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายใหม่

ของประเทศ 

 • จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน รวมถึงจัดทำาวิดีโอฝึกอบรม (เป็นภาษา 

  ท้องถ่ินถึง 10 ภาษา) และแผ่นพับเพื่อให้ข้อมูล

 • แคมเปญ "Every Saturday" จัดทำาข้ึนโดย Reliance Jio ร่วมกับ  

  Facebook ช่วยให้ผู้ใช้งานเรียนรู้เก่ียวกับคุณสมบัติของ JioPhone  

  และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

จำานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD 

[2560-2562]
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สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยอยู่อันดับ 73 จาก 193 ประเทศ   -   ในปี 2561 สหประชาชาติ 

ได้จัดอันดับประเทศไทยในดัชนีด้านการบริหารงานของรัฐทาง 

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่อันดับ 73 หรือ 0.6543 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากอันดับที่ 77 ในปี 2559 โดยประเทศไทยทำาคะแนนได้ดีขึ้นในทั้ง 

สามประเภท ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561

 • ดัชนีด้านบริการออนไลน์: 0.64 (จาก 0.55)

 • ดัชนีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม: 0.53 (จาก 0.41)

 • ดัชนีด้านทุนมนุษย์: 0.79 (จาก 0.69)

แม้จะมีคะแนนที่ดีขึ้นในทุกด้าน แต่สำาหรับเกณฑ์การพิจารณาด้านการ 

บริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ของ IMD ประเทศไทยทำาได้ดีขึ้น 

เพียงสองอันดับในช่วงปี 2560 ถึง ปี 2562 เนื่องจากประเทศอื่น 

ต่างก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามคาดว่าประเทศไทยจะยัง 

คงอยู่ที่อันดับ 53 ในปีถัดไป เนื่องจากสหประชาชาติจะทำาการวัดดัชนี 

ด้านการบริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทุก ๆ สองปีเท่านั้น 

เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ปัญหา

รัฐบาลไทยอยู่ในระหว่างการลงทุนด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 

โครงการต่าง ๆ  เช่น การบูรณาการข้อมูลระหว่างแต่ละหน่วยงานของ 

ภาครัฐ ทั้งนี้ ประสบการณ์ด้านไอซีทีที่ไม่เพียงพอ ขีดจำากัดด้านความ 

สามารถทางดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ และวัฒนธรรมขององค์กร 

เป็นสิ่งที่ทำาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก

คะแนนหน่ึงในสามของดัชนีด้านการบริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาจากแบบสำารวจออนไลน์ ซ่ึงทำาการประเมินเว็บไซต์ของแต่ละประเทศ

ปัจจุบันเว็บไซต์แห่งชาติของประเทศไทยมีเน้ือหาและฟังก์ชันท่ีจำากัด 

นอกจากนี้ DGA ยังได้ ให้ข้อสังเกตว่าดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำา การปรับปรุงในด้านนี้จะ 

ช่วยผลักดันอันดับโดยรวมของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้

เดนมาร์ก - อันดับที่ 1

เกาหลีใต้ - อันดับ 3

คำาอธิบาย - การให้บริการของภาครัฐบนระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ 

เข้าถึงของประชาชน

วิธีการจัดอันดับ – สำาหรับเกณฑ์การวัดนี้ IMD ได้นำาการจัดอันดับด้าน 

e-government ขององค์การสหประชาชาติมาใช้ โดยตรง ซึ่งประกอบ

ไปด้วยสามดัชนีย่อย ได้แก่ ดัชนีด้านบริการออนไลน์ (OSI) ดัชนีด้าน 

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (TII) และดัชนีด้านทุนมนุษย์ (HCI)

 

ดัชนีด้าน OSI มาจากการสำารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งบุคลากร

ขององค์การสหประชาชาติอย่างน้อยสองคนได้ทำาการประเมินเว็บไซต์

ระดับชาติของแต่ละประเทศที่เป็นภาษาท้องถิ่น รวมถึงเว็บไซต์แห่งชาติ 

การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของกระทรวงในด้านท่ีเก่ียวข้อง  

เช่น การศึกษา แรงงาน การบริการ ทางสังคม สาธารณสุข การเงิน และ 

สิ่งแวดล้อม

การเลือกเว็บไซต์ระดับชาติในการประเมินจะมาจากการสำารวจหน่วยงานของ

แต่ละประเทศผ่านแบบทดสอบ MSQ (Member States Questionnaire) 

สำาหรับประเทศไทย สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) มีหน้าที่

รับผิดชอบในการตอบแบบสอบถามนี้และมีหน้าที่ปรับปรุงระบบการ

บริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

รัฐบาลของเดนมาร์กให้บริการโซลูชั่นและข้อมูลผ่านจุดบริการ 

ตนเองดิจิทัลแบบครบวงจร

• กลยุทธ์พ้ืนฐานทางดิจิทัลของ

 ประเทศเดนมาร์กคือการใช้รหัส

 ดิจิทัล (เรียกว่า NemIDs) ซึ่ง

 ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

 บริการของท้ังภาครัฐและบาง

 ส่วนของภาคเอกชนไ ด้ครบ

 วงจรด้วยบัญชีผู้ ใช้เดียว เช่น

 การยื่นภาษี การจ่ายค่าโทรศัพท์ 

 และการนัดหมายแพทย์

เกาหลีใต้พัฒนากลไกรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูล 

และบริการแก่ประชาชน และทำาให้เกิดความสัมพันธ์ดังต่อไปน้ีข้ึน

• รัฐบาลถึงรัฐบาล (G2G)

• รัฐบาลถึงธุรกิจ (G2B) 

• รัฐบาลถึงประชาชน (G2C)

การบริหารงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ผู้ ให้ข้อมูล : สหประชาชาติ

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD 
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สถานการณ์ปัจจุบัน

งบประมาณการศึกษาไทย (คิดเป็น 3.8% ของ GDP) - ในปี 2561 

ประเทศไทยใช้งบประมาณในการศึกษาทั้งหมด 523,570 ล้านบาท 

ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 

งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2559 

ซ่ึงมีงบประมาณ 550,000 ล้านบาท เป็น 511,000 ล้านบาทในปี 2562 

ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยในเกณฑ์นี้ลดลงถึง 8 อันดับในช่วงปี 

2560-2562 ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจริง

การวิเคราะห์ปัญหา

โดยพ้ืนฐานแล้วงบประมาณของประเทศไทยด้านการศึกษาถือว่าเป็น 

ส่วนใหญ่ที่สุดของงบประมาณรัฐบาล ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ 

อาจยังไม่มีประสิทธิภาพพอและการจัดสรรงบประมาณของแต่ละ 

จังหวัดอาจมีความแตกต่างกันได้มากถึง 3 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า 

การจัดสรรงบไม่ได้คำานึงถึงความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้งบประมาณ 70% ถูกใช้ ใน

การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่มีเพียง 4% 

เท่าน้ันที่ใช้ ในระดับอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าต่ำามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ในทางข้อมูล ปัจจุบันประเทศไทยส่งข้อมูลเฉพาะงบประมาณที่จัดสรร 

ให้กระทรวงศึกษาธิการไปยัง IMD ส่งผลให้การประเมินค่าใช้จ่ายด้าน 

การศึกษาต่ำากว่าความเป็นจริงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจาก

หน่วยงานภาครัฐอื่น (เช่น กรมการปกครองส่วนภูมิภาค) อยู่ด้วย 

ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

จะช่วยแสดงให้เห็นสถานการณ์จริงของการศึกษาไทย และทำาให้ประเทศ

ไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นได้

ออสเตรเลีย - อันดับที่ 21

นอร์เวย์ - อันดับที่ 15

คำาอธิบาย – ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนของ GDP 

ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของหน่วยงานรัฐทั้งหมด รวมถึง 

กระทรวงอื่น ๆ นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รัฐบาลท้องถิ่น

และหน่วยงานในระดับภูมิภาค

ผู้ ให้ข้อมูล : สำานักงบประมาณ 

Methodology – ประเทศไทยจัดส่งงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ IMD เพื่อใช้สำาหรับการวิเคราะห์ แม้ว่าวิธีการนี้จะชัดเจนและดูเรียบง่าย 

แต่ยังมีข้อจำากัดเน่ืองจากไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาท้ังหมดของ

หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ไว้ด้วย

รัฐบาลออสเตรเลียมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ครูที่ต้องการสอนใน 

พื้นที่ชนบท

 • รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ดอลลาร์ต่อปี 

  ให้สำาหรับผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่นและต้องการศึกษาต่อด้านการสอน

 • ผู้ท่ีได้รับทุนน้ีจะต้องสอนเพ่ือใช้ทุนในโรงเรียนรัฐบาลตามระยะ 

  เวลาที่รัฐบาลกำาหนด

การกำากับดูแลระบบการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง

และหน่วยงานท้องถิ่น

• รัฐบาลกลางนอร์เวย์เป็นผู้กำาหนด 

 เป้าหมายและกรอบการทำางาน ใน  

 ขณะที่เทศบาลเป็นผู้ดูแลโรงเรียน 

 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ตอนต้น ส่วนการปกครองระดับ 

 มณฑล (County) จะกำากับดูแล 

 โรงเรียนมัธยมปลาย

• สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการ 

 ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่รวมถึง 

 วิธีการจัดสรรทรัพยากรและ 

 งบประมาณให้สอดคล้องกับ 

 ความต้องการในแต่ละพื้นที่

ค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านการศึกษา

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD 

[2560-2562]
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สถานการณ์ปัจจุบัน

22% ของประชากรหญิงไทยสำาเร็จการศึกษา – แม้ว่าผู้จบปริญญา 

เกือบ 60% เป็นผู้หญิง แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีแค่ 20% ของ 

ประชากรไทยทั้งหมดที่มีวุฒิการศึกษาตามระบบ ISCED 2011 (รหัส 

5/6/7/8) 

ตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากสถิติจะนับรวมคน 

รุ่นใหม่ (ซ่ึงมีอัตราสำาเร็จการศึกษาสูงกว่าโดยไม่นำาข้อมูลของคนรุ่นเก่า 

(ซึ่งมีอัตราสำาเร็จการศึกษาต่ำากว่า) มาคำานวณ สำาหรับประเทศไทย 

อันดับในดัชนีด้านจำานวนประชากรหญิงที่สำาเร็จการศึกษาค่อนข้างคง

ที่โดยตกลงหนึ่งอันดับจากปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ปัญหา

ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการเพ่ิมจำานวนประชากรหญิงท่ีสำาเร็จ

การศึกษาแต่จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาโดยรวมยังคงต่ำาอยู่โดยมี

ประชากรไทยประมาณ 20% เท่านั้นที่ ได้รับการศึกษาในระดับสูง 

นอกจากนี้ประชากรหญิงที่เลือกศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมถึงวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) มีจำานวน

น้อยลง รวมถึงมีปัจจัยด้านทุนการศึกษาท่ียังคงเป็นอุปสรรคท่ีสำาคัญ

ที่สุดในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูง

ในทางสถิติสำานักงานสภาการศึกษาใช้แบบสำารวจเพื่อระบุจำานวน

ประชากรหญิงที่สำาเร็จการศึกษา เนื่องจากฐานข้อมูลของสำานักงาน

สภาการศึกษามีข้อจำากัดทั้งในด้านข้อมูลประชากรที่สำาเร็จการศึกษา

ในช่วงปีก่อนหน้าและไม่มีการรวมข้อมูลจากปีที่ผ่านมาเข้าด้วยกัน 

ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้การรวบรวมข้อมูลทางสถิติเป็นไปได้ยากและทำาให้

ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาวิธีการเก็บข้อมูลผ่านแบบสำารวจอยู่

ผู้ ให้ข้อมูล : สำานักงานสภาการศึกษา (OEC)

สหรัฐอเมริกา - อันดับที่ 11

เกาหลี - อันดับที่ 3

คำาอธิบาย – จำานวนประชากรเพศหญิงระหว่างช่วงอายุ 25-64 ปี ที่จบ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสัดส่วนของประชากรเพศหญิงอายุ 25-64

ปีท้ังหมด โดยข้อมูลอ้างอิงจาก International Standard Classification 

of Education (ISCED) 2011 (รหัส 5/6/7/8) ซ่ึงประกอบด้วยอาชีวศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

วิธีการจัดอันดับ – ประเทศไทยรวบรวมข้อมูลผ่านการสำารวจ 200,000 

ครัวเรือนเป็นหลัก จากนั้น OEC ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งด้วยฐานข้อมูล

ของตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าตัวเลขแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์จริง และ

สุ่มเลือกกลุ่มอายุหน่ึงกลุ่มในปีน้ัน ๆ เพื่อเปรียบเทียบตัวเลขว่าถูกต้อง ท้ังน้ี 

ฐานข้อมูลของสำานักงานสภาการศึกษามีจำากัดมากและสามารถเข้าถึงได้เพียง

ข้อมูลของประชากรที่อยู่ในระบบการศึกษาในปีที่ระบุเท่านั้นโดยยังไม่มีการ

รวมข้อมูลจากปีก่อนหน้าเข้าไว้ด้วยกัน

American Association of University Women (AAUW) ส่งเสริม 

ความเสมอภาคในผู้หญิงผ่านการสนับสนุน การศึกษา และการวิจัย

• ในแต่ละปี AAUW มอบเงินทุน 3,500 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 แก่นักศึกษาหญิงในรูปแบบของทุนวิจัย เงินสนับสนุน และรางวัล รวม 

 ทั้งมอบให้กับโครงการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน

• องค์กรนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศ มีสมาชิกทั้งหมด 170,000 คน และ 

 ร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 800 แห่ง

เว็บไซต์ระดมทุนจากสาธารณชน Upstart ใช้ระบบ Crowdfunding 

เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

 • เว็บไซต์น้ีช่วยให้ผู้คนสามารถให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับ 

  ปริญญาตรีตามที่ต้องการ

 • ผู้ท่ีสนับสนุนนักเรียนเหล่าน้ีจะได้รับเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ ใน 

  อนาคตของนักเรียนในช่วงเวลาท่ีกำาหนด ผ่าน “สัญญาด้านทุนมนุษย์”

จำานวนประชากรหญิงที่สำาเร็จการศึกษา

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD  

[2560-2562]

2017

44

2018

44

2019

45
th



บทวิเคราะห์การจัดอันดับด้านความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD 27

สถานการณ์ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศคิดเป็น 1% ของ GDP 

- ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำาให้การจัดอันดับ IMD ในเกณฑ์ดังกล่าวปรับสูง 

ขึ้นถึง 10 อันดับจากปี 2560 ถึงปี 2562 โดยอุตสาหกรรมหลักที่

ส่งผลต่ออันดับที่สูงขึ้นนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและ

ปิโตรเลียม นอกจากนี้ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5% ของ GDP ภายในปี 2564 และ 2% 

ในปี 2569

แรงผลักดันจากภาคเอกชน - ค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนซึ่งคิดเป็น 

80% ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง 47% 

CAGR [Compound Annual Growth Rate] (2556-2560) ใน 

ขณะที่ภาครัฐซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของทั้งหมดปรับเพิ่มขึ้นเพียง 

1% CAGR จะเห็นได้ว่า ภาคเอกชนยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่าง 

ต่อเนื่องโดยเกิดจากการแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรมส่ง

ผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงซึ่งภาครัฐ 

ตอบสนองกับสถานการณ์นี้โดยให้ข้อเสนอและผลประโยชน์เพื่อเป็น 

แรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ของประเทศ

การวิเคราะห์ปัญหา

ภาครัฐและเอกชนของไทยให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา 

เป็นอย่างมาก โดยภาครัฐได้ ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  (เช่น การลดหย่อนภาษี 

จากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาได้ถึง 300%) เพื่อส่งเสริมการ 

ลงทุนในด้านนี้ อย่างไรก็ตามหลายบริษัทไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ 

ดังกล่าวและบางบริษัทมีความเห็นว่ากระบวนการขอรับสิทธิมีความ 

ซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้การขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การลงทุนมีความจำากัดอีกด้วย

สอวช. เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา

ผ่านแบบสอบถาม ทั้งนี้องค์กรจำานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค 

เอกชนซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของตัวเลขทั้งหมดเลือกที่จะไม่ตอบ 

แบบสอบถาม ด้วยเหตุน้ี สอวช. จึงมองว่าข้อมูลท่ีได้รับมีการประเมิน

ท่ีต่ำาไปกว่าความเป็นจริงซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่าน้ีจะช่วยปรับอัน

ดับของประเทศไทยให้สูงขึ้น

ญี่ปุ่น - อันดับที่ 6

สิงคโปร์ - อันดับที่ 18

คำาอธิบาย – ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งคิดเป็นร้อยละของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัยและพัฒนา (คิดเป็นร้อยละ) เป็นการวัดค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งออก 

เป็นหลายประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายสำาหรับบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

หรือค่าใช้จ่ายสำาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ผู้ ให้ข้อมูล : สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วิธีการจัดอันดับ – ปัจจุบันประเทศไทยใช้แบบสำารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล  

โดย สอวช. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 

ของภาคเอกชนรวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ 

ซึง่ประกอบด้วยรฐับาล ภาคการศึกษาระดับสงู รฐัวสิาหกิจ และกลุม่องค์กร 

ไม่แสวงหาผลกำาไร ทั้งนี้ การกำาหนดกรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลที ่

แตกต่างกันระหว่าง สอวช. และ IMD ทำาให้เกิดความล่าช้าของข้อมูลถึง 

สองปี โดยดัชนี IMD ปี 2562 จะใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาจาก

ปี 2560

“ระบบภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา” ของญี่ปุ่นทำาให้ค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาช่วยลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้

 • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระดับชาติ

 • ให้เครดิตภาษี 20% ถึง 30% สำาหรับค่าใช้จ่ายจากโครงการวิจัยซ่ึงเพ่ิม 

  การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทขนาดใหญ่

หน่วยงาน Technology for Enterprise Capability Upgrading 

ของสิงคโปร์ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยด้านการวิจัยและพัฒนา

 • เมื่อมีบริษัทต้องการเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานนี้จะจัด 

  หานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น ๆ  ให้กับ 

  บริษัทเพื่อช่วยดำาเนินโครงการวิจัยเป็นระยะเวลาสูงสุดถึงสองปี

 •  ให้เงินสนับสนุนมากถึง 70% ของค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ 

  หน่วยงานนี้จัดหาให้

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

IMD ranking trend for Thailand 

[2017-2019]
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สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังหมด 

ประมาณ 4 ล้านคน - ในปี 2561 สำานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกาศว่ามีบุคลากรมากกว่า 4 ล้านคน

ที่ทำางานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามอันดับใน 

เกณฑ์นี้ของ IMD กลับคงที่ตลอดระยะเวลาสามปี

การวิเคราะห์ปัญหา

การจ้างงานทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคของไทยนั้นอยู่ในระดับท่ี 

ใกล้เคียงกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) แม้จะมีแนวทางที่ต่างกันในการ 

ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จาก 

การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ีได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงมากขึ้นใน

การคิดค้นและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา

สำาหรับดัชนีในข้อนี้ IMD อ้างอิงข้อมูลจาก BMI ซึ่งนำาสถิติของ 

สำานักงานสถิติแห่งชาติมาใช้ โดยตรง อย่างไรก็ตามข้อมูลระหว่าง 

สองหน่วยงานนี้ยังไม่ตรงกัน นอกจากนี้ข้อมูลการจ้างงานในสาขา 

วิทยาศาสตร์และเทคนิคจากภาคเอกชนถือเป็นข้อมูลที่สำาคัญ แต่กลับ

ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องแสดง

ข้อมูลขององค์กรในด้านน้ีส่งผลให้ข้อมูลทางสถิติไม่สมบูรณ์ด้วย

เช่นกัน

ผู้ ให้ข้อมูล : Business Monitor 

     International (BMI)

สหราชอาณาจักร - อันดับ 8

ออสเตรเลีย - อันดับ 6

คำาอธิบาย - จำานวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคิดเป็น 

ร้อยละจากการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการจ้างงานอย่างเป็นทางการ

ภายในภาค "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" อ้างอิงระบบ NACE2 (มาตรฐาน

การแบ่งหมวดหมู่ทางสถิติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรป) หมวดหมู่ 

M (หรือเทียบเท่า)

วิธีการจัดอันดับ – BMI นำาสถิติของสำานักงานสถิติแห่งชาติมาใช้ โดยตรง 

โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำาเนินการสำารวจผ่านแบบ

สอบถาม (ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 80,000 คน) เพื่อรวบรวมข้อมูล 

อย่างไร ก็ตามตัวเลขที่ BMI กับ สำานักงานสถิติแห่งชาติอ้างอิงนั้นยังมี

ความคลาดเคลื่อนระหว่างกันอยู่

รัฐบาลรวมถึงชุมชนและสถาบันต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรต่าง 

จัดทำาโครงการเพื่อเพิ่มทักษะด้าน STEM

• พนักงานของ Tech Partnership ได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกงานร่วม 

 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาท่ี 

 ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้เชิงวิชาการและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ 

 ได้วุฒิการศึกษาเมื่อจบโครงการ

• ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท้ังในโรงเรียน 

 และศูนย์การศึกษาระดับชุมชน

ออสเตรเลียเปิดตัวการฝึกอบรมด้านทักษะ STEM และการฝึกงานเพื่อ 

ส่งเสริมการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง

• โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษาด้านปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน  

 (The Supporting Artificial Intelligence in Schools) มีวัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ความรู้ ในเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์สำาหรับบุคลากรในอนาคต

• รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรเงินทุนกว่า 64 ล้านเหรียญให้กับกองทุน 

 เพื่อการเรียนรู้ทักษะด้าน STEM ตั้งแต่วัยเด็ก

การจ้างงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

อันดับของประเทศไทยในดัชนี IMD 

[2560-2562]
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การใช้แบบสอบถามแทนการใช้สถิติจริง

การใช้แบบสอบถามมักไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล 

ตามจริงของประชากรทั้งหมด

ข้อมูลถูกแยกจัดเก็บอยู่ ในหลายหน่วยงาน

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ระหว่างหลายหน่วยงานอาจเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก

ไม่มีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ที่ทำาหน้าที่เก็บข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ

พบว่ามีสถิติท่ีแตกต่างกันสำาหรับข้อมูลชุดเดียวกัน

ภาคเอกชนไม่มีส่วนร่วมในการกรอกแบบ 

สอบถามต่าง ๆ

ภาคเอกชนไม่มีความจำาเป็นหรือแรงจูงใจในการ

ให้ความร่วมมือ

ข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้อันดับของ 

ประเทศไม่ดี

ข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลสถิติระดับจังหวัด 

ขาดหายไป

แหล่งข้อมูลต่างประเทศที่ ไม่น่าเชื่อถือ

แหล่งข้อมูลนานาชาติจากบางหน่วยงานอาจไม่มี

วิธีการเก็บข้อมูลในประเทศไทยที่ถูกต้องและ 

แม่นยำา

นำาเสนอวิธีที่จะเก็บข้อมูลสถิติตามจริง 

หรือสร้างแบบสอบถามในรูปแบบอื่น

สภาดิจิทัลฯ สามารถช่วยสนับสนุนในการกระตุ้น 

ให้หน่วยงานเอกชนตอบแบบสอบถามที่ได้รับ 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความจริง

สภาดิจิทัลฯ เข้าช่วยเหลือด้านการประสานงาน 

หน่วยงานต่าง ๆ

สภาดิจิทัลฯ สามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ  

เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น  

โดยทำาหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อรวบรวมข้อมูล

จัดการประชุมประจำาปีเพื่อสร้างข้อตกลงในด้านสถิติ

สภาดิจิทัลฯ สามารถจัดการประชุมประจำาปีเพื่ออำานวย 

ความสะดวกในการรวบรวมสถิติ

ขยายเครือข่ายบริษัทที่เป็นสมาชิก  

เพื่อสร้างความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

สภาดิจิทัลฯ สามารถเป็นตัวแทนในการกระจายแบบสอบถาม

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อ IMD เพื่อหารือความเป็นไปได ้

ในการเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

IMD ให้การยกเว้นกับหลายประเทศ 

ในกรณีมีแหล่งข้อมูลที่แม่นยำากว่า

จัดส่งข้อมูลให้ IMD เมื่อข้อมูลสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ข้อมูลที่ผิดพลาดจะแสดงถึงผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้อง 

กับการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริง และอาจทำาให้การวางแผน 

พัฒนาในอนาคตคลาดเคลื่อนได้

จากการจัดอันดับของประเทศไทยตามที่นำาเสนอไปก่อนหน้านี้ สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมหารือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในแต่ละด้านตามที่ได้คัดเลือก 

มาวิเคราะห์และพบว่าสาเหตุของการได้อันดับที่ไม่ดีมักเกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกมักมีปัญหาทางข้อมูลในรูปแบบ 

เดียวกันโดยมีบางปัญหาที่เกิดขึ้นในเกณฑ์มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ทางสภาฯ ได้รวบรวมปัญหาเหล่านี้และอ้างอิงกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์และกำาหนด 

กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้เป็นวิธีการรับมือกับปัญหาแบบเร่งด่วนเพื่อปรับอันดับของประเทศไทยในแต่ละเกณฑ์ให้อยู่ในตำาแหน่งท่ีควรจะได้

รับตามความเป็นจริง คำาอธิบายปัญหาต่าง ๆ และกลยุทธ์การรับมือที่เหมาะสมมีดังต่อไปนี้

ปัญหาที่พบบ่อยของประเทศไทยในการจัดอันดับดัชนีวัดความสามารถ

ในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

ปัญหาที่พบบ่อย กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา
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กรณีศึกษาจากต่างประเทศ: โครงการดิจิทัลอินเดีย
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แม้อันดับของเกณฑ์ในหมวดความรู้จะลดลง แต่อินเดียก็มีอันดับสูงข้ึน 

ในด้านเทคโนโลยี (อันดับ 49) และความพร้อมสู่อนาคต (46) ซึ่งช่วยให้ 

อันดับโดยรวมของอินเดียในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 

ทางดิจิทัลของ IMD สูงขึ้นถึง 6 อันดับ สำาหรับเกณฑ์ที่อินเดีย 

มีอันดับสูงขึ้น ได้แก่ ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การเผยแพร ่

ผลงานวิจัยและพัฒนา การลงทุนด้านโทรคมนาคม และการมีส่วนร่วม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2562 อยู่ที่อันดับ 4 ในด้านผู้สำาเร็จ

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (หมวดความรู้) และอันดับ 2 ในด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา (หมวดความรู้) ส่วนการลงทุนด้าน 

โทรคมนาคม (หมวดเทคโนโลยี) ปรับสูงขึ้นจากอันดับที่ 42 เป็น

อันดับหนึ่ง (2560- 2561) โดยการมีผู้ประกอบการทางโทรคมนาคม

ใหม่เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้อันดับปรับสูงขึ้นและการมีส่วนร่วมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (หมวดความพร้อมสู่อนาคต) ปรับตัวขึ้น 8 อันดับ

จากอันดับที่ 23 สู่อันดับ 15 ในช่วงปี 2561-2562

ผลการดำาเนินงานของอินเดียในการจัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

รูปที่ 12: การจัดอันดับปัจจัยหลักทั้ง 3 ปัจจัยของอินเดียในห้าปี

  ที่ผ่านมา

1

7

9

2015 2016

ความรู้ เทคโนโลยี ความพร้อมสู่อนาคต

2017 2018 2019

(2015)

(2019)

ประเทศ

จีน

เกาหลีใต้

อินเดีย

ไทย

สิงคโปร์

สหราชอาณาจักร 

ฝรั่งเศส

มาเลเซีย

22

10

44

40

2

15

24

26

11

8

6

2

1

3

4

5

2562
จาก 

2558
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ภาพรวมของโครงการดิจิทัลอินเดีย

วิสัยทัศน์ของโครงการดิจิทัลอินเดีย คือการปฏิรูปอินเดียให้เป็นสังคม 

ที่มีอำานาจทางดิจิทัลและมีเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ โดยองค์ 

ประกอบท่ีสำาคัญของโครงการน้ีคือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  

การบริหารงานของภาครัฐและการบริการและประชาชนที่มีทักษะทาง 

ดิจิทัล โครงการดิจิทัลอินเดียมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันเสาหลักทั้งเก้า 

ตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้น และมีโครงการย่อยที่สำาคัญดังต่อไปนี้

โปรแกรมเพื่อการชำาระและโอนเงินทางดิจิทัล

Jandhan-Aadhaar-Mobile เป็นโปรแกรมท่ีใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ผ่านไบโอเมตริกท่ีเชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับ ID ทางดิจิทัล โดยปัจจุบัน 

ชาวอินเดีย 1,200 ล้านคนและบัญชีธนาคาร 870 ล้านบัญชีได้มีการ 

เชื่อมต่อเพื่อใช้งานโปรแกรมนี้ โครงการนี้ยังรวมการชำาระเงินและการ 

โอนเงินแบบดิจิทัลเข้าด้วยกันทำาให้ ใช้งานได้สะดวกและช่วยกระตุ้นให้ 

ผู้บริโภคในอินเดียใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นอีกด้วย

เครือข่ายไฟเบอร์แห่งชาติ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ราคาไม่แพงและแพร่หลายซึ่งจะอำานวยความสะดวกในการให้บริการ 

ด้านสุขภาพ การศึกษา และการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการ 

อื่น ๆ ที่จะดำาเนินการในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกแก่ประชาชนอินเดียทุกคน 

นอกจากนี้รัฐบาลยังจำาหน่ายแบนด์วิดธ์ของภาครัฐ คือ BharatNet 

การเชื่อมต่อบรอดแบรนด์

•  บรอดแบรนด์สำาหรับพื้นที่ท้องถิ่น

•  National Information Infrastructure (NII)

โครงการระยะสั้น (Early Harvest)

• โครงการที่สามารถดำาเนินการได้ ในระยะสั้น

• เช่น การเก็บข้อมูลทางไบโอเมตริก การพัฒนา 

 Wi-Fi ในมหาวิทยาลัย และพื้นที่สาธารณะ  

 และการแปลงหนังสือให้อยู่ในรูป E-Books

ความรู้ไอทีเพื่อการประกอบ 

อาชีพ

•  การอบรมด้านไอทีในเมือง 

 ขนาดเล็กและหมู่บ้านสำาหรับ 

 อาชีพด้านไอที

•  จัดเตรียมให้ออฟฟิศ 

 พร้อมสู่การเติบโตด้าน ICT

การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์

•  ตั้งเป้าให้การนำาเข้าเป็นศูนย ์

 ภายในปี 2563

•  สร้างแรงจูงใจด้านภาษี  

 สินค้ามูลค่าสูง และการ 

 วิจัยและพัฒนาในด้าน 

 อิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท ์

เคลื่อนที่ที่ครอบคลุม

•  เพิ่มการเข้าถึงเครือข่าย

 และลดช่องว่างที่เกิดขึ้น

โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ

•  ศูนย์บริการสาธารณะ  

 (CSCs)

•  การพัฒนาที่ทำาการไปรษณีย์ 

 ให้เป็นศูนย์รวมบริการ

E-Governance

•  การปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่

•  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

•  การบูรณาการแพลตฟอร์มและบริการ

การเข้าถึงข้อมูลสำาหรับทุกคน

•  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

•  การสื่อสารสองทางระหว่างรัฐและ 

 ประชาชน

e-Krati: การให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

•  e-Education และ e-Healthcare การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผน ความปลอดภัย  

 การเกษตร การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการให้บริการทางกฎหมายและความมั่นคง

ให้กับกลุ่มผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ ในราคาที่ถูกลงถึง 

75% เพื่อเป็นการลดต้นทุนการเข้าถึงบริการดิจิทัลของประชาชนท่ัวไป

แพลตฟอร์ม MyGov เพื่อการระดมความคิดจากสาธารณชน

"MyGov" เป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมระดมความคิดด้าน

การบริหารจัดการสำาหรับโครงการและแผนงานของรัฐบาล รวมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 

แอปพลิเคชั่นรวมบริการ UMANG

แอปพลิเคชั่น UMANG หรือ Unified Mobile คือแอปพลิเคชั่นบน 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบครบวงจรท่ีอำานวยความสะดวกในการเข้าถึง 

บริการภาครัฐมากกว่า 1,200 บริการในหลากหลายภาษา

การฝึกอบรมด้านไอทีให้กับผู้ที่ ไม่มีความรู้ด้านไอที

โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำาให้ทุกครัวเรือนมีอย่างน้อยหน่ึงคน 

ท่ีมีความรูท้างดิจทิลั โดยตัง้เปา้หมายไว้ท่ี 40% ของครวัเรอืนในชนบท 

ภายในปี 2563 

นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังมีโครงการสำาคัญอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ 

ตลาดเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Market - eNam) พื้นที่ 

การค้าออนไลน์ของรัฐบาล (Government eMarketplace - GeM) 

และ Digital Locker



โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

ด้านดิจิทัลที่ประสบความสำาเร็จในอินเดีย
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นอกเหนือจากภาครัฐแล้วภาคเอกชนของอินเดียยังมีบทบาทสำาคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการ

ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

เมืองอัจฉริยะ Cisco Smart City

Cisco ร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนา Cisco Smart City เป็น

โครงการนำาร่องสำาหรับชุมชนอัจฉริยะในอนาคตของอินเดีย ซึ่ง

โครงการดิจิทัลอินเดียตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเมือง 14 เมืองสู่ความ

เป็นดิจิทัล และเชื่อมต่ออีก 100 เมืองภายในห้าถึงเจ็ดปีข้างหน้า

Digital Nerve Centre (DiNC)

Tata Consultancy Services ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของ 

อินเดียเพื่อสร้างบริการด้านสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี 

Telemedicine เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 6 เดือน DiNC ได้ช่วยให้ผู้ป่วยกว่า 

500,000 รายได้ ใช้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและเข้าถึงผู้คน

อีกมากกว่า 6 ล้านคน

โครงการ Passport Seva

โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการปัญหาในการยื่นขอหนังสือ 

เดินทางที่ล้าสมัยและยุ่งยาก ส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ ในการออกหนังสือ 

เดินทางโดยทั่วไปลดลงอย่างมากจาก 60 วัน เหลือเพียง 7 วัน

ผลลัพธ์เชิงบวกจากการแข่งขันของภาคเอกชน

นอกเหนือจากโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้กล่าวไป 

ข้างต้น ภาคเอกชนเองก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอินเดียสู่ความ 

เป็นดิจิทัลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่ง 

ผู้ ให้บริการต่างแข่งขันเพื่อนำาเสนอสินค้าและบริการในราคาท่ีดึงดูด 

ความสนใจผู้บริโภค เช่น การจำาหน่ายสมาร์ทโฟนและแพ็คเกจค่าโทรใน 

ราคาถูกเป็นพิเศษสำาหรับผู้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต การแข่งขันด้าน 

ราคาของผู้ ให้บริการทำาให้ต้นทุนการเข้าถึงดิจิทัลของผู้บริโภคลดลง

มากกว่า 95% ตั้งแต่ปี 2556 ในขณะที่อัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นถึง

สี่เท่า

สิ่งที่ ได้เรียนรู้จากความสำาเร็จของอินเดีย

มีปัจจัยหลักอยู่สี่ประการที่ส่งผลให้การดำาเนินงานของอินเดียประสบ

ความสำาเร็จ ได้แก่

•  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนช่วยเร่งอัตราการยอมรับ 

 และพัฒนาระบบดิจิทัลให้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน 

 เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เมืองอัจฉริยะ หรือการให้บริการสาธารณสุข 

 ทางอิเล็กทรอนิกส์

•  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งพร้อมบริการสนับสนุนต่าง ๆ  (เช่น  

 โครงการ BharatNet ตลาดเกษตรแห่งชาติ (eNam) และ UMANG)  

 โดยเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่ออำานวยความสะดวกในการพัฒนา 

 สู่ความเป็นดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล และปรับปรุง 

 คุณภาพชีวิตของประชาชน

•  เทคโนโลยีดิจิทัลจะทำาให้การดำาเนินงานมีความโปร่งใส ซึ่งจะช่วย 

 ลดการคอร์รัปชั่นลงได้

•  การเพิ่มและปรับเปลี่ยนทักษะบุคลากรเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง และ 

 เป็นหน่ึงในกุญแจสำาคัญท่ีสุดเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับความ 

 สามารถในการแข่งขันของประเทศ



กรณีศึกษาจากต่างประเทศ:  

การปฏิรูปประเทศด้านดิจิทัลของเกาหลีใต้
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อันดับโดยรวมของเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเป็นผลมาจาก 

การพัฒนาด้านความพร้อมสู่อนาคตถึง 20 อันดับ ซึ่งเกณฑ์สำาคัญ 

ที่ทำาให้มีอันดับเพิ่มสูงขึ้นคือด้าน "การแพร่ขยายด้านหุ่นยนต์สู่ระดับ

โลก" ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ IMD นำามาใช้ครั้งแรกในปี 2562 สำาหรับ

เกณฑ์ท่ีได้รับการจัดอันดับสูงสุดของเกาหลีใต้คือด้านค่าใช้จ่ายด้าน

การวิจัยและพัฒนา (อันดับ 1) การแพร่ขยายด้านหุ่นยนต์สู่ระดับโลก 

(อันดับ 3) การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (อันดับ 1) และรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (อันดับ 3) นอกเหนือจากหัวข้อที่ได้อันดับสูงเหล่านี้ 

เกณฑ์อื่น ๆ ที่ได้ อันดับสูงขึ้นก็มีส่วนช่วยเพิ่มอันดับโดยรวมของ

ประเทศเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ด้านการฝึกอบรมพนักงานซึ่งเพิ่มขึ้น

11 ลำาดับ จากลำาดับที่ 46 ขึ้นเป็นลำาดับที่ 35 ในปี 2560-2561 

โดยได้การสนับสนุนบางส่วนจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น เช่น 

การออกกฎให้บริษัทจำาเป็นต้องดำาเนินการฝึกอบรมพิเศษสำาหรับ

ผู้พิการ เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานของเกาหลีใต้ในการจัดอันดับความสามารถใน 

การแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD

รูปที่ 13: การจัดอันดับปัจจัยหลักทั้ง 3 ปัจจัยของเกาหลีใต ้

  ในหาปีที่ผ่านมา

18
th
 

10
th
 

(2015)

(2019)

22

10

44

40

2

15

24

26

11

8

6

2

1

3

4

5

2015 2016

20

2

1

2017 2018 2019

ความรู้ เทคโนโลยี ความพร้อมสู่อนาคต

ประเทศ

จีน

เกาหลีใต้

อินเดีย

ไทย

สิงคโปร์

สหราชอาณาจักร 

ฝรั่งเศส

มาเลเซีย

2562
จาก 

2558
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2530 2538 2544 2551 2556 2560 - ปัจจุบัน

ความสำาเร็จด้านดิจิทัลของเกาหลีใต้ไม่ได้เกิดข้ึนในช่ัวข้ามคืน แต่เป็นการ 

พัฒนาระยะยาวด้วยแผนการที่ต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 20 ปีของ 

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล เกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ 

และ ออกกฎหมายด้านดิจิทัลหลายรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างราก 

ฐานที่แข็งแกร่งในช่วงแรกจนถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

และเทคโนโลยีขั้นสูงในเวลาต่อมา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้

หลังจากเปิดตัวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2544 การจัดอันดับด้าน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีปรับตัวดีขึ้น 10 อันดับภายใน 3 ปี  

ในช่วงเวลานี้รัฐบาลให้ความสำาคัญกับ 11 โครงการหลัก เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์และตรากฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับรัฐบาล 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจัยความสำาเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ 

เกาหลีใต้คือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความสม่ำาเสมอ การจัดการ 

โครงการที่เน้นประสิทธิภาพเป็นสำาคัญ และความร่วมมือระหว่างผู้ที ่

เกี่ยวข้อง ความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งผลให้

ประเทศก้าวขึ้นเป็นผู้นำาระดับโลกด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกาหลีใต้มี

ท้ังการให้บริการจัดซ้ือจัดจ้าง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการด้านภาษีที่ครอบคลุม  บริการทางราชการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการจดสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ และ e-people หรือช่องทาง 

เพื่อร้องเรียนปัญหาและสนทนาออนไลน์

อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลของเกาหลีใต้

เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ตระหนักถึงความสำาคัญของเน้ือหาดิจิทัล  

จึงได้จัดตั้งองค์กรกำากับและดูแลเนื้อหาสร้างสรรค์แห่งเกาหลี 

(KOCCA)      ข้ึนในฐานะองค์กรผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

ด้านเนื้อหาดิจิทัลของเกาหลีโดยเฉพาะ ซึ่งหน้าที่ของ KOCCA

ครอบคลุมถึงเกม แอนิเมชั่นและตัวละครต่าง ๆ การ์ตูน ดนตรี การ

เผยแพร่เนื้อหาและแฟชั่น โดยมีโครงการที่สำาคัญ ได้แก่ การสนับสนุน

ทางการเงินและให้ความช่วยเหลือ โครงการ Contents Korea Lab 

รวมถึงการจัดกิจกรรมและการประกวดต่าง ๆ นอกจากนี้องค์กรยัง

ให้การสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือสำาหรับการผลิตเนื้อหา

ในท้องถิ่น การส่งเสริมการตลาด และการขยายตลาดในต่างประเทศ

เพื่อดึงดูดการลงทุนและการสรรหารวมถึงพัฒนาบุคลากรท่ีมีความคิด

สร้างสรรค์อีกด้วย

• โครงการเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารรัฐกิจ 

 สู่ความเป็นดิจิทัล

• ระบบข้อมูลพื้นฐาน 

 แห่งชาติ System 

 Project

• กฎหมายเกี่ยวกับ 

 เครือข่ายดิจิทัล 

 (2528)

• แผนงานเบื้องต้น 

 เพื่อประชาสัมพันธ์ 

 เกี่ยวกับการปฏิรูป 

 ด้านข้อมูล

• แผนงานด้านรัฐบาล 

 อิเล็กทรอนิกส์ที่ 

 ครอบคลุม

• กฎหมายด้านรัฐบาล 

 อิเล็กทรอนิกส์  

 (2544)

• กฎหมายด้านการ 

 กำาจัดความเหลื่อมล้ำา 

 ทางดิจิทัล(2544)

• แผนงานด้านรัฐบาล 

 อิเล็กทรอนิกส์

• แผนงานเบื้องต้น 

 ด้าน U-Korea

• คณะกรรมการด้าน 

 นวัตกรรมภาครัฐ 

 (2003)

• แผนการปฏิรูปด้าน 

 ข้อมูลฉบับที่ 4 

• แนวทางดำาเนินการ 

 ด้านการปฏิรูปข้อมูล  

 (2552)

• แผนการปฏิรูปด้าน 

 ข้อมูลฉบับที่ 5 

• รัฐบาลยุค 3.0  

 (Government 3.0)

• กฎหมายเกี่ยวกับ 

 การเปิดเผยข้อมูล 

 สาธารณะ (2556)

• กฎหมายเฉพาะด้าน 

 เกี่ยวกับ ICT (2556)

• ระบบนิเวศธุรกิจ  

 Startup 

 ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

• การพัฒนาข้อมูลเพื่อ 

 เตรียมความพร้อม 

 สู่การปฏิวัติ 

 อุตสาหกรรมระลอก 

 ที่สี่

• แนวทางดำาเนินการด้าน 

 ข้อมูลระดับชาติ (เพื่อ 

 ครอบคลุมด้านปัญญา 

 ประดิษฐ์)

รูปที่ 14: ดัชนีด้านความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ 

  องค์การสหประชาชาติ [2545-2547]

เปรียบเทียบรายได้สื่อดิจิทัล [2562]

การเปลี่ยนสู่ดิจิทัล การปฏิรูปด้านข้อมูล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการ

โครงการ

กฎหมายรองรับ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมข้อมูลอัจฉริยะ
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รายได้ 

[ล้านดอลลาร์สหรัฐ]

สหรัฐอเมริกา

จีน

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

เกาหลีใต้

46,591

28,533

16,552

6,805

4,592
ท่ีมา: องค์การสหประชาชาติ, KOCCA, Roland Berger
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โครงการ Contents Korea Lab ให้การสนับสนุนกระบวนการทั้งหมด 

ตั้งแต่การให้คำาปรึกษาไปจนถึงการสร้างเครือข่ายการระดมทุนและการ

ตลาดเพื่อผสมผสานความคิดเข้ากับจินตนาการ จากนั้นจึงพัฒนาสู่

ผลงานสร้างสรรค์ นอกจากน้ี KOCCA ยังเป็นหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

และการประกวดอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีโอกาส

นำาเสนอผลิตภัณฑ์ของตนท้ังในและนอกประเทศรวมถึงดึงดูด

การลงทุนอีกด้วย

กรณีศึกษา: การวางแนวทางป้องกันด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(IP) โดย บริษัท Lazada

Lazada ลงนามในเอกสาร MoU ร่วมกับ Korea IP Protection 

Agency เพื่อกำาหนดกรอบการทำางานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง 

แบรนด์สินค้าเกาหลีและป้องกันการค้าสินค้าผิดกฎหมายในตลาด 

ออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำานวยความสะดวกในการรายงานและ 

ลบรายการผลิตภัณฑ์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ 

สินค้าเกาหลี นอกจากนี้ยังสร้างแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านการ

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ สมาคมการค้า และรัฐบาล

กรณีศึกษา: โครงการร่วมของ Hyundai กับ ITU-T ในการสร้าง 

มาตรฐานสำาหรับรถยนต์อัจฉริยะ

Hyundai ร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะที่จะพัฒนา 

การใช้งานของผู้ โดยสาร เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดการจราจร 

ที่แออัดและการปล่อยมลพิษ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 

นวัตกรรม ICT ความร่วมมือกับ ITU ในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท Hyundai  

สามารถสร้างแพลตฟอร์ม "รถยนต์อัจฉริยะ" ซึ่งสามารถทำาได้ทั้งการ 

บำารุงรักษาระยะไกลอัจฉริยะ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และการ 

จราจรอัจฉริยะ

สิ่งที่ ได้เรียนรู้จากความสำาเร็จของเกาหลีใต้

มีปัจจัยหลักอยู่สี่ประการท่ีส่งผลให้การดำาเนินงานของเกาหลีใต้ 

ประสบความสำาเร็จ ได้แก่

• แผนการดำาเนินงานท่ีต่อเนื่องและการบริหารโครงการโดยเน้นท่ี 

 ผลลัพธ์เป็นหลักพร้อมหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีชัดเจน เงินทุน 

 ท่ีระบุแน่ชัด และความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องคือกุญแจ 

 สำาคัญสู่ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องของเกาหลี

• การส่งเสริมการสร้างเนื้อหาดิจิทัลเป็นสิ่งสำาคัญ ซอฟต์แวร์

 เนื้อหา และบริการจะมีความสำาคัญมากกว่าฮาร์ดแวร์ในอนาคต

• การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกำาหนดนโยบายหรือกฎ 

 ระเบียบสามารถช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาด้านดิจิทัล สร้างการ 

 ทำางานร่วมกัน และส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัล

• ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีบทบาทอย่างมากในการ 

 ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนารวมท้ังเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 และระบบนิเวศดิจิทัล (เช่น กองทุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

 และเอกชนสำาหรับธุรกิจ Startup)



บทความพิเศษ5.

บทความพิเศษจากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรมและดิจิทัล 

ของประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับความสำาเร็จเบื้องหลังของ 

สภาดิจิทัลฝรั่งเศส

บทความพิเศษ36

เศรษฐกิจดิจิทัลของฝรั่งเศสกำาลังเปลี่ยนแปลง หลายบริษัทประสบ 

ความสำาเร็จในการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บริษัท 

จำานวนมากเริ่มมีความพร้อมด้านดิจิทัลสูงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู ่

ของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นอันเป็นสิ่งท่ี

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเหล่านี้มีภาครัฐเป็นส่วน 

ช่วยสนับสนุนจนประสบผลสำาเร็จในเวลาต่อมา

รัฐบาลฝร่ังเศสเล็งเห็นว่าสิ่งสำาคัญท่ีทำาให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

ประสบความสำาเร็จได้ คือ การเปิดกว้างทางข้อมูลของภาคเอกชน 

และรัฐบาล รัฐจึงมุ่งเน้นไปที่การนำากลยุทธ์ทางดิจิทัลไปใช้เพื่อให้เกิด 

ประชาธิปไตยที่โปร่งใส ปรับปรุงรัฐบาลให้ทันสมัย และขับเคลื่อน 

ประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมี Data.gouv.fr 

และ SIRENE เป็นตัวอย่างสำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ 

ประเทศในด้านนี้ ในปัจจุบัน ฝรั่งเศสอยู่ในระดับแนวหน้าด้านข้อมูล 

เปิด (Open Data) ในทวีปยุโรป และได้รับการจัดอันดับเป็นที่สี่ของ

โลกในการจัดอันดับ Open Data Barometer โดย World Wide 

Web Foundation ความสำาเร็จเช่นนี้นำาไปสู่คำาถามว่าฝรั่งเศสทำาอย่าง

ไรจึงพัฒนาความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจนประสบความสำาเร็จได้

หนึ่งในบุคคลสำาคัญเบื้องหลังความสำาเร็จคือ Axelle Lemaire อดีต 

รัฐมนตรีผู้ดูแลด้านนวัตกรรมและดิจิทัลของประเทศฝรั่งเศส  

โดยปัจจุบัน Axelle เป็นพาร์ทเนอร์ของ Roland Berger บริษัท 

ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ระดับโลก และประจำาอยู่ที่สำานักงานในปารีส เธอ

เข้าร่วมงานกับบริษัทในปี 2561 และได้รับเลือกเป็น Global Head 

ของ Terra Numerata ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปิดที่ประกอบไปด้วย

บริษัทกว่า 90 แห่งในระบบนิเวศทางดิจิทัล ทั้งธุรกิจ Startup ผู้ ให้ 

บริการทางเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ทางข้อมูล บริษัทเอเจนซี่ทาง

ดิจิทัล และอีกมากมาย Axelle ให้การสนับสนุนลูกค้าของบริษัทผ่าน

แพลตฟอร์มนี้จนประสบความสำาเร็จ โดยช่วยในการเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัลของลูกค้าผ่านการยกระดับการให้บริการท่ีหลากหลายจาก

พาร์ทเนอร์ทางดิจิทัลที่ดีที่สุด ผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญทางดิจิทัล

และกลยุทธ์การเติบโตจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนานาชาติของ

Roland Berger

นอกจากนี้ Axelle ยังมีบทบาทอย่างมากในแวดวงการเมืองฝรั่งเศส 

โดยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสและปฏบิัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีผู้ดแูลดา้น

นวัตกรรมและดิจิทัลระหว่างปี 2557-2560 หนึ่งในความสำาเร็จที่ 

โดดเด่นของ Axelle ในช่วงเวลานั้นคือ “Digital Republic Bill“ โดย 

ร่วมมือกับสภาดิจิทัลของฝร่ังเศส (CNNum) และหน่วยงานอิสระอื่น ๆ   

ร่างกฎหมายน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

ดังนั้น จึงมีการกำาหนดให้รัฐบาลต้องเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารที่เป็น

ข้อมูลสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจ Startup และบริษัทที่อยู ่

ในช่วงเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยัง 

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นครั้งแรกท่ีร่างกฎหมายของ 

รัฐบาลได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของ 

สาธารณชนผ่านการแสดงความเห็นทางออนไลน์ จากนั้นจึงนำาไป 

พิจารณาและแก้ไขเน้ือหาของร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ ในการน้ี CNNum 

มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนร่างกฎหมายโดยจัดให้ประชาชนสามารถ 

แสดงข้อเสนอแนะผ่านทางออนไลน์เพ่ือเลือกหัวข้อด้านดิจิทัลท่ีจะ 

รวมอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้ อาจกล่าวได้ว่าความสำาเร็จของ Digital 

Republic Bill ตั้งอยู่บนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรที ่

ขับเคลื่อนด้วยเอกชน

เนื่องจาก CNNum นั้นจัดตั้งขึ้นจากคำาสั่งของประธานาธิบดีโดยตรง 

การดำาเนินงานและความสำาเร็จจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับทาง 

รัฐบาล โดยทั่วไป CNNum จะดำาเนินการตามคำาสั่งของรัฐบาลโดย 

ตรงในเรื่องท่ีได้รับการร้องขอเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของ CNNum 

คือการตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องท่ีได้รับการร้องขอและแสดง 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรูปแบบของเอกสารสาธารณะ โดยทำาหน้าท่ี

“เป็นหูเป็นตาของรัฐบาล” ดังน้ันข้อเสนอแนะเหล่าน้ีจึงเป็นกุญแจสำาคัญ 

สู่การได้รับอนุมัติจากรัฐบาลรวมท้ังการสนับสนุนจากภาคเอกชน

อย่างเต็มรูปแบบให้ดำาเนินงานจนประสบความสำาเร็จในลำาดับต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ CNNum จึงเรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำาคัญในการสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของฝรั่งเศส

Axelle Lemaire กล่าวเกี่ยวกับปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของ CNNum

"สภาที่ประสบความสำาเร็จต้องการความสามารถที่หลากหลายจากสมาชิก 

จากทุกมุมโลกดิจิทัล รวมถึงทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อถ่ายทอดคำาแนะนำา 

ของสมาชิกไปยังรัฐบาลและสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง” 
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1. โครงสร้างพื้นฐานร่วมทางดิจิทัล

2. การแข่งขันฮาร์ดแวร์และหุ่นยนต์

3. แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สู่ความเป็นสากล 

 (E-Internationalization)

4. การรับรองและให้เครดิตทางดิจิทัล

5. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

6. กองทุน Match Fund ของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัล

7. การตีพิมพ์รายงานประจำาไตรมาสของสภาดิจิทัลฯ

8. "ไทยทำา ไทยใช้" ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีอยู่เดิม

ที่มา: Roland Berger

สภาดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายให้เริ่มดำาเนินการตามแผนงานหลักซึ่งอ้างอิงตามหัวข้อ 12 กลยุทธ์ในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

ตามที่ได้กล่าวไปในบทที่ 1 โดยจะดำาเนินการเป็นระยะเวลา 5 ปี (การพลิกโฉมทางกลยุทธ์อาจมีการดำาเนินงานหลักได้มากกว่า 1 รูปแบบ) 

ซึ่งสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานหลักดังกล่าว นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ 

ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำาความเข้าใจปัญหาของแต่ละหน่วยงาน องค์กรที่ร่วมเข้าหารือในไตรมาสนี้ได้แก ่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สำานักงานเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติและสังคม เป็นต้น จากการหารือดังกล่าวได้มีการเสนอ

แนวคิดของโครงการกว่า 30 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นคัดเลือกจนเหลือเพียง 18 โครงการ 

สำาคัญที่จะให้การสนับสนุนและพัฒนาเป็นลำาดับแรก อย่างไรก็ตาม โครงการที่เหลืออาจถูกรวมเข้าในโครงการสำาคัญทั้ง 18 โครงการเนื่องจาก

ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติต่ำาและสร้างให้ โครงการมีความยั่งยืนได้ยาก

โครงสร้างพื้นฐาน

เงินทุน

ความเข้าใจ ความรู้ และการ

ปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล

ฮาร์ดแวร์

ความเชื่อมั่น

นโยบายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม 

ที่ช่วยสนับสนุน

ซอฟท์แวร์

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

(PPPP)

ความเท่าเทียมทางสังคม

ทรัพยากรมนุษย์

นวัตกรรม

ความยั่งยืน

12 กลยุทธ์

ในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

10. การศึกษาภาษีดิจิทัล

11. Big data ด้านการเกษตรกรรม

12. รางวัลและการรับรองด้านระบบนิเวศดิจิทัล

13. ประกาศนียบัตรจากสภาดิจิทัลฯ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล

14. การสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Startup ที่ยั่งยืน

15. สถาบันการศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Academy)

16. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

17. ศูนย์ข้อมูล Cloud

18. การกำาหนดและติดตามมูลค่าภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วม

สร้างพันธมิตรระหว่างบริษัทด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT เพื่อ 

สนับสนุนให้มีการใช้ โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

เช่น เครือข่าย Fiber Optic และให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อบังคับใช ้

กฎระเบียบในการใช้ โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึง

การสร้างศูนย์ข้อมูล Cloud ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเอกชน 

(DCT, TCC, FTI และ TBA) เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับการสร้างระบบดิจิทัล 

ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

Cloud ที่มีคุณภาพสูง ปรับตามความต้องการได้ง่าย และมีความมั่นคง 

ปลอดภัยสำาหรับธุรกิจไทย รวบรวมความรู้และเทคโนโลยีจากผู้ ให ้

บริการ Cloud ระดับโลกเพื่อพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

ของบุคลากรท้องถิ่นด้านระบบ Cloud และการวิเคราะห์ รวมทั้งเพื่อ

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีต้ังของข้อมูลการใช้ โครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทัลร่วมกันจะช่วยลดค่าใช้จ่ ายในระดับประเทศเพ่ิม

ประสิทธิภาพและทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่เก่ียวข้อง

ได้ ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

การสร้างแรงจูงใจในการลงทุน

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาภาษีดิจิทัล และการสร้างระบบ 

นิเวศธุรกิจ Startup ที่ยั่งยืน

พัฒนาการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าของ 

การจัดเก็บภาษีดิจิทัลที่มีต่อบริษัทที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ ใช้ และให ้

คำาปรกึษากบัภาครฐัเกีย่วกบัการจำากัดความกฎและขอ้บังคับ การศึกษา 

ดังกล่าวจะเอื้อให้เกิดการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการ 

จัดเก็บภาษีดิจิทัลเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมสรรพากร  

มีความพร้อมในการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษและกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศ 

ไทยสามารถสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Startup ที่ยั่งยืนเพื่อดึงดูด

บุคลากรที่มีความสามารถและการลงทุนเข้ามาในประเทศ ในปัจจุบัน  

ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีที่ดึงดูดการลงทุน รวมถึงสิทธิพิเศษและ 

การสนับสนุนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น สิงคโปร ์

และฮ่องกง  การสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Startup ที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

จึงจำาเป็นต้องแก้ไขประเด็นสำาคัญหลายประการ เช่น สิทธิพิเศษสำาหรับ 

บริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจ Startup รวมไปถึงความดึงดูดในการลงทุน 

สำาหรับบริษัทเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น

การพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Academy)

สร้างพ้ืนท่ีสำาหรับการศึกษาหาความรู้ทางดิจิทัลให้กับสมาชิกและ 

ประชาชนทั่วไป โดยเป็นพื้นที่สำาหรับจัดการเรียน การสัมมนา และการ 

ฝึกอบรม รวมถึงจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

สถาบันการศึกษาดิจิทัลน้ีจะจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาและ 

ปรับเปล่ียนทักษะดิจิทัลของประชาชนในทุกช่วงอายุเพื่อให้ทุกคนมี 

ทักษะเพียงพอสำาหรับตลาดงานในอนาคต การเรียนการสอนอาจจัด 

ขึ้นในสถานท่ีจริงหรือช่องทางออนไลน์ โดยร่วมกับพันธมิตร 

หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อสร้างทักษะ 

ปรับเปลี่ยนทักษะ รวมถึงเพิ่มความรู้ด้านดิจิทัลให้กับคนไทย

นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

โดยรวมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ทำาให้บุคลากรและประชาชนไทยไม่อาจเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล 

ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเนื้อหาท่ีมีประโยชน์และทันสมัยมักเผยแพร่เป็น 

ภาษาอังกฤษ

การกำาหนดและติดตามมูลค่าภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล

สภาดิจิทัลฯ จะสร้างทีมงานด้านองค์ความรู้ซึ่งทำาหน้าที่กำาหนดและ 

ติดตามมูลค่าของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมท้ังเศรษฐกิจดิจิทัลของ 

ประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

(เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เพื่อช่วยเหลือด้านข้อมูล 

และเงินทุน ผลลัพธ์ท่ีได้อาจเป็นได้ท้ังรายงานประจำาปี เอกสารปกขาว 

หรือบทความเก่ียวกับขอบเขต ขนาด และแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ที่มา: Roland Berger
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การประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมฯ) กับสภาดิจิทัลฯ มีข้ึนในวันท่ี 15 ตุลาคม 

2562 โดยท้ังสององค์กรได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์กรและหารือ 

ถึงแนวทางพัฒนาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศ 

ผู้นำาด้านดิจิทัล ซ่ึงในความร่วมมือน้ีเอง สภาดิจิทัลฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ 

จะทำางานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและความสามารถ 

ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างสภาหอการค้าไทยและ 

สภาดิจิทัลฯ มีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยทั้งสององค์กร 

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ  และขับเคลื่อน 

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยรวมท้ังพัฒนาประเทศไทย 

ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค

ท้ังสององค์กรได้หารือเก่ียวกับโครงการท่ีดำาเนินการอยู่และแบ่งปัน 

มุมมองเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่ึงในน้ันคือการพัฒนา 

ศูนย์ E-learning ในแต่ละจังหวัด การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบ Cloud 

ระดับภูมิภาค และการสนับสนุนแผนการลงทุนของรัฐบาล

สภาดิจิทัลฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยของ 

สภาหอการค้าไทยในแต่ละจังหวัดจะสามารถพัฒนาศูนย์ E-learning 

สิ่งสำาคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล คือ การมีศูนย์กลาง 

ข้อมูลที่เป็นกลางพร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ด้วย AI การจัด 

ตั้งศูนย์ข้อมูลจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลและดึงดูด 

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มาสู่ประเทศไทย และบริษัทเทคโนโลยีเหล่า

น้ีจะเป็นผู้ผลักดันความก้าวหน้าด้านความสามารถและนวัตกรรมด้าน 

การวิเคราะห์ให้กับประเทศ

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เน้นถึง 3 โครงการหลักที่สามารถร่วมดำาเนิน 

งานกับสภาดิจิทัลฯ ได้ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที ่

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนย์ข้อมูล และตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-marketplace) โดยสภาดิจิทัลฯ ได้แสดงความต้องการที่จะช่วย 

เหลือสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการเปล่ียนแปลงทางด้านดิจิทัล 

และอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะผู้ ใช้จะชี้ใหเ้หน็ถงึดา้น 

ที่สำาคัญต่อการพัฒนารวมถึงปัญหา และสภาดิจิทัลฯ จะพัฒนาโซลูชั่น 

ดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำาคัญในการ 

เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ประธานสภาดิจิทัลฯ ได้แสดงความเห็นว่า

ทางภาครัฐอาจจัดสรรเงินสำารอง 10% ของประเทศหรือประมาณ 

668,000 ล้านบาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการ 

ลงทุนด้าน Automation เพื่อปรับปรุงกำาลังการผลิต รวมถึงการ 

เพิ่มทักษะ (upskill) หรือสร้างทักษะใหม่ (reskill) ให้แก่บุคลากรได้ 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ 

ออนไลน์หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล 

และวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เพื่อให้บริการในแต่ละพื้นที่ได้ ในการนี้ สภาดิจิทัลฯ และสภาหอการค้า 

ไทยได้มอบหมายให้สมาชิกท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเข้ามาพิจารณา 

ร่วมกันในหัวข้อนี้ต่อไป

ท้ังสององค์กรเห็นพ้องกันถึงข้อจำากัดของมาตรการจากคณะกรรม 

การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุน

เงินทุน สภาหอการค้าไทยมองว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ควรสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจด้านบริการเพ่ิมเติม นอกจากน้ียังได้หารือ 

เก่ียวกับการสนับสนุนเงินลงทุนของธุรกิจรายย่อยที่ยังไม่ประสบผล

สำาเร็จ โดยทั้งสองสภา จะเข้าประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการ 

ลงทุนในลำาดับต่อไป

สภาหอการค้าไทยและสภาดิจิทัลฯ วางแผนท่ีจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระหว่างสององค์กรเพ่ือหารือเก่ียวกับแผนงานร่วมกันโดยมีวัตถุ 

ประสงค์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทยท้ัง 

ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับการดำาเนินการในระยะสั้น สภาหอการค้าไทยเชื่อว่าผลลัพธ์ที ่

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างท้ังสององค์กรน้ันสามารถเห็นได้ 

อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการ 'Thai-Te' และ 'TAGTHAi' และการ 

สนับสนุนแผนงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน
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ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สภาดิจิทัลฯได้ร่วมบูธเพื่อแสดง

นวัตกรรมของสมาชิก ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019:  

ASEAN Connectivity  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  

ซึ่งงานดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โอกาสนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

ประธานสภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนบรรยายภายใต้

หัวข้อ "Bring Digital Future to Everyone: Making Changes to Remap 

Thailand in the Digital World" ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

การบรรยายดังกล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในปัจจุบัน 

ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยนายศุภชัยได้เน้น

ย้ำาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจดิจิทัลของประเทศไทยและดัชนี 

IMD Digital Competitiveness เพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศไทยในการพัฒนา 

ด้านความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้ทัด 

เทียมกับมาตรฐานระดับสากล   

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายนนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาดิจิทัลฯ 

เป็นผู้แทนสภาดิจิทัลฯ ขึ้นเสวนาในงาน Digital Mega Trends in 

Thailand Context  จัดขึ้นโดยสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

ภายใต้หัวข้อ "5G National Development in Thailand – The Way 

Forward" ร่วมกับนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำานวยการ 

อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

การเสวนาดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้ทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และพื้นที ่

ทดสอบเทคโนโลยี 5G 

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ  

ได้กล่าวเปิดงาน OIIO (ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์) Thailand Techland 2019   

จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมกับบริษัท โซเชียลแล็บ 

จำากัด  ภายใต้หัวข้อ "Thailand Techland Futurist for Thais" ณ รอยัล 

พารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างปรากฎการณ ์

การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือให้ 

สอดคล้องและตอบโจทย์กับ Industry 4.0 โดยมีการรวบรวมเทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศแห่งโลกอนาคต 

ในการบรรยายครั้งนี้ นายศุภชัยได้กล่าวถึงการจัดลำาดับขีดความสามารถ 

ทางด้านดิจิทัลจากดัชนี IMD Digital Competitiveness และแนวทางในการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อให้ทัดเทียมระดับสากลแก่ทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำาวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ 

ในฐานะองค์กรกลางระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งมุ่งพัฒนา

ขีดความสามารถด้านดิจิทัล ทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล และสนับสนุนให้เกิด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ 

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานประชุมเชิงวิชาการ จัดโดย 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ "อุดมศึกษาไทยใน

ยุคดิจิทัล" (สสอท.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
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วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน 

รองประธานสภาดิจิทัลฯ เป็นผู้แทนสภาดิจิทัลฯ ขึ้นเสวนาในงาน 

Thailand Local Government Summit 2019 ภายใต้หัวข้อ  

"Setting the Right Digital Ecosystem to Support Local  

Government" ร่วมกับผู้แทนจากสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน) สำานักงานสถิติแห่งชาติ และสำานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ 

บุคลากรจากองค์การปกครองท้องถ่ินได้แลกเปลี่ยนความรู้และ 

ประสบการณ อันนำาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็น “สังคม 

สีเขียว” (Green Society) และยกระดับจากการเป็น “จังหวัดอัจฉริยะ” 

(Smart Province) สู่การเป็น “Smart Thailand”

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย ได้มีการจัดประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำา

National Cloud Data Center ของประเทศไทย” ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  

โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐาน 

การให้บริการ Cloud Data Center ของผู้ประกอบการไทยสู ่

มาตรฐานระดับสากล แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยที่เกี่ยว 

ข้องกับอุตสาหกรรม Cloud Data Center รวมถึงแนวทางการ 

สร้างระบบนิเวศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจประเภท 

Cloud Data Center อีกด้วย

วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ 

รองประธานสภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในงานสัมมนาใหญ่ประจำาปี พ.ศ. 2563 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “เจาะ

อุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020” โดย ศ.ดร. วิเชียร 

ได้เน้นย้ำาภาพรวมแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล ปี พ.ศ.2563 และประโยชน ์

ของเทคโนโลยี 5G ที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศ 

ไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้

ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน 

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาดิจิทัลฯ โดยประกอบด้วย 

รองประธานสภาฯ และคณะกรรมการ ได้มีการจัดประชุมเพื่อ 

หารือเรื่อง “แนวทางการจัดทำาข้อเสนอความเห็นต่อกฎหมาย

กฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

ดิจิทัล” ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคม 

ธนาคารไทย ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยการ

ประชุมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ

และมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Cloud และ 

Cloud Data Center รวมถึงการจัดทำาข้อเสนอกฎหมายเร่งด่วนที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษา

ความปลอดภัยม่ันคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมความเห็นและนำาเสนอต่อภาครัฐ

ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธาน 

สภาดจิทัิลฯ ไดร้บัเกียรติเป็นผูแ้ทนสภาดจิทัิลฯ ข้ึนบรรยายในหัวข้อ 

“โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

ชุมชนประมงพื้นบ้าน” ณ ห้องประชุมสำานักงานประมงจังหวัด 

นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายทรงพล กุนอก กรรมการโครงการ 

ดิจิทัลมีเดีย สมาพันธ์ดิจิทัลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC)  เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้การทำาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม และเทคโนโลยี

รูปแบบใหม่ตลอดจนกระบวนการสร้างธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มและการ 

สร้างรายได้ผ่านผู้ซื้อทั่วโลก
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สภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ “ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจด้านดิจิทัลระดับโลก รวมทั้ง

พัฒนาด้านสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน” โดยนอกเหนือ

จากวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนดังกล่าว ยังมีการกำาหนดพันธกิจท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ ทั้งห้าประการขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสภา 

ดิจิทัลฯ สู่ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่ซึ่งมีเทคโนโลย ี

ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา

ในไตรมาสนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้เริ่มดำาเนินโครงการสำาคัญมากมาย  

ตั้งแต่การก่อตั้งสภาอย่างเป็นทางการภายใต้การร่วมมือกับ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเข้าร่วมเป็น 

พันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้า 

ไทย นอกจากนี้ การวางแผนและระดมสมองของสมาชิกสภาได้

นำาไปสู่การริเริ่ม 18 โครงการสำาคัญที่จะดำาเนินการโดยเร็วที่สุด 

รวมถึงโครงการอื่น ๆ  ที่จะตามมาในอนาคต การดำาเนินการเหล่านี ้

มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ได้มาตรฐาน

โลก และเพื่อกำาจัดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมโดยการใช้เทคโนโลย ี

ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

สมาชิกของสภาดิจิทัลฯ จะเริ่มดำาเนินงานโครงการสำาคัญในอีก

ไม่ช้า สภาดิจิทัลฯ จึงจำาเป็นต้องตั้งปณิธานและเป้าหมายสำาหรับ

องค์กรไว้เป็นหลัก สำาหรับปณิธานท่ีมีต่อประเทศน้ัน สภาดิจิทัลฯ 

ได้เลือกเกณฑ์จากดัชนีนานาชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะดัชนีวัดความ

สามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD เพื่อใช้เป็นแนวทาง

และสะท้อนผลการดำาเนินงานของประเทศเมื่อเทียบกับประเทศ

ชั้นนำาในด้านดิจิทัลทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับ ดังกล่าว

มีไว้เพื่อแสดงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น

สภาดิจิทัลฯ ยังคงยึดแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและ

เศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมเป็นหลัก

นับตั้งแต่นี้ ไป สภาดิจิทัลฯ จะเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ของประเทศไทย และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นใน

การเติบโตและก้าวไกลสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก นอกจากนี้ 

สภาดิจิทัลฯ จะให้ความสำาคัญกับการแก้ ไขปัญหาสังคมผ่าน 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักอีกด้วย สภาดิจิทัลฯ จะร่วมมือกับภาครัฐ 

และเอกชนรวมทั้งประชาชนท่ัวไปในการมุ่งม่ันพัฒนาด้านดิจิทัล

ให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างประเทศให้สู่ความก้าวหน้าในอีกระดับ 

พร้อมให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จนี้
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