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Highlight 

  Digital Economy ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคญัที่ภาครฐัเร่งผลกัดนัเพื่อยกระดบั
เศรษฐกจิและสงัคมของไทย โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เราจะเหน็ความคบืหน้าของ
นโยบายดงักล่าวผ่านการจดัตัง้กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม การจดัท า
แผนงาน Digital Thailand ตลอดจนการเร่งผลกัดนัโครงการอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศ ทีล่่าสดุ วนัที ่7 ธนัวาคม 2016 ครม. ไดม้มีตมิอบหมายให ้TOT 
เป็นผู้ด าเนินการใน 24,700 หมู่บ้าน และ กสทช. ด าเนินการในหมู่บ้านที่เหลอือกี 
15,732 หมู่บา้น 

 อไีอซมีองว่านโยบาย Digital Economy ถอืเป็นการสรา้งโอกาสใหแ้ก่หลายๆ ธุรกจิ แต่
ในทางกลบักนั การกา้วเขา้สูส่งัคมดจิทิลักลบัสรา้งความทา้ทายใหแ้ก่ธุรกจิแบบดัง้เดมิ 
ตลอดจนแรงงานทัว่ไปทีข่าดทกัษะดา้นดจิทิลั ทีจ่ าเป็นต้องปรบัตวัใหส้อดรบักบัความ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

 

“เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสนใจ และ
หยิบยกข้ึนมาเป็นตัวชูโรงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกว่า 80% ของประเทศที่เป็นสมาชกิ OECD 
หรอืกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น ออสเตรเลยี ญี่ปุ่น และฝรัง่เศส ต่างมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy 
ทัง้สิน้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างมาเลเซยีนัน้ กไ็ด้จดัท าแผนพฒันาประเทศสู่สงัคมดจิทิลัที่เรยีกว่า Digital 
Malaysia ตัง้แต่ปี 2012 โดยไดพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นอนิเทอรเ์น็ตควบคู่ไปกบัการสรา้งระบบนิเวศทีเ่กีย่วขอ้ง อาทิ การ
จดัตัง้ศนูยส์ง่เสรมิผูป้ระกอบการรายใหม่ ตลอดจนยกระดบัรฐับาลสู่รฐับาลดจิทิลั (e-Gov) ทัง้นี้ หลงัจากที่รฐับาลมาเลเซยีได้
ด าเนินการตามแผนดงักล่าวเพยีง 2 ปี กส็ามารถช่วยกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศไดอ้ย่างมนียัส าคญั อนัจะเหน็ไดจ้ากรายได้
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ทีเ่พิม่ขึน้กว่า 10% ต่อปี หรอืเตบิโตไดด้กีว่าช่วง 2 ปีก่อนหน้าถงึเกอืบ 3 เท่า 

ส่วนไทยนั้น ภาครัฐได้ประกาศแผน “Digital Thailand” ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากร ซึ่งจะสร้างโอกาสให้แก่อุตสาหกรรม ICT ตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า และเป็นกุญแจส้าคัญที่จะ
ปลดล็อกให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้ในเร็ววัน โดย
โครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการเพื่อยกระดบัคุณภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัซึง่ถอืเป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะต่อยอดใหเ้กดิการ
พฒันาดา้นนวตักรรม อาท ิโครงการอนิเทอรเ์น็ตหมู่บา้น 40,432 แห่ง และโครงการเคเบลิใตน้ ้า รวมมลูค่ากว่า 2 หมื่นลา้นบาท 
ซึง่แน่นอนว่าโครงการที่มเีมด็เงนิลงทุนมหาศาลเหล่านี้ย่อมส่งผลบวกโดยตรงต่อทัง้ผู้ผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ตวัแทนจดั
จ าหน่ายอุปกรณ์ ผูผ้ลติซอฟตแ์วร ์ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISPs) และผูอ้อกแบบและรบัตดิตัง้ระบบ (system integrator)  

นอกจากนี้ แผน Digital Thailand ยงัเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่ธุรกจิประเภทอื่นๆ ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิ Startup 
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Digital Economy โอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย 
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และ SMEs ทีจ่ะไดร้บัองคค์วามรูผ้่านการจดัตัง้ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการและการใหค้วามรูด้้านอคีอมเมริซ์ หรอืแม้กระทัง่
ธุรกจิแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์และธุรกจิโลจสิตกิสท์ีจ่ะไดร้บัประโยชน์ตามมาจากความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยแีละความตอ้งการใน
การขนสง่สนิคา้เพื่อรองรบัตลาดอคีอมเมริซ์ทีม่แีนวโน้มเตบิโตอย่างกา้วกระโดด  

ยิ่งไปกว่านั้น แผน Digital Thailand ยังเป็นตัวเร่งเครื่องให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนเพิ่มข้ึน โดยจาก
กรณีศกึษาในองักฤษและแคนาดาพบว่า การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นอนิเทอรเ์น็ตจะเหนี่ยวน าใหเ้กดิการลงทุนภาคเอกชน 
(crowding in effect) ตามมาอกีกว่า 10 เท่า อกีทัง้ยงัมบีทบาทในการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ไดถ้งึ 
15 เท่าของเงนิลงทุนตัง้ต้น ซึง่เมื่อมองยอ้นกลบัมายงัโครงการอนิเทอรเ์น็ตหมู่บา้นของไทยทีม่มีูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 หมื่น
ลา้นบาทแลว้ ย่อมถอืเป็นโอกาสที่จะก่อใหเ้กดิเมด็เงนิลงทุนจากภาคเอกชนตามมากว่า 1.5 แสนลา้นบาท และมสี่วนช่วยเพิม่ 
GDP ของไทยไดม้ากถงึ 2.25 แสนลา้นบาท หรอืราว 2% ของ GDP เลยทเีดยีว 

แต่ในอีกมุมหนึ่ง การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลกลับท้าให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ใหม่ๆ เนื่องจากเทคโนโลยจีะท าใหร้ปูแบบการท าธุรกจิเปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ ซึง่หากภาคธุรกจิยงัคงท าธุรกจิในรูปแบบเดมิๆ 
กอ็าจไม่สามารถแขง่ขนักบักบับรษิทั Startup หน้าใหม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยไีด ้ยกตวัอย่างเช่น การกา้วเขา้มาของ 
Uber ทีก่ าลงักลายมาเป็นภยัคุกคามโดยตรงต่อธุรกจิรถแทก็ซี ่เป็นตน้ อย่างไรกด็ ีการปรบัเปลีย่นสูโ่ลกยุคดจิทิลัไม่ไดเ้ป็นเรื่อง
ง่ายทีส่ามารถท าไดเ้พยีงชัว่ขา้มคนื โดยจากการส ารวจของ IDC บรษิทัวจิยัดา้นเทคโนโลยชีัน้น าพบว่าองคก์รราว 30% ทีจ่ะ
สามารถกา้วขา้มสูอ่งคก์รดจิทิลัไดอ้ย่างสมบรูณ์นัน้ จะตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ของผูบ้รกิาร การวางแผนอย่างรอบคอบ และความ
ร่วมมอืจากทุกหน่วยงาน   

ทัง้นี้ หากผูป้ระกอบการแบบดัง้เดมิสามารถยกระดบัตนเองสูอ่งคก์รดจิทิลัได ้แน่นอนว่าจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถลดต้นทุนจาก
ภาระงานทีไ่ม่จ าเป็น และท าใหป้ระสทิธภิาพและผลผลติในการท างานดขีึน้ ซึง่สดุทา้ยแลว้จะช่วยเพิม่ผลก าไรใหแ้ก่องคก์รไดอ้กี
ทาง โดยจากการศกึษาของมหาวทิยาลยั MIT พบว่าบรษิทัทีน่ าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างส าเรจ็จะมผีลก าไรที่เหนือกว่า
บรษิทัอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัถงึ 26% ซึง่ผลตอบแทนดงักล่าวนบัว่ามคีวามคุม้ค่าในระยะยาว เมื่อเทยีบกบัเมด็เงนิลงทุน
ดา้น ICT ทีโ่ดยเฉลีย่จะอยู่เพยีงราว 3-5% ของรายไดท้ัง้ปีเท่านัน้ 

นอกจากนี้ ยังต้องจับตามองรูปแบบการจ้างงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยจาก
กรณีศกึษาของกลุ่มประเทศ OECD พบว่า แมว้่าการก้าวเขา้สู่สงัคมดจิทิลัจะไม่ไดล้ดปรมิาณการจา้งงานทัง้ในภาพรวมและ
ภาค ICT แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปอย่างเหน็ไดช้ดัคอืงานในยุคดจิทิลัจะมคีวามต้องการแรงงานทีม่ทีกัษะฝีมอืสงูมากขึน้ ชีใ้หเ้หน็จาก
สดัสว่นการจา้งงานของผูเ้ชีย่วชาญดา้น ICT ต่อการจา้งงานทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้จาก 3% เป็น 4% ภายในระยะเวลาเพยีง 3 ปี สวน
ทางกบัแรงงานไร้ฝีมอืที่จะค่อยๆ ลดบทบาทลง โดย OECD คาดการณ์ว่างานกว่า 9% มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยแีละเครื่องจกัรในอนาคต  

Implication   

 

 
 

อีไอซีแนะผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมปรับตัวให้สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อให้
ไดร้ับอานิสงส์สูงสุดจากนโยบายของภาครัฐ ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการควรศกึษา
เทคโนโลยใีหม่ๆ อาท ิการเชื่อมโยงอุปกรณ์ผ่านโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ต (Internet of Things) การ
ประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) หรอืการระดมขอ้มูลจากมวลชน (crowdsourcing) และ
เตรยีมพฒันาโมเดลธุรกจิใหม่ๆ ใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยใีนอนาคต ทัง้นี้ ผู้ประกอบการที่ไม่
ช านาญด้านเทคโนโลยอีาจร่วมมอืเป็นพนัธมติรกบับรษิัทดา้น ICT ให้มากขึน้ เพื่อช่วยใหก้าร
เปลีย่นผ่านสูเ่ทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นมากทีส่ดุ 
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   ภาครัฐควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับความท้าทาย
ของตลาดแรงงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแขง่ขนักบัคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องจกัร และ
การแขง่ขนักบัแรงงานต่างชาตทิีจ่ะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยจีะมบีทบาทท าให้
การท างานไร้พรมแดนมากขึน้ โดยภาครฐัอาจร่วมมอืกบัภาคเอกชนเพื่อจดัหาบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มทกัษะแก่แรงงานไทย ทัง้ในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละไม่เกี่ยวขอ้งกบั
เทคโนโลย ีเช่น ทกัษะด้านภาษา ตลอดจนการแก้ไขปญัหาที่ซบัซ้อน ความคดิสร้างสรรค ์ซึ่งเป็น
ทกัษะทีค่อมพวิเตอรย์งัไม่สามารถท าได ้เป็นตน้  

   นอกจากนี้ ภาครัฐยังควรส่งเสริมให้เอกชนหันมาลงทุนผลิตอุปกรณ์ด้าน ICT ให้
มากข้ึน เพื่อลดภาระการน้าเข้าสินค้า ซึ่งที่ผ่านมา ไทยน าเข้าเครื่องรับส่งสญัญาณและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมจากต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยมมีลูค่าน าเขา้รวมกว่า 1.2 แสนลา้นบาทต่อปี 
และมแีนวโน้มเติบโตกว่า 15-20% ต่อปี ทัง้นี้ ภาครฐัอาจเพิม่สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี รวมถึงลด
ขอ้จ ากดัดา้นการถอืหุน้ของต่างชาตเิพื่อใหเ้กดิการลงทุนในไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม้ากขึน้ 

 
รปูที ่1: เปรยีบเทยีบนโยบาย Digital Economy ระหว่างมาเลเซยีและไทย 

                     

                  

              

- โครงการบรอดแบนดแ์ห่งชาติ

- โครงการผูป้ระกอบการดจิทิลัรายใหม่
- ศนูยน์วตักรรมแห่งชาติ
- คลสัเตอรด์า้นเทคโนโลย ี(MSc)
- ก หมายความปลอดภยัไซเบอร ์ ก หมาย

ลายเซน็ดจิทิลั

             

- การใชเ้อกสารอเิลก็ทรอนิกส์
- การใช ้cloud และศนูยข์อ้มลูกลาง

                       

            
- การจดัตัง้ Malaysia Digital Economy 

Corporation (MDec)

                     

              

- โครงการอนิเทอรเ์น็ตหมู่บา้น

- ศนูยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการ
- คลสัเตอรด์จิทิลั
- ก หมายสง่เสรมิ digital economy  ก หมาย

ความปลอดภยัไซเบอร์ และก หมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล

- การบรูณาการขอ้มลูผ่านระบบเชื่อมโยงขอ้มลู
กลาง

- โครงสรา้งพืน้ฐานการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกส์

                       

            
- การจดัตัง้กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม และ MDec Malaysia 
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รปูที ่2: อุตสาหกรรม ICT ในมาเลเซยีเตบิโตแบบกา้วกระโดด หลงัรฐับาลด าเนินการตามแผน Digital Malaysia 

                 ICT           
หน่วย: ลา้นรงิกติ
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Department of Statistics Malaysia 

 

รปูที ่3: บรษิทัทีน่ าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างส าเรจ็ รปูที ่4: แรงงานทีม่ทีกัษะสงู เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น ICT จะทว ี
จะมผีลก าไรทีเ่หนือกว่าบรษิทัอืน่ๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ความส าคญัมากยิง่ขึน้ในโลกยุคดจิทิลั 
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ระดบัของการใหค้วามส าคญัในการเปลีย่นแปลงองคก์ร
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-11%
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ต ่า สงู

สงู
หน่วย: ลา้นคน

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ MIT (กลุ่มตวัอย่าง 391 บรษิทั)                  ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ OECD 
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