
ข้อเสนอแนะในการเร่งพฒันา Digital Economy จาก ATCI 
 

นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลได้รับการตอบสนองจากภาคธุรกิจอย่างดี  โดยเฉพาะข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายและ
โครงการ ซึง่สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอสนบัสนนุด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทัง้หมดยงัต้องมีการปฏิบตัิ
อีกมาก และรัฐบาลเป็นสว่นสําคญัท่ีจะช่วยให้การปฏิบติัเร็วได้  ดงันัน้สมาคมจงึให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิงานของภาครัฐ และขอ
เสนอความเห็นในระดบัปฏิบติัมากกวา่เสนอเร่ืองนโยบายและโครงการอีก ซึง่สมาคมมีความเห็นวา่ภาครัฐทําทางด้านนีไ้ด้ดีอยู่แล้ว  
สมาคมให้ความเห็นจากประเด็นท่ีอตุสาหกรรมประสพอยู ่และหวงัให้มีการปรับปรุง และปฏิบตัิการท่ีรวดเร็ว    
  
 

      ประเด็น                         ผลกระทบ                      ข้อเสนอแนะ 
1.เอกสารดิจิทลัไม่เป็นท่ีรับรองโดยทางการ 
และทางธรุกิจ 

 เสยีเวลาและเพ่ิมต้นทนุธรุกิจ 
 ไม่สามารถใช้ดจิิทลัเทคโนโลยีได้เตม็ท่ี 
 เสยีเปรียบในการติดต่อและแช่งขนัธรุกิจกบั
ประเทศพฒันา 

 แก้กฏระเบียบให้ใช้เอกสารดิจิทลัในการทํา
ธุรกิจและนิติกรรมได้ 

 ประกาศให้ภาคธรุกิจและประชาชนทราบ 

2.ระบบงานราชการและวฒันธรรม 
องค์กรรัฐไม่เอือ้ให้ใช้ดิจิทลัเทคโนโลยี 
ได้อย่างท่ีควรเป็น 
 

 การใช้คอมพิวเตอร์ของราชการยงัเป็นการใช้
เทคโนโลยีทํางานแบบและวิธีเดิมให้เร็วขึน้  
มากกวา่การลดขัน้ตอน ลดคา่ใช้จา่ย ซึง่เป็น
เปา้ประสงค์ของเทคโนโลยี  เป็นผลให้ไม่เกิด
ประสทิธิภาพ ผลงาน และคุ้มคา่งบประมาณ  

 การบริหารจดัการหนว่ยรัฐเองไม่มี
ประสทิธิภาพและทนัสมยั ไม่สามารถบริการ
ภาคธุรกิจและประชาชนได้อยา่งท่ีเอกชน
คาดหวงั 

 ภาคธุรกิจเสยีโอกาสทําธรุกรรมกบัประเทศท่ี
ใช้ดิจิทลัเทคโนโลยีเป็นหลกั 

 ปฏิรูปรูประบบและกระบวนการทํางานของ
ราชการ โดยใช้หลกัการสถาปัตยกรรมเพ่ือ
บรูณาการไอทีกบัระบบงานให้เข้ากนัเป็น
ระบบดิจิทลั เพ่ือใช้เทคโนโลยีได้อยา่งท่ี
คิดค้นมา   

 เร่งทํามาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมลูและ
มาตรฐานข้อมลูของรัฐ ให้ทกุหน่วยงานใช้
ทํางานร่วมกนั ให้ลดขัน้ตอน ลดความลา่ช้า 
งานซํา้ซ้อน ข้อมลูไม่ตรงกนั   

 

3.ผู้บริหารระดบัสงูไม่มีโอกาสติดตาม
รายละเอียดของโลกดิจิทลั วา่ทําไมจงึต่าง 
ไปจากเดมิ ทําให้ไม่เห็นความจําเป็นต้อง  
ปรับความคิดและผลกัดนัให้ทํางานให้ทนั 
สมยัและเหมาะกบัสภาพของโลก 
ใหม่ ท่ีทกุอย่างรอไม่ได้ วีธีเดิมท่ีช้าและ 
ไม่ได้ผล ใช้ไม่ได้อีกไแล้ว  

 

 นโยบายและแผนการพฒันาไอทีของประเทศ
ไทยไม่ตา่งหรือด้อยกวา่ประเทศคูแ่ขง่ แต่
หลายประเทศก้าวไปเร็วกวา่ และมีความกงัวล
วา่หลายประเทศจะแซงหน้าอีก เพราะเราขาด
ความเร่งดว่นในการบริหารงาน  ไม่ปรับไป
ตามโลกดิจิทลั ท่ีต้องรีบและกล้าทําสิ่งใหม่ 
จดุออ่นทัง้สองด้านนี ้คือเหตสุําคญัท่ีเราก้าว
ไปช้ากวา่ศกัยภาพท่ีแท้จริง 

 มีการ update ผู้บริหารระดบัสงูอยา่ง
ตอ่เน่ืองถึง disruptive environment ซึง่
เกิดทัง้ทางเทคโนโลยี ธรุกิจ ความคิด หรือ
สงัคม ท่ีพลิกผนัใหม่ตลอดเวลา และ
เปลี่ยนไปเร็วกวา่ท่ีระบบรัฐปัจจบุนัจะ
จดัการได้ทนั  



 การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะทํางานเป็นประโยชน์ แต่การขาดการ
สมัผสัจริงกบัโลกใหม่ ทําให้ผู้บริหารไม่
สามารถซกัถามและท้าทายคณะทํางานได้
มากกวา่เทา่ท่ีได้ฟัง   

การมีโอกาส update จะช่วยให้ผู้บริหาร
กระตุ้นความรีบเร่งในการทํางานให้เทียบทนั
กบัชาติคูแ่ข่ง 

 ต้องมีนกับริหารมืออาชีพมาจดัระบบ
ราชการให้เป็นระบบดิจิทลัทัง้หมด และดแูล
เร่ือง Digital Economy ของประเทศ  

 จดัระบบบคุลากรขององค์การมหาชนไอทีรัฐ
ให้เป็น Pay by Performance เพื่อติดตาม
ผลงาน และ จงูใจในการทําหน้าท่ีท่ีดี 

 เปลี่ยนระบบงานให้เร่ิมต้นโครงการตา่งๆ
จากระดบัลา่งท่ีไมต้่องรอขัน้ตอนท่ีลา่ช้า 
และขยายผลขึน้ไปเม่ือเดินหน้าได้ดี 

4. มลูค่าตลาดไอทีต่อประชากรเป็น
ปฏิภาคกบัอนัดบัของความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ  
มลูคา่ตลาดไอทีต่อประชากรไทยเป็น
อนัดบัสามใน ASEANรองจากสงิคโปร์
และมาเลย์เซีย   
อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยจาก IMD 2014 อยูท่ี่ 29 
ในขณะที่สิงคโปร์อยูท่ี่ 3 และมาเลเซียอยู่
ท่ี 12  
ถ้าเราต้องการผลกัดนั Digital Economy 

ให้แข็งแรง เราต้องมีอตุสาหกรรมไอทีท่ี
ใหญ่และแขง่ขนัได้ในระดบัสากล   

 อตุสาหกรรมไอทีไทยเติบโตตามกลไกธรุกิจ
และการตลาดของภาคเอกชนมาตลอด ผู้ใช้
หลกัคือองค์กรท่ีต้องการก้าวให้ทนักบัการ
แขง่ขนั  แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Social 
Media, Mobile, Analytics, และ Cloud  
การใช้ไอทีได้ขยายตวัไปสูบ่คุคลและสงัคม ซึง่
ทําให้การใช้เพิ่มขึน้ แต่ยงัไม่เร็วพอท่ีจะแขง่ขนั
กบัตา่งประเทศได้ 

 ไม่มีผลประเมินการพฒันาอตุสหกรรมไอทีของ
แผนแม่บทไอซีทีฉบบัท่ีสองให้อตุสาหกรรม
ได้เปรียบเทียบและเสนอแนะการปรับปรุงให้ดี
ขึน้ 

 Demand และตลาดใหญ่ท่ีผู้ประกอบการไทย
เข้าได้ยากคือภาคราชการ หรือยงัเข้าไม่ถงึคือ 
SME  

 กฏระเบียบจดัซือ้ของรัฐไม่เหมาะกบัการ
จดัซือ้ไอที เชน่การไมกํ่าหนดการชดเชยความ
เสยีหาย เป็นเหตใุห้ต้นทนุการเสี่ยงสงู ไม่เป็น
ประโยชน์กบัราชการเอง 

 ขยายโครงการสร้างตลาดภาครัฐของ
กระทรวงไอซีทีท่ีเร่ิมไปทกุภาคแล้ว ให้ลงถงึ
ระดบัจงัหวดั เพ่ือให้อตุสาหกรรมไอทีไทย
แขง็แรงและมีคณุภาพ 

 สนบัสนนุให้ราชการใช้โซลชูัน่ไทยท่ีมีให้
เลือกอยู่ ในแบบจ่ายตามปริมาณของบริการ 
โดยรัฐไมต้่องลงทนุเอง ให้มีหนว่ยงานรัฐ
เป็นผู้จดัหาโซลชูัน่ท่ีต้องการ นําไปตดิตัง้ 
ประเมินผล ปรับปรุงคณุภาพและขยายการ 
ใชเัม่ือได้ผล  

 สง่เสริม IT SME ให้มีตลาดเพียงพอ มีผู้ ร่วม
ลงทนุ ให้สิทธิ negative tax กบัผู้ เร่ิมต้น
ธุรกิจ ให้สร้างโซลชูัน่ใหม่ๆ  พร้อมกบั
ยกระดบัคณุภาพของโซลชูัน่ไทยด้วยการ
แขง่ขนัตา่งๆในระดบัชาต ิ

 สง่เสริมให้ SME ทัว่ไปใช้และทําธรุกิจ 
Online โดยมีการฝึกอบรมความรู้ให้ทัว่ถงึ 

 สร้างฐานตลาดระดบัประชาชนทัว่ประเทศ  
ให้กบั IT SME ด้วยการให้ความรู้และความ
เข้าใจกบัการใช้ตลาด Online เชน่การ



อบรมชาวบ้านให้เข้าใจและใช้อปุกรณ์ไอที
เป็น 

5. ประเทศไทยขาดข้อมลูการวจิยัและการ
พฒันาตลาดท่ีดีและทนัเวลา การวางแผน
และยทุธศาสตร์สว่นใหญ่ใช้ข้อมลูของ
ตา่งประเทศท่ีเป็นภาพรวม  ไม่ลกึพอท่ีจะ
วางแผน วดัผล ให้เหมาะกบัสภาพจริงของ
ตลาด   
ประเทศท่ีมีข้อมลูและผลวิจยัตลาดท่ีดี จะ
พฒันาไอทีได้เร็วกวา่ เพราะสามารถ 
วางแผนได้อยา่งมีทิศทาง โดยไม่หวา่น
กว้าง 
  

 ข้อมลูและดรรชนีทางด้านไอทีของไทยไม่
ทนัสมยั ไม่ตรงกนั ไมมี่ผู้ดแูลรับผิดชอบเป็น
หลกั 

 รัฐบาลและธรุกิจเอกชนไมส่ามารถกําหนดทิศ
ทางการพฒันา และทําธรุกิจได้อยา่งเจาะจง  
ทําให้การวางแผนและพฒันาไม่คมชดัเม่ือ
เทียบกบัคูแ่ขง่ 

 ไม่มีการสร้างธุรกิจและงานให้คนไทยทางด้าน
จดัทําข้อมลูระดบัชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขนั ท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจ
บริการใน Digital Economy 

 สง่เสริมให้เอกชนทําธริุจบริการการวจิยั การ
จดัทําดรรชนีการตลาด แนวโน้มธรุกิจไอที
ของไทย  โดยรัฐสนบัสนนุการใช้ข้อมลู
เหลา่นัน้แทนการทําเอง หรือซือ้จาก
ตา่งประเทศ 

 สง่เสริมให้เอกชนทําธริุจบริการท่ีทําให้ 
อตุสาหกรรมไอทีเติบโต เชน่ การพฒันา
บคุลากร IT โดยเฉพาะทางด้านบริหาร
จดัการ  รัฐสามารถสง่เสริมทางด้านภาษี 
เม่ือองค์กรสง่พนกังานไปเรียน 

6. เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้
พฒันามาถึงจดุท่ีเราสามารถ digitize 
ข้อมลูทกุรูปแบบเพ่ือนําไป process และ
ใช้ได้อยา่งไม่เคยทําได้มาก่อน  
Internet และ Social Media เปิดประตู
ให้ข้อมลูทกุรูปแบบกระจายไปอยา่งไม่
จํากดัความหมาย ขอบเขต สถานท่ี เวลา 
และไม่หยดุยัง้  
แตข่ณะเดียวกนั สงัคมก็ถกูเปลีย่นจาก
การใช้ข้อมลูเพ่ือเรา เป็นเราต้องปรับตวัให้
เข้ากบัข้อมลู โดยเฉพาะเสียงจากสงัคม ท่ี
ซอ่นตวัมาตลอด จนกระทัง่ดิจิทลั
เทคโนโลยีเปิดให้เราเห็น 
  
   
   

 การเปิดเผยข้อมลูบน Social Network เป็น
กระบวนการท่ีไม่ย้อนกลบั แต่จะขยายวงกว้าง
ตอ่ไปอีก 

 ข้อมลูใหม่ๆไม่เพียงเปล่ียนแปลงการทําธรุกิจ 
แตเ่ปลี่ยนความคิดและพฤตกิรรมสงัคมอยา่ง
แรง เช่น ขอบเขตของ สทิธิสว่นบคุคล 
ความลบัและความโปร่งใสตอ่สงัคม ความ
ปลอดภยัทัง้บคุคลและทรัพย์สนิ 

 การควบคมุและบริหารการเปิดเผยข้อมลูเป็น
ปัญหาสําคญัของทกุประเทศ โดยเฉพาะ 
ความมัน่ใจ ความไว้วาง ความมัน่คง ของชาติ 

 การเปิดเผยข้อมลูดิจิทลัไม่มีทางเลือก แตจ่ะ
กระแสโลกท่ีบงัคบัเราให้เปิดช้าหรือเร็ว จงึต้อง
เป็นนโยบายและทิศทางของรัฐท่ีจะ
ควบคมุดแูลวา่การเปิดเผยให้ประโชน์มากกวา่
เสยีหาย  

 กําหนด Open Data ให้เป็นนโยบายของ
ชาติ  โดยมีกฏหมายรับรอง 

 สนบัสนนุเอกชนพฒันา Apps ทางด้าน
บริการรัฐให้สะดวก ลดเวลา ทัว่ถึง 

 สง่เสริมงานท่ีใช้ Open Data ในการสร้าง
ความโปร่งใส เช่ือถือประเทศและธรุกิจไทย 
โดยมี การประชาสมัพนัธ์ รางวลัพิเศษ  
 

 

      


