ข้ อเสนอแนะในการเร่ งพัฒนา Digital Economy จาก ATCI
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลได้ รับการตอบสนองจากภาคธุรกิจอย่างดี โดยเฉพาะข้ อเสนอแนะทางด้ านนโยบายและ
้
งต้ องมีการปฏิบตั ิ
โครงการ ซึง่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอสนับสนุนด้ วย อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอทังหมดยั
อีกมาก และรัฐบาลเป็ นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ การปฏิบตั ิเร็ วได้ ดังนันสมาคมจึ
้
งให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานของภาครัฐ และขอ
เสนอความเห็นในระดับปฏิบตั ิมากกว่าเสนอเรื่ องนโยบายและโครงการอีก ซึง่ สมาคมมีความเห็นว่าภาครัฐทําทางด้ านนี ้ได้ ดีอยู่แล้ ว
สมาคมให้ ความเห็นจากประเด็นที่อตุ สาหกรรมประสพอยู่ และหวังให้ มีการปรับปรุง และปฏิบตั ิการที่รวดเร็ ว

ประเด็น
1.เอกสารดิจิทลั ไม่เป็ นที่รับรองโดยทางการ
และทางธุรกิจ

ผลกระทบ
 เสียเวลาและเพิ่มต้ นทุนธุรกิจ
 ไม่สามารถใช้ ดจิ ิทลั เทคโนโลยีได้ เต็มที่
 เสียเปรี ยบในการติดต่อและแช่งขันธุรกิจกับ
ประเทศพัฒนา
2.ระบบงานราชการและวัฒนธรรม
 การใช้ คอมพิวเตอร์ ของราชการยังเป็ นการใช้
องค์กรรัฐไม่เอื ้อให้ ใช้ ดิจิทลั เทคโนโลยี
เทคโนโลยีทํางานแบบและวิธีเดิมให้ เร็ วขึ ้น
ได้ อย่างที่ควรเป็ น
มากกว่าการลดขั ้นตอน ลดค่าใช้ จา่ ย ซึง่ เป็ น
เป้าประสงค์ของเทคโนโลยี เป็ นผลให้ ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ ผลงาน และคุ้มค่างบประมาณ
 การบริ หารจัดการหน่วยรัฐเองไม่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ไม่สามารถบริการ
ภาคธุรกิจและประชาชนได้ อย่างที่เอกชน
คาดหวัง
 ภาคธุรกิจเสียโอกาสทําธุรกรรมกับประเทศที่
ใช้ ดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นหลัก
3.ผู้บริ หารระดับสูงไม่มีโอกาสติดตาม
 นโยบายและแผนการพัฒนาไอทีของประเทศ
รายละเอียดของโลกดิจิทลั ว่าทําไมจึงต่าง
ไทยไม่ตา่ งหรื อด้ อยกว่าประเทศคูแ่ ข่ง แต่
ไปจากเดิม ทําให้ ไม่เห็นความจําเป็ นต้ อง
หลายประเทศก้ าวไปเร็ วกว่า และมีความกังวล
ปรับความคิดและผลักดันให้ ทํางานให้ ทนั
ว่าหลายประเทศจะแซงหน้ าอีก เพราะเราขาด
สมัยและเหมาะกับสภาพของโลก
ความเร่งด่วนในการบริหารงาน ไม่ปรับไป
ใหม่ ที่ทกุ อย่างรอไม่ได้ วีธีเดิมที่ช้าและ
ตามโลกดิจิทลั ที่ต้องรี บและกล้ าทําสิ่งใหม่
ไม่ได้ ผล ใช้ ไม่ได้ อีกไแล้ ว
จุดอ่อนทั ้งสองด้ านนี ้ คือเหตุสําคัญที่เราก้ าว
ไปช้ ากว่าศักยภาพที่แท้ จริ ง

ข้ อเสนอแนะ
 แก้ กฏระเบียบให้ ใช้ เอกสารดิจิทลั ในการทํา
ธุรกิจและนิติกรรมได้
 ประกาศให้ ภาคธุรกิจและประชาชนทราบ
 ปฏิรูปรู ประบบและกระบวนการทํางานของ

ราชการ โดยใช้ หลักการสถาปั ตยกรรมเพื่อ
บูรณาการไอทีกบั ระบบงานให้ เข้ ากันเป็ น
ระบบดิจิทลั เพื่อใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างที่
คิดค้ นมา
 เร่งทํามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและ
มาตรฐานข้ อมูลของรัฐ ให้ ทกุ หน่วยงานใช้
ทํางานร่วมกัน ให้ ลดขันตอน
้
ลดความล่าช้ า
งานซํ ้าซ้ อน ข้ อมูลไม่ตรงกัน



มีการ update ผู้บริ หารระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องถึง disruptive environment ซึง่
เกิดทั ้งทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ความคิด หรื อ
สังคม ที่พลิกผันใหม่ตลอดเวลา และ
เปลี่ยนไปเร็ วกว่าที่ระบบรัฐปั จจุบนั จะ
จัดการได้ ทนั



4. มูลค่าตลาดไอทีต่อประชากรเป็ น

การรับฟั งความเห็นและข้ อเสนอแนะจาก
คณะทํางานเป็ นประโยชน์ แต่การขาดการ
สัมผัสจริ งกับโลกใหม่ ทําให้ ผ้ บู ริหารไม่
สามารถซักถามและท้ าทายคณะทํางานได้
มากกว่าเท่าที่ได้ ฟัง

อุตสาหกรรมไอทีไทยเติบโตตามกลไกธุรกิจ
ปฏิภาคกับอันดับของความสามารถในการ และการตลาดของภาคเอกชนมาตลอด ผู้ใช้
แข่งขันของประเทศ
หลักคือองค์กรที่ต้องการก้ าวให้ ทนั กับการ
มูลค่าตลาดไอทีต่อประชากรไทยเป็ น
แข่งขัน แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Social
Media, Mobile, Analytics, และ Cloud
อันดับสามใน ASEANรองจากสิงคโปร์
และมาเลย์เซีย
การใช้ ไอทีได้ ขยายตัวไปสูบ่ คุ คลและสังคม ซึง่
อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ทําให้ การใช้ เพิ่มขึ ้น แต่ยงั ไม่เร็ วพอที่จะแข่งขัน
ประเทศไทยจาก IMD 2014 อยูท่ ี่ 29
กับต่างประเทศได้
ในขณะที่สิงคโปร์ อยูท่ ี่ 3 และมาเลเซียอยู่  ไม่มีผลประเมินการพัฒนาอุตสหกรรมไอทีของ
ที่ 12
แผนแม่บทไอซีทีฉบับที่สองให้ อตุ สาหกรรม
ถ้ าเราต้ องการผลักดัน Digital Economy
ได้ เปรี ยบเทียบและเสนอแนะการปรับปรุ งให้ ดี
ให้ แข็งแรง เราต้ องมีอตุ สาหกรรมไอทีที่
ขึ ้น
 Demand และตลาดใหญ่ที่ผ้ ป
ู ระกอบการไทย
ใหญ่และแข่งขันได้ ในระดับสากล
เข้ าได้ ยากคือภาคราชการ หรื อยังเข้ าไม่ถงึ คือ


SME


กฏระเบียบจัดซื ้อของรัฐไม่เหมาะกับการ
จัดซื ้อไอที เช่นการไม่กําหนดการชดเชยความ
เสียหาย เป็ นเหตุให้ ต้นทุนการเสี่ยงสูง ไม่เป็ น
ประโยชน์กบั ราชการเอง

การมีโอกาส update จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หาร
กระตุ้นความรี บเร่งในการทํางานให้ เทียบทัน
กับชาติคแู่ ข่ง
 ต้ องมีนกั บริ หารมืออาชีพมาจัดระบบ
ราชการให้ เป็ นระบบดิจิทลั ทังหมด
้
และดูแล
เรื่ อง Digital Economy ของประเทศ
 จัดระบบบุคลากรขององค์การมหาชนไอทีรัฐ
ให้ เป็ น Pay by Performance เพื่อติดตาม
ผลงาน และ จูงใจในการทําหน้ าที่ที่ดี
 เปลี่ยนระบบงานให้ เริ่ มต้ นโครงการต่างๆ
จากระดับล่างที่ไม่ต้องรอขั ้นตอนที่ลา่ ช้ า
และขยายผลขึ ้นไปเมื่อเดินหน้ าได้ ดี
 ขยายโครงการสร้ างตลาดภาครัฐของ
กระทรวงไอซีทีที่เริ่ มไปทุกภาคแล้ ว ให้ ลงถึง
ระดับจังหวัด เพื่อให้ อตุ สาหกรรมไอทีไทย
แข็งแรงและมีคณ
ุ ภาพ
 สนับสนุนให้ ราชการใช้ โซลูชน
ั่ ไทยที่มีให้
เลือกอยู่ ในแบบจ่ายตามปริ มาณของบริการ
โดยรัฐไม่ต้องลงทุนเอง ให้ มีหน่วยงานรัฐ
เป็ นผู้จดั หาโซลูชนั่ ที่ต้องการ นําไปติดตัง้
ประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพและขยายการ
ใชัเมื่อได้ ผล
 ส่งเสริ ม IT SME ให้ มีตลาดเพียงพอ มีผ้ รู ่ วม
ลงทุน ให้ สิทธิ negative tax กับผู้เริ่ มต้ น
ธุรกิจ ให้ สร้ างโซลูชนั่ ใหม่ๆ พร้ อมกับ
ยกระดับคุณภาพของโซลูชนั่ ไทยด้ วยการ
แข่งขันต่างๆในระดับชาติ
 ส่งเสริ มให้ SME ทัว่ ไปใช้ และทําธุรกิจ
Online โดยมีการฝึ กอบรมความรู้ให้ ทวั่ ถึง
 สร้ างฐานตลาดระดับประชาชนทัว่ ประเทศ
ให้ กบั IT SME ด้ วยการให้ ความรู้และความ
เข้ าใจกับการใช้ ตลาด Online เช่นการ

อบรมชาวบ้ านให้ เข้ าใจและใช้ อปุ กรณ์ไอที
เป็ น
5. ประเทศไทยขาดข้ อมูลการวิจยั และการ  ข้ อมูลและดรรชนีทางด้ านไอทีของไทยไม่
 ส่งเสริ มให้ เอกชนทําธุริจบริ การการวิจยั การ
พัฒนาตลาดที่ดีและทันเวลา การวางแผน
ทันสมัย ไม่ตรงกัน ไม่มีผ้ ดู แู ลรับผิดชอบเป็ น
จัดทําดรรชนีการตลาด แนวโน้ มธุรกิจไอที
และยุทธศาสตร์ สว่ นใหญ่ใช้ ข้อมูลของ
หลัก
ของไทย โดยรัฐสนับสนุนการใช้ ข้อมูล
ต่างประเทศที่เป็ นภาพรวม ไม่ลกึ พอที่จะ  รัฐบาลและธุรกิจเอกชนไม่สามารถกําหนดทิศ
เหล่านันแทนการทํ
้
าเอง หรื อซื ้อจาก
ทางการพัฒนา และทําธุรกิจได้ อย่างเจาะจง
วางแผน วัดผล ให้ เหมาะกับสภาพจริงของ
ต่างประเทศ
 ส่งเสริ มให้ เอกชนทําธุริจบริ การที่ทําให้
ทําให้ การวางแผนและพัฒนาไม่คมชัดเมื่อ
ตลาด
ประเทศที่มีข้อมูลและผลวิจยั ตลาดที่ดี จะ
อุตสาหกรรมไอทีเติบโต เช่น การพัฒนา
เทียบกับคูแ่ ข่ง
 ไม่มีการสร้ างธุรกิจและงานให้ คนไทยทางด้ าน
พัฒนาไอทีได้ เร็ วกว่า เพราะสามารถ
บุคลากร IT โดยเฉพาะทางด้ านบริ หาร
จัดทําข้ อมูลระดับชาติ เพื่อใช้ ให้ เกิดความ
จัดการ รัฐสามารถส่งเสริมทางด้ านภาษี
วางแผนได้ อย่างมีทิศทาง โดยไม่หว่าน
เมื่อองค์กรส่งพนักงานไปเรี ยน
ได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขัน ที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ
กว้ าง
บริการใน Digital Economy
 กําหนด Open Data ให้ เป็ นนโยบายของ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลบน Social Network เป็ น
6. เทคโนโลยีทางด้ านสารสนเทศได้
พัฒนามาถึงจุดที่เราสามารถ digitize
กระบวนการที่ไม่ย้อนกลับ แต่จะขยายวงกว้ าง ชาติ โดยมีกฏหมายรับรอง
 สนับสนุนเอกชนพัฒนา Apps ทางด้ าน
ข้ อมูลทุกรูปแบบเพื่อนําไป process และ
ต่อไปอีก
 ข้ อมูลใหม่ๆไม่เพียงเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจ
ใช้ ได้ อย่างไม่เคยทําได้ มาก่อน
บริ การรัฐให้ สะดวก ลดเวลา ทัว่ ถึง
Internet และ Social Media เปิ ดประตู
แต่เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสังคมอย่าง  ส่งเสริ มงานที่ใช้ Open Data ในการสร้ าง
ให้ ข้อมูลทุกรูปแบบกระจายไปอย่างไม่
ความโปร่งใส เชื่อถือประเทศและธุรกิจไทย
แรง เช่น ขอบเขตของ สิทธิสว่ นบุคคล
จํากัดความหมาย ขอบเขต สถานที่ เวลา
โดยมี การประชาสัมพันธ์ รางวัลพิเศษ
ความลับและความโปร่งใสต่อสังคม ความ
และไม่หยุดยัง้
ปลอดภัยทั ้งบุคคลและทรัพย์สนิ
 การควบคุมและบริ หารการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ น
แต่ขณะเดียวกัน สังคมก็ถกู เปลีย่ นจาก
การใช้ ข้อมูลเพื่อเรา เป็ นเราต้ องปรับตัวให้
ปั ญหาสําคัญของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
เข้ ากับข้ อมูล โดยเฉพาะเสียงจากสังคม ที่
ความมัน่ ใจ ความไว้ วาง ความมัน่ คง ของชาติ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลดิจิทลั ไม่มีทางเลือก แต่จะ
ซ่อนตัวมาตลอด จนกระทัง่ ดิจิทลั
กระแสโลกที่บงั คับเราให้ เปิ ดช้ าหรื อเร็ ว จึงต้ อง
เทคโนโลยีเปิ ดให้ เราเห็น
เป็ นนโยบายและทิศทางของรัฐที่จะ
ควบคุมดูแลว่าการเปิ ดเผยให้ ประโชน์มากกว่า
เสียหาย

