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บทคัดยอ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอและสรุปผลแนวทางการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค
สวนเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศนและยุทธศาสตรหลักของประเทศไทยทีต่ งั้ ไว โดยการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณและ
ผลเสวนาจากผูบริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจากภาคสวนตาง ๆ รวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ปจจัยพืน้ ฐานทัง้ ในดานนวัตกรรมดิจทิ ลั การลงทุน และใหความสําคัญกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย รองรับการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทัง้ อภิปรายผลการนําเสนอแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยผูเ ชีย่ วชาญ
จากประเทศที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาของ
องคกรและแนวทางการประยุกตเพื่อเปนบุคลากรของประเทศไทยสําหรับประเทศไทย 4.0
คําสําคัญ: การปฏิวัติดิจิทัล; การแขงขันของประเทศไทย
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Abstract
This article aims to present and to summarize the approaches by integrating major
sectors of cooperation to achieve Thailand’s vision and strategy. By gathering interview information and discussion results from executives who play a key role in driving the sector.
Contribute to the development of fundamental factors in the field of digital innovation,
investment and concentration on human resources development. To support for upgrading
competitiveness and to discuss the results of the presentation of good practice by experts
from successful countries in various fields guide Thailand’s development; organizations and
human capital in Thailand 4.0.
Keywords: Digital revolution; Thailand competitiveness
บทนํา
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศทีไ่ ทยไดรบั การจัดอันดับดีขนึ้ อยางตอ
เนือ่ ง 3 ป (ป พ.ศ. 2560 ได 80 คะแนน เลือ่ นขึน้ หนึง่ อันดับจากปกอ นหนา ผลจัดลําดับเปนอันดับที่ 27 ขอมูล
จาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development
(IMD)) ประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 5 คะแนน ขณะที่หลายประเทศในโลกคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เพียงปละ 3 คะแนน ซึ่งทุกประเทศกําลังมุงพัฒนาเพื่อใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยูใน
ลําดับที่ดีขึ้น คะแนนที่ประเทศไทยไดรับมาจากการประเมินใน 4 ดานหลัก ประกอบดวย ตัวชี้วัดดานสภาวะ
เศรษฐกิจไทย (economic performance) ดานประสิทธิภาพของภาครัฐ (government efficiency) ดาน
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (business efficiency) และดานโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศ (Infrastructure)
โดยดานสภาวะเศรษฐกิจไทย (economic performance) แสดงผลมีความแข็งแกรงในระดับดีจากตัวชี้วัด
ในดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและทรัพยากรพื้นฐานในสายโซอุปทาน และดานประสิทธิภาพของภาครัฐ
(government efficiency) แสดงผลในระดับดีอันเปนผลมาจากความสามารถในการสรางผลลัพธทางการ
สงเสริมการดําเนินการทางเศรษฐกิจจากการใชนโยบายภาครัฐทีส่ ง ผลตอการผลักดันและขันเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพจากการวิเคราะหเอกสารในการวิเคราะหเนือ้ หา (content analysis) เชิงเอกสารและการใหสัมภาษณสาธารณะเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรประเทศ นําเสนอมุง
เนนในผลการวิเคราะหเชิงนโยบายดานที่จําเปนตองไดรับการสงเสริมและตอบสนองนโยบายเชิงบูรณาการ
คือ ดานประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (business efficiency) และดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ (infrastructure) ใหขอสรุปและใหขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาตอยอดทั้งสองดานดังกลาว การศึกษาใช
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เวลารวบรวมขอมูลและเอกสารในป 2560 และสรุปผลการศึกษาในชวงการดําเนินงานปดงั กลาว ลักษณะของ
นโยบายประเทศจําเปนตองใชระยะเวลาในการพัฒนาและศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้เปนการ
เสนอผลในระยะแรกกอนระยะทะยาน (takeoff state) ภายใตการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน จากแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยและประชารัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economics
Corridor) ประกอบกับการปรับปรุงขอมูลทางสถิติในดานตาง ๆ ของประเทศใหมีความทันสมัยและตรงกับ
ความเปนจริงในปจจุบัน ชวยสะทอนผลสัมฤทธิ์ที่แทจริงของประเทศ จากการสงเสริมการใชขอมูลวิเคราะห
ใหเกิดความสามารถทางการแขงขันของประเทศไดอยางเปนรูปธรรม
วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะหนโยบาย ประเทศไทย 4.0 มาตรการในการสงเสริมดานประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจ (business efficiency) และดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ (infrastructure) พรอมวิเคราะหเชิง
นโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
(Business Efficiency)

ความสามารถในการแขงขัน
(Competitiveness)

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ
(Infrastructure)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
บทความฉบับนี้ดําเนินการระเบียบวิธีวิจัยดวยการวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิเคราะหเอกสารใน
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เชิงเอกสารโดยแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ เพื่อทํา
ความเขาใจนโยบายมีเปาหมายในการวิเคราะหเนื้อหาของนโยบาย ศึกษาแนวทางปฏิบัติ แนวคิด หรือ
สมมติฐานใหม ๆ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนไปในเชิงบูรณาการคือขั้นตอนการดําเนินงานแตละ
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ขั้นไมแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด แตจะดําเนินไปพรอม ๆ กันหรือยอนกลับไปมาไดตั้งแตชวงการ
วางกรอบแนวคิดในการวิจัย จากปรากฎการณขอมูลยุคดิจิทัล จนกระทั่งถึงชวงการวิเคราะหปรากฎ
การณการความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในยุคดิจิทัลใหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ในการศึกษาปรากฎการณสิ่งที่เกิดขึ้นเปนภาพรวมในทุกมิติ โดยที่ไมแยก
ตัวบุคคล องคกร หรือชุมชนออกจากบริบทที่ทําการศึกษา แลวจะตีความหมายของปรากฏการณนั้น ๆ โดย
สะทอนความจริงออกมาจากทัศนะ หรือมุมมองของผูที่ถูกศึกษาสําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จาก
การวิเคราะหเนือ้ หาของเอกสารบทสัมภาษณขอ มูลจากการสัมมนาเชิงวิชาการ และการวิเคราะหความเชือ่ ม
โยง เพือ่ สรางขอสรุปแบบอุปมาน หลักฐานทีใ่ ชสนับสนุนขอคนพบของงานวิจยั เชิงคุณภาพจากขอเขียนหรือคํา
กลาวของบุคคล เหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่ทําการศึกษาหรือตัวเลขในเชิงปริมาณ ในสวนของการ
ตีความหมายของผลการวิจยั งานวิจยั เชิงคุณภาพในอรรถาธิบายจํากัดแวดวงเฉพาะในบริบท (contextualization) ดานนโยบายประเทศไทย 4.0 มุง เนนเฉพาะกรณีทที่ าํ การศึกษาเฉพาะดานประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
และดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ขั้ น ตอนการวิ จั ย คุ ณ ภาพโดยทํ า การวิ จั ย เชิ ง นโยบายในครั้ ง นี้ ก ล า วโดยสรุ ป จึ ง ประกอบด ว ย
กระบวนการศึกษารวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ทิ อี่ าจจะเปนไปได ในการแกปญ
 หาหรือการพัฒนาในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในระดับ
นโยบาย เพื่อสื่อสารแกบุคลากรที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจ (decision-makers) ใหเกิดการขับเคลื่อน หรือ
ปรับปรุงแกไขนโยบาย กลยุทธหรือโครงการตาง ๆ ตอไป (Dukeshire & Thurlow, 2002, pp. 3-4) นอกจาก
นีย้ งั ดําเนินการศึกษาโดยใชแนวทางการวิจยั นโยบายจากบทบาท กลาวคือ การวิจยั เชิงนโยบาย เปนการวิจยั
ที่มีบทบาทหลักในการ (1) วิเคราะหตัวนโยบาย (2) วิเคราะหผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ (3) วิจัย
เพื่อพัฒนานโยบาย (สุคนธา คงศีล และสุขุม เจียมตน, 2550, หนา 60) การวิจัยเชิงนโยบายฉบับนี้มิใชแต
เฉพาะการศึกษาสภาพปจจุบันที่เปนกอนการใชนโยบายหรือหลังการใชนโยบายเทานั้น เพราะสิ่งสําคัญของ
การวิจัยเชิงนโยบายฉบับนี้คือ การทําการวิเคราะหนโยบาย (policy analysis) และการใหขอเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติ (action-oriented recommendations) อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติแกผูใชผลการวิจัยเพื่อนํา
มาใชประกอบในการตัดสินใจตอไปวาจะผลักดันหรือขับเคลือ่ นนโยบายเพือ่ เปนแนวทางในการปรับปรุงหรือ
ยุติแนวทางการปฏิบัติ
ผลการวิจัย
พิมพเขียว (blueprint) ของนโยบายประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน ประกอบดวย การกําหนดโครงการนํารอง (flagship) ซึ่งแบงประเภทโครงการออกเปน 3
แบบ คือ “ซอม” อาจใชเวลาแค 6-12 เดือน “เสริม” ใชเวลาราว 12 เดือน และ “สราง” ใชเวลา 3-5 ป โดย
กําลังรวบรวมโครงการเพื่อเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา กอนเปดเผยตอสาธารณชน แตที่คิดไวคราว ๆ
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อาทิ เพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเปนสิบเทา ทําใหบางจังหวัดทองเที่ยวกลายเปน World Class
Destination
โครงสรางพื้นฐานของประเทศในยุคดิจิทัล
มุมมองในการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมใหการสนับสนุนแนวทางภาครัฐ ในปนปี้ ระเทศไทยกําลัง
เรงพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานใหดขี นึ้ (รวมถึง ดานคมนาคมขนสง และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตลอดจนการ
ใหความสําคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปสูการใชนวัตกรรมที่เปนประโยชนมากขึ้น สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนลําดับการแขงขันในโครงสรางพื้นฐาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแผนบูรณาการและแผน
กลยุทธสนับสนุนการขยายบรอดแบนดใหทั่วถึงในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ภายในป พ.ศ. 2561
ประสิทธิภาพภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล
การขยายพืน้ ทีส่ ง เสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนอีกแนวทางหนึง่ เพือ่ การ
สนับสนุนทิศทางการสงเสริมของภาครัฐในอุตสาหกรรม New S-Curve สู ประเทศไทย 4.0 สรุปไดวา การจัด
ตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลเปนการสงเสริมและใหการสนับสนุนในโครงการ
ทีส่ ามารถผลักดันแนวคิดของนักลงทุนทีว่ า ประเทศไทยยังมีความนาสนใจทีจ่ ะดึงดูดการเขามาลงทุน ซึง่ EEC
เปรียบเสมือนการเปดพืน้ ทีส่ าํ หรับการขยายพืน้ ทีล่ งทุนในประเทศไทย ทัง้ ดานความพรอมของ 3 จังหวัด โดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต เปนตน ยังรวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับการรองรับการขยายตัวดานการลงทุน ระบบการ
คมนาคมขนสงทีส่ ะดวก การทําใหนโยบาย EEC เกิดความตอเนือ่ งและเปนรูปธรรมจากการไดรบั การยอมรับ
ของคนในพื้นที่เพื่อไมใหเกิดปญหาการตอตานนั้นจึงมีความจําเปนตองสรางความเขาใจถึงประโยชนตาง ๆ
ทั้งทางตรงดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน และทางออมจากการสงเสริมทองเที่ยวในทองถิ่น ซึ่งจะมีชวยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับทองถิน่ (local economy) ใหเจริญขึน้ ลดปญหาความเหลือ่ มลํา และสรางความยัง่ ยืน
ปญหาความเหลื่อมลําในสังคมไทย เปนชองวางที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันมาจากการขาดโอกาส
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมไดวางแผนรองรับตอสิ่งนั้นจึงสามารถเรียกไดวา ไมมีหรือ
ขาดความสามารถในการจัดการกับโอกาสนั้น ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนจากยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบดวยองคประกอบหลัก คือ ระบบสารสนเทศ (information technology)
และการสื่อสาร (communication) แปลงเปนยุคดิจิทัล (ซึ่งเปนการบูรณาการเทคโนโลยี (technology)
รวมกับ ภูมิศาสตร (geographic)) ในแตละพื้นที่ ใหสอดคลองกับการพัฒนา ecosystem ของประเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีสว นสําคัญในการชวยปดชองวางและสรางโอกาสในการพัฒนาแบบกาวกระโดดของ
ประเทศไทย นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 1-2 ป ภายใตนโยบายปดชองวางดวย
การกระจายความเจริญอยางเปนรูปธรรม หรือสรางโอกาสในการพัฒนาจากดิจิทัลโดยใชความเร็วของดิจิทัล
(digital speed) แบบ Scale up คือ สรางโอกาสในการเปนไปอยางจริงจัง รวดเร็ว และอยางตอเนื่อง ภาย
5
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ใตโอกาสเพือ่ ใหมคี วามพรอมในการใชประโยชน (availability) การมีความสามารถในการจายเพือ่ ซือ้ บริการ
(affordability) และการเขาถึงได (accessibility) แนวทางปฏิบัติในเชิงรูปธรรมของภาครัฐ เชน การสงเสริม
ใหมีโครงการ Net ประชารัฐ (มีเปาประสงค ทําใหคนไทยระดับหมูบานไดใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง Fiber
optic ซึ่งโครงการมีเปาหมายในการกระจายบรอดแบนดสูพื้นที่กวา 75,000 หมูบาน ดวย 6 บรอดแบนด
หลัก) เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานรวมกับความเร็ว digital speed และ เปาหมายสงเสริมชุมชนในระดับ
หมูบาน ชวยเหลือตนเองในสรางรูปแบบการคาขาย กระจายสินคาและบริการสูตลาดโลก ดวยชองทาง ecommerce ชุมชน มี 3 องคประกอบ (3 e) คือ (1) การสราง platform ของ e-marketplace (2) การซื้อ
ขายดวยระบบ e-payment (โดยกระทรวงการคลัง) ที่มีความสะดวกและปลอดภัย และ (3) ระบบสนับสนุน
e-logistics (ผานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) นับเปนสวนหนึ่งของโมเดลทางธุรกิจ (business model) ของ
ประเทศไทย แนวทางในการพัฒนาผานศูนยดจิ ทิ ลั ชุมชน แสดงใหเห็น ประสิทธิผลของโมเดลทางธุรกิจดังกลาว
วา เปนไปในทิศทางกอใหเกิดโอกาสในการสรางงานของชุมชนในระดับหมูบาน การสงเสริมการสรางคุณคา
ของผลิตภัณฑอันเปนเอกลักษณของชุมชน และดานสังคมในการสงเสริมและนําบัณฑิตกลับคืนถิ่น ยังกอให
เกิดเปนอาชีพใหมในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีเ่ รียกวา “ผูจ ดั การศูนยดจิ ทิ ลั ชุมชุน” ซึง่ มีหนาทีใ่ นการดูแลชองทางการขาย
ผาน e-commerce ดวยการบริหารหมวดสินคา (category management) หรือการจัดการในการนําเสนอ
สินคา โดยใชความรูพื้นฐานในระดับอาชีวะและประกาศนียบัตร
ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนเขาสูยุคดิจิทัล นับเปนโอกาสที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงโดยใชดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อน (digital transformation) สิ่งแรกเริ่มที่จําเปนตองมีคือ “ความเชื่อมั่น” ในการใชดิจิทัล และเห็น
คุณคาจากการเปลี่ยนแปลงโดยใชดิจิทัล พรอมทั้งสรางหลักการวิเคราะหแบบดิจิทัล (digital analytics)
โดยใชขอมูลดิจิทัล เชนประโยชนในการรับรูและวิเคราะห เชน เพื่อการควบคุมคลังสินคา การจัดสง เปนตน
การวิเคราะหใหเกิดเปนความรูของพื้นที่หรือสังคมนั้นใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและวางแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางเหมาะสม สงเสริมพัฒนาแรงงานในทักษะดิจิทัล (digital-able workforce) ใน
การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) ซึ่งจะเปนไปอยางรวดเร็ว คือ การอบรมระยะสั้น หรือ Intraining ระยะสัน้ เชน โครงการบมเพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เปนการพัฒนาสรางการเรียนรู
เฉพาะเรือ่ งและมุง เปาในแบบไมเปนทางการเพือ่ สรางผูท มี่ ศี กั ยภาพใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เปา
หมายแรงงานดิจิทัลที่ภาครัฐวางไวประมาณ 500,000 คน ใน 5 ป (ใน พ.ศ. 2560 อางอิง แผนยุทธศาสตร
ประเทศ 20 ป) ความรวมมือกับบริษัทภาคเอกชนวางไว 100,000 คนตอป แนวทางเพื่อพัฒนาเปนชุดพัฒนา
ทักษะที่ปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการได (customized) และ การสรางสรรครูปแบบการศึกษาแบบ
ใหมขึ้นมาทดแทน (destruction) การใสใจในความปลอดภัยของขอมูล ภาคใตกรอบการพัฒนาประเทศใน
ยุทธศาสตรชาติดังกลาวภาครัฐยังมียุทธศาสตรระหวางประเทศ เชน กลุม CLMVT, เสนทางสายไหมทาง
ทะเลศตวรรษที่ 21 (one belt one road) และความสัมพันธทางอุตสาหกรรมรวมกับญี่ปุน ซึ่งภาครัฐคํานึง
ถึงการเชื่อมโยงทางกายภาพ (physical connectivity) และการเชื่อมโยงทางดิจิทัล (digital connectivity)
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เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ความทาทายและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล ยกตัวอยางหนึ่ง คือ ผูผลิต Digital hardware เชน การเปนผูผ ลิต IOT ในอุตสาหกรรมยานยนต เปน Internet of car สําหรับยานยนตอนาคต เปนตน
โครงสรางพื้นฐานทางพื้นที่การลงทุนในการผลิตที่ภาครัฐสนับสนุน เชน ความรวมมือในการสราง Digital
park (เนื้อที่ประมาณ 700 ไร) อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากโครงสรางการวางระบบสายสงสัญญาณของ
submarine cable ที่อําเภอบางละมุง ตามแนวถนนสุขุมวิท เชื่อมเขา Digital park กับความคาดการณการ
ตอเชื่อม Bandwidth ที่มีมหาศาล มาจากความรวมมือกับภาคเอกชนมากกวารอยละ 60-70 เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมยุคดิจทิ ลั ใหกบั อุตสาหกรรมของประเทศไทย กระจายใหกลุม CLMVT หรือ การเชือ่ ม
โยงทางเสนทาง one belt one road เปนตน สิง่ เหลานีเ้ รียกวา Digital Logistics ทัง้ หมดนีเ้ ปน Geo-politics
ของภูมภิ าคในทศวรรษนี้ เพือ่ การเปลีย่ นเปนยุคดิจทิ ลั ทีส่ นับสนุนการพัฒนาแบบกาวกระโดด ขณะเดียวกัน
รัฐพรอมการสงเสริมการลงทุนใหเอกชนดวย Maximum privilege ใหกบั บริษทั ทีล่ งทุนดวยขอเสนอดานภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลในระยะ 8 ป บวก 5 ป ทีอ่ ตั ราภาษีรอ ยละ 50 (ขยายไดถงึ 15 ปขนึ้ ไป) และสําหรับผูเ ชีย่ วชาญ
ที่เปนนักวิจัยและพัฒนาดานดิจิทัล มีสิทธิในการเลือกเสียภาษีบุคคลธรรมดาจาก แบบกาวหนา (progressive rate) ที่รอยละ 35 (ปจจุบัน) เปนเสียภาษีบุคคลธรรมดาที่รอยละ 17 ดวยอัตราคงที่ (Flat Rate) ได
เปนตน สําหรับโอกาสในการพัฒนาจากอีกตัวอยาง คือ Smart city ที่ภูเก็ต เพื่อเปนสรางความประทับใจ
ใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก จากการวิเคราะหชอมูล (Data analytics) ซึ่งปจจุบันมี smart traffic (CAT ให free WiFi), smart wristband (ในการจับจายแบบ prepaidและจะเพิ่มฟงกชั่นมากขึ้น
เพื่อรองรับตอพฤติกรรมการใชจายในการทองเที่ยวและการเดินทาง) จากแนวทางของตนแบบ Smart
city ซึ่ ง คาดว า ในป นี้ แ ละป ห น า เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 6 จั ง หวั ด ต อ ไปเพื่ อ ให แ ต ล ะจั ง หวั ด นํ า แนวคิ ด ไปใช ใ น
การสราง Smart จะเกิดการเปลี่ยนถาย (transformation) ในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม และ
ความจํ า เป น ที่ ต อ งมี ค วามร ว มมื อ จากภาคเอกชน ในการพั ฒ นาประเทศ เช น รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e government), ศูนยขอมูล (data center), พัฒนา Chief Information Officer (CIOs) ดวยการอบรม
ทักษะดิจิทัลใหบุคคลากรภาครัฐ รวมถึงการรวมลงทุนจากภาคเอกชนในการพัฒนาระบบและอุตสาหกรรม
เพือ่ ดึงการลงทุนมาจากตางประทศ และการสงเสริมการสรางผูป ระกอบการใหม ๆ หรือ สตารทอัพ (Startup
vision) กระจายทั่วประเทศ ใหเกิดการใชงานฐานขอมูลสารสนเทศ (information traffic) มากขึ้น จากการ
ใชการไหลขอมูลขาวสาร (information flow) และการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร (information use)
มากยิ่งขึ้น ภายใน 1-2 ปนี้
การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลสงผลตอการดําเนินธุรกิจ คือ ทําใหธุรกิจหลายอยางมีการเปลี่ยน
รู ป แบบการจั ด จํ า หน า ยหรื อ กระจายสิ น ค า ให มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ กั บ สถานการณ แ ละสามารถ
แขงขันไดในตลาดปจจุบัน ดังกรณีศึกษา ในประเทศจีนที่มีการซื้อสินคาออนไลนเปนจํานวนมากและ
การปรับสินคาใหตรงตามความชอบของลูกคา โดยใชดิจิทัลวิเคราะหเชิงขอมูลรายละเอียดเฉพาะของ
7
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ลูกคาในการถือครองตลาด ขณะที่ประเทศไทยไดเริ่มมีการปรับตัว เชน สถาบันการเงินและธนาคาร
เริ่ ม ตั้ ง บริ ษั ท ลู ก เพื่ อ นํ า ดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นาการบริ ก าร ซึ่ ง ให คุ ณ ค า มากกว า การทํ า ธุ ร กรรมธนาคารทาง
อิเลคทรอนิกส หรือ e banking หากแตเปนการสรางขอมูลอันเปนประโยชนจากแนวโนมพฤติกรรมของผู
บริโภค เชน การเดินเขาธนาคารนอยลงเพราะสามารถทําธุรกรรมผานสมารทโฟนได การซื้อขายออนไลน
รวมถึงสินคาในกลุมเสื้อผาเพราะมีคาใชจายนอยและมีความสะดวกสบาย เปนตน โดยพฤติกรรมเหลานี้มี
แนวโนมจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติและกรณีตัวอยาง
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นยุ ค การเปลี่ ย นแปลงทางด า นดิ จิ ทั ล (digital disruption) จากการ
ใช Big Data และ ดิจิทัล สําหรับธุรกิจในการสรางรูปแบบการผลิตและบริการแบบเขาถึงรายละเอียด
ของผูบริโภคหรือลูกคาและเชื่อมโยงดวย platform ที่เขาถึงไดงาย ยกตัวอยาง เชน STRAVA METRO
ซึ่งเปนผูพัฒนาและใหบริการเชื่อมโยงขอมูล GROUND TRUTH ระดับพื้นที่ลักษณะเฉพาะคน และ
จํานวนนักปน เรียกวา crowdsourced cycling data เพื่อพัฒนาเปนโปรแกรมการจําลองกิจกรรมการ
ปน ADIDAS ในธุรกิจเครื่องแตงกายกีฬาผานชองทางการขาย OMNI-CHANNELที่ตองการตอบสนอง
การซือ้ ของลูกคาไมวา จะเปนทีไ่ หน หรือชองทางใด สิง่ ทีบ่ ริษทั ไดรบั จากการเปดชองทางการขายเชนนี้ คือการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายตอชั่วโมง MEDIQ เสนอโปรแกรม Integrated Pharmaceutical Care (IPC) เปลี่ยน
จากการมุงเนนในยา เปนการมุงเนนในอาการของผูปวย จําแนกจากขอมูล (review) สูการใหคําแนะนํา
เพื่อการรักษา (coach) และจําแนกขอมูลตามอาการเพื่อใหแนะนําหาแนวทางในการรักษาผูปวยแสดงแกผู
เกี่ยวของ เชน หมอ เภสัช นักกายภาพ เปนตน และเชื่อมโยงขอมูลในธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน บริษัทผลิตยา
สถานที่ใหการรักษาบําบัด บริษัทประกัน เปนตน เกิดผลกําไรที่เพิ่มขึ้นรวมกันจากการเชื่อมโยงบริบทขอมูล
ดังกลาว ดังนั้น ในยุคเปลี่ยนแปลงสภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมีตัวขับเคลื่อน (Driver) สําคัญเพื่อเปาหมาย
ของ อุตสาหกรรมและธุรกิจ 4.0 คือ
1. IOT ซึ่งจําเปนตองใหความสําคัญในดานปลอดภัย Big data และ AI ซึ่งทําใหผูบริโภคไดรับใน
สิ่งที่เหนือกวาที่คาดหวัง จากการควบคุมตนทุน ความเร็วในการผลิตและบริการ และเอกลักษณเฉพาะเพื่อ
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพของภาคธุรกิจใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขันยุคดิจิทัล
2. Robotics ในเชิงอุตสาหกรรมและการผลิต จากการโปรแกรมระบบใหควบคุมการทํางานของหุน
ยนตใหสามารถลดตนทุนในการผลิต ยกระดับคุณภาพของสินคาและบริการ และตอบโจทยการพัฒนากําลัง
คนเพื่อการกํากับควบคุมระบบในอุตสาหกรรมมากกวาการเปนผูใชแรงงาน
3. 3D printing ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มากกวาการผลิต prototype หากแตเปนการสรางโอกาสการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจ สรุปประเด็นสําคัญของรูปแบบธุรกิจในยุคดิจิทัล คือ รูปแบบธุรกิจจากการใชงานวิจัย
8
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ใหเขาใจและเขาถึงความตองการของผูบริโภค การเปลี่ยนความเชื่อที่สงผลตอพฤติกรรม (mindset) ดาน
การใชดิจิทัล เพื่อการเชื่อมโยงในโซอุปทาน (supply chain) ในกลุมอุตสาหกรรม และสงตอสายธารคุณคา
(value chain)
รูปแบบธุรกิจของประเทศไทยในยุคดิจทิ ลั สรางหนทางใหมในพัฒนาการเติบโตของธุรกิจ เมือ่ สภาพ
แวดลอมธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. มุง เนนทีค่ วามตองการของตลาด ซึง่ ความตองการสามารถเปลีย่ นแปลงไดตลอดเวลาตามยุคสมัย
ลูกคาสวนใหญนั้นตองการความสะดวกสบาย ความประหยัดทั้งเงินและเวลา ดังนั้น จึงตองเปลี่ยนแปลงทาง
รูปแบบธุรกิจ (business model)
2. รูปแบบและชองทางของการเขาถึงไดทั่วโลก และไมจํากัดเวลา
กรณีศึกษาของ บริษัท ไลน ดวยการสรางรูปแบบการสื่อสารของผูใชงานดวยการใชเครื่องมือ
และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเฉพาะ นอกจากการศึกษาในพฤติกรรมและขอมูลการใชแลวยังจําเปนตอง
สรางทางเลือกเชนการสรางการสื่อสารทั้งแบบ OFFLINE และ ONLINE ตัวอยางของการสรางรูปแบบ
การสื่อสาร ขอมูลหรือเนื้อหา ประเภทของเนื้อหาทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยการใช
ความคิดสรางสรรคในการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารและเนื้อหาที่จําเปน เชนเดียวกับ ธุรกิจธนาคาร
สมัยใหมใชขอมูลลูกคาจากการประมวลผลในระบบอัตโนมัติ ในความตองการของลูกคา ลักษณะการ
ใชการประมวลซําของระบบ เพื่อสรางขอมูลระดับกลุมลูกคาเฉพาะ โดยไมเพียงแคเปนสัดสวน แต
รวมถึงรายละเอียดเฉพาะทั้งการใช การซื้อและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสิ่งที่เรียนรูไดเฉพาะพฤติกรรม
นั้น ๆ และความสมารถในการเขาถึงขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลทางธุรกิจทั้งระดับ SMEs หรือการใชชอง
ทางการคา ใน platform สําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจ และการสํารวจแนวโนมและหาโอกาสใหม ๆ ที่
ชวยในการเชื่อมตอธุรกิจ และธุรกรรมเพื่อใหเขาถึงกลุม SMEs หรือ Startup มากขึ้น พัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค ลากรและทั ก ษะทางด า นดิ จิ ต อล ในบริ ษั ท ไลน ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เชิ ง สร า งสรรค
จะทําใหพัฒนาระบบและเนื้อหาไดเร็วขึ้นในแผนระยะสั้น (ad hoc) และใหรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงและ
ลดระยะเวลาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก การสรางความตองการดานการพัฒนาและปรับ
mindset ใหบคุ ลากรในองคกร ขณะทีน่ โยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศ สิง่ สําคัญคือการ
ผลักดันจากผูบ ริหารระดับสูงในองคกรและทีมผูบ ริหารในการรวมปรับเปลีย่ น และขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
ภายในองคกร และอีกหนึ่งนโยบายสงเสริมการสรางพื้นที่การเรียนรูเฉพาะเพื่อการสรางหรือทําธุรกิจที่เปน
มากกวาศูนยการเรียนรูแ ตผนวกการพัฒนาทางธุรกิจรวมในกิจกรรมการเรียนรูก ลุม ธุรกิจ และการพัฒนา platform ทัง้ การเรียนรูผ า น e-learning และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพือ่ ชวยในการทํางาน
แนวทางการแสดงศั ก ยภาพในการเปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ภาคเอกชนใน
ประเทศไทย ดวยการใช ช องทางการคนหาใหไดมาซึ่งข อมูล และปรับเปลี่ยนการผลิตและบริ การ ใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารรั บ -ส ง ข อ มู ล ข า วสารผ า นช อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม ากขึ้ น ทํ า ให ก ารใช ก ระดาษลด
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น อ ยลง ส ง ผลต อ กลุ ม ผู ผ ลิ ต กระดาษขาวสํ า หรั บ งานสํ า นั ก งาน และกระดาษสี นํ า ต าลสํ า หรั บ งาน
บรรจุภณ
ั ฑ ในอนาคตยุคตองมีการดําเนินกิจการทางธุรกิจโดยใชสอื่ อิเล็กทรอนิกส (Ecommerce) องคกรดัง
กลาวจึงมุงเนนไปที่การสรางสินคาและบริการตอยอดเปนการผลิตกลองบรรจุภัณฑสําหรับการบริการขนสง
เพื่อตอบสนองตอกลุม Ecommerce เหลานั้น มากกวาการผลิตการะดาษเพื่อใชในสํานักงาน ขณะที่มีความ
ทาทายคือ ผูม อี าํ นาจในการตัดสินใจตองพรอมตอการปรับ mindset ยอมรับและเรียนรูจ ากการเปลีย่ นแปลง
ออกจาก comfort zone และสรางสรรคในสิ่งสรางคุณคา
การปรับรูปแบบธุรกิจยุคดิจทิ ลั เริม่ จากการเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษย เตรียม Platform
ใหคนเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วอยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวแมจะมีความเสี่ยงสูง แตหากมองในแงของ
โอกาสจะสามารถสงเสริมใหกลายเปนผูน าํ ในตลาดได หากผูป ระกอบการมีการปรับตัวไดเร็ว ปฏิบตั กิ ารอยาง
รวดเร็ว ทันที และมีนวัตกรรมจากความคิดสรางสรรคเพือ่ สรางสิง่ ทีแ่ ตกตาง นอกจากนีค้ วรสนับสนุนนวัตกรรม
และทักษะในการใชดจิ ทิ ลั ของผูป ระกอบการใหม จัดการเชือ่ มโยงธุรกิจโดยการรวมกลุม ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีศักยภาพเฉพาะทางมาชวยเสริมธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการกับรูปแบบธุรกิจของผู
ประกอบการรายใหญที่มีศักยภาพในการถือครองตลาดและกระจายตลาดสูนานาประเทศ
ตัวอยางภาคธุรกิจไมซในประเทศไทยในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
การเติบโตของรายไดอยางตอเนือ่ ง ขอมูลป 2560 นักเดินทาง MICE ในกิจกรรมตาง ๆ หรือกลุม คนที่
สนใจในเรือ่ งเดียวกันมารวมกิจกรรม 27.1 ลานคน คิดเปน 1.55 แสนลานบาท บทบาทสําคัญของอุตสาหกรรม
MICE ชวยลดความเหลื่อมลําในสังคมเศรษฐกิจตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 3 สวน คือ ใน
ดานเศรษฐกิจ ไมซชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปนเวทีในการซื้อขายและเจรจาจับคูทางธุรกิจ รวมถึงการลงทุน
และนําเขาสงออก สวนในดานสังคม ไมซจะเปนตัวชวยกระจายรายได และลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม รวม
ทัง้ เปนเครือ่ งมือในการทํากิจกรรมเพือ่ สังคม และในดานของสิง่ แวดลอมไมซจะชวยในการสรางความตระหนัก
ในการรักษาและดูแลสิ่งแวดลอม และเปนตัวสรางกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ขอจํากัดและเปาหมายที่สําคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี : (1) ดานขอจํากัดและกฎระเบียบ
ตาง ๆ เปนอุปสรรคของไมซ แบบฟอรมของทางราชการที่เกิดขึ้นจากเดิมซึ่งทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางการลงทุ น เป น ต น (2) เป า หมายในการพั ฒ นาด ว ยความพอเพี ย งตามศาสตร พ ระราชา เป น ต น
และบทบาทหนึ่งของ MICE ในการชวยลดความเหลื่อมลําในสังคมเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมใหใน
ศูนยประชุมในประเทศทั้งหมดที่จัดบุฟเฟห โดยเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เชนการซื้อขาวจาก
เกษตรกร ปรับ mindset ทางดานคุณคา (value) ใน Service industry management ประกอบ
ดวย tourism, MICE, mega event ปจจุบัน Standard of MICE industry venue ไดรับการยอมรับ
ในระดั บ ASEAN และธุ ร กิ จ มี ค วามต อ งการผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ เฉพาะมาเป น ผู ถ า ยทอด
ดานการพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจมากกวาหลักสูตรการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปจจุบัน สําหรับการก
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ระจายตัวของ mice สูภูมิภาค area base 6 ภาค เชน EEC ในฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง รวมถึง 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ชวยใหการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองคความรูสูภูมิภาคและชุมชนมากขึ้น ตัวอยางการเปลี่ยน
ผานสู smarter mice ดวยเทคโนโลยีเชน co-working space ในงานดวย virtual experience, 3D Projector Hologram, mobile registration, e poster, smart poll, mobile payment, register& check
in online, Attendance Tracking ผาน temp sensor และ RFID สรุป บทบาทของ MICE ในการสราง
ประสบการณอตุ สาหกรรมบริการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูพ นื้ ถิน่ ใน local asset ระดับชุมชน และการใชดจิ ทิ ลั
พัฒนาเปน Smart MICE
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