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ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy 
กบัการปฏริปูประเทศไทยไปบ้างแล้ว ซึง่ทกุ
ท่านคงได้รู้จัก Digital Economy ว่ามันคือ
อะไร มีความเป็นมาอย่างไร และ TPA News 
ฉบับเดือนนี้ จะน�าเสนอข้อมูล และนโยบายการ 
ขับเคลื่อนดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs) ของไทย เนื่องจาก
ทัง้ภาครัฐ และเอกชนต่างก็มนีโยบายออกมาส่งเสรมิ SMEs กนัอย่าง
มากมาย เพราะประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs กว่า 2 ล้านราย ถือว่าเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ส�าคัญอีกตัวหนึ่ง

จากนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัของรฐับาลให้เปน็ตวัขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิโดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

ซึ่งส่ิงส�าคัญในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น ประการ
แรกที่ต้องให้ความส�าคัญ คือ “เงินทุน” เพราะต้นทุนในการเข้าถึง

เว็บไซต์ หรือการจัดท�าระบบออนไลน์ค่อนข้างสูงส�าหรับ SMEs 
หากสามารถลดต้นทุนในการใช้ระบบดิจิทัลได้ ประชาชนหรือ 
ผู้ประกอบการก็จะสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่ง 
สิ่งส�าคัญที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ดังนี้ 1. National Broadband 
โดยการพฒันาระบบ 4G ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ตัง้เป้าหมาย
ใน 1 ปี ทุกหมู่บ้านต้องสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ และ
อีก 1 ปีถัดไป ทุกบ้านต้องสามารถใช้ระบบออนไลน์ได้อย่าง 

ทั่วถึง 2. จัดตั้ง Data Center ผ่านการก่อตั้งหน่วยงานวิเคราะห์
ตลาดในทกุกระทรวง เช่น ตลาดส�าหรบัเดก็ ตลาดส�าหรบัผูส้งูอายุ 

เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูต่างๆ ได้ในทกุกระทรวง และสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการ
แต่ละตลาดมากที่สุด และ 3. International 
gateway เป็นช่องทางเพือ่ให้ประชาชนหรอื
ผูป้ระกอบการสามารถหาข้อมลูจากเวบ็ไซต์ 
ต่างๆ ทั่วโลกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) เป็นผลมาจากความ

เปลีย่นแปลงอย่างมพีลวตัของสงัคมโลก อาทิ 
สถานการณ์การเงิน เศรษฐกิจโลก ราคาน�้ามัน 

เป็นต้น ซึง่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
2 มิติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม และปฏิสัมพันธ์ 

(Chang in Social System and Interactive) และการเปลี่ยนแปลง
ฐานของการแข่งขนั และแบบจ�าลองธรุกิจ (Change in Competition 
Platform and Business Model) เกดิเป็นรปูแบบใหม่ทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็
เป็นพืน้ฐาน และเปลีย่นกระบวนการทางเศรษฐกจิจากเศรษฐกจิทาง
กายภาพ (Physicial Economy) ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นกลไก

ขับเคลื่อน

Digital SMEs
ไทย

พร้อมรับAEC
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ส�าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ 
น�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ 
และเชื่อมโยงกับภาครัฐ เพื่อที่จะท�าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมี
ประสทิธภิาพในระยะยาว นอกจากนีย้งัส่งผลให้เกดิการหลัง่ไหลของ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับ
องค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกในอนาคต ใน 2 ประการ ได้แก่

ประการแรก การพฒันาอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื โดยให้ความ
ส�าคญักบัการแก้ปัญหา และการวางโครงสร้างการพฒันาอตุสาหกรรม
ในอนาคต โดยปัญหาหลักๆ คือ การจัดการขยะ พร้อมกับวาง
ยุทธศาสตร์ก�าจัดขยะอุตสาหกรรมเป็นแผน 5 ปี อาทิ การควบคุม
ดูแล การสร้างเครือข่ายสนับสนุน และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น นอกจากนี้ได้เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมก�าจัดกากขยะ
แบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว

ประการที่สอง การขจัดอุปสรรคในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ 
เช่น การลดขั้นตอนการขอ รง.4 การลดระยะเวลาในการออกใบ
อนุญาตรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน และภาค
เอกชนได้รับความสะดวกสบาย และคล่องตัวในการท�าธุรกิจมากขึ้น 

ทางกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม โดยนายอาทิตย์ วฒุคิะโร อธบิดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ขานรับนโยบายดิจิทัลอิโคโนมี (Digital 
Economy) ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลเอส
เอม็อ ี(Digital SMEs) เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยุคใหม่
โชว์แนวคิด “ดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)” ขานรับนโยบายยุค
ดิจิทัลอีโคโนมีผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่

1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepre-
neur) 

2.  SMEs อัจฉริยะ (Intelligence SMEs) 
3.  ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP) 
4.  สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล (Digital Knowledge 

Society) และ 
5.  ที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ (Cyber Service Provider) 
โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง (Start Up) ธุรกิจของผู้ประกอบ
การดจิิทลัรุน่ใหม่มารองรบัระบบเศรษฐกจิดจิทิลั และจะเป็นประโยชน์
กับผู้ประกอบการเดิมทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิ-
ภาพการผลิตการลดต้นทุนการประกอบการ การท�าตลาดให้เข้าถึง 
ผู้บริโภคได้กว้างขึ้นฯลฯ โดยตั้งเป้าน�าร่อง 5 แผนงานดังกล่าวไปสู่
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศที่มีกว่า 2.76 ล้านราย พร้อม
ปรับงบประมาณจ�านวน 100.45 ล้านบาท มาด�าเนินการในเรื่อง 
ดังกล่าว

ทั้งน้ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่ง
เสริมสนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม วสิาหกจิชมุชน และผู้ประกอบการ ให้มขีดีความสามารถในการ

ประกอบการทีเ่ป็นเลศิ และมคีวามยัง่ยนืสูส่ากล โดยในปีงบประมาณ 
2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,266 
ล้านบาท แบ่งเป็นงบบรหิาร 459 ล้านบาท (36%) และเป็นงบปฏบิตักิาร
ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs และ OTOP รวม 807 ล้านบาท 
(64%) โดยมีแผนด�าเนินโครงการต่างๆ ประกอบด้วย 

1.  การเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ 
AEC 160.0 ล้านบาท

2.  การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 164.65 ล้านบาท
3.  การพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู  และอาหาร 42.25 

ล้านบาท
4.  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 110.80 ล้านบาท
5.  การเพิ่มผลิตภาพ SMEs 266.17 ล้านบาท
6.  การส่งเสรมิอตุสาหกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

28.10 ล้านบาท และ
7.  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ 35.19 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ได้ให้ความส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้สนอง
นโยบายรัฐบาลในประเด็นดังกล่าวโดยน�าดิจิทัลเข้ามาใช้เป็น 
เครื่องมือในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 
SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร หรือ ICT มาใช้ในธุรกิจได้ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และทกัษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT ทัง้นีก้รมส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ได้จัดสรรงบประมาณ 100.45 ล้านบาท มาใช้ในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิด ดิจิทัลเอสเอ็
มอ ี(Digital SMEs) ด้วยการปรบักจิกรรมโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 5 ด้านดังนี้
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1. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital 
Entrepreneur) เป็นการให้ความรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อมแก่ผูป้ระกอบ
การธรุกจิ IT เช่น กลุม่ผูเ้ขยีน Application และเกมส์ต่างๆ บน Smart-
phone หรือ กลุ่มฟรีแลนซ์ท�า Animation/Graphic Design ต่างๆ ให้
สามารถเริ่มต้น และด�าเนินธุรกิจได้ โดยมีเป้าหมาย 500 คนรวมทั้ง
ปรับหลักสูตร “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (NEC) ให้มี
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยและครอบคลุมความรู้ด้าน IT ให้มากขึ้นมี
เป้าหมาย 1,000 คน

2.  เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence SMEs) เป็นการน�า IT 
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ SMEs ด้วยการใช้
ระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ในการบริหารด้าน
ต่างๆ การจัดการ Supply Chain และสต็อคสินค้า การเพิ่มศักยภาพ
ทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์รวมถึง
การให้ทุนสมทบจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงธุรกิจโดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพมีเป้าหมายรวม 480 กิจการ

3.  ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP) โดยส่งเสริม
ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพสามารถท�าการตลาดด้วย 
สือ่ดจิติอล และสือ่ออนไลน์ ผ่านกระบวนการอบรม และให้ค�าปรกึษา
แนะน�าในการใช้สื่อออนไลน์ การจัดท�าเว็บไซต์รูปแบบอีคอมเมิร์ซ 
และสื่อสังคมออนไลน์โดยก�าหนดเป้าหมายที่กลุ่มรักษ์ภูมิปัญญา 
ที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดระดับสากลเพื่อน�าเสนอวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา ที่น�ามาใช้สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นอย่างน้อย 70 ผลิตภัณฑ์

4.  การสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูด้จิทิลั (Digital Knowledge 
Society) เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ และมี
องค์ความรู้ในด้าน IT และการด�าเนนิธรุกิจกิจโดยใช้ประโยชน์จากสือ่
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ดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และการอบรมสัมมนา
ในหลักสูตร เช่น “Digital Marketing การตลาดแห่งอนาคต” และ 
“เปิดร้านออนไลน์แบบเข้าใจมีชัยแน่นอน” เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการในเครือข่าย 1,000 ราย

5. การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ (Cyber Service 
Provider) เป็นการอบรมพัฒนากลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจจ�านวน 60 คนให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการด�าเนินธุรกิจในโลกออนไลน์โดยมีเนื้อหา
การอบรมที่เน้นการประยุกต์ใช้ระบบ ERP การใช้อีคอมเมิร์ซ การท�า
ตลาดออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้เรยีนรูท้ัง้ในด้านทฤษฎ ีและการฝึกปฏบิตัโิดยการให้บรกิารปรกึษา
แนะน�าต่อ SMEs ด้วย

นอกจากการส่งเสรมิผูป้ระกอบการแล้ว กรมส่งเสรมิอตุสาห-
กรรมยงัมแีผนในการปรบัปรงุระบบเครอืข่ายเพือ่เชือ่มโยงหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ IT 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและการให้บริการในด้าน
ต่างๆ เช่น การรับสมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์การสมัคร
สมาชิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมออนไลน์ห้องสมุด e-library ของ 
กรมฯ เป็นต้น

ในการขับเคลื่อนดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs) ของกรม 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จะด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
เครอืข่ายทีม่ศัีกยภาพ และมคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งดิจทิลัเทคโนโลยี 
เช่น ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วย
ให้ผู้คนสามารถเข้าสู่การประกอบธรุกิจได้ง่ายขึน้โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
ร้านค้า การท�าธุรกรรมข้ามแดนจะมีปริมาณ และมูลค่าสูงขึ้น การ
ต่อยอดการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคจะท�าได้อย่างกว้างขวางขึ้น และเข้าถึงได้ทั่วโลก ส่งผล
ให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และเกิดงานลักษณะใหม่ๆ อันเป็นผล
จากการเกิดรูปแบบธุรกิจใหม่บนโลกอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การลดต้นทุนการประกอบการ อีกทั้งจะเป็นปัจจัยเอื้อที ่
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย และแพร่หลายขึ้นอัน
จะน�ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย

ที่มา: สํานักบริหารยุทธศาสตร์ / สํานักบริหารกลาง

         กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม




