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ดร.วนิดา วาดีเจริญ 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น‘Digital Economy’ 

ใน
เชิงปฏิบัตินโยบาย ‘Digital Economy’ คือ แนวทางการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิตอล 

เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของภาครัฐ และเอกชน 

กล่าวคือ การน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการลดต้นทุน

การด�าเนนิงาน ขจดัความสูญเสียด้านเวลา และเพิม่มลูค่าของสนิค้า 

เช่น การด�าเนินงานของภาครัฐที่ต้องใช้เอกสารแสดงอัตตาลักษณ์

ส่วนบุคคล ได้แก่ ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน ใบ

อนุญาตการขับขี่รถยนต์  เอกสารเหล่านี้จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของ

ไฟล์งานดิจิตอล เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ง่ายต่อการจัดเก็บ

เอกสาร และสบืค้นข้อมลู ข้อมูลส่วนบคุคลเหล่าน้ี จะถูกเก็บไว้ในฐาน

ข้อมูลราษฎรส่วนกลาง ที่หน่วยราชการต่างๆ สามารถดึงข้อมูลเหล่า

นี้ไปใช้ประโยชน์ได้     

ในส่วนของภาคเอกชนก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

กับหน่วยงานของภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานของภาคเอกชนด้วย

กันมากขึ้น เพื่อน�าข้อมูลมาก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน เช่น 

ข้อมูลการน�าเข้าและส่งออก (กระทรวงพาณิชย์) กระแสเงินสดไหล

เข้าจากประเทศญีปุ่น่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) จ�านวนนกัท่องเทีย่ว

จากประเทศต่างๆ (กระทรวงการท่องเที่ยว) ตัวอย่างเช่น บริษัท

อสังหาริมทรัพย์ แห่งหนึ่งต้องการทราบจ�านวนประชากรที่มีอายุ

ระหว่าง 25-45 ปี มีรายได้ระหว่าง 25,000 - 100,000 สามารถขอดึง

ข้อมูลเหล่านี้ได้จากงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย ฝ่ายสนิเชือ่บคุคลของธนาคารพาณชิย์ ต้องการตรวจสอบ

ประวัติการค้างช�าระหนี้บุคคล สามารถของข้อมูลได้จาก ศูนย์ตรวจ-

สอบเครดิตบูโร ธนาคารเครดิตแห่งชาติ การแลกเปล่ียนข้อมูล 

เหล่านี้นับว่าเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินงาน ลดความซ�้าซ้อนของ

การท�างาน ลดความเสี่ยงในการบริหารงาน และการลงทุน อันจะน�า

ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคธุรกิจของประเทศ 

ในภาคเอกชนของไทยจดัว่ามคีวามพร้อมต่อนโยบาย Digital 

Economy มากที่สุด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจด้าน E-com-

merce เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และ

กับการเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทย
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ขนาดย่อม น�าเอาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเพิ่มช่อง

ทางการกระจายสนิค้าของธุรกิจ การน�าระบบแอนดรอยด์ (Android) 

เข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั ท�าให้เกดิบรษิทัทีร่บัออกแบบ

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เพิม่ขึน้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา

โปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจ ร้านอาหาร, ภัตตาคารโดยเริ่ม

ตัง้แต่ รบัออร์เดอร์ พมิพ์ใบสัง่อาหารไปยงัห้องครวั, บาร์น�า้ จนกระทัง่ 

เก็บเงิน โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ ตัวอย่างเช่น ภัตตาคารชั้นน�า อย่าง MK Restaurant  หรือ 

Fuji Restaurant ทีใ่ช้แอปพลิเคชัน่ประเภทนีใ้นการบรหิารงาน ท�าให้

สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนด้านการบริหาร และการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล จึงเห็นได้ว่าภาคธุรกิจของไทยมีความพร้อมที่จะ

รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านยโนบายดังกล่าวมากที่สุด 

ด้วยเหตุนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารเทศ และการส่ือสาร หรือ 

ICT จึงเร่งผลักดันนโยบาย Digital Economy กับสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สอท. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อม (SMEs)  สามารถเพิม่ช่องทางการท�าธรุกจิผ่าน

ระบบการท�าธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์

กลาง www.ftiebusiness.com ให้สมาชกิสามารถมหีน้าร้านออนไลน์ 

มีรายการสินค้าออนไลน์ รวมถึง Dead Stock เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการ

ระบายสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาความ

สามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community:  

AEC) โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

e-Business สู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 3,000 ราย ก่อให้เกิดการท�า

ธรุกรรมผ่านระบบระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ มากกว่า 10,000 ล้าน

บาท 

ในปี 2558-2559 ทีป่ระเทศไทยเราก�าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนี ้คาดการณ์ว่าตลาดการค้าออนไลน์ของ

ไทยจะเตบิโตขึน้ประมาณร้อยละ 35-50 ท�าให้ภาครฐัจะต้องผลกัดนั

ธุรกิจ SME ของไทยภายใต้นโยบาย Digital Economy ใน 3 มิติด้วย

กันคือ (1) Digital Commerce สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

SME เพิ่มการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการซื้อขายผ่าน Smart Mobile การท�าการตลาดด้วย Social 

Media เหล่านี้เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว  

(2) Digital Transformation เป็นการน�าระบบดิจติอลมาใช้ในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในมิตินี้จะต้องมีระบบสนับสนุนการ

ท�าธรุกจิ เช่น ระบบการท�าธรุกรรมทางการเงนิทัง้ในประเทศ และต่าง

ประเทศ e-Transaction, e-Finance, e-Banking การช�าระเงินผ่าน

บัตรเครดิต PayPal ขั้นตอนการช�าระเงินนับว่าเป็นหัวใจส�าคัญของ

การท�าธุรกิจในระบบดิจิตอล 

ดังนัน้ ภาครฐัจะต้องสร้างความเชือ่มัน่ในด้านความปลอดภยั 

ตลอดจนการปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการท�า

ธรุกรรมออนไลน์ให้เป็นมาตรฐาน และรดักมุยิง่ขึน้ นอกจากนีจ้ะต้อง

มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อผ่านระบบการขนส่งด้วยวิธีต่างๆ เช่น 

พนกังานส่งของ ถ้าเป็นพสัดุ จะต้องมรีะบบการเชค็สถานะของสนิค้า

ที่ขนส่งระหว่างประเทศ การประกันความเสียหายของสินค้า ระยะ

เวลาการส่งคืนสินค้า เหล่านี้จะน�าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น Salora ที่มีระบบการช�าระเงินปลายทาง ผ่าน Counter 

service สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 7 วัน การใช้กลยุทธ์ประเภทนี้ 

จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 

(3) Digital Consumption เป็นมิติสุดท้ายของการซื้อขายผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต เมื่อมีการซื้อขายผ่านระบบสนับสนุนการช�าระเงิน และ

การขนส่งสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ ลกูค้าพงึพอใจต่อสนิค้า และบรกิาร 

ท�าให้มกีารซือ้ซ�า้ ซือ้มากขึน้ เกดิการขยายตวัของผูข้าย และผูซ้ือ้ นบั

ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และน�าไปสู่การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจนั่นเอง

การที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

ทัง้ 3 มติิได้นัน้ ภาครฐัจะต้องเร่งปฏริปูประเทศสู่เศรษฐกิจเชงิ Digital 

อย่างจริงจัง เพื่อให้มีการขนส่งข้อมูลได้จ�านวนมากผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงคลอบคลุมทั่ว

ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ SME ไทย ก้าวไกลสู่
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