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วัตถุประสงคห์ลักของการศึกษา และวิธีการศึกษา

• รฐับาลไทยไดป้ระกาศนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือผลกัดนัการเปล่ียนผา่นเศรษฐกิจและสงัคมไทยสูค่วาม
เป็นดิจิทลั เพ่ือยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ และน าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิ่มของสินคา้ และบรกิาร
ของไทย โดยอาศยัเทคโนโลยีและนวตักรรม

• การเกิด Covid-19 เองจะเป็นตวักระตุน้ (ผลกัดนั) ท่ีจะท าใหเ้กือบทกุประเทศในโลก รวมทัง้ประเทศไทยกา้ว
เขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลัเรว็ขึน้ 

• การท่ีจะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลัอย่างยั่งยืน  ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีศกัยภาพพืน้ฐานท่ี
ครอบคลมุ  รวมทัง้การออกแบบกรอบนโยบายการลงทุนด้านดจิทิัลทีค่รอบคลุมและสามารถดงึดดูเม็ดเงิน
ลงทนุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การออกแบบนโยบายทางด้านอืน่ทีเ่กีย่วข้องไมว่า่จะเป็นความพรอ้มทางดา้น
กฎระเบียบ ความรว่มมือระหวา่งประเทศ และนโยบายหรอืมาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
อยา่งมีประสทิธิภาพ



• วัตถุประสงคห์ลัก การประเมินศกัยภาพและความพรอ้มในดา้นตา่งๆ ของไทยในการกา้วเขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายทางดา้นการลงทนุ และนโยบายส าคญัอื่นที่เก่ียวขอ้งในการผลกัดนัใหไ้ทยเขา้สู่
เศรษฐกิจดิจิทลั  [การพิจารณาความพรอ้มมุง่ที่การใชด้ิจิทลัในภาคเศรษฐกิจจรงิเป็นหลกั]

การประเมินความพรอ้มและศกัยภาพในดา้นตา่งๆประกอบไปดว้ย 4 สว่น
(1) การพิจารณาความพรอ้มในเชิงมหภาคที่เก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพพืน้ฐานดา้นดิจิทลั
(2) การประเมินความพรอ้มทางดา้นศกัยภาพพืน้ฐานดา้นดิจิทลั และเทคโนโลยีตามต าแหน่งของหว่งโซ่อปุทานการ

ผลิต (Supply Chain)
(3) การพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการลงทนุ
(4) การพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพของนโยบายอื่นที่ส  าคญั 

• นโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลิต
• นโยบายเตรยีมความพรอ้มทางดา้นดิจิทลั
• ความพรอ้มทางดา้นกฎระเบียบ
• ความรว่มมือระหวา่งประเทศ
• การปรบัปรุงทกัษะแรงงาน และสง่เสรมิการน าระบบอตัโนมตัิเขา้มาใช้



วธิีการศกึษา

การท าวรรณกรรมปรทิศัน์
(Literature 
Review) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาเศรษฐกิจสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั 
(Digital Economy) 
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การวดัศกัยภาพพืน้ฐาน
การประเมินประสิทธิภาพ
ของนโยบายทางดา้น
ดิจิทลั
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- ผูป้ระกอบการท่ี
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โดยตรง

- ผูป้ระกอบการ
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เป็นการเก็บขอ้มลู
ภาคสนามใน
ประเทศพฒันา
แลว้ (เกาหลีใต)้ 
เพ่ือเรยีนรู ้
ประสบการณ์



ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมดิจิทลัโดยตรง
(1) บริษัทดจิทิลั อนัประกอบดว้ย

ผูใ้หบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตแพลตฟอรม์
ผูใ้หบ้รกิารอินเตอรเ์น็ต เช่น search 

engines social networks
ผูน้  าเสนอค าตอบทางดิจิทลั (Digital 

solutions) เช่น บรกิาร Cloud
ผูใ้หบ้รกิารพาณิชยธ์ุรกิจ (E-commerce)
ผูผ้ลิตเนือ้หาดิจิทลั (Digital content) เช่น 

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายทัง้ขอ้มลูข่าวสารในรูปดิจิทลั

(2)  บริษัทไอซที ีซึง่เป็นกลุ่มท่ีเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือให้
ประชาชนทกุภาคส่วน 

บรษัิทไอที เช่น ผูผ้ลิตอปุกรณแ์ละชิน้ส่วนไอทีทัง้
ในส่วนท่ีเป็นฮารด์แวร ์และ ซอฟตแ์วร ์

บรษัิทในกลุ่มโทรคมนาคม

เศรษฐกิจดิจิทลัตามค าจ ากดัความของการประชมุสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (UNCTAD, 2017)  
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีประยกุตเ์ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีรากฐานมาจากอินเทอรเ์น็ตเขา้ไปในกระบวนการผลิตและการขาย
สินคา้ และบรกิารต่างๆ

ภาคเศรษฐกิจจรงิ (real sector)



1. ประเมินศักยภาพ และความพร้อมของประเทศไทยโดยรวม











• สรุปประเดน็จากการประเมนิศักยภาพพืน้ฐาน

- ศกัยภาพพืน้ฐานทางดา้นดิจิทลัในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึน้ในเกือบทกุมิติ ยกเวน้  ยกเวน้ในสว่นของคณุภาพทนุมนษุย ์ และ
การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี (การสง่ผ่านเทคโนโลยี technology transfer และ technology adoption)

- ศกัยภาพในห่วงโซก่ารผลิตเพิ่มขึน้ในช่วง 5 ปี โดยเฉพาะในส่วนของ Outbound [เพราะการเพิ่มขึน้ของการใช้e-
commerce]  Internal production เพิ่มขึน้แต่ในอตัราที่ชา้กว่า 

- ศกัยภาพไทยต ่ากวา่กวา่ มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลีใต ้และกลุม่ประเทศ OECD อยา่งมีนยัยะส าคญั  สว่น
ใหญ่ดีกวา่ เวียดนาม ฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซีย  ยกเวน้ทางดา้นทนุมนษุย ์

- การใชเ้ทคโนโลยีมีการกระจกุตวัอยูบ่างอตุสาหกรรม (ICT use หรอื Robot use) โดยเฉพาะในสว่นของ 
อตุสาหกรรมยานยนต ์ อิเลคทรอนิกส ์พลาสติกและเคมีภณัฑ์

- 40% ของบคุคลากรท่ีปฎิบตัิการใน ICT เป็นเจา้หนา้ท่ีปฎิบตัการ



2)  นโยบายการลงทุน



❖ เพิม่ Section 8 : 
Technology and Innovation  
Development

❖ ปรับความเข้มข้นของเงนิ
ลงทนุในส่วนของ R&D ใน
การรับสิทธิประโยชน ์
(สัดส่วนของค่าใช้จ่าย)

❖ แบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น  7 อุตสาหกรรม
❖ กลุ่มสิทธิประโยชนต์ามประเภทกิจการ A1-

A4 และ B1-B2

❖ ตามคุณค่าของโครงการ (การแข่งขัน   
กระจายความเจริญ  และโครงการทีช่่วยพัฒนา
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม)

3/12/2014 (2557) 14/03/2017 (2560) 16/03/2017 03/08/2018
❖ EEC-A
❖ EEC-i เช่น

❖ EEC-d เช่น

2014 2017 2017 2018

❖10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ใน EEC 

(ชลบุร,ี ระยอง, 
ฉะเชิงเทรา)

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทีส่ าคัญ

• Plant or animal breeding 
• Electronics and Electrical Appliances 

Industry  

• Digital P ark
• Data Center
• Cloud







เปรียบเทยีบนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย เวียดนาม และเกาหลีใต้
1) ไทย และเกาลหีใต ้มีการก าหนดกรอบเปา้อตุสาหกรรมการพฒันา  ในขณะท่ีเวียดนามยงัไม่มีเปา้หมาย

ของเกาหลีใตมุ้ง่ไปท่ี industrial 4.0 จรงิจงั 

ไทย   10  อุตสาหกรรม
เป้าหมาย [March, 2017]

เกาหลีใต้   9  อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลจักรส าคัญ
ทีมุ่่งเน้นการเตบิโตใหม่ๆ ได้แก่ ปัญญาประดษิฐ ์(AI), 
ความเป็นจริงเสมือนจริง (AR / VR), รถยนตท์ีขั่บขี่
ด้วยตนเอง, วัสดุทีม่ีน า้หนักเบา และเมืองอัจฉริยะ  
และมี 4 อุตสาหกรรมทีเ่น้นเพือ่ปรับปรุงชีวิตของผู้คน 
ได้แก่ ยาทีแ่ม่นย า (precision medicine), ชีว
เภสัชศาสตร,์ เทคโนโลยคีารบ์อน และมลพษิฝุ่น
ละออง   [ August 2017]

ไม่ได้มอุีตสาหกรรมเป้าหมาย
ชัดเจน  เพยีงแต่แบ่งออกเป็น 3
ส่วน  (1) อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับ

เทคโนโลยขัี้นสูง   (2) อุตสาหกรรมการลงทนุขนาด
ใหญ่ โดยการลงทนุต้องมีขนาดเงนิลงทนุขั้นต ่า
6,000 ล้านดองเวียดนาม  (3) อุตสาหกรรมหรือ
โครงการทีม่ีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมโดยกว้าง  
น่ันคือ การศึกษา

มีสิทธิประโยชนผ์่านคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทนุอย่างชดัเจนในการ promote 
10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย

ไม่ไดมี้สิทธิประโยชนผ์่านคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ
อย่างชดัเจน  ใหส้ิทธิประโยชนเ์หมือนผลิตภณัฑท่ี์มีการใช้
เทคโนโลยีสงู



2)  ไทย ใหส้ิทธิประโยชนม์ากกวา่ประเทศอื่น

ไทย เวยีดนาม เกาหลีใต้
• ยกเวน้ภาษีเงินได ้13 ปี  +
ลดหยอ่น 50% 5 ปี

• พรบ. การแข่งขนั    สามารถ
เพิ่มเป็น 15 ปี (ถึงแมอ้ยู่
A3-A4)

• ภาษีนิติบคุคลรอ้ยละ 10 (ปกติ
รอ้ยละ 20)  15 ปีเม่ือเริม่สรา้ง
รายได้

• ท าก าไรได ้ยกเวน้ภาษีนิติบคุคลให ้
4 ปี

• ลดหย่อนภาษี 50%  เป็นเวลา 9 
ปี

• 5 ปี ไมเ่สียภาษี

• ลดหย่อนภาษี 50% อีก  4 ปี



3) นโยบายการลงทนุมีความคลา้ยคลงึกนัในทัง้ 3 ประเทศในสว่นของการพยายามกระจาย
ความเจรญิไปสูเ่ขตที่มีการพฒันาที่ดอ้ยกวา่

• สิทธิประโยชนต์ามประเภทกิจการ 
[A1*-B]

• สิทธิประโยชนต์ามคณุคา่โครงการ
• ภาคสว่นท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีคอ่นขา้งต ่า [20
จงัหวดัท่ีมีรายไดต้  ่า]

• รวมทัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึง่อยูใ่น 90 ต าบลใน 23 อ าเภอ 
ของ 10 จงัหวดั 







4) เงื่อนไขการใหส้ิทธิประโยชนส์  าหรบัการท า R&D สว่นใหญ่ไม่ไดถ้กูฝังในโครงการ

มีเพียงไมถ่งึ 5% ของโครงการทัง้หมดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข การลงทนุใน R&D ก่อนไดร้บัสิทธิประโยชน ์ ซึง่โครงการ
เหลา่นีจ้ะอยูใ่นหมวดของ สิ่งทอ เสือ้ผา้ และเครื่องหนงั   [เป็นการลงทนุ product innovation, no process 

innovation]

เกาหลใีต้ สว่นใหญ่จะเป็นการฝังเง่ือนไข R&D ในกิจการท่ีจะไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
Magok Industrial Complex -ศนูยอ์ตุสาหกรรม Magok เมืองนีจ้งึถกูแนะน าส าหรบัการวิจยัและพฒันา
ดา้น ICT โดยเง่ือนไขท่ีส  าคญัคือร้อยละ 50 ของพืน้ทีอ่าคารต้องถูกน ามาใช้เพือ่การวจัิยและพัฒนา และหากจะ
ไดร้บัการสนบัสนนุเงินสดกิจการนัน้ตอ้งมีการลงทนุจากต่างประเทศอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 ของอตัราสว่นการลงทนุ  
หรอืในสว่นของ

เวยีดนาม กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2019 (Decree No.13/2019/ND-CP) 
ภายใตเ้ง่ือนไขในการรบัสทิธิวา่โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการนัน้ตอ้งคิดเป็นอยา่งนอ้ยรอ้ย
ละ 30 ของรายรบัทัง้หมด   [ไดร้บัสิทธิการยกเวน้ภาษี + ลดหยอ่น + สิทธิประโยชนอ่ื์น]



5) นโยบายการลงทุนของประเทศไทยไม่ได้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology transfer)

เกาหลีใต ้(Act No. 14760) มีการใหส้ิทธิประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการถา้มีการก่อใหเ้กิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการควบรวมเทคโนโลยี เช่น

• เม่ือผูป้ระกอบการภายในประเทศไดเ้ขา้ครอบครอง (acquire) สทิธิบตัร (patent) ของ
ผูป้ระกอบการอีกประเทศหนึ่ง ผูป้ระกอบการมีสิทธิทีจ่ะไดรั้บค่าลดหย่อนในส่วนของภาษีเงนิได ้
(income tax) หรือ ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลจากการเขา้ครอบครองนัน้

• เวียดนาม มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอนเทคโนโลยี (พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 
76/2561/ND-CP) 
• กระทรวงเทคโนโลยีภายใตก้ระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท าหนา้ที่ตรวจสอบและ
ประเมินผล  เพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงการถ่ายโอนเทคโนโลยี



1)   นโยบายการสง่เสรมิการลงทนุดงักลา่วมีแนวโนม้ท่ีจะดงึดดูนกัลงทนุไทยมากกวา่นกัลงทนุตา่งชาติ



2)  จ านวนโครงการและเงินท่ีมีการออกบตัรจาก BOI ไม่ไดเ้พิ่มอยา่งชดัเจน



3) การลงทนุมีการกระจกุตวัทัง้ในสว่นของโครงการลงทนุและพืน้ท่ีการลงทนุ 



จบัตาทิศทางของ Venture capital



3) นโยบายอ่ืนที่ส าคญั



นโยบายการเปล่ียนโครงสร้างการผลิต (S curve New S-curve)

• ภาครฐัยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่ท า
อยา่งไรกบัอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่
ไมไ่ดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นกลุ่มทีส่ามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั 
สรา้งงาน และสรา้งมลูคา่เพิม่ได้
เชน่กนั 



นโยบายเตรียมความพร้อมทางด้านดิจิทัล
• กระทรวงดิจิทลัเพ่ือศรษฐกิจและสงัคม (MDES) ในปี พ.ศ.2559

• ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ETDA) และ ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital 
Economy Promotion Agency: DEPA)

• การท าแผนยทุธศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2561-2580) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

3 ความกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพรอ้มดงักลา่ว

1) แผนงานสว่นใหญ่ไมมี่เปา้หมาย แมบ้างแผนงานที่มีการก าหนดเปา้หมาย แตก่็เป็นเปา้หมายท่ีจบัตอ้งไดย้ากหรือ
ตรรกะสนบัสนนุการก าหนดเปา้หมายดงักลา่วไมช่ดัเจน



• ใหท้กุหมูบ่า้นเขา้ถงึโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูรอ้ยละ 90 ของผูใ้ชใ้นเขตเทศบาลเมืองทกุจงัหวดั 
และพืน้ท่ีเศรษฐกิจสามารถเขา้ถงึบรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็ไมต่  ่ากวา่ 100 Mbps

• ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตไทยระหวา่ง มิถนุายน พ.ศ. 2560 ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เทา่กบั 17.06 
Mbps สิงคโปร ์(60.39 Mbps) 

• การก าหนดค่าบรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของรายไดม้วลรวมประชาชาติ (การก าหนด
ราคาโดยเปรยีบเทียบกบัประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั)

2)  งบประมาณท่ีใหก้บักระทรวงดิจิทลัลดลง (คงท่ีในช่วง 2560-61)



        
           

2560 2561 2562 2563 
                                                            

1. งบกลาง 455,382.50 16.4 420,183.20 13.8 468,032.00 15.6 518,770.9 16.5 
2. ส านกันายกรฐัมนตร ี 36,001.30 1.3 34,256.50 1.1 41,216.20 1.4 39,108.9 1.2 
3. กระทรวงกลาโหม 206,461.30 7.4 218,503.10 7.2 227,671.40 7.6 233,353.4 7.4 
4. กระทรวงการคลงั 199,174.10 7.2 238,246.90 7.8 242,846.00 8.1 249,676.9 7.9 
7. กระทรวงการพ ันาสงัคม และความ
มัน่คง องมนุ ย ์ 10,078.20 0.4 13,717.50 0.4 12,863.50 0.4 21,281.5 0.7 
8. กระทรวงเก ตร และสหกร ์ 86,403.70 3.1 122,572.80 4 108,539.30 3.6 109,833.6 3.5 
9. กระทรวงคมนาคม 136,101.30 4.9 168,768.00 5.5 183,732.50 6.1 178,840 5.7 
10. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเ ร ฐกจิ และลงั
คม (2560 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเท  
และการสือ่สาร) 20,172.80 0.7 5,133.50 0.2 5,461.40 0.2 6,897.8 0.2 

 



3) ความพรอ้มของภาครฐัในการพยายามเพ่ือขบัเคลื่อนเขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั 



ความทา้ทายทางด้านกฎระเบยีบต่าง ๆ 

1. ความพรอ้มในการจดัการกบัผลกระทบขา้งเคียงตอ่ระดบัการแขง่ขนัระหวา่งบรษัิทขา้มชาติ
กบัผูป้ระกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะบรรยากาศการแข่งขนั 

2. การสรา้งความสมดลุระหวา่งการคุม้ครองกบัการไม่สรา้งภาระตน้ทนุทางธุรกิจท่ีมากเกินไป 
เพราะวนันีก้ฎหมายหลกัเรามีครบถว้น แตผ่ลในทางปฎิบตัิขึน้อยูก่บัการออกแบบกฎหมาย
ลกู และเป็นหวัใจส าคญัก าหนดผลท่ีแทจ้รงิ 

3. ท่าทีเก่ียวกบั Data Localization Requirement (DLR)



ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• ความรว่มมือระหวา่งประเทศในเรือ่งเศรษฐกิจดจิิทลัสว่นใหญ่เกิดขึน้ในกรอบของอาเซียนและ
เป็นไปในลกัษณะการท างานรว่มกนัของประเทศสมาชิก  ดงันัน้ Policy Space ในเรือ่งดงักลา่วยงัไม่
ถกูจ ากดัจากขอ้ผกูพนัเหลา่นี ้

• แตส่  าหรบั FTA ใหม่อยา่ง Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership 
(CPTPP) ตา่งมีขอ้ผกูพนัในเรือ่งเก่ียวกบัการเปิดเสรสีินคา้ดจิิทลั  พรอ้ม ๆ กบัการจ ากดับทบาทของ
ภาครฐัตอ่การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดจิิทลั (การหา้มมีขอ้จ ากดัการเคลื่อนยา้ยขอ้มลู
และหา้มใช ้DLR) 

• เรือ่งดงักลา่วอาจรวมไปถึง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)



การปรับปรุงทกัษะแรงงานและส่งเสริมการน าระบบอัตโนมัตเิข้ามาใช้กับการบูรณาการ
โครงการเหล่านีอ้ย่างไร ?

ภาพที ่5.17: แผนผังส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาฝีมอืแรงงานและระบบอัตโนมัต ิ



ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

1. แผนการปฏิรูประเทศเพ่ือเขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลัจ าเป็นตอ้งมีการแปลงไปสูแ่ผนปฏิบตัิการท่ีชดัเจนทัง้
รายละเอียด กรอบเวลา ระบบการติดตามตรวจสอบ และดชันีชีว้ดัความส าเรจ็

2. ไทยจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการพฒันาก าลงัคน

3. ภาครฐัควรเรง่พฒันาแรงจงูใจทางการลงทนุดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากสทิธิพิเศษทางดา้นการลงทนุ

4. การมียทุธศาสตรท่ี์ชดัเจนในการรองรบัผลกระทบทางสงัคมของ 

5. กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัจ าเป็นตอ้งติดตามและปรบัปรุงใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ [DLR, competition policy, ภาษีตอ่การบรกิารดิจิทลั]



ตัวอย่าง: รายละเอียด: แผนการปฏิรูประเทศเพื่อเขา้สูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั (ขอ้เสนอแนะที่ 1)

• จดัตัง้กลุม่วิจยั Digital Economy Watch ขึน้เพ่ือตดิตาม และประเมินสถานการณต์า่ง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัความพรอ้มทางดา้นดิจิทลั (จดัการประชมุระดมสมองเพ่ือจดัล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงั, พฒันาดชันียอ่ยเพ่ือเสรมิกบัเปา้หมายระดบัชาติ, ติดตามพฒันาการความพรอ้มเขา้สู่
เศรษฐกิจดจิิทลัของประเทศเพ่ือนบา้นในภมูิภาคอยา่งใกลช้ิด)

• พฒันาระบบประเมินมาตรการสง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรมดจิิทลัเพ่ือน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
เสรมิกบัดชันีชีว้ดัความส าเรจ็ของหน่วยงาน หรอื KPI (Key Performance Indicator) เพ่ือบรรเทา
ปัญหาของกรอบราชการท่ีมุ่งเนน้ไปสูโ่ครงการระยะสัน้ และสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีง่าย โดย
ลกัษณะของระบบประเมิน 



ตัวอย่าง: รายละเอยีด: ขอ้เสนอการพฒันาก าลงัคน (ขอ้เสนอแนะท่ี 2)

• พฒันาระบบประเมิน และติดตามโครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มศกัยภาพของคณุภาพทนุ
มนษุยท์างดา้นดิจิทลัทัง้ระบบ (รวบรวมมาตรการและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือประเมินระดบั
ความเหลื่อมล า้ ซ  า้ซอ้น/การเกือ้กลูกนัของแตล่ะโครงการ พฒันาดชันีชีว้ดัประสิทธิผลของแตล่ะ
โครงการอยา่งเป็นระบบ และ จดัท ารายงานการประเมินประสิทธิภาพของแตล่ะโครงการอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ)

• ปรบัปรุงระบบแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนเขา้มามีสว่นรว่มในกระบวนการพฒันาทนุมนษุยอ์ย่างแทจ้รงิ 
โดยเฉพาะความยุง่ยากในระบบราชการ  


