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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมามนุษยไ์ดพ้ฒันาและประดิษฐ์เคร่ืองใชต่้างๆเพื่ออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนั ส่ิงประดิษฐ์เหล่าน้ีได้นิยามเป็นคร้ังแรกบนส่ิงพิมพ์ฮาร์เวิร์ดบิซเนสรีวิว (Harvard 
Business Review) ในปีพ .ศ .2501 โดยนายแฮโรลด์  เจ . เลวิตต์  และ โทมัส  แอล. วิส เลอร์ว่า 
"เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)" ซ่ึงประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภทได้แก่ เทคนิคเพื่อการ
ประมวลผล การประยุกตใ์ชว้ิธีการทางสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ และการจ าลอง
ความคิดในระดบัท่ีสูงข้ึนผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จวบจนมาถึงปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาททั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ต่างๆเช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ระบบซอฟตแ์วร์ เช่น Skype ระบบบริหารจดัการต่างๆ 
ระบบMicrosoft Office ระบบธุรกรรมออนไลน์  รวมไป ถึงเค รือข่ ายส ารสน เทศ  เช่นค่ าย
โทรศัพท์มือถือต่างๆ  โทรศัพท์บ้าน เป็นต้น  โดยจากผลการส ารวจของ World Information 
Technology and Service Alliance (WITSA) พบวา่มูลค่าการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2554 ในแต่ละทวีปมีอตัราสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจากผล
ส ารวจสรุปไดว้า่ 3 อนัดบัแรก ท่ีมีการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสูงท่ีสุดคือทวีปอเมริกา
เหนือ ทวปียโุรปตะวนัตก ทวปีเอเชีย ตามล าดบัซ่ึงลว้นเป็นทวปีท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ดงักราฟ 
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ทีม่ำ : World Information Technology and Service Alliance (WITSA) 
ภำพที ่1.1 ปริมาณการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

การลงทุนดงักล่าวไดส่้งผลให้ประเทศต่างๆ มีการพฒันาและเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน โดย
จากการศึกษาพบว่าการพฒันาปัจจยัทางด้านค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ (อนุรักษ ์ปรารมภ์, 2555) โดยวดัจาก
การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมรายประเทศ นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในการก่อเกิดการขยายตวัทางดา้นการผลิต โดยส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตภาพ
เฉล่ียของแรงงานอยา่งมีนยัส าคญัและส่งผลให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจไทยอยา่งต่อเน่ือง (Kyaw 
Min Han, 2009) ซ่ึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
พฒันาของแต่ละประเทศมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆของแต่ละประเทศ  โดยหากประเทศใดมี
เทคโนโลยีฯท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต่ขาดบุคลากรท่ีจะใช้งาน หรือขาดโครงสร้างพื้นฐานในการ
ขบัเคล่ือนเทคโนโลยฯียอมท าใหเ้ทคโนโลยฯีอยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ   

การวดัค่าศกัยภาพทางดา้นการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถวดัได้
หลายรูปแบบ และมีหน่วยงานส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทัว่โลกไดท้  าการเก็บขอ้มูล รวบรวม และน ามา
ประเมินเป็นดัชนี ซ่ึงส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ได้แบ่งจาก
ลักษณะการรวบรวมสถิติและตัวช้ีวดัออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ประเภทกลุ่มการจัดอันดับด้าน
ความสามารถในการแข่งขนัและการใช้เทคโนโลยีและประเภท กลุ่มการจดัอนัดบัดา้นความพร้อม
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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รูปแบบท่ี 1 กลุ่มการจดัอนัดบัดา้นความสามารถในการแข่งขนัและการใชเ้ทคโนโลยีฯประกอบดว้ย 
(1) ดัชนีทางด้านการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Index) จัดท าข้ึนโดย Institute of 
Management Development (IMD) ถูกตีพิมพล์งบน World Competitiveness Yearbook (WCY) แสดง
การจดัอนัดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้ งส้ิน 331 
หลักเกณฑ์ (ใช้จริงเพียง 248 หลักเกณฑ์)แบ่งเป็น 4 กลุ่มปัจจยัประกอบด้วย สมรรถนะเศรษฐกิจ
ไดแ้ก่เศรษฐกิจภายในประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศ การลงทุนระหวา่งประเทศ การจา้งงาน และ
ระดบัราคาสินคา้ ประสิทธิภาพของภาครัฐได้แก่ฐานนะการคลงั นโยบายการคลงั โครงสร้างของ
สถาบนัภาครัฐ กฎหมายธุรกิจ และโครงสร้างของสังคม ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ผลิตภาพ
ดา้นการผลิต ตลาดแรงงาน การเงิน การบริหารจดัการ ทศันคติและค่านิยม โครงสร้างพื้นฐานไดแ้ก่ 
โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
การศึกษา สุขภาพและสิงแวดล้อม (2) ดัชนีการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  (e-
Government Development Index (EGDI)) คือดัชนีวดัความสามารถและความตั้ งใจของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ งหมด 193 ประเทศทั่วโลกในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ จดัท าโดย The Department of 
Economic and Social Affairs ของสหประชาชาติ จดัท าข้ึนทุก 2 ปี แบ่งเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ การพิจารณาขอบเขตและคุณภาพของการให้บริการออนไลน์ (Online service index) ร้อย
ละ 34 ไดแ้ก่ เวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูลประชาชน เวบ็ไซตท่ี์เปิดให้มีส่งขอ้มูลและฟอร์มต่างๆระหวา่งภาครัฐ
และประชาชน เวบ็ไซตแ์บบสองทางท่ีมีสามารถยื่นฟอร์มค าร้อง และเวบ็ไซตร้์องเรียนแบบ Web 2.0 
ท่ี มี การโต้ตอบกัน  ตัว ช้ี ว ัดด้านโครงส ร้างพื้ นฐานทางโทรคมนาคม  (Telecommunication 
infrastructure index (ITU)) ร้อยละ 33 และ Human capital index ร้อยละ 33 ซ่ึ งได้ใช้ข้อมูลจาก 
UNESCO (The United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) ประกอบดว้ย อตัรา
การรู้หนงัสือ และอตัราส่วนของการลงทะเบียนเรียนจริง  นอกจากน้ียงัมีดชันี e-Participation Index 
ซ่ึงส ารวจวดัระดบัการติดต่อกนัออนไลน์ระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ การใช้
อินเทอร์เน็ตอ านวยความสะดวกในการหาขอ้มูล การส่ือสารทางออนไลน์ และการตดัสินใจผา่นทาง
ออนไลน ์

รูปแบบท่ี 2 ประเภท กลุ่มการจดัอนัดบัดา้นความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือการวดัค่า
ดชันีความพร้อมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  (1) ดชันีความพร้อมทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Readiness Index) 
คือการจดัอนัดบัขีดควาสามารถในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยฯี เพื่อการด าเนินธุรกิจของประเทศ
ต่างๆ จดัท าโดย Economist Intelligence Unit (EIU) แบ่งน ้ าหนกัของการประเมินกลุ่มต่างๆ คือ การ
เช่ือมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ร้อยละ 20 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ร้อยละ 
15 สภาพแวดล้อมทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ร้อยละ 15  สภาพแวดลอ้มทางกฏหมายร้อยละ 10 
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และการยอมรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจและผูบ้ริโภคร้อยละ 25 (2) วดัขีดความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของแต่ละประเทศ  (Digital Access Index (DAI)) จดัอนัดบัโดย 
International Telecommunication Union (ITU) วดัจากปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐาน ขีดความสามารถในการบริโภค ความรู้ และคุณภาพ ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัท่ีจดัท าข้ึนเพียง ปี พ.ศ.
2545 เท่านั้น จึงท าให้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่นิยมน ามาใช้กนั (4) ดชันีโอกาสและช่องทางในการพฒันา
ทางดา้นดิจิทอล (Digital Opportunity Index (DOI)) เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของการลดช่องวา่ง
ทางเทคโนโลยี และติดตามผล วดัจาก 11 ตวัช้ีวดั จาก 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ โอกาส โครงสร้างพื้นฐาน 
และการใชป้ระโยชน์ โดยจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด 181 ประเทศ แต่การเก็บขอ้มูลนั้นยงัขาดความต่อเน่ือง 
(5) ดชันีการเติบโตดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Development Index (IDI)) ไดจ้ดั
ส ารวจกลุ่มประเทศกว่า 157 ประเทศโดย International Telecommunication Union (ITU) เช่นกนั ได้
การเก็บขอ้มูลโครงสร้างพื้นฐานโดยค านวณจากดชันีต่างๆ จ านวน 11 ตวัประกอบดว้ย จ านวนจด
ทะเบียนโทรศพัทบ์า้น ต่อ100 ครัวเรือน จ านวนจดทะเบียนโทรศพัทมื์อถือต่อ 100 ครัวเรือน ปริมาณ
อินเทอร์เน็ตแบนวิธท่ีใช้ (bit/s) ต่อผูใ้ช้แต่ละราย จ านวนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์ เปอร์เซ็นต์ของ
ครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์และท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เปอร์เซ็นต์ของผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต
รายบุคคล จ านวนการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสายต่อ 100 ครัวเรือนจ านวนการใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้
สาย ต่อ 100 ครัวเรือน อตัราการรู้หนงัสือ อตัราส่วนการเขา้เรียนมธัยมศึกษาสุทธิ และขอ้มูลตติยภูมิ
การลงทะเบียนเรียนจากนั้ นได้น าข้อมูลมาถ่วงน ้ าหนักและจัดท าเป็นดัชนีทางด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหลักในเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิวฒันาการและการพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในทั้งกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ และกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา เพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยีฯของโลก รวมไปถึงศึกษาระดบัของการ
พฒันาระหวา่งประเทศ โดยอยูบ่นพื้นฐานของการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและทกัษะของผูใ้ช้งาน 
ภายใต้การเก็บข้อมูลในรูปแบบ “Three Stage Model” ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลทางด้านความ
พร้อมของโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเก็บขอ้มูลความหนาแน่นในการใช้
งานและการวดัทางดา้นทกัษะการศึกษา การวดัผลกระทบท่ีมีต่อประเทศนั้นๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยั
หลายๆประการจึงท าให้การเก็บขอ้มูลไม่สามารถท าไดต่้อเน่ืองในบางปี  (6) ดชันีความพร้อมใชข้อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   (Network Readiness Index (NRI)) เป็นข้อมูลท่ีถูก
จัด เก็บ ข้ึนส าห รับ  Global Information Technology Report (GITR) จัดท าโดย  World Economic 
Forum (WEF) โดยมีการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารตั้งแต่ในช่วง 2544 จนถึงปัจจุบัน มีประเทศจดัอนัดับถึง 144 ประเทศ ได้รับการปรับปรุง
รูปแบบใหม่โดยสถาบนั INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires หรือ European 
Institute for Business Administration)  ท าใหรู้ปแบบการประเมินมีความครบถว้นและครอบคลุมดา้น
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เครือข่ายของประเทศทัว่โลก โดยรวบรวมขอ้มูลด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง การตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงตวับุคคล จึงท าให้ ค่าดชันีน้ีมีตวัแปรเป็น
จ านวนมาก  

ดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Network Readiness Index 
(NRI))  ได้น าท าการเก็บขอ้มูลต่างๆจากนานาประเทศ โดยแบ่งชุดข้อมูล ร้อยละ 50  เป็นขอ้มูลท่ี
ส ารวจจริง และอีกร้อยละ 50  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจต่างๆของสถาบันอ่ืนๆ เช่น ICT 
Development Index เม่ือองค์ประกอบของปัจจยัต่างๆกวา่ 54 ปัจจยัครบแลว้จึงน าปัจจยันั้นมามาถ่วง
น ้ าหนกัและสรุปเป็นดชันี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกัเพื่อพิจารณาจดัอนัดบัประเทศต่างๆ โดยพิจารณา
จาก ปัจจัยท่ีหน่ึงด้านสภาพแวดล้อม (Environment) คือปัจจัยพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงหากสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสม และสามารถเก้ือหนุน
เทคโนโลยีฯ จะท าให้ศกัยภาพในการใช้งานสูงข้ึน โดยแบ่งเก็บขอ้มูลจากปัจจยัทั้งหมด 18 ประการ 
นบัเป็น 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎระเบียบ ธุรกิจและสภาพแวดลอ้มใน
การสร้างสรรค์นวตักรรม ปัจจยัท่ีสองคือปัจจยัดา้นความพร้อม (Readiness) เป็นปัจจยัช้ีวดัการตอบ
รับและการเตรียมการของสังคมท่ีมีต่อเทคโนโลยีฯ โดยวดัจากปัจจยั 12 ประการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่โครงสร้างพื้นฐานและดิจิทลัคอนเทน ความสามารถในการใช้จ่าย ทกัษะ และปัจจยัท่ีสามคือ
ปัจจยัการใช ้(Usage) โดยนบัจากการใชง้านในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มส ารวจ แบ่งเป็น 16  ประการ 3 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่การใชง้านของแต่ละบุคคล การใชง้านทางดา้นธุรกิจ และการใชง้านของรัฐบาล และ
ปัจจยัสุดทา้ยคือปัจจยัทางดา้นผลกระทบแบ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้าน
สังคม ดงัภาพท่ี 1.2 
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ทีม่ำ : Global Information Technology Report 2013 World Economic Forum 
ภำพที ่1.2 Network Readiness Index Framework 

ในปีพ.ศ. 2546 ผูน้ าประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อ
จดัตั้งประชาคมอาเซียน  โดยมีแขนงของการจดัตั้งแบ่งออกเป็น 3 ประการหรือเรียกว่า 3 เสาหลกั 
ไดแ้ก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และประชาคมความมัน่คง  
เพื่อเป็นการพฒันาเขตภูมิภาคอาเซียน โดยจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน  แรงงาน
ฝีมืออยา่งเสรี มียุทธศาสตร์ 4 ประการประกอบดว้ย  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั การเป็น
ภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียม
กนั และการเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการใหเ้ขา้กบัเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี 10 ประเทศในอาเซียนไดมี้แผน
ความร่วมมือในการขจดัอุปสรรค์ระหว่างกนั อาธิ การลดภาษีน าเขา้ ให้เหลือร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 
รวมถึงสร้างส่ิงก่อสร้างอ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมต่อท่อแก๊สระหว่างประเทศ  การ
สร้างทางรถไฟระหวา่งประเทศ และการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้
ภูมิภาคเช่ือมต่อกันง่ายข้ึนและเพื่อท าให้การค้าขายและเปล่ียนปัจจยัภายในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยคาดการณ์วา่ตลาดอาเซียนจะเป็นตลาดท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกมากท่ีสุด เน่ืองจากมีจ านวนประชากรถึง 580 ลา้นคน มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม รวมกนัถึง 1.7 
ลา้นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการส่งออกแบ่งเป็นกลุ่มภายในและกลุ่มภายนอกประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่การส่งออกระหวา่งประเทศในกลุ่มสมาชิก 

ทกัษะ  

 

 ธุรกิจ 

บุคคล  

สังคม 

ควำมพร้อม 

สภาพแวดลอ้ม 

แรงขบัเคล่ือน ผลกระทบ 

กำรใช้งำน 

โครง 

สร้างพ้ืนฐาน 

ความ 

พยายาม 
รัฐบาล 

เศรษฐกิจ 
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ในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่ารวมถึง 327,531.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงประเทศท่ีมีการส่งออกภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกมากท่ีสุดคือประเทศ สิงคโปร์ มีมูลค่า 127,544.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศ
ไทยอยูใ่นอนัดบั 2 มีมูลค่า 72,226.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ตำรำงที่ 1.1 มูลค่าการส่งออกภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหวา่งปีพ.ศ. 2547 - 2554  

(US$ Million) 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

บรูไน 
กมัพูชำ 
อนิโดนีเซีย 
ลำว 
มำเลเซีย 
พม่ำ 
ฟิลปิปินส์  
สิงคโปร์ 
ไทย 
เวยีดนำม 

865.0 
80.2 
12994.3 
89.6 
31737.2 
996.8 
6837.9 
62625.2 
21170.0 
3850.9 

1529.0 
144.5 
15823.7 
147.6 
36633.7 
1559.7 
7149.9 
71976.5 
23867.0 
5030.9 

1887.3 
235.4 
18483.1 
289.8 
40979.6 
2149.7 
8192.2 
83802.0 
26944.2 
6214.0 

2149.5 
251.4 
22292.1 
257.4 
45295.6 
3427.7 
8031.9 
95003.5 
32894.2 
7730.8 

2480.4 
310.6 
27170.8 
724.4 
50401.4 
3853.4 
7081.7 
108458.3 
39487.0 
10017.8 

1187.1 
644.6 
24623.9 
997.4 
40365.1 
3196.7 
5838.4 
81646.5 
32490.6 
8554.8 

1061.5 
702.5 
33347.5 
1150.6 
50485.0 
3739.9 
11557.6 
111268.2 
44334.5 
10333.6 

1721.1 
833.7 
42098.9 
959.8 
56049.7 
3957.4 
8635.3 
127544.5 
72226.6 
13504.8 

ทั้งหมด 141247.1 163862.5 189177.3 217334.2 249985.9 199545 267981.0 327531.8 

ทีม่ำ : ASEAN Trade Statistic Database 

นอกจากความร่วมมือทางกนัในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแล้วนั้น ในปี 
พ.ศ. 2550 ไดมี้การจดัตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 ซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนกบัประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ไดแ้ก่ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลีและประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดบัอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและน าไปสู่การจดัตั้งชุมชนเอเชียตะวนัออก ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวท่ี
มุ่งเน้นความร่วมมือทั้ งหมด 5 ด้านได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ดา้นพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ
โลก การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นสังคม วฒันธรรมและการพฒันา  และสุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมกรอบ
การด าเนินงานในดา้นต่างๆและกลไกต่างๆ ซ่ึงเม่ือเกิดการรวมกลุ่มกนัแลว้อาเซียน+3 จะมีประชากร
มากถึง 2,000 ลา้นคน  หรือคิดเป็นหน่ึงในสามของประชากรโลก ซ่ึงเม่ือนบัผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ทุกประเทศจะมีมูลค่าถึง 9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 16 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลก 
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โดยจะมีเงินส ารองสูงถึง 3.6 ล้านลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงมากกว่าคร่ึงหน่ึงของเงินส ารองต่างประเทศ
ของโลก จึงท าใหอ้าเซียน+3  เป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง 

และใน 2 ปีต่อมา (พ.ศ. 2552) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน และเป็นการขยายอุปสงคภ์ายใน
ภูมิภาค จึงไดมี้การจดัท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรี ระหวา่งประเทศ อาเซียน+ 6 (CEPEA) ประกอบไป
ด้วยประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอีก 6 
ประเทศ ได้แก่ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย 
ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย  ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองความร่วมมือ โดย
เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายในแต่ละประเทศ  รวมไปถึงเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการ
เช่ือมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเร่ือง Logistics  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นความช านาญของสินค้าของแต่ละประเทศให้มีศกัยภาพการแข่งขนั
เทียบเคียงภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น สหภาพยุโรป  โดยเม่ือนบัรวมแลว้อาเซียน +6 มีประชากรรวมกนักว่า 3 
พนัลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก   

เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกของของประเทศไทยโดยรวมแลว้ จะพบวา่ประเทศไทยมีการส่งออก
สินคา้ต่างๆไปยงัประเทศทัว่โลก แบ่งเป็น 5 ส่วนส าคญัไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่มนาฟตา้ ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ประเทศ ใน
กลุ่มอาเซียน+6 และกลุ่มประเทศอ่ืนๆ โดยในปี 2556 ประเทศไทยไดส่้งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม
อาเซียน+6  เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นมูลค่า 144,856.68 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดงัภาพท่ี 1.3 
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ทีม่ำ : ASEAN Trade Statistic Database 
ภำพที ่1.3 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศคู่คา้ส าคญัต่างๆ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไดใ้ห้ความส าคญัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะเป็นปัจจยัหน่ึงสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโต
ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมีงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัผลกระทบต่อการส่งออกยกตวัอยา่งเช่น
ส านกัสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ ไดมี้การเก็บขอ้มูลการส่งออกและการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในประเทศ และได้พบขอ้สังเกตว่าในภาคธุรกิจท่ีมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศย่อมมีอัตราการส่งออกท่ีสูงกว่าภาคธุรกิจท่ีไม่ได้มีการลงทุน เน่ืองจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีผลท าให้เกิดการส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว ประหยดัระยะเวลา รวมไปถึงมี
ตน้ทุนท่ีต ่า  และจากการพิจารณาเปรียบเทียบตามภาพท่ี 1.4 แสดงกลุ่มอนัดบัของ ผลิตภณัฑม์วลรวม
ต่อคน ในช่วง 195 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 163,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ในช่วง ปี พ.ศ.2552 ถึง
ปี พ.ศ.2556 และภาพท่ี1.5 แสดงกลุ่มอันดับของดัชนีช้ีวดัความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในช่วง ปี พ.ศ.  2556 จะพบว่ากลุ่มประเทศท่ีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อคน
ส่วนใหญ่ จะมีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงกว่าเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีก าลัง
พฒันา  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ประเทศในกลุ่มอาเซียน +6 93,039.41 106,040.2 89,017.03 116,703.2 138,694.7 143,131.1 144,856.6

ประเทศในกลุ่มอาเซียน +3 71403.66 83451.03 70373.92 94106.69 113923.01 117086.93 118563.41

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 32,791.67 40,151.95 32,488.97 44,319.64 54,043.98 56,498.97 59,317.72

ประเทศในกลุ่มนาฟตา้ 21,635.75 22,589.24 18,643.11 22,596.56 24,771.70 26,044.20 26,293.27

กลุ่มประเทศอ่ืนๆ 977.74 1,439.17 1,191.85 1,383.74 1,467.51 2,038.24 1,906.82

ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป 21,726.62 23,442.51 18,189.08 21,846.02 24,193.89 21,858.95 22,431.70
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ทีม่ำ : The World Bank Group 
ภำพที่  1.4 แสดงกลุ่มอันดับของ GDP จาก 195 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 163,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  ในช่วง ปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2556 

 

ทีม่ำ : Global Information Technology Report 2013 World Economic Forum 
ภำพที่ 1.5 แสดงกลุ่มอนัดบัของดชันีความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในช่วง ปี พ.ศ.  2556 
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ดงันั้นกลุ่มประเทศอาเซียน +6 จึงมีการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
อาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2010-2015) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จคือมีการระบุ
ยุทธศาสตร์และก าหนดเป้าหมายกวา้งๆ เพื่อยกระดบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็น
เคร่ืองมือในการผลกัดนัให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมให้อาเซียน
ไดรั้บการยอมรับในฐานะเป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งหน่ึงของโลก 
ท าให้ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีส่วนช่วย
ในการรวมตวัเป็นหน่ึงเดียว  โดยแผนแม่บทดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดทิศทางกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใน
อาเซียน โดยมีการสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากกองทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
แบ่งออกเป็น ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) เป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมแก่การท าธุรกิจเพื่อท่ีจะดึงดูดการคา้ การลงทุน 
และการสร้างธุรกิจในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการสร้างศกัยภาพให้แก่ประชาชน (People Empowerment and Engagement) เป็น
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชนผ่านการเข้าถึงไอซีทีอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม ในราคาท่ี
เหมาะสม  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างนวตักรรม (Innovation) คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green) โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และความแปลกใหม่ 
รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทัว่ทุกชุมชนในอาเซียน รวมทั้ง การบริหารจดัการและ
บูรณาการขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา และระบบเตือนภยัพิบติั (Disaster Management) ใหมี้ประสิทธิภาพ
และทนัต่อเหตุการณ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital Development) เป็นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีทกัษะและความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
สนบัสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ท่ี 6 การลดช่องวา่ง
ทางด้านดิจิตอล (Bridging The Digital Divide) เพื่ อการพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัเพื่อสร้างอาชีพ 

นอกจากแผนแม่บทแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียนแลว้นั้นน้ียงัมีกรอบขอ้ตกลง E-Asean 
ในการก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการส่งเสริมการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับข้อมูลของอาเซียน การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน การเปิดเสรีการค้า
ผลิตภณัฑ์และการบริการ รวมไปถึงการลงทุนเพื่อการสนับสนุน E-Asean  ให้มีการผลิตผลิตภณัฑ์
และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การส่งเสริมสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-
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Society)  โดยประชาคมอาเซียนไดมี้การสนบัสนุนสาขาน าร่องอยา่งเป็นรูปธรรม มีการริเร่ิมในการ
จดัท า ASEAN Boardband Corridor เพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายบอร์ดแบนด์ ทัว่ภูมิภาคอาเซียน มีการปรับ
ประสานกฎระเบียบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าบริการInternational Roaming 
และความปลอดภยัใน Cyber   

หากมองยอ้นกลบัมายงัประเทศไทยจะเห็นได้ว่าการขบัเคล่ือนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นยอ่มมีผลกระทบต่อแนวทางพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของประเทศไทยโดยผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในเอกสารการส ารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 พบวา่จ านวนประชากรตั้งแต่อายุ 6 ปี
ข้ึนไปมีผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ ถึงร้อยละ 38.2 คิดเป็น 23.8 ลา้นคน และมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ถึงร้อยละ 34.9 
คิดเป็น 21.7 ล้านคน โดยกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นศูนยร์วมของเศรษฐกิจหลกัๆ ของประเทศไทยมี
ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 54.6 และ 54.5 ตามล าดับ โดย
รายละเอียดปริมาณผูใ้ชง้านแสดงดงัตารางท่ี 1.2  ซ่ึงหากมองในรูปแบบการแบ่งโดยภูมิภาคจะพบวา่
ภาคกลาง มีการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นอนัดบั 1 ภาคเหนือเป็นอนัดบัท่ี 2 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามล าดบั แบ่งเป็น ใชท่ี้พกัอาศยัร้อยละ 67.0 ใชท่ี้สถานศึกษา 43.1 
และสถานท่ีท างานร้อยละ 28.7 ของประชากร 

ตำรำงที่ 1.2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปจ าแนกตามการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  

ทีม่ำ :  ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 
 ภาค 

ประชากรอาย ุ6 
ปีข้ึนไป 

การใชค้อมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทัว่ราชอาณาจกัร 
      ในเขตเทศบาล 
      นอกเขตเทศบาล 
กรุงเทพมหานคร 
กลาง 
เหนือ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ใต ้

62,286,730 
27,784,181 
34,502,549 
8,002,125 
17,756,740 
10,812,745 
17,411,231 
8,303,889 

23,771,341 
13,281,267 
10,490,075 
4,368,728 
6,954,898 
3,690,400 
5,661,101 
3,096,214 

38.2 
47.8 
30.4 
54.6 
39.2 
34.1 
32.5 
37.3 

21,729,382 
12,461,627 
9,267,755 
4,358,846 
6,666,595 
3,309,518 
4,675,963 
2,718,461 

34.9 
44.9 
26.9 
54.5 
37.5 
30.6 
26.9 
32.7 
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จากการสอบถามของส านกัสถิติแห่งชาติ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในรอบ 12 เดือนท่ี
ผา่นมายงัพบวา่ ผูท้  างานในดา้นวชิาชีพต่างๆ มีสัดส่วนการใชค้อมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 94.7 และการใช้
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 93.0 รองลงมาคืองานเสมียน มีสัดส่วนการใชค้อมพิวเตอร์ถึงร้อยละ ร้อยละ 84.7 
และการใชอิ้นเตอร์เน็ต 82.5 และดา้นวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ มีสัดส่วนการใชค้อมพิวเตอร์ร้อย
ละ 82.9  และการใชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 82.5 ของประชากร โดยแบ่งเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ดงัตารางท่ี 1.3 

ตำรำงที ่1.3 แสดงจ านวนร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
การใชค้อมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

รวม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
จ านวน ('000) ร้อยละ 

เกษตรกรรม ป่าไม ้และการประมง 14,154.8 990.70 846.4 7 6 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 75 22.2 21 29.6 28 
การผลิต 6,227.90 2,111 2,214.9 33.9 35.6 

การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้าและระบบปรับอากาศ 108.8 79.4 81 73 74.5 

การจดัหาน ้า การจดัการและการบ าบดัน ้าเสีย
และส่ิงปฏิกลู 

65 29.7 26.3 45.5 40.2 

การก่อสร้าง 2,161.00 371 365.7 17.2 16.9 
การขายส่ง และสถานท่ีเก็บสินคา้ 6,225 2,453.6 2,511.90 39.4 40.4 
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินคา้ 1,209 405.7 409.1 33.6 33.8 
ท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร 2,609.00 714.50 776.80 27.40 29.8 
ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 247.30 232.40 228.9 94 92.5 
กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 526.2 472.7 471.1 89.8 89.5 
กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ 176.8 85 84.1 48.1 47.6 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 319.1 275.9 267.3 86.5 83.8 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน 487.9 196.3 203.8 40.2 41.8 
การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและ
การประกนัสงัคม 

1,587.00 1,065.30 1,033.10 67.1 65.1 

การศึกษา 1,159.60 1,017.20 990.8 87.7 85.5 
กิจกรรมดา้นสุขภาพ และงานสงัคม
สงเคราะห์ 

668.5 498.1 485.3 74.5 72.6 

ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 285.3 103.8 113.2 36.4 39.7 
กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ/จา้งงานในครัวเรือน/
องคก์ารระหว่างประเทศ 

977.9 237.9 255.9 24.3 26.2 

ทีม่ำ: ส านกัสถิติแห่งชาติ 
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จากตารางจะเห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ป่าไม ้และการประมง และอุตสาหกรรมการผลิต ถือ
เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่หากเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ จะพบวา่ร้อยละ 74.5 ใช้เพื่อความบนัเทิง  
ร้อยละ 45.2 ใช้ในการเรียนเพื่อนอ่านหนงัสือและหาความรู้ และใชเ้พื่อการท างานเพียงร้อยละ 32.4 
ของประชากร นอกจากน้ีหากเปรียบเทียบจากสภาพการท างานแลว้จะพบว่าลูกจา้งรัฐบาลมีการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสูงท่ีสุดคือร้อยละ 75.3 และ 72.9 ตามล าดบั รองลงมาคือนายจา้ง ร้อยละ 
42.1 และ 40.9 และลูกจา้งเอกชน เพียง ร้อยละ 36.2 และ 38.2 จึงแสดงให้เห็นวา่ ประเทศไทยยงัมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างานเป็นส่วนน้อย ดงันั้นประเทศไทยจึงจ าเป็น
จะต้องเตรียมพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื อสาร เพื่อรองรับต่อกระแสของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียน +3 และประเทศในกลุ่มอาเซียน+6 โดยหากมีการ
วางแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีฯ ท่ีเหมาะสมย่อมส่งผลดีกบัทั้งในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออกโดยการศึกษาของ Anselm Mattes, Philipp Meinen, และ Ferdinan 
Pavel (2011) เ ร่ื อ ง  “Goods Follow Bytes: The Impact of ICT on EU Trade” พ บ ว่ า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศจะมีผลต่อการส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือประเทศคู่คา้มีพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเท่าเทียมกนั  ดงันั้นการคน้ควา้แบบอิสระน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
และผลกระทบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัการส่งออกของประเทศไทยไปยงั
กลุ่มประเทศอาเซียน+6  เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐสามารถน าขอ้มูล
เหล่าน้ีไปประกอบการตดัสินใจและวางแผนทางดา้นการลงทุนเพื่อการส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน + 6 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ท าให้ทราบถึงขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมใช้ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 

1.3.2 เพื่อเป็นแนวทางให้ผูว้างแผนเชิงนโยบายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการวางแผน
หรือก าหนดแผนกลยุทธ์ทางด้านการลงทุนและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกบัมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน + 6 จะใช้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data) แบบพาแนล ไดแ้ก่ขอ้มูลภาคตดัขวางและอนุกรมเวลา จ านวน 7 ปี ประกอบด้วย
ขอ้มูลสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ สัดส่วนดชันีความพร้อมใช้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศไทยไปยงัในกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 รายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ านวน 12 
ประเทศ ได้แก่  ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ โดยชุดขอ้มูลนั้น
ไดน้ ามาพิจารณาผลกระทบทางต่อการส่งออกดงัน้ี 

EXPit = f(
GDPTH

GDPi
,
NRITH

NRIi
)  

 
เม่ือ 

   

 TH คือ ขอ้มูลของประเทศไทย 
 i คือ ขอ้มูลของกลุ่มประเทศคู่คา้ (ประเทศอาเซียน + 6) ท่ีน าเขา้สินคา้จาก

ประเทศไทย 
 t คือ ช่วงเวลา ณ ปี นั้นๆของขอ้มูล 
โดยท่ี    
 EXPit คือ มูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน+6 i  

ณ เวลา t 
 GDPTH

GDPi    
 คือ สัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศไทยต่อประเทศคู่คา้ 

 NRITH

NRIi    
 คือ สัดส่วนความพร้อมใชข้องระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การส่ือสารประเทศไทยต่อประเทศประเทศคู่คา้ 
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1.5  นิยำมค ำศัพท์ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการ
ส่ือสาร นบัตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งขอ้มูล การจดัเก็บและ
การน าไปใชง้านใหม่ โดยส่วนมากจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนอุปกรณ์ (Hardware) 
ส่วนค าสั่ง (Software) และส่วนขอ้มูล (Data) และ ระบบการส่ือสารต่างๆเช่นโทรศพัท ์ระบบส่ือสาร
ขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 

ดัชนีควำมพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Network Readiness Index) 
หมายถึง ดชันีการใช้งาน ศกัยภาพการใช้งาน และผลกระทบท่ีมีต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 54 ตวัแปร 
ประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดแ้ก่ ปัจจยั
ของส่ิงแวดลอ้มคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 25 คือ สภาพแวดลอ้ม/ปัจจยัพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการพฒันา 
ICT ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางด้านการท าธุรกิจ/ตลาดของ เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรท่ีเพียงพอ กฏระเบียบของภาครัฐและผลของมาตรการทางภาษาต่างๆ เป็นตน้ สภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การก ากบัดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ICT ประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้กฎหมาย การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และ สภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศพัท ์เป็นตน้ ปัจจยัความพร้อมใชคิ้ดเป็นอตัราส่วนจ านวน
ร้อยละ 25 ประกอบดว้ยความพร้อมทางดา้นเครือข่ายซ่ึงรวมถึงความพร้อมของบุคลากรท่ีจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวดัยงัแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชนทัว่ไป (individual), ภาค
ธุรกิจ (business) และภาครัฐ (government) โดยตวัอย่างตวัช้ีวดั (indicators) ท่ีน ามาพิจารณาคือ การ
เช่ือมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเช่ือมต่อคู่
สายโทรศพัทข์องครัวเรือน/สถานประกอบการ การจดัซ้ือจดัหาเทคโนโลยีของภาครัฐ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการ
ฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาความรู้
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การใช้ดชันีย่อยอ่ืนๆ มาประเมินวดั เช่น e-Government readiness   
ปัจจยัการใชง้านคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 25  คือ ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT ของภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจดักลุ่มช้ีวดัท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี คือ การแพร่กระจายโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท ์(ประจ าท่ีและเคล่ือนท่ี) และอินเทอร์เน็ต ระดบัการมี การใช ้ICT ของภาครัฐ  ความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น ความสามารถในการดูดซบัเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผล
ของการใช้ ICT ในภาครัฐ  ระดบัของการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น จ านวนบริการภาครัฐออนไลน์ 
การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจและจ านวนข้อมูลท่ีไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต 
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(Internet Traffic) เป็นต้น และ ผลกระทบกับประเทศคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 25 ประกอบด้วย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

กำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้เกิดการขยายตวัของสมรรถภาพการ
ผลิตของประเทศซ่ึงจะมีผลให้ผลิตภณัฑ์ตามศกัยภาพ ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองยาวนานผลิตภณัฑ์ตาม
ศกัยภาพคือระดบัผลิตภณัฑ์ท่ีประเทศผลิตไดใ้นช่วงเวลาหน่ึงโดยใช้ปัจจยั การผลิตท่ีประเทศมีอยู่
อย่างเต็มท่ีเช่น การใช้แรงงาน และปัจจยัทุนอยา่งเต็มท่ี ท าให้ สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ประชาชาติท่ี
แทจ้ริง ณ ระดบัการจา้งงานเตม็ท่ี 

มูลค่ำกำรส่งออก หมายถึง มูลค่าการส่งผลผลิตหรือสินคา้ออกไปยงัขายยงัต่างประเทศ 

กลุ่มประเทศอำเซียน +6 หมายถึง ประเทศท่ีมีการรวมตวักนัเป็นสมาชิกในอาเซียนประกอบดว้ย 10 
ประเทศได้แก่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เพิ่มอ านาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหวา่งประเทศ 

กลุ่มประเทศอำเซียน +3 หมายถึง กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนกบัประเทศนอก
กลุ่ม 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อน าไปสู่การ
จดัตั้งชุมชนเอเชียตะวนัออก (East Asian Community)  

กลุ่มประเทศอำเซียน + 6 หมายถึง การรวมกลุ่มกันจดัท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
อาเซียน+6  (Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA)) ของ 16 ประเทศ ระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกบัประเทศนอกกลุ่ม 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด ์ 

 

 


