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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 บทน า 
 ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมาอย่างรุนแรง 
รวดเร็ ว  และแหลมคม โดยการก่อเกิด
กระบวนการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับปัจเจกชน ภาคประชาสังคม หรือ
แม้กระทั่ งภาครั ฐบาล  ซึ่ งปัจจั ยส าคัญ
ประการหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากพิจารณาภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เช่น การซื้อ
สินค้าออนไลน์ การซื้อสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด 
การเกิดเงินดิจิทัล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึ ง

น าไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบเศรษฐกิจ 
ที่ เ รี ยกว่ า  “เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
economy)”  
 ทั้งนี้ ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล
ไม่ได้มีลักษณะแน่นอนและตายตัว (Static) 
แต่กลับผันแปรและแปรเปลี่ยนไปตามพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของบริบทและช่วงเวลาใน
แต่ละยุคสมัย ซึ่งหากพิจารณาภายใต้กรอบ
ความหมายแบบแคบ เศรษฐกิจดิ จิ ทั ล
สามารถสะท้อนได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 
communications technology : ICT) 
เป็นหลัก (OECD, 2014) ในขณะที่กรอบ
ความหมายแบบกว้างจะพยายามอธิบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยครอบคลุมกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจสาขาต่าง  ๆที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต 
(Internet protocol : IP) เป็นส่วนหนึ่งใน



 
 

การสื่อสารและสร้างเครือข่ายขึ้น (Peter 
Lovelock, 2018, p. 5-6) แม้กระนั้นก็ตาม 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เศรษฐกิจดิจิทัลช่วย
สรรค์สร้างและสะท้อนให้เห็นคือ การเปลี่ยนแปลง
หรือการก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของกระบวนการ 
ผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง 
เช่น Uber Airbnb Alipay เป็นต้น โดยประเทศ
สิงคโปร์ได้กลายเป็นต้นแบบส าคัญที่ช่วยให้
เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการก่อ
ตัวขึ้นของเศรษฐกิจดิจิทั ลอย่างชัดเจน  
จนน าไปสู่การศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลและ
บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ในฐานะตัวแสดง
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
รวมถึงการเปรียบเทียบกระบวนการดังกล่าว
กับบทบาทภาครัฐของไทยที่เกิดขึ้นภายใต้
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย 
 เศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ 
  ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์
ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
ชัดเจน โดยการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นของอุปสงค์
สินค้าและบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้าน

ดิจิทัลของทั้งภาคครัวเรือนและภาคเอกชน
ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่น าไปสู่การขยายตัว
เร่งขึ้นของกิจกรรมการผลิตสาขาสื่อสารสนเทศ 
และการสื่ อสาร  ( Info-Communication 
Media: ICM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 
2554 – 2558 ที่ผ่านมา กล่าวคือ จากข้อมูล
รายงานผลการส ารวจเศรษฐกิจสิงคโปร์ 
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (Ministry of 
Trade and Industry: MIT) พบว่า ในปี 
2554 – 2558 การผลิตสาขา Info-Communication 
Media ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 7.2 สูง
กว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจ
สิงคโปร์ที่ร้อยละ 4.2 ในช่วงระยะเวลาเดียว 
(ณ ราคาประจ าปี) ตามภาพท่ี 1  
 จากภาพที่ 2 ในปี 2555 – 2559 ผล
การจัดอันดับดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของ
การ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
การสื่อสาร (Networked Readiness Index:  
NRI) ซึ่งเผยแพร่โดย World Economic 
Forum (WEF) พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศ
ผู้น าหลักด้านความพร้อมของการพัฒนา



 
 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยอยู่ ในอันดับที่  1  
จากทั้งหมด 139 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
ขณะที่ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
62 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากอันดับที่ 77 ในปี 
2555 
 บทบาทภาครัฐภายใต้กระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ด าเนินนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยอาศัยภาครัฐเป็นแกน
หลักในการขับเคลื่อนนโยบาย กล่าวคือ  
การพัฒนาเริ่มก่อตัวจากแนวคิดของนายลี 
เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่ต้องการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบบน 
สู่ ล่ า ง  ( Top-down approach)  ซึ่ ง เ น้ น
ด าเนินการจากภาครัฐในฐานะตัวขับเคลื่อน
หลักต่างจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ เช่น รูปแบบล่าง 
สู่บน (Bottom-up) รูปแบบภาคเอกชนเป็น
ผู้น า เป็นต้น โดยกระบวนดังกล่าวด าเนินการผ่าน
การจัดตั้งหน่วยงาน GOVTECH ซึ่งมีหน้าที่
ในการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง ภ า ค รั ฐ  เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ก า ร เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้รองรับ
การให้บริการสาธารณะแบบดิจิทัลและ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่สอดรับกับ
แนวคิดชาติอัจฉริยะ (Smart Nation)  
 การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวด าเนินไป
ภายใต้กระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ (1) การเร่งลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบดิจิทัลภายในประเทศ 
ในช่วงปี 2554 – 2559 การลงทุนทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบดิจิทัลเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะโครงข่ายใยแก้ว
น าแส ง  (Optical fiber)  และ เครื อข่ า ย
อิน เทอร์ เ น็ ต  4G ส่ ง ผล ให้ ก า ร เ ข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศและ
ความเร็วเฉลี่ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
ที่ระดับ 20 Mbps ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจาก
ความเร็ว 5.4 Mbps ในปี 2555 และ (2) 
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ด า เ นิ น ก า ร ผ่ า น ก า ร จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ง า น 
TechSkills Accelerator (TeSA) ซึ่ ง เ ป็ น
หน่วยงานภายใต้หน่วยงาน Info-communications 
Media Development Authority (IMDA) 
เพ่ือท าหน้าที่ในการฝึกอบรมและก ากับดูแล
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ 
ต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ หากพิจารณากระบวนทรรศน์
ของการบริหารงานสาธารณกิจ (Paradigm 
of public administration)  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย



 
 

สะท้อนบทบาทของภาครัฐภายใต้กระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์ จะเห็น 
ได้ว่า บทบาทภาครัฐในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้เคลื่อนย้ายจาก
แนวคิดการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม (Traditional 
Public Administration) ไปสู่แนวคิดการ
จั ด ก าร ภ าครั ฐ แนว ใหม่  (New Public 
Management) และก้าวไปยังแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่  (New Public 
Service)  ในท้ ายที่ สุ ด  ซึ่ ง กระบวนการ
ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็นการเปลี่ ยนแปลง
บทบาทภาครัฐจากเดิมในฐานะผู้จัดท า
บริการสาธารณะกลายเป็นผู้ก ากับดูแล 
(Steering)  การจัดท าบริการสาธารณะ 
กระทั่งก้าวเข้าสู่บทบาทผู้ ให้บริการ (Serving)  
ซึ่งท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรองและเป็น
นายหน้าของผลประโยชน์ระหว่างพลเมือง
ด้ ว ย กั น  ( Global Centre for Public 
Service Excellence, 2015, p. 10-12) 
กล่าวได้ว่าด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การก่อตัวของ
แนวคิดรั ฐบาลทุกภาคส่วน  (Whole of 
Government)  ข อง สิ ง ค โป ร์ ใ นปี  2552 
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการออกแบบและ
จัดวางต าแหน่งแห่งที่ของบทบาทภาครัฐ 
ในกระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และแนวคิด Smart Nation โดยตัวอย่าง
หนึ่งภายใต้แนวคิดดังกล่าว เช่น เว็บไซต์ 
Easy Home Fix ซ่ึงให้บริการค้นหาช่างซ่อม

บ้านให้แก่เจ้าของบ้านที่ต้องการซ่อมบ้าน
โดยภาครัฐอยู่ในฐานะตัวกลางที่อ านวยความ
สะดวกให้ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น 
 นอกจากนี้  กระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจดังกล่าวยังได้น าไปสู่ความท้าทาย
ส าคัญหลายประการที่ภาครัฐต้องเผชิญ 
ได้แก่ (1) การปะทะกันระหว่างอุตสาหกรรม
รูปแบบดั้งเดิมและการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม 
รูปแบบใหม่ภายใต้ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing economy) (2) การป้องกันข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน (Privacy 
and data protection) (3) ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ 
(4) อ านาจอธิปไตยของรัฐชาติ  (Sovereignty) 
ภายใต้การส่ งผ่ านข้อมูลข้ ามพรมแดน 
(Cross-Border Data Transfer) 
 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 
 ประเทศไทยก าลั งเคลื่อนตัว เข้าสู่
สังคมดิจิทัลอย่างชัดเจนและรวดเร็ว สะท้อน
ได้ จากผู้ ใช้ ง าน อิน เทอร์ เน็ ต  ( Internet 
Users) ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากการส ารวจ ในไตรมาสที่  1 ปี  2559 
พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจ านวนร้อยละ 
56 ของประชากรทั้งหมด (สมาคมโฆษณา
ดิจิทัล , 2559) และจ านวนผู้ ใช้ โทรศัพท์  
มือถือสมาร์ทโฟนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โ ด ย ใ น ปี  2559 สั ด ส่ ว น ผู้ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ 
สมาร์ทโฟนอยู่ที่ร้อยละ 50.5 เทียบกับร้อยละ 8.0 



 
 

ในปี 2555 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560, 
หน้า 1) นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อน
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะ
การเพ่ิมสูงขึ้นของพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/
ละคร/เกมส์ การท าธุรกรรมทางการเงิน และ
การเล่นเกมส์ออนไลน์ กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจ
ไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และการปะทะกัน
ระหว่างธุรกิจรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ใน
ระบบเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจแท็กซี่และธุรกิจ 
Uber ธุ รกิ จ โ ร งแรมและธุ ร กิ จ  Airbnb  
เป็นต้น 
 บทบาทภาครัฐไทยและสิงคโปร์
ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยไปสู่
สภาวะเศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นความ 
ท้าทายส าคัญอย่างยิ่งต่อภาครัฐ โดยเฉพาะ

ในฐานะผู้จัดท าบริการสาธารณะ เนื่องจาก
กระบวนการดังกล่าวท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ก าหนดบทบาทและต าแหน่งอย่างชัดเจน 
(Role and Position) เพ่ือให้บทบาทสอด
รับกับทิศทางและกระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจดั งกล่ าว  ทั้ งนี้  หากพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสิงคโปร์ภายใต้
แนวคิ ด การถ่ า ย โอนน โยบาย  (Policy 
transfer) โดยอาศัยการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของประเทศอ่ืน (Lessons 
Learned) จะช่วยสะท้อนให้เห็นแนวทาง
และกระบวนการพัฒนาของประเทศไทย 
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาในมิติ
เชิงสถาบันและมิติเชิงกระบวนการเป็นส าคัญ 
โดยอธิบายได ้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของไทยและสิงคโปร์ โดยภาพรวมใกล้เคียง
กั น ใ น ด้ า น บ ท บ า ท ภ า ค รั ฐ แ ล ะก ล ไ ก 
เชิงสถาบัน อย่างไรก็ตาม มิติด้านกระบวน
ทรรศน์การบริหารงาน วิธีการสร้างโครงข่าย
แห่งชาติ และการยกระดับภาคครัวเรือนและ
ภาคเอกชนยังคงแตกต่างกันในบางประเด็น 

โดยเฉพาะด้านกระบวนทรรศน์การบริหารงาน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ อย่างมีนัย 
ส าคัญ เนื่องจากกระบวนทรรศน์ที่ เน้น
ความส าคัญภาครัฐจะส่งผลให้การออกแบบ
กระบวนการการพัฒนายังคงเชื่อมโยงกับ
ภาครัฐเป็นส าคัญ 
 



 
 

 บทสรุป  
 กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยก าลังด าเนินไปอย่างรวดเร็ว
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ของสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้
ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและสถานะ
เพ่ือน าไปสู่การสร้างกลไกเชิงสถาบันที่
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม กล่าวคือ ภาครัฐจ า เป็นต้อง
ปรับเปลี่ ยนบทบาทจากผู้จั ดท าบริการ
สาธารณะมาสู่การเป็นผู้ก ากับดูแลและผู้ให้
บริการเพ่ือช่วยให้ตลาดสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกันภาครัฐควรเตรียมพร้อมรับ
กับความท้าทายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน เพ่ือให้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถ
ด าเนินไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
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