
 
 

 
 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ่ (ฉบบัที� ๒) 
 ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

 
 
 

ฉบบัเสนอผานความเหน็ชอบ่  
 

ตามมตคณะรฐัมนตรี เมื�อวนัที� ิ ๕ สงหาคม ิ ๒๕๕๒ 

 

 

 

โดย 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  
รวมกบั่  

กระทรวงวทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีิ  
 
 

สงหาคมิ  ๒๕๕๒ 
 



บทสรปุผูบ้รหาริ  
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ่ (ฉบบัที� 2) 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ่  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 
 

โดย 
ศนูยเ์ทคโนโลยีอเลก็ทรอนกสแ์ละคอมพวเตอรแ์หงชาติ ิ ิ ิ่  

สาํนักงานพฒันาวทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหงชาติ ิ่  
กระทรวงวทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงหาคมิ  2552 
 



บทสรุปผูบ้รหิาร แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2)       
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
 

(1) 

บทสรปุผูบ้รหาริ  
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ่ (ฉบบัที� 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 
-------------------------- 

I. ความนํา 

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ$งได้ให้
ความสําคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ที$มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม   
โดยมุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  ไดถู้ก
นํามาเป็นกรอบในการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) 
พ.ศ. 2545-2549  ซึ$งคณะรฐัมนตรไีดใ้หก้ารเหน็ชอบเมื$อวนัที$ 25 กนัยายน 2545  เพื$อใหท้กุกระทรวง ทบวง 
กรม และรฐัวสิาหกจิ ใช้เป็นแนวทางในการจดัทําหรอืปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร
ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ$งต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื$อวันที$   
11  กนัยายน  2550  ใหข้ยายระยะเวลาในการบงัคบัใชแ้ผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของ
ประเทศไทย ฉบบัที$ 1 ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2551 และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารได้
ร่วมมือกบัศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ฉบับที$ 2) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2552-2556 ขึDน  

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ฉบบัที$ 2 ไดส้านความต่อเนื$องทางนโยบายจาก 
IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” 
ควบคู่ไปกบัการกาํหนดนโยบายใหม่และการปรบัใหม้จีุดเน้นในบางเรื$องที$เด่นชดัขึDนจากแผนฯ ฉบบัแรก เพื$อ
ตอบรบัการเปลี$ยนแปลงทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และสงัคมที$เป็นทั Dงโอกาสและความทา้ทายของประเทศ
ไทย และในขณะเดยีวกนั เพื$อมุ่งแกไ้ขสว่นที$ยงัเป็นจุดอ่อน และต่อยอดสว่นที$เป็นจุดแขง็ของประเทศ เพื$อให้
ประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด อนัจะช่วยนําไปสู่การบรรลุเปาหมา้ ยของการพฒันาประเทศ
ตามที$กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิไดใ้นที$สดุ  
 
II. บรบทของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทยิ  

2.1 แนวทางการพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแผนใต้แผนพฒันาฯ ฉบบัที� ิ 10 

 ประเทศไทยได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที$ 10  
พ.ศ. 2550-2554)  เป็นแผนหลกัในการชีDทศิทางการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม ปรชัญา
ในการจดัทาํแผนฉบบันีDคอื การนําเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวคดิเรื$องคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  
มาประยุกต์กับการจัดทําแผน โดยมีวิสยัทัศน์คือ “มุ่งพัฒนาสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 
Happiness Society) คนไทยมคุีณธรรมนําความรอบรู ้รูเ้ท่าทนัโลก ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมสนัติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ$งแวดล้อมมีคุณภาพและทรพัยากรธรรมชาติยั $งยนื อยู่
ภายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศที$มธีรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ$งระบอบประชาธปิไตยที$มพีระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมศีกัดศิรีX ”  โดยมยีุทธศาสตรใ์นการผลกัดนัเพื$อใหเ้กดิความสาํเรจ็ตาม
เปาหมายของแผนทั Dงหมด ้ 5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่   
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(2) 

1. การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  เพื$อพฒันาคนให้มสีุข
ภาวะด ีจติใจ อารมณ์ กาย สตปิญญามคีวามสมดุล เขา้ถึงหลกัศาสนา มคุีณธรรมั  นําความรอบรู ้ 
มสีมัมาชพี มคีวามมั $นคงในชวีติ 

2. การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมเป็นฐานที$มั $นคงของประเทศ เพื$อพฒันาชุมชนเขม้แขง็ 
สงบ สนัต ิและแกป้ญหาความยากจนใหชุ้มชนอยู่เยน็เป็นสขุั  

3. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยั $งยนื เพื$อใหเ้ศรษฐกจิมคุีณภาพ โครงสรา้งเศรษฐกจิมี
ความสมดุลมากขึDน  มเีสถยีรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ  

4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั $นคงของฐานทรพัยากร และ
คุณภาพสิ$งแวดลอ้ม เพื$อให้เกดิการรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากร  รกัษาคุณภาพ
สิ$งแวดล้อม และวางรากฐานการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 

5. การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ  โดยมุ่งหวงัใหธ้รรมาภบิาลของประเทศใน
ทุกภาคสว่นดขีึDน  ตลอดจนสรา้งองคค์วามรูป้ระชาธปิไตย 

ทั DงนีD ในแผนพฒันาฯ ดงักล่าว ได้กล่าวถงึการพฒันาและส่งเสรมิการใช ้ICT ไวใ้นแนวทางการพฒันา
หลายด้าน อาท ิการพฒันาโครงสร้างพืDนฐาน ICT เพื$อสนับสนุนการปรบัโครงสร้างการผลติ การใช้ ICT  
เพื$อการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูเ้พื$อการเรยีนรู้ตลอดชวีติ การพฒันาการใหบ้รกิารและการดําเนินงานของรฐัใน
รปูแบบรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

นอกจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิล้ว ยงัมนีโยบายและแผนระดบัชาตอิื$นๆ ที$ถูกจดัทํา
ขึDนโดยหลายหน่วยงาน เพื$อร่วมขบัเคลื$อนประเทศไทยสู่สงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้  รวมถึงนโยบาย
รฐับาล  ซึ$งแผนและนโยบายดงักล่าว แม้จะมจีุดเน้นที$ต่างกนัตามหน้าที$และความรบัผดิชอบขององคก์ร/
หน่วยงานที$รบัผิดชอบและวตัถุประสงค์ของการจดัทํา แต่แนวทางส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั Dงมีการพูดถึงนัยต่อการพัฒนาหรือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร 
ในการพฒันาไวค่้อนขา้งชดัเจน โดยแนวนโยบายหลกัๆ ที$กล่าวถงึในเกอืบทุกแผนมดีงันีD  

• การพฒันาคนหรอืทรพัยากรมนุษย ์เนื$องจากคนเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ 
• การพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม (เกษตร อุตสาหกรรมการผลติ และบรกิาร)  
• การพฒันาสงัคมและชุมชน โดยใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาและบรหิารทอ้งถิ$น

ดว้ยตนเอง รวมถึงฟืDนฟูและสบืสานคุณค่าความหลากหลายของวฒันธรรมไทย ทั Dงที$เป็นวถิี
ชวีติประเพณี ค่านิยมที$ดงีาม ภูมปิญญาทอ้งถิ$นั  

• การสรา้งความมั $นคงของฐานทรพัยากรและสิ$งแวดลอ้ม โดยเน้นการแกป้ญหาดา้นสิ$งแวดลอ้มั
ไวห้ลายๆ เรื$อง รวมถงึการเตอืนภยัจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ  

• การปรบัปรุงการบรหิารจดัการ โดยมุ่งเน้นที$การบรหิารงานอย่างโปร่งใสทั Dงภาครฐัและเอกชน 
รวมถงึใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการเกี$ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

• การพฒันาโครงสรา้งพืDนฐาน และการจดัตั Dงองคก์ร/สถาบนัเฉพาะทาง เพื$อขบัเคลื$อนการพฒันา 
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(3) 

2.2 กรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบท ่ ICT ฉบบัที� 1 

 ในการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ฉบบัที$ 2 ได้คํานึงถึงกรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรอื IT 2010 ซึ$งคณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบ  
เมื$อวนัที$ 19 มนีาคม พ.ศ. 2545  โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ไดก้าํหนดเปาหมายสาํคญัสามประการ คอื้  

1) เพิ$มขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื$องมอืพฒันาประเทศ เพื$อยกระดบัประเทศไทย
ใหอ้ยู่ในกลุ่มประเทศที$มศีกัยภาพเป็นผูนํ้า (potential leaders) อนัดบัต้นๆ โดยใชด้ชันีผลสมัฤทธิ X
ทางเทคโนโลยขีองสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เป็นเครื$องประเมนิวดั 

2) เพิ$มจาํนวนแรงงานความรูข้องประเทศไทยใหเ้ป็นรอ้ยละ 30 ของแรงงานในประเทศทั Dงหมด 
3) พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยเพิ$มสดัส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที$เกี$ยวขอ้งกบัการใชค้วามรู้

เป็นพืDนฐานใหม้มีลูค่าถงึรอ้ยละ 50 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) 

 เพื$อใหบ้รรลุเปาหมายดงักล่าว กรอบนโยบาย ้ IT 2010 ไดก้ําหนดกลยุทธใ์นการพฒันาประเทศสู่
สงัคมแห่งภูมิปญญาและการเรียนรู้ไว้ ั 5 ด้าน ได้แก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government,  
e-Education และ e-Society โดยสามารถสรุปความเชื$อมโยงระหว่างกลยุทธท์ั Dง 5 ดา้นและปจจยัที$เกี$ยวขอ้งั
กบัทุกกลยุทธ ์ไดแ้ก่ นวตักรรม ความรู ้การวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาคน และ
โครงสรา้งพืDนฐานดา้นโทรคมนาคม ซึ$งหากไดม้กีารพฒันาตามกลยุทธ ์5 ด้าน โดยพฒันาฐานที$เป็นปจจยัั
เชื$อมโยงไปพรอ้มกนั กจ็ะนําไปสูก่ารพฒันาที$ยั $งยนื  

 กรอบนโยบาย IT 2010 ไดถู้กถ่ายทอดไปสู่แผนกลยุทธ คอืแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื$อสารของประเทศไทย ฉบบัที$ 1 พ.ศ. 2545-2549 ที$มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์ 
กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการไวช้ดัเจน โดยมเีปาหมายที$สาํคญัดงันีD้  

1) พฒันา/ยกระดบัทางเศรษฐกจิของประเทศโดยใช ้ICT 
2) ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
3) พฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยเพิ$มการประยุกตใ์ช ้ICT ในดา้นการศกึษา และฝึกอบรม 
4) สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในชนบทเพื$อการพฒันาประเทศที$ยั $งยนื 

 เพื$อให้บรรลุซึ$งเปาหมายของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารอย่างเป็นรูปธรรม้  
แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 1 ได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาอุตสาหกรรม ICT   
2) ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย  3) ปฏริปูและสรา้งศกัยภาพการวจิยัและพฒันาดา้น ICT  
4) ยกระดบัพืDนฐานสงัคมไทยเพื$อการแข่งขนัในอนาคต  5)  พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเพื$อมุ่งขยาย
ตลาดต่างประเทศ   6) สง่เสรมิผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช ้ICT และ 7) ใช ้ICT ในการบรหิาร
และบรกิารของภาครฐั    

 แผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 2 จงึได้รบัการพฒันาขึDนโดยพจิารณาถึงความต่อเนื$องในเชงินโยบาย
ภายใต้กรอบ IT 2010 รวมถงึเร่งรดัแกไ้ขจุดอ่อนที$ส่งผลใหแ้ผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 1 ไม่สามารถบรรลุ
เปาหมายไดอ้ย่างสมบรูณ์้  
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(4) 

 
2.3 สถานภาพการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย 

การพฒันา ICT ของประเทศไทยในเวทโีลกโดยภาพรวม เมื$อพจิารณาจากดชันีชีDวดัระดบัสากล 
อาท ิNetworked Readiness Ranking, e-Readiness Ranking พบว่าจดัอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เมื$อ
เปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศอื$นในทวปีเอเชยี โดยเฉพาะอย่างยิ$งประเทศเพื$อนบา้นอย่างสงิคโปรแ์ละ
มาเลเซยี พบว่าประเทศเพื$อนบา้นมอีนัดบัการพฒันา ICT ที$สงูกว่าประเทศไทยในทุกๆ ดชันี  

ปัจจยัสาํคญัที�ฉุดรั Aงอนัดบัการพฒันา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดชันี คือ ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืAนฐานสารสนเทศและการสื�อสาร ซึ$งยงัมไีม่เพยีงพอและยงัแพร่กระจายไม่ทั $วถงึทําให้
การพฒันาและการใชป้ระโยชน์ของ ICT เพื$อต่อยอดองคค์วามรู ้การพฒันาธุรกจิ การใหบ้รกิารของภาครฐั 
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเท่าที$ควร ดงันั Dน การพฒันาโครงสรา้งพืDนฐานดา้น ICT จงึเป็นประเดน็
สาํคญัประการหนึ$งที$แผนแม่บท ICT ฉบบัที$ 2 ตอ้งพจิารณาแกไ้ขปญหา ั  

ผลการวเิคราะหด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัการประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT) 
ของการพฒันา ICT ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทฯ ในส่วนของโครงสรา้งพืDนฐาน ซึ$งแมจ้ะ
พบว่าประเทศไทยมกีารพฒันาโครงข่ายหลกั (Backbone Network) ที$รบั-ส่งขอ้มูลไดม้ากขึDนและรวดเรว็
ยิ$งขึDน ซึ$งจะช่วยรองรบัความต้องการของประชาชนด้านขอ้มูลข่าวสารได้เพิ$มขึDนอย่างต่อเนื$อง แต่ยงัคง
ประสบปญหาความเหลื$อมลํDาในกาั รเขา้ถงึสารสนเทศและความรู ้(Digital Divide) ของกลุ่มคนที$อยู่ใน
ภูมภิาค/ทอ้งถิ$นที$อยู่ห่างไกล และผูด้อ้ยโอกาสในดา้นอื$นๆ เช่น ผูพ้กิาร จงึตอ้งมกีารขยายโครงขา่ยทั Dงในเชงิ
พืDนที$และคุณภาพของโครงขา่ยใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิ$งขึDน โดยเฉพาะการกระจายโอกาสในการเขา้ถงึ ICT ใน
ระดบัโครงขา่ยปลายทาง (Last Mile Access) ที$เชื$อมต่อผูใ้ชก้บัโครงขา่ยหลกั  

 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื$อง รวมถึงการหลอมรวมเทคโนโลย ี
(technological convergence) ระหว่างเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารสื$อสาร และเทคโนโลยกีารแพร่
ภาพกระจายเสยีง เปิดโอกาสให้ประเทศไทยมทีางเลอืกและสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยเีหล่านีDเพื$อปรบัปรุงประสทิธภิาพของโครงสรา้งพืDนฐานที$มอียู่แลว้และในขณะเดยีวกนักส็ามารถลด
ความเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของประชาชนในเขตภูมภิาคหรอืในชนบทห่างไกลได ้โดยการใช
เทคโนโลยทีี$มปีระสทิธภิาพในการรบัสง่ขอ้มลูสงูขึDนในราคาที$ลดลง  

ในส่วนของบุคลากรดา้น ICT พบว่ามกีารเตบิโตอย่างต่อเนื$องตามการเตบิโตของการใช ้ICT โดย
ปจจุบนัประเทศไทยมผีูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นนีDมากขึDนทั Dงในภาครฐัและเอกชนั   และมผีูจ้บการศกึษาที$
เกี$ยวขอ้ง ทั Dงระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาจาํนวนไม่น้อย แต่กย็งัขาดแคลนบุคลากรดา้น ICT อกีมาก ทั Dง
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ$งบุคลากรที$มทีกัษะสงู  หรอืทกัษะเฉพาะดา้นต่างๆ อย่างไรก็
ตาม แมส้ถานภาพบุคลากรดา้น  ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็นจุดอ่อนมากกว่าเป็นจุดแขง็  บุคลากร  ICT 
ไทยถอืว่ามศีกัยภาพมากในดา้นการผลติซอฟตแ์วร ์แอนิเมชั $น และสื$อบนัเทงิดจิทิลัต่างๆ 

สาํหรบัประชาชนทั $วไป พบว่ามกีารใช้ ICT ในระดบัตํ$าและกระจายไม่ทั $วถงึ คนไทยส่วนใหญ่ 
มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารผ่านเทคโนโลยีเดิม (โทรทัศน์ และวิทยุ) มากกว่าเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ละการสื$อสาร โดยคนกลุ่มที$มกีารเขา้ถึง ICT น้อยกว่ากลุ่มอื$นๆ คอืประชาชนที$อาศยัอยู่ใน
พืDนที$ห่างไกล คนพกิาร ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนีD ยงัพบว่าประชาชนทั $วไป ยงัมกีารใช้ ICT อย่างไม่
เหมาะสมอกีหลายประเดน็ อาท ิ1) การใช ้ICT เพื$อความบนัเทงิค่อนขา้งสงู (สงูกว่าการใชเ้พื$อการศกึษาหา
ความรูแ้ละการใชท้ําธุรกรรมทางธุรกจิ หรอืธุรกรรมกบัภาครฐั) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน   2) การไหลบ่า
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(5) 

ของวฒันธรรมต่างชาตแิละเนืDอหาไม่พงึประสงค ์  3) การเพิ$มขึDนของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์ เป็นต้น 
ดงันั Dน ในการวางแผนการพฒันา ICT ในช่วงต่อไป จะตอ้งคาํนึงถงึตวัแปรเหล่านีDดว้ยเช่นกนั  

ในส่วนของภาครฐั พบว่าหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยงัคงขาดบุคลากรที$มคีวามรูด้้าน ICT และ 
การประยุกต์ใช้ ICT เพื$อเพิ$มประสทิธภิาพ  ในการดําเนินงาน ถึงแม้ทุกหน่วยงานของรฐัจะมผีู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู  (Chief Information Officer: CIO) แต่  CIO ส่วนใหญ่กย็งัขาดความรู ้ความ
เขา้ใจ และทกัษะดา้นเทคโนโลย ีนอกจากนีDหน่วยงานภาครฐัยงัคงประสบปญหาเรื$องการขาดแคลนบุคลากรั
ดา้น ICT เนื$องจากผลตอบแทนตํ$าและขาดมาตรการจงูใจที$เหมาะสม 

ในเรื$องของการบริหารจัดการ  แม้ว่าจะมีองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระที$ทําหน้าที$กํากับดูแล 
และส่งเสริมการพฒันา  ICT อยู่หลายหน่วยงาน  เช่น  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร  
(และหน่วยงานในกํากบั), คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต,ิ ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิแต่จากการประเมนิ SWOT พบประเดน็ที$เป็นขอ้วติกกงัวลหลายประการที$เกี$ยวกบัการ
บรหิารจดัการ ICT ในภาพรวม อาท ิบทบาทหน้าที$ขององคก์รเหล่านีDซึ$งยงัมคีวามซํDาซอ้นกนัอยู่  ทําใหก้าร
ทํางานบางเรื$องซํDาซอ้น  ขาดการบูรณาการ  ขาดความเป็นเอกภาพ    นอกจากนีDการบรหิารจดัการโครงการ
ดา้น ICT ในภาพรวมยงัดอ้ยประสทิธภิาพ เนื$องจากยงัมลีกัษณะต่างคนต่างทาํ ไม่ทํางานไปในทางเดยีวกนั 
ขาดกลไกประสานงานที$ชดัเจนในการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิไม่มกีารบรูณาการแผนงานดา้น ICT และ
จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้ง ปญหาและอุปสรรคที$สาํคญัประการหนึ$งคอื ยงัขาดหน่วยงานที$รบัผดิชอบในั
การกํากบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บท  ICT รวมถงึขาดระบบตดิตามประเมนิผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างจรงิจงั 

กล่าวโดยสรุป จากการประเมนิ SWOT ของการพฒันา ICT ของประเทศไทย โดยกลุ่มผูม้สี่วนได้
เสยี (stakeholders) พบว่า แมป้ระเทศไทยจะมกีารพฒันาและใช ้ICT ในระดบัที$สงูขึDนอย่างต่อเนื$องในช่วงที$
ผ่านมา โดยมจีุดแขง็หลายด้าน อาท ิมนีโยบายส่งเสรมิที$ชดัเจน มบีุคลากรที$มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้น ICT 
เพิ$มขึDน มโีครงขา่ยหลกั (backbone) กระจายทั $วถงึ อกีทั Dงมโีอกาสอนัเกดิจากปจจยัภายนอกที$ส่งเสรมิ ไม่ว่าั
จะเป็นการขยายตวัของตลาดในอนาคต การหลอมรวมของเทคโนโลย ีทําใหเ้กดิบรกิารใหม่ๆ ที$หลากหลาย
อนัเป็นการเพิ$มทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และโอกาสจากการทาํธุรกจิผ่านอนิเทอรเ์น็ตซึ$งคาดว่าน่าจะมเีพิ$มขึDน 
เป็นตน้  อย่างไรกต็าม ประเดน็สาํคญัที�ควรให้ความสนใจ คือ จดุออน่ ซึ�งยงัมีคอนข้างมาก่  แต่ที�สาํคญั
และควรได้รบัการแก้ไขโดยเรงดวนในชวงของแผนแมบทฯ ฉบบั่ ่ ่ ่ ที� 2 คือเรื�องคน ที�ต้องพฒันาทั Aงใน
ปรมาณและคณุภาพ และเรื�องิ การบรหารจดัการ ิ ICT ระดบัชาต ิ (National ICT governance) ที�ต้อง
พฒันาให้มีประสทธภาพมากขึAนิ ิ  มฉิะนั Dนแลว้ จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาในเรื$องอื$นๆ ต่อไป เนื$องจากทั Dง
สองประเดน็ถอืเป็นปจจยัพืDนฐานที$ั สาํคญัของการพฒันา  
 
III. สรปุหลกัการและประเดน็ที�สาํคญัของแผนแมบทฯ ฉบบัที� ่ 2 

1. มเีปาหมายในเชงิการพฒันาสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้้ ั  ที$สอดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาประเทศตามที$กําหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซึ$งถือเป็นแผนพฒันาฯ หลกัของ
ประเทศ 

2. สานความต่อเนื$องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื$อสารของประเทศไทย (ฉบบัที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและประยุกต์ใช ้
ICT ในด้านการค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ที$ 5 และ 6),  
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(6) 

ดา้นการศกึษาและการพฒันาคนและสงัคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตรท์ี$ 1 และ 3)  
และในการดําเนินงานของภาครัฐ เพื$อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ  
(ในยุทธศาสตรท์ี$ 4) นอกจากนีD ได้ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาต่อยอดจากที$ไดด้ําเนินมาแลว้ในช่วงแผนฯ 
ฉบบัที$ 1 แต่ยงัไม่บรรลุเปาหมาย้  เพื$อใหเ้กดิผลที$เป็นรปูธรรมโดยเรว็  

3. มุ่งเน้นการแกไ้ขสิ$งที$เป็นจุดอ่อนที$สาํคญัของการพฒันา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็น
ลําดบัแรก ได้แก่ 1) การพฒันาคนให้มีความเฉลยีวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy) (ดูความหมายในส่วนถดัไป) และ 2) การบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาต ิใหย้ดึหลกัธรรมาภิบาล 
นอกจากนีD ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเร่งพฒันาโครงขา่ยความเรว็สงูใหม้กีารกระจายอย่างทั $วถงึและราคาเป็น
ธรรมเนื$องจากเป็นโครงสรา้งพืDนฐานที$สาํคญัสาํหรบัการพฒันาในสงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้และนวตักรรม  
ที$อาศยั ICT เป็นพลงัขบัเคลื$อนหลกั และเป็นสิ$งที$ประเทศไทยยงัมรีะดบัการพฒันาที$ด้อยกว่าหลายๆ 
ประเทศ 

4. สอดคลอ้งกบัทศิทาง/เปาหมายของการพฒันา้  ICT ระดบันานาชาต ิที$ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม
แสดงเจตจาํนงค/์จดัทาํพนัธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ$งเปาหมายในการพฒันาโครงสร้้ างพืDนฐานสารสนเทศและ
การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื$อสรา้งสงัคมสารสนเทศ 
จากการประชุม World Summit on the Information Society และเปาหมายในการเขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ต้
ความเรว็สงูอย่างทั $วถงึและเท่าเทยีม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏญิญา
กรุงเทพ ซึ$งรฐัมนตรทีี$รบัผดิชอบดา้นสารสนเทศและการสื$อสารของกลุ่มประเทศ APEC ไดเ้หน็ชอบร่วมกนั 

5. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาที$มุ่งเน้นใหเ้กดิธรรมาภบิาล ทั Dงในสว่นของการบรหิารจดัการ ICT 
ระดบัชาต ิที$ต้องบรหิารจดัการอย่างมธีรรมาภบิาล (ในยุทธศาสตรท์ี$ 2) และการใช ้ICT ในภาครฐั เพื$อช่วย
สนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ (ในยุทธศาสตรท์ี$ 4) ซึ$งเป็นวตัถุประสงคท์ี$กําหนด
ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที$ 10  

โดยประเดน็ที$กล่าวถึงในยุทธศาสตร์ที$ 2 เป็นสิ$งที$ต้องเร่งดําเนินการ เพื$อแก้ไขจุดอ่อนของการ
พฒันา ICT ของประเทศที$พบจากการวิเคราะห์ SWOT ที$ชีDให้เห็นว่า ประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนและ 
ต้องปรบัปรุงในเรื$องการบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาติ เพื$อให้มคีวามชดัเจนในบทบาทหน้าที$ของหลาย
หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง มกีลไกการทาํงาน (รวมถงึการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ) ที$เอืDอใหเ้กดิการบูรณาการ 
และลดการซํDาซอ้นระหว่างหน่วยงาน   

ส่วนประเดน็ของยุทธศาสตรท์ี$ 4 เป็นสิ$งที$ต้องดําเนินการดว้ยเช่นกนั เนื$องจากภาครฐัเป็นกลไกที$
สาํคญัในการพฒันาประเทศ และควรมบีทบาทเป็นผูนํ้าในการประยุกต์ใช ้ICT เพื$อพฒันาประสทิธภิาพและ
คุณภาพของการบริหารและการบริการที$ให้แก่ประชาชน ซึ$งก็ต้องมุ่งเปาให้เกิดธรรมาภิบาลด้วย้   ทั DงนีD 
หลักการของธรรมาภิบาล ตามที$กําหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม  
แห่งสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก มอีงคป์ระกอบที$สาํคญัดงันีD การมสี่วนร่วม (participation), การปฏบิตัติาม
กฎหมาย (rule of law), ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อขอ้เรยีกรอ้ง (responsiveness), 
การยึดถือความเห็นส่วนใหญ่ (consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness),  
ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (effectiveness and efficiency) และความรบัผดิชอบ (accountability)  

6. ใช้แนวปฏบิตัทิี$สอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาที$สมดุลดว้ย
การสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน โดย 
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(7) 

- เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที$จะสร้างของเพื$อใช้เองได้ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มคีวามเขม้แขง็ โดยการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา และการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ เพื$อใหส้ามารถพึ$งตนเองไดใ้นระยะยาว 

- คาํนึงถงึความพรอ้มดา้นทรพัยากร และการใชอ้ย่างคุม้ค่า 

7. ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและการใช ้ICT เพื$อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนัของภาคการผลติและบรกิารที$ไทยมศีกัยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที$ยว และ
การบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของไทย  
เพื$อนํารายไดเ้ขา้ประเทศ 

 
IV. วสยัทศัน์ พนัธกจ และเป้าหมาย ิ ิ  

3.1 วสยัทศัน์ิ  

“ประเทศไทยเป็นสงัคมอุดมปญญาั  (Smart Thailand) ดว้ย ICT” 

 

“สงัคมอุดมปญญาั ” ในที �นี?หมายถงึสงัคมที �มกีารพฒันาและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร
อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏบิตัิของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนทุกระดบัมคีวามเฉลยีวฉลาด 
(Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy)  สามารถเขา้ถึง และใช้สารสนเทศอย่างมคุีณธรรม 
จรยิธรรม มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนและสงัคม มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื �อสารที �มธีรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื �อสนับสนุนการพฒันาสู่เศรษฐกจิและ
สงัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั �งยนืและมั �นคง 

 
 
 

3.2 พนัธกจิ  

(1) พฒันากําลงัคนให้มคุีณภาพและปรมิาณที$เพยีงพอ ทั Dงบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื$อสาร ( ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอื$นๆ  
ทุกระดับ ที$มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั อย่างมคุีณธรรม จรยิธรรม เพื$อร่วมขบัเคลื$อนประเทศไทยสู่
สงัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนืและมั $นคง 

(2) พฒันาโครงขา่ยสารสนเทศและการสื$อสารความเรว็สงูที$มกีารกระจายอย่างทั $วถงึ มบีรกิารที$
มี คุณภาพ และราคาเ ป็นธรรม เพื$ อ ให้ เ ป็นโครงสร้ างพืDนฐานสารสนเทศหลัก  
ที$ทุกภาคส่วนสามารถใช้ในการเข้าถึงความรู้ สร้างภูมิปญญาั  และภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสามารถใชใ้นการสรา้งมลูค่าเพิ$มแก่ภาคเศรษฐกจิของประเทศ 

(3) พฒันาระบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารที$มธีรรมาภบิาล โดยมกีลไก 
กฎ ระ เบียบ  โ ค ร งส ร้ า ง กา รบ ริห า ร แล ะก ารกํ า กับดู แ ล  ที$ เ อืD อ ต่ อก า รพัฒ นา 
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(8) 

อย่างบรูณาการ มคีวามเป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาค
สว่นในสงัคม เพื$อสนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลในระบบบรหิารจดัการประเทศ สอดคลอ้งกบั
เปาหมายที$กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ้  

 

3.3 วตัถปุระสงค ์ 

(1) เพื$อพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional)  
ใหม้ปีรมิาณและคุณภาพตรงกบัความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ  
ทุกระดบั รวมถงึประชาชนทั $วไป ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งสรรค ์พฒันา และใช้
ICT อย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั เพื$อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศ
ไทยสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนืและมั $นคง 

(2) เพื$อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร โดยใช ้
แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$เกี$ยวขอ้ง เพื$อให้มกีารจดัสรร
ผลประโยชน์จากการพฒันาสูป่ระชาชนในทุกภาคสว่นอย่างเป็นธรรม โดยใชก้ลไกความเป็น
หุน้สว่นระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อย่างเหมาะสม 

(3) เพื$อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลติสู่การเพิ$มคุณค่า (Value Creation) ของสนิคา้และ
บรกิารบนฐานความรูแ้ละนวตักรรม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 

(4) เพื$อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและปจเจกบุคคลั  โดยการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศ ในกจิการของครวัเรอืนและชุมชน รวมถงึในการแสวงหาความรู ้ สรา้งภมูปิญญาั  
การมสีว่นร่วมในระบบการเมอืงการปกครอง และในการดาํรงชวีติประจําวนั เพื$อนําไปสู่การ
พึ$งตนเองและลดปญหาความยากจนั  โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ 

(5) เพื$อเสรมิสร้างศกัยภาพของธุรกจิและอุตสาหกรรมที$เกี$ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื$อสาร โดยเน้นการเพิ$มมลูค่าเพิ$ม  (Value-Added) ในประเทศ  การวจิยัและพฒันาและ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของคนไทย  
เพื$อสนบัสนุนการพฒันาสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั $งยนื 

 
3.4 เป้าหมาย 

(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั Dงประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเขา้ถึง 
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(Information Literacy) ก่อเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ การทํางาน และการดํารงชวีิต
ประจาํวนั  

(2) ยกระดบัความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของประเทศ โดยใหอ้ยู่ใน
กลุ่มประเทศที$มรีะดบัการพฒันาสงูสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศที$มกีารจดัลําดบั
ทั Dงหมดใน Networked Readiness Index   
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(9) 

(3) เพิ$มบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารในระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ โดยมสีดัส่วนมูลค่าเพิ$มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 15  

 
IV. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 เพื$อให้บรรลุซึ$งวัตถุประสงค์และเปาหมายของการพัฒนา้  ICT อย่างเป็นรูปธรรมภายใต ้
เงื$อนไขที$เป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของการพฒันา ICT ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบบั
นีDได้กําหนดยุทธศาสตร์หลกัขึDน 6 ด้าน โดยภาครฐั เอกชน และประชาชน จะมสี่วนร่วมกนัดําเนินงานให้
เป็นไปตามเนืDอหาสาระของแผนในช่วงพ.ศ. 2552-2556 เพื$อนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งศกัยภาพใน
การพึ$งพาตนเอง และเพื$อสามารถแขง่ขนัในโลกสากลได ้รวมถงึการสรา้งสงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  
อนันําไปสูคุ่ณภาพชวีติที$ดขี ึDนของประชาชนไทยโดยทั $วกนั  โดยยุทธศาสตรท์ั Dง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 
ยุทธศาสตรที์� 1: การพฒันากาํลงัคนด้าน ICT และบุคคลทั �วไปให้มีความสามารถในการ
สรา้งสรรค ์ผลติ  และใช้สารสนเทศอยางมีวจารณญาณและรูเ้ทาทนั่ ่ิ   

 มสีาระสาํคญัเพื$อเร่งพฒันากาํลงัคนที$มคุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอที$จะรองรบัการพฒันาประเทศสู่
สงัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรม ทั Dงบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional) 
และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ รวมถงึเยาวชน ผูด้้อยโอกาส ผูพ้กิาร และประชาชนทุกระดบั ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการสรา้งสรรค ์ผลติ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มคุีณธรรม จรยิธรรม  
วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสงัคมโดยรวม โดยมี
มาตรการที$สาํคญัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั 

 (1)  การพฒันาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT Professional) 
ประกอบดว้ย มาตรการย่อย 2 กลุ่มคอื  

(1.1) พฒันาผูท้ี$กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาใหม้ทีกัษะและคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม โดยมมีาตรการที$คญัคอื สนับสนุนการพฒันาอาจารยด์า้น ICT 
ในสถาบนัการศกึษาให้สามารถพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนื$องและสามารถทําวจิยัและพฒันาใน
สาขา ICT ขั Dนสูง มกีลไกให้อาจารย์ทํางานใกลช้ดิกบัผูป้ระกอบการเพื$อเขา้ใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึDน ปรบัปรุงรูปแบบ/วธิกีารในการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละโทให้เน้นการปฏบิตัิงานจรงิกบัภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสรมิใหม้กีารนํา open 
source software มาใชเ้ป็นเครื$องมอืในการเรยีน การสอน และการวจิยัต่อยอดเพื$อส่งเสรมิใหเ้กดิ
นักพฒันารุ่นใหม่  สําหรบัการพฒันาเพื$อเพิ$มปรมิาณและคุณภาพของบุคลากร ICT ที$มทีกัษะสูง 
ซึ$งประเทศไทยยงัขาดแคลนนั Dน ใหจ้ดัตั Dงมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัเฉพาะทางด้าน ICT (โดยอาจ
เป็นการจัดตั Dงใหม่หรือยกระดับจากสถาบันการศึกษาที$มีอยู่) และสนับสนุนให้บุคลากรที$จบ
การศกึษาในสาขาอื$นๆ ไดม้โีอกาสเขา้ศกึษาเพื$อปรบัเปลี$ยนสายวชิาชพีเป็นบุคลากรดา้น ICT  

(1.2) พฒันาบุคลากร ICT ที$ปฏบิตังิานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปจจุบน้ั  (ICT Workforce) ใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพสงูขึDน โดยสรา้งแรงจูงใจในการเขา้รบัการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน
วชิาชพีที$มกีารกําหนดไวใ้นระดบัสากล และกําหนดกลไกเพื$อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
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(10) 

องค์ความรู้จากบริษัทข้ามชาติที$เข้าร่วมโครงการ ICT ของภาครัฐสู่ผู้ประกอบการไทย  
สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในการพฒันาบุคลากร ICT  
 
(2) การพฒันาบุคลากรในสาขาวชาชีพอื�นๆ และบุิ คคลทั �วไป ประกอบดว้ย  

(2.1) ส่งเสริมให้มกีารนํา ICT มาใช้เป็นเครื$องมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบ 
ทุกระดบัมากขึDน แต่มุ่งเน้นที$การศกึษาขั DนพืDนฐานเป็นสาํคญั โดยพฒันาทกัษะดา้น ICT ใหแ้ก่คร ู
ควบคู่ไปกบัการปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนที$เน้นการพฒันาความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์
แกป้ญหาโดยใช ้ั ICT เป็นเครื$องมอื ในขณะเดยีวกนั ตอ้งใหม้กีารเรยีนการสอนเกี$ยวกบัจรยิธรรมใน
การใช ้ICT ในหลกัสตูรภาคบงัคบั ในทุกระดบัชั Dนการศกึษา และตอ้งสง่เสรมิการพฒันาสื$อการเรยีน
การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ การจดัทาํแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิชุมชนออนไลน์
ของนกัเรยีน เพื$อแลกเปลี$ยนการเรยีนรู ้การแสดงความคดิเหน็ ทั DงนีDในการดําเนินงานเพื$อส่งเสรมิ
กจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรใช้กลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครฐัแลภาคเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP)  และมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นระยะ 

(2.2) พฒันาการเรยีนรู ้ICT นอกสถาบนัการศกึษาเพื$อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยจดัใหม้ี
แหล่งเรยีนรู ้ICT ของชุมชนที$มสีื$ออเิลก็ทรอนิกสท์ี$หลากหลาย มกีารฝึกอบรมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร มี
บรกิารเพื$ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งความรู/้ขอ้มลูทั Dงจากส่วนกลาง และขอ้มูลทอ้งถิ$น
ที$จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพและการดํารงชีวิตประจําวนัแก่ประชาชน พร้อมทั Dงส่งเสริมให้มีการ
พฒันาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ที$เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพและการดํารงชีวิต
ประจาํวนั ที$ใชง้านและสบืคน้ง่ายสาํหรบัคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทเ์คลื$อนที$ 

(2.3) พฒันาทกัษะ ICT แก่แรงงานในสถานประกอบการ  เพื$อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT ใน
การเพิ$มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางาน โดยการสรา้งแรงจูงใจแก่สถานประกอบการใน
การลงทุนพฒันาความรู้/ทกัษะ ICT แก่พนักงาน รวมถึงส่งเสรมิการพฒันาระบบ e-Learning 
สาํหรบัการเรยีนรู ้ICT 

(2.4) พฒันาการเรยีนรู ้ICT แก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ การจดัทําและเผยแพร่อุปกรณ์ 
ICT ทั Dงฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร ์เทคโนโลยสีิ$งอํานวยความสะดวก สื$อการเรยีนรู ้ เนืDอหาสาระดจิทิลั
สาํหรบัผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และใช้มาตรการต่างๆ เพื$อสร้างโอกาสให้ผูด้้อยโอกาสเหล่านั Dน
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึ รวมถงึการทาํวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาํหรบั
ผูพ้กิาร และการฝึกอบรมความรูด้า้น ICT แก่ผูส้งูอายุ 

(2.5) พฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT แก่บุคลากรภาครฐั  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานความรู ้ICT 
สําหรบับุคลากรภาครฐัทุกระดบั และจดัให้มีกลไกการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาบุคลากรภาครฐั
เพื$อใหม้คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตําแหน่ง รวมถงึการจดัตั Dงสถาบนั
พฒันาความรูค้วามสามารถดา้น ICT ให้แก่บุคลากรภาครฐั ทั DงนีD ให้มแีรงจูงใจ ค่าตอบแทน และ
โอกาสความหน้าในการทาํงานที$เหมาะสม   

(3) มาตรการสนับสนุนอื�นๆ เพื�อเสรมสรา้งการพฒันา ิ “คน” ในวงกว้าง เช่น การพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลกําลงัคนด้าน ICT ของประเทศ เพื$อประกอบการวางแผนด้านการพฒันากําลงัคน  
ส่งเสรมิสมาคม/ชมรม/เครอืข่ายส่งเสรมิการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสรมิการแปลหนังสอืที$มี
ประโยชน์จากต่างประเทศเป็นภาษาไทยและเผยแพร่หลากหลายช่องทาง เป็นตน้ 
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(11) 

ยุทธศาสตรที์� 2: การบรหารจดัการระบบิ  ICT ระดบัชาติอยางมีธรรมาภบาล่ ิ  

 มีวัตถุประสงค์เพื$อปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการ 
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของประเทศ ให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้น 
ความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$ เกี$ยวข้อง  
โดยมมีาตรการ 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

(1) ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหารและการจดัการิ  ICT ระดบัชาติ  เพื$อใหม้หีน่วยงานกลาง
ภายในกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ที$รบัผดิชอบในการผลกัดนัวาระดา้น ICT 
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ$งการกํากบัดูแลและผลกัดนัแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏบิตัิ และ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหน่วยงานที$ทําหน้าที$เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื$อให้สามารถปฏิบัติหน้าที$ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ 2551 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้งกลไกในการทํางานเพื$อให้
เกดิความร่วมมอืและการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที$เกี$ยวขอ้งกบัการพฒันา ICT 
ของประเทศ จดัตั Dงจดัตั Dงสภา ICT เพื$อเป็นองคก์รที$เป็นตวัแทนของภาคเอกชน ที$ร่วมผลกัดนั
การทาํงานแบบ PPP ในการขบัเคลื$อนวาระดา้น ICT ของประเทศ และใหม้อีงคก์ร/หน่วยงานที$
ร ับผิดชอบงานด้านความมั $นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information security)  
ของประเทศ 

(2) ปรบัปรุงกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจัดสรริ
งบประมาณด้าน ICT ของรัฐ เพื$อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
ลดความซํDาซอ้น และสอดคลอ้งกบัทศิทาง/แนวทางที$กาํหนดในแผนแม่บท ICT   

(3) พฒันา และ/หรือปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถึงกลไกการบงัคบัใช้
กฏหมาย/กฏระเบียบ เพื�อให้เอืAอตอการใช้่  ICT และการทาํธุรกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ  
รวมถงึปรบัปรุงวธิกีารจดัซืDอจดัจา้งผลติภณัฑ/์ระบบงาน ICT ของภาครฐัใหมุ้่งเน้นความสาํเรจ็
ของงานและคุณภาพมากกว่าการเปรียบเทียบด้านราคาอย่างเดียว และให้สามารถจ้าง
สถาปนิก นกัออกแบบ หรอืที$ปรกึษา เขา้มาช่วยในกระบวนการจดัซืDอจดัจา้งงาน/โครงการดา้น 
ICT 

(4) ปรบัปรงุระบบฐานข้อมูลตวัชีAวดัสถานภาพการพฒันา ICT ของประเทศ เพื$อสนับสนุน
การตดิตามประเมนิผลการพฒันา ICT ของประเทศ และการดาํเนินการตามแผนแม่บท ICT 

 
ยุทธศาสตรที์� 3: การพฒันาโครงสรา้งพืAนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 มวีตัถุประสงค์เพื$อพฒันาและบรหิารจดัการโครงสรา้งพืDนฐานสารสนเทศและการสื$อสาร ให้มกีาร
กระจายอย่างทั $วถึงไปสู่ประชาชนทั $วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมีระบบ
สารสนเทศและโครงข่ายที$มีความมั $นคงปลอดภัย ทั DงนีD ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงสร้างพืDนฐานที$มี
ศกัยภาพทนักบัววิฒันาการของเทคโนโลย ีเพื$อรองรบัการขยายตวัของความต้องการของผูบ้รโิภค  สามารถ
ใหบ้รกิารมลัตมิเีดยี ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารใดๆ ที$เป็นประโยชน์ต่อวถิชีวีติสมยัใหม่ในสงัคม
แห่งการเรียนรู้ อีกทั Dงมุ่งเน้นการลดปญหาควั ามเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร เพื$อทําให้สงัคมม ี
ความสงบสขุ และประชาชนมคุีณภาพชวีติที$ดขี ึDนโดยมมีาตรการที$สาํคญั 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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(12) 

(1) สรา้งกลไกในการประสานและเชื�อมโยงการทาํงานระหวางหนวยงานที�เกี�ยวข้อง่ ่  เพื�อให้
การกาํหนดทศทางิ /นโยบายของรฐับาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ 

(2) ขยายประเภทบรการิ  เพมพืAนที�ให้บรการิ� ิ  และปรบัปรุงประสทธภาพของโครงขายิ ิ ่
โทรคมนาคม ภายใตห้ลกัการแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรมอย่างแทจ้รงิและใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ 
โดยส่งเสริมการลงทุนทั Dงจากในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะใหผู้ป้ระกอบการในทอ้งถิ$นสามารถลงทุนในเทคโนโลยทีางเลอืกเพื$อสรา้ง เชื$อมต่อ 
และ ใหบ้รกิารโครงขา่ยปลายทาง (last mile) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(3) พฒันาโครงสร้างพืAนฐาน ICT เพื�อยกระดบัการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวตของิ
ประชาชน  โดยการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูป้ระกอบการในการพฒันาโครงข่าย ICT เพื$อการศกึษา 
การจดัสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่โรงเรยีน ที$ครอบคลุมทั Dงค่าอุปกรณ์ ค่าบรกิาร และ
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากรอย่างสมดุล สาํหรบัการศกึษานอกระบบและการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ ใหจ้ดัใหม้โีครงสร้างพืDนฐาน ICT ที$เหมาะสมสาํหรบัสถานบรกิาร เช่น หอ้งสมุดประจํา
ทอ้งถิ$น ศนูยส์ารสนเทศชุมชน เพื$อใหส้ามารถใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเสรมิสรา้งการเรยีนรู้
ใหแ้ก่บุคคลกลุ่มอื$นๆ ในชุมชน  ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิการพฒันาเนืDอหาที$เป็นภาษาไทยและ
เนืDอหาที$เกี$ยวกบัท้องถิ$น (local contents) ที$เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การงานอาชีพ 
สขุภาพและสาธารณสขุ ของชุมชน  

(4) พฒันาโครงสรา้งพืAนฐานสารสนเทศสาํหรบับรการภาคสงัคมที�สาํคญัตอความปลอดภยัิ ่
สาธารณะและคุณภาพชีวตของประชาชนิ   โดยรัฐร่วมกับองค์กรกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสยีง ในการจดัสรรทรพัยากรการสื$อสารโทรคมนาคม
และโครงขา่ย ICT เพื$อการบรกิารภาคสงัคมที$สาํคญั อาท ิการสาธารณสขุพืDนฐาน การเฝาระวงั้  
การเตอืนภยั และการจดัการในช่วงหลงัการเกดิภยัพบิตั ิพรอ้มทั Dงใหม้กีารจดัสรรงบประมาณ
ดา้น ICT แก่หน่วยงานที$รบัผดิชอบบรกิารดงักล่าว อาทสิถานพยาบาลและสถานีอนามยัใน
ชนบททั $วประเทศอย่างเหมาะสม  

(5) เพมประสทธภาพในการบรหารจดัการโครงขายและทรพัยากริ� ิ ิ ิ ่  โดยมกีารจดัทําฐานขอ้มูล
โครงข่ายในประเทศ เพื$อนํามาประกอบในการกําหนดพืDนที$สาํหรบับรกิารอย่างทั $วถงึ (USO) 
และใหม้กีารศกึษาเพื$อตดิตามความกา้วหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลย ีรวมทั Dงเพื$อวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบเทคโนโลยทีางเลอืกต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื$อง และเพื$อรองรบัผลกระทบของ
การเปลี$ยนแปลงเทคโนโลย ีเช่น แนวทางการเปลี$ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจาก
ระบบอนาลอกไปสูร่ะบบดจิทิลั (Digital broadcasting) และการนําคลื$นความถี$มาจดัสรรสาํหรบั
กจิการ/บรกิารที$เหมาะสมเพื$อลดปญหาความเหลื$อมลํDาในการเขา้ถงึสารสนเทศและความรู้ั  
(Digital divide) หรือผลกระทบของการหลอมรวมของเทคโนโลยี รวมถึงกําหนดนโยบาย
คุม้ครองผูบ้รโิภคที$สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

(6) เรงรดัการสร้าง่ ความมั �นคงของระบบสารสนเทศ (Information security) ของหน่วยงาน
ของรฐัและหน่วยงานที$เกี$ยวกบัโครงสรา้งพืDนฐานที$สาํคญัยิ$งยวด (Critical Infrastructure) ของ
ประเทศ รวมถงึการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึภยัอนัตรายและผลกระทบที$อาจเกดิขึDน เพื$อหา
แนวทางในการปองกนัและแกไ้ขอย่างเหมาะสม้  
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(13) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที�  4 :  การใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื� อสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครฐัิ ิ ิ   

 มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร เพื$อสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภบิาลในการบรหิารและการบรกิาร สามารถตอบสนองต่อการใหบ้รกิารที$เน้นประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$
เกี$ยวขอ้ง โดยมมีาตรการสาํคญัประกอบดว้ย 

(1) สร้างความเข้มแขง็ของหนวยงานกลางที�รบัผดชอบการกาํหนดกรอบแนวทางปฏบตั่ ิ ิ ิ
และมาตรฐานที�จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาบรการอเลก็ทรอนกสข์องรฐัแบบบูรณิ ิ ิ าการ 
โดยให้มีหน่วยงานกลางที$ร ับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบั  ICT ของรัฐ 
(Government ICT Architecture) ทําหน้าที$กําหนดกรอบนโยบายที$เกี$ยวกบัขอ้มูลและการ
สื$อสารข้อมูล และกําหนดมาตรฐานที$จําเป็น และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพื$อให้ทุก
หน่วยงานสามารถเชื$อมโยงและแลกเปลี$ยนขอ้มูลกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ และ
เร่งรดัการจดัตั Dงกรมแผนที$พลเรอืน ตามพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2552 เพื$อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านโครงสร้างพืDน
ฐานขอ้มูลภูมสิารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ของประเทศ  
เพื$อสรา้งกลไกใหเ้กดิการใชข้อ้มลูภูมสิารสนเทศร่วมกนัไดโ้ดยเรว็  

(2) ให้ทุกกระทรวงดําเนนการเพื�อิ พฒันาบรการอเล็กทรอนกส์ของรฐัแบบบูรณาการิ ิ ิ   
โดยให้ทุกหน่วยงานปรบัปรุงระบบขอ้มูล และระบบบริหารจดัการ ให้สามารถเชื$อมโยงกบั
ระบบของภาครฐัที$มกีารดําเนินการอยู่ เช่น TH e-GIF, NSDI และ GIN  และใหทุ้กหน่วยงาน
ใช ้ICT เป็นช่องทางหนึ$งในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมใน
การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

(3) สรา้งความเข้มแขง็ด้าน ICT แกหนวยงานของรฐัในภมูภาคในระดบัจงัหวดัและองคก์ร่ ่ ิ
ปกครองสวนท้องถน ่ ิ� และจดัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นมบีุคลากรที$รบัผดิชอบงานด้าน 
ICT เพื$อประสานงานกบัหน่วยงานกลางในการเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ รวมทั Dงการบรหิาร
ทรพัยากร และผลกัดนัการดําเนินงานดา้น ICT ที$สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองส่วนกลาง และ
สรา้งกลไกใหม้กีารทาํงานร่วมกบั CIO จงัหวดั เพื$อใหเ้กดิการบงัคบัใชม้าตรฐานต่างๆ ในการ
พฒันา ICT ตั Dงแต่ระดบัจงัหวดัลงไปถงึองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ$น  

 
 

ยุทธศาสตรที์� 5: ยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรม่  ICT เพื�อสร้าง
มูลคาทางเศรษฐกจและรายได้เข้าประเทศ่ ิ  

 มวีตัถุประสงค์เพื$อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ ICT ไทย  
โดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศ ทั Dงจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีในระดบัต้นนํDาเพิ $มขึDน
ส่งเสริมมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที$เกิดจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อม 
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(14) 

ที$เอืDอต่อการประกอบธุรกจิ โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละดิ
จิทัลคอนเทนท์ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศมากขึDน ส่วนใน
อุตสาหกรรมอื$นที$ไทยมศีกัยภาพ อาท ิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบสมองกลฝงตวั หรอืการั
ออกแบบขั Dนสงู) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม ในช่วงแผนนีDจะเน้นเรื$องการวจิยัพฒันาเพื$อ
มุ่งสู่ขดีความสามารถในระดบัต้นนํDา เพื$อพฒันาเป็นอุตสาหกรรมที$สรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศในระย
ต่อไป โดยมาตรการที$สาํคญัของยุทธศาสตรนี์Dประกอบดว้ย 

(1) การสนับสนุนด้านเงนทุนิ /เงนชวยเหลือเพื�อสงเสรมให้เกดผู้ประกอบการรายใหมิ ิ ิ่ ่ ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ$งเงนิช่วยเหลอืสาํหรบัการทําวจิยัและพฒันา เพื$อใหไ้ดโ้ครงการและต้นแบบ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมนีD รฐัควรสนับสนุนการลงทุนในการจดัหาเครื$องมือ ทรพัย์สนิทาง
ปญญาั  และสถานที$กลาง ที$มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ เพื$อให้ผู้ประกอบการ
สามารถมาเช่าใชบ้รกิาร เพื$อการพฒันาและสรา้งสรรคง์าน เพื$อเป็นการลดความเสี$ยงและเพิ$ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัแก่ผูป้ระกอบการ  

(2) การยกระดบัมาตรฐานสนค้าและบรการิ ิ  ICT ไทยสูระดบัสากล่  โดยสนับสนุนงานวจิยั
พัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ICT เพื$อสร้างสรรค์หรือต่อยอดการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทย ใหส้ามารถผลติเทคโนโลยตี้นนํDาเพิ$มมา
ขึDน สรา้งกลไกที$อํานวยความสะดวกใหก้บัผู้คดิค้นสิ$งประดษิฐ์ หรอืนวตักรรมใหม่ ในการจด
สทิธิบตัรทั Dงในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญญาั ที$มี
ประสทิธภิาพ และสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ เพื$อสรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการพฒันาและสรา้ง
นวตักรรมอย่างต่อเนื$อง รวมทั Dงสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัและกลไกในการตรวจสอบ
และรบัรองคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ICT ที$ผลติในประเทศไทย 

(3) การสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขนัสําหรบัผู้ประกอบการไทย่   
ทั Dงตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยสนับสนุนการจดัตั Dงสภา ICT เพื$อส่งเสรมิให้
เกดิการรวมตวัและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการภาคเอกชน ทั DงนีD ในการ
สร้างตลาดภายในประเทศ ใหใ้ชต้ลาดภาครฐัเป็นตวันํา และไม่ใหก้ําหนดเงื$อนไขในระเบยีบ
การจดัซืDอจดัจา้งหรอืกําหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน TOR ของโครงการดา้น 
ICT ของภาครฐัที$เป็นการกดีกนัผูป้ระกอบการในประเทศ ส่วนการรุกตลาดต่างประเทศของ
ภาคเอกชน ใหร้ฐัใหก้ารสนบัสนุนการนําเสนอผลงานของผูป้ระกอบการไทยในเวทต่ีางประเทศ 
และสนบัสนุนการจดัทาํขอ้มลูเพื$อใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิการตลาดทั Dงภายในและต่างประเทศ   

(4) การสงเสรมการลงทุนในอุตสาหกรรม ่ ิ ICT ทั Aงภายในประเทศและจากตางประเทศ่  
โดยพฒันาโครงสรา้งพืDนฐาน ICT ในประเทศใหม้กีารกระจายอย่างทั $วถงึ เพื$อดงึดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT `ในภูมภิาคต่างๆ หรอืในจงัหวดัศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค รวมถงึ
สรา้งกลไก/มาตรการจงูใจที$เอืDอต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งอุตสาหกรรมที$เกี$ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง และสร้างกลไกที$เอืDอให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทัขา้มชาตมิายงัผูป้ระกอบการหรอืบุคลากรไทย  

(5) สงเสรมให้เกดธุรกจและบรการที� เกี�ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย่ ิ ิ ิ ิ   
โดยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้เกี$ยวกับสญัญาอนุญาตใช้สิทธิ X 
(License agreement) เพื$อใหเ้กดิความเขา้ใจและเลอืกใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม สรา้งโอกาสใน
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(15) 

การประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในภาคการศกึษา และภาครฐั และไม่ใหก้ําหนดเงื$อนไข
ในระเบยีบการจดัซืDอจดัจา้งหรอืกาํหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิารในขอ้กําหนดการ
ว่าจา้ง (TOR) ของโครงการดา้น ICT ของภาครฐัที$เป็นการกดีกนัระบบที$พฒันาดว้ยซอฟต์แวร์
โอเพนซอรส์ รวมถงึการสนับสนุนดว้ยมาตรการสนับสนุนดา้นเงนิทุน/เงนิช่วยเหลอืในรูปแบบ
ต่างๆ  

 

ยุทธศาสตรที์� 6: การใช้ ICT เพื�อสนับสนุนการเพมขีดความสามารถในการแขงขนัอยางิ� ่ ่
ย ั �งยืน  

มีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT  
เพื$อก้าวไปสู่การผลิตและการค้าสนิค้าและบรกิาร ที$ใช้ฐานความรู้และนวตักรรมและเป็นมติรกบัสิ$งแวดล้อม  
เพื$อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ โดยการสรา้งคุณค่าของสนิคา้และบรกิาร (Value 
Creation)  และมลูค่าเพิ$มในประเทศ เพื$อพรอ้มรองรบัการแข่งขนัในโลกการคา้เสรใีนอนาคต โดยใหค้วามสาํคญั
เป็นพิเศษกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการที$ไทยมีศักยภาพ เพื$อสร้างรายได้เข้าประเทศ ได้แก่  
ภาคการเกษตร การบรกิารสุขภาพ และการท่องเที$ยว รวมถงึการพฒันาผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ 
และวสิาหกจิชุมชน โดยมมีาตรการที$สาํคญัประกอบดว้ย  

(1) สร้างความตระหนักและพฒันาขีดความสามารถด้าน  ICT ของผู้ประกอบการ
เพื$อใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบธุรกจิ  รวมถงึนํา ICT ไปใชใ้นการพฒันา
และบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

(2) เสรมสรา้งความเชื�อมั �นในการทาํธรุกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ ิ  โดยการเร่งรดัการออก
กฏหมายที$ยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการพจิารณาให้มกีารประกาศใช้โดยเร็ว และสร้าง
กลไกให้การบังคับใช้ฎหมายที$มีในปจจุบันและที$จะมีในอนาคตมีประสิทธิภาพและั
ประสทิธผิล รวมถงึสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื$อให้เกดิ
ความเชื$อมั $นในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสรา้งความเขม้แขง็ของกระบวนการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค  

(3) สงเสรมการนํา่ ิ  ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที�เป็นยุทธศาสตรข์องประเทศิ ิ  
และไทยมีความได้เปรียบ  โดยเฉพาะการเกษตร  การบริการด้านสุขภาพ  และการ
ท่องเที$ยว โดยมุ่งเน้นที$การจดัทําฐานขอ้มูลที$องิตามมาตรฐานสากล และการเผยแพร่
ข้อมูลให้กับกลุ่มคนที$ เกี$ยวข้องได้ใช้ในการประกอบอาชีพ การตลาด และการ
ประชาสมัพันธ์ ทั DงนีD โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปญญาท้องถิ$นั  วฒันธรรมไทย และ
เอกลกัษณ์ของคนไทยในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

(4) ยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนัของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม่ ่  
(SMEs) และวสาหกจชุมชนิ ิ  โดยมุ่งเน้นให ้SMEs เขา้ถงึและนํา ICT ไปใชใ้นการทาํธุรกจิ 
และสรา้งแรงจูงใจในการลงทุนดา้น ICT พรอ้มทั Dงส่งเสรมิการทํา e-commerce ของสนิคา้
ชุมชน (OTOP) เพื$อสนับสนุนการนําภูมปิญญาไทยและวฒันธรรมท้องถิ$นมาใช้ในการั
สรา้งสรรคคุ์ณค่าของสนิคา้และบรกิารที$มโีอกาสทางการตลาดสงู โดยการต่อยอดขยายผล
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(16) 

ในเชงิพาณิชย ์โดยใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพืDนฐาน ICT ที$มใีนชุมชุน อาท ิศูนยบ์รกิาร
สารสนเทศชุมชน อบต.  

(5) ส่งเสรมการิ นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยดัพลงังานเพื�อลดคาใช้จาย่ ่  และ 
เพมขีดความสามารถในการแขงขนัทั Aงในระดบัองคก์รและประเทศอยางยั �งยืน ิ� ่ ่ โดย
สง่เสรมิงานวจิยัที$เกี$ยวกบัการนํา ICT มาใชใ้นการประหยดัพลงังาน รวมทั Dงส่งเสรมิและ/
หรอื นําร่องโครงการที$สามารถลดการใช้พลงังานนํDามนัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น โครงการ
ส่งเสรมิการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพฒันาระบบขนส่ง
อจัฉรยิะ เป็นตน้ 

 
ทั DงนีD ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารฉบบัที$ 2 ไปสู่การปฏบิตัเิพื$อให้

เกดิผลสําเร็จดงัเปาหมายที$ตั Dงไว้นั Dน้  จําเป็นต้องพฒันาโครงสร้างการบรหิารจดัการและระบบการติดตาม
ประเมนิผลเพื$อใหเ้ป็นเครื$องมอืในการบรหิารแผนฯ และการประเมนิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแนวทางที$
สาํคญัประกอบดว้ย 

• การจดัให้มหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบภายในกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 
ในการผลักดันวาระด้าน ICT ของประเทศ รวมถึงการจัดทํานโยบาย/แผนแม่บท  
การกํากบัดูแลและผลกัดนัแผนสู่การปฏบิตั ิรวมถงึการจดัตั Dงคณะทํางานรายยุทธศาสตร์
ประกอบดว้ยบุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

• การสร้างกลไกในการทํางานรูปแบบต่างๆ เช่น กลไกเพื$อให้เกิดความร่วมมอืและการ 
บรูณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที$เกี$ยวขอ้งกบัการพฒันา ICT ของประเทศ กลไกใน
การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื$อมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน 
และการพฒันากรอบและหลกัเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร
ที$จะจดัตั DงขึDน 

• การจัดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของกระทรวง และ 
ของหน่วยงานในสงักัด รับผิดชอบในการบริหารแผนในแต่ละระดับ โดยให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และใหค้ณะกรรมการฯ 
รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดบัสงูขึDนไป ทุก 6 เดอืน 

• การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการนําเสนอและให้ความเห็นด้านการ
พัฒนา ICT ต่อรัฐบาล ร่วมกับรัฐในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้าน ICT 
ตลอดจนเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกบัภาครฐั 
เพื$อผลักดันการทํางานแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPP) เพิ$มมากขึDน  

• การสร้างตัวชีDว ัด เพื$อเป็นเครื$องมือที$บ่งบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการ
ดําเนินการตามแผนแม่บทฯ เพื$อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล และจัดทํา
ฐานขอ้มูลรายการดชันีชีDวดัหลกัของการพฒันา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)  
และตัวชีDวดัความสําเร็จของการพฒันาในทุกระดบั รวมทั Dงการสร้างเครอืข่ายเชื$อมโยง
ฐานข้อมูลโดยกําหนดให้หน่วยงานที$ร ับผิดชอบแต่ละดัชนีปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา และเชื$อมโยงขอ้มูลไปยงัหน่วยงานกลางเพื$อเผยแพร่ใหห้น่วยงาน/ประชาชน



บทสรุปผูบ้รหิาร แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2)       
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
 

(17) 

รบัทราบทั $วไป รวมทั Dงให้มกีารศกึษาติดตามการพฒันาดชันีดงักล่าวในระดบันานาชาติ
อย่างต่อเนื$อง เพื$อปรบัปรุงรายการรวมทั Dงการให้คํานิยามดชันีชีDวดัของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา  

• ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื$อง โดยให้มีการติดตาม
ความกา้วหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /โครงการทุกปี และมกีาร
ประเมนิผลอย่างเป็นระบบ (evaluation) ในช่วงครึ$งแผน 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ได้ให้
ความสาํคญัต่อบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร ที0มต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยมุ่งเน้น
การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรีั ยนรู ้  ซึ0งแนวความคดิ
ดงักล่าวไดนํ้ามาสูก่ารกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตรท์ี0เป็นรปูธรรมยิ0งขึ@นในแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื0อสารของประเทศไทย (ฉบับที0  1 ) พ.ศ. 2545-2549  ซึ0งคณะรัฐมนตรีได้ให้การเห็นชอบ                              
เมื0อวนัที0 25 กนัยายน 2545  ในช่วงที0ผ่านมา ถอืว่าแผนแม่บทฯ ไดว้างกรอบในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื0อสารของประเทศไทย สาํหรบัทุกกระทรวง ทบวง กรม และรฐัวสิาหกจิ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทําหรอื
ปรบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสารของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   

ต่อมา คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื0อวนัที0  11  กนัยายน  2550  ใหข้ยายระยะเวลาในการบงัคบัใชแ้ผนแมบ่ท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสารของประเทศไทย ฉบบัที0 1 ออกไปจนถงึปี พ.ศ. 2551 พรอ้มทั @งมอบหมายให้
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสารประสานงานใหบุ้คลากรของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบบัที0 2) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2552-2556 รวมถึงกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563                     
ของประเทศไทย (ICT 2020)   

 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร ในฐานะหน่วยงานซึ0งมหีน้าที0รบัผดิชอบในการจดัทาํแผน
แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบบัที0 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 รวมทั @งการแปลงแผน
แม่บทไปสู่การปฏิบัติที0เป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ                 
เร่งดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บท ICT  ฉบบัที0  2  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2551 เพื0อใหร้องรบัการเปลี0ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีี0เกดิขึ@นทั @งภายในประเทศและในระดบันานาชาต ิโดยคํานึงถงึแนวทางการ
พฒันาประเทศในภาพรวมตามที0กาํหนดในแผนระดบัชาตต่ิางๆ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบั
ที0 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนแม่บทโครงสรา้งพื@นฐานทางปญญา ั (พ.ศ.2551-2555) และกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 2010) เป็นสาํคญั 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบบัที0 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ถอืเป็น
แผนประสานงานระดบัชาตทิี0มสีาระสาํคญัหลายประการที0สะทอ้นใหเ้หน็ความต่อเนื0องทางนโยบายจาก “นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย” และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ                 
การสื0อสารของประเทศไทย (ฉบบัที0 1) พ.ศ. 2545-2549” ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบายใหม่และการปรบัใหม้ี
จุดเน้นในบางเรื0องที0เด่นชดัขึ@นจากแผนฯ ฉบบัแรก เพื0อตอบรบัการเปลี0ยนแปลงทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และ
สงัคมที0เป็นทั @งโอกาสและความทา้ทายของประเทศไทย และในขณะเดยีวกนั เพื0อมุ่งแก้ไขส่วนที0ยงัเป็นจุดอ่อน 
และต่อยอดสว่นที0เป็นจุดแขง็ของประเทศ เพื0อใหป้ระเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื0อสารในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด อนัจะช่วยนําไปสู ่             
การบรรลุเปาหมายของการพฒันาประเทศตามที0กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิแ้ ละสงัคมแห่งชาตไิดใ้นที0สดุ  
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แผนแม่บทฯ ฉบบันี@มเีนื@อหาสาระที0ประกอบดว้ย ขอ้วเิคราะห ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์เปา้ หมาย 
ยุทธศาสตร ์แผนงาน หน่วยงานที0เกี0ยวขอ้ง โดยมโีครงสรา้งของแผนแม่บทฯ ดงันี@  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• สาระและใจความสําคญัของนโยบายและแผนระดบัชาติต่างๆ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที0 10  กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย  

• ผลการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT analysis) ของการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื0อสารของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี ที0จะนําไปสู่การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
วตัถุประสงค ์และยุทธศาสตรห์ลกัของแผนแม่บทฯ  

• วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์เปาหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ ซึ0งเกดิจากการวเิคราะห ์้
SWOT  พรอ้มทั @งแผนงานและกจิกรรมรองรบัยุทธศาสตร ์

• การกาํหนดแผนงาน/โครงการที0ตอ้งดาํเนินการ รวมทั @งหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 
• การบรหิารจดัการและการตดิตามประเมนิผลการพฒันาตามแผนแม่บทฯ   

 

ลาํดบัของการเสนอ 
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บทที�  2 

การพฒันาประเทศไทยและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
  

2.1 บรบทิ การพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศไทย 

 โครงสรา้งของเศรษฐกจิและสงัคมไทยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2541-2551) ที(ผ่านมา มกีารเปลี(ยนแปลงใน
หลายดา้น เศรษฐกจิของประเทศมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื(อง ภาคเศรษฐกจิที(ทวคีวามสาํคญัมากขึ5นเรื(อยๆ ไดแ้ก่ 
ภาคบรกิาร ซึ(งเป็นภาคที(มมีลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) สงูที(สุด และก่อใหเ้กดิมูลค่าเพิ(มมากที(สุด
เช่นกนั  รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามลาํดบั อย่างไรกต็าม แมจ้ะมกีารคาดการณ์กนัว่า
ภาวะเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2551 จะมแีนวโน้มการขยายตวัที(ดขี ึ5นต่อเนื(องจากปีที(ผ่านมา แต่การเพิ(มขึ5นของราคา
นํ5ามนัที(สงูมากเป็นประวตักิารณ์ สง่ผลใหต้น้ทุนของภาคการผลติเพิ(มสงูขึ5นไปดว้ย นอกจากนี5 ยงัมภีาวะความ 
ผนัผวนของสภาพภูมิอากาศโลก ทําให้หลายประเทศประสบปญหาภัยธรรมชาั ติ ส่งผลให้ราคาสนิค้าเกษตร               
เช่น ขา้ว ปรบัตวัสงูขึ5นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

 สาํหรบัสถานะดา้นสงัคม มกีารเปลี(ยนแปลงหลายดา้นเกดิขึ5นในสงัคมไทยยุคปจจุบนั เช่น ั การกา้วเขา้สู่
สงัคมสงูวยั (Aging society) สดัสว่นของประชากรที(อายุมากกว่า 60 ปี มสีดัสว่นเพิ(มขึ5นตามลาํดบั และมแีนวโน้ม
เพิ(มสงูขึ5น จากรอ้ยละ 10.8 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นรอ้ยละ 25.1 ในปี  พ.ศ. 25731  นอกจากนั 5น วถิชีวีติที(เปลี(ยนไป 
ทําให้สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และสถาบนัศาสนามบีทบาทในการให้ความรู้ ปลูกฝงคุณธรรมและั
จรยิธรรมของคนไทยและเยาวชนไทยลดน้อยลง คนไทยมค่ีานิยมและพฤตกิรรมที(เน้นวตัถุนิยมและบรโิภคนิยม
เพิ(มมากขึ5น ในขณะที(คุณภาพการศึกษายงัไม่เพียงพอต่อการปรบัตัวให้เท่าทนัการเปลี(ยนแปลงสู่สงัคมและ
เศรษฐกจิฐานความรู้  ในประเดน็ที(เกี(ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีโดยภาพรวมคนไทยมกีารใช้และพึ(งพาเทคโนโลย ี      
เพื(อความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันมากขึ5นตามลําดบั เห็นได้จากจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือ        
ที(เพิ(มขึ5นอย่างต่อเนื(องจนถึงปจจุบันั  โดยในปี พ.ศ. 2550 มีคนไทยถึงร้อยละ 47.2 หรือ 28.3 ล้านคน                  
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื และ 9.3 ลา้นคน ใชอ้นิเทอรเ์น็ต  

 การใช้เทคโนโลยี ถือเป็นทั 5งโอกาสและภัยคุกคามของสงัคมไทย (แผนภาพที( 2.1) การใช้เทคโนโลย ี              
ที(เพิ(มขึ5นเป็นโอกาสอันดี ที(จะทําให้ประชาชนได้รับข่าวสารใหม่ๆ ได้รับทราบความรู้ได้รวดเร็วมากยิ(งขึ5น             
นําเทคโนโลยมีาสนบัสนุนความเป็นอยู่ที(ดขี ึ5น แต่ในทางกลบักนั กอ็าจจะเป็นภยัคุกคามอนัเกดิจากการใชเ้ทคโนโลยี
ที(ไม่เหมาะสมเพิ(มขึ5นด้วย เช่น เกดิปญหาอาั ชญากรรมรูปแบบใหม่ การละเมดิทรพัยส์นิทางปญญา ั (มากขึ5น และ 
ง่ายขึ5น) เทคโนโลยอีาจทาํใหค้นมพีฤตกิรรมเบี(ยงเบนทางสงัคม การละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล การนําขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูอ้ื(นไปหาประโยชน์  การเขา้ถงึสื(อลามกของเดก็ (มากขึ5น และปองกนัยากขึ5น้ ) เป็นต้น  ซึ(งจากผลการสาํรวจของ
โครงการ Child Watch2 พบว่าปจจุบนั เดก็และเยาวชนไทย รอ้ยละ ั 23.0 มโีทรศพัทม์อืถอื รอ้ยละ 16.0 ส่งขอ้ความ
ผ่านโทรศพัทม์อืถอื (SMS) ทุกวนั ร้อยละ 34.0  เล่นเกมคอมพวิเตอร์หรอืเกมออนไลน์เป็นประจํา รอ้ยละ 56.0          

                                                 
1 www.nesdb.go.th, คาดการประชากรประเทศไทย โดยสมมตฐิานการเตบิโตของประชากรระดบักลาง 
2 โครงการ Child Watch สภาวการณ์เดก็และเยาวชนปี 2548-2549 จากขอ้มลูตวับ่งชี5ทตุยิภูมแิละการสํารวจจากกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัที(มี
สถาบนัอดุมศกึษา หรอืวทิยาเขตของสถาบนัอดุมศกึษาจงัหวดัละ 400 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างประมาณ 25,000 คน สํารวจในชว่ง กุมภาพนัธ-์
มนีาคม 2549 
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เล่นอนิเทอรเ์น็ตทุกวนัเฉลี(ยวนัละ 105 นาท ีในขณะที(อ่านหนงัสอืเฉลี(ยน้อยกว่ามากคอื 81 นาทต่ีอวนั ซึ(งจะเหน็ไดว้่า
มพีฤตกิรรมหลายประการที(เกี(ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและมแีนวโน้มที(จะเป็นการใชแ้บบไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 2.1 โอกาส และภาวะคกุคามของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอสงัคมไทย่  
ที(มา : คณะทาํงานจดัทาํแผนแมบ่ทฯ, มนีาคม 2551. 

2.2  แนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกจและสงัคมิ ของประเทศไทย 

 จากสภาพสงัคมและเศรษฐกิจที(เปลี(ยนแปลงอย่างต่อเนื(องดังกล่าว  ได้มีการจัดทํานโยบายและแผน
ระดับชาติหลายฉบับเพื(อเป็นกลไกขบัเคลื(อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสงัคมยุคใหม่อย่างเข้มแข็ง          
โดยมแีผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแหงชาตฉบบัที� ิ ิ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 3 ซึ(งถอืเป็นแผนหลกั ที(ชี5ทศิทาง        
การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม ปรชัญาในการจดัทาํแผนฉบบันี5คอื การนําเอาปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง และแนวคดิเรื(องคนเป็นศนูยก์ลางในการพฒันามาประยุกต์กบัการจดัทําแผน โดยมวีสิยัทศัน์ คอื “มุ่งพฒันา
สู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมคุีณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก 
ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมสนัตสิุข เศรษฐกจิมคุีณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ �งแวดล้อมมคุีณภาพ
และทรพัยากรธรรมชาตยิั �งยนื อยู่ภายใตร้ะบบบรหิารจดัการประเทศที �มธีรรมาภบิาล ดํารงไวซ้ึ �งระบอบประชาธปิไตย
ที �มพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมศีกัดิMศร”ี  โดยมยีุทธศาสตรใ์นการผลกัดนัเพื(อใหเ้กดิ
ความสาํเรจ็ตามเปาหมายของแผนทั 5งหมด ้ 5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่   

 

 

                                                 
3 สํานกังานพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที( 10, ไดร้บัความเหน็ชอบจาก คณะรฐัมนตรี
เมื(อวนัที( 12 กนัยายน 2549 (ดาวน์โหลดจาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139) 

ความเปลี	ยนแปลงเชงิสงัคมจากการเขา้สู ่e-Society
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1. การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ั  เพื(อพฒันาคนใหม้สีุขภาวะด ี
จติใจ อารมณ์ กาย สติปญญามีความสมดุลั  เขา้ถึงหลกัศาสนา มคุีณธรรมนําความรอบรู้ มสีมัมาชีพ               
มคีวามมั (นคงในชวีติ 

2. การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคมเป็นฐานที(มั (นคงของประเทศ เพื(อพฒันาชุมชนเข้มแขง็              
สงบ สนัต ิและแกป้ญหาความยากจนใหชุ้ั มชนอยู่เยน็เป็นสขุ 

3. การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั (งยืน เพื(อให้เศรษฐกิจมีคุณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจ                  
มคีวามสมดุลมากขึ5น มเีสถยีรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ  

4. การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ และสร้างความมั (นคงของฐานทรพัยากรและคุณภาพ
สิ(งแวดลอ้ม เพื(อใหเ้กดิการรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากร  รกัษาคุณภาพสิ(งแวดลอ้ม และ
วางรากฐานการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

5. การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ  โดยมุ่งหวงัให้ธรรมาภิบาลของประเทศใน              
ทุกภาคสว่นดขีึ5น  ตลอดจนสรา้งองคค์วามรูป้ระชาธปิไตย 

 นอกจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิลว้ ยงัมนีโยบายและแผนระดบัชาตอิื(นๆ ที(ถูกจดัทําขึ5น
โดยหลายหน่วยงาน เพื(อร่วมขบัเคลื(อนประเทศไทยสู่สงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้  ที(สําคญัไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  แผนกลยุทธก์ารพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(พ.ศ. 2547-2556) แผนแม่บท
โครงสรา้งพื5นฐานทางปญญา ั (พ.ศ. 2550-2555) นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว ฉบบัที( 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ (พ.ศ. 2551-2553) และ
นโยบายรฐับาล  ซึ(งแผนและนโยบายดงักล่าว แมจ้ะมจีุดเน้นที(ต่างกนัตามหน้าที(และความรบัผดิชอบขององคก์ร/
หน่วยงานที(รบัผดิชอบและวตัถุประสงค์ของการจดัทํา แต่แนวทางส่วนใหญ่กจ็ะสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั        
โดยพบว่า แนวนโยบายหลกัๆ ที(ถูกกล่าวถึงไว้ในนโยบาย/แผนเหล่านั 5นม ี7 ด้าน และในบางด้านกม็กีารพูดถึง         
นยัต่อการพฒันาหรอืบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารที(ค่อนขา้งชดัเจน ไดแ้ก่  

การพฒันาคนหรือทรพัยากรมนุษย ์: ทุกแผนและนโยบายขา้งต้น ล้วนใหค้วามสําคญักบัการพฒันาคน        
ใหม้คีวามเขม้แขง็ โดยเฉพาะกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว ไดก้ล่าวถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื(อรองรบัการ
เปลี(ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศไวห้ลายๆ ดา้น ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้ล่าวถงึ
การสนับสนุนการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีว้ยการพฒันาคน  แผนแม่บทโครงสร้างพื5นฐานทางปญญา ั
และแผนกลยุทธก์ารพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเหน็ว่ากาํลงัคนเป็นพื5นฐานที(สาํคญัของการพฒันาโครงสรา้ง
พื5นฐานทางปญญา และั เป็นสิ(งที(สาํคญัลาํดบัตน้ในการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ  

การพฒันาเศรษฐกจและอุตสาหกรรม ิ (รวมการบรการิ ) เป้าหมาย : ในแต่ละแผน/นโยบายระดบัชาต ิ 
มกีารกล่าวถงึอุตสาหกรรม/บรกิาร ที(มุ่งเน้น หรอืใหค้วามสาํคญั เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที( 
10 ได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ(งควรสนับสนุนการพัฒนา้ ต่อเชื(อมห่วงโซ่มูลค่าอยู่  3 กลุ่มได้แก่                     
(1) อุตสาหกรรม ICT ที(มศีกัยภาพสงู ไดแ้ก่ แผงวงจรไฟฟา้  ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ วทิยุ/โทรทศัน์ (2) อุตสาหกรรมอื(นที(มี
ศกัยภาพสงู ไดแ้ก่ ยานยนต ์ ปิโตรเคม ี ยาง แฟชั (น อุปกรณ์เครื(องใชส้าํนกังานและที(อยู่อาศยั (3) อุตสาหกรรมใหม ่
ไดแ้ก่ พลงังานชวีภาพ วสัดุชวีภาพ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร  และระบุภาคธุรกจิบรกิารที(ควรมุ่งเน้น อาทเิช่น บรกิาร
การท่องเที(ยว บรกิารด้านการศกึษา บรกิารสุขภาพและสปา การคา้ส่งและปลกี บรกิารทางการเงนิ บรกิารดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพยนตรไ์ทย บรกิาร logistics เป็นต้น ในขณะที(แผนกลยุทธก์ารพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
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เทคโนโลยไีดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรูณาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัภาคเศรษฐกจิ เพื(อขบัเคลื(อนการพฒันา
ประเทศ ดงัแผนภาพที( 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัในแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ มกีารกล่าวถงึการพฒันาเพื(อขบัเคลื(อนอุตสาหกรรมที(ประเทศไทย
มศีกัยภาพสงูและมคีวามไดเ้ปรยีบ เช่น อาหาร เหลก็ ยานยนต์ ปิโตรเคม ีพลงังาน และอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น   
ให้เป็นฐานการผลติในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก  ในส่วนของกรอบแผนอุดมศกึษา มกีารกล่าวถึงการพฒันา            
ภาคอุดมศกึษาใหเ้ชื(อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม ซึ(งจะเป็นการสนบัสนุนความเขม้แขง็ของประเทศในระยะยาว 

การพฒันาสงัคมและชุมชน : รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 ไดก้ล่าวถงึการพฒันา
สงัคมและชุมชนโดยให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาและบริหารท้องถิ(นด้วยตนเอง ในแผนบรหิาร
ราชการแผ่นดนิและนโยบายรฐับาลปจจุบัั น มนีโยบายที(ชดัเจนในดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ ทั 5งดา้นการศกึษา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณภาพชีวิตแรงงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน รวมถึงฟื5นฟูและสืบสานคุณค่า                
ความหลากหลายของวฒันธรรมไทยทั 5งที(เป็นวถิชีวีติประเพณี ค่านิยมที(ดงีาม ภูมปิญญาทอ้งถิ(น ดูแลรกัษาแหล่งั
อุทยานประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน พพิธิภณัฑต่์าง ๆ เพื(อการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค ์

ความมั �นคงของฐานทรพัยากรและสงแวดล้อม ิ� : การทํานุบํารุง รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ(งแวดลอ้ม เป็นประเดน็ที(นโยบายระดบัชาตใิหค้วามสาํคญั ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที( 10 
มเีปาหมายแกป้ญหาด้านสิ(ง้ ั แวดล้อมไว้หลายๆ เรื(อง อาท ิการรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากรและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ รกัษาคุณภาพสิ(งแวดลอ้มใหอ้ยู่ในระดบัที(เหมาะสมต่อการดํารงคุณภาพชวีติ และ    
ไม่เป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศน์  ในแผนบรหิารราชการแผ่นดนิและนโยบายรฐับาล มนีโยบายเกี(ยวกบัการสรา้ง
และพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพ การบรหิารจดัการทรพัยากรนํ5า การเตอืนภยัจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
การวจิยัพฒันาเทคโนโลยอีนุรกัษ์พลงังาน 

คณุภาพชวีติ/ส ิ	งแวดลอ้ม

ขา้ว กุง้

ไก่

Biotech

N
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New materials

I CT

ยาง เซรามกิส์ อัลลอย

โพลเีมอร์

ซลิกิอน

แอนเิมชั	น

มัลตมิเีดยี

ไมโครชปิ

ซอฟตแ์วร์มันสําปะหลัง

อาหารสขุภาพ

วัสดกุารแพทย์

missile drugs

ตรวจกรองโรค

วัสดเุคลอืบนาโน

พลังงานสะอาด

สนิคา้ OTOP

สิ	งแวดลอ้ม

กําลังคน
โครงสรา้งพืEนฐาน

ความตระหนัก

สงัคมเรยีนรู ้

การแขง่ขนัที	ยั	งยนื เศรษฐกจิชมุชน

แผนภาพที� 2.2 ภาพวทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที�บูรณาการกบัระบบเศรษฐกจ และสงัคมไทยิ ิ  
ที(มา : แผนกลยุทธก์ารพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(พ.ศ. 2547-2556) 
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การปรบัปรุงการบรหารจดัการิ : ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที( 10 ให้ความสําคญักับการเสริมสร้าง                   
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมุ่งเน้นที(การบริหารงานอย่างโปร่งใสทั 5งภาครัฐและเอกชน            
รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั 5นตอน กระบวนการเกี(ยวกับ               
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพื(อสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา ในแผนกลยุทธ์การ
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเหน็ว่าการปรบัระบบบรหิารจดัการที(เกี(ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี             
เป็นพื5นฐานที(สาํคญัที(จะผลกัดนัใหน้โยบายดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระสบความสําเรจ็ได ้ในแผนแม่บท
โครงสรา้งพื5นฐานทางปญญา มกีารกล่ั าวถงึการพฒันากลไก เช่น กฎระเบยีบที(เอื5อต่อกระบวนการจดัการปญญา ั  
ส่วนแผนบรหิารราชการแผ่นดนิไดร้ะบุถึงนโยบายดา้นการบรหิารจดัการที(ด ีโดยใหค้วามสาํคญักบัการกระจาย
อํานาจ การบรหิารจดัการระบบราชการ การพฒันากฎหมายให้ทนัต่อการเปลี(ยนแปลง และส่งเสรมิการเขา้ถึง
ขอ้มลูขา่วสารภาครฐั 

การพฒันาโครงสร้างพื9นฐาน/พฒันาองค์กร/สถาบนัเฉพาะทาง : ในหลายๆ แผนได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตรท์ี(เกี(ยวกบัโครงสรา้งเชงิองคก์ร/สถาบนั และ/หรอืการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง 
เช่น แผนกลยุทธก์ารพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลกัดนัใหม้หีน่วยงานกําหนดนโยบายดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวตักรรม  แผนบริหารราชการแผ่นดิน มีแผนงานการตั 5งหน่วยงานที(จะมีผลต่อการผลักดัน
นโยบายหลายหน่วยงาน ได้แก่ จดัตั 5งองค์กรเพื(อการปฏริูปกฎหมาย และ องค์กรเพื(อการปฏริูปกระบวนการ
ยุตธิรรม ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากนี5 ยงัไดก้ล่าวถงึการพฒันาโครงสรา้ง
พื5นฐานหลายๆ ด้าน เช่น กระจายโครงสร้างพื5นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารให้ครอบคลุม                
ทั (วประเทศ การพฒันาทางหลวงเชื(อมโยงการขนสง่ต่อเนื(องหลายรปูแบบ เป็นตน้ 

 สําหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื( อสาร  (ICT)นั 5น  นับว่ า เ ป็นแผนระดับ                         
“แผนประสานงาน” ของแผนและนโยบายระดบัชาต ิโดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที( 10 
กบัแผนปฏบิตังิานในพื5นที( หรอืแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศระดบักระทรวง ทบวง กรม ดงันั 5นการวางกรอบ
แนวทางการพฒันาในภาพรวมจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงทิศทางและแนวทางการพฒันาภายใต้แผนและนโยบาย
ระดบัชาตดิงักล่าว เช่น 

• การพฒันาคน/ทุนมนุษย์ เป็นประเดน็ที(ควรพจิารณาใหค้วามสาํคญั และมุ่งเน้นในแผนแม่บท ICT 
ฉบับนี5 เนื(องจากเรื(องการพัฒนาคน เป็นสิ(งที(หลายๆ แผนระดับชาติต่างให้ความสําคัญ และ                   
ในบรบิทของการพฒันา ICT การพฒันาคนเป็นสิ(งจําเป็นสาํหรบัรองรบัการเปลี(ยนแปลงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ที(เปลี(ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และยงัเป็นการวางรากฐานสาํหรบัโครงสรา้งพื5นฐานทางปญญาั
ของประเทศในระยะยาวดว้ย 

• การสร้างความเข้มแขง็ของประเทศในระยะยาว จะต้องพิจารณาประเด็นเรื(องสิ(งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของคนในสงัคมเป็นหลกั ดงันั 5น การกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ที(เกี(ยวข้องกบั             
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสง่เสรมิการใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์จงึเป็นสิ(งที(ควรพจิารณา  
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2.3  กรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรอื IT 2010 ซึ(งคณะรฐัมนตร ี              
ไดเ้หน็ชอบเมื(อวนัที( 19 มนีาคม พ.ศ. 2545  ไดก้าํหนดเปาหมายสาํคญัสามประการ้  คอื 

1) เพิ(มขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื(องมอืพฒันาประเทศ เพื(อยกระดบัประเทศไทยใหอ้ยู่
ในกลุ่มประเทศที(มีศักยภาพเป็นผู้นํา (potential leaders) อันดับต้นๆ โดยใช้ดชันีผลสมัฤทธิ t                
ทางเทคโนโลยขีองสาํนกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) เป็นเครื(องประเมนิวดั 

2) เพิ(มจาํนวนแรงงานความรูข้องประเทศไทยใหเ้ป็นรอ้ยละ 30 ของแรงงานในประเทศทั 5งหมด 
3) พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ(มสดัส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ความรู ้           

เป็นพื5นฐานใหม้มีลูค่าถงึรอ้ยละ 50 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) 

 เพื(อใหบ้รรลุเปาหมายดงักล่าว ้ กรอบนโยบาย IT 2010 ไดก้ําหนดกลยุทธใ์นการพฒันาประเทศสู่สงัคม
แห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู้ไว ้ั 5 ด้าน ไดแ้ก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education และ  
e-Society โดยสามารถสรุปความเชื(อมโยงระหว่างกลยุทธท์ั 5ง 5 ดา้นของนโยบาย IT 2010 และปจจยัที(เกี(ยวขอ้งั
กบัทุกกลยุทธ์ ได้แก่ นวตักรรม ความรู้ การวิจยัและพฒันา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพฒันาคน และ
โครงสร้างพื5นฐานด้านโทรคมนาคม ซึ(งหากได้มีการพัฒนาตามกลยุทธ์ 5 ด้าน โดยพฒันาฐานที(เป็นปจจัยั
เชื(อมโยงไปพรอ้มกนั กจ็ะนําไปสู่การพฒันาที(ยั (งยนื โดยกลยุทธ ์e-Industry และ e-Commerce จะเน้นไปที(การ
พัฒนาภาคเศรษฐกิจ ในขณะที(กลยุทธ์ e-Education และ e-Society เน้นที(การพัฒนาภาคสงัคม                          
ส่วน e-Government  ก็คือระบบบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ(งจะต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้ ICT             
เป็นเครื(องมอืสาํคญัในการบรหิารและบรกิารประชาชน (แผนภาพที( 2.3) ซึ(งยุทธศาสตรด์งักล่าวขา้งต้น จะมสี่วน
ช่วยใหค้นไทยรอบรูเ้ท่าทนัโลก เศรษฐกจิมคุีณภาพ เสถยีรภาพ และมรีะบบบรหิารจดัการประเทศที(มธีรรมาภบิาล 
ตามเปาหมายที(ระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่้ งชาต ิฉบบัที( 10 อกีดว้ย 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภาพที� 2.3 ความเชื�อมโยงระหวางกลยทุธ์่ การพฒันากบัปัจจยัที�เชื�อมโยง (นวตักรรม ความรู ้

สารสนเทศ การพฒันาคน และโครงสรา้งพื9นฐานด้านโทรคมนาคม) 
ที(มา : นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย, เมษายน 2545. 
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2.4  การประเมนสถานภาพการพฒันาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิ .ศ. 2544-2553 

 จากรายงานการประเมนิสถานภาพการพฒันากรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-
2553 ของประเทศไทย (IT 2010)4 สามารถสรุปสถานภาพของการดาํเนินงานตามเปาหมายของนโยบาย้  IT 2010 
ไดด้งันี5 

 1)  การเพิ(มขดีความสามารถในการพฒันาประเทศโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื(องมอื ผลจากการประเมนิ
พบว่าในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทย มค่ีาดชันีผลสมัฤทธทิางเทคโนโลยีt  (Technology Achievement Index: TAI)5 
อยู่ที( 0.3445 ซึ(งอาจถูกจดัอยู่ในกลุ่มที(มศีกัยภาพในการเป็นผูนํ้า (potential leader) ซึ(งมค่ีา TAI อยู่ระหว่าง 
0.35-0.49 ตามเปาหมายที(กําหนดไว้้  อย่างไรก็ตาม เนื(องจากค่า TAI ที(ได้ยงัอยู่ในระดบัเริ(มต้นของกลุ่ม                  
จงึจาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาในเรื(องนี5อย่างต่อเนื(อง 

 2)  การพฒันาแรงงานความรู้ของประเทศไทย ผลจากการประเมนิพบว่าในปี พ.ศ. 2549 แรงงานส่วน
ใหญ่ของประเทศประมาณร้อยละ 78.9 ยงัคงอยู่ในภาคการเกษตร การประมง พนักงานบรกิาร อาชพีพื5นฐาน
ต่างๆ ในการขายและใหบ้รกิาร โดยยงัมแีรงงานความรู้ (Knowledge workers) เพยีงร้อยละ 21.1 จากอาชพี                 
ผูบ้ญัญตักิฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโส ผูจ้ดัการ ผูป้ระกอบอาชพีดา้นเทคนิค และผูป้ฏบิตังิานที(มฝีีมอื  ดงันั 5น
ในช่วงระยะเวลาที(เหลอืของการดําเนินงานตามกรอบ IT 2010 จงึมคีวามจําเป็นที(จะต้องส่งเสรมิใหเ้กดิแรงงาน
ความรูเ้พื(อใหไ้ดต้ามเปาหมาย้ ที(กาํหนดคอืรอ้ยละ 30 

 3) การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยเพิ(มสดัส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที(เกี(ยวขอ้งกบัการใช้ความรู้
เป็นพื5นฐาน (Knowledge-based industries) ผลจากการประเมนิพบว่าในปี พ.ศ. 2549 สดัส่วนของอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ต่อ GDP มีประมาณร้อยละ 25.12  ดงันั 5นในช่วงระยะเวลาที(เหลือจึงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ(มให้
อุตสาหกรรมฐานความรูเ้ตบิโตในอตัราที(สงูขึ5นอย่างต่อเนื(อง 

2.5  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย ฉบบัที� ่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) 

 แผนแม่บทการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทย ฉบบัที( 1 ถูกจดัทําขึ5นเพื(อ
ถ่ายทอดกรอบนโยบาย IT 2010 ไปสู่แผนกลยุทธ์ สําหรบัช่วง 5 ปีแรก โดยมกีารกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
วตัถุประสงคห์ลกั กลยุทธ ์ และแผนงาน/โครงการ โดยมเีปาหมายที(สาํคญั้ ที(กาํหนดไวใ้นแผนแม่บทฯ ดงันี5 

1) พฒันา/ยกระดบัทางเศรษฐกจิของประเทศโดยใช ้ICT 
2) ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
3) พฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยเพิ(มการประยุกตใ์ช ้ICT ในดา้นการศกึษา และฝึกอบรม 
4) สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในชนบทเพื(อการพฒันาประเทศที(ยั (งยนื 

เพื(อให้บรรลุซึ(งเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารอย่างเป็นรูปธรรม้                   
แผนแม่บท ICT ฉบบัที( 1 ไดก้ําหนดยุทธศาสตรห์ลกัไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) พฒันาอุตสาหกรรม ICT  2) ยกระดบั
คุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย  3) ปฏริูปและสรา้งศกัยภาพการวจิยัและพฒันาดา้น ICT  4) ยกระดบั
พื5นฐานสงัคมไทยเพื(อการแข่งขนัในอนาคต  5)  พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการเพื(อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ   
                                                 
4 รายงานสถานภาพการพฒันากรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) อยู่ระหว่างปรบัปรงุแกไ้ข
โดยมหาวทิยาลยัศลิปากร, มถุินายน 2551. 
5 ดชันีผลสมัฤทธทิางเทคโนโลย ีt (Technology achievement index : TAI Value) โดยสํานกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556                                         2-8 
 

 

6) ส่งเสรมิผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช ้ICT และ 7) ใช ้ICT ในการบรหิารและบรกิารของภาครฐั   
โดยมกีารจดัลําดบัความสาํคญัของยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื(อแปลงเป็นแผนงานและโครงการที(มคีวามเป็นไปได้ใน
ภาคปฏบิตัิ  ในส่วนของลําดบัขั 5นตอนการดําเนินงาน แผนแม่บท ICT ฉบบัที( 1  ไดเ้สนอให้เริ(มแผนงานต่างๆ 
จากยุทธศาสตร์ที(สร้างผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิได้ก่อน ได้แก่ การสร้างศกัยภาพและเพิ(มขดีความสามารถในการ
แข่งขนั (ยุทธศาสตรท์ี( 1 และ 3) และการสรา้งผลลพัธท์างเศรษฐกจิใหม่ (ยุทธศาสตรท์ี( 5 และ 6) และขยายผล          
ที(ไดเ้พื(อใหเ้กดิผลลพัธใ์นภาคเศรษฐกจิอื(นโดยทั (วไป ดงัแสดงใน รปูที( 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 2.4 ความสมัพนัธร์ะหวางยุทธศาสตร์่  ผลลพัธที์�ประสงค ์และ 
ลาํดบัของการดาํเนนการตามยุทธศาสตร์ิ  

ที(มา : แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549, กนัยายน 2545. 
 
2.6  การประเมนผลการดาํเนนงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ฉบบัที� ิ ิ ่ 1 
 จากการประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนแม่บท ICT ฉบบัที( 16 โดยกระทรวง ICT  สามารถสรุปผลที(ได ้
เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายที(กาํหนดไว้้  ดงันี5 

ยุทธศาสตรท์ี � 1: การพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร เพื(อใหเ้ป็นผูนํ้าในภูมภิาค   

 เน้นการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยผลการประเมินพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นี5
บรรลุผลตามเปาหมายที(้ กําหนดไว้เพยีงรอ้ยละ 20 ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้  ในการนี5 ถงึแมว้่าภาคเอกชน           
จะมบีทบาทมากที(สดุในการกระตุ้นการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์แต่การพฒันาอุตสาหกรรมกป็ระสบปญหาั
และอุปสรรคอกีมาก เช่น  ภาครฐัขาดการสนับสนุนดา้นขอ้มูลและขาดการจดัการดา้นทรพัยส์นิทางปญญาอย่างั
เป็นรูปธรรม  พฤติกรรมผู้บรโิภคไทยนิยมซอฟต์แวร์ต่างประเทศ  ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรที(มีคุณภาพ            
ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และปญหาั การละเมดิลขิสทิธซิอฟต์แวร์t ที(ทําให้ผู้ประกอบการไม่อยาก
ลงทุนเพราะไม่คุม้กบัค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 

                                                 
6 รายงานผลการประเมนิแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทยฉบบัที( 1 พ.ศ. 2545-2549 ซึ(งอยู่ระหว่างปรบัปรงุแกไ้ข
โดยมหาวทิยาลยัศลิปากร, มถุินายน 2551. 
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ยุทธศาสตรท์ี � 2: การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร เพื(อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย 
 เน้นการพฒันา ICT โดยใหก้ระจายเขา้ถึงทุกกลุ่มคนในสงัคมไทย เพื(อให้ ICT เป็นตวัช่วยยกระดบั
คุณภาพชวีติของคนไทยและสงัคมไทย  โดยผลการประเมนิพบว่าการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี์5บรรลุผลตาม
เปาหมายที(้ กําหนดไว้ร้อยละ 55.56 ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้   ซึ(งภาครฐัจะมีบทบาทมากในด้านการใช้
งบประมาณในด้านต่างๆ ที(จะให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ICT เช่น การพัฒนาคุณภาพของคร ู                
การสรา้งโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส  และการตั 5งศนูยส์ารสนเทศชุมชน เป็นตน้ 

ยุทธศาสตรท์ี �  3: การปฏริปูและสรา้งศกัยภาพการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร   

 มเีปาหมายหลกัในการมุ่งสร้างศกัยภาพทางการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ของประเทศไทย้     
โดยผลการประเมินพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นี5บรรลุผลตามเปาหมายที(้ กําหนดไว้ ร้อยละ 25                
ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้   โดยภาครฐัมบีทบาทอย่างมากในการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร           
ดา้นการวจิยัไม่ว่าจะเป็นการผลติบุคลากร  สนบัสนุนงบประมาณ  และการดาํเนินงานในโครงการต่างๆ เป็นตน้ 

ยุทธศาสตรท์ี � 4: การยกระดบัศกัยภาพพื5นฐานของสงัคมไทยเพื(อการแขง่ขนัในอนาคต 
 เน้นการพฒันาบุคลากรไทยใหม้ศีกัยภาพ เพื(อที(จะสามารถแข่งขนัไดอ้นาคต โดยผลการประเมนิพบว่า 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นี5บรรลุเปาหมายตามที(้ กําหนดไว้ ร้อยละ 33 ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้                  
ซึ(งภาครฐัจะมบีทบาทในดา้นการสง่เสรมิใหผู้ท้ี(จะสาํเรจ็การศกึษาในทุกระดบัสามารถใชค้วามรูด้า้น ICTไดอ้ย่างด ี 
สว่นภาคเอกชนจะมบีทบาทมากในการพฒันาบุคลากรในระดบัแรงงาน 

ยุทธศาสตรท์ี � 5: การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ เพื(อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ 
 เน้นการเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสมยัใหม่             
เพื(อปรบัปรุงกระบวนการผลติสนิคา้และการตลาด  โดยผลการประเมนิพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี์5บรรลุ
เปาหมายตามที(้ กําหนดไว ้ ซึ(งภาคเอกชนมบีทบาทอย่างมากในการดําเนินงานดา้นต่างๆ เช่น การจ้างแรงงานที(มี
ความรู้  การใช้ ICT มาช่วยในการผลิตและการดําเนินงานของภาคเอกชน เป็นต้น อาจถือได้ว่า การขบัเคลื(อน
ดงักล่าวมผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที � 6: การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร 
 เน้นการกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช ้ICT เพื(อพฒันาธุรกจิและเพิ(ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิ(งด้านการจดัการ การบริหารการผลติ และการเชื(อมโยงกบั
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยผลการประเมนิพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี์5บรรลุเปาหมายตามที(้ กําหนด
ไว้ร้อยละ 66.67 ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้   โดยภาคเอกชนจะมบีทบาทอย่างมาก ซึ(งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมทางด้านการก่อสร้างและด้านการผลิตที(นํา ICT ไปใช้ในการบรหิารจดัการภายในกจิการ 
รวมทั 5งนําไปใชใ้นภารกจิหลกัขององคก์รมากที(สดุ 

ยุทธศาสตร์ที �  7: การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการ                  
ของภาครฐั   

 เน้นใหร้ฐัจดัตั 5งองคก์รกลางระดบัชาตร่ิวมรบัผดิชอบการพฒันาและสง่เสรมิการใช ้ICT ในภาครฐั เพื(อให้
เกดิการบรูณาการและเอกภาพในระบบขอ้มลู การวางแผน การประสานงาน การจดัสรรงบประมาณ และการจดัซื5อ
จดัจา้งที(โปร่งใส ใหต้รงความตอ้งการและลดการซํ5าซอ้นในการลงทุน เพื(อใหภ้าครฐัสามารถรวบรวม แลกเปลี(ยน 
และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยมาตรฐานเปิดและมีระบบที(มีความมั (นคงสูงสําหรับการบริหารของภาครฐั และ        
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การให้บรกิารประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ โดยผลการประเมนิพบว่า การดําเนินการตามยุทธศาสตร์นี5บรรลุ
เปาหมายตามที(้ กําหนดไว้รอ้ยละ 44.44 ของจํานวนเปาหมายทั 5งหมด้   ซึ(งภาครฐัจะมบีทบาทอย่างมากในการ
ผลกัดนั  แต่ยงัมอุีปสรรคหลายดา้น เช่น ระเบยีบ  กฎหมาย และนโยบายของภาครฐั ที(ยงัไม่เอื5อต่อการพฒันา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารของประเทศ 

 
2.7  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารภายใต้แผนเฉพาะด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 นอกเหนือจากกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบ่ท ICT ฉบบัที( 1 แลว้ หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัการ
พฒันา ICT ของประเทศ ไดม้กีารจดัทาํแผนต่างๆ เพื(อขบัเคลื(อนการพฒันา ICT ของประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
ใน 2 ลกัษณะ คอื การพฒันา ICT โดยตรง และการนํา ICT ไปใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆ (ตารางที( 2.1) 
 

ตาราง 2.1  ทศทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�ปรากฎในกรอบนโยบายิ /แผนระดบัชาติ 7 

 พฒันา
คน/

การศกึษา 

เพิ(มขดี
ความสามารถใน

การแขง่ขนั 
ของประเทศ 

พฒันา 
อตุสาหกรรม

ICT 

การปรบัปรงุ
การบรหิาร

จดัการ 

รกัษา
สิ(งแวดลอ้ม 

พฒันา
โครงสรา้ง
พื5นฐาน 

การวจิยัและ
พฒันา 

กรอบนโยบาย IT 2010 × × × ×  × × 

แผนแมบ่ท ICT ฉบบัที( 1 × × × ×  × × 

แผนทศิทางการพฒันา
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

  × ×  ×  

แผนแมบ่ทกจิการ
โทรคมนาคม ฉบบัที( 2 

×  × ×  × × 

แผนแมบ่ทการวจิยัฯ × × ×   × × 

แผนแมบ่ทคลื(นความถี( ×   ×  ×  

แผนแมบ่ทความมั (นคงฯ ×  ×   × × 

กรอบนโยบาย IPv6 ×     × × 

แผนส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ICT 

× × ×   × × 

แผนแมบ่ทการพฒันา
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

× × ×   ×  

 จากการวเิคราะห์ทศิทางการพฒันา ICT ที(ปรากฏในกรอบนโยบาย/แผนเฉพาะดา้นอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง
จํานวน 10 แผน พบว่า ทุกแผนมจีุดร่วมคอืต้องการเหน็ประเทศไทยพฒันาและใช ้ICT เป็นกลจกัรสาํคญัที(ช่วย
                                                 
7 นโยบาย/ แผนที(นํามาศกึษา ไดแ้ก่  1) กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010)  2) แผนแมบ่ท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทย (ฉบบัที( 1) พ.ศ 2545-2549  3) แผนทศิทางการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(พ.ศ.2548-
2550)  4) แผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคมฉบบัที( 2 (พ.ศ. 2551-2553)  5) แผนแมบ่ทการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมและเครอืขา่ยของประเทศไทย พ.ศ.2548-2552  6) แผนแมบ่ทการบรหิารคลื(นความถี(  7) แผนแมบ่ทความมั (นคงปลอดภยัดา้นไอซี
ท ี(พ.ศ.2550-2553)  8) กรอบนโยบาย IPv6 (พ.ศ.2550-2553)  9) (รา่ง) แผนสง่เสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม ICT ของประเทศไทย (พ.ศ.2551-
2554)  10) แผนแมบ่ทการพฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556                                         2-11 
 

 

ขบัเคลื(อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไปสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรู ้โดยยุทธศาสตรท์ี(ทุกแผน
ให้ความสาํคญั คอืการพฒันาคน/การศกึษา และพฒันาอุตสาหกรรม ICT และที(สาํคญัไม่ยิ(งหย่อนไปกว่าทั 5ง 2 
ประเดน็ดงักล่าวคือ การพฒันาความสามารถและศกัยภาพด้านการวิจยัและพฒันา ทั 5งนี5 เพื(อให้ประเทศไทย
สามารถพฒันาไดอ้ย่างยั (งยนื ลดการพึ(งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศในระยะยาวต่อไป    

 



บทที� 3 

สถานภาพการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย 

3.1 ภาพรวมลาํดบัของประเทศไทยในดชันีตางๆ่   

ลําดบัของประเทศไทยด้านการพฒันาเทคโนโลยีสื�อสารในเวทีโลกโดยภาพรวมนั "น จัดอยู่ในระดับ            
ปานกลาง แต่เมื�อเปรียบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศอื�นในทวีปเอเชีย จํานวน 6 ประเทศ ซึ�งได้แก่ ญี�ปุน ่               
เกาหลใีต ้ใต้หวนั อนิเดยี สงิคโปร ์และ มาเลเซยี พบว่า อนิเดยีเป็นเพยีงประเทศเดยีวในกลุ่มประเทศที�เลอืกมา
ทําการศกึษาที�มรีะดบัการพฒันาดา้น ICT ที�ดอ้ยกว่าประเทศไทย ในขณะที�ประเทศเพื�อนบา้นอย่างสงิคโปรแ์ละ
มาเลเซยี มอีนัดบัการพฒันา ICT ที�สงูกว่าประเทศไทยในทุกๆ ดชันี  
 

ตารางที� 3.1  สรปุอนัดบัการพฒันา ICT ของประเทศไทยเชงเปรียบเทียบิ  

ดชันี/ 
ประเทศ 

World 
Competitiveness 

Scoreboard 
ปี 2550 

(55 ประเทศ) 

Networked 
Readiness 

Index 
ปี 2550-2551 
(127 ประเทศ) 

Digital 
Opportunity 

Index 
ปี 2548-2549 
(181 ประเทศ) 

e-Readiness 
Ranking 
ปี 2551 

(70 ประเทศ) 

E 
Government 
Readiness 

ปี 2551 
(192 ประเทศ) 

IT Industry 
Benchmarking 

ปี 2550 
(64 ประเทศ) 

ไทย 33 40 82 47 64 41 
ญี�ปุน่ 24 19 2 18 11 2 
เกาหลใีต ้ 29 9 1 15 6 3 
ไตห้วนั 18 17 7 19 NA 6 
อนิเดยี 27 50 124 54 113 46 
สงิคโปร ์ 2 5 5 6 23 11 
มาเลเซยี 23 26 57 34 34 36 

   ที�มา : World competitiveness Scoreboard – IMD, Networked Readiness Index – WEF, Digital Opportunity Index – ITU, 
   e-Readiness Ranking – EIU, E Government Readiness- UN, IT Industry Benchmarking - BSA 
 

ปจจยัสาํคญัที�ฉุดรั "งอนัดบัการพฒันา ั ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดชันี คอื ความพรอ้มดา้นโครงสรา้ง
พื"นฐานสารสนเทศและการสื�อสาร1 ซึ�งยงัมไีม่เพยีงพอและยงัแพร่กระจายไม่ทั �วถึง ทําให้การพฒันาและการใช้
ประโยชน์ของ ICT เพื�อต่อยอดองคค์วามรู ้การพฒันาธุรกจิ การใหบ้รกิารของภาครฐั ยงัไม่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเท่าที�ควร ดงันั "น การพฒันาโครงสรา้งพื"นฐานดา้น ICT จงึเป็นประเดน็สาํคญัประการหนึ�งที�แผนแม่บท 
ICT ฉบบัที� 2 ตอ้งพจิารณาแกไ้ขปญหาั  

                                                 
1  ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื"นฐานสารสนเทศและการสื�อสาร มอีงคป์ระกอบ เชน่ การแพรก่ระจายของคอมพวิเตอร ์คูส่ายโทรศพัทพ์ื"นฐาน และ
โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง  (broadband penetration) ความสามารถในการจา่ยไดข้องเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
(broadband affordability)  เป็นตน้ รายละเอยีดเพิ�มเตมิปรากฏในภาคผนวก 
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 ในส่วนของสถานภาพการพฒันาด้านบุคลากร ดชันีชี"วดัโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มองเป็นองค์ประกอบใหญ่   
แต่เป็นตวัชี"วดัตวัหนึ�งที�กระจดักระจายในหวัขอ้ต่างๆ เช่น ใน NRI ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคลากรจะเป็นส่วนหนึ�งของ
ดชันีย่อย ด้านสภาพแวดลอ้มทางด้านการตลาด (จํานวนนักวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกร, จํานวนผูเ้ขา้ศกึษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษา) ดชันีย่อยด้านความพร้อมของปจเจกบุคคล และของธุรกจิ ั (คุณภาพของการศึกษาทางด้าน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตรคุ์ณภาพของระบบการศกึษาและโรงเรยีนของรฐั ระดบัการฝึกอบรมของบุคลากร 
คุณภาพการศกึษาทางดา้นการบรหิารจดัการ) ดงันั "น การวเิคราะหส์ถานภาพทางดา้นบุคลากรโดยกลไกของดชันี
ชี"วดัอาจไม่เหมาะสมนกั  

 บทบาทของภาครัฐ  โดยการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของภาครัฐที�ชัด เจน                           
เป็นสภาพแวดลอ้มที�สาํคญัประการหนึ�งของดชันีชี"วดัที�ศกึษา ทั "งในสว่นของ Competitiveness Scoreboard, NRI,  
e-Readiness และ ICT Benchmarking โดยตวัอย่างขององคป์ระกอบของดชันีที�สะทอ้นประเดน็เกี�ยวกบับทบาท
ของภาครฐั ไดแ้ก่ ฐานะการคลงั นโยบายการคลงั กรอบการบรหิารดา้นสถาบนั กฏหมายธุรกจิ กรอบการบรหิาร
ดา้นสงัคม ซึ�งเป็นปจจยัที�สะทอ้นถงึประสทิธภิาพของภาครฐั ั  ที�ปรากฏใน World Competitiveness Scoreboard,  
กฏหมาย/กฏระเบียบข้อบังคับที�ส่งผลต่อการทําธุรกิจ/สภาพแวดล้อมของตลาด ระดับและผลกระทบ                       
ของการจดัเกบ็ภาษี การให้ความสาํคญัทางดา้น ICT ของภาครฐั  เงนิสนับสนุนในการทําวจิยัและพฒันาจาก
ภาครฐัการจดัซื"อจดัหาเทคโนโลยีของภาครฐั และความสําเร็จของภาครัฐในการส่งเสริม ICT ที�ปรากฏใน 
Networked Readiness  อย่างไรกต็ามองคป์ระกอบของดชันีชี"วดัดงักล่าว ในส่วนที�เกี�ยวกบับทบาทของภาครฐั 
ไม่สามารถสะทอ้นปญหาเชงิลกึหลายๆ ดา้น เช่น การบรหิารจดัการเพื�อใหน้โยบายั /ทศิทางการพฒันาที�กําหนด
นั "นถูกแปลงไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ หรอืความซํ"าซอ้นของงบประมาณ/การบรหิารจดัการ ซึ�งเป็นปญหาสาํคญัั
ที�ประเทศไทยเผชญิมาเป็นเวลานาน  

 สภาพแวดลอ้มที�ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในเกณฑด์ ี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของสภาพแวดลอ้ม 
ในการทําธุรกิจหรือสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังจะเห็นได้จาก ในปี 2550 อันดับการพัฒนาใน 
Competitiveness Scoreboard โดยรวม และในส่วนของโครงสรา้งพื"นฐานสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศ
ไทยอยู่ทลีาํดบั 28 และ 48 ตามลาํดบั แต่สาํหรบัสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที� 15 ซึ�งสงูกว่า
ไตห้วนั ญี�ปุน และเกาหลใีต ้นอ่ กจากนี" ในการจดัอนัดบัของ e-Readiness ประเทศไทยไดร้บัคะแนนสงูสุดในส่วน
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (6.99/10) ทั "งนี" การประเมนิวดัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมอีงคป์ระกอบของตวัชี"วดั 
เช่น  ความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกจิ เสถยีรภาพทางการเมอืง ระบบการจดัเกบ็ภาษ ีและนโยบายการคา้ 
 

3.2 สถานภาพการพฒันาบุคลากร 

3.2.1 สถานภาพบุคลากรที�ทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

จํานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง                       
ตามการเตบิโตของการใช ้ICT โดยปจจุบนัประเทศไทยั มผีูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นนี"มากขึ"นทั "งในภาครฐัและ
เอกชน  และมผีูจ้บการศกึษาที�เกี�ยวขอ้ง ทั "งระดบัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาจํานวนไม่น้อย  แต่ประเทศไทยกย็งั
ขาดแคลนบุคลากรดา้น ICT อกีมาก ทั "งในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ�งบุคลากรที�มทีกัษะสงู  หรอื
ทกัษะเฉพาะดา้นต่างๆ 
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จากการศกึษาสถานภาพบุคลากรดา้น ICT ของประเทศไทยพบว่า  บุคลากร ICT ส่วนใหญ่ประมาณ 
รอ้ยละ  70 อยู่ในกลุ่มทกัษะตํ�า หากเทยีบตามกลุ่มตําแหน่งแลว้ ในปี  2550 บุคลากรดา้น ICT ของประเทศไทย           
ใน  18 อาชีพ/ตําแหน่ง  กลุ่มที�มจีํานวนมากที�สุดคอืผู้ปฏบิตัิงานด้านระบบคอมพวิเตอร์ (System Operator)                
คดิเป็นร้อยละ  45.83 ของบุคลากรกลุ่มนี"ทั "งหมด รองลงมาเป็น  ช่างเทคนิคระบบคอมพวิเตอร ์(ร้อยละ  8.29)            
และ  โปรแกรมเมอร์ (รอ้ยละ  6.74)  ในขณะที�กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นต่างๆ จะเป็นกลุ่มที�มจีํานวนน้อยที�สุด                 
(รอ้ยละ 0.48-1.59 ขึ"นกบัประเภทความเชี�ยวชาญ) 

ตารางที� 3.2 จาํนวนบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทย ปี 2550 
กลุมอาชีพ่ /ตาํแหนง่  จาํนวน รอ้ยละ 
System Operator      95,199          45.83  
Others      44,278          21.32  
System Technician      17,219            8.29  
Programmer      13,993            6.74  
Computer Trainer        3,634            1.75  
System Manager        3,595            1.73  
Data Communication Specialist        3,296            1.59  
Database Specialist        3,263            1.57  
Application Software Specialist        2,962            1.43  
System Analyst & Designer        2,873            1.38  
IT Security Specialist        2,871            1.38  
CAD & CAM Specialist        2,865            1.38  
Software Engineer        2,721            1.31  
CIO        2,473            1.19  
Project Manager        2,121            1.02  
Web Master        1,723            0.83  
IT Quality Assurance Specialist        1,622            0.78  
Multimedia Software Specialist           993            0.48  
จาํนวนทั "งหมด    207,701       100 

  ที�มา: กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร, 2550.  
  

ในส่วนของความต้องการบุคลากร มงีานศกึษาออกมาหลายชิ"นที�ชี"ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ประเทศไทย
ยงัคงมคีวามต้องการบุคลากรดา้น ICT อกีเป็นจํานวนมาก ตวัอย่างเช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวรใ์นปี  2552 
คาดว่าอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรม์คีวามต้องการบุคลากรดา้นเทคนิคซึ�งถอืเป็นกลุ่มทกัษะสงูอกีประมาณ  6,000  คน2 
โดยตําแหน่งที�ต้องการ  3 ลําดบัแรก  คอื  1) Programmer/Software Developer  2) Software Engineer/Software 
Analyst & Design และ   3)  Database Administrator สาํหรบัในดา้นอื�นๆ เช่น ฮารด์แวร์3 กม็คีวามต้องการอกี             
ไม่น้อยเช่นเดยีวกนั โดยคาดว่าจะมคีวามตอ้งการเฉลี�ยกว่าปีละ 2 หมื�นคน   
                                                 
2 ที�มา: “โครงการศกึษาศกัยภาพตลาดซอฟตแ์วร”์ ปี 2550, ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ 2551 
3 ที�มา: รายงานฉบบัสมบูรณ์ “กลไกการยกระดบัศกัยภาพของบุคลากรในคลสัเตอรฮ์ารด์ดสิกไ์ดรฟ์”.  ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ 2550 
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 สาํหรบัประเดน็ค่าตอบแทนนั "นอาจกล่าวไดเ้ป็นสองทางว่า  ในขณะที�ค่าแรงของบุคลากรในประเทศไทย
ยงัคงตํ�าอยู่เมื�อเทยีบกบัค่าแรงของประเทศผูนํ้าทางดา้น  ICT ซึ�งทําใหส้ามารถดงึดูดการลงทุนและการรบังาน          
จากประเทศเหล่านี"ได ้ค่าแรงของประเทศไทยกส็งูกว่าหลายประเทศในแถบเอเชยี เช่น จนี อนิเดยี และเวยีดนาม              
ซึ�งกาํลงัพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในประเทศอย่างรวดเรว็และต่อเนื�องเช่นกนั 

 อกีประเดน็หนึ�งที�น่าสนใจคอื แมใ้นประเทศไทยกลุ่มวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งกบั ICT ถอืเป็นงานที�กาํลงัเตบิโต
และมผีู้สนใจเข้ารบัการศึกษาในระบบสามญัทางด้านนี"เพิ�มขึ"นเรื�อยๆ  โดยในปี   2548    ผู้จบการศึกษาด้าน  IT 
ทั "งหมดในระดบัอุดมศกึษามจีาํนวน  19,735 คน4 แต่กย็งัมปีญหาดา้นคุณภาพของการศกึษาั   ในดา้น ICT  ซึ�งจาก
กระบวนการระดมความคดิเหน็เพื�อจดัทําแผนแม่บทฯ  ฉบบันี"  ผู้ประกอบการหลายรายมคีวามเหน็ว่าหลกัสูตร            
ด้าน  ICT ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ในปจจุบนัยงัั ไม่ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี ทําให้
ผู้ประกอบการต้องรับภาระต่อยอดความรู้เพื�อให้แรงงานเหล่านี"สามารถทํางานตามที�ต้องการได้  นอกจากนี"
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการสนับสนุนระบบการสอบประกาศนียบัตรความรู้และทักษะเฉพาะทางด้าน  ICT 
(certification exam) อย่างเด่นชดั จึงประมาณได้ว่าคุณภาพของการศึกษานอกระบบสําหรบับุคลากร ICT                 
ของไทยกอ็าจยงัไม่ไดม้าตรฐานเช่นกนั 

อย่างไรกต็าม แมส้ถานภาพบุคลากรดา้น ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็นจุดอ่อนมากกว่าเป็นจุดแขง็ 
บุคลากร  ICT ไทยถอืว่ามศีกัยภาพมากในดา้น  การผลติซอฟแวร ์ แอนิเมชั �น  และสื�อบนัเทงิดจิทิลัต่างๆ  โดยที�มี
ปจจยัเชงิบวกต่างๆั  ดงันี" 1) บรษิทัผูผ้ลติแอนิเมชั �นหลายแห่งไดร้บัความเชื�อถอืในระดบัสากลและไดร้บัการว่าจา้ง
จากต่างประเทศ   2) บุคลากรไทยในสาขานี"ไดร้บัรางวลัในเวทกีารแข่งขนัระดบัโลก  3) มกีารกําเนิดขึ"นของ
ภาพยนตรแ์อนิเมชั �นเรื�อง กา้นกลว้ย 4) มลูค่าตลาดเตบิโตขึ"นอย่างต่อเนื�อง และ 5) ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบ
ในเรื�องความคดิสรา้งสรรค ์งานประณีตศลิป์ และ สนุทรยีศาสตร์5  

 

3.2.2 สถานภาพการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประชาชนทั �วไป 

 ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา พบว่าจาํนวนประชากรผูใ้ช ้ICT ในประเทศเตบิโตอย่างต่อเนื�อง  และไม่สามารถ
ปฏเิสธได้ว่าเทคโนโลยมีผีลต่อการขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  รวมถึงการนํามาใช้เพื�อยกระดบั
คุณภาพชวีติของคนไทย  การขยายตวัของการใชข้องประชาชนทั �วไป จงึเป็นสิ�งสาํคญัที�รฐั และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง
ควรช่วยกนัผลกัดนั ในปจจุบนันั "น สถานภาพการมีั การใชข้องคนไทยยงัอยู่ในระดบัตํ�า มปีระชาชนเพยีงรอ้ยละ 
15.5 ที�สามารถเขา้ถงึและใชอ้นิเทอรเ์น็ต6 รปูแบบของการเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคนไทยสว่นใหญ่
ยงัเป็นโทรทศัน์ และวทิยุ และยงัมคีวามแตกต่างกนัมากระหว่างการใชใ้นเมอืงและภูมภิาค ดงัที�จะไดก้ล่าวต่อไป
ในเรื�องของ การพฒันาและการแพร่กระจายโครงสรา้งพื"นฐานสารสนเทศของประเทศไทยในหวัขอ้ 3.3 ทั "งนี"กลุ่ม
คนที�มีแนวโน้มจะมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารน้อยกว่ากลุ่มอื�นๆ ได้แก่                    
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส หรอืกลุ่มคนชายขอบ เนื�องจากช่องว่างทางการเขา้ถงึ ICT ที�ขยายกวา้งขึ"น กลุ่มนี"ครอบคลุมถงึ  

1. ประชาชนที�อาศยัอยู่ในพื"นที�ห่างไกลซึ�งมโีอกาสในการเขา้ถึงการศกึษาสามญัที�มคุีณภาพ  และความรู้/
ขอ้มลูนอกระบบการศกึษาน้อยกว่าผูท้ี�อาศยัในเขตเมอืงมาก  

                                                 
4 ที�มา: “IT Human Resources in Thailand” ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต,ิ 2550 
5 ที�มา: Thai Digital Content White Paper, สํานกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ2550  
6 ที�มา: การสํารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (ครวัเรอืน) 2550, สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ2551  
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2. กลุ่มคนดอ้ยโอกาสต่างๆ เช่น ผูพ้กิารดา้นต่างๆ ซึ�งแมจ้ะมกีารช่วยเหลอืกลุ่มคนดอ้ยโอกาสดงักล่าวผ่าน
โครงการต่างๆ ทั "งของภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รเอกชนไม่มุ่งผลกําไรบา้งแลว้  เช่น โครงการไอที
ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(โครงการไอทเีพื�อคนพกิาร โครงการ
ไอทีเพื�อเด็กปวยเรื"อรัง่   และโครงการไอทีเพื�อผู้ต้องขัง ฯลฯ) โครงการคอมพิวเตอร์เพื�อน้องเล็ก                  
ของกระทรวง ICT ฯลฯ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

3. กลุ่มผูส้งูอายุ ที�มแีนวโน้มเพิ�มจาํนวนขึ"นอย่างมากในอนาคต ในขณะที�สดัส่วนจํานวนเยาวชนและคนวยั
ทาํงานจะลดลงอย่างต่อเนื�อง เป็นที�คาดว่าเทคโนโลย ีICT จะมบีทบาทสาํคญัในการรองรบัผลกระทบอนั
เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งประชากรดงักล่าว 

นอกจากการมกีารใช ้ICT ของคนทั �วไปที�ยงัอยู่ในระดบัตํ�าและกระจายไม่ทั �วถงึแลว้นั "น ยงัพบว่าประชาชน
ทั �วไป ยงัมกีารใช้ ICT อนัไม่เหมาะสมอกีหลายประเดน็ อาท ิ 1) การใช ้ ICT เพื�อความบนัเทงิค่อนขา้งสงู (สงูกว่า        
การใชเ้พื�อการศกึษาหาความรูแ้ละการใชใ้นการทําธุรกรรมกบัภาครฐั) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน   2) การไหลบ่า
ของวฒันธรรมต่างชาตแิละเนื"อหาไม่พงึประสงค ์ 3) การเพิ�มขึ"นของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 ปจจุบนัแม้ประเทศไทยมีั กฎหมายที�เกี�ยวข้องที�สามารถใช้เพื�อปองปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ้              
ได้อยู่พอสมควร  เช่น  พระราชบัญญัติลิขสทิธิ � พ.ศ. 2537 พระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์            
พ.ศ. 2544 และ พระราชบญัญตักิารกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 แต่ยงัมกีฎหมายหลายฉบบั
ที�ยงัอยู่ระหว่างการยกร่าง หรอืกระบวนการพจิารณา  

 จากประเดน็ปญหาที�กล่าวถงึขา้งต้น ทําใหก้ารวางแผนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศแลั ะการสื�อสาร
ของประเทศไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึงตวัแปรเหล่านี"เช่นกนั เพราะแม้ว่าพฤติกรรมการใช้ ICT เพื�อการ
บนัเทงิของเยาวชนเป็นสญัญาณที�ดวี่า เยาวชนไทยมแีนวโน้มจะเรยีนรูท้ี�จะใชป้ระโยชน์จาก ICT ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
แต่อกีทางหนึ�งกเ็ป็นสญัญาณอนัตรายใหแ้ก่ผู้ปกครองและสงัคมเร่งหาวธินํีาพลงัของเยาวชนส่วนนี"ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์หรอืในเชงิสรา้งสรรคม์ากขึ"น  ซึ�งในประเดน็นี" การสอนใหเ้ยาวชนรูจ้กัคดิและสรา้งภูมคุิม้กนัจากเนื"อหา
หลากหลายประเภทที�มอียู่ในสื�ออนิเทอร์เน็ต  น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการปิดกั "นการเขา้ถึงเทคโนโลยหีรือ
ขอ้มูลต่างๆ เพยีงประการเดยีว  นอกจากนี" การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั รวมถงึการสรา้งความตระหนักถึง
ความสาํคญัของการใชท้ี�ถูกตอ้ง กเ็ป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�ง 

กล่าวโดยสรุป การพฒันากําลงัคนดา้น ICT ในทุกๆ มติถิอืเป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�ง โดยตวัอย่างของสิ�งที�
ควรเร่งทาํในอนาคตอนัใกล ้มดีงันี"  

• บุคลากรด้าน  ICT ต้องได้รับการพัฒนาทั "งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื�อเพิ�มขีดความสามารถ                     
ของอุตสาหกรรม  ICT ไทยทั "งในการให้บริการที�มีคุณภาพทั �วถึงมากขึ"นและในราคาที�เหมาะสม
ภายในประเทศ รวมทั "งการแขง่ขนักบัต่างประเทศ  

• บุคลากรผูใ้ช ้ICT ในภาคการผลติและบรกิารเป็นหวัใจหลกัในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน
และการเพิ�มมูลค่าให้กบัสนิค้า/บรกิารต่างๆ  ในอุตสาหกรรมการผลิตและบรกิาร ที�เป็นอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรข์องไทย เช่น  อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  อุตสาหกรรมแฟชั �น ยานยนต์ ไฟฟาแ้ ละ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ  อุตสาหกรรมการบริการ เช่น บริการท่องเที�ยว  บริการสุขภาพ  ฯลฯ  ล้วนแต่
สามารถเตบิโตไดอ้กีมากหากบุคลากรในภาคการผลติและบรกิารเหล่านี" สามารถนํา  ICT ไปประยุกต์ใช้
เพื�อใหผ้ลติ/บรกิารไดเ้ตม็ศกัยภาพ  
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• ผูใ้ช้  ICT ทั �วไป โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ  ไม่ว่าจะเป็นคนชนบท  คนพกิาร  หรอืผู้สูงอายุ 
สามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT เพื�อพฒันาคุณภาพชวีติทั "งในเชงิเศรษฐกจิครวัเรอืนและในดา้นความอยู่ดี
มสีุข (well-being) และที�สําคญัที�สุด เพื�อลดช่องว่างในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  ประเดน็นี"ยงัรวมถึง             
การให้ความสําคญัต่อการพัฒนาบุคลากรผู้สอนด้าน  ICT อย่างเร่งด่วน  เพื�อให้ครูมีคุณภาพและ                     
มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูด้า้น ICT ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนในสงัคมต่อไป 

 

3.3 สถานภาพด้านโครงสรา้งพื6นฐานสารสนเทศ และการสื�อสาร 

3.3.1 ปัญหาความเหลื�อมลํ6าด้านการเข้าถึงข้อมูลขาวสาร่  

หนึ�งในความทา้ทายที�ยากที�สดุในการพฒันาสารสนเทศและการสื�อสาร โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา
ซึ�งรวมถึงประเทศไทย  ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื"นฐานให้มีสมรรถภาพดีขึ"น เพื�อรองรบัการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคในการสื�อสารและเขา้ถงึขอ้มูลความรู ้ แต่ในขณะเดยีวกนัก็
ตอ้งลดปญหาความเหลื�อมลํ"าในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและความรูร้ะหว่างกลุ่มคนที�มคีวามสามารถเขา้ั  
ถงึขอ้มลูขา่วสารทั �วไป และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส หรอืผูท้ี�อยู่ในชนบท  

จากการศกึษาสถานภาพปจจุบนัของการพฒันาโครงสรา้งพื"นฐานสารั สนเทศและการสื�อสารของประเทศ
ไทยในส่วนที�เกี�ยวกบัการแพร่ภาพกระจายเสยีง  พบว่าครวัเรอืนไทยมกีารเขา้ถึงข่าวสารผ่าน  โทรทศัน์และวทิยุ
สาธารณะอย่างทั �วถงึ  โดยในปี  2547 พบว่า รอ้ยละ  93 ของจํานวนครวัเรอืนทั "งหมดในประเทศไทยมเีครื�องรบั
โทรทศัน์ รอ้ยละ 63.6 มเีครื�องรบัวทิยุ โดยสดัสว่นของแต่ละภาคอยู่ในระดบัที�ใกลเ้คยีงกนั7  

สาํหรบัโทรศพัทพ์ื"นฐานในประเทศไทยนั "น  จํานวนผูใ้ช้บรกิาร  ณ  ไตรมาสแรกของปี  2550 อยู่ที�  6.84 
ลา้นเลขหมาย  หรอืคดิเป็น  10.89 เลขหมาย ต่อประชากร 100 คน  โดยมอีตัราการเจรญิเติบโตที�ลดลงอย่าง
ต่อเนื�อง  โดยที�ตลาดโทรศพัท์พื"นฐานในประเทศไทยนั "นมลีกัษณะของตลาดผูข้ายน้อยราย (oligopoly market) 
กล่าวคอื ปจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารเพยีงั  2 รายในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (บมจ. ทรคูอรป์อเรชั �น และ บมจ.ทโีอท)ี 
และ 2 รายในเขตภูมภิาค (บมจ.ทโีอท ีและ บมจ.ททีแีอนดท์)ี 

นอกจากนี"บรกิารโทรศพัทพ์ื"นฐานในประเทศไทยยงัเป็นบรกิารที�กระจุกตวัอยู่ในเมอืง การแพร่กระจาย
ไปยงัชนบทยงัไม่ทั �วถงึ โดยในปี  2548 สดัส่วนการมโีทรศพัทพ์ื"นฐานในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอยู่ที�  41.5 
เลขหมายต่อประชากร 100 คน ในขณะที�ส่วนอื�นๆ ของประเทศเฉลี�ยแลว้มเีพยีง  5.6 เลขหมายเท่านั "น8 ทั "งนี"              
รฐัได้พยายามที�จะลดปญหาความเหลื�อมลํ"าดงักล่าว โดยกําหนดไวใ้นแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศแลั ะ               
การสื�อสาร ฉบบัที� 1 ว่าใหม้เีลขหมายโทรศพัทท์ี�สามารถรบัสง่ขอ้มลูไดด้ถีงึทุกหมู่บา้น  อย่างน้อยชุมชนละ  7 เลข
หมาย  ภายในปี  25489   ซึ�งบมจ .ทโีอท ีไดด้ําเนินการภายใต้หลกัการ  Universal Service Obligations (USO)  
โดยจดัให้มกีารให้บริการโทรศพัท์ทางไกลชนบท  ซึ�งในระยะแรกมกีารติดตั "งโทรศพัท์สาธารณะ  3 เลขหมาย       

                                                 
7 Report of The 2000 - 2004 Household Socio - Economic Survey Whole Kingdom, สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ
8 สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ2548 
9 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารฉบบัที� 1 หน้า 29 
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ในทุกชุมชน และระยะที�สองเพิ�มเป็น 6 เลขหมายในบางชุมชน  แต่โทรศพัทส์าธารณะเหล่านี"ไม่สามารถใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตได้10  

สว่นการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในประเทศไทยนั "นไม่มคีวามเหลื�อมลํ"าระหว่างการใหบ้รกิารในเมอื
และชนบททมากนกั และมกีารเตบิโตเพิ�มขึ"นเรื�อยๆ โดยในปี 2550 อตัราจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั "งประเทศ
อยู่ที�รอ้ยละ 47.2 ซึ�งเขตกรุงเทพฯ และปรมิณทลมจีาํนวนผูใ้ชถ้งึรอ้ยละ 68.4 และเขตภูมภิาคมอีตัราการใชอ้ยู่
ระหว่าง รอ้ยละ 37.8 ถงึ รอ้ยละ 55   

 

 

แผนภาพที� 3.1  เปรียบเทียบจาํนวนและรอ้ยละของจาํนวนผูใ้ช้โทรศพัทม์ือถือ คอมพวเตอร์ิ   
และ อนเทอรเ์น็ตในประเทศไทยิ  ปี  2546-2550  

ที�มา: สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2550. 
 
อย่างไรกต็าม จากการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึพบว่า ในขณะที�อตัราการมกีารใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�อยู่ในระดบั

ค่อนขา้งสงู การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัที�ไม่ดนีกั โดยในปี  2550 จํานวนผูใ้ช้
คอมพวิเตอรใ์นประเทศอยู่ที�รอ้ยละ 26.8 และจาํนวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตอยู่ที�เพยีงรอ้ยละ 15.5 และมชี่องว่างทางการ
มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ระหว่างผูท้ี�อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณทล  และผูท้ี�อยู่ในเขตภูมภิาคค่อนขา้ง
กว้าง  ดังนั "น  แม้ว่าการช่วยเหลือให้ประชาชนทุกระดับและในทุกภูมิภาคของประเทศมีคอมพิวเตอร์และ
อนิเทอร์เน็ตใช้อย่างกว้างขวางในเวลาอนัสั "นจะเป็นเรื�องยาก  รฐับาลได้พยายามแกไ้ขปญหาความเหลื�อมลํ"าในั  
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเหล่านี" ด้วยการจัดตั "งโครงการและออกมาตรการสนับสนุนให้มี
คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตใชใ้นภาคการศกึษาและในหน่วยงานระดบัชุมชนและตําบล  โดยในปี  2549 มอีตัรา
จาํนวนคอมพวิเตอรต่์อโรงเรยีนอยู่ที� 4 ต่อ 1 จาํนวนเครื�องคอมพวิเตอรต่์อนกัเรยีนอยู่ที� 1 ต่อ 6111  และมสีดัส่วน
ครทูี�ผ่านการอบรมดา้น IT อยู่ที� รอ้ยละ 58.4 

                                                 
10 ขอ้มลู ณ เดอืนสงิหาคม 2548 – โครงการบูรณาการ Master Plan กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
11 ขอ้มลูอย่างไมเ่ป็นทางการจากเวบ็ไซตข์องศนูยป์ฏบิตักิารกระทรวงศกึษา ณ วนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2551 ระบุว่าปจจบุนัมสีดัสว่นจาํนวนั
คอมพวิเตอรต่์อนกัเรยีนอยู่ที�ประมาณ 1 ต่อ 40 และรายงานของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั "นพื"นฐาน (สพฐ.) ระบุว่ายงัขาดคอมพวิเตอร์
ตั "งโต๊ะในโรงเรยีนอยู่มากกว่า 100,000 เครื�อง  ที�มา: http://www.moc.moe.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=6305 [เกบ็ ณ 
วนัที� 20 พ.ค .2551] 
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ตารางที� 3.3  สถานะปัจจบุนัของโครงสรา้งพื6นฐานสารสนเทศและการสื�อสารในภาคการศึกษา 

 2547 2548 2549 

จาํนวนเครื�องคอมพวิเตอร/์โรงเรยีน 5:1 5:1 4:1 

จาํนวนเครื�องคอมพวิเตอร/์นกัเรยีน 1:62 1:59 1:61 

สดัสว่นครทูี�ผ่านการอบรมดา้น IT(รอ้ยละ) 13.4 21.7 58.4 

    ที�มา: สพฐ, กระทรวงศกึษาธกิาร.  

 

 สาํหรบัศนูยบ์รกิารสารสนเทศในชุมชนนั "น  ปจจุบนัมหีลายหน่วยงานที�ไดจ้ดัตั "งขึ"น โดยมทีั "งแบบนําร่องั
และโครงการต่อเนื�อง  แต่โครงการที�ค่อนข้างมีผลกระทบในวงกว้างในเรื�องการกระจายคอมพิวเตอร์และ
อนิเทอรเ์น็ตไปสูชุ่มชนอย่างทั �วถงึคอื โครงการอนิเทอรเ์น็ตตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ�งได้
ตดิตั "งเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.) เป็นจาํนวน 7,734 แห่งทั �วประเทศ12 
ในขณะที�มผีูว้จิารณ์ว่า  โครงการนี"อาจไม่ใช่ตวัชี"วดัที�ดนีักสาํหรบัการอนุมานการเขา้ถงึสารสนเทศของประชาชน   
ในชุมชนเนื�องจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที�มีอาจเป็นการใช้ในกิจการของ  อบต .เท่านั "น  ไม่ได้เปิดให้
สาธารณชนเขา้ใชป้ระโยชน์ได ้

อกีประเดน็ที�น่าสนใจคอืแนวโน้มราคาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และบรกิารอนิเทอร์เน็ตที�ลดลงและการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูที�เพิ�มขึ"นอย่างต่อเนื�อง  โดยที�ราคาเฉลี�ยของคอมพวิเตอรต์ั "งโต๊ะ  (desktop) และ 
notebook ไดม้กีารลดลงอย่างต่อเนื�องโดยในปี 2551 ราคาเฉลี�ยของคอมพวิเตอร ์desktop อยู่ที�เครื�องละ 17,500 
บาท และ notebook ที� 23,000 บาท13 ส่วนค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตที�ความเรว็ตํ�านั "นมรีาคาตํ�าสดุอยู่ที�  4 บาทต่อ
ชั �วโมง ในขณะที�ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ในไตรมาสที�สองของปี 2550 อยู่ที�  704 บาทต่อเดอืน14   โดยมี
จาํนวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ณ ปี 2550  1.3 ลา้นรายหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ของจาํนวนประชากร หรอืคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ  14.12 ของประชากรในเขตเมอืง  และรอ้ยละ  0.9 ในเขตภูมภิาค15 ซึ�งกถ็อืว่ายงัน้อยเมื�อเทยีบ
กบัประเทศในภูมภิาค เช่น สงิคโปร ์มาเลเซยี หรอืไตห้วนั 

โดยสรุป อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาโครงสรา้งพื"นฐานสารสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของ
โทรศพัท์พื"นฐาน อนิเทอรเ์น็ต หรอืแมแ้ต่คอมพวิเตอร ์ยงัจําเป็นต้องมกีารเพิ�มประสทิธภิาพและขยายบรกิารให้
ประชาชนสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างทั �วถงึยิ�งขึ"น โดยเฉพาะในภูมภิาค และในชนบทที�ห่างไกล เพื�อใหป้ระชาชนทุก
กลุ่มสามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัมากขึ"น แต่ในกรณีของโทรศพัทเ์คลื�อนที� การแข่งขนั
ที�รุนแรงทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีนี"ได้อย่างแพร่หลายในทุกระดับรายได้และในทุก
ภูมลิาํเนา  ประกอบกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ที�กาํลงัจะมาถงึในระยะอนัใกล ้อาท ิบรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในระบบ 3G 
หรอื WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซึ�งมปีระสทิธภิาพสงูในการรบัส่งสญัญาณ 
ดงันั "น โทรศพัทเ์คลื�อนที� จงึน่าจะเป็นช่องทางของการเขา้ถงึบรกิารสารสนเทศและการสื�อสารที�สาํคญัและมคีวาม
เป็นไปได้สูงสุดสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที�ร ัฐควรต้องพิจารณาในการออกแบบบริการทาง
อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ สาํหรบัประชาชนในระยะต่อไป 
                                                 
12 โครงการบูรณาการ Master Plan กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
13 ที�มา: รายงานการสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทย NECTEC 2548-2550  
14 ขอ้มลูจากบรษิทั ทรคูอรป์อเรชั �น เกบ็โดย IDC, Thailand  
15 TOT, การสมัมนาระดมสมองเพื�อจดัทาํแผนแมบ่ทฯ ฉบบัที� 2  (2551) 
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3.3.2  ววัิ ฒนาการของเทคโนโลยีการสื�อสารโทรคมนาคม และการหลอมรวมเทคโนโลยี 

แม้ว่าประเทศไทยวันนี"ยังมีปญหาความเหลื�อมลํ"าดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารในระดบัที �น่ากงัวล ั                 
อย่างไรกต็ามเทคโนโลยใีหม่ๆ ที�คาดว่าจะมบีรกิารเกดิขึ"นในอนาคตอนัใกล ้น่าจะเป็นคาํตอบส่วนหนึ�งใหก้บัโจทย์
เรื�องของความเหลื�อมลํ"าดงักล่าวได ้ ซึ�งครอบคลุมถงึ 

• เทคโนโลยโีครงข่ายหลกั (Backbone Network) ที�รบั-ส่งขอ้มูลไดม้ากขึ"นและรวดเรว็ยิ�งขึ"น             
ซึ�งจะช่วยรองรบัความตอ้งการของประชาชนดา้นขอ้มลูขา่วสารไดเ้พิ�มขึ"นอย่างต่อเนื�อง ปจจบุนั ั
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมของไทยค่อนขา้งมคีวามพร้อมในเทคโนโลยโีครงข่ายหลกั แต่ยงั
ตอ้งมกีารขยายโครงขา่ยทั "งในเชงิพื"นที�และคุณภาพของโครงขา่ยใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิ�งขึ"น 

• เทคโนโลยโีครงข่ายปลายทาง (Last Mile Access) ที�เชื�อมต่อผูใ้ชป้ลายทางกบัโครงข่ายหลกั 
ซึ�งไดพ้ฒันาใหส้ง่ขอ้มลูไดม้ากขึ"นและรวดเรว็ยิ�งขึ"นในราคาที�ลดลง อกีทั "งยงัมคีวามหลากหลาย 
เช่น  xDSL เคเบลิโมเดม็ เคเบลิใยแกว้นําแสง โครงขา่ยสื�อสารดาวเทยีม อนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สงูบนสายส่งกําลงั (Broadband over Power Line) WiMAX และ 3G ทําใหผู้ป้ระกอบการและ
ผูใ้ชม้ทีางเลอืกมากขึ"น  

• เทคโนโลยรีะบบเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบเซลลูล่าร ์(Cellular Mobile) ที�มวีวิฒันาการ 
จากระบบ 2G, 3G ไปจนถงึ 4G ในปจจุบนั ซึ�งในยุคที� ั 3 (3G) มกีารเปิดใหบ้รกิารแลว้ในหลาย
ประเทศทั �วโลก จุดเด่นของเทคโนโลยคีอืมกีารขยายแบนดว์ดิท ์(Bandwidth) ในช่องสญัญาณ
ไร้สาย และเพิ�มบรกิารรูปแบบใหม่นอกเหนือจากบรกิารเสยีงไปสู่บรกิารในกลุ่มบรอดแบนด ์           
ที�สามารถเชื�อมต่อกบัอนิเทอร์เน็ตและสามารถรบัหรอืส่งภาพเคลื�อนไหวได้ในขณะที�เครื�อง
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ดว้ยความเรว็สงู  ในขณะเดยีวกม็แีผนการพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื�องไปสู่
ยุคที� 4 ซึ�งจะสามารถรบัสง่ขอ้มลูเคลื�อนที�ไดป้รมิาณมากขึ"นและรวดเรว็ยิ�งขึ"น 

• เทคโนโลยสีื�อสารไรส้ายความเรว็สงู (Broadband Wireless Access) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลย ี           
ที�เริ�มมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายในประเทศเช่น WiFi หรอืเทคโนโลยทีี�กาํลงัจะเขา้มาเปิดใหบ้รกิาร 
เช่น WiMAX และ 3G ซึ�งเทคโนโลยีเหล่านี"มีจุดเด่นอยู่ที�การใช้เงินลงทุนในเทคโนโลยี
ปลายทางที�ตํ� ากว่าเทคโนโลยปีระเภทใชส้าย ในหลายประเทศจงึไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีหล่านี"                 
ในการขยายโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคมไปสู่พื"นที�ห่างไกลหรอืพื"นที�ที�มคีวามหนาแน่นของ
ประชากรน้อยและมคีวามคุม้ทุนของการลงทุนเทคโนโลยใีชส้ายค่อนขา้งตํ�า  

• เทคโนโลยีสื�อสารไร้สายระยะสั "น (Short-Range Wireless) ซึ�งมีคุณสมบตัิทําให้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสท์ี�อยู่ในบรเิวณเดยีวกนัสื�อสารกนัได ้ปจจุบนัใชก้นัอย่างแพร่หลายในพื"นที�จํากัั ด
ส่วนบุคคล แต่มแีนวโน้มที�จะขยายขอบเขตการใชอ้กีมากในอนาคต เนื�องจากมกีารพฒันาให้
สามารถรบัส่งข้อมูลปริมาณมากขึ"นและใช้พลงังานน้อยลง เทคโนโลยีกลุ่มนี"มีแนวโน้มที�จะ
นํามาใชป้ระยุกตเ์พื�อสรา้งผลติภณัฑห์รอืระบบบรกิารขนาดใหญ่ ในภาคการเกษตร การแพทย ์
หรอืการขนสง่ซึ�งเป็นสิ�งที�อุตสาหกรรมในประเทศสามารถพฒันาแขง่ขนัได ้
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แผนภาพที� 3.2  แนวโน้มการพฒันาโครงสรา้งพื6นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื�อสาร 
 

 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการสื�อสารและโทรคมนาคมได้มีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง และประเทศไทย                 
จะสามารถใชป้ระโยชน์จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีหล่านี"เพื�อปรบัปรุงประสทิธภิาพของโครงสรา้งพื"นฐานที�
มีอยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเหลื�อมลํ"าในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของประชาชนในเขต              
ภูมภิาคหรอืในชนบทห่างไกลได ้โดยการใชเ้ทคโนโลยทีี�มปีระสทิธภิาพในการรบัสง่ขอ้มลูสงูขึ"นในราคาที�ลดลง  

ประเดน็ที�น่าจบัตามองอกีประเดน็หนึ�งคอื โลกเทคโนโลยไีดพ้ฒันามาถงึยุคของการหลอมรวมเทคโนโลยี
ซึ�งก่อให้เกิดการหลอมรวมของสื�อ (Media) และบริการ (Services) ในปจจุบัน เทคโนโลยีระบบสื�อสารั
โทรคมนาคมได้เปลี�ยนจากระบบอนาลอกมาสู่ระบบดจิทิลั ทําให้แอพพลเิคชั �นที�ถูกพฒันาขึ"น เช่น VoIP และ                         
การรบัสง่ขอ้มลูมลัตมิเีดยี สามารถทาํไดผ่้านสื�อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระบบใชส้ายหรอืไรส้าย ซึ�งผูป้ระกอบการก็
จะตอ้งแขง่ขนักนัใหบ้รกิารทาํใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์สงูสดุ  

นอกจากนี"การหลอมรวมของเทคโนโลยแีละสื�อยงัครอบคลุมไปถงึเทคโนโลยกีารแพร่ภาพกระจายเสยีง
ซึ�งในอดตีไดแ้ยกออกจากเทคโนโลยกีารสื�อสารโทรคมนาคมอย่างเป็นเอกเทศ แต่ปจจุบนั การเปลี�ยนแปลงจากั
ระบบอนาลอกเป็นระบบดจิทิลั ไดท้ําใหเ้กดิการหลอมรวมของเทคโนโลยทีั "งสองประเภทเขา้ดว้ยกนัและยากที�จะ
แยกออกจากกนัเป็นเอกเทศเช่นเดมิได ้เหน็ไดจ้ากปรากฏการณ์ที�เกดิขึ"นแลว้ในหลายประเทศคอืการเปลี�ยนระบบ
การแพร่ภาพวทิยุโทรทศัน์ จากระบบอนาลอกไปสู่ระบบดจิทิลั ซึ�งมขีอ้ด ีคอื นอกจากคุณภาพของภาพและเสยีง
รายการโทรทศัน์จะดขีึ"นแล้ว ยงัเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการรบัส่งสญัญาณ ทําให้สามารถเพิ�มจํานวนช่อง
รายการจากเดมิอย่างน้อย 2-3 เท่าโดยใชป้รมิาณคลื�นความถี�เท่าเดมิ ซึ�งคลื�นความถี�ที�เหลอืจากการยกเลกิระบบ
อนาลอกนี"จะสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการใหบ้รกิารการสื�อสาร หรอืการแพร่ภาพกระจายเสยีงแบบอื�นๆ ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ"น และช่วยลดปญหาการเหลื�อมลํ"าในการเขา้ถงึสารสนเทศและความรูไ้ด ้ นอกจากนี" ั
การแพร่ภาพกระจายเสยีงจะสามารถทําไดผ่้านสื�อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น TV (ในรูปของ  IPTV หรอื Internet-
Protocol TV) หรอื การนําอนิเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) มาใช้สาํหรบัการรบัส่งสญัญาณของ
คอมพวิเตอร ์เครื�องรบัโทรทศัน์ หรอื Mobile TV ซึ�งเป็นการสง่สญัญาน video เขา้สูอุ่ปกรณ์สื�อสารเช่น  
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โทรศพัทม์อืถอื, laptops, PDAs, และอื�นๆ ทาํใหโ้อกาสในการเขา้ถงึความรูแ้ละสารสนเทศเปิดกา้วไกลอกีมากซึ�ง
ปจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่ไั ดม้นีโยบายที�ชดัเจนเพื�อรองรบัการเปลี�ยนผ่านของเทคโนโลยแีละบรกิารที�จะเกดิขึ"นใน
อนาคตอันใกล้อย่างชัดเจน ขณะที�ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้มีการเจรจาหารือรวมทั "งพยายาม                    
ทาํขอ้ตกลงและแผนในการเปลี�ยนผ่านดงักล่าวแลว้ในหลายเวท ี

 

3.4 สถานภาพตลาดและอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

3.4.1 ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

ตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื�อง ท่ามกลางการยอมรบั
เทคโนโลยทีี�เพิ�มขึ"นตามลําดบัของผูใ้ชใ้นประเทศ  ทั "งภาครฐั  ธุรกจิเอกชน  และประชาชนทั �วไป    ความตื�นตวัต่อ
การใชเ้ทคโนโลยทีี�เพิ�มขึ"นตามการเปลี�ยนแปลงและความกา้วหน้าของเทคโนโลยโีลก  รวมถงึการใชง้านที�ง่ายขึ"น 
สะดวกขึ"น หลากหลายขึ"น และราคาที�ตํ�าลงของอุปกรณ์  โดยเฉพาะผูใ้ชภ้าคธุรกจิเอกชน  ที�ใหค้วามสาํคญักบัการ
ใชไ้อทเีพื�อการบรหิารจดัการมากขึ"นตามลําดบั  ในปี 2550 ตลาด ICT ในประเทศไทยมมีูลค่าประมาณ 537,818 
ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่รอ้ยละ 72.7 เป็นมูลค่าตลาดสื�อสาร และเมื�อเปรยีบเทยีบการขยายตวัของตลาดกบัการ
ขยายตวัของภาคการผลติมวลรวมทั "งประเทศ (GDP)  ซึ�งในปี  2551  คาดว่าตลาด ICT16  ไทยจะเตบิโตรอ้ยละ 
13.1  ในขณะที�มกีารคาดการณ์การเติบโตของ  GDP17  ที�ร้อยละ  5.6  โดยตลาดที�มีการเติบโตสูงที�สุดได้แก่               
การบรกิารดา้นคอมพวิเตอร์ รองลงมาไดแ้ก่ ตลาดซอฟต์แวร์ สื�อสาร และฮารด์แวร์ ตามลําดบั ยิ�งแสดงใหเ้หน็
อย่างชดัเจนว่าอุตสาหกรรมที�เกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  โดยเฉพาะซอฟต์แวรแ์ละการบรกิาร
ดา้นคอมพวิเตอร ์ยงัเป็นอุตสาหกรรมที�มศีกัยภาพสาํหรบัประเทศไทย  

เมื�อเปรยีบเทยีบการใชห้รอืการบรโิภค ICT ในภาครฐั  ธุรกจิเอกชน  และครวัเรอืน  พบว่าถงึแมจ้ะมกีารใช้
เพิ�มขึ"นแต่ภาครฐัยงัมสีดัสว่นการใชต้ํ�ากว่าภาคอื�นๆ  และมแีนวโน้มถูกกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของปจจยัดา้นั
การเมอืงในระดบัหนึ�ง18 สาํหรบัภาคเอกชนนั "น  มแีนวโน้มการใช้ที�ดขี ึ"นตามลําดบั  กล่าวคอืนอกจากการเหน็ว่า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเป็นสิ�งมปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการขององคก์รตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้นั "น 
อกีเหตุผลหนึ�งที�สาํคญักค็อืการที�ผูป้ระกอบการเผชญิการแข่งขนัในเวทกีารคา้ระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ  มาก
ขึ"น มกีารออกมาตรฐาน กฎระเบยีบที�ตอ้งอาศยัการตรวจสอบ เปิดเผยขอ้มลูกระบวนการผลติที�เป็นสากลมากขึ"น 
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเขา้มาช่วยผูป้ระกอบการในกระบวนการเหล่านี"ไดใ้นระดบัหนึ�ง 

                                                 
16 ที�มา: “โครงการศกึษาศกัยภาพตลาดซอฟตแ์วร”์ ปี 2550, ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ 2551 
17 สํานกังานเศรษฐกจิการคลงั, มกราคม 2551 
18 ที�มา: “โครงการศกึษาศกัยภาพตลาดซอฟตแ์วร”์ ปี 2550, ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ 2551 
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แผนภาพที� 3.3  สดัสวนตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามกลุมผูบ้รโภค่ ่ ิ  ครวัเรอืนรวมธรุกจิ  

ในครวัเรอืนขนาดเลก็ (จะเหน็วาแนวโน้มของการบรโภคภาครฐัลดลงเมื�อเทียบระหวางปี่ ่ิ  2549/2550) 
ที�มา :SIPA/NECTEC/SWP 

 อย่างไรกต็าม ถงึแมป้จจุบนัภาคธุรกจิั  จะเป็นภาคที�มสีดัสว่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
มากที�สุด  แต่เมื�อเปรยีบเทยีบจํานวนธุรกจิที�ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกจิทั "งหมด  กย็งัมสีดัส่วนน้อยอยู่มาก 
ดงันั "น จงึเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศไทยในการขยายตลาดใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี"นําเทคโนโลยี
ไปเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ และเพิ�มขดีความสามารถการแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้กีมาก 

3.4.2 อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละดจทลัคอนเทนต์ิ ิ  

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ นับเป็นอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ                  
การสื�อสารที�มศีกัยภาพสาํหรบัประเทศไทยในปจจุบนัั  ทั "งนี"ดูไดจ้าก อตัราการเตบิโตของตลาดที�มอีย่างต่อเนื�อง 
โดยตลาดซอฟต์แวร์นั "นมกีารเตบิโตโดยเฉลี�ยนับแต่ปี 2541 สงูถงึรอ้ยละ 20.7 โดยในปี 2551 มมีูลค่า 62,900 
ลา้นบาท19  มผีูป้ระกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมนี"แลว้กว่า 1,300 ราย ในขณะที�อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ใน
ประเทศไทย กม็กีารเตบิโตอย่างต่อเนื�องทั "งในการผลติและการบรโิภค โดยในช่วงปี 2547-2549 อุตสาหกรรม 
ดิจิทัลคอนเทนต์ด้านแอนิเมชั �นและเกมของไทย มีการเติบโตสูงกว่าร้อยละ 5020  และมีการคาดการณ์                      
ว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั �นของไทยจะมมีลูค่าถงึ 8,700 ลา้นบาท ในปี 2553 

อย่างไรกต็าม ในปจจุบนัยงัไม่มกีารกาํหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนทข์องไทยอย่างชดัเจน ั
ในที�นี"จงึไดอ้า้งองิขอบเขตของอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนท์จากรายงานการศกึษาของสาํนักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ21 ซึ�งได้แบ่งอุตสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนท์ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่                      
1) Mobile Application 2) CAI, e-Learning 3) Web Design 4) Animation และ  5) Games นอกจากนี" 
สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนกไ็ด้กําหนดประเภทของธุรกจิในอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนทท์ี�จะให้
การสง่เสรมิโดยแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 1) Animation, Cartoon & Characters 2) Computer-generated 
Imagery  3) Web-based Application  4) Interactive Application  5) Game, Window-based Mobile, Console, 

                                                 
19 ประกอบดว้ย Enterprise Solution, Mobile Application, Embedded Software, Other 
20 ที�มา: รายงานการศกึษาอตุสาหกรรมแอนิเมชั �นและเกมในประเทศไทย ปี 2549 , สํานกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(SIPA), 2550 
21 ที�มา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2546, ‘รายงานการศกึษาการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ไทย’, URL: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=117 [สบืคน้เมื�อวนัที� 2 พ.ค. 2550].  
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Platform, PDA, Online Game, Massive Multi-Player Online Game  6) Wireless Location Based Service 
Content  7) Visual Effects  8) Multimedia Video Conferencing Application  9) E-Learning Content via 
Broadband and Multimedia  10) Computer-aided Instruction  ทั "งนี" เมื�อศกึษาถงึนิยามของอุตสาหกรรมดจิทิลั
คอนเทนทใ์นต่างประเทศ พบว่าอาจจะมขีอบเขตที�กว้างกว่าที�กําหนดไว้ขา้งต้น เช่นในกรณีของ OECD ยงัได้
รวมถงึสื�อสิ�งพมิพ ์การพนนั โฆษณา การออกแบบแฟชั �น เป็นตน้22  

ดังนั "น การกําหนดนโยบายที�เกี�ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในรายละเอียด จะต้องคํานึงถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอร์เน็ตที�ส่งผลใหก้ารกําหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมดจิทิลัคอน
เทนตย์ากที�จะสมบรูณ์และควรมกีารศกึษาเชงิลกึเพื�อกําหนดขอบเขตที�ชดัเจนต่อไป ในที�นี" เมื�อพจิารณาถงึการมี
อยู่ของขอ้มูล จงึไดก้ําหนดขอบเขตของดจิทิลัคอนเทนต์ใหค้รอบคลุม 1) Games  2) Animation 3) e-Learning 
Content 4) Advertising (Printing, Tv Advertising, Magazine) 5) Film 6) Music 7) Broadcasting ซึ�งมมีูลค่า
รวมกนั ณ ปี 2551 ประมาณ 82,000 ลา้นบาท  

ลกัษณะที�สาํคญัของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์และดจิทิลัคอนเทนต์ คอืเป็นอุตสาหกรรมที�ใชป้จจยัการผลติั
หลกัเป็นทุนมนุษย์ หรอืใชส้ติปญญาั  ความคดิสร้างสรรค ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและทรพัย์สนิทางปญญาั  ซึ�ง
สามารถสรา้งมลูค่าเพิ�มไดอ้ย่างมหาศาลเมื�อเทยีบกบัอุตสาหกรรมแปรรปูและเพิ�มมลูค่าใหก้บัวตัถุดบิประเภทอื�นๆ 
ไดดว้ย ถงึแมว้่าอุตสาหกรรมดงักล่าว จะถูกครองตลาดโดยผูผ้ลติต่างประเทศ ในโลกตะวนัตก แต่ผูป้ระกอบการ
ของไทย กไ็ด้มกีารพฒันาคุณภาพผลงานของตนเองอย่างต่อเนื�อง หากมกีารสนับสนุนอย่างจรงิจงัจากภาครฐั                 
กน่็าจะมโีอกาสเขา้สูต่ลาดโลกซึ�งมมีลูค่ามหาศาล 

 

 

music, 7100, 5%
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film (TV+movie), 
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game, 10316, 7%
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advertising 

(printing+TV 
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Digital content, 

Value=82404, 55%

SW Ind., 

Value= 62900, 42%

IT Outsourcing, 

Value=4080, 3%

 

 
แผนภาพที� 3.4  (ซ้าย) มลูคาตลาดแอนเมชั �นในประเท่ ิ ศไทยปี 2549-2553 (ขวา) มูลคาทางเศรษฐกจของ่ ิ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยปี 2551 
ที�มา : SIPA, 2550 และ 2552. 

                                                 
22 OECD (2006), Working Party on the Information Economy, Digital Broadband Content: digital content strategies and policies 
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3.4.3 การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีและผลกระทบตอตลาดและ่ อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื�อสารของประเทศไทย 

การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยมีนีัยสาํคญัอย่างยิ�งต่อการพฒันา ICT ของประเทศไทย ทั "งนี"เนื�องจาก
ปจจุั บนัประเทศไทยเป็นประเทศที�รบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาประยุกต์ใชก้บัการพฒันา ICT ในประเทศเป็น
หลกั ดงันั "นการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยจีงึเป็นทั "งโอกาส ในแง่ที�ทําให้ประเทศไทยสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยทีี�
เหมาะสม ราคาถูก และมคีวามกา้วหน้าไดโ้ดยที�ไม่ตอ้งพฒันาดว้ยตนเองแต่ต้น เพยีงแต่ต่อยอดเทคโนโลยนีั "นให้
ถูกตอ้งเหมาะสมเท่านั "น ในทางตรงขา้ม เทคโนโลยอีาจเป็นอุปสรรคอนัใหญ่หลวงต่อการพฒันา ICT (รวมถงึการ
พฒันาด้านอื�นๆ) ของไทย หากเราไม่รู้จกัเลอืกที�จะรบั และเลอืกที�จะต่อยอดเทคโนโลยทีี�เหมาะสม ซึ�งจะทําให้
ประเทศมีแนวโน้มที�จะใช้เทคโนโลยีที�มีราคาแพง และไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรมการดําเนินชีวิตของคนไทย                
กเ็ป็นได ้

สําหรบัเทคโนโลยใีนด้านฮาร์ดแวร์ ในระยะเวลาอนัใกล้นี" แนวโน้มเทคโนโลยดี้านฮาร์ดแวร์ของโลก             
มลีกัษณะที�สาํคญัคอื ราคาของอุปกรณ์มแีนวโน้มลดตํ�าลง (เมื�อเทยีบประสทิธภิาพกบัราคา) แต่ราคาตั "งต้นจะปรบั
สูงขึ"นตามความสามารถและศักยภาพที�ดีขึ"นของอุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ทุกประเภทมีแนวโน้มจะมีขนาดเล็กลง 
สามารถเคลื�อนยา้ยได ้(Mobility) สะดวก ในขณะที�จะมคีวามสามารถหลากหลายขึ"น รวมถงึสื�อสารและเชื�อมต่อกนั
ง่ายขึ"น  สําหรบัลกัษณะการทํางานจะมลีกัษณะกระจายศูนย์ ทํางานเป็นคลสัเตอร์ (From centralized to 
distributed-pervasive computing) สาํหรบัประเทศไทย ปจจุบนัเป็นฐานการผลติั  Hard Disk Drive (HDD) ที�ใหญ่
ที�สุดในโลก ดงันั "นความก้าวหน้าของเทคโนโลยดี้าน HDD อย่างต่อเนื�อง ย่อมช่วยสร้างโอกาสในการพฒันา
อุตสาหกรรม HDD  อุตสาหกรรมชิ"นส่วน HDD ตลอดจนอุตสาหกรรมสนับสนุนที�เกี�ยวขอ้งในประเทศ เช่น การ
ขึ"นรูปความเที�ยงตรงสงู การผลติอตัโนมตัิ ฯลฯ  สําหรบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื�นๆ ที�น่าจะมบีทบาทต่อการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ผลติของไทยไดแ้ก่ การที�เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม่ที�ทําใหร้าคาต่อหน่วยของ RFID ลดลงได้
มาก ทุกธุรกจิน่าจะสามารถนํามาใชอ้ย่างแพร่หลายในปีพ.ศ. 2553 ทําให้ธุรกจิทั "งขนาดเลก็และใหญ่จะสามารถ
เชื�อมโยงขอ้มูลกนัไดทุ้กที�ทุกเวลา ซึ�งอาจส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมดา้นซอฟต์แวรใ์นประเทศ (ที�เกี�ยวขอ้ง) สามารถ
แทรกตวัเขา้ไปมบีทบาทในการประยุกตใ์ชง้านในบรบิทแบบไทย 

เทคโนโลยดี้านซอฟต์แวร์ จะมกีารเปลี�ยนแปลงอย่างมากในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี" มแีนวโน้มที�การ
บริการด้านซอฟต์แวร์จะสามารถเชื�อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ  (Convergence) ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร ์
โทรศพัท์มอืถือ อุปกรณ์พกพาขนาดเลก็ต่างๆ มากขึ"น การบรกิารมลีกัษณะเป็นเวบ็มากขึ"น และคดิค่าบรกิาร
ซอฟต์แวร์ในลกัษณะ Transaction base แทนที�จะต้องเสยีค่าลขิสทิธซิอฟต์แวร์ นอกจากนั "น� จะเกดิรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ ที�มีความฉลาด มีความเป็นอตัโนมตัิ สามารถบูรณาการขอ้มูลจากหลายแหล่งขอ้มูล 
สามารถตอบสนองความตอ้งการขอ้มูล และการประกอบธุรกรรมของของผูใ้ชไ้ดด้ยีิ�งขึ"น ซึ�งอาจอยู่ในรูปแบบของ
โปรแกรมตวัแทนที�มคีวามอจัฉรยิะ สนบัสนุนการเขา้ถงึขอ้มลูและการทาํธุรกรรมของผูใ้ช ้สนับสนุนการสื�อสารกบั
โปรแกรมตัวแทนอื�นๆ สามารถปรับการทํางานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนได้ดียิ�งขึ"น 
เทคโนโลยทีี�มาสนับสนุนไดแ้ก่ Web 2.0  SaaS (Software-as-a-Service)  Semantic Web ฯลฯ  ในส่วนของ
เทคโนโลยทีี�เกี�ยวกบั Open Sources จะมกีารประยุกต์ใชง้านอย่างแพร่หลายขึ"น และมโีอกาสเป็นทางเลอืกสําหรบั
ผู้ใช้ใหม่ๆ ที�มเีงนิทุนไม่สูงนัก นอกจากนั "น Open Sources ยงัเป็นโอกาสสําหรบันักพฒันาคนไทย ที�จะแสดง
ศกัยภาพ รวมถงึพฒันาต่อยอดดา้นการจิยัและพฒันาของประเทศ จากเทคโนโลยดีา้นนี" เนื�องจากมตีน้ทุนตํ�า  
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ในด้านเทคโนโลยสีื�อสารโทรคมนาคมและเครอืข่าย (Communications and Networks) มแีนวโน้มจะ
เปลี�ยนไปในแนวทางที�ใชง้านง่ายขึ"น สะดวกขึ"น รวมถงึมทีางเลอืกมากขึ"น เช่นเดยีวกบัเทคโนโลยดีา้นฮารด์แวร ์และ
ซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะการเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ต สามารถทําไดห้ลากหลาย  เป็นโอกาสสาํคญัในการพฒันาโครงข่าย
ปลายทาง (Last Mile Access) ของประเทศไทย ซึ�งหากเน้นการออกแบบใหส้ามารถรองรบับรกิารบรอดแบนดแ์ละ
สื�อประสม (multimedia) ซึ�งมแีนวโน้มที�จะต้องการความเรว็ในการรบัส่งที�เพิ�มมากขึ"น ในปจจุบนั ั DSL เป็น
เทคโนโลยทีี�ถูกนํามาประยุกต์ใชม้ากที�สุด อย่างไรกต็าม คาดว่าในอนาคตเทคโนโลย ีbroadband wireless เช่น 
WiMAX และ 3G จะถูกนํามาประยุกตใ์ชม้ากขึ"น และจะเป็นเทคโนโลยหีลกัในการใหบ้รกิารบรอดแบนด ์เนื�องจาก
ใช้เงินลงทุนที�ตํ� ากว่า มคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการตดิตั "งอุปกรณ์ ประเดน็ที �สําคญัอกีประการหนึ�งขอ
เทคโนโลยสีื�อสารโทรคมนาคมและเครอืข่าย คอืประเทศไทยมคีวามจําเป็นต้องการทําวจิยัและพฒันาต่อยอดใน
ส่วนของเทคโนโลยเีพื�อการรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัระบบการสื�อสารยุคหน้า (Secured Networks) อย่าง
ต่อเนื�องและจรงิจงั เพื�อสรา้งให้เกดิความมั �นคงของระบบ ลดการสญูเสยีหรอืความเสี�ยงดา้นสารสนเทศและการ
สื�อสาร  

3.4.4 การวจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาริ  

การวิจยัและพฒันาเป็นพื"นฐานสําคญัในการสร้างความเข้มแขง็ให้ประเทศได้ในระยะยาว จากขอ้มูล
ปจจุบนั พบว่ั าประเทศไทยมกีารวจิยัและพฒันาค่อนขา้งตํ�าเมื�อเทยีบกบัหลายประเทศทั �วโลก จากการจดัอนัดั
ความสามารถในการแข่งขนัประจําปี   2549 ของ  61 ประเทศ โดยสถาบนันานาชาตเิพื�อการจดัการ (Institute for 
Management Development: IMD) พบว่าค่าใชจ้่ายดา้น  R&D ต่อ  GDP ของประเทศไทยอยู่อนัดบั   58  ในขณะที�
ค่าใชจ้่ายดา้น  R&D ในภาคธุรกจิ  ต่อ  GDP อยู่อนัดบัที�   55  จํานวนนักวจิยักอ็ยู่ในระดบัตํ�า  ขอ้มูลจาก  Science 
Citation Index  พบว่า  ผลงานตพีมิพด์า้น  ICT  และอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยต่อประชากร   1  ลา้นคน  แมจ้ะมจีํานวน
มากกว่าประเทศเวยีดนาม  ฟิลปิปินส ์ อนิเดยี  และอนิโดนีเซยี  แต่กน้็อยกว่าประเทศคู่แข่งสําคญั  เช่น  สงิคโปร์ 
มาเลเซยี  ซึ�งสะทอ้นว่าคนไทยการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร  และบทความวชิาการดา้น  ICT  อยู่ในระดบัตํ�า    ในส่วนของ
สทิธบิตัร ในปี  2549  ประเทศไทยมสีทิธบิตัรดา้น  ICT  เพยีง   10  รายการเท่านั "น    จากสถติดิงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าประเทศไทยยงัมคีวามสามารถและศกัยภาพในการพฒันานวตักรรมดา้น ICT ไม่สงูนกั 

ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยก็อยู่ในระดับตํ�าเช่นกนั โดยในปี 2548 
ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาต่อ GDP ของประเทศไทยมพียีงรอ้ยละ 0.24 เท่านั "น สะทอ้นว่าการประดษิฐ์
คดิคน้ดา้นนวตักรรมใหม่ๆ ของคนไทยยงัไม่สงูนกั จงึไม่แปลกที�ประเทศไทยต้องสญูเสยีเงนิตราเพื�อนําเขา้สนิคา้
เทคโนโลยจีากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก อย่างไรกต็าม จากที�กล่าวมาขา้งต้น เป็นสถิติด้านวจิยัและพฒันา
โดยรวมทุกสาขาการวจิยั ยงัไม่มหีน่วยงานใดจดัเกบ็การวจิยัดา้น ICT โดยเฉพาะ 

จากรายงานการจดัทําฐานข้อมูลและตัวชี"วดัเพื�อการบริหารจดัการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพงานวิจยั              
ใน 4 สาขาเทคโนโลย ีECTI โดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิไดก้ล่าวถงึประเดน็หนึ�ง
ที�น่าสนใจคอื ความสมัพนัธข์องผลงานวจิยักบัค่าใชจ้่ายดา้น ICT กล่าวคอื หากประเทศไทยยิ�งมจีํานวนบทความ
และสทิธบิตัรดา้น ECTI มาก กจ็ะส่งผลใหม้กีารใชจ้่ายทางดา้น ICT มากดว้ย ซึ�งกจ็ะส่งผลดต่ีอการเตบิโตของ
ตลาดในประเทศ ดังนั "นประเทศไทยจึงควรให้ความสําคัญเกี�ยวกับการการเร่งสร้างฐานความรู้ใหม่ๆ                         
ในด้านวิชาการผ่านจํานวนบทความและเร่งการสร้างสิ�งประดิษฐ์ใหม่ๆ ผ่านสทิธบิตัรเพื�อให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถนําผลงานเหล่านี"ไปสรา้งมลูค่า (value creation) ใหก้บัระบบเศรษฐกจิและประชากรในประเทศต่อไป 
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3.5 สถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ในภาคธรุกจิ  
ปจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารได้ทวคีวามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพและเพิ�มขดีคั วาม

ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าในภาคอุตสาหกรรมหรอืการบรกิาร อย่างไรกต็าม 
โดยรวมแลว้ภาคธรุกจิของประเทศไทยยงัมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต 
และเวบ็ไซต์) ค่อนขา้งน้อย จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาต ิพ.ศ. 2549 มภีาคธุรกจิในประเทศไทย
เพยีงรอ้ยละ 20.5 ที�มกีารนําเอาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการทาํงาน รอ้ยละ 11.3 ที�สามารถเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ต และ
มเีพยีงรอ้ยละ 3.9 ที�มเีวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองเพื�อใชส้าํหรบัเผยแพร่ขา่วสาร หรอืดาํเนินธุรกจิอื�นๆ  
 

 
 

แผนภาพที� 3.5 สดัสวนก่ ารใช้ ICT ในภาคการผลติ /ธรุกจิ  ปี 2549 จาํแนกตามภมูภาคิ  
ที�มา: การสาํรวจขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (สถานประกอบการ), สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ 

 
 

นอกจากนี" เมื�อเปรยีบเทียบการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ  
พบว่าการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การมีคอมพิวเตอร์ การใช้
อนิเทอร์เน็ต และการมเีวบ็ไซต์ยงักระจุกตวัอยู่ในเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แสดงว่ายงัมคีวามเหลื�อมลํ�า              
ในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและความรู ้ระหว่างธุรกจิในประเทศไทยค่อนขา้งมาก โดยที�ภาคใต้และภาคกลาง           
มสีดัสว่นการมกีารใชท้ี�ดกีว่าภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพอสมควร 

ยิ�งไปกว่านั "น หากพจิารณาในมติขินาดของธุรกจิจะพบว่า ธุรกจิขนาดเลก็ที�มจีํานวนพนักงาน 1-15 คนเป็น
กลุ่มที�มกีารใช ้ICT น้อยที�สุด และขนาดของบรษิทัมผีลโดยตรงต่อปรมิาณการใช ้ICT โดยสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ที�มพีนักงาน 200 คนขึ"นไป มีการใช้คอมพวิเตอร์เกือบจะทุกราย และมกีารใช้อนิเทอร์เน็ต ในสดัส่วนที�สูงถึง  
รอ้ยละ 99.5 และ 93.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 3.4 สดัสวนของธรุกจที�มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ่ ิ การสื�อสาร จาํแนกตาม 
ขนาดของธรุกจิ  

จาํนวนลกูจ้าง คอมพวเตอร์ิ  อนเทอรเ์น็ติ  เวบ็ไซต ์

1-15 คน 18.1 9.2 2.8 

16-25 คน 78.6 54.7 21.2 

26-30 คน 88.0 64.4 28.0 

31-50 คน 90.1 69.6 35.0 

51-200 คน 96.7 83.5 46.3 

มากกว่า 200 คน 99.5 93.5 65.6 
ที�มา: การสาํรวจขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ.2550, สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ 

กล่าวโดยสรุป ธุรกจิที�อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความได้เปรยีบธุรกิจในภูมิภาคด้านการมีใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อเพิ�มผลติภาพ ซึ�งขอ้มลูนี"สอดคลอ้งและเป็นไปในทางเดยีวกบัการมโีครงสรา้ง
พื"นฐานสารสนเทศและการสื�อสาร ซึ�งปจจุบนัยงักระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  นอกจากนี"จากผลการสาํรวจั
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติยงัพบว่า ธุรกจิขนาดใหญ่ในประเทศไทยมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร             
มาใชค่้อนขา้งสงู ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมกีารใช ้คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และ เวบ็ไซต์ ที�อยู่ในเกณฑด์ ีส่วนวสิาหกจิ
ขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ยงัมกีารใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวในการทํางานน้อยมาก ทั "งนี"อาจเนื�องมาจากธุรกจิขนาด
เลก็ (ซึ�งสว่นใหญ่เป็นธุรกจิครอบครวั) ยงัไม่เหน็ประโยชน์ของการนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชก้บั
ธุรกิจ หรอืยงัไม่เหน็ประโยชน์หรอืความคุ้มทุนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�ชดัเจนเท่าไรนัก                 
ซึ�งประเดน็นี"ควรไดร้บัการพจิารณาแกป้ญหาอย่างเร่งด่วนเนื�องจาก วสิาหกจิขนาดกลางและเลก็นั "นเป็นประเภทขั อง
ธุรกจิที�มจีาํนวนมากในประเทศ และมกีารกระจายตวัอยู่ในภูมภิาคสงู หากสามารถเพิ�มผลติภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
เหล่านี"โดยการนําเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม จะสง่ผลต่อการเพิ�มคุณค่าของสนิคา้และบรกิารในภาคเศรษฐกจิของ
ประเทศไดอ้กีมาก 

 
3.6  สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในภาครฐั 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  ฉบบัที�   1  ได้ให้ความสําคญักบัประชาชนในการเข้าถึง
บริการของภาครฐั  โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที�เน้นการนํา  ICT  มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร  และการให้บรกิาร            
ของภาครฐั ซึ�งปจจุบนัแมภ้าครฐัสว่นใหญ่มีั การใชแ้ละลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารไปมากพอสมควร            
แต่จากการสาํรวจความพรอ้มทางดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสท์ั �วโลก  (e-Government Readiness23)  ซึ�งพจิารณาความ
พร้อมใน   3  ด้าน  คือ 1) เว็บไซต์ภาครัฐ 2) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื"นฐานสารสนเทศ และ 3) ความพร้อม                
ดา้นทรพัยากรบุคคล พบว่าในภาพรวม ประเทศไทยมคีวามพร้อมอยู่อนัดบัที�  64 จาก   192  ประเทศทั �วโลก  ในดา้น
เวบ็ไซต์สําหรบัทําธุรกรรมกบัภาครฐั ของไทยอยู่อนัดบัที�  50 ตามหลงัประเทศเพื�อนบ้านในแถบอาเซยีนได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  และฟิลิปปินส์  โดยปญหาั และอุปสรรคที�สําคัญสําหรับการพัฒนา  e-Government                    
ของประเทศไทย คอืความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพื"นฐานสารสนเทศ  

                                                 
23 UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance, สามารถเขา้ถงึไดท้ี� 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf 
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ผลจากการประเมนิแผนแม่บท ICT ฉบบัที�   1 24  พบว่าการพฒันา  ICT  ในภาครฐัยงัไม่บรรลุเปาหมายตามที�้
กาํหนดไวใ้นยุทธศาสตรท์ั "งในเรื�อง การเชื�อมโยงฐานขอ้มูล  บุคลากร  และการบรหิารจดัการ  เนื�องจากมอุีปสรรคหลาย
ดา้น เช่น กฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของภาครฐั เป็นตน้ 

ในดา้นขอ้มลูและบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า มกีารพฒันาเครอืข่ายสื�อสารขอ้มูลเชื�อมโยงหน่วยงานภาครฐั
(Government Information Network: GIN) สามารถที�จะครอบคลุมหน่วยงานระดบักรมจํานวน   274  หน่วยงานได้
ตั "งแต่ปี  พ .ศ . 2549 สามารถเชื�อมโยงขอ้มูลระหว่างกรมภายในกระทรวงได ้ แต่การเชื�อมโยงระหว่างกรมยงัมไีม่มาก
นกั การพฒันาฐานขอ้มลู และมาตรฐานการแลกเปลี�ยนขอ้มลูอยู่ในระยะเริ�มต้น  ภายใต้โครงการพฒันาระบบสนับสนุน
การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานภาครฐัโดยใช้มาตรฐานขอ้มูลสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกสท์ี�พฒันาขึ"นตามแนวทาง  TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที�   1 
นอกจากนี"การจดัทําระบบขอ้มูลภูมสิารสนเทศ  (Geographic Information System: GIS) และการพฒันาโครงสรา้ง 
พื"นฐานขอ้มูลภูมสิารสนเทศ  (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ยงัไม่มกีารประสานขอ้มูลหรอืร่วมกนั
พฒันาเพื�อความประหยดัและเป็นมาตรฐานเดยีวกนัเท่าที�ควร  ในดา้นการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั  พบว่า 
บริการภาครฐัส่วนใหญ่เป็นบริการในลกัษณะให้ข้อมูล  สามารถสบืค้นข้อมูล  และมีเว็บบอร์ดเพื�อปฏิสมัพนัธ์กับ
ประชาชน (เป็นบรกิารระดบั Information และ Interaction) มเีพยีง  7 หน่วยงานเท่านั "นที�เป็นบรกิารระดบั  Integration 
ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารแบบหน้าต่างเดยีว (single window) ได ้

ในเรื�องการพฒันาบุคลากร หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยงัคงขาดบุคลากรที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาบรหิาร
จดัการขอ้มูล  ถึงแม้จะมผีูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู  (Chief Information Officer: CIO) ของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ แต่ CIO สว่นใหญ่กย็งัขาดความเขา้ใจในการนําเครอืข่ายสื�อสารเชื�อมโยงขอ้มูลหน่วยงานภาครฐัมาใช้
ในการใหบ้รกิารประชาชน  นอกจากนี"หน่วยงานภาครฐัยงัคงประสบปญหาเรื�องการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีั
สารสนเทศ เนื�องจากผลตอบแทนตํ�าและขาดมาตรการจงูใจที�เหมาะสม 

ในเรื�องของการบรหิารจดัการ แมว้่าจะมอีงคก์รของรฐัและองคก์รอสิระที�ทําหน้าที�กํากบัดูแลและส่งเสรมิการ
พฒันา  ICT อยู่หลายหน่วยงาน  เช่น  กระทรวง  ICT, กทช ., SIPA, NECTEC, TRIDI   แต่บทบาทหน้าที�ขององคก์ร
เหล่านี" ยงัมีความซํ"าซอ้นกนัอยู่  ทําให้การทํางานบางเรื�องซํ"าซอ้น  ขาดการบูรณาการ  ขาดความเป็นเอกภาพ   
นอกจากนี"การบรหิารจดัการโครงการดา้น ICT ในภาพรวมยงัดอ้ยประสทิธภิาพ  เนื�องจากยงัมลีกัษณะต่างคนต่างทํา 
ไม่ทํางานไปในทางเดยีวกนั  ขาดกลไกประสานงานที�ชดัเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตัิ  ไม่มกีารบูรณาการ
แผนงานดา้น  ICT และจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้ง ปญหาและอุปสรรคที�สาํคญัั ประการหนึ�งคอื ยงัขาดหน่วยงาน    
ที�รบัผิดชอบในการกํากบัการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท  ICT รวมถึงขาดระบบติดตามประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามแผนอย่างจรงิจงั25 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศภาครฐัไปสูก่ารเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสน์ั "น ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบที�สาํคญั  3 
 ประการ  คือ 1) โครงสร้างพื"นฐานสารสนเทศ  ในการสํารวจความพร้อมทางด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์  โครงสร้าง
พื"นฐานสารสนเทศของไทยยงัคงตํ�ากว่ามาตรฐานทั "งในระดบัโลกและเอเชยี ประเทศไทยจงึต้องเร่งพฒันาใหโ้ครงสรา้ง
พื"นฐานด้านสารสนเทศในภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามพร้อมโดยเรว็ที�สุด 2) การเชื�อมต่อโครงข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงานต่างๆ  เขา้ด้วยกนั  เพื�อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการแลกเปลี�ยนข้อมูลและให้บริการประชาชนใน

                                                 
24 รายงานผลการประเมนิแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทยฉบบัที� 1 พ.ศ. 2545-2549 กําลงัอยู่ระหวา่งปรบัปรงุ
แกไ้ขโดยมหาวทิยาลยัศลิปากร, มถุินายน 2551. 
25 ขอ้คดิเหน็จาก stakeholders ในการจดัประชมุเพื�อวเิคราะห ์SWOT 
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หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสทิธิภาพ  และปลอดภัย 3) การพฒันาบริการใหม่ๆ  โดยอาศยัเครือข่ายที�เชื�อมโยง
ระหว่างภาครฐัและเอกชน  เพื�อเขา้ถงึประชาชนในวงกวา้งมากขึ"น  ดงันั "นในเบื"องต้นต้องพฒันาโครงสรา้งพื"นฐานให้
เขม้แขง็ทั "งภายในและนอกองคก์รเป็นอนัดบัแรก ทั "งนี" กระทรวง ICT ไดเ้ริ�มโครงการสาํรวจสถานภาพปจจุบนัของการั
พฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Government) ประเทศไทย (เมื�อช่วงตน้เดอืนกรกฎาคม 2551) เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลการใช้
บรกิารผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐั สาํหรบัจดัทําทศิทางการพฒันา e-Government แบบกา้วกระโดด เพื�อใหก้าร
พฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบันานาประเทศไดจ้รงิ 

 

3.7  สรปุผลการวเคราะห ์ิ จดุแขง็ จดุออน โอกาส และภาวะ่ คกุคามตอก่ ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื�อสารของประเทศไทย  

การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมจุดแขง็  จุดอ่อน    โอกาส  และภาวะคุกคาม (SWOT)  ของการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย    เป็นการพจิารณาสภาวะแวดลอ้ม /ตวัแปรภายในประเทศไทย  ทั "งจุดแขง็ 
จุดอ่อน และสภาวะแวดลอ้ม/ตวัแปรที�อยู่ภายนอกประเทศ  ที�เป็นทั "งโอกาส และภยัคุกคาม    ซึ�งลว้นแต่มผีลกระทบต่อ
การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย สภาวะแวดลอ้มภายนอก  และภายใน  อนัมอีทิธพิลสงู
ต่อการพฒันา ICT ของไทย จากสถานภาพการพฒันา ICT ของประเทศไทยดงัที�ไดนํ้าเสนอใน 3.1-3.6 รวมถงึการเขา้
ร่วมแสดงความคดิเหน็ของผู้มสี่วนไดเ้สยี/มบีทบาทโดยตรงต่อการขบัเคลื�อน ICT ของประเทศไทย นํามาสู่บทสรุป 
SWOT ของการพฒันา ICT ของประเทศไทย  และไดม้กีารจดัอนัดบัความสาํคญัของสภาวะแวดลอ้มดงักล่าว โดย
สามารถสรุปประเดน็ที�เป็น SWOT สําคญัยิ�งในการพฒันา ICT ของประเทศไทย จากมุมมองของ stakeholders  
7 ลาํดบัแรก และเป็นที�น่าสงัเกตว่า การพฒันาบุคลากรและการบรหิารจดัการเป็นจุดอ่อนที�สาํคญัของการพฒันา  ICT 
ประเทศไทย ที�ต้องเร่งดําเนินการแก้ไข ดงันี" (รายละเอยีดของผลการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมดงักล่าวปรากฎใน
ภาคผนวก)  
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โอกาส จดุแขง็ 
• นโยบายที�จะพฒันาประเทศไปสู่สงัคมฐานความรู ้ทําใหม้คีวาม
ตอ้งการ content เพื�อการเรยีนรูม้ากขึ"น 
• แนวโน้มความตอ้งการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พิ�มขึ"น เป็น
โอกาสต่อการพฒันาการใหบ้รกิารโครงสรา้งพื"นฐานดา้น ICT 
• อนิเทอร์เน็ตเป็นโอกาสใหเ้กดิช่องทางธุรกจิ และความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยทีาํใหบ้รกิารสะดวก และรวดเรว็ขึ"น เอื"อต่อการทําพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
• ประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากการหลอมรวมระหว่าง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โทรคมนาคม การแพร่ภาพและกระจาย
เสยีง ในการใหบ้รกิาร และการพฒันาโครงสรา้งพื"นฐานดา้น ICT 
• อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ท่องเที�ยว ซึ�งเป็นอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรข์องประเทศยงัมกีารใช ้ICT น้อย สามารถนํา ICT มา
ใชส้รา้งมลูค่าเพิ�มไดอ้กีมาก 
• การเรยีนรู ้ICT ข ั "นพื"นฐานเพิ�มขึ"นในกลุ่มคนทุกระดบั ส่งผลต่อ
การขยายตวัของตลาด ICT 
• การเปิดเสรทีางการคา้ (FTA, WTO) ทาํใหต้ลาดกวา้งขึ"น ไมไ่ด้
จาํกดัแค่ในประเทศไทย 

• มกีารเชื�อมต่อกบัต่างประเทศที�ด ี มเีครอืขา่ยสารสนเทศในทุกๆ 
จงัหวดั และมโีครงขา่ยหลกั (backbone) ในประเทศทั �วถงึ 
• รฐัมนีโยบายและโครงการที�ส่งเสรมิอุตสาหกรรม ICT และการมกีารใช ้ICT 
ไปสู่ชนบท ใหค้รอบคลุมทั �วประเทศ จงึช่วยสรา้งความเชื�อมั �นแก่ต่างประเทศ 
• มบุีคลากรที�มคีวามรูแ้ละทกัษะ ICT เพิ�มมากขึ"น และมผีูจ้บการศกึษา
ดา้น ICT มากขึ"นทั "งในระบบและนอกระบบ  
• ผูบ้รหิารทั "งภาครฐัและเอกชนมคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของ IT 
มากขึ"น ส่งผลใหเ้กดิการเพิ�มปรมิาณการใช ้IT ในประเทศ 
• การใหบ้รกิารโครงสรา้งพื"นฐานทั "งระบบใชส้าย/ไรส้าย  ในพื"นที�
ใหบ้รกิารที�เป็นเมอืงใหญ่ เช่น กรุงเทพ และเชยีงใหมม่อีย่างทั �วถงึ เป็น
การใช ้ICT เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุรกจิในภมูภิาค 
• มผีูป้ระกอบการรายใหม ่ที�ไดร้บัใบอนุญาตจาก กทช. เช่น การไฟฟานคร้
หลวงและการไฟฟาส่วนภมูิ้ ภาค สามารถใหผู้ป้ระกอบการรายย่อย เช่า dark 
fiber หรอืลงทุนในเทคโนโลย ีBPL สาํหรบัการใหบ้รกิาร last miles ไดเ้อง 
• มศีกัยภาพในดา้นการผลติ Software, Digital Content (เช่น Animation 
เป็นตน้) และ สื�อบนัเทงิต่างๆ สามารถรบังานจากต่างประเทศได ้

ภาวะคกุคาม จดุออน่  
• กฎระเบยีบภาครฐัเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิาร e-services ทาํ
ให ้e-government พฒันาไดช้า้กว่าประเทศเพื�อนบา้น 
• ประเทศคู่แขง่ที�สาํคญั (สงิคโปร,์ มาเลเซยี, เวยีดนาม, อนิเดยี, 
ฟิลปิปินส)์  มคีวามความกา้วหน้าดา้นการพฒันา  ICT เรว็กว่า
ประเทศไทย ในหลายๆ ดา้น ทาํใหป้ระเทศผล้งทุนดา้น ICT สนใจ
ลงทุนประเทศดงักล่าวมากกว่าประเทศไทย 
• ในสถานศกึษายงัขาดแคลนบุคลากรผูส้อน ที�มมีาตรฐาน และ
ประสบการณ์ในการสอน  ทาํใหก้ารพฒันาทกัษะดา้น ICT ยงัไม่
พฒันาเท่าที�ควร 
• ยงัมคีวามเหลื�อมลํ"าทางสงัคมและการกระจายรายไดท้ี�ไมเ่ป็
ธรรม และชอ่งว่างระหว่างวยั จงึเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึ ICT 
• ความรูแ้ละทกัษะในดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรซ์ึ�งเป็น
รากฐานของการพฒันาต่อยอดความรูด้า้น ICT ของเยาวชนไทย 
ไมเ่ขม้แขง็ 
• ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ (โดยเฉพาะ SME) ขาดทกัษะทาํใหไ้ม่
สามารถใช ้ICT ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
• คนไทยไมต่ระหนกัดา้นทรพัยส์นิทางปญหาั  และไมเ่หน็ค่าของ
ทรพัยส์นิทางปญญาของคนไทยดว้ยกนัเองั  

• งบประมาณสนบัสนุนดา้น ICT เพื�อการศกึษาไม่เพยีงพอ และไมส่มดุล มี
ผลต่อความเหลื�อมลํ"าระหว่างสถาบนัการศกึษาในเมอืงและต่างจงัหวดั และ
ความไมส่มดุลระหว่างงบประมาณในการซื"อ ICT และการพฒันาอุปกรณ์  
• โครงสรา้งพื"นฐานดา้น ICT เพื�อการศกึษา และการพฒันาธุรกจิในชนบท
ยงัไมเ่พยีงพอต่อการพฒันาการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
• ขาดแคลนบุคลากรที�มคีวามสามารถขั "นสงู เช่น วศิวกร นกัออกแบบ 
โปรแกรมเมอร ์และผูช้าํนาญเฉพาะดา้นต่างๆ เนื�องจากบุคลากรมน้ีอยและ
ผลติยาก 
• การกระจายโครงสรา้งพื"นฐานยงัไมท่ั �วถงึในชนบท ทั "งโครงขา่ย
โทรศพัทพ์ื"นฐาน/อนิเทอรเ์น็ต 
• หน่วยงานภาครฐัขาดการบรูณาการ และการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงาน และขาดการจดัการใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูไดง้่ายในการใหบ้รกิารประชาชน 
• ระบบการศกึษาสามญัในระบบไมไ่ดป้รบัตนเองใหท้นัต่อสถานการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ในขณะที�ประเทศไทยยงัไมไ่ดส้นบัสนุนการ
เรยีนรูท้ี�เกดินอกระบบการศกึษา (เชน่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื�อไปสอบ 
certification) เท่าที�ควร 
• ขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั "งการตดิต่อสื�อสาร การเรยีนรู ้และการ
ใชง้าน ทาํใหไ้มส่ามารถพฒันาต่อยอดองคค์วามรู ้และไมส่ามารถเจรจา
ต่อรองธุรกจิกบัต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

แผนภาพที� 3.6  จดุแขง็ จดุออน โอกาส และภาวะคกุคามของการพฒันา ่ ICT ประเทศไทยที�สาํคญั 

SSWWOOTT  SSWWOOTT  

SSWWOOTT  SSWWOOTT  
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จากการพจิารณา จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามอย่างเป็นระบบ นําไปสู่การพฒันา วิสยัทศัน์               
พนัธกจิ วตัถุประสงค ์เปาหมาย และยุทธศาสตรใ์นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารสาํหรบัประเทศ้
ไทย 6 ยุทธศาสตร ์ดงัรายละเอยีดในบทต่อไป 



                                                                                                                                                                                                                     
 

บทที� 4 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 

เนื�อหาในบทนี�เป็นการนําเสนอวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และมาตรการ/แผนงานที'
เกี'ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ'งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมด้านการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร ทั �งภายในและภายนอกประเทศ ตามหลกัการของ SWOT Analysis รวมทั �ง
การระดมความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร (stakeholders) ทั �ง
ภาครฐัและภาคเอกชน  

ทั �งนี� ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารของแผนแม่บทฯ ฉบบัที' 2 มหีลกัการ
และประเดน็สาํคญั สรุปไดด้งันี� 

1. มเีปาหมายในเชงิการพฒันาสูส่งัคมแห่งภูมปิญญาและการเรยีนรู ้ที'สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา้ ั
ประเทศตามที'กาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึ'งถอืเป็นแผนพฒันาฯ หลกัของประเทศ 

2. สานความต่อเนื'องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร
ของประเทศไทย (ฉบบัที' 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและประยุกต์ใช ้ICT ในดา้น
การคา้ (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตรท์ี' 5 และ 6), ดา้นการศกึษาและการพฒันา
คนและสงัคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตรท์ี' 1 และ 3) และในการดําเนินงานของภาครฐั เพื'อ
สนบัสนุนการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารและการบรกิาร (ในยุทธศาสตรท์ี' 4) นอกจากนี� ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
การพฒันาต่อยอดจากที'ไดด้ําเนินมาแล้วในช่วงแผนฯ ฉบบัที' 1 แต่ยงัไม่บรรลุเปาห้ มาย เพื'อให้เกดิผลที'เป็น
รปูธรรมโดยเรว็  

3. มุ่งเน้นการแกไ้ขสิ'งที'เป็นจุดอ่อนที'สาํคญัของการพฒันา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็นลําดบั
แรก ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคนใหม้คีวามเฉลยีวฉลาด (Smart) และรอบรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) (ดู
ความหมายในส่วนถดัไป) และ 2) การบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาต ิใหย้ดึหลกัธรรมาภบิาล นอกจากนี� ยงัให้
ความสาํคญักบัการเร่งพฒันาโครงข่ายความเรว็สงูใหม้กีารกระจายอย่างทั 'วถงึและราคาเป็นธรรมเนื'องจากเป็น
โครงสร้างพื�นฐานที'สาํค ัญสาํหรับการพัฒนาในสงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวตักรรม ที'อาศยั ICT 
เป็นพลงัขบัเคลื'อนหลกั และเป็นสิ'งที'ประเทศไทยยงัมรีะดบัการพฒันาที'ดอ้ยกว่าหลายๆ ประเทศ 

4. สอดคลอ้งกบัทศิทาง/เปาหมายของการพฒันา ้ ICT ระดบันานาชาต ิที'ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมแสดง
เจตจาํนงค/์จดัทาํพนัธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ'งเปาหมายในการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศและการ้ สรา้ง
โอกาสในการเขา้ถงึ ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื'อสรา้งสงัคมสารสนเทศ จากการประชมุ 
World Summit on the Information Society และเปาหมายใน้ การเขา้ถงึบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูอย่าง
ทั 'วถงึและเท่าเทยีม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏญิญากรุงเทพ ซึ'งรฐัมนตรทีี'
รบัผดิชอบดา้นสารสนเทศและการสื'อสารของกลุ่มประเทศ APEC ไดเ้หน็ชอบร่วมกนั 

5. ให้ความสําคญักบัการพฒันาที'มุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ทั �งในส่วนของการบริหารจดัการ ICT 
ระดบัชาติ ที'ต้องบรหิารจดัการอย่างมธีรรมาภิบาล (ในยุทธศาสตร์ที' 2) และการใช้ ICT ในภาครฐั เพื'อช่วย
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สนับสนุนให้เกดิธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ (ในยุทธศาสตร์ที' 4) ซึ'งเป็นวตัถุประสงคท์ี'กําหนด 
ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที' 10  

โดยประเดน็ที'กล่าวถงึในยุทธศาสตรท์ี' 2 เป็นสิ'งที'ต้องเร่งดําเนินการ เพื'อแกไ้ขจุดอ่อนของการพฒันา 
ICT ของประเทศที'พบจากการวเิคราะห ์SWOT ที'ชี�ใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยยงัมจีุดอ่อนและต้องปรบัปรุงในเรื'อง
การบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาต ิเพื'อใหม้คีวามชดัเจนในบทบาทหน้าที'ของหลายหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง มกีลไก
การทํางาน (รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ) ที'เอื�อให้เกิดการบูรณาการ และลดการซํ�าซอ้น                             
ระหว่างหน่วยงาน   

สว่นประเดน็ของยุทธศาสตรท์ี' 4 เป็นสิ'งที'ตอ้งดาํเนินการดว้ยเช่นกนั เนื'องจากภาครฐัเป็นกลไกที'สาํคญั
ในการพฒันาประเทศ และควรมบีทบาทเป็นผูนํ้าในการประยุกตใ์ช ้ICT เพื'อพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของ
การบรหิารและการบรกิารที'ใหแ้ก่ประชาชน ซึ'งกต็้องมุ่งเปาให้เกดิธรรมาภบิาลด้วย  ทั �งนี� ้ หลกัการของธรรมา- 
ภิบาล ตามที'กําหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก                   
มีองค์ประกอบที'สําคัญดังนี�  การมีส่วนร่วม (participation), การปฏิบัติตามกฎหมาย (rule of law),  
ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อขอ้เรยีกร้อง (responsiveness), การยดึถือความเหน็ส่วนใหญ่ 
(consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness), ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
(effectiveness and efficiency) และความรบัผดิชอบ (accountability)  

6. ใช้แนวปฏบิตัิที'สอดคล้องกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นให้เกดิการพฒันาที'สมดุลด้วยการ
สรา้งความเขม้แขง็จากภายใน โดย 

- เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที'จะสร้างของเพื'อใช้เองได้ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริม
ผูป้ระกอบการ เพื'อใหส้ามารถพึ'งตนเองไดใ้นระยะยาว 

- คาํนึงถงึความพรอ้มดา้นทรพัยากร และการใชอ้ย่างคุม้ค่า 

7. ให้ความสําคญักบัการพฒันาและการใช้ ICT เพื'อเสรมิสร้างความเข้มแขง็และความได้เปรียบ 
ในการแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิารที'ไทยมศีกัยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที'ยว และการ
บรกิารดา้นสขุภาพ โดยใชป้ระโยชน์จากภูมปิญญาทอ้งถิ'น วฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของไทย เพื'อนํารายได้ั
เขา้ประเทศ 

 
4.1 วสยัทศัน์ พนัธกจ และเป้าหมายิ ิ  

วิสยัทศัน์ 
 

“ประเทศไทยเป็นสงัคมอดุมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” 

 
 
 
 

“สงัคมอุดมปญญาั ” ในที �นี-หมายถงึสงัคมที �มกีารพฒันาและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสารอย่างชาญ
ฉลาด โดยใช้แนวปฏิบตัิของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนทุกระดบัมคีวามเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้
สารสนเทศ (Information literacy)  สามารถเขา้ถงึ และใช้สารสนเทศอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม มวีจิารณญาณและรูเ้ท่า
ทนั ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนและสงัคม มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสารที �มธีรรมาภบิาล (Smart 
Governance) เพื �อสนบัสนุนการพฒันาสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรมอยา่งยั �งยนืและมั �นคง 
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พนัธกจิ  

(1) พฒันากาํลงัคนใหม้คุีณภาพและปรมิาณที'เพยีงพอ ทั �งบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร 
(ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชพีอื'นๆ ทุกระดบั ที'มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั อย่างมคุีณธรรม จรยิธรรม เพื'อ
ร่วมขบัเคลื'อนประเทศไทยสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั 'งยนืและมั 'นคง 

(2) พฒันาโครงข่ายสารสนเทศและการสื'อสารความเรว็สงูที'มกีารกระจายอย่างทั 'วถงึ มบีรกิารที'มคุีณภาพ 
และราคาเป็นธรรม เพื'อใหเ้ป็นโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศหลกั ที'ทุกภาคส่วนสามารถใชใ้นการเขา้ถงึ
ความรู้ สร้างภูมิปญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ'มแก่ภาคั
เศรษฐกจิของประเทศ 

(3) พฒันาระบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารที'มธีรรมาภบิาล โดยมกีลไก กฎระเบยีบ 
โครงสร้างการบริหารและการกํากบัดูแล ที'เอื�อต่อการพฒันาอย่างบูรณาการ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม เพื'อสนับสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลใน
ระบบบรหิารจดัการประเทศ สอดคลอ้งกบัเปาหมายที'กาํ้ หนดในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

วตัถปุระสงค ์ 

(1) เพื'อพฒันากําลงัคนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร (ICT Professionals) ให้มปีรมิาณและ
คุณภาพตรงกบัความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ ทุกระดบั รวมถึงประชาชน
ทั 'วไป ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งสรรค ์พฒันา และใชI้CT อย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณ
และรู้เท่าทนั เพื'อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศไทยสู่สงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวตักรรม
อย่างยั 'งยนืและมั 'นคง 

(2) เพื'อสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร โดยใชแ้นวปฏบิตัขิอง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นความมเีอกภาพ การบูรณาการ การใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที'เกี'ยวขอ้ง เพื'อใหม้กีารจดัสรรผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชนในทุก
ภาคส่วนอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private 
Partnership) อย่างเหมาะสม 

(3) เพื'อสนับสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลติสู่การเพิ'มคุณค่า (Value Creation) ของสนิคา้และบรกิารบน
ฐานความรูแ้ละนวตักรรม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร 

(4) เพื'อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและปจเจกบุคคล โดยการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาั กสารสนเทศ 
ในกจิการของครวัเรอืนและชุมชน รวมถงึในการแสวงหาความรู ้ สรา้งภูมปิญญา การมสี่วนร่วมในระบบั
การเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวนั เพื'อนําไปสู่การพึ'งตนเองและลดปญหาความั
ยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ 

(5) เพื'อเสรมิสรา้งศกัยภาพของธุรกจิและอุตสาหกรรมที'เกี'ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร โดย
เน้นการเพิ'มมูลค่าเพิ'ม  (Value-Added) ในประเทศ  การวจิยัและพฒันา  และการใชป้ระโยชน์จากภูมิ
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ปญญาทอ้งถิ'น วฒันธรรมไทย และเอกลกัษณ์ของคนไทย เพื'อสนบัสนุนการพฒันาสู่สงัคมและเศรษฐกจิั
ฐานความรูแ้ละนวตักรรมอย่างยั 'งยนื 

เป้าหมาย1 

(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั �งประเทศ มคีวามรอบรู้ สามารถเขา้ถึง สร้างสรรค ์
และใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณ รู้เท่าทนั มีคุณธรรมและจรยิธรรม (Information Literacy)2            
ก่อเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้การทาํงาน และการดาํรงชวีติประจาํวนั  

(2) ยกระดบัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารของประเทศ โดยให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที'มรีะดบัการพฒันาสูงสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศที'มีการจดัลําดบัทั �งหมดใน 
Networked Readiness Index (ดรูายละเอยีดในกรอบขา้งล่าง)  

(3) เพิ'มบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารในระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ โดยมสีดัสว่นมลูค่าเพิ'มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 การกาํหนดเปาหมายในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ์หมายถงึเปาหมายที'ตอ้งบรรลุภายในระยะเวลาสิ�นสดุของแผน ้ ้ (พ.ศ.2556) ยกเวน้ในกรณี
ที'มกีารกําหนดเปาหมายที'หมายถงึปีอื'นๆ หรอืการกําหนดเป้ ้ าหมายรายปี จงึจะมกีารเขยีนระบุใหช้ดัเจน 
2 Information Literacy ปจจุบนัั ยงัไม่มกีารบญัญัติศพัท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ ที'ผ่านมาได้มผีู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ต่างๆ กนั เช่น การรู้
สารสนเทศ ความรูท้างสารสนเทศ ทกัษะการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสําคญัคอืการตระหนักถงึความสําคญัของการเขา้ถงึและสามารถใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศของปจเจกชนแต่ละบุคคลในการดํารงชวีติประจาํวนั และการประกอบอาชพี ในขณะที'เริ'มเป็นที'ยอมรบักนัอย่างกว้างขวางถงึั
บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร ในการจดัเกบ็ ผลติ และแพรก่ระจายสารสนเทศและความรูใ้หเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และกวา้งขวางยิ'งขึ�น  

UNESCO (2008, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper)  ได้นิยาม Information Literacy ว่าหมายถึง
ความสามารถของปจเจกชนในการ ั (1) ตระหนกัรูถ้งึความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถ้งึวธิกีารในการสบืค้นเพื'อหาขอ้มูล/สารสนเทศที'ต้องการ 
รวมถงึตอ้งสามารถประเมนิคุณภาพของสารสนเทศที'สามารถหามาได้ (3) รูจ้กัวธิกีารจดัเกบ็และเรยีกขอ้มูล/สารสนเทศมาใชเ้มื'อต้องการ (4) สามารถ
ใชข้อ้มลู/สารสนเทศอย่างมปีระสทิธผิลและมจีรยิธรรม (5) สามารถประยุกตใ์ชส้ารสนเทศเพื'อสรา้งและสื'อสารความรู ้ 

ปจจบุนัั  UNESCO อยู่ระหว่างดําเนินการจดัทําดชันีที'สามารถใชป้ระเมนิ Information Literacy โดยรวบรวมกลุ่มตวัชี�วดั (indicators) ที'ช่วยบ่งชี�การม ี
Information Literacy โดยใช้ฐานของกลุ่มตวัชี�วดัจากแนวคิดและเปาหมายที'มกีารตกลงกนัในเวทรี้ ะดบันาชาตทิี'สําคญัอย่าง  Education for All, 
Millennium Development Goals, World Summit on the Information Society เป็นพื�นฐานของการจดักลุ่มตวัชี�วดัเบื�องตน้ 
 

Networked Readiness Index (NRI) 

ดชันีบ่งชี�ระดบัความพร้อมของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร และโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร 
ในการพฒันาประเทศ ที'ครอบคลุมทั �งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครฐั ซึ'งจดัทําขึ�นโดย World Economic Forum และมีการรายงานใน Global 
Information Technology Report เป็นประจาํทกุปี   ดชันี NRI ประกอบดว้ยดชันีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคอื  

(1) สภาพแวดลอ้ม/ปจจยัพื�นฐานที'ส่งผลต่อการพฒันา ั ICT ประกอบดว้ย (i) สภาพแวดล้อมทางด้านการทําธุรกจิ เช่น การมนีักวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรที'เพยีงพอ 
กฏระเบยีบของภาครฐั และผลของมาตรการทางภาษต่ีางๆ เป็นตน้ (ii) สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมอืงการปกครอง และกฎเกณฑก์ารกํากบัดูแลต่างๆ อาท ิการ
มกีฏหมายที'เกี'ยวขอ้งกบั ICT ประสทิธภิาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญญา และ ั (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสรา้งพื�นฐาน เช่น 
ไฟฟา โทรศพัท ์เป็นตน้้  

(2) ความพรอ้มทางดา้นเครอืขา่ยซึ'งรวมถงึความพรอ้มของบุคลากรที'จะเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ย โดยในการวดัยงัแบ่งเป็นความพรอ้มของประชาชนทั 'วไป 
(individual), ภาคธรุกจิ (business) และภาครฐั (government) โดยตวัอย่างตวัชี�วดั (indicators) ที'นํามาพจิารณาคอื (i) การเชื'อมต่อและการลงทุนในเครอืขา่ย เช่น 
การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีน การเชื'อมต่อคู่สายโทรศพัทข์องครวัเรอืน/สถานประกอบการ การจดัซื�อจดัหาเทคโนโลยขีองภาครฐั  (ii) ปจจยัที'ส่งผลต่อการั
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์เชน่ คุณภาพของระบบการศกึษาในประเทศ การลงทนุดา้นการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการใหค้วามสําคญักบัการ
สรา้งและพฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (iii) การใชด้ชันีย่อยอื'นๆ มาประเมนิวดั เชน่ e-Government Readiness 

(3) ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครฐั โดยอาจจดักลุ่มชี�วดัที'สําคญัได้ดงันี� คือ (i) การแพร่กระจายโครงสรา้ง
พื�นฐานเพื'อใหค้น/องคก์รกลุ่มต่างๆ สามารถใชป้ระโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์(ประจําที'และเคลื'อนที') และอนิเทอรเ์น็ต ระดบัการมี
การใช ้ICT ของภาครฐั (ii) ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT เช่น ความสามารถในการดูดซบัเทคโนโลยขีองภาคธุรกจิ ประสทิธผิลของการใช ้ICT ใน
ภาครฐั (iii) ระดบัของการใชป้ระโยชน์จาก ICT เช่น จํานวนบรกิารภาครฐัออนไลน์ การใชป้ระโยชน์จากอนิเทอรเ์น็ตของภาคธุรกจิ และจํานวนขอ้มูลที'ไหลเวยีน
บนอนิเทอรเ์น็ต (Internet Traffic) เป็นตน้ 

NRI มคีวามโดดเด่นทั �งในดา้นของความสมบูรณ์ของตวัชี�วดัที'นํามาพจิารณา และจํานวนของประเทศที'นํามาศกึษา โดยในปีล่าสุด (2007-2008) มถีงึ 127 
ประเทศ      [ที'มา: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm] 
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4.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 เพื'อใหบ้รรลุซึ'งวตัถุประสงคแ์ละเปาหมายของการพฒันา ้ ICT อย่างเป็นรปูธรรมภายใตเ้งื'อนไขที'เป็น 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของการพฒันา ICT ของประเทศไทย แผนแมบ่ทฯ ฉบบันี�ไดก้าํหนด
ยุทธศาสตรห์ลกัขึ�น 6 ดา้น โดยภาครฐั เอกชน และประชาชน จะมสีว่นร่วมดาํเนินภารกจิตามที'กาํหนดในแผนฯ 
เพื'อนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งศกัยภาพในการพึ'งพาตนเอง สามารถแขง่ขนัในโลกสากลได ้รวมถงึการ
สรา้งสงัคมแห่งภมูปิญญาและการเรยีนรู ้อนันําไปสูคุ่ณภาพชวีติที'ดขี ึ�นของประชาชนไทยโดยทั 'วกนั โดยั
ยุทธศาสตรท์ั �ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

• ยุทธศาสตรท์ี' 1: การพฒันากาํลงัคนดา้น ICT และบุคคลทั 'วไปใหม้คีวามสามารถ 
ในการสรา้งสรรค ์ผลติ และใชส้ารสนเทศอย่างมวีจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั 

• ยุทธศาสตรท์ี' 2: การบรหิารจดัการระบบ ICT ของประเทศอย่างมธีรรมาภบิาล 

• ยุทธศาสตรท์ี' 3: การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร 

• ยุทธศาสตรท์ี' 4: การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารเพื'อสนบัสนุนการสรา้ง 
ธรรมาภบิาลในการบรหิารและการบรกิารของภาครฐั 

• ยุทธศาสตรท์ี' 5: การยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม ICT  
เพื'อสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิและรายไดเ้ขา้ประเทศ 

• ยุทธศาสตรท์ี' 6: การใช ้ICT เพื'อสนบัสนุนการเพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
อย่างยั 'งยนื 

 ทั �งนี� ยุทธศาสตรท์ี'มคีวามสาํคญัและควรเร่งดาํเนินการในลาํดบัแรกก่อนไดแ้ก่ยุทธศาสตรท์ี'มุ่งเน้นการ
แกไ้ขจุดอ่อนที'สาํคญั 2 ประการ คอืเรื'องกาํลงัคนและการบรหิารจดัการ ICT ระดบัชาต ิ(ยทุธศาสตรท์ี' 1 และ 2) 
นอกจากนี� อกียุทธศาสตรห์นึ'งที'ตอ้งเร่งดาํเนินการใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ICT (ยุทธศาสตรท์ี' 3) เนื'องจากเป็นปจจยัพื�นฐานที'สาํคญัของการพฒันาในสงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู้ั
และนวตักรรม และเป็นสิ'งที'ประเทศไทยยงัมรีะดบัการพฒันาที'ดอ้ยกว่าประเทศอื'นๆ อกีหลายประเทศ  

 สาระสาํคญัของยุทธศาสตรแ์ละมาตรการทั �งหมด มดีงันี� 
 

ยทุธศาสตรที์� 1:  การพฒันากาํลงัคนด้าน ICT และบคุคลทั �วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค ์ผลต และใช้สารสนเทศอยางมีวจารณญาณและรู้เทาทนั ิ ิ่ ่  

“เร่งพฒันากาํลงัคนที �มคุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอที �จะรองรบัการพฒันาประเทศสูส่งัคมฐานความรู้
และนวตักรรม ทั -งบคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ICT Professionals) และ
บุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ รวมถงึเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และประชาชนทุกระดบั ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการสรา้งสรรค ์ผลติ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มคุีณธรรม 
จรยิธรรม มวีจิารณญาณ และรูเ้ท่าทนั (Information Literacy)” 
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บุคลากร ICT 
1.  มสีดัส่วนของกําลงัคนดา้น ICT ที'จบการศกึษาในแต่ละปี ในระดบัที'สงูกว่าปรญิญาตร ี(ปรญิญาโท หรอื

หลกัสตูรการศกึษา/อบรมเฉพาะดา้น ICT ในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร)ี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ของผูจ้บการศกึษา
ดา้น ICT ทั �งหมดในปีนั �นๆ  

2. มบีุคลากรดา้น ICT ที'ไดร้บัการทดสอบผ่านมาตรฐานวชิาชพีที'ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลเป็นจํานวน
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของบุคลากร ICT ทั �งหมด 

บุคลากรทั �วไปและบุคลากรอาชีพอื�นๆ 

3. ประชาชนทั 'วไปไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก ICT ในชวีติประจาํวนั 
4. แรงงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สามารถเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์                     

ในการทาํงานและการเรยีนรู ้ 
5. บุคลากรภาครฐัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการทํางานและ                 

การเรยีนรู ้ 
6. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สามารถเขา้ถึง ICT และนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการเรยีนรู้ และประยุกต์ใช้กบั

ชวีติประจาํวนัเพิ'มขึ�นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
7. มแีหล่งขอ้มลู (เวบ็ไซต)์ บนอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบักลุ่มเปาหมายที'หลากหลายทั �งใน้ และนอกระบบการศกึษา 

ที'มเีนื�อหาที'เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้การงานอาชพี การดแูลรกัษาสขุภาพ การตดิต่อหรอืทําธุรกรรมกบัภาครฐั 
เป็นตน้ อย่างน้อย 1,000 เวบ็ไซต ์ที'มกีารเยี'ยมชมสมํ'าเสมอ โดยเฉลี'ยไม่ตํ'ากว่า 1,000 unique IP ต่อวนั 

8. สดัสว่นการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์พื'อการเรยีนรูห้รอืเป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรคเ์กนิกว่ารอ้ยละ 70 ของการใช้
เวบ็ไซตใ์นภาพรวม 
 

 

I. การพฒันาบุคลากร ICT 

1.1 ปรบัปรงุรปูแบบ/วธีการในการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวะศึกษาและิ
อดุมศึกษา  

(1) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้าน ICT ระดับปริญญาตรีและโท ที'เน้นการปฏิบัติงานจริงกับ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ (เช่น สหกจิศกึษา, practice school, finishing school) เพื'อใหผู้ท้ี'จะ
จบการศึกษามคุีณสมบตัิตรงกบัความต้องการของตลาด โดยมีมาตรการสนับสนุน อาทิ งบประมาณ  
การใหแ้รงจงูใจดา้นภาษ ีสาํหรบัผูป้ระกอบการที'ร่วมสนบัสนุน  

(2) ส่งเสรมิการเรยีนการสอนซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ (open source software) ในหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา 
และส่งเสริมการนําซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาเป็นเครื'องมือในการเรียน การสอน และการวิจยัต่อยอดใน
สถาบันการศึกษา เพื'อพัฒนาทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์  ทักษะในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร ์
โอเพนซอรส์ ส่งเสรมิใหเ้กดินักพฒันารุ่นใหม่ และการพฒันาต่อยอด จากความร่วมมอืของนักพฒันาทั 'วโลก
ที'มาร่วมกนัทาํงาน 

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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1.2  เพมปรมาณและคณุภาพของบุคลากรที�มีทกัษะสูง ิ� ิ (high skilled professionals) 

(1) จดัตั �งมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัเฉพาะทางดา้น ICT เพื'อเป็นแหล่งพฒันาบุคลากร ICT ที'มทีกัษะในสาขาที'มี
ความสําคัญสูงและ/หรือมีแนวโน้มความต้องการในอนาคตสูง เช่น บุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(software engineer)  บุคลากรด้านความมั 'นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่ายสารสนเทศ 
(Information/Network security) บุคลากรดา้นวศิวกรโทรคมนาคมและเครอืข่าย บุคลากรที'มคีวามสามารถใน
การผลติเครื'องมอืหรอือุปกรณ์ ICT ในระดบัตน้นํ�า ทั �งนี� อาจพฒันายกระดบัจากสถาบนัหรอืหน่วยงาน ที'มอียู
ใหม้คีวามเฉพาะดา้น และมคีวามเขม้แขง็มากยิ'งขึ�น  

(2) สนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรที'จบการศกึษาในสาขาอื'นๆ ที'มคีวามสนใจไดเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั
หรอืสถาบนัเฉพาะทางตามขอ้ (1) ขา้งต้น หรอืสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาอื'นๆ เพื'อปรบัเปลี'ยน
สายวชิาชพีเป็นบุคลากรด้าน ICT โดยอาจใช้กลไกสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนหรือผู้ว่าจ้างตามความ
เหมาะสม 

1.3  สนับสนุนการพฒันาอาจารยด้์าน ICT ในสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวะศึกษาและอดุมศึกษา 

(1) เพิ'มศกัยภาพอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้เกี'ยวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
อย่างต่อเนื'อง (Train the Trainer) เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี'ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสาร 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานอย่างใกล้ชิดผู้ประกอบการ เพื'อให้เข้าใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ�น เช่น การดงูาน การฝึกงานในสถานประกอบการ  การทาํโครงการวจิยัร่วม ทั �งนี�
ใหร้ฐัสนบัสนุน หรอืสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิกจิกรรมดงักล่าวตามความเหมาะสม 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําการวิจยัและพฒันาในสาขา ICT ขั �นสูง หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ               
เพื'อสร้างองค์ความรู้ในประเทศให้มากขึ�น อนัจะนําไปสู่การพฒันาที'ยั 'งยืนในระยะยาว โดยรฐัให ้              
การสนบัสนุน และสรา้งแรงจงูใจตามความเหมาะสม 

 
1.4  สนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้าน ICT ที�อยูในภาคการผลตและบรการ่ ิ ิ  

(1) ยกระดบัคุณภาพของบุคลากร ICT ในภาคการผลิตและบริการให้เป็นที'ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ               
โดยสรา้งแรงจงูใจในการเขา้ฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวชิาชพีต่างๆ ที'มกีารกาํหนดไวใ้นระดบัสากล 

(2) กาํหนดกลไกเพื'อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองคค์วามรูจ้ากบรษิทัขา้มชาตทิี'เขา้ร่วมดําเนินการ
โครงการ ICT ของภาครฐั สูผู่ป้ระกอบการไทยที'เขา้ร่วมในโครงการดงักล่าว 

(3) สรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ICT ในรูปแบบต่างๆ รวมถงึ
การฝึกอบรมทักษะ ICT ขั �นสูง โดยรัฐอาจใช้กลไกทางภาษี หรือจัดให้มีกองทุนร่วมรัฐ-เอกชน                   
เพื'อสนบัสนุนการเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร ICT  

(4) สนบัสนุนใหเ้กดิชมุชุนของผูพ้ฒันาในสาขาต่างๆ อาท ิOpen Source Software/Embedded 
Software/Robotics รวมถงึการมกีลไกสนบัสนุนใหบ้คุลากรนกัพฒันาของไทย สามารถเขา้ร่วมโครงการ
ระดบัโลก (International Forum) ได ้เพื'อสรา้งใหเ้กดิการวจิยัพฒันาต่อยอดเทคโนโลย ีและทาํใหเ้กดิ
ความเขม้แขง็ของบคุลากร ICT ไทย 
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II. การพฒันาบุคลากรในสาขาวชาชีพอื�นๆิ  และบุคคลทั �วไป 

1.5 สงเสรมให้การศึกษาในระบบทุกระดบันํา่ ิ  ICT มาใช้เป็นเครื�องมือในการเรียนการสอนเพมมากขึUนิ�    

(1) อบรม/พฒันาทกัษะดา้น ICT ใหก้บัครผููส้อนในโรงเรยีน เพื'อใหค้รสูามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT  
ในการสอนวชิาต่างๆ  

(2) ปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนทุกระดบั โดยให้ความสาํคญักบัการเรยีนการสอนที'เน้นการพฒันา
ความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์และการแกป้ญหา โดยการใช ้ั ICT เป็นเครื'องมอื  

(3) ใหม้กีารเรยีนการสอนเกี'ยวกบัจรยิธรรมในการใช ้ICT ในหลกัสตูรภาคบงัคบั ตั �งแต่ปีแรกที'เดก็เริ'มเรยีน 
ICT ตลอดไปจนทุกระดบัชั �นการศกึษา  

(4) สง่เสรมิการพฒันาสื'อการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ที'เหมาะสมกบัการเรยีนรูใ้นสาระวชิาและระดบัชั �น
ต่างๆ โดยปรบัปรุงสื'อที'มอียู่แล้วใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐาน และรฐัจดัจา้งพฒันา (ในส่วนที'ยงัไม่ม)ี 
และเมื'อผ่านการรบัรองคุณภาพแลว้ให้เผยแพร่แก่โรงเรยีนไดใ้ช้งาน ทั �งในรูปแบบ on-line และ/หรอื  
off-line ตามความเหมาะสม  

(5) ส่งเสริมให้จดัทําและใช้แหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน ที'ประกอบด้วยสื'ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายสาระวชิาและระดบัชั �น และสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการแลกเปลี'ยนหรอืเผยแพร่ใหโ้รงเรยีนอื'นได้
ร่วมใช้ ทั �งนี�ใหส้่งเสรมิการใชเ้ครื'องมอืที'เป็นโอเพนซอรส์ (open source) ในการสร้างแหล่งเรยีนรู้
ดงักล่าวเพื'อใหค้รแูละนกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านโอเพนซอรส์ ควบคู่ไปกบัการพฒันาต่อยอด 

(6) สนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนออนไลน์ (on-line community) ของนักเรยีนเพื'อเป็นเวทใีหเ้กดิการ
แลกเปลี'ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกบัเนื�อหาที'สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยสร้าง
แรงจงูใจที'เหมาะสม เช่น การยกย่อง/ใหร้างวลัชุมชนที'มกีารแลกเปลี'ยนเชงิสรา้งสรรค ์ ใหร้างวลัแก่ครูที'
ดแูล/ใหค้าํปรกึษาใหเ้กดิชุมชนดงักล่าว 

(7) จดัให้มกีารประเมนิผลโครงการที'เกี'ยวกบั ICT ที'ได้ดําเนินการมาแลว้ โดยเฉพาะผลที'เกดิแก่ผู้เรยีน         
เพื'อใชป้ระกอบการพจิารณาในการวางแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

 
1.6 พฒันาทกัษะ ICT แกแรงงานในสถานประกอบการ่  

(1) สร้างความตระหนักรู้แก่สถานประกอบการถึงประโยชน์ของการใช้ ICT และสร้างแรงจูงใจแก่สถาน
ประกอบการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้น ICT แก่พนักงาน ทั �งในการฝึกอบรมเพื'อพฒันาทกัษะ 
และการฝึกอบรมเพื'อปรบัเปลี'ยนสายงานจากดา้นอื'นเป็นดา้น ICT  (train, re-train, และ conversion 
program)  

(2) สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในรูปแบบ PPP เพื'อส่งเสรมิการพฒันาระบบ e-learning สาํหรบัการ
เรยีนรู ้ICT หลากหลายระดบัที'ได้มาตรฐานคุณภาพ ทั �งในเชงิเนื�อหาสาระและวธิกีารนําเสนอ เพื'อให้
สถานประกอบการไดใ้ชป้ระโยชน์ 
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1.7 พฒันาความรูแ้ละทกัษะด้าน ICT แกบุคลากรภาครฐั่  

(1) กําหนดมาตรฐานความรู ้ICT (ICT skills standard)  สาํหรบับุคลากรภาครฐัทุกระดบั ทั �งบุคลากรดา้น 
ICT และบุคลากรดา้นอื'นๆ ที'ใช ้ICT เป็นเครื'องมอืในการปฏบิตังิาน และจดัใหม้กีลไกการผลกัดนัใหเ้กดิ
การพฒันาบุคลากรภาครฐัเพื'อใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะที'สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของตําแหน่ง 
รวมถงึการนําความรูน้ั �นไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารและบรกิารประชาชน 

(2) จดัตั �งสถาบนัพฒันาความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้กบับุคลากรภาครฐั ทั �งบุคลากรดา้น ICT และ
บุคลากรดา้นอื'นๆ ที'ใช ้ICT เป็นเครื'องมอืในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ลไกความร่วมมอืกบัภาคเอกชนตาม
ความเหมาะสม ทั �งนี� ใหเ้น้นการพฒันาบุคลากรในดา้นที'ขาดแคลนหรอืมคีวามตอ้งการสงูก่อน อาท ิดา้น
ความมั 'นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Information security) ดา้นวศิวกรรมเครอืข่าย (Network 
engineer)  

(3) ใหม้แีรงจงูใจ ค่าตอบแทน ทุนสนบัสนุนการอบรม/การศกึษาต่อ และโอกาสความกา้วหน้าในการทํางาน 
(career path) ที'เหมาะสมแก่บุคลากร ICT ภาครฐั ทั �งนี�ใหม้กีารศกึษาเพื'อประเมนิความสาํเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของมาตรการที'กาํหนดใหม้ผีูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูของภาครฐั (CIO) ดว้ย เพื'อดู
ว่าผลการดาํเนินมาตรการดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี'ตอ้งการแต่แรกเริ'ม3 หรอืไม่อย่างไร และควร
มแีนวทางดําเนินการปรบัปรุงอย่างไร เพื'อให้ CIO สามารถปฏบิตัหิน้าที'ในการเป็นผูนํ้าในการบรหิาร
จดัการ ICT ของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

(4) พฒันาความรู้และทกัษะที'จําเป็น ทั �งด้าน ICT และด้านการบริหารจดัการ ให้แก่ CIO ทั �งที'อยู่ใน
สว่นกลาง สว่นภูมภิาค และสว่นทอ้งถิ'น (ที'จะตั �งขึ�นต่อไป) อย่างต่อเนื'อง เพื'อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที'ใน
การเป็นผูนํ้าและรบัผดิชอบการบรหิารจดัการ ICT ในหน่วยงาน (ระดบักระทรวงและกรม) ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(5) พฒันาความรูแ้ละทกัษะเกี'ยวกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์แก่ขา้ราชการและบุคลากรของรฐัเพื'อใหม้กีารใช้
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์เพิ'มขึ�น 

 
1.8  พฒันาการเรียนรู ้ICT นอกระบบ เพื�อสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวตของประชาชนทั �วไปิ  

(1) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน ที'หลายหน่วยงาน                       
ไดม้กีารดําเนินงานในปจจุบนั และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในระยะั
ต่อไป 

(2) จดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ICT ของชุมชน  โดยพฒันาจากศูนย ์หน่วยงาน หรอืสถานที' ที'มอียู่ เช่น หอ้งสมุด
สาธารณะ วดั ศนูยส์ารสนเทศชุมชน  โดยมสีื'ออเิลก็ทรอนิกสท์ี'หลากหลาย และมกีารใหบ้รกิารฝึกอบรม
แก่ผู้ใช้บรกิารตามความเหมาะสม รวมถึงการพฒันาเวบ็ท่า (portal) เพื'ออํานวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึแหล่งความรู/้ขอ้มลู ที'จะเป็นประโยชน์แก่อาชพีและการดํารงชวีติประจําวนัแก่ประชาชน โดยส่วน
หนึ'งจะเป็นขอ้มลูกลาง ที'ใชไ้ดก้บัทุกแห่ง ทุกพื�นที' และสว่นหนึ'งเป็นขอ้มลูทอ้งถิ'น ทั �งนี� ใหใ้ชก้ลไกความ
ร่วมมอืกบัภาคเอกชน และ/หรอืหน่วยงานปกครองทอ้งถิ'นระดบัต่างๆ  

                                                           
3 วตัถุประสงคแ์รกเริ'มของการกาํหนดใหม้ ีCIO ในภาครฐัคอืการใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูที'รบัผดิชอบงานดา้น ICT ของหน่วยงานที'ชดัเจนและใหต้าํแหน่งดงักล่าว
เป็น career path ที'สามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรดา้น ICT ของรฐั 
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(3) สง่เสรมิการพฒันาเนื�อหา (content)  ฐานขอ้มลู และโปรแกรมประยุกต์ ที'จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
อาชพีและการดํารงชวีติประจําวนัของประชาชนทั 'วไป เช่น ฐานขอ้มูลด้านการเกษตร ดา้นสุขภาพและ
การรกัษาพยาบาล ฯลฯ ที'ใชง้านง่าย สบืคน้ง่าย ใชไ้ดท้ั �งผ่านคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทเ์คลื'อนที' 

(4) สนับสนุนใหเ้กดิศูนยซ่์อม-สรา้งดา้น ICT ในชุมชน/ทอ้งถิ'น เพื'อใหส้ามารถนําอุปกรณ์ ICT ที'มอียู่มาใช้
ประโยชน์ไดส้งูสุดและอย่างคุม้ค่า ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อกีทั �งยงัเป็นการพฒันาการเรยีนรูข้ ั �น
พื�นฐานเกี'ยวกบัอุปกรณ์ ICT ใหก้บัชุมชน/ทอ้งถิ'น โดยใชเ้ครอืข่ายการสนับสนุนความรูเ้รื'องซ่อม-สรา้ง
อุปกรณ์ ICT จากสถาบนัการศกึษา และผูป้ระกอบการในทอ้งถิ'น 

(5) คน้หาผู้นําการเปลี'ยนแปลง (champion/change agent) ในพื�นที' (อาท ิผู้นําชุมชน) ที'มคีวามสนใจ 
เพื'อให้เป็นผู้นําในการขบัเคลื'อนให้เกดิการเรยีนรู้และใช้ประโยชน์จาก ICT ในชุมชน โดยรฐัให้การ
สนบัสนุนตามความเหมาะสม 

 
1.9  พฒันาการเรียนรู ้ICT แกผูด้้อยโอกาส ผูพ้การ และผูส้งูอายุ่ ิ   

(1) สง่เสรมิการจดัทาํและเผยแพร่สื'อการเรยีนรูต่้างๆ สาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ เช่น หนงัสอื
เสยีงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) สื'อการเรยีนรูส้าํหรบัผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทยีม อาท ิการบงัคบัใช้
มาตรฐานสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เหมาะสม เช่น มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลที'เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (Web 
accessibility) สาํหรบัผูพ้กิารทางการเหน็, การจดัทาํ closed caption สาํหรบัผูพ้กิารทางการไดย้นิ เป็นตน้ 

(3) สง่เสรมิการวจิยัพฒันาเทคโนโลย ีเครื'องมอื อุปกรณ์เทคโนโลยสีิ'งอาํนวยความสะดวก และสนับสนุนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูก่ารผลติหรอืบรกิาร เพื'อใหผู้พ้กิารไดใ้ชง้าน 

(4) สนบัสนุนใหม้อุีปกรณ์ ICT ซอฟตแ์วร ์และเนื�อหาสาระดจิทิลั รวมทั �งเทคโนโลยสีิ'งอํานวยความสะดวกที'
เหมาะสม ในหอ้งสมุดของสมาคมผูพ้กิาร และโรงเรยีนเรยีนร่วม  เพื'อเป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบัผูพ้กิาร 

(5) สรา้งความร่วมมอืกบัสภาผูส้งูอายุฯ ซึ'งมสีาขาอยู่ทั 'วประเทศ ในการจดัทําหลกัสตูรและจดัอบรมความรู้
ดา้น ICT แก่ผูส้งูอายุที'สนใจ โดยอาจใชส้ถานที'ของมหาวทิยาลยัและ/หรอืสถาบนัการศกึษาที'กระจายอยู่
ทั 'วประเทศ 

 

III. มาตรการสนับสนุนอื�นๆ 

1.10 พฒันาระบบฐานข้อมูลกาํลงัคนด้าน ICT ของประเทศอยางบูรณาการ่  เพื'อใชป้ระกอบการวางแผน
ด้านการพฒันากําลงัคนของประเทศ โดยมตีวัอย่างของขอ้มูลที'ควรจดัเกบ็ เช่น ความต้องการกําลงัคนใน
สาขา ICT ต่อปี ปรมิาณการผลติบุคลากรต่อปี  อตัราเงนิเดอืน/ค่าจา้ง จําแนกตามประเภท  ความสามารถ
และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชพี เป็นตน้ 

1.11 สนับสนุนให้เกดสมาคมิ /ชมรม/องคก์รอิสระ หรอืเครอืขายที�สงเสรมการใช้ ่ ่ ิ ICT อยางสรา้งสรรค์่  
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1.12 สงเสรมให้มีการแปลหนังสือที�มีประโยชน์จากภาษาตางประเทศเป็นภาษาไทย่ ่ิ  และนํามาเผยแพร่
หลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม รวมถงึทางสื'ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื'อใหค้นไทยไดเ้ขา้ถงึแหล่งความรูท้ี'มี
ประโยชน์ 

1.13 สนับสนุนให้คนไทยมีความรู้และทักษะทางภาษา  ทั �งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื'นๆ ที'ใช้ในเวทสีากล ในระดบัที'สามารถอ่าน เขยีน และสื'อสารไดด้ ีโดยควรเริ'มพฒันา
ตั �งแต่เดก็และเยาวชน 

 
 

ยทุธศาสตรที์� 2: การบรหารจดัการระบบ ิ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภบาล่ ิ  
 

“ปรบัปรุงการบรหิารจดัการและการกาํกบัดแูล กลไกและกระบวนการในการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื �อสารของประเทศ ใหม้ธีรรมาภบิาล โดยเน้นความเป็นเอกภาพ การใชท้รพัยากร
อย่างคุม้ค่า และการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นที �เกี �ยวขอ้ง” 

 

1. มหีน่วยงานกลางที'ทําหน้าที'เป็นองค์กรขบัเคลื'อนวาระแห่งชาติดา้น ICT ในระดบัประเทศ ที'สามารถ
ประสานใหเ้กดิการพฒันาแบบบรูณาการ และมหีน่วยงานที'รบัผดิชอบภารกจิที'มคีวามสาํคญัและมคีวามจําเป็นต่อ
การพฒันา ICT ของประเทศที'ชดัเจน สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั �งมกีลไกการทํางานร่วมกนั
อย่างบรูณาการ  

2. มสีภา ICT เพื'อเป็นตวัแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและทาํงานร่วมกบัภาครฐัเพื'อผลกัดนั
นโยบายและมาตรการดา้น ICT  

3. มกีฎหมาย / กฎระเบยีบ ที'เอื�อต่อการใช ้ICT และการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

4. มกีระบวนการจดัสรรงบประมาณที'มปีระสทิธภิาพมากขึ�น ลดความซํ�าซอ้น เกดิการพฒันาแบบบูรณาการ 
ใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่ามากขึ�น 
 

 

2.1  ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหารและการจดัการ ิ ICT ระดบัชาติ 

(1) ให้มหีน่วยงานกลางภายในกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร ที'รบัผดิชอบในการผลกัดนั
วาระด้าน ICT ของประเทศ รวมถงึการจดัทํานโยบายและแผนแม่บท ICT การกํากบัดูแลและผลกัดนั
แผนสูก่ารปฏบิตั ิ และการพฒันากลไกการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนดว้ยดชันีชี�วดัตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื'อง โดยมคีวามคล่องตวัในการดาํเนินงาน มกีลไกที'สามารถประสานกบัทกุภาค
สว่นที'เกี'ยวขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิการพฒันาแบบบรูณาการ  

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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(2) สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานที'ทําหน้าที'เ ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยการจัดสรรกําลังคนและงบประมาณให้เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที'ตาม
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ 2551  และกํากบัดูแลการบงัคบัใช้
กฎหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(3) สนบัสนุนการจดัตั �งสภา ICT โดยใหม้สีถานะเป็นองคก์รเอกชนที'เป็นตวัแทนของกลุ่มผูป้ระกอบการดา้น 
ICT มหีน้าที'นําเสนอและใหค้วามเหน็ดา้นการพฒันา ICT ต่อรฐับาล ร่วมกบัรฐัในการกําหนดมาตรฐาน
วชิาชพี ตลอดจนเป็นตวัแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกบัภาครฐั เพื'อ
ผลกัดนัการทาํงานแบบเป็นหุน้สว่นระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)   

(4) สรา้งกลไกในการทาํงานเพื'อใหเ้กดิความร่วมมอืและการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที'เกี'ยวขอ้ง
กบัการพฒันา ICT ของประเทศ และใหก้ําหนดตวัชี�วดัที'สะทอ้นการดําเนินงานดงักล่าวในคํารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการของสว่นราชการเพื'อการประเมนิผลการดาํเนินงานประจาํปี  

(5) มอบหมายใหอ้งคก์ร/หน่วยงานที'เหมาะสมทาํหน้าที'รบัผดิชอบการกาํจดัขยะ (waste) หรอืการนํากลบัมา
ใชใ้หม่ (reuse) ของผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ICT เพื'อปองกนัผลกระทบเชงิลบต่อสิ'งแวดลอ้มจากการใช้้
เทคโนโลย ี(เช่น ขยะพษิ การสิ�นเปลอืงทรพัยากร ฯลฯ) โดยองคก์ร/หน่วยงานที'ไดร้บัมอบหมายควรมี
บุคลากรที'มคุีณสมบตัเิหมาะสมและสามารถปฏบิตัหิน้าที'ดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(6) มีองค์กร/หน่วยงานที'ร ับผิดชอบงานด้านความมั 'นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information 
security) ของประเทศ โดยใหท้ําหน้าที'เป็นหน่วยศกึษาวจิยัเพื'อกําหนดนโยบายและแนวทางดา้นความ
มั 'นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับประเทศรวมถึงกําหนดมาตรฐานที'เกี'ยวข้อง  พัฒนา
บุคลากรหรอืถ่ายทอดความรูใ้นเรื'องดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานทั �งภาครฐัและภาคเอกชน และประสานการ
ดาํเนินงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื'อใหเ้กดิการปฏบิตัติามนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานที'กําหนด ทั �งนี� 
องค์กร/หน่วยงานดงักล่าว ควรมบีุคลากรที'มคุีณสมบตัิเหมาะสม และสามารถปฏบิตัิหน้าที'ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   

 

2.2  ปรบัปรงุกระบวนการจดัทาํ/เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจดัสรรงบประมาณด้าน ิ ICT 
เพื�อให้เกดการใช้จายอยางคุ้มคาิ ่ ่ ่  

(1) สรา้งกลไกการทํางานร่วมกนัระหว่างสาํนักงบประมาณ กระทรวง ICT และ CIO ภาครฐั ในการจดัทํา
และพจิารณางบประมาณดา้น ICT เพื'อใหก้ารจดัสรรงบประมาณมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื มกีารบูรณา
การ ลดการซํ�าซอ้น และเกดิการใชจ้่ายอย่างคุม้ค่า ทั �งนี� ในกรณีของซอฟต์แวร ์ใหพ้จิารณาทางเลอืกที'
เป็นซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ดว้ยเพื'อความเหมาะสมของการใชง้บประมาณ 

(2) กาํหนดใหม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility study) สาํหรบัโครงการใดๆ ของรฐั ที'มี
มลูค่าสว่น ICT (ICT content) ในโครงการนั �นรวมกนัเกนิ 300 ลา้นบาท โดยในกระบวนการศกึษา ใหม้ี
การขอความคดิเหน็จากสภา ICT และนําขอ้มูลที'ได้รบัไปประกอบในการศกึษาด้วย ทั �งนี� เมื'อมกีาร
ดาํเนินโครงการ ใหจ้ดัทาํประกาศบ่งบอกชื'อโครงการ คาํอธบิายลกัษณะโดยย่อ ขนาดวงเงนิงบประมาณ 
ระยะเวลาและผู้ดําเนินการ (ผู้ร ับเหมา) ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บกลางของภาครัฐและเว็บ
สาธารณะที'มผีูเ้ขา้ชมจาํนวนมาก  
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(3) จดัสรรงบประมาณดา้น ICT ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและแนวทางที'กาํหนดในแผนแม่บท ICT  

(4) ใหม้กีลไกการตรวจสอบและการประเมนิผลความสาํเรจ็ของโครงการและการใชง้บประมาณทุกปี ทั �งใน
ระหว่างการดาํเนินงานและเมื'อสิ�นสดุการดาํเนินงาน  

 
2.3  พฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย/กฎระเบียบให้เอืUอตอการใช้ ่ ICT และการทาํธรุกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

(1) พฒันาและ/หรอืปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบที'เกี'ยวขอ้ง เพื'อใหเ้อื�อต่อการใช ้ICT และการทําธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึผลกัดนักฎหมายที'ยงัอยู่ระหว่างการดําเนินการ เช่น กฎหมายการพฒันา
โครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ฯลฯ ใหอ้อกมามผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็  

(2) จดัใหม้กีลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายที'ออกมามผีลบงัคบัใชแ้ลว้ และมกีารตดิตามผลการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ที'มปีระสทิธภิาพ เพื'อสรา้งความเชื'อมั 'นแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ   

(3) สรา้งกลไกใหเ้กดิความยดืหยุ่นในวธิกีารจดัซื�อจดัจา้งผลติภณัฑห์รอืระบบงาน ICT ของภาครฐัโดยให้
มุ่งเน้นความสาํเรจ็ของงานและคุณภาพมากกว่าการเปรยีบเทยีบดา้นราคาอย่างเดยีว และใหเ้พิ'มกลไก
และงบประมาณใหส้ามารถจา้งสถาปนิก นกัออกแบบ หรอืที'ปรกึษา ที'มคุีณวุฒทิางวชิาชพี เพื'อชว่ย
ออกแบบระบบ ดาํเนินงาน บรหิารโครงการ หรอืตรวจรบั รวมทั �งจดัใหม้กีลไกในการจดัการความเสี'ยง
ตามความเหมาะสม อาท ิในโครงการพฒันาระบบงานที'เสนอราคาตํ'ากว่าที'น่าจะสามารถสง่มอบงานที'ม
คุณภาพ   
 

2.4 ปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลตวัชีUวดัสถานภาพการพฒันา ICT ของประเทศ เพื�อสนับสนุนการตดตามิ
ประเมนผลการพฒันา ิ ICT ของประเทศ และการดาํเนนการตามแผนแมบท ิ ่ ICT 

(1) จดัทําฐานขอ้มูลรายการดชันีชี�วดัหลกัของการพฒันา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)                    
โดยกาํหนดใหห้น่วยงานที'รบัผดิชอบแต่ละดชันีปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัตลอดเวลา และเชื'อมโยงขอ้มูล
ไปยงัหน่วยงานกลางเพื'อเผยแพร่ใหห้น่วยงาน/ประชาชนรบัทราบทั 'วไป รวมทั �งใหม้กีารศกึษาติดตาม
การพฒันาดชันีดังกล่าวในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื'อง เพื'อปรบัปรุงดชันีชี�วดัของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา  

(2) จดัทําระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ผ่านสื'อออนไลน์ โดยเน้น
ตวัชี�วดัที'กาํหนดในแผน เพื'อใหห้น่วยงาน/ประชาชนรบัทราบความกา้วหน้า  
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ยทุธศาสตรที์� 3: การพฒันาโครงสร้างพืUนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
 

“พฒันาและบรหิารจดัการโครงสร้างพื-นฐานสารสนเทศและการสื �อสาร ใหม้กีารกระจายอย่างทั �วถึง
ไปสู่ประชาชนทั �วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมีระบบสารสนเทศและ
โครงขา่ยที �มคีวามมั �นคงปลอดภยั ทั -งนี- ใหผู้ป้ระกอบการจดัใหม้โีครงสรา้งพื-นฐานที �มศีกัยภาพทนักบั
ววิฒันาการของเทคโนโลย ีเพื �อรองรบัการขยายตวัของความตอ้งการของผูบ้รโิภค  สามารถใหบ้รกิาร
มลัติมเีดยี ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารใดๆ ที �เป็นประโยชน์ต่อวถิีชวีติสมยัใหม่ในสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้อกีทั -งมุ่งเน้นการลดปญหาความเหั ลื �อมลํ-าในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร เพื �อทําใหส้งัค
มคีวามสงบสขุ และประชาชนมคุีณภาพชวีติที �ดขี ึ-น”                                                                                                                                                                 

     

1. มโีครงข่ายและ/หรือบรกิารบรอดแบนด์ เพื'อให้เกดิบริการสื'อประสม (multimedia) สําหรบัประชาชน  
โดยใชเ้ทคโนโลยทีี'เหมาะสมกบัพื�นที' ภูมปิระเทศ ความตอ้งการของชุมชน และราคาการลงทุนที'เหมาะสม  

2. ใหม้บีรกิารเครอืขา่ยความเรว็สงูที'ความเรว็อย่างน้อย 4 Mbps ในราคาที'เป็นธรรมเมื'อเทยีบกบัคุณภาพ      
ที'ใหบ้รกิาร 

• ทุกครวัเรอืนและสถานประกอบการในจงัหวดัศูนย์กลางความเจรญิในภูมภิาค และ ทุกอําเภอเมอืง
ของจงัหวดัที'เหลอื สามารถเขา้ถงึบรกิารเครอืขา่ยความเรว็สงู  

• สดัส่วนของครวัเรอืนและสถานประกอบการที'สามารถเขา้ถึงบรกิารเครอืข่ายความเรว็สูง ในพื�นที'          
ที'เหลอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  

3. ให้มีโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศและการสื'อสารเพื'อยกระดับการศึกษาของเยาวชนและส่งเสริม               
การเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน 

• สถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมขึ�นไปทุกแห่ง มกีารเชื'อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูที'ความเรว็อย่าง
น้อย 10 Mbps และมอีตัราส่วนคอมพวิเตอรต่์อนักเรยีนอย่างน้อย 1:30 ในปี 2554 และ 1:20 ในปี 
2556 

• หอ้งสมุดประชาชนและศูนย์การเรยีนรู้/ศูนย์บรกิารสารสนเทศชุมชนในระดบัจงัหวดั อําเภอ และ
ตําบล มกีารเชื'อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูที'ความเรว็อย่างน้อย 4 Mbps  

4. ใหม้โีครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศและการสื'อสารเพื'อการบรกิารภาคสงัคมที'สาํคญัต่อความปลอดภยัใน
ชวีติและคุณภาพชวีติของประชาชน 

• ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชุมชนในระดบัตําบลขึ�นไปทุกแห่ง มขีอ้มลู/สารสนเทศเพื'อการเรยีนรูแ้ละการ
อาชพีในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบรกิารอนิเทอรเ์น็ต ที'ประชาชนทั 'วไป รวมทั �งผูด้้อยโอกาส ผู้พกิาร 
และผูส้งูอายุสามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้ 

เป้าหมาย 
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• สถานพยาบาลและสถานีอนามยัในชนบททั 'วประเทศทุกแห่งสามารถเชื'อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ที'
ความเรว็อย่างน้อย 4 Mbps  และมรีะบบการแพทยท์างไกลที'มปีระสทิธภิาพ ใชง้านไดจ้รงิ  

• มรีะบบการแจง้เตอืนและการจดัการภยัพบิตัทิี'ทนัสมยั สามารถใหบ้รกิารไดใ้นระดบัที'สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล ภายในปี 2554 

• มกีารจดัสรรทรพัยากรอนัประกอบดว้ยทรพัยากรสื'อสารโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ที'ทนัสมยั 
งบประมาณ และบุคลากรที'ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกต้องในการปฏบิตักิจิการที'เกี'ยวขอ้งกบัความ
ปลอดภัยสาธารณะอย่างเหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง พร้อม
ปฏบิตักิารในปี 2552 

5. มแีผนแม่บทดา้นความมั 'นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ(National Information Security 
Master Plan) ภายในปี 2552  
 
 

 

3.1  สรา้งกลไกในการประสานและเชื�อมโยงการทาํงานระหวางหนวยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้การ่ ่ กาํหนด
ทศทางิ /นโยบายของรฐับาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ และนโยบายการกาํกบักจการิ โทรคมนาคม
ขององคก์รกาํกบัดแูล เป็นไปในทศทางเดียวกนั ิ เพื�อให้การให้บรการโทรคมนาคมิ ของประเทศมีการ
พฒันาอยางมีเอกภาพ่    
 

3.2   ขยายประเภทบรการ เพมพืUนที�ให้บรการ และปรบัปรงุประสทธภาพของโครงขายโทรคมนาคมิ ิ� ิ ิ ิ ่  

(1) กาํหนดนโยบายเพื'อใหก้ารประกอบกจิการโทรคมนาคมดําเนินการบนหลกัการแข่งขนัเสรแีละเป็นธรรม
อย่างแทจ้รงิและเกดิผลในทางปฏบิตั ิ โดยพจิารณาแนวทางทําใหส้ญัญาร่วมการงานต่างๆ ที'มอียู่สิ�นผล
ภายในปี 2553  และในการนี� ใหผู้ป้ระกอบการภาครฐัเตรยีมแผนการรองรบัการสิ�นสภาพของสญัญาร่วม
การงาน เพื'อใหส้ามารถดาํเนินการเกี'ยวกบัทรพัยส์นิที'ไดร้บัมาใหเ้ป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป  

(2) ส่งเสรมิการลงทุนทั �งจากในประเทศและต่างประเทศเพื'อให้เกดิการสรา้ง และเชื'อมต่อระหว่างโครงข่าย
สื'อสารโทรคมนาคมไทยกบัต่างประเทศที'มปีรมิาณ และประสทิธภิาพมากขึ�น โดยให้มทีางเลอืกของ
เทคโนโลยีและเส้นทางต่างๆ (routing) ที'เหมาะสม เพื'อแก้ปญหาความไม่เพียงพอของโครงข่ายั                 
การสื'อสารสาํหรบับรกิารสื'อประสม (multimedia) ระหว่างประเทศและในประเทศที'ขาดแคลน  

(3) ผลกัดนักฎหมายเกี'ยวกบัธุรกจิบรกิารสื'อสารดาวเทยีม และเคเบลิใยแกว้นําแสงใต้นํ�า เพื'อเปิดโอกาส              
ใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตสิามารถเขา้มาลงทุนเชื'อมต่อโครงขา่ยและใหบ้รกิาร ภายใตอ้าํนาจอธปิไตยของ
ประเทศไทย เพื'อสง่เสรมิใหธุ้รกจิโครงขา่ยสื'อสารโทรคมนาคมไทยมโีอกาสเชื'อมต่อกบัโครงขา่ยหลกัของ
โลกอย่างมีประสิทธิภาพทดัเทียมสากล และสามารถขยายตัวออกเป็นศูนย์กลางการรับส่งข้อมูลใน
ภูมภิาค 

มาตรการ 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 4-16    

(4) สง่เสรมิการลงทุนในโครงข่ายหลกั (backbone) โดยใหม้ปีรมิาณพอเหมาะพอควรกบัหลกัการใหบ้รกิาร
แข่งขนัเสรทีี'เป็นธรรม รวมทั �งใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ดกีว่าที'มอียู่ และสนับสนุน
ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในทอ้งถิ'น ใหส้ามารถลงทุนในเทคโนโลยทีางเลอืกที'มกีาร
ลงทุนไม่สงูมาก เพื'อสรา้ง เชื'อมต่อ และใหบ้รกิารโครงขา่ยปลายทาง (last mile) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั �ง สนบัสนุนองคก์รกาํกบัดูแลตามกฎหมายในการออกกฎเกณฑแ์ละกตกิาใหผู้ป้ระกอบการเหล่านี�
สามารถดาํเนินการไดบ้นหลกัการของการแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรม  

(5) จดัทาํแผนเร่งรดัการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศและการสื'อสารในจงัหวดัศนูยก์ลางความเจรญิใน
ภูมิภาคและอําเภอเมืองทั 'วประเทศ และแผนการดําเนินงานสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
สารสนเทศและการสื'อสารในพื�นที'ที'เหลอืและดําเนินการตามความเหมาะสมของเวลาบนหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

(6) ศกึษาและเริ'มวางแผน รวมถงึสรา้งโครงการนําร่องโครงขา่ยการสื'อสารยุคใหม่ (NGN: Next Generation 
Network) และองคป์ระกอบสาํหรบัขยายขอบขา่ยของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตยุคใหม่ (IPv6) ใหเ้ป็นผลสาํเรจ็ 
เพื'อรองรับการลงทุนหรือดําเนินการสร้างโครงข่ายและบริการดังกล่าว เพื'อนํามาใช้ประโยชน์กับ
สงัคมไทยอย่างกวา้งขวางต่อไป ในกรอบเวลาที'จะไม่ลา้หลงัประเทศในกลุ่ม ASEAN  

3.3  พฒันาโครงสรา้งพืUนฐานสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อยกระดบัการศึกษา และการเรียนรูต้ลอดชีวติ         
ของประชาชน 

(1) สรา้งแรงจงูใจที'เหมาะสม เช่น มาตรการทางภาษ ี การใหเ้งนิกูย้มืพเิศษ เป็นตน้ เพื'อสง่เสรมิใหผู้ป้กครอง
ของเยาวชนซื�ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์สําหรบัใช้ในครวัเรอืน และให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสนับสนุน             
การจดัหาคอมพวิเตอรส์าํหรบัโรงเรยีนในชนบท  

(2) สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการพฒันาโครงข่าย ICT เพื'อการศกึษา เช่น การคดิค่าธรรมเนียม              
ในการประกอบกจิการสื'อสารโทรคมนาคมในอตัราพเิศษ  การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการลงทุน เป็นตน้  

(3) ใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรดา้น ICT แก่สถานศกึษาทั 'วประเทศ รวมถงึโรงเรยีนประถม มธัยม ภาคอาชวีะ
ศกึษา และภาคอุดมศึกษา อย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความพร้อมทั �งด้านบุคลากรและ
โครงสร้างพื�นฐานเป็นสําคัญ และให้มีความสมดุลระหว่าง งบประมาณจัดซื�ออุปกรณ์ ค่าบริการ
อนิเทอรเ์น็ต ค่าซอฟตแ์วรแ์ละสื'อการเรยีนการสอน  ค่าบาํรุงรกัษา  และการอบรมบุคลากร  

(4) ส่งเสรมิการพฒันาเนื�อหาที'เป็นภาษาไทยและเนื�อหาที'เกี'ยวกบัท้องถิ'น (local contents) ที'เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 
การงานอาชพี สขุภาพและสาธารณสขุ ทั �งโดยการสนบัสนุนงบประมาณและสรา้งแรงจงูใจแก่ภาคเอกชน  

(5) พฒันาห้องสมุดประจําจงัหวดั อําเภอ และตําบลให้เป็นหอ้งสมุดกึ'งอเิลก็ทรอนิกส ์เพื'อเป็นแหล่งบรกิาร
ความรู้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรอื คดิในอตัราที'ตํ'า  โดยมขีอบเขตของการใหบ้รกิารตามความเหมาะสม             
กบัสภาพแวดลอ้ม ความพรอ้ม และจาํนวนผูใ้ชง้าน   

(6) ขยายขอบเขตของศนูยส์ารสนเทศตําบล หรอืที'ทาํการไปรษณีย ์รวมทั �งศนูยส์ารสนเทศชมุชนรปูแบบ
ต่างๆ ที'มอียู่ เป็นศนูยบ์รกิารสารสนเทศสาธารณะ ที'ประชาชนสามารถเขา้มาใชบ้รกิารได ้โดยรฐั
สนบัสนุนงบประมาณค่าดาํเนินการบางสว่น และบางสว่นเกบ็จากผูใ้ชบ้รกิาร  มรีปูแบบวธิกีารในการ
ดาํเนินงานใหเ้กดิความยั 'งยนื  
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3.4  พฒันาโครงสรา้งพืUนฐานสารสนเทศสาํหรบับรการภาคสงัคมที�สาํคญัตอความปลอดภยัสาธารณะและิ ่
คณุภาพชีวตของประชาชนิ   

(1) ใหร้ฐัร่วมกบัคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) หรอืองคก์รกาํกบัดแูลการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมที'จะจดัตั �งขึ�นในอนาคต พจิารณาแนวทางในการ
จดัสรรทรพัยากรการสื'อสารโทรคมนาคมและการกระจายเสยีง รวมถงึโครงข่าย ICT เพื'อใหบ้รกิารภาค
สงัคมที'สาํคญัต่อความปลอดภยัสาธารณะและคุณภาพชวีติของประชาชน อาท ิการสาธารณสุขพื�นฐาน 
การเฝาระวงั การเตอืนภยั การจดัการในช่วงหลงัการเกดิภยัพบิตั ิและการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ้
และทรพัย์สินของประชาชน เป็นต้น ทั �งนี� อาจทําในรูปของการกําหนดเงื'อนไขในการให้ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ  หรอืการใหแ้รงจงูใจดว้ยวธิอีื'นๆ  

(2) เร่งรัดการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศ พ.ศ. .... เข้าสู่ข ั �นตอนของ
กระบวนการนิตบิญัญตั ิเพื'อใหเ้จตนารมณ์ของ มาตรา 78 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 ที'กาํหนดให ้“รฐัตอ้งดาํเนินการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'นพึ'งตนเองและตดัสนิใจ
ในกิจการของท้องถิ'นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกิจของท้องถิ'นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั �งโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศในทอ้งถิ'นใหท้ั 'วถึงและเท่าเทยีมกนัทั 'วประเทศ” มผีลเป็นรูปธรรม
โดยเรว็ที'สดุ 

(3) ใหจ้ดัสรรทรพัยากรดา้น ICT แก่สถานพยาบาลและสถานีอนามยัในชนบททั 'วประเทศอย่างเหมาะสม โดย
ให้มคีวามสมดุลระหว่าง งบประมาณจดัซื�ออุปกรณ์ ค่าบรกิารอนิเทอร์เน็ต ค่าซอฟต์แวร์และระบบงาน  
ค่าบาํรุงรกัษา  และการอบรมบุคลากร  

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (TeleHealth) อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล เพื'อให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั 'วถึงและมคุีณภาพ ลด
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางที'ไม่จาํเป็น  

(5) ให้จดัสรรทรพัยากรด้าน ICT ใหก้บัหน่วยงานที'มหีน้าที'เกี'ยวกบัการเตือนภยัและการบรหิารจดัการภยั
พิบัติอย่างเหมาะสม เพื'อจัดซื�ออุปกรณ์ที'ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสามารถเฝาระวังภัยที'เกิดจาก้
ธรรมชาติ  เช่น  ดนิถล่ม  แผ่นดินไหว นํ�าท่วม  เป็นตน้ และสามารถเตอืนภยัไดท้นัท่วงท ีสอดคลอ้ง             
กบัแนวปฏบิตัติามมาตรฐานสากล อนัจะช่วยลดความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
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3.5 เพมประสทธภาพในการบรหารจดัการโครงขายและทรพัยากริ� ิ ิ ิ ่  

(1) เร่งรัดการดําเนินการให้มีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื'นความถี'และกํากับการประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้รองรบัมาตรา 47 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เพื'อใหม้ผีลบงัคบัใชใ้กลเ้คยีงกบัที'กาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญโดยเรว็ที'สดุ  

(2) กําหนดนโยบายและหลักการการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม ที'สอดคล้องกับ
ววิฒันาการของเทคโนโลยทีี'หลอมรวม โดยประสานกบัคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมที'จะจดัตั �ง
ขึ�นในอนาคต เพื'อใหเ้กดิเป็นธุรกจิบรกิารแข่งขนัเสรทีี'เป็นธรรม โดยขจดัการผูกขาดทั �งในธุรกจิบรกิาร
กระจายเสยีงและกจิการโทรคมนาคม หรอืการผกูขาดในธุรกจิร่วมทั �งสองอย่างนี�  

(3) เตรยีมตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลี'ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจากระบบอนาลอกไปสู่ระบบ 
ดจิทิลั และการหลอมรวมของเทคโนโลย ีโดยให้มนีโยบายและกรอบระยะเวลาที'ชดัเจนเกี'ยวกบัแนวทางการ
พฒันาระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงของประเทศไทย และให้มกีารบูรณาการนโยบายการจดัสรรทรพัยากร
ดา้นการแพร่ภาพกระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์ และกจิการสื'อสารโทรคมนาคมใหม้คีวามเป็นอนัหนึ'งอนัเดยีวกนั
ภายใต้องค์กรกํากบัดูแลตามกฎหมาย ให้มีการใช้โครงข่ายอย่างมีประสทิธภิาพ และไม่มีการลงทุนซํ�าซอ้น
ทั �งนี� ใหผู้ก้าํกบัดแูลทางเทคนิคแยกออกจากผูก้าํกบัดแูลสาระเนื�อหาที'ผูป้ระกอบการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคผ่าน
โครงขา่ยโทรคมนาคม และโครงขา่ยกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  

(4) ให้มกีารศกึษาเกี'ยวกบัแนวทางการเปลี'ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจากระบบอนาลอกไปสู่
ระบบดจิทิลั (Digital broadcasting) และการนําคลื'นความถี'มาจดัสรรสาํหรบักจิการ/บรกิารที'เหมาะสม
เพื'อลดปญหาความเหลื'อมลํ�าในการเขา้ถงึสารสนเทศและความรู ้ั (Digital divide)  

(5) จดัทาํฐานขอ้มลูความต้องการการใชบ้รกิาร ICT ของประเทศ และสาํรวจพื�นที'ใหบ้รกิารของโครงข่ายที'มี
ในปจจุบนั เพื'อนําขอ้มูลมาประกอบการติดตามการพฒันาโครงข่ายั  ICT ของประเทศ เพื'อกําหนด
นโยบายให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ โดยกําหนดพื�นที'หรือกิจกรรมที'มีความสําคญัเร่งด่วนเป็นลําดบัและ
กาํหนดเวลาที'เหมาะสม รวมทั �งพจิารณาขอบขา่ยการลงทุนที'พอเหมาะพอควร  

(6) ให้มกีารศกึษาเพื'อติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลย ีรวมทั �งเพื'อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
เทคโนโลยทีางเลอืกต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื'อง เพื'อเป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสนิใจเชงินโยบาย 
อาท ิการขยายโครงข่าย แนวทางในการจดัสรรทรพัยากร รูปแบบของธุรกิจการค้าบรกิารที'เหมาะสม  
เป็นตน้ ทั �งนี� ควรประสานกบัองคก์รกาํกบัดแูลกจิการสื'อสารโทรคมนาคมโดยใกลช้ดิ 

(7) ให้มนีโยบายคุ้มครองผู้บริโภคที'ชดัเจน โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจการสื'อสารโทรคมนาคมใน
ประเทศต้องให้บริการตามมาตรฐานสากลในราคาที'เป็นธรรมเมื'อเทียบกับคุณภาพ และปองปราม้
พฤติกรรมการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ อนัสบืเนื'องมาจากการให้บริการธุรกจิสื'อสาร
โทรคมนาคมหลากหลายประเภท หรอืการควบรวมกจิการต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 
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3.6  สรา้งความมั �นคงปลอดภยัให้กบัโครงขายสารสนเทศของประเทศ่  

(1) ใหม้กีารกาํหนดประเภทของระดบัความมั 'นคงปลอดภยัของโครงขา่ยทั �งของภาครฐัและเอกชน  

(2) จดัทาํแผนแม่บทดา้นความมั 'นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ(National Information Security 
Master Plan)  เพื'อกําหนดมาตรการทั �งดา้นฮารด์แวร ์และซอฟต์แวร ์เพื'อปกปองมใิหร้ะบบสารสนเทศ้
ขององคก์รต่างๆ ในประเทศถูกทาํลายโดยวธิกีารต่างๆ รวมถงึอาชญากรรมและการก่อการรา้ยในรูปแบบ
ต่างๆ  

(3) ใหนํ้าแผนแม่บทดา้นความมั 'นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ(National Information Security 
Master Plan) ซึ'งไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ มาใชก้บัหน่วยงานของรฐั และเอกชน ใหม้ผีลอย่างกวา้งขวาง
และทั 'วถึง โดยเริ'มจากหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานที'เกี'ยวกับโครงสร้างพื�นฐานที'สําคญัยิ'งยวด 
(Critical infrastructure) เช่น การเงนิ สาธารณูปโภค การขนสง่ ฯลฯ ทั �งหมดเป็นลาํดบัแรก  

(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิความรู้ความเขา้ใจถึงภยัอนัตรายซึ'งอาจเกดิขึ�นกบัระบบสารสนเทศ อนัจะ
ส่งผลความเสยีหายในวงกว้างของกจิกรรมต่างๆ ซึ'งใช้ระบบสารสนเทศของทุกภาคส่วนในสงัคมไทย 
ทั �งนี�เพื'อจะไดก้าํหนดแนวทางในการปองกนัอย่างเหมาะสมต่อไป้   

ยทุธศาสตรที์� 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครฐัิ ิ ิ  

“ใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร เพื �อสนบัสนุนการสรา้งธรรมาภบิาล 
ในการบรหิารและการบรกิารของภาครฐั สามารถตอบสนองต่อการใหบ้รกิารที �เน้นประชาชนเป็น
ศนูยก์ลางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปร่งใส เป็นธรรม และสง่เสรมิการมสีว่นร่วม 
ของทุกภาคสว่นที �เกี �ยวขอ้ง”  

 

1. บรกิารของรฐัตอ้งจดัทาํโดยเน้นประชาชนเป็นศนูยก์ลาง เอื�อต่อการทาํธุรกจิของภาคเอกชน ม ีe-
Government Interoperability Framework (e-GIF) บนพื�นฐานของมาตรฐานเปิด (open standards) ที'ทุก
หน่วยงานของรฐัใชเ้ป็นมาตรฐานร่วมกนั ทาํใหส้ามารถเชื'อมโยงและแลกเปลี'ยนขอ้มลูระหว่างหน่วยงานได ้และ
เกดิบรกิารของรฐัแบบ Single Window ที'สามารถขยายบรกิารแบบออนไลน์ไปยงัสื'อหลากหลายประเภทสาํหรบั
บรกิารพื�นฐานของรฐัภายในปี พ.ศ. 2553  

2. ทุกหน่วยงานของรฐัทั �งสว่นกลางและสว่นภูมภิาคมชี่องทางสาํหรบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการ
ตดัสนิใจเกี'ยวกบันโยบายสาธารณะผ่านบรกิารออนไลน์ และประชาสมัพนัธใ์นวงกวา้ง เพื'อใหป้ระชาชนรบัทราบ 

3. ยกระดบั e-government performance ในการจดัลาํดบั e-government rankings ขึ�น 15 อนัดบั 

4. โครงการ ICT ของภาครฐัที'เริ'มดาํเนินการระหว่างปี 2552-2556 มกีารใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์คดิเป็น
มลูค่าอย่างน้อย 30% ของมลูค่าซอฟตแ์วรท์ั �งหมด  
 

เป้าหมาย 
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4.1 สรา้งความเขม้แขง็ของหนวยงานกลางที�รบัผดชอบ่ ิ การผลกัดนัการใช้  ICT ในการบริหาร และ

บริการของภาครฐั รวมถึงการพฒันาบรการิ อเลก็ทรอนกสข์องรฐัแบบบูรณาการิ ิ   โดย  
(1) ใหห้น่วยงานดงักล่าวรบัผดิชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ ั ICT ของรฐั (Government ICT 
Architecture)  ซึ'งรวมถงึหน้าที'ดงัต่อไปนี� 

• กําหนดกรอบนโยบายที' เกี'ยวกับข้อมูลและการสื'อสารข้อมูล ที'สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากล เพื'อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื'อมโยงและแลกเปลี'ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและ
ประสทิธภิาพ รวมถงึกําหนดกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานเพื'อให้โครงข่ายภาครฐัสามารถ
รองรบัการใชง้านและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอลรุ่น 6 ภายในปี 2555  

• กําหนดมาตรฐานที'จําเป็น ดงันี� มาตรฐานขอ้มูล (Data standard), มาตรฐานการเชื'อมโยงขอ้มูล 
(Interoperability standard), มาตรฐานดา้นกฎหมาย (Legal standard), มาตรฐานดา้นความมั 'นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Information security standard),  มาตรฐานการเขา้ถงึขอ้มูล (Web 
accessibility standard) และมาตรฐานดา้นอื'นๆ ที'จาํเป็นต่อการใช ้ICT ภาครฐัในอนาคต  

• บงัคบัใช้มาตรฐานที'กําหนดขึ�นกบัหน่วยงานของรฐัทั �งหมด โดยมกีลไกที'เหมาะสม เพื'อให้ระบบ
ทั �งหมดทาํงานร่วมกนัได ้ภายใตค้วามหลากหลายของระบบที'มใีชอ้ยู่ในแต่ละหน่วยงาน 

• สร้างความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและมาตรฐานเปิด (open standards)              
แก่หน่วยงานของรฐั 

 
ทั �งนี� ใหห้น่วยงานดงักล่าว ดาํเนินการเพื'อสนบัสนุนใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลู และการเชื'อมโยง/แลกเปลี'ยน
ขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน  และใหห้น่วยงานที'มขีอ้มูลที'จําเป็นต่อการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื'นๆ ใหค้วาม
ร่วมมอืในการเชื'อมโยง/แลกเปลี'ยนขอ้มลูกบัหน่วยงานอื'นได ้ภายใต้เครอืข่ายสื'อสารขอ้มูลภาครฐั และขยาย
การเชื'อมโยงเครอืข่ายไปสู่หน่วยงานในภูมภิาค และส่วนทอ้งถิ'นในลําดบัถดัไป ตวัอย่างของขอ้มูลที'จําเป็น
และควรใหค้วามสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ม ีอาท ิขอ้มลูทรพัยากรนํ�า  ขอ้มลูภูมสิารสนเทศ เป็นตน้ 

(2) ใหป้ระกาศใชม้าตรฐานเปิด (open standard)  ในการพฒันาหรอืจดัทาํระบบ ICT ของภาครฐั เพื'อรองรบั
การทํางานร่วมกนัระหว่างระบบ และให้มคีวามยดืหยุ่นในการขยายระบบในอนาคต โดยไม่ต้องยดึติดกบั
เทคโนโลยใีดเทคโนโลยหีนึ'ง 

 (3) เร่งดําเนินการจดัตั �งกรมสาํรวจและจดัทําแผนที'พลเรอืน ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2552 เพื'อเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการบรหิารจดัการ กํากบั
ดแูลและรบัผดิชอบดา้นโครงสรา้งพื�นฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) 
เพื'อเร่งรดัการดาํเนินงานดา้นโครงสรา้งพื�นฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศใหส้ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเรว็ เสรมิสรา้ง
การพฒันาชุดขอ้มูลภูมสิารสนเทศ (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) พฒันาซอฟต์แวร์
สารสนเทศภูมศิาสตร์ที'ใช้มาตรฐานเปิด (Open GIS Software) รวมทั �งสร้างกลไกให้เกดิการใช้ขอ้มูล              
ภูมสิารสนเทศร่วมกนั โดยใหส้ามารถเริ'มดาํเนินงานไดใ้นปี 2552  

มาตรการ 
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(4) จดัใหม้กีารประเมนิผลการลงทุนในโครงการ/กจิกรรมดา้น ICT ของภาครฐัที'ไดม้กีารดําเนินการไปแลว้ 
โดยเน้นผลที'เกดิแก่ประชาชนผูร้บับรกิาร และ/หรอืหน่วยงาน/ภาคธุรกจิที'ต้องตดิต่อกบัภาครฐั รวมทั �งผลต่อ
หน่วยงาน อาท ิการลดค่าใชจ้่าย การลดขั �นตอน / เพิ'มประสทิธภิาพ เป็นตน้ เพื'อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการ
กาํหนดแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป  

 

4.2 ให้ทุกกระทรวงดาํเนนการเพื�อพฒันาบรการอเล็ิ ิ ิ กทรอนกสข์องรฐัแบบบูรณาการิ  

(1) ใหทุ้กหน่วยงานปรบัปรุงระบบขอ้มูล และระบบบรหิารจดัการ ใหส้ามารถเชื'อมโยงกบั NSDI และ GIN 
(Government Information Network) ทั �งภายในและระหว่างหน่วยงาน ภายใต้กรอบมาตรฐาน                  
TH e-GIF (Government Interoperability Framework)   

(2) ให้ทุกหน่วยงานใช้ ICT เป็นช่องทางหนึ'งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสงัคมเข้ามาม ี            
สว่นร่วมในการบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยเฉพาะการพฒันานโยบายหรอืบรกิารสาธารณะ และการออก
กฎหมาย การตดิตามตรวจสอบ และใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) กาํหนดเป็น
ตวัชี�วดัหนึ'งในมาตรการการพฒันาระบบราชการ ในสว่นที'เกี'ยวกบัการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม  

 

4.3  สรา้งความเขม้แขง็ด้าน ICT แกหนวยงานของรฐัทั Uงในสวนกลางและสวนภมูภาค่ ่ ่ ่ ิ  

(1) สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ CIO ระดบักระทรวง กรม และ CIO ของจงัหวดั รวมทั �งบุคลากรที'รบัผดิชอบ
งานด้าน ICT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นในทุกระดบั โดยการอบรมความรูแ้ละทกัษะตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกจิและหน้าที'ความรบัผดิชอบ รวมทั �งส่งเสรมิใหม้กีารฝึกปฏบิตังิานจรงิ
ผ่านการทาํโครงการร่วม เพื'อใหก้ารพฒันางาน ICT ในภาพรวมมเีอกภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนแม่บท ICT  

(2) ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น จดัใหม้บีุคลากรที'รบัผดิชอบงานดา้น ICT เพื'อประสานงานกบัหน่วยงานกลาง
ในการเรยีนรูม้าตรฐานต่างๆ รวมทั �งการบรหิารทรพัยากร และผลกัดนัการดําเนินงานด้าน ICT ที'สอดคล้อง
กบัแนวปฏบิตัิของส่วนกลาง และสร้างกลไกให้มกีารทํางานร่วมกบั CIO จงัหวดั เพื'อให้เกิดการบงัคบัใช้
มาตรฐานต่างๆ ในการพฒันา ICT ตั �งแต่ระดบัจงัหวดัลงไปถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นในระดบัรองลงไป
อย่างทั 'วถึง ทั �งนี� ในการดําเนินงาน ใหเ้ริ'มจากระดบัจงัหวดัก่อน ในช่วง 3 ปีแรก แล้วค่อยขยายลงสู่ระดบั
เทศบาล / องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ในปีต่อๆ ไป โดยขึ�นอยู่กบัความพรอ้ม   
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ยทุธศาสตรที์� 5: ยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรม ่ ICT เพื�อสร้าง
มลูคาทางเศรษฐกจและรายได้เข้าประเทศ่ ิ  

 

“พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ ICT ไทย โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มที �
เอื-ออาํนวยต่อการสรา้งงานวจิยั พฒันา และนวตักรรมภายในประเทศจากหน่วยงานภาครฐั ภาค
การศกึษา และภาคเอกชน สง่เสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี �เกดิจากงานวจิยัสูผู่ป้ระกอบการ และ
สรา้งสภาพแวดลอ้มที �เอื-อต่อการประกอบธุรกจิ (โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษกบัอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรแ์ละดจิทิลัคอนเทนต)์”  

 

 

1. มลูค่าของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรภ์ายในประเทศเตบิโตเป็นไม่ตํ'ากว่า 100,000 ลา้นบาท  

2. สดัส่วนของซอฟต์แวร์ที'ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศ
โดยรวม  

3. ผูป้ระกอบการ ICT ไทยไดท้าํโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐัเพิ'มขึ�น อย่างน้อยรอ้ยละ 20  

4. มลูค่าของตลาดดจิทิลัคอนเทนต ์ ในประเทศเตบิโตเป็นไม่น้อยกว่า 165,000 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นที'ผลติ
ในประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  

5. มลูค่าการสง่ออกซอฟตแ์วรข์องไทยเพิ'มขึ�นจากปี 2551 อย่างน้อยรอ้ยละ 30  

6. มโีครงการที'ดาํเนินการโดยผูป้ระกอบการไทยไดร้บัรางวลัระดบันานาชาต ิไม่ตํ'ากว่า 50 โครงการต่อปี  

7. มเีมอืงที'เป็นศนูยก์ลางการพฒันา ICT ในระดบัโลกในประเทศไทย 

8. เพิ'มค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาดา้น ICT ของภาครฐัและเอกชนอย่างน้อยรอ้ยละ 15 ในช่วงปี 2551-
2556 

9. จํานวนบรษิทัที'ใหบ้รกิารซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์เพิ'มขึ�น โดยมสีดัส่วนอย่างน้อย 10% ของผูป้ระกอบการ
ซอฟตแ์วรท์ั �งหมด    
 

 
5.1  สนับสนุนด้านเงนทุน ิ /เงนชวยเหลือในรปูแบบตางๆ เพื�อสงเสรมให้เกดผูป้ระกอบการรายใหมิ ิ ิ่ ่ ่  ่

(1) จดัใหม้กีลไกที'ภาครฐัสามารถเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการ และพนัธมติรที'จะทาํใหอุ้ตสาหกรรม ICT 
โดยเฉพาะอย่างยิ'งในกลุ่มซอฟตแ์วร ์และดจิทิลัคอนเทนตม์คีวามเขม้แขง็ และสามารถขยายกจิการได ้ 

เป้าหมาย 

มาตรการ 
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(2) จดัให้มกีลไกที'สามารถลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุนสําหรบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
และอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต ์สาํหรบัการวจิยัและพฒันา การจดัซื�อหาอุปกรณ์ ตวัอย่างเช่น การจดั
ใหม้เีงนิกู้ดอกเบี�ยตํ'า การจดัใหม้ ีR&D matching fund เพื'อขยายผลงานวจิยัและพฒันาของคนไทย 
เพื'อให้ได้โครงการ และต้นแบบภาคอุตสาหกรรมที'หน่วยงานรัฐต้องการ การสนับสนุนการชําระ
ค่าธรรมเนียมการใช้สทิธิ � (Royalty Fees) แก่บรษิัทผู้เป็นเจ้าของ platform หรอืซอฟต์แวร์ที'ใช้เป็น
เครื'องมอืในการผลติ สรา้งสรรคผ์ลงาน  

(3) รฐัสนับสนุนการลงทุนในการจดัหาเครื'องมือ (ทั �งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ทรพัย์สนิทางปญญา และั
สถานที'กลาง ที'มกีารจดับรกิารใหค้าํปรกึษาทางธุรกจิ เพื'อใหผู้ป้ระกอบการสามารถมาเช่าใชบ้รกิาร เพื'อ
การพฒันาและสรา้งสรรคง์านเพื'อเป็นการลดความเสี'ยงและเพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

 
5.2  สงเสรมการวจยัและพฒันาเพื�อยกระดบัมาตรฐานสนค้าและบรการ ่ ิ ิ ิ ิ ICT ไทยสูระดบัสากล่  

(1) สนับสนุนงานวจิยัพฒันาและนวตักรรมในอุตสาหกรรม ICT เพื'อสรา้งสรรคแ์ละ/หรอืต่อยอดการพฒันา
ขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองผู้ประกอบการไทย ให้สามารถผลติเทคโนโลยตี้นนํ�าเพิ'มมากขึ�น 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสมองกลฝงตัว การออกแบบขั �นสูงั ) อุตสาหกรรม
อุปกรณ์โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต ์ อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ 

(2) ส่งเสรมิให้กระบวนการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญญามปีระสทิธภิาพ และสามารถบงัคบัใช้ได้จรงิ เพื'อั
สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการพฒันาและสรา้งนวตักรรมอย่าง 

(3) สรา้งกลไกที'อํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้ดิคน้สิ'งประดษิฐ ์หรอืนวตักรรมใหม่ ในการจดสทิธบิตัรทั �งใน
และต่างประเทศ  

(4) สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัและกลไกในการตรวจสอบ/รบัรองคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ICT ที'ผลติ
ในประเทศไทยเพื'อให้สามารถพัฒนา/ผลิตสินค้าและบริการที'มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั �งนี�                 
อาจพจิารณาจดัตั �งหน่วยงานที'ดแูลดา้นมาตรฐานที'เกี'ยวกบั ICT โดยตรง หรอืมคีณะกรรมการระดบัชาติ
ที'ดแูลมาตรฐานดา้น ICT ซึ'งทาํงานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยงานกลางที'ดแูลระบบมาตรฐานของไทย   

(5) ส่งเสริมการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีที'เป็นพื�นฐานสําคญัของโครงข่ายและบริการในอนาคต อาท ิ
เทคโนโลยกีารสื'อสารยุคหน้า, การสื'อสารความเรว็สงูระบบไรส้าย, และเทคโนโลยโีทรคมนาคมทางเลอืก
ต่างๆ รวมทั �งจัดให้มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที'เหมาะสม เพื'อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ              
โดยเน้นการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา 

 

5.3  สรา้งโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขนัสาํหรบัผูป้ระกอบการไท่ ย ทั Uงตลาดภายในประเทศ
และตลาดตางประเทศ่  

(1) สนบัสนุนการจดัตั �งสภา ICT เพื'อใหเ้กดิการรวมตวัของผูป้ระกอบการเพื'อผลกัดนัวาระหรอืนโยบาย
สาํคญัที'จะช่วยสรา้งความเขม้แขง็แก่ผูป้ระกอบการต่อรฐับาล อนัจะชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของ
ผูป้ระกอบการไทย ใหม้ศีกัยภาพสามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้ 
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(2) ใหส้ภา ICT จดัทําขอ้เสนอแนะและมาตรการเชงิรุกในการกระตุ้นการขยายตลาด ICT ของประเทศไทย 
รวมถงึการสรา้งโอกาสทางการตลาดทั �งตลาดภายในและต่างประเทศ ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย เพื'อเสนอ
ต่อรฐับาล   

(3) สนับสนุนการสรา้งโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ICT ไทย ในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการ            
จากต่างประเทศ สาํหรบัตลาดภายในประเทศ สนับสนุนโดยใชต้ลาดภาครฐัเป็นตวันํา และไม่ใหก้ําหนด
เงื'อนไขในระเบยีบการจดัซื�อจดัจา้งหรอืกําหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์และบรกิารในขอ้กําหนดการ
จา้งงาน (TOR: Term of Reference)  ของโครงการดา้น ICT ของภาครฐัที'เป็นการกดีกนัผูป้ระกอบการ
ในประเทศ สําหรบัตลาดต่างประเทศ ให้สนับสนุนการรุกตลาดต่างประเทศของภาคเอกชนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถงึการนําเสนอผลงานของผูป้ระกอบการไทยในเวทต่ีางประเทศ เช่นการจดัหรอืเขา้ร่วม Road 
Show/ Events ระดบันานาชาต ิ การเขา้ร่วมประกวดผลงานหรอืโครงการในเวทนีานาชาต ิเป็นตน้  

(4) สง่เสรมิการพฒันาซอฟตแ์วรห์รอืระบบสารสนเทศเพื'อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิารที'ไทยมศีกัยภาพ เช่น การท่องเที'ยว การเกษตร และบรกิารสุขภาพ 
และจดัให้มีกลไกในการทํางานร่วมกนัระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการในสาขา
ดงักล่าว  

(5) ใหม้หีน่วยศกึษาและคาดการณ์ตลาดและอุตสาหกรรม ICT (ICT industry intelligence) โดยสนับสนุนให้
มกีารพฒันาฐานขอ้มูลเกี'ยวกบัตลาดและอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื'อใชใ้น
การวางแผนสง่เสรมิการตลาดทั �งภายในและต่างประเทศ  

(6) สนบัสนุนการสรา้ง brand ของสนิคา้และบรกิาร ICT ของประเทศไทย ใหเ้ป็นที'รูจ้กัและยอมรบัทั �งตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ พร้อมทั �งส่งเสรมิกจิกรรมรณรงค์การซื�อและการใช้สนิค้าและบรกิาร 
ICT ของไทย (Buy Thai First)  

(7) กาํหนดใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบการพฒันาอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนตแ์ละแผนยุทธศาสตรด์จิทิลัคอน
เทนตร์ะดบัชาต ิเพื'อพฒันากลไกที'จาํเป็นในการสรา้งโอกาสทางการตลาดและการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ใหก้บัผูป้ระกอบการดจิทิลัคอนเทนตข์องประเทศไทย   

5.4 สงเสรมการลงทุนทั Uงภายในประเทศและจากตางประเทศ่ ่ิ  

(1) สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาและแพร่กระจายโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศในประเทศอย่างทั 'วถงึ เพื'อดงึดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ในภูมภิาคต่างๆ หรอืในจงัหวดัศนูยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค และจดัให้
มเีมอืงศนูยก์ลางดา้น ICT เพื'อขยายการเตบิโตของอุตสาหกรรมและรองรบัความตอ้งการการใชง้าน ICT 
ในภูมิภาค  รวมถึงการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที'เกี'ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT                
เช่น SIPA, Software Park ไปยงัภูมภิาคมากยิ'งขึ�น เพื'อบ่มเพาะและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม
ผูป้ระกอบการ ICT ในพื�นที'   

(2) สรา้งกลไกและมาตรการจูงใจที'เอื�อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ'งอุตสาหกรรมที'เกี'ยวขอ้งกบัเทคโนโลยรีะดบัสูง และสรา้งกลไกที'เอื�อใหเ้กดิการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยจีากบรษิทัขา้มชาตมิายงัผูป้ระกอบการและบุคลากรไทย อาท ิกาํหนดเงื'อนไขใหต้ั �งหน่วยวจิยั
และพฒันาที'ว่าจา้งนกัวจิยัไทยเป็นสว่นใหญ่ หรอืใหม้คีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยั
ของไทย เป็นตน้  
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(3) ทบทวนเงื'อนไข และ/หรอืขั �นตอนที'เกี'ยวกบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของ BOI เพื'อใหผู้ป้ระกอบการ 
ICT (โดยเฉพาะอย่างยิ'งอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละดจิทิลัคอนเทนต)์ ในทุกระดบัสามารถไดร้บั
ประโยชน์จากสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวไดอ้ย่างเตม็ที'   
 

5.5  สงเสรมให้เกดธรุกจและบรการที�เกี�ยวกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในประเทศไทย่ ิ ิ ิ ิ  

(1) ดําเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กบันักพัฒนาและผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และสื'อ
อเิลก็ทรอนิกส ์เกี'ยวกบัสญัญาอนุญาตใชส้ทิธิ � (License agreement) เพื'อใหเ้กดิความเขา้ใจและเลอืกใช้
งานไดอ้ย่างเหมาะสม  

(2) สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาคการศกึษา และภาครฐั และไม่ให้กําหนด
เงื'อนไขในระเบยีบการจดัซื�อจดัจา้งหรอืกําหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์และบรกิารในขอ้กําหนดการ
ว่าจา้ง (TOR) ของโครงการดา้น ICT ของภาครฐัที'เป็นการกดีกนัระบบที'พฒันาดว้ยซอฟต์แวรโ์อเพน
ซอรส์  

(3) ใหห้น่วยงานที'สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศ ส่งเสรมิใหเ้กดิผูป้ระกอบการที'มี
ความเชี'ยวชาญดา้นซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์มากขึ�น โดยใชม้าตรการสนับสนุนดา้นเงนิทุน/เงนิช่วยเหลอื
ในรปูแบบต่างๆ ตามขอ้ 5.1  

 

ยทุธศาสตรที์� 6: การใช้ ICT เพื�อสนับสนุนการเพมขีดความสามารถในการแขงขนัิ� ่  
อยางยั �งยืน่  

 

“ส่งเสรมิภาคการผลติของประเทศให้เขา้ถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื �อสาร เพื �อกา้วไปสู่การผลติและการค้าสนิคา้และบรกิาร ที �ใชฐ้านความรูแ้ละนวตักรรมและเป็น
มติรกบัสิ �งแวดลอ้ม เพื �อพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ โดยการสรา้งคุณค่า
ของสนิคา้และบรกิาร (Value Creation)  และมลูค่าเพิ �มในประเทศ เพื �อพรอ้มรองรบัการแขง่ขนัในโลก
การคา้เสรใีนอนาคต”  

          

1. สดัส่วนสถานประกอบการที'ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารในการดําเนินธุรกิจเพิ'มขึ�น โดยมี
สถานประกอบการที'เชื'อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเป็นรอ้ยละ 50 ของสถานประกอบการ 

2. สดัสว่นของสถานประกอบการขนาดเลก็ (ลกูจา้ง 1-15 คน) ที'เชื'อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เพิ'มขึ�นเป็นรอ้ยละ 25  

3. สดัสว่นของสถานประกอบการที'มกีารขายสนิคา้และบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิ'มขึ�นเป็นรอ้ยละ 5  

4. มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ี'เป็น B2B และ B2C ของประเทศ เตบิโตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

เป้าหมาย 
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5. ลดค่าดาํเนินการดา้นลอจสิตกิสข์องประเทศลงใหเ้หลอืรอ้ยละ 16 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2554 (ตามที'ระบุ
ในยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบลอจสิตกิสข์องประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554) 

6. อตัราการจา้งแรงงานที'ปฏบิตังิานดา้น ICT ในภาคธุรกจิโดยรวมเพิ'มขึ�นเป็น 200,000 คน 

7. มเีครอืข่ายสหกรณ์ที'เกี'ยวกบัการเกษตรที'มีการใช้ ICT ในกิจการในระดบัก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 10 
เครอืขา่ย  

8.  มรีะบบสารสนเทศสขุภาพแห่งชาตทิี'มกีารบรูณาการระหว่างหน่วยงานและใชง้านไดจ้รงิ 

9.  ระดบัความพรอ้มของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารในภาคธุรกจิเพิ'มขึ�นอย่างน้อย 10 อนัดบั 
ใน e-Readiness Rankings  

 

 

6.1  สรา้งความตระหนักและพฒันาขีดความสามารถด้าน  ICT ของผูป้ระกอบการเพื�อให้สามารถนํา ICT 
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธรุกจ โดยการสรา้งแรงจงูใจที�เหมาะสมหรอืใช้กลไกความรวมมือระหวางิ ่ ่
ภาครฐัและภาคเอกชน โดยมีการทาํโครงการนํารองในภาคการผลตที�มีความพรอ้มสูงและนําไปขยายผล่ ิ
สูทุกภาคสวน่ ่   
 

6.2  พฒันาและบรหารจดัการระบบลอจสตกสใ์ห้มีประสทธภาพและประสทธผลิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ  

(1) ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมกีารประยุกต์ใช ้ICT เพื'อการบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละการขนส่งสนิคา้ที'
ทนัสมยั ตรงต่อเวลา และมปีระสทิธภิาพยิ'งขึ�น เพื'อเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ที'อา้งองิมาตรฐานเปิด (open standards) เพื'อใหเ้กดิการ
เชื'อมโยงขอ้มลูและระบบงานที'มปีระสทิธภิาพ มแีผนที'ใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ และมกีลไกรองรบัและแกไ้ข
ปญหาที'อาจเกดิขึ�นั   

(2) นําบทเรยีนจากการประเมนิผลการดําเนินงานของโครงการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัแบบหน้าต่าง
เดยีว (single window) ที'มอียู่เดมิ  มาพจิารณาการปรบัปรุงระบบลอจสิตกิสข์องประเทศใหค้รอบคลุม
และมปีระสทิธภิาพสงูขึ�น  

 

6.3  เสริมสรา้งความเชื�อมั �นในการทาํธรุกรรมทางอเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

(1) เร่งรดัการออกกฎหมายที'ยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว อาทิ กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล กฎหมายลาํดบัรองของพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทั �งจดัทาํ
หรอืปรบัปรุงกฎหมายอื'นที'จาํเป็น เพื'อสรา้งความเชื'อมั 'นในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสรา้งกลไกให้
การบงัคบัใชฎ้หมายที'มใีนปจจุบนัและที'จะมใีนอนาคตมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลั   

มาตรการ 
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(2) สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื'อใหเ้กดิความเชื'อมั 'นในการทําธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารเผยแพร่ และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเขา้ใจถงึเนื�อหาสาระของกฎหมายและ
การบงัคบัใชอ้ย่างต่อเนื'อง  

(3) เร่งรดัสร้างความเขม้แขง็ของกระบวนการคุ้มครองผู้บรโิภค และมกีระบวนการที'อํานวยความสะดวก          
ในการตดัสนิขอ้พพิาทในการซื�อ-ขายแบบออนไลน์  

 
6.4  สงเสรมการนํา ่ ิ ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที�เป็นยุทธศาสตรข์องประเทศ และไทยมีความิ ิ

ได้เปรียบ  โดยเฉพาะการเกษตร  การบรการด้านสุขภาพ  และการทองเที�ยวิ ่  

การเกษตร 

(1) นํา ICT มาพฒันาด้านการเกษตร โดยการพฒันาและเชื'อมโยงข้อมูลที'สําคญัต่อการทําการเกษตร 
โดยเฉพาะข้อมูลที'เกี'ยวกับการจดัการทรัพยากรนํ�าในระดบัชุมชน  ขอ้มลูราคาพชืผล  ขอ้มลูการ                   
ใช้พื�นที'เกษตรกรรม และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรรายย่อย                  
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลและความรูเ้พื'อเพิ'มผลผลติ และผลติภาพ รวมทั �งเพื'อการคา้ผลผลติ
ทางการเกษตรอย่างครบวงจร (รวมระบบการบรหิารจดัการลอจสิตกิส ์ตั �งแต่กระบวนการผลติ การแปร
รูป ไปจนถงึการคา้ส่ง คา้ปลกีในประเทศ และการส่งออก) โดยเบื�องต้นใหม้กีารศกึษาความต้องการใช้
ขอ้มลูของกลุ่มเกษตรกร และศกึษาห่วงโซ่อุปทานในรายละเอยีด เพื'อใหเ้กดิความเขา้ใจพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการขอ้มลูที'นําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ 

(2) พฒันาความรูแ้ละทกัษะที'เกี'ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จาก ICT และสารสนเทศ (รวมถงึขอ้มูลทรพัยากร
นํ�าในชุมชน) ใหแ้ก่เกษตรกร โดยสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูด้า้น ICT ใหก้บัเกษตรกร ผ่านหน่วยงานที'มี
อยู่แลว้ในทอ้งถิ'น เช่น ศนูยบ์รกิารชุมชน โรงเรยีน วดั ไปรษณีย ์สหกรณ์ และ องคก์รทอ้งถิ'นอื'นๆ และ 
สรา้ง “ผูส้อน” ในทอ้งถิ'นเพื'อใหค้าํปรกึษาเกี'ยวกบัการใช ้ICT แก่เกษตรกร  

(3) จดัใหม้โีครงสรา้งพื�นฐาน และการพฒันาขอ้มลู (ภาษาไทย) โดยหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง และใหภ้าคเอกชน
ช่วยดแูลเรื'องการจดัรปูแบบและวธิกีารเผยแพร่ขอ้มลูโดยมรีปูแบบทางธุรกจิที'เหมาะสมเพื'อใหเ้กดิความ
ยั 'งยนืในระยะยาว และมโีครงการนําร่องในชุมชนตวัอย่าง 

(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัทําโครงการนําร่องระบบเกษตรความแม่นยําสูง (precision agriculture)  
เพื'อพฒันาการผลติใหส้ามารถควบคุมการผลติใหบ้รรลุตามเปาหมายที'กําหนด เป็นการเพิ'มผลผลติและ้
ผลติภาพของการทาํการเกษตร กบัชุมชนเกษตรกรที'มคีวามพรอ้ม  

การทองเที�ยว่  

(1) สง่เสรมิการมกีารใช ้และการพฒันาขดีความสามารถดา้น ICT (เช่น อนิเทอรเ์น็ต, e-commerce, ระบบ
การชาํระเงนิ ระบบการสาํรองการใชบ้รกิาร ระบบการตลาดออนไลน์ ฯลฯ) ของผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ท่องเที'ยวและธุรกจิเกี'ยวเนื'อง อาท ิการขนสง่ เพื'อใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาประยุกตใ์นการใหบ้รกิารแก่
นกัท่องเที'ยว อย่างเป็นระบบ ในทุกๆ กจิกรรมของห่วงโซ่มลูคา่ของธุรกจิท่องเที'ยว  

(2) ส่งเสรมิการจดัทําขอ้มูลออนไลน์เพื'อแนะนําสถานที'ท่องเที'ยวในประเทศ และสถานบรกิารที'เป็นที'นิยม 
โดยเฉพาะสถานที'ท่องเที'ยวเชงิอนุรกัษ์ หรอืสถานที'ในชุมชน/ทอ้งถิ'น ที'มเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
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ไทย และเนื�อหาทางภูมปิญญา ในหลายรูปแบบ อาท ิั video clip, web-based information เป็นต้น            
เพื'อสนับสนุน web portal ดา้นท่องเที'ยวที'มอียู่ และเริ'มพฒันาใหร้ะบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มูลการจอง
บรกิารต่างๆโดยตรงมายงัประเทศไทยได ้ 

(3) จดัให้มกีารตดิตามประเมนิผลแผนหรอืโครงการต่างๆ ที'ภาครฐัได้ดําเนินการไปแล้ว อาท ิแผนแม่บท
การตลาดออนไลน์สําหรับอุตสาหกรรมท่องเที'ยว การจัดทําเว็บไซต์ต่างๆ อย่างต่อเนื'อง โดยให้
ความสาํคญักบัผลที'เกดิขึ�นต่อผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้รกิาร เพื'อนํามาพจิารณาปรบัปรุงในปีต่อๆ ไป  

 
การบรการด้านสุขภาพิ  

(1) พฒันาระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System) ให้ใช้งานไดจ้รงิ               
โดยการบูรณาการโครงการจดัเกบ็ขอ้มูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ต่างๆ ของรฐัที'มอียู่ พรอ้มทั �ง
ขยายผลเชื'อมต่อกบัสถานพยาบาลของเอกชน ทั �งโรงพยาบาล และคลนิีคที'มคีวามพรอ้ม โดยเน้นในดา้น
การกําหนดมาตรฐานข้อมูล การบูรณาการขอ้มูลและการพฒันากลไกการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมทั �งการสนบัสนุนการใชม้าตรฐานที'จดัทาํขึ�น 

(2) พฒันาระบบตดิตาม เฝาระวงั และแจง้เตอืนเกี'ยวกบัโรคอุบตัใิหม่และอุบตัซิํ�า ใหม้มีาตรฐาน สอดคลอ้ง้      
กบัแนวปฏบิตัขิองสากล และเชื'อมโยงกบัเครอืขา่ยขอ้มลูของต่างประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยทีี'เหมาะสม  

(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพของไทยแก่ชาวต่างประเทศ                   
ในช่องทางต่างๆ ที'หลากหลาย รวมถึงเครอืข่ายด้านการท่องเที'ยว เพื'อดงึดูดนักท่องเที'ยว และสร้าง
ความเชื'อมั 'นในการใชบ้รกิารระบบสขุภาพของไทย  

 

6.5 ยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนัของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม่ ่   (SMEs) และวสาหกจชมุชน ิ ิ
(OTOP) 

(1) จดัให้มกีารประเมนิผลโครงการ/กจิกรรมที'ไดด้ําเนินการมาแล้ว โดยเน้นผลที'เกดิขึ�นแก่ผู้ประกอบการ
และผูบ้รโิภค เพื'อนํามาเป็นพื�นฐานในการกาํหนด/ปรบัปรุง/พฒันาแผนงาน/โครงการในระยะต่อไป  

(2) สนับสนุนให้ SMEs เขา้ถงึและนํา ICT ไปใชใ้นการทําธุรกจิ โดยสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้าน ICT            
เช่น มาตรการทางภาษ ีที'ใหผู้ป้ระกอบการสามารถหกัค่าใชจ้่ายดา้น ICT ไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายจรงิ รวมทั �ง
สนับสนุนให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ�น เช่น ส่งเสรมิให้เกดิ software cluster ของแต่ละธุรกจิ/
อุตสาหกรรม หรอืส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการมีความมั 'นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ�นโดยการออก
ใบรบัรองคุณภาพใหก้บับรษิทัพฒันาซอฟตแ์วรไ์ทยที'ไดม้าตรฐาน  

(3) ขยายผลการพฒันาขดีความสามารถดา้น ICT แก่ผูป้ระกอบการ SMEs และวสิาหกจิชุมชน (โดยการ
สรา้งแรงจงูใจที'เหมาะสมหรอืใชก้ลไกความร่วมมอืกบัภาคเอกชน) ทั �งโดยวธิกีารฝึกอบรมในรปูแบบปกต ิ
(conventional training) และการใชส้ื'ออเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ e-learning   

(4) ส่งเสริมการทํา e-commerce ของสนิค้าชุมชน (OTOP) เพื'อสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและั
วฒันธรรมทอ้งถิ'นมาใชใ้นการสรา้งสรรคคุ์ณค่าของสนิคา้และบรกิารที'มโีอกาสทางการตลาดสงู โดยการ
ต่อยอดขยายผลในเชงิพาณิชย ์ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพื�นฐานที'มใีนชุมชุน อาท ิศูนยบ์รกิาร
สารสนเทศชุมชน อบต. ฯลฯ  
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(5) นํา ICT มาสรา้งกลไกในการแลกเปลี'ยนแนวปฏบิตัทิี'ด ี(share best practice) หรอืถ่ายทอดเรื'องราวและ
ประสบการณ์ของผูท้ี'ทาํสาํเรจ็ (success stories) อาท ิการใหร้างวลั การเผยแพร่ผลงาน การสนบัสนุน
การขยายผล ฯลฯ ผ่านเครอืขา่ยเวบ็ไซตช์มุชน (social web)    

(6) ใหห้น่วยงานของรฐัใชป้ระโยชน์จาก ICT ที'แพร่กระจายค่อนขา้งทั 'วถงึในชุมชน (โทรศพัทเ์คลื'อนที' วทิยุ 
โทรทศัน์) เพื'อเผยแพร่ความรูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัอาชพี และขา่วสารทางเศรษฐกจิ ที'จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาสนิคา้และบรกิาร เพื'อยกระดบัขดีความสามารถของวสิาหกจิชุมชน  

 

6.6  นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยดัพลงังานและรกัษาสงแวดล้อม ิ� เพื�อลดคาใช้จาย และเพมขีด่ ่ ิ�
ความสามารถในการแขงขนัทั Uงในระดบัองคก์รและประเทศอยางยั �งยืน ่ ่  

(1) ส่งเสรมิงานวจิยัที'เกี'ยวกบัการนํา ICT มาใชใ้นการประหยดัพลงังานและ/หรอืรกัษาสิ'งแวดลอ้มเพื'อให้
เกดิอุปกรณ์/เครื'องมอื/ระบบ ที'นําไปสูก่ารลดการใชพ้ลงังานและ/หรอืรกัษาสิ'งแวดลอ้มในระยะยาวทั �งใน
ระดบัองคก์รและประเทศ   

(2) ส่งเสรมิและนําร่องโครงการที'สามารถลดการใชพ้ลงังานนํ�ามนัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น โครงการสนบัสนุ
การทาํงานที'บา้น (work at home), โครงการสง่เสรมิการประชุมทางไกลผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สงู, โครงการสนับสนุนการจดัการระบบจราจรโดยใชร้ะบบการขนส่งอจัฉรยิะ (Intelligent Transport 
System: ITS) เป็นตน้   



บทที� 5 

การดาํเนนงานตามยทุธศาสตร์ิ  
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร่  

 

 การดาํเนินงานเพือใหแ้ผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ฉบบัที 2) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2552-2556 สมัฤทธผิลตามกรอบระยะเวลา 0 5 ปีของแผน ตอ้งมกีารแจงแจงรายละเอยีดในแต่ละมาตรการ
ของยุทธศาสตรท์ั 4ง 6 ดา้น ว่าควรมโีครงการเร่งด่วนทีเป็นภารกจิสาํคญัในการขบัเคลือนใหเ้กดิผลอย่างต่อเนือง  
ซึงเป็นปจจยัชกันําใหเ้กดิการดาํเนินงานอืนๆ ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําแผนแม่บทในทางปฏบิตั ินอกจากนี4การั
กาํหนดหน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลกั และหน่วยงานทีเกียวข้องกเ็ป็นอกีปจจยัทีจะทาํให้แผนแม่บทประสบั
ความสาํเรจ็ตามเปาหมายทีวางไวไ้ด ้ โดยมคีาํอธบิายของแต่ละหวัขอ้หลกัในตารางการดาํเนินงาน สรุปไดด้งันี4้  
 
มาตรการ 

 มาตรการทีปรากฏในบทนี4เป็นแนวทางการดาํเนินงานของยทุธศาสตรต่์างๆ เพือใหบ้งัเกดิผลสมัฤทธิ 0
ในทางปฏบิตั ิ 
 
หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง หมายถงึ หน่วยงานทีควรมบีทบาทในการร่วมรบัผดิชอบการขบัเคลือนและการ
ดาํเนินงาน และกจิกรรมต่างๆ ของแผนแมบ่ทใหบ้รรลุตามเปาหมายทีวางไว ้โดยแบ่งเป็น ้ 1) หน่วยงานหลกั  
หรอืหน่วยงานทีมบีทบาทหลกัในการดาํเนินการตามมาตรการนั 4นๆ ร่วมกบั 2) หน่วยงานรองอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบั
มาตรการต่าง ทีมสีว่นร่วมในการขบัเคลือนใหก้ารดาํเนินกจิกรรมบรรลุผลตามเปาหมายทีกาํหนดไวใ้นแผนแม่บท้  
 

ระยะเวลาดาํเนนการและแกนเวลาิ  

ระยะเวลาในการดาํเนินการของแผนแม่บทฯ ฉบบันี4แบง่เป็น 5 ช่วง หรอื 5 ปี นบัแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึ
ปี พ.ศ. 2556 สว่นในปี พ.ศ. 2557 ซึงเป็นปีที 6 นั 4นไดแ้สดงไวใ้หเ้หน็ระยะเวลาของแผนงานและกจิกรรมทีตอ้ง
ดาํเนินงานต่อเนืองจากแผนแมบ่ทฯ ฉบบันี4 ไปสูแ่ผนแม่บทฯ ฉบบัต่อไป  
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ทั 4งนี4สญัลกัษณ์ทีใชเ้พือแสดงระยะเวลาในตารางมคีวามหมายดงันี4 

 

 แสดงระยะเวลาสาํหรบัมาตรการ ทีมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองจากแผนแมบ่ทฯ 
ฉบบันี4 ต่อแผนแมบ่ทฉบบัต่อไป 

 แสดงระยะเวลาสาํหรบัมาตรการ ทีมจีดุเริมตน้ของการดาํเนินการและมรีะยะเวลาสิ4นสุด
แผนงานกจิกรรม 

 
 
 
โครงการเรงดวน่ ่  

 โครงการเร่งด่วนทีปรากฏอยูใ่นบางมาตรการในตารางของยุทธศาสตรต่์างๆ นั 4น ถอืเป็นภารกจิทีจาํเป็น
และเร่งดว้นทีจะตอ้งดาํเนินการ เพือใชเ้ป็นพลงัขบัเคลือนใหเ้กดิผลต่อเนือง ทาํใหเ้กดิการดาํเนินงานอืนๆ ทีเป็น
ประโยชน์ต่อการใชแ้ผนแม่บทฉบบันี4ในทางปฏบิตัต่ิอไป 
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มาตรการ  โครงการเรงดวน หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่ ่ ่  และกรอบระยะเวลาในการดาํเนนการิ  

ยุทธศาสตรท์ี� 1:  การพฒันากาํลงัคนด้าน ICT และบุคคลทั �วไปให้มีความสามารถในการสรา้งสรรค ์ผลต และใช้สารสนเทศอยางมีวจารณญาณและรูเ้ทาทนั ิ ิ่ ่  

 

“เร่งพฒันากาํลงัคนที �มคีุณภาพและปรมิาณเพยีงพอที �จะรองรบัการพฒันาประเทศสูส่งัคมฐานความรูแ้ละนวตักรรม ทั Aงบคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ICT 

Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชพีต่างๆ รวมถงึเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และประชาชนทุกระดบั ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งสรรค ์ผลติ และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรม จรยิธรรม  มวีจิารณญาณ และรูเ้ท่าทนั (Information Literacy)” 

 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

I. การพฒันาบคุลากร ICT 

1.1 ปรบัปรงุรปูแบบ/วธีการในการจดัการเรียนการิ
สอนในสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวะศึกษาและ
อดุมศึกษา  

        

(1) ส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนการสอนดา้น ICT ระดบั
ปรญิญาตรแีละโท ที'เน้นการปฏบิตังิานจรงิกบั
ภาคอุตสาหกรรมในรปูแบบต่างๆ (เช่น สหกจิ
ศกึษา, practice school, finishing school) 
เพื'อใหผู้ท้ ี'จะจบการศกึษามคีุณสมบตัติรงกบั
ความตอ้งการของตลาด โดยมมีาตรการ
สนบัสนุน อาท ิงบประมาณ การใหแ้รงจงูใจดา้น
ภาษ ีสาํหรบัผูป้ระกอบการที'ร่วมสนบัสนุน  

 

• กระทรวงศึกษาธการิ   

• สถาบนัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา 

• กระทรวงการคลงั 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
 
 

            • โครงการนําร่องการจดัการเรยีน
การสอนแบบสหกจิศกึษา และ 
Finishing School เพื'อพฒันา
บุคลากรที'มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้น 
ICT ที'สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของอุตสาหกรรม 

• โครงการส่งเสรมิการผลติบุคลากร
ระดบัปรญิญาโทสายวศิวกรรม
ซอฟต์แวร ์และวทิยาการ
ซอฟต์แวร ์ 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(2) ส่งเสรมิการเรยีนการสอนซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ 
(open source software) ในหลกัสตูรของ
สถาบนัการศกึษา และส่งเสรมิการนําซอฟตแ์วร์
โอเพนซอรส์มาเป็นเครื'องมอืในการเรยีน การสอน 
และการวจิยัต่อยอดในสถาบนัการศกึษา เพื'อพฒันา
ทกัษะในการพฒันาซอฟต์แวร ์ ทกัษะในการวจิยั
และพฒันาซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ ส่งเสรมิใหเ้กดิ
นกัพฒันารุน่ใหม ่และการพฒันาต่อยอด จากความ
ร่วมมอืของนกัพฒันาทั 'วโลกที'มารว่มกนัทาํงาน  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• สถาบนัการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา  
• สมาคมสมาพนัธโ์อเพนซอรส์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            

1.2  เพมปรมาณและคณุภาพของิ� ิ บคุลากรที�มีทกัษะ
สงู (high skilled professionals) 

              

(1) จดัตั Uงมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัเฉพาะทางดา้น ICT 
เพื'อเป็นแหล่งพฒันาบุคลากร ICT ที'มทีกัษะ ในสาขา
ที'มคีวามสาํคญัสงูและ/หรอืมแีนวโน้มความตอ้งการ
ในอนาคตสงู เช่น บุคลากรดา้นวศิวกรรมซอฟต์แวร ์
(software engineer)  บุคลากรดา้นความมั 'นคง
ปลอดภยัของระบบและเครอืขา่ยสารสนเทศ 
(Information/Network security) บุคลากรดา้นวศิวกร
โทรคมนาคมและเครอืขา่ย บุคลากรที'มคีวามสามารถ
ในการผลติเครื'องมอืหรอือุปกรณ์ ICT ในระดบัตน้นํUา
ทั UงนีU อาจพฒันายกระดบัจากสถาบนัหรอืหน่วยงาน 
ที'มอียู่ใหม้คีวามเฉพาะดา้น และมคีวามเขม้แขง็มาก
ยิ'งขึUน 

• กระทรวงศึกษาธการิ  
กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาตหิรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• สถาบนัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา  

            • โครงการจดัตั Uงสถาบนัเฉพาะ
ทางดา้น ICT เพื'อผลติบุคลากรที'
มทีกัษะสงู 

• โครงการเร่งรดัการผลติบุคลากร
ดา้นความมั 'นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ (Information 
security) ที'มคีุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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(2) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรที'จบการศกึษา
ในสาขาอื'นๆ ที'มคีวามสนใจไดเ้ขา้ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัเฉพาะทางตามขอ้ (1) 
ขา้งตน้ หรอืสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
อื'นๆ เพื'อปรบัเปลี'ยนสายวชิาชพีเป็นบุคลากร
ดา้น ICT โดยอาจใชก้ลไกสรา้งแรงจงูใจแก่
ผูเ้รยีนหรอืผูว้่าจา้งตามความเหมาะสม 

• กระทรวงศึกษาธการิ  
กระทรวง ICT 

• กระทรวงแรงงาน 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 

             

1.3  สนับสนุนการพฒันาอาจารยด์้าน ICT ใน
สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวะศึกษาและอดุมศึกษา 

              

(1) เพิ'มศกัยภาพอาจารย ์ดว้ยการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรูเ้กี'ยวกบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ  อย่างต่อเนื'อง (Train the 
Trainer) เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี'ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื'อสาร 

 

• กระทรวงศึกษาธการิ   

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง  

             

(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํงานอย่าง
ใกลช้ดิผูป้ระกอบการ เพื'อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการ
ของภาคอุตสาหกรรมมากขึUน เช่น การดงูาน 
การฝึกงานในสถานประกอบการ  การทาํ
โครงการวจิยัรว่ม ทั UงนีUใหร้ฐัสนบัสนุน หรอืสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้กดิกจิกรรมดงักล่าวตามความ
เหมาะสม 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
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(3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํการวจิยั
และพฒันาในสาขา ICT ขั Uนสงู หรอื
เทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื'อสรา้งองคค์วามรูใ้น
ประเทศใหม้ากขึUน อนัจะนําไปสู่การพฒันาที'
ย ั 'งยนืในระยะยาว โดยรฐัใหก้ารสนบัสนุน 
และสรา้งแรงจงูใจตามความเหมาะสม 

 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• สาํนกังานคณะกรรมการการ
วจิยัแห่งชาต ิ 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) 
หรอืองคก์รกาํกบัดแูลการ
ประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมทีจะ
จดัตั 4งขึ4นในอนาคต 

• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 

             

1.4  สนับสนุนการพฒันาบคุลากรด้าน ICT ที�อยใูน่
ภาคการผลตและบรการิ ิ  

              

(1) ยกระดบัคุณภาพของบุคลากร ICT ในภาค
การผลติและบรกิารใหเ้ป็นที'ยอมรบัในระดบั
นานาชาต ิโดยสรา้งแรงจงูใจในการเขา้
ฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวชิาชพีต่างๆ ที'มี
การกาํหนดไวใ้นระดบัสากล 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงการคลงั 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

            • โครงการเร่งรดัการเพิ'มจาํนวน
บุคลากรดา้น ICT ที'มคีุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
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(2) กาํหนดกลไกเพื'อใหเ้กดิการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละองคค์วามรูจ้ากบรษิทัขา้มชาติ
ที'เขา้ร่วมดาํเนินการโครงการ ICT ของภาครฐั 
สู่ผูป้ระกอบการไทยที'เขา้ร่วมในโครงการ
ดงักล่าว 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
 

             

(3) สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ICT ในรปูแบบ
ต่างๆ รวมถงึการฝึกอบรมทกัษะ ICT ขั Uนสงู 
โดยรฐัอาจใชก้ลไกทางภาษ ีหรอืจดัใหม้ี
กองทุนร่วมรฐั-เอกชน เพื'อสนบัสนุนการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร ICT  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

             

(4) สนบัสนุนใหเ้กดิชุมชุนของผูพ้ฒันาในสาขา
ต่างๆ อาท ิOpen Source 
Software/Embedded Software/Robotics  
รวมถงึการมกีลไกสนบัสนุนใหบุ้คลากร
นกัพฒันาของไทย สามารถเขา้ร่วมโครงการ
ระดบัโลก (International Forum) ได ้เพื'อ
สรา้งใหเ้กดิการวจิยัพฒันาต่อยอดเทคโนโลย ี
และทาํใหเ้กดิความเขม้แขง็ของบุคลากร ICT 
ไทย 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยี  

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 

สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง  

 

            • โครงการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
นกัพฒันาของไทยเขา้ร่วม
โครงการระดบัโลก (International 
Forum) 
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II. การพฒันาบุคลากรในสาขาวชาชีพอื�นๆิ  และ
บคุคลทั �วไป 

              

1.5  สงเสรมให้การศึกษาในระบบทุกระดบันํา ่ ิ ICT มา
ใช้เป็นเครื�องมือในการเรียนการสอนเพมมากขึPนิ�    

              

(1) อบรม/พฒันาทกัษะดา้น ICT ใหก้บัครผููส้อน
ในโรงเรยีน เพื'อใหค้รสูามารถใชป้ระโยชน์
จาก ICT ในการสอนวชิาต่างๆ  

• กระทรวงศึกษาธกาิ ร  

• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• กระทรวง ICT 

             

(2) ปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอนทุกระดบั 
โดยใหค้วามสาํคญักบัการเรยีนการสอนที'เน้น
การพฒันาความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์
และการแกป้ญหา โดยการใช ้ั ICT เป็น
เครื'องมอื  

 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) 

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

             

(3) ใหม้กีารเรยีนการสอนเกี'ยวกบัจรยิธรรมใน
การใช ้ICT ในหลกัสตูรภาคบงัคบั ตั Uงแต่ปี
แรกที'เดก็เริ'มเรยีน ICT ตลอดไปจนทุก
ระดบัชั Uนการศกึษา  

 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT  
• สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน) 

            • โครงการจดัทาํหลกัสตูรการเรยีน
การสอนเกี'ยวกบัจรยิธรรมในการ
ใช ้ICT เพื'อใชเ้ป็นหลกัสตูรภาค
บงัคบัสาํหรบัการศกึษาระดบั
ต่างๆ 
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(4) ส่งเสรมิการพฒันาสื'อการเรยีนการสอน
อเิลก็ทรอนิกส ์ที'เหมาะสมกบัการเรยีนรูใ้น
สาระวชิาและระดบัชั Uนต่างๆ โดยปรบัปรุงสื'อที'
มอียู่แลว้ใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน และรฐั
จดัจา้งพฒันา (ในส่วนที'ยงัไมม่)ี และเมื'อผ่าน
การรบัรองคุณภาพแลว้ใหเ้ผยแพร่แก่
โรงเรยีนไดใ้ชง้าน ทั Uงในรปูแบบ on-line และ/
หรอื off-line ตามความเหมาะสม  

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง  
 
 

             

(5) ส่งเสรมิใหจ้ดัทาํและใชแ้หล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน ที'ประกอบดว้ยสื'ออเิลก็ทรอนิกส์
หลากหลายรปูแบบ หลากหลายสาระวชิาและ
ระดบัชั Uน และสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการ
แลกเปลี'ยนหรอืเผยแพร่ใหโ้รงเรยีนอื'นไดร้่วม
ใช ้ทั UงนีUใหส้่งเสรมิการใชเ้ครื'องมอืที'เป็น
โอเพนซอรส์ (open source) ในการสรา้ง
แหล่งเรยีนรูด้งักล่าวเพื'อใหค้รแูละนกัเรยีนได้
เรยีนรูก้ารใชง้านโอเพนซอรส์ ควบคู่ไปกบั
การพฒันาต่อยอด 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT  
• สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน)  

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
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(6) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนออนไลน์ 
(on-line community) ของนกัเรยีนเพื'อเป็น
เวทใีหเ้กดิการแลกเปลี'ยนเรยีนรู ้การแสดง
ความคดิเหน็เกี'ยวกบัเนืUอหาที'สอดคลอ้งกบั
สาระการเรยีนรู ้โดยสรา้งแรงจงูใจที'เหมาะสม 
เช่น การยกย่อง/ใหร้างวลัชุมชนที'มกีาร
แลกเปลี'ยนเชงิสรา้งสรรค ์ ใหร้างวลัแก่ครทูี'
ดแูล/ใหค้าํปรกึษาใหเ้กดิชุมชนดงักลา่ว 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• สถาบนัส่งเสรมิการจดัการ

ความรูเ้พื'อสงัคม  
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง  
 
 

             

(7) จดัใหม้กีารประเมนิผลโครงการที'เกี'ยวกบั 
ICT ที'ไดด้าํเนินการมาแลว้ โดยเฉพาะผลที'
เกดิแก่ผูเ้รยีน เพื'อใชป้ระกอบการพจิารณาใน
การวางแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน)  

• สาํนกังบประมาณ 

             

1.6  พฒันาทกัษะ ICT แกแรงงานในสถาน่
ประกอบการ 

              

(1) สรา้งความตระหนกัรูแ้ก่สถานประกอบการถงึ
ประโยชน์ของการใช ้ICT และสรา้งแรงจงูใจ
แก่สถานประกอบการในการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะดา้น ICT แก่พนกังาน ทั Uงในการ
ฝึกอบรมเพื'อพฒันาทกัษะ และการฝึกอบรม
เพื'อปรบัเปลี'ยนสายงานจากดา้นอื'นเป็นดา้น 
ICT  (train, re-train, และ conversion 
program)  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

            • โครงการจดัตั Uงสถาบนัเฉพาะทาง 

 (ด ู1.2) 
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(2) สรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในรปูแบบ 
PPP เพื'อส่งเสรมิการพฒันาระบบ e-learning 
สาํหรบัการเรยีนรู ้ICT หลากหลายระดบัที'ได้
มาตรฐานคุณภาพ ทั UงในเชงิเนืUอหาสาระและ
วธิกีารนําเสนอ เพื'อใหส้ถานประกอบการได้
ใชป้ระโยชน์ 

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

             

1.7  พฒันาความรู้และทกัษะด้าน ICT แกบุ่ คลากร
ภาครฐั 

              

(1) กาํหนดมาตรฐานความรู ้ICT (ICT skills 
standard)  สาํหรบับุคลากรภาครฐัทุกระดบั 
ทั Uงบุคลากรดา้น ICT และบุคลากรดา้นอื'นๆ ที'
ใช ้ICT เป็นเครื'องมอืในการปฏบิตังิาน และ
จดัใหม้กีลไกการผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา
บุคลากรภาครฐัเพื'อใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
และทกัษะที'สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ
ตําแหน่ง รวมถงึการนําความรูน้ั Uนไปใช้
ประโยชน์ในการบรหิารและบรกิารประชาชน 

• สาํนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  

• กระทรวง ICT  
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
 
 

            • โครงการจดัทาํมาตรฐานความรู้
ดา้น ICT สาํหรบัขา้ราชการและ
บุคลากรของรฐั 

• โครงการศกึษาแนวทางและกลไก
ในการประเมนิและทดสอบความรู้
ดา้น ICT ของขา้ราชการและ
บุคลากรของรฐั 

• โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ดา้นซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ใหแ้ก่
บุคลากรของรฐั 
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(2) จดัตั Uงสถาบนัพฒันาความรูค้วามสามารถดา้น 
ICT ใหก้บับุคลากรภาครฐั ทั Uงบุคลากรดา้น 
ICT และบุคลากรดา้นอื'นๆ ที'ใช ้ICT เป็น
เครื'องมอืในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ลไกความ
ร่วมมอืกบัภาคเอกชนตามความเหมาะสม 
ทั UงนีU ใหเ้น้นการพฒันาบุคลากรในดา้นที'ขาด
แคลนหรอืมคีวามตอ้งการสงูก่อน อาท ิดา้น
ความมั 'นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
(Information security) ดา้นวศิวกรรม
เครอืขา่ย (Network engineer)  

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ   

• สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน  

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

 
 

            • โครงการจดัตั Uงสถาบนั e-
Government เพื'อพฒันาความรู้
ความสามารถดา้น ICT ใหแ้ก่
บุคลากรภาครฐั 

(3) ใหม้แีรงจงูใจ ค่าตอบแทน ทุนสนบัสนุนการ
อบรม/การศกึษาต่อ และโอกาสความกา้วหน้า
ในการทาํงาน (career path) ที'เหมาะสมแก่
บุคลากร ICT ภาครฐั ทั UงนีUใหม้กีารศกึษาเพื'อ
ประเมนิความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของ
มาตรการที'กาํหนดใหม้ผีูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสงูของภาครฐั (CIO) ดว้ย 
เพื'อดวู่าผลการดาํเนินมาตรการดงักลา่ว
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี'ตอ้งการแต่แรกเริ'ม  
หรอืไมอ่ย่างไร และควรมแีนวทางดาํเนินการ
ปรบัปรุงอย่างไร เพื'อให ้CIO สามารถปฏบิตัิ
หน้าที'ในการเป็นผูน้ําในการบรหิารจดัการ 
ICT ของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป 

• สาํนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

• กระทรวง ICT 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
 
 

            • โครงการศกึษาเพื'อประเมนิผล
การดาํเนินมาตรการที'กาํหนดให้
ทุกหน่วยงานของรฐัมผีูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู 
รวมทั Uงจดัทาํขอ้เสนอแนะ 
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(4) พฒันาความรูแ้ละทกัษะที'จาํเป็น ทั Uงดา้น ICT 
และดา้นการบรหิารจดัการ ใหแ้ก่ CIO ทั Uงที'อยู่
ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และสว่นทอ้งถิ'น (ที'
จะตั UงขึUนต่อไป) อย่างต่อเนื'อง เพื'อใหส้ามารถ
ปฏบิตัหิน้าที'ในการเป็นผูน้ําและรบัผดิชอบการ
บรหิารจดัการ ICT ในหน่วยงาน (ระดบั
กระทรวงและกรม) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• สาํนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  

• กระทรวง ICT 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
 

             

(5) พฒันาความรูแ้ละทกัษะเกี'ยวกบัซอฟต์แวร์
โอเพนซอรส์แก่ขา้ราชการและบุคลากรของรฐั
เพื'อใหม้กีารใชซ้อฟต์แวรโ์อเพนซอรส์เพิ'มขึUน 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• สถาบนัการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา 
 

             

1.8  พฒันาการเรียนรู้ ICT นอกระบบ เพื�อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ของประชาชนทั �วไป 

              

(1) จดัใหม้กีารประเมนิผลการดาํเนินงานของ
ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชุมชน ที'หลาย
หน่วยงานไดม้กีารดาํเนินงานในปจจุบนั และั

ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
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(2) จดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ICT ของชุมชน  โดย
พฒันาจากศนูย ์หน่วยงาน หรอืสถานที' ที'มี
อยู่ เช่น หอ้งสมดุสาธารณะ วดั ศนูย์
สารสนเทศชุมชน  โดยมสีื'ออเิลก็ทรอนิกสท์ี'
หลากหลาย และมกีารใหบ้รกิารฝึกอบรมแก่
ผูใ้ชบ้รกิารตามความเหมาะสม รวมถงึการ
พฒันาเวบ็ท่า (portal) เพื'ออํานวยความ
สะดวกในการเขา้ถงึแหล่งความรู/้ขอ้มลู ที'จะ
เป็นประโยชน์แก่อาชพีและการดาํรงชวีติ
ประจาํวนัแก่ประชาชน โดยส่วนหนึ'งจะเป็น
ขอ้มลูกลาง ที'ใชไ้ดก้บัทุกแห่ง ทุกพืUนที' และ
ส่วนหนึ'งเป็นขอ้มลูทอ้งถิ'น ทั UงนีU ใหใ้ชก้ลไก
ความร่วมมอืกบัภาคเอกชน และ/หรอื
หน่วยงานปกครองทอ้งถิ'นระดบัต่างๆ  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์

ความรู ้ 
• กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ'น 
• กรมการพฒันาชุมชน 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• องคก์รพฒันาเอกชน 
 
 

            • โครงการพฒันาทกัษะและการ
เรยีนรูก้ารใชง้าน ICT ของชุมชน
ผ่านศนูยส์ารสนเทศชุมชน 

 

(3) ส่งเสรมิการพฒันาเนืUอหา (content)  
ฐานขอ้มลู และโปรแกรมประยุกต์ ที'จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาอาชพีและการ
ดาํรงชวีติประจาํวนัของประชาชนทั 'วไป เช่น 
ฐานขอ้มลูดา้นการเกษตร ดา้นสขุภาพและ
การรกัษาพยาบาล ฯลฯ ที'ใชง้านงา่ย สบืคน้
งา่ย ใชไ้ดท้ั Uงผ่านคอมพวิเตอรแ์ละ
โทรศพัทเ์คลื'อนที' 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 

สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

• องคก์รพฒันาเอกชน 
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(4) สนบัสนุนใหเ้กดิศนูยซ์่อม-สรา้งดา้น ICT ใน
ชุมชน/ทอ้งถิ'น เพื'อใหส้ามารถนําอุปกรณ์ 
ICT ที'มอียู่มาใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุดและอย่าง
คุม้ค่า ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อกีทั Uง
ยงัเป็นการพฒันาการเรยีนรูข้ ั UนพืUนฐาน
เกี'ยวกบัอุปกรณ์ ICT ใหก้บัชุมชน/ทอ้งถิ'น 
โดยใชเ้ครอืขา่ยการสนบัสนุนความรูเ้รื'อง
ซ่อม-สรา้งอุปกรณ์ ICT จากสถาบนั 
การศกึษา และผูป้ระกอบการในทอ้งถิ'น 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 

สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

• องคก์รพฒันาเอกชน 
 
 

             

(5) คน้หาผูน้ําการเปลี'ยนแปลง 
(champion/change agent) ในพืUนที' (อาท ิ
ผูน้ําชุมชน) ที'มคีวามสนใจ เพื'อใหเ้ป็นผูน้ําใน
การขบัเคลื'อนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละใช้
ประโยชน์จาก ICT ในชุมชน โดยรฐัใหก้าร
สนบัสนุนตามความเหมาะสม 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงมหาดไทย  
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
• องคก์รพฒันาเอกชน 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

1.9  พฒันาการเรียนรู้ ICT แก่ผูด้้อยโอกาส ผูพ้การ ิ
และผูส้งูอายุ  

              

(1) ส่งเสรมิการจดัทาํและเผยแพร่สื'อการเรยีนรู้
ต่างๆ สาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และ
ผูส้งูอายุ เช่น หนงัสอืเสยีงระบบ DAISY 
(Digital Accessible Information System) 
สื'อการเรยีนรูส้าํหรบัผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
เป็นตน้ 

• กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย ์ 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• สภาคนพกิารทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย 
• สมาคมผูพ้กิาร 
• สภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย 
• สมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศ

ไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(2) ส่งเสรมิใหผู้ด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศอย่างเท่าเทยีม อาท ิ
การบงัคบัใชม้าตรฐานสื'ออเิลก็ทรอนกิสท์ี'
เหมาะสม เช่น มาตรฐานการเขา้ถงึขอ้มลูที'
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ (Web accessibility) 
สาํหรบัผูพ้กิารทางการเหน็, การจดัทาํ 
closed caption สาํหรบัผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
เป็นตน้ 

• กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย ์ 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• สภาคนพกิารทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย 

• สมาคมผูพ้กิาร 
• สภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย 
• สมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศ

ไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

            • โครงการปรบัปรุงการจดัทาํ
เวบ็ไซต์ภาครฐั ใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน Web accessibility 

 
• โครงการศกึษาแนวทางการ

ประยุกต์ใช ้closed caption ในการ
ใหบ้รกิารสื'อโทรทศัน์สาํหรบั
ประเทศไทย 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(3) ส่งเสรมิการวจิยัพฒันาเทคโนโลย ีเครื'องมอื 
อุปกรณ์เทคโนโลยสีิ'งอํานวยความสะดวก 
และสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่การ
ผลติหรอืบรกิาร เพื'อใหผู้พ้กิารไดใ้ชง้าน 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั 'นคงของมนุษย ์
• กระทรวงศกึษาธกิาร   
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สาํนกังานคณะกรรรมการการ

วจิยัแห่งชาต ิ
• สภาคนพกิารทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย 
• สมาคมผูพ้กิาร 
• สภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย 
• สมาคมผูส้งูอายุแห่งประเทศ

ไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

            • โครงการส่งเสรมินวตักรรมการวจิยั
ดา้น ICT สาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส ผู้
พกิาร และผูส้งูอายุ  
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(4) สนบัสนุนใหม้อีุปกรณ์ ICT ซอฟต์แวร ์และ
เนืUอหาสาระดจิทิลั รวมทั Uงเทคโนโลยสีิ'ง
อํานวยความสะดวกที'เหมาะสม ในหอ้งสมดุ
ของสมาคมผูพ้กิาร และโรงเรยีนเรยีนร่วม  
เพื'อเป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบัผูพ้กิาร 

• กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย ์ 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์

ความรู ้ 
• สภาคนพกิารทุกประเภทแห่ง

ประเทศไทย 
• สมาคมผูพ้กิาร 

             

(5) สรา้งความร่วมมอืกบัสภาผูส้งูอายุฯ ซึ'งมี
สาขาอยู่ทั 'วประเทศ ในการจดัทาํหลกัสตูรและ
จดัอบรมความรูด้า้น ICT แก่ผูส้งูอายทุี'สนใจ 
โดยอาจใชส้ถานที'ของมหาวทิยาลยัและ/หรอื
สถาบนัการศกึษาที'กระจายอยู่ทั 'วประเทศ 

• กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย ์

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

III. มาตรการสนับสนุนอื�นๆ               

1.10  พฒันาระบบฐานข้อมูลกาํลงัคนด้าน ICT ของ
ประเทศอยางบรูณาการ่  เพื'อใชป้ระกอบการวางแผน
ดา้นการพฒันากาํลงัคนของประเทศ โดยมตีวัอย่างของ
ขอ้มลูที'ควรจดัเกบ็ เช่น ความตอ้งการกาํลงัคนในสาขา 
ICT ต่อปี ปรมิาณการผลติบุคลากรต่อปี  อตัราเงนิเดอืน/
ค่าจา้ง จาํแนกตามประเภท  ความสามารถและทกัษะ
ตามมาตรฐานวชิาชพี เป็นตน้ 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวงแรงงาน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 
 

            • โครงการจดัทาํแผนพฒันา
บุคลากร ICT ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2553-2557) 

1.11 สนับสนุนให้เกดสมาคมิ /ชมรม/องคก์รอสระ ิ
หรือเครือขายที�สงเสรมการใช้ ่ ่ ิ ICT อยางสร้่ างสรรค ์

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวงวฒันธรรม 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

             

1.12 สงเสรมให้มีการแปลหนังสือที�มีประโยชน์จาก่ ิ
ภาษาตางประเทศเป็นภาษาไทย่  และนํามาเผยแพร่
หลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม รวมถงึทางสื'อ
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื'อใหค้นไทยไดเ้ขา้ถงึแหล่งความรูท้ี'ม ี
ประโยชน์ 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์

ความรู ้ 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีที'เกี'ยวขอ้ง 

             

1.13 สนับสนุนให้คนไทยมีความรู้และทกัษะทาง
ภาษา ทั Uงภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรอื
ภาษาต่างประเทศอื'นๆ ที'ใชใ้นเวทสีากล ในระดบัที'
สามารถอ่าน เขยีน และสื'อสารไดด้ ีโดยควรเริ'มพฒันา
ตั Uงแต่เดก็และเยาวชน 

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• สถาบนัการศกึษาทุกระดบั 
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มาตรการ  โครงการเรงดวน หนวยงานที�เกี�ยวข้อง และกรอบระยะเวล่ ่ ่ าในการดาํเนนการิ  
ยุทธศาสตรท์ี� 2: การบรหารจดัการระบบ ิ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภบาล่ ิ  

 

“ปรบัปรุงการบรหิารจดัการและการกาํกบัดแูล กลไกและกระบวนการในการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสารของประเทศ ใหม้ธีรรมาภบิาล โดยเน้นความเป็น
เอกภาพ การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นที �เกี �ยวขอ้ง” 

 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

2.1  ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหารและการจดัการ ิ
ICT ระดบัชาติ 

        

(1) ใหม้หีน่วยงานกลางภายในกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ที
รบัผดิชอบในการผลกัดนัวาระดา้น ICT ของ
ประเทศ รวมถงึการจดัทาํนโยบายและแผน
แมบ่ท ICT การกาํกบัดแูลและผลกัดนัแผนสู่
การปฏบิตั ิ และการพฒันากลไกการตดิตาม
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนดว้ยดชันชีี4
วดัตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือง โดยมี
ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน มกีลไกที
สามารถประสานกบัทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิการพฒันาแบบ
บรูณาการ 

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร
แหงชาต่ ิ  

• กระทรวง ICT 
• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบขา้ราชการ  
• สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน  
 
 

            • โครงการเร่งรดัการจดัตั 4งหน่วยงาน
ทีรบัผดิชอบการผลกัดนัวาระดา้น 
ICT ของประเทศและประสานงาน
เพือใหเ้กดิการพฒันาแบบบรูณา
การ (ตามทีระบุใน บทเฉพาะกาล 
มาตรา 57 ของพระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ) 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(2) สรา้งความเขม้แขง็ของหน่วยงานทีทาํหน้าที
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยการจดัสรรกาํลงัคน
และงบประมาณใหเ้หมาะสม สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ 2551  และ
กาํกบัดแูลการบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

• สาํนักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบข้าราชการ  

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน  
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์

            
• โครงการจดัตั Uงสาํนกังาน

คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

(3) สนบัสนุนการจดัตั 4งสภา ICT โดยใหม้สีถานะ
เป็นองคก์รเอกชนทีเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการดา้น ICT มหีน้าทีนําเสนอและ
ใหค้วามเหน็ดา้นการพฒันา ICT ต่อรฐับาล 
ร่วมกบัรฐัในการกาํหนดมาตรฐานวชิาชพี 
ตลอดจนเป็นตวัแทนภาคเอกชนในการ
ประสานนโยบายและการทาํงานร่วมกบั
ภาครฐั เพือผลกัดนัการทาํงานแบบเป็น
หุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP)   

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร
แหงชาต่ ิ  

• กระทรวง ICT 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

            
• โครงการจดัตั 4งสภา ICT  
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(4) สรา้งกลไกในการทาํงานเพือใหเ้กดิความ
ร่วมมอืและการบรูณาการ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา ICT ของ
ประเทศ และใหก้าํหนดตวัชี4วดัทีสะทอ้นการ
ดาํเนินงานดงักล่าวในคาํรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการเพือการประเมนิผล
การดาํเนินงานประจาํปี  

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร
แหงชาต่ ิ  

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสส์าํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบ
ขา้ราชการ 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

            • โครงการศกึษาความเป็นไปได้
ในการจดัตั Uงสภา CIO ภาครฐั 

(5) มอบหมายใหอ้งคก์ร/หน่วยงานทีเหมาะสมทาํ
หน้าทีรบัผดิชอบการกาํจดัขยะ (waste) หรอื
การนํากลบัมาใชใ้หม ่(reuse) ของผลติภณัฑ์
และอุปกรณ์ ICT เพือปองกนัผลกระทบเชงิ้

ลบต่อสิงแวดลอ้มจากการใชเ้ทคโนโลย ี(เช่น 
ขยะพษิ การสิ4นเปลอืงทรพัยากร ฯลฯ) โดย
องคก์ร/หน่วยงานทีไดร้บัมอบหมายควรมี
บุคลากรทีมคีุณสมบตัเิหมาะสมและสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• กระทรวงอตุสาหกรรม 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 
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(6) มอีงคก์ร/หน่วยงานทีรบัผดิชอบงานดา้นความ
มั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
(Information security) ของประเทศ โดยใหท้าํ
หน้าทีเป็นหน่วยศกึษาวจิยัเพือกาํหนด
นโยบายและแนวทางดา้นความมั นคงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศในระดบัประเทศ รวมถงึ
กาํหนดมาตรฐานทีเกียวขอ้ง  พฒันาบุคลากร
หรอืถ่ายทอดความรูใ้นเรืองดงักล่าวใหแ้ก่
หน่วยงานทั 4งภาครฐัและภาคเอกชน และ
ประสานการดาํเนินงานกบัหน่วยงานต่างๆ 
เพือใหเ้กดิการปฏบิตัติามนโยบาย แนวทาง 
และมาตรฐานทีกําหนด ทั 4งนี4 องคก์ร/
หน่วยงานดงักล่าว ควรมบีุคลากรทีมี
คุณสมบตัเิหมาะสม และสามารถปฏบิตัหิน้าที
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
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2.2  ปรบัปรงุกระบวนการจดัทาํ/เสนองบประมาณ 
และกระบวนการพจารณาจดัสรรงบประมาณิ
ด้าน ICT เพื�อให้เกดการใช้จายอยางคุ้มคาิ ่ ่ ่  

              

(1) สรา้งกลไกการทาํงานร่วมกนัระหว่างสาํนกั
งบประมาณ กระทรวง ICT และ CIO ภาครฐั 
ในการจดัทาํและพจิารณางบประมาณดา้น 
ICT เพือใหก้ารจดัสรรงบประมาณมี
ประสทิธภิาพ กล่าวคอื มกีารบรูณาการ ลด
การซํ4าซอ้น และเกดิการใชจ้่ายอย่างคุม้ค่า 
ทั 4งนี4 ในกรณขีองซอฟต์แวร ์ใหพ้จิารณา
ทางเลอืกทีเป็นซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ดว้ย
เพือความเหมาะสมของการใชง้บประมาณ 

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังบประมาณ 
• CIO ภาครฐั 
• สภา ICT 

             

(2) กาํหนดใหม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ (Feasibility study) สาํหรบัโครงการ
ใดๆ ของรฐั ทีมมีลูค่าส่วน ICT (ICT content) 
ในโครงการนั 4นรวมกนัเกนิ 300 ลา้นบาท โดย
ในกระบวนการศกึษา ใหม้กีารขอความ
คดิเหน็จากสภา ICT และนําขอ้มลูทีไดร้บัไป
ประกอบในการศกึษาดว้ย ทั 4งนี4 เมือมกีาร
ดาํเนินโครงการ ใหจ้ดัทาํประกาศบ่งบอกชือ
โครงการ คาํอธบิายลกัษณะโดยยอ่ ขนาด
วงเงนิงบประมาณ ระยะเวลาและผูด้าํเนินการ 
(ผูร้บัเหมา) ใหส้าธารณชนรบัทราบผา่นเวบ็
กลางของภาครฐัและเวบ็สาธารณะทีมผีูเ้ขา้ชม
จาํนวนมาก 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกังบประมาณ 
• ทุกกระทรวง/ กรม/ หน่วยงาน

ของรฐั 
• สภา ICT 
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(3) จดัสรรงบประมาณดา้น ICT ใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางและแนวทางทีกาํหนดในแผนแมบ่ท 
ICT  

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังบประมาณ 
 

             

(4) ใหม้กีลไกการตรวจสอบและการประเมนิผล
ความสาํเรจ็ของโครงการและการใช้
งบประมาณทุกปี ทั 4งในระหว่างการ
ดาํเนินงานและเมือสิ4นสุดการดาํเนินงาน  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกังบประมาณ 
• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบขา้ราชการ  
• สภา ICT 
• องคก์รภาคประชาชนทีเกียวขอ้ง 

             

2.3  พฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย/กฎระเบียบให้เอื5อ
ตอการใช้ ่ ICT และการทาํธรุกรรมทาง
อเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

              

(1) พฒันาและ/หรอืปรบัปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบ
ทีเกียวขอ้ง เพือใหเ้อื4อต่อการใช ้ICT และการ
ทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึผลกัดนั
กฎหมายทียงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการ เช่น 
กฎหมายการพฒันาโครงสรา้งพื4นฐาน
สารสนเทศ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล ฯลฯ ใหอ้อกมามผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็  

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร
แหงชาต่ ิ  

• กระทรวง ICT 
• สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
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(2) จดัใหม้กีลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีออกมามี
ผลบงัคบัใชแ้ลว้ และมกีารตดิตามผลการ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีมปีระสทิธภิาพ เพือสรา้ง
ความเชือมั นแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงยุตธิรรม 
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
• สาํนกังานอยัการสงูสุด 
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• องคก์รภาคประชาชนที

เกียวขอ้ง 

            
• โครงการสรา้งความตระหนกัและ

ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ
เกียวกบักฎหมาย ICT และกลไก
การบงัคบัใชแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
และประชาชนทั วไป 

• โครงการพฒันาบุคลากรใน
กระบวนการยุตธิรรมใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจในกฎหมาย ICT 

• โครงการศกึษาเพือประเมนิผลใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีออก
มาแลว้ทั 4งหมด 

 

(3) สรา้งกลไกใหเ้กดิความยดืหยุ่นในวธิกีาร
จดัซื4อจดัจา้งผลติภณัฑห์รอืระบบงาน ICT 
ของภาครฐัโดยใหมุ้ง่เน้นความสาํเรจ็ของงาน
และคุณภาพมากกว่าการเปรยีบเทยีบดา้น
ราคาอย่างเดยีว และใหเ้พิมกลไกและ
งบประมาณใหส้ามารถจา้งสถาปนิก นกั
ออกแบบ หรอืทีปรกึษา ทีมคีุณวุฒทิาง
วชิาชพี เพือชว่ยออกแบบระบบ ดาํเนินงาน 
บรหิารโครงการ หรอืตรวจรบั รวมทั 4งจดัใหม้ี
กลไกในการจดัการความเสียงตามความ
เหมาะสม อาท ิในโครงการพฒันาระบบงานที
เสนอราคาตํากว่าทีน่าจะสามารถส่งมอบงา
ทีมคีุณภาพ   

• กระทรวงการคลงั 

• กระทรวง ICT  
• สาํนกันายกรฐัมนตร ี
• สาํนกังบประมาณ 
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2.4 ปรบัปรงุระบบฐานข้อมูลตวัชี5วดัสถานภาพการ
พฒันา ICT ของประเทศ เพื�อสนับสนุนการ
ตดตามประเมนผลการพฒันา ิ ิ ICT ของประเทศ 
และการดาํเนนการตามแผนแมบท ิ ่ ICT 

              

(1) จดัทาํฐานขอ้มลูรายการดชันีชี4วดัหลกัของการ
พฒันา ICT ของประเทศ (ICT core 
indicators)  โดยกาํหนดใหห้น่วยงานที
รบัผดิชอบแต่ละดชันีปรบัปรุงขอ้มลูให้
ทนัสมยัตลอดเวลา และเชือมโยงขอ้มลูไปยงั
หน่วยงานกลางเพือเผยแพร่ใหห้น่วยงาน/
ประชาชนรบัทราบทั วไป รวมทั 4งใหม้ี
การศกึษาตดิตามการพฒันาดชันีดงักล่าวใน
ระดบันานาชาตอิย่างต่อเนือง เพือปรบัปรุง
ดชันีชี4วดัของประเทศไทยใหเ้หมาะสมตาม
กาลเวลา  

• กระทรวง ICT   

• ทุกกระทรวง/กรม/หน่วยงานที
มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเกียวขอ้ง 

             

(2)   จดัทาํระบบรายงานผลความกา้วหน้าของการ
ดาํเนินงานตามแผนแมบ่ทฯ ผ่านสือออนไลน์ 
โดยเน้นตวัชี4วดัทีกาํหนดในแผน เพือให้
หน่วยงาน/ประชาชนรบัทราบความกา้วหน้า  

• กระทรวง ICT              
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มาตรการ  โครงการเรงดวน หนวยงานที�เกี�ยวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดาํเนนการ่ ่ ่ ิ  
ยุทธศาสตรท์ี� 3: การพฒันาโครงสรา้งพื5นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

 

“พฒันาและบรหิารจดัการโครงสรา้งพืAนฐานสารสนเทศและการสื �อสาร ใหม้กีารกระจายอย่างทั �วถงึไปสู่ประชาชนทั �วประเทศ รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร และมรีะบบสารสนเทศและโครงขา่ยที �มี
ความมั �นคงปลอดภยั  ทั AงนีA ใหผู้ป้ระกอบการจดัใหม้โีครงสรา้งพืAนฐานที �มศีกัยภาพทนักบัววิฒันาการของเทคโนโลย ีเพื �อรองรบัการขยายตวัของความตอ้งการของผูบ้รโิภค  สามารถใหบ้รกิารมลัตมิเีดยี 
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารใดๆ ที �เป็นประโยชน์ต่อวถิชีวีติสมยัใหมใ่นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อกีทั Aงมุง่เน้นการลดปญหาความเหลื �อมลํAาในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร เพื �อทาํใหส้งัคมมคีวามสงบสุข แลั

ประชาชนมคีุณภาพชวีติที �ดขี ึAน”                                                                                                                                                                                                                                                              

     
 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

3.1  สร้างกลไกในการประสานและเชื�อมโยงการ
ทาํงานระหวางหนวยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้การ่ ่
กาํหนดทศทางิ /นโยบายของรฐับาลด้าน
โทรคมนาคมของประเทศ และนโยบายการกาํกบั
กจการโทรคมนาคมขององคก์รกาํกบัดแูล เป็นไปในิ
ทศทางเดียวกนั เพื�อให้การให้บรการโทรคมนาคมิ ิ
ของประเทศมีการพฒันาอยางมีเอกภาพ  ่  

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

       

3.2   ขยายประเภทบรการ เพมพื5นที�ให้บรการ และิ ิ� ิ
ปรบัปรงุประสทธภาพของโครงขายโทรคมนาคมิ ิ ่  
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(1) กาํหนดนโยบายเพือใหก้ารประกอบกจิการ
โทรคมนาคมดาํเนินการบนหลกัการแขง่ขนั
เสรแีละเป็นธรรมอย่างแทจ้รงิและเกดิผล
ในทางปฏบิตั ิ โดยพจิารณาแนวทางทาํให้
สญัญาร่วมการงานต่างๆ ทีมอียู่สิ4นผลภายใน
ปี 2553  และในการนี4 ใหผู้ป้ระกอบการ
ภาครฐัเตรยีมแผนการรองรบัการสิ4นสภาพ
ของสญัญาร่วมการงาน เพือใหส้ามารถ
ดาํเนินการเกียวกบัทรพัยส์นิทีไดร้บัมาใหเ้ป็น
ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• ผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้งกบั
สญัญาร่วมการงาน 

            • โครงการแปรสญัญาร่วมการงาน
ของธุรกจิสือสารโทรคมนาคมเพือ
ส่งเสรมิการแขง่ขนัเสร ี 

(2) ส่งเสรมิการลงทุนทั 4งจากในประเทศและ
ต่างประเทศเพือใหเ้กดิการสรา้ง และเชือมต่อ
ระหว่างโครงขา่ยสือสารโทรคมนาคมไทยกบั
ต่างประเทศทีมปีรมิาณ และประสทิธภิาพมาก
ขึ4น โดยใหม้ทีางเลอืกของเทคโนโลยแีละ
เสน้ทางต่างๆ (routing) ทีเหมาะสม เพือ
แกป้ญหาความไมเ่พยีงพอของโครงขา่ยการั

สือสารสาํหรบับรกิารสือประสม (multimedia) 
ระหว่างประเทศและในประเทศทีขาดแคลน  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต  

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(3) ผลกัดนักฎหมายเกียวกบัธุรกจิบรกิารสือสาร
ดาวเทยีม และเคเบลิใยแกว้นําแสงใตน้ํ4า เพื
เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตสิามารถ
เขา้มาลงทุนเชือมต่อโครงขา่ยและใหบ้รกิาร 
ภายใตอ้ํานาจอธปิไตยของประเทศไทย เพือ
ส่งเสรมิใหธุ้รกจิโครงขา่ยสือสารโทรคมนาคม
ไทยมโีอกาสเชือมต่อกบัโครงขา่ยหลกัของ
โลกอย่างมปีระสทิธภิาพทดัเทยีมสากล และ
สามารถขยายตวัออกเป็นศนูยก์ลางการรบัส่ง
ขอ้มลูในภมูภิาค 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการต่างประเทศ 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

      • โครงการยกร่างกฎหมายเกียวกบั
ธุรกจิบรกิารสือสารดาวเทยีม 
และเคเบลิใยแกว้นําแสงใตน้ํ4า 
 

(4) ส่งเสรมิการลงทุนในโครงขา่ยหลกั 
(backbone) โดยใหม้ปีรมิาณพอเหมาะ
พอควรกบัหลกัการใหบ้รกิารแขง่ขนัเสรทีีเป็น
ธรรม รวมทั 4งใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมี
ประสทิธภิาพ ดกีว่าทีมอียู่ และสนบัสนุน
ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ในทอ้งถิน ใหส้ามารถลงทุนในเทคโนโลยี
ทางเลอืกทีมกีารลงทุนไมส่งูมาก เพือสรา้ง 
เชือมต่อ และใหบ้รกิารโครงขา่ยปลายทาง 
(last mile) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั 4ง 
สนบัสนุนองคก์รกาํกบัดแูลตามกฎหมายใน
การออกกฎเกณฑแ์ละกตกิาใหผู้ป้ระกอบการ
เหล่านี4สามารถดาํเนินการไดบ้นหลกัการของ
การแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรม  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

      • โครงการแผนปฏบิตักิารเพือการ
ลงทุนโครงสรา้งพื4นฐานดา้น
บรอดแบนดเ์พือการพฒันา
เศรษฐกจิไทย 

• โครงการศกึษาแนวทางการ
พฒันาโครงขา่ยหลกั (National  
backbone) ระดบัชาต ิ



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(5)  จดัทาํแผนเร่งรดัการพฒันาโครงสรา้งพื4นฐาน
สารสนเทศและการสือสารในจงัหวดัศนูยก์ลาง
ความเจรญิในภมูภิาคและอําเภอเมอืงทั ว
ประเทศ และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัการ
พฒันาโครงสรา้งพื4นฐานสารสนเทศและการ
สือสารในพื4นทีทีเหลอืและดาํเนินการตาม
ความเหมาะสมของเวลาบนหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงมหาดไทย 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย 

      
• โครงการนําร่องพฒันาจงัหวดั 

บรอดแบนด ์ 
 

(6)   ศกึษาและเริมวางแผน รวมถงึสรา้งโครงการ
นําร่องโครงขา่ยการสือสารยุคใหม ่(NGN: 
Next Generation Network) และองคป์ระกอบ
สาํหรบัขยายขอบขา่ยของบรกิารอนิเทอรเ์น็ต
ยุคใหม ่(IPv6) ใหเ้ป็นผลสาํเรจ็ เพือรองรบั
การลงทุนหรอืดาํเนินการสรา้งโครงขา่ยและ
บรกิารดงักล่าว เพือนํามาใชป้ระโยชน์กบั
สงัคมไทยอย่างกวา้งขวางต่อไป ในกรอบเวลา
ทีจะไมล่า้หลงัประเทศในกลุ่ม ASEAN  

• กระทรวง ICT 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 

      • โครงการนําร่องเพือทดสอบการ
ใชง้านโครงขา่ยการสือสารยุค
ใหม ่(NGN)  

3.3  พฒันาโครงสร้างพื5นฐานสารสนเทศและการ
สื�อสารเพื�อยกระดบัการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวตของประชาชนิ  
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(1) สรา้งแรงจงูใจทีเหมาะสม เช่น มาตรการทาง
ภาษ ี การใหเ้งนิกูย้มืพเิศษ เป็นตน้ เพือ
ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองของเยาวชนซื4ออุปกรณ์
คอมพวิเตอรส์าํหรบัใชใ้นครวัเรอืน และให้
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนสนบัสนุนการจดัหา
คอมพวิเตอรส์าํหรบัโรงเรยีนในชนบท  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• ประชาชนทั วไป 

       

(2) สรา้งแรงจงูใจแก่ผูป้ระกอบการในการพฒันา
โครงขา่ย ICT เพือการศกึษา เช่น การคดิ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกจิการสือสาร
โทรคมนาคมในอตัราพเิศษ  การใหก้าร
สนบัสนุนดา้นการลงทุน เป็นตน้  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

       

(3) ใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรดา้น ICT แก่
สถานศกึษาทั วประเทศ รวมถงึโรงเรยีน
ประถม มธัยม ภาคอาชวีะศกึษา และภาค
อุดมศกึษา อย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดย
คาํนึงถงึความพรอ้มทั 4งดา้นบุคลากรและ
โครงสรา้งพื4นฐานเป็นสาํคญั และใหม้คีวาม
สมดุลระหว่าง งบประมาณจดัซื4ออุปกรณ์ 
ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ต ค่าซอฟต์แวรแ์ละสือ
การเรยีนการสอน  ค่าบาํรุงรกัษา  และการ
อบรมบุคลากร 

• กระทรวงศึกษาธการิ  
กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน / 

กรุงเทพมหานคร 
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(4) ส่งเสรมิการพฒันาเนื4อหาทีเป็นภาษาไทยและ
เนื4อหาทีเกียวกบัทอ้งถิน (local contents) ที
เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา การงานอาชพี 
สุขภาพและสาธารณสุข ทั 4งโดยการสนบัสนุน
งบประมาณและสรา้งแรงจงูใจแก่ภาคเอกชน  

• กระทรวงศึกษาธการิ  

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• ทุกหน่วยงานทีมเีนื4อหาที

เกียวขอ้ง 
 

       

(5) พฒันาหอ้งสมดุประจาํจงัหวดั อําเภอ และ
ตําบลใหเ้ป็นหอ้งสมดุกึงอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ
เป็นแหล่งบรกิารความรูโ้ดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย 
หรอื คดิในอตัราทีตํา  โดยมขีอบเขตของกา
ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม ความพรอ้ม และจาํนวน
ผูใ้ชง้าน   

• องคก์รปกครองสวนท้องถน่ ิ�  

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวง ICT 

       

(6) ขยายขอบเขตของศนูยส์ารสนเทศตําบล หรอื
ทีทาํการไปรษณยี ์รวมทั 4งศนูยส์ารสนเทศ
ชุมชนรปูแบบต่างๆ ทีมอียู่ เป็นศนูยบ์รกิาร
สารสนเทศสาธารณะ ทีประชาชนสามารถเขา้
มาใชบ้รกิารได ้โดยรฐัสนบัสนุนงบประมาณ
ค่าดาํเนินการบางส่วน และบางส่วนเกบ็จาก
ผูใ้ชบ้รกิาร  มรีปูแบบวธิกีารในการ
ดาํเนินงานใหเ้กดิความยั งยนื  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงมหาดไทย 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
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3.4  พฒันาโครงสร้างพื5นฐานสารสนเทศสาํหรบั
บรการภาคสงัคมที�สาํคญัตอความปลอดภยัิ ่
สาธารณะและคณุภาพชีวตของประชาชนิ   

        

(1) ใหร้ฐัร่วมกบัคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) หรอืองคก์ร
กาํกบัดแูลการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นในอนาคต 
พจิารณาแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรการ
สือสารโทรคมนาคมและการกระจายเสยีง 
รวมถงึโครงขา่ย ICT เพือใหบ้รกิารภาคสงัคม
ทีสาํคญัต่อความปลอดภยัสาธารณะและ
คุณภาพชวีติของประชาชน อาท ิการ
สาธารณสุขพื4นฐาน การเฝาระวงั การเตอืน้

ภยั การจดัการในช่วงหลงัการเกดิภยัพบิตั ิ
และการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน เป็นตน้ ทั 4งนี4 อาจทาํ
ในรปูของการกาํหนดเงือนไขในการให้
ใบอนุญาตประกอบกจิการ  หรอืการให้
แรงจงูใจดว้ยวธิอีืนๆ  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สาํนกังบประมาณ 
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

 

      • โครงการพฒันาระบบการเตอืน
ภยัพบิตัทิีมปีระสทิธภิาพและได้
มาตรฐานสากล 
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(2) เร่งรดัการผลกัดนั (ร่าง) พระราชบญัญตัิ
โครงสรา้งพื4นฐานสารสนเทศ พ.ศ. .... เขา้สู่
ข ั 4นตอนของกระบวนการนิตบิญัญตั ิเพือให้
เจตนารมณ์ของ มาตรา 78 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ที
กาํหนดให ้“รฐัตอ้งดาํเนินการกระจายอํานาจ
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถินพึงตนเองและ
ตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถินไดเ้อง ส่งเสรมิ
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถินมสีว่นรว่มใน
การดาํเนินการตามแนวนโยบายพื4นฐานแห่ง
รฐั พฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถินและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั 4ง
โครงสรา้งพื4นฐานสารสนเทศในทอ้งถินให้
ทั วถงึและเท่าเทยีมกนัทั วประเทศ” มผีลเป็น
รปูธรรมโดยเรว็ทีสุด 

• กระทรวง ICT        

(3) ใหจ้ดัสรรทรพัยากรดา้น ICT แก่
สถานพยาบาลและสถานีอนามยัในชนบททั ว
ประเทศอย่างเหมาะสม โดยใหม้คีวามสมดุล
ระหว่าง งบประมาณจดัซื4ออุปกรณ์ ค่าบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต ค่าซอฟต์แวรแ์ละระบบงาน  ค่า
บาํรุงรกัษา  และการอบรมบุคลากร  

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังบประมาณ 
• สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
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(4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารใชร้ะบบ
การแพทยท์างไกล (TeleHealth) อยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือให้
ประชาชนไดร้บับรกิารดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขอย่างทั วถงึและมคีุณภาพ ลด
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทีไมจ่าํเป็น  

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• โรงเรยีนแพทย ์
• องคก์รวชิาชพีทางการแพทย ์

       

(5) ใหจ้ดัสรรทรพัยากรดา้น ICT ใหก้บัหน่วยงาน
ทีมหีน้าทีเกียวกบัการเตอืนภยัและการบรหิาร
จดัการภยัพบิตัอิย่างเหมาะสม เพือจดัซื4อ
อุปกรณ์ทีทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพสามารถ
เฝาระวงัภยัทีเกดิจากธรรม้ ชาต ิ เช่น  ดนิ
ถล่ม  แผ่นดนิไหว นํ4าท่วม  เป็นตน้ แล
สามารถเตอืนภยัไดท้นัท่วงท ีสอดคลอ้งกบั
แนวปฏบิตัติามมาตรฐานสากล อนัจะช่วยลด
ความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชาชน 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

• กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 

• สาํนกังบประมาณ 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 

       

3.5 เพมประสทธภาพในการบรหารจดัการโครงขายิ� ิ ิ ิ ่
และทรพัยากร 

        

(1) เร่งรดัการดาํเนินการใหม้พีระราชบญัญตัิ
องคก์รจดัสรรคลืนความถีและกาํกบัการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ใหร้องรบั
มาตรา 47 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 เพือใหม้ผีลบงัคบัใชใ้กลเ้คยีง
กบัทีกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญโดยเรว็ทีสุด  

• กระทรวง ICT 

• รฐัสภา 

• คณะรฐัมนตรี 
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(2) กาํหนดนโยบายและหลกัการการกาํกบัดแูล
กจิการกระจายเสยีงและโทรคมนาคม ที
สอดคลอ้งกบัววิฒันาการของเทคโนโลยทีี
หลอมรวม โดยประสานกบัคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอืองคก์ร
กาํกบัดแูลการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นในอนาคต เพือให้
เกดิเป็นธุรกจิบรกิารแขง่ขนัเสรทีีเป็นธรรม 
โดยขจดัการผกูขาดทั 4งในธุรกจิบรกิารกระจาย
เสยีงและกจิการโทรคมนาคม หรอืการผกูขาด
ในธุรกจิร่วมทั 4งสองอย่างนี4  

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• กรมประชาสมัพนัธ ์
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(3) เตรยีมตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลียนผ่าน
ระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจากระบบ
อนาลอกไปสู่ระบบดจิทิลั และการหลอมรวมของ
เทคโนโลย ีโดยใหม้นีโยบายและกรอบระยะเวลา
ทีชดัเจนเกียวกบัแนวทางการพฒันาระบบการ
แพร่ภาพกระจายเสยีงของประเทศไทย และใหม้ี
การบรูณาการนโยบายการจดัสรรทรพัยากรดา้น
การแพร่ภาพกระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์ และ
กจิการสือสารโทรคมนาคมใหม้คีวามเป็น
อนัหนึงอนัเดยีวกนัภายใตอ้งคก์รกํากบัดแูลตาม
กฎหมาย ใหม้กีารใชโ้ครงข่ายอย่างมี
ประสทิธภิาพ และไมม่กีารลงทุนซํ4าซอ้น ทั 4งนี4
ใหผู้ก้าํกบัดแูลทางเทคนิคแยกออกจากผูก้าํกบั
ดแูลสาระเนื4อหาทีผูป้ระกอบการใหบ้รกิารแก่
ผูบ้รโิภคผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และ
โครงขา่ยกระจายเสยีงวทิยุและโทรทศัน์  

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

       

(4) ใหม้กีารศกึษาเกียวกบัแนวทางการเปลียน
ผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสยีงจาก
ระบบอนาลอกไปสู่ระบบดจิทิลั (Digital 
broadcasting) และการนําคลืนความถีมา
จดัสรรสาํหรบักจิการ/บรกิารทีเหมาะสมเพือ
ลดปญหาความเหลือมลํ4าในการเขา้ถึั

สารสนเทศและความรู ้(Digital divide)  
 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต  

• สาํนกันายกรฐัมนตร ี 
• องคก์ารสือสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทย  

      • โครงการศกึษาแนวทางการ
เปลียนผ่านระบบการแพร่ภาพ
กระจายเสยีงจากระบบอนาลอก
ไปสู่ระบบดจิทิลั 
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(5) จดัทาํฐานขอ้มลูความตอ้งการการใชบ้รกิาร 
ICT ของประเทศ และสาํรวจพื4นทีใหบ้รกิาร
ของโครงขา่ยทีมใีนปจจุบนัั  เพือนําขอ้มลูมา
ประกอบการตดิตามการพฒันาโครงขา่ย ICT 
ของประเทศ เพือกาํหนดนโยบายใหเ้กดิผล
ในทางปฏบิตั ิโดยกาํหนดพื4นทีหรอืกจิกรรมที
มคีวามสาํคญัเร่งด่วนเป็นลาํดบัและ
กาํหนดเวลาทีเหมาะสม รวมทั 4งพจิารณา
ขอบขา่ยการลงทุนทีพอเหมาะพอควร  

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

     
 
 
 
 
 
 

 
• โครงการจดัทาํฐานขอ้มลูความ

ตอ้งการใชบ้รกิาร ICT และ
ฐานขอ้มลูพื4นทีใหบ้รกิารของ
โครงขา่ยทีมใีนปจจุบนัั   
 

(6) ใหม้กีารศกึษาเพือตดิตามความกา้วหน้าและ
แนวโน้มของเทคโนโลย ีรวมทั 4งเพือวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบเทคโนโลยทีางเลอืกต่างๆ เป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนือง เพือเป็นขอ้มลูประกอบ
ในการตดัสนิใจเชงินโยบาย อาท ิการขยาย
โครงขา่ย แนวทางในการจดัสรรทรพัยากร 
รปูแบบของธุรกจิการคา้บรกิารทีเหมาะสม  
เป็นตน้ ทั 4งนี4 ควรประสานกบัองคก์รกาํกบั
ดแูลกจิการสือสารโทรคมนาคมโดยใกลช้ดิ 

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 
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(7) ใหม้นีโยบายคุม้ครองผูบ้รโิภคทีชดัเจน โดย
กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิการสือสาร
โทรคมนาคมในประเทศตอ้งใหบ้รกิารตาม
มาตรฐานสากลในราคาทีเป็นธรรมเมือเทยีบ
กบัคุณภาพ และปองปรามพฤตกิรรมการ้

แขง่ขนัอย่างไมเ่ป็นธรรมในรปูแบบต่างๆ อนั
สบืเนืองมาจากการใหบ้รกิารธุรกจิสือสาร
โทรคมนาคมหลากหลายประเภท หรอืการ
ควบรวมกจิการต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงพาณชิย ์
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

       

3.6  สร้างความมั �นคงปลอดภยัให้กบัโครงขาย่
สารสนเทศของประเทศ 

        

(1) ใหม้กีารกาํหนดประเภทของระดบัความมั นคง
ปลอดภยัของโครงขา่ยทั 4งของภาครฐัและ
เอกชน  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทยาศาสตร์ิ และ
เทคโนโลยี  

• กระทรวงยุตธิรรม  
• กระทรวงกลาโหม 
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทั 4ง

ภาครฐัและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสรา้งพื4นฐานสาํคญั
ยิงยวด (Critical infrastructure) 
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(2) จดัทาํแผนแมบ่ทดา้นความมั นคงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ(National 
Information Security Master Plan)  เพือ
กาํหนดมาตรการทั 4งดา้นฮารด์แวร ์และ
ซอฟต์แวร ์เพือปกปองมใิหร้ะบบสารสนเทศ้

ขององคก์รต่างๆ ในประเทศถูกทาํลายโดย
วธิกีารต่างๆ รวมถงึอาชญากรรมและการก่อ
การรา้ยในรปูแบบต่างๆ  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทยาศาสตร์ิ และ
เทคโนโลยี  

• กระทรวงยุตธิรรม  
กระทรวงกลาโหม 

• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทั 4ง

ภาครฐัและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสรา้งพื4นฐานสาํคญั
ยิงยวด (Critical infrastructure) 

      • โครงการจดัทาํแผนแมบ่ท
ดา้นความมั นคงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศ
แห่งชาต ิ

 

(3) ใหน้ําแผนแมบ่ทดา้นความมั นคงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ(National 
Information Security Master Plan) ซึงไดร้บั
ความเหน็ชอบแลว้ มาใชก้บัหน่วยงานของรฐั 
และเอกชน ใหม้ผีลอย่างกวา้งขวางและทั วถงึ 
โดยเริมจากหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานที
เกียวกบัโครงสรา้งพื4นฐานทีสาํคญัยิงยวด 
(Critical infrastructure) เช่น การเงนิ 
สาธารณูปโภค การขนส่ง ฯลฯ ทั 4งหมดเป็น
ลาํดบัแรก  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวงยุตธิรรม 
• กระทรวงกลาโหม 
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทั 4ง

ภาครฐัและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสรา้งพื4นฐานสาํคญั
ยิงยวด (Critical infrastructure) 

      • โครงการศนูยป์ฏบิตักิารเฝา้
ระวงัภยัคุกคามดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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(4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจถงึภยัอนัตรายซึงอาจเกดิขึ4นกบัระบบ
สารสนเทศ อนัจะส่งผลความเสยีหายในวง
กวา้งของกจิกรรมต่างๆ ซึงใชร้ะบบ
สารสนเทศของทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ทั 4งนี4
เพือจะไดก้าํหนดแนวทางในการปองกนัอย่าง้
เหมาะสมต่อไป  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวงยุตธิรรม 
• กระทรวงกลาโหม 
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทั 4ง

ภาครฐัและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสรา้งพื4นฐานสาํคญั
ยิงยวด (Critical infrastructure) 

 

      • โครงการสรา้งความรูแ้ละ
ความตืนตวัต่อภยัอนัอาจ
เกดิขึ4นกบัโครงขา่ย
สารสนเทศและแนวทางใน
การปองกนัภยัทีเหมาะสม้  
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มาตรการ  โครงการเรงดวน หนว่ ่ ่ ยงานที�เกี�ยวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดาํเนนการิ  

ยุทธศาสตรท์ี� 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อสนับสนุนการสรา้งธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครฐัิ ิ ิ  
 

“ใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร เพื �อสนบัสนุนการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารและการบรกิารของภาครฐั สามารถตอบสนองต่อการใหบ้รกิารที �เน้น
ประชาชนเป็นศนูยก์ลางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปร่งใส เป็นธรรม และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นที �เกี �ยวขอ้ง”  

 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรง่ดวน่  

4.1 สร้างความเข้มแขง็ของหนวยงานกลางที�่
รบัผดชอบการผลกัดนัการใช้  ิ ICT ในการ
บรหาร และบรการของภาครฐั รวมถึงการิ ิ
พฒันาบรการอเลก็ทรอนกส์ของรฐัแบบบรูณาิ ิ ิ
การ   

(1)    ใหห้น่วยงานดงักล่าวรบัผดิชอบการออกแบบ
สถาปตยกรรมของระบบ ั ICT ของรฐั 
(Government ICT Architecture)  ซึงรวมถงึหน้าที
ดงัต่อไปนี4 

       กาํหนดกรอบนโยบายทีเกียวกบัขอ้มลูและการ
สือสารขอ้มลู ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพือให้
ทุกหน่วยงานสามารถเชือมโยงและแลกเปลียน
ขอ้มลูกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ 
รวมถงึ 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 
 

      
• โครงการจดัทาํแผนการ

ดาํเนินงานเพื'อใหโ้ครงขา่ย
ภาครฐัสามารถรองรบัการใชง้าน
และใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
โปรโตคอลรุน่ 6  

• โครงการจดัทาํมาตรฐานที'จาํเป็น
สาํหรบังานดา้น ICT ของภาครฐั 
ภายใตก้รอบ TH-eGIF  
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• กาํหนดกรอบนโยบายทีเกียวกบัขอ้มลูและ
การสือสารขอ้มลู ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
สากล เพือใหทุ้กหน่วยงานสามารถ
เชือมโยงและแลกเปลียนขอ้มลูกนัไดอ้ย่าง
มเีอกภาพและประสทิธภิาพ รวมถงึกําหนด
กรอบนโยบายและแผนการดาํเนินงาน
เพือใหโ้ครงขา่ยภาครฐัสามารถรองรบัการ
ใชง้านและใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล
รุ่น 6 ภายในปี 2555 

• กาํหนดมาตรฐานทีจาํเป็น ดงันี4 มาตรฐาน
ขอ้มลู (Data standard), มาตรฐานการ
เชือมโยงขอ้มลู (Interoperability 
standard), มาตรฐานดา้นกฎหมาย 
(Legal standard), มาตรฐานดา้นความ
มั นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
(Information security standard),  
มาตรฐานการเขา้ถงึขอ้มลู (Web 
accessibility standard) และมาตรฐาน
ดา้นอืนๆ ทีจาํเป็นต่อการใช ้ICT ภาครฐั
ในอนาคต  

 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• สภา ICT 
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
• สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

            • โครงการจดัทาํมาตรฐานขอ้มลู 
และสถาปตัยกรรมการเชื'อมโยง
ขอ้มลูเพื'อขยายผลการบรูณาการ
ขอ้มลูและเพิ'มประสทิธภิาพใน
การจดัการทรพัยากรนํUา 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรง่ดวน่  

• บงัคบัใชม้าตรฐานทีกาํหนดขึ4นกบั
หน่วยงานของรฐัทั 4งหมด โดยมกีลไกที
เหมาะสม เพือใหร้ะบบทั 4งหมดทาํงาน
ร่วมกนัได ้ภายใตค้วามหลากหลายของ
ระบบทีมใีชอ้ยู่ในแต่ละหน่วยงาน 

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัซอฟต์แวร์
โอเพนซอรส์และมาตรฐานเปิด (open 
standards) แก่หน่วยงานของรฐั 

ทั 4งนี4 ใหห้น่วยงานดงักล่าว ดาํเนินการเพือสนบัสนุนใหเ้กดิ
การบรูณาการขอ้มลู และการเชือมโยง/แลกเปลียนขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงาน  และใหห้น่วยงานทีมขีอ้มลูทีจาํเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน  ๆใหค้วามร่วมมอืในการเชือมโยง/
แลกเปลียนขอ้มลูกบัหน่วยงานอืนได ้ภายใตเ้ครอืขา่ยสือสาร
ขอ้มลูภาครฐั และขยายการเชือมโยงเครอืขา่ยไปสู่หน่วยงานใน
ภมูภิาค และส่วนทอ้งถินในลาํดบัถดัไป ตวัอย่างของขอ้มลูที
จาํเป็นและควรใหค้วามสาํคญัในลาํดบัตน้  ๆม ีอาท ิขอ้มลู
ทรพัยากรนํ4า  ขอ้มลูภมูสิารสนเทศ เป็นตน้ 

              

(2)   ใหป้ระกาศใชม้าตรฐานเปิด (open standard)  
ในการพฒันาหรอืจดัทาํระบบ ICT ของภาครฐั 
เพือรองรบัการทาํงานร่วมกนัระหว่างระบบ 
และใหม้คีวามยดืหยุ่นในการขยายระบบใน
อนาคต โดยไมต่อ้งยดึตดิกบัเทคโนโลยใีด
เทคโนโลยหีนึง 

• กระทรวง ICT 

• หน่วยงานของรฐัทั 4งหมด 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรง่ดวน่  

(3)  เร่งดาํเนินการจดัตั 4งกรมสาํรวจและจดัทาํแผน
ทีพลเรอืน ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในปี 2552 เพือเป็นหน่วยงานกลางของ
ประเทศในการบรหิารจดัการ กาํกบัดแูลและ
รบัผดิชอบดา้นโครงสรา้งพื4นฐานขอ้มลูภมูิ
สารสนเทศ (National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI) เพือเร่งรดัการ
ดาํเนินงานดา้นโครงสรา้งพื4นฐานขอ้มลูภมูิ
สารสนเทศใหส้ามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยเรว็ 
เสรมิสรา้งการพฒันาชุดขอ้มลูภมูสิารสนเทศ 
(Fundamental Geographic Data Set: 
FGDS) พฒันาซอฟต์แวรส์ารสนเทศ
ภมูศิาสตรท์ีใชม้าตรฐานเปิด (Open GIS 
Software) รวมทั 4งสรา้งกลไกใหเ้กดิการใช้
ขอ้มลูภมูสิารสนเทศร่วมกนั โดยใหส้ามารถ
เริมดาํเนินงานไดใ้นปี 2552 

• กระทรวง ICT 

• คณะกรรมการ GIS แห่งชาต ิ
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ  
• สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน 

            • โครงการจดัตั 4งกรมสาํรวจและ
จดัทาํแผนทีพลเรอืน 

• โครงการจดัทาํแผนแมบ่ท
โครงสรา้งพื4นฐานขอ้มลูภมูิ
สารสนเทศ (National Spatial 
Data Infrastructure: NSDI) 

(4) จดัใหม้กีารประเมนิผลการลงทุนในโครงการ/
กจิกรรมดา้น ICT ของภาครฐัทีไดม้กีาร
ดาํเนินการไปแลว้ โดยเน้นผลทีเกดิแก่
ประชาชนผูร้บับรกิาร และ/หรอืหน่วยงาน/
ภาคธุรกจิทีตอ้งตดิต่อกบัภาครฐั รวมทั 4งผล
ต่อหน่วยงาน อาท ิการลดค่าใชจ้่าย การลด
ขั 4นตอน / เพิมประสทิธภิาพ เป็นตน้ เพือใช้
เป็นขอ้มลูประกอบในการกาํหนดแผนการ
ดาํเนินงานในระยะต่อไป 

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 

• หน่วยงานภาครฐัทุก
หน่วยงาน 

 

            • โครงการศกึษาเพือประเมนิผล
การใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ของภาครฐั 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรง่ดวน่  

4.2  ให้ทุกกระทรวงดาํเนนการเพื�อพฒันาบรการิ ิ
อเิ ลก็ทรอนกส์ของรฐัแบบบรูณาการิ  

              

(1) ใหทุ้กหน่วยงานปรบัปรุงระบบขอ้มลู และ
ระบบบรหิารจดัการ ใหส้ามารถเชือมโยงกบั
ระบบ NSDI และ GIN (Government 
Information Network) ทั 4งภายในและระหว่าง
หน่วยงาน ภายใตก้รอบมาตรฐาน TH e-GIF 
(Government Interoperability Framework)   

• กระทรวง ICT 

• หน่วยงานภาครฐัทุก
หน่วยงาน 

             

(2) ใหทุ้กหน่วยงานใช ้ICT เป็นช่องทางหนึงใน
การส่งเสรมิและสนบัสนุนใหภ้าคประชาสงัคม
เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
โดยเฉพาะการพฒันานโยบายหรอืบรกิาร
สาธารณะ และการออกกฎหมาย การตดิตาม
ตรวจสอบ และใหส้าํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (กพร.) กาํหนดเป็น
ตวัชี4วดัหนึงในมาตรการการพฒันาระบบ
ราชการ ในส่วนทีเกียวกบัการบรหิารราชการ
แบบมสี่วนร่วม  

 

 

 

 

• สาํนักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 

• หน่วยงานภาครฐัทุก
หน่วยงาน 

 

             



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
                                                                                                                                                                                                               

 

5-49    

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรง่ดวน่  

4.3  สร้างความเข้มแขง็ด้าน ICT แกหนวยงานของ่ ่
รฐัทั 5งในสวนกลางและสวน่ ่ ภมูภาคิ  

              

(1) สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ CIO ระดบักระทรวง 
กรม และ CIO ของจงัหวดั รวมทั 4งบุคลากรที
รบัผดิชอบงานดา้น ICT ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินในทุกระดบั โดยการอบรมความรู้
และทกัษะตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัภารกจิและหน้าทีความรบัผดิชอบ รวมทั 4ง
ส่งเสรมิใหม้กีารฝึกปฏบิตังิานจรงิผ่านการทาํ
โครงการร่วม เพือใหก้ารพฒันางาน ICT ใน
ภาพรวมมเีอกภาพและสอดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนแมบ่ท ICT  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงมหาดไทย 

• สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน  

             

(2) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จดัใหม้บีุคลากร
ทีรบัผดิชอบงานดา้น ICT เพือประสานงานกบั
หน่วยงานกลางในการเรยีนรูม้าตรฐานต่างๆ 
รวมทั 4งการบรหิารทรพัยากร และผลกัดนัการ
ดาํเนินงานดา้น ICT ทีสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
ของส่วนกลาง และสรา้งกลไกใหม้กีารทํางาน
ร่วมกบั CIO จงัหวดั เพือใหเ้กดิการบงัคบัใช้
มาตรฐานต่างๆ ในการพฒันา ICT ตั 4งแต่ระดบั
จงัหวดัลงไปถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน
ระดบัรองลงไปอย่างทั วถงึ ทั 4งนี4 ในการ
ดาํเนินงาน ใหเ้ริมจากระดบัจงัหวดัก่อน ในช่วง 
3 ปีแรก แลว้ค่อยขยายลงสู่ระดบัเทศบาล / 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบล ในปีต่อๆ ไป โดย
ขึ4นอยู่กบัความพรอ้ม   

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวง ICT  
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
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มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที�เกี�ยวขอ้ง และกรอบระยะเวลาในการดาํเนนการ่ ่ ่ ิ  

ยุทธศาสตรท์ี� 5 : ยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรม ่ ICT เพื�อสรา้งมูลคาทางเศ่ รษฐกจและรายได้เข้าประเทศิ  

“พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ ICT ไทย โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มที �เอืAออาํนวยต่อการสรา้งงานวจิยั พฒันา และนวตักรรมภายในประเทศจากหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคการศกึษา และภาคเอกชน สง่เสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี �เกดิจากงานวจิยัสูผู่ป้ระกอบการ และสรา้งสภาพแวดลอ้มที �เอืAอต่อการประกอบธุรกจิ (โดยใหค้วามสาํคญั
เป็นพเิศษกบัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละดจิทิลัคอนเทนต)์”  

 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

5.1  สนับสนุนด้านเงนทุน ิ /เงนชวยเหลือในรปูแบบิ ่
ตางๆ เพื�อสงเสรมให้เกดผูป้ระกอบการรายใหม่ ่ ่ิ ิ  

        

(1) จดัใหม้กีลไกทีภาครฐัสามารถเขา้ร่วมลงทุนกบั
ผูป้ระกอบการ และพนัธมติรทีจะทําใหอุ้ตสาหกรรม 
ICT โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มซอฟต์แวร ์และดจิทิลั
คอนเทนต์มคีวามเขม้แขง็ และสามารถขยายกจิการได ้ 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงการคลงั 

       

(2) จดัใหม้กีลไกทีสามารถลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุน
สาํหรบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์และ
อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ สําหรบัการวจิยัและ
พฒันา การจดัซื4อหาอุปกรณ์ ตวัอย่างเช่น การจดัให้
มเีงนิกูด้อกเบี4ยตํา การจดัใหม้ ีR&D matching fund 
เพือขยายผลงานวจิยัและพฒันาของคนไทย เพือให้
ไดโ้ครงการ และตน้แบบภาคอุตสาหกรรมทีหน่วยงาน
รฐัตอ้งการ การสนบัสนุนการชาํระค่าธรรมเนียมการ
ใชส้ทิธ ิ0(Royalty Fees) แก่บรษิทัผูเ้ป็นเจา้ของ 
platform หรอืซอฟต์แวรท์ีใชเ้ป็นเครืองมอืในการผลติ 
สรา้งสรรคผ์ลงาน  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงการคลงั 

      • โครงการศกึษาแนวทางและ
รปูแบบการจดัตั 4งกองทุนพฒันา
อุตสาหกรรม ICT 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
                                                                                                                                                                                                               

 

5-51    

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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โครงการเรงดวน่ ่  

(3) รฐัสนบัสนุนการลงทุนในการจดัหาเครืองมอื 
(ทั 4งฮารด์แวร ์และซอฟต์แวร)์ ทรพัยส์นิทาง
ปญญา และสถานทีกลาง ทีมกีารจดับรกิารให้ั

คาํปรกึษาทางธุรกจิ เพือใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถมาเช่าใชบ้รกิาร เพือการพฒันาและ
สรา้งสรรคง์านเพือเป็นการลดความเสียงและ
เพิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

• กระทรวง ICT   

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 

สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• สภา ICT 

       

5.2  สงเสรมการวจยัและพฒันาเพื�อยกระดบั่ ิ ิ
มาตรฐานสนค้าและบรการ ิ ิ ICT ไทยสรูะดบัสากล่  

        

(1) สนบัสนุนงานวจิยัพฒันาและนวตักรรมใน
อุตสาหกรรม ICT เพือสรา้งสรรคแ์ละ/หรอืต่อ
ยอดการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยี
ของผูป้ระกอบการไทย ใหส้ามารถผลติ
เทคโนโลยตีน้นํ4าเพิมมากขึ4น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์(ระบบสมองกล 
ฝงตวั การออกแบบขั 4นสงูั ) อุตสาหกรรม
อุปกรณ์โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมดจิทิลั 
คอนเทนต์  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต  

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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โครงการเรงดวน่ ่  

(2) ส่งเสรมิใหก้ระบวนการคุม้ครองทรพัยส์นิทาง
ปญญามปีระสทิธภิาพ และสามารถบงัคบัใชไ้ด้ั

จรงิ เพือสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการพฒันา
และสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนือง  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงพาณชิย ์ 
• กระทรวงยุตธิรรม 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 

       

(3) สรา้งกลไกทีอํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้ดิคน้
สิงประดษิฐ ์หรอืนวตักรรมใหม ่ในการจด
สทิธบิตัรทั 4งในและต่างประเทศ  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงพาณชิย ์ 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 

       

(4) สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัและกลไกใน
การตรวจสอบ/รบัรองคุณภาพสนิคา้และบรกิาร 
ICT ทีผลติในประเทศไทยเพือใหส้ามารถ
พฒันา/ผลติสนิคา้และบรกิารทีมคีุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ทั 4งนี4 อาจพจิารณาจดัตั 4ง
หน่วยงานทีดแูลดา้นมาตรฐานทีเกียวกบั ICT 
โดยตรง หรอืมคีณะกรรมการระดบัชาตทิีดแูล
มาตรฐานดา้น ICT ซึงทาํงานอย่างใกลช้ดิกบั
หน่วยงานกลางทีดแูลระบบมาตรฐานของไทย  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• กระทรวงพาณชิย ์ 
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 

สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

      • โครงการศกึษาแนวทางและ
รปูแบบของหน่วยงานที
รบัผดิชอบมาตรฐานผลติภณัฑ/์
เทคโนโลย ีดา้น ICT 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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โครงการเรงดวน่ ่  

(5) ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีเป็น
พื4นฐานสาํคญัของโครงขา่ยและบรกิารใน
อนาคต อาท ิเทคโนโลยกีารสือสารยคุหน้า, 
การสือสารความเรว็สงูระบบไรส้าย, และ
เทคโนโลยโีทรคมนาคมทางเลอืกต่างๆ รวมทั 4ง
จดัใหม้กีลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเหมาะสม 
เพือเป็นแรงจงูใจแก่ผูป้ระกอบการ โดยเน้นการ
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคเอกชนในการ
วจิยัและพฒันา 

• กระทรวงวทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยี  

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

• สาํนกังานคณะกรรมการการ
วจิยัแห่งชาต ิ 

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

5.3  สร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการ
แขงขนัสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย ทั 5งตลาด่
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ่  

        

(1) สนบัสนุนการจดัตั 4งสภา ICT เพือใหเ้กดิการ
รวมตวัของผูป้ระกอบการเพือผลกัดนัวาระหรอื
นโยบายสาํคญัทีจะช่วยสรา้งความเขม้แขง็แก่
ผูป้ระกอบการต่อรฐับาล อนัจะชว่ยเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกร่งของผูป้ระกอบการไทย ใหม้ี
ศกัยภาพสามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้ 

• กระทรวง ICT 

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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โครงการเรงดวน่ ่  

(2) ใหส้ภา ICT จดัทาํขอ้เสนอแนะและมาตรการ
เชงิรุกในการกระตุน้การขยายตลาด ICT ของ
ประเทศไทย รวมถงึการสรา้งโอกาสทาง
การตลาดทั 4งตลาดภายในและต่างประเทศ 
ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย เพือเสนอต่อรฐับาล   

• สภา ICT       • โครงการศกึษาแนวทางและ
มาตรการเพือกระตุน้การขยาย
ตลาด ICT ของประเทศไทย  

(3) สนบัสนุนการสรา้งโอกาสทางการตลาดแก่
ผูป้ระกอบการ ICT ไทย ในการแขง่ขนักบั
ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ สําหรบัตลาด
ภายในประเทศ สนบัสนุนโดยใชต้ลาดภาครฐัเป็น
ตวันํา และไม่ใหก้าํหนดเงือนไขในระเบยีบการ
จดัซื4อจดัจา้งหรอืกําหนดคุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในขอ้กาํหนดการจา้งงาน 
(TOR: Term of Reference)  ของโครงการดา้น 
ICT ของภาครฐัทีเป็นการกดีกนัผูป้ระกอบการใน
ประเทศ สําหรบัตลาดต่างประเทศ ใหส้นบัสนุน
การรุกตลาดต่างประเทศของภาคเอกชนในรปูแบบ
ต่างๆ รวมถงึการนําเสนอผลงานของ
ผูป้ระกอบการไทยในเวทตี่างประเทศ เช่นการจดั
หรอืเขา้ร่วม Road show/Events ระดบันานาชาต ิ 
การเขา้ร่วมประกวดผลงานหรอืโครงการในเวที
นานาชาต ิเป็นตน้  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกันายกรฐัมนตร ี
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• กระทรวงพาณชิย ์ 

      • โครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
ไทยเพือเพิมโอกาสในการเขา้
ร่วมดาํเนินงานในโครงการ ICT 
ของภาครฐั 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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(4) ส่งเสรมิการพฒันาซอฟต์แวรห์รอืระบบ
สารสนเทศเพือเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และ
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของภาคการผลติ
และบรกิารทีไทยมศีกัยภาพ เช่น การท่องเทียว 
การเกษตร และบรกิารสุขภาพ และจดัใหม้ี
กลไกในการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร ์และผูป้ระกอบการใน
สาขาดงักล่าว  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงการท่องเทียวและ
กฬีา 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 

สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

(5) ใหม้หีน่วยศกึษาและคาดการณ์ตลาดและ
อุตสาหกรรม ICT (ICT industry intelligence) 
โดยสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาฐานขอ้มลูเกียวกบั
ตลาดและอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
และต่างประเทศ เพือใชใ้นการวางแผนส่งเสรมิ
การตลาดทั 4งภายในและต่างประเทศ  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงพาณชิย ์
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• คณะกรรมการกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื
องคก์รกาํกบัดแูลการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมทีจะจดัตั 4งขึ4นใน
อนาคต 

      
• โครงการจดัทาํฐานขอ้มลู

ผูป้ระกอบการ และตลาด ICT 
ของประเทศไทย และตลาด
ต่างประเทศทีมศีกัยภาพเป็นคู่คา้
และคู่แขง่ทีสาํคญั 
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(6) สนบัสนุนการสรา้ง brand ของสนิคา้และบรกิาร 
ICT ของประเทศไทย ใหเ้ป็นทีรูจ้กัและยอมรบั
ทั 4งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
พรอ้มทั 4งส่งเสรมิกจิกรรมรณรงคก์ารซื4อและการ
ใชส้นิคา้และบรกิาร ICT ของไทย (Buy Thai 
First)  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง  

• สมาคมอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

       

(7) กาํหนดใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบการพฒันา
อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์และแผน
ยุทธศาสตรด์จิทิลัคอนเทนตร์ะดบัชาต ิเพือ
พฒันากลไกทีจาํเป็นในการสรา้งโอกาสทาง
การตลาดและการเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บั
ผูป้ระกอบการดจิทิลัคอนเทนต์ของประเทศไทย   

 

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวงพาณชิย ์ 
• กระทรวงวฒันธรรม 
• กระทรวงการท่องเทียว 

และกฬีา 
• สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ 

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง  

      • โครงการศกึษาแนวทางและ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต ์ 
ของประเทศไทย 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

5.4 สงเสรมการลงทุนทั 5งภายในประเทศและจาก่ ิ
ตางประเทศ่  

        

(1) ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาและแพร่กระจาย
โครงสรา้งพื4นฐานสารสนเทศในประเทศอย่าง
ทั วถงึ เพือดงึดดูการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT 
ในภมูภิาคต่างๆ หรอืในจงัหวดัศนูยก์ลางความ
เจรญิในภมูภิาค และจดัใหม้เีมอืงศนูยก์ลางดา้น 
ICT เพือขยายการเตบิโตของอุตสาหกรรมและ
รองรบัความตอ้งการการใชง้าน ICT ในภมูภิาค  
รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยของหน่วยงานที
เกียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรม ICT เช่น 
SIPA, Software Park ไปยงัภมูภิาคมากยิงขึ4น 
เพือบ่มเพาะและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
กลุ่มผูป้ระกอบการ ICT ในพื4นที   

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงมหาดไทย 
• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาก

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

      • โครงการพฒันาเมอืงทีเป็น
ศนูยก์ลาง ICT ในภมูภิาคเพือ
ขยายการเตบิโตของ
อุตสาหกรรม ICT ในภมูภิาค 

(2) สรา้งกลไกและมาตรการจงูใจทีเอื4อต่อการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบั
เทคโนโลยรีะดบัสงู และสรา้งกลไกทีเอื4อใหเ้กดิ
การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทั
ขา้มชาตมิายงัผูป้ระกอบการและบุคลากรไทย 
อาท ิกาํหนดเงือนไขใหต้ั 4งหน่วยวจิยัและพฒันา
ทีว่าจา้งนกัวจิยัไทยเป็นส่วนใหญ่ หรอืใหม้ี
ความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาหรอื
สถาบนัวจิยัของไทย เป็นตน้  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงมหาดไทย 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(3) ทบทวนเงือนไข และ/หรอืข ั 4นตอนทีเกียวกบัการ
ใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของ BOI เพือให้
ผูป้ระกอบการ ICT (โดยเฉพาะอย่างยิง
อุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ละดจิทิลัคอนเทนต์) 
ในทุกระดบัสามารถไดร้บัประโยชน์จากสทิธิ
ประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ย่างเตม็ที   

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงมหาดไทย  

       

5.5  สงเสรมให้เกดธรุกจและบรการที�เกี�ยวกบั่ ิ ิ ิ ิ
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ในประเทศไทย 

        

(1) ดาํเนินการส่งเสรมิและสรา้งความเขา้ใจใหก้บั
นกัพฒันาและผูใ้ชซ้อฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ และ
สืออเิลก็ทรอนิกส ์เกียวกบัสญัญาอนุญาตใช้
สทิธิ 0 (License agreement) เพือใหเ้กดิความ
เขา้ใจและเลอืกใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม  

• กระทรวง ICT  

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง  

       

(2) สรา้งโอกาสในการประยุกต์ใชซ้อฟต์แวรโ์อเพน
ซอรส์ในภาคการศกึษา และภาครฐั และไมใ่ห้
กาํหนดเงือนไขในระเบยีบการจดัซื4อจดัจา้งหรอื
กาํหนดคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน
ขอ้กาํหนดการว่าจา้ง (TOR) ของโครงการดา้น 
ICT ของภาครฐัทีเป็นการกดีกนัระบบทีพฒันา
ดว้ยซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกันายกรฐัมนตร ี
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 

สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

            • โครงการส่งเสรมิการใชแ้ละ
พฒันาโอเพนซอรส์ซอฟต์แวร ์



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
                                                                                                                                                                                                               

 

5-59    

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(3) ใหห้น่วยงานทีสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวรข์องประเทศ ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ผูป้ระกอบการทีมคีวามเชียวชาญดา้น
ซอฟต์แวรโ์อเพนซอรส์มากขึ4น โดยใชม้าตรการ
สนบัสนุนดา้นเงนิทุน/เงนิช่วยเหลอืในรปูแบบ
ต่างๆ ตามขอ้ 5.1 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ 
สมาคมวชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
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มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที�เกี�ยวขอ้ง และกรอบระยะเวลาในการดาํเนนการ่ ่ ่ ิ  

ยุทธศาสตรท์ี� 6: การใช้ ICT เพื�อสนับสนุนการเพมขีดความสามารถในการแขงขนัอยางยั �งยืนิ� ่ ่  
 

“สง่เสรมิภาคการผลติของประเทศใหเ้ขา้ถงึและสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร เพื �อกา้วไปสูก่ารผลติและการคา้สนิคา้และบรกิาร ที �ใชฐ้านความรู้
และนวตักรรมและเป็นมติรกบัสิ �งแวดลอ้ม เพื �อพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ โดยการสรา้งคุณค่าของสนิคา้และบรกิาร (Value Creation)  และ
มลูค่าเพิ �มในประเทศ เพื �อพรอ้มรองรบัการแขง่ขนัในโลกการคา้เสรใีนอนาคต”  

          
 

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

6.1  สร้างความตระหนักและพฒันาขีด
ความสามารถด้าน  ICT ของผูป้ระกอบการเพื�อให้
สามารถนํา ICT ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธรุกจ ิ
โดยการสร้างแรงจงูใจที�เหมาะสมหรือใช้กลไกความ
รวมมือระหวางภาครฐัและภาคเอกชน่ ่  โดยมีการทาํ
โครงการนํารองในภาคการผลตที�มีความพร้อมสูง่ ิ
และนําไปขยายผลสทูุกภาคสวน่ ่   
 
 
 
 
 
 
  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงพาณชิย ์
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงการคลงั 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
 

      • โครงการในภาคการผลติทีมี
ความพรอ้มสงูและนําไปขยาย
ผลสู่ทุกภาคส่วน 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

6.2  พฒันาและบรหารจดัการระบบิ ลอจิสตกส์ิ ให้มี
ประสทธภาพและประสทธผลิ ิ ิ ิ  

        

(1) ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการมกีารประยุกต์ใช ้ICT 
เพือการบรหิารจดัการลอจสิตกิสแ์ละการขนส่ง
สนิคา้ทีทนัสมยั ตรงต่อเวลา และมี
ประสทิธภิาพยิงขึ4น เพือเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรข์องประเทศ อาท ิ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหมท่ีอา้งองิมาตรฐานเปิด 
(open standards) เพือใหเ้กดิการเชือมโยง
ขอ้มลูและระบบงานทีมปีระสทิธภิาพ มแีผนทีใช้
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ และมกีลไกรองรบัและแกไ้ข
ปญหาทีั อาจเกดิขึ4น 

 

• คณะกรรมการลอจสตกส์ิ ิ
แหงชาต่ ิ  

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงพาณชิย ์ 
• กระทรวงการคลงั 
• สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสง้คม
แห่งชาต ิ  

• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม
วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

      • โครงการนําร่องระบบ  
e-Logistics ในการจดัการห่วง
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรข์องประเทศ 

(2) นําบทเรยีนจากการประเมนิผลการดาํเนินงาน
ของโครงการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัแบบ
หน้าต่างเดยีว (single window) ทีมอียู่เดมิ  มา
พจิารณาการปรบัปรุงระบบลอจสิตกิสข์อง
ประเทศใหค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพสงูขึ4น  

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงพาณชิย ์
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงการคลงั  
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  
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โครงการเรงดวน่ ่  

6.3  เสรมสร้างความเชื�อมั �นในการทาํธรุกรรมทางิ
อเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

        

(1) เร่งรดัการออกกฎหมายทียงัอยู่ในระหว่าง
กระบวนการพจิารณาใหม้กีารประกาศใชโ้ดยเรว็ 
อาท ิกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กฎหมาย
ลาํดบัรองของพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส ์รวมทั 4งจดัทาํหรอืปรบัปรงุ
กฎหมายอืนทีจาํเป็น เพือสรา้งความเชือมั นในการ
ทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสรา้งกลไกให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีมใีนปจจุบนัและทีจะมใีนั

อนาคตมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

• กระทรวง ICT 

• สาํนกังานปลดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ี

• กระทรวงยุตธิรรม 
• กระทรวงพาณชิย ์
• สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
• สาํนกังานอยัการสงูสุด 

      • โครงการพฒันาความเขม้แขง็ของ
กลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ
สรา้งความเชือมั นในการทาํ 
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน และ
ผูป้ระกอบการเพือใหเ้กดิความเชือมั นในการ
ทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีาร
เผยแพร่ และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน
เขา้ใจถงึเนื4อหาสาระของกฎหมายและการ
บงัคบัใชอ้ย่างต่อเนือง 

 
(3) เร่งรดัสรา้งความเขม้แขง็ของกระบวนการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค และมกีระบวนการทีอํานวย
ความสะดวกในการตดัสนิขอ้พพิาทในการซื4อ-
ขายแบบออนไลน์  

• คณะกรรมการธรุกรรมทาง
อเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงพาณชิย ์ 
• สมาคมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ทย
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• คณะกรรมการธรุกรรมทาง

อเลก็ทรอนกส์ิ ิ  

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงพาณชิย ์ 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
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 • สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

• กระทรวงยุตธิรรม 
• สมาคมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ทย 

      • โครงการศกึษาแนวทางและ
รปูแบบทีเหมาะสมในการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคในการซื4อ-ขายแบบ
ออนไลน์ 

6.4  สงเสรมการนํา ่ ิ ICT มาใช้ในภาคการผลตและิ
บรการที�เป็นยทุธศาสตรข์องประเทศ และไทยิ
มีความได้เปรียบ  โดยเฉพาะการเกษตร  การ
บรการด้านสขุภาพ  และการทองเที�ยวิ ่  

 
 
 
 

       

การเกษตร 
(1)   นํา ICT มาพฒันาดา้นการเกษตร โดยการพฒันา

และเชือมโยงขอ้มลูทีสาํคญัต่อการทาํการเกษตร 
โดยเฉพาะขอ้มลูทีเกียวกบัการจดัการทรพัยากรนํ4
ในระดบัชุมชน  ขอ้มลูราคาพชืผล  ขอ้มลูการใช้
พื4นทีเกษตรกรรม และสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรรายย่อย ให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูและความรูเ้พือเพิม
ผลผลติ และผลติภาพ รวมทั 4งเพือการคา้ผลผลติ
ทางการเกษตรอย่างครบวงจร (รวมระบบการ
บรหิารจดัการโลจสิตกิส ์ตั 4งแต่กระบวนการผลติ 
การแปรรปู ไปจนถงึการคา้ส่ง คา้ปลกีในประเทศ 
และการส่งออก) โดยเบื4องตน้ใหม้กีารศกึษาความ
ตอ้งการใชข้อ้มลูของกลุ่มเกษตรกร และศกึษาหว่ง
โซ่อุปทานในรายละเอยีด เพือใหเ้กดิความเขา้ใจ
พฤตกิรรมและความตอ้งการขอ้มลูทีนําไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ

 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวงมหาดไทย  
• กระทรวง ICT 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• องคก์รพฒันาเอกชนและ

เครอืขา่ยประชาสงัคม 
• กลุ่มสมาชกิของสหกรณ์

การเกษตร 
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โครงการเรงดวน่ ่  

(2)    พฒันาความรูแ้ละทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการใช ้
ประโยชน์จาก ICT และสารสนเทศ (รวมถงึขอ้มลู
ทรพัยากรนํ4าในชุมชน) ใหแ้ก่เกษตรกร โดยสรา้ง
เครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้น ICT ใหก้บัเกษตรกร ผ่าน
หน่วยงานทีมอียู่แลว้ในทอ้งถิน เชน่ ศนูยบ์รกิาร
ชุมชน โรงเรยีน วดั ไปรษณยี ์สหกรณ์ และ 
องคก์รทอ้งถินอืนๆ และ สรา้ง “ผูส้อน” ในทอ้งถิน
เพือใหค้าํปรกึษาเกียวกบัการใช ้ICT แก่เกษตรกร 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• กระทรวงมหาดไทย  
• กระทรวง ICT  
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• กลุ่มสมาชกิของสหกรณ์

การเกษตร 
 

      • โครงการศกึษาความตอ้งการการ
ใชข้อ้มลูของกลุ่มเกษตรกรและ
ห่วงโซ่อุปทานของการผลติทาง
การเกษตร  

 

(3) จดัใหม้โีครงสรา้งพื4นฐาน และการพฒันาขอ้มลู 
(ภาษาไทย) โดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และให้
ภาคเอกชนชว่ยดแูลเรืองการจดัรปูแบบและวธิกีาร
เผยแพร่ขอ้มลูโดยมรีปูแบบทางธุรกจิทีเหมาะสม
เพือใหเ้กดิความยั งยนืในระยะยาว และมโีครงการ
นําร่องในชุมชนตวัอย่าง 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
• กลุ่มสมาชกิของสหกรณ์

การเกษตร 
 

      • โครงการนําร่องการใช ้ICT ใน
การวางแผนและการจดัการใน
ระบบการผลติสนิคา้เกษตรอย่าง
ครบวงจรในชุมชนตวัอย่าง 

(4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัทาํโครงการนําร่อง
ระบบเกษตรความแมน่ยาํสงู (precision 
agriculture)  เพือพฒันาการผลติใหส้ามารถ
ควบคุมการผลติใหบ้รรลตุามเปาหม้ ายทีกาํหนด 
เป็นการเพิมผลผลติและผลติภาพของการทาํ
การเกษตร กบัชุมชนเกษตรกรทีมคีวามพรอ้ม  

 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
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การทองเที�ยว่          

(1) ส่งเสรมิการมกีารใช ้และการพฒันาขดี
ความสามารถดา้น ICT (เช่น อนิเทอรเ์น็ต, 
e-commerce, ระบบการชาํระเงนิ ระบบการ
สาํรองการใชบ้รกิาร ระบบการตลาด
ออนไลน์ ฯลฯ) ของผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ท่องเทียวและธุรกจิเกียวเนือง อาท ิการ
ขนส่ง เพือใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาประยุกต์
ในการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทียว อย่างเป็น
ระบบ ในทุกๆ กจิกรรมของหว่งโซ่มลูค่า
ของธุรกจิท่องเทียว  

• กระทรวงการทองเที�ยว่ และ
กีฬา 

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• กระทรวงแรงงาน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

(2) ส่งเสรมิการจดัทาํขอ้มลูออนไลน์เพือแนะนํา
สถานทีท่องเทียวในประเทศ และสถาน
บรกิารทีเป็นทีนิยม โดยเฉพาะสถานที
ท่องเทียวเชงิอนุรกัษ์ หรอืสถานทีในชุมชน/
ทอ้งถิน ทีมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ไทย และเนื4อหาทางภมูปิญญา ในหลายั

รปูแบบ อาท ิvideo clip, web-based 
information เป็นตน้ เพือสนบัสนุน web 
portal ดา้นท่องเทียวทีมอียู ่และเริมพฒันา
ใหร้ะบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูการจอง
บรกิารต่างๆโดยตรงมายงัประเทศไทยได ้ 

• กระทรวงการทองเที�ยว่ และกีฬา 

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงอุตสาหกรรม  
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• กระทรวงแรงงาน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

      • โครงการจดัทาํขอ้มลูดจิทิลัใน
รปูแบบต่างๆ เพือประชาสมัพนัธ์
ประเทศไทย และแนะนําขอ้มลู
สาํคญัของประเทศ เช่น สถานที
ท่องเทียว วฒันธรรม ภมูปิญญาั

ทอ้งถิน  
 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
                                                                                                                                                                                                               

 

5-66    

ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(3) จดัใหม้กีารตดิตามประเมนิผลแผนหรอื
โครงการต่างๆ ทีภาครฐัไดด้าํเนินการไป
แลว้ อาท ิแผนแมบ่ทการตลาดออนไลน์
สาํหรบัอุตสาหกรรมท่องเทียว การจดัทาํ
เวบ็ไซตต์่างๆ อย่างต่อเนือง โดยให้
ความสาํคญักบัผลทีเกดิขึ4นต่อผูป้ระกอบการ 
และผูใ้ชบ้รกิาร เพือนํามาพจิารณาปรบัปรุง
ในปีต่อๆ ไป  

• กระทรวงการทองเที�ยว่ และ
กีฬา 

• กระทรวง ICT 
• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ   
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 

       

การบรการด้านสขุภาพิ          

(1) พฒันาระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาต ิ
(National Health Information System) ให้
ใชง้านไดจ้รงิ โดยการบรูณาการโครงการ
จดัเกบ็ขอ้มลูทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ต่างๆ ของรฐัทีมอียู่ พรอ้มทั 4งขยายผล
เชือมต่อกบัสถานพยาบาลของเอกชน ทั 4ง
โรงพยาบาล และคลนีิคทีมคีวามพรอ้ม โดย
เน้นในดา้นการกาํหนดมาตรฐานขอ้มลู 
การบรูณาการขอ้มลูและการพฒันากลไก
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทั 4งการ
สนบัสนุนการใชม้าตรฐานทีจดัทาํขึ4น 

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงมหาดไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

      • โครงการพฒันามาตรฐานขอ้มลูที
เกียวกบัการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขสาํหรบัระบบ
สารสนเทศสุขภาพแห่งชาตทิีมี
การบรูณาการระหว่างหน่วยงาน 
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(2) พฒันาระบบตดิตาม เฝาระวงั้  และแจง้เตอืน
เกียวกบัโรคอุบตัใิหมแ่ละอุบตัซิํ4า ใหม้ม
มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิอง
สากล และเชือมโยงกบัเครอืขา่ยขอ้มลูของ
ต่างประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสม  

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

(3) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ความกา้วหน้า
ของระบบบรกิารสขุภาพของไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ ในช่องทางต่างๆ ทีหลากหลาย 
รวมถงึเครอืขา่ยดา้นการท่องเทียว เพือ
ดงึดดูนกัท่องเทียว และสรา้งความเชือมั น
ในการใชบ้รกิารระบบสุขภาพของไทย  

• กระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวง ICT 
• การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

6.5  ยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนัของ่
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  ่
(SMEs) และวสาหกจชุมชน ิ ิ (OTOP) 

        

(1) จดัใหม้กีารประเมนิผลโครงการ/กจิกรรมทีได้
ดาํเนินการมาแลว้ โดยเน้นผลทีเกดิขึ4นแก่
ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค เพือนํามาเป็น
พื4นฐานในการกาํหนด/ปรบัปรุง/พฒันา
แผนงาน/โครงการในระยะต่อไป  

 

• กระทรวงอตุสาหกรรม 

• กระทรวง ICT 
• กระทรวงมหาดไทย 
• สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ  
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(2) สนบัสนุนให ้SMEs เขา้ถงึและนํา ICT ไปใช้
ในการทาํธุรกจิ โดยสรา้งแรงจงูใจในการ
ลงทุนดา้น ICT เช่น มาตรการทางภาษ ีทีให้
ผูป้ระกอบการสามารถหกัค่าใชจ้่ายดา้น ICT 
ไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายจรงิ รวมทั 4งสนบัสนุนใหม้ี
การใชซ้อฟต์แวรไ์ทยมากขึ4น เช่น ส่งเสรมิให้
เกดิ software cluster ของแต่ละธุรกจิ/
อุตสาหกรรม หรอืส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการมี
ความมั นใจในการใชซ้อฟต์แวรไ์ทยมากขึ4น
โดยการออกใบรบัรองคุณภาพใหก้บับรษิทั
พฒันาซอฟต์แวรไ์ทยทีไดม้าตรฐาน  

• กระทรวงอตุสาหกรรม  

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง  

      • โครงการศกึษารปูแบบของ
แรงจงูใจทีเหมาะสมเพือส่งเสรมิ 
SMEs ใหล้งทุนใน ICT 

(3) ขยายผลการพฒันาขดีความสามารถดา้น ICT 
แก่ผูป้ระกอบการ SMEs และวสิาหกจิชุมชน 
(โดยการสรา้งแรงจงูใจทีเหมาะสมหรอืใช้
กลไกความร่วมมอืกบัภาคเอกชน) ทั 4งโดย
วธิกีารฝึกอบรมในรปูแบบปกต ิ(conventional 
training) และการใชส้ืออเิลก็ทรอนิกสใ์น
รปูแบบ e-learning   

• กระทรวงอตุสาหกรรม 

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงการคลงั 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(4) ส่งเสรมิการทาํ e-commerce ของสนิคา้
ชุมชน (OTOP) เพือสนบัสนุนการนําภมูิ
ปญญาไทยแลั ะวฒันธรรมทอ้งถินมาใชใ้นการ
สรา้งสรรคค์ุณค่าของสนิคา้และบรกิารทีมี
โอกาสทางการตลาดสงู โดยการต่อยอดขยาย
ผลในเชงิพาณชิย ์ดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก
โครงสรา้งพื4นฐานทีมใีนชุมชุน อาท ิ
ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชุมชน อบต. ฯลฯ  

 

• กระทรวงอตุสาหกรรม 

• กระทรวง ICT  
• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงมหาดไทย  
• กระทรวงพาณชิย ์
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 

       

(5) นํา ICT มาสรา้งกลไกในการแลกเปลียนแนว
ปฏบิตัทิีด ี(share best practice) หรอื
ถ่ายทอดเรืองราวและประสบการณ์ของผูท้ีทาํ
สาํเรจ็ (success stories) อาท ิการใหร้างวลั 
การเผยแพร่ผลงาน การสนบัสนุนการขยาย
ผล ฯลฯ ผ่านเครอืขา่ยเวบ็ไซตช์ุมชน (social 
web)    

 

• กระทรวงอตุสาหกรรม  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงการคลงั 
• กระทรวงมหาดไทย  
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(6) ใหห้น่วยงานของรฐัใชป้ระโยชน์จาก ICT ที
แพร่กระจายค่อนขา้งทั วถงึในชุมชน 
(โทรศพัทเ์คลือนที วทิยุ โทรทศัน์) เพือ
เผยแพร่ความรูท้ีเกียวขอ้งกบัอาชพี และ
ขา่วสารทางเศรษฐกจิ ทีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาสนิคา้และบรกิาร เพือยกระดบัขดี
ความสามารถของวสิาหกจิชุมชน  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
• ทุกๆ หน่วยงานทีมกีาร

ดาํเนินงานในระดบัภมูภิาค 

      • โครงการศกึษาความตอ้งการการ
ใชข้อ้มลูของกลุ่มอาชพีต่างๆ ใน
ชุมชน 

6.6  นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยดัพลงังานและ
รกัษาสงแวดล้อม เพื�อลดคาใช้จาย แิ� ่ ่ ละเพมขีดิ�
ความสามารถในการแขงขนัทั 5งในระดบัองคก์ร่
และประเทศอยางยั �งยืน ่  

        

(1) ส่งเสรมิงานวจิยัทีเกียวกบัการนํา ICT มาใช้
ในการประหยดัพลงังานและ/หรอืรกัษา
สิงแวดลอ้มเพือใหเ้กดิอุปกรณ์/เครืองมอื/
ระบบ ทีนําไปสู่การลดการใชพ้ลงังานและ/
หรอืรกัษาสิงแวดลอ้มในระยะยาวทั 4งในระดบั
องคก์รและประเทศ   

 

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงพลงังาน 
• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 
• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
• สมาคมผูป้ระกอบการ/ สมาคม

วชิาชพีทีเกียวขอ้ง 
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ระยะเวลาดาํเนนการ ิ (ปี พ.ศ.) 
มาตรการ หนวยงานที�เกี�ยวข้อง่  

   2552    2553    2554    2555    2556    2557 
โครงการเรงดวน่ ่  

(2) ส่งเสรมิและนํารอ่งโครงการทีสามารถลดการ
ใชพ้ลงังานนํ4ามนัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น
โครงการสนบัสนุนการทาํงานทีบา้น (work at 
home), โครงการส่งเสรมิการประชุมทางไกล
ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู, โครงการ
สนบัสนุนการจดัการระบบจราจรโดยใชร้ะบบ
การขนส่งอจัฉรยิะ (Intelligent Transport 
System: ITS) เป็นตน้  

• กระทรวง ICT 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

• กระทรวงพลงังาน 
• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 
• กระทรวงคมนาคม 

       

 



บทที� 6 

การบรหารจดัการและการตดตามประเมนผลิ ิ ิ  

ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (ฉบบัที� 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-
2556 ไปสูก่ารปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ดงัเปาหมายที�ตั 1งไว้้ นั 1น จาํเป็นตอ้งพฒันาโครงสรา้งการบรหิารจดัการและ
ระบบการตดิตามประเมนิผลเพื�อใหเ้ป็นเครื�องมอืในการบรหิารแผนฯ และการประเมนิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ  

6.1  การบรหารจดัการิ  

เพื�อใหก้ารบรหิารจดัการในการแปลงแผนแม่บทฯ ไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร ควรจดัตั 1งหน่วยประสานงานกลางภายในกระทรวงฯ เพื�อรบัผดิชอบในการผลกัดนัวาระดา้น ICT 
ของประเทศ รวมถงึการจดัทํานโยบาย/แผนแม่บท การกํากบัดูแลและผลกัดนัแผนสู่การปฏบิตั ิ และการพฒันา
กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้วยดชันีชี1วดัตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื�อง ดงัที�ระบุ 
ในยุทธศาสตรท์ี� 2  

นอกจากนี1 จําเป็นต้องมีการจดัตั 1งคณะทํางานรายยุทธศาสตร์ ซึ�งควรประกอบด้วยบุคลากรภายใน
กระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งหน่วยงานที�ถูกกําหนดใหเ้ป็นหน่วยงาน
หลักในหลายๆ มาตรการของยุทธศาสตร์นั 1นๆ และจัดให้มีการประชุมเพื�อกําหนดแนวทางการทํางานราย
ยุทธศาสตร ์เพื�อวางแผนและจดัลําดบัความสาํคญัของในการผลกัดนัมาตรการและโครงการนําร่อง ใหส้อดคลอ้ง
กบักรอบระยะเวลาที�กาํหนดในแผนแม่บทฯ (บทที� 5) รวมทั 1งนํามาตรการในแต่ละเรื�องมาจดัทํา milestones ของ
การผลกัดนัรายมาตรการ หรอืรายละเอยีดของโครงการ (ในกรณีโครงการเร่งด่วน)  

การบริหารจดัการแผนแม่บทฯ จะเน้นการสร้างกลไกในการทํางานเพื�อให้เกิดความร่วมมือและการ 
บูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา ICT ของประเทศ อาท ิสาํนักงานคณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคม (กทช.), คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารแห่งชาต,ิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส,์ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นต้น และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสาร ตอ้งสรา้งความเขา้ใจ การยอมรบั และความร่วมมอืในการนําแผนแม่บทฯ ไปเป็นแนวทางในการจดัทาํแผน
แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน/องคก์รที�เกี�ยวขอ้งในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งหน่วยงานที�ถกูระบุ
ชื�อเป็นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละมาตรการ/ยุทธศาสตร ์ โดยใหห้น่วยงานต่างๆ นั 1น จดัทาํหรอืปรบัแผนแม่บท
ฯ 5 ปีของหน่วยงาน ที�มชี่วงระยะเวลาสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ ฉบบันี1  โดยในการสร้างความเขา้ใจและการ
ยอมรบัต่อแผนแม่บทฯ กระทรวงต้องจดัสรรรงบประมาณส่วนหนึ�งสาํหรบัการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์ให้ทุกภาค
สว่นทั 1งในสว่นกลางและภูมภิาคไดต้ระหนกัและเขา้ใจถงึความสาํคญัของแผนแม่บท ICTฯ  

นอกจากนี1 จะต้องสร้างกลไกเพื�อให้เกิดการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื�อมโยงระหว่าง
แผนงาน แผนเงนิ และแผนคน โดยจะต้องมกีารพฒันากรอบและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแผนงาน/โครงการของ
สว่นราชการร่วมกนัระหว่างหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารที�จะจดัตั 1ง
ขึ1น สาํนักงบประมาณ ตวัแทน CIO ภาครฐั สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) และสาํนักงาน
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คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื�อให้การดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ มคีวามสอดคล้องกบั
แผนแม่บทฯ  รวมถงึจะต้องมกีารสรา้งระบบตดิตามประเมนิผลและสรา้งตวัชี1วดัประสทิธผิลและประสทิธภิาพใน
ระดบัโครงการด้วย ทั 1งนี1 ให้หน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เป็น
หน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการกลไกดงักล่าว  

สาํหรบัการดําเนินการในระดบักระทรวงของกระทรวงอื�นๆ  และหน่วยงานในสงักดั ใหม้คีณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของกระทรวง และของหน่วยงานในสงักดั รบัผดิชอบในการบรหิารแผนในแต่
ละระดบั โดยใหผู้บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (CIO) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และใหค้ณะกรรมการฯ 
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดบัสูงขึ1นไปทุก 6 เดอืน  ทั 1งนี1 ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารแห่งชาต ิรบัผดิชอบในการบรหิารแผนแม่บทฯ ในภาพรวม โดยมหีน่วยประสานงาน
กลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ทําหน้าที�สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารแห่งชาต ิ

เพื�อให้การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารประสบความสําเร็จ ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการนําเสนอและให้ความเห็นด้านการพฒันา ICT ต่อรฐับาล ร่วมกบัรฐัในการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้าน ICT ตลอดจนเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ                 
การทํางานร่วมกบัภาครฐั เพื�อผลกัดนัการทํางานแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPP) เพิ�มมากขึ1น โดยผลกัดนัใหม้กีารจดัตั 1งสภา ICT เพื�อเป็นตวัแทนภาคเอกชนในการดําเนินการ
ดงักล่าว (ตามยุทธศาสตรท์ี� 2) 

6.2  การตดตามประเมนผลิ ิ  

ใหม้กีารประเมนิการแปลงแผนสูก่ารปฏบิตั ิเพื�อใหก้ารดําเนินงานของหน่วยปฏบิตั ิ(กระทรวง กรม และ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ รวมถงึองคก์รในกาํกบั) สอดคลอ้งและครอบคลุมเปาหมายและยุทธศาสตรห์ลกัของ้
การพฒันาที�กาํหนดในแผนแม่บทฯ ฉบบันี1 โดยหน่วยงานและองคก์รที�เกี�ยวขอ้งตอ้งมสี่วนในการพฒันาระบบการ
ตดิตามประเมนิผล ภายใตก้รอบความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตร ์และหน่วยงานที�กาํหนดไวอ้ย่าง้
มปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวทางในการพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผลดงันี1 

(1) การสร้างตวัชี1วดั เพื�อเป็นเครื�องมอืที�บ่งบอกถงึความสําเรจ็และผลกระทบของการดําเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ เพื�อใชป้ระโยชน์ในการติดตามประเมนิผล โดยอย่างน้อยควรมตีวัชี1วดัใน 3 ระดบั ได้แก่ การ
วดัผลกระทบสดุทา้ยของการพฒันา (outcome)  การวดัประสทิธผิลของยุทธศาสตรก์ารพฒันา (output)  และการ
วดัประสทิธภิาพขององคก์ร/หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการนําแผนแม่บทฯ ไปปฏบิตั ิ 

(2) จดัทาํฐานขอ้มลูรายการดชันีชี1วดัหลกัของการพฒันา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)  
และตวัชี1วดัความสาํเรจ็ของการพฒันาในทุกระดบั รวมทั 1งการสรา้งเครอืข่ายเชื�อมโยงฐานขอ้มูลโดยกําหนดให้
หน่วยงานที�รบัผดิชอบแต่ละดชันีปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัตลอดเวลา และเชื�อมโยงขอ้มูลไปยงัหน่วยงานกลาง
เพื�อเผยแพร่ใหห้น่วยงาน/ประชาชนรบัทราบทั �วไป รวมทั 1งใหม้กีารศกึษาตดิตามการพฒันาดชันีดงักล่าวในระดบั
นานาชาตอิย่างต่อเนื�อง เพื�อปรบัปรุงรายการรวมทั 1งการให้คํานิยามดชันีชี1วดัของประเทศไทยใหเ้หมาะสมตาม
กาลเวลา 
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ทั 1งนี1  ใหห้น่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เป็นหน่วยงานหลกั
ในการสร้างตัวชี1วดั และการจดัวางระบบฐานข้อมูลดงักล่าว ร่วมกบัสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยประสานกบั
หน่วยงานกลางอื�นที�สําคัญ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
งบประมาณ  สาํนกังานก.พ.  สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ สาํนักงาน ก.พ.ร. เพื�อใหไ้ดฐ้านขอ้มูลที�มมีาตรฐาน
เดยีวกนั 

หน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร จะเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
ในการติดตามประเมินผล โดยจะมกีารติดตามความก้าวหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการทุกปี และมกีารประเมนิผลอย่างเป็นระบบ (evaluation) ในช่วงครึ�งแผน  ซึ�งผลที�ไดจ้ากการตดิตามและ
ประเมนิผลนี1 จะไดนํ้าไปใชใ้นการพจิารณาปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ หรอืปรบัแผนแม่บท/แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงานใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่อไป และใหส้าํนักงาน กพร. พจิารณาบรรจุดชันี
ชี1วดัผลการดาํเนินงานตามแผนแม่บทฯ ในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานของรฐั (รวมถงึองคก์าร
มหาชน และองคก์รในกาํกบัของรฐั) ดว้ย 

 
สาํหรบัตวัชี1วดัที�จะใชว้ดัผลสาํเรจ็ของแผนแม่บทฯฉบบันี1 ในชั 1นตน้ไดก้าํหนดไวด้งันี1 

1. ตวัชี1วดัของแผนในภาพรวม 
• ดชันีรวมเพื�อวดัระดบัของความรอบรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) ของคนไทย  
• ลาํดบัของประเทศไทยในดชันี NRI (Networked Readiness Rankings) ของ World 

Economic Forum (WEF) 
• สดัสว่นมลูค่าเพิ�มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP 

2. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 1 
• สดัสว่นของกาํลงัคนดา้น ICT ที�จบการศกึษาในระดบัที�สงูกว่าปรญิญาตรใีนแต่ละปี 
• จาํนวนบุคลากรดา้น ICT ที�ไดร้บัการทดสอบผ่านมาตรฐานวชิาชพีที�ไดร้บัการยอมรบั 

ในระดบัสากล 
• จาํนวนบุคลากรที�มคีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะทางโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสาขา 

Network/Information Security, Software Engineer, Telecommunications and 
Network Engineer 

• อตัราการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก ICT ในชวีติประจาํวนัของประชาชนทั �วไป 
• อตัราการเขา้ถงึและนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานและการเรยีนรูข้องแรงงานใน

สถานประกอบการ 
• อตัราการเขา้ถงึและนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานและการเรยีนรูข้องบุคลากร

ภาครฐั 
• อตัราการเขา้ถงึและนํา ICT มาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนรู ้และประยุกตใ์ชก้บัชวีติประจาํวนั 

ของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 



แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
                                         

 

6-4 

• อตัราการเขา้เยี�ยมชมเวบ็ไซตท์ี�มเีนื1อหาที�เป็นประโยชน์ เช่น เวบ็ไซตใ์นหมวดการศกึษา 
ธุรกจิ  สขุภาพ และการตดิต่อหรอืทาํธุรกรรมกบัภาครฐั เป็นตน้ (โดยใชส้ถติจิากเวบ็ไซต์
จดัอนัดบั traits) 

• สดัสว่นการเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์พื�อการเรยีนรูห้รอืเป็นประโยชน์ในเชงิสรา้งสรรค ์
• จาํนวนขา้ราชการ/บุคลากรของรฐัที�มคีวามรูแ้ละทกัษะเกี�ยวกบัซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ 
 

3. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 2 
• การมหีน่วยงานกลางที�ทาํหน้าที�เป็นองคก์รขบัเคลื�อนวาระแห่งชาตดิา้น ICT ใน

ระดบัประเทศ 
• การมสีภา ICT เพื�อเป็นตวัแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและทาํงานร่วมกบั

ภาครฐัเพื�อผลกัดนันโยบายและมาตรการดา้น ICT 
• การมกีฎหมาย / กฎระเบยีบ ที�เอื1อต่อการใช ้ICT และการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
• งบประมาณที�ประหยดัไดจ้ากการบรูณาการโครงการของภาครฐัที�มลีกัษณะงานซํ1าซอ้นกนั  
 

4. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 3 
• จํานวนครวัเรือนและสถานประกอบการทั �วประเทศ (ทั 1งในจงัหวดัเศรษฐกิจเปาหมาย ้

อาํเภอเมอืงทั �วประเทศ และ พื1นที�อื�นๆ) ที�สามารถเขา้ถงึโครงขา่ยการสื�อสารความเรว็สงู  
• จาํนวนสถานศกึษาระดบัมธัยมทั �วประเทศที�มกีารเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
• สดัสว่นจาํนวนคอมพวิเตอรต่์อนกัเรยีนในสถานศกึษาทุกระดบัทั �วประเทศ 
• จาํนวนหอ้งสมุดประชาชนและศนูยก์ารเรยีนรู/้ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชุมชนในระดบัจงัหวดั 

อาํเภอ และตําบล ทั �วประเทศ ที�มกีารเชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
• จาํนวนหอ้งสมุดประชาชนและศนูยก์ารเรยีนรู/้ศนูยบ์รกิารสารสนเทศชุมชนในระดบัจงัหวดั 

อําเภอ และตําบล ทั �วประเทศ ที�มีการให้บริการพิเศษแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผูส้งูอายุ 

• จํานวนสถานพยาบาลและสถานีอนามัยทั �วประเทศที�สามารถเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู และมรีะบบการแพทยท์างไกลที�มปีระสทิธภิาพ ใชง้านไดจ้รงิ  

• ทรพัยากรโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ที�จดัสรรสําหรบัโครงการด้านความปลอดภัย
สาธารณะ 

• จาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกต้องในการปฏบิตักิจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัสาธารณะ 

• มีหน่วยงานกลางที�เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการประสานงานระหว่างทุกๆหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการงานดา้นความปลอดภยัสาธารณะ 

• มกีารจดัทาํแผนแม่บทดา้นความมั �นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศแห่งชาต ิ
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5. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 4 
• จํานวนหน่วยงานของรฐัที�ใชม้าตรฐาน e-GIF และมกีารเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงานไดจ้รงิ 
• บรกิาร Single Window ของภาครฐัที�มกีารใหบ้รกิารและมผีูใ้ชบ้รกิารจรงิ 
• ความพงึพอใจของประชาชนต่อบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั 
• จาํนวนหน่วยงานของรฐัทั 1งสว่นกลางและสว่นภูมภิาคที�มชี่องทางสาํหรบัการมสีว่นร่วมของ

ประชาชนในการตดัสนิใจเกี�ยวกบันโยบายสาธารณะผ่านบรกิารออนไลน์ 
• ลําดับของประเทศไทยในการจัดลําดับ e-Government rankings ขององค์การ

สหประชาชาต ิ
• สดัส่วนมูลค่าการใชซ้อฟต์แวรโ์อเพนซอรส์ในโครงการ ICT ของภาครฐัที�เริ�มดําเนินการ

ในช่วงปี 2552-2556 
 

6. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 5 
• มลูค่าของตลาดซอฟตแ์วรภ์ายในประเทศ และสดัสว่นของซอฟตแ์วรท์ี�ผลติในประเทศ 
• จาํนวนโครงการขนาดใหญ่ดา้น ICT ของภาครฐัที�ทาํโดยผูป้ระกอบการไทย 
• มลูค่าของตลาดดจิทิลัคอนเทนต ์ในประเทศ และ สดัสว่นของดจิทิลัคอนเทนตท์ี�ผลติใน

ประเทศ 
• มลูค่าการสง่ออกซอฟตแ์วรข์องประเทศ 
• จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการโดยผูป้ระกอบการไทยที�ไดร้บัรางวลัระดบันานาชาต ิ
• การมเีมอืงที�เป็นศนูยก์ลางการพฒันา ICT ในระดบัโลกในประเทศไทย 
• ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาดา้น ICT ของภาครฐัและเอกชน 
• จาํนวนบรษิทัซอฟตแ์วรท์ี�พฒันาและ/หรอืใหบ้รกิารซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์  
 

7. ตวัชี1วดัของยุทธศาสตรท์ี� 6 
• สดัสว่นสถานประกอบการที�ใช ้ICT ในการดาํเนินธุรกจิ 
• สดัสว่นของสถานประกอบการที�มกีารขายสนิคา้และบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
• มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ B2B และ B2C ของประเทศ 
• ค่าดาํเนินการดา้น Logistics ของประเทศ 
• จาํนวนแรงงานที�ปฏบิตังิานดา้น ICT ในภาคธุรกจิโดยรวม 
• จาํนวนเครอืขา่ยสหกรณ์ที�เกี�ยวกบัการเกษตรที�มกีารใช ้ICT ในระดบักา้วหน้า และไดผ้ลที�

เป็นรปูธรรมชดัเจน 
• การมรีะบบสารสนเทศสาธารณสขุแห่งชาตทิี�มกีารบรูณาการระหว่างหน่วยงานและใชง้าน

ไดจ้รงิ 
• ลาํดบัของประเทศไทยในดชันี e-Readiness  Rankings ของ EIU (Economist 

Intelligence Unit)  
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อย่างไรก็ตาม ส่วนงานที�รบัผิดชอบด้านนโยบายและแผน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสื�อสาร  อาจพิจารณาปรบัหรือเพิ�มตัวชี1วดัที�ใช้ในการประเมินความสําเร็จของแผนแม่บทฯ และตัวชี1ว ัด
ประสทิธผิลของยุทธศาสตรก์ารพฒันา ไดต้ามความเหมาะสม นอกจากนี1 ควรใหทุ้กกระทรวง/ หน่วยงาน กําหนด
ตัวชี1ว ัดในการประเมินผลระดับมาตรการให้สอดคล้องกนัด้วย โดยให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกบักระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ผ-1 

ภาคผนวก 1 : กระบวนการการจดัทาํแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ่ (ฉบบัที� 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 

ปัจจยันําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลที�ได้รบั (Output) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

กรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที  10 พ.ศ. 2550-2554 

กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ 
พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) 

กรอบแผนนโยบายอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง 

จดัตั 7งคณะทาํงานจดัทาํแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารฉบบัที  2 

ศกึษาทบทวนนโยบาย/แผนระดบัชาต ิ
ในดา้นต่างๆ ของประเทศไทย 

ประเมนิสถานการณ์ปจจุบนัั ที เกี ยวกบัการพฒันา การ
ผลติ และการประยุกตใ์ช ้ICT ของประเทศไทย รวมถงึ

การเปลี ยนแปลงโครงสรา้ง/สถาบนัที เกี ยวขอ้ง 

จดัทาํการวเิคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภยั
คุกคาม ในการพฒันา ICT ของประเทศ (SWOT) 

เบื7องตน้ 

ขอ้มลู/งานวจิยั ต่างๆ ที เกี ยวขอ้ง  

ประชมุระดมความคดิเหน็เพื อกําหนดมาตรการ
ขบัเคลื อนการพฒันา ICT ของประเทศไทย 

(17-24 ม.ิย. 2551 รวม 7 กลุม่) 

ประชมุรบัฟงความคดิเหน็สาธารณะั  5 ภูมภิาค 
(4-13 ส.ค. 2551) 

กรอบแนวทางของการจดัทาํแผน และผล
การวเิคราะห ์SWOT ของการพฒันา ICT 

ของประเทศไทยในเบื7องตน้ 

ประชมุคณะทาํงานและผูท้รงคณุวฒุจิดัทาํ 
(รา่ง) การจดัทาํวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์

(8-11 พ.ค. และ 8 ม.ิย. 2551) 

นําเสนอแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื อสาร ฉบบัที  2 พ.ศ 2552-2556 ต่อ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 
และคณะกรรมการระดบัชาตทิี เกี ยวขอ้ง 

ประชมุระดมความคดิเหน็เพื อตรวจสอบและ
จดัลําดบัความสําคญัของ SWOT ของการ

พฒันา ICT ของประเทศไทย (9 เม.ย. 2551) 

ผงั SWOT ที มกีารจดัลําดบัความสําคญั 
และขอ้มลูอื นๆ ที เกี ยวขอ้งเพื อสนบัสนุน

การทาํยุทธศาสตร ์
การประชมุเสรมิสรา้งความรว่มมอืรฐั-เอกชน

ในการกําหนด“ทศิทางและแนวทางการ
ขบัเคลื อนการพฒันา ICT ของประเทศไทย” 

(17-18 -เม.ย. 2551) (ร่าง) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์และ
ยุทธศาสตร ์ในภาพรวม และขอ้เสนอโครงการ

ขบัเคลื อนต่างๆ จากภาคเอกชน/สมาคม 

การตรวจสอบวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ยุทธศาสตร ์มาตรการขบัเคลื อนต่างๆ 
จากผูม้สี่วนไดเ้สยีที รว่มในกระบวนการ

จดัทาํแผนฯ ตั 7งแต่ตน้ 

ประชมุระดมความคดิเหน็ ต่อ (รา่ง) 
ยุทธศาสตรแ์ละมาตรการในการพฒันา ICT 

(15 ก.ค. 2551) 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื อสาร (ฉบบัที  2) ของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2552-2556 

การศกึษาแนวโน้มเทคโนโลย ี(Technology 
Trends) ดา้น Hardware, Software และ 

Communications & Networks 
(ม.ีค.-เม.ย. 2551) 

มตคิรม. ใหก้ระทรวง ICT รว่มกบั 
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ จดัทาํแผนแมบ่ท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารฉบบัที  2 

จดัประชมุผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) เพื อ
วเิคราะห ์SWOT ของการพฒันา ICT ของประเทศ 

(20 ก.พ. – 7 ม.ีค. 2551 รวม 7 กลุ่ม) 
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ผ-2 

ภาคผนวก  2 : สรปุผลการวเคราะห ์จดุแขง็ จดุออน โอกาส และภาวะคกุคามตอการพฒันาิ ่ ่  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย 

จดุแขง็ (Strengths) 

• มกีารเชื อมต่อกบัต่างประเทศที ด ี มเีครอืขา่ยสารสนเทศในทุกๆ จงัหวดั และมโีครงขา่ยหลกั (backbone)           
ในประเทศทั  วถงึ 

• รฐัมนีโยบายและโครงการที ส่งเสรมิอุตสาหกรรม ICT และการมกีารใช ้ICT ไปสู่ชนบท ให้ครอบคลุมทั  ว
ประเทศ จงึช่วยในการสรา้งความเชื อมั  นแก่ต่างประเทศ 

• มบีุคลากรที มคีวามรูแ้ละทกัษะ ICT เพิ มมากขึ7น และมผีูจ้บการศกึษาดา้น ICT มากขึ7นทั 7งในระบบและนอกระบบ  
• ผูบ้รหิารทั 7งภาครฐัและเอกชนมคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของ IT มากขึ7น สง่ผลใหเ้กดิการเพิ มปรมิาณการ

ใช ้IT ในประเทศ 
• การใหบ้รกิารโครงสรา้งพื7นฐานทั 7งระบบใชส้าย/ไรส้าย  ในพื7นที ใหบ้รกิารที เป็นเมอืงใหญ่ เช่น กรุงเทพ และ

เชยีงใหม่มอีย่างทั  วถงึ เป็นการใช ้ICT เพื อเพิ มโอกาสทางธุรกจิในภูมภิาค 
• มผีู้ประกอบการรายใหม่ ที ได้รบัใบอนุญาตจาก กทช. เช่น การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาส่วนภูมภิาค ้ ้

สามารถใหผู้ป้ระกอบการรายย่อย เช่า dark fiber หรอืลงทุนในเทคโนโลย ีBPL สาํหรบัการใหบ้รกิาร last 
miles ไดเ้อง 

• มศีกัยภาพในดา้นการผลติ Digital Content (เช่น Animation เป็นต้น) และ สื อบนัเทงิต่างๆ สามารถรบังาน
จากต่างประเทศได ้

• มกีารออกกฎหมาย/กฎระเบยีบที เกี ยวขอ้งกบั ICT (ไดแ้ก่ กฎหมายธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และกฎหมาย
เกี ยวกบัการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร)์ ที สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล สรา้งความมั  นใจใหก้บันกัลงทนุ
และผูใ้ช ้ICT ทั 7งในและต่างประเทศ 

• มอีงคก์รของรฐัและองคก์รอสิระที ทําหน้าที กํากบัดูแลและส่งเสรมิการพฒันา ICT อยู่หลายหน่วยงาน เช่น 
MICT, กทช, SIPA, NECTEC, TRIDI ฯลฯ 

• ราคาของอุปกรณ์ ICT ลดลงเรื อยๆ อย่างต่อเนื องทาํใหค้นสามารถซื7อหามาใชไ้ดม้ากขึ7น 
• ราคาของบรกิารการสื อสารลดลงเรื อยๆ เพราะตลาดมกีารแขง่ขนัมาก โดยเฉพาะค่าบรกิารโทรศพัทเ์คลื อนที   
• ไทยมเีครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นการวจิยัและพฒันา เพื อต่อยอดในการพฒันาเทคโนโลย ี
• ค่าแรงของบุคลากรระดบัปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม ICT ค่อนขา้งตํ าเมื อเทยีบกบัประเทศผูนํ้าดา้น ICT หลาย

ประเทศ เป็นแรงดงึดดูการลงทุนและไดร้บังาน outsourcing จากต่างประเทศ 
• มสีถาบนัการศกึษาเปิดสอนหลกัสตูร IT มากขึ7น ทาํใหค้นไทมโีอกาสเรยีนรู ้และพฒันาทกัษะดา้น ICT 
• มดีาวเทยีมสื อสารซึ งเป็นโครงสรา้งพื7นฐานสารสนเทศทางเลอืกหนึ ง 
• บางอุตสาหกรรม เช่น Hard Disk Drive  มคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูในระดบัโลก กระตุน้ใหเ้กดิการ

พฒันาบุคลากรเฉพาะทางเพื อรองรบัการขยายการลงทุนในอนาคต 
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จดุออน ่ (Weaknesses) 

• งบประมาณสนับสนุนด้าน ICT เพื อการศึกษาไม่เพียงพอ และไม่สมดุล มีผลต่อความเหลื อมลํ7าระหว่า
สถาบนัการศกึษาในเมอืงและต่างจงัหวดั และความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณในการซื7อ ICT และการพฒันา
อุปกรณ์  

• โครงสร้างพื7นฐานด้าน ICT เพื อการศกึษา และการพฒันาธุรกจิในชนบทยงัไม่เพยีงพอต่อการพฒันาอย่างมี
คุณภาพ 

• ขาดแคลนบุคลากรที มคีวามสามารถขั 7นสงู เช่น วศิวกร นกัออกแบบ โปรแกรมเมอร ์และผูช้าํนาญเฉพาะดา้น
ต่างๆ เนื องจากบุคลากรมน้ีอยและผลติยาก 

• การกระจายโครงสรา้งพื7นฐานยงัไม่ทั  วถงึในชนบท ทั 7งโครงขา่ยโทรศพัทพ์ื7นฐาน และ โครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
• หน่วยงานภาครฐัขาดการบรูณาการ และการแลกเปลี ยนขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน และขาดการจดัการใหเ้ขา้ถงึ

ขอ้มลูไดง้่ายในการใหบ้รกิารประชาชน 
• ระบบการศกึษาสามญัในระบบไม่ได้ปรบัตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์ที เปลี ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ในขณะที 

ประเทศไทยยงัไม่ไดส้นับสนุนการเรยีนรูท้ี เกดินอกระบบการศกึษา (เช่น การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื อไปสอบ 
certification) เท่าที ควร 

• ขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั 7งการตดิต่อสื อสาร การเรยีนรู ้และการใชง้าน ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาต่อยอด
องคค์วามรู ้และไม่สามารถเจรจาต่อรองธุรกจิกบัต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• ประเทศไทยขาดบุคลากรความรูค้วามชํานาญที ทํางานไดต้ามมาตรฐานวชิาชพีไอท ีไม่สามารถพฒันาคนให้
ทนัต่อการเปลี ยนแปลงไดท้นั  

• งบประมาณดา้น ICT ไม่ไดถ้อืเป็นรายการที มคีวามสาํคญัลาํดบัตน้ๆ ในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณของรฐั  
• ยงัขาด content ที ด ีและมปีระโยชน์ รวมถงึการบรหิารจดัการ content อย่างมปีระสทิธภิาพ 
• การจดัสรรงบประมาณดา้น ICT ระหว่างหน่วยงานบางหน่วยงานยงัมคีวามซํ7าซอ้น  ขาดการบรูณาการเพื 

ความเป็นเอกภาพในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 
• บุคลากร ICT ขาดความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิ ซึ งสง่ผลต่อผลสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการ

โครงการ หรอื การตอบความตอ้งการของลกูคา้ธุรกจิ 
• ในบางพื7นที  โครงขา่ยหลกัยงัไม่สามารถรองรบัธุรกรรมไดอ้ย่างเพยีงพอ เนื องจากยงัไม่มบีรกิาร broadband 

หรอืมขีอ้จาํกดัในการเลอืกผูใ้หบ้รกิาร 
• การบรหิารจดัการโครงการดา้น ICT ในภาพรวมยงัดอ้ยประสทิธภิาพ เนื องจากยงัมลีกัษณะต่างคนต่างทาํ ไม่

ทาํงานไปในทางเดยีวกนั ขาดกลไกประสานงานที ชดัเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิไม่มกีารบูรณา
การแผนดา้น ICT และจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้ง  

• รฐัและเอกชนใหค้วามสาํคญัในดา้นการลงทุนทําวจิยัดา้น ICT น้อย เป็นผลใหไ้ม่มกีารพฒันาเทคโนโลยขีอง
ตนเอง และตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศสงู 

• งานวิจัยพัฒนาของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานวจิยัของรฐัสูภ่าคเอกชนยงัมน้ีอย 
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• การบริหารโครงการ IT ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ขาดกระบวนการวางแผน จัดหา และทดสอบที ถูกต้อง  
และผดิพลาดซํ7าซาก 

• สว่นใหญ่ยงัพึ งเทคโนโลยจีากต่างประเทศ มกีารทาํวจิยัพฒันาและต่อยอดความรูน้้อย  
• ต้นทุนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสูง เนื องจากราคาวงจรเช่าออกต่างประเทศยังมีราคาแพง เมื อเทียบ 

กบัหลายประเทศ  
• ขาดกระบวนการบริหารจัดการและมาตรการติดตามประเมินผลที ดี เพื อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ประสบผลสาํเรจ็  
• บทบาทหน้าที ขององค์กรกํากบัดูแลหรือส่งเสรมิการพฒันา ICT ยงัมีความซํ7าซอ้น กนัอยู่ สง่ผลใหง้าน 

บางเรื องมกีารทาํซํ7าซอ้นกนั ขาดการบรูณาการ ขาดความเป็นเอกภาพ 
• ผูบ้รหิารขาดทกัษะความเขา้ใจในการบรหิารโครงการ IT 
• ขาดแคลนผูส้อนวชิา ICT ในทุกระดบัการศกึษา ทั 7งปรมิาณและคุณภาพ 
• ผูป้ระกอบการดา้น ICT ไทยยงัขาดขอ้มลู และทกัษะดา้นการตลาด/การเจรจาต่อรองในระดบันานาชาต ิ
• อุตสาหกรรม ICT ขาดการสนับสนุนในด้านเงินทุนจากภาครฐั และเป็นอุตสาหกรรมที ยงัไม่แพร่หลาย 

ในระดบั SMEs 
• สนิคา้และบรกิาร ICT ไทย ยงัไม่ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 
• ระบบ IT ต่างๆของไทย ยังอ่อนแอในเรื องความมั  นคง สร้างความเชื อมั  นได้ช้า เมื อเทียบกับความ

สลบัซบัซอ้นของวธิกีารโจมตทีี พฒันาไปอย่างรวดเรว็ 
• คนไทยขาดวฒันธรรมในการทาํงานเป็นทมี ทาํใหเ้ป็นปญหาต่อการบรหิารโครงการขนาดใหญ่ั  
• R&D ในปจจุบนัไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและเทคโนโลยีั  
• ผู้ประกอบการไทยสร้าง brand ได้ยาก เพราะมีปญหาด้านการลงทุนทํา ั brand การวิจัยและพัฒนา  

และมาตรฐานสนิคา้  
• อุตสาหกรรมไอทีของไทยขาดการวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ทําให้ปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีที 

เปลี ยนแปลงเรว็มากซึ งมผีลใหว้งจรของผลติภณัฑ ์(Product life cycle) สั 7นลง  
• ค่าแรงรายบุคคลระดบัสงูยงัไม่จงูใจเมื อเทยีบกบัประเทศอื น เพราะบุคลากร ICT ที มทีกัษะสามารถเลอืกงานได ้
• ขาดงบประมาณเพื อปฏบิตัติามกฏหมายเช่น พรบ. การกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร ์
• ขาดช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ผลงานวจิยัสูภ่ายนอก 
• ผูป้ระกอบการขาดการรวมตวัในการสรา้งอาํนาจการต่อรอง 
• องคก์รไม่ครบถว้นตามที ระบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ 

โอกาส (Opportunities) 

• นโยบายที จะพฒันาประเทศไปสูส่งัคมฐานความรู ้ทาํใหม้คีวามตอ้งการ content เพื อการเรยีนรูม้ากขึ7น 
• แนวโน้มความตอ้งการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พิ มขึ7น เป็นโอกาสต่อการพฒันาการใหบ้รกิารโครงสรา้ง

พื7นฐานดา้น ICT 
• อนิเทอร์เน็ตเป็นโอกาสให้เกิดช่องทางธุรกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้บริการสะดวก และ

รวดเรว็ขึ7น เอื7อต่อการทาํพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
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• ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศ  โทรคมนาคม การแพร่
ภาพและกระจายเสยีง ในการใหบ้รกิาร และการพฒันาโครงสรา้งพื7นฐานดา้น ICT 

• อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ท่องเที ยว ซึ งเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตรข์องประเทศยงัมกีารใช้ ICT น้อย 
สามารถนํา ICT มาใชส้รา้งมลูค่าเพิ มไดอ้กีมาก 

• การเรยีนรู ้ICT ขั 7นพื7นฐานเพิ มขึ7นในกลุ่มคนทุกระดบั สง่ผลต่อการขยายตวัของตลาด ICT 
• การเปิดเสรทีางการคา้ (FTA, WTO) ทาํใหต้ลาดกวา้งขึ7น ไม่ไดจ้าํกดัแค่ในประเทศไทย 
• มเีทคโนโลยทีางเลอืกที หลากหลายขึ7น สามารถนํามาแกป้ญหา ั digital divide ได ้
• กระแสความตอ้งการดา้น outsourcing ในโลก เปิดโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการ ICT ไทยเขา้ร่วม 
• คนไทยเริ มใชป้ระโยชน์จาก social web มากขึ7น ทําใหเ้กดิ virtual community ซึ งจะมผีลต่อการสรา้งสงัคม

และเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ หรอื attention economy 
• เทคโนโลยมีวีวิฒันาการเรว็ ราคาลดลงเรว็ เอื7อต่อการพฒันา ICT ทําใหง้่ายต่อการลงทุนเพื อพฒันาประเทศ 

ทั 7งในภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึ SME 
• ประเทศไทยองิมาตรฐาน ICT ที เป็นมาตรฐานสากล หรอืมาตรฐานเปิด ทําใหผู้้ประกอบการไทยสามารถ

ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได ้
• การกระจายอาํนาจสูภู่มภิาคมมีากขึ7นทาํใหก้ารพฒันา ICT ดขีึ7นและเป็นไปอย่างทั  วถงึ 
• การเปิดเสรทีางการคา้ทาํใหป้ระเทศผูนํ้าดา้น ICT ยา้ยฐานการลงทุนไปประเทศที มคีวามเหมาะสมที สดุ 
• คนไทยมวีถิชีวีติที ตอ้งการความสะดวกมากขึ7น ICT จงึเป็นปจจยัที หา้ในการดํารงชวีติ และเป็นโอกาสในการั

สง่เสรมิและพฒันา ICT ในประเทศ 
• ความจาํเป็นในการใชเ้ทคโนโลยเีพื ออาํนวยความสะดวกของผูส้งูอายุในประเทศเพิ มขึ7น 
• ประเทศไทยมโีอกาสที จะเป็น  second หรอื third tier ของ outsourcing เพราะไม่มปีญหาเรื องภยัธรรมชาต ิั

และมทีาํเลที ตั 7งเหมาะสมที จะเป็นศนูยก์ลางในการลงทุน ICT ของภูมภิาค 
• ระบบสาธารณูปโภคของประเทศมีความพร้อมมากกว่าประเทศเพื อนบ้านต่อการดําเนินอุตสาหกรรม  

เป็นปจจยัที เอื7อต่อการดงึดดูการลงทุนและการพฒันาอุั ตสาหกรรม ICT ในประเทศ 
• ราคานํ7ามนัที ปรบัตวัสงูขึ7นทาํใหค้นเริ มหนัมาใช ้ICT มากขึ7น เพื อลดตน้ทุนในการสื อสารและตน้ทุนค่าขนสง่ 
• พรบ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร ์สง่ผลใหม้กีารพฒันาและการลงทุนดา้น ICT ของหน่วยงาน 

เพื อใหป้ฏบิตัไิดต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
• สงัคมไทยเปิดรบัวฒันธรรมจากต่างชาตโิดยง่าย เอื7อต่อการขยายตวัของตลาด ICT 
• ICT ทาํใหเ้กดิโอกาสจากนโยบายใหม่ๆ ของนกัการเมอืงที อาจสะทอ้นความตอ้งการหรอืปญหาของสงัคมั  
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ภาวะคกุคาม (Threats) 

• กฎระเบยีบภาครฐัเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิาร e-services ทําให ้e-government พฒันาไดช้า้กว่าประเทศเพื อน
บา้น 

• ประเทศคู่แข่งที สาํคญั (สงิคโปร,์ มาเลเซยี, เวยีดนาม, อนิเดยี, ฟิลปิปินส)์  มคีวามความกา้วหน้าดา้นการ
พฒันา  ICT เรว็กว่าประเทศไทย ในหลายๆ ดา้น ทาํใหป้ระเทศผล้งทุนดา้น ICT สนใจลงทุนประเทศดงักล่าว
มากกว่าประเทศไทย 

• ในสถานศกึษายงัขาดแคลนบุคลากรผู้สอน ที มีมาตรฐาน และประสบการณ์ในการสอน  ทําให้การพฒันา
ทกัษะดา้น ICT ยงัไม่พฒันาเท่าที ควร 

• ยงัมคีวามเหลื อมลํ7าทางสงัคมและการกระจายรายไดท้ี ไม่เป็นธรรม และช่องว่างระหว่างวยั จงึเป็นอุปสรรคต่
การเขา้ถงึ ICT 

• ความรูแ้ละทกัษะในดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรซ์ึ งเป็นรากฐานของการพฒันาต่อยอดความรูด้า้น ICT 
ของเยาวชนไทย ไม่เขม้แขง็ 

• ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ (โดยเฉพาะ SME) ขาดทกัษะทาํใหไ้ม่สามารถใช ้ICT ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
• คนไทยไม่ตระหนกัดา้นทรพัยส์นิทางปญหา และไม่เหน็ค่าของทรพัยส์นิทางปญญาของคนไทยดว้ยกนัเอง  ั ั  
• องคก์รกาํกบัดแูลการใหบ้รกิารเช่น กสทช ยงัขาดความชดัเจนในการจดัตั 7ง และแนวทางการปฏบิตัทิําใหไ้ม่

สามารถพฒันาและนําเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชไ้ด ้เช่น 3G หรอื WiMAX 
• การเปิดเสรทีางการคา้ ทาํใหก้ารกดีกนัทางการคา้รปูแบบต่างๆ ที มใิช่ภาษทีวคีวามรุนแรงขึ7นเรื อยๆ สง่ผลให้

ผูป้ระกอบการที ไม่มคีวามพรอ้ม ไม่สามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้
• รปูแบบการทาํธุรกจิเปลี ยนแปลงไป โดยองิกบัโครงสรา้งพื7นฐานดา้น ICT เพิ มขึ7น ทําใหผู้ป้ระกอบการไทย/

ธุรกจิไทย ไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบัการแขง่ขนัได ้
• คนไทยยงัไม่ตระหนักถงึอนัตรายในการใช ้ICT ยุคใหม่ผ่านเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื อนที และอนิเทอรเ์น็ต ซึ ง

อาจสง่ผลกระทบต่อสงัคม และความเชื อมั  นดา้นการใช ้และการลงทุนดา้น ICT ของประเทศ 
• เยาวชนไทยยงัใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื อความบนัเทงิ มากกว่าเพื อการเรยีนรู ้
• กระบวนการออกกฎหมายใชเ้วลานาน ไม่ทนักบัการเปลี ยนแปลงของ ICT ที พฒันาไปอย่างรวดเรว็ 
• ขาดบุคลากรนกักฏหมายที มคีวามรู ้/ เชี ยวชาญทางดา้นกฏหมาย IT และผูบ้งัคบัใชก้ฏหมายอย่างจรงิจงั 
• หน่วยงานขาดความตระหนกัดา้น IT Governance 
• เยาวชนบางกลุ่มขาดวจิารณญาณในการใช ้ICT อย่างเหมาะสม ทาํใหพ้ฤตกิรรมของเยาวชนเปลี ยนแปลงไป 

ก่อใหเ้กดิปญหาทางสงัคมตั ามมา 
• การบงัคบัใชก้ฎหมาย ICT ที ออกมามผีลใชบ้งัคบัแลว้ ยงัขาดกลไกในการบงัคบัใช้ที ชดัเจน ไม่มปีระสทิธภิาพ

เท่าที ควร 
• มกีารเปลี ยนแปลงทางการเมอืงบ่อยครั 7ง ทําใหไ้ม่มคีวามต่อเนื องในการออกนโยบายและขาดความเชื อมั  นจากนัก

ลงทุน  
• การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยบี่อยทาํใหก้ารลงทุนภาครฐัและเอกชนไม่คุม้ค่า และการดําเนินงานปรบัตวัไม่ทนั 

(ใชเ้ทคโนโลยไีม่คุม้ค่าเมื อเทยีบกบัการลงทุน) 
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• การเปิดเสรทีําใหบุ้คลากรที เชี ยวชาญไปทํางานต่างประเทศทําใหป้ระเทศไทยต้องนําเขา้บุคลากรเชี ยวชาญ
จากต่างประเทศ  

• การก่ออาชญากรรมผ่านสื ออเิลก็ทรอนิกส ์ทําใหร้ฐัต้องสญูเสยีงบประมาณในการแกไ้ข และปองกนัปญหา ้ ั
ตลอดจนนกัลงทุนขาดความเชื อมั  นที จะมาลงทุนในประเทศไทย 

• ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศเพิ มขึ7นอย่างรวดเรว็จากการใช ้ICT ที เพิ มขึ7น  
• เทคโนโลยเีปลี ยนแปลงเรว็ ทําใหผู้ป้ระกอบการ และภาครฐัปรบัตวัไม่ทนั  ผูป้ระกอบการต้องลงทุนเปลี ยน

โครงสรา้งพื7นฐานของบรษิทับ่อย) 
• ประเทศไทยขาดการเตรยีมพรอ้มที จะรบัผลกระทบจากการเปิดเสรดีา้นบรกิาร และขาดการจดัลําดบัความสาํคญั

การใหบ้รกิารที จะเปิดเสร ีทาํใหไ้ม่อาจใชป้ระโยชน์จากการไหลเวยีนของบุคลากร และสนิคา้/บรกิาร 
• มคีวามเสี ยงที จะเกดิการคา้ที ไม่ถูกกฎหมาย  (Black market) ทางออนไลน์เพิ มขึ7น  
• ขาดกฎหมายที ครอบคลุม  
• กฎหมายไทยยงัไม่เอื7ออาํนวยต่อการนําผูเ้ชี ยวชาญ ICT เขา้มาในประเทศ 
• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี ยนและราคานํ7ามนัมผีลต่อการลงทุนและสง่ออกนําเขา้โดยเฉพาะสนิคา้ ICT ที 

ไทยไม่ใชผู้ผ้ลติ 
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ภาคผนวก  3:  นยามศพัทที์�เกี�ยวข้องิ  
คาํศพัท ์ ความหมาย 

กลุ่มโครงสรา้งพื�นฐานที�สาํคญั
ยิ�งยวด (Critical infrastructure) 

หมายถึงหน่วยงานที�มีความสําคญัและมคีวามจําเป็นต่อโครงสร้างพื�นฐาน
ของประเทศ โดยมีภารกิจเกี�ยวกบัระบบเศรษฐกิจ ความมั �นคง ชีวิต และ
ทรพัย์สนิ หากเกิดความเสยีหายกบัหน่วยงานเหล่านี� อาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายและกระทบความมั �นคงของประเทศ ทั �งนี�หน่วยงานดงักล่าวสามารถ
แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น (1) กลุ่มไฟฟาและพลงังาน ้ (2) กลุ่มการเงนิการ
ธนาคารและการประกนัภยั (3) กลุ่มสื�อสารโทรคมนาคมและขนส่ง (4) กลุ่ม
ความสงบสขุของสงัคม 
 
[ที �มา: เอกสารประกอบการสมัมนาการกระทําความผดิเกี �ยวกบัคอมพวิเตอร ์และ
การเตรยีมความพรอ้มในการบงัคบัใชก้ฏหมายใหม ่ 8 สงิหาคม 2550] 
 

ดจิทิลัคอนเทนต ์ การนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ เนื�อหาต่างๆ 
องคป์ระกอบของดจิทิลัคอนเทนต์ที�ระบุในแต่ละการศกึษาจะมรีายละเอยีดที�
แตกต่างกนัไป แต่ในการจดัทาํแผนแม่บทนี�ฯ ไดนํ้านิยามที�ไดม้กีารจดัทําขึ�น
โดยสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2545) 
เป็นพื�นฐานในการประมาณเปาหมายของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ�ง้
ประกอบดว้ย แอนิเมชั �น, เกม, สื�ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื�อการเรยีนรู ้(e-learning),  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI),  เนื�อหาต่างๆ บนโทรศพัท์มอืถือ (Mobile 
Content) และการออกแบบเวบ็ (Web design)  

นอกจากนี� ส ํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดเ้คยกาํหนดใหด้จิทิลั
คอนเทนต์ประกอบด้วย (i) Animation, Cartoon, Characters; (ii) 
Computer-generated Imagery; (iii) Web-based Application; (iv) 
Interactive application; (v) Game; (vi) Wireless Location-based 
Services Content; (vii) Visual Effect; (viii) Multimedia video 
conferencing applications; (ix) e-Learning content via Broadband and 
multimedia; (x) Computer-aided Instruction* 

ในแผนแม่บทฯ นี� อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ครอบคลุมถึง 1) Games  
2) Animation 3) e-Learning Content 4) Advertising (Printing, TV 
Advertising, Magazine) 5) Film 6) Music 7) Broadcasting 

[*ที �มา: รายงานการศกึษา การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทย โดย 
Professor Michael E. Porter และ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิปี 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
ที � ป5/2547] 
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คาํศพัท ์ ความหมาย 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  คุณลกัษณะของความพอเพยีงประกอบดว้ย  

1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีี�ไม่น้อยเกดิไปและไม่มากเกนิไป 
โดยไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลติและการบรโิภคที�อยู่ในระดบั
พอประมาณ 
2. ความมเีหตุผล หมายถงึ การตดัสนิใจเกี�ยวกบัระดบัของความพอเพยีงนั �น
จะตอ้งเป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุปจจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนั
คาํนึงถงึผลที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากการกระทาํนั �น ๆ อย่างรอบคอบ 
3. การมีภูมิคุ้มกนัที�ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบ 
และการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ที�จะเกดิขึ�นโดยคํานึงถงึความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในอนาคตทั �งใกลแ้ละไกล 
 
[ที �มา www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm] 

 
ผูด้อ้ยโอกาส ผู้ที�ประสบปญหาความเดือดร้อน ทั �งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การั

สาธารณสุข การเสยีเปรยีบไม่ไดร้บัความเป็นธรรมทางกฎหมาย และไดร้บั
ผลกระทบจากครอบครวั เช่น คนจน เกษตรกรรายย่อย เดก็ถูกทารุณทาง
ร่างกาย จิตใจ เพศ เด็กเร่ร่อน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็กประพฤติตนไม่
เหมาะสม เดก็กาํพรา้เพราะเอดส ์ผูท้ี�อยู่ในกระบวนการคา้มนุษย ์หรอืถูกกดี
กนัไม่ใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมทางสงัคมหรอืทางการเมอืง ขาดสทิธปิระโยชน์และ
โอกาสที�จะยกระดบัสถานภาพทางสงัคมของตนเองใหส้งูขึ�น 

[ที �มา: กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย]์ 
 

ระบบลอจสิตกิส ์(Logistics & e-
Logistics) 

“ระบบลอจสิตกิส ์หรอืการบรหิารจดัการลอจสิตกิส ์ เป็นกระบวนการทํางาน 
ต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการทํางาน
ขององคก์ร รวมทั �งการบรหิารจดัการขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิที�เกี�ยว 
ขอ้ง ใหเ้กดิการเคลื�อนย้าย การจดัเกบ็ การรวบรวม การกระจายสนิค้า 
วตัถุดบิ ชิ�นสว่นประกอบ และการบรกิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
สงูสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพงึพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั” 
และระบบลอจสิตกิสก์เ็ป็นกระบวนการหนึ�งของการจดัการสนิค้าและบรกิาร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ดงันั �น e-Logistics มกัจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถงึการนําเอา ICT เขา้มา
ช่วยในกระบวนการดงักล่าว เช่น ICT เขา้มาช่วยในกระบวนการแลกเปลี�ยน
ขอ้มลูขา่วสารระหว่างหน่วยงาน 
 
[ที �มา: สรุปจากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย พ.ศ. 
2550-2554] 
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คาํศพัท ์ ความหมาย 
วสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

วสิาหกจิขนาดย่อม ไดแ้ก่ กจิการที�มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี� 
(1) กจิการผลติสนิคา้ ที�มจีาํนวนการจา้งงานไม่เกนิหา้สบิคนหรอืมมีลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรไม่เกนิหา้สบิลา้นบาท 
(2) กจิการใหบ้รกิาร ทมีจีาํนวนการจา้งไม่เกนิหา้สบิคนหรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรไม่เกนิหา้สบิลา้นบาท 
(3) กจิการคา้สง่ ที�มจีาํนวนการจา้งงานไม่เกนิยี�สบิหา้คนหรอืมมีลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรไม่เกนิหา้สบิลา้นบท 
(4) กจิการคา้ปลกี ที�มจีาํนวนการจา้งงานไม่เกนิสบิหา้คนหรอืมมีลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรไม่เกนิสามสบิลา้นบาท 

วสิาหกจิขนาดกลาง ไดแ้ก่ กจิการที�มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
(1) กจิการผลติสนิคา้ ที�มจีาํนวนการจา้งงานเกนิกว่าหา้สบิคนแต่ไม่เกนิสอง
รอ้ยคน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไม่เกนิสองรอ้ย
ลา้นบาท 
(2) กจิการใหบ้รกิาร ที�มจีาํนวนการจา้งงานเกนิกว่าหา้สบิคนแต่ไม่เกนิสอง
รอ้ยคน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไม่เกนิสองรอ้ย
ลา้นบาท 
(3) กจิการคา้สง่ ที�มจีาํนวนการจา้งงานเกนิกว่ายี�สบืหา้คนแต่ไม่เกนิหา้สบิคน
หรอืมมีลูค่า สนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไม่เกนิหนึ�งรอ้ยลา้นบาท 
(4) กจิการคา้ปลกี ที�มจีาํนวนการจา้งงานเกนิกว่าสบิหา้คนแต่ไม่เกนิสามสบิคน
หรอืมมีลูค่า สนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าสามสบิลา้นบาทแต่ไม่เกนิหกสบิลา้นบาท 

ในกรณีที�จาํนวนการจา้งงานของกจิการใดเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อม
แต่ มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลาง หรอืจาํนวนการ
จา้งงานเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลางแต่มมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวร เขา้
ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อม ใหถ้อืจาํนวนการจา้งงานหรอืมลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรที�น้อยกว่าเป็นเกณฑ ์ในการพจิารณา 

 
[ที �มา: กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม, http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles 
/view_article_content?article_id=VC03-02-C14&article_version=1.0] 
 

วสิาหกจิชุมชน การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิlวของชุมชนเพื�อการจดัการ "ทุน" ของ
ชุมชนอย่างสรา้งสรรคเ์พื�อการพึ�งตนเอง (SMCE -Small and Micro 
Community Enterprise) วสิาหกจิชมุชนขนาดย่อม ตอ้งมสีมาชกิมากกว่า 15 
คน วสิาหกจิชมุชนขนาดจิlว ตอ้งมสีมาชกิตั �งแต่ 5 คน ถงึ 15 คน 
 
[ที �มา: http://yalor.yru.ac.th/~research/document/publication/smce.html] 
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สหกจิศกึษา (Cooperative 
Education) 

การศกึษาที�ทาํร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยักบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติเพื�อใหเ้กดิ
การศกึษาที�ด ีเป็นการศกึษาที�บูรณาการการเรยีนรูใ้นสถานศกึษากบัการให้
นกัศกึษาไปปฏบิตังิานจรงิเตม็เวลา นกัศกึษาไดท้าํงานตรงตามสาขาวชิาชพี
และมปีระโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บณัฑติ มกักําหนดงานเป็นโครงงานพเิศษที�
สามารถทาํใหส้าํเรจ็ไดภ้ายใน 4 เดอืน โดยองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติจะจดัหาพี�เลี�ยง 
(Mentor หรอื Job Supervisor) ทําหน้าที�กํากบัและดูแลการทํางานของ
นักศกึษา สหกจิศกึษาเป็นกลไกที�ช่วยให้บณัฑติสามารถเรยีนรู้และพฒันา
ทกัษะที�ตรงกบัความตอ้งการขององคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
[ที �มา : สรปุจาก “แผนการดําเนินงานสง่เสรมิสหกจิศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2555, คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการพฒันาสหกจิศกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2551] 
 

สดัสว่นมลูค่าเพิ�มของ
อุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP (ICT 
industry contribution)  

มูลค่าเพิ�มของอุตสาหกรรม ICT คอืผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลติสนิค้าและ
บรกิารดา้น ICT กบัค่าใชจ้่าย (หรอืต้นทุน) ขั �นกลางที�เกดิขึ�นในกระบวนการ
ผลติสนิคา้และบรกิาร ICT นั �น โดยปกติ การประเมนิวดัมูลค่าเพิ�มของแต่ละ
อุตสาหกรรมเปรยีบเทยีบกบัระบบเศรษฐกจิโดยรวมหรอืตวัเลข GDP นี� เป็น
รปูแบบหนึ�งที�ใชว้เิคราะห/์ประเมนิบทบาทและความสาํคญัของอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ�งต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศนั �นๆ ควบคู่ไปกบัการประเมนิ
วดัด้านอื�นๆ เช่น สดัส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมใน
ระบบเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

ณ ปจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกําหนดนิยามและขอบเขตของั
อุตสาหกรรม ICT อย่างชดัเจน แต่ในการศกึษาก่อนหน้านี� ไดอ้า้งองิแนวทาง
ที�กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกําหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม 
ICT บนพื�นฐานของการจดัประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปใหใ้ช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ 
นั �นคอื ICT ประกอบดว้ยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อนัไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลติ (ICT Manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการคา้ ICT (ICT Trade)  
กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Computer Services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information 
Content (อุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ (Publishing) และแพร่กระจายเสียง 
(Broadcasting)) แต่เนื�องจากความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีประเทศไทย 
ควรทบทวนและกาํหนดนิยามอย่างเป็นทางการใหห้น่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการพฒันาอุตสาหกรรม ICT เขา้ใจตรงกนั ในอนาคตอนัใกล ้

[ที �มา : สรปุจาก “รายงานการศกึษากรอบแนวคดิในการวดับทบาทของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสารต่อระบบเศรษฐกจิไทย, ศูนย์
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิโดยความรว่มมอืของสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2548] 
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องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ�น องค์การปกครองส่วนท้องถิ�น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) และการปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นรูปแบบพเิศษไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา  ทั �งนี� อํานาจ
หน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เป็นไปตาม พรบ. กําหนดแผนและ
ขั �นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 
 
[ที �มา: http://www.thailocaladmin.go.th/work/DLA_DOC/local.jsp]  
 

Backbone โครงขา่ยการสื�อสารที�เป็นเสน้ทางหลกัสาํหรบัการรบัสง่ขอ้มลูจาํนวนมาก
ดว้ยความเรว็สงู มหีน้าที�เชื�อมต่อโครงขา่ยต่างพื�นที� หรอืโครงขา่ยขนาดเลก็
เขา้ดว้ยกนั 
 
[ที �มา: สรปุจากการศกึษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลย ีในเอกสารประกอบการ
จดัทําแผนแมบ่ทฯ ] 
 

Broadband Network โครงขา่ยการสื�อสารความเรว็สงู ที�สามารถรบัสง่ขอ้มลูจาํนวนมากผ่านสื�อใช้
สาย เช่น เคเบลิใยแกว้นํ�าแสง สายเคเบลิทวี ีสายโทรศพัท ์(DSL) หรอืสื�อไร้
สายเช่น 3G และ WiMAX 
 
[ที �มา: สรปุจากการศกึษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลย ีในเอกสารประกอบการ
จดัทําแผนแมบ่ทฯ ] 
 

CIO / CEO ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู (Chief Information Officer: CIO) 
เป็นตําแหน่งที�มอีํานาจหน้าที�ดูแลรบัผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื�อสารในองคก์ร  ซึ�งหมายรวมถงึการดูแลเกี�ยวกบัมาตรฐาน  กฎเกณฑ ์ 
โครงสร้าง  งบประมาณ  กระบวนการให้ความรู้  บุคลากรของหน่วยงาน
สารสนเทศ  โดย  CIO  เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร  
(Chief  Executive  Officer : CEO)  เกี�ยวกบัการพฒันาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารมาใชใ้หก้ารบรหิารองคก์รประสบความสาํเรจ็ตาม
วิสัยทัศน์ (Vision)  และเปาหมายรวมของหน่วยงานที�กําหนดไว ้ ้
 

Convergence การหลอมรวมของสื�อดจิทิลั ซึ�งคอืความสามารถในการสง่ขอ้มลูแบบเดยีวกนั
ออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสยีง 
โทรคมนาคม หรอื อนิเทอรเ์น็ต  
 
[ที �มา: http://www.tdri.or.th/reports/unpublished/telecom.pdf]  
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Data standard  การจดัทําขอ้มูลใหอ้ยู่ในลกัษณะรูปแบบกลาง (Neutral Format) เนื�อหาของ
มาตรฐานขอ้มลูหลกัๆ ไดแ้ก่ ระบบอา้งองิ (Preference Systems) โครงสรา้ง
ขอ้มูล (Data Models) ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาและคุณลกัษณะของขอ้มูล 
รวมทั �งวธิกีารผลติ การจดัเกบ็ขอ้มูล และการใชข้อ้มูล เป็นต้น จะต้องมกีาร
กาํหนดคาํศพัท ์(Data Dictionaries) และขอ้มลูจะตอ้งมคุีณภาพขอ้มลู (Data 
Quality) และในดา้นคําอธบิายขอ้มูล (Metadata) ซึ�งเป็นรายละเอยีดบอกถงึ
เนื�อหาคุณลกัษณะของขอ้มลู 
 

Digital broadcasting การแพร่ภาพกระจายเสยีงระบบดจิทิลั ซึ�งครอบคลุมถงึการพฒันา
ปรบัเปลี�ยนระบบโทรทศัน์อนาลอกดั �งเดมิไปสูร่ะบบดจิทิลั เช่น ระบบ
โทรทศัน์ภาคพื�นดนิ โทรทศัน์ดาวเทยีม เคเบลิทวี ี และการพฒันาเทคโนโลยี
โทรทศัน์แบบใหม่ เช่นโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต และโทรทศัน์เคลื�อนที�  
 
[ที �มา: สรปุจากการศกึษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลย ีในเอกสารประกอบการ
จดัทําแผนแมบ่ทฯ ] 
 

Digital divide ช่องว่างของสงัคม หรอืความเหลื�อมลํ�าในสงัคมที�เกดิจากโอกาสในการเขา้ถึ
สารสนเทศที�ไม่เท่าเทยีมกนั  
 
[ที �มา: จากแผนแมบ่ทฯ ฉบบัที � 1] 
 

Digital Opportunity Index (DOI) DOI เกดิขึ�นจากความคดิรเิริ�มของ International Telecommunication Union 
(ITU) เพื�อนํามาใชวัดัการแพร่กระจายของ ICT และโอกาสในการที�ประเทศจะ
สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT เพื�อพฒันาไปสู่สงัคมสารสนเทศ (Information 
System) หรืออีกนัยหนึ�ง ดชันีนี�ถูกนํามาใช้เป็นเครื�องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการลดช่องว่างทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (bridging the 
digital divide) และเพื�อใชต้ดิตามผล (outcome) อนัเนื�องมาจากการประชุมสุด
ยอดเรื�องสงัคมสารสนเทศ (World Summit on Information Society: WSIS) 
เนื�องจาก DOI เน้นเรื�องการแพร่กระจายโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศ ตวัชี�วดั
ที� DOI นํามาใช้จงึมจีํานวนไม่มากนักเพียง 11 ตวัชี�วดั และสามารถจดั
รวมกลุ่มได ้3 กลุ่ม คอื (1) การแพร่กระจายโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศและ
การสื�อสาร (2) โอกาสในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื�นฐานดงักล่าว โดย
ตัวชี�ว ัดกลุ่มนี�เน้นไปราคาค่าบริการเปรียบเทียบกับรายได้ของประชากร 
(affordability) และ (3) ความเขม้ขน้ของการใชง้านโครงสรา้งพื�นฐานฯ  

 
[ที �มา:  World Information Society Report 2006] 
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Disaster/ Emergency Early 
Warning System 

ระบบเตอืนภยัสาธารณะเพื�อปองกนั ้ อุบตัภิยั และความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน เช่น ระบบเตอืนภยั สนึาม ิแผ่นดนิไหว นํ�าท่วม     
โคลนถล่ม ฯลฯ 
 

e-Agriculture การพฒันาสงัคมเกษตรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ�งในประเทศไทยไดเ้ริ�มจาก
ภาครฐัที�ใหบ้รกิารขอ้มลูความรู ้สาระประโยชน์และการบรกิารเบื�องตน้ดา้น
การเกษตรกรรมแก่ผูม้อีาชพีเกษตรกรผ่านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
 
[http://www.un-gaid.org/en/node/169 
http://www.telecomjournal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=
531&Itemed=42 ] 
 

E-Government Readiness การประเมินวัดความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสํารวจของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ (United Nations: UN) ไดร้เิริ�มการสํารวจทางดา้น
ความพรอ้มของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ขึ�นนับแต่ปี 2545 โดยวตัถุประสงคข์อง
การสํารวจ เพื�อ (i) ประเมินเปรยีบเทียบความสามารถของประเทศสมาชิก
องคก์ารสหประชาชาตใินการเปลี�ยนแปลงภาครฐัโดยการนํา ICT มาใชเ้พื�อให้
บรกิารผ่านสื�อออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพื�อเป็นเครื�องมอืในการ benchmark 
ความกา้วหน้าในการใหบ้รกิาร e-Services ของภาครฐัอยู่เป็นระยะๆ  
e-Government Readiness ประกอบด้วยดัชนีย่อย 3 ด้าน คือ  
 

(1) Web measure index ซึ�งตั �งอยู่บนพื�นฐานของ e-Government 
Model ที�แบ่งขั �นตอนของววิฒันาการของการใหบ้รกิารทางออนไลน์
ของ e-Government เป็น 5 ขั �นตอน 

(2) Telecommunication infrastructure index ประกอบดว้ย การ
แพร่กระจายโครงสรา้งพื�นฐานสารสนเทศภายในประเทศ 
ประกอบดว้ย คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์(ประจาํที�และ
โทรศพัทเ์คลื�อนที�) การแพร่กระจายของอนิเทอรเ์น็ต และ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (Broadband)  

(3) Human capital index ซึ�งเน้นที�ความสามารถของทรพัยากรมนุษย์
ภายในประเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขยีนได ้(literacy) 
และจาํนวนประชากรที�เขา้ศกึษาต่อทั �งในระดบัประถม มธัยม และ
อุดมศกึษา 
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นอกจากนี� ในการสาํรวจระยะหลงั องคก์ารสหประชาชาตเิริ�มปรบัแนวคดิจาก 
e-Government เป็น e-Governance โดยไดข้ยายมติใิหค้รอบคลุมถงึการมี
สว่นร่วมของประชาชนในการปกครอง/บรหิารบา้นเมอืงของประชาชน หรอื e-
Participation ดว้ย 
 
[ที �มา: UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected 
Governance] 
 

e-Governance  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อสนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาล
ในการบรหิารและบรกิารของภาครฐั อนัประกอบดว้ยการมสีว่นร่วม 
(participatory) การปฏบิตัติามกฎหมาย (rule of law) ความโปร่งใส 
(transparency) การสนองตอบต่อขอ้เรยีกรอ้ง (responsiveness) การยดึถอื
เสยีงสว่นใหญ่ (consensus oriented) ความเสมอภาค (equity and 
inclusiveness) การมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (effectiveness and 
efficiency) และความรบัผดิชอบ (accountability)  
 

Embedded system software ซอฟต์แวร์ที�ใช้กบั Embedded Systems หรอืระบบสมองกลฝงตวั เพื�อั
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ ให้ทําหน้าที�ใดหน้าที�หนึ�งที�มคีวามจําเพาะ 
โดยมีไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหวัใจหลกัในการ
ประมวลผลการทํางาน มักพบอยู่ในรูปของส่วนควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั �วไป เช่น อุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟาประจําบา้น เครื�องจกัรกล้
ต่างๆ เครื�องมือวัดทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น Embedded 
system software  เป็นส่วนหนึ�งของ ระบบสมองกลฝงตวั ซึ�งหมายถึงั
ซอฟต์แวรซ์ึ�งนําไปฝงตวัไวใ้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เพื�อใช้สาํหรบัควบคุมั
การทาํงานของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามตอ้งการ   

[โครงการศกึษาศกัยภาพตลาดซอฟตแ์วร ์โดย ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย สาํนักงานสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต,ิ 2551 ] 
 

e-Readiness Ranking e-Readiness ranking เป็นรายงานการจดัอนัดบัขดีความสามารถในการใช้
ประโยชน์ของ ICT เพื�อการดาํเนินธุรกจิ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั �ว
โลก รายงานนี�จดัทาํขึ�นเป็นประจาํทุกปี โดย Economist Intelligence Unit 
การจดัอนัดบัขึ�นอยู่กบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมที�คาํนวณจากตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ
และปรมิาณเกอืบ 100 ตวั ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารพจิารณาซึ�งแบง่ไดเ้ป็น 6 
กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมกีารใหนํ้�าหนกัคะแนนต่างกนัตามความสาํคญั ดงันี� (1) 
การเชื�อมต่อเครอืขา่ยและโครงสรา้งพื�นฐานทางเทคโนโลย ี(2) 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (3) สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม (4) 
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ภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย (5) นโยบายและวสิยัทศัน์ของรฐับาล (6) การ
ยอมรบัและนําเทคโนโลยมีาใชข้องธุรกจิและผูบ้รโิภค 
 
[ที �มา: Economist Intelligence Unit ] 
 

Finishing school เป็นการจดัการเรยีนการสอน (ในรปูแบบการอบรม) ที�เสรมิหรอืเพิ�มเตมิจาก
การเรยีนการสอนในระดบัอาชวีะศกึษา/อุดมศกึษา เพื�อเสรมิศกัยภาพ/ทกัษะ
ของผูจ้บการศกึษาใหม้คีวามรูใ้นเชงิลกึ (เฉพาะทาง) มากขึ�น 

[ที �มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Finishing_school_(India)] 
 

Government Information 
Network (GIN) 

เครอืขา่ยสารสนเทศภาครฐั เป็นเครอืขา่ยที�เชื�อมต่อเครอืขา่ยสารสนเทศ
หลากหลายรปูแบบ (multi-media) ของหน่วยงานภาครฐัตั �งแต่ระดบั
กระทรวง ทบวง จนถงึระดบักรม เพื�อรองรบัปรมิาณขอ้มลูขา่วสารของ
ภาครฐัในระบบงานของราชการและ/หรอืการใหบ้รกิารประชาชนครอบคลุม
พื�นที�ทั �วประเทศ โดยเป็นเครอืขา่ยที�ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ มคีวาม
ปลอดภยั  มั �นคง และเชื�อถอืได ้ 
 
[ที �มา : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร  ปรากฏใน 
http://203.113.25.35/gin/rationale.htm] 
 

ICT architecture สถาปตยกรรมฐานโครงสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศั  
 

ICT professional บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร หมายถงึบคุลากรที�มี
หน้าที�หลกั (Job Description) เกี�ยวกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื�อสาร ซึ�งประกอบดว้ยบุคลากรหลายกลุ่ม เช่น บุคลากรดา้นฮารด์แวร์
ซอฟตแ์วร ์เน็ตเวริค์ ความมั �นคงปลอดภยั (security) เป็นตน้ 
 

Information Literacy  Information Literacy ยงัไม่มกีารบญัญตัศิพัทภ์าษาไทยอย่างเป็นทางการ 
และในอดีตได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ต่างๆ กัน เช่น การรู้สารสนเทศ 
ความรูท้างสารสนเทศ ทกัษะการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสาํคญั
คอืการตระหนักถึงความสําคญัของการเขา้ถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศของปจเจกชนแต่ละบุคั คลในการดํารงชีวิตประจําวนั และการ
ประกอบอาชพี ในขณะที�เริ�มเป็นที�ยอมรบักนัอย่างกวา้งขวางถงึบทบาทของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ในการจดัเกบ็ ผลติ และแพร่กระจาย
สารสนเทศและความรูใ้หเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และกวา้งขวางยิ�งขึ�น  
 
UNESCO ไดนิ้ยาม Information Literacy ว่าหมายถึงความสามารถของ
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ปจเจกชนในการ ั (1) ตะหนกัถงึความต้องการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถ้งึ
วธิกีารในการสบืคน้และแหล่งขอ้มลูสารสนเทศที�ตอ้งการ รวมถงึต้องสามารถ
ประเมนิคุณค่าของสารสนเทศที�สามารถหามาได ้(3) รูจ้กัวธิกีารจดัเกบ็และ
เรยีกขอ้มลูสารสนเทศมาใชเ้มื�อตอ้งการ (4) สามารถใชส้ารสนเทศดงักล่าวได้
อย่างมปีระสทิธผิลและมจีรยิธรรม (5) ประยุกต์ใชส้ารสนเทศเพื�อสรา้งและ
แพร่กระจายความรู ้ 
 
นอกเหนือจากนิยามดงักล่าว UNESCO อยู่ระหว่างดําเนินการจดัทําดชันีที�
สามารถใช้ประเมิน Information Literacy โดยรวบรวมกลุ่มตัวชี�ว ัด 
(indicators) ที�ช่วยบ่งชี�การม ีInformation Literacy โดยใช้ฐานของกลุ่ม
ตวัชี�วดัจากแนวคิดและเปาหมายที�มีการตกลงกนัในระดบันาชาติที�สําคญั้
อย่าง  Education for All, Millennium Development Goals, World Summit 
on the Information Society เป็นพื�นฐานของการจดักลุ่มตวัชี�วดัเบื�องต้น 
โดยสามารถสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี� 

(1) อุปทานของสารสนเทศที�มผ่ีานสื�อต่างๆ ทั �งสื�อสิ�งพมิพ์ เทคโนโลยี
แพ ร่ภาพกระจายเสีย ง  และ เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และ
โทรคมนาคม เช่น สดัส่วนของหนังสือพิมพ์ ช่องโทรทัศน์ หรือ
หนังสอืพิมพ์ออนไลน์ ต่อจํานวนประชากร (ส่วนใหญ่วดัที�ต่อ 1 
ลา้นคน) หรอืสดัส่วนของสารสนเทศที�อยู่ในรูปของข่าวสาร ความรู ้
โดยเฉพาะอย่างยิ�งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เมื�อเทียบกับ
สารสนเทศทั �งหมด 

(2) การแพร่กระจายของสื�อในการเขา้ถึงสารสนเทศ เช่น สดัส่วนของ
ครัวเรือนที�สามารถเข้าถึงวิทยุ  โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ
อนิเทอร์เน็ต สดัส่วนของโรงเรยีนที�เชื�อมต่อเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ 

(3) การรบั/ใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ เช่น จาํนวนประชากร/ครวัเรอืน
ที�อ่านหนงัสอืพมิพ ์ทั �งทางสื�อสิ�งพมิพแ์ละสื�อรปูแบบอื�นๆ อย่างอ่าน
หนงัสอืพมิพบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

(4) ทักษะพื�นฐานที�สําคัญและจําเป็นต่อการใช้สารสนเทศ เช่น
ความสามารถในการอ่านออกเขยีนได ้(literacy rate) ทกัษะในการ
ใช ้ICT ครแูละการใชป้ระโยชน์จาก ICT ในการเรยีนการสอน  

(5) กลุ่มตวัชี�วดัสาํหรบัทกัษะของ Information Literacy ตามนิยามทั �ง 
5 ประการ ซึ�งยงัอยู่ระหว่างการพฒันา 

 
[ที �มา: UNESCO, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual 
Framework Paper]  
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Information security การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และระบบสารสนเทศ เพื�อไม่ใหข้อ้มลูถูก

ขโมย นําไปใช ้เปิดเผย หรอื ทาํลาย โดยไม่ไมไ่ดร้บัอนุญาต  
 
[ที �มา: สรปุจาก wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security] 
 

Information security standard มาตรฐานความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึ�งประกอบดว้ยเรื�องหลกัๆ 
เช่น การจดัการเรื�องความปลอดภยั (Security Administration) การควบคุม
เรื�องรหสัประจาํตวั-สทิธกิารใชง้าน (User ID and Authorization) การ
ควบคุมเรื�องความปลอดภยัของศนูยค์อมพวิเตอร ์อุปกรณ์ต่างๆ การควบคุม
เรื�องระบบงาน การควบคุมเรื�องเครอืขา่ย ไวรสั เป็นตน้ 
 

Intelligent Transport System 
(ITS) 

ระบบขนสง่และจราจรอจัฉรยิะ คอืระบบดา้นจราจรและขนส่งซึ�งเกดิจากการ
นําเอาเทคโนโลยทีางด้านสารสนเทศและการสื�อสารโทรคมนาคม มาช่วย
ปรบัปรุงหรือเพิ�มประสทิธิภาพในด้านต่างๆ ให้ดีขึ�น เช่น ลดระยะเวลาที�
สูญเสยีไปในการเดนิทาง ลดอุบตัิเหตุ หรอื เพิ�มความสะดวกสบายในการ
เดนิทาง เป็นตน้ 
 
 [ที �มา: http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook] 
 

Interoperability standard แนวทางที�จะทาํใหข้อ้มลูในระบบ หรอืคอมโพเนนทต่์าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานสามารถพดูคุยกนัไดโ้ดยระบบไม่จาํเป็นตอ้งมาจากที�เดยีวกนัหรอื
หน่วยงานเดยีวกนั แต่ตอ้งสามารถคุยกนัได ้ตดิต่อสื�อสารกนัได ้แลกเปลี�ยน
ขอ้มลูกนัได ้
 

IT Industry Benchmarking ดชันีที�ศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพแวดล้อมที�ส่งผลต่อขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของอุตสาหกรรมไอทใีน 64 ประเทศ ซึ�งเริ�มทาํขึ�นในปี 2550 โดยThe 
Economist Intelligence Unit (EIU)  โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที�ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ออกเป็น 6  กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้นํ� า                 
หนักคะแนนต่างกนัตามความสําคัญ คือ (1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(business environment) (2) โครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศ                              
(IT infrastructure) (3) ทุนทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์(human capital (4) 
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) (5) สภาพแวดล้อม
ทางด้านงานวจิยัและพฒันา (R&D environment) (6) สภาพแวดล้อมที�
สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม IT 
 
[ที �มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry 
Competitiveness] 
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Last mile วงจรสื�อสารสาํหรบัการเขา้ถงึโครงขา่ยระยะสดุทา้ยที�สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สื�อสารหลายประเภทเพื�อเชื�อมต่อโครงขา่ยหลกักบัผูใ้ชป้ลายทาง ซึ�งถอืเป็น
สว่นที�ยากในการลงทุนที�สดุของโครงขา่ยเนื�องจากตอ้งกระจายออกจาก
โครงขา่ยหลกัไปสูผู่ใ้ชจ้าํนวนมาก กล่าวคอื เป็นช่วง “หนึ�งไมลส์ดุทา้ย” และ 
“หนึ�งไมลแ์รกของการสื�อสาร”   
 
[ที �มา: สรปุจากการศกึษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลย ีในเอกสารประกอบการ
จดัทําแผนแมบ่ทฯ ] 
 

National Spatial Data 
Infrastructure (NSDI) 

NSDI หรอืโครงสรา้งพื�นฐานดา้นขอ้มลูภูมสิารสนเทศระดบัประเทศ หมายถงึ
ระบบเครอืขา่ย Internet/Intranet ใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลูและขา่วสารดา้นภมูิ
สารสนเทศ (Web Map Service) เพื�อวตัถุประสงคก์ารใชข้อ้มูลร่วมกนัอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ระบบฯ ดงักล่าวประกอบดว้ย ระบบเครอืขา่ยใหบ้รกิารขอ้มูล 
(Clearinghouse) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื�นฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set) ฐานขอ้มูลคําอธบิายขอ้มูล (Metadata) มาตรฐาน 
(Standard) และความร่วมมอื (Partnership) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การ
พฒันาระบบฯ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง แต่เพื�อการสร้างระบบ
เครือข่ายเพื�อเชื�อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการ
ขอ้มูลที�ถูกต้อง ทนัสมยั และตรงกบัความต้องการของผูใ้ช ้โดยระบบฯ ไดม้ี
การพฒันา ปรบัปรุง และบาํรุงดแูลรกัษาโดยหน่วยงานหลกัของรฐับาลและผู้
ให้บริการข้อมูล เพื�อให้สามารถใช้งานของระบบได้ตลอดเวลา และมี
ประสทิธภิาพ 
 
[ที �มา: http://thaisdi.gistda.or.th/techFAQ.asp] 
 

Networked Readiness Index  
(NRI) 
 
 

ดชันีบ่งชี�ระดับความพร้อมของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสารในการพฒันาประเทศ ที�ครอบคลุมทั �งภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และ
ภาครฐั ซึ�งจดัทําขึ�นโดย World Economic Forum และมกีารรายงานใน 
Global Information Technology Report เป็นประจาํทุกปี   
ดชันี NRI ประกอบดว้ยดชันีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคอื  

(1) สภาพแวดล้อม /ปจจัยพื�นฐานที� ส่ งผล ต่อการพัฒนา  ั ICT 
ประกอบดว้ย (i) สภาพแวดลอ้มทางดา้นการทําธุรกจิ/ตลาดของ 
เช่น การมีนักวทิยาศาสตร์และวิศวกรที�เพียงพอ กฏระเบยีบของ
ภาครัฐ  และผลของมาตรการทางภาษี ต่ างๆ เ ป็นต้น  (ii) 
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การ
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กํากับดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฏหมายที� เกี�ยวข้องกับ  ICT 
ประสทิธภิาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย การคุม้ครองทรพัยส์นิทาง
ปญญา และ ั (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพื�นฐาน เช่น 
ไฟฟา โทรศพัท ์เป็นตน้้  

(2) ความพรอ้มทางดา้นเครอืข่ายซึ�งรวมถงึความพรอ้มของบุคลากรที�
จะเป็นผูใ้ช้ประโยชน์จากเครอืข่าย โดยในการวดัยงัแบ่งเป็นความ
พรอ้มของประชาชนทั �วไป (individual), ภาคธุรกจิ (business) และ 
ภาครฐั (government) โดยตวัอย่างตวัชี�วดั (indicators) ที�นํามา
พจิารณาคอื (i) การเชื�อมต่อและการลงทุนในเครอืข่าย เช่น การ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื�อมต่อคู่สายโทรศพัท์ของ
ครวัเรอืน/สถานประกอบการ การจดัซื�อจดัหาเทคโนโลยขีองภาครฐั  
(ii) ปจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เช่น คุณภาพของั
ระบบการศกึษาในประเทศ การลงทุนดา้นการฝึกอบรมของบุคลากร
ในสถานประกอบการ และการให้ความสําคญักบัการสร้างและ
พฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (iii) การใชด้ชันีย่อย
อื�นๆ มาประเมนิวดั เช่น e-Government Readiness 

(3) ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชี�ว ัดที�สําคัญได้ดังนี�  คือ (i)              
การแพร่กระจายโครงสร้างพื�นฐานเพื�อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ 
สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร ์
โทรศพัท ์(ประจําที�และเคลื�อนที�) และอนิเทอรเ์น็ต ระดบัการมกีาร
ใช ้ICT ของภาครฐั (ii) ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก ICT 
เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ 
ประสทิธิผลของการใช้ ICT ในภาครฐั (iii) ระดบัของการใช้
ประโยชน์จาก ICT เช่น จํานวนบริการภาครฐัออนไลน์ การใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจํานวนข้อมูลที�
ไหลเวยีนบนอนิเทอรเ์น็ต (Internet Traffic) เป็นตน้ 

 
NRI มคีวามโดดเด่นทั �งในด้านของความสมบูรณ์ของตวัชี�วดัที�นํามา
พจิารณา และจํานวนของประเทศที�นํามาศกึษา โดยในปีล่าสุด (2007-
2008) มถีงึ 127 ประเทศ 
 

[ที �มา: World Economic Forum, Global IT Report, Iรายละเอยีดเพิ �มเตมิที � 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technolo
gy%20Report/index.htm]  

 
Open Source Software หรอื หมายถึง ซอฟต์แวร์ซึ�งผู้พฒันาเปิดเผยต้นฉบบัของความคิดที�เขียนเป็น



 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556                                          

 

ผ-21 

คาํศพัท ์ ความหมาย 
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ โปรแกรม (source code) ใหแ้ก่สาธารณชนทั �วไป เพื�อํานวยความสะดวกให้

ผู้ใช้สามารถนําไปใช้งาน หรือศึกษาพฒันาต่อยอดซอฟต์แวร์นั �นต่อไปได ้
ภายใต้สญัญาอนุญาตที�ผู้พัฒนากําหนดไว้ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดการ
พฒันาซอฟตแ์วรอ์ย่างสรา้งสรรคส์รร ภายใตง้บประมาณที�จาํกดั 

[ที �มา สรปุความจาก http://www.stks.or.th] 
 

Open standards มาตรฐานเปิด คอื มาตรฐานที�มกีระบวนการสร้างเปิดเผย โปร่งใส ไม่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมหรอืผกูขาดโดยผูห้นึ�งผูใ้ด หานํามาอ่านไดท้ั �วไป และเป็น
มาตรฐานที�ผู้มีส่วนร่วมส่วนใหญ่ให้การรับรอง ทั �งนี�ไม่จําเป็นต้องเป็น
มาตรฐานที�รฐับาลรบัรอง นอกจากนั �น มาตรฐานดงักล่าวต้องสามารถทํางาน
ได้อสิระบนระบบปฏบิตัิการหลายระบบ และนํามาพฒันาใชง้านโดยไม่ต้อง
เสียค่าใบอนุญาต หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือสมเหตุผล  ตัวอย่างของ
เอกสารในรปูแบบ open standard เช่น HTML, PDF และ Open Document  
 
[ที �มา: http://wiki.nectec.or.th/setec/PublicMeeting/FAQ_SETEC] 
 

Practice school หลกัสูตรการศึกษา (ในระดบัที�สูงกว่าปริญญาตรี) ที�มุ่งเน้นการเรียนรู้บน
พื�นฐานของการแก้ไขปญหาและการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ั
(intensive problem-based learning) มตี้นแบบมาจาก Practice School 
ของ Massachusetts Institute of Technology: MIT ที�ส่งนักศกึษาระดบั
ปรญิญาโทเขา้ไปปฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
1 ภาคการศกึษา โดยนักศกึษาจะใช้โจทยว์จิยัของสถานประกอบการ เป็น
หวัขอ้ในการทาํวจิยั เพื�อแกป้ญหาในกระบวนการผลติ และพฒันาเทคโนโลยีั
การผลติให้แก่สถานประกอบการ โดยนักศกึษาจะทําวิจยัเต็มเวลาที�สถาน
ประกอบการ และมอีาจารย์ที�ปรกึษาประจําที�โรงงาน และมวีศิวกรวจิยัของ
โรงงานเป็นผูด้แูลกรอบการทาํงานและนิเทศงานใหก้บันกัศกึษา 

[ที �มา : สรปุจาก “ขอ้เสนอกลไกและมาตรการการขบัเคลื �อนการจดัการศกึษา 
รปูแบบสหกจิศกึษาและทกัษะวศิวกรรม, คณะอนุกรรมการพฒันากําลงัคนดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 2549]  
 

Precision agriculture ระบบเกษตรความแม่นยาํสงู ซึ�งจะสามารถช่วยเกษตรกรใหค้วบคุมการผลติ
ใหบ้รรลุตามเปาหมายที�กาํหนด ไม่ว่าจะเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้หมาะกบั้
สภาพของพื�นที�เกษตรกรรม หรอืการดาํเนินการทางการเกษตรอย่างถูกตอ้ง
และแม่นยาํ เช่น  การหว่านเมลด็พชื การใหปุ้ย การปราบศตัรพูชื การรดนํ�า๋  
การคดัเลอืกผลผลติ การเกบ็เกี�ยวผลผลติ ฯลฯ 
 
[สรปุจาก http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/precision_farming.html ] 
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Public-Private Partnership 
(PPP)  

แนวคดิที�สง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชนในการขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศ 
โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างภาครฐั-เอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ระดมทุนในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของภาครฐั 
โดยใหเ้อกชนร่วมดาํเนินการบรหิารจดัการโครงการและจดัหาแหล่งเงนิลงทุน
เองทั �งหมด 
ปจจบุนัหลายๆ ประเทศได้ั ใหค้วามสาํคญักบัการนําหลกัการดงักล่าวมาใชใ้น
การพฒันาประเทศ ในสว่นของประเทศไทยกไ็ดม้กีารจดัตั �ง 
คณะกรรมการนโยบายความร่วมมอืในการลงทุนระหว่างภาครฐัและ
ภาคเอกชน (PPP : Public Private Partnership Committee) เพื�อทาํหน้าที�
สาํคญัในการ (1) พจิารณาคดักรองโครงการสาํคญัภาครฐัที�มศีกัยภาพและมี
ความเหมาะสมที�จะดาํเนินโครงการในลกัษณะความร่วมมอืระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชน (2) พจิารณาความพรอ้มในการระดมทุนของโครงการลงทุน
สาํคญัในภาครฐัโดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลอย่างต่อเนื�อง 
(3) ขบัเคลื�อนการจดัทาํความร่วมมอืในการลงทุนในโครงการสาํคญัระหวา่ง
ภาครฐัและภาคเอกชน (PPP) (4) กาํกบัและตดิตามความกา้วหน้าในการ
ดาํเนินโครงการลงทุนที�สาํคญัในภาครฐั ทั �งนี� รวมทั �งยงัมกีารจดัตั �ง 
สาํนกังานว่าดว้ยความร่วมมอืในการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 
ภายใตส้าํนกังบประมาณ  
 
[ที �มา: http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/ 
viewcontent1.asp?pageid=471&parent=468&directory=1779&pagename= 
content2&contents=22496]  

Single window/One-stop 
service 

หรอื “บรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัแบบเบด็เสรจ็จากช่องทางเดยีว” คอื การ
นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้รกิารภาครฐักบัประชาชนแบบ
เบด็เสรจ็ที�เดยีว  สาํหรบัใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารภาครฐัจากหลาย
หน่วยงานได้จากเวบ็ท่าเวบ็เดยีว โดยแนวทางการจดัทําเวบ็ไซต์ตั �งอยู่บน
พื�นฐานของความตอ้งการในการทาํธุรกรรมกบัภาครฐัของประชาชน (citizen 
centric) มากกว่าจดัทาํเวบ็ไซตต์ามโครงสรา้งองคก์รของภาครฐั 
 

Telehealth การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางด้านการแพทย์ เป็นการให้คําปรกึษาด้าน
การแพทย์ระยะไกล โดยผ่านระบบประชุมทางไกล หรือผ่านระบบ
โทรคมนาคมอื�นๆ และ/หรือ มีการส่งข้อมูลอื�นๆ เช่น เวชระเบียน ภาพ
เอก็ซเ์รย ์หรอืเสยีงการเตน้ของหวัใจผ่านระบบจากผูข้อรบัการปรกึษา ไปยงั
ผูใ้หก้ารปรกึษาได ้  
[ที �มา: http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/ 
ECTI_Glossary#Tele-medicine ] 
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Thailand e-Government 
Interoperability Framework  
(TH e-GIF) 

การปฏบิตังิานร่วมทางอเิลก็ทรอนิกส”์ (Interoperability) คอื ความสามารถ
ในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และ การปฏบิตัิงานร่วมกนัระหว่าง
ระบบไอซทีทีี�แตกต่างกนัไดอ้ย่างอตัโนมตั ิ“แนวทางบูรณาการขอ้มูลภาครฐั 
ดว้ยการสรา้งขดีความสามารถในการปฏบิตังิานร่วมระหว่างระบบ” (TH e-
GIF) คอื ชุดของขอ้เสนอแนะ, แนวทางการพฒันาระบบ, มาตรฐานกลางการ
กําหนดด้านชื�อรายการข้อมูล, ข้อกําหนดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 
มาตรฐานทางเทคนิค   ที�กําหนดเป็นมาตรฐานกลางในการเชื�อมโยงระหว่าง
ระบบสารสนเทศที�มคีวามแตกต่างกนั 
[ที �มา รา่ง แนวทางบูรณาการขอ้มูลภาครฐั ดว้ยการสรา้งขดีความสามารถในการ
ปฏบิตังิานร่วมระหวา่งระบบ, กระทรวง ICT และสถาบนันวตักรรมไอท ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร]์ 

Ubiquitous Society สงัคมที�ผูค้นสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ย ICT ไดต้ลอดเวลา ไมว่่าจะอยู่ที�ใด และ
ใชอุ้ปกรณ์เชื�อมต่อประเภทใดกต็าม 
 
[ที �มา: สรปุจากขอ้ความในแผน และแนวคดิในแผน u-Japan] 

USO การบรกิารโทรคมนาคมพื�นฐานโดยทั �วถงึและบรกิารเพื�อสงัคม (Universal 
Service Obligation: USO) ซึ�งดาํเนินการโดยคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กทช. เพื�อใหท้อ้งถิ�นที�อยู่หา่งไกล ไดม้โีอกาสใช้
บรกิารโทรคมนาคมอย่างเท่าเทยีมและทั �วถงึ สรา้งโอกาสทางการศกึษา การ
เขา้ถงึบรกิารทางการแพทย ์การสง่เสรมิวฒันธรรม การสง่เสรมิอาชพี และ
การบรรเทาภยัพบิตัต่ิาง ฯลฯ สาํหรบักลุ่มคนดอ้ยโอกาส หรอืผูท้ี�อยู่ห่างไกล
เมอืงใหญ่ 
 
[ที �มา: เวบ็ไซตส์าํนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต]ิ 

Value Creation การใช้ความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบของประเทศหรือการนําจุดแขง็ของ
ประเทศที�มีอยู่ตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ ผลิตสินค้าและบริการเพื�อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ทําใหเ้กดิสนิคา้และ
บรกิารที�มคุีณค่า ยากต่อการลอกเลยีนแบบ สามารถสรา้งราคาใหส้งูไดต้าม
ความตอ้งการ เพราะไม่มใีครสามารถมาแขง่ขนัได ้ 
[ที �มา: สภาที �ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิปรากฏใน
http://www2.nesac.go.th/office/onesac_papers/papers_files/paper_16.php] 

Value-Added มลูค่าของผลติภณัฑท์ี�เพิ�มขึ�นในแต่ละขั �นตอนการผลติจนถงึการจดัจาํหน่าย 
โดยกระบวนการของ Value Added มกัเป็นการนําเทคโนโลยขีองคนอื�นมาใช ้
ทาํใหผ้ลติสนิคา้ที�เหมอืนๆ กนักบัของคนอื�น ในที�สดุกจ็ะเกดิการขายตดัราคา
กนั ทาํใหไ้ดผ้ลกาํไรลดลง  
 
[ที �มา: สภาที �ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิปรากฏใน
http://www2.nesac.go.th/office/onesac_papers/papers_files/paper_16.php] 
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Web accessibility เวบ็ไซต์ที�ทุกคนเขา้ถงึได ้เป็นเวบ็ไซต์ที�สามารถใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารกบั

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการออกแบบเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ จะ
ยดืหยุ่น สามารถตอบสนองความตอ้งการจาํเป็น ความชอบ และสถานการณ์
ของผู้ใช้ที�แตกต่างกนั คํานึงถึงอุปสรรคในการรบัรู้ข่าวสารที�ต่างกนั เช่น 
ความพกิารทางด้านการเหน็ การไดย้นิ การเคลื�อนไหวส่วนใดส่วนหนึ�งของ
ร่างกายที�ไม่สามารถทาํได ้เป็นตน้  

[ที �มา: สรปุความจาก http://astec.nectec.or.th/thwcag/] 
 

Web accessibility standard แนวทางในการสรา้งเวบ็ไซต์ ใหส้ามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยผูใ้ช้
ใดๆ โดยอุปกรณ์ใดๆ ไม่เวน้แมแ้ต่เวบ็เบราวเ์ซอร ์และไม่มขีอ้จาํกดัดา้น
ความพกิารทางร่างกาย เช่นความพกิารในดา้นการมองเหน็หรอืดา้นการได้
ยนิ เวบ็ไซตท์ี�ทุกคนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารได ้จะสงัเกตไดจ้ากสญัลกัษณ์กาํกบั
ที�สว่นทา้ยของหน้าเวบ็นั �นๆ ซึ�งเป็นการแสดงใหท้ราบว่าไดผ่้านการ
ตรวจสอบความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามแนวทางมาตรฐานในการ
พฒันาเวบ็ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ที�เรยีกว่า Web Content Accessibility 
Guideline 1.0 หรอื WCAG 1.0 ซึ�งเป็นมาตรฐานขององคก์ร World Wide 
Web Consortium (W3C) 
 
 [ที �มา : http://th.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility และ 
http://www.rd.go.th/accessibility/32523.0.html] 
 

Work at home หมายถงึการทาํงานที�ผูท้าํงานมคีวามยดืหยุ่นในการเลอืกสถานที�ปฏบิตังิาน 
และช่วงเวลาในการทาํงานได ้โดยในระหว่างการทาํงานนั �น ผูป้ฏบิตังิาน
สามารถเชื�อมต่อ/ตดิต่อกบัหน่วยงานตน้สงักดัไดก้ารใชเ้ครอืขา่ยเทคโนโลยี
ต่างๆ สาํหรบัคาํนี� มศีพัทใ์กลเ้คยีงคาํอื�นๆ อกี ไดแ้ก่  Telecommuting, e-
commuting, e-work, Telework, Working at home (WAH), or Working 
from home (WFH) 

[ที �มา: สรปุความจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Work_at_home] 

 
World Competitiveness 
Scoreboard 

ดชันีบ่งชี�ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศที�เป็นที�ยอมรบักนัทั �วไป 
ซึ�งจดัทําขึ�นโดย International Institute for Management Development 
และมีการเผยแพร่เ ป็นประจําทุกปี  ดัช นี นี� เ น้นวัดและเปรียบเทียบ
ความสามารถของประเทศต่างๆ ในการการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ที�
อํานวยต่อการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนและส่งผลต่อศักยภาพในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาจากปจจัยหลักอันั
ประกอบด้วย  ปจจัยทางด้านสมรรถนะทาง เศรษฐกิจ  ั (Economic 
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Performance) ดา้นประสทิธภิาพภาครฐั (Government Proficiency) ดา้น
ประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ (Business Proficiency) ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 
(Infrastructure) ทั �งนี�การพฒันาทางดา้น ICT เป็นปจจยัย่อยของการพฒันาั
ทางดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 
 
[ที �มา: http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm] 
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ภาคผนวก  4 : ดชันีชีLวดัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�สาํคญั 

เปาหมายของแผนแม่บท ้ ICT โดยรวม และเปาหมายรายยุทธศาสตร์ไดร้ะบุถงึการยกระดบัความพรอ้ม้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร โดยอา้งองิถงึการจดัอนัดบัระหว่างประเทศของดชันีชี7วดัการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 3 รายการ คอื Networked Readiness Rankings (เปาหมายรวม้ )  
e-Government Ranking (เปาหมายของยุทธศาสตรท์ี  ้ 4) และ e-Readiness Ranking (เปาหมายของยุทธศาสตร์้
ที  6)  ซึ งดชันีชี7วดัแต่ละรายการมวีตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของตวัชี7วดัที นํามาพจิารณา ดงันี7 
 
1.  Networked Readiness Rankings / Network-Readiness Index 

 World Economic Forum (WEF) ไดร้ายงานความความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื อสาร (Information and Communication Technology: ICT) รวมทั 7งการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวในการ
พฒันาประเทศ  โดยสรา้งดชันี Network-Readiness Index (NRI) เป็นตวัชี7วดั และมกีารรายงาน ใน Global 
Information Technology Report ทุกๆ ปี 

 NRI ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื ดชันีสภาวะแวดลอ้มของประเทศ ดชันีความพรอ้มทางดา้น
เครอืข่าย และดชันีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีงักล่าว ซึ งแต่ละดชันียงัประกอบดว้ยดชันีย่อย ซึ งมอีงคป์ระกอบ
ของตวัชี7วดัดงัรายละเอยีดในแผนภาพที  1 และ ตารางที  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 1  กรอบแนวคดของ ิ Networked Readiness Index 
ที มา: World Competitiveness Yearbook 

 

ตารางที� 1 องคป์ระกอบและตวัชีLวดัใน Networked Readiness Index 

Component/Sub-Index Indicators 
I. Environment  
1.1 Market Environment Availability of Scientists and engineers 
  Venture capital availability 
  Financial market sophistication 
  Technological readiness 
  State of cluster development 
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Component/Sub-Index Indicators 
  Quality of scientific research institutions 
  US utility patents 
  Tertiary enrollment 
  Burden of government regulation 
  extent and effect of taxation 
  time required to start a business 
  No. of procedures required to start a business 
  Intensity of local competition 
    
1.2 Political and Regulatory Environment   
  Effectiveness of law making bodies 
  Laws relating to ICT 
  Judicial independence 
  Intellectual property protection 
  Efficiency of legal framework 
  Property Rights 
  Quality of competition in the ISP sector 
    
1.3 Infrastructure Environment Telephone lines 
  Secured Internet servers 
  Internet hosts 
  Electricity production 
    
II. Readiness   
2.1 Individual readiness   
  Quality of math and science education 
  Quality of the educational system 
  Quality of public schools 
  Internet access in schools 
  Buyer sophistication 
  Buyer dynamism 
  Residential telephone connection 
  Residential monthly telephone subscription  
    
2.2 Business readiness   
  Extent of staff training 
  Local availability of specialized research and training services 
  Quality of management schools 
  Company spending on R&D 
  Business monthly telephone subscription 
  Local supplier quality 
  University/industry research collaboration  
  Scientific and technical journal articles 
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Component/Sub-Index Indicators 
    
2.3 Government readiness   
  Government prioritization of ICT 
  Government procurement of advanced technology products 
  Importance of ICT to government vision of future 
  Government R&D subsidies 
  E-Participation index 
  E-government readiness Index 
    
III. Usage   
3.1 Individual usage   
  Cellular telephone 
  Telephone subscribers 
  Personal computers 
  telephone lines 
  television sets 
  DSL Internet subscribers 
  Cable modem Internet subscribers 
  Internet users 
  PC households Online 
  Internet bandwidth 
    
3.2 Business usage   
  Prevalence of foreign technology licensing 
  Firm-level technology absorption  
  Capacity for innovation 
  Availability of new telephone lines 
  Availability of cellular phones 
  Extent of business Internet use 
    
3.3 Government usage   
  Government success in ICT promotion 
  Availability of online services 
  ICT productivity  
  ICT pervasiveness  

ที มา: World Competitiveness Yearbook. 
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2. e-Government Readiness1 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้รเิริ มการสาํรวจทางด้านความพรอ้มของรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์ขึ7นนบัแต่ปี 2545 โดยวตัถุประสงคข์องการสาํรวจ เพื อ (i) ประเมนิเปรยีบเทยีบความสามารถของ
ประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาติในการเปลี ยนแปลงภาครฐัโดยการนํา ICT มาใช้เพื อให้บริการผ่านสื อ
ออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพื อเป็นเครื องมอืในการ benchmark ความกา้วหน้าในการใหบ้รกิาร e-Services ของ
ภาครฐัอยู่เป็นระยะๆ หรอืกล่าวโดยสรุป คอื การสาํรวจนี7 เน้นระบบบรกิารของภาครฐัที มกีารเชื อมต่อกนัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ กนัเป็นเครอืขา่ย เพื อทาํใหส้ะดวกในการใชบ้รกิาร ประชาชนไม่ต้องเดนิทางไปหลายแหล่ง หรอื
หลายเวบ็ไซต ์  

ในการสาํรวจเพื อเปรยีบเทยีบความพรอ้มดา้น e-Government ของ UN นั 7น ประกอบดว้ยดชันีย่อย 3 
ดา้น คอื  

• Web measure index ซึ งตั 7งอยูบ่นพื7นฐานของ e-Government Model ที แบ่งขั 7นตอนของ
ววิฒันาการของ e-Government ออกเป็น 5 ขั 7นตอน ดงัแผนภาพที  2 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที� 2 ววฒันาการของการให้บรการทางสื�อออนไลน์ของ ิ ิ e-Government 

ที มา: UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance 
 
• Telecommunication infrastructure index ประกอบด้วย การแพร่กระจายโครงสร้างพื7นฐาน

สารสนเทศภายในประเทศ ประกอบด้วย คอมพวิเตอร ์โทรศพัท์ (ประจําที และโทรศพัท์เคลื อนที ) 
การแพร่กระจายของอนิเทอรเ์น็ต และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (Broadband)  

 
• Human capital index ซึ งเน้นที ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ เช่น 

ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy) และจํานวนประชากรที เข้าศึกษาต่อทั 7งใน
ระดบัประถม มธัยม และอุดมศกึษา 

 

                                                 
1 UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance, สามารถเขา้ถงึไดท้ี  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf 



 แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื �อสาร (ฉบบัที � 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556                                          

 

ผ-30 

3.  e-Readiness Ranking2 

 e-Readiness ranking เป็นรายงานการจดัอนัดบัขดีความสามารถในการใชป้ระโยชน์ของ ICT เพื อการ
ดําเนินธุรกจิ (e-Business) ของประเทศต่างๆ  ทั  วโลก รายงานนี7จดัทําขึ7นเป็นประจําทุกปี  โดย Economist 
Intelligence Unit การจดัอนัดบัขึ7นอยู่กบัคะแนนเฉลี ยโดยรวมที คาํนวณจากตวัชี7วดัเชงิคุณภาพและปรมิาณเกอืบ 
100 ตวั  ภายใต้หลกัเกณฑ์การพจิารณาซึ งแบ่งได้เป็น  6  กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมกีารให้นํ7าหนกัคะแนนต่างกนัตา
ความสาํคญั ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี7 

1. การเชื อมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื7นฐานทางเทคโนโลยี   (connectivity and technology 
infrastructure) เป็นการวดัระดบัประสทิธภิาพการเชื อมต่อเครอืขา่ยไรส้ายและอนิเทอรเ์น็ตของภาคธุรกจิ
และประชาชนทั  วไป  โดยพจิารณาจากตวัชี7วดั เช่น การแพร่กระจายของเครื อข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สูง (broadband penetration) ความสามารถในการจ่ายได้ของเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง
(broadband affordability) และการแพร่กระจายของโทรศพัทเ์คลื อนที    (mobile-phone penetration) 
เป็นตน้ (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 20) 

2. สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ   (business environment) เป็นการประเมนิความน่าดงึดูดทางการคา้และการ
เป็นแหล่งที น่าลงทุนทางด้านธุรกจิของแต่ละประเทศผ่านทางตวัชี7วดัจํานวนมาก ซึ งครอบคลุมปจจยัั
ต่างๆ  อาทิ  ความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกิจ  เสถียรภาพทางการเมือง  ระบบการจดัเก็บภาษี  และ
นโยบายการคา้ เป็นตน้ (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 20) 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural environment) เป็นการวดัทั 7งการศกึษาขั 7น
พื7นฐานและอตัราการรูห้นังสอืของประชาชนทั  วไปในประเทศ  รวมถงึทกัษะดา้นเทคโนโลยขีองแรงงาน  
ในประเทศ (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 15) 

4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) เป็นเกณฑ์ที สะท้อนโครงสร้างพื7นฐานทางด้าน
กฎหมายต่างๆ  ที เกี ยวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการทําธุรกรรม  ตวัชี7วดัที เกี ยวขอ้งในกลุ่มนี7 
ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพของโครงสรา้งกฏหมายพื7นฐาน (effectiveness of traditional legal framework) และ
กฏหมายที ครอบคลุมอนิเทอรเ์น็ต (laws covering the Internet) เป็นตน้ (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 10) 

5. นโยบายและวสิยัทศัน์ของรฐับาล   (government policy and vision) เป็นกลุ่มที จดัทําขึ7นใหม่ในปี  2007 
เพื อประเมนิรฐับาลในการกําหนดแนวทางด้านในใช้เทคโนโลยี  เกณฑ์การพิจารณาในกลุ่มนี7  ได้แก่ 
สดัสว่นการใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารของรฐับาลเมื อเทยีบกบั  GDP (government 
spend on ICT as a proportion of GDP (ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นดจิทิลั (digital development 
strategy) และ  กลยุทธด์า้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์  (e-government strategy) เป็นต้น (สดัส่วนคะแนน 
รอ้ยละ 15) 

6. การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยขีองธุรกจิและผูบ้รโิภค   (consumer and business adoption)  เป็นการ
ประเมนิระดบัการใชจ้่ายของธุรกจิและผูบ้รโิภคในการเขา้ถงึบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและระดบั
การใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เกณฑก์ารพจิารณาในกลุ่มนี7  ไดแ้ก่  การใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผูบ้รโิภคต่อประชากร  100 คน (consumer spending on ICT per capita) ระดบัการพฒันาของ  

                                                 
2 http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0 
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e-Business (e-Business development) และระดบัของการคา้ออนไลน์ (level of online-commerce) 
เป็นกลุ่มที ผู้จดัทําใหค้วามสําคญัมากที สุดเนื องจากเหน็ว่าเป็นตวัสะท้อนความสาํเรจ็ของกลุ่มต่างๆ  ที 
กล่าวมาแลว้ทั 7งหมดขา้งตน้ (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 25) 

 
EIU ไดร้ิ เริ มจดัอนัดบั e-Readiness ranking มาตั 7งแต่ พ.ศ. 2544 (2001) และไดม้กีารปรบัปรุงตวัชี7วดั 

หลกัเกณฑท์ี พจิารณา  และนํ7าหนกัที ใหแ้ต่ละกลุ่มจะมกีารอยู่ตลอดเวลาเพื อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี ยนแปลงขอ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสภาพแวดลอ้ม รวมถงึการเพิ มจาํนวนประเทศที นํามาจดัอนัดบัทลีะน้อย 
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ภาคผนวก  5: รายนามคณะทาํงาน 
 
คณะทาํงานจดัทาํแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร่  (ฉบบัที� 2)  ของประเทศไทย 
 พ.ศ. 2552 – 2556 และ แนวคดสาํหรบัการจดัทาํกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาริ  
ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย  (ICT 2020 Conceptual Framework) 
 

1. ศาสตราจารยไ์พรชั ธชัยพงษ ์   ที ปรกึษา 

2. นายกฤษณพงศ ์กรีตกิร    ที ปรกึษา 

3. นายทวศีกัดิ � กออนนัตกลู     ที ปรกึษา 

4. นายพนัธศ์กัดิ � ศริริชัตพงษ ์    ที ปรกึษา 

5. นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ    ที ปรกึษา 

6. นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์    ที ปรกึษา 

7. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล    หวัหน้าโครงการ  

8. นายมนู อรดดีลเชษฐ ์    คณะทาํงาน 

9. นายดเิรก เจรญิผล     คณะทาํงาน 

10. นายจาํรสั สว่างสมุทร     คณะทาํงาน 

11. นายสธุ ีผูเ้จรญิชนะชยั     คณะทาํงาน 

12. นายวทิยา ปิ นทอง     คณะทาํงาน 

13. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร   คณะทาํงาน 

14. นายเสกสรรค ์ผุดผาด    คณะทาํงาน 

15. นางสาวกษติธิร ภูภราดยั     คณะทาํงาน 

16. นางสรินิทร ไชยศกัดา    คณะทาํงาน 

17. นางสาวกษมา กองสมคัร    คณะทาํงาน 

18. นางสาวรชันี สนุทรรีตัน์     คณะทาํงาน 

19. นางสาวปรญิญา ชฏลิาลยั     ผูป้ระสานงาน  

20. นางสาววภิาภรณ์ บตุรเมฆ    ผูป้ระสานงาน 
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คณะทาํงานจดัทาํบทวเคราะหแ์นวโน้มการเปลี�ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีิ   
(Technology Trend) ทางด้าน Hardware 
 

1. นายพนัธศ์กัดิ � ศริริชัตพงษ ์  ที ปรกึษา 

2. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  ที ปรกึษา 

3. นายสธุ ี  ผูเ้จรญิชนะชยั  ประธานคณะทาํงาน 

4. นายอดสิร เตอืนตรานนท ์  รองประธานคณะทาํงาน 

5. นายชาํนาญ ปญญาใสั   ผูท้าํงาน 

6. นายกมล  เอื7อชนิกุล  ผูท้าํงาน 

7. นายสญัญา คล่องในวยั  ผูท้าํงาน 

8. นางสาวกลัยา อุดมวทิติ   ผูท้าํงาน 

9. นางสาวกษติธิร ภูภราดยั   ผูท้าํงาน 

10. นางสาวรชันี สนุทรรีตัน์  เลขานุการ 
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1. นายทวศีกัด ิกออนนักลู�                                  ที ปรกึษา 

2. นางชฎามาศ ธวุะเศรษฐกุล                          ที ปรกึษา 

3. นายภาสกร ประถมบุตร             ประธานคณะทาํงาน 

4. นายเฉลมิพล ชาญศรภีญิโญ                        รองประธานคณะทาํงาน 

5. นายเกยีรตศิกัด ิศรพีมิานวฒัน์�                คณะทาํงาน 

6. นายกติต ิวงศถ์าวราวฒัน์                      คณะทาํงาน 

7. นายกมล เขมะรงัษ ี                     คณะทาํงาน 

8. นายราชพร เขยีนประสทิธ ิ�                        คณะทาํงาน 

9. นางสาวกาญจนา วานิชกร                       คณะทาํงาน 

10. นางสาวกษติธิร ภูภราดยั                      คณะทาํงาน 

11. นางสาวกษมา กองสมคัร                         เลขานุการคณะทาํงาน 
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Executive Summary 
Second Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2009-2012) 

 
 
I. Background 
 
Thailand’s Information and Communication Technology (ICT) policy for 2001-2010 (IT 2010) places 
a priority on the role of ICT in social and economic development by emphasizing the improvement of 
the quality of life and society through developing a knowledge-based society.  The policy provided 
the framework for developing the First ICT Master Plan (2002-2006) which was approved by the 
Cabinet on 25 September 2002 for adoption by all ministries, departments and state enterprises as 
the guideline for developing or adapting their ICT master plans in order to ensure consistency. On 
11 September 2007, the Cabinet called for an extension of the First ICT Master Plan until 2008. The 
ICT Ministry, in collaboration with the National Electronics and Computer Technology Center 
(NECTEC), accelerated the development of the Second ICT Master Plan for 2009-2012. 
 
The Second ICT Master Plan carries forward policies from the IT 2010 policy framework and the 
First ICT Master Plan. At the same time, it puts in place new policies and sharpens the focus on 
certain key areas, in response to technological, economic and social changes that have presented 
both opportunities and challenges to Thailand. It addresses existing weaknesses and builds up on 
existing strengths, so that Thailand can maximize benefits from ICT in social and economic 
development in the most efficient and effective manner, in order to achieve the development goals 
laid out in the National Economic and Social Development Plan. 
 
II. Thailand’s ICT development context  
 
2.1 Economic and social development direction in the Tenth Five-Year Plan 
 
The Tenth National Economic and Social Development Plan (2007-2011) is the primary plan 
directing social and economic development in Thailand. The underlying philosophies which have 
been applied to the Plan are the Sufficiency Economy principle and the human-centric approach to 
development. The vision of the Plan is to create a “Green and Happiness Society, where Thai 
people have both morality and knowledge and are abreast of global developments; families are 
close-knit; communities are strong; society is peaceful; the economy is of high-quality, stable and 
just; and the environment is sustainable. This society should be managed under the system of good 
governance, as a democracy with the king as the head of state and as a dignified member of the 
world community.”  There are five strategies for the achievement of the Plan’s goals, as follows: 
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1. Improving the quality of life of Thai people and society through the development of a 
knowledge-based society, so that people will be in good shape both spiritually and 
physically, have good balance, are able to grasp religious principles, have both morality and 
knowledge, have right livelihood and enjoy stability in life. 

2. Strengthening communities and society as a stable base for the country, so that 
communities are peaceful and free from poverty. 

3. Adjusting the structure of the economy to be more balanced and sustainable, so that the 
economy will be robust, by building an economy that has more balance, stability and 
economic justice. 

4. Ensuring biodiversity, a stable natural resource base and environmental quality, in order to 
safeguard the natural resources, conserve environmental quality and lay the foundation for 
the adjustment of the economic structure to develop biodiversity. 

5. Reinforcing governance of the country by improving governance in all sectors, including 
democratic knowledge.    

 
The Plan refers to reinforcing and promoting ICT in various aspects, for instance, developing ICT 
infrastructure in order to support economic sector restructuring, the use of ICT to access education 
resources for life-long learning, and ICT for the development of government services and 
administration in the form of e-Government.   
 
In addition to the National Economic and Social Development Plan, there are also other national 
policies and plans that have been developed by other agencies to move Thailand towards a 
knowledge-based society and economy. These policies and plans, although differing in emphases in 
accordance with the different responsibilities and purposes of each agency, nonetheless share the 
same direction. They also refer quite clearly to the role of ICT in development, with common policies 
as follows: 
 

• Human resource development, as people are the foundation for national development. 
• Economic and industrial development, emphasizing strategic industries (agriculture, 

manufacturing and services).  
• Social and community development that allows for participatory approaches to local 

development and management, including the revival and transmission of Thai cultural 
diversity, such as way of life, customs, values and local wisdom. 

• Building of a stable natural resource base, by focusing on addressing environmental 
problems, including natural disaster warning.  

• Improvement of governance, by emphasizing transparency in the public and private sector 
and allowing the people to participate in the social and economic development process. 

• Infrastructure development and the establishment of specialized agencies and institutions to 
mobilize development. 



 4

2.2 The policy framework of IT 2010 and the First ICT Master Plan 
 
The Second ICT Master Plan was developed under the framework set by ICT policy for 2001-2010 
(IT 2010) which was approved by the Cabinet on 19 March 2002. The policy framework of IT 2010 
set the following targets: 
 

1. Build capacity in using technology as a tool for national development in order to leverage 
Thailand’s status as a “potential leader” country, as measured against the United Nations 
Development Programme “Technology Achievement Index”. 

2. Increase the percentage of knowledge workers to account for 30 percent of the labor force. 
3. Develop the Thai economy by increasing the value of knowledge-based industries to 

account for 50 percent of GDP. 
 
In order to achieve these targets, the IT 2010 policy framework has established five strategies for 
the concurrent development of the country and a knowledge-based society, namely: e-Industry, e-
Commerce, e-Government, e-Education and e-Society.  The underlying connections and common 
factors of the five strategies are innovation, knowledge, research and development, science and 
technology, and the development of human resources and basic telecommunication infrastructure.  If 
these five strategies are followed and the underlying factors are also strengthened, then the resulting 
development will be sustainable. 
 
The IT 2010 policy framework has been transformed into a strategic plan, namely the First ICT 
Master Plan (2002-2006), which has clearly set forth a vision, missions, objectives, strategies, 
workplans and activities, with the key goals as follows: 
 

1. Development and upgrade of the economy by using ICT; 
2. Enhancement of the competitiveness of the ICT industry; 
3. Development of human resources by increasing the application of ICT in education and 

training; 
4. Strengthening of rural communities for sustainable development. 

 
In order to achieve these ICT development goals, the First ICT Master Plan has devised seven key 
strategies, namely: 1) development of the ICT industry into a regional leader; 2) utilization of ICT to 
enhance the quality of life and society; 3) reform and enhancement of capacity for ICT research and 
development; 4) reinforcement of social capacity for future competition; 5) development of 
entrepreneurial capacity for future competition; 6) utilization of ICT in small and medium enterprises; 
and 7) utilization of ICT in government administration and services.  
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The Second ICT Master Plan has been developed with consideration for ensuring policy continuity 
within the framework of IT 2010, while rapidly addressing weaknesses that have hampered the 
comprehensive achievement of the goals of the First ICT Master Plan. 
 
2.3 The status of ICT development in Thailand 
 
In the global context, the development of ICT in Thailand can be considered average, when 
measured against worldwide indices such as the “Networked Readiness Ranking” and “e-Readiness 
Ranking” indices. However, when Thailand is compared to other countries in Asia, especially with 
neighboring countries such as Singapore and Malaysia, it turns out that they are more developed 
than Thailand in all the indices. 
 
The main factor holding back the development of ICT in Thailand in all indices is the readiness of 
the information and communication infrastructure, which is still insufficient and has limited coverage. 
This constrains the development and use of ICT, which is still inefficient and ineffective, in building 
up knowledge, developing enterprises and serving the government. Thus, the development of ICT 
infrastructure is an important issue that the Second ICT Master Plan must resolve. 
 
This analysis is consistent with the SWOT analysis carried out concerning the development of ICT 
within the five-year timeframe of the Master Plan. In terms of infrastructure, Thailand has developed 
the backbone network that has a higher transmission capacity and rate, which can meet the 
increasing user demand for information. However, the problem of digital divide still affects people in 
the provinces and remote areas, and those who are disadvantaged such as the people with 
disabilities. Thus, the network needs to be expanded in both geographic coverage and quality in 
order to be more effective, particularly in order to ensure last mile access. 
 
Constant technological development, including technological convergence among computer 
technology, communication technology and broadcasting technology provides Thailand with more 
choices. Thailand can take advantage of these advances in order to improve the effectiveness of the 
existing infrastructure and, at the same time, reduce the digital divide in the provinces or remote 
areas, by using technology with higher transmission effectiveness that is available at lower prices.    
 
In terms of ICT human resources, there has been a continuous expansion alongside the expansion 
of ICT usage. Presently, Thailand has a growing skilled labor force both in the public and private 
sector. Graduates in related fields at the tertiary and vocational level are also increasing. 
Nonetheless, there is still a major shortage of ICT human resources, both in terms of quantity as 
well as quality, particularly highly-skilled personnel and specialized personnel in various sub-sectors. 
Although the ICT HRD situation is still regarded as a weakness, nevertheless, Thai ICT human 
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resources are considered to have high potential in software production, animation and various forms 
of digital entertainment media. 
 
For the general public, the usage of ICT is still low and limited in coverage. The majority of the Thai 
public access information through traditional media (such as television and radio), more so than 
through computer technology.  The group of ICT users is smaller than other groups, such as those 
in remote areas, the disabled persons and the elderly.  In addition, the general public uses ICT in 
inappropriate ways, such as 1) prevalent use of ICT for entertainment (more than for educational 
purposes, commercial transactions or government transactions), 2) the inflow of foreign cultures and 
inappropriate content, and 3) the rise in computer crime.  Thus, in planning the development of ICT 
in the future, this variable should also be considered. 
 
In terms of the public sector, most government units still lack personnel who are knowledgeable 
about ICT and the applications of ICT in order to improve the effectiveness in undertaking work.  
Even though all government units have a Chief Information Officer (CIO), however, most CIOs still 
lack knowledge, understanding and skills in technology. Furthermore, government units also face a 
lack of ICT personnel, due to the lower benefits and incentives.  
  
In terms of management, there are many government agencies and state enterprises which are 
responsible for directing, handling and promoting ICT development, such as the Ministry of 
Information and Communications Technology (and agencies under its umbrella), the National 
Telecommunication Commission (NTC) and the National Electronics and Computer Technology 
Center (NECTEC). Nonetheless, the SWOT analysis shows that there are many areas of concern 
regarding ICT management in general. The role and responsibilities of these agencies still overlap, 
resulting in overlapping activities that are not well integrated.  Furthermore, the agencies are not 
well-coordinated. In addition, the management of ICT programs still lacks effectiveness, since 
activities are undertaken in an uncoordinated manner, often in different directions. A clear 
coordinating mechanism is still lacking in the implementation of policies. ICT workplans are also not 
integrated and budget allocations are not coordinated. An important problem and obstacle is the lack 
of an agency responsible for ensuring that activities are undertaken in accordance with the ICT 
Master Plan. An effective monitoring and evaluation system for this is still lacking. 
 
In summary, the SWOT analysis by stakeholders of ICT development in Thailand shows that 
Thailand’s ICT development and usage has continuously increased. Its strengths include a clear 
promotion policy, increased number of ICT personnel, and expansion of the backbone network. 
There are also positive opportunities arising from external factors, such as the future expansion of 
the market and technological convergence that have led to new services, which in turn has 
diversified consumer choices and increased opportunities for e-commerce.  The areas which require 
further attention are the many weaknesses that still remain. The most urgent issues that should 



 7

be addressed in the timeframe of the Second Master Plan are the development of human 
resources, both in terms of quantity as well as quality, along with the improvement of national 
ICT governance whose effectiveness must be enhanced. Otherwise, these will become obstacles 
for the development of other activities, since these two issues are fundamental factors for 
development. 
 
III. Summary of the key principles of  the Second ICT Master Plan 
 

1. The Master Plan aims for the development of a knowledge-based society, which is 
consistent with the development objectives set forth in the National Economic and 
Social Development Plan, which is the key national development framework. 
 

2. The Master Plan seeks to ensure continuity within the policy framework of IT 2010 and 
the First ICT Master Plan by continuing to emphasize the development and application 
of ICT for e-Commerce and e-Industry (fifth and sixth strategies), e-Education and e-
Society (first and third strategies), and e-Government for the promotion of good 
governance in government administration and services (fourth strategy). In addition, it 
also places a priority on carrying forward activities in the First Master Plan that have 
not achieved their targets, in order to demonstrate rapid progress. 

 
3. The Master Plan emphasizes addressing two current weaknesses as a first priority, 

namely: 1) developing people who are smart and information literate (see the following 
section for definitions) and 2) managing ICT at the national level in accordance with the 
principles of good governance.  In addition, it also places a priority on accelerating the 
development of the high-speech network with universal access and reasonable prices. 
This is considered key infrastructure for the development of the knowledge economy 
and society that is dependent on ICT as a driver, and is an area in which Thailand still 
lags behind many other countries. 

 
4. The Master Plan provides practical guidelines consistent with the sufficiency economy 

philosophy that aims for development which is balanced with internal strengthening, 
through: 

i. Developing people so they will have the capacity to develop the products that 
they consume.  Strengthening domestic industries by promoting research and 
development and supporting businesses so they can be self-sufficient in the 
long term. 

ii. Taking into consideration the existing resources and their judicious use. 
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5. The Master Plan prioritizes development and use of ICT in order to strengthen the 
competitive advantage of the economic sector in which Thailand has potential, while 
building on its’ uniqueness of local wisdom, Thai culture and Thai identity.  In particular, 
these sectors include agriculture, tourism and health services.  

 
IV. Vision, Mission, Objectives and Goals 
 
4.1 Vision 
 
“Driving toward Smart Thailand through ICT” 
 
 
“Smart Thailand” refers to a society that develops and uses ICT in a smart manner and adheres to 
the principles of the sufficiency economy philosophy. People at all levels of society should be smart 
and information literate.  This leads to benefits for themselves and society as a whole. ICT should 
be managed with smart governance in order to support the development of a knowledge- and 
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.   
 
 
4.2 Mission 
 

1. Develop a labor force of adequate quality and quantity, including ICT professionals and 
personnel in other fields, at all levels, that are knowledgeable, skilled in the efficient use of 
technology and information literate, in order to develop Thailand into a knowledge- and 
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.   

 
2. Develop a high-speed ICT network with universal access, quality service and reasonable 

prices, in order to provide the main information infrastructure which all sectors can use in 
accessing information and building capacity, and which the business and industrial sectors 
can use in adding value to the nation’s economy. 

 
3. Develop good ICT governance, with proper mechanisms, regulations, management 

structure and monitoring system in place. This will allow for integrated development that is 
unified, efficient and participatory in order to support smart governance that is consistent 
with the goals of the National Economic and Social Development Plan. 
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4.3 Objectives 
 

1. To develop ICT professionals of adequate quantity and quality to meet market demand and 
personnel in other fields, at all levels, that are knowledgeable, skilled in the efficient use of 
technology, and information literate, in order to develop Thailand into a knowledge- and 
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.   

  
2. To develop good ICT governance using the sufficiency economy philosophy. It should 

emphasize independence, integration, judicious use of resources and participation by all 
stakeholders, in order to ensure that benefits from development will reach all stakeholders 
equitably, through using public-private partnerships as appropriate. 

 
3. To support economic sector restructuring for value creation of goods and services on the 

basis of knowledge and innovation by using ICT. 
 

4. To strengthen communities and individuals to access and use information in household and 
community activities, including seeking knowledge, building wisdom, participating in politics, 
governance and everyday life, in order to lead to self-sufficiency and poverty alleviation, 
especially among the disadvantaged, the disabled persons and the elderly. 

 
5. To build the capacity of ICT businesses and industries by emphasizing on  increased 

domestic value-added, research and development and the use of local wisdom, Thai culture 
and Thai identity, in order to develop Thailand into a knowledge- and innovation-based 
society and economy that are sustainable and stable.   

 
4.4 Goals 

1. Ensure that at least 50 percent of the population will have the knowledge and capacity to 
access, create and use information in an information-literate way in order to benefit 
education, work and everyday life. 

2. Raise the ICT readiness ranking of the country by 15 places in the Networked Readiness 
Rankings by 2013. 

3. Enhance the role and importance of the ICT industry in the national economy, by increasing 
its share of GDP to at least 20 percent by 2013. 

 
V.  ICT development strategy 
 
In order to achieve the objectives and goals in developing ICT under the conditions which are the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)of ICT development in Thailand, this 
Master Plan has issued six main strategies. The public and private sectors should collaborate in 
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implementing the strategies in 2009-2012. The aim is to use ICT in building the nation’s capacity to 
become self-sufficient and globally competitive, and for developing a knowledge-based society and 
economy that will lead to better quality of life of the population as a whole.  The six strategies are as 
follows:  
 
Strategy 1: Develop ICT professionals and general human resources who are information 
literate 

 
The aim of this strategy is to accelerate the development of the labor force of adequate quantity and 
quality to support the development of Thailand into a knowledge- and innovation-based society. Both 
ICT professionals as well as personnel in other fields, along with youth, the disadvantaged, the 
disabled persons and citizens at all levels should have the knowledge and skills to be information 
literate. This will lead to benefits at the individual level and for society as a whole. There are three 
key measures under this strategy as follows: 
 
1. The development of ICT professionals 
 
1.1  Produce tertiary and vocational graduates who have the necessary skills and qualities to meet 
the demand of the industrial sector. This requires ICT academics to develop their knowledge 
continuously and undertake research and development in advanced ICT.  There should be a 
mechanism for academics to work closely with business and industry counterparts in order to better 
understand the needs of the industrial sector. Teaching/learning methodologies at the bachelor’s and 
master’s levels should be improved in order to focus on practical applications in the industrial sector. 
Open source software should be promoted as a tool in teaching and learning. Research should be 
built up to promote a new generation of developers. Thailand is still lacking ICT personnel with 
advanced skills. In order to increase both quantity and quality in this area, universities or institutions 
specialized in ICT should be established, either through setting up new universities or upgrading 
existing ones. Graduates from other fields should be given the opportunity to study further in order to 
become trained ICT professionals. 

  
1.2  ICT professionals working in the industrial sector should be further developed to have improved 
knowledge, skills and potential. Incentives need to be created for getting training and internationally-
recognized professional certification. A mechanism should be established for technology and knowledge 
transfer to Thai businesses from multinational companies that take part in government ICT projects. This 
will provide an incentive for businesses to invest in the development of ICT professionals. 
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2.  Development of personnel in other fields and the general public  
 

2.1 ICT should be used as a tool for teaching and learning in education at all levels, with a priority 
emphasis on basic education. The upgrade in ICT skills of teachers should be undertaken in 
conjunction with curriculum reform to improve skills in thinking, analyzing and problem-solving by 
using ICT as a tool. At the same time, the ethics of using ICT should also be taught as part of the 
required curriculum at all levels. Electronic teaching materials should be developed, knowledge 
resource repositories in schools should be established, and online communities of students should 
be promoted as a platform for knowledge exchange and self-expression.  In the promotion of various 
education activities, public-private partnerships should be encouraged and monitoring should be 
carried out at regular intervals. 

 
2.2  ICT education outside the formal education system should be developed in order to promote 
life-long learning.  Community ICT centers should be set up that provide a range of electronic media, 
training for users, access to sources of central and local knowledge as well as information that will 
benefit livelihoods and everyday life. Databases and applications that are user-friendly and 
searchable, either through a computer or mobile phone, should be developed to assist in improving 
livelihoods and everyday life. 
 
2.3  ICT skills should be developed among labor forces in the workplace, in order to apply ICT for 
improving efficiency and effectiveness.  Incentives should be given to workplaces to invest in ICT 
knowledge and skills development, either through conventional training or an e-Learning. 
 
2.4  ICT education should be developed for the disadvantaged, the persons with disabilities and the 
elderly. ICT hardware, software, assistive technologies, educational materials and digital content 
should be produced and disseminated for different disadvantaged groups. Different measures should 
be put in place to provide opportunities for the disadvantaged to access information in an equitable 
manner. This includes research and development of necessary assistive technologies for persons 
with disabilities and ICT training for the elderly. 
 
2.5  ICT knowledge and skills should be developed for public sector employees. ICT knowledge and 
skill standards should be established for public sector employees at all levels. Public sector 
employees should be trained to have the knowledge, capacity and skills that are in line with the 
standards at their level. A specialized ICT training center for public sector employees should be 
established. Incentives, compensation and opportunities for advancement of ICT personnel in the 
public sector should also be developed. 
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3. Other support measures for overall human development  
 
This includes the development of a database of the national ICT workforce to be used in human 
resource planning; promotion of associations, clubs and networks that promote the use of ICT in a 
creative and beneficial way; and translation of foreign language books into Thai for dissemination 
through various channels. 
 
Strategy 2:  Improvement of National ICT governance 
 
This strategy aims to improve mechanisms and processes of ICT management and  monitoring to 
achieve good governance by giving priority to ensuring operational independence, efficient use of 
resources and participation from all sectors.  
There are four key measures under this strategy as follows: 
 
1. Improve the national ICT management structure  

  
A few agencies responsible for various aspects of ICT development should be put in place or 
strengthen.  These include: a central agency in the ICT Ministry that is responsible to drive the  
national ICT agenda, including promoting and monitoring the implementation of the Master Plan, the 
agency to drive the implementation and enforcement of the e-Transaction Act BE 2001 and 2008, 
and support the e-Transaction Commission, the agency/unit responsible for cyber security.. A 
mechanism should be developed for working in a collaborative and integrated manner among 
government agencies that are involved with national ICT development. An ICT Council should be 
established to serve as the representative of the private sector to assist in mobilizing public-private 
partnerships to advance the national ICT agenda. 
 
2. Improve the process of proposing and allocating budgets related to ICT by the public sector.  
 
This will ensure budget usage that is worthwhile and efficient, non-duplicating and consistent with 
the directives in the ICT Masterplan. 
 
3. Develop or improve related laws and regulations and their enforcement mechanisms in order 
facilitate the use of ICT and the conduct of e-Commerce/e-transaction.  
 
This includes improving the rules and regulations concerning ICT procurement in the public sector to 
be more effective and result-oriented, by putting more emphasis on the desired results and quality 
rather than considering only price. Furthermore, government agencies should be allowed to hire ICT 
architects, software designers, or other specialized consultants to help in the various phases of ICT 
procurement process.  
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4. Improve the national ICT development indicator database system. 
 
This will support the monitoring and evaluation of national ICT development and the implementation 
of the ICT Master Plan. 
 
Strategy  3: Develop ICT infrastructure 
 
This strategy aims to develop and manage ICT infrastructure in order to provide universal access to  
businesses and citizens around the country, including the disadvantaged and people with disabilities. 
It will encourage businesses to put in place infrastructure that can keep up with technological 
evolution, in order to meet increasing consumer demand. The infrastructure should support 
multimedia services, e-Commerce and other services that are useful for modern lifestyles in a 
knowledge-based society. At the same time, this strategy also focuses on reducing the digital divide 
which will then lead to a peaceful and happy society where people enjoy a better quality of life.  
There are four key measures under this strategy as follows: 
 
 
1. Expand the types of services, expand service coverage areas and improve the efficiency of the 

communication network  
 
This should be undertaken under the principle of fair and open competition and should yield practical 
results. Both domestic and foreign investment should be encouraged. Thai businesses should be 
supported, especially for local businesses to provide last mile access.  In accordance with the 
sufficiency economy theory, expanding ICT infrastructure should follow the principle of focusing first 
on provincial centers and Muang districts around the country, before expanding to the other areas in 
due time. 
 
2. Accelerate the achievement of information security  
 
Information security should be ensured for government agencies and agencies involved with the 
nation’s critical infrastructure. Knowledge and awareness about the dangers and impacts that may 
occur should be developed in order to devise protection  measures and appropriate solutions.   
 
3. Develop ICT infrastructure to upgrade education and life-long learning 
 
Incentives should be developed for businesses to develop ICT infrastructure for education. ICT 
budgets should be allocated to schools, covering equipment cost, service fees and funds for training 
staff. In terms of non-formal education and life-long learning, ICT infrastructure should be provided 
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that is suitable for each facility, such as local libraries and community information centers, in order to 
provide electronic services and promote education for other groups in the community. At the same 
time, local content should be developed that will be useful for community education, work, well-being 
and public health.   
 
4. Develop ICT infrastructure for key social sectors responsible for public safety and  quality of life 

of the citizen 
 
The government, in cooperation with the Telecommunications and Broadcasting Regulatory Agency, 
are to provide telecommunication resources and ICT networks to serve the key social service 
sectors, including public health, monitoring, disaster warning and post-disaster management. 
Appropriate ICT budget will be allocated to agencies responsible for these activities, such as 
hospitals and clinics in rural areas around the country, national disaster management center. 
 
5. Increase the efficiency of telecommunication and ICT network resource management 
 
A database of national telecommunication networks should be developed in order to identify areas 
that are underserved. Technological progress and trends should be studied and analyzed regularly 
and in a continuous manner in order to compare various technology alternatives in order to be able 
to respond to the impacts that may have been caused by technological developments. Examples are 
the study on appropriate transition mechanism in response to the switch from analog to digital 
broadcasting and frequency reallocation to proper ICT services to reduce the digital divide, the 
impact of technological convergence, or the development of consumer protection policy related to 
telecommunication and ICT services in line with global standards.  
 
Strategy 4: e-Governance 
 
Government agencies should use ICT to improve governance in administration and services. A 
citizen-centric approach should be adopted to provide services in an efficient, effective, transparent 
and fair manner.  Participation from all relevant sectors should be encouraged.    
 
1. Strengthen central agencies responsible for setting the framework and standards needed for 

developing electronic government services in an integrated manner 
 
A central agency should be in charge of designing the Government ICT Architecture, devising a 
policy framework for information and information-sharing, and setting needed ICT standards in line 
with global standards.  This will allow all government agencies to link and exchange information in a 
united and efficient manner. The establishment of a Civilian Map Department, as per the Act  
Amending Ministry, Sub-Ministry and Department, B.E. 2545, should be accelerated and completed 
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by 2552, in order to take charge in the development and management of the National Spatial Data 
Infrastructure (NSDI), so that spatial data can be integrated and shared among agencies as quickly 
as possible. 
 
2. Develop electronic services by all government agencies 
 
All government agencies should adjust their information and management systems in order to link 
with the main infrastructure, such as TH e-GIF, NSDI and GIN. All government agencies should use 
ICT as a way to promote and support participation by civil society in national administration. 
 
3. Strengthen ICT capacity for provincial government agencies and local government units 
 
Local government units should designate personnel to be responsible for ICT who will liaise with 
central government agencies in order to learn about various standards and resource management, 
and help promote ICT activities that are in line with central guidelines.  Mechanisms should be 
developed to encourage collaboration between the provincial CIO and CIO of the local governments  
in order to cascade the implementation of various ICT standards from the provincial level down to 
the local government unit level.  
 
Strategy 5:  Enhance competitiveness of the ICT industry to add economic values and increase 
earnings 
 
This strategy seeks to enhance competitiveness of Thai ICT businesses by promoting research, 
development and innovation by the public sector, academic sector and private sector to upgrade 
technological capability of the Thai ICT businesses to more upstream technology.  Technology 
transfer of research outputs to businesses should be encouraged. The businesses environment 
should also be improved.  The priority sectors are software industry and digital content production 
industry, with the aim to increase the sector’s contribution to national economy and earnings.  For 
other industries that have potential, such as the electronics industry (embedded systems or 
advanced electronic design) and the telecommunications equipment industry, the focus will be on 
research and development to build upstream capacity. This will allow them to be developed into 
income-generating industries in the future.  There are four key measures under this strategy as 
follows: 
 
1. Provide funding support or subsidies to incubate new businesses 
 
In particular, financial assistance will be provided to support R&D projects to develop industrial 
prototypes. At the same time, the government should support investment in procuring equipment, 
intellectual property and central facilities to provide business consultancy for private companies to 
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rent and operate their business.  This will help reduce the risk and build competitiveness for start-up 
companies. 
 
2. Upgrade Thai ICT product and service standards to meet global standards 
 
Funding will be provided for research and development and innovation in ICT. This will help to 
create or build up the capacity of Thai businesses in producing more upstream technology.  A 
mechanism should be developed to help inventors and innovators register patents both domestically 
and abroad. At the same time, intellectual property protection regimes that are effective and 
enforceable should be developed, which will give impetus to businesses to continuously develop and 
innovate.  Furthermore, the institutions and mechanisms involved in testing and certifying the quality 
of locally produced ICT goods and services should be strengthened. 
 
3. Create opportunities in marketing and competition for Thai businesses 
 
An ICT Council should be set up to serve as an interest group for private sector in ICT industry to 
push the industry development agenda for consideration by the government.  Having this kind of 
mechanism will strengthen the capacity of Thai private companies and help create opportunities in 
marketing and competition for Thai businesses in both the domestic and foreign markets.  In 
expanding the domestic market, government should be the lead consumer.  Domestic businesses 
should not be discriminated against by the conditions set in TORs for procuring ICT goods and 
services for government ICT projects.  For expansion to foreign market, the government should 
support Thai businesses by providing necessary information to help develop their marketing plans 
and providing assistance for them to join the trade exhibition in foreign countries. 
 
4. Promote domestic and foreign investment in ICT industries  
 
The government will make ICT infrastructure universally available and accessible in order to attract 
ICT investment in up-countries, especially in regional provincial centers.  Incentive mechanisms and 
measures should be provided for foreign investment in ICT industries, especially high-tech ones. At 
the same time, mechanisms should be developed to encourage knowledge and technology transfer 
from multinational corporations to Thai companies. 
 
Strategy 6: Use ICT to build sustainable competitiveness for Thai industries 
 
This strategy aims to promote access and use of ICT in the production of goods and services in all 
sectors to enhance competitiveness by increasing domestic value-added and at the same time being 
environmentally friendly. This will help prepare businesses to compete under global free trade 
regimes in the future.  Special emphasis will be given to sectors in which Thailand has comparative 
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advantage and potential to compete, such as agriculture, health services and tourism. Small and 
medium enterprises (SMEs) as well as community enterprises will also be targeted for development.  
There are five measures  under this strategy as follows:  
 
1. Build awareness and develop capacity in ICT for businesses 
 
This will promote the use of ICT in business operations, including the management of logistic 
systems to achieve greater efficiency and effectiveness. 
 
2. Build confidence in electronic transactions 
 
The government should build confidence among businesses and consumers in using electronic 
transaction by expediting the necessary laws and regulations that are in the development pipeline.  
Furthermore, the enforcement mechanism of existing laws and the upcoming ones should be 
strengthened for greater efficiency and effectiveness.   On-line consumer protection mechanisms 
should also be strengthened.   
 
3. Promote the use of ICT in strategic manufacturing and service sector  
 
This measure gives special emphasis to agriculture, health services and tourism sector. 
Development priorities are to build and link necessary databases relevant to each sector that are 
conformed to global standards, as well as to develop and disseminate information to stakeholders in 
the value chain for use in marketing and promotion of goods and services. The development of 
goods and services in these sectors should take advantage of local wisdom, Thai culture and Thai 
identity. 
 
4. Enhance competitive capacity of small and medium enterprises (SMEs) and community 

enterprises 
 
SMEs should be able to access and use ICT in undertaking business transactions.  Necessary 
incentives should be given to encourage ICT investment.  E-commerce for local products, such as 
OTOP, should be promoted, taking the advantage of Thai wisdom and local cultures in creating 
value for goods and services, especially those with high market potential.  In this regard, existing 
facilities and locally available ICT infrastructure, such as sub-district information centers, should be 
used to to the greatest extent.  
 
5. Promote the use of ICT in energy-saving measures to reduce business expenditures and 

enhance sustainable competitiveness   
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Research projects concerning the use of ICT for energy-saving measures should be promoted in 
order to reduce operating expenditures and promote competitive capacity at all levels.  Furthermore, 
energy savings projects that have high potential for success should be promoted or supported on a 
pilot basis, such as virtual online conferences on high-speed networks and intelligent transport 
system, etc. 

On an ending note, the successful implementation of the 2nd ICT master plan requires the setting 
up of governance mechanisms that manage, monitor, and evaluate the plan performance in order to 
ensure efficiency and effectiveness.  The principles of implementation can be summarized as follows: 

• Assigning clear ownership of responsibility within the MICT for spearheading national ICT 
initiatives – Designated tasks include the formulation of ICT policy/ master plans, 
implementation, and setting up of committees -- made up of in-house staff as well as 
outside agencies -- to work on corresponding strategies.  

• Putting in place appropriate collaboration mechanisms – Examples include a mechanism 
to facilitate cooperation and integration across development-related government agencies; 
a resource allocation model that pulls together the ICT Master Plan, the budget plan, and 
the human resource plan; and a framework or basic guide for outside agencies to 
conducting a joint review of ICT initiatives with the policy coordinating unit of the MICT (to 
be established).   

• Appointing an ICT committee in each Ministry/Department to oversee the implementation 
and operationalization of their ICT plans – The committee is to be chaired by their 
Ministry’s CIO and must submit a progress report on their ICT projects every six months. 

• Providing a forum for the private sector to raise issues relating to ICT development – The 
roles of the private sector here involve working in conjunction with the government to 
promote skill standards for ICT professionals as well as representing the interests of 
business/entrepreneurs during a dialogue with the government that will promote public-
private-partnership (PPP) for ICT initiatives. 

• Creating a list of indicators to monitor and evaluate the level of success and impact of the 
2nd Master Plan – Databases on ICT core indicators as well as development indicators at 
all levels will be created and maintained by networked agencies responsible for the tasks. 
Resulting data will be integrated, analyzed and reported to the public. Also, these 
indicators must be regularly benchmarked with their counterparts worldwide so as to keep 
their definitions up-to-date and relevant.  

• Closely monitoring and evaluating the implementation of the plan – The monitoring of 
work plan will be done on an annual basis while the evaluation will be carried out at the 
middle of the ICT implementation plan (2011/ 2012). 
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แนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
 พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT-2020 Conceptual Framework) 
 
I.  บทนํา  

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคปจจุบันไดพัฒนามาถึงขั้นที่มีความซับซอน
และหลากหลาย  จนกระทั่งเปนเครื่องมือที่สาํคญัของโลก ของประเทศ ไปจนถึงการใชชีวิตประจําวันของ
ประชาชน  เปนเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมที่มนุษยเองทําลําบากหรือทําไมได  เปนองคประกอบสําคญัที่ทําให
ความเปนโลกาภิวัตนและสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในมิตติาง ๆ เกิดข้ึนได  แมในระยะแรกจะเริ่มจากความเปน
เครื่องมือสารสนเทศ เปนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารของมนษุย เปนเครื่องมือที่เอือ้ตอผลิตภาพ (Productivity 
Tool)  แตตอมาไดเกดินวัตกรรมตาง ๆ ตามมาอยางรวดเร็วที่วิวัฒนาการมาเปนมูลคาเพิ่มอื่น ๆ ทั้งตอเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก และของประเทศ  และยังคงเดินหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยดุยั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่มี
แนวโนมที่เปดกวางใหคนทั่วโลกสามารถมสีวนรวมในความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเสรี  ผานแนวคดิและระบบใหมๆ  
เชน Open Source และ Wikipedia เปนตน 

องคประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
(Telecommunications)  ฮารดแวรและชิ้นสวน (Hardware and Components)  ซอฟตแวรและบริการ (Software 
and Services)  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือผูบรโิภค (Consumer Electronics)  และเนื้อหาสาระและสือ่ (Content 
and Media)  อยางไรกต็าม ในรอบ 10 ปที่ผานมา ความเชื่อมโยงขององคประกอบเหลานี้ปรากฏออกมาในรูป
ของระบบอินเทอรเน็ต  ซึ่งอาจนบัไดวาไดเปลี่ยนโลกไปอยางสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆ  

ในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีทั้งการผลิตและการใช  อาจกลาวไดวา
ประเทศไทยอยูในฐานะผูใชเทคโนโลยีมากกวาในฐานะผูผลิต  การเปนผูใชที่ดยีอมสงผลตอประสิทธิภาพและการ
เพ่ิมมูลคาใหกับกิจกรรม  อยางไรก็ดีนโยบายแหงรัฐเพ่ือสงเสริมใหสังคมเปนผูผลิตก็ชวยค้ําจุนเศรษฐกิจของ
ประเทศไดมาก ดังตัวอยางที่เกิดข้ึนกับสหรัฐอเมริกา อินเดยี และเกาหลี เปนตน  แมประเทศไทยมีการสงออก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายแสนลานบาทตอป แตกย็ังเปนความทาทายที่จะทําใหมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตซึง่
สวนใหญเปนฐานการผลิตของบริษัทขามชาติ (Multinational Corporations) กอใหเกดิความรู การถายทอด
เทคโนโลยี และการตอยอดเทคโนโลยีสําหรบัคนไทยและอตุสาหกรรมไทยขึ้นมาได  สวนอตุสาหกรรมการผลิต
ทางดานอื่น ๆ เชน ซอฟตแวรและสื่อตาง ๆ ก็ยังมีขนาดเล็ก  การพัฒนาขีดความสามารถทางดานนี้จึงข้ึนอยูกับ
นโยบายของรฐัที่จะสงเสริมทั้งเพ่ือการสงออก การลดการนําเขา และการบริโภคภายในประเทศ  ซ่ึงขึ้นอยูกบัการ
อดุหนุนการวิจัยและพัฒนาและการสรางและพัฒนากําลังคนเปนสําคัญ  ดังตัวอยางของประเทศใหญเล็กที่เปนผูนํา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปจจุบัน 

ในฐานะผูใชเทคโนโลยีมีการแพรกระจายอยางกวางขวางในสังคมไทย  ทั้งการใชในระดบัสวนบุคคลไป
จนถึงการประยกุตใชเพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม  นับตั้งแตการจัดงานปแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 (Thailand IT Year 1995) เปนตนมา  ประเทศไทยมีพัฒนาการในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไปใชประโยชนอยางกวางขวางและหลากหลาย  ทั้งในการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ  การใชลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  การใชในกระบวนการ
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เรียนรูเพ่ือประโยชนทางดานการศึกษา  ตลอดจนการใชในภาคประชาสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ดังระบุไวใน
รายละเอยีดทั้งในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระดับชาติ  แผนพัฒนาในระดับหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการใชงานในระดับองคกร ชุมชน และครอบครัว  อยางไรกต็าม  การกําหนด 
แนวทางการพัฒนาทั้งการผลติและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในระยะยาวจะชวยทําใหกระบวนการ 
พัฒนามีเอกภาพและมีการใชทรัพยากรอันจํากัดอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 

กรอบแนวคดิการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระยะยาวนี้ครอบคลุมชวงเวลาระหวาง
ปจจุบันไปจนถึงป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  เพ่ือนําไปสูนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารชวง 10 ป
ระยะที่สามนบัตัง้แตมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบัที่ 1 (IT-2000)  และฉบบัที่ 2 (IT-2010) เปนตนมา   
โดยพิจารณาจากความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  รวมทั้งนัยยะที่มตีอเทคโนโลยีน้ี  ในขณะเดยีวกันยังพิจารณาจากพัฒนาการในกรอบเวลาดังกลาว
ของตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองที่จะมีผลตอการพัฒนาสังคมไทย  โดยคาดหวังวาจากการมองจาก
ทั้งสองมุมจะทําใหแนวคดิมีความสมบูรณและมคีวามลงตัวในการกําหนดนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตรของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในประเดน็และมิติตาง ๆ ดังกลาว 
 
II. ภาพอนาคตทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และนัยสําคัญตอทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากรของประเทศกําลังมีผลกระทบในเชิงโครงสรางของสังคมไทย โดยรายละเอยีด
การเปล่ียนแปลงดังกลาวประกอบดวย 

• ประชากรทั่วราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้นจาก 62 ลานคนในป พ.ศ. 2543 เปน 74 ลานคน
โดยประมาณในป พ.ศ. 2568  โดยมอีัตราเพ่ิมทีล่ดลง  คือจากเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 เปนรอยละ 
0.61 ในหาปแรกและหาปหลังของชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ 

• เมื่อพิจารณาจากประชากรเปน 3 กลุม คือ ประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยแรงงาน และประชากร
วัยสูงอายุ พบวา ความไดเปรยีบเชิงโครงสรางประชากรไทยกาํลังจะหมดไป หรืออีกนยัหนึ่งการ
ปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) ใกลสิ้นสุดลง  ซ่ึงหลังจากนั้นจะมีผลทําใหตองเรง
เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของประชากรวยัแรงงานอยางจริงจังจากประสบการณของหลาย
ประเทศในโลก   

 
แผนภาพที่ 1 โครงสรางประชากรไทย  เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563 

ที่มา:  ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2563 
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• ประชากรวัยเดก็ไดลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 24.65 ในพ.ศ. 2543 เปนรอยละ 19 ใน  
พ.ศ. 2563 ดวยหลายเหตผุล รวมถึงผลจากการคุมกําเนิด  สถานภาพการสมรสที่เปล่ียนไป  
ทั้งที่เปนโสดมากขึ้น คูสมรสมแีนวโนมที่มีอายแุรกสมรสเพิ่มข้ึน  การมีบุตรจํานวนนอยลงและ
บุตรคนแรกเกดิเมื่อคูสมรสมอีายุสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลจากการหยารางที่เพ่ิมข้ึนอีกดวย 

• สัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่งจากรอยละ 9.43 ใน พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 
16.78 ใน พ.ศ. 2563 เมื่อประเทศยางเขาสูสังคมสูงอายุ  การสาธารณสุขที่กาวหนาเอื้อให
ประชากรมีอายทุี่ยืนยาวขึ้น  

• วัยแรงงานแมจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจาก 41 ลานคนใน พ.ศ. 2543 เปน 45 ลานคนโดยประมาณ
ใน พ.ศ. 2563 หากแตโดยสดัสวนประชากรแลว วัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง จากรอยละ 65.91 
เปนรอยละ 64.21 ใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดบั 
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แผนภาพท่ี 2 สัดสวนของประชากร 3 กลุม  (ป พ.ศ. 2550-2563)                       
ที่มา:  ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

ความเปลี่ยนแปลงจากการคาดการณดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมการเชิง
นโยบายเพื่อปรับตัวในระดับโครงสรางเชิงยุทธศาสตรอยางเรงดวน  ไมวาจะเปนการปฏิรูปการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิผลเพ่ือทําใหประชากรในวัยเรียนมคีวามสามารถทัดเทียมอารยะประเทศ  และการสราง
กรอบการพัฒนาระบบการเรยีนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพ่ือรองรับความตองการของวัยสูงอายุ 
ประเด็นการออมและการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดทํางานจะเดนชัดมากขึ้นเรือ่ย ๆ เปนตน 

ในสังคมสูงอายน้ัุน  ประชากรวัยแรงงานจะตองแบกรบัผูสูงอายุ  โดยคาดวาอตัราสวนการเปนภาระจะ
เปลี่ยนไปจากปจจุบันวัยแรงงาน 6 คนตอผูสูงอายุ 1 คน เปนวัยแรงงาน 4 คนตอผูสูงอายุ 1 คนในป พ.ศ. 2560 
และวัยแรงงาน 3 คนตอผูสูงอายุ 1 คน ในป พ.ศ. 2570 การลงทุนเพ่ือยกระดบัผลิตภาพ (Productivity) ของวัย
แรงงานจึงเปนเรื่องสําคญัยิ่ง 
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แผนภาพที่ 3 อัตราสวนพึ่งพิงและสังคมสูงอายุ                     
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2551. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนองคประกอบหนึ่งในการบริหารจัดการโครงสรางใหม
อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย  อาทิ เชน การยกระดับผลิตภาพของแรงงานและธุรกิจ
อตุสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
ลดชองวางและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในวัยเรียน  หรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารเพ่ือสรางผูประกอบการใหมที่มาจากประชากรกลุมสูงอายุ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารสนบัสนุนวิทยาการทางการแพทยเพ่ือชีวิตทีย่นืยาว (Longevity Medicine) เปนตน 

2) วิกฤตทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงและมผีลกระทบกวางขวางไปทั่วโลก  ประเทศไทย
บริโภคและใชพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปริมาณที่สูงถึง 1.227 ลานลานบาทหรือรอยละ 20 ของ 
มูลคาผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ  โดยนําเขาพลังงานถึงรอยละ 12 ของผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ  
การนําเขาพลังงาน  มีการใชพลังงานเฉลี่ย 1.52 toe ตอคน และใชพลังงานไฟฟา 1,865 kWh ตอคน  ตองพ่ึงพิง
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึงรอยละ 65 ซ่ึงมีความเสี่ยงในดานความมั่นคง (Energy 
Security) เนื่องจากขาดความหลากหลายในการใชเช้ือเพลิงที่จะชวยกระจายความเสี่ยงในการผลิตไฟฟา  
ทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีปญหาในหลายดานหลายระดับ  นับตั้งแตการตัดไมทําลายปา ปญหาแหลงน้ําและการ
บริหารจัดการน้าํ ปญหามลภาวะอันเน่ืองมาจากการผลิตพลังงาน ตลอดจนปญหาขยะและของเสียตางๆ  ทั้งนี้ 
ปญหาสิ่งแวดลอมกอใหเกดิผลเสียตอสังคมในระยะยาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกดิภาวะโลกรอน (Global 
Warming) อันเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก นําโดยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคพลังงาน ขนสง 
อตุสาหกรรม และภาคการเกษตร  สงผลใหเกิดความแปรปรวนในภูมอิากาศของโลก อาทิ เชน ธารน้ําแข็งข้ัวโลก
เหนือที่ลดนอยลง นํ้าทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงข้ึน เปนตน  ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 
0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ  

อัตราสวนการเปนภาระ  วัยแรงงานตอผูสูงอายุ 

วัยแรงงาน 6 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

วัยแรงงาน 3 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

วัยแรงงาน 4 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

2550 2560 2570 
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ไดคาดการณความเปนไปไดของภาวะโลกรอน
ในศตวรรษนี้ (100 ป) พบวา ดวยภาพอนาคตตาง ๆ ที่พฤติกรรมของมนุษยเปนตัวกําหนด  จะทําใหปริมาณ 
กาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึนระหวาง 500-1,000 ppm  อณุหภมูิโลกเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1.5-5.1 องศาเซลเซียส  
นํ้าทะเลสูงขึ้น 0.09-0.88 เมตร ปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึนในเขตละติจูดเหนือ เขตรอนชื้น และเขตศูนยสูตร ในขณะท่ี
ปริมาณน้ําฝนลดลงในเขตทะเลทรายและเขตแหงแลง ความถี่และความรุนแรงของภยัธรรมชาตจิะเพ่ิมข้ึน ประเทศ
ที่มีเขตชายฝงที่สูงกวาระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1 เมตร รวมทั้งเมืองใหญและมหานคร 22 แหงจะมีความเสี่ยงที่นํ้า
ทะเลจะทวมถึง  สําหรับประเทศไทยเองคาดวาจะมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนประมาณ 1-2 เซลเซียส มีวันที่รอนจัดยาวนาน
ข้ึน และวันที่หนาวจัดสั้นลง  ปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึนในพื้นที่ที่มีฝนมากอยูแลว กอใหเกดิภยัพิบตัแิละน้ําทวม
ฉับพลันบอยครัง้ ซ่ึงรวมถึงเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ หาดใหญ และเชียงใหม  นอกจากนี้ยังมผีลกระทบตอผลผลิต
ทางการเกษตร ทรัพยากรประมง พ้ืนที่แหลงทองเที่ยว ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิกฤติ
ของทรัพยากรน้ํา เมื่อนํ้าตนทุนไมสามารถสนองตอบตอความตองการใชนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาค
การเกษตร 
  

 
แผนภาพที่ 4  การใชเชื้อเพลงิเปนพลังงานกอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ที่มา:  IEA World Energy Outlook, 2004. 
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การลดลงของน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือ (1979 / 2003)

ระดับน้ําทะเลเฉลีย่ที่อาจเพิม่ขึ้น (2000 / 2100)

1 ฟตุ

2 ฟตุ

3  ฟตุ

ความเสียหาย (เปน $ billion  ราคาป 2001)
จากภยัพบัิติเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ

28  
แผนภาพท่ี 5  ผลกระทบทางตอสภาพแวดลอม และภัยพิบัติ 

ที่มา:  Munich Re Group                                             
 

การแกปญหาระยะยาวทางดานพลังงานประกอบดวยปจจัยหลายดาน รวมถึงการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาวะพลังงานของประเทศเพื่อนําไปสูความตระหนักในการประหยดัพลังงาน  การสงเสริมการผลิตการ
ใชพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน  การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร  การลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยีดานพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมอันเนือ่งมาจากการใชพลังงาน  การสรางสมดุลของนโยบาย
การเกษตรเพื่อพลังงานและการเกษตรเพื่ออาหาร (พืชพลังงาน vs พืชอาหาร) โดยถอืความมัน่คงดานอาหาร 
(Food Security) และความมั่นคงดานพลังงาน (Energy Security) เปนหลัก  สวนการแกปญหาระยะยาวทางดาน
สิ่งแวดลอมน้ันก็ประกอบดวยปจจัยหลายดานเชนกัน  นับตั้งแตการสรางความตระหนักใหสงัคมและภาค
การศึกษาถึงความสําคญัของปญหาสิ่งแวดลอม  การสงเสริมภาคสังคมและโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเศรษฐกิจให
คํานึงถึงความสมดุลและความพอเพียงในการผลิตและการบรโิภค การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือในภูมิภาคทางดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในภาวะวิกฤตดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม  เมื่อเกิดความจําเปนที่จะตองประหยดัพลังงานมากขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับปจเจกบุคคล  กอใหเกิดกระบวนการและนวัตกรรมการใชชีวิตและการทํางานที่ 
ลดไปจนถึงเลกิใชพลังงาน  ซ่ึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการและ
นวัตกรรมตาง ๆ เหลานั้นจะปรากฎมากขึ้น  อาทิ เชน การใชระบบ Telework/Telecommuting/e-Work เพ่ือ 
เพ่ิมความยืดหยุนใหกบัพนักงาน  โดยการลดหรือเลิกการเดินทางไปยังสํานักงานและใชระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
รวมถึง Virtual Private Network, VOIP, VDO Conferencing และเทคโนโลยสีารสนเทศชนิดอื่นๆ ซ่ึงจะชวย 
ลดการใชพลังงานทั้งจากการเดินทาง จากไฟฟาสํานักงาน ตลอดจนสามารถลดเวลา ลดคาใชจาย หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีเครือขายความเร็วสูง (Broadband Network) 
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บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีหลายประเภท  อาทิ 
เชน ในการจัดการกับสาธารณภยั ซ่ึงมีหลากหลายกระบวนการนับตั้งแตการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแบบการ
พยากรณ (Prediction Modelling) การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมในการตรวจตดิตามสภาวะแวดลอม  
การสรางระบบเตอืนภัยอิเล็กทรอนิกสใหกบัสาธารณะและผูที่อาจไดรับผลกระทบ  การวางแผนในสภาวะฉุกเฉนิ 
(Emergency Planning)  ระบบเตือนภยัที่ทันการณ (Real Time Warning)  ระบบการจัดการกูภัยและการ 
แกวิกฤต (Dispatching and Crisis Management)  ระบบประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)  
และผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Impact Assessment) 

3) การกระจายอํานาจการปกครอง  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ไดบญัญตัิ
ใหมีกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  เพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกทองถิน่
อยางตอเน่ือง  โดยใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะ กระจายอํานาจทางการเงิน การถายโอนบคุลากร พัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบใหมคีวามสอดคลอง พรอมทั้งกํากับดแูลการถาย
โอนและสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ  ทั้งนี้มีภารกิจที่กําหนดไว 6 ดาน  ประกอบดวย  

• ดานโครงพื้นฐาน (การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมอืง และการควบคมุอากาศ)   
• ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข) 
• ดานการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (สงเสรมิประชาธิปไตย  

ความเสมอภาค สิทธิเสรภีาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาทองถิ่น   
การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการรักษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสนิ) 

• ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
(การวางแผนพฒันาทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) 

• ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม (คุมครองดแูล 
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ และการดแูลรักษาที่สาธารณะ) 

• ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (การจัดการดแูลโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ และการจัดการดแูลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต)ุ 

 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสิ้น 7,853 แหง แยกเปน : 
 องคการบริหารสวนจังหวัด                  75 แหง 
 เทศบาล     1,619 แหง 

   เทศบาลนคร       23 แหง 
   เทศบาลเมือง     140 แหง 
   เทศบาลตําบล   1,456 แหง 
  องคการบริหารสวนตําบล   6,157 แหง 
  การปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ        2 แหง  (กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) 
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ตามกฎหมายไดกําหนดให อปท.มีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสดัสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 20 และ 35 ในชวงระยะเวลาไมเกินพ.ศ. 2544 และ 2549 ตามลําดับ  อกีทั้งกําหนดการจัดเก็บภาษอีากร 
เงินอุดหนุน และรายไดอื่น เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการ ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีการโอนงบประมาณจาก
สวนกลางไปยัง อปท.เปนจํานวน 3-4 แสนลานบาท 

นับเปนการปรบัโครงสรางของประเทศครั้งใหญที่กิจการบรหิารบานเมอืงสวนใหญจะไดรบัการถายโอนจาก
สวนกลางไปยังสวนทองถิน่  ซ่ึงมีทั้งการยกระบบจากสวนกลางไปยังทองถิ่นโดยตรง และที่ทองถิ่นตองสรางขึ้นมาเอง
ใหเหมาะกับสภาพ  ดังนั้น ดวยกระบวนการดังกลาว  ในลักษณะหนึ่ง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน อปท. จึงไมตาง ๆ ในเชิงเนื้อหาและวธิีการกับระบบที่ติดตั้งในระดับประเทศ เชน ระบบ
การจัดเกบ็ภาษีอากร ระบบทะเบยีน ระบบบุคคล ในอีกลักษณะหนึ่ง อปท. จาํเปนตองคิดคนและสรางจาก
เทคโนโลยเีพื่อเอ้ือการพัฒนาทองถิ่น อาทิ เชนระบบสือ่สารในระดบัทองถิ่น  การรวบรวมและใชประโยชนจาก 
ภูมิปญญาทองถิน่  การพัฒนาอาชีพ  การยกระดบัผลิตภาพของเกษตรกร เปนตน 

4) ภาวะการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  การจางงาน (Employment) และตลาดแรงงาน (Labor 
Market) นับเปนหัวใจสําคัญในการบริหารประเทศไมวารัฐบาลใดกต็าม  สังคมใดที่ประชาชนมงีานทํา 
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนไมมากนัก ความยากจนระดบัตาง ๆ ในสังคมมีนอย สังคมนั้นมีศักยภาพ 
ที่จะเจริญกาวหนา มีคุณภาพชวีิตที่ดี และมักมปีญหาสังคมไมมากนัก  นโยบายรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การลงทุน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และอื่น ๆ จึงตองกํากับดแูลใหมีการประสานสอดคลอง
และเอกภาพเพื่อนําไปสูการจางงานอยางกวางขวาง 

โดยโครงสรางแลว เศรษฐกิจไทยมีความเปล่ียนแปลงมาอยางตอเน่ือง จากเดิมที่ข้ึนอยูกบัภาค
การเกษตรมาจนถึงปจจุบันซึ่งภาคบริการและภาคอตุสาหกรรมกลับใหญกวา กลาวคือ โดยมลูคาทางเศรษฐกิจ
แลว ภาคบริการมีขนาดใหญทีสุ่ด คิดเปน รอยละ 51.8 ของมูลคามวลรวมประชาชาติ ภาคอตุสาหกรรมมีขนาด
รอยละ 39.3 ที่เหลือเปนภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 8.9  ในขณะเดยีวกัน หากพิจารณาจากแรงงานทั้งหมด 
อาจกลาวไดวาสังคมไทยยังคงเปนสังคมเกษตร เน่ืองจากเรามีเกษตรกรเปนจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 39  
ของแรงงานทั้งหมด ในขณะทีแ่รงงานภาคบรกิารและอุตสาหกรรมมีจํานวนรอยละ 44 และ รอยละ 15 ตามลําดับ 

โครงสรางเศรษฐกจิไทย (สดัสวนตอGDP)

2533 2543

2547

ที่มา: สศช. และ ธนาคารแหงประเทศไทย

เกษตร 12%

อุตสาหกรรม 
29%บรกิาร 

59%

บรกิาร 
52%

เกษตร 9.4%

อุตสาหกรรม 
38.5%

บรกิาร 
51.8% อุตสาหกรรม 

39.3%

เกษตร 8.9%

อุตสาหกรรม 
36.4%

เกษตร 10.3%

2549

บรกิาร
53.3%

 

โครงสรางแรงงานไทย (สดัสวนตอแรงงานทัง้หมด)

2541 2544

25492547

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

อ่ืนๆ 7%

บริการ
38%

อุตสาหกรรม 13%

เกษตร     
42% บริการ 

40%

อุตสาหกรรม 15%

เกษตร 
40%

อ่ืนๆ 5%

อ่ืนๆ 3%
เกษตร 
38%

บริการ 
44%

อุตสาหกรรม 15%

บริการ 
44%

อุตสาหกรรม 15%

เกษตร 
39%

อ่ืนๆ 2%

หมายเหต:ุ แรงงานอืน่ๆรวมถงึผูวางงาน แรงงานต่าํกวาระดับ และผูรองาน  

แผนภาพที่ 6  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและแรงงานไทย 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ในแงการบริหารแรงงาน และทรัพยากรมนุษย สังคมไทยมีความทาทายในอนาคตในหลายมติดิวยกัน คอื 
• สองทศวรรษที่ผานมา ภาคการเกษตรทํามูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศลดลงตามลําดับ 

จากรอยละ 12  เปนต่ํากวารอยละ 9 ของ GDP  จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับผลิตภาพของ
ภาคการเกษตรทั้งระบบ อยางนอยใหมีสัดสวนตอ GDP เปนตัวเลขสองหลัก  โดยเฉพาะพัฒนาการ
ลาสุด ที่ทั่วโลกมีความตองการพืชพลังงาน ทําใหพืชอาหารเริม่ขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้น  

• ในรอบหลายปทีผ่านมา เกษตรกรนับแสนคนไดเลิกอาชีพในภาคการเกษตร หันมาทํางานใน
ภาคบริการและอุตสาหกรรมเปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) ประกอบกบัมแีรงงาน
ตางชาติทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและผดิกฎหมายเขามาทดแทนแรงงานระดบัลางเปนจํานวนหลาย
ลานคน  ดังนั้น เกษตรกรไทยในกลุมนี้จึงอาจไมมีการจางงานที่เหมาะสมรองรับอีกตอไป  ภาวะการ
วางงาน (Unemployment) และการทํางานต่ําระดับ (Under-employment) จึงอาจกอใหเกดิปญหา
สังคมไดในระยะยาว 

• สังคมไทยมีความสามารถในภาคบริการ  เรามีอุตสาหกรรมบริการใหญอยางเชน การทองเท่ียว  
อยางไรก็ตามภาคบริการเองมีขนาดใหญและหลากหลาย  ตามคําจํากัดความขององคการการคาโลก
ไดกําหนดภาคบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ไวในลักษณะตางๆ  
ซ่ึงนอกจากดานการทองเที่ยวแลว ยังมีภาคธุรกิจ คมนาคมสือ่สาร การศึกษา การแพทย การเงิน 
การขนสง รวมท้ังกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา 

• ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทมีแนวโนมจะเติบโตตอไป ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต 
สิ่งทอ ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และมีอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเรียกวาเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) เกิดขึ้นดวย เชน ภัตตาคาร ภาพยนต นวดแผนไทย แอนิเมชั่น เปนตน  
อตุสาหกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนตองการความสรางสรรค การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังกําลังคนที่มี
คุณภาพ                                                                                                                                            

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอกจากเปนอุตสาหกรรมในตัวเองแลว ยังเปน
องคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมอื่นอีกดวย ในอนาคตเมื่อนโยบายการผลิตในภาคการเกษตรมีความ
ชัดเจนและการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรรมทั้งระบบท้ังเพ่ือพืชอาหารและพืชพลังงานไดรับการกําหนดให
เปนวาระสําคญัของชาตแิลว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจะตองเขามามีบทบาทอยางนอยเปนสวนหนึ่ง
ของวาระดังกลาว ตั้งแตระบบฐานขอมูลไปจนถึงปญญาประดษิฐของภาคการเกษตร  ภาคบริการและอุตสาหกรรม
ก็เชนกัน ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตวัในภาคการผลติและบริการเหลานี้อีกมาก อาทิ เชน ระบบการ
ใหบริการแบบครบวงจรของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาคบรกิาร ระบบอตุสาหกรรมอตัโนมตัิในภาคอุตสาหกรรม 
ไปจนถึงโอกาสในอตุสาหกรรมบนฐานความรูใหม ๆ เชน อุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมฐานวัฒนธรรม 
และอตุสาหกรรมซอฟตแวรที่สามารถประยุกตเขากับธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาตางๆ ไดเปนอยางด ี

องคประกอบที่สาํคัญของการพัฒนาอาชีพและอตุสาหกรรมตาง ๆ นอกจากเทคโนโลยแีลว  ทรัพยากร
มนุษยถอืเปนปจจัยสําคญัในลําดับตน  จากแนวโนมที่ปรากฏในปจจุบัน รวมถึงกระแสโลกาภวิัตน ความสะดวก
ของการเดนิทางและคมนาคม  สื่อสารมวลชนที่ถึงกันทั่วโลก  รวมทั้งความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด
ทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนัน้  จะทําใหเยาวชนในยุค  
Post-Modern หรือ Post-Industrialization  เขาสูตลาดแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตางๆ ท่ีแตกตาง
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ไปจากอาชีพในอดีต  กลาวคือ ความเปนปจเจกในการทํางานและอาชีพสูงข้ึน  แรงงานไรสังกัดหรอืแรงงาน
อิสระ (Freelancing) มากขึ้น  การประกอบกิจการหลากหลายอาชีพในชวงชีวิตการทํางานมีมากขึ้น  แมกระทั่ง
การทํางานที่ใชทักษะความรูตางศาสตรเชิงบูรณาการก็จะมีมากขึ้นเชนเดียวกนั  หากเปนเชนนี้ นัยยะที่ตามมาคือ
จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเขมขนกวางขวาง  การศึกษาในอนาคตจะตองเปลี่ยนรปูแบบ
และการจัดการ เพ่ือใหบณัฑิตมคีวามสามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมของแรงงานในอนาคตได  และเปน
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงในอาชีพใดอาชพีหน่ึงนอยกวาปจจุบัน  ซ่ึงหมายความวาบัณฑิตที่จะมีอาชีพที่
มั่นคงนั้นควรมีคุณสมบตัิที่ดีทางวิชาการ พรอมกับคณุสมบตัแิละความสามารถในการสือ่สาร การเรียนรูดวย
ตนเอง การตดัสนิใจบนความไมแนนอนและความเสี่ยง การทํางานเปนทีม ทักษะทางดานภาษา การแกปญหา 
ตลอดจนความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม และคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของธรรมาภบิาล 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบวิถีชวีิตและทักษะของเยาวชนในยุค Industrial และ Post-industrial 

วิถีชวีิตและการทํางาน 
Industrial Post - industrial 

• Lifelong career 
• Long-term loyalty 
• Occupational identity 
• Work-study consistency 
• Org membership 
• Stable employment 
• Escalating salaries 
• Upward mobility 
• Foreseeable retirement  
• Constant networks 
• Stable relations  
• Security, certainty 

• Multiple careers 
• Multiple jobs 
• Blurred identity 
• Work-study mismatch 
• Possible free-lancing                   
• Frequent off-jobs 
• Precarious incomes 
• Fluctuating status 
• Unpredictable future 
• Varying networks 
• Changing partners  
• Insecurity, uncertainty 

ความสามารถที่พึงประสงค 
Industrial Post - industrial 

• Special skills 
• Planning & implementation 
• Navigating the bureaucracy 
• Following the heritage  

 

• Communications 
• Team-working 
• Human relations 
• Problem-solving 
• Risk-taking 
• Design & innovations  
• Personal responsibility 
• Continuous learning 
• Self-management 
• Ethics, values, principles 

  ที่มา:  Kai-ming Cheng, 2007. 
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5) ผลกระทบจากอาเซียน  ความเปล่ียนแปลงในเวทีโลกอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางการคา 
ตลอดจนอิทธิพลทางการเมือง วัฒนธรรม และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ไดสงผลใหเกิดการรวมตัวกันข้ึน 
ทั้งในลักษณะของกลุมประเทศในภูมิภาค ทั้งเพ่ือรวมพลังตอรองกับภูมิภาคอืน่ หรือเพ่ือสรางเงื่อนไขความรวมมือ
ระหวางกันเอง  ภูมิภาคเอเซยีตะวันออกเฉยีงใตหรอือาเซียนกเ็ชนกัน  นับตั้งแตการกอตั้งครั้งแรกจากการประชุม
ที่กรงุเทพฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ดวยสมาชิก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
และไทย ตามมาดวยบรูไน ดารสุซาลาม และอกี 4 ประเทศเพื่อนบานของไทย คือ เวียตนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา ปจจุบันอาเซียนมีประชากรรวมกันประมาณ 560 ลานคน บนพ้ืนที่ 
4.5 ลานตารางกิโลเมตร มูลคามวลรวมทางเศรษฐกิจเกือบ 1,100 พันลานเหรียญสหรัฐ และมูลคาการคาประมาณ 
1,400 พันลานเหรียญสหรัฐ   มีปฏญิญาที่ระบคุวามตองการของสมาชิกที่จะเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม พรอมกับสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
   

ตารางที่ 2  ขอมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Country Population ('000) GDP (US$m) 
GDP per 

capita (US$) 
Total trade 

(US$m) 

Brunei Darussalam 383 11,846 30,929 6,797 
Cambodia 13,996 6,105 436 4,749 
Indonesia 222,051 364,288 1,641 182,357 
Lao PDR 6,135 3,527 575 678 
Malaysia 26,686 149,729 5,611 292,969 
Myanmar 57,289 11,951 209 5,630 
The Philippines 86,910 117,132 1,348 98,560 
Singapore 4,484 132,273 29,500 510,104 
Thailand 65,233 206,552 3,166 256,797 
Vietnam 84,222 60,965 724 84,015 

 ที่มา:  www.asean.org 
   

วิสัยทัศนอาเซียนที่เรียกวา ASEAN Vision 2020 เปนความเห็นพองกันของผูนําในประเทศสมาชิกที่จะ
รวมมือกันในการพัฒนาและอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกนั  ในป พ.ศ. 2546 ผูนําอาเซยีนไดตกลงที่จะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ข้ึนใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมี 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  นอกจากนี้อาเซียน
ยังเปนกลไกในการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ กับประเทศและภูมภิาคอื่น ๆ เชน อาเซียนกับประเทศจีน 
ญี่ปุน และเกาหลี (ASEAN+3), ASEAN-India, ASEAN-EU  
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การรวมตัวของอาเซียนมีผลตอเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในหลากหลายมิติ เพราะ
โดยธรรมชาติของประชาคมจะทําใหมีการเคลื่อนยาย (Mobility) เกิดขึน้ในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการ
เคล่ือนยายของแรงงาน ธุรกิจ อตุสาหกรรม การลงทุน การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนขาวสารขอมูลและ
ความรู  เกิดมาตรฐานอาเซยีนในสาขา (Sector) ตาง ๆ ซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากประสบการณการรวมตัวของกลุม
สหภาพยโุรป  อตุสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและพันธมิตรในอาเซียนจะเกิด
มากขึ้นพรอม ๆ กับการแขงขัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารรัฐกิจ (e-Government) 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure) เทคโนโลยี
เพ่ือสังคม (e-Society) เปนแกนสาํคญันอกเหนอืจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่เอือ้ตอภาคการผลิตอื่นๆ  
ซ่ึงในแงของตลาดการคาและความรวมมอืนั้น เมือ่รวมกลุมแลวยอมตองวางกลยทุธในการแขงขันกับกลุมภูมภิาคอืน่ 
โดยมีเปาหมายตลาดและความรวมมอืที่สําคญั เชน จีน และอินเดยี เมือ่ทั่วโลกตระหนกัวาเปนศตวรรษของทั้งสอง
ประเทศดังกลาว  ความรวมมอืดังกลาวยิ่งเดนชัดขึ้น เมื่อทั่วโลกประจักษในผลของภาวะโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึน   
ในกรณีการลุกลามของวิกฤตการเงินของโลกอันเนื่องมาจากปญหาสินเชื่อดอยคณุภาพ (Subprime) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

6) ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรม และสังคมแหงการเรียนรู  ในรอบ 10 ปที่ผานมา หนวยงานตั้งแต
ระดับประเทศไปจนถึงองคกรตางตระหนักถึงการเขาสูยุคสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมฐานความรูหรือเศรษฐกิจ
ฐานความรู  แมกระทั่งกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบัที่ 1 ก็ไดกําหนด
แนวทางตาง ๆ เพ่ือพัฒนาไปสูเปาหมายสังคมแหงการเรียนรู เชน การตั้งเปาสัดสวนแรงงานความรู  และ
อตุสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐาน เปนตน  อยางไรก็ดี จะสังเกตเห็นไดวา  ภาวะของสังคมแหงการเรียนรูท่ี
เกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสโลกาภวิัตนก็ดี  หรือจากววิัฒนาการตอบสนองของสังคมภายในก็ด ี 
คอนขางจะมีความรวดเรว็และมีอิทธิพลมากกวาการกําหนดแผนงานของภาครัฐทางดานนี้ หรืออกีนยัหนึ่ง 
เมื่อประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนแผนไมมีพลวัตรเพียงพอ  ประเทศก็ไมสามารถจะกําหนดทิศทางในการมุงเขา
สูสังคมแหงการเรียนรูไดเทาที่ตองการ  เปนเพียงภาวะของสังคมจากแรงกดดนัภายนอกและการตอบสนองตาม
ธรรมชาติของสงัคมภายในที่เปนตัวกําหนดเปนสวนใหญ  ซ่ึงแนนอนวาภาวะดังกลาวทําใหสังคมและประเทศเสีย
โอกาสไปอยางนาเสียดาย  ทั้งที่มีนโยบายและแผนที่กําหนดไวลวงหนาแลว ดังปรากฏจากผลการประเมิน
แผนงานตางๆ ในอดีตทีผ่านมา 

อยางไรก็ดี หากมองไปในอนาคตระยะยาวแลว  ประเทศไทยยังมีชองทางที่จะพัฒนาไดอีกหลายมติิ  
โดยมองภาพอนาคตของความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีจ่ะเปนประโยชนตอ
ประเทศ  ในภาพกวาง ๆ  เราพอจะมองเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีการบูรณาการศาสตรตางๆ มากขึ้น
กวาเดิม  ทั้งที่เปนการทํางานรวมกันของผูเชีย่วชาญตางสาขา (Multidisciplinary หรือ Interdisciplinary) และ
แนวโนมในอนาคตที่จะตองมีการผลิตและพัฒนาผูเช่ียวชาญที่มคีวามเชี่ยวชาญศาสตรหลายแขนงในบุคคลคน
เดียวกัน (Transdisciplinary)  

นอกจากนี้ในภาพกวางของการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมนั้น  ยังสามารถพิจารณาไดจาก 
แนวโนมกระแสหลักของโลกและของประเทศ  เชน เทคโนโลยีเพ่ือการการแกปญหาโลกรอน  ชีววิทยาศาสตร  
(Life Sciences) ผลิตภณัฑขนาดเล็กแตฉลาด  เทคโนโลยีเพ่ือการมีอายยุืนยาว  เทคโนโลยีเพ่ือจัดการกับปญหา 
ภัยพิบตัแิละโรคระบาด  เทคโนโลยีเพ่ือการมีสวนรวมและปฏิสมัพันธในสังคม (Socialization) ทั้งในระดับสังคม
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และระดับโลก  เทคโนโลยีเพ่ือความพอเพียงของชุมชน  เทคโนโลยีระหวางปจเจกและรัฐ  ไปจนถึงเทคโนโลยีเพ่ือ
ความมั่นคง  เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย  เปนตน 

ตัวอยางในระดบัโลกของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซ่ึงจะเปนหลักในการวางตําแหนงการ
พัฒนาเทคโนโลยีของไทย อาทิ เชน ในป พ.ศ. 2548 มีการลงทุนในนาโนเทคโนโลยี 4-5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
และผลงานสิทธิบัตรราว 7,000 รายการ ลําพังของสหรัฐอเมริกาประเทศเดยีว  และคาดวาจะมีการลงทุนเพ่ือวิจัย
และการจดสิทธบิัตรนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น  ที่สําคัญท่ีจะเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยคอื การประยุกตนาโน
เทคโนโลยีจะแพรขยายไปยังอตุสาหกรรมเปาหมายอยางกวางขวาง รวมถึง วัสดแุละโลหะ เคมีและพลาสตกิ 
พลังงานและสิ่งแวดลอม การทหารและความมัน่คง สินคาอุปโภคบริโภค ยานยนตการบินและอวกาศ  
เซมิคอนดัคเตอร คอมพิวเตอรและอปุกรณสือ่สารและแสง ชีววิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ 
 

อุตสาหกรรมเปาหมายของนาโนเทคโนโลยี

Source: President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2005  

US

Japan

Source: J. of Nanoparticle Research, 2003

Source: NSF, President’s Council of Advisors
on Science and Technology

US

Japan

Asia

Europe

การลงทุนในนาโนเทคโนโลยี
เพิ่มสูงขึน้อยางรวดเร็ว สทิธิบัตรดานนาโน

เทคโนโลยีกเ็พิ่มขึ้นมาก

 

  แผนภาพที่ 7  ตัวอยางแนวโนมการขยายตัวและบทบาทของนาโนเทคโนโลย ี

ที่มา: U.S. President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2005; National Science 
Foundation; J. of Nanoparticle Research, 2003 

 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากมุมของเทคโนโลยีเอง  จึงมีประเด็นไมเพียง

การพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความตองการของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทาน้ัน   
แตจะตองตอบสนองตอการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนดวยดังตัวอยางขางตน  ในบางกรณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารอาจเปนองคประกอบสําคญั ในบางกรณอีาจเปนเทคโนโลยีเสริมที่มองไมเห็นแตขาดไมได   
การกําหนดแผนจึงตองคํานึงถงึภาพรวมและความจําเปนในการบูรณาการมากขึ้น 

7) การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง  พระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนนมิิตใหมของวง
การศึกษาไทยทีต่องการจะปฏิรูประบบการศึกษาไทย  โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ  การมีสวนรวมของสงัคม
ในการจัดการศกึษา  ตลอดจนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู  เปนครั้งแรกที่มีการกลาวถึงการกระจาย
อํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น  มีการกําหนดการศึกษาภาค
บังคับเกาป  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หลักสูตรแกนกลางที่สถานศึกษาจะจัดทําสาระหลักสูตรตามสภาพของตนเอง  
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มีจุดเนนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา และความรูในการประกอบอาชีพ  โดยยึดผูเรียนเปนสําคญั  รวมท้ัง
มีการยอมรบับทบาทของการจัดการศึกษาของเอกชน 

ในชวงเกือบหนึง่ทศวรรษที่ผานมา  เริ่มมีกลไกและมาตรการที่เปนเรื่องใหมของสังคมไทยอันสบืเนื่อง
จากพระราชบัญญตัิฉบบัดังกลาว  อาทิ เชน การโอนการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  การประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติ  การขยายตัวของการจัดการศึกษาสาํหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษ  เปนตน  อยางไรกต็าม  ปญหาคุณภาพของผลผลิตของระบบการศกึษาคือความรูในผูจบ
การศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ  ไมวาจะเปนระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออดุมศึกษากต็าม  
เหตุผลประการสําคญัคอืพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  แตพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและเนื้อหายังไมเกิดผล
ตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ผลการประเมินตาง ๆ ชี้ใหเห็นถึงความออนแอของการศึกษาไทย  นับตั้งแตผลการประเมินศักยภาพ
ของเด็กไทยของโครงการ PISA ที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําขึ้น ผล
ปรากฏวาเด็กไทยสวนใหญประมาณสามในสี่มทีักษะการอาน ทักษะวิทยาศาสตร และทักษะคณติศาสตรทีอ่ยูใน
ระดับต่ําเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่  ยิ่งไปกวานั้น จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษของไทยมจํีานวนนอยลง 
ในรอบ 6 ปที่ผานมา 

 

 
แผนภาพที่ 8   การประเมินระดับความสามารถ/ทักษะทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย 
ที่มา:  สสวท. 

Below Level 1 
Unable to use scientific 
skills in ways required by 
easiest PISA tasks. 

Science Level 1 
Student have such a limited 
scientific  knowledge that it can 
only be applied to a few, familiar 
situations 

results 
Science Level 6 

Student can consistently 
identify, explain and apply 
scientific knowledge and 
knowledge about science in a 
variety of complex life 
situations 

 Level 6 

Level 5 

Level 4 

Level 3

Level 2

Level 1

Below 
Level 1 

ศักยภาพดานทักษะวทิยาศาสตรของเด็กไทย, 2006 

1% 0 

OECD     Thailand 

OECD (2007), PISA 2006 – Science Competencies for Tomorrow’s World, Table 2.1a 

8% 

20% 

27% 

24% 

14% 

5% 

0.4% 

4% 

16.3% 

33.2% 

33.5% 

12.6% 
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ผลการสอบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ONET) เพ่ือใชเปนเกณฑหน่ึงในการพิจารณาเขาสูอดุมศึกษา
สะทอนใหเห็นถงึความออนแอเชิงวิชาการโดยคะแนนเฉลี่ยของผูสอบทั่วประเทศในปการศึกษาพ.ศ. 2550 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนนของ 5 วิชาหลักคือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา และภาษาไทย
คือ 32.49, 34.62, 30.93, 37.76, และ 50.70  ตามลําดบั  นอกจากนี้ ผลการคาดการณของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา จะมีผูเขาสูระบบอาชีวศึกษานอยลงกวาครึ่งใน 10 ปขางหนา  และภาพสะทอนที่สําคญัอีก
ประการหนึ่ง คือ ความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตระดับอดุมศึกษา ซ่ึงเสียงสวนใหญเห็นพองวาบัณฑิตมี
ความออนแอเชงิคุณภาพลงอยางตอเน่ือง  ทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เปนองคประกอบสําคญัในชีวิต
การทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร การตดัสินใจ การเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนหมูคณะ ตลอดจน
คุณสมบตัิทางดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมแลวระบบการศกึษาไทยใหการศึกษากับเยาวชนเกี่ยวกับอดตี
มากกวาการสอนใหเด็กสามารถเขาสูเสนทางสายตางๆ ในอนาคตไดอยางเขมแข็งกาวหนาและมีภูมิคุมกันทีด่ ี

 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 2548 2549 2550 

ภาษาไทย 48.62 50.33 50.70 
สังคมศึกษา 42.64 37.94 37.76 
ภาษาอังกฤษ 29.81 32.37 30.93 

คณติศาสตร 28.46 29.56 32.49 
วิทยาศาสตร 34.01 34.88 34.62 

  ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

ความตองการของสังคมในการแกปญหาของการศึกษาไทยจากขอมูลดังกลาวคงจะปรากฏในเชิงรูปธรรม
มากขึ้น  แมในปจจุบันก็เร่ิมมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในบางองคประกอบ อาทิ เชน การสงเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบของการเขาคายวชิาการพิเศษ  การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร   
การประเมินความพรอมของสถานศึกษาและถายโอนใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่ง  การกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ  ตลอดจนการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ซ่ึงกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยไทยโดยยดึถอืคุณภาพเปนที่ตั้ง  ที่สําคัญคอืการเชื่อมโยงการศึกษา
กับแรงงานในอนาคต  ซ่ึงจะเปนโลกของการแยงชิงคนเกง (Battle for Talents) ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
โลก  ประกอบกบัความตองการผูนําในสังคมที่เกงและมีคุณธรรม  พรอม ๆ กับแรงงานที่สามารถรองรับเปาหมาย
การพัฒนาของประเทศ 

จากแนวโนมดังกลาวจึงเปนขอพิจารณาไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทตอ
การปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะ  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีอปุกรณคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษา และครอบครัว   การจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา  การเพิ่มพูนขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่  การใชเทคโนโลยีเปนเครือ่งมอืฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูง  การเชื่อมโยง
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เครือขายขอมูลของมหาวิทยาลยัเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย   การศึกษาในระบบ online  การ
จัดการศึกษาทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆ เปนตน 

8) คานิยมและความขัดแยงในยุคโลกาภวิัตน  กลาวกันวากลไกอันทรงพลังจํานวนหนึ่งที่จะหลอหลอม 
โลกาภิวัตน คือ  สื่อมวลชนเสรี  ความขัดแยงระหวางชนชาติ ศาสนา และประเทศ  การแพรกระจายของอาวุธ
ทําลายลาง  การกอการรายและอาชญากรรมทัง้ในรูปแบบเดิมและผานสือ่อิเล็กทรอนิกส  รวมไปถึงคานยิมของ 
คนรุนใหมที่อยูในสังคมดังกลาวขางตน  สิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจากคานิยมและความขดัแยง
ตางๆ เหลานี้มีความไมแนนอนสูง  แตในขณะเดียวกันหากเกิดขึ้น ก็สามารถจะกอใหเกดิผลกระทบสูงตอสงัคม
ประเทศและสังคมโลกไดเชนเดยีวกัน 

อยางไรกต็าม คานิยมและความขัดแยงตาง ๆ ในอนาคตลวนมีสาเหตุที่ซับซอนหลากหลาย  โลกใน
อนาคตที่มีทั้งโลกของประเทศพัฒนาแลวที่สูงอายุ  และโลกของประเทศกําลังพัฒนาที่ออนเยาว  ความยากจนเปน
ปจจัยใหญทั่วโลกที่มีความออนไหวตอสิ่งที่มากระตุนทั้งในเชิงพัฒนาและเชิงทําลาย  ในขณะที่สังคมสูงอายุในโลก
พัฒนาแลวควบคุมระบบเศรษฐกิจสวนใหญของโลก  สังคมลาหลังของประเทศดอยพัฒนาวนเวียนอยูกบัการ
แกปญหาความยากจนของพลเมือง  ความทาทายที่สําคญัคอืการสรางสมดุลของสองสิ่งดังกลาว  ลดการเอา
เปรียบทางเศรษฐกิจ  และสรางสิ่งที่เรยีกวาโลกาภิวัตนยั่งยืน (Sustainable Globalization)   คานิยมจะเปน
ประเด็นที่สําคญัข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน  ซ่ึงมีจํานวนกวาสองพันลานคน  
และสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา  หากคานิยมตาง ๆ กอใหเกดิปญหาตอสังคม  แนนอนวาความขดัแยงใน
โลกยุคตอไปจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

สําหรับสังคมไทยเอง  การคาดการณอนาคตของเยาวชนไทยเปนนามธรรมมากกวารูปธรรมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมไทยที่เปนสังคมเปดกวาง  สามารถรับสิ่งใหมไดอยางรวดเร็ว จน
บางครั้งไมเช่ือมโยงกับหลักของสังคม  เกิดความเสียหายในระดับตาง ๆ  ตัวอยางที่ชัดเจนคือผลกระทบดานลบ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตอเยาวชน  ท้ังตอประเด็นคุณธรรมจริยธรรม  ตอเวลาที่เสียไป
โดยไมเกิดผล  หรือการบริโภคสื่อของเยาวชนก็เชนกัน  ท่ีมีเน้ือหาดานลบมากกวาดานบวก  ไมคํานึงถึง
คุณภาพและอนาคตของเยาวชน  แตคดิถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  การแกปญหาเหลานี้
นอกจากมีความซับซอนและยากแลว  ยังตองใชเวลานานอีกดวย  อยางไรก็ดี สังคมไทยก็พยายามปรบัตัว สังเกต
ไดจากการดิ้นรนเพื่อนําสิ่งที่เปนประโยชนเขามามากขึ้น เชน โครงการสรางคนใหทําความดีของนครปฐมโมเดล  
การแกปญหาเยาวชนโดยเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  โรงเรียนสัตยาไสที่จังหวัดลพบุรี  กิจกรรมของศูนย
คุณธรรม  การวิจัยเยาวชนของสถาบันตาง ๆ รวมถึงสถาบันรามจิตติ และสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ เปนตน 
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ตารางท่ี 4  ตัวอยางชีวิตนักศึกษาไทยปพ.ศ. 2549 
มิติการใชชีวิต มิติสื่อการเรียนรู 

• 23% ทํางานรายไดพิเศษ 
• 62% เลนกีฬา/ออกกําลังกายเปนประจําเฉล่ียวันละ 

75 นาที 
• 47% อยูบาน/หอเพ่ือนเปนประจํา เฉล่ียวันละ 113 
นาที 

• 49% กินเหลา    
• 23% สูบบุหรี ่
• 31% เที่ยวกลางคืนวันเสาร-อาทิตย 
• 17% เลนพนันบอล    
• 27% เลนหวยบนดิน 
• 30% ยอมรบัวาเคยมีเพศสัมพันธแลว 
• 20% อยากทําศลัยกรรมปรับปรงุภาพลักษณ 
 

• 91%  มีโทรศัพทมือถอื     
• 23%  สง sms ทุกวัน     
• 16%  โหลดภาพเพลงทุกวัน    
• 34%  เลนเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลนเปนประจํา 
• พูดโทรศัพท 74 นาทีตอวัน    ดูทีวี 154 นาที ตอวัน 
• 56% เขาเน็ตทุกวันเฉลี่ยวันละ 105 นาที 
• 39% ดู VCD โป     
• 27% ดเูว็ปโป    
• 30% ดูการตูนโป 
• อานหนังสือ 81 นาทีตอวัน   
• ทําการบาน/รายงาน 86 นาทีตอวัน 
• 35% โดดเรียนอยางนอย 1 ครั้ง ตอสัปดาห 
• 9% เรียนพิเศษ เสียคาใชจายเฉลี่ยคอรสละ 2,000 บาท 

ที่มา:  อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ  โครงการ Child Watch 
 
ในเชิงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมแลว มีบทบาททั้งที่เอื้อตอคานยิมที่ดแีละสนบัสนุนใหเกิดความขัดแยงได

เชนกัน  ไมวาจะเปนเครือขายอนิเทอรเน็ต  เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไรสาย  สํานักงานเสมือน  เงินสดดิจิทัล  
ขอมูลดีเอ็นเอ  การซื้อขายและประมูลผานระบบออนไลน  สิ่งที่ขาดคอืการสรางความรูความเขาใจในรอยตอ
ระหวางมนุษยกบัเทคโนโลยี (Man-Machine Interface)  ซึ่งเปนการมองเทคโนโลยีในมิติทางดานสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย  รวมทั้งการทําความเขาใจจากการศึกษาวจิัยถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและกับ
ดักทางสังคมที่ตามมา  ซ่ึงที่ผานมา สังคมไทยใหความสนใจนอยมาก  และมักเกิดปญหากวาที่สังคมจะตื่นตัว
และหาทางแกไข 

 
 III.  แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวและนัยตอการประยุกต 

1) ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซ่ึงเปนการจําแนกตามกลุมเทคโนโลยีทั้งที่ใชงานได
เองและที่ตองผสมผสานกบักลุมเทคโนโลยีอื่นเพ่ือใชงาน  ตามการวิเคราะหของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติไดจําแนกเปน 3 กลุมหลัก คือ เทคโนโลยีฮารดแวร  เทคโนโลยีซอฟตแวร บริการ 
และเนื้อหา  และเทคโนโลยีสื่อสาร เครือขาย และการแพรภาพกระจายเสียง  ซ่ึงแตละประเภทก็มีเทคโนโลยี
และสวนประกอบยอย  เปนตนวา 



 18

• Hardware:  รวมถึง hard disk, RFID, Embedded system, plastic electronic, electronic 
manufacturing  ซ่ึงประเด็นในการพัฒนาประกอบดวยการสงเสริมการวิจยัและพัฒนา  การ
ผลิตวิศวกรและชางเทคนิคท่ีมีคุณภาพ  การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและการ
ตั้งฐานอุตสาหกรรมของบริษัทขามชาติ  การบริหารจัดการของเสียและสารพิษ  และการ
สงเสริมผูประกอบการไทย   

• Software, Services, Content:  รวมถึง open source, web 2.0, semantic web, mobile 
convergence, biometrics, digital content, data mining  ซึ่งประเด็นในการพัฒนาประกอบดวย
การผลิตและฝกอบรมแกนักซอฟตแวรในสาขาที่ตรงตอความตองการของธุรกิจ
อุตสาหกรรม  การลงทุนของรัฐในการผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัลโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
การศึกษา  การลงทุนและปรับระบบการทํางานของหนวยงานของรัฐในรูปแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสใหตอเนื่อง  การสงเสริมการใชซอฟตแวรใหมของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
เปน open source  การสนับสนุนใหเกิด Creative Economy  การสงเสริมความเปนเลศิของ
การสรางนวัตกรรมซอฟตแวร บริการ และเนื้อหาโดยเชื่อมโยงภาคอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ  
การสรางแหลงเรียนรูดิจิทัลโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีดอยโอกาส  ที่สําคัญคอืแนวโนมของ
การใชซอฟตแวรในลักษณะของความรวมมือแบบเปด (Open/Mass Collaboration) ซ่ึงใหญและ
กวางขวางอยางตอเน่ือง  ดังเชนที่ Linux, Wikipedia, Facebook, YouTube, Human Genome 
Project เปนอยู 

• Communications, Networks, Broadcasting:  รวมถึง backbone, last mile, cellular mobile, 
broadband wireless, quantum cryptography, digital TV&radio  ซึ่งประเด็นในการพัฒนา
ประกอบดวยการวิเคราะหเชิงนโยบายถึงขัน้ตอน การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสูโครงขายหลัก โครงขายปลายทาง  การสื่อสารความเร็วสูง  ระบบไรสายและเคลื่อนท่ี  
เพ่ือใหมีความครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้าํทางดิจิทัล และคุณภาพของการใหบริการที่
คุมครองผูบริโภค  นอกจากนี้ยังมีประเด็นในสวนของการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
มาตรฐานเทคโนโลยีสําหรับระบบโทรทัศนและวิทยุดิจิทัล  การแขงขันการใหบริการที่เปน
ธรรม  ความถี่ไดรับการจัดสรรโดยยึดประโยชนสูงสุดของสาธารณะเปนหลัก และการ
นําเอาเทคโนโลยีเหลานี้ไปประยุกตใชกับวงการการศึกษา 

 

2) เปาหมายระดับโลกและระหวางประเทศ ถือเปนเครือ่งมือเชิงนโยบายที่มีความสําคญัไมนอยกวาเปาหมาย
ในประเทศ  หากวาประเทศไทยตองการที่จะมีทาทีและนโยบายที่รองรับและไดประโยชนจากโลกาภิวัตนและ
กฏเกณฑระหวางประเทศตาง ๆ ที่ตามมา  ซ่ึงมีหลายกลุม (Platforms) ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอการ
ดําเนินนโยบายของไทย  ทั้งนี้รวมถึง World Summit on  the Information Society, International 
Telecommunications Union, World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation, 
Association of Southeast Asian Nations, Greater Maekong Sub-region, Free Trade Agreements กับ
ประเทศคูคาในปจจุบันและอนาคต  เปนตน  นอกจากนี้ยังควรอางอิงกบัมติิตาง ๆ ของระบบการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของนานาชาติ เชน World Competitiveness Scoreboard, Digital Opportunity 
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Index, e-Readiness Ranking เปนตน รวมท้ังการเรียนรูนโยบายและแนวทางใหม ๆ จากประเทศที่มีความ
เจริญทางดานนี้  อยางไรกต็าม ควรตระหนักวาแนวคิดตาง ๆ เหลาน้ีจะตองนํามาวิเคราะหและ
ประยุกตใชตามบริบทของสังคมไทย  และยังคงตองตระหนักวา จุดออนของสังคมไทยคือการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง 

3) ความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีและเปาหมายทั้งในระดับสังคมและในระดับเทคนิค เปนสิ่งท่ีจะ
ชวยทําใหการจัดทํานโยบายและแผนมีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ เชน เทคโนโลยี
ซอฟตแวรจะมีนโยบายอยางไรในดานการพัฒนาอตุสาหกรรม  การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  การผลิตกําลังคน  การปองกันประเทศ  การสรางความปรองดองของประชาชน  การสรางเสริม
ประชาธิปไตย  การสรางสังคมเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรูภาษาอังกฤษของเยาวชน  การสรางสังคม
นวัตกรรมและความรู  การวิจัยและพัฒนา   การรวมมือกบัประชาคมอาเซียน  การสาธารณสุขมูลฐาน  ซึ่ง
ปจจัยที่มีความหลากหลายเหลานี้อาจจัดเปนกลุมเพ่ือการวิเคราะห เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ระหวางประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถพจิารณานโยบายไดจากการจดัลําดับความสําคญัของเทคโนโลยี
และมาตรการตางๆ โดยพิจารณาจากความเขมแข็งและความไดเปรียบเชิงแขงขันกับผลกระทบและ
ผลประโยชนตอสังคมท่ีจะได  รวมทั้งจัดลําดับของมาตรการตางๆ ตามเง่ือนไขดานเวลาท่ีเหมาะสม  
ดังตัวอยางตารางความเชื่อมโยงตางๆ ตอไปนี ้

• Technology-Policy Map หมายถึงการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับนโยบายสําคญั  
เชน นโยบายอตุสาหกรรม นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายตางประเทศ  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการวางแผนและออกแบบการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กอใหนโยบายหรือ
แผนพัฒนาตางๆ ที่ตามมา มีเอกภาพและรองรับความตองการของประเทศอยางแทจริง 

• Impact Analysis Map เปนตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบเพื่อเอื้อใหนโยบายหรือแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในมิตติางๆ ไดรับการจัดลําดับความสําคญั (Prioritization) โดยคํานึงถึง
ขอจํากัดทางดานทรัพยากร บุคลากร ขีดความสามารถ ฯ ทั้งนี้โดยใชการวิเคราะหบนพ้ืนฐานของ
ผลกระทบเปนหลัก 

• Technology Development Map เปนการวิเคราะหนโยบายหรือมาตรการตางๆ เพ่ือประโยชนใน
การสรางทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy Options) ซ่ึงอาจวิเคราะหในระดบัโครงการไดเชนกัน  
กระบวนการดังกลาวเอื้อประโยชนตอการตัดสนิใจสูวิสัยทัศน หรือเปาหมายทีต่ั้งไว  ไมวาจะเปน
เปาหมายในการไลตามการพัฒนา หรือการกาวกระโดด ทั้งนี้จะเปนประโยชนในการประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนของการพัฒนารายสาขาและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

• Technology Implications Map  เปนตัวอยางการวิเคราะหนโยบายเพื่อนําไปสูผลลัพธและ
สัมฤทธิผล  ประโยชนของการใชกระบวนการวิเคราะหดังกลาวทําใหสามารถปรับนโยบายเพื่อให
สอดคลองกับผลลัพธ (Outputs) และเชือ่มโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ที่พึงประสงค เพ่ือให
แนใจวาเปนนโยบายหรอืแผนที่ถูกตองและเหมาะสม 
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ตารางที่  5  Technology-Policy Map 
เทคโนโลย ี อุตสาหกรรมและ

การแขงขัน 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
ความรวมมือกบั
ตางประเทศ 

(ประเด็นอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของท่ีควร

พิจารณาในการจัดทํา 
IT2020 ฉบับเต็ม) 

ฮารดแวร เนนอุตสาหกรรม
กลางและปลายน้ํา/
สงเสริม
อตุสาหกรรม
ช้ินสวน/…. 

สนับสนุน
การศึกษาแบบทวิ
ภาค/ีสรางศูนยวิจัย
ความเปนเลิศ
เฉพาะทาง/…. 

กําหนดยุทธศาสตร
การผลิตHDDระดับ
อาเซียน/รวมมือกับ
จีนในการวิจัยและ
การผลิต/.. 

… 

ซอฟตแวรฯ เนนสงเสริมการ
สงออกและรับจาง
ผลิตแอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดยี/…. 

ภาคเอกชนรวมมือ
ปรับหลักสตูร
ซอฟตแวรใน
มหาวิทยาลัย/... 

สงเสริมภาคบรกิาร
ในกลุมประเทศ
มุสลิมของอาเซียน/
เปนผูนําใน
GMS/… 

… 

เครือขายสื่อสาร พัฒนาเครือขาย
เพ่ือรองรับ
มาตรการประหยดั
พลังงาน/… 

พัฒนาวิศวกรและ
ชางเทคนิคระบบ
เครือขายใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/…. 

พัฒนาSouthern 
Seaboard ใหเปน
ศูนยกลาง
โทรคมนาคม
ระหวางประเทศ/… 

… 

 
 

 
แผนภาพที่ 9  Impact Analysis Map 

 

 

Impact 

ทุมเทผลักดัน 

ลดเลิก 

เรงสงเสริม 

ทําเทาที่จําเปน 

+

+ - 

-
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แผนภาพที่ 10  Technology Development Map 

 
 

ตารางที่  6    Technology Implications Map 
Technology Outputs Implications 

Last Mile Household connectivity Applications widespread 
Broadband Speed and efficiency National productivity 
Cellular Accessibility Technology Equity 
Web 2.0 Socialization Social outlets 
Mobile Convergence Functionality Work enhancement 
Biometrics Security Limit disruptions 
Digital TV Media enhancement Content diversity 
RFID Logistics Cost competitiveness 
 

4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ (Business Transformation) เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการปรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะคอื 
การที่เทคโนโลยดีิจิทัลเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจ ซึ่งเปนลักษณะที่นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผานมา
ใชเปนเกณฑ  แตรูปแบบของธุรกิจในอนาคตจะเปนการท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปลี่ยนธรรมชาติและรูปแบบของตัวธุรกจิเอง  สาเหตุที่ตองหยิบยกเรื่องดงักลาวเปนประเด็นใหญ  
เพราะสืบเนื่องจากที่ผานมา สังคมไทยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน ”เครื่องมอื” (Tool) และ
เปนเทคโนโลยีที่เอื้อ (Enabling Technology) ตอการทําธุรกจิ  แตระยะตอไป เทคโนโลยเีหลาน้ีจะพัฒนา
จนกระทั่งเปนปจจัยที่ปนรูปแบบของธุรกิจเสียเอง (Constitutive Technology)  

จนถึงปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจใชประโยชนจากเครือขายดิจิทัลดวยประสิทธิภาพและความเร็ว  
กอใหเกดิความเปล่ียนแปลงในองคกรและระบบการบริหารจัดการและใหบริการขององคกร  ประโยชนมตีั้งแต

Trailing 

2011 2020 

Catching Up 

Leapfrog 
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การพัฒนาผลิตภัณฑที่เร็วข้ึน การลดคาใชจาย ธุรกรรมที่รวดเร็วและแมนยาํขึ้น ระบบลูกคาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ เปนตน  อยางไรก็ตาม ในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในอีกข้ันหนึ่ง  ซึ่งผสมผสานระหวางธุรกิจและเทคโนโลยีแลวเกิดเปนนวัตกรรมของธุรกิจใหมๆ  
อาทิ เชน ความสามารถที่จะตอบสนองอยางใกลชิดระดบัสวนบุคคลของ e-services ซ่ึงเครือขายสังคม 
(Social Networking) ในปจจุบันกําลังจะกาวไปอยางกระจายและเชื่อมโยง  หรือระบบการผลิตแบบฉบัไว 
(Agile Manufacturing) ที่ไดเริม่เกิดขึ้นในยุโรป  เชน การเปลี่ยนจากการจางผลิต (Outsourcing) ดวยเหตผุล
คาแรงต่ํา  ซึ่งเมื่อสถานการณเริ่มเปลี่ยนไป  จะนํากลับมาผลิตเอง โดยเปนการจัดระบบการผลิตขนาดเล็ก
และยดืหยุน  ซ่ึงสามารถทําไดโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาสมดุลของอุปสงคและอุปทานในตลาดที่
เคลื่อนไหวเร็ว รวมทั้งบริหารความแปรปรวนของอปุสงคเพ่ือลดความเสีย่งของหวงโซอุปทานและคาใชจาย
ลอจิสติกส เปนตน 

5) นโยบายพื้นฐานจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดความตอเน่ือง  โดยการกําหนดนโยบายขั้นตํ่า (Minimum 
Policy Requirements) จํานวนหน่ึงเพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แมวาจะมีความ
เปลี่ยนแปลงในผูบริหาร องคกร งบประมาณ ฯลฯ  ทั้งนี้โดยยดึถอืความตองการของสังคมไทยในระยะยาว 
ที่เหมาะสมและเห็นพองเปนหลัก  และมีการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบรองรับถึงความถูกตองแมนยาํ  
นโยบายพ้ืนฐานเหลานี้จะเปนหลักประกันวา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะไมถดถอย 
ทั้งในเชิงนโยบายและในการนํานโยบายไปสูการปฏิบตัิ  ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากมีการศึกษาวิเคราะห 
มาเปนพ้ืนฐาน จึงมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางกลมกลืน  หรืออีกนยัหนึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทํานองเดียวกบัโครงสรางทางหลวงแผนดิน ไฟฟา ฯ  และยังเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานตางๆ นําไปเปนมาตรฐานสอบเทียบกบักิจกรรมและโครงการของหนวยงาน  เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินงาน การลดความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏบิัติราชการ เปนตน  นโยบายพืน้ฐานดังกลาว
อาจประกอบดวย เง่ือนไขการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศระยะยาว  การพัฒนาบุคลากรหลัก
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  มาตรการขั้นต่าํในการรักษาความปลอดภยัของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  การประกันความเปนสวนตัวของพลเมืองดานสารสนเทศ  การลงทุนเพ่ือผูดอยโอกาส 
ที่ไมกอใหเกดิผลประโยชนทางธุรกิจ เปนตน 

6) การปฏิรูปองคกรกํากับและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เปนเง่ือนไข
สําคญัในการขับเคล่ือนนโยบายและการดาํเนินการตามนโยบาย  ทั้งที่เปนการดําเนินการตามกฎหมายและ
การสนับสนุนใหเกิดความเจริญกาวหนาในประเทศ  เปนที่ทราบกันดตีั้งแตการจัดทํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับที่ 1 และ ฉบบัที่ 2 วา การผลักดันนโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับทุกหนวยงาน  ไมจํากัดอยู
แตหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเทานั้น  แตมผีลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา 
รายสาขา  ครอบคลุมตั้งแตภาคราชการ ภาคเอกชน ครัวเรือน ไปจนถึงสวนบุคคล  นอกจากนี้ ยังเปน
เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเร็วมากทั้งในระดับประเทศและในระดบัโลก  การตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจึงตองการองคกรกํากบัและสงเสริมที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  มีขอมูลที่ทันสมัย  ตลอดจนการตัดสินใจที่รัดกุม  สามารถรองรับปจจัย 
ที่หลากหลายได  ดังน้ัน การจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 หรือ  
ICT-2020 จึงควรมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงองคกรกํากับและสงเสริมใหตรงตามความตองการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือตองมีการสั่งการขามหนวยงานของกระทรวง ทบวง กรม และการสงเสริม
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  จึงสมควรที่จะทบทวนการดําเนินงานขององคกรในปจจบัุน เชน 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ  รวมทั้งการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานสําคัญ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   การสนับสนุนและรวมมืออยางใกลชิดกับองคกร
เอกชน เชน สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมวิชาชีพและสมาคมธุรกจิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร และภาคประชาสังคมอื่น ๆ   

 
--------------------------------------------------- 
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