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สารบัญ
ข้อมูลสรุป 

1. การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล
ในประเทศไทย

 1.1 การเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลสามารถปลดล็อกมูลคูาทางเศรษฐกิจได้ถึง  
  2.5 ล้านล้านบาท (7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2030

 1.2 โอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทยกระจายตัวในทัว่ทุกภูมิภาค

 1.3 เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำาคัญในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด-19

2. การคว้าโอกาส - 3 เสาหลักของการดำาเนินการ

 2.1 เสาหลักที่ 1: ทำาให้ธุรกิจตูางๆ นำาเทคโนโลยีไปใช้งานได้งูายขึ้น

 2.2 เสาหลักที่ 2: ปรับปรุงการฝึกอบรมทักษะและการศึกษาด้านระบบดิจิทัล

 2.3 เสาหลักที่ 3: พัฒนาสภาพแวดล้อมที่นำาไปสููการค้าดิจิทัล

3. การเพิ่มมูลคูา - การมีสูวนรูวมของ GOOGLE ในการผลักดันโอกาสทางดิจิทัล 
  ในประเทศไทย

 3.1 การมีสูวนรูวมของ Google ในเสาหลักทัง้สามสำาหรับการเปลี่ยนรูปแบบสูู 
  ระบบดิจิทัลในประเทศไทย

 3.2 ประโยชน์ของ Google Search, Google Maps และเทคโนโลยีอื่นๆ ตูอธุรกิจ  
  ผู้บริโภค และสังคม

   - ประโยชน์ตูอธุรกิจ

  - ประโยชน์ตูอผู้บริโภค

   - การสร้างงานและประโยชน์อื่นๆ ตูอสังคมในวงกว้าง

ภาคผนวก: วิธีการ

 ภาคผนวก ก: การประเมินมูลคูาทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ภาคผนวก ข: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก Google  
 ตูอประเทศไทย



1. มูลคูาทางเศรษฐกิจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ประสิทธิผลในการทำางานที่เพิ่มขึ้น, การประหยัดต้นทุนและเวลา ตลอดจนรายได้ คูาแรง และการจัดเก็บภาษทีี่เพิ่มมากขึ้น 
2. ตัวเลขเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูลประจำาปีลูาสุดที่มีขณะทำาการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณอ้างอิงจากการวิเคราะห์ AlphaBeta โดยใช้แหลูงที่มาเดิมและของบุคคลที่สามตูางๆ ดูวิธีการได้ที่ภาคผนวกของรายงาน

การปลดล็อกศักยภาพทาง
ดิจิทัลของประเทศไทย

ภายในปี 2030 หากมีการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสููระบบดิจิทัล
อยูางเต็มรูปแบบ จะสามารถสร้าง...

ทำาให้ธุรกิจนำา
เทคโนโลยีไปใช้งาน
ได้งูายขึน้

พัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่นำาไปสูู
การค้าดิจิทัล

ปรับปรุงการฝึก
อบรมและการศึกษา
ทักษะดิจิทัล 321

THREE PILLARS OF ACTION

ตัวอยูางการมีสูวนรูวมของ GOOGLE ในแตูละเสาหลัก

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึน้ของ GOOGLE

“Google for Startups Accelerator: 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

สนับสนุนสตาร์ทอัพของไทยในการ
ขยายธุรกิจไปยังตูางประเทศ

Google ได้รูวมมือกับกระทรวงพาณิชย์
ในการเปิดตัว “Saphan Digital” 

(สะพานดิจิทัล) เพื่อเสริมทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับ SME

Google สร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมูลคูา

1.445 แสนล้านบาท 
(4.8 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
ให้กับธุรกิจตูางๆ ในประเทศไทย

ในแตูละปี2

รายได้ที่ได้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
Google ชูวยสนับสนุนตำาแหนูงงาน

โดยอ้อม 

กวูา 63,000 ตำาแหนูง  
ในประเทศไทย Google ยังสร้าง

ประโยชน์เชิงนามธรรมอื่นๆ เชูน สูง
เสริมการใช้งาน AI ในด้านการดูแล

สุขภาพของประเทศไทย

ภาคสังคม
Google สร้างประโยชน์

ทางเศรษฐกิจมูลคูา

3.787 แสนล้านบาท
(1.27 หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยใน

แตูละปีี2

ผู้บริโภค

มูลคูาทางเศรษฐกิจในแตูละปีสูงสุดถึง1

2.5 ล้านล้านบาท
(7.95 หมื่นล้าน
เหรียญ สหรัฐฯ) 

65% 
ของมูลคูาน้ี1 อาจมาจากการใช้

เทคโนโลยีที่ชูวยบรรเทาผลกระทบ
ของการแพรูระบาดของโรคโควิด-19

3 เสาหลักของการดำาเนินการ

“Think with Google”  
ทำาให้ธุรกิจตูางๆ เข้าถึงเครื่องมือและ
ข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากข้อมูลจริงเพื่อขับ

เคลื่อนแคมเปญดิจิทัล

ภาคธุรกิจ
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เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเติบโตขึน้อยูางมีนัย
สำาคัญในชูวงไมูกี่ปีที่ผูานมาและอยููในจุดที่ดีที่จะเติบโต
ตูอไป ในปี 2020 ที่ผูานมา European Center for Digital 
Competitiveness จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
สามารถในการแขูงขันทางดิจิทัลสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยอิงจากความก้าวหน้าใน
การพัฒนาระบบนิเวศและแนวความคิดของประชากรไปสููการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบดิจิทัล1 สำานักงานคณะกรรมการสูง
เสริมการลงทุนของไทยประเมินวูาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ2 
มีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นและคาดวูาจะมีสัดสูวนเป็น 25% 
โดยประมาณของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศไทยภายในปี 2027 เพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 20183 สืบ
เน่ืองการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวอยูาง

รวดเร็ว รายงานวิจัยลูาสุดโดย Google และ Temasek ระบุวูา
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะมีมูลคูา 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2021 และอาจเติบโตตูอไปในอัตรา 17% ตูอปีและมี
มูลคูาถึง 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 20254 นอกจาก
นัน้ รัฐบาลยังได้ระบุวูาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจะเป็นหน่ึง
ในกลไกสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่ยุทธศาสตร์ 
“ประเทศไทย 4.0” มูุงเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสููการ
เป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมและดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต5้  

อยูางไรก็ตาม ประเทศไทยเผชิญกับอุปสรรคหลายอยูางใน
การปลดล็อกศักยภาพการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลของ
ตนเองอยูางเต็มที่ แม้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะก้าวหน้าและ

1. European Center for Digital Competitiveness (2020), Digital Riser Report 2020. 
ดูได้ที่: https://digital-competitiveness.eu/wp-content/uploads/ESCP03_Digital-Riser-Ranking_2020-09-14-1.pdf 
2. สำานักงานคณะกรรมการสูงเสริมการลงทุนของไทยให้นิยามคำาวูาเศรษฐกิจดิจิทัลหมายถึงการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมทำาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำานักงาน
คณะกรรมการสูงเสริมการลงทุน (2020), Thailand Digital Industry: Current situation and supporting measures. 
ดูได้ที่: https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand%20Digital%20Industry_%20Current%20Situation%20and%20Supporting%20Measures.pdf 
3. สำานักงานคณะกรรมการสูงเสริมการลงทุน (2020), Thailand Digital Industry: Current situation and supporting measures. 
ดูได้ที่: https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand%20Digital%20Industry_%20Current%20Situation%20and%20Supporting%20Measures.pdf 
4. ในงานวิจัยน้ี มูลคูาของเศรษฐกิจดิจิทัลหมายถึงมูลคูาธุรกรรมรวมในตลาด (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ของสินค้าและบริการตูางๆ ในภาคธุรกิจที่อยููภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 
ภาคธุรกิจเหลูาน้ีได้แกู อีคอมเมิร์ซ การขนสูงและอาหาร การทูองเที่ยวออนไลน์ สื่อและบริการทางการเงินออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่มา: Google, Temasek and Bain & Company 
(2020), e-Conomy SEA 2021. Available at: https://services.google.com/fh/files/misc/thailand_e_conomy_sea_2021_report.pdf
5. Open Gov (2019), “Pushing forward Thailand 4.0”. ดูได้ที่: https://opengovasia.com/pushing-forward-thailand-4-0/ 

ข้อมูลสรุป

ข้อมูลสรุป

https://digital-competitiveness.eu/wp-content/uploads/ESCP03_Digital-Riser-Ranking_2020-09-14-1.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand%20Digital%20Industry_%20Current%20Situation%20and%20Supporting%20Measures.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand%20Digital%20Industry_%20Current%20Situation%20and%20Supporting%20Measures.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/thailand_e_conomy_sea_2021_report.pdf
https://opengovasia.com/pushing-forward-thailand-4-0/
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มีโอกาสเติบโตอยูางมาก แตูประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลายประการในการไปให้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง 
ซึ่งความท้าทายเหลูาน้ีรวมถึงชูองวูางของบุคลากรที่มีทักษะ
ดิจิทัลและความลูาช้าของภาคธุรกิจในการนำาโซลูชันดิจิทัลไป
ใช้ การศึกษาเมื่อปี 2020 ที่เปรียบเทียบอัตราการนำาระบบดิจิทัล
ไปใช้ของธุรกิจตูางๆ ทัว่ประเทศ พบวูามีธุรกิจในประเทศไทย
เพียง 33% เทูานัน้ที่เปิดรับการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลและ
วางแผนที่จะลงทุนเพื่ออนาคต ในขณะที่คูาเฉลี่ยของทัว่โลกอยูู
ที่ 59%6 การศึกษาน้ีเผยวูาสาเหตุมาจากการขาดแคลนทัง้ทักษะ
ดิจิทัลและความรู้ด้านเทคโนโลย7ี นอกจากนัน้ อัตราการนำาระบบ
ดิจิทัลไปใช้ของธุรกิจตูางๆ ในประเทศไทยที่ตำ่านัน้ยังเป็นผลมา
จากการขาดแคลนบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและต้นทุนที่รับทราบกัน
วูาสูงของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เชูน  
เครือขูาย 5G8

การเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลสามารถชูวยให้ประเทศไทย
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ได้ดียิ่งขึน้ พร้อมกัน
นัน้ยังกระตุ้นให้ธุรกิจตูางๆ ในประเทศสามารถแขูงขัน
กันได้ในระยะยาวอีกด้วย การศึกษาฉบับหน่ึงพบวูาการแพรู
ระบาดของโรคทำาให้ทัว่โลกผลักดันการปฏิวัติด้านดิจิทัลอยูางมี
ประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นถึง 5 ปีี9 ทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะ

ได้ตักตวงประโยชน์จากคลื่นดิจิทัลลูกถัดไป การเปลี่ยนรูปแบบสูู
ระบบดิจิทัลจะเป็นตัวกระตุ้นสำาคัญสำาหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถด้านการฟ้ืนตัวในระยะยาวของ
ธุรกิจตูางๆ ในอนาคตหลังการแพรูระบาด

รายงานฉบับนีร้ะบุวูาหากมีการนำาไปใช้ประโยชน์กับ
เศรษฐกิจอยูางเต็มรูปแบบ ภายในปี 2030 เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะสามารถสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจตูอปีได้ถึง 2.5 
ล้านล้านบาท (7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)10 เพื่อเปรียบ
เทียบให้เห็นภาพชัดเจน มูลคูาน้ีเทียบเทูากับประมาณ 16% ของ 
GDP ประเทศไทยในปี 202011  

ข้อความสำาคัญของรายงานฉบับน้ีมีดังตูอไปน้ี

•  เทคโนโลยีสำาคัญ 8 ประเภทที่มีศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงสำาหรับธุรกิจและแรงงานในประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, การประมวลผล
แบบคลาวด์, ข้อมูลขนาดใหญู (Big Data), ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI), เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech), อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (IoT) และการรับรู้จากระยะไกล, วิทยาการ
หูุนยนต์ขัน้สูง และการผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสดุ เทคโนโลยี

6. Deloitte (2020), The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020. 
ดูได้ที่: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf 
7. Deloitte (2020), The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020. 
ดูได้ที่: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf 
8. 5G คือเครือขูายอุปกรณ์เคลื่อนที่รูุนที่ 5 ที่คาดการณ์กันวูาจะทำาให้ดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับรูุนกูอนหน้า The Business Times, Singapore (2019), 
“Thailand’s internet economy ‘healthy’ but lags in digital adoption.” 
ดูได้ที่: https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/news/thailands-internet-economy-healthy-but-lags-in-digital-adoption 
9. McKinsey & Company (2020), The Next Normal: The recovery will be digital. ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/McKinsey Digital/Our Insights/
How six companies are using technology and data to transform themselves/The-next-normal-the-recovery-will-be-digital.pdf
10. มูลคูาทางเศรษฐกิจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ประสิทธิผลในการทำางานที่เพิ่มขึ้น, การประหยัดต้นทุนและเวลา ตลอดจนรายได้ คูาแรง และการจัดเก็บภาษทีี่เพิ่มมากขึ้น 
11. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ก

ข้อมูลสรุป
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12. Knoema (2012), “Samut Sakhon Province”. ดูได้ที่: https://knoema.com/atlas/Thailand/Samut-Sakhon-Province 
13. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ก

เหลูาน้ีสามารถสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจอยูางมหาศาลให้
ประเทศไทยได้ด้วยการทำาให้เกิดการสร้างโมเดลธุรกิจ
ใหมูๆ และการประหยัดต้นทุนในการผลิต 

•  หากใช้ประโยชน์อยูางเต็มที่ การเปลี่ยนรูปแบบสูู
ระบบดิจิทัลสามารถปลดล็อกมูลคูาทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยได้ถึง 2.5 ล้านล้านบาท (7.95 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2030 ด้วยประสิทธิผลในการ
ทำางานที่เพิ่มขึ้น การกระตุ้นรายได้ การประหยัดต้นทุน 
และการเพิ่มขึ้นของ GDP เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้าง
มูลคูาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ถึงปีละ 2.5 ล้านล้าน
บาท (7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2030 ผู้ได้
รับผลประโยชน์กลูุมใหญูที่สุดที่คาดการณ์ไว้คือผู้บริโภค 
กลูุมค้าปลีกและงานบริการ การผลิต รัฐบาล โครงสร้างพื้น
ฐาน ตลอดจนการศึกษาและการฝึกอบรม 

•  โดยประมาณ 40% ของโอกาสทางเศรษฐกิจทัง้หมดที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันอยูู
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึงแม้วูากรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม 
และนนทบุรี) รวมกันแล้วจะมีพื้นที่เพียง 1 เปอร์เซ็นต์

เศษๆ ของที่ดินทัง้หมดในประเทศไทย แตู 40% ของ
โอกาสทางดิจิทัลที่คาดการณ์ไว้นูาจะอยููในพื้นที่ที่สูวนใหญู
เป็นชุมชนเมืองน้ีในปี 2030 และแสดงให้เห็นถึงปัญหา
ความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัลเชิงภูมิศาสตร์สำาคัญที่ต้องแก้ไข12 

•  นอกจากนัน้ การนำาระบบดิจิทัลไปใช้งานก็เป็นปัจจัย
สำาคัญสำาหรับประเทศในการฟ้ืนตัวระหวูางวิกฤตโค
วิด-19 และในอนาคตหลังการแพรูระบาด เทคโนโลยี
ชูวยให้ธุรกิจตูางๆ จัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ของโควิด-19 ได้ด้วยการทำาให้ธุรกิจสามารถมีสูวนรูวมกับ
ลูกค้าได้ในแบบดิจิทัล ดำาเนินธุรกิจตูอไป และแก้ปัญหาคอ
ขวดทางด้านโลจิสติกส์ เป็นที่คาดการณ์กันวูา 65% ของ
โอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมีมูลคูา 1.6 ล้านล้าน
บาท (5.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) นูาจะเกิดจากการนำา
เทคโนโลยีดังกลูาวไปใช้งาน13  

•  3 เสาหลักของการดำาเนินการจำาเป็นสำาหรับ
ประเทศไทยในการคว้าโอกาสทางดิจิทัลให้ได้อยูางเต็ม
ศักยภาพ ในขณะที่ประเทศไทยนัน้มีความก้าวหน้าอยูางมี
นัยสำาคัญในบางด้าน แตูก็ยังมีจุดที่ประเทศต้องผลักดันตูอ
ไปในเรื่องกำาหนดการของนโยบายบางอยูาง โดยให้ความ

ข้อมูลสรุป
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สำาคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยูอม (SME) และใน
ภูมิภาคที่ยังลูาช้าในการนำาระบบดิจิทัลไปใช้งานเป็นพิเศษ 
เสาหลักทัง้ 3 เสามีดังตูอไปน้ี  
 
 – เสาแรก สิ่งสำาคัญอยูางยิ่งคือการสนับสนุนนโยบายที่เข้ม
แข็งเพื่อทำาให้ธุรกิจตูางๆ นำาระบบดิจิทัลไปใช้งานได้งูาย
ขึ้น รัฐบาลได้ระบุอุตสาหกรรมเติบโตใหมู 12 ประเภท
และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษทีี่หลากหลาย รวมถึงการ
ยกเว้นภาษนีาน 13 ปีสำาหรับการนำาเทคโนโลยีไปใช้ 
เชูน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ
ขัน้สูง เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัลระหวูาง
ชนบทและชุมชนเมือง รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการ “เน็ต
ประชารัฐ” เพื่อขยายเครือขูายบรอดแบนด์ระดับชาติ
ของไทยให้ครอบคลุมกวูา 74,000 หมููบ้าน ประเทศ
สามารถผลักดันให้เกิดการจัดหาการสนับสนุนด้าน
การเงินและคำาปรึกษาสำาหรับ SME ที่ขาดแคลนความ
เชี่ยวชาญด้านระบบดิจิทัลเพื่อเรูงให้เกิดการเปลี่ยนรูป
แบบสููระบบดิจิทัลและสูงเสริมให้ประเทศนำาเทคโนโลยี
เกิดใหมู เชูน AI ไปใช้งาน 

 – เสาหลักที่ 2 คือขอบเขตที่จะปรับปรุงการฝึกอบรมและ
การศึกษาทักษะดิจิทัลในประเทศไทยตูอไป กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานและสำานักงานสูงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้
รูวมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม
ทักษะดิจิทัลออนไลน์ เชูน “Digital Skill” ที่นำาเสนอ
หลักสูตรออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, IoT และ
การรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์สำาหรับคน
ทำางาน นอกจากนัน้ ประเทศยังเน้นความสำาคัญกับ
การบูมเพาะความสามารถทางดิจิทัลตัง้แตูวัยเด็ก ผูาน
การบรรจุบทเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการ
เขียนโปรแกรมลงในหลักสูตรการศึกษา อุตสาหกรรม
และสถาบันการศึกษาควรรูวมมือกันสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอยููเสมอเพื่อตอบสนองตูอ
ความต้องการทักษะเกิดใหมู (เชูน การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญู และ AI) ซึ่งจะชูวยแก้ปัญหาชูองวูางระหวูาง
หลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาและความต้องการ
ที่ลำ้าหน้าของอุตสาหกรรม กระบวนการน้ีจะรวมถึงการ
ทำาให้นักศึกษามีทักษะและคุณสมบัติที่พร้อมปฏิบัติงาน
ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณา
จากการขาดแคลนคนทำางานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านทักษะดิจิทัลที่จำาเป็นในปัจจุบัน สิ่งที่สำาคัญอยูางยิ่ง
สำาหรับประเทศไทยคือการพัฒนาชุดโปรแกรมสนับสนุน

ที่ให้ประโยชน์แกูทัง้องค์กรและบุคคลทัว่ไปในการลงทุน
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นที่ต้องการอยูาง
ตูอเน่ือง 

 – เสาหลักที่ 3 ประเทศไทยควรพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่นำาไปสููการค้าดิจิทัลตูอไป เพื่อให้ธุรกิจในประเทศ
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสูงออกที่เป็น
ผลของเทคโนโลยีและชูองทางดิจิทัลได้อยูางเต็ม
ที่ ประเทศไทยจึงเข้ารูวมโครงการ “ASEAN Single 
Window”14 ซึ่งเป็นโครงการนำารูองระดับภูมิภาคที่มูุง
เรูงรัดกระบวนการตรวจปลูอยสินค้าและเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
นอกจากนัน้ รัฐบาลยังปรับปรุงขัน้ตอนทางธุรการสำาหรับ
การสูงออกด้วยการเปิดตัว “แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล
ระหวูางประเทศ” (NDTP) เมื่อธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนมีจำานวนเพิ่มสูงขึ้น การปกป้องข้อมูล
สูวนบุคคลและสิทธิของผู้บริโภคจึงสำาคัญตูอการทำาให้
การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นไปอยูางราบรื่น ใน
สูวนน้ี ประเทศไทยได้พัฒนาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำาหรับ
ปัญหาความเป็นสูวนตัวและการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน ในเดือนพฤษภาคม 
2019 ประเทศไทยยังกำาหนดกรอบการกำากับดูแลที่
ครอบคลุมเป็นครัง้แรก โดยหลักเกณฑ์ดังกลูาวอ้างอิง
ตาม “กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลสูวนบุคคลของ
ผู้บริโภค” (GDPR) ของสหภาพยุโรปที่เป็นที่ยอมรับ
กันในระดับสากล นอกเหนือจากความพยายามเหลูาน้ี 
รัฐบาลยังทูุมเทมากขึ้นในการสูงเสริมให้ธุรกิจท้องถิ่น
เข้ามามีสูวนรูวมในการค้าดิจิทัลมากขึ้นผูานการให้เงิน
อุดหนุนสำาหรับการนำาระบบดิจิทัลไปใช้และการพัฒนา
แพลตฟอร์มสำาหรับแชร์ความรู้ ด้วยมาตรการเหลูาน้ี 
ธุรกิจตูางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะ SME สามารถ
มี “ความพร้อมสููสากล” มากขึ้นได้ และในขณะเดียวกัน
ก็ค้นพบและใช้ประโยชน์จากโอกาสตูางๆ เพื่อสูงออก
ไปตูางประเทศ นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยสามารถขยาย
การสูงเสริมการสูงออกสินค้าเกษตรในปัจจุบันออกไป
เป็นโครงการริเริ่มระยะยาวที่สูงเสริมสินค้าและบริการ
ท้องถิ่นในแพลตฟอร์มการตลาดสูงออกออนไลน์ได้ ยัง
มีพื้นที่ให้ประเทศไทยขยายความรูวมมือทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้กว้างไกลกวูาการเป็นโครงการริเริ่มในอาเซียน
ได้ โดยประเทศไทยสามารถเปิดการเจรจากับคููค้าที่มี
แนวคิดเดียวกันและเข้ารูวมในข้อตกลงทางการค้าดิจิทัล
พหุภาคีเพื่อกำาหนดกฎการค้าดิจิทัลขึ้น พัฒนากรอบการ
ทำางานระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการทำางานรูวมกัน 

14. อาเซียน (ASEAN) หมายถึง สมาคมประชาชาติแหูงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วย 10 ประเทศสมาชิก 
ได้แกู บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมูา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม อาเซียนมีเป้าหมายที่จะเรูงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคผูานความพยายามรูวมกัน

ข้อมูลสรุป
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ตัวอยูางหน่ึงก็คือ “ข้อตกลงหุ้นสูวนเศรษฐกิจดิจิทัล”  
ที่สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และชิลีรูวมกันลงนามเพื่ออำานวย
ความสะดวกให้การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน 

•  Google มีสูวนรูวมอยูางมากตูอการทำาให้ประเทศไทย
ก้าวเดินไปข้างหน้าในเส้นทางการเปลี่ยนรูปแบบ
สููระบบดิจิทัลผูานโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ตูางๆ ที่
มีี ด้วยการนำาโครงสร้างพื้นฐาน เชูน Google Cloud และ
แหลูงข้อมูลการตลาดดิจิทัลออนไลน์ เชูน “Think with 
Google” เข้ามา Google ทำาให้ธุรกิจตูางๆ สามารถใช้งาน
เครื่องมือดิจิทัลขัน้สูงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่
อิงจากข้อมูลจริงในการพัฒนาบริการของตนเอง Google 
สนับสนุนการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลผูานโปรแกรม
ตูางๆ เชูน “Saphan Digital” และ “Skillshop” นอกจาก
นัน้ “Google for Startups Accelerator: เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้” ยังทำาให้สตาร์ทอัพในประเทศไทยสามารถ
เข้าถึงเครือขูายระดับโลกของพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม
เพื่อขยายสููตูางประเทศ Google สนับสนุนการปกป้องและ
ความเป็นสูวนตัวของข้อมูลเพื่ออำานวยความสะดวกให้การ
ไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยการกำาหนด “กรอบข้อ
บังคับการปกป้องข้อมูลอยูางมีความรับผิดชอบ” ขึ้น 

นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ของ Google ยังมอบประโยชน์ที่
ครอบคลุมมากขึน้แกูภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และภาคสังคมที่

กว้างขึน้ในประเทศไทย มีการคาดการณ์กันวูาภาคธุรกิจและ
ผู้บริโภคในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
ผลิตภัณฑ์เหลูาน้ีทัง้หมดเป็นมูลคูาปีละ 1.445 แสนล้านบาท 
(4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามลำาดับ15 ผลิตภัณฑ์เหลูา
น้ี ได้แกู Google Search, Google Ads, AdSense, YouTube, 
Google Play, Google Maps, Google ไดรฟ์ รวมถึง Google 
เอกสาร, ชีต และ Photos สำาหรับภาคธุรกิจ ประโยชน์ดังกลูาว
มาในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นผูานการเข้าถึงลูกค้าและ
ตลาดใหมูๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภาพที่สูงขึ้นจากการประหยัด
เวลา ผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เข้าถึงข้อมูล 
และมีสถานที่ที่มอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตูางๆ 
มากขึ้น นอกเหนือจากการมีสูวนรูวมทางเศรษฐกิจตูอภาคธุรกิจ
และประชาชนแล้ว Google ยังทำาให้เกิดประโยชน์ให้ภาคสังคม
ที่กว้างขึ้นในประเทศ Google ได้สนับสนุนตำาแหนูงงานมากกวูา 
63,000 ตำาแหนูงโดยอ้อมในประเทศไทย16 จากการให้ธุรกิจปลด
ล็อกแหลูงรายได้ใหมูๆ และขยายธุรกิจผูานการใช้งาน Google 
Ads, AdSense และ YouTube นอกจากน้ี ระบบปฏิบัติการ 
Android ยังสูงเสริมงานกวูา 58,000 ตำาแหนูงในระบบเศรษฐกิจ
ของไทย17 ยิ่งไปกวูานัน้ Google ยังมอบประโยชน์ที่จับต้องไมู
ได้ผูานโปรแกรมและโครงการริเริ่มของตนด้วย เชูน การขยาย
โอกาสด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกูชุมชนที่ด้อยโอกาส สูงเสริม
การใช้งาน AI ด้านการดูแลสุขภาพ การใช้อินเทอร์เน็ตอยูาง
ปลอดภัย ตลอดจนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย

15. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ข
16. ตำาแหนูงงานที่สนับสนุนอ้างอิงตามตำาแหนูงงานใหมูที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแพลตฟอร์มของ Google ของธุรกิจตูางๆ รวมถึงความตูอเน่ืองในการจ้างงานในตำาแหนูงที่มีมาอยููกูอนแล้ว
17. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ข

ข้อมูลสรุป



การประเมินมูลคูา  
- โอกาสทางเศรษฐกิจ
ของการเปลี่ยนรูป
แบบสููระบบดิจิทัลใน
ประเทศไทย



11การเพิ่มมูลค่า - การมีส่วนร่วมของ GOOGLE ในการผลักดันโอกาสทางดิจิทัลในประเทศไทย

การเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลสามารถนำามาซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้มหาศาล โดยสิ่งน้ีไมูได้สำาคัญสำาหรับ
ภาคผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีเทูานัน้ แตูหากภาคธุรกิจอื่นๆ 
เชูน โครงสร้างพื้นฐาน การทูองเที่ยว การเกษตร ค้าปลีก และ
การธนาคาร ละเลยผลของเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ยูอมจะเสี่ยงตูอการ
มองข้ามผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีทัง้หมด
ได้ หากใช้ประโยชน์อยูางเต็มที่ การเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล
สามารถสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจได้ถึงปีละ 2.5 ล้านล้านบาท 
(7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 2030 ซึ่งตัวเลขน้ีเทียบ
เทูากับประมาณ 16% ของ GDP ประเทศไทยในปี 2020 ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลูุมใหญูที่สุดของการเปลี่ยนรูปแบบ
สููระบบดิจิทัลในประเทศไทยคือภาคผู้บริโภค ค้าปลีก และงาน
บริการ ซึ่งคาดการณ์กันวูาจะเทูากับประมาณ 21% ของมูลคูาทาง
เศรษฐกิจทัง้หมด

นอกจากนัน้ การนำาระบบดิจิทัลไปใช้งานก็เป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับ
ประเทศในการฟ้ืนตัวระหวูางวิกฤตโควิด-19 และในอนาคต
หลังการแพรูระบาด การใช้เทคโนโลยีชูวยให้ธุรกิจและแรงงาน
สามารถจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรูระบาดของ
โควิด-19 ได้ด้วย การสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถมีสูวนรูวมและ
ทำาธุรกรรมกับลูกค้าได้ในแบบดิจิทัล ดำาเนินธุรกิจตูอไป และลด
ปัญหาคอขวดทางด้านโลจิสติกส์ เป็นที่คาดการณ์กันวูา 65% ของ
โอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมีมูลคูา 1.6 ล้านล้านบาท 
(5.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) นูาจะมาจากการใช้เทคโนโลยี
ที่ชูวยให้ธุรกิจตูางๆ และแรงงานสามารถจัดการผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 ได้

ถึงแม้วูากรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี 
สมุทรสาคร นครปฐม และนนทบุรี) รวมกันแล้วจะมีพื้นที่เพียง 1 
เปอร์เซ็นต์เศษๆ ของที่ดินทัง้หมดในประเทศไทย แตู 40% ของ
โอกาสทางดิจิทัลที่คาดการณ์ไว้นูาจะอยููในภูมิภาคน้ีในปี 2030 
ตัวเลขน้ีแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัลเชิงภูมิศาสตร์ที่
จำาเป็นต้องแก้ไข

11การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย



12 การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย

“การประเมินมูลคูา” 
มูลคูาทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยน
รูปแบบสููระบบดิจิทัล 

หากมีการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบ
ดิจิทัลอยูางเต็มรูปแบบ จะสามารถสร้าง...

… ในประเทศไทยภายในปี 2030

1. มูลคูาทางเศรษฐกิจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ประสิทธิผลในการทำางานที่เพิ่มขึ้น, การประหยัดต้นทุนและเวลา ตลอดจนรายได้ คูาแรง และการจัดเก็บภาษทีี่เพิ่มมากขึ้น 
หมายเหตุ: ตัวเลขโดยประมาณอ้างอิงจากการวิเคราะห์ AlphaBeta โดยใช้แหลูงที่มาเดิมและของบุคคลที่สามตูางๆ ดูวิธีการได้ที่ภาคผนวกของรายงาน 

2.5 ล้านล้านบาท  
(7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลคูาทางเศรษฐกิจในแตูละปีสูงสุดถึง1

65%
ของมูลคูาน้ี1 อาจเกิดจากการนำาเทคโนโลยี
ที่ชูวยบรรเทาผลกระทบของการแพรู
ระบาดของโรคโควิด-19 ไปใช้
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1.1  การเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล     
  สามารถปลดล็อกมูลคูาทาง        
  เศรษฐกิจได้ถึง 2.5 ล้านล้านบาท    
  (7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)     
  ภายในปี 2030

เอกสารประกอบ 1:

งานวิจัยปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยี 8 ประเภทที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่แข็งแกรูง

การค้าปลีกและชูอง
ทางการตลาดดิจิทัล

การ
ประ

มวล
ผล

แบบ
คลา

วด์

การ
ผลิต

แบบ
เพิ่ม

เน้ือ
วัสด

ุ

FINTECH

AI

วิท
ยา
กา
รห

ูุนย
นต

์
ขัน้

สูง

ข้อ
มูล

ขน
าด
ให
ญ
ู 

(B
IG
 D
AT
A)

IoT

บริการการ
ธนาคารดิจิทัล

ระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการ
ของหูุนยนต์ใน
ภาคการผลิต

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การจัดการซัพพลาย
เชนที่รองรับ IoTการพิมพ์ 3 มิติ

การประมวลผลแบบ
คลาวด์ใน RegTec

วิธีการทาง
สาธารณสุข

แบบอิงข้อมูล

เทคโนโลยี
การบำารุง

รักษาแบบ
คาดการณ์
ลูวงหน้า

ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถปลดล็อกมูลคูาทางเศรษฐกิจจำานวน
มหาศาลในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอยูางยิ่ง เทคโนโลยีสำาคัญ 
8 ประเภทที่มีศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสำาหรับประเทศไทย 
(เอกสารประกอบ 1) ชูองที่ 1 แสดงภาพรวมของเทคโนโลยี
เหลูาน้ี และศักยภาพที่แตูละเทคโนโลยีมีตูอการกระตุ้นผลิต
ภาพสำาหรับธุรกิจและแรงงานในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม 

10 แหูงมีการใช้เทคโนโลยีทัง้ 40 ชนิด โดยแตูละชนิดเชื่อมโยง
กับ 1 ใน 8 เทคโนโลยีเหลูาน้ี สำาหรับการประเมินศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
มูลคูาทางเศรษฐกิจของการนำาเทคโนโลยีแตูละประเภทไปใช้นัน้
จะประเมินจากสถานการณ์ของการใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2030 
(เอกสารประกอบ 2)

อินเทอร์เน็ตบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย



ชูองที่ 1.
เทคโนโลยีสำาคัญ 8 ประเภทที่มีศักยภาพด้านการ
เปลี่ยนแปลงสำาหรับประเทศไทย

18. แหลูงข้อมูลมาจาก: McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. ดูได้ที่: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies; Wilkinson (2019), “5 frontier technology trends shaping international 
development”, Bond News. ดูได้ที่: https://www.bond.org.uk/news/2019/06/5-frontier-technology-trends-shaping-international-development; Google and AlphaBeta (2020), 
The Digital Sprinters: Public policies to support economic development through digital technologies. ดูได้ที่: https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-
capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/
19. Microsoft (2018), The future computed. ดูได้ที่: https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/2018/02/The-Future-Computed_2.8.18.pdf 

เมื่อพิจารณาบทความวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหมู
และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้อยูางรอบด้านแล้ว 
ก็พบเทคโนโลยีที่สำาคัญ 8 ประเภทที่มีศักยภาพด้านการ
เปลี่ยนแปลงสำาหรับแรงงาน ธุรกิจ และรัฐบาล18 ซึ่งรวมถึง

•  อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเพิ่มจำานวน
อยูางรวดเร็วของสมาร์ทโฟนและอัตราการแพรูหลาย
ของอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นตามกัน
ไปได้เรูงให้บริการอินเทอร์เน็ตทัว่โลกเติบโตขึ้น ใน
ขณะที่อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
ได้ผลักดันให้เกิดการใช้โมเดลธุรกิจใหมูๆ เชูน ระบบ
เศรษฐกิจของแอปพลิเคชัน (App Economy), บริการ
แพรูภาพและเสียงผูานโครงขูายอินเทอร์เน็ต (Over-
the-Top หรือ OTT) และอีคอมเมิร์ซบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (M-Commerce) แตูก็ยังมีแอปพลิเคชันที่
รองรับอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกมากมายที่
ยังไมูได้นำาไปใช้งานอยูางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรวม
ถึงการใช้แอปพลิเคชันการบริการด้านสุขภาพทางไกล
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในภาคสุขภาพ และการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลบนสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้การบริการสาธารณะ

•  การประมวลผลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีการประมวล
ผลแบบคลาวด์ทำาให้บุคคลทัว่ไปและองค์กรสามารถ
เข้าถึงบริการเทคโนโลยีตูางๆ เชูน ระบบประมวลผล
ประสิทธิภาพสูง การจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือการ
จัดการได้ตามต้องการด้วยการสูงทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ผูานทางอินเทอร์เน็ต การซื้อ การเป็น
เจ้าของ และการบำารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล
จริงๆ อาจมีราคาสูงเกินไป โดยเฉพาะอยูางยิ่งสำาหรับ 
SME นอกจากนัน้โฮสติง้ระบบคลาวด์แบบสาธารณะยัง
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานด้วยการจัดให้มีเครื่อง
มือทำางานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำาให้รักษาความ
ปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น และทำาให้สามารถใช้งานแหลูง

ข้อมูลได้ตามความต้องการ การประมวลผลแบบคลา วด์
ยังได้กลายเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอื่นๆ เชูน AI และแมชชีนเลิร์นนิง 

•  ข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) ข้อมูลขนาดใหญูและ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญูหมายถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมหาศาล สกัดข้อมูลเชิง
ลึก และดำาเนินการตามข้อมูลเหลูานัน้ โดยมักเกิดขึ้น
ในแบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียง ข้อมูลวิเคราะห์แบบคาด
การณ์ชูวยให้แรงงานและธุรกิจตูางๆ สามารถวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าได้อยูางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจตูางๆ สามารถ
ออกแบบโปรแกรมสำาหรับการมีสูวนรูวมของลูกค้าแบบ
กำาหนดกลูุมเป้าหมายได้ด้วยข้อมูลจากข้อมูลวิเคราะห์ 

•  ปัญญาประดิษฐ์ (AI) AI หมายถึงความสามารถของ
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในการแสดงสติปัญญาแบบ
เดียวกับมนุษย์ออกมา ซึ่งเกิดขึ้นได้จากชุดเทคโนโลยี
ที่ทำาให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และ
ชูวยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีตูางๆ ที่คล้ายคลึง
กับสิ่งที่มนุษย์จะทำา19 ตัวอยูางของการใช้งาน AI รวม
ถึงผู้ชูวยเสมือนจริง ยานพาหนะแบบไร้คนขับ และ
เครื่องมือรู้จำาคำาพูด 

•  เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) บางครัง้ FinTech 
ก็หมายถึงบริการทางการเงินแบบดิจิทัล (DFS) ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำาคัญในการสูงเสริมภาคบริการทางการเงิน
ผูานการอำานวยความสะดวกให้การฝากเงิน การชำาระ
เงิน และทำาให้บุคคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินขัน้สูงขึ้นได้ เชูน เงินกู้ เงินฝากประจำา และ
การลงทุน นอกจากนัน้ ด้วยความที่ทำาให้ชำาระเงินได้
โดยไมูใช้เงินสด FinTech จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน
การเติบโตที่ใหญูกวูาของภาคธุรกิจอื่นๆ ด้วย (เชูน ผู้
บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ) 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies
https://www.bond.org.uk/news/2019/06/5-frontier-technology-trends-shaping-international-development
https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/
https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/
https://blogs.microsoft.com/wp-content/uploads/2018/02/The-Future-Computed_2.8.18.pdf


20. MGI (2019), The rise of Digital Challengers – How digitisation can become the next growth engine for central and eastern Europe. 
ดูได้ที่: https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/McKinsey%20CEE%20report_The%20Rise%20of%20Digital%20Challengers.pdf 
21. Boston Consulting Group (2019), Advanced robotics in the factory of the future. ดูได้ที่: https://www.bcg.com/publications/2019/advanced-robotics-factory-future 
22. Sharp (2019), “Is additive manufacturing the right choice for your electronic assembly?” JJS Manufacturing Blog. 
ดูได้ที่: https://blog.jjsmanufacturing.com/additive-manufacturing-electronic-assembly 

•  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบ IoT เกี่ยวข้องกับเครือขูายของวัตถุ
จริงๆ (สรรพสิ่ง) ที่ฝังด้วยเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมตูอและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ผูานทาง
อินเทอร์เน็ต ระบบเหลูาน้ีสามารถตรวจสอบและจัดการ
ประสิทธิภาพของวัตถุและเครื่องจักรที่เชื่อมตูออยููได2้0 
IoT มีแอปพลิเคชันในหลายภาคธุรกิจที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจอยูางมาก ไมูวูาจะเป็นอุปกรณ์ที่สวมใสูได้
ซึ่งชูวยติดตามและดูแลสุขภาพและสุขภาวะ จึงลดคูา
ใช้จูายด้านสาธารณสุขลงได้ การใช้พลังงานในอาคาร
ที่สามารถติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพได้ การใช้งาน
อุปกรณ์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ตลอดจนสุขภาพและ
ความปลอดภัยในโรงงานที่ยกระดับให้ดีขึ้นได้เชูนกัน 

•  วิทยาการหูุนยนต์ขัน้สูง ในขณะที่หูุนยนต์แบบ
พื้นฐานได้กลายเป็นสูวนสำาคัญของพื้นที่โรงงานใน
เศรษฐกิจของหลายประเทศ เชูน ประเทศไทย การ
เข้ามาของวิทยาการหูุนยนต์ขัน้สูงทำาให้งานที่หูุนยนต์

สามารถทำาได้นัน้ขยายขอบเขตออกไปอยูางมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับหูุนยนต์แบบดัง้เดิมแล้ว หูุนยนต์ขัน้สูง
มีการรับรู้ มีความสามารถในการนำาไปใช้งานรูวมกัน มี
ความสามารถในการดัดแปลง และมีความคลูองตัวที่
เหนือกวูา21 สิ่งที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเหลูาน้ีทำาให้สามารถ
ติดตัง้และกำาหนดคูาซำ้าได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนทำางาน
ได้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ตัวอยูางเชูน 
ในภาคการผลิต วิทยาการหูุนยนต์ขัน้สูงสามารถเพิ่ม
ผลิตภาพและความยืดหยูุนทัง้ในโรงงานและซัพพลาย
เชน และทำาให้ผู้ผลิตสามารถปรับตัวเข้ากับความ
ต้องการที่ไมูหยุดน่ิงของลูกค้าได้อยูางรวดเร็ว

•  การผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสดุ ข้อน้ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีที่สร้างวัตถุ 3 มิติด้วยการเพิ่มวัสดุไปทีละ
ชัน้ๆ ซึ่งมีประโยชน์ที่เป็นไปได้มากมาย ไมูวูาจะเป็น
ความสามารถในการจัดการกับชิน้สูวนที่มีความซับซ้อน
แตูมีความต้องการตำ่า ซึ่งเน้นระยะเวลาในการผลิตที่
รวดเร็วเป็นสำาคัญ22 

https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/McKinsey%20CEE%20report_The%20Rise%20of%20Digital%20Challengers.pdf
https://www.bcg.com/publications/2019/advanced-robotics-factory-future
https://blog.jjsmanufacturing.com/additive-manufacturing-electronic-assembly
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เอกสารประกอบ 2:

การใช้งานเทคโนโลยี 40 ประเภทใน 10 ภาคสูวนซึ่งใช้ในการประเมินโอกาส
ทางเศรษฐกิจของไทยที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีหลัก

อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

วิทยาการหุ่นยนต์ขัน้สูง

การประมลผลแบบคลาวด์

AI

Fintech

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

การผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสดุ

IoT

สมาร์ทกริด

5D BIM และ
เทคโนโลยีการ
จัดการโครงการ

เทคโนโลยีการบำารุง
รักษาแบบคาดการณ์
ลูวงหน้า

อาคารอัจฉริยะ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

การประมวลผลแบบ
คลาวด์

การจัดซื้อจัดจ้างผูาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การเก็บภาษทีี่เปิด
ใช้ระบบข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล
สำาหรับการชำาระเงิน
ด้วยการโอนเงินของ
รัฐบาล

การติดตามผู้ปูวย
ทางไกล

การใช้งานบริการ
สุขภาพทางไกล

วิธีการทาง
สาธารณสุขแบบอิง
ข้อมูล

การตรวจจับยาปลอม

อุปกรณ์ทางการ
แพทย์อัจฉริยะ

เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญู

การผลิตแบบเพิ่ม
เน้ือวัสดุ

การจัดการซัพพลาย
เชนที่รองรับ IoT

ระบบอัตโนมัติและ
วิทยาการหูุนยนต์

การผลิตโครงสร้างพืน้
ฐานรัฐบาล สุขภาพ

ศูนย์อาชีพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ
แพลตฟอร์มหางาน
ดิจิทัล

การเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล

โปรแกรมการ
ปรับปรุงทักษะ
แรงงานออนไลน์

เกษตรกรรม
และอาหาร

เทคโนโลยี
การเกษตรแมูนยำา

การจัดการซัพพลาย
เชนที่รองรับ IoT

เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

ผู้บริโภค ค้า
ปลีก 
และงานบริการ

การค้าปลีกและชูอง
ทางการตลาดดิจิทัล

การจัดการสินค้า
คงคลังที่รองรับ IoT

การบริการลูกค้าด้วย
ระบบอัตโนมัติและ 
AI ในโรงแรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบการเดินทาง

ชูองทางการสูง
อาหารและเครื่องดื่ม
ออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญู

Reg Tech

บริการการธนาคาร
ดิจิทัล

การศึกษาและ
การฝึกอบรม บริการการเงิน

ถนนอัจฉริยะ

ทูาเรืออัจฉริยะ

ยานยนต์อัตโนมัติ

บริการภูมิสารสนเทศ

บริการขนสูง

การสำารวจอัจฉริยะ
และระบบอัตโนมัติ
ในการทำาเหมืองแรู

เทคโนโลยีด้านความ
ปลอดภัยแบบคาด
การณ์ลูวงหน้า

เทคโนโลยีการบำารุง
รักษาแบบคาดการณ์
ลูวงหน้า

ทรัพยากร

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย
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23. ตัวเลขประมาณการเหลูาน้ีไมูได้หมายถึง GDP หรือขนาดตลาด (รายได้) แตูเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ประสิทธิผลในการทำางานที่เพิ่มขึ้น, การประหยัดต้นทุน
และเวลา ตลอดจนรายได้ คูาแรง และการจัดเก็บภาษทีี่เพิ่มมากขึ้น
24. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ก
25. ตามการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ก
26. McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies
27. Financial Times (2018), “Thai 7-Eleven stores to adopt facial recognition technology.” ดูได้ที่: https://www.ft.com/content/1caa4ee4-2812-11e8-b27e-cc62a39d57a0 
28. McKinsey Global Institute (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation 
29. Nikkei Asia (2016), “Robot makers surf automation wave in Southeast Asia.” ดูได้ที่: https://asia.nikkei.com/Business/Robot-makers-surf-automation-wave-in-Southeast-Asia
30. OpenGovAsia (2018), “How big data will power the Thai the government.” ดูได้ที่: https://opengovasia.com/how-big-data-will-power-the-thai-the-government/ 

เมื่อพิจารณาศักยภาพของมูลคูาทางเศรษฐกิจจากการใช้
งานเทคโนโลยีทัง้ 40 ประเภทรวมกันแล้ว ประเมินกันวูา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพที่จะสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยได้ถึงปีละ 2.5 ล้านล้านบาท (7.95 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ภายในปี 203023 ซึ่งถือเป็นมูลคูามหาศาลที่
เทียบเทูากับ 16% ของ GDP ประเทศไทยในปี 2020 (เอกสาร
ประกอบ 3) 

คาดการณ์กันวูาภาคผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ จะ
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขนาดใหญูที่สุดจาก
เทคโนโลยีในประเทศไทย มีการประเมินวูาภาคธุรกิจน้ีจะได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงถึงปีละ 5.28 แสนล้านบาท (1.69 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2030 ซึ่งถือเป็นประมาณ 21% ของ
โอกาสทางดิจิทัลทัง้หมดของประเทศ24 ภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นอันดับต้นๆ ได้แกู ภาคการผลิต (4.43 แสนล้าน
บาทหรือ 1.42 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ), ภาครัฐบาล (3.65 แสน
ล้านบาทหรือ 1.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ), ภาคโครงสร้างพื้น
ฐาน (2.52 แสนล้านบาทหรือ 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ
ภาคการศึกษาและการฝึกอบรม (2.26 แสนล้านบาทหรือ 7.2 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ)25 

โอกาสสำาคัญที่ภาคธุรกิจเหลูาน้ีได้รับจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีดังตูอ
ไปน้ี 

•  ผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ ธุรกิจค้าปลีกรวม
ถึงอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) จำานวนมากกำาลังหันไป
ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เชูน ตลาดอีคอมเมิร์ซและแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
ของตนเองให้เป็นระบบดิจิทัลและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า ใน
อุตสาหกรรมค้าปลีก ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากการตลาดและ
การขายสินค้าผูานชูองทางดิจิทัลคาดวูาจะอยููที่ประมาณ 
6-15% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สามารถลดการใช้แรงงาน
คนลง การควบคุมประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง และการ
กำาจัดต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (เชูน คูาเชูาพื้นที่หน้า
ร้าน) 26 นอกจากนัน้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังสามารถนำาไปใช้
ติดตามความต้องการของลูกค้า และทำาให้พยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ด้วย ตัวอยูางเชูน ผู้ค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคอยูาง “7-Eleven” ได้นำาเทคโนโลยีการจดจำา

ใบหน้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาใช้ในร้านค้าทัง้ 11,000 
สาขาในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์อัตราการเข้าออกภายใน
ร้านและพฤติกรรมของลูกค้า เชูน ลูกค้าคนหน่ึงใช้เวลากับ
ชัน้วางสินค้าหน่ึงนานแคูไหน และตรวจสอบอารมณ์ของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนไปขณะเดินอยููในร้าน27  

•  การผลิต ภาคธุรกิจน้ีมีความเป็นไปได้ในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจ เชูน 
ข้อมูลวิเคราะห์ของข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) การผลิต
แบบเพิ่มเน้ือวัสดุ การจัดการซัพพลายเชน และวิทยาการ
หูุนยนต์ขัน้สูง การใช้งานข้อมูลวิเคราะห์ของข้อมูลขนาด
ใหญู (Big Data) สามารถเพิ่มสูวนตูางกำาไรของผู้ผลิตได้
สูงถึง 3% ด้วยการปรับปรุงการคาดการณ์ความต้องการ
และการผลิต28 การผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสดุ (ที่รู้จักกันทัว่ไป
วูา “การพิมพ์แบบ 3 มิติ”) ปรับปรุงเวลาในการนำาสินค้า
เข้าสููตลาด ผลิตภาพของตลาด ตลอดจนฐานลูกค้า ด้วย
การทำาให้สามารถผลิตได้อยูางรวดเร็ว “ตรงเวลา” และ
กำาหนดเองได้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นัน้ การ
ใช้งานเทคโนโลยีขัน้สูง เชูน หูุนยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ทำาให้ผู้ผลิตในประเทศไทยมีผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวอยูาง
เชูน ผู้ผลิตชิน้สูวนรถยนต์อยูาง ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส 
ได้ติดตัง้หูุนยนต์เชื่อม 180 ตัวในไลน์การผลิตตัง้แตู
ปี 201629 เทคโนโลยีหูุนยนต์สามารถรองรับภาระงาน
ของพนักงานปกติได้ถึง 2 เทูา โดยที่หูุนยนต์เชื่อม 3 ตัว
สามารถรองรับงานของคนงาน 6 คนใน 1 ไลน์การผลิตของ
โรงงานได้ 

•  รัฐบาล มีขอบเขตสำาคัญสำาหรับภาครัฐที่ต้องปรับปรุงการ
ให้บริการและการประหยัดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีดังกลูาวมีทัง้การปรับบริการของรัฐให้เป็นระบบ
ดิจิทัล การประมวลผลแบบคลาวด์ และการจัดซื้อจัด 
จ้างบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลไทยได้ดำาเนินการ
เพื่อนำาเทคโนโลยีเหลูาน้ีบางสูวนมาใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตัวอยูางเชูน กรมสูงเสริมการเกษตร (กสก.) ได้สร้าง
ทะเบียนดิจิทัลของเกษตรกรและที่ดินการเกษตรแหูง
ชาติเพื่อติดตามผลิตผลและประสิทธิผลทางการเกษตร30 
นอกจากนัน้ ทะเบียนดิจิทัลยังทำาหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม
แบบครบวงจรสำาหรับเกษตรกรในการรับการวิเคราะห์
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https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
https://asia.nikkei.com/Business/Robot-makers-surf-automation-wave-in-Southeast-Asia
https://opengovasia.com/how-big-data-will-power-the-thai-the-government/
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1. การประมาณน้ีไมูได้แสดงถึง GDP หรือขนาดของตลาด (รายได้) แตูระบุถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุน การประหยัดเวลา 
รายได้ที่มากขึ้น คูาแรงและการเก็บภาษทีี่เพิ่มขึ้น ในการวิเคราะห์น้ี มีการพิจารณาการใช้งานเทคโนโลยี 40 ประเภท
หมายเหตุ: ตัวเลขอาจรวมกันไมูได้เป็น 100% เน่ืองจากมีการปัดเศษ
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

ศักยภาพของมูลคูาทางเศรษฐกิจตูอปีที่ได้รับจากเทคโนโลยีดิจิทัล แบูงตามภาคสูวน1 
พันล้านบาท, 2030

บริการข
นสูง

โครงส
ร้าง

พื้นฐานรัฐบ
าล

การผ
ลิต

ผู้บริโภ
ค

ค้าปลีก และงา
น

บริการ บริการก
ารเง

ิน

เกษตรกรรม
และ

อาห
าร

สุขภาพ

การศ
ึกษาและการ

ฝึกอบรม ทรัพยากร รวม

528

2486

226

209

201

147

110
4

443

365

252

ประมาณ 21% ของโอกาสทาง
เศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นของภาคผู้บริโภค ค้าปลีก และงาน
บริการ

เทียบเทูา 
16% 

ของ GDP ในปี 
2020

เอกสารประกอบ 3:

ภายในปี 2030 เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้างมูลคูาทางเศรษฐกิจของไทยตูอปี
ได้ถึง 2.5 ล้านล้านบาท (7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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31. W.Media (2020), “Funding approved for a $146m state cloud and data center in Thailand.” ดูได้ที่: https://w.media/funding-approved-state-cloud-data-center-thailand/
32. OECD, E-procurement for good governance and development in Italy, North Africa, and the Middle East. ดูได้ที่: https://www.oecd.org/mena/governance/39856250.pdf 
33. Ghaffar, et al (2018), Additive manufacturing technology and its implementation in construction as an eco-innovative solution. 
ดูได้ที่: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580517309731
34. WRAP, Waste Reduction Potential of Offsite Volumetric. ดูได้ที่: https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/VOLUMETRIC%20-%20Full%20case%20study.pdf
35. McKinsey & Company (2019), Modular construction: From projects to products. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products 
36. Bangkok Post (2020), “Small contractors told to upgrade.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/business/1906485 
37. Bangkok Post (2018), “Thailand sets sights on spearheading IoT alliance.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/tech/1419099/thailand-sets-sights-on-spearheading-iot-alliance 
38. Asia Property Awards (2019), “Hyper-connected homes elevate art of smart in Thailand and Singapore.” 
ดูได้ที่: https://www.asiapropertyawards.com/en/hyper-connected-homes-elevate-art-of-smart-in-thailand-and-singapore/ 
39. Bangkok Post (2017), “The modern classroom.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/tech/1368835/the-modern-classroom 
40. People Matters (2020), “1.2 million job opportunities to be listed on new Thailand platform”. 
ดูได้ที่: https://www.peoplemattersglobal.com/news/recruitment/12-million-job-opportunities-to-be-listed-on-new-thailand-platform-27113 
41. Bangkok Post (2020), “New world of work.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/business/2000635/new-world-of-work 

ชนิดของดินและการแนะนำาพันธ์ุพืชที่เหมาะกับการปลูก
ในแตูละฤดู การใช้เทคโนโลยีที่สำาคัญอีกอยูางในภาครัฐ
คือการใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ซึ่งชูวยให้หนูวยงาน
ตูางๆ ลดคูาใช้จูายด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทาง IT ได้
อยูางมีนัยยะสำาคัญ คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติเงินสำาหรับ
การบริการศูนย์ข้อมูลและระบบคลาวด์แหูงชาติมูลคูา 
146.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในชูวงปี 2020 ถึง 202231 
อยูางไรก็ตาม ประเทศไทยยังสามารถดำาเนินการเพิ่มเติม
เพื่อใช้เทคโนโลยีอื่นๆ มาปรับปรุงภาครัฐของตนเองได้ 
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผูานการจัด
ซื้อจัดจ้าง แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สามารถลดคูาใช้จูาย
ให้รัฐบาลได้ถึง 5% และประหยัดต้นทุนการทำาธุรกรรมได้ 
50-80%32  

•  โครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล เชูน การจัดการ
ข้อมูลอาคาร (BIM) และการบำารุงรักษาแบบคาดการณ์ลูวง
หน้าสามารถประหยัดต้นทุนและปรับปรุงความแมูนยำาได้ 
กรณีศึกษาทัว่โลกได้แสดงให้เห็นวูาด้วยการใช้ทรัพยากร
ที่น้อยกวูา การพิมพ์แบบ 3 มิติ การกูอสร้างระบบโมดูลาร์ 
และ BIM สามารถลดขยะจากการกูอสร้างและการรื้อถอน
ได้ถึง 30%,33 50%34 และ 45%35 ตามลำาดับ ผลกระทบ
ของโควิด-19 ที่มีตูออุตสาหกรรมการกูอสร้างได้เน้นยำ้าให้
เห็นถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีดังกลูาวยิ่งขึ้นไปอีก ใน
ประเทศไทย ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดยูอมได้รับการ
สนับสนุนให้เพิ่มความมีประสิทธิภาพด้วยการนำาเทคโนโลยี
ที่ลำ้าสมัยดังกลูาวไปใช้เพื่อคงความสามารถในการแขูงขัน
ไว้36 นอกจากนัน้ รัฐบาลยังวางแผนที่จะสร้างสถาบัน IoT 
ใน “ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์” ซึ่งเป็นโครงการสำาคัญของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทยเพื่อสร้าง
ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี สถาบัน IoT จะมีทัง้ห้องปฏิบัติ
การระบบ 5G, ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมระบบคลาวด์,  

ห้องปฏิบัติการการออกแบบ AI และศูนย์การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงอาคาร IoT หลังแรก ซึ่งคาดวูาจะใช้งบ
ประมาณกูอสร้างราว 1.6 พันล้านบาท (52.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 37 อาคารที่พักอาศัย เชูน โครงการพาร์ค ออริจิน 
พญาไท ในกรุงเทพฯ ยังได้เริ่มใช้ประโยชน์จาก IoT เชูน 
กระจกอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติภายในบ้าน38  

•  การศึกษาและการฝึกอบรม เทคโนโลยีดิจิทัลไมูเพียง
นำามาซึ่งความหวังในการยกระดับคุณภาพและการเข้าถึง
ของการศึกษาเทูานัน้ แตูยังอำานวยความสะดวกให้การจับ
คููกันของอุปสงค์และอุปทานในตลาดงานอีกด้วย ถึงแม้
นักเรียนแตูละคนจะมีความสนใจและความสามารถในการ
เรียนรู้ที่แตกตูางกัน แตูระบบการศึกษาก็มักจะใช้แนวทาง
แบบ “เหมารวม” สำาหรับการเรียนการสอน สูวนสำาคัญที่
เทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ก็คือผูานเครื่องมือการ
เรียนรู้ดิจิทัลที่ปรับแตูงเฉพาะบุคคล ตัวอยูางเชูน อีเลิร์น
นิตี ้(ประเทศไทย) แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการบุคลากรของยุโรปที่ปรับให้เหมาะกับประเทศไทย 
โดยแพลตฟอร์มน้ีจะนำาเสนอบทเรียนภาษาอังกฤษในรูป
แบบเกมที่ปรับแตูงเฉพาะบุคคลในชื่อวูา English Galaxy 
ซึ่งกลูุมเป้าหมายคือนักเรียน K-12 โดยใช้บทเรียนแบบ 
Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)  
ที่สมจริง39 นอกเหนือจากระบบการศึกษาแล้ว แพลตฟอร์ม
งานดิจิทัลและศูนย์อาชีพอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเครื่องมือ
ดิจิทัลสำาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาความไมู
สมมาตรของข้อมูลในตลาดแรงงานได้ ตัวอยูางเชูน รัฐบาล
ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดหางานทางออนไลน์ที่ชื่อ
วูา “ไทยมีงานทำา” ซึ่งมีตำาแหนูงงานประมาณ 1.2 ล้าน
ตำาแหนูงทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน40 จนถึงเดือนตุลาคม 
2020 มีผู้สมัครงานในแพลตฟอร์มดังกลูาวแล้วกวูา 
240,000 คน41 

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย

https://w.media/funding-approved-state-cloud-data-center-thailand/
https://www.oecd.org/mena/governance/39856250.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580517309731
https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/VOLUMETRIC%20-%20Full%20case%20study.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products
https://www.bangkokpost.com/business/1906485
https://www.bangkokpost.com/tech/1419099/thailand-sets-sights-on-spearheading-iot-alliance
https://www.asiapropertyawards.com/en/hyper-connected-homes-elevate-art-of-smart-in-thailand-and-singapore/
https://www.bangkokpost.com/tech/1368835/the-modern-classroom
https://www.peoplemattersglobal.com/news/recruitment/12-million-job-opportunities-to-be-listed-on-new-thailand-platform-27113
https://www.bangkokpost.com/business/2000635/new-world-of-work
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ประมาณ 40% (9.853 แสนล้านบาทหรือ 3.15 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ของโอกาสทางดิจิทัลทัง้หมดในประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวกันอยููในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และนนทบุรี) 
(เอกสาร ประกอบ 4)42 ถึงแม้วูาเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมี
พื้นที่เพียง 1.5% ของที่ดินทัง้หมดในประเทศไทยก็ตาม ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัลเชิงภูมิศาสตร4์3

 
อยูางไรก็ตาม ข้อมูลน้ีไมูได้นูาประหลาดใจ เมื่อพิจารณาจาก
ความแตกตูางกันของการแปลงให้เป็นระบบดิจิทัลในระดับ
ภูมิภาค การศึกษาอื่นๆ ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มแบบเดียวกัน
น้ี ยกตัวอยูางเชูน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ใน
ไทยได้เน้นยำ้าให้เห็นถึงความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัลระหวูางเขต
เมืองของกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัน่คือสัดสูวน
ของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์สูวนบุคคล (พีซี) ในกรุงเทพฯ อยูู
ที่ 57.2% แตูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 25.9% เทูานัน้
ในปี 201844 สาเหตุสูวนหน่ึงเกิดจากความแตกตูางในการเข้า
ถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลของภูมิภาค ในขณะที่
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับวูามีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเร็วสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก แตูผู้คนที่อาศัยอยููในพื้นที่
ชนบทหูางไกลกลับยังไมูมีไฟฟ้าใช้ จึงแทบจะไมูต้องเอูยถึง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต45 การขาดโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจเกิดจากสาเหตุที่สำาคัญ 

2 ประการด้วยกัน ประการแรก เน่ืองจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วย
ภูเขาและมีความหนาแนูนของประชากรตำ่า การจัดให้มีบริการ
บรอดแบนด์ในพื้นที่ชนบทจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีคูาใช้จูายสูง 
ซึ่งตูางจากภูมิภาคที่สูวนใหญูเป็นเขตเมืองและมีประชากรหนา
แนูนอยูางกรุงเทพฯ การเชื่อมตูอผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เข้ากับจุด
เข้าใช้งานที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางต้องอาศัยสาย
สื่อสารที่ยาวขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ “Last Mile” และ
นำามาซึ่งต้นทุนด้านแรงงานและการกูอสร้างที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณา
จากต้นทุนการกูอสร้างที่สูงกวูาและความหนาแนูนของประชากร
ที่น้อยในหมููบ้านเหลูาน้ี รูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
ดัง้เดิมจึงไมูยัง่ยืนและยากตูอการอยููรอดในทางการค้าสำาหรับ
บริษทัโทรคมนาคมตูางๆ46 ยิ่งไปกวูานัน้ ครัวเรือนในหมููบ้าน
เหลูาน้ีมักมีกำาลังซื้อที่ตำ่ากวูาครัวเรือนในเมืองใหญู ทำาให้การ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่มีคูาใช้จูายสูงเกินไป ประการที่ 
2 ผู้คนที่อาศัยหูางไกลจากเมืองไมูได้ตระหนักถึงผลกระทบใน
เชิงบวกของเทคโนโลยีที่มีตูอประสิทธิภาพในการทำางาน และ
ขาดแคลนทักษะที่จำาเป็นตูอการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ธนาคารโลกได้ระบุถึงชูองวูางขนาดใหญูในการเข้าถึงแหลูงข้อมูล
การเรียนรู้ดิจิทัลระหวูางโรงเรียนในชนบทและในเขตเมือง ซึ่ง
ปรากฏเดูนชัดขึ้นในชูวงการปิดโรงเรียนระหวูางการแพรูระบาด
ของโควิด-19 ขณะที่นักเรียนถึง 70% ของโรงเรียนในเขตเมือง
มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แตูนักเรียนของโรงเรียนในชนบทมีเพียง 
45% เทูานัน้ที่ม4ี7

42. การคาดการณ์ในปี 2030 สำาหรับการกระจายตัวของโอกาสทางดิจิทัลของประเทศในภูมิภาคตูางๆ สันนิษฐานได้วูาระดับและสัดสูวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตูละภูมิภาคจะยังคงไมู
เปลี่ยนแปลงตัง้แตูปี 2019 ถึง 2030
43. Knoema (2012), “Samut Sakhon Province”. ดูได้ที่: https://knoema.com/atlas/Thailand/Samut-Sakhon-Province
44. National Institute of Development Administration (2018), Digital Thailand. ดูได้ที่: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/download/174278/124821/ 
45. แหลูงข้อมูลมาจาก: The Straits Times (2020), “Coronavirus: Thailand to launch nationwide distance learning for students in high-risk areas”. ดูได้ที่: https://www.straitstimes.
com/asia/se-asia/coronavirus-thailand-to-launch-nationwide-distance-learning-for-students-in-high-risk; World Population Review (2021), “Internet speeds by country 2021.” 
ดูได้ที่: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-speeds-by-country 
46. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies (2019), Rural and remote broadband development in Thailand: 
Enabled by last-mile infrastructure and services. ดูได้ที่: https://tuengr.com/V10A/10A13E.pdf 
47. Programme for International Student Assessment (2018), Thailand Country Report. 
ดูได้ที่: http://documents1.worldbank.org/curated/en/683311593415205230/pdf/Thailand-Programme-for-International-Student-Assessment-PISA-2018-Country-Report.pdf 

1.2  โอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทย  
  กระจายตัวในทั่วทุกภูมิภาค 
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https://knoema.com/atlas/Thailand/Samut-Sakhon-Province
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/download/174278/124821/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-thailand-to-launch-nationwide-distance-learning-for-students-in-high-risk
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-thailand-to-launch-nationwide-distance-learning-for-students-in-high-risk
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-speeds-by-country
https://tuengr.com/V10A/10A13E.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/683311593415205230/pdf/Thailand-Programme-for-International-Student-Assessment-PISA-2018-Country-Report.pdf
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1. สูวนแบูงคำานวณจากการใช้สูวนแบูง GDP ของแตูละภูมิภาค และจำานวนธุรกิจจากสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหูงชาติและสำานักงานสถิติแหูงชาติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สไลด์วิธีการ

มูลคูาทางเศรษฐกิจทัง้หมดที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล

2.5 ล้านล้านบาท 
(7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลคูาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสกุลเงินบาท
สูวนแบูงโอกาสทางเศรษฐกิจทัง้หมด เป็น %1 

ภาคตะวันออก
2.474 แสนล้านบาท 
(10%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.552 แสนล้านบาท 
(18%)

ภาคเหนือ
3.157 แสนล้านบาท 

(13%)

ภาคกลาง
1.156 แสนล้านบาท 

(5%)

ภาคใต้
2.661 แสนล้านบาท 

(11%)

ภาคตะวันตก
1 แสนล้านบาท 

(4%)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
9.853 แสนล้านบาท  
(39%)

เอกสารประกอบ 4:

เกือบ 40% ของโอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2030 กระจุกอยููที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมลำา้ทางดิจิทัลเชิงภูมิภาคที่
ต้องแก้ไข

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย



โควิด-19 มีผลกระทบอยูางใหญูหลวงตูอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย มาตรการเว้นระยะหูางทางสังคมและการปิด
ชายแดนทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอยูางมากในภาคธุรกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภค เชูน การทูองเที่ยวและการค้าปลีก ใน
ขณะเดียวกัน ผลผลิตก็ลดลงเน่ืองจากความท้าทายตูางๆ เชูน 
ความลูาช้าของการจัดสูงทัง้วัตถุดิบและสินค้าระดับกลาง มีสูวน
ให้ GDP จากภาคการผลิตลดลง 8.3% ในขณะที่อุตสาหกรรม
บริการที่พักและอาหารลดลง 36.6% เมื่อเทียบไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2020 กับปีกูอนหน้า48 ธนาคารแหูงประเทศไทยประมาณการ
วูาเศรษฐกิจของไทยอาจหดตัวลง 6.6% ในปี 2020 พร้อมกับ
พยากรณ์การฟ้ืนตัวเล็กน้อยที่ 3.2% ในปี 2021 (ตำ่ากวูาการ
ประมาณการกูอนหน้าที่ 5.0%)49 จากฐานข้อมูลนโยบายโค วิด -19 
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประเทศไทยได้ประกาศใช้
มาตรการมูลคูาอยูางน้อย 8.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ สำาหรับ
ตูอสู้กับการแพรูระบาด50 บางสูวนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชูวงโควิด-19 เหลูาน้ีให้ความสำาคัญอยูางยิ่งกับการเปลี่ยนรูป
แบบสููระบบดิจิทัลเพื่อชูวยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ตัวอยูางเชูน ธุรกิจที่

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ดำาเนินกิจการ ไมูวูาจะเป็น AI, ข้อมูล
วิเคราะห์ของข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) หรือโปรแกรมแมชชีน
เลิร์นนิงตูางๆ จะมีสิทธิไ์ด้รับการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลใน
สูวนของกำาไรจำานวน 50% เป็นระยะเวลาเพิ่มเติม 3 ปี51

การนำาเทคโนโลยีไปใช้จะเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับธุรกิจและแรงงาน
ในการจัดการกับผลกระทบของภาวะวิกฤต จากโอกาสทาง
ดิจิทัลทัง้หมดของประเทศไทยมูลคูา 2.5 ล้านล้านบาท 
(7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) สัดสูวนที่สูงถึง 65% หรือ 
1.6 ล้านล้านบาท (5.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) อาจเป็น
ผลมาจากเทคโนโลยีที่ชูวยให้ธุรกิจและแรงงานบรรเทาผล 
กระทบของโควิด-19 (เอกสารประกอบ 5) 

ตัวเลข 1.6 ล้านล้านบาท (5.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) คือ
มูลคูารวมกันของการใช้เทคโนโลยีทัง้หมดที่ทำาให้ธุรกิจสามารถ
ฝูาฟันจนประสบความสำาเร็จได้ในชูวงของการแพรูระบาดและใน
อนาคตยุคหลังโควิด 

48. Office of National Economic and Social Development Council (2021), Thai Economic Performance in Q4 and 2020 and the Outlook for 2021. 
ดูได้ที่: https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20210215120612.pdf 
49. Thailand Board of Investment, “Economic overview.” ดูได้ที่ https://www.boi.go.th/index.php?page=economic_overview 
50. ADB COVID-19 Policy Database. https://covid19policy.adb.org/ (เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2021) 
51. ASEAN Briefing (2021), “Thailand Issues New COVID-19 Stimulus Package to Accelerate Investments”. 
ดูได้ที่: https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-issues-new-covid-19-stimulus-package-to-accelerate-investments/ 
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1.3  เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำาคัญในการ  
  บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ   
  ของโควิด-19

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย

https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/article_file_20210215120612.pdf
https://www.boi.go.th/index.php?page=economic_overview
https://covid19policy.adb.org/
https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-issues-new-covid-19-stimulus-package-to-accelerate-investments/


% ของมูลคูาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล1 
ตามลักษณะของเทคโนโลยี, 2030

1. การประมาณน้ีไมูได้แสดงถึง GDP หรือขนาดของตลาด (รายได้) แตูระบุถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุน การประหยัดเวลา 
รายได้ที่มากขึ้น คูาแรงและการเก็บภาษทีี่เพิ่มขึ้น ในการวิเคราะห์น้ี มีการพิจารณาการใช้งานเทคโนโลยี 40 ประเภท
2. สิ่งน้ีอ้างอิงถึงการใช้งานเทคโนโลยีที่ทำาให้บริษทัสามารถดำาเนินธุรกิจตูอไปได้และปรับปรุงการปฏิบัติการของธุรกิจแม้จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ตัวอยูางเชูน ในภาคการค้าปลีก การปรับ
รูปแบบสููระบบดิจิทัลของแพลตฟอร์มค้าปลีก (อีคอมเมิร์ซ) ทำาให้บริษทัยังคงขายผลิตภัณฑ์และบริการตูอไปได้ แม้จะมีข้อจำากัดทางด้านสังคมที่กำาหนดโดยรัฐบาลและจำานวนลูกค้าจริงๆ ที่ลดลง
เน่ืองจากการแพรูระบาดของโรค
หมายเหตุ: ตัวเลขอาจรวมกันไมูได้ 100% เน่ืองจากมีการปัดเศษ
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

ลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี:

เทคโนโลยีอื่นๆ

เทคโนโลยีที่ชูวยบรรเทาผลกระ
ทบจากโควิด-19

65%
ของโอกาสทางดิจิทัล
ของไทยอาจมาจาก
เทคโนโลยีที่ชูวยให้
บริษัทจัดการกับผล
กระทบจากโควิด -192

35%
(8.62 แสนล้านบาท)

65%
(1.6 ล้านล้านบาท)

โอกาสทางดิจิทัล
ทัง้หมด

2.5 ล้าน
ล้านบาท
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เอกสารประกอบ 5:

65% ของโอกาสทางดิจิทัลทัง้หมด (1.6 ล้านล้านบาทหรือ 5.17 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่สามารถชูวยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย
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การนำาเทคโนโลยีเหลูานัน้ไปใช้สามารถสร้างผลลัพธ์ดังกลูาวได้ 3 
ชูองทาง ดังน้ี (เอกสารประกอบ 6)

•  การทำาให้ธุรกิจดำาเนินตูอไปได้ด้วยการจัดให้มีการ
ทำางานทางไกล ด้วยการบังคับใช้มาตรการป้องกันลูวงหน้า
ในสถานที่ทำางาน การลดจำานวนแรงงานที่หน้างานลงจึงสูง
ผลให้ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลงไปด้วย ในขณะที่
บางธุรกิจต้องเปลี่ยนไปจัดให้มีการทำางานทางไกลแบบไมูมี
กำาหนด เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายทำาให้ธุรกิจสามารถ
ดำาเนินกิจการตูอไปได้แม้ในสถานการณ์เหลูาน้ี ด้วยการ
อำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางานรูวมกันแบบเสมือน
จริง และทำาให้สามารถควบคุมการปฎิบัติงานจริงจากนอก
สถานที่แบบระยะไกลได้ ตัวอยูางของการใช้เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องมีทัง้การบริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติและ 
AI ในโรงแรม และการติดตามผู้ปูวยทางไกล เมื่อนำามา
รวมกัน มีการคาดการณ์วูาการใช้งานเทคโนโลยีดังกลูาว
จะกูอให้เกิดมูลคูาทางเศรษฐกิจโดยรวมปีละ 1.14 ล้าน
ล้านบาท (3.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) หากมีการใช้งาน
อยูางเต็มรูปแบบภายในปี 2030 (เอกสารประกอบ 6) ใน
อุตสาหกรรมบริการ การให้ลูกค้าเช็กอินด้วยระบบ AI ไมู
เพียงแก้ปัญหาความกังวลด้านสุขภาพด้วยการลดการสัมผัส
ระหวูางบุคคลลงเทูานัน้ แตูยังชูวยกระตุ้นให้พนักงาน
ทำางานได้อยูางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกูอให้เกิดคุณคูา
ด้านการบริการที่มากขึ้นในภาพรวมอีกด้วย มีการประเมิน
วูาการเช็คอินทางไกลจะลดเวลาในการยืนยันรายละเอียด
ของแขกที่เข้าพักได้สูงถึง 70%52 ที่ประเทศไทย โรงแรม 
อวานี เอเทรียม กรุงเทพ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันพนักงาน
ต้อนรับดิจิทัล ซึ่งทำาให้แขกที่เข้าพักสามารถเช็คอินจาก
ระยะไกลผูานสมาร์ทโฟนของตัวเองระหวูางทางมาโรงแรม 
ติดตูอทีมบริการลูกค้าผูานฟีเจอร์ “แชทสด” เลือกดูเมนู
และสัง่อาหารมารับประทานในห้องได5้3 ในขณะเดียวกัน 
เมื่อพนักงานมีเวลาวูางจากงานธุรการทัว่ไปแล้ว ก็อาจใสูใจ
กับงานที่เพิ่มมูลคูาสูงขึ้น เชูน การแก้ปัญหาความต้องการ
ที่ซับซ้อนขึ้นของลูกค้า และปรับการบริการลูกค้าให้ตรงกับ
แตูละบุคคลมากขึ้น แอปพลิเคชันดังกลูาวสามารถนำาไป
ใช้งานในภาคสุขภาพได้เชูนกัน โดยชูองที่ 2 เป็นตัวอยูาง
ของการใช้ประโยชน์จากหูุนยนต์ที่ประสบความสำาเร็จใน
ประเทศไทยระหวูางชูวงวิกฤตโควิด-19 

•  การอำานวยความสะดวกให้การโต้ตอบของลูกค้า การ
ทำาธุรกรรม และการตลาด ผูานแพลตฟอร์มดิจิทัล 
มาตรการเว้นระยะหูางทางสังคมที่มีเป้าหมายในการ
ควบคุมการแพรูระบาดของโควิด-19 ได้จำากัดการโต้ตอบ
และการทำาธุรกรรมของลูกค้าอยูางมากสำาหรับธุรกิจที่
ต้องอาศัยการโต้ตอบระหวูางตัวบุคคลเป็นหลัก ในขณะที่
ลูกค้าถูกดึงดูดไปสููตลาดและบริการออนไลน์ เทคโนโลยี
ก็ทำาให้ธุรกิจตูางๆ สามารถโต้ตอบกับลูกค้าและดำาเนิน
กิจกรรมการตลาดตูอไปได้ทางออนไลน์ ตัวอยูางของการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีทัง้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีก บริการสูงอาหารและเครื่อง
ดื่ม (F&B) ออนไลน์ในอุตสาหกรรมงานบริการ ศูนย์อาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มงานดิจิทัลในอุตสาหกรรม
การจัดหางาน และแอปบริการด้านสุขภาพทางไกลในภาค
สุขภาพ (ดูชูองที่ 3) เมื่อนำามารวมกัน มีการคาดการณ์
วูาการใช้งานเทคโนโลยีดังกลูาวจะกูอให้เกิดมูลคูาทาง
เศรษฐกิจโดยรวมปีละ 2.43 แสนล้านบาท (7.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) หากมีการใช้งานอยูางเต็มรูปแบบภายในปี 
2030 (เอกสารประกอบ 6)

52. The Straits Times (2019), “Faster check-in at Singapore hotels with new automated facial recognition system”. 
ดูได้ที่: https://www.straitstimes.com/singapore/speedier-check-in-process-for-hotels-possible-with-new-automated-facial-recognition-system
53. Okkami (2020), “Powered by Okkami – Avani Atrium Bangkok Launches Digital Services and Technology”. 
ดูได้ที่: https://www.okkami.com/hospitality-industry-news/powered-by-okkami-avani-atrium-bangkok-launches-digital-services-and-technology/ 
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https://www.straitstimes.com/singapore/speedier-check-in-process-for-hotels-possible-with-new-automated-facial-recognition-system
https://www.okkami.com/hospitality-industry-news/powered-by-okkami-avani-atrium-bangkok-launches-digital-services-and-technology/
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1. การประมาณน้ีไมูได้แสดงถึง GDP หรือขนาดของตลาด (รายได้) แตูระบุถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ GDP, ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุน การประหยัดเวลา 
รายได้ที่มากขึ้น คูาแรงและการเก็บภาษทีี่เพิ่มขึ้น ในการวิเคราะห์น้ี มีการพิจารณาการใช้งานเทคโนโลยี 40 ประเภท
หมายเหตุ: ตัวเลขอาจรวมกันไมูได้เป็น 100% เน่ืองจากมีการปัดเศษ
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

 ҋ เทคโนโลยีการเกษตรแมูนยำา
 ҋ การบริการลูกค้าด้วยระบบ
อัตโนมัติและ AI ในโรงแรม

 ҋ ระบบอัตโนมัติและวิทยาการ
หูุนยนต์ในภาคการผลิต

 ҋ การค้าปลีกและชูองทางการ
ตลาดดิจิทัล

 ҋ ชูองทางการสูงอาหารและ
เครื่องดื่มออนไลน์

 ҋ ศูนย์อาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์
และแพลตฟอร์มหางานดิจิทัล

 ҋ โปรแกรมการปรับปรุงทักษะ
แรงงานออนไลน์

 ҋ การใช้งานบริการสุขภาพทาง
ไกล

 ҋ การจัดการซัพพลายเชน
ที่รองรับ IoT ในภาค
เกษตรกรรมและการผลิต

 ҋ ทูาเรืออัจฉริยะ

ชูองทางการสร้าง
ผลลัพธ์

ตัวอยูางการใช้งาน
เทคโนโลยี

มูลคูาทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ตูอปีจากการ
ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโควิด-19 อยูาง
เต็มรูปแบบในปี 2030, พันล้านบาท1

ทำาให้ธุรกิจดำาเนินตูอ
ไปได้ด้วยการจัดให้มี
การทำางานทางไกล

อำานวยความสะดวก
ให้การมีปฏิสัมพันธ์
ของลูกค้า การ
ทำาธุรกรรม และ
การตลาด ผูาน
แพลตฟอร์มดิจิทัล

ลดปัญหาคอขวดด้าน
โลจิสติกส์ทูามกลาง
การหยุดชะงักของ
ซัพพลายเชนระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

1617รวม

1140

243

234

เอกสารประกอบ 6:

ภายในปี 2030 การใช้งานเทคโนโลยีที่ชูวยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 จะสร้าง
มูลคูาทางเศรษฐกิจตูอปีได้สูงสุด 1.6 ล้านล้านบาท (5.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

การประเมินมูลคูา - โอกาสทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลในประเทศไทย



ชูองที่ 2. 
HG Robotics: การคว้าโอกาสใหมูๆ ของการแปลง
ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยขยายเข้าสูู Use Case รูป
แบบใหมูระหวูางการแพรูระบาดของโควิด-19

54. Bangkok Post (2020), “Robots to the rescue.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/business/1946496/robots-to-the-rescue 
55. World Economic Forum (2020), “How digitization and innovation can make the post-COVID world a better place.”. 
ดูได้ที่: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-digitization-and-innovation-can-make-the-post-covid-world-a-better-place/ 
56. National Thailand (2020), “New robot from Chula to help in battle against Covid-19.” ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/edandtech/30385613

HG Robotics เป็นบริษทัหูุนยนต์ในประเทศที่ให้บริการเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร เครื่องมือรักษาความปลอดภัย
ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจสอบแนวทูอใต้นำ้ า54 เมื่อเกิดการแพรูระบาดของโควิด-19 ขึ้น บริษทัก็ตระหนักวูา
บริการของโรงพยาบาลนูาจะได้ประโยชน์จากการนำาวิทยาการหูุนยนต์ไปใช้ได้ บริษทัจึงรูวมมือกับกลูุมเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ในการออกแบบโซลูชันหูุนยนต์สำาหรับการดูแลผู้ปูวย และปรับปรุงการสื่อสารระหวูางบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ปูวยที่อยููระหวูางการกักตัว55 

ด้วยการใช้หูุนยนต์ที่ดูานหน้าของบริการด้านสาธารณสุข HG Robotics ชูวยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแล
ผู้ปูวยได้จากระยะไกล และลดการสัมผัสได้สูงถึงวันละ 70 ครัง้ นอกจากการลดการสัมผัสแล้ว หูุนยนต์ยังสามารถ
สนับสนุนบริการด้านสาธารณสุขอื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานได้ HG Robotics รูวมมือกับทีม Mi 
Workspace จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษทัวิศวกรรมในประเทศอยูาง Obodroid 
เพื่อพัฒนาหูุนยนต์ที่สามารถสูงอาหาร เวชภัณฑ์ และสูงข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิต ชีพจร และอุณหภูมิของผู้ปูวย
ไปยังแพทย์โดยตรงได5้6 เมื่อประสบความสำาเร็จในภาคสุขภาพ บริษทัจึงขยายบริการอยูางรวดเร็วไปตามโรงพยาบาล
ตูางๆ ในภูมิภาคน้ี เมื่อกลางปี 2020 บริษทัให้บริการโซลูชันด้านวิทยาการหูุนยนต์แกูโรงพยาบาลราว 41 แหูงทัว่
ประเทศไทย และวางแผนที่จะขยายงานในระดับภูมิภาคไปยังโรงพยาบาลตูางๆ ในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

Photo Source: https://www.techtalkthai.com/behind-the-scene-of-cu-robocovid-hgrobotics-obodroid/

https://www.bangkokpost.com/business/1946496/robots-to-the-rescue
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-digitization-and-innovation-can-make-the-post-covid-world-a-better-place/
https://www.nationthailand.com/edandtech/30385613
https://www.techtalkthai.com/behind-the-scene-of-cu-robocovid-hgrobotics-obodroid/


ชูองที่ 3. 
ความสำาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำานวย
ความสะดวกให้กับการโต้ตอบของลูกค้าหรือผู้มี
สูวนเกี่ยวข้องระหวูางการแพรูระบาด

57. Business Times (2020), “New online channel for Thailand's food wholesalers to access region.” 
ดูได้ที่: https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/new-online-channel-for-thailands-food-wholesalers-to-access-region 
58. JLL (2020), “Innovative strategies by Thailand’s hotel owners to minimize business impact from Covid-19.” 
ดูได้ที่: https://www.jll.co.th/en/views/innovative-strategies-by-thailand-hotel-owners 
59. McKinsey Global Institute (2015), A labour market that works: Connecting talent with opportunity in the digital age. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20
the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx
60. International Labour Organization (2020), COVID-19 employment and labour market impact in Thailand. 
ดูได้ที่: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_747944.pdf 
61. McKinsey Global Institute (2015), A labour market that works: Connecting talent with opportunity in the digital age. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20
the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx

ในอุตสาหกรรมค้าปลีก แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทำาหน้าที่เป็นตลาดระหวูางผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งทำาให้การแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้ ตัวอยูางเชูน Thaitrade.com ซึ่งเป็นพอร์ทัลอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดยกรม
สูงเสริมการค้าระหวูางประเทศ รูวมมือกับ OctoRocket แพลตฟอร์มค้าสูงอาหารระหวูางธุรกิจกับธุรกิจจากสิงคโปร์
เพื่อชูวยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับคัดเลือกในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการค้าสูงทำาการสูงออกผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง57 

ในอุตสาหกรรมงานบริการ โรงแรมตูางๆ ในประเทศไทย เชูน เซ็นทารา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท, ดุสิต อินเตอร์
เนชัน่แนล และโรงแรมชาเทรียมแอนด์เรซิเดนซ์ ซึ่งปิดให้บริการชัว่คราวเน่ืองจากการแพรูระบาด ได้สร้างชูองทางการ
ขายเพิ่มเติมโดยนำารายการอาหารของตนไปขายตามแพลตฟอร์มสูงอาหารชื่อดัง ไมูวูาจะเป็น LineMan, GrabFood 
และ Foodpanda58 

ในอุตสาหกรรมการจัดหางาน แพลตฟอร์มจับคููงาน
ทางออนไลน์เป็นเครื่องมือสำาคัญในการแก้ปัญหาการวูาง
งานโดยนำาผู้ที่เพิ่งวูางงานไปจับคููกับตำาแหนูงงานวูางที่
ต้องการคนอยูางเรูงดูวน ซึ่งอาจไมูมีใครทราบหากไมูมี
แพลตฟอร์มน้ี จากข้อมูลของสถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
ศูนย์อาชีพอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มจับคููงานสามารถ
เพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศไทยได้ 1.3%59 ตัวเลข
น้ีมีความสำาคัญอยูางยิ่งเมื่อพิจารณาจากการที่เศรษฐกิจ
ทัว่โลกชะลอตัวจากโควิด-19 นำาไปสููการปลดพนักงาน
และการลดชัว่โมงทำางานลงชัว่คราว ซึ่งองค์การแรงงาน
ระหวูางประเทศประมาณการวูาเทียบเทูากับการสูญเสีย
ตำาแหนูงงานประจำาไปถึง 2.2 ล้านตำาแหนูงเลยทีเดียว60 
ในระยะยาวแล้ว โปรแกรมการปรับปรุงทักษะออนไลน์
ยังสามารถชูวยให้แรงงานที่ถูกปลดออกอัปเกรดทักษะ
และได้รับการจ้างงานอีกครัง้ ซึ่งสูงผลตูอผลิตภาพด้าน
แรงงานในระยะยาว61 

https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/new-online-channel-for-thailands-food-wholesalers-to-access-region
https://www.jll.co.th/en/views/innovative-strategies-by-thailand-hotel-owners
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_747944.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20the%20digital%20age/MGI_Online_talent_A_labor_market_that_works_Full_report_June_2015.ashx
http://Thaitrade.com


•  การลดปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์ทูามกลางการหยุด
ชะงักของซัพพลายเชนระดับภูมิภาคและระดับโลก
อันเน่ืองมาจากการแพรูระบาด ธุรกิจตูางๆ ต้องเผชิญ
กับภาวะหยุดชะงักของซัพพลายเชนเมื่อมาตรการล็อก
ดาวน์เข้ามาตัดวงจรการขนสูงวัตถุดิบและสูวนประกอบ
ที่สำาคัญลง และทำาให้เกิดความลูาช้าในการจัดสูงสูวน
ประกอบที่สำาคัญเหลูานัน้ การหยุดชะงักเหลูาน้ีจัดการได้
ด้วยเทคโนโลยีที่ทำาให้สามารถติดตามสินค้าที่ข้ามพรมแดน
ได้จากระยะไกล และที่เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจใน
การค้นหาและสับเปลี่ยนไปยังชูองทางหรือแหลูงทรัพยากร
สำารองได้ ตัวอยูางของการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีทัง้
การจัดการซัพพลายเชนที่รองรับ IoT ในภาคการเกษตร
และการผลิตและทูาเรืออัจฉริยะ เมื่อนำามารวมกัน มีการ
คาดการณ์วูาการใช้งานเทคโนโลยีดังกลูาวจะกูอให้เกิด
มูลคูาทางเศรษฐกิจโดยรวมปีละ 2.34 แสนล้านบาท (7.5 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) หากมีการใช้งานอยูางเต็มรูปแบบ
ภายในปี 2030 (เอกสารประกอบ 6) ข้อมูลวิเคราะห์การ
ดำาเนินงานด้วยข้อมูลของเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ IoT ที่ฝัง
อยููในเครือขูายการกระจายสินค้า เชูน การรายงานตำาแหนูง
ของสินค้าจากระยะไกล ทำาให้ธุรกิจตูางๆ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสูงและปรับปรุงการจัดการการกระ
จายสินค้าของตนเองได้ การนำา IoT ไปใช้ในซัพพลายเชน
การผลิตสามารถลดคูาดำาเนินการในการกระจายสินค้าและ
จัดการซัพพลายเชนได้ 2-5%62 นอกจากนัน้ยังมีการใช้
งาน IoT ใน “ทูาเรืออัจฉริยะ” ซึ่งสามารถติดตัง้อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ในตู้บรรจุสินค้าหรือกับวัตถุดิบหรือตัวผลิตภัณฑ์
เองเพื่อให้สามารถติดตามได้ในแบบเดียวกัน ตัวอยูางเชูน 
ฮัทชิสันพอร์ท ประเทศไทย ผู้ให้บริการที่พักและคัดแยก
ตู้สินค้ารายใหญูที่สุดของประเทศ ได้นำา “Qomolo” รถ
บรรทุกไร้คนขับที่ติดตัง้บริการติดตามอิเล็กทรอนิกส์แบบ
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62. McKinsey Global Institute (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity. ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20
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ออนไลน์ บล็อกเชน และเทคโนโลยีควบคุมเครนจากระยะ
ไกล ในการขนถูายตู้สินค้าระหวูางทูาเรือและลานพัก63 

การเดินทางระหวูางประเทศต้องหยุดชะงักลงเน่ืองจากมีการปิด
พรมแดนเพื่อจัดการกับปัญหาการแพรูระบาด สูงผลกระทบอยูาง
รุนแรงตูออุตสาหกรรมการทูองเที่ยวของประเทศ ในฐานะตัว
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ภาคการเดินทางและการทูอง
เที่ยวคิดเป็นเกือบ 20% ของ GDP ประเทศในปี 2019 แม้วูา
ประเทศไทยสามารถยับยัง้การแพรูระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
ชุมชนได้ แตูตราบใดที่ยังมีการปิดชายแดนอยูู การทูองเที่ยวแหูง
ประเทศไทยคาดการณ์วูารายได้จากการทูองเที่ยวของประเทศ
จะฟ้ืนตัวในปี 2022 เพียง 2 ใน 3 ของระดับกูอนการแพรูระบาด
เทูานัน้65 ทัง้น้ีรัฐบาลได้ออกนโยบายมาสนับสนุนภาคธุรกิจน้ี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี 2020 การทูองเที่ยวแหูงประเทศไทย
เปิดตัวโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการทูองเที่ยว

ภายใน ประเทศ โดยเสนอเงินชูวยเหลือคูาห้องพักและคูาตัว๋
เครื่องบินสูงสุดถึง 40%66 สูงผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยใน
โรงแรมเพิ่มขึ้นจาก 2% ในเดือนเมษายน 2020 เป็น 34% ใน
เดือนตุลาคมปีเดียวกัน67 จากน้ีเป็นต้นไป รัฐบาลและธุรกิจตูางๆ 
สามารถใช้ประโยชน์จากชูวงเวลาหยุดชะงักระหวูางการแพรู
ระบาดในปัจจุบันเพื่อเรูงรัดการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลใน
อุตสาหกรรมการทูองเที่ยวให้เร็วขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัล เชูน การ
จดจำาใบหน้าและข้อมูลไบโอเมตริก ยังสามารถสนับสนุนการกลับ
มาเปิดการทูองเที่ยวในประเทศไทยอยูางปลอดภัยได้ด้วยการลด
การสัมผัสระหวูางบุคคลลง ชูองที่ 4 แสดงให้เห็นวูาเทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถปรับปรุงข้อเสนอการทูองเที่ยวที่มีอยููในประเทศ
ให้ดีขึ้นได้ พร้อมกับขยายการเข้าถึงและเสนูห์ของประเทศไทย
ไป ยังนักเดินทางทัง้ในและตูางประเทศ ในขณะเดียวกันก็ชูวย
ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการทูองเที่ยวเมื่อสามารถกลับมาเดินทางได้
อีก ครัง้
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ชูองที่ 4.
ใช้ประโยชน์จากชูวงพักที่เกิดจากโควิด-19 
เพื่อเรูงการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลใน
อุตสาหกรรมการทูองเที่ยวให้เร็วขึน้

68. Revfine (2018), 4 Ways Facial Recognition Can Be Used in the Travel Industry. ดูได้ที่: https://www.revfine.com/facial-recognition-travel-industry/ 
69. Revfine (2018), How Blockchain Technology is Transforming the Travel Industry. ดูได้ที่: https://www.revfine.com/blockchain-technology-travel-industry/ 
70. Revfine (2018), How Artificial Intelligence is Changing the Travel Industry. ดูได้ที่: https://www.revfine.com/artificial-intelligence-travel-industry/ 
71. McKinsey & Company (2018), How to serve today’s digital traveler. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/how-to-serve-todays-digital-traveler 

เทคโนโลยีเกิดใหมู เชูน เทคโนโลยีบล็อกเชนและข้อมูล
ขนาดใหญู (Big Data) ทำาให้ผู้ให้บริการการทูองเที่ยวมี
ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณคูาเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้า และสร้าง
ประสบการณ์ของลูกค้าที่ราบรื่นและดีขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีดิจิทัล เชูน Virtual Reality ก็ได้เข้ามามีบทบาท
ใหมูๆ ด้วยการเป็นทางเลือกให้แกูข้อเสนอการทูองเที่ยวแบบ
ดัง้เดิม เทคโนโลยีเหลูาน้ีจะมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ใน
การรักษาการมีสูวนรูวมที่ตูอเน่ืองระหวูางผู้ให้บริการการทูอง
เที่ยวกับนักทูองเที่ยวที่ไมูสามารถออกจากบ้านได้ในชูวงการ
แพรูระบาด ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ได้เมื่อกลับมาเดินทาง
ได้อีกครัง้ 

•  การจดจำาใบหน้าและข้อมูลไบโอเมตริก เทคโนโลยี
การจดจำาใบหน้าเป็นรูปแบบหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์
ไบโอเมตริก ซึ่งทำาให้สามารถระบุตัวบุคคลหรือยืนยัน
ตัวตนของพวกเขาได้จากลักษณะตูางๆ บนใบหน้า 
เทคโนโลยีน้ีสามารถนำามาใช้เพิ่มการปรับการบริการ
ให้เหมาะกับตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการชำาระเงิน โดยไมูต้องมีการ
ติดตูอสัมผัสกันระหวูางบุคคลซึ่งลดความเสี่ยงของการ
แพรูเชื้อแบคทีเรียได้ บริษทัผู้ให้บริการด้านการเงิน
อยูาง MasterCard ก็ได้เริ่มทดลองใช้ระบบที่เรียกวูา 
“Selfie Pay” ซึ่งสามารถยืนยันการชำาระเงินได้ด้วย
กล้องถูายรูปบนสมาร์ทโฟนเมื่อรูปภาพที่ได้ตรงกับฐาน
ข้อมูล68 

•  เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีบล็อกเชนหมายถึง
ชุดรายการข้อมูลสาธารณะ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ
รายการเดินบัญชีสาธารณะ ซึ่งมีการบันทึกหรือจัดเก็บ
ธุรกรรมระหวูางฝูายตูางๆ ไว้ บันทึกแตูละชิน้เรียก
วูา “บล็อก” ซึ่งรักษาความปลอดภัยด้วยวิทยาการเข้า
รหัสลับ บล็อกเชนสามารถทำาให้การเข้าถึงและการจัด
เก็บข้อมูลสำาคัญงูายขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น (เชูน 

ข้อมูลการชำาระเงิน รายละเอียดของหนังสือเดินทาง 
ข้อมูลสัมภาระ) เพราะมีการแบูงความรับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูลดังกลูาวรูวมกันทัว่ทัง้เครือขูาย69 

•  ข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) ข้อมูลขนาดใหญูมี
ประโยชน์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการทูองเที่ยว 
รวมทัง้สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์แบบคาดการณ์ลูวง
หน้าเรื่องการเข้าพักและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับลูกค้ากลูุมตูางๆ เครือโรงแรมระดับนานาชาติ
อยูาง Dorchester Collection เป็นตัวอยูางของการ
ใช้งานเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญูและ AI ในการคัด
แยกความคิดเห็นของลูกค้าจากแบบสำารวจ การรีวิว 
และการสำารวจความคิดเห็นออนไลน์ เพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจุบันของลูกค้าใน
แบบเรียลไทม7์0 

•  AI และเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเลือกจอง
ที่พักสำาหรับการทูองเที่ยวอาจเป็นกระบวนการที่
ยาวนานและยากลำาบากสำาหรับผู้บริโภค และสถาบัน
แมคคินซีย์ประมาณการวูาเส้นทางการซื้อเฉลี่ยสำาหรับ
ห้องพักโรงแรม 1 ห้องกินเวลา 36 วันโดยมีทัชพอยต์
ทัง้หมด 45 จุดกระจายตัวกันอยููในเครื่องมือค้นหา 
ตลอดจนเว็บไซต์ของตัวกลางและซัพพลายเออร์ และ
ยังเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายเครื่อง71 เทคโนโลยี AI ที่
ซ้อนอยููกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของประสบการณ์การ
ค้นหาได้อยูางมาก ปัจจุบันมีความนิยมอยูางแพรูหลาย
ในการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อเสริมความสามารถ
ให้ “แชทบอต” ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตลอด
จนแอปรับสูงข้อความโต้ตอบแบบทันที สิ่งน้ีชูวยให้
บริษทัตูางๆ ตอบสนองตูอความต้องการของผู้บริโภคได้
โดยใช้เวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและเข้าถึงได้
ตลอด 24 ชัว่โมงในทุกๆ วัน
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•  หูุนยนต์อุตสาหกรรม ในขณะที่หูุนยนต์เชิง
อุตสาหกรรมในปัจจุบันมูุงเน้นไปที่อุตสาหกรรมการ
ผลิตหนักเป็นหลัก แตูเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาและ
หูุนยนต์สามารถปรับการใช้งานได้มากขึ้น จึงอาจมีการ
ลงทุนด้านหูุนยนต์มากขึ้นในอุตสาหกรรมการบริการ 
เชูน การทูองเที่ยว ในการทูองเที่ยวนัน้ มีความเป็นไป
ได้อยูางยิ่งที่หูุนยนต์จะสามารถทำางานที่ต้องใช้กำาลัง
มาก เชูน การให้บริการที่โต๊ะอาหาร การทำาความสะอาด 
และการทิง้ขยะ72 ตัวอยูางเชูน โรงแรมฮิลตันที่ได้นำา
หูุนยนต์ AI แบบอินเทอร์แอกทีฟชื่อ “Connie” มาใช้
งาน โดยหูุนยนต์ตัวน้ีจะใช้ AI และการรู้จำาคำาพูดใน
การให้ข้อมูลนักการทูองเที่ยวแกูลูกค้า หูุนยนต์ตัวน้ี
จะรวบรวมข้อมูลผูานการโต้ตอบของมนุษย์เพื่อชูวย
ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารให้ดีขึ้นได7้3

•  Virtual Reality Virtual Reality ทำาให้สามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่ใช้ประสาทสัมผัสในแบบเสมือนจริงได้ 
ซึ่งโดยปกติตามธรรมชาติมักเกิดขึ้นทางกายภาพ ผู้
ให้บริการการทูองเที่ยวสามารถใช้เทคโนโลยีน้ีในการ
แชร์ประสบการณ์และทำาการตลาดที่ดีขึ้นแกูผู้บริโภค

ปลายทางได้ ในบางประเทศ เชูน ประเทศไทยและ
นิวซีแลนด์ มีการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ใน
พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ “ผู้เข้าชม” สามารถ “จับ” วัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ได้ในแบบเสมือนจริง ตัวอยูางเชูน ใน
นิวซีแลนด์ Google Cultural Institute รูวมมือกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยูาง Auckland War Memorial 
Museum ในการแปลงวัตถุและผลงานศิลปะตูางๆ กวูา 
2,000 ชิน้ให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล และนำาไปจัดแสดง
เป็นนิทรรศการออนไลน์ แตูละนิทรรศการจะเชื่อมโยง
กับเรื่องราวที่นูาประทับใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
ดินแดนแหูงเมฆยาวสีขาวหรือ Aotearoa รวมถึงผู้คน
ที่นัน่ด้วย74 ในประเทศไทย Google รูวมมือกับหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อสร้างนิทรรศการออนไลน์
บน Google Arts and Culture (ดูบทที่ 3.2) ด้วย
ประสบการณ์ Virtual Reality ที่เต็มอิ่มสมจริง ผู้ให้
บริการการทูองเที่ยวสามารถมีสูวนรูวมและดึงดูดความ
สนใจของ “นักเดินทาง” ที่ถูกจำากัดอยููแตูในบ้านได้ 
และทำาให้จุดหมายปลายทางเหลูาน้ีเป็นสิ่งแรกที่พวก
เขาจะนึกถึงเมื่อพรมแดนกลับมาเปิดให้เดินทางอีกครัง้
ในอนาคต

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evdvnz_2018_2_8.pdf
https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-and-ibm-pilot-connie-the-worlds-first-watsonenabled-hotel-concierge
https://artsandculture.google.com/partner/auckland-war-memorial-museum
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3 เสาหลักของการดำาเนินการสำาหรับประเทศไทยที่นำาไปสููการ
คว้าโอกาสทางดิจิทัลได้อยูางเต็มรูปแบบ มีดังตูอไปน้ี 1) ทำาให้
ธุรกิจตูางๆ นำาเทคโนโลยีไปใช้งานได้งูายขึ้น 2) ปรับปรุงการฝึก
อบรมทักษะและการศึกษาด้านระบบดิจิทัล และ 3) พัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่นำาไปสููการค้าดิจิทัล

รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญอยูางยิ่งยวดในการผลักดันการปรับรูป
แบบสููระบบดิจิทัลให้เกิดขึ้นในทัง้ 3 เสาหลักในประเทศ เพื่อทำาให้
ธุรกิจตูางๆ นำาเทคโนโลยีไปใช้งานได้งูายขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้
สร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่เป็นประโยชน์ โดยเสนอสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษใีห้แกูอุตสาหกรรมขยายตัว และรูวมมือกับ
ภาคเอกชนตลอดจนสถาบันทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปรับ
รูปแบบสููระบบดิจิทัลในทุกภาคสูวน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อม
ลำ้าทางดิจิทัลเชิงภูมิศาสตร์ รัฐบาลยังได้เปิดตัวโครงการ “เน็ต
ประชารัฐ” เพื่อขยายเครือขูายบรอดแบนด์ระดับชาติของไทย
ให้ครอบคลุมกวูา 74,000 หมููบ้าน เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรม
ทักษะและการศึกษาด้านระบบดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ
สำานักงานสูงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้รูวมมือกับภาคเอกชนเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทักษะดิจิทัลทางออนไลน์ เชูน “Digital 
Skill” ที่นำาเสนอหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลออนไลน์, IoT 
และการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์สำาหรับคนทำางาน 
นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังสนับสนุนแรงงานในอนาคตในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทางดิจิทัลผูานบทเรียนออนไลน์
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่นำาไปสููการค้าดิจิทัลตูอไป ประเทศไทยได้เข้า
รูวมในแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระดับภูมิภาค เชูน “ASEAN 
Single Window” และเปิดตัว “แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหวูาง
ประเทศ” เพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านธุรการและสูงเสริมการ
ไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน
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“การคว้าโอกาส”  
3 เสาหลักของการดำาเนินการ

3 เสาหลักของ
การดำาเนินการคือ
สิ่งจำาเป็นในการ
ปลดล็อกโอกาส
ทางดิจิทัลอยูาง
เต็มรูปแบบ

ประเทศไทยได้
ให้ความสำาคัญ
อยูางยิ่งยวดใน
การผลักดันด้าน
ตูอไปนี้

อยูางไรก็ตาม ยัง
มีด้านอื่นๆ ที่
ประเทศไทย
สามารถเสริม
ความแข็งแกรูง
ให้กับวิธีดำาเนิน
การได้

• ให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษเีพื่อสูงเสริมการ
เติบโตของ 
อุตสาหกรรมใหมูๆ

• เป็นพาร์ทเนอร์กับ
อุตสาหกรรมเพื่อ
สนับสนุนให้ธุรกิจนำา
ระบบดิจิทัลไปใช้

• ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ
ดิจิทัลสำาหรับการนำา
เทคโนโลยีไปใช้

• ให้ทรัพยากรกับ SME 
สำาหรับใช้ในการปรับ
รูปแบบสููระบบดิจิทัล

• สูงเสริมการใช้
เทคโนโลยีเกิดใหมู

• แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร
ที่มีทักษะดิจิทัลผูาน
การเป็นพาร์ทเนอร์กับ
อุตสาหกรรม

• พัฒนาโปรแกรมฝึก
อบรมทักษะดิจิทัล

• แนะนำาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการ
เขียนโปรแกรมให้
เยาวชน

• สูงเสริมให้หลักสูตร
อุดมศึกษาตอบสนอง
ตูอความต้องการทาง
ด้านทักษะเกิดใหมู

• มอบสิทธิประโยชน์
ให้กับพนักงานในการ
แสวงหาโอกาสพัฒนา
ทักษะดิจิทัล

• สร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
จัดการ

• นำามาตรฐานระดับ
นานาชาติมาใช้กับการ
ถูายโอนข้อมูลข้าม
พรมแดน

• สนับสนุนการสร้างขีด
ความสามารถแกูธุรกิจ

• สูงเสริมการสูง
ออกของไทยผูาน
แพลตฟอร์มดิจิทัล

• เข้ารูวมข้อตกลง
ทางการค้าดิจิทัล
พหุภาคีเพื่อสูงเสริม
การค้าดิจิทัล

2
ปรับปรุงการฝึก
อบรมและการ

ศึกษาทักษะดิจิทัล

1
ทำาให้ธุรกิจนำา
เทคโนโลยีไปใช้
งานได้งูายขึน้

3
พัฒนาสภาพ

แวดล้อมที่นำาไปสูู
การค้าดิจิทัล
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75. Deloitte (2020), The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020. 
ดูได้ที่: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf 
76. อุตสาหกรรมที่เป็นกลูุมเป้าหมายทัง้ 12 ประเภทได้แกู ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การทูองเที่ยวของกลูุมรายได้ดีและการทูองเที่ยวเชิงสุขภาพ, เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ, 
อาหาร, หูุนยนต์สำาหรับอุตสาหกรรม, โลจิสติกส์และการบิน, เชื้อเพลิงชีวมวลและเคมีชีวภาพ, ระบบดิจิทัล, บริการทางการแพทย์, การป้องกันประเทศ และการพัฒนาการศึกษา “S-Curve” อธิบาย
ถึงกระบวนการที่บริษทัจะต้องก้าวผูานในขณะที่เข้าสููตลาดและเริ่มเข้าสููวงจรของการเติบโตจนกระทัง่ถึง “ภาวะมวลวิกฤต” ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์กลายเป็นกระแสหลักและมีการนำาไปใช้อยูางแพรูหลาย 
โดยมีการระบุอุตสาหกรรม “S-Curve” เพื่อสนับสนุนกระบวนการน้ี ซึ่งแบูงแยกได้ออกเป็น 2 กลูุมด้วยกัน ได้แกู อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ “First S-Curve” และ อุตสาหกรรมแหูงอนาคต 
“New S-Curve” อุตสาหกรรมกลูุม “First S-Curve” มีไว้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแขูงขันของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีอยูู ในขณะที่กลูุม 
“New S-Curve” หมายถึงอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 5 ประเภทที่พัฒนาขึ้นเพื่อเรูงรัดการเติบโตของฐานอุตสาหกรรมใหมูของประเทศ
77. Thai Embassy (2021), “Agenda 2: Development of Technology Cluster and Future Industries”. 
ดูได้ที่: https://thaiembdc.org/agenda-2-development-of-technology-cluster-and-future-industries/ 
78. Thailand Board of Investment (2015), Thailand 4.0 – a new value-based economy. 
ดูได้ที่: https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand,%20Taking%20off%20to%20new%20heights%20@%20belgium_5ab4f8113a385.pdf 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อยูางเต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่สำาคัญเป็นอยูาง
ยิ่งคือการสนับสนุนด้านนโยบายอยูางเข้มแข็งเพื่อทำาให้ธุรกิจ
ตูางๆ สามารถนำาระบบดิจิทัลไปใช้งานได้งูายขึ้น ในขณะที่บริษทั
ตูางๆ ในประเทศไทยคูอยๆ เปิดรับการปรับรูปแบบสููระบบดิจิทัล
มากขึ้น แตูก็ยังถือวูาลูาช้ากวูาประเทศอื่นๆ ในระดับนานาชาติ
ในแงูของอัตราการนำาไปใช้ จากการศึกษาที่เปรียบเทียบอัตรา
การนำาระบบดิจิทัลไปใช้ของธุรกิจตูางๆ ทัว่ประเทศ พบวูามีผู้
ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยเพียง 33% เทูานัน้ที่คูอยๆ เปิด
รับการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลและวางแผนที่จะลงทุนเพื่อ
อนาคต ในขณะที่คูาเฉลี่ยของทัว่โลกอยููที่ 59%75 เพื่อกระตุ้น
และ เรูงรัดการนำาระบบดิจิทัลไปใช้ในประเทศ มีดำาเนินการดัง
ตูอ ไปน้ี 

•  การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสูงเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมใหมูๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับ
เคลื่อนการเติบโตของประเทศตัวถัดไป ประเทศไทยจึงได้
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” และมีเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสููการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่อิง

ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเป็น “ประเทศไทย 4.0” รัฐบาลได้ยกระดับความ
พยายามที่จะสูงเสริมอุตสาหกรรมเติบโตใหมู 12 ประเภท 
ที่เรียกวูาอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ “S-Curve”76 จาก
ทัง้หมด 12 ประเภท มีอยูู 5 ประเภทที่ได้รับคำานิยาม
วูาเป็นอุตสาหกรรมแหูงอนาคต หรือ “New S-Curve” 
(หมายถึงอุตสาหกรรมเกิดใหมูที่สามารถเติบโตได้อยูาง
ก้าวกระโดดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม) ซึ่งประกอบ
ด้วย 1) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2) เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 3) ศูนย์กลางทางการแพทย์ 4) ระบบอัตโนมัติและ
วิทยาการหูุนยนต์ และ 5) การบินและโลจิสติกส7์7 รัฐบาล
ได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษทีี่หลากหลาย ไมูวูาจะ
เป็นการหยุดพักชำาระภาษ ี13 ปีสำาหรับโครงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และการนำาเทคโนโลยีไปใช้ เชูน เทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุขัน้สูง เทคโนโลยี
ดิจิทัล และการลดภาษเีงินได้นิติบุคคลลง 50% เป็นระยะ
เวลา 10 ปี78 นอกจากนัน้ สำานักงานคณะกรรมการสูงเสริม
การลงทุนได้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษแีละที่ไมูใชูภาษี
อากรให้แกูโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเทคโนโลยี

เพื่อทำาให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอยูางเต็มรูปแบบและเรูงรัดกระบวนการฟ้ืนฟูจากผลกระทบ
ของการแพรูระบาดของโควิด-19 ด้วยระบบดิจิทัล เป็นที่แนะนำาวูาประเทศไทยควรจัดให้มีการสนับสนุน
ด้านการเงินและคำาปรึกษาสำาหรับ SME ที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อทำาให้การเปลี่ยนระบบสูู
รูปแบบดิจิทัลเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังมีขอบเขตที่รัฐบาลไทยต้องปรับปรุงการตอบสนอง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตูอความต้องการทักษะเกิดใหมู ผูานความรูวมมือระหวูางสถาบันและ
อุตสาหกรรม และจูงใจให้พนักงานแสวงหาโอกาสในการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจท้องถิ่น
เข้ารูวมในการค้าดิจิทัลมากขึ้น และสูงเสริมให้ธุรกิจมี “ความพร้อมสููสากล” รัฐบาลไทยสามารถพิจารณา
สนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพแบบองค์รวมมากขึ้น เชูน การให้คำาแนะนำาโดยละเอียดแกูธุรกิจในการ
ขยายกิจการไปยังตูางประเทศ และยังมีพื้นที่ให้ประเทศไทยขยายความรูวมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลกับ
ประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันให้กว้างไกลกวูาการเป็นโครงการริเริ่มในอาเซียนได้ โดยเข้ารูวมในข้อตกลง
ทางการค้าดิจิทัลระหวูางประเทศ เชูน “ข้อตกลงหุ้นสูวนเศรษฐกิจดิจิทัล”

2.1  เสาหลักที่ 1: ทำาให้ธุรกิจตูางๆ    
  นำา เทคโนโลยีไปใช้งานได้งูายขึน้
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ดิจิทัล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริการดิจิทัล และ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัล79 โครงการเหลูาน้ีจะได้
รับการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาสูงสุด 8 ปี
และมีการใช้นโยบายสมาร์ทวีซูาเพื่อดึงดูดแรงงานตูางชาติ
ที่มีความสามารถในด้านที่ต้องการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

•  การเป็นพาร์ทเนอร์กับอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน
ให้ธุรกิจนำาเครื่องมือดิจิทัลไปใช้ รัฐบาลไทยได้มีสูวน
รูวมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาอยูางสมำ่าเสมอ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจในภาคธุรกิจดัง้เดิม เชูน สุขภาพ
และเกษตรกรรม ในการนำาเครื่องมือดิจิทัลไปใช้งาน ยก
ตัวอยูางเชูน การสนับสนุนการถูายโอนเทคโนโลยีจาก
สถาบันการวิจัยไปยังเกษตรกรรายยูอย (ผู้ที่มักประสบ
ปัญหาในการนำาเทคโนโลยีไปใช้) สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหูงชาติ (สวทช.) ได้รูวมมือ
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหูง
ชาติ (NECTEC) และบริษทัเทคโนโลยีอยูาง IBM ในการ
เปิดตัวโครงการการเกษตรอัจฉริยะที่ชื่อวูา “มิตรผลโม
เดิร์นฟาร์ม”80 มิตรผล ซึ่งเป็นผู้ผลิตอ้อยท้องถิ่น ได้นำา
เทคโนโลยีการเกษตรแมูนยำาสูงไปใช้งาน รวมถึงโมเดลการ
พยากรณ์ที่สร้างข้อมูลเชิงลึกได้ลูวงหน้าถึง 2 สัปดาห์ ทำาให้
เกษตรกรสามารถวางแผนเชิงรุกในการทดนำ้ า การใช้ปุุย 
และการพูนยาฆูาแมลงเพื่อจัดการกับปัญหาคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นได8้1

•  การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของระบบดิจิทัลสำาหรับ
การนำาเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทาง
ดิจิทัลเชิงภูมิศาสตร์ รัฐบาลยังได้เปิดตัวโครงการ “เน็ต
ประชารัฐ” (“อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หมููบ้าน”) เพื่อขยาย
เครือขูายบรอดแบนด์ระดับชาติของไทยให้ครอบคลุม
พื้นที่หูางไกล ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้รูวมมือกับคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหูงชาติ (กสทช.) ในการติดตัง้เครือขูายสาย
ไฟเบอร์และฮอตสปอต Wi-Fi สาธารณะฟรีในกวูา 74,000 
หมููบ้าน82 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2019 มีโรงเรียนและ

โรงพยาบาลจำานวน 1,671 แหูงเชื่อมตูอกับเครือขูายเน็ต
ประชารัฐ และมีผู้ใช้เชื่อมตูอกับเครือขูาย Wi-Fi “เน็ต
ประชารัฐ” มากกวูา 6,000,000 คน83 นอกจากนัน้ ดศ. 
ยัง ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กวูา 1,033 นายที่จะกลับ
ไปชูวยเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการ “เน็ตประชา
รัฐ” ในชุมชนของตน และฝึกสอนชาวบ้านเกี่ยวกับความ
รู้พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและวิธีเริ่มต้นทำาธุรกิจออนไลน์ 
ที่หมููบ้านบ้านหนองโขลง ชุมชนได้เปิดตัวแคมเปญ
การทูองเที่ยวในโซเชียลมีเดียด้วยการใช้ประโยชน์จาก
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ติดตัง้ระหวูางโครงการ 
“เน็ตประชารัฐ”84 สูงผลให้ชาวบ้านมีโอกาสขายสินค้า
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ตูางๆ ทางออนไลน์ผูานเพจ 
Facebook ชุมชนของตนเอง นอกจากนัน้ ประเทศไทยยัง
ได้ตัง้เขตนวัตกรรมดิจิทัล “ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์” ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อดึงดูดผู้เลูน นัก
ลงทุน นักนวัตกรรม สตาร์ทอัพ และผู้ผลิตในวงการดิจิทัล
ระดับโลกให้มากระตุ้นการปรับรูปแบบสููระบบดิจิทัลของ
ประเทศ สถานที่แหูงน้ีเพียบพร้อมไปด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
บรอดแบนด์ความเร็วสูงเป็นพิเศษ รวมถึงสถานีเคเบิลใต้
นำ้ านานาชาติ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน และศูนย์จัดการ
ข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีขัน้สูง85

ในขณะที่ประเทศไทยมีการออกนโยบายตูางๆ เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้ธุรกิจสามารถนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ แตูอุปสรรค
ลำาดับต้นๆ ที่ธุรกิจในประเทศต้องเผชิญในการปรับรูปแบบสูู
ระบบดิจิทัลก็คือ การขาดความเชี่ยวชาญทัง้ภายนอกและภายใน
เกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีไปใช้ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่
เปิดรับการทดลองและสูงเสริมความรูวมมือกันทัว่ทัง้องค์กร86 
ประเทศไทยสามารถดำาเนินการเพิ่มเติมในด้านตูอไปน้ีเพื่อแก้ไข
อุปสรรคเหลูาน้ีได้ 

•  จัดหาทรัพยากรให้ SME ใช้ในการปรับรูปแบบสูู
ระบบดิจิทัล SME มักมีทรัพยากรที่จำากัดและมีแนว
โน้มที่จะเกิดความลูาช้าระหวูางการพยายามปรับรูปแบบ
สููระบบดิจิทัลของตนเอง87 ซึ่งแตกตูางจากบริษทัขนาด
ใหญูที่มีงบประมาณมากกวูาและเข้าถึงพนักงานที่มีความ
สามารถได้ดีกวูา ชูวงกูอนการแพรูระบาดของโควิด-19 
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SME ในประเทศไทยระบุถึงความท้าทายในการหาแหลูง
เงินทุนเน่ืองจากการขาดแคลนหลักทรัพย์คำ้าประกันและ
กระบวนการอนุมัติที่ยืดเยื้อ88 ความกังวลเหลูาน้ีเดูนชัดมาก
ยิ่งขึ้นในชูวงการแพรูระบาดของโควิด-19 โดยแบบสำารวจที่
จัดทำาขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2020 สะท้อนให้เห็นวูา 85% 
ของ SME ในประเทศไทยระบุวูาการสนับสนุนด้านเงินทุน
สำาหรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงการริเริ่มของ
ภาครัฐที่พวกเขาต้องการมากที่สุด89 ด้วยวิธีนัน้ SME จะได้
ประโยชน์จากการได้รับการสนับสนุนเพื่อลงทุนในบุคลากร
ที่มีทักษะดิจิทัลและแสวงหาความรูวมมือ เทคโนโลยี และ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่จะชูวยแก้ไขข้อกังวลและลด
ข้อจำากัดด้านทรัพยากรของพวกเขาลงได้ ชูองที่ 5 แสดง
ให้เห็นถึงวิธีที่สิงคโปร์สนับสนุน SME ในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางดิจิทัลและจัดหาแหลูงพาร์ทเนอร์ทาง
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ

•  สูงเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเกิดใหมู เชูน AI 
ประเทศไทยสามารถพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ที่มีเทคโนโลยี
เป็นศูนย์กลางในการสูงเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเกิด
ใหมูในประเทศได้ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจำานวนมากใน
ประเทศไทยยอมรับถึงศักยภาพของ AI ในการขับเคลื่อน
การเติบโตระยะตูอไปของบริษทั แตูมีเพียง 26% ของ
องค์กรเทูานัน้ที่ได้พัฒนาและนำาแผนงานที่ครอบคลุม
มาใช้ในการนำา AI เข้าสููธุรกิจของตน90 ถึงแม้วูารัฐบาล
ไทยจะสูงเสริมการใช้งานเทคโนโลยี AI แตูก็ยังไมูมี
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในระดับประเทศ ขณะน้ี ประเทศ
พึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สาม เชูน แชทบอต ระบบการ
ตลาดและการสนทนา แตูขาดความสามารถเชิงเทคนิค
และผู้มีความสามารถในการนำาเทคโนโลยี AI มาใช้ใน
การเกษตร การผลิต และอุตสาหกรรมตูางๆ91 นายก
สมาคมการค้าเพื่อสูงเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีราย
ใหมูระบุวูามีความต้องการยุทธศาสตร์ AI ระดับชาติ
แบบครบวงจรอยูางเรูงดูวน เกาหลีใต้เป็นตัวอยูางที่ดีวูา
ยุทธศาสตร์ AI แหูงชาติสามารถพัฒนาและนำาไปปฏิบัติ
ได้อยูางไร ในเดือนธันวาคม 2019 เกาหลีใต้ได้เปิดตัว 
“ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แหูงชาติ” เพื่อใช้ประโยชน์
จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของ AI และปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วยแผนดำาเนิน
การ 100 แผนทัว่ทัง้รัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ
ใน 3 ด้านด้วยกัน92 ได้แกู ระบบนิเวศ AI (เชูน การ
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลให้เข้มแข็ง) การ
ใช้ประโยชน์จาก AI (เชูน การสูงเสริมการใช้ AI ในทุก
ภาคอุตสาหกรรม) และ AI ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(เชูน มาตรการสร้างความมัน่คงด้านอาชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยี)93 นอกเหนือไปจากแผนการ
นำาไปปฏิบัติทัว่ทัง้ประเทศแล้ว ยังมีการออกนโยบายที่มูุง
เน้นไปที่การใช้งานเทคโนโลยีในภาคสูวนที่เคยมีอยููเดิม
ด้วย โครงการริเริ่ม “หุบเขานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” 
หรือ “Smart Farm Innovation Valley” ของกระทรวง
เกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้เป็น
ตัวอยูางของการตัง้ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ, “เกษตร อัจฉริยะ” 
และ ศูนย์การ ทดสอบ เพื่อ พัฒนา และ ทด สอบเทคโนโลยี
ด้าน การเกษตร94 

การคว้าโอกาส - 3 เสาหลักของการดำาเนินการ

https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2068583/funding-societies-seas-leading-digital-financing-platform-launches-in-thailand-to-support-smes
https://financialservicesblog.accenture.com/wp-content/uploads/2020/09/ASEAN_SME_Transformation_Study_2020.pdf
https://news.microsoft.com/th-th/2019/04/04/idc_skillsai_en/
https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1614790/powering-up-on-ai
https://english.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=10&mPid=9&pageIndex=&bbsSeqNo=46&nttSeqNo=9&searchOpt=ALL&searchTxt=
https://english.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=10&mPid=9&pageIndex=&bbsSeqNo=46&nttSeqNo=9&searchOpt=ALL&searchTxt=
https://www.hortidaily.com/article/9090841/south-korea-to-get-second-smart-farm-innovation-valley/


ชูองที่ 5. 
SME ในประเทศสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินและการให้คำาปรึกษาสำาหรับการปรับรูป
แบบสููระบบดิจิทัล

95. Infocomm Media Development Authority (2021), “Digital Leaders Programme”.
ดูได้ที่: https://www.imda.gov.sg/programme-listing/Digital-Leaders-Programme?utm_medium=qr&utm_source=infographic&utm_campaign=cos-2021&utm_content=dlp 
96. Deloitte (2020), The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020. 
ดูได้ที่: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf 
97. The New Paper (2021), “New CTO-as-a-Service scheme to help SMEs tap tech expertise”. 
ดูได้ที่: https://www.tnp.sg/news/singapore/new-cto-service-scheme-help-smes-tap-tech-expertise 
98. The Straits Times (2021), “Budget debate: Chief technology officers for hire among Govt's plans to help businesses digitalise”. 
ดูได้ที่: https://www.straitstimes.com/singapore/politics/chief-technology-officers-for-hire-among-govts-plans-to-help-businesses 
99. Ministry of Finance (2021), ANNEX C-1: Accelerating digital transformation to emerge stronger. 
ดูได้ที่: https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2021/download/pdf/annexc1.pdf 

ในการสนับสนุนให้ธุรกิจตูางๆ โดยเฉพาะอยูางยิ่ง SME เปลี่ยนไปสููระบบออนไลน์ในชูวงการแพรูระบาดและเพิ่มขีด
ความสามารถทางระบบดิจิทัล รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตัง้งบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (745 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เพื่อสนับสนุนโครงการปรับรูปแบบสููระบบดิจิทัลอยูางตูอเน่ือง

การสนับสนุนเงินทุนในการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล

“Digital Leaders Program” ที่รูวมกันพัฒนาโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA) และ 
Enterprise Singapore (ESG) สนับสนุนหนูวยงานตูางๆ ในการวูาจ้างทีมดิจิทัลหลักและพัฒนาขีดความสามารถทาง
ระบบดิจิทัลเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตใหมูๆ95 ด้วยโปรแกรมน้ี บริษทัตูางๆ จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อวูาจ้างประธาน
เจ้าหน้าที่ฝูายเทคโนโลยี (CTO) ที่จะคอยดูแลทีมบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลสูงสุด 5 คนเพื่อชูวยดำาเนินการโครงการ
ริเริ่มทางระบบดิจิทัลให้องค์กร บริษทัตูางๆ ยังจะได้เชื่อมโยงกับพาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศ เชูน ผู้เชื่อมตูอระบบ บริษทั
เทคโนโลยี ที่ปรึกษาด้านยุทธ์ศาสตร์ และองค์กรสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่ออำานวยความสะดวกให้การคัด
สรรทีมงานระบบดิจิทัล การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางระบบดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนแผนนวัตกรรมของบริษทั

ความสามารถในการเข้าถึงแหลูงทรัพยากรและคำาปรึกษาด้านการปรับสููระบบดิจิทัล

หน่ึงในอุปสรรคที่ใหญูที่สุดที่ SME ต้องเผชิญบนเส้นทางการปรับสููระบบดิจิทัลของตนเองก็คือการเข้าถึงผู้ที่มีความ
สามารถและทักษะตูางๆ96 เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคน้ี แผนประธานเจ้าหน้าที่ฝูายเทคโนโลยีในฐานะการบริการ หรือ 
“Chief Technology Officer-as-a-Service” (CTOaaS) จึงมูุงให้ SME เข้าถึงแหลูงทรัพยากรและคำาปรึกษาด้านการ
ปรับสููระบบดิจิทัลได้แบบไมูมีคูาใช้จูายหรือในราคาที่ไมูแพงเกินไปนัก97 ด้วยแผนน้ี บริการให้คำาปรึกษาด้านการปรับ
สููระบบดิจิทัลที่มีอยููจึงถูกรวบรวมเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ที่ทำาให้สามารถเข้าถึงทัง้บริการให้คำาปรึกษาด้านระบบ
ดิจิทัลและการจัดการโครงการได้ในที่เดียว98 วิธีน้ีทำาให้ SME รวมถึงกิจการเจ้าของคนเดียวตามบ้าน สามารถเข้าถึง
การให้คำาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพ และรับคำาแนะนำาเรื่องระบบดิจิทัลแบบต้นนำ้ าถึงปลายนำ้ าเพื่อพลิก
โฉมการดำาเนินธุรกิจของตัวเอง

การสนับสนุนคูาใช้จูายให้ธุรกิจนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งาน

"โปรแกรมเทคโนโลยีเกิดใหมู" มอบสิทธิประโยชน์ให้ทัง้ SME และบริษทัขนาดใหญูในประเทศในการนำานวัตกรรม
ของตนเองไปทำาการค้าและกระจายเทคโนโลยีออกไป99 ในโปรแกรมน้ีรัฐบาลจะรูวมให้ทุนสนับสนุนคูาใช้จูายในการ
ทดลองและนำาเทคโนโลยีสมัยใหมูมาใช้งาน เชูน 5G, AI และเทคโนโลยีบล็อกเชน 

https://www.imda.gov.sg/programme-listing/Digital-Leaders-Programme?utm_medium=qr&utm_source=infographic&utm_campaign=cos-2021&utm_content=dlp
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf
https://www.tnp.sg/news/singapore/new-cto-service-scheme-help-smes-tap-tech-expertise
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/chief-technology-officers-for-hire-among-govts-plans-to-help-businesses
https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2021/download/pdf/annexc1.pdf
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สิ่งสำาคัญอยูางยิ่งคือต้องมัน่ใจวูาแรงงานในประเทศไทยจะ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงโอกาสในการทำางาน ดำาเนิน
ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิผลในการทำางานของตนเองได้ ในขณะ
เดียวกัน จะต้องหวูานเมล็ดพันธ์ุสำาหรับแรงงานยุคอนาคตที่ปรับ
ตัวได้และมีทักษะดิจิทัลแตูเน่ินๆ เพื่อให้มัน่ใจวูาจะมีกระบวนการ
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

ขณะน้ี ประเทศไทยได้เดินหน้าสููเป้าหมายของการสร้างบุคลากร
ที่มีทักษะดิจิทัลผูานการดำาเนินการในด้านตูอไปน้ีเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

•  การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล
ผูานการเป็นพาร์ทเนอร์กับอุตสาหกรรม กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน ได้จับมือกับภาค
เอกชนในการเปิดตัว “สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล” 
(DISDA) ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่จัดให้มีโครงการฝึก
อบรมและหลักสูตรด้านทักษะดิจิทัลสำาหรับผู้ที่ต้องการหา
อาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัล100 หน่ึงในความรูวมมือระหวูาง
ภาคเอกชนและรัฐบาลก็คือ การรูวมมือกับบริษทัเทคโนโลยี 
Huawei ตลอดเวลา 3 ปีในการฝึกอบรมและรับรองผู้สอน
ด้าน ICT จำานวน 120 คนและผู้เข้ารูวมกวูา 3,000 คนใน
หัวข้อตูางๆ เชูน เครือขูาย 5G101  

•  การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทักษะดิจิทัลเพื่อปรับปรุง
ทักษะของแรงงานในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะดิจิทัลกวูา 40,000 อัตราในแตูละปีของ
ประเทศ สำานักงานสูงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้
เลือก YouTube เป็นแพลตฟอร์มในการเสริมสร้างทักษะ
ดิจิทัลให้แกูประชาชน102 ชูอง “Thai Skill” ของสำานักงาน
จะแบูงปันเคล็ดลับสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กในประเทศ รวม

ถึงวิธีการขายสินค้าในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซระหวูางประเทศ
และคำานวณภาษทีางออนไลน์ จนถึงปัจจุบัน ชูองมียอดการ
รับชมสะสมมากกวูา 1 ล้านครัง้แล้ว นอกจากนัน้ DEPA 
ยังได้สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ “Digital Skill” รูวมกับ
มหาวิทยาลัยและบริษทัเทคโนโลยีในประเทศเพื่อนำาเสนอ
กวูา 100 หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, IoT และ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในทำานองเดียวกัน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิดตัวแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม มาตรฐานทักษะ
แรงงาน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศนียบัตร และ
ข้อมูลเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติสูงเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน”103 ทัง้ “Digital Skill” และ “Thai Skill” เชื่อม
โยงกับพอร์ทัลการจับคููงานของประเทศอยูาง “JobD2U” 
ซึ่งประกาศรับสมัครงานทัง้ตำาแหนูงด้านดิจิทัลและไมูเกี่ยว
กับดิจิทัล ผู้ใช้จึงสามารถพัฒนาทักษะของตนเองผูาน
แพลตฟอร์มเหลูาน้ีได้กูอนสมัครงาน  

•  การแนะนำาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมให้เยาวชน DEPA รูวมมือกับ Code.org ซึ่ง
เป็นองค์กรไมูแสวงผลกำาไรของสหรัฐอเมริกาที่จัดหาบท
เรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน เพื่อสร้าง
เว็บไซต์ Coding Thailand ที่จะสอนทักษะการเขียนโค้ด
พื้นฐานแกูเด็กๆ โดยไมูมีคูาใช้จูาย104 DEPA มีเป้าหมายที่
จะฝึกอบรมเยาวชนในประเทศไทยกวูา 10 ล้านคนระหวูาง
ปี 2018 ถึง 2021 และได้จัดการฝึกอบรมให้แกูโรงเรียน
จำานวน 5,000 แหูงไปแล้วในระยะเริ่มแรก105 นอกจากน้ียัง
มีหลักสูตรและแหลูงข้อมูลตูางๆ ให้ครูผู้สอนและนักเรียน
ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดออนไลน์ได้อยูางอิสระ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะทำาให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา106 

100. Bangkok Post (2021), “MOL Launches DISDA to Enhance Digital Workforce”. 
ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2072555/mol-launches-disda-to-enhance-digital-workforce 
101. Ministry of Labour (2020), “MOL Partners with Huawei to Promote Digital Workforce to Drive Thailand 4.0”. 
ดูได้ที่: https://www.mol.go.th/en/news/mol-partners-with-huawei-to-promote-digital-workforce-to-drive-thailand-4-0/ 
102. GovInsider (2021), “How Thailand is using YouTube to reskill its workforce”. ดูได้ที่: https://govinsider.asia/smart-gov/three-ways-data-can-create-patient-centric-healthcare/ 
103. Bangkok Post (2021), “MOL Launches DISDA to Enhance Digital Workforce”. 
ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2072555/mol-launches-disda-to-enhance-digital-workforce 
104. GovInsider (2021), “How Thailand is using YouTube to reskill its workforce”. ดูได้ที่: https://govinsider.asia/smart-gov/three-ways-data-can-create-patient-centric-healthcare/ 
105. แหลูงข้อมูลมาจาก: Royal Thai Embassy in Washington D.C. (2018), “Coding kids key to Thailand’s digital future.” ดูได้ที่: https://thaiembdc.org/2018/07/02/coding-kids/; 
Open Gov (2018), “Coding Thailand to advocate digital technology and computer science among Thai youth.” 
ดูได้ที่: https://opengovasia.com/coding-thailand-to-advocate-digital-technology-and-computer-science-among-thai-youth/ 
106. Digital Economy Promotion Agency (2020), “Coding Thailand: Skills and Knowledge for the future.” 
ดูได้ที่: https://www.depa.or.th/en/digitalservice/digital-manpower-fund/studying-code-outside-the-classroom 

2.2  เสาหลักที่ 2: ปรับปรุงการฝึก     
  อบรมทักษะและการศึกษาด้าน   
  ระบบดิจิทัล
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อยูางไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายเกี่ยวกับแรงงานและทักษะใน
ประเทศอีกหลายอยูาง “Future of Jobs Report 2020” ของ
สภาเศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นวูาในประเทศไทยมีแรงงานเพียง 
55% เทูานัน้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลที่จำาเป็นสำาหรับงาน
ในอนาคต รวมถึงทักษะทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดพื้นฐาน 
และการอูานจากสื่อดิจิทัล107 การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ
ดิจิทัลในเรื่องของข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) ข้อมูลวิเคราะห์ 
และ AI อาจเป็นอุปสรรคให้ประเทศไมูสามารถใช้ประโยชน์จาก
โอกาสตูางๆ ในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อยูางเต็มที1่08 นอกจากน้ียังพบ
วูาหลักสูตรการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
ไมูได้สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมแตู
อยูางใด109 ประเทศไทยจึงสามารถดำาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดชูอง
วูางทางทักษะดิจิทัลและปรับปรุงความสามารถทางดิจิทัลของ
ประชากรแรงงานได้ดังน้ี 

•  สูงเสริมให้หลักสูตรอุดมศึกษาตอบสนองตูอความ
ต้องการด้านทักษะเกิดใหมูตูางๆ ผูานความรูวมมือ
ของอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา การบรรจุความ
ต้องการด้านทักษะดิจิทัลลงในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เป็นแนวทางสำาคัญที่จะชูวยให้มัน่ใจวูานักศึกษาจะมีชุด
ทักษะดิจิทัลที่จำาเป็นสำาหรับงานในอนาคต เพื่อให้มัน่ใจ
วูานักศึกษาจะพัฒนาทักษะที่พร้อมสำาหรับการทำางานและ
คุณสมบัติที่ตอบสนองตูอความต้องการของอุตสาหกรรม 
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการศึกษาและวิชาชีพ หรือ 
Vocational and Educational Training (VET) แหูง
ชาติของออสเตรเลียจึงพัฒนาขึ้นโดยได้รับคำาปรึกษาจาก
อุตสาหกรรมอยูางใกล้ชิด เน้ือหาการฝึกอบรม VET ใน
ประเทศออสเตรเลียพัฒนาขึ้นในกรอบการทำางานของการ
ให้คำาปรึกษาทางอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม โดยได้รับความ
รูวมมือจาก Industry Reference Committee (IRC) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้นำาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลแตูงตัง้จาก
หลากหลายภาคธุรกิจที่มารวมตัวกันนำาเสนอความคิด
เห็นเกี่ยวกับหลักสูตร VET น้ี110 สูวน IRC ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรการบริการด้านทักษะ (Skills Services 
Organization) ตูางๆ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการทางวิชาชีพ
อิสระที่สนับสนุน IRC ในการพัฒนาและตรวจสอบหลักสูตร
การฝึกอบรม มีการขอคำาปรึกษาจากบริษทัเทคโนโลยีทัง้
ใหญูและเล็กเกี่ยวกับหลักสูตร VET ในด้านทักษะดิจิทัล 
ซึ่งเป็นสูวนหน่ึงของกรอบการทำางานน้ี 

•  มอบประโยชน์ให้พนักงานในการแสวงหาโอกาส
พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลในแรงงานที่มีอยูู สิ่งสำาคัญอยูาง
ยิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาก็คือชุดโปรแกรมสนับสนุนที่
ให้สิทธิประโยชน์แกูทัง้องค์กรและตัวบุคคลในการลงทุน
ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล โครงการริเริ่ม “SkillsFuture” 
ของสิงคโปร์เป็นแนวทางปฏิบัติแนะนำาระดับสากลในเรื่อง
น้ี แผนดังกลูาวมีวัตถุประสงค์ให้ชาวสิงคโปร์ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถที่เหมาะสมเพื่อเติบโตในระบบ
เศรษฐกิจฐานความร้1ู11 ภายใต้แผนงานน้ี ชาวสิงคโปร์จะ
ได้รับเครดิตมูลคูาสูงสุด 1,500 เหรียญสิงคโปร์ (1,095 
เหรียญสหรัฐฯ) สำาหรับลงทะเบียนในหลักสูตรเพื่อสร้าง
ทักษะใหมูหรือพัฒนาทักษะให้ตนเอง ซึ่งชูวยกระตุ้นให้
พนักงานลงทุนกับการฝึกอบรมเป็นการสูวนตัวเพิ่มมาก
ขึ้น เน่ืองจากมีแนวโน้มที่จะเกิดแรงจูงใจให้เรียนตูอใน
หลักสูตรที่เลือกไว้ แม้วูาวงเงินเครดิตที่ได้รับจะเต็มแล้ว
ก็ตาม หลักสูตรเหลูาน้ีครอบคลุมความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย ไมูวูาจะเป็นทักษะด้านข้อมูล การประมวลผล
ในระบบคลาวด์ และการแก้ปัญหาด้วยระบบดิจิทัล ในชูวง
ระยะเวลา 2 ปีระหวูางปี 2016 ถึง 2018 มีชาวสิงคโปร์
กวูา 285,000 คนใช้เครดิต “SkillsFuture” ของตน112 
ในปี 2019 เพียงปีเดียว มีผู้ได้รับประโยชน์จากหลักสูตร
ออนไลน์และออฟไลน์ของโครงการริเริ่มน้ีเกือบ 500,000 
คน113 

107. World Economic Forum (2020), The Future of Jobs Report 2020. ดูได้ที่: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
108. Nation Thailand (2018), “Experts worried about lack of Thai digital skills”. ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/national/30343718 
109. Nation Thailand (2016), “Big shortage of qualified technical and skilled workers”. ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/national/30299195 
110. Australian Industry and Skills Committee (2020). ดูได้ที่: https://www.aisc.net.au/content/what-irc
111. SkillsFuture (2020), “Mid-Career Enhanced Subsidy”. ดูได้ที่: https://www.skillsfuture.sg/Credit
112. Joanna Seow (2018), “285,000 Singaporeans have used SkillsFuture Credit, with more doing so in 2017”. The Straits Times. 
ดูได้ที่: https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/285000-singaporeans-have-used-skillsfuture-credit-with-more-doing-so-in-2017
113. SkillsFuture (2020), “500,000 Individuals and 14,000 Enterprises Benefitted From SkillsFuture Programmes in 2019” 
ดูได้ที่: https://www.skillsfuture.sg/NewsAndUpdates/DetailPage/5ed87fff-39df-4dc3-b63b-6f2763db6aa9
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114. Association of Southeast Asian Nations (2021), “What is the ASEAN Single Window?”. ดูได้ที่: https://asw.asean.org/ 
115. Nation Thailand (2019) “New digital trading platform to be made part of national agenda.” ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/news/30376047 
116. Watson Farley & Williams (2020), “Thailand’s Personal Data Protection Act: a business checklist”. 
ดูได้ที่: https://www.wfw.com/articles/thailands-personal-data-protection-act-a-business-checklist/ 

ในท้ายที่สุด เพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยใช้ประโยชน์จากโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อยูางเต็มที่ สิ่ง
สำาคัญก็คือการที่ธุรกิจและองค์กรตูางๆ ต้องสามารถใช้ประโยชน์
จากแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อยูางประสิทธิภาพเพื่อสูงออกสินค้าและ
บริการของตนไปทัว่โลก

ประเทศไทยได้ดำาเนินการในเรื่องตูอไปน้ีแล้ว

•  การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการที่จำาเป็นสำาหรับการสูงออก ในฐานะ
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหูงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศไทยได้เข้ารูวม 
“ASEAN Single Window” ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับ
ภูมิภาคที่ต้องการเรูงรัดกระบวนการตรวจปลูอยสินค้า
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับการ
ค้าระหวูางประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหวูางประเทศ
สมาชิกได้้114 โครงการน้ีทำาให้สามารถแลกเปลี่ยน ใบรับ
รองอิเล็กทรอนิกส์ได้ในแบบเรียลไทม์ เชูน ใบรับรองสุข
อนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ใบรับรองสุขภาพ
สัตว์อิเล็กทรอนิกส์ (e-AH) และใบรับรองความปลอดภัย
อาหารอิเล็กทรอนิกส์ (e- FS) เพื่อเป็นการเชื่อมตูอข้อมูล
การค้าของประเทศเข้ากับประเทศอาเซียนอื่นๆ ให้ดียิ่ง
ขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้เปิดตัว “แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล
ระหวูางประเทศ” (NDTP) ที่ทำาหน้าที่เป็นระบบการค้า
ออนไลน์สูวนกลาง115 แพลตฟอร์มดังกลูาวประกอบด้วย
ข้อมูลการนำาเข้าสูงออกออนไลน์ การประมวลผลเอกสาร
แบบอัตโนมัติออนไลน์ การจัดทำามาตรฐานเอกสาร และ
ยังเชื่อมโยงกับหนูวยงานของรัฐบาลไทย 36 แหูงที่ออก
ใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการดำาเนินการที่รวดเร็ว 
แพลตฟอร์มใหมูน้ีแสดงถึงความพยายามของภาครัฐใน
การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการของตน โดยที่ 
NDTP เริ่ม ต้น ด้วย การผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับ
ระบบของตน

•  การนำามาตรฐานนานาชาติมาใช้เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้การถูายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ประเทศไทย
กำาหนดกรอบการกำากับดูแลที่ครอบคลุมเป็นครัง้แรกสำาหรับ
การปกป้องข้อมูลสูวนบุคคลตาม “กฎระเบียบให้ความ
คุ้มครองข้อมูลสูวนบุคคลของผู้บริโภค” (GDPR) ของ
สหภาพยุโรปที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล กรอบการ
กำากับดูแลน้ีจะให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการถูายโอนข้อมูลข้าม
พรมแดนโดยเฉพาะ โดยอนุญาตให้มีการถูายโอนข้อมูล
สูวนบุคคลที่มีการรักษาความเป็นสูวนตัวซึ่งได้รับการอนุมัติ
จาก “สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสูวนบุคคล” 
ของประเทศเพื่อปกป้องข้อมูลสูวนบุคคล116 

 
อยูางไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการใน
การเพิ่มโอกาสทางการค้าดิจิทัลให้สูงสุด และอาจพิจารณาถึงการ
ดำาเนินการตูอไปน้ี 

•  ให้การสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถแกูธุรกิจ
ตูางๆ เพื่อคว้าโอกาสด้านการค้าดิจิทัล นอกเหนือ
จากการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความคลูองตัวให้
กระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้ว รัฐบาล
ยังสามารถพิจารณากลไกการสนับสนุนที่หลากหลายมาก
ขึ้นได้อีกด้วย จากความรู้เกี่ยวกับวิธีเตรียม “ความพร้อม
สููสากล” ที่ได้รับ ธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ SME จะ
สามารถค้นพบและใช้ประโยชน์จากโอกาสตูางๆ ในการ
สูงออกไปตูางประเทศ เห็นได้จากหน่ึงในแนวทางปฏิบัติ
แนะนำาในระดับสากลที่ประเทศนิวซีแลนด์ Callaghan 
Innovation ซึ่งเป็นหนูวยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ทำาให้ธุรกิจ
ของนิวซีแลนด์มีความก้าวลำ้ามากขึ้น ได้ทำางานรูวมกับ
กลูุมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยูาง NZTech ในการ
สร้างและสูงเสริมเส้นทางสููความพร้อมสำาหรับการดำาเนิน
ธุรกิจทัว่โลกให้กับบริษทัในประเทศ มีการสนับสนุนแบบ
ครบวงจรให้แกูบริษทัตูางๆ ที่จะขยายไปสููระดับโลกในรูป
แบบของการให้เงินสนับสนุน “Getting Started Grants”, 

2.3  เสาหลักที่ 3: พัฒนาสภาพ       
  แวดล้อมที่นำาไปสููการค้าดิจิทัล
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โครงการบูมเพาะ “Founder”, สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำาหรับการวิจัยและพัฒนา, เงินอุดหนุนสำาหรับการนำาระบบ
ดิจิทัลไปใช้ (“Capability Voucher”) และแพลตฟอร์มการ
แบูงปันความร้1ู17 นอกจากนัน้ หนูวยงานของภาครัฐอยูาง 
New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) ได้เปิด
ตัว “myNZTE” ไปเมื่อไมูนานมาน้ี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ฟรีที่ให้คำาแนะนำาอยูางละเอียดแกูธุรกิจเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล118  

•  สูงเสริมการสูงออกของไทยผูานแพลตฟอร์มดิจิทัล 
แม้วูาการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการเติบโต
ในหมูู SME จะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตูก็มีการ
คาดการณ์วูาจะมีความท้าทายสำาหรับ SME มากขึ้นเชูน
กัน การสูงออกผลไม้จากประเทศไทยลดลงอยูางมาก
เน่ืองจากการปิดพรมแดนทูามกลางการแพรูระบาดของ
โรคโควิด-19 รัฐบาลไทยจึงได้รูวมมือกับแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซในภูมิภาค เชูน Lazada, Shopee และ
ไปรษณีย์ไทย เพื่อเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “Thai Fruits 
Golden Months”119 ผลิตภัณฑ์มากกวูา 60 รายการจาก
กลูุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์กวูา 50 กลูุม

ได้ขึ้นไปอยููบนแพลตฟอร์มตูางๆ ตัง้แตูนัน้เป็นต้นมา 
ประเทศไทยอาจพิจารณาขยายมาตรการเฉพาะกิจน้ีให้เป็น
โครงการริเริ่มระยะยาวที่สูงเสริมการขายสินค้าและบริการ
ท้องถิ่นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และชูวยให้ผู้ผลิตในท้องถิ่น
ที่ไมูได้จำากัดแคูภาคเกษตรกรรมสามารถเข้าถึงผู้ซื้อในตูาง
ประเทศได้ ตัวอยูางเชูน เกาหลีใต้ได้ยกระดับการตลาด
และการสูงเสริมการขายผลิตภัณฑ์เกาหลีบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซตูางประเทศในชูวง “Korea Sale Festa” ซึ่ง
เป็นเทศกาลช็อปป้ิงที่ใหญูที่สุดของประเทศเทียบได้กับ 
Black Friday ในเดือนพฤศจิกายน120 เพื่อให้ประเทศมียอด
ขายและการสูงออกอุตสาหกรรมคอนเทนต์ให้ถึง 150 ล้าน
ล้านวอนภายในปี 2022 ทาง Korean Creative Content 
Agency ซึ่งเป็นหนูวยงานภาครัฐที่ดูแลและประสาน
งานการสูงเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศเผย
ถึงแผนการ 3 ขัน้ตอนในการสูงเสริมคอนเทนต์ดิจิทัล
เกาหลีในระดับนานาชาติ แผนการน้ีรวมถึงการสนับสนุน
ผู้สร้างคอนเทนต์ในการทำาการตลาดและปรับรูปแบบคอน
เทนต์ของพวกเขาสููระบบดิจิทัล การจัดแสดงนิทรรศการ
ออนไลน์ “K-Content Expo” และการหาพื้นที่ให้ผู้สร้าง
คอนเทนต์ได้แสดงผลงานของตนและพบกับผู้ซื้อผูานการ
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117. Ministry of Business, Innovation and Employment (2020), Digital technologies Industry Transformation Plan. Progress update for industry. 
ดูได้ที่: https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/11638-digital-technologies-industry-transformation-plan
118. New Zealand Trade and Enterprise (2020), “Digital commerce”. ดูได้ที่: https://www.nzte.govt.nz/page/digital-commerce 
119. International Tropical Fruits Network (2020), “THAILAND: Ministry of Commerce helping fruit farmers sell their products online”. 
ดูได้ที่: https://www.itfnet.org/v1/2020/05/thailand-ministry-of-commerce-helping-fruit-farmers-sell-their-products-online/ 
120. Pulse (2019), “Korean govt to fully digitize trade procedures by 2021”. ดูได้ที่: https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=828606 
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CAPTURING THE PRIZE – THREE PILLARS OF ACTION

พบปะและการประชุมออนไลน์บนแพลตฟอร์มการตลาด
การสูงออกคอนเทนต์ของหนูวยงาน121 ในชูวงระหวูางเดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม 2020 มีบริษทั 131 แหูงได้บรรลุ
ข้อตกลงมูลคูา 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผูานการประชุมทาง
วิดีโอกับหนูวยงานที่เกี่ยวข้องกับการสูงออก เชูน ตัวแทน 
SME และสตาร์ทอัพเกาหลี (Korea SMEs and Startups 
Agency) และสมาคมการค้าระหวูางประเทศเกาหลี (Korea 
International Trade Association)122  

•  เข้ารูวมในข้อตกลงทางการค้าดิจิทัลพหุภาคีเพื่อสูง
เสริมการค้าดิจิทัลและอำานวยความสะดวกให้การไหล
ของข้อมูลข้ามพรมแดน เน่ืองด้วยรายงานของ OECD 
ระบุวูา “การติดตูอทางดิจิทัลแบบทวิภาคี” ที่เพิ่มขึ้น 10% 
อาจชูวยปรับปรุงการค้าสินค้าและบริการได้ประมาณ 2% 
และ 3% ตามลำาดับ การไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนจึงมี
ความสำาคัญอยูางยิ่งตูอการทำาให้เกิดการสูงออกดิจิทัล123 
เพื่อปรับปรุงการเชื่อมตูอด้านระบบดิจิทัลกับคููค้าในระดับ
สากล ประเทศไทยสามารถพิจารณาเข้ารูวมในความตกลง
พหุภาคีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ธุรกิจตูางๆ เข้าถึง
โอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น ตัวอยูางของข้อตกลง

ที่ลงนามไปเมื่อไมูนานมาน้ีคือ “ข้อ ตกลงหุ้นสูวนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล” (DEPA) ระหวูางประเทศสิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ
ชิลี ซึ่งมูุงสูงเสริมการค้าดิจิทัลและชูวยให้ SME เอาชนะ
อุปสรรคด้านขนาดและระยะทางได้124 “ข้อตกลงหุ้นสูวน
เศรษฐกิจดิจิทัล” ประกอบด้วยบทบัญญัติที่ชูวยปรับปรุงขัน้
ตอนการค้าผูานการแปลงเอกสารทางการค้าให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัล และการสูงเสริมการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน
ด้วยการปกป้องข้อมูลที่จำาเป็น DEPA ทำาให้ธุรกิจที่ดำาเนิน
กิจการใน 3 ประเทศผู้ลงนามสามารถถูายโอนข้อมูล
ระหวูางประเทศได้อยูางราบรื่น โดยรับประกันวูาข้อมูล
จะได้รับการปกป้องด้วยกลไกการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องและกฎข้อบังคับที่จำาเป็น125 ซึ่งชูวยสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อตูอโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เชูน 
การให้บริการซอฟต์แวร์ผูานอินเทอร์เน็ต (Software-as-
a-Service) และธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการทำาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันดิจิทัลมากขึ้นเพื่อบริการลูกค้า
ไมูวูาจะอยููที่ใดก็ตาม นอกจากน้ี SME ที่ต้องการทำาความ
เข้าใจตลาดตูางประเทศให้ดียิ่งขึ้นจะสามารถเข้าถึงและ
ใช้ข้อมูลของรัฐบาลที่เปิดกว้างเพื่อค้นพบโอกาสทางธุรกิจ
ใหมูๆ รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหมูๆ เชูนกัน
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121. แหลูงข้อมูลมาจาก: Yonhap News Agency (2019), “S. Korea to spend over 1tln won to nurture content creators”. ดูได้ที่: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190917006451315; 
Korea JoongAng Daily (2020), “Korea aims to maximize its newfound global popularity”. 
ดูได้ที่: https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/07/26/culture/features/Hallyu-content-export/20200726180700511.html 
122. The Korea Herald (2020), “Export support for SMEs to center on online realm”. ดูได้ที่: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200914000814 
123. OECD (2019), Trade in the digital era. ดูได้ที่: https://www.oecd.org/going-digital/trade-in-the-digital-era.pdf 
124. Beehive.gov.nz (2020), “NZ concludes digital economy trade talks with Singapore and Chile.” 
ดูได้ที่: https://www.beehive.govt.nz/release/nz-concludes-digital-economy-trade-talks-singapore-and-chile 
125. Ministry of Trade and Industry Singapore (2020), Singapore substantially concludes negotiations for Digital Economy Partnership Agreement with Chile and 
New Zealand. ดูได้ที่: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/01/Joint-press-release---Conclusion-of-Digital-Economy-Partnership-Agreement---21-Jan.pdf
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3.  การเพิ่มมูลคูา  
– การมีสูวนรูวมของ 
Google ในการผลักดัน
โอกาสทางดิจิทัลใน
ประเทศไทย



Google เป็นผู้นำาการปรับรูปแบบสููระบบดิจิทัลที่สำาคัญใน
ประเทศไทย โดยมีสูวนรูวมอยูางมากในการสร้างเสาหลักทัง้ 3 
ต้นสำาหรับการปรับรูปแบบให้เป็นระบบดิจิทัลในประเทศไทยตาม
ที่กลูาวไว้ในบทที่ 2 ด้วยการนำาโครงสร้างพื้นฐาน เชูน Google 
Cloud และแพลตฟอร์มดิจิทัล เชูน “Think with Google” เข้า
มา Google ทำาให้ธุรกิจตูางๆ สามารถใช้งานเครื่องมือดิจิทัลขัน้
สูงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากข้อมูลจริงในการ
พัฒนาบริการของตนเอง Google สนับสนุนการพัฒนาแรงงานที่
มีทักษะดิจิทัลผูานโปรแกรมตูางๆ เชูน “Saphan Digital” และ 
“Skillshop” นอกจากนัน้ “Google for Startups Accelerator: 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ยังทำาให้สตาร์ทอัพในประเทศไทย
สามารถเข้าถึงเครือขูายระดับโลกของพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม
เพื่อขยายสููตูางประเทศ Google สนับสนุนการปกป้องและความ
เป็นสูวนตัวของข้อมูลเพื่ออำานวยความสะดวกให้การไหลของ
ข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยการตัง้ “กรอบข้อบังคับการปกป้องข้อมูล
อยูางมีความรับผิดชอบ” ขึ้น

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ของ Google ยังสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจหลากหลายประการให้กับธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมใน
วงกว้างในประเทศไทย ประมาณการกันวูาภาคธุรกิจและผู้บริโภค
ในประเทศได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ของ 
Google รวมแล้วปีละ 1.445 แสนล้านบาท (4.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) และ 3.787 แสนล้านบาท (1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
ตามลำาดับ ผลิตภัณฑ์เหลูาน้ีได้แกู Google Search, Google 
Ads, AdSense, YouTube, Google Play, Google Drive รวม
ทัง้ Google Docs, Sheets และ Photos สำาหรับภาคธุรกิจ 
ประโยชน์ดังกลูาวมาในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นผูานการ
เข้าถึงลูกค้าและตลาดใหมูๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภาพที่สูงขึ้น
ผูานการประหยัดเวลา ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เข้า
ถึงข้อมูล และมีสถานที่ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ตูางๆ มากขึ้น นอกจากการมีสูวนรูวมในด้านเศรษฐกิจตูอภาค
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“การเพิ่มมูลคูา”   
การมีสูวนรูวมของ GOOGLE ตูอเส้น
ทางการเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล
ของประเทศไทย

1. ประโยชน์ตูอธุรกิจอ้างอิงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณจากผลิตภัณฑ์ตูอไปน้ี  Google Search, Google Ads, AdSense, YouTube และ  Google Play
2. ประโยชน์ตูอผู้บริโภคอ้างอิงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณจากผลิตภัณฑ์ตูอไปน้ี Google Search, Google Maps, YouTube, Google ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต และ Photos, 
Google Play 
หมายเหตุ: ข้อมูลทัง้หมดอ้างอิงจากการวิเคราะห์ AlphaBeta โดยใช้แหลูงที่มาเดิมและของบุคคลที่สามตูางๆ ดูวิธีการได้ที่ภาคผนวกของรายงาน ตัวเลขเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูลประจำาปี
ลูาสุดที่มีขณะจัดทำาวิจัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

•  “GOOGLE FOR STARTUPS ACCELERATOR: เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” สนับสนุนสตาร์ทอัพของไทยในการขยายธุรกิจไปยังตูาง
ประเทศ

•  “THINK WITH GOOGLE” ทำาให้ธุรกิจตูางๆ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่
อิงจากข้อมูลจริงและเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนแคมเปญดิจิทัล

• Google ได้รูวมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดตัว 
“SAPHAN DIGITAL” (สะพานดิจิทัล) เพื่อเสริมทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับ SME

ตัวอยูางโครงการริเริ่มของ GOOGLE

ภาคธุรกิจ

ผู้บริโภค

ภาคสังคม

ประมาณการวูา Google จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลคูา 1.445 แสนล้านบาท  
(4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้กับธุรกิจในประเทศไทยในแตูละปี1 ผูานการผลักดันผลิต
ภาพและการเข้าถึงผู้บริโภคอยูางมีนัยยะสำาคัญ

ประมาณการวูา Google จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลคูา 3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยในแตูละปี2 โดยการชูวยให้
ผู้บริโภคประหยัดเวลาและสร้างมูลคูาผูานผลิตภัณฑ์ฟรีของตนเอง

Google ชูวยสนับสนุนตำาแหนูงงานกวูา 63,000 ตำาแหนูงในประเทศไทยโดยอ้อมโดยการชูวย
ให้ธุรกิจสามารถปลดล็อกแหลูงรายได้ใหมูๆ และขยายธุรกิจ และระบบปฏิบัติการ Android ยัง
สนับสนุนงานกวูา 58,000 ตำาแหนูงในระบบเศรษฐกิจไทย

GOOGLE ยังสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึน้แกูภาคธุรกิจ 
ผู้บริโภค และภาคสังคมในประเทศไทย

ปรับปรุงการ
ฝึก อบรมและ

การศึกษาทักษะ
ดิจิทัล 2

ทำาให้ธุรกิจนำา
เทคโนโลยีไปใช้งาน

ได้งูายขึน้

1

พัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่นำาไปสูู

การค้าดิจิทัล

3
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Google ได้มีสูวนรูวมที่สำาคัญในเสาหลักของการดำาเนินการทัง้
สามในประเทศไทย ผูานโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของตน

เพื่อทำาให้ธุรกิจตูางๆ นำาเทคโนโลยีไปใช้งานได้งูายขึน้ 
(เสา หลักที่ 1) Google ได้ดำาเนินการสิ่งตูอไปน้ีในประเทศไทย 

•  มอบข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากข้อมูลจริงให้แกู SME เพื่อ
นำาไปใช้สร้างการเติบโต บริษทัขนาดใหญูมีเงินทุน
มหาศาลสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดจำานวน
มากเพื่อนำาไปสร้างประสบการณ์ที่ปรับแตูงเฉพาะบุคคลได้
สูง ในขณะที่บริษทัขนาดเล็กอาจไมูมีเงินทุนมากพอที่จะ
จัดหาทรัพยากรในการเก็บข้อมูลได้ Google จึงได้สร้าง
เว็บไซต์ “Grow with Google” ซึ่งมีทัง้เครื่องมือ แหลูง
ข้อมูล และหลักสูตรฝึกอบรมด้านดิจิทัล เชูน การโฆษณา
ออนไลน์126 ให้ธุรกิจได้เข้าถึงฟรี โดยเฉพาะธุรกิจ SME 
พร้อมกันน้ี “Think with Google” ยังเป็นอีกเว็บไซต์ที่ให้
ข้อมูลเชิงลึกระดับสูง สถิติพร้อมภาพประกอบ และเครื่อง
มือที่มีประโยชน์ไว้ให้ธุรกิจได้ใช้สำารวจเทรนด์ลูาสุด รวมทัง้
ได้เรียนรู้มุมมองสำาหรับก้าวไปข้างหน้าอยูางไมูหยุดน่ิง โดย
เฉพาะอยูางยิ่งในอุตสาหกรรมทูองเที่ยว บทบาทที่เดูนชัด
ขึ้นเรื่อยๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัลตูอการค้นหาเกี่ยวกับการ
เดินทางทูองเที่ยว การวางแผน และการจองที่พัก ได้เน้น
ยำ้าให้เห็นถึงความจำาเป็นของธุรกิจในการเพิ่มความนูาสนใจ

ทางโลกออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าจากโลกดิจิทัล ธุรกิจที่ใช้ 
“Think with Google” จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกลูาสุด เทรนด์ 
และแนวทางปฏิบัติแนะนำาสำาหรับการทำาการตลาดดิจิทัล
และการวิเคราะห์ผู้บริโภค เพื่อชูวยให้ก้าวผูานชูวงเวลา
แหูงความไมูแนูนอน แบบสำารวจลูาสุดโดย “Think with 
Google” เผยให้เห็นวูาความต้องการเดินทางทูองเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของผู้บริโภคนัน้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งชีใ้ห้
เห็นถึงโอกาสในการฟ้ืนตัวของบริษทัทูองเที่ยวในไทย127 
นอกจากน้ี Google ยังให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมทูอง
เที่ยวของไทยผูาน “Google Trends” ที่ชูวยให้รัฐบาลและ
บริษทัทูองเที่ยวได้ติดตามดูความต้องการของผู้บริโภค  
เทรนด์การทูองเที่ยว และคาดการณ์การพัฒนาของจุดหมาย
การทูองเที่ยวในอนาคตด้วยข้อมูลการค้นหาแบบเรียล
ไทม1์28  

•  นำาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบคลาวด์มาใช้สนับสนุน
โมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้สูง
เสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยด้วยการให้ 
พื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจใหมูๆ ที่ขับ
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแกูประเทศ ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็ก
ประสบปัญหาในการหาแหลูงเงินทุน Google Cloud ได้
ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเฉพาะทาง เชูน AI 
และแมชชีนเลิร์นนิง โดยการตัดต้นทุนคงที่ที่เกี่ยวข้อง

126. Grow with Google (2021). ดูได้ที่: https://grow.google/intl/ALL_th/use-tools/ 
127. Think with Google (2020). “The state of travel in APAC: Identifying trends to prepare for the road ahead.” 
ดูได้ที่: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/state-travel-apac-identifying-trends-prepare-road-ahead/ 
128. Google (2021), Google Trends. ดูได้ที่: https://trends.google.co.th/trends/?geo=TH 

3.1  การมีสูวนรูวมของ GOOGLE ใน   
  เสาหลักทัง้สามสำาหรับการเปลี่ยน 
  รูปแบบสููระบบดิจิทัลใน        
  ประเทศไทย

ธุรกิจและประชาชนแล้ว Google ยังมอบประโยชน์ให้แกูสังคมไทยในวงกว้าง โดยได้สนับสนุนตำาแหนูง
งานมากกวูา 63,000 ตำาแหนูงในประเทศไทยโดยอ้อม จากการให้ธุรกิจปลดล็อกแหลูงรายได้ใหมูๆ และ
ขยายธุรกิจผูานการใช้งาน Google Ads, AdSense และ YouTube นอกจากน้ี ระบบปฏิบัติการ Android 
ยังสูงเสริมงานกวูา 58,000 ตำาแหนูงในระบบเศรษฐกิจของไทย ยิ่งไปกวูานัน้ Google ยังมอบประโยชน์
ที่จับต้องไมูได้ผูานโปรแกรมและโครงการริเริ่มของตนด้วย เชูน การขยายโอกาสด้านการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลให้แกูชุมชนที่ด้อยโอกาส การใช้อินเทอร์เน็ตอยูางปลอดภัย การสูงเสริมสุขภาพ ตลอดจนงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย

https://grow.google/intl/ALL_th/use-tools/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/state-travel-apac-identifying-trends-prepare-road-ahead/
https://trends.google.co.th/trends/?geo=TH


กับการใช้เทคโนโลยีเหลูาน้ี ธุรกิจสามารถฝึกและเรียกใช้
โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง รวมทัง้เข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
สำาหรับการจดจำารูปภาพและภาษา การแปล และเครื่องมือ 
วิเคราะห์อื่นๆ ได้ ธุรกิจ 2 แหูงในไทย ได้แกู ธนาคารกสิกร
ไทย (KBank) ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายยูอยที่มีลูกค้า
ใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่กวูา 12 ล้านราย และ 
True Digital ผู้ให้บริการสตรีมมิงออนไลน์ ซึ่งมีผู้ชมหลาย
แสนรายเข้ามารับชมในชูวงฤดูกาลไลฟ์สตรีมตูางๆ ทัง้สอง
แหูงใช้ประโยชน์จาก Google Cloud ในการปรับขนาด
การให้บริการ129 Google Cloud สามารถตอบสนองตูอการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณผู้ชมออนไลน์ที่เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์
ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ True Digital สตรีม “ฟุตบอลโลก” 
หรือ “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก” โดยมีลูกค้าหลายแสนคนใช้
บริการไลฟ์สตรีมพร้อมกัน Google Cloud ชูวยให้ True 
Digital ปรับขนาดบริการได้โดยอัตโนมัติโดยไมูต้องลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และในชูวงที่มีผู้ชมในปริมาณ
ไมูมาก บริษทัก็ยังประหยัดต้นทุนคูาดำาเนินการได้เน่ืองจาก
ไมูต้องใช้แมชชีนหลายตัวทำางานพร้อมกัน ความสามารถใน
การปรับขนาดการใช้งานระบบจากศูนย์ไปสููปริมาณที่จำาเป็น
ได้อยูางรวดเร็วและเป็นสัดสูวนทำาให้ True Digital ลด
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและชูวงดาวน์ไทม์ลงได้ 

•  ชูวยอำานวยความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นการชูวยธุรกิจ SME ไทย
ในการสร้างตัวตนทางออนไลน์ได้อยูางรวดเร็วและราบ

รื่น Google Thailand ได้ทำางานรูวมกับธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCB) ในปี 2018 เพื่อเรูงรัดกระบวนการสมัคร
เข้าใช้แพลตฟอร์ม Google My Business ให้กับลูกค้า 
SME ของธนาคารถึง 500,000 ราย130 โดย Google 
My Business ชูวยให้ธุรกิจเหลูาน้ีได้แสดงบน Google 
Search และ Google Maps ด้วยการสร้าง Business 
Profile ออนไลน์ฟรี ธุรกิจ SME ที่สมัครใช้บริการผูานผู้
จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของ SCB สามารถปักหมุดตำาแหนูง
ของธุรกิจใน Google Maps ได้ทันที เพื่อชูวยให้ผู้มีโอกาส
เป็นลูกค้าพบหน้าร้านของตน และ Business Profile ของ
บริษทัยังแสดงข้อมูลสำาคัญของธุรกิจอีกด้วย เชูน ชื่อ
ธุรกิจ เวลาทำาการ หรือรายละเอียดติดตูอ และเมื่อไมูนาน
มาน้ี Google ยังนำาเครื่องมือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่
มาใช้บน Google My Business เพื่อชูวยให้เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็กปรับปรุงตัวตนของธุรกิจบน Google Search 
และ Google Maps131 ธุรกิจตูางๆ จะได้รับคำาแนะนำาเฉพาะ
ตัวสำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการแสดง Business Profile 
เชูน การยืนยันโปรไฟล์ การตอบรีวิวลูกค้า และการเพิ่ม
รูปภาพสินค้าหรือบริการ นอกจากนัน้ Google ยังให้การฝึก
อบรมแกูธุรกิจ SME ที่เข้ารูวม เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์
จากการตลาดดิจิทัลผูานแพลตฟอร์มตูางๆ ของ Google 
ซึ่งจะชูวยให้ SME ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นผูานการแสดง
ตัวตนทางออนไลน์ ซึ่งจะนำาไปสููยอดขายที่สูงขึ้นและการ
เติบโตที่ยัง่ยืน สำาหรับ SCB แล้ว น่ีเป็นวิธีที่ชูวยเพิ่มความ
สามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้า SME ด้วย โดย SME มี

129. Bangkok Post (2019). “Google Cloud woos enterprise clientele.” ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/business/1759324/google-cloud-woos-enterprise-clientele 
130. Siam Commercial Bank (2018). “SCB first in Thailand to partner with Google to offer Google My Business to create digital business opportunities for Thai SMEs.” 
ดูได้ที่: https://www.scb.co.th/en/about-us/news/jul-2018/nws-google-business.html 
131. YouTube (2020), “How can I get the most out of my Business Profile on Google?”. ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=ixOz7PVE2PQ 

48 การเพิ่มมูลคูา - การมีสูวนรูวมของ GOOGLE ในการผลักดันโอกาสทางดิจิทัลในประเทศไทย

https://www.bangkokpost.com/business/1759324/google-cloud-woos-enterprise-clientele
https://www.scb.co.th/en/about-us/news/jul-2018/nws-google-business.html
https://www.youtube.com/watch?v=ixOz7PVE2PQ
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รายได้ที่นำามาใช้ชำาระหน้ีได้มากขึ้นเน่ืองจากธุรกิจเติบโต
ขึ้นผูานความชูวยเหลือจากการตลาดดิจิทัล ชูองที่ 6 แสดง
ตัวอยูางธุรกิจ SME ในท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จาก Google 
My Business เพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์และเพิ่มฐาน
ลูกค้าให้มากขึ้นได้อยูางมีประสิทธิภาพ

เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมทักษะและการศึกษาด้านระบบ
ดิจิทัล (เสาหลักที่ 2) Google ได้มีสูวนรูวมในเรื่องตูอไปน้ี 

•  รูวมมือกับภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมในการ
สร้างกระบวนการผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล เพื่อ
มาสูงเสริมธุรกิจตูางๆ ธุรกิจขนาดเล็กของไทยประมาณ 
1.3 ล้านแหูงซึ่งคิดเป็นกวูา 90% ของธุรกิจในประเทศ ได้
รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อชูวยสนับสนุนให้ธุรกิจได้
เข้าถึงผู้มีทักษะทางดิจิทัล Google ได้รูวมมือกับกระทรวง
พาณิชย์และพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อเปิดตัวโครงการ “Saphan 
Digital” (สะพานดิจิทัล) ภายใต้โครงการริเริ่ม “Grow with 
Google” ผู้เข้ารูวมโครงการจะได้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อชูวยธุรกิจสร้างตัวตนในโลกออนไลน์และมีสูวน
รูวมในอีคอมเมิร์ซ ในขณะเดียวกัน พาร์ทเนอร์ธุรกิจก็จะ
ได้เข้าถึงผู้มีทักษะทางดิจิทัลที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการ 
โดยผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถ “จับคูู” กับธุรกิจขนาดเล็ก
หรือ NGO ที่เข้ารูวมเพื่อให้ความชูวยเหลือในเส้นทางการ
เปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัลขององค์กรเหลูาน้ีได้ ตัวอยูาง
องค์กรที่ได้ประโยชน์จากโครงการน้ี ได้แกู สมาคมสะมาริ

ตันส์แหูงประเทศไทย และบริษทัสตีลเมทัล ซึ่งเป็นธุรกิจ 
SME ในประเทศ ผู้เข้ารูวมที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการ
จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงให้เห็นวูาตนเองได้พัฒนา
ชุดทักษะใหมูที่จะชูวยให้เข้าถึงโอกาสใหมูๆ ในการสร้าง
รายได้หลังเรียนจบโครงการ ชูองที่ 7 แสดงตัวอยูางของวิธี
การที่ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเปลี่ยนทิศทางธุรกิจในชูวง
โควิด-19 โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้าใหมูๆ 

•  ชูวยให้เจ้าของธุรกิจเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล
ได้งูายขึน้ Google รูวมมือกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจในการ
ออกแบบและเปิดตัว “Google Primer” แอปพลิเคชันฟรี
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสอนบทเรียนสัน้ๆ ในหัวข้อตูางๆ 
เชูน ธุรกิจ การตลาด การจัดการ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้
ฝึกฝนทักษะทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องสำาหรับอุตสาหกรรม และ
พร้อมที่จะเข้าสููโลกดิจิทัล แอปพลิเคชันน้ียังแสดงธุรกิจ
ที่ประสบความสำาเร็จซึ่งได้นำาสิ่งที่เรียนรู้จากโมดูลตูางๆ 
ใน “Google Primer” ไปใช้ เพื่อเน้นให้เห็นถึงวิธีตูางๆ ที่
เจ้าของธุรกิจจะยกระดับงานของตนเองได้132 

 
•  ให้การฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมแกูบุคคลทั่วไป นอกจากจะสนับสนุนธุรกิจ
และแรงงานในปัจจุบันแล้ว Google ยังชูวยเหลือบุคคล
ทัว่ไปและนักศึกษาจบใหมูที่สนใจทำางานในภาคเทคโนโลยี
ให้ได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โดยรูวมมือกับ 
“True Digital Park” ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญู
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ชูองที่ 6. 
Google My Business ชูวยธุรกิจ SME ในท้องถิ่น
ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
เครื่องมือดิจิทัลของ Google เชูน Google My Business และ Google Maps ชูวยให้ธุรกิจในประเทศไทยเข้าสููโลก
ดิจิทัลเพื่อสร้างตัวตนทางออนไลน์และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น การแสดงผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ชูวยให้ลูกค้าค้นพบ
ธุรกิจท้องถิ่นได้สะดวกด้วยการค้นหาชื่อบริษทั ข้อมูล เวลาทำาการ โปรโมชัน และคีย์เวิร์ดตูางๆ

ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

บ้านถวายมีชื่อเสียงในชูวงต้นของยุค 2000 ในฐานะชุมชนชูางแกะสลักไม้ที่ผลิตงานหัตถกรรมไม้แกะสลักอันประณีต
งดงาม แตูตูอมาก็ต้องแขูงขันอยูางหนักกับหมููบ้านและธุรกิจอื่นๆ ถึงขนาดที่ร้านบางแหูงต้องปิดตัวลง133 คุณวสันต์ 
เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบการหัตถกรรมบ้านถวาย ตระหนักวูาการตลาดแบบปากตูอปากอาจไมูเพียงพอที่จะ
ดึงดูดนักทูองเที่ยวมายังหมููบ้านเน่ืองจากคนสูวนใหญูค้นหาข้อมูลบน Google คุณวสันต์จึงได้สร้าง Business Profile 
ฟรีใน Google My Business เพื่อเปิดตัวหมููบ้านสููโลกอินเทอร์เน็ต หลังจากบ้านถวายแสดงตัวในโลกออนไลน์แล้ว ก็
มีนักทูองเที่ยวเข้ามาที่หมููบ้านมากขึ้น ทำาให้สมาชิกหลายๆ คนในหมููบ้านรู้สึกสนใจ คุณวสันต์จึงได้เริ่มสอนให้คนใน
หมููบ้านรู้วิธีสร้าง Business Profile และอัปโหลดรูปภาพงานหัตถกรรมไม้เพื่อโฆษณาธุรกิจของตน เมื่อธุรกิจของ
คนในหมููบ้านประสบความสำาเร็จ จึงเกิดการจ้างชูางฝีมือในชุมชนมากขึ้นเพื่อผลิตงานให้ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
บ้านถวายมีนักทูองเที่ยวทัง้ในประเทศและตูางประเทศเพิ่มขึ้น 2 เทูานับตัง้แตูที่เริ่มใช้ Google My Business ซึ่ง
ชูวยพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้คนในหมููบ้านได้มากขึ้น

สุดารัตน์ สุขแสงรัตน์

คุณสุดารัตน์ สุขแสงรัตน์ ทำาธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในไทย (แซูบซดโฮก by พี่หนูอง) เธอใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
ของ Google จนประสบความสำาเร็จในชูวงการแพรูระบาดของโควิด-19134 เมื่อตอนที่โควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศ 
เธอตัง้ใจที่จะโฆษณาธุรกิจทางออนไลน์ Google Maps ชูวยให้ผู้คนค้นพบร้านของเธอมากขึ้นจากการที่เธอได้ปักหมุด
ร้านลงในแผนที่ท้องถิ่น เพิ่มรูปภาพร้านและอาหารเพื่อดึงดูดลูกค้าใหมูๆ ซึ่งชูวยให้ได้ฐานลูกค้าใหมู โดยรายได้เกือบ
ครึ่งของเธอมาจากการสัง่อาหารสูงถึงบ้านผูานบริการออนไลน์ เธอยังตื่นเต้นที่จะได้ริเริ่มอะไรใหมูๆ โดยมองวูาการเข้า
สููตลาดออนไลน์เดลิเวอรีน้ีคือโอกาสที่จะได้ทำาอาหารของเธอในรูปแบบแพ็กสุญญากาศพร้อมรับประทาน

133. YouTube (2019). “Google My Business: Baan Tawai Wood Carving Village.” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=RTYFK3IdwQM 
134. YouTube (2020), “Google for Thailand: SMB.” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=T6jVa6tNq7U 

https://www.youtube.com/watch?v=RTYFK3IdwQM
https://www.youtube.com/watch?v=T6jVa6tNq7U


ชูองที่ 7. 
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถขยายฐานลูกค้า
หลังจากนำาเครื่องมือดิจิทัลที่ได้เรียนรู้ในโครงการ 
Saphan Digital มาใช้

135. Inwshop (2021) ดูได้ที่: http://kiavee.lnwshop.com/  

คุณจุฬปรัชญ์ เพ็ชร์ช้าง ขายปลาทอดกรอบเป็นของฝากให้แกูนักทูองเที่ยวที่เชียงใหมูมาแล้ว 2 ปี135 เมื่อเกิดการ
ระบาดของโควิด-19 บริษทั เจซีอาร์ เทรดดิง้ของเขาได้รับผลกระทบอยูางหนักเน่ืองจากการเดินทางระหวูางประเทศ
หยุดชะงักและบริษทัสูญเสียลูกค้าจำานวนมาก เขามองหาวิธีเปลี่ยนแนวทางการทำาธุรกิจโดยหันมากำาหนดเป้าหมาย
คนในท้องที่และขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ หลังจากจบเซสชันเรียนรู้ผูานประสบการณ์จริงของโครงการ “Saphan 
Digital” คุณจุฬปรัชญ์ก็ได้สร้างเว็บไซต์ให้กับธุรกิจรวมทัง้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมูๆ ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดในท้องถิ่น 
ขณะที่บริษทั เจซีอาร์ เทรดดิง้กำาลังอยููในชูวงเปลี่ยนรูปแบบสููระบบดิจิทัล เขาได้เพิ่มชุดเครื่องมือดิจิทัลโดยการเรียนรู้
วิธีใช้ Google Ads เพื่อโฆษณาธุรกิจทางออนไลน์ 

Photo Source: https://www.it24hrs.com/2020/saphan-digital-how-to-register/

http://kiavee.lnwshop.com/
https://www.it24hrs.com/2020/saphan-digital-how-to-register/
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ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปิดตัว “Academy 
Bangkok” ขึ้นในปี 2018 โดยพื้นที่แหูงน้ีจะทำาหน้าที่เป็น
สถานที่ฝึกอบรมหลักของผู้เข้ารูวมโครงการ “Google 
Ignite” ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล
ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ไทยสำาหรับการทำางานในบทบาทเกี่ยวกับดิจิทัลกับบริษทั
ไทยในอนาคต136 นอกจากน้ี “Academy Bangkok” ยัง
เป็นพื้นที่สำาหรับการฝึกอบรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ใน
หัวข้อตูางๆ เชูน ทักษะสำาหรับนักพัฒนาและการประมวล
ผลแบบคลาวด์ พื้นที่แหูงน้ีรองรับผู้เข้ารูวมได้สูงสุดครัง้ละ 
150 คน โดยมีสภาพแวดล้อมที่สูงเสริมการเรียนการสอน
ด้านดิจิทัล และเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพรูระบาด
ของโควิด-19 Google ได้เพิ่มความเข้มข้มของหลักสูตร
ใน “Academy Bangkok” โดยเปิดหลักสูตรออนไลน์
สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาและคนทำางานที่มีประสบการณ์
มาแล้ว137 นอกจากน้ียังเปิดตัว “Grow with Google” ใน
เดือนพฤศจิกายนปี 2019 เพื่อชูวยให้คนไทยทุกคนเข้า
ถึงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลได้โดยไมูมีคูาใช้จูาย และเข้า

มามีสูวนรูวมในเศรษฐกิจดิจิทัล ในหลักสูตรเสริมทักษะ
ดิจิทัลทางออนไลน์อยูาง “Skillshop” และ “Google 
Digital Garage” ผู้เข้ารูวมจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือดิจิทัล สร้างตัวตนทางออนไลน์ และมีสูวนรูวม 
กับกลูุมเป้าหมายขนาดใหญูขึ้นในโลกดิจิทัล เชูน คนไทย
จะได้เรียนรู้ทักษะการตลาดดิจิทัลขัน้พื้นฐานเพื่อเพิ่มตัว
เลือกในการทำางานให้หลากหลายยิ่งขึ้น หรือสร้างทักษะ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเข้าสููอุตสาหกรรมใหมูๆ ผู้ใช้ที่
มีทักษะทางด้านดิจิทัลที่สูงขึ้นมาอีกระดับสามารถเข้าถึง
แหลูงข้อมูลเกี่ยวกับ AI และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อยกระดับ 
ชุดทักษะทางเทคนิคของตนเอง โปรแกรม “Skillshop” จะ
สอนผู้เข้ารูวมเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล 
เชูน Google Ads เพื่อนำาธุรกิจเข้าสููโลกออนไลน์ ขณะ
ที่ “Google Digital Garage” จะมอบใบรับรองด้านการ
ตลาดดิจิทัลให้ผู้เข้ารูวม ชูองที่ 8 แสดงให้เห็นแนวทางที่
โปรแกรมเหลูาน้ีสนับสนุนบุคคลทัว่ไป อยูางเชูน คุณธนนพ
วรรณ รัตนไตรศรี ในด้านการหางานด้วยการเสริมทักษะ
ทางดิจิทัลและความพร้อมในการทำางาน

136. True Digital Park (2021), “Google Space.” ดูได้ที่: https://www.truedigitalpark.com/campus_innovation_space 
137. Google (2020), “Being there for Thailand’s small businesses.” ดูได้ที่: https://blog.google/around-the-globe/google-asia/being-there-for-thailands-small-businesses/ 

https://www.truedigitalpark.com/campus_innovation_space
https://blog.google/around-the-globe/google-asia/being-there-for-thailands-small-businesses/


ชูองที่ 8. 
หลักสูตรออนไลน์ด้านทักษะดิจิทัลชูวยสร้าง
ทักษะที่เกี่ยวข้องให้บุคคลทั่วไปและเพิ่มโอกาสใน
การทำางาน

Google มูุงมัน่ที่จะให้การสนับสนุนบุคคลทัว่ไปในการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมผูานชัน้เรียนและบทเรียนออนไลน์ ชาว
ไทยสามารถเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์ เชูน “Skillshop” หรือ “Google Digital Garage” เพื่อเข้ารูวมชัน้เรียนตาม
ความสะดวกของตนเอง ซึ่งมูุงเน้นไปที่ด้านดิจิทัล เชูน Google Ads, Google Ad Manager หรือแม้แตูพื้นฐานการ
ตลาดดิจิทัล 

คุณธนนพวรรณ รัตนไตรศรี ผู้ชูวยฝูายการตลาดดิจิทัลที่บริษทั ซีอาร์อีเอ จำากัด เริ่มต้นความท้าทายในการเรียน
รู้ทักษะใหมูๆ และได้เข้ารูวมโปรแกรมฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลทางออนไลน์ของ Google138 เธอเริ่มหางานหลัง
เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี 2020 แตูก็ต้องพบอุปสรรคครัง้ใหญู โดยสูงใบสมัครงานไปที่บริษทักวูา 50 
แหูง แตูไมูมีที่ใดตอบกลับ หลังได้รับคำาแนะนำาให้เรียนหลักสูตรดิจิทัล เธอก็ได้เข้ารูวม “Skillshop” และ “ชัน้เรียน 
Google Digital Garage” เพื่อฝึกทักษะใหมูๆ ในด้านการตลาดดิจิทัลพื้นฐาน และเมื่อเพิ่มชุดทักษะใหมูน้ีเข้าไปในเรซู
เมู โอกาสในการทำางานก็เพิ่มขึ้น โดยมีบริษทั 8-9 จาก 10 แหูงตอบกลับใบสมัครงานของเธอ ด้วยความมัน่ใจและชุด
ทักษะที่เธอมีติดตัว ทำาให้คุณธนนพวรรณได้งานที่บริษทัเอเจนซีโฆษณาดิจิทัลในตำาแหนูงผู้ชูวยฝูายการตลาดดิจิทัล 

Photo Source: https://digitalscontent.com/is-googles-digital-garage-worth-it/blog/

138. YouTube (2020), "Google for Thailand 2020". ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=kqzJ8kmJH6A&t=895s  

https://digitalscontent.com/is-googles-digital-garage-worth-it/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=kqzJ8kmJH6A&t=895s
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เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่นำาไปสููการค้าดิจิทัล 
(เสา หลัก ที่ 3) Google ได้ทำาสิ่งตูอไปน้ี 

•  สูงเสริมสตาร์ทอัพในประเทศในการขยายเครือขูาย
ระดับโลก เพื่อสูงเสริมการเติบโตของบริษทัสตาร์ทอัพ
ด้านเทคโนโลยีในประเทศ Google จึงได้เปิดตัวโครงการ 
“Google for Startups Accelerator: เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” ขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นการฝึกอบรมแบบ
เรูงดูวนระยะเวลา 3 เดือนทางออนไลน์สำาหรับสตาร์ทอัพ
ด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ซึ่งกำาลังรับมือกับอุปสรรค
ในภูมิภาคในยุคหลังจากเกิดโรคระบาด139 ในโครงการน้ี
สตาร์ทอัพจะได้รับคำาปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เข้า
ถึงทีมที่เกี่ยวข้องใน Google รวมถึงเครือขูายพาร์ท 
เนอร์ธุรกิจของ Google และเวิร์กช็อปที่เน้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การหาลูกค้า และการพัฒนาความเป็นผู้นำา
สำาหรับผู้กูอตัง้ หลังจากเข้ารูวมโครงการ คุณสิทธิศักดิ ์วงศ์

สมนึก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้กูอตัง้บริษทั จิซทิกซ์ 
แพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์แบบผสานรวมสัญชาติไทยซึ่ง
ให้บริการจับคููแบบเรียลไทม์กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ได้กลูาว
วูาโครงการน้ีชูวยพวกเขาในการกำาหนดทิศทางของธุรกิจ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการทีมและแพลตฟอร์มออนไลน์140 
จิซทิกซ์ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการจัดสูงระหวูาง
ประเทศอยูาง DHL และ FedEx และสร้างเครือขูายโลจิส 
ติกส์ขนาดใหญูที่ได้รับการยอมรับ โดยมีบริษทัขนสูงสินค้า
ทัง้ไทยและตูางชาติลงทะเบียนมากกวูา 300 ราย ธุรกิจน้ี
ยังได้รับเงินทุนจากนักลงทุนในสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา
เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ทางเทคนิคของแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
รวมถึงฟีเจอร์ที่จะชูวยให้ผู้ใช้ตรวจสอบราคาคูาขนสูงสินค้า
ข้ามพรมแดนและจองบริการรถบรรทุกสินค้าได้โดยทันท1ี41 
อีกหน่ึงโปรแกรมฝึกอบรมที่ทำาให้สตาร์ทอัพในประเทศ
ก้าวสููระดับนานาชาติได้คือโปรแกรม “Startup School”142 
โดยเป็นโปรแกรมที่มีหลักสูตรออนไลน์ฟรีจำานวนมากและ

139. Google for Start-ups (2020), “Google for Start-ups Accelerator: Southeast Asia”. ดูได้ที่: https://sites.google.com/view/gfs-accelerator-sea/home 
140. Google The Keyword (2020), “Support for Southeast Asian startups tackling big challenges”. 
ดูได้ที่: https://blog.google/around-the-globe/google-asia/support-southeast-asian-startups/ 
141. Nation Thailand (2016). “Giztix out to revolutionise transport, logistics via online platform”. 
ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/business/30294982?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
142. Google for Startups (2021), ดูได้ที่: https://campus.co/global/startup-school/ 
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https://blog.google/around-the-globe/google-asia/support-southeast-asian-startups/
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ได้เรียนรู้ผูานการลงมือทำาจริง ผู้กูอตัง้บริษทัสตาร์ทอัพ
และทีมงานทัว่เอเชียแปซิฟิกสามารถโต้ตอบกับพนักงาน 
Google, ผู้นำาของอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการจากทัว่
โลก เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือในหัวข้อตูางๆ หลักสูตรเหลูา
น้ีมีเป้าหมายเพื่อแนะนำาเครื่องมือดิจิทัล เชูน Google Ads 
ให้กับเหลูาผู้กูอตัง้สตาร์ทอัพสำาหรับนำามาใช้สนับสนุนธุรกิจ
ของตน ตลอดจนถูายทอดทักษะตูางๆ เชูน การตลาดดิจิทัล 
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้
พัฒนาและขยายขนาดสตาร์ทอัพของตน 

•  การสูงเสริมการปกป้องและความเป็นสูวนตัวของ
ข้อมูล การปกป้องความเป็นสูวนตัวที่เข้มงวดและการ
ควบคุมของผู้ใช้จะชูวยผลักดันให้บุคคลทัว่ไปและธุรกิจเข้า
มามีสูวนรูวมในการค้าดิจิทัล ในฐานะผู้สนับสนุนข้อบังคับ
ด้านการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานรูวมกันได้ 
และปรับเปลี่ยนได้ Google ต้องการสูงเสริมความพยายาม

ของไทยในการพัฒนากฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลสูวน
ตัว โดยการจัดเตรียมชุดหลักปฏิบัติระดับสูงเกี่ยวกับการ
ปกป้องข้อมูล ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถนำา “กรอบ
ข้อบังคับการปกป้องข้อมูลอยูางมีความรับผิดชอบ” ของ 
Google มาใช้ปกป้องบุคคลและชุมชนจากอันตรายและการ
ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด พร้อมกับชูวยให้ธุรกิจและผู้บริโภค
ได้ประโยชน์จากบริการที่ลำ้าสมัยได้ โดยหลักปฏิบัติหน่ึงคือ
การมูุงเน้นที่จะชูวยให้บุคคลสามารถจัดการข้อมูลสูวนตัว
ของตนเองที่เคยให้ไว้กับองค์กร รวมถึงทำาให้ข้อมูลพร้อม
สูงออกในรูปแบบที่ใช้แมชชีนอูานได้ นอกจากน้ีกรอบข้อ
บังคับยังสูงเสริมการทำางานรูวมกันในระดับโลก โดยผลัก
ดันให้ประเทศตูางๆ นำากรอบข้อบังคับด้านความเป็นสูวนตัว
แบบผสานรวมและกลไกการโอนถูายข้อมูลข้ามพรมแดนมา
ใช้ เพื่อให้แนูใจวูาจะมีการปกป้องข้อมูลเสมอโดยไมูขึ้นกับ
เขตแดนของประเทศ
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจาก GOOGLE 
ตูอ ประเทศไทย

1. สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจอ้างอิงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณจากผลิตภัณฑ์ตูอไปน้ี  Google Search, Google Ads, AdSense, YouTube และ Google Play.
2. สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคอ้างอิงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณจากผลิตภัณฑ์ตูอไปน้ี Google Search, Google Maps, YouTube, Google ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต และ Photos, 
Google Play
หมายเหตุ: ข้อมูลทัง้หมดอ้างอิงจากการวิเคราะห์ AlphaBeta โดยใช้แหลูงที่มาเดิมและของบุคคลที่สามตูางๆ ดูวิธีการได้ที่ภาคผนวกของรายงาน ตัวเลขเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูลประจำาปี
ลูาสุดที่มีขณะทำาการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ประโยชน์ตูอธุรกิจ

ประโยชน์ตูอผู้บริโภค

ประโยชน์ตูอสังคม

Google Search ชูวยให้พนักงาน
ของ ไทยประหยัดเวลาในการทำางาน
โดย เฉลี่ยประมาณ 

4.7 วัน  
ตูอปีผูานการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้
แบบเกือบโดยทันที

Google สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลคูา

1.445 แสนล้านบาท  
(4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
ให้กับธุรกิจในประเทศไทยในแตูละปี1

4.7

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้ 
Google Search ในไทยประหยัด

เวลาปีละประมาณ 

4.2 วัน  
ในการหาข้อมูลเมื่อเทียบกับวิธี

ทางออฟไลน์แบบดัง้เดิม

Google สร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมูลคูา

3.787 แสนล้านบาท  
(1.27 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)  

ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยใน
แตูละปีี2

55% 
ของผู้ตอบแบบสำารวจที่เป็นคน

ไทยระบุวูาองค์กรของตนได้ใช้งาน
เครื่องมือ Google Workspace เพื่อ
อำานวยความสะดวกในการทำางาน
เป็นทีมและการประสานงานกัน

ระหวูางทำางานที่บ้าน

Google ได้รูวมมือกับมูลนิธิกองทุนไทยและสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เพื่อจัดการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
ในชนบทจำานวน 40,000 คน ใน 20 จังหวัด

รายได้ที่ได้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Google ได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกวูา 63,000 ตำาแหนูง 
ในประเทศไทยโดยอ้อม ระบบปฏิบัติการ Android ชูวยสนับสนุนงานมากกวูา 58,000 ตำาแหนูง 
ในระบบเศรษฐกิจของไทย

ภายในปี 2030 หากมีการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสููระบบดิจิทัล
อยูางเต็มรูปแบบ จะสามารถสร้าง...
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แอปพลิเคชันและบริการของ Google เชูน Google Search, 
Google Ads และ Google Maps นำามาซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอันหลากหลายในไทย การศึกษาน้ีพบวูามูลคูาทาง
เศรษฐกิจรายปีจากแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มของ Google 
สำาหรับภาคธุรกิจอยููที่ 1.445 แสนล้านบาท (4.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และสำาหรับผู้บริโภคอยููที่ 3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)143 เอกสารประกอบ 7 แสดงการ
ประเมินภาพรวมของประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ 
Google ที่ธุรกิจและผู้บริโภคไทยได้รับ สิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงคือ
ประโยชน์เหลูาน้ีคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับโดยตรง และ

ไมูรวมผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตูอเน่ืองภายหลัง (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในชูองที่ 9) นอกจากน้ี Google ยังสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมไทยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนตำาแหนูงงาน
มากกวูา 63,000 ตำาแหนูงโดยอ้อมในระบบเศรษฐกิจ144 โดยที่
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Android สนับสนุนงานประมาณ 
58,000 ตำาแหนูง145 และยังนำาประโยชน์ที่จับต้องไมูได้มาสููสังคม
ในวงกว้าง ด้วยการขยายโอกาสด้านทักษะดิจิทัลให้กับชุมชน
ที่ด้อยโอกาส สูงเสริมการใช้งาน AI ด้านดูแลสุขภาพ การใช้
อินเทอร์เน็ตอยูางปลอดภัย รวมถึงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

143. ผลิตภัณฑ์ที่นำามาใช้ในการคำานวณ ได้แกู Google Search, Google Ads, AdSense, Google Play, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Sheets และ Photos
144. การสนับสนุนตำาแหนูงงานหมายถึงตำาแหนูงงานใหมูที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจใช้แพลตฟอร์มของ Google รวมถึงการจ้างงานที่มีอยููเดิม
145. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการที่ภาคผนวก ข

3.2 ประโยชน์ของ GOOGLE SEARCH,  
  GOOGLE MAPS และเทคโนโลยี   
  อื่นๆ ตูอธุรกิจ ผู้บริโภค และ     
  สังคม
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ประเภทของ
ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ตูอ
ธุรกิจ

ประโยชน์ตูอผู้
บริโภค

การเข้าถึงข้อมูลที่
งูายขึน้

Google Search

• Google Search ชูวยให้ธุรกิจประหยัดเวลา
ถึงปีละ 4.7 วัน ตูอพนักงานหน่ึงคนใน
ประเทศไทยโดยการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้
แบบเกือบทันที

• โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้ Google Search ใน
ประเทศไทยประหยัดเวลาไปได้ประมาณปี 
ละ 4.2 วันในการค้นหาคำาตอบออนไลน์โดย
การเข้าถึงข้อมูลได้เกือบในทันที

• ประโยชน์ตูอผู้บริโภคทัง้หมดที่เกิดจาก 
Google Search อยููที่ประมาณ 8.67 หมื่น
ล้านบาท (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ความบันเทิงและการ
เรียนรู้

YouTube, Google Play และ Android

• นักพัฒนาแอปในประเทศไทยได้รับรายได้
ประมาณ 1 พันล้านบาท (34 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ตูอปีจากตลาดในประเทศและตูาง
ประเทศผูานแพลตฟอร์ม Google Play

• Android ชูวยให้นักพัฒนาแอปประหยัดเวลา
ในการพัฒนาสูงสุด 25% และกำาหนดเป้า
หมายไปยังผู้ใช้กวูา 1 พันล้านคนทัว่โลก1

• ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้แอปได้กวูา 
3.5 ล้านแอปที่มีอยููบนระบบนิเวศ
ของ Android1

• ประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้บริโภคในประเทศได้
รับจากการเข้าถึงตัวเลือกด้านบันเทิงดิจิทัล
ที่หลากหลายผูานทาง Google Play และ 
YouTube อยููที่ประมาณ 1.797 แสนล้าน
บาท (6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในแตูละปี

1. App Annie (2017), “Top Predictions for the App Economy in 2018” ดูได้ที่: https://www.appannie.com/en/insights/market-data/predictions-app-economy-2018/ 
2. ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิหมายถึงรายได้เพิ่มเติมที่ได้จากการโฆษณา เมื่อหักต้นทุนโฆษณา
หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นการประมาณการโดยอิงจากข้อมูลประจำาปีที่มีอยููในขณะทำาการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

เอกสารประกอบ 7:

ภาพรวมประโยชน์ในแตูละปีที่ได้รับจาก GOOGLE ในประเทศไทย

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/predictions-app-economy-2018/
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ผลิตภาพและความ
สะดวกสบายที่เพิ่มขึน้

Google Maps, ไดรฟ์, Photos, 
เอกสาร และชีต

• ฟังก์ชันของ Google My Business (GMB) 
ใน Google Maps ทำาให้ลูกค้าสามารถค้นหา
ธุรกิจในพื้นที่ได้ ธุรกิจ SME ได้รับราย
ได้เพิ่มเติมเน่ืองมาจาก GMB ที่ประมาณ 
212-250 เหรียญสหรัฐฯ ตูอปีทัว่โลก

• ประโยชน์ตูอผู้บริโภคทัง้หมดในแตูละปีที่
เกิดจากเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพของ Google 
Maps, ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และชีต อยูู
ที่ประมาณ 1.123 แสนล้านบาท (3.7 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

•  55% ของผู้ตอบแบบสำารวจที่เป็นคนไทย
ระบุวูาองค์กรของตนได้ใช้เครื่องมือ Google 
Workspace เพื่ออำานวยความสะดวกใน
การทำางานเป็นทีมและการประสานงานกัน
ระหวูางทำางานที่บ้าน

ประโยชน์ด้านการ
โฆษณา

YouTube, Google Ads และ AdSense

ไมูมี

• Google Search และ Ads สร้างประโยชน์
ด้านการโฆษณาสุทธิที่ประมาณ 1.34 แสน
ล้านบาท (4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้
กับธุรกิจในประเทศไทยในแตูละปี2

• ผู้เผยแพรูเว็บและครีเอเตอร์เน้ือหาใน
ประเทศไทยได้รับรายได้ประมาณ 4.8 พัน
ล้านบาท (161 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จาก 
AdSense และ YouTube ในแตูละปี

• ผู้ลงโฆษณาในประเทศไทยได้รับประโยชน์
ด้านการโฆษณาสุทธิ 4.7 พันล้านบาท 
(157 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในแตูละปีจาก
การแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์และวิดีโอโดยใช้ 
AdSense และ YouTube2

ประโยชน์
ทัง้หมด:

1.445 แสน
ล้านบาท 
(4.8 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ)

3.787 แสน
ล้านบาท 

(1.27 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)



ชูองที่ 9. 
การวัดประโยชน์ที่ธุรกิจและผู้บริโภคได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ของ Google
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของ Google ตูอภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ประมาณในงานวิจัยน้ีมูุงเน้นที่ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ
ที่ธุรกิจและผู้บริโภคได้รับโดยตรง จากการที่ผลิตภัณฑ์ตูางๆ ให้ประโยชน์แตกตูางกันไป วิธีการประมาณจึงแตกตูาง
กันสำาหรับธุรกิจและผู้บริโภค ประโยชน์ที่ภาคธุรกิจได้รับจาก Google ประกอบด้วยรายได้รวม รายรับหลังหักคูาใช้
จูาย หรือเงินที่ประหยัดได้จากการที่ธุรกิจใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google และโปรดทราบวูาประโยชน์เหลูาน้ีไมูได้รวมถึง
ผลตูอเน่ืองที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจในภาคสูวนอื่นๆ เชูน การซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ หรือกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากพนักงานของธุรกิจเหลูาน้ีที่ใช้จูายเงินรายได้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง (การใช้จูาย
โดยอ้อมหรือการใช้จูายที่เกิดตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น) ทัง้น้ีเพราะงานวิจัยน้ีตัง้ใจวัดผลกระทบโดยตรงที่ผู้ใช้ในภาคธุรกิจ
ได้รับจากผลิตภัณฑ์ Google ขณะที่ในสูวนของประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับนัน้ การวัดและคำานวณผลทำาได้ยากเพราะ
โดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปไมูได้จูายเงินเพื่อใช้บริการตูางๆ จาก Google เมื่อไมูมีตัวระบุราคา จึงใช้หลักการ “ความ
เต็มใจที่จะจูาย” ในการประมาณมูลคูาของประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ โดยการถามบุคคลทัว่ไปวูาประเมินมูลคูาให้
แตูละผลิตภัณฑ์มากเทูาใด เวลาที่ผู้บริโภคประหยัดได้จากการใช้ Google Maps (ซึ่งชูวยให้ขับรถและใช้บริการขนสูง
สาธารณะได้ดีขึ้น) และ Google Search (ซึ่งชูวยเพิ่มประสิทธิผลในการรวบรวมข้อมูล) ก็ได้รับการวัดผลด้วยเพื่อ
ประเมินความสะดวกที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหลูาน้ี ภาคผนวก ข จะแสดงคำาอธิบายวิธีการโดยละเอียดในการประเมิน
ประโยชน์ของแตูละผลิตภัณฑ์
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GOOGLE ชูวยเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ

การใช้ Google ชูวยขยายการเข้าถึงไปสููลูกค้าและตลาดใหมูๆ ให้
กับธุรกิจในประเทศไทยและทำาให้มีรายได้มากขึ้น แพลตฟอร์ม
โฆษณาออนไลน์อยูางเชูน Google Ads และ YouTube ชูวยให้
ธุรกิจทำาการโฆษณาได้ตรงเป้าหมาย โดยแสดงผลิตภัณฑ์และ
บริการของตนตูอกลูุมเป้าหมายที่เหมาะสมและขยายฐานลูกค้า
ได้ ประมาณการวูาผลตอบแทนสุทธิที่ธุรกิจในไทยได้รับจากการ
ใช้ Google Ads เพื่อโฆษณาในผลการค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง
ใน Google Search อยููที่ปีละ 1.34 แสนล้านบาท (4.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)146 นอกเหนือจากการโฆษณาในผลการค้นหา

แล้ว ธุรกิจในไทยยังได้รับประโยชน์จากการแสดงโฆษณาใน
เครือขูายผู้เผยแพรูโฆษณาของ Google เชูน เว็บไซต์ บล็อก 
และฟอรัม ผูานทาง AdSense โดยผลตอบแทนสุทธิของธุรกิจ
ที่แสดงโฆษณาในเครือขูายของ Google อยููที่ปีละ 4.4 พันล้าน
บาท (148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในขณะที่การใช้รูปแบบโฆษณา
ที่หลากหลายของ YouTube ทำาให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนจาก
การโฆษณาตกปีละ 3.6 พันล้านบาท (121 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 147 
ชูองที่ 10 แสดงให้เห็นวิธีที่ธุรกิจในประเทศพบแหลูงรายได้
ออนไลน์ทางเลือกด้วย Google Ads ซึ่งชูวยให้พวกเขาผูานชูวง
วิกฤตการระบาดมาได้ และชูองที่ 11 แสดงถึงการมีสูวนรูวมของ 
Google ในวงกว้างขึ้นเพื่อให้ความชูวยเหลือแกูประเทศไทยใน
ชูวงวิกฤตน้ี

นอกจากน้ี Google ยังมีแหลูงรายได้ใหมูสำาหรับครีเอเตอร์เน้ือหา
ในประเทศไทย AdSense ได้ชูวยให้ครีเอเตอร์ในไทยอยูางนัก
ขูาวออนไลน์ เว็บไซต์สื่อ บล็อกเกอร์ และนักเขียนหารายได้จาก
การโฮสต์โฆษณาบนเว็บไซต์ของตน และสร้างรายได้รวมตูอปีถึง 
3.3 พันล้านบาท (112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนัน้ YouTube 
ยังสร้างประโยชน์ให้แกูครีเอเตอร์วิดีโอในไทยที่ได้รับรายได้ผูาน
การลงโฆษณาในวิดีโอของตน ซึ่งประมาณกันวูาชูวยให้ครีเอเตอร์
ในไทยได้รับรายได้จากการโฆษณารวมแล้วปีละ 1.5 พันล้านบาท 
(49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ระบบการจัดจำาหนูายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ Google อยูาง 
Google Play รวมทัง้ระบบปฏิบัติการอยูาง Android ได้สร้าง
ประโยชน์หลายประการให้แกูนักพัฒนาแอปในไทย โดยประมาณ
การกันวูานักพัฒนาแอปได้รับรายได้ตูอปีอยููที่ราว 1 พันล้าน
บาท (34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จาก Google Play จากตลาดทัง้ใน
ประเทศและทัว่โลก148 มากไปกวูานัน้ ระบบปฏิบัติการ Android 
ชูวยให้นักพัฒนาแอปในไทยเข้าถึงผู้ใช้ทัว่โลกไปมากกวูา 1 พัน
ล้านราย149 และยังพบด้วยวูานักพัฒนาแอป Android ประหยัด
เวลาในการพัฒนาสูงถึง 25% เน่ืองจากไมูต้องโอนย้ายแอปข้าม
ไปอีกระบบปฏิบัติการ150

เอกสารประกอบ 8 สรุปประโยชน์โดยประมาณในรูปแบบของ
รายได้ที่ธุรกิจในไทยได้รับจาก Google Search และ Ads, 
AdSense, YouTube รวมทัง้ Google Play151

ประโยชน์ตูอธุรกิจ

146. ตัวเลขดังกลูาวหมายถึงรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการโฆษณาหักด้วยคูาใช้จูายในการโฆษณา
147. ตัวเลขดังกลูาวหมายถึงรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการโฆษณาหักด้วยคูาใช้จูายในการโฆษณา
148. Google Play เป็นบริการเผยแพรูและจำาหนูายดิจิทัลที่ดำาเนินการและพัฒนาโดย Google ทำาหน้าที่เป็นร้านค้าแอปอยูางเป็นทางการสำาหรับระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งหมายถึงระบบปฏิบัติ
การของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาโดย Google สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสัมผัส เชูน สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ใช้ Google Play สามารถเลือกดูและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยชุด
พัฒนาซอฟต์แวร์ของ Android
149. AlphaBeta (2018), “AlphaBeta research brief: The estimated economic impact from Android across five Asian markets”. 
ดูได้ที่: https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/08/180820-Android-Economic-Impact.pdf 
150. AlphaBeta (2017), Android impact: How the Android ecosystem supports economic impact in South Korea. 
ดูได้ที่: https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/08/South-Korea-Android-Economic-Impact_Aug2017.pdf 
151. แม้สิทธิประโยชน์ของ Ad Grants จะอยููในรูปของการให้องค์กรการกุศลโฆษณาโดยไมูเสียคูาใช้จูาย (ไมูมีคูาตอบแทนจากการโฆษณา) แตูก็นำามารวมในสูวนน้ีด้วยเน่ืองจากมูลคูาการโฆษณา
ฟรีน้ีจะนำาไปสููความสนใจของผู้บริจาคและเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นให้กับขององค์กรการกุศล

https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/08/180820-Android-Economic-Impact.pdf
https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/08/South-Korea-Android-Economic-Impact_Aug2017.pdf


ชูองที่ 10. 
Google Ads สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นที่ได้รับผลก
ระทบจากโควิด-19 ให้เข้าสููโลกดิจิทัลเพื่อพบ
แหลูงรายได้ใหมู
คุณรูุงโรจน์ สถาปนกุล เป็นผู้กูอตัง้ KoalaPrint บริการพิมพ์สื่อตูางๆ ในประเทศไทย เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 รายได้
จากธุรกิจของเขาลดลงจากเดือนละหลายแสนบาทเป็นศูนย1์52 คุณรูุงโรจน์จึงตระหนักวูาเขาจำาเป็นต้องสำารวจโมเดล
ธุรกิจในแบบอื่น และเปลี่ยนการดำาเนินการของบริษทัมาเป็นแบบออนไลน์ โดยสร้างเว็บไซต์และปรับปรุงรูปภาพของ 
KoalaPrint ให้ออกมาดูสดใหมูและทันสมัย คุณรูุงโรจน์ดึงดูดการเข้าชมมาที่เว็บไซต์ใหมูด้วยการใช้ประโยชน์จาก 
Google Ads ในการกำาหนดเป้าหมายและได้ลูกค้าอยูางมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้นัน้เกินกวูาที่เขาคาดไว้ โดยยอด
ขายเพิ่มขึ้น 2 เทูาและรายได้เพิ่มขึ้น 20-30%

152. YouTube (2020), “Google for Thailand: SMEs & Economic Opportunity” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=T6jVa6tNq7U 

Photo Source: https://thekoalaprint.com/

https://www.youtube.com/watch?v=T6jVa6tNq7U
https://thekoalaprint.com/


ชูองที่ 11. 
การมีสูวนรูวมของ Google ตูอธุรกิจและนักเรียน
ในชูวงการแพรูระบาดของโควิด-19

153. Google The Keyword (2020), “Google Meet premium video meetings—free for everyone”. 
ดูได้ที่: https://blog.google/products/meet/bringing-google-meet-to-more-people/ 
154. Google (2020), “Being there for Thailand’s small businesses.” 
ดูได้ที่: https://blog.google/around-the-globe/google-asia/being-there-for-thailands-small-businesses/ 
155. Bangkok Post (2020), “Nataphol talks up new 'Deep' platform”. 
ดูได้ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1977755/nataphol-talks-up-new-deep-platform 

ชูวยจัดระเบียบการทำางานจากระยะไกลในชูวงการแพรูระบาดของโควิด-19 

Google มีสูวนรูวมในการทำาให้การทำางานและการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอยูางตูอเน่ืองโดยมอบเทคโนโลยีที่ชูวยอำานวย
ความสะดวก เชูน เครื่องมือสำาหรับการทำางานรูวมกันและการประชุมทางวิดีโอออนไลน์ ขณะที่มีธุรกิจจำานวนมากขึ้น
ที่ให้พนักงานทำางานจากที่บ้านในชูวงการแพรูระบาดของโควิด-19 ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอระดับพรีเมียมอยูาง 
Google Meet ได้เปิดให้บริการฟรีแกูธุรกิจทุกแหูงในไทย ซึ่งชูวยให้พนักงานเชื่อมตูอถึงกัน รวมทัง้ทำางานจากระยะ
ไกลได้จากทุกหนแหูงในโลก ในเดือนเมษายน 2020 มีผู้ใช้งานการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ทัว่โลกถึง 3 
พันล้านนาที โดยมีผู้ใช้ใหมูทัว่โลกเพิ่มขึ้นตกวันละ 3 ล้านราย ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอน้ีมีชุดควบคุมความ
ปลอดภัยเพื่อให้มัน่ใจได้วูามีเพียงผู้เข้ารูวมที่เกี่ยวข้องเทูานัน้ที่จะมีสิทธิเ์ข้าประชุม153 Google Meet ชูวยให้พนักงาน
เชื่อมตูอถึงกันได้ทันทีทางออนไลน์ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิผลการทำางานเพราะชูวยลดการเดินทางและอำานวยความ
สะดวกในการทำางานรูวมกัน

ชูวยให้นักเรียนได้เรียนจากที่บ้าน

ความมูุงมัน่ตูอแนวคิด “Leave no Thais behind” และการสูงเสริมการศึกษาทางดิจิทัลที่ครอบคลุมถึงทุกคน
ทำาให้ Google ได้ผสานรวม Google Workspace for Education (เดิมเรียกวูา G Suite for Education) เข้าไว้ใน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) ของไทย ซึ่งชูวยให้โรงเรียนรัฐบาลทุกแหูงในไทยเข้าถึงเครื่อง
มือเพื่อการศึกษาของ Google ได้ฟรีขณะที่โรงเรียนปิดชัว่คราว154 เครื่องมือของ Google Workspace for Education 
ชูวยสนับสนุนการเรียนทางไกลโดยชูวยให้คุณครูและนักเรียนเชื่อมตูอถึงกันจากที่หูางไกล เชูน Google Classroom 
ชูวยให้ครูสร้างห้องเรียนเสมือนจริงทางออนไลน์และจัดการการเรียนการสอน จูายงาน เพิ่มการมีสูวนรูวม รวมทัง้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยการให้ความคิดเห็นตูองานของนักเรียนได้อยูางรวดเร็ว แพลตฟอร์ม DEEP ไมูเพียงแตู
จะเป็นเครื่องมือสำาคัญแบบเป็นขัน้เป็นตอนสููการทำาให้หลักสูตรและโมดูลตูางๆ เข้าถึงได้อยูางเทูาเทียม แตูยังลดงาน
ด้านธุรการโดยเปลี่ยนเอกสารที่ใช้กระดาษ 50% มาเป็นเอกสารดิจิทัล155 กระทรวงศึกษาธิการสามารถติดตามการใช้
งบประมาณของโรงเรียน การใช้ทรัพยากรของโรงเรียน และการบังคับใช้นโยบายของโรงเรียนได้อยูางมีประสิทธิภาพ
บนแพลตฟอร์ม

https://blog.google/products/meet/bringing-google-meet-to-more-people/
https://blog.google/around-the-globe/google-asia/being-there-for-thailands-small-businesses/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1977755/nataphol-talks-up-new-deep-platform


64 การเพิ่มมูลค่า - การมีส่วนร่วมของ GOOGLE ในการผลักดันโอกาสทางดิจิทัลในประเทศไทย

1. ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิหมายถึงรายได้เพิ่มเติมที่ได้จากการโฆษณา เมื่อหักต้นทุนโฆษณา
หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นการประมาณการโดยอิงจากข้อมูลประจำาปีที่มีอยููในขณะทำาการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

Google Search 
และ Ads

AdSense

YouTube

Google Play

ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิสำาหรับธุรกิจ1 1.34 แสนล้านบาท (4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิสำาหรับธุรกิจ1

ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิสำาหรับธุรกิจ1

1.1 พันล้านบาท (36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

รายได้จากผู้เผยแพรูโฆษณาผูาน AdSense

รายได้จากโฆษณาที่ครีเอเตอร์เน้ือหา 
YouTube ได้รับ

3.3 พันล้านบาท (111 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

3.6 พันล้านบาท (121 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1.5 พันล้านบาท (49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

รายได้จากนักพัฒนาแอปในประเทศไทย
จากตลาดในประเทศและตูางประเทศผูาน 
Google Play

1 พันล้านบาท (34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ประโยชน์ตูอธุรกิจทัง้หมดตูอปี 1.445 แสนล้านบาท  
(4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของประโยชน์ ประโยชน์ตูอปีโดยประมาณ

GOOGLE ชูวยเพิ่มประสิทธิผลของการทำางานและประหยัด
เวลาให้กับธุรกิจ

Google ชูวยให้ธุรกิจประหยัดเวลาเพราะสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ในการทำางานของพนักงานด้วยการปรับปรุงความเร็วและความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและงานวิจัย Google Search 
ชูวยลดเวลาที่ธุรกิจใช้ในการหาข้อมูลโดยจัดระเบียบและลด
ความซับซ้อนของเน้ือหาปริมาณมหาศาลในอินเทอร์เน็ต ความ
สามารถในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อยูางรวดเร็วทำาให้เกิด
ประโยชน์ด้านประสิทธิผลในการทำางานแกูพนักงานได้เป็นอยูาง
มาก โดยพนักงานแตูละคนประหยัดเวลาในการทำางานได้เฉลี่ยปี
ละ 4.7 วัน Google Workspace มีบทบาทสำาคัญในการชูวยให้
พนักงานทำางานรูวมกันได้งูายขึ้น โดยเฉพาะในชูวงสถานการณ์
โควิด-19 ฟีเจอร์ตูางๆ เชูน แชทและไดรฟ์ ชูวยให้พนักงาน
สร้างและแก้ไขเอกสารรูวมกันโดยสื่อสารผูานทางห้องแชท 
จากการวิจัยของ AlphaBeta ราว 55% ของผู้ตอบแบบสำารวจ

ชาวไทยระบุวูาองค์กรของตนใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของ 
Google Workspace เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับการทำางาน
รูวมกันเป็นทีมขณะทำางานจากที่บ้าน

ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจาก GOOGLE นัน้กระจายไปทั่วทุก
ภูมิภาค

ประโยชน์จากแอปพลิเคชันและบริการของ Google ในแงูราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นและการประหยัดเวลานัน้กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคใน
ไทย แตูมากกวูาครึ่งหน่ึง (55%) ของประโยชน์นัน้กระจุกตัวอยูู
ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลและภาคอีสาน โดยประโยชน์เหลูาน้ีมี
ตัง้แตูมูลคูา 6.1 พันล้านบาทในภาคตะวันตกไปจนถึง 5.31 หมื่น
ล้านบาทในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เอกสารประกอบ 9 แสดง
รายละเอียดประโยชน์รวมตูอปีที่ธุรกิจได้รับจาก Google โดย
แบูงตามภูมิภาค

เอกสารประกอบ 8:

GOOGLE ประมาณการวูาจะสร้างประโยชน์ตูอธุรกิจตูอปีมูลคูา  
1.445 แสนล้านบาท (4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในประเทศไทย
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1. สูวนแบูงคำานวณจากการใช้สูวนแบูง GDP ของแตูละภูมิภาค และจำานวนธุรกิจจากสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหูงชาติและสำานักงานสถิติแหูงชาติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สไลด์วิธีการ

ประโยชน์ตูอธุรกิจตูอปี

1.445 แสนล้านบาท
(4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลคูาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสกุลเงินบาท
สูวนแบูงประโยชน์ตูอธุรกิจตูอปี เป็น %1 

ภาคตะวันออก
1.75 หมื่นล้านบาท 
(12%)

ภาคเหนือ
1.82 หมื่นล้านบาท 

(13%)

ภาคกลาง
7.3 พันล้านบาท 

(5%)

ภาคใต้
1.6 หมื่นล้านบาท 

(11%)

ภาคตะวันตก
6.1 พันล้านบาท 

(4%)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
5.31 หมื่นล้านบาท 
(37%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.63 หมื่นล้านบาท 
(18%)

เอกสารประกอบ 9:

50% ของโอกาสทางดิจิทัลที่คาดการณ์สำาหรับปี 2030 ของไทย กระจุกตัวอยููที่ 
2 ใน 8 ภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัลที่จำาเป็นต้องแก้ไข
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ผู้บริโภคไทยได้รับประโยชน์มูลคูา 3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตูอปี

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google นัน้วัดและคำานวณผลได้
ยากเพราะโดยปกติแล้วคนแตูละคนไมูได้จูายเงินเพื่อใช้บริการ
ตูางๆ เมื่อไมูมีตัวระบุราคา จึงใช้หลักการ “ความเต็มใจที่จะจูาย” 
ในการประมาณมูลคูาของประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ โดยการถาม
บุคคลทัว่ไปวูาประเมินมูลคูาให้แตูละผลิตภัณฑ์มากเทูาใด (ดูชูอง
ที่ 9) โดยเมื่อนำามารวมกันแล้ว มูลคูารวมที่ผู้บริโภคประเมินตูอ
ผลิตภัณฑ์เหลูาน้ี (ซึ่งพิจารณาจากฟังก์ชันการทำางานที่ทราบและ
ความงูายในการใช้ผลิตภัณฑ์) อยููที่ประมาณ 3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) มูลคูาน้ีรวมประโยชน์ 3 หมวด
หมููหลักที่ได้รับจากการใช้ Google ได้แกู การเข้าถึงข้อมูลได้งูาย 
(Google Search), ความบันเทิงและการเรียนรู้ (YouTube และ 

Google Play) และประสิทธิผลการทำางานและความสะดวกสบาย
ที่เพิ่มมากขึ้น (Google Maps, ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และ
ชีต) เอกสารประกอบ 10 แสดงรายละเอียดสูวนเกินของผู้บริโภค 
(Consumer Surplus) ตามหมวดหมูู
 
GOOGLE ชูวยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ดียิ่งขึน้

ผู้บริโภคในไทยได้รับประโยชน์จาก Google ซึ่งชูวยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลจำานวนมหาศาลทางออนไลน์ได้อยูางรวดเร็ว มูลคูา 
Consumer Surplus รวมตูอปีที่ได้จาก Google Search อยูู
ที่ประมาณ 8.67 หมื่นล้านบาท (2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
(เอกสารประกอบ 10) การศึกษาระหวูางประเทศแสดงให้เห็น
วูาการค้นหาข้อมูลอยูางหน่ึงที่ใช้เวลา 21 นาทีในห้องสมุดนัน้ใช้
เวลาเพียง 7 นาทีทางออนไลน์ Google Search จึงชูวยประหยัด

ประโยชน์ตูอผู้บริโภค 

1. ประโยชน์ด้านการโฆษณาสุทธิหมายถึงรายได้เพิ่มเติมที่ได้จากการโฆษณา เมื่อหักต้นทุนโฆษณา
หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นการประมาณการโดยอิงจากข้อมูลประจำาปีที่มีอยููในขณะทำาการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

CONSUMER SURPLUS ตูอปีโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ GOOGLE ในประเทศไทย 
CONSUMER SURPLUS (บาท)

การเข้าถึงข้อมูลที่งูายขึน้

ความบันเทิงและการเรียนรู้

ผลิตภาพและความสะดวก
สบายที่เพิ่มขึน้

Google Search 8.67 หมื่นล้านบาท
(2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

Google Play

YouTube

Google ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และชีต

Google Maps

1.797 แสนล้านบาท
(6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1.123 แสนล้านบาท 
(3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

CONSUMER SURPLUS รวมตูอปี 3.787 แสนล้านบาท  
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ประเภทของประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ CONSUMER SURPLUS ตูอปี

เอกสารประกอบ 10:

ประมาณการวูา GOOGLE จะสร้างสูวนเกินของผู้บริโภค (CONSUMER SURPLUS) 
มูลคูารวม 3.787 แสนล้านบาท (1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตูอปีใน
ประเทศไทย
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156. Yan Chen, Grace Young Joo Jeon and Yong-Mi Kim (2014), A day without a search engine: an experimental study of online and offline search. Experimental Economics.
ดูได้ที่: https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-013-9381-9
157. แบบสำารวจ Google/AlphaBeta Economic Impact Report, n = 505. คูาเปอร์เซ็นต์แทนการใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์เพื่อหาความรู้ในหมููคนไทยที่ใช้ Google Search เป็นเครื่องมือ
ค้นหาออนไลน์บูอยที่สุด
158. แบบสำารวจ Google/AlphaBeta Economic Impact Report, n = 505. คูาเปอร์เซ็นต์แทนการใช้บริการแผนที่ออนไลน์เพื่อหาสถานที่ตัง้ของธุรกิจในหมููคนไทยที่ใช้ Google Maps เป็น
บริการแผนที่ออนไน์บูอยที่สุด
159. แบบสำารวจ Google/AlphaBeta Economic Impact Report, n = 505. คูาเปอร์เซ็นต์แทนการใช้บริการวิดีโอออนไลน์เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลขัน้สูงในหมููคนไทยที่ใช้ YouTube เป็นบริการวิ
ดีโอออนไน์บูอยที่สุด
160. App Annie (2017), “Top Predictions for the App Economy in 2018”. ดูได้ที่: https://www.appannie.com/en/insights/market-data/predictions-app-economy-2018/ 
161. แบบสำารวจ Google/AlphaBeta Economic Impact Report, n = 505. จำานวนรวมของ Consumer Surplus หมายถึงประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในไทยที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้ 
Google Play. ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ข

เวลาให้ผู้บริโภคในไทยโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 4.2 วัน156 จาก
งานวิจัยของ AlphaBeta ผู้ใช้ Google Search มากกวูา 40% 
ในไทยกลูาววูาพวกเขาใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์เพื่อหาข้อมูล
เพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง เชูน การเรียนรู้ทักษะใหมูๆ157

บริการของ GOOGLE ชูวยเพิ่มประสิทธิผลและความสะดวก
สบายให้กับผู้บริโภคในไทย

Google Maps สร้างประสิทธิภาพสำาหรับการเดินทางด้วยขนสูง
สาธารณะและการขับขี่ให้ชาวไทยด้วยฟีเจอร์การนำาทางและหา
เส้นทาง ทำาให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถดูข้อมูล
แบบเรียลไทม์ เชูน เวลาถึงที่หมายของขนสูงสาธารณะและสภาพ
การจราจร นอกจากน้ี การแสดงข้อมูลธุรกิจในแผนที่ยังชูวยให้ผู้
ใช้รู้ตำาแหนูง ค้นพบ และดูข้อมูลลูาสุดแบบครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ธุรกิจในพื้นที่ได้อยูางสะดวกสบาย จากงานวิจัยของ AlphaBeta 
ผู้ตอบแบบสำารวจมากกวูา 50% ในไทยพยายามค้นหาตำาแหนูง
ของร้านอาหาร และกวูา 20% ค้นพบสำานักงานของพาร์ทเนอร์
ธุรกิจและ/หรือลูกค้าด้วย Google Maps158

นอกจากน้ี การให้ข้อมูลดิจิทัลได้รับการจัดเก็บและเข้าถึงได้ผูาน
อุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ท
โฟน ทำาให้บริการในระบบคลาวด์ของ Google อยูางเชูน Google 
ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และชีต สามารถมอบความสะดวกสบาย
ให้แกูผู้บริโภคในไทย บริการเหลูาน้ีชูวยให้ผู้บริโภคจัดการไฟล์ 
โฟลเดอร์ เพลง และรูปภาพได้จากทุกที่ โดยไมูต้องดึงข้อมูลจาก
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ผลประโยชน์รวมตูอปีที่ผู้บริโภคได้รับจากเครื่องมือที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ Google Maps, ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และ
ชีต อยููที่ประมาณ 1.123 แสนล้านบาท (3.7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

GOOGLE มีตัวเลือกเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย

YouTube ให้ประโยชน์อยูางมากแกูผู้บริโภคในฐานะแหลูงความ
บันเทิงฟรี รวมทัง้เป็นชูองทางให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ทักษะใหมูๆ 
(เชูน วิดีโอ “ฮาวทู” ทางออนไลน์) หรือได้รับความรู้ใหมู (เชูน 
ภาพยนตร์สารคดีออนไลน์) จากงานวิจัยของ AlphaBeta ผู้ใช้ 
YouTube ในไทยกวูา 50% กลูาววูาตนใช้บริการวิดีโอออนไลน์
เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลขัน้สูง เชูน การเขียนโค้ด การเขียน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่159

Google Play และ Android มอบประโยชน์ที่หลากหลายให้แกูผู้
บริโภคในไทยเชูนกัน เชูน Android มีแอปในระบบนิเวศมากกวูา 
3.5 ล้านแอปให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้งาน160 ในขณะที่ Google 
Play เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของ
สมาร์ทโฟนได้สะดวก รวมถึงหนังสือ เพลง และภาพยนตร์ดิจิทัล 
ประมาณการกันวูา YouTube และ Google Play สร้าง 
Consumer Surplus ตูอผู้บริโภคในไทยรวมปีละ 1.797 แสน
ล้านบาท (6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)161 

ประโยชน์ด้าน CONSUMER SURPLUS นัน้กระจายไปทุก
ภูมิภาค

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากบริการของ Google นัน้กระจาย
ไปในทุกภูมิภาค แตูมากกวูาครึ่งหน่ึง (51%) ของประโยชน์จะ
กระจุกตัวอยููที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยประโยชน์เหลูาน้ีมี
มูลคูาตัง้แตูประมาณ 7.4 พันล้านบาทในภาคตะวันตก ไปจนถึง 
1.942 แสนล้านบาทในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เอกสารประกอบ 
11 แสดง Consumer Surplus รวมตูอปีของผู้บริโภคในไทยโดย
แบูงตามภูมิภาค

https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-013-9381-9
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/predictions-app-economy-2018/
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ภาคตะวันออก
2.71 หมื่นล้านบาท 
(7%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.01 หมื่นล้านบาท 
(13%)

ภาคเหนือ
6.17 หมื่นล้านบาท 

(16%)

ภาคกลาง
9.2 พันล้านบาท 

(2%)

ภาคใต้
2.9 หมื่นล้านบาท 

(8%)

ภาคตะวันตก
7.4 พันล้านบาท 

(2%)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.942 แสนล้านบาท 
(51%)

1. สูวนแบูงคำานวณจากการใช้ผลจากแบบสำารวจผู้บริโภคที่จัดทำาขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 505 คนในประเทศไทย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการได้ที่ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบ 11:

มากกวูาครึ่งของสูวนเกินของผู้บริโภค (CONSUMER SURPLUS) จาก GOOGLE 
กระจุกตัวอยููในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ประโยชน์ตูอผู้บริโภคตูอปี

3.787 แสนล้านบาท 
(1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ)

มูลคูาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสกุลเงินบาท
สูวนแบูงประโยชน์ตูอผู้บริโภคตูอปี เป็น %1 
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162. จากตำาแหนูงงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Ads, AdSense และ YouTube การคำานวณจะไมูรวมรายได้ที่ได้รับจากผู้เผยแพรูเว็บไซต์ที่ใช้ AdSense และครีเอเตอร์วิดีโอ YouTube 
เน่ืองจากอาจประกอบไปด้วยพนักงานฟรีแลนซ์และบุคคลทัว่ไปที่เผยแพรูเว็บไซต์และวิดีโอเพื่อความเพลิดเพลินสูวนตัว จึงไมูถือเป็นภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมที่เป็นทางการ
163. ตำาแหนูงงานที่ได้รับการสนับสนุนหมายถึงตำาแหนูงงานใหมูที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจใช้แพลตฟอร์มของ Google รวมถึงการจ้างงานที่มีอยููเดิม
164. จากการประเมินของ AlphaBeta ดูรายละเอียดวิธีการได้ที่ภาคผนวก ข
165. ASEAN (2020), “Go Digital ASEAN: Digital skills to address the economic impact of COVID-19” Project. 
ดูได้ที่: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/06/Factsheet-Go-Digital-ASEAN-as-of-19-June-2020.pdf

นอกจากน้ี Google ยังให้ประโยชน์แกูสังคมไทยในวงกว้าง ซึ่ง
รวมถึงการสร้างงานให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศ (จากการ
ขยายตัวของธุรกิจอันเน่ืองมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google) 
และยังมีประโยชน์ที่จับต้องไมูได้อื่นๆ ที่เป็นผลจากโปรแกรมและ
โครงการริเริ่มตูางๆ ของ Google

GOOGLE สร้างงานในประเทศไทยโดยอ้อม

สำาหรับในระดับที่กว้างขึ้น Google ได้ชูวยสร้างตำาแหนูงงาน
ในระบบเศรษฐกิจผูานผลิตภัณฑ์ของตน โดย Google Ads, 
AdSense และ YouTube สนับสนุนการสร้างตำาแหนูงงาน
มากกวูา 63,000 ตำาแหนูงโดยอ้อมในไทย162 ซึ่งตำาแหนูงงาน
เหลูาน้ีเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Google ที่ชูวยให้ธุรกิจ
ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได1้63 ยกตัวอยูางเชูน ธุรกิจที่ขยาย
การเข้าถึงไปสููตลาดใหมูๆ ผูานการโฆษณาทาง Google Ads, 
AdSense และ YouTube จำาเป็นต้องเพิ่มกำาลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2020 ระบบปฏิบัติการ Android 
ทำาให้เกิดการวูาจ้างผู้คนกวูา 58,000 คนในไทยสำาหรับตำาแหนูง
งานที่เกี่ยวข้องกับ Android164 ซึ่งรวมถึงผู้คนมากกวูา 19,000 
คนในไทยโดยประมาณที่ได้รับการวูาจ้างในตำาแหนูงพัฒนา
แอป Android โดยตรง นอกจากการจ้างงานโดยตรงเหลูาน้ีแล้ว 
Android ยังนำาไปสููการจ้างงานโดยอ้อม (ตำาแหนูงที่ไมูเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีแตูอยููในระบบเศรษฐกิจของแอป) และยังสร้าง
ตำาแหนูงงานนอกอุตสาหกรรม (งานที่เกิดขึ้นนอกอุตสาหกรรม
แอป เชูน บริษทัที่ให้บริการหรือจำาหนูายผลิตภัณฑ์ให้กับนัก
พัฒนาแอป)

GOOGLE เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้แกู
ชุมชนที่ด้อยโอกาส

ฝูายการกุศลของ Google อยูาง Google.org ได้สนับสนุนมูลนิธิ
เอเชียด้วยการมอบเงินชูวยเหลือ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
ริเริ่มโครงการ “Go Digital ASEAN” โครงการน้ีได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยูอม 
(ASEAN Coordinating Committee on SME) โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดหาเครื่องมือและชูวยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่สำาคัญ
ให้แกูธุรกิจ SME และแรงงานคนหนุูมสาวที่ทำางานขาดทักษะ 
โดยเฉพาะในชนบทและถิ่นทุรกันดาร165 มูลนิธิเอเชียจะนำาเงิน
สนับสนุนน้ีไปใช้ในการทำางานรูวมกับมูลนิธิกองทุนไทย (TFF) 
และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย (IMPECT) เพื่อมอบการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลให้
กับครูฝึกสอนอาสาสมัครท้องถิ่น 2,000 รายใน 20 จังหวัด ซึ่ง 
ครูฝึกสอนเหลูาน้ีจะนำาความรู้ไปถูายทอดให้กับผู้ประกอบการราย
ยูอยในชุมชนที่หูางไกลตูอไป

การสร้างงานและประโยชน์อื่นๆ ตูอสังคมในวงกว้าง

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/06/Factsheet-Go-Digital-ASEAN-as-of-19-June-2020.pdf
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166. Google The Keyword (2020), “Find high-quality apps for kids on Google Play”. ดูได้ที่: https://blog.google/products/google-play/teacher-approved-apps/ 
167. Google (2021), “Be Internet Awesome.” ดูได้ที่: https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/ 
168. Thailand Today (2020), “Safe and creative use of digital technology promoted.” 
ดูได้ที่: https://www.thailandtoday.co/14/02/2020/safe-and-creative-use-of-digital-technology-promoted/ 
169. Be Internet Awesome (2019), Smart, Alert, Strong, Kind, Brave. 
ดูได้ที่: https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/th-all/hub/pdfs/th_Google%20Brand_1267216_BIA_US_Curriculum_v2_15May2018_updated_2.pdf 
170. YouTube (2019), “AI for Social Good: Detecting Diabetic Retinopathy.” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58 
171. YouTube (2019), “AI for Social Good: Detecting Diabetic Retinopathy.” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58 
172. YouTube (2019), “AI for Social Good: Detecting Diabetic Retinopathy.” ดูได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58 
173. Google (2021), “Hidden Fruits.” ดูได้ที่: https://artsandculture.google.com/exhibit/hidden-fruits/bgKSx0au9Rx3LA 

GOOGLE รับประกันการใช้อินเทอร์เน็ตอยูางปลอดภัย

Google ชูวยผู้ปกครองสร้างสภาพแวดล้อมทางออนไลน์ที่
ปลอดภัยให้กับบุตรหลานโดยการพัฒนาเครื่องมือความปลอดภัย
ทางออนไลน์ที่เหมาะสำาหรับครอบครัว เชูน “YouTube Kids”, 
“Family Link” และแอปที่ได้รับ “การรับรองจากครูบน 
Google Play โดยเด็กๆ ที่ใช้ “YouTube Kids” จะสำารวจ 
YouTube และรับชมวิดีโอรายการโปรดในสภาพแวดล้อมที่
มีการควบคุม ซึ่งทำาให้ผู้ปกครองแนะนำาวิดีโอที่อยากให้บุตร
หลานรับชมได้งูายขึ้น ครอบครัวตูางๆ ยังสามารถไปที่ “ศูนย์
ความปลอดภัยของ Google” เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับการสร้าง
ความปลอดภัยทางออนไลน์ให้ครอบครัวได้ด้วย นอกจาก
น้ี Google Play ได้เปิดตัวแท็บ “เด็ก” ซึ่งจะรวมแอปที่ได้รับ 
“การ รับรองจากครู” และมีทัง้สาระและความบันเทิง166 แอปที่ได้
รับการให้คะแนนจากครูและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพจะได้
รับ ป้าย “การรับรองจากครู” เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจได้วูา 
แอปนัน้เหมาะกับเด็กหรือไมู

Google ได้เปิดตัวโครงการ “Be Internet Awesome” 
ขึ้น ในปี 2020 โดยเป็นสูวนหน่ึงของความมูุงมัน่ตูอการรับ
ประกันวูาคนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยูางเทูาเทียมกันภายใต้แนวคิด “Leave No Thai 
Behind” โครงการน้ีออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลัก
พื้นฐานในการเป็นพลเมืองโลกดิจิทัล รวมถึงเรื่องความ
ปลอดภัย เพื่อให้สำารวจโลกอินเทอร์เน็ตได้อยูางมัน่ใจและ
ปลอดภัย167 Google รูวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ
ครูดีของแผูนดิน (FTST) และสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน (OBEC) เพื่อ จัดกิจกรรมที่โรงเรียนพญาไท
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครูกวูา 150 รายมารูวมรับการฝึก
อบรมหลักสูตร “Be Internet Awesome” พร้อมกับวิธีใช้
แผนการเรียนการสอนทางออนไลน์เพื่อสร้างกิจกรรมในชัน้
เรียน ให้กับนักเรียน168 นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้รับการอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เพิ่มลงใน หลักสูตรการเรียนการสอน
ของ ประเทศ ด้วย169

 

 

 

 

GOOGLE สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ AI เพื่อรับมือกับความ
ท้าทายในการใช้ชีวิตของมนุษย์

นอกจากการปรับปรุงประสิทธิผลในการทำางานให้กับธุรกิจและผู้
บริโภคผูานเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว Google ยังสนับสนุนนักวิจัย
ในด้านการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อรับมือกับประเด็นด้านสุขภาพ 
ประเทศไทยมีผู้ได้รับการวินิจฉัยวูาเป็นเบาหวานปีละกวูา 4.5 
ล้านคน โดย 1 ใน 3 จากจำานวนดังกลูาวมีภาวะเบาหวานขึ้นจอ
ตาซึ่งอาจทำาให้สูญเสียการมองเห็น อยูางไรก็ตาม ไทยมีจักษุ
แพทย์อยููเพียง 1,500 รายเทูานัน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการดูแลสุขภาพให้แกูประชาชน Google ได้จัดทำาโครงการ
วิจัยทางคลินิกรูปแบบใหมู โดยได้รูวมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี 
เปิดตัวระบบ AI ที่สามารถตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอตาใน
โปรแกรมคัดกรอง170 เทคโนโลยี AI น้ีจะสแกนภาพที่ปรากฏ
ที่จอตาของผู้ปูวย จากนัน้ก็จะสามารถตรวจจับและวินิจฉัยเบา
หวานที่จอประสาทตาได้แทบจะทันที ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้
รับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์รูปภาพได้วันละไมูกี่ร้อยรูป แตู
ระบบ AI นัน้อูานรูปภาพได้ไมูจำากัดด้วยอัตราความแมูนยำาสูง
ถึง 95%171 จึงชูวยให้ตรวจจับความผิดปกติของจอตาได้อยูาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทำาให้ผู้ปูวยได้เข้ารับการรักษาได้ทัน
ทูวงทีกูอนที่จะสูญเสียการมองเห็น172 

GOOGLE ชูวยสูงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Google มูุงมัน่ที่จะอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรมอันมีคูาของไทย 
และได้ทำางานกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นหลายรายเพื่อนำาวัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศมาสููสายตานานาชาติและโปรโมตการ
ทูองเที่ยว ในชูวงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีการบังคับใช้ข้อจำากัดใน
การเดินทาง แพลตฟอร์ม Google Arts & Culture ได้ชูวยให้
พิพิธภัณฑ์ตูางๆ แปลงวัตถุและงานศิลป์เป็นรูปแบบดิจิทัล และ
จัดแสดงทางออนไลน์ วิธีดังกลูาวชูวยคงความตูอเน่ืองของการมี
สูวนรูวมเพื่อเป็นการสูงเสริมวัฒนธรรมและมรดกไทย ตลอดจน
เพิ่มการรับรู้ในระดับนานาชาติ ตัวอยูางเชูน “Hidden Fruits” 
ซึ่งเป็นนิทรรศการออนไลน์ที่แสดงมุมมองแบบพาโนรามาของ
จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงในแพลตฟอร์ม Google Arts & 
Culture ผูานความรูวมมือกับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร173 
Google ทำางานรูวมกับพาร์ทเนอร์และผู้จัดนิทรรศการออนไลน์
รวมแล้ว 15 รายในการนำางานศิลปะท้องถิ่นมาจัดแสดงออนไลน์
ให้ผู้คนจากทัว่โลกได้ชม

https://blog.google/products/google-play/teacher-approved-apps/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/
https://www.thailandtoday.co/14/02/2020/safe-and-creative-use-of-digital-technology-promoted/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/th-all/hub/pdfs/th_Google%20Brand_1267216_BIA_US_Curriculum_v2_15May2018_updated_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58
https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58
https://www.youtube.com/watch?v=Tt7gwWQ9z58
https://artsandculture.google.com/exhibit/hidden-fruits/bgKSx0au9Rx3LA


ภาคผนวก:  
วิธีการ 
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เอกสารน้ีแสดงวิธีการ สมมติฐาน และแหลูงข้อมูลโดยละเอียด
ในการหาตัวเลขของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยในปี 2030 

ก: การประเมินมูลคูา
ทางเศรษฐกิจของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

174. McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies 
175. ภาคธุรกิจเหลูาน้ีเป็นไปตาม International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น “ผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ” รวมกับ ISIC 
สูวน G: การค้าสูงและค้าปลีก; การซูอมเครื่องยนต์ยานพาหนะและมอเตอร์ไซค์ และสูวน I: กิจกรรมบริการด้านที่อยููอาศัยและอาหาร; “โครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งรวม ISIC สูวน F: การกูอสร้างและ 
L: กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์; และ “ทรัพยากร” รวม ISIC สูวน B: เหมืองแรูและเหมืองหิน; สูวน D: การจัดหาไฟฟ้า; ก๊าซ, ไอน้ำา และระบบปรับอากาศ และสูวน E: การจัดการน้ำา, ทูอระบาย, ของ
เสีย และกิจกรรมบำาบัดของเสีย
176. อิงจากรายงานจำานวนหน่ึง เชูน McKinsey Global Institute (2014), Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Three%20paths%20to%20sustained%20economic%20growth%20in%20Southeast%20Asia/McKinseyGlobal_Institute%20SE%20Asia_
Executive%20summary_November%202014.ashx); และ McKinsey Global Institute (2014), India’s tech opportunity: Transforming work, empowering people (ดูได้ที่: https://www.
mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/indias-tech-opportunity-transforming-work-empowering-people)

วิธีการ 4 ขัน้ตอนที่ใช้ในการทำาความเข้าใจผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้จากเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2030 
(เอกสาร ประกอบ ก1)

ขัน้ตอนที่ 1: ระบุเทคโนโลยีดิจิทัล

เราได้ศึกษารายงานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทัง้ที่
มีอยููในปัจจุบันและที่เกิดใหมูเพื่อระบุเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุดที่ควรมูุงเน้นสำาหรับการวิเคราะห์ในแงูของผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เป็นไปได้ มีเน้ือหางานวิจัยจำานวนมากที่จัดทำาโดย
นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา องค์กรไมูแสวงผลกำาไร 
รวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหวูาง
เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในปี 2013 สถาบัน
แมคคินซีย์โกลบอลได้ระบุ 12 เทรนด์เขยูาวงการที่จะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงชีวิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจทัว่โลก174 ในบรรดาเทรนด์
เหลูาน้ี มี 7 เทรนด์ที่ถือได้วูาเกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง ได้แกู 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย, เทคโนโลยีอัตโนมัติด้านการวิเคราะห์,  
IoT ซึ่งมักรวมกับเทคโนโลยีดาวเทียมและเชิงพื้นที่ (เชูน การ
ตรวจจับจากระยะไกล), เทคโนโลยีระบบคลาวด์, เทคโนโลยีหูุน
ยนต์ขัน้สูง, ยานพาหนะไร้คนขับและกึ่งไร้คนขับ และการผลิต
แบบเพิ่มเน้ือวัสดุ (หรือที่รู้จักกันวูาการพิมพ์ 3 มิติ)

นับตัง้แตูปี 2013 มีเทคโนโลยีหลายอยูางที่เพิ่มเข้ามาในรายการ
น้ีเน่ืองจากมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ตัวอยูางเชูน Bond ซึ่งเป็นเครือขูายเพื่อการพัฒนา
ระดับนานาชาติในสหราชอาณาจักร ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
อยูางรวดเร็วในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตูอการพัฒนาในระดับ

นานาชาติระหวูางปี 2016 ถึง 2019 เทคโนโลยีเกิดใหมู ได้แกู 
ข้อมูลขนาดใหญู (Big Data), เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech), 
แมชชีนเลิร์นนิง รวมไปถึงบล็อกเชน เทคโนโลยีเหลูาน้ีมีความ
เกี่ยวข้องกัน และเส้นแบูงระหวูางองค์ประกอบที่ทำาให้เทคโนโลยี
หน่ึงมีความแตกตูางกับการใช้เทคโนโลยีหน่ึงอาจไมูชัดเจน 
ตัวอยูางเชูน AI ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญูซึ่งมักอาศัย
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลและ
ความเร็วในการเรียกใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิงและการ 
วิเคราะห์อื่นๆ ในทำานองเดียวกับที่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่
มีเซ็นเซอร์จำานวนมาก ซึ่งหลายๆ ตัวต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ต 
เชูน IoT เอกสารประกอบ 1 ในบทที่ 1 ได้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำาคัญ 8 เทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องอยูางมากกับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ขัน้ตอนที่ 2: ปรับตามภาคธุรกิจที่เป็นจุดสนใจ

เราได้ระบุภาคธุรกิจที่เป็นจุดสนใจขึ้นชุดหน่ึงเพื่อทำาความเข้าใจ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลเหลูาน้ี ภาคธุรกิจเหลูาน้ีผูานการเลือกโดยอิงตาม 2 ขัน้
ตอน ได้แกู

• การจับกลูุมอุตสาหกรรมที่ระดับเลข 1 หลักของ ISIC 
เป็น ภาคธุรกิจที่กว้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการ
วิเคราะห1์75 ซึ่ง ดูจากความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ของอุตสาหกร รมหน่ึงๆ (โดยอิงตามงานวิจัยที่ผูานมาซึ่ง
ระบุประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีดิจิทัลเหลูาน้ีตูอ
อุตสาหกรรม)176

ภาคผนวก ก1: วิธีการโดยรวม

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Three%20paths%20to%20sustained%20economic%20growth%20in%20Southeast%20Asia/McKinseyGlobal_Institute%20SE%20Asia_Executive%20summary_November%202014.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Three%20paths%20to%20sustained%20economic%20growth%20in%20Southeast%20Asia/McKinseyGlobal_Institute%20SE%20Asia_Executive%20summary_November%202014.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Three%20paths%20to%20sustained%20economic%20growth%20in%20Southeast%20Asia/McKinseyGlobal_Institute%20SE%20Asia_Executive%20summary_November%202014.ashx
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/indias-tech-opportunity-transforming-work-empowering-people
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/indias-tech-opportunity-transforming-work-empowering-people
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177. ในประเทศไทย ภาคธุรกิจทัง้ 10 รายการได้ดำาเนินการตามขัน้ตอนที่ 2

• การจัดลำาดับความสำาคัญของภาคธุรกิจตูางๆ โดยดูจาก
ความสำาคัญที่มีตูอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ซึ่งคำานวณจากสัดสูวนของภาคธุรกิจใน GDP ระดับ
ประเทศ ภาคธุรกิจที่ได้รับเลือกจะต้องมีมูลคูามากกวูา 
1.5% ของ GDP ประเทศ 

การจัดประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) นัน้ไมูรวมอยููในรายชื่อภาคธุรกิจเน่ืองจากมูลคูา
ที่อุตสาหกรรม ICT สร้างให้กับเศรษฐกิจนัน้ขับเคลื่อนโดย
เทคโนโลยีเกือบทัง้หมด และมูลคูาจากเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ภาคธุรกิจน้ีสูวนใหญูจะพบในภาคธุรกิจอื่นๆ ในฐานะปัจจัย
สนับสนุนในการผลิต 

จากขัน้ตอนเหลูาน้ี มีภาคธุรกิจที่ได้รับเลือกทัง้หมด 10 
รายการ177 ได้แกู เกษตรกรรมและอาหาร (รวมถึงการผลิต
อาหาร), ผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ, การศึกษาและการ

ฝึกอบรม, บริการการเงิน, รัฐบาล, สุขภาพ, โครงสร้างพื้น
ฐาน (รวมถึงสาธารณูปโภค เชูน พลังงานและนำ้ าประปา), การ
ผลิต, บริการขนสูง, และทรัพยากร (รวมถึงเหมืองแรู นำ้ ามัน
และก๊าซ)

ขัน้ตอนที่ 3: ระบุการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในภาค
ธุรกิจที่เป็นจุดสนใจ

การใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจที่เป็นจุดสนใจ
และที่มาของคุณคูา (เชูน ลดความสิน้เปลืองในกระบวนการ
ผลิต เสนอสิ่งที่ดีขึ้นให้ผู้บริโภค) ได้รับการระบุโดยอิงจากการ
ศึกษาสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มูุงเน้นทัง้ 8 
เทคโนโลยีโดยละเอียด

การใช้งานเทคโนโลยีเหลูาน้ีรวมถึงตัวขับเคลื่อนมูลคูาทาง
ธุรกิจทีช่ัดเจน เชูน การเฝ้าติดตามผู้ปูวยจากระยะไกลเพื่อให้การ

ระบุเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักที่สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการระบุวูาสำาคัญใน
การขับเคลื่อนมูลคูาทาง
ธุรกิจและผู้บริโภค

รายงานอุตสาหกรรม 
เชูน  สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล, สภาเศรษฐกิจ
โลก

ระบุภาคธุรกิจที่สำาคัญ
ของเศรษฐกิจโดยอิง
ตามความเกี่ยวข้องของ
เทคโนโลยีดังกลูาวและ
ความสำาคัญตูองานและ 
GDP โดยรวม

รายงานเทคโนโลยีที่ระบุ
เทคโนโลยีที่สูงผลตูอ
ภาคธุรกิจ ข้อมูลท้อง
ถิ่นของประเทศเกี่ยว
กับความสำาคัญของภาค
ธุรกิจตูอ GDP และงาน

ทำาความเข้าใจการใช้งาน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน
ภาคธุรกิจที่เป็นจุดสนใจ 
รวมถึงที่มาของมูลคูา

ตรวจสอบรายงาน
เทคโนโลยีในระดับภาค
ธุรกิจ

ประเมินมูลคูา (ในสกุล
เงินท้องถิ่น) ของการใช้
งานเทคโนโลยีเหลูาน้ี
ในแตูละภาคธุรกิจในปี 
2030 ตามกรณีการนำาไป
ใช้งานแบบเต็มรูปแบบ

กรณีศึกษาตูางๆ โดย
ทำาการ “ทดสอบผลลัพธ์
เบื้องต้น” จากบนลงลูาง
ตามการเปรียบเทียบกับ
รายงานวิจัยอื่นๆ เกี่ยว
กับมูลคูาโดยรวมของ
เทคโนโลยี

ระบุเทคโนโลยีดิจิทัล

ขัน้ตอนที่ 1

ปรับตามภาคธุรกิจที่
เป็นจุดสนใจ

ขัน้ตอนที่ 2

ระบุการใช้งานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ
ที่เป็นจุดสนใจ

ขัน้ตอนที่ 3

ประเมินมูลคูาในปี 
2030

ขัน้ตอนที่ 4

กิจ
กร

รม
วิธ

ีกา
ร

เอกสารประกอบ A1:

วิธีการ 4 ขัน้ตอนในการทำาความเข้าใจวิธีที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคผนวก: วิธีการ
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ดูแลในระดับเดียวกับโรงพยาบาลได้ที่บ้านโดยใช้เซ็นเซอร์ขัน้
สูง อุปกรณ์อัจฉริยะทางการแพทย์ และวิทยาการหูุนยนต์ ราย
ชื่อการใช้งานเทคโนโลยีเหลูาน้ีซึ่งจัดหมวดหมููตามภาคธุรกิจ
และเทคโนโลยีดิจิทัลหลักแสดงอยููในเอกสารประกอบ 2 ในบท
ที่ 1 เทคโนโลยีดิจิทัลใหมูๆ หลายอยูาง เชูน บล็อกเชน ได้รับการ
พิจารณาแตูไมูได้นำามาวิเคราะห์เพราะยังคงอยููในชูวงเริ่มต้นและ
วัดคูาประมาณผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ยาก

ขัน้ตอนที่ 4: ประเมินมูลคูาในปี 2030

เราได้ประเมินตัวเลขมูลคูา (ในสกุลเงินท้องถิ่น) ของการใช้งาน
เทคโนโลยีเหลูาน้ีในแตูละภาคธุรกิจในปี 2030 (ตามศักยภาพที่
ประเมินซึ่งเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐาน) 

สถานการณ์ที่นำามาวิเคราะห์คือสถานการณ์ที่มี “การใช้งาน
เต็มรูปแบบ” ซึ่งในสถานการณ์จำาลองน้ีจะอนุมานวูาประเทศ
ประสบความสำาเร็จในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลทัง้ 40 รายการมา
ใช้ใน 10 ภาคธุรกิจได้อยูางเต็มรูปแบบ (100%) สถานการณ์น้ี
จัดขึ้นเพื่อตีกรอบโอกาสประสบความสำาเร็จสูงสุด มีการใช้กรณี
ศึกษาหลายๆ กรณีทัง้จากในบางประเทศและระดับนานาชาติมา
ประกอบการประเมินการใช้งานเทคโนโลยี หลังจากนัน้จึงมีการ
ทดสอบผลลัพธ์เบื้องต้นซึ่งทำาโดยเปรียบเทียบภาคธุรกิจโดยรวม
และคูาประมาณของทัง้ภาคเศรษฐกิจกับรายงานวิจัยอื่นๆ ตัวเลข
ประมาณการเหลูานีไ้มูได้บูงบอกถึง GDP หรือขนาดตลาด 
(รายได้) แตูเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชูน ประสิทธิผล
ในการทำางานที่เพิ่มขึน้ รายได้ที่เพิ่มขึน้ และการประหยัด
ต้นทุน

ตาราง 1 สรุปเมตริกและแหลูงที่มาสำาคัญๆ ที่ใช้ในการประเมิน
โอกาสทางเศรษฐกิจของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
 

ด้านลูางแสดงสมมติฐานและแหลูงข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแตูละอยูางในแตูละภาคธุรกิจ 
โดยสมมติฐานเหลูาน้ีใช้ในการประมาณสถานการณ์การ “ใช้
เทคโนโลยีอยูางเต็มรูปแบบ” ในปี 2030

ภาคผนวก ก2: แหลูงที่มา สมมติฐาน และแนวทางเฉพาะ

ตาราง 1: เมตริกและแหลูงที่มาสำาคัญสำาหรับการประเมินโอกาสทางเศรษฐกิจ

GDP / GDP ตูอหัว

จำานวนประชากร

คูาจ้าง

อัตราแลกเปลี่ยน

แรงงาน

เมตริก: แหลูงที่มา:

• สถิติ GDP จากธนาคารโลก
• คูาประมาณการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงจากกองทุนการเงินระหวูางประเทศ (IMF)
• สำานักงานสถิติแหูงชาติ

• ชุดข้อมูลประชากรจากสำานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแหูงสหประชาชาติ

• สำานักงานสถิติแหูงชาติ

• OFX

• องค์การแรงงานระหวูางประเทศ (ILO)
• สถิติด้านแรงงานจากธนาคารโลก
• สำานักงานสถิติแหูงชาติ

ภาคผนวก: วิธีการ
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178. Thailand Development Research Institute (2017). Agriculture 4.0: Obstacles and how to break through. ดูได้ที่: https://tdri.or.th/en/2017/06/agriculture-4-0-obstacles-break/ 
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183. PricewaterhouseCoopers (2015), Food fraud vulnerability assessment. ดูได้ที่: https://www.pwc.com/sg/en/industries/assets/food-fraud-vulnerability-assessment.pdf 
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การเพิ่ม
ประสิทธิภาพจาก
ข้อมูลสำาหรับการ
ผลิตเน้ือสัตว์และ
พืชผล

เทคโนโลยี IoT เพื่อ
ชูวยลดขยะอาหาร
ในซัพพลายเชน

การใช้เซ็นเซอร์ 
รวมไปถึงเทคนิค
การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูล
เพื่อรับประกันความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ของผลิตภัณฑ์
อาหาร และคาด
การณ์ลูวงหน้าวูา
อาจมีปัญหาเกิดขึน้
เมื่อใด

ประเมินโดยอิงตามประสิทธิผลที่ได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การประหยัดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรในการเพาะปลูกน้อยลง 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2017) พบวูา 2 ปีหลังจาก
ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแมูนยำา ชาวไรูชาวนาในประเทศสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ 27% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีในบริบทภูมิทัศน์การเกษตรของประเทศและ GDP ของ
ภาคการเกษตร

ประเมินโดยอิงตามรายได้เพิ่มเติมที่ได้จากการที่ขยะอาหารในซัพพลาย
เชนลดลง สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2014) ประเมินวูา 10-15% 
ของขยะอาหารทัง้หมดในซัพพลายเชนสามารถนำากลับมาใช้ได้ผูาน
การจัดการซัพพลายเชนด้วยเทคโนโลยี คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากขยะอาหารรายปีจากซัพพลายเชนซึ่งคาดการณ์วูาจะเพิ่ม
ปริมาณในอัตราคงที่

ประเมินโดยอิงตามต้นทุนที่ประหยัดได้จากการลดปริมาณอาหารเสีย
จากการปนเป้ือน Fast Company (2017) รายงานวูาการปรับปรุงความ
สามารถในการติดตามอาหารผูานเทคโนโลยีการตรวจจับ ติดตาม และ
ตรวจสอบข้อมูล จะชูวยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่อาหารจะมาถึงร้านค้าปลีก
โดยมีความสดตามเป้าหมายจาก 30% ไปอยููที่ 90% ไพรซ์วอเตอร์เฮา
ส์คูเปอร์ส (2015) ประมาณการวูามูลคูาความเสียหายจากการปลอม
อาหาร (Food Fraud) ทัว่โลก ซึ่งคำานวณจากยอดขายที่เสียไปจากผล
เสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพอยููที่ระหวูาง 3-4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ตูอปี 
มูลคูาความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากการปลอมอาหารนัน้อิงจากคูาประมาณ
ของอุปสงค์ทางด้านอาหารทัว่โลกที่เพิ่มขึ้นโดยองค์การอาหารและ
การเกษตร คูาประมาณในระดับประเทศของปริมาณอาหารเสียจากการ
ปนเป้ือนคำานวณจากสัดสูวนสัมพัทธ์ตูอ GDP ในระดับโลก

คำาอธิบาย

1. เทคโนโลยีการเกษตรแมูนยำา

2. การจัดการซัพพลายเชน

3. เทคโนโลยีความปลอดภัยด้านอาหาร

เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

รายได้เพิ่มขึน้

ประหยัดต้นทุน

แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

เกษตรกรรมและอาหาร

• สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย
(2017)178

• ธนาคารโลก179

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล
(2014)180

• Food and Land Use 
Coalition181

• Fast Company (2017)182

• ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
(2015)183

• องค์การอาหารและ
การเกษตรแหูง
สหประชาชาต1ิ84
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ประสิทธิผลที่เพิ่ม
ขึน้จากการนำา
เสนอสินค้าปลีก
ผูานชูองทาง
ดิจิทัล ซึ่งชูวยลด
ต้นทุนด้านแรงงาน 
สินค้าคงคลัง และ
อสังหาริมทรัพย์

การใช้ IoT เพื่อลด
ปัญหาสินค้าหมด
สต็อก

การใช้บริการ
อัตโนมัติและ AI 
เพื่อเช็คอินเข้า
โรงแรมจากระยะ
ไกล

การใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญู
เพื่อคาดการณ์
พฤติกรรมของผู้
บริโภค

ประเมินโดยอิงตามประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นจากการนำาเสนอสินค้าผูานชูอง
ทางดิจิทัล สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2013) ประเมินวูาประสิทธิผล
ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าผูานชูองทางดิจิทัลอยููที่ 6-15% ซึ่งเป็นคูาที่
ได้จากความจำาเป็นด้านแรงงานที่ลดลง ประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากยอดขายสินค้าปลีกผูานอีคอมเมิร์ซในประเทศ และคูาใช้
จูายในการดำาเนินการ (อนุมานวูาอัตราการเติบโตนัน้เป็นไปอยูางคงที่) 

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการกับยอดขายที่อาจ
เสียไปเน่ืองจากสินค้าหมดสต็อก สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2013) 
ประมาณการวูาสินค้าหมดสต็อกนัน้สูงผลให้ยอดขายสินค้าปลีกลดลง
ไปราว 4% ซึ่งมูลคูาที่เสียไปน้ีสามารถคืนกลับมาได้ราว 35-40% โดย
ใช้ IoT คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากยอดขายสินค้าปลีกใน
ประเทศ

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการยืนยันตัวตนใน
โรงแรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (2018) 
ประมาณการวูารายได้จากโรงแรมอาจเพิ่มขึ้น 10% ผูานการใช้ AI 
ขณะที่ Vulcan Post รายงานวูาโดยปกติแล้วกระบวนการยืนยันตัวตน
ในโรงแรมแตูละครัง้จะใช้เวลา 10 นาที การทูองเที่ยวสิงคโปร์ประมาณ
การวูาระบบพิสูจน์ตัวตนของแขกทางอิเล็กทรอนิกส์จะลดขัน้ตอนที่
ต้องใช้ตัวบุคคล และลดเวลาเช็คอินได้สูงสุด 70% คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากรายได้ของโรงแรม

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโปรโมชันที่ตรงใจนักทูองเที่ยว
มากขึ้น บอสตัน คอนซัลติง้ กรุ๊ป (2020) ประมาณการวูาแบรนด์ตูางๆ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 6-10% จากการผสานรวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ ์
เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ปรับเฉพาะบุคคล คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากรายได้ของธุรกิจทูองเที่ยว

1. การค้าปลีกและชูองทางการตลาดดิจิทัล

2. การจัดการสินค้าคงคลังที่รองรับ IOT

3. การบริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติและ AI ในโรงแรม

4. การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเดินทาง

เพิ่มประสิทธิผล

รายได้เพิ่มขึน้

รายได้เพิ่มขึน้

รายได้เพิ่มขึน้

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013)185

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013)186

• คอลลิเออร์ส อินเตอร์
เนชัน่แนล (2018)187

• The Vulcan Post 
(2018)188

• การทูองเที่ยวสิงคโปร์ 
(2019)189

• บอสตัน คอนซัลติง้ กรุ๊ป
(2020)190
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https://www.hoteliermiddleeast.com/34362-ai-and-automation-to-increase-hotel-revenues-by-10
https://vulcanpost.com/704429/gtriip-digital-hotel-check-in-singapore/
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/industry-wide-initiativestotransformhotelsforsustainablegrowth.html
https://www.bcg.com/publications/2020/bionic-revenue-management-travel-tourism
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191. The Straits Times (2017), “Delivery sales drive up eateries’ revenues.” ดูได้ที่: https://www.straitstimes.com/business/delivery-sales-drive-up-eateries-revenues 
192. McKinsey Global Institute (2015), A labour market that works: Connecting talent with opportunity in the digital age.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/connecting-talent-with-opportunity-in-the-digital-age 
193. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
194. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
195. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
196. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 

การใช้บริการ
ออนไลน์เดลิเวอรี 

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับคำาสัง่ซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มทางออนไลน์ The Straits Times (2017) รายงานวูาร้าน
อาหารมีรายได้เพิ่มขึ้น 15% หลังจากรูวมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษทั
สูงอาหาร คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากรายได้จากการขาย
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ

5. บริการสูงอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทางออนไลน์ รายได้เพิ่มขึน้

• The Straits Times 
(2017)191

การใช้แพลตฟอร์ม
ข้อมูลงานทาง
ออนไลน์และการจับ
คููโปรไฟล์ผู้สมัครกับ
งานที่มีโดยใช้อัลกอ
ริทึม

การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อมอบ
โอกาสในการเรียน
รู้เฉพาะบุคคลและ
เรียนรู้จากทางไกล
ให้แกูนักเรียน

โอกาสในการเรียน
รู้ตลอดชีวิตซึ่งนำา
เสนอในรูปแบบ
ดจิทิลัชวูยใหผ้้คูนได้
รับทักษะใหมูๆ

ประเมินโดยอิงจากอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นซึ่งมีผลตูอ GDP โดย 
สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2015) ประมาณการวูาผลกระทบตูออัตรา
การจ้างงานในประเทศตูางๆ แตกตูางกันไป ขึ้นอยููกับลักษณะเฉพาะ
ของตลาดแรงงาน ระดับการศึกษาและรายได้ และแนวโน้มจำานวน
ประชากรตามชูวงอายุของประเทศนัน้ๆ คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากอัตราการจ้างงานของประเทศ แรงงาน และ GDP ตูอหัว

ประเมินโดยอิงจาก GDP ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น 
สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาการเรียนรู้ที่ปรับให้
เหมาะกับแตูละบุคคลจะเพิ่มอัตราการจ้างงานได้ 0.5% ในประเทศราย
ได้สูง และ 0.9% ในประเทศอื่นๆ การแบูงระดับรายได้ของประเทศอิง
จากคำาจำากัดความของธนาคารโลก คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณ
จากอัตราการจ้างงานของประเทศ แรงงาน และ GDP ตูอหัว 

ประเมินโดยอิงจาก GDP ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น 
สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาโปรแกรมปรับปรุง
ทักษะทางออนไลน์จะเพิ่มอัตราการจ้างงานขึ้น 0.1% ในประเทศ “ราย
ได้สูง” และ 0.3% ในประเทศ “รายได้ปานกลาง” คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากอัตราการจ้างงานของประเทศ แรงงาน และ GDP 
ตูอหัว 

1. ศูนย์อาชีพอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มงานดิจิทัล

2. การเรียนรู้เฉพาะบุคคล

3. โปรแกรมการปรับปรุงทักษะแรงงานออนไลน์

GDP เพิ่มขึน้

GDP เพิ่มขึน้

GDP เพิ่มขึน้

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2015)192

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018)193

• ธนาคารโลก194

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018)195

• ธนาคารโลก196

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

ผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ (ตูอ)

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

การศึกษาและการฝึกอบรม

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.straitstimes.com/business/delivery-sales-drive-up-eateries-revenues
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197. McKinsey Global Institute (2014), China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity and growth.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/chinas-digital-transformation 
198. McKinsey Global Institute (2019), Bracing for consolidation: The quest for scale. ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20
Insights/Bracing%20for%20consolidation%20in%20Asia%20Pacific%20banking%20The%20quest%20for%20scale/Asia-Pacific-Banking-Review-2019-vF.pdf 
199. Juniper Research (2017), How Reg Tech can save banks billions. ดูได้ที่: https://www.juniperresearch.com/document-library/white-papers/how-regtech-can-save-banks-billions 
200. KPMG (2013), The cost of compliance. ดูได้ที่: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/07/Cost-of-Compliance.pdf 

เพิ่มเงินกู้ยืมแกู
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยูอม 
(SME) ที่มีอัตรา
กำาไรสูงขึน้เน่ืองจาก
ข้อมูลขนาดใหญู

การใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อลดต้นทุนการ
ดำาเนินการและ
ความเสี่ยง รวม
ถึงปรับปรุงการให้
บริการ

การใช้ AI และ
แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อ
ใช้ระบบอัตโนมัติ
ในการตรวจสอบ
เอกสาร การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และงานอื่นๆ ใน
ด้านการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดที่ต้องทำา
เป็นประจำา

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเงินกู้ยืมแกู SME ที่
มีอัตรากำาไรสูงขึ้น สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2014) ประมาณการ
วูาการให้เงินกู้ยืมแกู SME จะเพิ่มขึ้น 16-33% จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญู โดยมีอัตรากำาไรเพิ่มขึ้นระหวูาง 1.4-1.8% คูาประมาณใน
ระดับประเทศคำานวณจากมูลคูาเงินให้กู้แกู SME รวมรายปี

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายที่ประหยัดได้จากการทำาให้เป็นดิจิทัล เชูน 
การต้อนรับลูกค้าใหมูทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยชน์จากแมชชีน
เลิร์นนิงและวิทยาการหูุนยนต์เพื่อปรับปรุงการดำาเนินการ และการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แบบสาธารณะเพื่อลดปริมาณการ
ประมวลผล สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2019) ประมาณการวูาการ
ประหยัดต้นทุนจากบริการธนาคารดิจิทัลในเกาหลีใต้อยููที่ 1.5% มูลคูา
ต้นทุนที่ประหยัดได้ในระดับประเทศคำานวณจากต้นทุนการดำาเนินงาน
ในภาคธุรกิจการธนาคารในประเทศ

ประเมินโดยอิงจากการประหยัดต้นทุนที่ใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เกิดจากเทคโนโลยีเหลูาน้ี Juniper 
Research (2017) ประมาณการวูาการใช้เทคโนโลยีเหลูาน้ีอาจชูวย
ให้ไมูต้องเสียรายจูายที่ใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้สูงสุดถึง 
50% ขณะที่เคพีเอ็มจี (2013) ระบุวูารายจูายที่ใช้ในการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดนัน้คิดเป็น 10% ของคูาใช้จูายโดยเฉลี่ยในการดำาเนินงานของ
ธนาคาร คูาประมาณในระดับประเทศของการประหยัดคูาใช้จูายในด้าน
ประสิทธิภาพคำานวณจากต้นทุนในภาคธุรกิจการธนาคารในประเทศ

2. บริการธนาคารดิจิทัล

3. REG TECH

ประหยัดต้นทุน

ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2014)197

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2019)198

• Juniper Research 
(2017)199

• เคพีเอ็มจี (2013)200
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บริการการเงิน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญู (BIG DATA) รายได้เพิ่มขึน้
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203. Public Procurement Service (2012), e-Procurement Experience in Korea: Implementation and Impact.
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204. Bill & Melinda Gates Foundation and AlphaBeta (2018), Digital Innovation in Public Financial Management (PFM): Opportunities and implications for low-income 
countries. ดูได้ที่: https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2018/07/pfm-technology-paper-long-version.pdf 

การใช้ซอฟต์แวร์
ระบบคลาวด์เพื่อลด
ต้นทุน

การลดคูาใช้จูาย
ในการดำาเนินงาน
จากการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ประหยัดคูาใช้จูาย
โดยใช้การจัดซือ้
จัดจ้างผูานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

การใช้ข้อมูลขนาด
ใหญูและข้อมูลตาม
ตำาแหนูงที่ตัง้เพื่อ
ปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษี

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายโดยประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้การ
ประมวลผลแบบคลาวด์ โดยเฉพาะอยูางยิ่งการลดคูาใช้จูายในสูวนของ
ฮาร์ดแวร์ อินโฟเวิลด์ (2019) รายงานวูาบริษทัตูางๆ ลดคูาใช้จูายลง
ได้ 25-55% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายด้านฮาร์ดแวร์และด้าน ICT ของรัฐบาล 

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายในการดำาเนินงานที่ลดลงจากการย้าย
บริการตูางๆ ไปใช้ระบบออนไลน์ แบบฟอร์มภาษทีี่กรอกไว้ลูวงหน้า 
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และแดชบอร์ดประสิทธิภาพ สถาบัน
แมคคินซีย์โกลบอล (2011) ประมาณการวูาทวีปยุโรปลดคูาใช้
จูายในการดำาเนินงานได้ราว 15-20% หลังจากเปลี่ยนมาใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษายังรายงานวูาคูาใช้จูายที่ลดลงดังกลูาวคิดเป็น
ประมาณ 20-25% ของรายจูายภาครัฐ คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากคูาใช้จูายในการดำาเนินงานของรัฐบาล

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายในการทำาธุรกรรมที่ลดลงจากการเปลี่ยน
มาใช้การจัดซื้อจัดจ้างผูานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการของรัฐบาล 
ในเกาหลีใต้ สำานักงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประมาณการวูารัฐบาล
ประหยัดคูาใช้จูายในการทำาธุรกรรมลงได้ปีละ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
จากคูาแรงงานที่ลดลง ชูวงเวลานำาการผลิต (Lead Time) ที่ลดลง 
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ประเมินโดยอิงจากการจัดเก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลขนาด
ใหญูและบริการที่ใช้ระบบ GIS ในบราซิล รัฐบาลจัดเก็บภาษรีะดับ
รัฐบาลกลางได้เพิ่มขึ้น 13% ผูานการใช้ข้อมูลขนาดใหญูในการตรวจ
สอบแบบแสดงรายการภาษขีององค์กร คูาประมาณในระดับประเทศ
คำานวณจากอัตราการหนีภาษขีองประเทศ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 
GDP ในบราซิล

2. บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. การจัดซือ้จัดจ้างผูานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การจัดเก็บภาษีที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ประหยัดต้นทุน

ประหยัดต้นทุน

เก็บภาษีได้มากขึน้

• อินโฟเวิลด์ (2019)201

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2011)202

• สำานักงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ203

• มูลนิธิบิลและเมลินดา
เกตส์และ AlphaBeta 
(2018)204

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

รัฐบาล

1. การประมวลผลแบบคลาวด์  ประหยัดต้นทุน

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.infoworld.com/article/3445206/can-the-cloud-save-you-money-these-companies-say-yes.html
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/McKinsey_Global_Institute_big_data_full_report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/McKinsey_Global_Institute_big_data_full_report.ashx
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201207/20120710ATT48620/20120710ATT48620EN.pdf
https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2018/07/pfm-technology-paper-long-version.pdf
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205. McKinsey & Company (2017), Government productivity: Unlocking the $3.5 trillion opportunity. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/The%20opportunity%20in%20government%20productivity/Government-
Productivity-Unlocking-the-3-5-Trillion-Opportunity-Full-report.pdf?shouldIndex=false 
206. McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies 
207. World Bank statistics on current health expenditure. ดูได้ที่: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS 
208. Goldman Sachs (2015), The digital revolution comes to US healthcare. 
ดูได้ที่: https://massdigitalhealth.org/sites/mehi/files/documents/eHealth_Cluster/The%20Digital%20Revolution%20comes%20to%20US%20Healthcare_GoldmanSachs_2015.pdf 

การใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลในการชำาระ
เงินด้วยการโอนเงิน
ของรัฐบาล

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายที่ลดลงจากการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ระบุผู้มีสิทธิไ์ด้รับการชำาระเงินด้วยการโอนเงินของรัฐบาล แมคคินซีย์
แอนด์คอมปะนีประมาณการวูาการชำาระเงินด้วยการโอนเงินของรัฐบาล
ทัว่โลกราว 5-10% เป็นการชำาระเงินที่ไมูถูกต้อง ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจาก GDP 
ของประเทศ

5. การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการชำาระเงินด้วยการโอนเงินของรัฐบาล ประหยัดต้นทุน

• แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2017)205

การใช้ระบบติดตาม
ทางไกลเพื่อปรบัปรงุ
การดูแลผู้ปูวย

การใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อให้คำาปรึกษา
ทางการแพทย์

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายที่ประหยัดได้ของระบบบริการสุขภาพจาก
จำานวนการเข้าโรงพยาบาลที่ลดลง ระยะเวลาอยููในโรงพยาบาลที่ลดลง
ของผู้ปูวย และกระบวนการทางการแพทย์ที่ลดลง สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013) ประมาณการวูาระบบเหลูาน้ีจะลดจำานวนการเข้าโรง
พยาบาล ระยะเวลาที่ผู้ปูวยอยููในโรงพยาบาล และจำานวนขัน้ตอนที่ใช้
กับผู้ปูวยโรคเรื้อรัง ซึ่งชูวยประหยัดคูาใช้จูายในระบบบริการสุขภาพ
ได้ 10-20% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากคูาประมาณของ
ธนาคารโลกเกี่ยวกับคูาใช้จูายรวมด้านการดูแลสุขภาพ และสัดสูวนตูอ
คูาใช้จูายของประเทศในการดูแลผู้ปูวยโรคเรื้อรัง

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายที่ประหยัดได้ของระบบดูแลสุขภาพจาก
จำานวนการไปพบแพทย์ที่ลดลง โกลด์แมน แซคส์ (2015) ประมาณ
การวูาระบบบริการสุขภาพของสหรัฐฯ จะประหยัดเงินได้ 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยการนำาบริการด้านสุขภาพทางไกลมาใช้ คูาประมาณ
ในระดับประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายสัมพัทธ์ด้านการดูแลสุขภาพของ
ประเทศ 

1. การติดตามผู้ปูวยทางไกล 

2. การใช้งานบริการด้านสุขภาพทางไกล

ประหยัดต้นทุน 

ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013)206

• ธนาคารโลก207

• โกลด์แมน แซคส์ 
(2015)208

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

รัฐบาล (ตูอ)

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

สุขภาพ

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/The%20opportunity%20in%20government%20productivity/Government-Productivity-Unlocking-the-3-5-Trillion-Opportunity-Full-report.pdf?shouldIndex=false
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/The%20opportunity%20in%20government%20productivity/Government-Productivity-Unlocking-the-3-5-Trillion-Opportunity-Full-report.pdf?shouldIndex=false
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
https://massdigitalhealth.org/sites/mehi/files/documents/eHealth_Cluster/The%20Digital%20Revolution%20comes%20to%20US%20Healthcare_GoldmanSachs_2015.pdf
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209. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
210. UN Population Division (2018). ดูได้ที่: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ 
211. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 
212. EU Intellectual Property Office (2016), The economic cost of IPR infringement in the pharmaceutical industry.
ดูได้ที่: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-pharmaceutical-sector 
213. McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies 
214. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
215. UN Population Division (2018). ดูได้ที่: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ 
216. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 

การใช้ IoT และการ
วิเคราะห์ขัน้สูงเพื่อ
ตรวจจับยาปลอม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในเครื่องมือแพทย์
ที่ฝังในรูางกาย 
อุปกรณ์อัจฉริยะ
ทางการแพทย์ และ
อุปกรณ์แบบสวม
ใสูเพื่อให้การดูแล
เฉพาะบุคคลและ
การดูแลแบบคาด
การณ์ลูวงหน้า

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายที่ประหยัดได้จากจำานวนยาปลอมใน
ประเทศที่ลดลงเน่ืองจากอัตราการตรวจจับที่สูงขึ้น สำานักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาแหูงสหภาพยุโรป (2016) ประมาณการวูามูลคูาความเสีย
หายของยาปลอมตูออุตสาหกรรมยาในยุโรปอยููที่ปีละ 1 หมื่นล้านยูโร 
สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2013) ประเมินวูาเทคโนโลยีน้ีจะชูวยให้
ตรวจสอบยาทัง้หมดที่ขายได้ราว 30-50% โดยมีอัตราความสำาเร็จอยูู
ระหวูาง 80-100% คูาประมาณในระดับประเทศของความเสียหายจาก
ยาปลอมของประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายสัมพัทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ
ของประเทศ 

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจที่มาจากการลดลงของปีสุขภาวะ
ที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (DALYs) เน่ืองจาก
มาตรการปรับปรุงด้านสุขภาพด้วยข้อมูลในเครื่องมือตูางๆ สถาบัน
แมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาอุปกรณ์อัจฉริยะทางการ
แพทย์ชูวยลด DALYs ได้ 1% ในประเทศรายได้สูง และ 0.6% ใน
ประเทศอื่นๆ มูลคูาทางเศรษฐกิจได้จากการนำาคูาดังกลูาวไปคูณด้วย 
GDP ตูอหัว รายได้ของประเทศจะแบูงประเภทตามคำาจำากัดความของ
ธนาคารโลก คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากขนาดประชากร
ของประเทศและ GDP ตูอหัว และประมาณโดยอิงตามสัดสูวนของ
ประชากรที่ปูวยด้วยโรคเรื้อรัง

4. การตรวจจับยาปลอม 

5. อุปกรณ์และอุปกรณ์สูวมใสูอัจฉริยะทางการแพทย์

ประหยัดต้นทุน 

GDP เพิ่มขึน้

การใช้การวิเคราะห์
เพื่อให้การดูแลด้าน
สุขภาพแบบกำาหนด
เป้าหมายขัน้สูง
สำาหรับประชากรที่มี
ความเสี่ยง

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจที่มาจากการลดลงของปีสุขภาวะ
ที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (DALYs) เน่ืองจาก
การให้การดูแลด้านสาธารณสุขที่รวดเร็ว สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018) ระบุวูาผลกระทบที่วัดได้และสำาคัญที่สุดนัน้อยููที่สุขภาพของ
มารดาและบุตร รวมถึงสุขลักษณะและสุขอนามัยสาธารณะ โดยมีการ
ประมาณวูาประเทศ “รายได้สูง” จะลด DALYs ได้ประมาณ 0.4% 
ขณะที่ตัวเลขของประเทศอื่นๆ จะอยููที่ราว 1.5% ทัง้น้ีรายได้ของ
ประเทศจะแบูงประเภทตามคำาจำากัดความของธนาคารโลก มูลคูา
ทางเศรษฐกิจได้จากการนำาคูาดังกลูาวไปคูณด้วย GDP ตูอหัว และ
ประมาณโดยอิงตามสัดสูวนของประชากรที่ปูวยด้วยโรคเรื้อรัง คูา
ประมาณในระดับประเทศคำานวณจากขนาดประชากรของประเทศและ 
GDP ตูอหัว 

3. วิธีการทางสาธารณสุขแบบอิงข้อมูล  GDP เพิ่มขึน้

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018)209

• กองประชากรแหูง
สหประชาชาติ (2018)210

• ธนาคารโลก211

• สำานักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหูงสหภาพยุโรป 
(2016)212

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013)213

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2018)214

• กองประชากรแหูง
สหประชาชาติ (2018)215

• ธนาคารโลก216

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

สุขภาพ (ตูอ)

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-pharmaceutical-sector
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
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217. McKinsey Global Institute (2014), India’s technology opportunity: Transforming work, empowering people. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/Indias%20tech%20opportunity%20
Transforming%20work%20empowering%20people/McKinsey_Global_Institute%20India%20tech_Executive%20summary_December%202014.ashx  
218. World Bank statistics on current health expenditure. ดูได้ที่: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
219. Transparency Market Research (2018), “Electronic Health Records Market”. ดูได้ที่: https://www.transparencymarketresearch.com/electronic-health-records-market.html
220. The International Herald Tribune (2011), “To build a better grid”. ดูได้ที่: https://www.nytimes.com/2011/07/29/business/global/to-build-a-better-grid.html?_r=1&pagewanted=all 
221. World Bank statistics on electric power consumption. ดูได้ที่: https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
222. Business and Sustainable Development Commission (2017), Valuing the SDG prize: Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth. 
ดูได้ที่: http://businesscommission.org/our-work/valuing-the-sdg-prize-unlocking-business-opportunities-to-accelerate-sustainable-and-inclusive-growth
223. McKinsey Global Institute (2013), Infrastructure productivity: How to save NZ$1 trillion a year.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/infrastructure-productivity 
224. Global Infrastructure Outlook on forecasting infrastructure investment needs and gaps. ดูได้ที่: https://outlook.gihub.org/ 

การใช้ระบบ
เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ผูาน
ระบบคลาวด์

ประเมินโดยอิงจากเวลาที่ประหยัดได้รวมกัน (เชูน เวลาของแพทย์
และพยาบาลที่ประหยัดได้) จากการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
(EHR) โดยสถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2014) ประมาณการวูาการใช้
ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์อยูางแพรูหลายสามารถเพิ่มมูลคูาทาง
เศรษฐกิจของอินเดียได้ปีละ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในระดับโลกของ EHR นัน้ประมาณโดยคำานวณจากสัดสูวน
คูาใช้จูายด้านการดูแลสุขภาพในอินเดียตูอคูาใช้จูายในระดับโลก คูา
ประมาณในระดับประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายสัมพัทธ์ด้านการดูแล
สุขภาพของประเทศตามข้อมูลจากธนาคารโลก และอัตราการเติบโต
ของตลาด EHR ทัว่โลก

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2014)217

• ธนาคารโลก218

• Transparency Market 
Research219

การใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารดิจิทัล
ในการตรวจจับและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขูายไฟฟ้า

การใช้แพลตฟอร์ม
การสร้างแบบจำาลอง
แบบผสานรวมเพื่อ
จำาลองผลกระทบตูอ
คูาใช้จูายและระยะ
เวลาการกูอสร้าง
ของการตัดสินใจ
ตูางๆ ในการวางแผน 
การออกแบบ การ
กูอสร้าง การดำาเนิน
งาน และการบำารุง
รักษาโครงการ

ประเมินโดยอิงจากต้นทุนที่ลดได้จากการประหยัดพลังงานเน่ืองจาก
การบริโภคที่ลดลงและการปรับปรุงประสิทธิภาพ International Herald 
Tribune (2018) รายงานวูาบรรดาวิศวกรตูางระบุวูาสามารถประหยัด
พลังงานได้ 5-10% จากการใช้สมาร์ทกริด คูาประมาณระดับประเทศอิง
จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม Business & Sustainable Development 
Commission (2017) ประมาณการวูาราคาไฟฟ้าขายสูงโดยเฉลี่ยทัว่
โลกอยููที่ 100 เหรียญสหรัฐฯ/เมกะวัตต์-ชัว่โมง 

ประเมินโดยอิงจากต้นทุนที่ลดลงจากการทำางานรูวมกันที่ดีขึ้นระหวูาง
ตัวแปรในการพัฒนาตูางๆ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ตูอเน่ืองเกี่ยวกับคูา
ใช้จูายของโครงการ สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2013) ประมาณการ
วูาการปรับปรุงการสูงมอบโครงการจะชูวยลดคูาโครงสร้างพื้นฐานลง
ได้ราว 15% โดย 15-25% ของต้นทุนที่ลดได้เหลูาน้ีมาจากเทคโนโลยี 
5D BIM คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายในภาคธุรกิจ
กูอสร้างในประเทศ

2. 5D BIM และเทคโนโลยีการจัดการโครงการ  ประหยัดต้นทุน

• The International Herald 
Tribune (2011)220

• ธนาคารโลก221 
• Business and 

Sustainable 
Development 
Commission (2017)222

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013)223

• Global infrastructure 
Outlook224

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

สุขภาพ (ตูอ)

6. เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  ประหยัดต้นทุน

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

โครงสร้างพืน้ฐาน

1. สมาร์ทกริด ประหยัดต้นทุน

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/Indias%20tech%20opportunity%20Transforming%20work%20empowering%20people/McKinsey_Global_Institute%20India%20tech_Executive%20summary_December%202014.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/Indias%20tech%20opportunity%20Transforming%20work%20empowering%20people/McKinsey_Global_Institute%20India%20tech_Executive%20summary_December%202014.ashx
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
https://www.transparencymarketresearch.com/electronic-health-records-market.html
https://www.nytimes.com/2011/07/29/business/global/to-build-a-better-grid.html?_r=1&pagewanted=all
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://businesscommission.org/our-work/valuing-the-sdg-prize-unlocking-business-opportunities-to-accelerate-sustainable-and-inclusive-growth
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/infrastructure-productivity
https://outlook.gihub.org/
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225. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
226. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 
227. UNESCO-IHE (2011), National Water Footprint Accounts. ดูได้ที่: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf 
228. Business and Sustainable Development Commission (2017), Valuing the SDG prize: Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth.
229. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
230. IPCC estimates on global greenhouse gas emissions. ดูได้ที่: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data  
231. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 
232. Business and Sustainable Development Commission (2017), Valuing the SDG prize: Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth.

การใช้ข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์เพื่อชูวย
ให้บำารุงรักษาได้
ทัง้แบบทันทีและ
คาดการณ์ลูวงหน้า 
โดยลดระยะเวลาที่
ทำางานไมูได้ให้เหลือ
น้อยลงที่สุด

การใช้เครือขูาย
เซ็นเซอร์ด้าน
กายภาพ การกัก
เก็บพลังงาน และ
การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
การใช้ทรัพยากร
ของอาคารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้ และลดการใช้
พลังงานและนำ ้า รวม
ทัง้ลดการปลูอยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจของประโยชน์จากการใช้งานกับ
ระบบขนาดใหญู ซึ่งรวมถึงการบำารุงรักษาระบบขนสูงสาธารณะแบบ
คาดการณ์ลูวงหน้า รวมทัง้การควบคุมและตรวจจับนำ้ ารัว่ซึม สถาบัน
แมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาระบบขนสูงสาธารณะที่
คาดการณ์เวลาได้ลูวงหน้าจะลดเวลาเดินทางได้เฉลี่ย 2.3% ในประเทศ 
“รายได้สูง” และ 1.4% ในประเทศอื่นๆ ขณะที่การควบคุมและตรวจ
จับนำ้ ารัว่ซึมนัน้ สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูา
ปริมาณการใช้นำ้ าจะลดลง 1.4% ในประเทศ “รายได้สูง” และใช้คูา
ประมาณระดับประเทศในประเทศอื่นๆ รายได้ของประเทศจะแบูง
ประเภทตามคำาจำากัดความของธนาคารโลก Business & Sustainable 
Development Commission (2017) ประมาณการวูาราคาคูานำ้ าเฉลี่ย
ทัว่โลกอยููที่ 0.90 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากเวลาเดินทางเฉลี่ยของประเทศ, จำานวนประชากร, 
GDP ตูอหัว และการบริโภคนำ้ าในประเทศ 

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจของการปลูอยก๊าซเรือน
กระจก (GHG) และการใช้นำ้ าที่ลดลงจากการใช้ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาประเทศ 
“รายได้สูง” ปลูอย GHG ลดลง 2.9% และใช้นำ้ าลดลง 1.7% ขณะ
ที่ตัวเลขในประเทศอื่นๆ อยููที่ 1.4% และ 1.1% รายได้ของประเทศ
จะแบูงประเภทตามคำาจำากัดความของธนาคารโลก คูาประมาณระดับ
ประเทศอิงจากการปลูอยก๊าซเรือนกระจกและการใช้นำ้ าของอาคาร 
Business & Sustainable Development Commission (2017) 
ประมาณการวูาราคาคูานำ้ าเฉลี่ยทัว่โลกอยููที่ 0.90 เหรียญสหรัฐฯ/
ลูกบาศก์เมตร และราคาของ GHG อยููที่ 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
(ราคาที่ใช้เป็นตัวแทนทัว่โลกเทียบได้ครูาวๆ กับมูลคูาที่ใช้จูงใจให้
อุตสาหกรรมตูางๆ ลดการปลูอยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้อง
ตามข้อตกลงการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไมูเกิน 2 องศา) 

4. อาคารอัจฉริยะ ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018)225

• ธนาคารโลก226

• ยูเนสโก-ไอเอชอี (2011)227 
• Business and 

Sustainable 
Development 
Commission (2017)228

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2018)229

• ไอพีซีซ2ี30

• ธนาคารโลก231 
• Business and 

Sustainable 
Development 
Commission (2017)232

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

โครงสร้างพืน้ฐาน (ตูอ)

3. เทคโนโลยีการบำารุงรักษาแบบคาดการณ์ลูวงหน้า ประหยัดต้นทุน

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
https://waterfootprint.org/media/downloads/Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
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233. McKinsey Global Institute (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation 
234. McKinsey & Company (2017), Additive manufacturing: A long-term game changer for manufacturers. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/additive-manufacturing-a-long-term-game-changer-for-manufacturers 
235. McKinsey Global Institute (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity. 
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation 
236. McKinsey & Company (2017), A future that works: Automation, employment, and productivity. ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/
digital%20disruption/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that-works-executive-summary-mgi-january-2017.ashx

การใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญู
เพื่อคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า
และวางแผนเกี่ยว
กับวัตถุดิบ

การใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มิติ
แบบไดนามิกที่ใช้
ทรัพยากรอยูาง
มีประสิทธิภาพ 
และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
การผลิตที่รวดเร็ว
และตรงเวลา

การเพิ่มประสิทธิผล
ในการทำางาน
ผูานการใช้ระบบ
อัตโนมัติในการ
ทำางานทั่วไปและงาน
ที่เกิดขึน้ซำา้ๆ

การประหยัดต้นทุน
ในการดำาเนินด้วย
การจัดการซัพพลาย
เชนที่รองรับ IoT 
และการจัดการเครือ
ขูายกระจายสินค้า

ประเมินโดยอิงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจับคููอุปสงค์-อุปทานที่
แมูนยำามากขึ้นซึ่งนำาไปสููยอดขายที่สูงขึ้น สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2011) ประมาณอัตรากำาไรที่เพิ่มขึ้น 2.5-3% จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญูในภาคการผลิต คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจาก 
GDP ของภาคการผลิตในประเทศ 

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากเวลาในการนำา
สินค้าเข้าสููตลาดที่เร็วขึ้นเน่ืองจากการสร้างต้นแบบและการปรับดีไซน์
ที่เร็วขึ้น เวลาในการผลิตที่ลดลง อัตราผลิตภาพวัตถุดิบที่สูงขึ้น และ
กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจากการปรับเปลี่ยน
สินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2017) ประมาณการวูามูลคูาทางเศรษฐกิจทัว่โลกของเทคโนโลยีน้ีจะ
เพิ่มขึ้นถึงราว 1-2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025 มูลคูาทาง
เศรษฐกิจปัจจุบันคำานวณโดยอิงจาก GDP ของภาคการผลิตทัว่โลกใน
ปัจจุบัน และอนุมานวูาอัตราการเติบโตจะตูอเน่ืองในการคาดการณ์ผล
ในปี 2030 คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากสัดสูวน GDP ของ
ภาคการผลิตในประเทศตูอ GDP ระดับโลก

ประเมินโดยอิงจากการเรูงประสิทธิผลในการทำางานให้กับกระบวนการ
ผลิตจากการใช้หูุนยนต์ทำางานทัว่ไปและงานที่เกิดซำ้าๆ แมคคินซีย์
แอนด์คอมปะนี (2017) ประมาณการวูาการใช้ระบบอัตโนมัติและ
วิทยาการหูุนยนต์จะชูวยเพิ่มประสิทธิผลในการทำางาน ซึ่งมีคูาตัง้แตู 
0.8-1.4% ของ GDP รายปีของโลกจากปี 2015 ถึงปี 2065 คูา
ประมาณในระดับประเทศคำานวณจากยอดขายของภาคการผลิตใน
ประเทศ

ประเมินโดยอิงจากคูาใช้จูายในการดำาเนินงานที่ลดลงจากการใช้การ
จัดการซัพพลายเชนที่รองรับ IoT และการจัดการเครือขูายกระจาย
สินค้า โดยสถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2011) ประมาณการวูาคูาใช้จูาย
การดำาเนินงานด้านซัพพลายเชนและการกระจายสินค้าที่ประหยัดได้ 
2.5-5% นัน้คิดเป็นยอดขาย 2-6% ของภาคการผลิต คูาประมาณใน
ระดับประเทศคำานวณจากคูาใช้จูายในการดำาเนินงานของภาคการผลิต
ในประเทศ

2. การผลิตแบบเพิ่มเน้ือวัสดุ

4. ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหูุนยนต์

3. การจัดการซัพพลายเชนที่รองรับ IOT

เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิผล

ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2011)233

• แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2017)234

• แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2017)236

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2011)235

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

การผลิต

1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญู (BIG DATA) รายได้เพิ่มขึน้

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/additive-manufacturing-a-long-term-game-changer-for-manufacturers
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20disruption/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that-works-executive-summary-mgi-january-2017.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/digital%20disruption/harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/a-future-that-works-executive-summary-mgi-january-2017.ashx
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237. World Bank (2016), Logistics performance index: Ranking by countries. ดูได้ที่: https://lpi.worldbank.org/international/global 
238. McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and the global economy. ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/McKinsey Global Institute_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx
239. AlphaBeta (2017), The Economic Impact of Geospatial Services: How Consumers, Businesses And Society Benefit from Location-Based Information. 
ดูได้ที่: https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/09/GeoSpatial-Report_Sept-2017.pdf

การใช้ข้อมูลขนาดใหญู
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ธรณีศาสตร์และการขุด
เจาะเพื่อค้นหาแหลูง
แรูในเชิงรุกอยูางมี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
ระบบอัตโนมัติให้การ
สกัดและขนย้ายแรู

เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ประสิทธิผลในการ
ทำางานและความ
ปลอดภัย เชูน อุปกรณ์
สวมใสูที่มีเซ็นเซอร์
ในตัวที่จะคอยตรวจ
จับความเหน่ือยล้า 
ตำาแหนูง บรรยากาศ 
และสัญญาณชีพ และอิน
เทอร์เฟซ Augmented 
Reality (AR) ที่ชูวย
ปรับปรุงการโต้ตอบ
ระหวูางมนุษย์กับ
เครื่องจักร

การใช้ศูนย์ปฏิบัติ
การจากระยะไกลและ
เซ็นเซอร์รวบรวมข้อมูล
ในอุปกรณ์ทำาเหมืองแรู
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการคาดการณ์ความ
ล้มเหลว ลดการหยุด
ชะงักที่ไมูคาดคิด และ
เพิ่มอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจในระดับโลกที่เป็นไปได้
ของเทคโนโลยีเหลูาน้ีในด้านการทำาเหมืองแรู แมคคินซีย์แอนด์
คอมปะนี (2015) ประมาณการวูาข้อมูลขนาดใหญูจะสร้างมูลคูา
ทางเศรษฐกิจได้ 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคำานวณจาก
สถานการณ์ที่มีอัตราการนำาไปใช้ 80% คูาประมาณในระดับ
ประเทศคำานวณจากสัดสูวนสัมพัทธ์ของภาคธุรกิจเหมืองแรูตูอ 
GDP ในระดับโลก โดยคิดจากสัดสูวนของคูา Mineral Rents ใน
ประเทศตูอคูาในระดับโลก

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจในระดับโลกที่เป็นไปได้
ของเทคโนโลยีเหลูาน้ีในด้านการทำาเหมืองแรู แมคคินซีย์แอนด์
คอมปะนี (2015) ประมาณการวูามูลคูาทางเศรษฐกิจจะอยููที่ 1.5 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคำานวณจากสถานการณ์ที่มีอัตรา
การนำาไปใช้ 100% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจาก
สัดสูวนสัมพัทธ์ของภาคธุรกิจเหมืองแรูตูอ GDP ในระดับโลก 
โดยคิดจากสัดสูวนของคูา Mineral Rents ในประเทศตูอคูาใน
ระดับโลก

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษฐกิจในระดับโลกที่เป็นไปได้
ของเทคโนโลยีเหลูาน้ีในด้านการทำาเหมืองแรู แมคคินซีย์แอนด์
คอมปะนี (2015) ประมาณการวูามูลคูาทางเศรษฐกิจจะอยููที่ 
1.05 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคำานวณจากสถานการณ์ที่มี
อัตราการนำาไปใช้ 100% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจาก
สัดสูวนสัมพัทธ์ของภาคธุรกิจเหมืองแรูตูอ GDP ในระดับโลก 
โดยคิดจากสัดสูวนของคูา Mineral Rents ในประเทศตูอคูาใน
ระดับโลก

2. เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบคาดการณ์ลูวงหน้า

3. เทคโนโลยีการบำารุงรักษาแบบคาดการณ์ลูวงหน้า

เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

• แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2015)237

• แมคคินซีย์แอนด์คอมปะนี 
(2015)238

• ด์คอมปะนี (2015)239

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

ทรัพยากร

1. การสำารวจอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในการทำาเหมืองแรู เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

ภาคผนวก: วิธีการ

https://lpi.worldbank.org/international/global
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/McKinsey Global Institute_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/McKinsey Global Institute_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx
https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/09/GeoSpatial-Report_Sept-2017.pdf
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240. McKinsey & Company (2015), How digital innovation can improve mining productivity.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity 
241. McKinsey & Company (2015), How digital innovation can improve mining productivity.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity 
242. McKinsey & Company (2015), How digital innovation can improve mining productivity.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity 
243. McKinsey Global Institute (2018), Smart cities: Digital solutions for a more liveable future.
ดูได้ที่: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future 
244. World Bank (2018). ดูได้ที่: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications 
245. Accenture and Shanghai International Port Group (2016), Connected ports: Driving future trade.
ดูได้ที่: https://www.scribd.com/document/461158472/accenture-connected-ports-driving-future-trade-pdf 
246. Council of Supply Chain Management Professionals (2013), State of logistics report. ดูได้ที่: http://www.scdigest.com/assets/newsviews/13-06-20-2.php?cid=7168&ctype=content

การใช้ข้อมูลขนสูง
สาธารณะแบบเรี
ยลไทม์ สัญญาณไฟ
จราจรอัจฉริยะ และ
การนำาทางบนถนน
แบบเรียลไทม์เพื่อ
ลดเวลาเดินทาง

การใช้ IoT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ทูาเรือ

ประเมินโดยอิงจากมูลคูาทางเศรษกิจของข้อมูลขนสูงสาธารณะแบบ 
เรียลไทม์ สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ และการนำาทางบนถนนแบบ 
เรียลไทม์ สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล (2018) ประมาณการวูาเวลาเดิน
ทางเฉลี่ยจะลดลง 2.2% ในประเทศ “รายได้สูง” และ 5.5% ในประ 
เทศอื่นๆ การแบูงประเภทระดับรายได้ของประเทศอิงจากคำาจำากัดความ
ของธนาคารโลก คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากเวลาเดินทาง
โดยเฉลี่ย จำานวนประชากร และ GDP ตูอหัว 

ประเมินโดยอิงจากต้นทุนที่ประหยัดได้จากคูาใช้จูายด้านโลจิสติกส์ที่ลด
ลงเน่ืองจากการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่รองรับ IoT รวมถึงความ
สามารถในการตัดสินใจอยูางมีประสิทธิภาพ Accenture และ SIPG 
(2016) ประมาณการวูาการสร้างทูาเรืออัจฉริยะจะชูวยประหยัดคูาใช้
จูายด้านโลจิสติกส์ได้ 3.6% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจาก
ต้นทุนในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ (โดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของ GDP 
ของประเทศ)

2. ทูาเรืออัจฉริยะ ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2018)240

• ธนาคารโลก241

• Accenture และ SIPG 
(2016)242

• สภาวิชาชีพชัน้สูงด้าน
การจัดการโซูอุปทาน 
(2013)243 

• ธนาคารโลก (2016)244

การใช้ AI และ
เซ็นเซอร์เพื่อเพิ่ม
การประหยัดเชือ้
เพลิง 

ผลกระทบด้าน
ประสิทธิผลการ
ทำางานจากการใช้
ข้อมูลที่อิงตาม
สถานที่

ประเมินโดยอิงจากประโยชน์ที่คาดวูาจะได้จากการประหยัดเชื้อเพลิง
เมื่อเทียบกับยานพาหนะระบบนำ้ ามันเชื้อเพลิง สถาบันแมคคินซีย์
โกลบอล (2013) ประมาณการวูารถยนต์ไร้คนขับสามารถสัญจรได้
ใกล้กันมากขึ้น โดยมีแรงต้านของอากาศลดลงและประหยัดเชื้อเพลิง
ได้มากขึ้น 15-20% คูาประมาณในระดับประเทศคำานวณจากจำานวน
รถยนต์ จำานวนที่คาดของยานพาหนะไร้คนขับ ความต้องการใช้เชื้อ
เพลิงตูอปี และต้นทุนคูาเชื้อเพลิง

ประเมินโดยอิงจากผลกระทบด้านประสิทธิผลในการทำางานโดย
ประมาณจากบริการภูมิสารสนเทศในภาคธุรกิจขนสูง (ทางบก ทะเล 
และอากาศ) AlphaBeta (2017) ประมาณการวูาบริการภูมิสารสนเทศ
จะชูวยเพิ่มประสิทธิผลของการขนสูงทางบก ทะเล และอากาศได้ 
2.5-5% โดยประโยชน์เหลูาน้ีประกอบด้วยคูาใช้จูายด้านโลจิสติกส์ที่ลด
ลง การจัดการและออกแบบเครือขูายที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น คูาประมาณใน
ระดับประเทศคำานวณจากขนาดของภาคธุรกิจขนสูงทางบก ทะเล และ
อากาศ

3. ยานพาหนะไร้คนขับ

4. บริการภูมิสารสนเทศ

ประหยัดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิผล / ประหยัดต้นทุน

• สถาบันแมคคินซีย์โกลบอล 
(2013)245

• AlphaBeta (2017)246

คำาอธิบาย แหลูงที่มา:สมมติฐานในการประเมิน

บริการขนสูง

1. ถนนอัจฉริยะ ประหยัดเวลา

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications
https://www.scribd.com/document/461158472/accenture-connected-ports-driving-future-trade-pdf
http://www.scdigest.com/assets/newsviews/13-06-20-2.php?cid=7168&ctype=content
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ในการประมาณมูลคูาทางเศรษฐกิจของการใช้เทคโนโลยีที่จะชูวย
ธุรกิจและองค์กรจัดการผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 
นัน้ เทคโนโลยีทัง้หมดที่ใช้จะได้รับการประเมินความเกี่ยวข้อง
กับโควิด-19 และประมาณมูลคูาจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
โค วิด-19

จากการใช้งานเทคโนโลยี 40 รายการ มี 22 รายการที่ได้รับการ
ประเมินวูามีศักยภาพในการจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การแพรูระบาดของโควิด-19 ในบริบทของประเทศไทย โดยผูาน
ทาง 3 ชูองทาง ซึ่งได้แกู  

• อำานวยความสะดวกให้กับการโต้ตอบของลูกค้า การทำา

ธุรกรรม และการตลาดผูานแพลตฟอร์มดิจิทัล 

• ชูวยให้เกิดความตูอเน่ืองของการดำาเนินธุรกิจด้วยการจัด
ระเบียบการทำางานจากระยะไกล และ 

• ลดปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์ทูามกลางการหยุดชะงักของ
ซัพพลายเชนทัง้ระดับภูมิภาคและระดับโลก

เอกสารประกอบ ก2 แสดงรายชื่อการใช้งานเทคโนโลยี 
22 รายการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยจัดกลูุมตามภาคธุรกิจ
และชูองทางที่เทคโนโลยีเหลูานัน้จัดการกับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับโควิด-19

ภาคผนวก ก3: การใช้งานเทคโนโลยีที่สืบเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของ โค วิด-19

ภาคผนวก: วิธีการ
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อำานวยความสะดวกให้กับ
การโต้ตอบของลูกค้า การทำา
ธุรกรรม และการตลาดผูาน
แพลตฟอร์มดิจิทัล

ชูวยให้เกิดความตูอเน่ือง
ของการดำาเนินธุรกิจด้วย
การจัดระเบียบการทำางาน
จากระยะไกล

ลดปัญหาคอขวดด้านโลจิส 
ติกส์ทูามกลางการหยุดชะงัก
ของซัพพลายเชนในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

ผู้บริโภค ค้าปลีก 
และงานบริการ

1. การค้าปลีกและชูองทางการตลาดดิจิทัล
2. บริการสูงอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์

การศึกษาและการ
ฝึกอบรม

3. ศูนย์อาชีพอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มหางานดิจิทัล
4. โปรแกรมการปรับปรุงทักษะแรงงานออนไลน์

บริการการเงิน 5. บริการธนาคารดิจิทัล

ผู้บริโภค ค้าปลีก 
และงานบริการ

8. การจัดการสินค้าคงคลังที่รองรับ IoT
9. การบริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติและ AI ในโรงแรม

รัฐบาล 10. บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล
11. การจัดซื้อจัดจ้างผูานระบบอิเล็กทรอนิกส์

สุขภาพ 12. การติดตามผู้ปูวยทางไกล
13. อุปกรณ์และอุปกรณ์สวมใสูอัจฉริยะทางการแพทย์

โครงสร้างพื้นฐาน 14. สมาร์ทกริด
15. 5D BIM และเทคโนโลยีการจัดการโครงการ
16. เทคโนโลยีการบำารุงรักษาแบบคาดการณ์ลูวงหน้า

การผลิต 17. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญู
18. ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหูุนยนต์

การผลิต 21. การจัดการซัพพลายเชนที่รองรับ IoT (การผลิต)

บริการขนสูง 22. ทูาเรืออัจฉริยะ

สุขภาพ 6. การใช้งานบริการสุขภาพทางไกล

ทรัพยากร 19. การสำารวจอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในการทำาเหมืองแรู

เกษตรกรรมและ
อาหาร

7. เทคโนโลยีการเกษตรแมูนยำา

เกษตรกรรมและ
อาหาร

20. การจัดการซัพพลายเชนที่รองรับ IoT (อาหาร)

ชูองทาง ภาคธุรกิจ การใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโควิด-19

ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

เอกสารประกอบ A2:

จากการใช้งานเทคโนโลยี 40 ประเภท มี 22 ประเภทที่มีศักยภาพที่ทำาให้ธุรกิจ
เติบโตแม้จะมีการแพรูระบาดของโรคโควิด-19 ผูานทาง 3 ชูองทางสำาคัญ

ภาคผนวก: วิธีการ
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โอกาสทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แบูงตามภูมิภาคใน
ประเทศไทยนัน้อิงตามเมตริก 2 รายการ เมตริกแรกคือการแบูง
จำานวนธุรกิจตามภาคธุรกิจและจังหวัด ขณะที่เมตริกที่สองคือ
การแบูงสัดสูวน GDP ตามภาคธุรกิจและจังหวัด โดยโอกาสทาง
ดิจิทัลที่แบูงตามภูมิภาคจะคำานวณจากคูาเฉลี่ยของทัง้สองเมตริก
ตามภูมิภาค ซึ่งแบูงออกเป็น 7 ภูมิภาคและ 77 จังหวัด ดังน้ี 

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี 

2.  ภาคกลาง: สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อูางทอง ลพบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 

3.  ภาคตะวันออก: ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด จันทบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

4.  ภาคตะวันตก: ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม 

5.  ภาคใต้: ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ยะลา ตรัง นราธิวาส พัทลุง 
ปัตตานี 

6.  ภาคเหนือ: เชียงใหมู ลำาปาง อุตรดิตถ์ แมูฮูองสอน 
เชียงราย แพรู ลำาพูน นูาน พะเยา นครสวรรค์ 
พิษณุโลก กำาแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย ตาก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ 

7.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแกูน อุดรธานี เลย 
หนองคาย มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธ์ุ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู อำานาจเจริญ 
บึงกาฬ 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณโอกาสทาง
ดิจิทัลที่แบูงตามภาคธุรกิจและจังหวัด

ภาคผนวก ก4: โอกาสทางดิจิทัลในประเทศไทยแบูงตามภูมิภาค

ตาราง 2: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณโอกาสทางดิจิทัลที่แบูงตามภาคธุรกิจและ
จังหวัด

สัดสูวนของธุรกิจตามภาคธุรกิจในแตูละจังหวัด

สัดสูวนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามภาคธุรกิจ
สำาหรับแตูละจังหวัด

เมตริก แหลูงที่มา

• สำานักงานสถิติแหูงชาติ (2016)247

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหูงชาติ (2018)248

247. National Statistical Office (2016), “Number of Establishments by Economic Activity Region and Province Year: 2016”. ดูได้ที่: http://www.nso.go.th/sites/2014en
248. Office of the National Economic and Social Development Council (2018), “Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2018 Edition”. 
ดูได้ที่: https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/main.php?filename=national_account 

ภาคผนวก: วิธีการ

http://www.nso.go.th/sites/2014en
https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/main.php?filename=national_account
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การประมาณประโยชน์ตูอภาคธุรกิจจะคำานวณโดยใช้มูลคูาทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google ซึ่ง
จะอยููในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น (ผูานการเข้าถึงลูกค้า
และตลาดใหมูๆ ได้มากขึ้น) รวมถึงผลิตภาพที่สูงขึ้น (ผูานการ
ประหยัดเวลา) ผลิตภัณฑ์ Google ที่รวมอยููในการวิเคราะห์
ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับน้ีประกอบด้วย Google Search, 
YouTube, Google Ads, AdSense และ Google Play

ในสูวนของประโยชน์ทางสังคม รายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจไทยที่
เป็นผลมาจากการใช้ Google Ads, AdSense และ YouTube จะ
นำาไปคำานวณประโยชน์ในการสร้างงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
Google โดยอ้อม

การประมาณประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้จาก Google นัน้ทำาได้
ยากเพราะโดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปไมูได้จูายเงินเพื่อใช้บริการ 
Google แตูวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในการประมาณประโยชน์
จากบริการฟรีนัน้มีหลายวิธี ซึ่งรวมถึงสูวนเกินของผู้บริโภค 
(Consumer Surplus) ที่อิงตามความเต็มใจที่จะจูายของผู้บริโภค 

(แตูละคนประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์ Google มากเทูาใด) ข้อมูล
หลักที่ใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมมาจากแบบสำารวจผู้บริโภคซึ่ง
เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 505 รายในประเทศไทย ขนาดตัวอยูางน้ีมี
นัยสำาคัญทางสถิติตามจำานวนประชากรในโลกออนไลน์ของไทย 
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ระดับที่นักวิจัยใช้กันโดยทัว่ไป) ผู้
เข้ารูวมทำาแบบสำารวจทางออนไลน์ ซึ่งนับวูาเหมาะกับบริบทใน
การสำารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยกลูุมตัวอยูางยังได้รับการตรวจ
สอบคุณสมบัติของความเป็นตัวแทนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยโดยอิงจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แกู 
อายุ ระดับรายได้ และตำาแหนูงทางภูมิศาสตรของผู้ตอบแบบ
สำารวจ นอกจากแบบสำารวจผู้บริโภคแล้ว งานวิจัยน้ียังใช้
ประโยชน์จากวิธีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญู (Big Data) เชูน 
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุระยะเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ Google 
Maps ในการขับรถและใช้บริการขนสูงสาธารณะ รวมไปถึง
แหลูงข้อมูลของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ Google ที่รวมอยููใน
การวิเคราะห์ประโยชน์ของผู้บริโภค ได้แกู Google Search, 
Google Play, YouTube, Google ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และ
ชีต

ข: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
เกิดจาก GOOGLE ตูอประเทศไทย 

ประโยชน์ตูอธุรกิจและการสร้างงาน

ประโยชน์ที่ภาคธุรกิจได้รับจาก Google ประกอบด้วยรายได้รวม 
รายรับหลังหักคูาใช้จูาย หรือเงินที่ประหยัดได้จากการที่ธุรกิจใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Google ประโยชน์เหลูาน้ีไมูได้รวมถึงผลตูอเน่ือง
ที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจในภาคสูวนอื่นๆ เชูน การซื้อสินค้า
เพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากพนักงานของธุรกิจเหลูาน้ีที่ใช้จูายเงินรายได้เข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจในวงกว้าง ประโยชน์เหลูาน้ีไมูพิจารณาถึงกิจกรรม
ที่ Google เข้ามามีอิทธิพล และไมูได้พยายามประมาณผลกระ
ทบเพิ่มเติมที่ Google มีตูอเศรษฐกิจไทยไปจนถึงกรณีที่หาก
ไมูมี Google แตูเป็นบริษทัอื่นที่คล้ายกันที่เข้ามาทำาหน้าที่น้ีแทน 
เอกสารประกอบ ข1 แสดงข้อมูลสรุปวิธีการที่ใช้ในการประเมิน
ประโยชน์ทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ของ Google 

GOOGLE SEARCH และ ADS

ประโยชน์ทางธุรกิจจาก Google Search และ Ads ได้รับการ
ประมาณโดยใช้วิธีการ 2 วิธี ได้แกู การวิเคราะห์จากบนลงลูาง 

และการวิเคราะห์จากลูางขึ้นบน การวิเคราะห์จากบนลงลูางจะ
ประมาณขนาดรวมของกลูุมการโฆษณาในเครือขูายการค้นหาใน
ประเทศ และสัดสูวนที่ Google เข้าไปมีสูวนรูวม การวิเคราะห์
จากลูางขึ้นบนจะประมาณจำานวนการค้นหาใน Google ที่เกิดขึ้น
ในประเทศ สัดสูวนของการค้นหาที่มีโฆษณา จำานวนโฆษณาตูอ
การค้นหา อัตราการคลิกผูาน (CTR) โดยเฉลี่ย และราคาตูอหน่ึง
คลิก (CPC) โดยเฉลี่ย 

ในการประมาณรายได้ที่เกิดจากธุรกิจที่จูายเงินเป็นคูาโฆษณา
ออนไลน์ผูาน Google จะใช้ชูวงอัตราสูวนผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) ที่ 3.4-8 และคูาประมาณทัง้สองตูางได้รับการ
รายงาน249 คูา ROI น้ีได้มาจากสมมติฐานจำานวนหน่ึง ได้แกู 

• Hal Varian ประธานนักเศรษฐศาสตร์ของ Google ใช้
ตัวอยูางจำานวนมากของข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิม์า
ประมาณการได้วูาธุรกิจได้รับรายได้ 2 เหรียญสหรัฐฯ ตูอ
ทุก 1 เหรียญสหรัฐฯ ที่ใช้ไปกับการโฆษณา การค้นพบ

249. ROI สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการโฆษณาคิดเป็นมูลคูาสุทธิที่ธุรกิจได้รับจากการโฆษณาออนไลน์ (เชูน รายได้รวมลบด้วยคูาใช้จูายสำาหรับโฆษณาออนไลน์)
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น้ีเผย แพรูในวารสาร American Economic Review 
ใน ปี 2009  

• ธุรกิจยังได้รับคลิกฟรีจาก Google Search ที่ไมูต้องชำาระ
เงินด้วย การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ของ 
Google ใช้งานวิจัยที่เผยแพรูใน International Journal 
of Internet Marketing and Advertising ในปี 2009 โดย 
Jansen และ Spink ในการอนุมานได้วูาธุรกิจได้รับคลิก 
5 ครัง้ตูอทุกคลิกในโฆษณาที่มีการชำาระเงิน 

• คลิกที่ไมูได้ชำาระเงินไมูถือวูามีคุณคูาเชิงพาณิชย์ ฉะนัน้การ
ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ จึงอนุมานมูลคูา
คลิกเหลูาน้ีเป็น 70% ของคลิกที่มีการชำาระเงิน  

• จากสมมติฐานเหลูาน้ี มีการประมาณอัตราสูวน ROI อยููที่ 
8 ซึ่งถือเป็นขอบเขตบน ในการคำานวณขอบเขตลูาง เราใช้
ข้อมูลทางวิชาการซึ่งแสดงรายละเอียดอยููในการศึกษาผล 
กระทบทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรของ Google ใน
การกำาหนดขอบเขตลูางที่ 3.4 

 
ตาราง 3 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการประมาณประโยชน์
ทางธุรกิจของ Google Search และ Ads

ADSENSE

ประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับจาก AdSense โดยตรงได้รับการประมาณ
เป็นผลประโยชน์สุทธิด้านการโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยธุรกิจที่ลง
โฆษณาในพื้นที่ของผู้เผยแพรูโฆษณา เชูน เว็บไซต์ บล็อก และ
ฟอรัม250 เราได้คำานวณมูลคูาน้ีโดยใช้รายได้จากการเผยแพรู
โฆษณาทัว่โลกของ Google ในเว็บไซต์บนเครือขูายของ Google 
คูณด้วยสูวนแบูงการแสดงผลของ AdSense ทัว่โลก251 นอกจาก
น้ี เรายังใช้อัตรา ROI ที่ผู้ลงโฆษณาได้รับจากการใช้โฆษณาแบบ
ดิสเพลย์ตามสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
 
ประโยชน์ของ AdSense ตูอครีเอเตอร์เน้ือหาได้รับการประมาณ
เป็นรายได้รวมที่ครีเอเตอร์ได้รับจากการแสดงโฆษณาที่มีแหลูง
ที่มาจาก Google Ads ติดกับเน้ือหาในเว็บไซต์ของตน รายได้
รวมที่ครีเอเตอร์เน้ือหาของประเทศได้รับนัน้ประมาณจากการ
ชำาระเงินของ Google ให้กับผู้เผยแพรูเว็บไซต์ทัว่โลก หรือที่
เรียกวูาคูาใช้จูายในการได้การเข้าชมใหมู และการใช้สัดสูวนการ
แสดงผลของ AdSense ในประเทศในการประมาณการชำาระเงิน
สำาหรับประเทศนัน้ๆ

ตาราง 4 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการประมาณประโยชน์
ทางธุรกิจของ AdSense

GOOGLE SEARCH (ประหยัดเวลา) 

เราประมาณประโยชน์ด้านการประหยัดเวลาที่ธุรกิจได้รับจากการ
ใช้ Google Search โดยอิงจากเวลาที่ประหยัดได้ตูอการค้นหา 
1 ครัง้ จำานวนการค้นหาตูอผู้ทำางาน 1 คน และสัดสูวนการค้นหา
เพื่อการทำางาน

ตาราง 5 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการประมาณประโยชน์
ด้านการประหยัดเวลาของ Google Search 
 
YOUTUBE

เราประมาณประโยชน์โดยตรงจาก YouTube ที่ผู้ลงโฆษณาวิดีโอ
ในประเทศได้รับโดยอิงจากการใช้จูายคูาโฆษณาวิดีโอทัง้หมด
ในประเทศ และสัดสูวนของ YouTube ในตลาดนัน้ จากนัน้
นำาคูาประมาณน้ีไปคูณด้วยอัตราสูวน ROI สำาหรับโฆษณาใน 
YouTube 

ตาราง 6 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการประมาณประโยชน์
ทางธุรกิจของ YouTube

GOOGLE PLAY

เราประมาณรายได้ที่นักพัฒนาแอปในประเทศได้รับจากการใช้
จูายของผู้บริโภคใน Google Play โดยอิงตามการใช้จูายของผู้
บริโภคทัว่โลกใน Google Play, สัดสูวนของการใช้จูายที่ชำาระให้
กับนักพัฒนาแอป และสัดสูวนการใช้จูายที่ชำาระให้กับนักพัฒนา
แอปของประเทศ เราขยายการคำานวณรายได้จากการใช้จูายของ
ผู้บริโภคที่นักพัฒนาแอปในประเทศได้รับให้รวมรายได้จากการ
โฆษณาเพื่อให้ได้มูลคูารายได้รวมทัง้หมดที่มาจาก Google Play 
ในประเทศ โดยใช้คูาประมาณสำาหรับการแบูงสรรรายได้ให้กับการ
ใช้จูายของผู้บริโภคและโฆษณา

ตาราง 7 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการประมาณประโยชน์
ทางธุรกิจของ Google Play

ประโยชน์ทางธุรกิจแบูงตามภูมิภาค

เราประมาณประโยชน์ทางธุรกิจจาก Google ตามภูมิภาคผูาน
เมตริกที่หลากหลาย เมตริกเหลูาน้ีให้คูาประมาณที่ใกล้เคียง
กันอยูางมากสำาหรับสัดสูวนของประโยชน์ในแตูละจังหวัด 
อยูางไร ก็ตาม บางรายการก็ให้นำ้ าหนักมากกวูาสำาหรับจังหวัดที่
มีสัดสูวนผลลัพธ์หรือจำานวนธุรกิจมากกวูา เราใช้คูาเฉลี่ยของ
เมตริกที่แสดงในตารางด้านลูางเพื่อลดการให้นำ้ าหนักของเมตริก
เหลูานัน้

250. ในที่น้ีหมายถึงรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการโฆษณาโดยตรง ลบด้วยคูาใช้จูายที่เกี่ยวกับการโฆษณา
251. วิธีการน้ีไมูได้พิจารณาถึงความแตกตูางของราคาในแตูละประเทศ เน่ืองจากขาดข้อมูลที่นูาเชื่อถือเกี่ยวกับราคาตูอการแสดงผลของแตูละประเทศ
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+ +Google Search และ Ads

บนลงลูาง

ผลตอบแทน
จากคูา
โฆษณา 
Search

คูาโฆษณา 
Search 
ทัง้หมด

×

×
สูวนแบูง
ของ Google 
ตูอโฆษณา 
Search

ลูางขึน้บน

ผลตอบแทน
จากคูา
โฆษณา 
Search

จำานวนการ
ค้นหา

Google Ads 
ตูอหน้า

×

×

×

×

×

% ของการ
ค้นหาที่มี
โฆษณา

อัตราการ
คลิกผูาน
เฉลี่ย

ราคาเฉลี่ย
ตูอหน่ึง
คลิก

การประหยัด
เวลา

เวลาที่
ประหยัดตูอ
การค้นหา

จำานวนการ
ค้นหาตูอผู้
ใช้ตูอปี

×

×
% การค้นหา
เพื่อการ
ทำางาน

1. เน่ืองจากไมูมีข้อมูลที่เปิดเผยตูอสาธารณะ สัดสูวนน้ีจึงคำานวณจากสัดสูวนของธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์ในแตูละภาคสูวนในมาเลเซีย ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทย ดูข้อมูลน้ีได้ที่ Department of Statistics Malaysia (2018), “Usage of ICT and e-commerce by establishment” ดูได้ที่: https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/
epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487
2. เน่ืองจากไมูมีข้อมูลที่เปิดเผยตูอสาธารณะสัดสูวนน้ีจึงคำานวณจากสัดสูวนของธุรกิจที่ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในแตูละภาคสูวนในมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทย ดูข้อมูลน้ีได้ที่ Department of Statistics Malaysia (2018), “Usage of ICT and e-commerce by establishment” ดูได้ที่: https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/
epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487
หมายเหตุ: วิธีการคำานวณผลกระทบของ Google ตูอเศรษฐกิจในรายงานน้ีสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในรายงาน Google Economic and Social Impact South Korea and New Zealand 2021
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

การสร้าง
งาน

×

รายได้รวม
ตูอพนักงาน
ตามภาค
ธุรกิจ

÷

สัดสูวนของ
ธุรกิจที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ 
Google ใน
แตูละภาค
ธุรกิจ1

รายได้รวม
ที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์ 
Google

AdSense

การสร้าง
งาน

×

รายได้รวมตูอ
พนักงานตาม
ภาคธุรกิจ

÷

สัดสูวนของ
ธุรกิจที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ 
Google ใน
แตูละภาค
ธุรกิจ1

รายได้รวม
ที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์ 
Google

ต้นทุนการ
ได้ลูกค้าใหมู
ทัว่โลก

สูวนแบูงการ
แสดงผลของ 
AdSense  
ในประเทศ 

×

รายได้
สำาหรับผู้เผย
แพรูเว็บ

ประโยชน์
ด้านการ

โฆษณาสุทธิ
สำาหรับผู้ลง
โฆษณา

รายได้จาก
การโฆษณาใน
เว็บไซต์ของ
สมาชิกเครือ
ขูาย Google

ผลตอบแทน
จากคูาโฆษณา
แบบดิสเพลย์

×

×
สูวนแบูงการ
แสดงผลของ 
AdSense  
ในประเทศ 

เอกสารประกอบ B1:

วิธีการประเมินประโยชน์ตูอธุรกิจและการสร้างงานที่ได้รับจาก GOOGLE
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https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487
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+YouTube

ผลตอบแทนสุทธิ
ของผู้ลงโฆษณา

คูาโฆษณาวิดีโอ
ออนไลน์รวม

สัดสูวนโฆษณา
วิดีโอออนไลน์ของ 
YouTube

ผลตอบแทนของคูา
โฆษณา YouTube

×

×

รายได้ที่ครีเอเตอร์
วิดีโอได้รับ

คูาโฆษณาวิดีโอ
ออนไลน์รวม

สัดสูวนโฆษณา
วิดีโอออนไลน์ของ 
YouTube

×

×
% ของรายได้ที่แบูง
สรรให้ครีเอเตอร์
เน้ือหาในประเทศ

การสร้าง
งาน

รายได้รวมที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์ Google

สัดสูวนของธุรกิจ
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 
Google ในแตูละ
ภาคธุรกิจ2

×

รายได้รวมตูอ
พนักงานตามภาค
ธุรกิจ

÷

Android และ Google Play

รายได้ที่ผู้พัฒนา
แอปได้รับ

การใช้จูายของผู้
บริโภคกับแอปของ 
Play ทัว่โลก

สูวนแบูงของการ
ใช้จูายที่ชำาระให้
กับนักพัฒนา

×

×
สูวนแบูงของการ
ใช้จูายที่ชำาระให้
กับนักพัฒนาใน
ประเทศ

การใช้จูายของผู้
บริโภคคิดเป็น % 
ของรายได้รวมที่
นักพัฒนาได้จาก 
Google Play  
(ซึ่งรวมทัง้ผู้บริโภค
ที่ใช้จูายกับแอป
และรายได้จากการ
โฆษณาตามแอป)

÷

การสร้าง
งาน

จำานวนตำาแหนูง
งานในระบบเศรษฐ
กิจแอป

สัดสูวนของ 
Android ของงาน
ทัง้หมดในระบบ
เศรษฐกิจแอป

×

ภาคผนวก: วิธีการ



94

252. Mandel (2017), US App Economy. ดูได้ที่: https://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2017/05/PPI_USAppEconomy.pdf 

ตาราง 8 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ทางธุรกิจที่แบูงตามภูมิภาค

ประโยชน์ด้านการสร้างงานจาก GOOGLE ADS, ADSENSE 
และ YOUTUBE

เราได้ประเมินจำานวนตำาแหนูงงานที่ได้รับการสนับสนุนโดย
อ้อมผูานทางรายได้ที่ธุรกิจไทยได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 
Google ในการโฆษณา ซึ่งได้แกูรายได้ที่ได้รับจาก Google Ads, 
AdSense และ YouTube หลักการสำาคัญในสูวนน้ีคือ เมื่อธุรกิจ
มีรายได้เพิ่มขึ้นเน่ืองจากทำาการตลาดให้กับสินค้าและบริการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยบริการของ Google ธุรกิจจึงขยายตัว
และจำาเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อมารองรับความต้องการที่สูง
ขึ้น การประเมินน้ีไมูรวมถึง "งานนอกอุตสาหกรรม" เชูน งาน
ใหมูที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชนอยูางบริษทัซัพพลายเออร์ที่ต้องจ้าง
คนเพิ่มเพราะต้องจำาหนูายวัสดุหรือให้บริการแกูธุรกิจเหลูาน้ีมาก
ขึ้น การคำานวณผลตูอการสร้างงานอยูางสมบูรณ์จึงมีการคำานวณ
ในระดับภาคธุรกิจ โดยนำารายได้ที่เกิดจากการใช้งาน Google 
มาแบูงตามภาคธุรกิจ และรายได้ตูอคนทำางาน 1 รายในแตูละ
ภาคธุรกิจ การแบูงเชูนน้ีอิงตามคูาเฉลี่ยของเมตริก 2 รายการ 
ได้แกู 1) สัดสูวนของธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Google ในแตูละภาค
ธุรกิจ และ 2) รายได้ของธุรกิจในแตูละภาคธุรกิจ จากนัน้จึงนำา
รายได้รวมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google ในแตูละ
ภาคธุรกิจมาหารด้วยรายได้ตูอคนในแตูละภาคธุรกิจตามลำาดับ 
เพื่อให้ได้จำานวนตำาแหนูงงานที่เกิดขึ้นโดยอ้อมในแตูละภาค
ธุรกิจจากการใช้ Google ตัวเลขน้ีถือเป็นผลรวมโดยประมาณ
ของประโยชน์ด้านการสร้างงานจากทุกภาคธุรกิจ เมื่อไมูมีข้อมูล
สาธารณะเกี่ยวกับสัดสูวนของธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Google การ
คำานวณน้ีจึงใช้สัดสูวนของธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์ (สำาหรับ Google 
Ads และ AdSense) หรือบัญชีโซเชียลมีเดีย (สำาหรับ YouTube) 
สัดสูวนของธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์และสัดสูวนของธุรกิจที่มีบัญชีโซ

เชียลมีเดียคำานวณด้วยการใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ
ธุรกิจในมาเลเซีย ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจคล้ายคลึง
กับไทย ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณ
ผลกระทบด้านการสร้างงานจาก Google Ads, AdSense 
และ YouTube 

ผลด้านการจ้างงานจากระบบนิเวศ ANDROID 

การคำานวณการจ้างงานที่เป็นผลจาก Android อิงตามวิธีการ
ของ Mandel (2017)252 โดยจะใช้ข้อมูลการโพสต์งานจาก 
indeed. com เพื่อประเมินการจ้างงานในเศรษฐกิจแอป (ดูราย
ละเอียดที่เอกสารอ้างอิง) วิธีการน้ีจะแบูงงานออกเป็นงานโดยตรง 
โดยอ้อม และนอกอุตสาหกรรม แตูละประเภทมีสัดสูวน 1 ใน 3 
ของตำาแหนูงงานทัง้หมดในเศรษฐกิจแอป 

•  งานโดยตรง: งานที่ “เกี่ยวกับเทคโนโลยี” ซึ่งมีหน้าที่
สร้างหรือบำารุงรักษาแอป เชูน นักพัฒนาแอป 

•  งานโดยอ้อม: งานที่ “ไมูเกี่ยวกับเทคโนโลยี” เชูน 
ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการขาย ภายในบริษทัแอป 

•  งานนอกอุตสาหกรรม: งานที่เกิดขึ้นนอกอุตสาหกรรม
แอปซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาห 
กรรมแอป เชูน บริษทัที่เป็นซัพพลายเออร์ให้บริษทัแอป 

การประเมินจำานวนตำาแหนูงงานในเศรษฐกิจแอปของไทยอิง
ตามความหนาแนูนของแอปในประเทศ คูณด้วยจำานวนรวมของ
ผู้ที่ได้รับการวูาจ้างในประเทศ ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นข้อมูล
และแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณจำานวนงานที่เกิดขึ้นผูานระบบ
นิเวศ Android

ภาคผนวก: วิธีการ
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ตาราง 3: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ทางธุรกิจของ  
GOOGLE SEARCH และ ADS

ทัง้สองวิธี

จำานวนโฆณาตูอหน้าเว็บโดยเฉลี่ย

ขอบเขตลูางและขอบเขตบนของอัตราสูวน ROI

CPC เฉลี่ยสำาหรับ Search (คูาประมาณ)

CTR สำาหรับ Search (คูาประมาณ)

• Varian (2009)258, Jansen และ Spink (2009)259

• Deloitte (2015)260

• Varian (2009)265, Jansen & Spink (2009)266

• Deloitte (2015)267

• Word Stream (2018)263

• Adstage (2019)264

• Word Stream (2019)261

• BannerTag (2019)262

การวิเคราะห์
จากบนลงลูาง

การวิเคราะห์
จากลูางขึน้บน

วิธีการ เมตริก แหลูงที่มา

คูาใช้จูายทางการตลาดทัง้หมดในการโฆษณาในเครือ
ขูายการค้นหา

ข้อมูลปริมาณการค้นหาใน Google Search

% ของหน้าเว็บที่แสดงโฆษณา

สูวนแบูงการตลาดของ Google Search

• Statista (2020)253

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2020)

• Varian (2009)255, Jansen และ Spink (2009)256

• Deloitte (2015)257

• StatCounter (2020)254
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ตาราง 5: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ด้านการประหยัดเวลาของ 
GOOGLE SEARCH

เวลาที่ประหยัดได้ตูอการค้นหา

จำานวนการค้นหารายวันโดยเฉลี่ยตูอผู้ทำางาน

% ของการค้นหาเพื่อทำางาน

เมตริก แหลูงที่มา

• Varian (2014)273

• Chen และอื่นๆ (2014)274

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ตาราง 4: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ทางธุรกิจของ ADSENSE

ประโยชน์สุทธิจากการ
โฆษณาสำาหรับผู้ลงโฆษณา

รายได้สำาหรับครีเอเตอร์
เน้ือหา

คูาประมาณทัง้สองอยูาง

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

รายได้โฆษณาจากเว็บไซต์ของสมาชิกเครือขูายของ Google

คูาใช้จูายในการได้การเข้าชมใหมูทัว่โลกที่เกี่ยวข้องกับ AdSense

สัดสูวนการแสดงผลใน AdSense ในประเทศตูอการแสดงผล
ทัว่โลก (คูาประมาณ)

อัตราสูวน ROI 

• Alphabet (2019)268

• Alphabet (2019)270

• DoubleClick (2012)271

• Internet World Stats 
(2021)272

• Gupta และอื่นๆ (2015)269
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ตาราง 6: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ทางธุรกิจของ YOUTUBE

คูาใช้จูายในการโฆษณาวิดีโอทัง้หมดในประเทศ

สูวนแบูงการตลาดของ YouTube

อัตราสูวน ROI ของ YouTube

เมตริก แหลูงที่มา

• Statista (2020)275

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2020)

• บิสซิเนส อินไซเดอร์ (2016)276

ตาราง 7: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ทางธุรกิจของ GOOGLE PLAY

การใช้จูายของผู้บริโภคทั่วโลกใน Google Play 

สูวนแบูงของการใช้จูายที่ชำาระให้นักพัฒนาแอป

สูวนแบูงของการใช้จูายที่ชำาระให้นักพัฒนาแอปของประเทศ

คูาใช้จูายของผู้บริโภคเป็น % ของรายได้ทัง้หมดที่นักพัฒนาแอปได้รับ
จาก Google Play (ซึ่งรวมทัง้คูาใช้จูายของผู้บริโภคในแอปและรายได้จาก
โฆษณาในแอป)

• เซ็นเซอร์ ทาวเวอร์ (2020)277

• Google (2020)278

• Caribou Digital (2016)279

• Appota/ AdSota (2017)280

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.statista.com/outlook/218/126/video-advertising/thailand
http://www.businessinsider.sg/youtube-ads-have-better-roi-than-tv-according-to-google-2016-4/?r=US&IR=T#mL3ZFqo0vlab2xq2.97
https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-2019
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=en
https://www.cariboudigital.net/wp-content/uploads/2016/02/Caribou-Digital-Winners-and-Losers-in-the-Global-App-Economy-2016.pdf
https://www.slideshare.net/AdsotaAds/vietnam-mobile-app-advertising-monetization-report?qid=3ab11c21-44c9-4fbb-9cb4-41b57d471f3c&v=&b=&from_search=7
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281. Office of the National Economic and Social Development Council (2018), “Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measure 2018 Edition”. 
ดูได้ที่: https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=national_account&nid=4317
282. National Statistical Office of Thailand (2016), “Number of Establishments by Economic Activity Region and Province Year: 2016”. ดูได้ที่: http://www.nso.go.th/sites/2014en  
283. National Statistical Office (2019), “Employed Persons 15 and Over by Industry and Sex: Year”. Available at: http://statbbi.nso.go.th/analytics/saw.dll?PortalPages 
284. National Statistical Office (2014), “Business Trade and Services Census”. Available at: http://web.nso.go.th/en/survey/bts/datafiles/2014_wk_bts_Executive%20Summary.pdf 
285. Department of Statistics Malaysia (2018), “Usage of ICT and e-commerce by establishment”. 
Available at: https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487 
286. Department of Statistics Malaysia (2018), “Usage of ICT and e-commerce by establishment”. 
Available at: https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487 
287. AlphaBeta (2017), Digital Nation: Policy Levers for Investment and Growth. Available at: https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/05/DigiNations_FA.pdf 
288. Bank of Thailand (2020), “Number of employed persons classified by work status”. 
Available at: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=627&language=ENG 
289. Mandel (2017), US App Economy. Available at: https://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2017/05/PPI_USAppEconomy.pdf 
290. Mandel (2018), The App Economy in Vietnam, 2017. Available at: http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2018/01/PPI_VietnamAppEconomy_2018.pdf 

ตาราง 10: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณผลด้านการจ้างงานของ ANDROID

การจ้างงานที่
เกี่ยวกับแอป
ซึ่งเป็นผลจาก 
Android

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนงานในระบบเศรษฐกิจแอป • AlphaBeta (2017)287

• ธนาคารแหูงประเทศไทย (2020)288

อัตราสูวนของงานโดยตรง งานโดยอ้อม และงาน
นอกอุตสาหกรรม

•  Mandel (2017)289

สัดสูวนของ Android ของตำาแหนูงงานทัง้หมดใน
ระบบเศรษฐกิจแอป

•  Mandel (2017)290

ตาราง 9: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณผลกระทบเกี่ยวกับงาน

รายได้ตูอคนใน
แตูละภาคธุรกิจ

รายละเอียดของ
ประโยชน์ทาง
ธุรกิจจาก Google 
Ads, AdSense 
และ YouTube

วิธีการ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนพนักงานในแตูละภาคธุรกิจของประเทศไทย • สำานักงานสถิติแหูงชาติ (2019)283

รายได้รวมในแตูละภาคธุรกิจ • สำานักงานสถิติแหูงชาติ (2014)284

ธุรกิจที่มีบัญชีโซเชียลมีเดีย คิดเป็น % ของทัง้หมด

ธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์จากแตูละภาคธุรกิจ คิดเป็น % 
ของทัง้หมด

• สำานักงานสถิติแหูงชาติมาเลเซีย (2018)285

• สำานักงานสถิติแหูงชาติมาเลเซีย (2018)286

ตาราง 8: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ทางธุรกิจที่แบูงตามภูมิภาค

สัดสูวนตูอ GDP ของแตูละภูมิภาค

สัดสูวนของธุรกิจในแตูละภูมิภาค

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหูงชาติ (2018)281

• สำานักงานสถิติแหูงชาติ (2016)282

เมตริก แหลูงที่มา

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=national_account&nid=4317
http://www.nso.go.th/sites/2014en
http://statbbi.nso.go.th/analytics/saw.dll?PortalPages
http://web.nso.go.th/en/survey/bts/datafiles/2014_wk_bts_Executive%20Summary.pdf
https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487
https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=385487
https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/05/DigiNations_FA.pdf
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=627&language=ENG
https://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2017/05/PPI_USAppEconomy.pdf
http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2018/01/PPI_VietnamAppEconomy_2018.pdf
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ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google นัน้วัดและคำานวณผลได้
ยากเพราะโดยปกติแล้วคนแตูละคนไมูได้จูายเงินเพื่อใช้บริการ
ตูางๆ เมื่อไมูมีตัวระบุราคา เราจึงใช้หลักการ “ความเต็มใจที่จะ
จูาย” ในการประมาณมูลคูาของประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ โดย
การถามบุคคลทัว่ไปวูาประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์แตูละอยูางมาก

เทูาใด หรือที่เรียกวูาสูวนเกินของผู้บริโภค (Consumer Surplus) 
และเรายังคำานวณเวลาที่ผู้บริโภคประหยัดได้จากการใช้ Google 
Search (ซึ่งชูวยเพิ่มประสิทธิผลในการรวบรวมข้อมูล) เอกสาร
ประกอบ ข2 จะสรุปวิธีการที่ใช้ในการประเมิน Consumer 
Surplus และเวลาที่ประหยัดได้ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ตูอผู้บริโภค

Consumer 
surplus

จำานวนเงิน
เฉลี่ยที่ผู้
บริโภคยอม
จูายเพื่อ
ไมูให้เสีย 
Google 
Search ไป

จำานวนผู้ใช้

×

การ
ประหยัด
เวลา

เวลาที่
ประหยัด
ได้ตูอการ
ค้นหา

จำานวนการ
ค้นหาตูอผู้
ใช้ตูอปี

% ของการ
ค้นหาที่ไมู
เกี่ยวกับ
งาน

×

×

Consumer 
surplus

จำานวนเงิน
เฉลี่ยที่ผู้บริโภค
ยอมจูายเพื่อ
ไมูให้เสีย 
Google Maps 
ไป

จำานวนผู้ใช้

×

Google Search Google Maps

Consumer 
surplus

จำานวนเงิน
เฉลี่ยที่ผู้
บริโภคยอม
จูายเพื่อ
ไมูให้เสีย 
Google Play 
ไป

จำานวนผู้ใช้

×

Google  
Play

Consumer 
surplus

จำานวนเงิน
เฉลี่ยที่ผู้
บริโภคยอม
จูายเพื่อไมูให้
เสีย Google 
ไดรฟ์, Photos, 
เอกสาร และ
ชีตไป

จำานวนผู้ใช้

×

Google ไดรฟ์, 
Photos, 

เอกสาร และ
ชีต

Consumer 
surplus

จำานวนเงิน
เฉลี่ยที่ผู้
บริโภคยอม
จูายเพื่อไมูให้
เสีย YouTube 
ไป

จำานวนผู้ใช้

×

YouTube+ + + +

หมายเหตุ: วิธีการคำานวณผลกระทบของ Google ตูอเศรษฐกิจในรายงานน้ีสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในรายงาน Google Economic and Social Impact South Korea and New Zealand 2021
ที่มา: การวิเคราะห์ AlphaBeta

เอกสารประกอบ B2:

วิธีการประเมินประโยชน์ตูอผู้บริโภคที่ได้รับจาก GOOGLE

ภาคผนวก: วิธีการ
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GOOGLE SEARCH

เราประเมินประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Search 
โดยใช้เมตริก 2 รายการ ได้แกู สูวนเกินของผู้บริโภค 
(Consumer Surplus) และเวลาที่ประหยัดได้ 

เราคำานวณ Consumer Surplus สำาหรับ Google Search โดย
การนำาจำานวนผู้ใช้ Google Search มาคูณกับคูาเฉลี่ยของความ
เต็มใจที่จะจูายที่ได้มาจากแบบสำารวจผู้บริโภค 

เราคำานวณเวลาที่ประหยัดได้โดยใช้คูาประมาณการประหยัดเวลา
จากการทดสอบที่วัดเวลาที่ใช้ในการค้นหาทางออนไลน์เทียบกับ
การค้นหาที่ห้องสมุด291 การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวูาการค้นคว้าใน
ห้องสมุดที่ใช้เวลา 21 นาทีนัน้ใช้เวลาเพียง 7 นาทีทางออนไลน์ 
หลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงที่วูาผู้คนในปัจจุบันถามคำาถามมาก
ขึ้นเน่ืองจากความสะดวกสบายในการค้นหาทางออนไลน์ เราก็ได้
ประมาณเวลาที่ประหยัดได้จากการใช้ Google Search ในทัง้
ประเทศ 

สัดสูวนของผู้ใช้ Google Search ในประเทศซึ่งใช้ประโยชน์จาก 
Google Search เพื่อพัฒนาตนเอง เชูน เรียนรู้ทักษะใหมูๆ หรือ
หาความรู้ในหัวข้อใหมูๆ ก็ได้รับการประเมินโดยใช้แบบสำารวจผู้
บริโภคด้วยเชูนเดียวกัน

ตาราง 11 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Search

GOOGLE MAPS  

เราประเมินประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Maps โดย
ใช้หลักความเต็มใจที่จะจูาย ซึ่งขอให้ผู้บริโภคประเมินมูลคูา
ให้บริการแผนที่ออนไลน์ที่ตนชื่นชอบ เราคำานวณ Consumer 
Surplus สำาหรับ Google Maps โดยนำาจำานวนผู้ใช้ Google 
Maps มาคูณด้วยมูลคูาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจูายซึ่งได้มา
จากแบบสำารวจผู้บริโภค 

ตาราง 12 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Maps

GOOGLE PLAY

เราคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Play โดย
ใช้หลักความเต็มใจที่จะจูาย ซึ่งขอให้ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้

แพลตฟอร์มจัดจำาหนูายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทางออนไลน์ที่ตนชื่น
ชอบ และนำาผลจากแบบสำารวจประชากรออนไลน์ของประเทศ
มา ใช้

ตาราง 13 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google Play

GOOGLE ไดรฟ์, PHOTOS, เอกสาร และชีต

เราคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google ไดรฟ์, 
Photos, เอกสาร และชีตโดยใช้หลักความเต็มใจที่จะจูาย ซึ่งขอ
ให้ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้บริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์และจัดการ
เอกสารรูวมกันผูานระบบคลาวด์ทางออนไลน์ที่ตนชื่นชอบ และนำา
ผลจากแบบสำารวจประชากรออนไลน์ของประเทศน้ีมาใช้
ตาราง 14 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google ไดรฟ์, Photos, เอกสาร และชีต

YOUTUBE

เราคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก YouTube โดยใช้หลัก
ความเต็มใจที่จะจูาย ซึ่งขอให้ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้บริการ
วิดีโอออนไลน์ที่ตนชื่นชอบ และนำาผลจากแบบสำารวจประชากร
ออนไลน์ของประเทศมาใช้ สัดสูวนของผู้ใช้ YouTube ใน
ประเทศที่ใช้ YouTube เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลขัน้สูง (เชูน การ
เขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์
ด้านสถิติเฉพาะทาง การตลาดออนไลน์ การพัฒนาเว็บไซต์ การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน) ก็ได้รับการประเมินโดยใช้
แบบสำารวจผู้บริโภคเชูนกัน 

ตาราง 15 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคได้รับจาก YouTube

ประโยชน์ตูอผู้บริโภคแบูงตามภูมิภาค 

เราประมาณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก Google ตามภูมิภาค
ผูานเมตริก 3 รายการ ได้แกู 1) จำานวนเงินที่ผู้บริโภคในแตูละ
ภูมิภาคประเมินมูลคูาให้กับผลิตภัณฑ์ของ Google ตูอปี (WTP) 
2) สัดสูวนของจำานวนประชากรออนไลน์ในแตูละภูมิภาค 3) 
สัดสูวนของจำานวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Google ในแตูละภูมิภาค 

ตาราง 16 แสดงข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์
ตูอผู้บริโภคที่แบูงตามภูมิภาค

291. Chen et al. (2014) A day without a search engine: an experimental study of online and offline searches. Experimental Economics, Vol 17, Issue 4, pp 512-536.

ภาคผนวก: วิธีการ
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ตาราง 11: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก 
GOOGLE SEARCH

สูวนเกินของผู้บริโภค (Consumer Surplus)

เวลาที่ประหยัดได้ตูอผู้ใช้ 1 ราย

สัดสูวนของผู้ใช้ Search ซึ่งใช้ Search เพื่อ
พัฒนาตนเอง

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้
ผลิตภัณฑ์ตูอปี (WTP)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ 
AlphaBeta (2021)

จำานวนประชากรออนไลน์ (OP) • Internet World Stats 
(2021)292

เวลาที่ประหยัดได้ตูอการค้นหา • Varian (2014)293

• Chen และอื่นๆ (2014)294

% ของผู้ใช้ Search ในประเทศซึ่งใช้ประโยชน์
จาก Search เพื่อพัฒนาตนเอง

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ 
AlphaBeta (2021)

ผู้ใช้ Search คิดเป็น % ของ OP • แบบสำารวจผู้บริโภคของ 
AlphaBeta (2021)

จำานวนการค้นหารายวันเฉลี่ยตูอผู้ใช้ 1 ราย • แบบสำารวจผู้บริโภคของ 
AlphaBeta (2021)

% ของการค้นหาที่ไมูเกี่ยวกับงาน • แบบสำารวจผู้บริโภคของ 
AlphaBeta (2021)

ตาราง 12: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก 
GOOGLE MAPS 

สูวนเกิน
ของผู้บริโภค 
(Consumer 
Surplus)

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์ตูอปี 
(WTP)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

จำานวนประชากรออนไลน์ (OP) • Internet World Stats (2021)295

ผู้ใช้ Maps คิดเป็น % ของ OP • แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ภาคผนวก: วิธีการ

https://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://cdn.oreillystatic.com/en/assets/1/event/57/The%20Economic%20Impact%20of%20Google%20Presentation.pdf
https://www.internetworldstats.com/stats6.htm


102
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ตาราง 14: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก 
GOOGLE ไดรฟ์, PHOTOS, เอกสาร และชีต

สูวนเกิน
ของผู้บริโภค 
(Consumer 
Surplus)

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์ตูอปี 
(WTP)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

จำานวนประชากรออนไลน์ (OP) • Internet World Stats (2021)297

ผู้ใช้ Google ไดรฟ์ คิดเป็น % ของ OP • แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ตาราง 15: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก YOUTUBE

สูวนเกิน
ของผู้บริโภค 
(Consumer 
Surplus)

สัดสูวนของผู้
ใช้ YouTube ซึ่ง
ใช้ YouTube เพื่อ
เรียนรู้ทักษะ
ดิจิทัลขัน้สูง

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์ตูอปี 
(WTP)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

จำานวนประชากรออนไลน์ (OP) • Internet World Stats (2021)298

ผู้ใช้ YouTube คิดเป็น % ของ OP • แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

% ของผู้ใช้ YouTube ในประเทศซึ่งใช้ YouTube 
เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลขัน้สูง

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ตาราง 16: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ตูอผู้บริโภคที่แบูงตามภูมิภาค

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคในแตูละภูมิภาคประเมินมูลคูาให้กับผลิตภัณฑ์ของ 
Google ตูอปี (WTP)

สัดสูวนของจำานวนประชากรออนไลน์ (OP) ในแตูละภูมิภาค

จำานวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Google คิดเป็น % ของ OP ในแตูละภูมิภาค

เมตริก แหลูงที่มา

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ตาราง 13: ข้อมูลและแหลูงที่มาที่ใช้ในการคำานวณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจาก 
GOOGLE PLAY

สูวนเกิน
ของผู้บริโภค 
(Consumer 
Surplus)

คูาประมาณ เมตริก แหลูงที่มา

จำานวนเงินที่ผู้บริโภคประเมินมูลคูาให้ผลิตภัณฑ์ตูอปี 
(WTP)

• แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

จำานวนประชากรออนไลน์ (OP) • Internet World Stats (2021)296

ผู้ใช้ Google Play คิดเป็น % ของ OP • แบบสำารวจผู้บริโภคของ AlphaBeta (2021)

ภาคผนวก: วิธีการ
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ประกาศสำาคัญเกี่ยวกับเน้ือหา - การประมาณคูาและการจัดทำารายงาน

AlphaBeta เป็นผู้จัดเตรียมรายงานน้ีให้ Google ข้อมูลทัง้หมดในรายงานฉบับน้ีได้มาจากหรือประมาณ
คูาโดยการวิเคราะห์ของ AlphaBeta โดยใช้ข้อมูลที่ไมูเป็นกรรมสิทธิข์อง Google และข้อมูลที่เข้าถึงได้
โดยสาธารณะ ทัง้น้ี Google ไมูได้จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ รวมถึงไมูได้ให้การรับรองคูาประมาณใดๆ ที่
จัดทำาขึ้นในรายงาน ในกรณีที่ข้อมูลได้มาจากแหลูงที่มาบุคคลที่สามและงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ ์จะมี
การอ้างอิงไว้อยูางชัดเจนในเชิงอรรถ จำานวนเงินในรายงานน้ีเป็นคูาประมาณทัง้สกุลเงินบาทไทย (THB) 
และดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ทัง้น้ี การแปลงคูาสกุลเงินได้อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยเฉลี่ยใน
ปี 2021 ซึ่งมีแหลูงที่มาจากฐานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนประจำาปีที่ผูานมาของ IMF โดยอัตราดังกลูาวคือ 
1 USD เทูากับ 29.90 THB

AlphaBeta เป็นธุรกิจให้คำาปรึกษาด้านกลยุทธ์และเศรษฐกิจ ซึ่งให้บริการลูกค้าในเอเชียและทัว่โลก เรา
ทำางานรูวมกับภาคธุรกิจ, บริษทั, NGO, องค์กรไมูแสวงผลกำาไร และนักลงทุนในการระบุโอกาสและ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเติบโต ปรับปรุงการให้บริการ สูงเสริมความสำาเร็จทางเศรษฐกิจ และสร้าง
ผลกระทบที่จับต้องได้
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