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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เปนที่ทราบกันดีวาความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเปนความสัมพันธ
ที่ใกลชิดยาวนานมากวา 176 ป โดยไทยเปนพันธมิตรทางสนธิสัญญา (Treaty Ally) ของสหรัฐฯ
เปนประเทศแรกของเอเชีย และเปนความสัมพันธที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องใกลชิดมากขึ้นผานความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโลกมาโดยตลอด ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาในสวนการคาการ
ลงทุนระหวางกัน มูลคาการคาและการลงทุนของสหรัฐฯ กับไทยก็อยูในลําดับตนมาอยางตอเนื่อง
แสดงถึงความผูกพันที่ใกลชิด แมวาทั้งสองประเทศจะอยูกันคนละซีกโลกก็ตาม ฝายไทยจึงควร
พิจารณาอยางรอบดานถึงการสงเสริมลูทางการคาระหวางกันใหมากยิ่งขึ้นในโลกแหงอนาคตตอไป
ในอดีตการพิจารณาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศตางๆ ในเบื้องตนมักจะ
อิงสถิติและขอมูลในการประกอบการพิจารณาจากปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 1. ดุลการคา 2. การ
ทองเที่ยว และ 3. การลงทุน เปนสําคัญ ซึ่งไมนาจะเพียงพอและหลายครั้งไมสะทอนกับขอเท็จจริง
โดยเฉพาะในปจจุบัน ซึ่งมีปรากฏการณ การเขามาเทคโนโลยีสารนิเทศและอินเทอรเน็ต มี ผลให
โครงสรางของการปฏิสัมพันธระหวางรัฐ องคการเอกชน ประชาชนและอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีความสลับซับซอน รวดเร็วมากขึ้นเปนทวีคูณ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
จึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทาง
ที่เปนประโยชนสูงสุดกับไทยในอนาคตตอไป
โดยที่การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มีขอจํากัดดานเวลา ซึ่งแมวา
พัฒนาการของการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสจะมีผลกระทบอย างกวางขวางรอบดาน ทั้ง
ดานสังคม การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ก็ตาม รายงานการศึกษาสวนบุคคล
ฉบับนี้จะจํากัดเฉพาะการนําเสนอถึงพัฒนาการและความกาวหนาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Ebusiness) ของสหรัฐฯ ซึ่งนับวันจะมีความสลับซับซอนและทวีความสําคัญมากขึ้นตอโลกใน
อนาคตโดยมีการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิสัมพันธผานรูปแบบและชองทางตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความเสรีมากขึ้น ซึ่ง เปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และมี
มูลคาทางเศรษฐกิจ สูง มีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (business architecture) ภายในสหรัฐฯ
และ ระหวางประเทศ โดยผูศึกษาจะนําเสนอผานขอมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวของ บทความและบทวิจัย
ตางๆ และขอคิดเห็นของบุคคลที่เปนที่เชื่อถือเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโนม (trend) ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตไมสามารถ
จําแนกเปนรายประเทศไดเพียงอยางเดียวแลว โดยในหลายกรณีภายใตความเคลื่อนไหวของโลก
อิเล็กทรอนิกส บทบาทความสามารถและศักยภาพของแตละประเทศอาจหรือจะมีความสําคัญหรือ

จ
เปนประโยชนนอยกวาศักยภาพและความชาญฉลาดขององคกร/ภาคสวนตางๆ รวมทั้งประชาชน
หากมีความสามารถและไดเขาถึงโอกาส
ในโลกธุรกิจอิเล็กทรอนิกสดวย เพื่อที่หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยจะไดตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและพิจารณากําหนดนโยบายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการกําหนดกฎระเบียบ
ที่เอื้อหนุนตอทุกภาคสวนของไทย การใหขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมลูทางการขยาย
ผลประโยชนในดานตางๆ และโดยที่สหรัฐฯ เปนผูนําทางเทคโนโลยีสมัยใหม มีตลาดขนาดใหญ
ที่เปดกวางใหมีการพัฒนาธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มที่ จึงสามารถเปนตัวอยาง (best
practice) ถึงรูปแบบของเศรษฐกิจยุคใหมไดเปนอยางดี และสามารถนํามาปรับใชกับประเทศตางๆ
ในอนาคตตอไป
ในสวนของไทย ผูศึกษาจะกลาวอิงถึงภาพรวมประวัติและความเปนมาของความสัมพันธ
ระหวางไทยสหรัฐฯ และการคาการลงทุนระหวางไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเปนความสัมพันธที่ใกลชิด
ยาวนาน เพื่อเปนแนวทางประกอบการกําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายในอนาคต ในขณะเดียว
กันก็จะนําเสนอถึงความพรอมของไทยและแนวโนมเชิงสถิติตางๆ โดยจะนํา ทฤษฎี “รูเขา-รูเรา”
หรือ SWOT มาวิเคราะห เพื่อใหเกิดผลการศึกษาที่เปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ทั้งดาน
บวกและลบ เพื่อใหผลการศึกษามีความชัดเจนและนําไปสูการกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรมได
ตอไป
ผูศึกษาเชื่อเปนอยางยิ่งดวยวา รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้จะเป นประโยชนอยางยิ่ง
ตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของของไทย ทั้งหนวยราชการ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไปที่จะได
ตระหนักถึงพัฒนาการที่สําคัญของโลกผานกรณีศึกษาของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนําไปสูเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหมๆ ในอนาคตที่ไทยสามารถไดรับ
ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งถือเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมความ
สัมพันธกับประเทศตางๆ ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ
จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบ ตั้งแตประวัติความเปนมาภายใตความสัมพันธ จนถึงความ
สัมพันธที่สะทอนกับพัฒนาการของโลกในวาระตางๆ ก็อาจพิจารณาในสวนของการรายงานขอมูล
และแนวโนมสําคัญๆ ในสหรัฐฯ เพื่อใหหนวยงานไทยใชประกอบการวิเคราะหการกําหนด
นโยบายในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ และสอดรับกับพัฒนาการของโลก และนําไปสู
ผลประโยชนสูงสุดของไทยในอนาคตตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-business) ของสหรัฐอเมริกา
กับโอกาสของสินคาและบริการของไทยในอนาคต” เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูตรุนที่ 2 ซึ่งผูศึกษาไดมุงเนนการรวบรวมขอมูลเพื่อแสดงถึงความ กาวหนาและ
พัฒนาการในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ โดยเชื่อมโยงจากบทความทางวิชาการจากบุคคล
ที่ไดรับการยอมรับในวงการที่เกี่ยวของและใชหลัก “รูเขา–รูเรา” หรือ SWOT มาวิเคราะหถึง
ผลประโยชนและโอกาสสินคาและบริการของไทยในอนาคต
รายงานฉบับนี้ไมมีทางสําเร็จลงได หากปราศจากคณาจารยที่ปรึกษา คือ ดร.สมเกียรติ
อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ลิ่มมณี และรองศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ซึ่งได
กรุณาถายทอดประสบการณและความรู รวมทั้งให ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
จัดทํา รายงาน จึ งขอขอบคุ ณคณาจารยมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณกระทรวงการ
ตางประเทศ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ไดมีสวนให ผูศึก ษาไดเขา มาอบรมในครั้ งนี้ รวมถึ งผู บริ หารระดับสูง เพื่ อนขา ราชการ และ
บุคคลในวงการตาง ๆ ที่ไดใหขอมูล ความคิดเห็นที่เปนประโยชน ในการจัดทํารายงานครั้งนี้ดวย
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษานี้จะมีสวนไมมากก็นอยที่ จะชวยใหทุกภาค
สวนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการของโลกธุรกิจอิเล็กทรอนิกสผานกรณีศึกษา
ของสหรัฐฯ เพื่อใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถปรับตนเองและองคการ
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง อันจะนําไปสูผลประโยชนของชาติที่มั่นคง
ถาวรในอนาคตตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
บทที่ 1 แบงออกเปน 4 สวน ไดแก ส วนที่ 1 ภูมิหลังและความเปนมา สวนที่ 2 คือ
ความสําคัญของปญหา สวนที่ 3 คือขอบเขตของการศึกษา และสวนที่ 4 คือ วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการศึกษาที่คาดวาจะไดรับ
ภูมิหลังและความเปนมา1
ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ เปนความสัมพันธท่ี มีความลึกซึ้งยาวนาน ตั้งแตระดับรัฐ
เอกชน องคกรตางๆ และประชาชนทั่วไป โดยความสัมพันธไดเริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อป 2376
(ค.ศ. 1833) จากที่ทั้งสองฝายมีสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย (Treaty of Amity and Commerce)
โดยไทยเปนประเทศพันธมิตรทางสนธิสัญญาของสหรัฐฯ ประเทศแรกในเอเชีย และตอมาไดมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยและสหรัฐ
อเมริกาเมื่อป 2509
จากนั้นมา ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ ไดมีการพัฒนารูปแบบไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น
ระหวางประเทศโดยมีการยกระดับความสัมพันธที่ใกลชิดมากขึ้นเปนลําดับ ตั้งแตยุคการขยายอาณา
นิคมของประเทศมหาอํานาจยุโรป ซึ่งสหรัฐฯ ไดเขามามีบทบาทในการคลี่คลายปญหาขอพิพาท
ดานพรมแดนฝงตะวันออกระหวางไทยกับฝรั่งเศส การชวยเจรจากับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร
ใหผอนผันในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต รวมถึงการชวยเหลือไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญคือ ในชวงป 2450-2468 มีชาวอเมริกัน 2 ราย คือนาย Jen I.
Westengard ไดรับพระราชทานพระราชบรรดาศักดิ์เปนพระยากัลยาณไมตรีดวยมีบทบาทสําคัญ
ในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และนาย Francis B. Sayre ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน
พระยากัลยาณไมตรีดวยเชนกัน เพราะมีบทบาทชวยไทยในการแกสนธิสัญญาระหวางไทยกับ
ประเทศตางๆ และภายหลังนาย Sayre ยังไดชวยเหลือไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย
นอกจากนี้ ในยุคสงครามเย็น ไทยไดรวมกับสหรัฐฯ และประเทศตางๆ ในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
การอนุญาตใหสหรัฐฯ ใชสนามบินและฐานทัพในไทย และการรวมรบกับสหรัฐฯ ในโอกาสตาง ๆ
อาทิ เวียดนามและเกาหลี เปนตน นอกจากนี้ ไทยและสหรัฐฯ ไดรวมกับประเทศตาง ๆ จัดทํา
1.1

1

ขอมูลกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ 2553
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สนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Manila Pact) อันนําไปสูการจัดตั้งองคการ
สนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEATO) ดวย ในดานทวิภาคีก็มีการจั ดทําแถลงการณรวม
(Rusk–Thanat Communique) เมื่อป 2505 ที่ย้ําถึงการเปนพันธมิตรทางสนธิสัญญาที่สําคัญระหวางกัน
จากความใกลชิดของความสัมพันธที่มีความตอเนื่องดังกลาวสงผลใหไทยและสหรัฐฯ มีพัฒนาการ
ดานความรวมมืออยางกวางขวางรอบดาน ซึ่งรวมถึงการฝกผสมรวม Cobra Gold ซึ่งถือเปนการ
ฝกผสมรวมที่ใหญที่สุดในภูมิภาค และความรวมมือภายใต USAID เปนตน นอกจากนี้ ในป 2546
สหรัฐฯ ไดมอบสถานะพันธมิตรสําคัญนอกองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (Major Non NATO
Ally - MNNA) ใหแกไทย แสดงถึงการยกระดับความสัมพันธดานการทหารและความมั่นคง
สําหรับความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ ภายหลังเหตุการณวันที่ 19 ก.ย. 2549 สหรัฐฯ งดการ
มีปฏิสัมพันธในระดับรัฐมนตรีและระงับความชวยเหลือทางทหารบางสวน แตความสัมพันธก็ได
กลับคืนสูภาวะปกติอยางรวดเร็วภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550 นอกจากนี้ในป
2551 เปนปที่ครบรอบ 175 ปของความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ ทั้งสองฝายไดใชโอกาสดังกลาว
สงเสริมความสัมพันธระหวางกัน โดยไดจัดกิจกรรมตางๆ ที่มุงเนนการสรางความเขาใจและ
ความรูสึกที่ดีในทุกระดับ รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ
และลาสุดไดมีการจัดตั้ง Friends of Thailand Caucus (FOTC) ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2552 เพื่อประสาน
ความสัมพันธของไทยในหมูสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ดวย
ในสวนของภาพรวมความสัมพันธนั้น ในระยะหลังสหรัฐฯ เห็นไทยเปนพันธมิตรที่เชื่อถือ
ได มีความสัมพันธที่ mature และเห็นวาไทยมีระดับการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ดี มี
บทบาทดานการระหวางประเทศที่เหมาะสมและเปนสังคมเปดกวาง อยางไรก็ดี เมื่อมีความไมแนนอน
ทางการเมือง สหรัฐฯ จะกังวลถึง ผลกระทบตอธุรกิจและผลประโยชนของสหรัฐฯ และการที่ไทย
เปนตัวอยางที่ดีของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งเปนหลักการที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญ
สําหรับความสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทย-สหรัฐฯ นั้น ก็มีลักษณะ
พิเศษ กลาวคือ ปจจุบันมีชาวไทยอาศัยอยูในสหรัฐฯ รวมกวา 3 แสนคน ซึ่งกระจายอยูตามมลรัฐตางๆ
โดยเมืองที่มีชาวไทยอาศัยอยูมากที่สุด ไดแก นครลอสแอนเจลิส นครซานฟรานซิสโก กรุงวอชิงตัน
นครซีแอตเติล นครนิวยอรก นครชิคาโก และมีการจัดตั้งสมาคม ชมรม และกลุมตางๆ มากมาย
ตัวอยางความรวมมือทางสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมที่ ไดดําเนินการมาสืบเนื่องยาวนาน ไดแก
โครงการฟูลไบรทของสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแตป 2489 เพื่อสรางความเขาใจอันดีกับประเทศตางๆ
รวมทั้งไทย ผานทางการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน โครงการสงอาสาสมัครสันติภาพ (Peace
Corps) ของสหรัฐฯ ที่เขามาในไทยทุกปตั้งแต ป 2505 เพื่อสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชน
รวมทั้งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โครงการไทยศึกษา (Thai Studies)
และโครงการจัดตั้ง Thai Club/Society ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐฯ เพื่อสงเสริมความสัมพันธ
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ไทย – สหรัฐฯ และสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย และลาสุดมีการจัดตั้งโครงการ
สหรัฐอเมริกาศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อป 2551 การที่มีการไปมาหาสูกันมาอยางตอเนื่อง
เปนเวลายาวนาน มีบุคคลสําคัญ ระดับสูงของไทยไดไปศึกษาในสหรัฐฯ เปนจํานวนมาก สงผล
ใหการขยายความรวมมือระหวางกันเปนไปในพื้นฐานที่งายสะดวก รวดเร็ว
ในดานการคาไทย-สหรัฐฯ นั้น ในภาพรวม ความสัมพันธทางการคาระหวางกันก็มีความ
เปนพิเศษ กลาวคือ จากการเปนพั นธมิตรทางสนธิสัญญา ทั้งสองฝายตางไดรับสิทธิการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment - NT) สงผลให ทั้งสองฝายสามารถมีธุรกรรมทางการคาในหลาย
สวนไดเทาเทียมกัน ซึ่งชวยใหบรรยากาศทางการคาการลงทุนระหวางกันเปนไปอยางราบรื่นโดยเฉพาะ
การลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย ในขณะที่ไทยยังไมไดประโยชนจาก NT มากนัก ในสวนผลประโยชน
ทางการคาอื่นๆ ไทยไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จากสหรัฐฯ โดยไทยเปนประเทศที่ไดรับ
ผลประโยชนจาก GSP มากที่สุดประเทศหนึ่ง จากขอมูลทางสถิติ สหรัฐฯ เปนตลาดสงออกอันดับ
1 ของไทย และเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 4 ของไทย ในป 2552 การคาไทย-สหรัฐฯ มีมูลคา 25,034
ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากป 2551 รอยละ 21 โดยไทยไดเปรียบดุลการคากับสหรัฐฯ 8,288 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สวน 2 เดือนแรกของป 2553 นั้น การสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นจาก
ภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเปนไปในทิศทางเดี ยวกับการสงออกรวมของไทย สวน
การนําเขาจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตามภาวะการฟ นตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่ดุลการคายังคงที่อยู
ในระดับเดิม
ขอมูลดานการคาระหวางไทย-สหรัฐฯ
ไทย-สหรัฐฯ
2550
28,910
มูลคาการคา
-0.4
(%  จากชวงเดียวกันของปกอนหนา)
19,415
การสงออก
(%  จากชวงเดียวกันของปกอนหนา) -0.18
9,494
การนําเขา
-1
(%  จากชวงเดียวกันของปกอนหนา)
9,921
ดุลการคา
0.6
(%  จากชวงเดียวกันของปกอนหนา)
ที่มา: กระทรวงพาณิชย, ธนาคารแหงประเทศไทย

2551
31,698
9.5
20,274
4.42
11,423
20
8,851
-10.5

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ
2552 ม.ค. – ก.พ. 53
25,034
4,395
-21
23
16,661
2,786
-18
18
8,373
1,609
-27
33
8,288
1,177
-6
2
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สินคาสําคัญที่มีสัดส วนในการสงออกไปยังสหรัฐฯ มาก 5 อันดับแรก ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อาหารทะเลกระปอง เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑยาง และอัญมณีและเครื่องประดับ
สวนสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ พืชและผลิตภัณฑจากพืช
ป 2552 เปนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญของสหรัฐฯ สงผลใหเกิดการวางงาน และประชาชน
ควบคุมการจับจายใชสอย รัฐบาลสหรัฐฯ ไดอัดฉีดเม็ดเงินจํานวนมากเขาไปในระบบเศรษฐกิจ
ทําใหมีเงินไหลเวียนในระบบมากขึ้น โดยการฟนตัวยังคงเปนไปอยางชาๆ อัตราวางงานยังคงเปน
ปญหาของสหรัฐฯ อยางไรก็ดี การที่รัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายจะเพิ่มการสงออกอีกเทาตัวภายใน
เวลา 5 ป เพื่อชวยสรางงานถึง 2 ลานตําแหนง ในระยะแรกอาจสงผลเพิ่มการสงออกของสหรัฐฯ
มาไทยและไปประเทศตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวและสรางงานไดมากขึ้น
ผูบริโภคมีกําลังซื้อมากขึ้น และในระยะยาวไทยและประเทศอื่นๆ นาจะสงออกไปสหรัฐฯ ไดมากขึ้น
สําหรับการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ป 2552 จากสถิติการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศสุทธิที่จัดเก็บโดยธนาคารแหงประเทศไทยใน ป 2552 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลคา
เงินลงทุนรวม 167,206.3 ลานบาท สหรัฐอเมริกามีเงินลงทุนในประเทศไทยสุทธิรวม 4,370.12
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.6 ของมูลคาเงินลงทุนรวมจากตางประเทศ
การลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทยที่ไดรับการสงเสริม
2551
2552
ขั้นคําขอ
จํานวนโครงการ
34
56
มูลคาการลงทุน
7,471
34,631.1
ขั้นอนุมัติ
จํานวนโครงการ
32
37
มูลคาการลงทุน
8,698.4
25,591.3
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หนวย: ลานบาท

22
27,160
5
16,892.9

ขั้นคําขอ โครงการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ยื่นขอรับการสงเสริมในป 255 จํานวนโครงการ
เปนลําดับที่ 4 ของจํานวนโครงการลงทุนจากตางประเทศ และมีมูลคาการลงทุนสูงเปนลําดับที่ 3
ของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศ จํานวนโครงการและมูลคาลงทุนในป 2552 เปรียบเทียบกับ
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ป 2551 เพิ่มขึ้น โดยมูลคาการลงทุนสูงขึ้นมากเกือบ 5 เทาจากป 2551 คือเพิ่มจากมูลคาลงทุน 7,471
ลานบาทในป 2551 เปน 34,631 ลานบาท ในป 2552 สวนจํานวนที่ยื่นขออนุมัติจํานวน 56 โครงการ
แบงเปน
- โครงการขนาดเล็ก มูลคาการลงทุนต่ํากวา 50 ลานบาท จํานวน 32 โครงการ
หรือรอยละ 57
- โครงการขนาดกลาง มูลคา ระหวาง 50-499 ลานบาท จํานวน 17 โครงการ
หรือรอยละ 30.3
- โครงการขนาดใหญ มูลคาเกินกวา 1,000 ลานบาท จํานวน 5 โครงการหรือ
รอยละ 82.6 มูลคาการลงทุนสวนใหญจะอยูในโครงการขนาดการลงทุนเกินกวา 1,000 ลานบาท
ขั้นอนุมัติ มูลคาการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ไดรับการสงเสริมเพิ่ม ขึ้นอยางเห็นไดชัดจาก
ป 2551 ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดการลงทุนขนาดใหญที่ไดรับการสงเสริมทําการประกอบรถยนตมีมูลคา
ถึง 20,130 ลานบาท และยังมีผลใหมูลคาการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ไดรับการสงเสริมในป 2552 มีมูลคา
เปนลําดับ 2 ของการลงทุนจากตางประเทศรองจากประเทศญี่ปุน นับเปนสัญญาณการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยางหนึ่ง
โครงการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ไดรับอนุมัติในป 2552 มีจํานวน 37 โครงการ เปนโครงการ
ขนาดเล็ก มูลคาการลงทุนต่ํากวา 50 ลานบาทจํานวน 24 โครงการหรือรอยละ 64.8 ขณะที่มูลคา
การลงทุนถึงรอยละ 90.7 ของมูลคาการลงทุนที่ไดรับอนุมัติมาจาก 2 โครงการคือ โครงการประกอบ
รถยนต ลงทุน 20,130 ลานบาทและโครงการขยายการผลิต IC และ IC Testing ของบริษัท Spansion
(Thailand) ลงทุน 3,098.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 จะเห็นไดวา ในป 2551 และป 2552
จํานวนโครงการสวนใหญจะเปนโครงการขนาดเล็กเชนเดียวกัน สําหรับมูลคาการลงทุนที่ไดรับ
อนุมัติในป 2551 โครงการลงทุนขนาดใหญมาจากกิจการอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร แต
ในป 2552 โครงการลงทุนขนาดใหญมาจากกิจการประกอบรถยนต และการผลิต IC
อุตสาหกรรมเป าหมายในสหรัฐฯที่สํ านั กงานคณะกรรมการส งเสริ มการลงทุ นใหความ
สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร อุตสาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเทคโนชีวภาพ อุตสาหกรรมมูลคาเพิ่มสูง เชน ซอฟทแวร
พลังงานทดแทน เปนตน
สหรัฐฯ เปนตลาดทองเที่ยวที่สําคัญของไทย โดยจากสถิติในป 2549 นักทองเที่ยวสหรัฐฯ
มีจํานวนมากเปนอันดับ 6 (รองจากมาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต จีนและอังกฤษ) โดยเดินทางมา
ประเทศไทยถึง 694,258 คนตอป ในขณะที่นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปสหรัฐฯ ประมาณ 40,00050,000 คนตอป ซึ่งจากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
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สหรัฐฯ นิยม ไดแก กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต และมีแนวโนมขยายไปยังแหลงทองเที่ยวใหมๆ
เพิ่มมากขึ้น เชน สมุย เชียงราย กาญจนบุรี พัทยา และกระบี่
1.2

ความสําคัญของปญหา
เปนที่ทราบโดยทั่วไปวา ความกาวหนาของโลกยุคดิจิตอล (digital world) มีความสําคัญ
และจะมีสวนสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษยแทบทุกคนในโลกนี้ และจะมีความสําคัญ
เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณอยางรวดเร็วในอนาคต ไมมีใครคาดการณลวงหนาวา Hi5 Facebook YouTube
Google และอื่น ๆ จะเปนสวนตอการใชชีวิตประจําวัน การเกิดของ social networking ตาง ๆ
สงผลใหการปฏิสัมพันธของผูค นเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเปน “real time” จะมีมากขึ้น
ในหลากหลายรูปแบบ การเกิดขึ้นของ application ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการใชงานผานสินคาและ
บริการของ Apple App Store ก็เปนชองทางใหกลุมคน/องคกรที่มีความคิดสรางสรรค (creativity)
สามารถมีบทบาทและมีสวนใหไดมาซึ่งผลประโยชน ดังนั้น อาจกลาวไดวา ความก าวหนาทาง
อิเล็กทรอนิกสสงผลใหเกิดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใหม ๆ ไดอยางมากมาย รายงาน
การศึกษาส วนบุค คลนี้ ผูศึ กษาจึ ง จํา เป นเป นต องจํากั ดขอบเขตเฉพาะพั ฒนาการของธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิกส (E-business) ของสหรัฐฯ เทานั้น เพื่อใหการศึกษามีความชัดเจน โดยจะมุงเนน
การนําเสนอผานบทความของวิชาการและขอเขียนของบุคคลที่เปนที่ ยอมรับเปนสําคัญ และทิศทาง
ความเคลื่อนไหว (trend) ผานสถิติทางวิชาการตาง ๆ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจอิเล็ก ทรอนิกส
สามารถเปนไปไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะการดําเนินการผานองคกร และการดําเนินการ
ผานความคิดสรางสรรค (creativity) ของแตละคน
ในสวนของการคาสินคาและบริการนั้น นาย Thomas Freidman ไดกลาววา ในชวงเริ่มตน
ของการเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายคนเชื่อวา พัฒนาการที่จะเกิดขึ้น สหรัฐฯ จะมีบทบาท
นําและเปนการขยายอิทธิพลทางการคาของสหรัฐฯ โดยมีการกลาวดวยวา “Globalization means
Americanization”2 ซึ่งในชวงแรกอาจมีความเปนจริงสูง เพราะทุกอยางเริ่มที่สหรัฐ ฯ โดยเฉพาะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเปนผูนํา ตั้งแตกระบวนการผลิต การใหบริการ
และการขยายผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง รวมถึงการสงผานรูปแบบทางวัฒนธรรมฮอลลีวูด
ดวย ดังจะเห็นไดจากยุค dot.com ซึ่งเชื่อกันโดยทั่วไปวา สหรัฐฯ จะเปนผูไดประโยชนสูงสุด มีการ
บัญญัติศัพท E-commerce เพื่ออธิบายถึงการคาอิเล็ก ทรอนิกส ที่สหรัฐฯ เปนผูกําหนด แตขณะนี้
เปนที่ประจักษแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนระบบที่เปดกวางที่แทบทุกคนสามารถเขาถึงได
2

หนังสือ The World is Flat หนา 477

77
โอกาสใหไดมาซึ่งผลประโยชนจึงเปนไปอยางไรขีดจํากัด ทุกภาคสวนไมวาจะอยูที่ไหนในโลกก็มี
โอกาสเขาถึงเทคโนโลยี และขอมูลไดคอนขางเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับบทบาทและการสนับสนุน
ของภาครัฐของแตละประเทศ ในการนี้ ความคิดความสามารถ ความสรางสรรค และการสรรสราง
โอกาสจึงเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงผลประโยชนตางๆ ยกตัวอยางเชน ทุกคนสามารถคิ ด
หรือเขียนโปรแกรมใหม และเปดใหบริการหรือขายสินคาใน internet หรือใน Apple App Storeได
หรืออาจเขารวมในการแขงขันในเว็บไซดตางๆ หรือออกแบบและขายสินคาผลิตภัณฑที่มีความเปน
ตัวตนผา นความคิ ดสร างสรรค ซึ่ง เป นการสรา งมูลค า เพิ่ม โดยไมจํา เปนต องอยู ใ นประเทศนั้ น
ๆ นอกจากนี้ ในสวนโครงสรางของภาคธุรกิจ (business architecture) ก็มีการปรับตัว ตั้งแต
การบริหารบุคลากรและการบริหารคาใชจาย การ sourcing เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหาร
ระบบ supply chain รวมถึงการบริหาร inventory และการบริหารเวลา (time management) ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดคาใชจายทางธุรกิจ ปจจุบันจึงมีการขยายศัพทจาก E-commerce (การคา
อิเล็กทรอนิกส ) ไปสู E-business (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ) เนื่องจากมีขอบเขตกว างขวางมากกวา
การคา และ Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิตอล) เนื่องจากในอนาคตผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ผานโลกทางกายภาพ (physical) จะขยายตัวในอัตราที่นอยกวาโลกติจิตอล
ในอนาคตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส บทบาทและความสามารถในการเขาถึงผลประโยชน
และโอกาสตาง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดไมวาจะอยูที่ใดในโลก ไมวาจะเปนคนชาติใด ในขณะที่ภาครัฐ
จะมีบทบาทนอยมากและจะนอยลงมากขึ้นเปนลําดับ การเตรียมความพรอมให ทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับประชาชนและองคกรตาง ๆ ของไทยตระหนัก ถึงความจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหเขาใจถึง
สถานการณ และผลประโยชนตาง ๆ จึงมีความสําคัญ ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีการพินิจ
พิเคราะหถึงความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อหาแนวทางปองกันแตเนิ่น ๆ ดวยเชนกัน โดยทุกภาคสวนตาง ๆ
ในโลกจะมีพื้นที่ (space) ในโลกอิเล็กทรอนิกสของตนเอง และจะเปนพื้นที่ท่ีมีการควบคุมโดย
Nation State นอยมาก ดังนั้น ไมวาจะเปนบุคคลทั่วไป ภาคสวนตางๆ ไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ
หากสามารถหาแนวทางที่ตอบสนองความตองการของโลก (Global demand) ได ก็มีโอกาสที่จะ
ประสบผลสําเร็จในตลาดโลกในอนาคตไดเชนกัน (local to global)
ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-business) ของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ถือเปนประเทศที่มีความพรอม
ที่สุด เนื่องจากไดมีการพัฒนาระบบทางธุรกรรมทางการคาที่มีความคลองตัวและสรางความมั่นใจ
ใหผูใชบริการ โดยมีการจัดทําระบบการปองกันการหลอกลวงและโจรกรรมขอมูล อาทิ ระบบ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและระบบการซื้อขายผานบัตรเครดิตที่เชื่อถือได เปนตน สงผลใหการคาขาย
สินคาและบริการผานธุรกิจอิเล็กทรอนิกสขยายตัวขึ้นอยางกาวกระโดด และมีการปรับตัวทางธุรกิจ
ตาง ๆ เพื่ อใหไดมาซึ่ งผลประโยชน อยา งรอบด าน อาทิ การจางบุค คลต าง ๆ ทั่ วโลกเพื่ อลด
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คาใช จายและเพื่ อประสิทธิ ภาพองคก ร การสรรหาสิ นคาที่มี ราคาถู ก มี ประสิทธิภาพสูงสุ ด
ในขณะที่มี คาใชจายนอยที่สุด มีการกําหนดการบริหารอุปสงคและอุปทานในรูปแบบใหม ๆ ซึ่ง
สามารถลดคาใชจาย เวลาและความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ขณะนี้บริษัท Boeing
ไดปรับจากการเปนผูผลิตเครื่องบิน เปนการวาจางบริษัทตางๆ ทั่วโลกใหผลิตและสงสินคาให
ตามที่กําหนด โดยบริษัทเปนเพียงผูประกอบเครื่องบินเปนหลัก ในขณะเดียวกัน บริษัทรถยนต
ตาง ๆ ก็มีการจัดหา/วาจาง บริษัทตาง ๆ ทั่วโลก ใหผลิตสินคาเพื่อปอนบริษัทดวยเชนกั น ซึ่งที่
ผานมา บริษัท ผูผลิตอะไหลรถยนตของไทยบางรายก็ไดประโยชนจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกสดวย
แตเปนการไดมาจากการผลักของอุปทาน (demand push) มากกวาจากการไดผลประโยชนจาก
นโยบายของรัฐ
1.3

ขอบเขตของการศึกษา
โดยที่การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้มีขอจํากัดดานเวลา ผูศึกษาจึงไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในสวนของการนําเสนอธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ผานขอมูลทาง
สถิติและบทวิเคราะหตางๆ เพื่อสื่อถึงผลประโยชนที่ไทยอาจไดรับในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
ศึกษาไดกวางขวาง ลึกซึ้งมากขึ้น ผูศึกษาจะใชทฤษฎี “รูเขา-รูเรา” หรือ SWOT มาปรับใช เพื่อให
เกิดผลการศึกษาที่เปนรูปธรรม โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ทั้งในดานบวกและลบ เพื่อใหผลการ
ศึกษามีความชัดเจนและนําไปสูการกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรมตอไป
1.4

วัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษา
เมื่อไดรับทราบถึงพัฒนาการสําคัญดังกลาวขางตน จําเปนตองวิเคราะหและกําหนด
แนวทางการพัฒนาและขยายโอกาสการคาสินคาและบริการในอนาคตภายใตธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ของสหรัฐฯ โดยควรเปนการกําหนดนโยบายอยางเต็มรูปแบบ และควรเปนนโยบายระดับชาติ
เพื่อใหการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสอดรับกันอยางมีประสิทธิ ภาพ รายงาน
การศึกษาสวนบุคคลนี้จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยราชการ องคกรเอกชน
หรือประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ แมวาพัฒนาการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสดังกลาวอาจสงผลใหโลก
ปจจุบันเล็กลง และความสามารถของรัฐที่จะเขามามีบทบาทจะถดถอยลงก็ตาม แต ผูศึกษาเชื่อวา
บทบาทของรัฐ เพื่อกําหนดกรอบกติกาในการสรางสภาพและสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการชี้ชองและกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนของไทย
ในระยะนี้ จะมีความสําคัญยิ่ง เปนทวีคูณเพราะจะสรางความมั่นใจและเขามามีสวนรวมมากขึ้น
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นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศก็สามารถมีบทบาทสําคัญ ในการใหขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมการวิเคราะหถึงแนวทางของพัฒนาการในอนาคตผานการ
คัดกรอง/วิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง จะชวยขยายโอกาสและพื้นที่ (space) การเขาถึง ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ และโลกในอนาคตดวย

บทที่ 2
วิธีการศึกษา/กรอบความคิด/ทฤษฎี
ผลงานวิจัยและคําศัพทและคํานิยามตางๆ
2.1

วิธีการศึกษา
ผูศึกษาเลือกที่จะศึกษาจากพัฒนาการและความกาวหนาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของ
สหรัฐฯ เปนกรณีศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบโดยใช ทฤษฎี SWOT เพื่อพิจารณาถึง
โอกาสสินคาและบริการของไทยในอนาคต โดยจะแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนหลักคือ สวนแรก
เปนการอางอิงถึงบทวิเคราะหและบทความทางวิชาการตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับ บทความจาก
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกถึงแนวความคิดและการวิเคราะหถึงแนวโนมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ของสหรัฐฯ และของโลกในอนาคต รวมถึงขอมูลเชิงสถิติทางวิชาการและขอคิดเห็นของบุคคล
ระดับสูงของไทยที่เกี่ยวของในปจจุบัน เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
ตอไป โดยไดเลือกใชขอมูลจากแหลงสําคัญ ดังนี้
2.1.1 หนังสือ The World in Flat ของนาย Thomas Friedman ซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญ
ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และการเชื่อมโยงเครือขาย ขอมูลขาวสารของโลก ที่ยังจะมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในการบริหารจัดการ
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการของธุรกิจการคาและบริการดวย
2.1.2 หนังสือ Making Globalization Work ของนาย Joseph Steglitz ซึ่งกลาวถึงโลกาภิวัฒน
(Globalization) ซึ่งแมในหลักการจะเปนประโยชนตอมนุษยชน แตก็มีความจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกผายที่เกี่ยวของ
2.1.3 บทวิเคราะหเรื่อง Thailand’s Competitiveness; Creating the Foundations for Higher
Productivity ของนาย Michael E. Porter
2.1.4 ขอมูลจาก กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับประวัติความเปนมา และขอมูลรอบดานของความสัมพันธไทย–สหรัฐฯ
2.1.5 ขอมูลและบทความทางวิชาการของหนวยราชการและหนวยงาน/บุคคลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
2.1.6 ขอมูลจากการสอบถามจากหน วยงานที่ เกี่ย วข อง อาทิ กระทรวงพาณิชย และ
NECTEC
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2.1.7 ขอมูลจากโครงการศึกษาตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย จัดทําโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.1.8 ประสบการณตรงของผูศึกษา ที่เคยศึกษาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับความสัมพันธไทย–สหรัฐฯ มาระยะหนึ่ง รวมทั้งขณะนี้ปฏิบัติ หนาที่อยูท่ีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
2.1.9 ขอมูลที่เกี่ยวของจากอินเทอรเน็ต
2.2 ทฤษฎี SWOT Analysis
SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุด
แข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต
SWOT เปนตัวยอที่มีความหมาย ดังนี้
Strengths
- จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได
Threats
- อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคก าร
หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการ
วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเ รา)
รูจักสภาพแวดล อม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะห โอกาส-อุปสรรค การวิ เคราะหป จจัย ต าง ๆ
ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหเขาใจไดถึงการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน
โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขอองคกร ผลจากการ
วิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อให องคกรเกิด
การพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมตอไป
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สําหรับขั้นตอน/วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis นั้น การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปจจัยที่กวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมี
ขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูกสรางขึ้ นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหา
ประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุด
ผูศึกษาเชื่อวา ทฤษฎีการวิเคราะหแบบ “รูเขา–รูเรา” หรือ SWOT Analysis จะชวยให
รายงานการศึกษานี้ มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ผูศึกษาจึงเลือกที่จะนํามาปรับใช เพื่อวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และความเสี่ยง/
อุปสรรค (threats) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการดําเนินการของไทย โดยในชวงทาย
ผูศึกษาจะสรุปถึงแนวทางการดําเนินการโดยแยกเปน 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อใหทุกสวนไดรับทราบและตระหนักถึงแนวทางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป
2.3 คํานิยามที่สําคัญ
- E-commerce หรือ Electronic commerce หรือ การคาอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อขาย
สินคาหรือบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงอิน เทอรเน็ตและเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ
โดยอาจสามารถแยกออกเปนหลากหลายรูปแบบการคา อาทิ การคาระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (b2b)
และการคาระหวางธุรกิจกับผูบริโภคหรือ (b2c) การคาอิเล็กทรอนิกสมี พัฒนาการมากวา 30 ป
นับตั้งแตการเปนเพียงเครื่องอํานวยความสะดวกทางการคา การสงผานขอมูล ผานระบบ electronic
data interchange (EDI) และตอมา ไดพัฒนาไปสูการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบบัตรเครดิต
การโอนเงินออนไลนตาง ๆ เปนตน การคาอิเล็กทรอนิกสเริ่ม มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากการ
เกิดขึ้นของอินเตอรเน็ตและ World Wide Web (WWW.) ในป ค.ศ. 1990 ซึ่งเปดใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึงกันและกันมากขึ้น โดยมีผูใหบริการทางการคาอิเล็กทรอนิกสแกผูบริโภคหลัก
ในสหรัฐฯ คือ amazon.com และ ebay.com
- E–business หรือ Electronic business หรือ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเปนพัฒนาการอีกระดับ
หนึ่ง ตั้งแตการสงผานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ (Electronic Data Interchange – EDI) การคา
ทางอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จนถึงการคาผานระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-business) หรืออีก
นัยหนึ่ง E-business คือ การใชประโยชนในการสื่อสารและสงผานขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสุนนการดําเนินธุรกิจในทุกรูปแบบที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
ระหวางภาคธุรกิจเอกชน และปจเจกบุคคลตางๆ อันจะมีผลสําคัญตอการปรับโครงสรางทางธุรกิจ
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(business model) เพื่อขยายความสามารถในการแขงขันของการซื้อขายสินคา การบริหารจัดการ
ทั้งในรูปของการจัดหาสินคา และบริการ (sourcing/outsourcing) การบริหารเวลาและโครงขายของ
สินคา (time/supply chain management) รวมถึงการบริหารจัดการดานสิ นคาคงคลัง (inventory)
ซึ่งมีผลโดยตรงตอรูปแบบการคาสินคา การบริการ การผลิตและคาใชจาย นอกจากนี้ ในภาพรวม
E-business จะมีสวนโดยตรงตอการบริหารจัดการในดาน logistic โดยเฉพาะการสงผานสินคา
การจัดกฎระเบียบที่อํานวยความสะดวกตอการสงผานขอมูลทางการค าและบริการตาง ๆ การมี
ระบบปองกันการรั่วไหลของขอมูลที่เชื่อถือได ซึ่งเปนประเด็นที่ภาครัฐจะตองเขามามีสวนในการ
บริหารจัดการให E-business มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมตอระหวางประเทศได

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในบทนี้ ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการและความกาวหนาของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ผานขอมูลเชิงสถิติและบทวิเคราะหตาง ๆ และแนวโนม (trend) ของ
อนาคตผานบทความ/หนังสือของนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ หลังจากนั้นจะใชการวิเคราะห
แบบ SWOT ซึ่งเปนการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ จุดแข็ง(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส
(opportunities) และอุปสรรค (threats) ของไทย ภายใตพัฒนาการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของ
สหรัฐฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ
สํานักวิเคราะห Forrester Research3 ไดทําการวิจัยพบวา การคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ของสหรัฐฯ นับจากป ค.ศ. 2009 จนถึงป ค.ศ. 2014 จะขยายตัวในอัตรารอยละ 10 โดยจะมีมูลคา
เพิ่มขึ้นจาก 155 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เปนประมาณ 250 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ
รอยละ 8 ของการคาปลีกของสหรัฐฯ ทั้งหมด ในขณะนี้การคาอิเล็กทรอนิกสในยุโรปตะวันออก
จะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ11 ตอป จาก 93 พันลานยูโร ในป ค.ศ. 2009 เปน 150 พันลานยูโร
ในป ค.ศ. 2014 สํานักวิเคราะห Forrester ไดกลาวถึง บริษัท Amazon ซึ่งเปนผูนําในการคาสินคา
ผานระบบออนไลนของสหรัฐฯ ดวยวา ในชวงไตรมาสสุดทายของ ป ค.ศ. 2009 การคาปลีกผาน
amazon.com ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 42 หรือประมาณ 9.52 พันลานดอลลารสหรัฐฯ สงผล
ใหมีกําไรเฉพาะไตรมาสนี้ขยายตัวประมาณรอยละ 71 หรือ 384 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับป
ค.ศ. 2009 ยอดขายผาน amazon.com ไดขยายตัวขึ้นรอยละ 28 โดยมีกําไรทั้งสิ้น 902 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น จากปที่ผานมารอยละ 40 ในขณะเดียวกันยอดขายในสาขาระหวางประเทศของ
amazon.com ที่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน ฝรั่งเศส และจีนไดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 49
โดยมียอดขายที่ 4.56 พันลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับป ค.ศ. 2010 นาย Tom Szukutak หัวหนาฝาย
การเงิน (CFO) ของ amazon ไดคาดการณวา ยอดขายในไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้นรอยละ 32-43 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป ค.ศ. 2009 และผลกําไรจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 13-50

3

ที่มา : www.techcrunch.com
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ผังแสดงแนวโนมการคาปลีกผานระบบออนไลนของสหรัฐฯ ระหวางป ค.ศ. 2009-2014

บริษัท Amazon เปนบริษัทอเมริกัน ตั้งอยูนครซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน โดยเปนบริษัท
ที่เปนศูนยกลางการคาปลีกของสหรัฐฯ ในระบบออนไลนที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯ เริ่มเปดดําเนินการ
ดวยการเปนผูจัดจําหนายหนังสือผานระบบอิเล็กทรอนิกสในป ค.ศ. 1994 Amazon ถือเปนบริษัท
ที่ทํากําไรไดอยางตอเนื่องและมีอัตราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะในระยะหลังซึ่งมี การขยายจํานวน
สินคามากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไดรับกําไรจากการขายระหวางประเทศมากขึ้น สงผลใหผลกําไร
ในปเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2003 ที่ 35 พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 172 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ.
2009 และ Amazon ไดเขาในกลุม S&P 500 index ในป ค.ศ. 2005 และเลื่อนเปน S&P 100 index
ในป ค.ศ. 2008 และขณะนี้ มูลคาตามราคาตลาด (market capitalization) ของบริษัท Amazon สูงกวา
รานขายสินคาปลีกเชน Home Depot, Target, Costco ยกเวน Walmart เทานั้น4
นาย Friedman ได มี ก ารกล า วถึ ง ความสํา คั ญ ของการสื่ อสารส ง ผ า นข อมู ล ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส และพัฒนาการของโลกาภิวัฒน ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในอนาคต โดยจะมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอโครงสรางตาง ๆ ของโลก โดยเฉพาะโครงสรางทางธุรกิจ
(business architecture) ดังนั้น ทุกสวนจําเปนตองศึกษาและปรับตัวใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ดังกลาว มิฉะนั้นจะลาหลังและสูญเสียผลประโยชน5 นาย Friedman ไดกลาวถึงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบใหม โดยจะมีการปรับตัวทั้งในมุมของการเขาถึงธุรกิจใหมๆ ในการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ
การบริหารจัดการของโครงสรางทางธุรกิจทั้งหมด นอกจากนั้น นาย Friedman ยังไดกลาวถึง
4

ที่มา Wikipedia.org/amazon.com
5
หนังสือ The World is Flat บทที่ 13
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ความสําคัญของการมีความคิดสรางสรรค (creativity) ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการไดมาซึ่ง
ผลประโยชนในโลกอนาคต
3.2

นโยบาย Creative Economy ของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดประกาศจะ
นําหลักเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เขามามีบทบาทในการฟนฟูเศรษฐกิจไทย โดย
จะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมในอาเซียน โดยมีเปาหมายสงออกสินคาเชิง
สรางสรรคจากเดิม รอยละ 12 เปนรอยละ 20 ในป 2555 นายกรัฐมนตรีไดกลาวดวยวาเศรษฐกิจ
ไทยจะพัฒนาและเติบโตในแบบเดิมๆไมได เนื่องจากมีคูแขงทางเศรษฐกิจในเรื่องแรงงาน ที่ดินที่
เริ่มชวงชิงความไดเปรียบของประเทศไทยไป เพราะฉะนั้นตองพิจารณาดูวาอะไรบางที่เปนจุดแข็ง
ของคนไทย ดวยกระบวนความคิดสรางสรรค และการดึงทุกความคิดจากความเปนไทย จะชวยเพิ่ม
มูลคาสินคาไทย จะทําใหคนไทยเติบโตได โดยไมตองสิ้นเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติ ชวยให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมั่นคง ทั้งนี้ มีประมาณการวาในป 2549 ประเทศไทยมีรายไดที่เกิดจาก
เศรษฐกิจสรางสรรคประมาณรอยละ 10 และเชื่อวาหากนํากลไกของภาครัฐเขามาชวยเหลือภาคเอกชน
ดวยการใหเงินอุดหนุนกวา 20,000 ลานบาทจากโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็งก็จะเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 20 ในป 2555 ซึ่งตอนนี้มีโครงการเขารวมประมาณ 100 โครงการ โดยรัฐบาลจะอนุมัติเงิน
จํานวน 3,800 ลานบาท ในป 2553
3.3

SWOT Analysis
3.3.1. จุดแข็ง (strengths)
1) ความสัมพันธไทย-สหรัฐ
ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ ไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง ยาวนาน ตั้งแต ค.ศ. 1833
หรือประมาณ 177 ป จึงเปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง กวางขวาง ทั้งในระดับการเมือง เศรษฐกิจ และ
ประชาชน โดยมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ตั้งแตยุคการขยายอาณานิคม ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น การตอตานลัทธิคอมมิวนิสต จนถึงความรวมมืออยางรอบดาน รวมทั้งความสัมพันธ
ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการที่ไทยเปนพันธมิตรทางสนธิสัญญา (Treaty
Ally) เปนประเทศแรกในเอเชียกับสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯ ไดรับสิทธิเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment) เชนเดียวกับนักธุรกิจไทย และไทยก็เปนประเทศที่ไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP)
จากสหรัฐฯ สงผลใหบรรยากาศการคาการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทยมีความเปนพิเศษ ซึ่งเอื้อตอ
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บรรยากาศดานการคาการลงทุนอยางยิ่ง สหรัฐฯ เปนคูคาที่สําคัญของไทยและมีการลงทุนในลําดับตน
ในไทยเสมอมา แมวาจะมีความหางไกลทางภูมิศาสตรและความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม
ก็ตาม นอกจากนี้ ดวยอุปนิสัยที่เปนมิตรของไทยในลักษณะบุคคลและลักษณะนิสัยที่เปดกวาง
ตอชาวตางประเทศ สงผลใหสหรัฐฯ มีความคุนเคยกับไทย ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้จะเปนฐานที่
แข็งแกรงในการพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสระหวางกันตอไป อนึ่ง การเขาตลาด
สหรัฐฯ ก็ยังเปนโอกาสใหไดแสวงหาผลประโยชนกับประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกผาน
ความตกลงการคาเสรี NAFTA ดวย
2) ศักยภาพของไทย
ตามที่นาย Michael E. Porter ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเนนศักยภาพ
ในสาขาที่ไทยมีและสมควรไดรับการสงเสริม ไดแก สินคาอาหาร การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
รถยนต และการพัฒนาธุรกิจซอฟแวรและ animation ซึ่งถือเปนสาขาที่ไทยมีความไดเปรียบ (leverage)
เหนือกวาประเทศตาง ๆ อยูแลว หากไดรับการสงเสริมและขยายศักยภาพภายใตธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ก็ยอมจะชวยขยายพื้นที่และผลประโยชนของไทยในประชาคมโลกอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยกตัวอยางเชน ในตลาดทองเที่ยวของสหรัฐฯ ชาวอเมริกันจะนิยมใชอินเทอรเน็ตในการคนหา
แหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคา ทั้งดานราคา คุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถไดรับ
ขอคิดเห็น/วิจารณโดยตรงจากผูบริโภคที่สามารถใหขอคิดเห็นและคะแนนความพึงพอใจได โดย
ผานเว็บไซตหลัก ๆ อาทิ expedia.com, travelocity.com หรือ orbitz.com ซึ่งหากแหลงทองเที่ยว
ไทย ทั้งที่อยูในจังหวัดทองเที่ยวหลัก เชน ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม และในแหลงทองเที่ยวรอง เชน
ตรัง ชุมพร ลําปาง ลําพูน เปนตน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถพิจารณากําหนดตําแหนง
(positioning) ของแหลงทองเที่ยวตางๆ ของไทย พรอมประเมินคุณคาการให บริการภายใตราคาที่
เหมาะสมก็จะเปนการเพิ่มชองทางที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวตางประเทศก็มีความชื่นชอบและนิยม
ทองเที่ยวไทยอยูแลวไดเปนอยางดี โดยหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของสามารถมีบทบาทหนาที่สนับสนุน
โดยเฉพาะการกําหนดคาธรรมเนียมภาษีท่ีเกี่ยวกับทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อใหเอกชนไทยสามารถ
แขงขันได และในขณะเดียวกันหากไทยสามารถมีนโยบายที่ชัดเจนให ไทยเปนศูนยกลาง (Hub)
การทองเที่ยวในภูมิภาค ก็จะเปนการสงเสริมใหไทยสามารถเก็บเกี่ยวผล ประโยชนไดในระยะยาว
อยางยั่งยืนดวย สําหรับดานอาหาร โดยที่ความกาวล้ําทางอิเล็กทรอนิกสจะมีสวนชวยใหการบริหาร
จัดการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อาจชวยขยายโอกาสใหกับสินคาอาหารไทย โดยเฉพาะ
สินคาเนาเสียงายที่มี shelf life สั้น เปนตน
นายสุวิทย เมษินทรีย ไดก ลาวในระหวางการบรรยายในหัวขอ “Thriving in the
New Global Landscape” ที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 วา การ outsourcing
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ของโลกสามารถแบงออกไดเปน 3 ชวงใหญ6 คือการ outsource ดานการผลิตซึ่งไดเกิดขึ้นมาแลว
และชวงที่สอง การ outsource ดานการบริการ ซึ่ง กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอีก อยางมากภายใต
เทคโนโลยีสมัยใหม และชวงสุดทายคือการ outsource ดานอาหาร โดยคาดวาในป ค.ศ. 2050 โลก
จะตองการอาหารในปริมาณมากขึ้นประมาณรอยละ 70 ไทยจึงนาจะไดรับประโยชนหากสามารถ
บริหารจัดการไดดี
นอกจากนี้ ปจจุบันรัฐบาลไทยยังมีนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาใหไทยมีเศรษฐกิจ /
สังคมที่มีความคิดสรางสรรค (creative economy/society) ซึ่งจะเปนเครื่องมือ/กลไกสําคัญในโลก
อนาคตและโลกดิจิตอลที่จะสรางความแตกตางใหไทย โดยเฉพาะในระดับบุคคล (individual) ซึ่ง
จะชวยขยายพื้นที่ในโลกดิจิตอลของไทย อาทิ ธุรกิจบันเทิง animation และการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรตาง ๆ ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับการคาของไทย โดยเฉพาะสินคาบริการ โดย
ในอนาคตมูลคาทางธุรกิจเหลานี้จะขยายตัวขึ้นในอนาคตอยางตอเนื่องตอไป
3) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
จากการที่ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมตอการเปนศูนยกลางของการทองเที่ยว
ในภูมิภาค และความเหมาะสมในการเปนศูนยกลาง (hub) ในดานตางๆ ดังนั้น ดวยความกาวหนา
ของโลกอิเล็กทรอนิกสจะสงผลใหเกิดการสงผาน/เคลื่อนยายสินคาและบริการทั่วโลก อีกทั้งในป
ค.ศ. 2015 อาเซียนจะเปน ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะชวย ให การสงผานสินคา
และบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนไปไดโดยสะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ปจจุบัน
สหรัฐฯ ไดใหความสําคัญกับประเทศเอเชียและอาเซียนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น หากหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทยสามารถกําหนดและจําแนกประเภทธุรกิจของสินคาและบริการที่อยูในขายที่
สามารถขยายและพัฒนา เพื่อใหไทยเปน hub ในภูมิภาคไดก็จะชวยขยายโอกาสทางการคาและ
บริการของไทยไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภ าพ ซึ่งขณะนี้ผูศึกษาเชื่อวา ปจจุบันและใน
อนาคต หากไทยมีนโยบายที่เหมาะสม ไทยสามารถเปนศูนยกลางการสงผานและเคลื่อนยายสินคา
(sourcing center) อยางนอยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต การทองเที่ยวและ
อาหาร นอกจากนี้ สาขาหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพและสามารถเปนศูนย (Hub) ของภูมิภาค คือสาขาการ
รักษาพยาบาล (medical tourism) ซึ่งไทยถือเปนอันดับหนึ่งใน medical tourism ในภูมิภาคมากวา
7 ปแลว7 อยางไรก็ดีโดยที่ medical tourism เปนอุตสาหกรรมที่เปนที่จับจองของประเทศตาง ๆ
เนื่องจากมีมูลคาสูงและมีความมั่นคง จึงมีความจําเปนที่จะตองรักษาความเปนหนึ่งของไทยในดานนี้
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3.3.2. จุดออน (weaknesses)
1) การเมืองไทย
ในหวงระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมา การเมืองไทยขาดเสถียรภาพเปนอยางมาก มีการ
ปฏิวัติและเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง มีการประทวงรัฐบาลในหลากหลายรูปแบบ และมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของคูคาและนักลงทุนตางประเทศเปนอยางยิ่ง และขณะนี้
ยังคงมีความไมแนนอนทางการเมืองอยู จึงเปนปจจัยที่ไมเอื้ออํานวยตอบรรยากาศการคาการลงทุน
ในระยะยาวเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ดี โดยที่ตนทุนทางสังคมของไทยมีอยูสูงในประชาคมโลก รวมทั้ง
ความสัมพันธและความคุนเคยที่นานาประเทศมีตอไทย สงผลให นานาประเทศยังคงมีทัศนคติที่ดี
ตอไทย ดังจะเห็นไดจากเหตุการณสึนามิ ปญหาโรค SARS ไขหวัดนก หรือแมแตกรณีการปด
สนามบิน ซึ่งทําใหไทยไมไดรับผลกระทบมากนักหรือสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม สถาบันจัดอันดับเครดิตประเทศ S&P ไดจัดอันดับเครดิตไทยอยูที่ BBB+/Stable
ตั้งแตที่ไทยเกิดความไมมั่นคงทางการเมืองเมื่อป 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2551 และไดปรับลด
มุมมองของไทยเปน BBB+/Negative ตั้งแตการปดสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเดือนธันวาคม 25518
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเมืองไทยมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของไทยอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม
2) ความลาชาทางเทคโนโลยีของไทย
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปจจุบันเทคโนโลยีของไทยยังไมเขาสูระดับมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะการพัฒนาเครือขายในระบบ 3G ในขณะที่แทบทุกประเทศในภูมิภาคนี้ใช ระบบ
3G แลว ซึ่งหากมีความลาชาจะสงผลใหกระบวนการพัฒนาของไทยในการจัดวางระบบเพื่อเขาสู
โลกอิเลคทรอนิกสในอนาคตเปนไปดวยความลาชามากขึ้น ในขณะที่ประชาชนไทยเองก็จะขาด
โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีทําใหขาดศักยภาพในการพัฒนาดวย
3) โลจิสติกส/ความสามารถในการแขงขัน
ปจจุบันคาใชจายดานโลจิสติกสซึ่งรวมถึงการขนสงและการบริหารจัดการภายใน
องคกรและนอกองคกรของไทยเมื่อเทียบสัดสวนกับ GDP สูงถึงรอยละ 20 ในขณะที่สหรัฐฯ มี
คาใชจายดานโลจิส ติกสเพียงรอยละ 10 ประเทศญี่ปุนรอยละ 11 สหภาพยุโรปรอยละ 8 เทานั้น
จึงมีผลใหความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง โดยปจจุบันไทยถูกจัดลําดับความสามารถ
ในการแขงขันโดย IMD และ WEF อยูที่อันดับ 269 ซึ่งเปนรองทั้งสิงคโปร จีนและมาเลเซีย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยจึงควรมุงเนนการลดคาใชจายทางดานโลจิสติกส ทั้งในดานโลจิสติกสดาน
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กายภาพ อาทิ การขนสง ระบบการคมนาคม ทั้งทางรถยนต รถไฟ เครื่องบินหรือแมแตทางน้ํา และ
การบริหารจัดการองคกรในรูปแบบตางๆ การพัฒนาจัดสรางโครงขายทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะ
เปนปจจัยสําคัญในการลดตนทุนในดานนี้ รวมถึงจะเปนองคประกอบสําคัญใหไทยสามารถขยาย
พื้นที่ในโลกธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสอีกดวย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสราง (infrastructure) ดานโลจิ
สติกสจําเปนที่ภาครัฐตองมีบทบาทและเขามามีสวนรวม เพราะในบางกรณีจะมีนัยดานความมั่นคง
ระหวางประเทศดวย
นายสุวิทย เมษินทรียไดกลาวในโอกาสเดียวกันที่กระทรวงการตางประเทศ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ดวยวา ความพรอมดานโลจิสติกสของประเทศตางๆสามารถแบงออกเปน
4 ชวงใหญๆ10 ไดแก ชวงแรกการพัฒนาดานโลจิสติกสในระดับการขนสง และกระจายสินคา
(Physical Distribution) ซึ่งไทยอยูในชวงนี้ ชวงที่สองคือการพัฒนาโลจิสติกสภายในประเทศ
อยางรอบดาน (Internally Integrated Logistics) อาทิ ประเทศออสเตรเลีย ชวงที่ 3 คือการเขาสู
พัฒนาโลจิสติกสในระดับระหวางประเทศ (Externally Intergrated Logistics) อาทิ สหภาพยุโรป
สิงคโปรและฮองกง และการพัฒนาระบบโลจิสติกสในระดับโลก (Globally Logistics Managemant)
ซึ่งมีสหรัฐฯ เปนผูนํา อยางไรก็ดี ลาสุดกระทรวงพาณิชยกําลังผลักดันออกพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสหรือกฎหมายโลจิสติกส เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแขงขัน
ธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสของไทยใหมีมาตรฐานและสามารถแขงขันไดในระดับสากล
4) ความสามารถดานภาษาอังกฤษและการเขาถึงเทคโนโลยี
แมวาจะเปนที่เขาใจและยอมรับกันโดยทั่วไปถึงความจํา เปนที่คนไทยจะตองมี
ความรู ความเขาใจภาษาไทยอยางถองแทลึกซึ้ง เพราะจะเปนสื่อสําคัญใหเขาใจถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทยมากขึ้น แตหนวยงานที่เกี่ยวของก็จําตองตระหนักถึงความจําเปนที่
คนไทยจะตองมีความรูดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีความรูดานการสื่อสารผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนชองทางที่ทุกฝายจะสามารถคนควาและพัฒนาองคกรความรูของตนใน
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งมีความทันสมัยและเขาใจพัฒนาการของโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผานมา คนไทย
ที่มีฐานความรูที่อํานวยตอการพัฒนาโลกทางอิเล็กทรอนิกสยังมีจํานวนไมมากนัก โดยนาย Michael
Porter ไดใหความเห็นวา จากการวิเคราะหเกี่ยวกับประเทศไทย พบวา ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนไทยเมื่อจบการศึกษาแลวยังไมเพียงพอในระดับที่สามารถใชประโยชนได
ยังมีความจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติม 11 ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยจึงจําเปนจะตอง
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พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหการศึกษาแกเยาวชนไทยในดานนี้อยางเต็มที่ เพื่อใหรอบรูและ
สามารถใชประโยชนได โดยสามารถนําความรูมาแสวงหาผลประโยชนหรือตอยอดทางความรูที่
ตนมีความสนใจได
นอกจากนี้ ในรายงานโครงการศึกษาตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จัดทําโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดระบุวา จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
ของไทยเพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 4.8 ลานคนเปน 11.4 ลานคนในป 2549 ในขณะที่ธุรกรรมทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ หรือ (B2B) และภาคธุรกิจกับผูบริโภคหรือ
(B2C) มีพียงรอยละ 0.96 ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.64 ในป 2549 ของผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ ซึ่งแสดงวาจํานวนผูใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขยายตัวในอัตรานอยกวาจํานวน
ผูใชอินเตอรเน็ตดวย 12
5) การพัฒนากฎระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แมวาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประธาน เพื่อกํากับดูแลภาพรวมการบริหารจัดการทางธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด รวมทั้งกําลังเสนอจัดตั้งองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่ศึกษา วิจัย แนวทางการ
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการและในสวนของ
การออกกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น ไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เมื่อป 2544 และแกไขในป 2551 ก็ตาม แตในทางปฏิบัติ พัฒนาการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสยัง
เกิดขึ้นนอยมาก และมีการเติบโตนอยมากเชนกัน ซึ่งอาจสืบเนื่องจาก การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนไปโดยลาชา อาทิ กฎหมายการรับรองลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส สงผลใหเกิดความไมมั่นใจ
ของผูบริโภค จึงเลือกที่จะใชระบบการคาในรูปแบบอื่นแทน และตราบใดที่ไทยยังไมสามารถสราง
ระบบที่มีความปลอดภัยใหเกิดการยอมรับในการสงผานขอมูลทางการเงินตาง ๆ รวมถึงความเชื่อมั่น
ตอระบบการขนสงสินคาผานชองทางไปรษณียและอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและตรวจสอบ
ได ไทยก็จะยังไมสามารถพัฒนาและขยายศักยภาพในดานนี้ อยางเต็มที่ เพราะไมสามารถสรางกลไก
ตลาดที่เอื้อตอผูบริโภคและเปนที่ยอมรับได
3.3.3 โอกาส (opportunities)
1) Local to Global
ในอนาคตความจําเปนตองมีหนารานหรือพื้นที่ทางกายภาพในการขายและโฆษณา
สินคาจะมีความสําคัญนอยลงหรือในบางกรณีอาจไมจําเปน ธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกสจะ เปนชองทาง
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ใหมที่สินคาในระดับในประเทศ (local) จะสามารถขยายพืน้ ที่การขายไดในระดับโลก (global)13 ได
ดังนั้น หากภาคเอกชนสามารถเขาใจชองทางการเขาจับจองพื้นที่ในโลกอิเล็กทรอนิกสไดอยางชาญ
ฉลาด ก็จะชวยเพิ่มพื้นที่/ชองทางที่ไทยสามารถขายสินคา/บริการไดทั่วโลก จึงมีความจําเปนตองมี
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการแขงขันของไทยในดานนี้ และในขณะเดียวกันภาครัฐก็
ควรที่จะสรางกฎระเบียบและชองทางการเชื่อมตอ (linkage) กับโลกอิเล็กทรอนิกสที่สะดวก ประหยัด
และงายตอการเขาถึง เพื่อลดคาใชจาย อันจะสงผลใหภาคเอกชนรายยอยหรือภาคครัวเรือนของไทย
สามารถขยายโอกาสและชองทางใหเขาสูตลาดสหรัฐฯ ไดมากขึ้น งายขึ้น โดยมีคาใชจายนอยลง
ทั้งนี้ นอกจากกลุมสินคาที่นาย Michael Porter ไดกําหนดไวแลว สินคาที่ไทยอาจมีศักยภาพอาจ
เปนสินคาที่อิงความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูง รวมถึงสินคาที่แสดงถึงความ
เปนเอเชียดวย
2) การกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัฒน 14
นาย Joseph Steglitz ไดกลาววา ถึงแมวา Globalization จะมีสวนดีแตก็มีความ
จําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหผูที่ไมมีความเขมแข็งจะไมไดรับผลกระทบนัก ซึ่งสื่อให
เห็นวาพัฒนาการภายใตความกาวหนาของโลกปจจุบัน ประเทศที่ไมสามารถปรับตัวไดจะไดรับ
ผลกระทบ ในขณะประเทศที่สามารถปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถไดรับประโยชนตอ
พัฒนาการของโลกไดอยางเต็มที่ ไทยจึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสโลกาภิวัตน
เพื่อนําไปสูการมีนโยบายที่เหมาะสมในอนาคต
3) การเปนศูนย (Hub) ตางๆ ของไทย
ความกาวหนาของธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส (E-Business) จะนําไปสูการพัฒนา
รูปแบบใหมของการบริหารจัดการทางธุรกิจ จึงเปนโอกาสที่หนวยงานตาง ๆ จะตองรวมกันหารือ
ถึงแนวทางการไดมาซึ่งผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ของไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาใหไทยเปน
ศูนย (Hub) ของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไทยมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร และความใกลชิด
และความคุนเคยกับสหรัฐฯ และประชาคมโลก ดังนั้น หากมีการกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและ
รวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากลก็จะเอื้ออํานวยใหเกิดการคาสินคาและบริการในภูมิภาคนี้
ผานธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกับไทยในอนาคตมากขึ้น
4) การขยายธุรกิจบริการผานระบบดิจิตอลของสหรัฐฯ
นาย Thomas Friedman ไดยกตัวอยางภาคเอกชนกัมพูชาที่รับแปลง file ในรูปแบบ
pdf และ jpeg มาจัดพิมพใน word file โดยเนนการใหบริการเพียงขามคืนในชวงเวลากลางคืนของ
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สหรัฐฯ ซึ่งเปนบริการที่แทบไมตองใชเทคโนโลยีและความรูเลย แตกลับสรางรายไดที่นาพึงพอใจ
แกชาวกัมพูชา สวนอินเดียที่มีการใหบริการดาน Call Center และการใหบริการหาขอมูลในรูปเลขา
สวนตัวใหกับผูบริโภคสหรัฐฯ ในลักษณะ overnight service ซึ่งประสบความ สําเร็จเปนอยางดี
เหลานี้ จึงเปนตัวอยางที่แสดงถึงรูปแบบใหมๆ ของการแลกเปลี่ยนสินคาบริการซึ่งเปนกระบวน
การที่กาวเลยเสนแบงระดับประเทศ การเจรจาการคาเสรี การเคลื่อน ยายแรงงาน การคํานวณรูปแบบ
ภาษี และ NTB โดยนับวันจะมีมูลคาและกระบวนการที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น
5) หนวยงานไทยในสหรัฐฯ
โดยที่ความสัมพันธ ไทย- สหรัฐฯ มีความใกลชิด ไทยจึงมีหนวยราชการหนวยงาน
และองคกรตางๆ ของไทยในสหรัฐฯ ที่มีความหลากหลายและเขมแข็ง และมีพัฒนาการที่ดําเนินมา
อยางตอเนื่อง โดยไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีทีมประเทศไทย อาทิ สํานักงาน
ผูชวยทูตทหารทั้ง 3 เหลาทัพ สํานักงานผูชวยทูตดานการพาณิชย การเกษตร การคลัง การวิทยาศาสตร
และสํานักงานผูดูแลนักเรียนไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลใหญใน 3 มลรัฐหลัก คือ
แคลิฟอรเนีย นิวยอรก และชิคาโก และมีหนวยงานไทยอื่น ๆ ในมลรัฐตางๆ อาทิ สํานักงานผูชวย
ทูตฝายการลงทุน สํานักงานการทองเที่ยว คณะผูแทนถาวร ณ นครนิวยอรก และบริษัทการบินไทย
เปนตน รวมทั้ง ยังมีสํานักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในอีก 13 มลรัฐทั่วสหรัฐฯ อีกดวย นอกจากนี้
ชุมชนชาวไทยยังมีความเขมแข็งมาก ซึ่งรวมทั้งชาวไทยในเจเนอเรชั่นที่ 2 ซึ่งมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และมีการรวมตัวกันเปนสมาคม ชุมชนตาง ๆ มากขึ้นดวย ดังนั้น หากทุกภาคสวนของ
ไทยในสหรัฐฯ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกาและทีมประเทศไทยเปนหลัก
ในการเชื่อมความรวมมือกับประเทศไทยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพภายใตนโยบายที่ชัดเจน
ก็จะชวยเอื้อตอผลประโยชนของไทยในอนาคตไดเปนอยางดี
3.3.4 อุปสรรค (threats)
1) พัฒนาการทางการเมืองไทย
ขณะนี้ โดยที่พัฒนาการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ยังอยูในระหวาง
การขยายกรอบการปฏิสัมพันธจากภายในประเทศไปสูระหวางประเทศ โดยยังไมมีความแนชัดถึง
ทิศทางและรูปแบบ เนื่องจากเปนพัฒนาการที่มีการลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีความรวดเร็ว มีความ
สลับซับซอน ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถทางเทคโนโลยีและความชาญฉลาดของผู ที่มีสวนรวม
ในการนี้ ทุกประเทศจึงจําเปนตองติดตามพัฒนาการดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อปรับตัวและกําหนด
ทิศทาง/นโยบายที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนแกชาติมากที่สุด ในการนี้ การเมืองที่มั่นคงของ
ไทยจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งของไทย เนื่องจากจะชวยใหไทยสามารถผลักดันนโยบายตางๆ ได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ตามมาตรฐานสากล การออกกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการปองกันที่สรางความ
มั่นใจแกผูบริโภคและสังคม โดยมีความทันการณทันสมัยและเปนมาตรฐานที่สามารถเชื่อมตอกับ
สากลไดอยางสมบูรณ (seamless) การปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาโดยเปลี่ยนจากการให
ความรูเปนการสรางความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จนถึงความพรอมของประเทศ
ในการรองรับการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะการเป นศูนย (Hub) ในดานตางๆ และการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ซึ่งนับวันจะเปนปจจัยหลักในการกําหนดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในทางกลับกัน หากไทยยังคงเผชิญกับเหตุการณในลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ก็จะ
กระทบตอความสามารถในการพัฒนาของไทยอยางหลีกเลี่ย งไมได และในขณะเดียวกัน ประเทศ
ตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เรงพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนารวดเร็ว ความลาชาของไทย
จึงจะบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของไทยเอง ทั้งในระดับประเทศ องคกรและประชาชน
มากขึ้น
2) เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขณะนี้ แมวาจะเปนที่เชื่อกั นวา สหรัฐฯ ไดผานพนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นเมื่อป 2552 แลวก็ตาม แตอัตราวางงานของสหรัฐฯ ยังคงอยูในระดับที่สูงมาก คือรอยละ 10
ซึ่งหากตัวเลขการวางงานยังไมลดลงก็อาจทําใหสหรัฐฯ ดําเนินนโยบายในลักษณะของการกีดกัน
ทางการคามากขึ้น หรือออกกฎระเบียบที่ไมเอื้ออํานวยตอการคาระหวางประเทศมากนัก โดยเฉพาะ
การซื้อขายในระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในอนาคตควรพัฒนาไปในทิศทางที่เปนเสรีและเขาสูการมี
ปฏิสัมพันธระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น
3.4 ผลวิเคราะห
ผลการวิเคราะหโดยใชทฤษฎี “รูเ ขา-รูเรา” หรือ SWOT ในลักษณะเชิงเปรียบเทียบระหวาง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกับความพรอมของไทย สามารถสรุปไดวา แมวาธุรกิจสหรัฐฯ ในปจจุบันจะ
ยังคงมุงเนนการพัฒนาธุรกรรมในตลาดภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งจากสถิติมีการขยายตัวอัตรา
ที่สูง และมีสัดสวนตอการคาปลีกของสหรัฐฯ มากขึ้น เปนลําดับก็ตาม แตจากการคาดการณจาก
นักวิชาการและบทวิเคราะหตางๆ ก็เปนไปในทิศทางเดียวกันวา โครงสรางทางธุรกิจของโลกจะมี
การเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการขยายการปฏิสัมพันธในระดั บระหวางประเทศมากขึ้น จึงจําเปนที่
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยตองเตรียมความพรอม เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางที่เปนประโยชน
สูงสุดตอไทย ทั้งในระดับรัฐ องคก รเอกชนและประชาชน ในขณะนี้ ไทยยังคงมีความไดเปรียบ
และเสียเปรียบหลายประการ ในสวนที่ไดเปรียบคือ การมีความคุนเคยกับสหรัฐฯ ในทุกระดับ การ
มีฐานการคาการลงทุนที่แข็งแกรง การมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร การมีภาคการคาตางๆ ที่เปน
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ที่ยอมรับและมีแนวโนมขยายตัวดวยดี เชนอาหาร รถยนต ในขณะเดียวกัน ไทยก็เสียเปรียบในดาน
ความไมมั่นคงทางการเมือง การศึกษาและการเขาถึงเทคโนโลยี ซึ่งเปนประเด็นที่ไทยตองพัฒนา
ตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
ผูศึกษามีวัตถุประสงคจะใหรายงานนี้เปนการนําเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
ทั่วไปเขาใจถึงพัฒนาการและความกาวหนาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศ
ที่มีความกาวหนามากที่สุดในการพัฒนาธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีความพรอมทั้งใน
เรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความพรอมในการบริหารจัดการของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมีจํานวนผูบริโภคภายในประเทศที่มีขนาดใหญ ทําใหเกิดการพัฒนาของระบบที่มีประสิทธิภาพ
โดยเปนการนําเสนอผานขอมูลทางสถิติตางๆ และแนวโนมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ที่
มีการขยายตัว รวมทั้งไดยกตัวอยางถึงแนวโนม (trend) ของอนาคตผานบทวิเคราะหวิจัยตางๆ และ
บุคคลและขอคิดที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งแมวาขณะนี้พัฒนาการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ
สวนใหญจะยังคงจํากัดอยูเฉพาะภายในประเทศเปนหลัก แตธุรกิจ อิเล็กทรอนิกสจะเปนชองทาง
ใหมที่อาจนํามาซึ่งผลประโยชนของประเทศตางๆ และไทยในอนาคต ทั้งในดานสินคาและบริการ
โดยการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะขยายไปในระดับระหวางประเทศมากขึ้น ซึ่ง
หากไทยสามารถเขาไปสรางตัวตนในพื้นที่ทางอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐฯ ก็จะชวยใหไทยมีความ
สามารถในการเชื่อมตอ (linkage) กับเวทีระหวางประเทศในดานนี้ตอไป สําหรับความพรอมของ
ไทยนั้น ผูศึกษาเห็นวาไทยยังคงมีพื้นฐานความพรอมที่ดีอยางยิ่ง ทั้งดานความสัมพันธกับสหรัฐฯ
การมีฐานทางการคาการลงทุนระหวางกันที่เขมแข็ง มีการคาในสาขาตางๆ ที่มีโอกาสการขยายตัว
สูง จึงนาจะมีการพิจารณาขยายโอกาสของสินคาและบริการของไทยผานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ในอนาคตได
4.2 ขอเสนอแนะ
โดยที่การปฏิสัมพันธกับสหรัฐฯ ในดานนี้ จําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะตองตระหนักเพื่อเพิ่มบทบาทและเขามามีสวนรวมในสวนเกี่ยวของ
มากขึ้น ผูศึกษาจึงไดจัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะโดยแยกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อใหสามารถใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของได ดังนี้
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4.2.1 ภาครัฐฯ
หลังจากที่ไดจัดทําการวิเคราะห SWOT แลว ผูศึกษาเห็นวา บทบาทที่สําคัญที่สุดของ
ภาครัฐ คือ การจัดกฎ ระเบียบที่เอื้ออํานวยตอการเขารวมการพัฒนาปฏิสัมพันธกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ของสหรัฐฯ และของโลกในอนาคต เพื่อใหเกิดโครงสรางและระบบการเชื่อมตอที่สมบูรณ (seamless)
และสะดวกตอการเขาถึงภายใตคาใชจายที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงภาคเอกชนไทยขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SME) ซึ่งมีความจํากัดในดานศักยภาพทางเทคโนโลยีเพื่อใหเขาถึงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ไดสะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองมีการสรางระบบการปองกันของอิเล็กทรอนิกส เพื่อมิใ หมี
การแสวงหาผลประโยชนได
ในการนี้ โดยที่ประเด็นนี้เกี่ยวโยงกับหนวยราชการที่เกี่ยวของมากมาย อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรมและ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ในสวนของ
เทคโนโลยี และการกําหนดกฎ ระเบียบทางอิเล็กทรอนิกส สวนกระทรวงพาณิช ย โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาและกรมสงเสริมการสงออก ซึ่งจะทําหนาที่ชี้ชองทาง สงเสริมความรูและสรางโอกาส
ใหเปนรูปธรรมของไทย และกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่จะตองติดตามความ
เคลื่อนไหวในตางประเทศ เพื่อนําเสนอใหหนวยงานของไทยดําเนินการตามที่เห็นเหมาะสมตอไป
สวนกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาก็มีหนาที่พัฒนาระบบการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนที่ภาครัฐจะตองมีคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกํากับดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยอาจเปน
คณะกรรมการระดับชาติที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม ซึ่งจากการสอบถาม NECTEC และกระทรวง
พาณิชย ทราบวา ขณะนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนประธาน เพื่อกํากับดูแลในภาพรวม และมีการ
ดําเนินการเพื่อจัดตั้งองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่ศึกษา วิจัย แนวทางการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการ ในสวนของการออกกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น
ไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเมื่ อป 2544 และแกไขในป 2551
อยางไรก็ดี โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอย สงผลใหการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวของ
เปนไปอยางลาชา อาทิ กฎหมายการรับรองลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งยังอยูในชวงการดําเนินการ
เปนตน ทําใหพัฒนาการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของไทยไมไดรับความเชื่อถือและเปนไปอยางลาชา
อยางไรก็ดี ในภาพรวม สามารถจําแนกขอเสนอแนะ แนวทางการดํา เนินการของภาครัฐ
ได ดังนี้
1) ภาคการศึกษา
หนวยราชการที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ อาจพิจารณาปรับปรุงโครงสราง
และแนวทางการใหการศึกษาของโรงเรียนไทยในปจจุบันใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการ
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ของโลกปจจุบัน ซึ่งผูศึกษาเห็นวา โดยพื้นฐานหลักไทยยังคงตองมุงใหความรู ความเขาใจของ
นักเรียนในสวนของการเปนคนไทยที่ดีที่รูจักบทบาทหนาที่เขาใจถึงประวัติศาสตรและขนมธรรม
เนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย เพื่อใหเปนพื้นฐานที่แข็งแกรงของสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็ควร
มีกระบวนการศึกษาที่เอื้ออํานวยใหเด็กแตละคนมีความสามารถในการไขวขวางหาความรูในสวน
ที่ตนสนใจได ดังนั้น ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในอนาคต และการ
สามารถเขาถึง เขาใจการหาความรู การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต จะเปนชองทางสําคัญในการ
สรางความรูในรูปแบบตาง ๆ ของแตละบุคคลไดเปนอยางดี
2) ระบบ/โครงสราง
ในสวนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
NECTEC จะเปนหนวยงานหลักในการสรางเสริม และกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกสวน
สามารถเขาถึงโลกทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกภายใตคาใชจายที่เหมาะสม ซึ่งแมวารัฐบาล
ไดออกพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแลว แตก็มีความจําเปนจะตองผลักดัน
กฎหมายลูกและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตอไป เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการประสานธุรกรรมต าง ๆ
ผานทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป นอกจากนี้ ภาครัฐ ควรมุงพัฒนาระบบการ
ใหบริการทางอินเทอรเน็ตใหมีมาตรฐานสูงอยางนอยในระดับสากล เพื่อเปดโอกาสใหทุกสวนที่
เกี่ยวของสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
3) การเปนศูนยกลาง (Hub) ในภูมิภาค
ความกาวหนาของธุรกิจทางอิเลคทรอนิกส (E-business) จะนําไปสูการพัฒนารูปแบบใหม
ของการบริหารจัดการทางธุรกิจ หนวยงานตาง ๆ จะตองรวมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาใหไทย
เปนศูนยกลาง (Hub) ของภูมิภาค ดังนั้น หากมีการกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและรวดเร็ว และเปน
มาตรฐานสากล จะเปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหเกิดการคาสินคาและบริการในภูมิภาคนี้ผานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส โดยใชไทยเปนศูนยกลางไดมากขึ้น
4) การขยายธุรกิจบริการในรูปแบบใหมๆ กับสหรัฐฯ
ไทยควรมุงเนนการขยายความรวมมือในรูปแบบใหม ๆ โดยใชความกาวหนาทางการสง
ขอมูลผานอิเล็กทรอนิกสกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินคาบริการที่แทบไมตองใชเทคโนโลยีและความรู
ความสามารถมากนัก โดยหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยจําเปนตองพิจารณาถึงสินคาและบริการใน
สาขาที่ควรสงเสริมและที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคาผานกระบวนการทางความคิดสรางสรรค
ซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูง อันจะเปนประโยชนตอเอกชนและประชาชนตอไป
5) หนวยงานไทยในสหรัฐฯ
สถานเอกอัครราชทูตประจําสหรัฐอเมริกาและทีมประเทศไทยอาจพิจารณาโดยรวมกับ
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หนวยงานและองคกรตางๆ ของไทยในสหรัฐฯ และสมาคมและชุมชนไทยในสหรัฐฯ พิจารณา
แนวทางการประสานความรวมมือระหวางทีมไทยในสหรัฐฯ กับประเทศไทยอยางเปนระบบและ
รอบดาน ทั้งในระดับรัฐ องคกรเอกชนตางๆ และระดับประชาชน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของทุกภาคสวนของไทยที่เกี่ยวของ และจะชวยเอื้อตอผลประโยชนของไทยในอนาคต
ไดเปนอยางดี
4.2.2 ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคเอกชนจะเปนผูท่ีมีบทบาทหลักในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทย
เนื่องจากในทายที่สุดแลว การซื้อขายสินคาและบริการจะเอื้ออํานวยใหเกิดกลไกทางตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ดังนั้น ภาคเอกชนจะตองผลักดันตนเองให
เกิดความสามารถในการเขาสูธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสให มากขึ้น อาทิ การจัดทําเว็บไซด การให
บริการออนไลนตางๆ เพื่อใหสามารถมีพื้นที่ (space) ในโลกอิเล็กทรอนิกสไดมากขึ้น
ในสวนของรูปแบบการดําเนินการนั้น อาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือการพัฒนาการ
ซื้อขายสินคาและบริการภายใตธุรกิจอิเล็กทรอนิกสในระดับภายในประเทศ ซึ่งสามารถดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว โดยกระทรวงพาณิชยอาจเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมใหมีระบบของตลาด
การซื้อ-ขายกลาง หรือมีการระบบการคัดกรองผูใหบริการที่นาเชื่อถือได โดยประสานกับ NECTEC
ในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดการซึ่อ-ขายในตลาดกลางที่มีประสิทธิภาพ
และนาเชื่อถือได รวมทั้งเชิญชวนใหภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของและผูบริโภคเขามามีสวนรวม
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการคา ทั้งในฝงผูซื้อผูขาย โดยมีการตรวจสอบและประเมินผูซื้อ และ
ผูขายเปนระยะๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งการพัฒนานี้ในโอกาสเดียวกันก็จะชวยพัฒนาความสามารถ
ดานโลจิสติกสของไทยในระยะยาวดวย โดยเฉพาะกลไกและขนาดของตลาด (economy of scale)
จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพและลดคาใชจายดานโลจิสติกสของไทย ซึ่งทั้งภาครัฐ เอกชน สามารถ
มีบทบาทสนับสนุนกันและกันได และเมื่อคาใชจายดานโลจิสติกสของไทยลดลง ก็จะชวยสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของไทยในระยะยาวตอไป
สวนการดําเนินการในลักษณะที่สอง คือการพัฒนาตลาดซื้อขาย ในระดับระหวางประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดหลักของโลกซึ่งสหรัฐฯ เปนผูนํา โดยจะตองมีการสรางระบบการเชื่อมตอขอมูล
ที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมตอกับตลาด
ซื้อขายหลักของสหรัฐฯ เชน amazon.com และ ebay.com หรือตลาดเฉพาะสินคาอื่นๆ ของสหรัฐฯ
ซึ่งหากไทยสามารถเขาไปมีสวนรวมหรือมีพื้นที่ในตลาดดังกลาวได ก็จะเปรียบเสมือนการมีหนา
รานอยูในพื้นที่ขายในระดับโลก และในระยะยาวก็จะเกิดการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโลกตอไป
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4.2.3 ภาคประชาชน
จากการที่ภาครัฐสื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของโลกเทคโนโลยี และจาก
การที่โลกปจจุบันมีขนาดเล็กลง เพราะการสื่อสาร คมนาคมและเทคโนโลยีสามารถเปนไปได
อยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในหลายสวนจึงมีลักษณะเปนโลกที่ไมมีพรมแดน
จึงจําเปนตองสื่อใหประชาชนทราบถึงความจําเปนตองพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอม โดยเฉพาะ
การพัฒนาความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ที่ สนใจและเปนประโยชน
จากอินเทอรเน็ต อันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป โดยประชาชนจะเปนผูเลน (player)
ที่สําคัญและจะไดรับประโยชนโดยตรงมากที่สุด นอกจากนี้ ภาครัฐ อาจมีบทบาทสําคัญในการ
สื่อถึงความสําเร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จจากโลกอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ
กลุมที่ไดรับประโยชนจากการมีความคิดสรางสรรค ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนาความคิด
ในเชิงสรางสรรคในรูปแบบตางๆ รวมทั้งอาจพิจารณารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆในการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาเยาวชนไทยดวย
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