แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายของการขับเคลื่อน :
การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ ก
กระบวนการทางธุรกิจ บนพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า (ICT enabling whole value chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการดาเนินงาน ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจ SME และให้ประชาชนมีโอกาสใน
การสร้างรายได้ผ่านการค้าออนไลน์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง
ระบบ ด้วยการสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล (digital business ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2 ในระยะ 5 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์
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เป้าหมาย 1: ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
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ร้อยละ 32
3
3
3
3
3
ร้อยละ 3 ทุกปี
ประเด็น: ผลิตภาพการผลิตใช้ตัวชีว้ ัดเดียวกับยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2559-2564 โดยผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(% CAGR) ร้อยละ 3 ทั้งนี้ การวัดผลิตภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควรต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน 2 เรื่อง คือ
ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในธุรกิจ SMEs และ การสูญเสียต่อหน่วย (dead weight loss) จากการไม่ใช้เทคโนโลยี
เป้าหมาย 2: สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถ
แข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
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เป้าหมาย 3: ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย 4: สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั ต่อ GDP เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด (5) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เทคโนโลยีดิจิทลั ต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
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ประเด็น: ข้อจากัดของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งต้องมีการจัดทาคานิยาม ขอบเขต ของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ชัดเจนและต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลการวัดมูลค่าเพิ่มและผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม
เป้าหมาย 5: ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในผู้นาอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค
ตัวชี้วัด (6) มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ อันดับ
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(Top 3 Digital Industry Leader) ทุกปี
ตัวชี้วัด (7) เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เทคโนโลยีดิจิทัภายในประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
50,000 ล้านบาท7
7
7
7
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อย่างน้อย ร้อยละ 7 ต่อปี
ประเด็น: คานวณเฉพาะการลงทุนตามปกติของภาคธุรกิจโดยไม่นับรวมการลงทุนประเภท seasonal เช่น การประมูลคลื่นความถี่

ที่มา: 1/ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2/ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564, กระทรวง
อุตสาหกรรม
3/ การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติแห่งชาติ
4/ Global Competitiveness Index 2015-2016, http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
5/ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6/ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7/ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กิจกรรมขับเคลื่อน:
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาธุรกิจ SMEs และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้ทาการค้าดิจิทัล
1.1 แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาธุรกิจ SMEs และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล โดยการเพิ่มช่องทางการค้าขาย
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการขายผ่านสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบสนับสนุนการทาการค้าออนไลน์สาหรับธุรกิจ SMEs และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น micro payment หรือ ศูนย์กระจายสินค้าระดับชุมชน ตลอดจนการส่ งเสริมด้านการตลาด
และบริการทางธุรกิจให้กับ SMEs เช่น วิธีการทาการตลาดดิจิทัล และรูปแบบการเจรจาธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม/สร้างความตระหนัก/สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้ระบบสนับสนุนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ในทุกระดับ
1.2 ผลลัพธ์โครงการ
ธุรกิจ SMEs และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากมีช่องทางการตลาดและการสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ๆ
ผ่ านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และมีความตระหนั กถึงความส าคัญของการทาการค้าออนไลน์ และสามารถใช้งานระบบ
สนับสนุนการค้าออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ปรับเปลี่ยนธุรกิจ SME สู่การทาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 แนวทางการดาเนินงาน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบเดิมมาสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการดาเนินงานทางธุรกิจเป็นลาดับขั้น ตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การตลาดดิจิทัล การค้าขายออนไลน์ ไปจนถึงกระบวนการนาส่งสินค้า
และบริการให้กับผู้บริโภค โดยจัดให้มีมาตรการสนับสนุนรูปแบบต่า งๆ เช่น การให้ทุนสนับสนุน หรือ การลดภาษี
สาหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์และเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริม
ให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต (e-Supply Chain) โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
และมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Bill of Material ตั้งแต่ระบบการผลิต การบริการจัดส่งสินค้า การประกันความ
เสี่ยง ระบบการร้องเรียน และระบบชาระเงิน เพื่อให้ธุรกิจไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value
Chain) นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจ
SMEs เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ SMEs อย่างยั่งยืน

2.2 ผลลัพธ์โครงการ
ภาคธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถปรับเปลี่ยนการทาธุรกิจแบบเดิม
ไปสู่การทาธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลที่อาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งในประเทศและ
เชื่อมโยงตลาดภายในประเทศกับตลาดต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคการบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
3.1 แนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูปกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้ทันสมัย ทั้งภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคการบริการ อาทิ การประยุกต์ใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (autonomous software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) ระบบการเกษตรอัจฉริยะ
(smart agriculture) และระบบการวิเคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่ (big data analytic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต
3.2 ผลลัพธ์โครงการ
ภาคธุรกิจทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ มีการพัฒนาไปสู่ระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมที่ 4 เร่งสร้างวิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มต้น (digital technology startup) เพื่อให้เป็นฟันเฟืองสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
4.1 แนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริมการสร้าง Ideation ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทาธุรกิจ การสร้างต้นแบบที่
มีโอกาสเชิงพาณิชย์ จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเงินทุนสาหรับธุรกิจ Digital Tech Startup ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกลไก
ความร่ ว มมือระหว่าง Digital Tech Startup กับ กลุ่ มบริษัทอุตสาหกรรมดิจิทัล ในลั ก ษณะความร่ว มมือระหว่าง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่กับ Digital Tech Startup โดยจัดทามาตรการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัล
มี Startup Unit นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มต้น
อาทิ การปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ (soft ecosystem) บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก (facility) และระบบนิเวศ (ecosystem) สาหรับ Digital
Tech Startup เช่น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ/ ทดลอง (Fabrication Lab
& Maker Space) เป็นต้น
4.2 ผลลัพธ์โครงการ

มีวิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มต้น เกิดใหม่จานวนมากที่เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการผลิตและการบริการในระบบเศรษฐกิจ (real sector) รวมถึงมีการสนับสนุนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต
ของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจ กรรมที่ 5 สนั บ สนุ น การวิจั ย พัฒ นา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่ งเสริมความเข้มแข็ ง ของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
5.1 แนวทางการดาเนินงาน
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกร
รมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับมหาวิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ องค์กรเอกชน ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
ผู้ใช้งาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้เอกชนมีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างจริงจัง
5.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
เกิดงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยที่เพียงพอและสามารถรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจดิจิทัล
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
6.1 แนวทางการดาเนินงาน
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น และประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในประเทศไทยทั้ ง จากในและ
ต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership) มีมาตรการส่งเสริมการ
ส่งออกสาหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็น High Technology Service ให้มากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีมาตรการส่งเสริม
เช่น การอานวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การให้สิทธิประโยชน์ทางการ
ลงทุน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต เป็นต้น
6.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี

กิจกรรมที่ 7 จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด
7.1 แนวทางการดาเนินงาน
จั ดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ทาหน้ าที่เป็น Intelligence Unit ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสนับสนุนการ
ดาเนินงานของภาคธุรกิจ และให้บริการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบ
บริ การแบบเปิ ด เพื่อส่ งเสริ มการใช้ป ระโยชน์จ ากข้ อมูล ในเชิงธุร กิจ (business insight) ให้ มีการต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเปิด เช่น มูลค่าอุตสาหกรรม มูลค่าการตลาด มูลค่าเพิ่มของเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อนาไปใช้ในการทาธุรกิจ เป็นต้น
7.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
มีศูนย์บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด และมี
ศูนย์รวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ

ตารางสรุปกิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
กิจกรรมที่ 1 การ 1.1 พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการทาการค้าดิจิทัลให้กับธุรกิจ 1.1.1 ธุรกิจ SMEs และกลุ่ม
พัฒนาธุรกิจ
SMEs และกลุม่ เศรษฐกิจฐานราก เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการในการ เศรษฐกิจฐานรากค้าขาย
SMEs และกลุม่
ขายสินค้าออนไลน์ การใช้เครื่องมือทาการตลาดดิจิทลั เบื้องต้น การ ออนไลน์อย่างน้อย 50,000
เศรษฐกิจฐานราก ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ราย
ให้ทาการค้าดิจิทัล 1.2 พัฒนาสินค้าชุมชน การบริการทางธุรกิจและศูนย์กระจาย
1.2.1 มีระบบโลจิสติกส์ชุมชนที่
สินค้าระดับชุมชน อีกทั้ง จัดให้มีการส่งเสริมความรู้และการใช้
ครบวงจร และมีการพัฒนาศูนย์
การตลาดดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทาการค้า
กระจายสินค้าในแต่ละชุมชน
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ
จัดการสินค้าชุมชน (last mile
logistics) ผ่านศูนย์ดจิ ิทัล
ชุมชนและเทศบาลตาบล
1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
1.3.1 มีระบบสนับสนุนการค้า
ออนไลน์ เช่น ระบบชาระเงินออนไลน์ ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์สาหรับธุรกิจ SMEs
ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ ระบบบริหารจัดการการวางแผนการ และกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากที่
ผลิตและบริการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย เช่น แอพพลิเคชั่นบน
ระบบมือถือที่รองรับการตลาด
ออนไลน์และรองรับการบริหาร

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
1.1.2 ธุรกิจ SMEs และกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานรากค้าขาย
ออนไลน์อย่างน้อย 200,000
ราย
1.2.2 ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน
ยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาสินค้า
ชุมชน ศูนย์ให้บริการทางธุรกิจ
และศูนย์กระจายสินค้าระดับ
ชุมชน 7,255 แห่งในทุกตาบล
ทั่วประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
เทศบาลตาบล
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

7

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 การ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจ
SMEs ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการดาเนินงาน

2.1 ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและขยายผลการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการดาเนินงานทางธุรกิจ
เป็นลาดับขั้นตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การตลาดดิจิทัล การค้าขาย
ออนไลน์ ไปจนถึงกระบวนการนาส่งสินค้าและบริการให้กับ
ผู้บริโภค

2.2 พัฒนาและเร่งผลักดันให้เกิดการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า
ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเร่งผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลาง
เชื่อมโยงและใช้งานมาตรฐานสินค้าไทยที่เป็นสากล

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
จัดการสินค้าและบริการ ระบบ
e-Marketplace ระบบ micro
payment และระบบ
e-Logistic เป็นต้น
2.1.1 ธุรกิจ SMEs จานวน
5,000 รายได้รับการอบรม/
เสริมทักษะการใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ
เช่น ERP, SCM, CRM รวมถึง
แนวทางการเปลี่ยนสู่ธุรกิจ
ดิจิทัล (digital business
transformation)
2.2.1 มีมาตรฐานเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Bill of
Material ระบบ e-Supply
Chain และระบบเชื่อมโยง
มาตรฐานสินค้าในประเทศกับ
มาตรฐานสากล

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

2.1.2 ธุรกิจ SMEs ร้อยละ 70
ของสถานประกอบการใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ
เช่น ERP, SCM, CRM รวมถึง
แนวทางการเปลี่ยนสู่ธุรกิจ
ดิจิทัล (digital business
transformation)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักนายกรัฐมนตรี
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
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แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
2.3 จัดทาระบบฐานข้อมูลสินค้าไทย และมาตรฐานสินค้าไทยที่ช่วย 2.3.1 มีต้นแบบนาร่องระบบ
สนับสนุนระบบเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศกับต่างประเทศ
ตรวจสอบย้อนกลับ
(traceability) สาหรับสินค้า
เกษตร อาหาร และสินค้า
อุปโภค
2.3.2 มีฐานข้อมูลสินค้าไทย
(national product
catalogue) 100,000 รายการ
2.4 จัดให้มมี าตรการสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ 2.4.1 มีมาตรการสนับสนุน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น ให้ทุน หรือ ธุรกิจ SMEs ในการใช้
ลดภาษี ให้กับธุรกิจ SMEs ในการใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
ตลอดจนเทคโนโลยีดจิ ิทัลอื่นๆ
เพื่อการบริหารจัดการ
2.5 พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทาธุรกิจบน
ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสเข้าถึงการ
ซอฟต์แวร์ได้โดยง่าย

กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาภาคเกษตร
ภาคการผลิต และ

3.1 พัฒนาระบบ/ เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
3.1.1 มีระบบ big data
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการและวางแผนการผลิต analytics สาหรับภาคเกษตร
บริหารจัดการระบบน้าและพื้นที่เพาะปลูก บริหารจัดการ
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อทา

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
2.3.3 มีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (traceability)
สาหรับสินค้าเกษตร อาหาร
และสินค้าอุปโภคที่ใช้งานได้
ง่าย

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

2.5.1 มีซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่นสาหรับธุรกิจ
SMEs บนระบบคลาวด์คอม
พิวติ้งที่สามารถรองรับ digital
business ในราคาที่เหมาะสม
ร้อยละ 50 ของจานวนโรงงาน/ กระทรวงเกษตรและ
สถานประกอบการและร้อยละ สหกรณ์
30 ของจานวนพื้นที่เพาะปลูกมี กระทรวงอุตสาหกรรม
9

กิจกรรม

ภาคการบริการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0

แนวทางการดาเนินงาน

กระบวนการผลิตให้ทันสมัยทั้งภาคเกษตร ภาคผลิต และภาค
บริการ

3.2 จัดทาโครงการนาร่องในการเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิมมา
เป็นระบบอัตโนมัติสาหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นผลจริง
3.3 จัดให้มีมาตรการสนับสนุนการเปลีย่ นระบบการผลิตแบบเดิม
มาเป็นระบบอัตโนมัติตามแนวทางของ Thailand 4.0 เช่น ให้ทุน
สนับสนุน หรือลดภาษีลงทุน
3.4 เผยแพร่ความรู้ เสริมทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยให้กับเกษตรกรและธุรกิจ SMEs

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
5 ปี Digital Thailand :
Digital Foundation
Inclusion
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
business insight และวางแผน การปฏิรปู กระบวนการผลิตให้
การผลิต
ทันสมัยและมีการประยุกต์ใช้
เทคโนยีดิจิทลั เพื่อช่วยในการ
ผลิต
3.2.1 โครงการนาร่องในการ
เปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิม
เป็นระบบอัตโนมัติจานวน 200
โรงงาน/พื้นที่เพาะปลูก
3.3.1 มีมาตรการสนับสนุนการ
เปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิม
สาหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตร
3.4.1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดูตัวอย่างโรงงาน
พื้นที่เพาะปลูกต้นแบบเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการปฏิรูปกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
เกษตรกรและธุรกิจ SMEs

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการคลัง
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 การ
เร่งสร้างวิสาหกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เริ่มต้น (digital
technology
startup) เพื่อให้
เป็นฟันเฟือง
สาคัญในการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทลั

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
4.1 ส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่าง digital technology 4.1.1 มีกลไกความร่วมมือใน
startup กับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมดิจิทลั ในลักษณะความร่วมมือ การสร้าง startup unit ใน
ระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลที่
ที่เป็น digital technology startup ตลอดจนจับคู่ความต้องการ สามารถตอบสนองความ
(matching demand and supply) ระหว่างธุรกิจ digital
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
technology startup กับอุตสาหกรรมที่เป็น real sector
(real sector)
4.2 จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเงินทุนสาหรับธุรกิจ digital technology
startup เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างธุรกิจใน 3 ระดับ ได้แก่ 1.
การสร้างความคิดทางธุรกิจ (ideation) 2. การสร้างต้นแบบเชิง
พาณิชย์ (commercial prototype) และ 3.การเร่งการเติบโตทาง
ธุรกิจ (business accelerator and IPO)
4.3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก (facility) และระบบนิเวศ
(ecosystem) สาหรับ Tech Startup เช่น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการทดสอบ/ทดลอง (Fabrication
Lab & Maker Space)
4.4 ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตของธุรกิจ startup เช่น เกณฑ์การเข้าสูต่ ลาดทุนในประเทศ
ไทย อัตรา Capital Gain Tax (CGT) ที่สูงกว่าประเทศอื่นอย่าง

4.2.1 มีระบบ crowdfunding
สาหรับธุรกิจ digital tech
startup

4.3.1 มีศูนย์ทดสอบ/ทดลอง
ตามแนวทางประชารัฐโดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ
ดิจิทัลระดับโลกและธุรกิจ
ดิจิทัลในประเทศ
4.4.1 มีการทบทวนกฎหมาย
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
รายงานการศึกษากฎหมายและ
ปรับแก้กฎหมายในแต่ละธุรกิจ
ที่กาลังจะถูก disrupt เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้
ทันท่วงที และเปิดโอกาสให้เกิด
นวัตกรรมทางโมเดลทางธุรกิจ
ในประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สภาหอการค้าไทย
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TFIT)
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

มาก ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศ และ
ความคล่องตัวสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 5 การ
สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

5.1 เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและธุรกิจ digital tech startup
สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่เป็นของรัฐเพื่อต่อ
ยอดนวัตกรรมทางธุรกิจในราคาต่า หรือมีกลไกในการจ่ายค่าสิทธิใน
การใช้งานเมื่อธุรกิจมีรายได้ในสัดส่วนที่เป็นธรรม ตลอดจนมีการ
อานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้ง
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
5.2 ผลักดันให้มีกลไก มาตรการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างจริงจัง

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
การเติบโตของธุรกิจ digital
tech startup

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(ATCI)

5.1.1 มีมาตรการหรือกลไกใน
การเปิดโอกาสให้เอกชน
สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ของรัฐ (open IP)

5.3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใน 5.3.1 บริการจับคู่ความ
ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรเอกชน ที่ตอบโจทย์
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งาน
เป็นผูใ้ ช้งานกับงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัย
5.4 สนับสนุนการจัดตั้งหรือการดาเนินงานของศูนย์นวัตกรรม
5.4.1 มีมาตรการสนับสนุนหรือ
(innovation center) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

5.2.1 มีกลไกการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพ
5.3.2 มีการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษา
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แนวทางการดาเนินงาน

ภาคเอกชน และประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
innovation center ตลอดจน
บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ภายในประเทศกับบริษัท
ต่างประเทศระดับโลก (Global
Player) เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

5.5 จัดทากลไกสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่างจริงจัง

กิจกรรมที่ 6 การ
ส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนและสร้าง
ความเข้มแข็ง

6.1 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในประเทศไทยทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (public private partnership)

6.1.1 มีมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่
ต้องการเข้ามาลงทุนธุรกิจ
ดิจิทัลในประเทศ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

5.5.1 กลไกสร้างความ
ตระหนักและกระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัย
และพัฒนา เช่น ให้บริษัท
ขนาดใหญ่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากช่วย
ธุรกิจ SMEs สร้างนวัตกรรม
และวิจัยพัฒนา เป็นต้น
6.1.2 มูลค่าการลงทุนด้าน
ดิจิทัลเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นปีละ 3,500
ล้านบาท

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
ให้กับอุตสาหกรรม 6.2 พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั ยุคใหม่ที่รองรับการใช้งานขั้นสูง และ 6.2.1 มีมาตการส่งเสริมการ
ดิจิทัลในประเทศ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการส่งออกสาหรับอุตสาหกรรมดิจิทลั ที่
ส่งออกบริการทางด้านดิจิทัล
เป็น High Technology Service ให้มากขึ้น
ของไทยในตลาดอาเซียน
6.3 อานวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรทีม่ ีความ
6.3.1 มีมาตรการอานวยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน และการ สะดวกให้กับนักลงทุนและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ดิจิทัลแห่งอนาคต
6.4 พัฒนาแพลตฟอร์มที่นาไปใช้ต่อยอดคุณค่าให้กับธุรกิจอื่น เช่น 6.4.1 มีระบบแพลตฟอร์มที่
IoT Platform, Crowdsourcing Platform, Digital Content
สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับ
Platform
อุตสาหกรรมอื่นของไทย
โดยเฉพาะ Digital Content
Platform, IoT Platform
6.5 พัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์/ บริการด้านดิจิทัลของไทย
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนและเข้าระบบบัญชี
นวัตกรรม

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงแรงงาน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TFIT)
สมาคมผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

6.5.1 เปิดตลาดภาครัฐด้วย
เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย
สนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการด้านดิจิทัลที่ขึ้นบัญชี
นวัตกรรม
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แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
กิจกรรมที่ 7 การ 7.1 จัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็น intelligence unit ทางด้าน 7.1.1 มีศูนย์บริการ
ให้บริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของภาคธุรกิจและ
intelligence unit ทางด้าน
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ โดยให้มีหน้าที่ประเมินวัดผล
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุน
ที่เป็นระบบบริการ กระทบจากเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจและสังคม
การทางานของภาคธุรกิจ
แบบเปิด
รวมถึงเป็นศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบริการระบบวิเคราะห์ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs
เชิงธุรกิจที่เป็นระบบบริการแบบเปิด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ (business insight) ให้มีการต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเปิด เช่น มูลค่าอุตสาหกรรม มูลค่าการตลาด
มูลค่าเพิม่ ของเทคโนโลยีดิจิทลั และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
เป็นต้น
7.2 จัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมดิจทิ ัลอย่างเป็นระบบและครบวงจร 7.2.1 ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล
พร้อมการประเมินวัดเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของไทย ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
กับต่างประเทศ
รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบ
ศักยภาพของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของไทยกับต่างประเทศ
และข้อมูลผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ติดตาม/ประเมินวัดความสาเร็จ

5 ปี Digital Thailand :
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หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

7.2.2 เกณฑ์ประเมินวัดระดับ
ของ digital transformation
ของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการ
ผลิต และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทางานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
ของแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั

7.3 วิจัยพัฒนาเครื่องมือหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์
เชิงธุรกิจที่ต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับบริทบทของ
ประเทศไทย

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

7.3.1 พัฒนา บูรณาการ และ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์
ข้อมูลสาหรับธุรกิจ
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