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“ การขับเคลื่อนสูประเทศเศรษฐกิจบนฐานของความรู ”
( Driving Towards the Knowledge – Based Economy )
โดย Mr. Narayana Murthy
วันที่ 18 ธันวาคม 2547
ประเด็นที่ไดรับจากการบรรยาย :
1. กระแสโลกาภิวัตนมีเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ ประเทศตองสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีความรูเปนรากฐาน ซึ่งประกอบดวยความรู และนวัตกรรม
สอดคลองกับ Peter Drucker ซึง่ กลาวไววา สังคมในยุคตอไปตองเปนสังคมที่มีความรู
เปนพื้นฐาน ดังนั้นความรู และนวัตกรรมจึงเปนแรงผลักดันที่สําคัญของการผลิต
2. ความรู และพลังสมองของพนักงาน เปนแหลงทรัพยากรที่จะสรางการแขงขันในโลก
3. ทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งที่มีคามาก เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยุคใหมจึงแตกตางจากอดีต
ระบบเศรษฐกิจปจจุบันมิใชระบบเศรษฐกิจที่ขาดแคลน
แตเปนระบบที่มีความอุดมสมบูรณ
โดยสามารถนําความรูมาแบงปนกันได หรือกลาวไดวาเราสามารถสรางบริษัท ณ ที่ใดและ
เวลาใดก็ได
เพราะเราสามารถเขาถึงโลกไดตลอดเวลาโดยมีเทคโนโลยีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนฐานความรูทําใหมีความกาวหนามากขึ้น ความรู
ใหม ๆ เปนวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับนวัตกรรมที่สงผลตอความแตกตางของผลผลิต ดังนั้น
งานวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R & D) จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับอนาคต
และการแขงขัน
4. ขอมูลขาวสาร (Information) การสื่อสาร (Communication) และเทคโนโลยี (Technology)
เปนเครื่องมือที่สําคัญของเศรษฐกิจที่มีความรูเปนพื้นฐาน
5. ICT ชวยลดตนทุน ประหยัดเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความ
สะดวกสบาย และเพิ่มความมั่นใจใหแกลูกคา ในปจจุบัน ICT เปนกลยุทธภาคบังคับที่ทํา
ใหเกิดความยืดหยุน และการแขงขันมากขึ้น
สามารถกระตุน
 ใหเกิดการเพิ่มความเจริญเติบโต
ของผลผลิตรวมในอุตสาหกรรม เชน บริษัทที่ปรึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุวาการลงทุน
ดาน IT จํานวน 25 % ตอปทําใหผลผลิตเติบโต 47 %
6. ประเทศกําลังพัฒนาสามารถขับเคลื่อน IT ใหมีความกาวหนา โดยเปนผูรับ
เทคโนโลยีลาสุด
เทคโนโลยีใหมตองการการลงทุนดานการบํารุงรักษานอยกวาสมัยกอน
จากการศึกษาพบวา IT ชวยลดขนาดของบริษัท
บริษัทสมัยใหมในประเทศที่ร่ํารวยจะมี
ขนาดเล็ก Goldman เชื่อวาในทศวรรษตอไปประสิทธิภาพของ IT และ e- commerce
ในเอเซียจะมีมากกวาประเทศที่พัฒนา
7.
นวัตกรรมเปนทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อเรายืนอยูแถวหนาจะเห็นไดวานวัตกรรมใหม
เปนอยางไร
การแพรของนวัตกรรมเปนสวนประกอบที่สําคัญของเศรษฐกิจสมัยใหมซึ่ง
พบวาครึ่งหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษมาจาก
นวัตกรรม เชน IT และ Biotechnology แนวคิดใหมแพรกระจายไดงายในประเทศเล็ก
โดยการคิดคนนวัตกรรมที่สามารถนํามาปฏิบัติได ตัวอยางเชน ประเทศเดนมารกสามารถ
คิดคนกังหันลมที่ดีกวาประเทศสหรัฐอเมริกา
8.
คนจะเขาใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหากไมสามารถประเมินประโยชนที่เกิดจาก
เทคโนโลยี
การบริหารจัดการจําเปนตองกําหนดระดับของ Return on Investment
(ROI)
ดังนั้นถาจะลงทุนในเรื่องใดตองมีความคิดที่ชัดเจน หากการลงทุนไมกอใหเกิด
กําไรก็ไรประโยชน อยางไรก็ดีเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ทําใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปไดแตมิใชยา
วิเศษที่จะรักษาทุกโรค ดังนั้นการนําเทคโนโลยีไปใชจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง 2 ดาน
ไดแก การเปลี่ยนแปลงเทคนิค และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การนําเทคโนโลยีไปใชโดย
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วิธีการเกา ๆ ยอมไมเกิดผล เทคโนโลยีตองนําไปใชกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ดัง
จะเห็นไดการ re – engineering ในภาคธุรกิจ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
9. IT สามารถผลักดันความคิดใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม
e – government
สามารถจัดหาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน และลดเวลาการติดตอของประชาชนได
 ประธานาธิบดีบุชแหงสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเกี่ยวกับ e – government
โดยอนุมัติเงินจํานวนมากในการสรางเครือขาย
 ประเทศสวีเดนซึ่งนํา e – government มาใชทําใหภาครัฐสามารถใหบริการ
ไดสัปดาหละ 7 วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง
 ประเทศสิงคโปรเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่นํา e – government มาใช ทําใหเพิ่ม
ผลผลิต และลดคาใชจายในการติดตอ
 ประเทศอินเดียสามารถทําใหชาวนาสืบคนขอมูลดานการเกษตร สินเชื่อ และ
ตรวจสอบสภาพอากาศโดยใช IT หรือที่เรียกวา Simputer ซึ่งมาจากคําวา
simple และ computer
10. E – learning
เปนวิธีการใหการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเขาถึงขอมูลทั่วโลกโดยระบบ IT

นักศึกษา

11. สิ่งที่จะตองดําเนินการควบคูกับการนําระบบ IT หรือ e – commerce มาใช คือ
 สรางความปลอดภัยของการใชขอมูล
 พัฒนาโครงสรางทางกฎหมายใหมีการคุมครองการใช IT
 บริษัทจะตองมีกลไกในการคุมครองภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
อาทิ
แผนดินไหว การกอการราย โดยตองฝกอบรมพนักงานใหรูจักวิธีปองกัน
 การสราง partnership ใหมีความเขมแข็ง
12. การลักลอบทรัพยสินทางปญญาทําใหเกิดการสูญเสียมาก หากประเทศไทย
ตองการเติบโตทางวิชาการจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ใน 5 ปที่ผานมาประเทศไทยมี
การเจริญเติบโตทางดาน IT โดยใชระบบสื่อสารทางไกล
ดังนั้นเพื่อทําใหเกิดความกาวหนา
ควรมีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
และภาคอุตสาหกรรมในการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความเปนจริงของชีวิต
13. Peter Drucker กลาววา “ความรูตองปรับปรุงตลอดเวลา มิฉะนั้นความรูจะสูญ
หายไปในที่สุด”
สําหรับประเทศไทยไดเดินมาถูกทางแลวโดยใชความรูเปนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจ

คําถาม – คําตอบ :
1. เพื่อใหประเทศไทยกาวทันประเทศอื่น ๆ R & D อาจจะเปนวิธีการที่ลาชา
ดังนั้นทานมีความเห็นอยางไรในกับวิธี C & D โดยนําความรูที่ผูอื่นวิจัยมาปรับใชกับประเทศไทย


การลงทุนดาน R & D ไมใชเรื่องสําคัญ ขึ้นกับการมีความคิดสรางสรรค
และความต อ งการที่ อ ยากจะพั ฒ นา ทุ ก ประเทศสามารถทํ า ได โ ดยสร า ง
สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย ถาบุคคลมีสมองเปนเลิศ เปดใจใหกวาง และนํา
สิ่งที่ดีที่สุดมาใช ก็ไมควรวิตกกังวลกับปญหานี้

-2-

18/12/04

ราง
การบรรยายพิเศษ : การขับเคลื่อนสูประเทศเศรษฐกิจบนฐานของความรู

2. อยากทราบวาควรดําเนินการอยางไรในการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนที่สูงสุด


ติดตอกับบุคคลที่มีความรูความสามารถ / คนเกง ๆ จากทั่วโลกมาใหความรู
เชน Cornell University มีคนเกงดาน IT

3. กรุณาอธิบายวา e – government


นําไปสูความไมโปรงใสอยางไร

e
–
government นําไปสูความโปรงใส หากทุกอยางปรากฏอยูบน
คอมพิวเตอร ยอมสามารถแสดงขอมูลได ทําใหลดปญหาเงินใตโตะ

4. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจ 2 ประเภท ไดแก เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง จะทําอยางไรใหภาคเศรษฐกิจพอเพียงสามารถไปสูการแขงขันได


ประเทศอินเดียก็มีปญหาลักษณะเดียวกัน วิธีแกปญหา คือ การจัดสัมมนาเพื่อ
วิเคราะหวาอะไรเปนอุปสรรคที่สําคัญ 4 – 5 ประการในการพัฒนาภาคชนบท
และจะนํา IT
ไปชวยแกไขปญหานี้ไดอยางไร ตัวอยางเชน ชาวประมงที่
ชายฝงเบงกอล เจาหนาที่ของรัฐไดพยายามหาที่ปรึกษาไปชวยทํานายสภาพ
ทางทะเลโดยปรึกษากับ NASA
ทําใหชาวประมงไดรูสภาพอากาศลวงหนา
และมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นการนํา IT มาใชจะชวยยกระดับได แต
อยาให IT เปนภาระกับประชาชน / ชาวนา โดยสรุปแลวจะตองเขาใจปญหา
ที่แทจริงของชาวนา แลวมีที่ปรึกษาไปวิจัยปญหาที่ชาวนาประสบ พรอมกับ
แกปญหาดังกลาว

5. จะใชระยะเวลานานเทาไร จึงจะยกระดับประเทศได


ขึ้นกับวาเราสามารถวิ่งไดเร็ว / คลองตัวแคไหน การยกระดับประเทศไมไดใช
ระยะเวลาภายใน 1 – 2 ป แตตองวางรากฐานการสรางสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสู
นวัตกรรม
--------------------------------------
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