บทที่ 2
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําไปสู่ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางในการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่น รวมทังมุ
้ มมอง
เกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมญี่ปนุ่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการแข่ งขันและการปฏิวัตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแข่ งขันระหว่ างประเทศ
การแข่ง ขัน ระหว่างประเทศเป็ นแนวคิดที่เ กิ ดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปพร้ อมๆ กับ
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ในอดีต ผลจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมซึง่ เปลี่ยนการผลิตของมนุษย์ที่จากเดิมผลิต
โดยใช้ มือมาเป็ นการผลิตโดยใช้ เครื่ องจักร ทําให้ การผลิตสินค้ าต่างๆ นัน้ รวดเร็ วขึ ้น กระนันการ
้
ผลิตด้ วยเครื่ องจักรนี ้มีต้นทุนค่อนข้ างสูง เพราะนอกจากจะต้ องลงทุนพัฒนาเครื่ องจักรต่างๆ แล้ ว
ยังจําเป็ นต้ องอาศัยแรงงานและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในการผลิต ดังนันเพื
้ ่อให้ การ
ลงทุนนันคุ
้ ้ มค่า ประเทศต่างๆ จึงจําเป็ นต้ องผลิตสินค้ าที่ตนมีความรู้ ความชํานาญหรื อมีวตั ถุดิบ
อยูม่ าก เพื่อลดต้ นทุนการผลิตและเพื่อให้ ได้ กําไรสูงสุด
ตัวอย่างเช่น ประเทศ A อาจมีความเชี่ยวชาญในการผลิตข้ าว แต่ไม่เชี่ยวชาญหรื อมี
ทรัพยากรที่ไม่เอื ้อต่อการผลิตนํ า้ ตาล ดังนันแทนที
้
่จะผลิตข้ าวและนํ ้าตาลไปพร้ อมๆ กัน A ก็จะ
ผลิตข้ าวเพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งออกโดยจะนําเข้ านํ ้าตาลจากประเทศอื่น ดังนัน้
รายได้ ของ A จะมากหรื อน้ อยจึงมาจากปริมาณการผลิตและขายข้ าว
ด้ วยเหตุนี ้ ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบดังเดิ
้ ม (Neoclassical Economic Theory) มองว่า
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ คือ การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้ าที่ตนมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ (เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ) และนําเข้ าสินค้ าที่ตนมีความเชี่ยวชาญตํา่ กว่า เพื่อ
ลดต้ นทุนการผลิต และทําให้ รายได้ เข้ าสูป่ ระเทศได้ มากที่สดุ ภายใต้ กลไกการค้ าแบบเสรี
อย่ า งไรก็ ต าม ช่ ว งทศวรรษที ่ 1960 การพัฒ นาของเทคโนโลยี ก ารสื ่อ สารและ
สารสนเทศโดยเฉพาะระบบอินเทอร์ เน็ตส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก
เป็ นอย่างมาก เทคโนโลยี ดังกล่าวช่วยลดอุปสรรคในเรื่ องของเวลาและสถานที่ ช่วยทําให้ การ
7

8
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และความรู้ตา่ งๆ ง่ายขึ ้น และยังมีส่วนเข้ ามาช่วยในการจัดการงานด้ าน
ต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศส่งผลให้ โลกเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สงั คมโลกาภิวตั น์ที่ซึ่งเทคโนโลยีฯ ทําให้ การสื่อสารและปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อองค์กร
ดําเนินไปโดยไม่มีอปุ สรรคของเขตแดนและเวลา
เมื่อเริ่มมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใช้ อย่างแพร่ หลายมากขึ ้น
โดยเฉพาะในประเทศผู้นําของโลก อย่างเช่น สหรัฐอเมริ กา ส่งผลกระทบให้ รูปแบบของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน
Fidelis Ezeala-Harrison (1999) เขียนไว้ ว่า “ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เป็ น
ยุคสมัยที่เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาทําให้ ความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปในทุกๆ ด้ าน” (Ezeala-Harrison, 1999)
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ เกิดแนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ซึง่ มองว่างานสําคัญคืองานบริการที่มีพื ้นฐานมาจากความรู้ตา่ งๆ
ซึง่ เข้ าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
ความรู้ ดงั กล่าวไม่ได้ หมายถึงความรู้ เกี่ยวกับการใช้ หรื อจัดการเทคโนโลยีแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยงั หมายถึงความรู้ ที่จะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการจัดการต่างๆ ซึง่ ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการผลิตและการทําการตลาด
Manuel Castells (2004) มองว่าพื ้นฐานของเศรษฐกิจใหม่คือความสามารถทางการ
ผลิตแบบใหม่ซ่ึงอาศัยความรู้ และนวัตกรรมที่ ได้ รับมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันใน
เศรษฐกิจแบบใหม่จะเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้ อมที่มีลักษณะเป็ นโลกาภิวัตน์ โดยการจัดการของ
องค์กรเพื่อแข่งขันในเศรษฐกิ จแบบนีข้ ึน้ อยู่กับความสามารถในการสร้ างและใช้ เครื อข่ายต่างๆ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Castells, 2004, p.153)
ในช่วงเวลาที่โลกประสบกับปั ญหาพลังงานซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการผลิตในสังคม
อุตสาหกรรม การใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพถือเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิง่ ซึง่
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทอย่างมากในแง่นี ้
หากพิ จ ารณาในจุด นี ค้ วามสํ า เร็ จ ของบริ ษั ท องค์ ก ร หรื อ ประเทศจะขึ น้ อยู่กับ
ความสามารถของพนักงานหรื อพลเมืองในการเข้ าถึงและประยุกต์ใช้ ความรู้และข้ อมูล ดังนันการ
้
แข่งขันระหว่างประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่คือการแข่งขันกันพัฒนาแรงงานและโครงสร้ าง
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พื ้นฐานเพื่อเอื ้อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงและใช้ สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่
การลดต้ นทุนในการผลิตและการตลาด
1.2 การแข่ งขันของญี่ปุ่น
ตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญี่ปนประสบความสํ
ุ่
าเร็ จในการพัฒนาประเทศตาม
แนวคิดของโลกอุตสาหกรรม ทําให้ ญี่ปนก้
ุ่ าวขึ ้นมาเป็ นประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจอันดับสองของ
โลกในช่วงทศวรรษที่ 1970
ความสํา เร็ จทางเศรษฐกิ จของญี่ปุ่นเกิดจากปั จ จัยหลายประการ อาทิ การทุ่ม เท
งบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญญี่ปนซึ
ุ่ ่ง
กองกํ าลังสหรัฐฯ กํ าหนดไว้ ว่าห้ ามไม่ให้ ญ่ ี ปนมี
ุ่ กองกําลังของตนเอง ทําให้ ญี่ปนไม่
ุ่ ต้องสูญเสีย
งบประมาณในส่วนนี ้ งบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศจึงถูกนําไปใช้ เพื่อพัฒนาประเทศทางด้ าน
ต่างๆ เช่น การสนับสนุน ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ การให้ เ งิ นทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมบาง
ประเภทผ่านธนาคารเพื่อการฟื น้ ฟู รวมถึงการก่อตังธนาคารเพื
้
่อการพัฒนาเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
ดอกเบี ้ยตํ่าสําหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบคมนาคม อาทิ การสร้ างระบบ
รถไฟของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ช่วยให้ การขนย้ ายทรัพยากรและแรงงานในการผลิตเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและเป็ น
ระบบมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทําให้ ญี่ปนประสบความสํ
ุ่
าเร็ จทางเศรษฐกิจ เช่น การ
จ้ างงานตลอดชีพที่ทําให้ บริ ษัทต่างๆ มีแรงงานที่เชี่ยวชาญซึ่งถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการผลิตใน
ระบบโรงงาน ระบบเคเร็ ทสึ (Kereitsu) ที่เป็ นการร่วมมือกันของบริ ษัทต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทาง
การค้ า นิสยั รักการออมของคนญี่ปนที
ุ่ ่ทําให้ รัฐบาลสามารถนําเงินออมของประชาชนมาใช้ ในการ
พัฒนาประเทศ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์ราคานํ ้ามันทัว่ โลกและปั ญหาเงินเยนแข็งค่าในช่วงทศวรรษที่
1970 ทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ่ นชะลอตัว เนื ่อ งจากปั ญ หาดัง กล่ า วทํ า ให้ ร าคาสิ น ค้ า ญี ่ปุ่ นใน
ตลาดโลกแพงขึ ้น
ในขณะนัน้ ญี ่ปุ่ นแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการย้ า ยฐานการผลิ ต ไปสู่ต่ า งประเทศเพื ่อ ลด
ค่าใช้ จ่ายในการผลิ ต และเปลี ่ยนแปลงการผลิตสิน ค้ าที่จ ากเดิม เน้ น การผลิตเครื่ องจักร หรื อ
เคมีภัณฑ์ ไปเป็ นการผลิตสินค้ าอิเล็กโทรนิกส์และสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งเพื่อเพิม่ มูลค่า การ
แก้ ปัญหาอย่างชาญฉลาดของญี่ปนในครั
ุ่
ง้ นี ้ทําให้ ประเทศผู้นําทางอุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ดงั กล่าวต่างยอมรับและหันมาสนใจการบริหารแบบญี่ปนมากขึ
ุ่
้น
การแก้ ไขปั ญหาของญี่ปนในครั
ุ่
ง้ นี ้ถื อว่าประสบความสําเร็ จอย่างมาก อย่างไรก็ ดี
ความสําเร็ จนี ้กลับส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจญี่ปนต่
ุ่ อมาในระยะยาว
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เมื่อเศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัว คนญี่ปนซึ
ุ่ ่งมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้นจึงลงทุนผ่านการออมทรัพย์
ทําให้ จํานวนเงิ นออมในประเทศสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ และยิ่งเมื่อญี่ ปุ่น
ขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ คนญี่ปนก็
ุ่ ยิ่งมีเงินออมมากขึ ้น เงินส่วนนี ้ถูกนําไปใช้ ในการ
ลงทุนด้ านต่างๆ เช่นที่ดินและพันธบัตรต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งไม่ได้ เป็ นการลงทุนที่ก่อให้ เกิดรายได้ ทาง
เศรษฐกิจอย่า งเป็ นรูปธรรม อีกทังยั
้ งทําให้ ฟองสบู่นนขยายตั
ั้
วเพิ่มมากขึ ้นในญี่ปนจนในท้
ุ่
ายที่สุด
ฟองสบูจ่ งึ แตกในปี 1990
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 เศรษฐกิจของญี่ปนเริ
ุ่ ่ มชะลอตัวและตกตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลญี่ปนพยายามอย่
ุ่
างมากที่จะแก้ ปัญหาอย่างรวดเร็ วที่สุด โดยการแก้ ไขนโยบายการเงิน
โดยการสนับสนุนด้ านเงิ นทุนแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องด้ วยการให้ เ งิน กู้ที่จะนําไปใช้ ในการ
ประกอบกิจการต่างๆ ผลที่ได้ จากการแก้ ปัญหาในครัง้ นี ้คือทําให้ เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรม
หลายประเภท และทําให้ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ
ญี่ ปุ่ นตกลงไปตํ่าสุดเพียงแค่ 1% ซึ่งถื อว่าน้ อยมากเมื่อเที ยบกับหลายประเทศที่ประสบปั ญหา
คล้ ายกัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ ญี่ปนประสบความสํ
ุ่
าเร็จในการชะลอความรุนแรงของปั ญหาในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี Noriyuki (2002) มองว่าการที่รัฐบาลญี่ปนแก้
ุ่ ไขปั ญหาเศรษฐกิจครัง้ นี ้
สําเร็ จทําให้ การปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของญี่ปนนั
ุ่ นล่
้ าข้ า
Noriyuki ศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในแถบยุโรปเหนือ เช่น ฟิ นแลนด์ซึ่งประสบปั ญหาฟองสบูก่ ่อนหน้ าญี่ปนเพี
ุ่ ยงไม่กี่ปี โดย
มองว่าการที่ฟินแลนด์สามารถฟื น้ ฟูประเทศขึ ้นมาได้ จนกระทั่งในปี 2001 จากการจัดอันดับโดย
International Institute for Management Development ฟิ นแลนด์กลายเป็ นประเทศที่มีขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลก ในขณะที่ญี่ปนอยู
ุ่ เ่ พียงอันดับที่ 26
การที่ฟินแลนด์สามารถข้ ามพ้ นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้ อย่างงดงามเป็ นผล
มาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็ นตัวแปรสําคัญในเศรษฐกิจแบบใหม่และในสังคม
โลกาภิวตั น์
การที่ฟินแลนด์ประสบปั ญหา GDP ติดลบอย่างต่อเนื่องในปี 1994 ทําให้ อตั ราการ
ว่างงานเพิ่มสูงขึ ้นตามลําดับ รัฐบาลฟิ นแลนด์จึงพยายามแก้ ไขปั ญหางบประมาณขาดดุลโดยการ
เพิ่มมาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่มเบี ้ยประกันการจ้ างงานและประกันสุขภาพ การจํากัดเบี ้ยยังชีพ
สําหรับคนว่างงาน และการเพิ่มคุณสมบัติในการจ่ายเบี ้ยยังชีพ แต่ในขณะเดียวกันในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 ฟิ นแลนด์กลับเพิ่มงบประมาณจํานวนมากให้ กบั การวิจยั และพัฒนา (Research
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and Development: R&D) Noriyuki มองว่าสิ่งนี ้มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการที่เทคโนโลยี
สารสนเทศของฟิ นแลนด์เฟื่ องฟูในเวลาต่อมา
หน่วยงานเช่น Finland’s National Technology Agency (TEKES) ซึ่งลงทุนและ
ให้ บริ การด้ านเครื อข่ายแก่ทงในและระหว่
ั้
างประเทศ และ National Fund for Research and
Development (SITRA) ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่ให้ เงินทุนช่วยเหลือภายใต้ การกํากับของรัฐสภา
ฟิ นแลนด์นัน้ ต่างเป็ นหน่วยงานที่ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยเน้ นไปที่การลงทุนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ รัฐบาลฟิ นแลนด์ยงั ได้ ผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบ
ในการควบคุมธุรกิจการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งพยายามปรับปรุงการให้ บริ การ
ของภาครั ฐ ไปยังเอกชนให้ มีประสิทธิ ภ าพมากขึน้ เพื่อสนับสนุน การดําเนินธุรกิจ ของเอกชนให้
เป็ นไปอย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว ปั จจัยเหล่านี ้ทําให้ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อ
แข่งขันในตลาดทังในและต่
้
างประเทศเป็ นไปได้ ด้วยดี
จากมุมมองของ Noriyuki สิ่งที่ทําให้ ฟินแลนด์ผ่านพ้ นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ไปได้ นัน้ มาจากการปฏิ รู ปโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่เ ศรษฐกิจ ใหม่เพื่อที่จ ะเพิ่มศักยภาพในการ
แข่ ง ขั น ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ นานาชาติ โดยสิ ่ง สํ า คัญ ในการปฏิ รู ป ครั ง้ นี ค้ ื อ การให้
ความสําคัญกับสิ่งที่เรี ยกว่า “ความรู้” โดยเฉพาะในเรื่ องของการวิจยั และพัฒนาซึ่งจะนําไปสู่การ
สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ๆ ที ่จะนํ ามาพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี ้ การปรับปรุ งโครงสร้ างการ
บริ หารจัดการโดยเฉพาะการให้ บริ การของภาครัฐช่วยให้ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังใน
้
และนอกประเทศสะดวกรวดเร็ ว ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขันของภาคเอกชน ทัง้ นี ้
เครื ่ อ งมื อ สํ า คัญ ที ่จ ะเข้ า มาช่ ว ยในการปฏิ รู ป โครงสร้ างเศรษฐกิ จ ดัง กล่ า วก็ คื อ “การปฏิ วัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
แท้ จริ งแล้ ว ญี่ ปนให้
ุ่ ความสําคัญกับ “ความรู้ ” มาตังแต่
้ ในทศวรรษที่ 1970 Shoji
Kokichi (1991) อธิบายเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปนในช่
ุ่
วงนี ้ไว้ วา่
“...หลังจากวิกฤตการณ์ราคานํ ้ามันในปี 1973 ญี่ปนเปลี
ุ่
่ยนโครงสร้ างอุตสาหกรรม
จากเดิมที่เป็ นสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเน้ นไปที่การผลิตสิ่งของต่างๆ และพลังงาน มาสู่สงั คมข้ อมูล
ข่าวสารซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การผลิตและกระจายข้ อมูลข่าวสารปริมาณมาก... ”(Kokichi,1991, p.26-27)
อย่างไรก็ดี ญี่ปนกลั
ุ่ บมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์ไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับประเทศในแถบตะวันตก
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แม้ วา่ ญี่ปนจะเชี
ุ่
่ยวชาญในการผลิตสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง แต่ผ้ ทู ี่สามารถใช้ และ
เข้ าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศส่วนใหญ่มักเป็ นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าบุคคลทั่วไป ทําให้ การเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารความรู้ ต่างๆ อย่างเป็ นอิสระนัน้ จํากัดเฉพาะในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม ขณะที่คน
ทัว่ ไปในสังคมสามารถเข้ าถึงข้ อมูลความรู้ ต่างๆ ได้ จากสื่อมวลชนซึง่ มีความหลากหลายและมี
อิสระน้ อยกว่า
วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ ศตวรรษที ่ 21 ซึ ง่ จั ด ทํ า ขึ น้ โดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication Council) ในปี 2000 เขียนว่าสาเหตุที่
ทําให้ ญี่ปนมี
ุ่ ความจําเป็ นต้ องปฏิวตั ิเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะเพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
ตกตํ่าแล้ วยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของญี่ปนในอนาคตซึ
ุ่
่ งมีแนวโน้ มจะลดลงเนื่องจาก
รู ปแบบโครงสร้ างประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สงั คมที่มีความสามารถในการผลิตและความ
กระตือรื อร้ นด้ านเศรษฐกิจตํ่าเนื่องจากจํานวนผู้สงู อายุที่เพิ่มมากขึ ้น 1 นอกจากนี ้ ยังช่วยลดความ
กังวลใจซึง่ เป็ นผลจากการเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจของเอเชียโดยเฉพาะจีน ไต้ หวัน และสิงคโปร์
การปฏิ วัติ ใ นครั ง้ นี เ้ ป็ นการปรั บ ตัว ครั ง้ ใหญ่ ข องญี ่ ปุ่ นให้ เข้ ากั บ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอันเป็ นผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความยิ่งใหญ่
เทียบเท่ากับการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมที่เคยทําให้ ญี่ปนมี
ุ่ ความรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ (電気通信審議
会, 2000)
ดัง ที่กล่าวข้ างต้ นว่า ในมุม มองของเศรษฐกิ จ ใหม่ การแข่ง ขัน ระหว่างประเทศใน
เศรษฐกิจใหม่คือการแข่งขันกันพัฒนาแรงงานและโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อเอื ้อให้ ประชาชนสามารถ
เข้ าถึงและใช้ ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การที่จะเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของตนเองได้ ญี่ปนจึ
ุ่ งต้ องหันมาให้ ความสําคัญกับการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างจริ งจัง โดยญี่ปุ่นคาดหวังว่าการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ ญี่ปนสามารถก้
ุ่
าว
ขึ ้นมาแข่งขันเพื่อขึ ้นไปสูก่ ารเป็ นประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจในระดับโลกอีกครัง้ หนึง่
0

2. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การปฏิวัตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่น
ในการฟื น้ ฟูประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญี่ ปุ่ นปฏิรูปประเทศครัง้ ใหญ่
เพื ่อให้ เ อื อ้ ประโยชน์ ต่อการผลิ ตในสัง คมอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดเท่าที่จ ะทํ าได้ เช่น เดียวกับใน
1

ทังหมด
้

ปั จจุบนั (ปี 2010) ญี่ปนมี
ุ่ จํานวนประชากรผู้สงู อายุคดิ เป็ นหนึง่ ในสี่ของประชากร
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ปั จจุบนั ที่ รั ฐบาลญี่ ปุ่ นพยายามจะปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลงประเทศอี กครั ง้ เพื่อให้ เ อื อ้ ต่อการ
แข่งขันในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่โดยการปฏิวตั เิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสยั ทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับศตวรรษที่ 21 นันกํ
้ าหนดเป้าหมายที่จะ
สร้ างญี่ ปุ่ นให้ เป็ น “ประเทศที่ไม่ว่าใครก็อยากจะมาอยู่อาศัย มาเที่ยว มาทํางาน และมาลงทุน”
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ญี่ปนมองว่
ุ่
าการพัฒนาและการลงทุนในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจะทํา
ให้ เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตัวเทคโนโลยีเ อง และเป็ นตัวกระตุ้นให้ เ กิดการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจและสังคมญี่ปนุ่ ทังนี
้ ้สิ่งที่ญี่ปนจะต้
ุ่
องทําคือ
- ทําให้ ญี่ปนเป็
ุ่ นผู้นําในระดับโลกในเรื่ องของสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยต่อการใช้
เครื อข่ายสารสนเทศ
- สร้ างเครื อข่ายสารสนเทศที่มีพลวัตร
- สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ทําให้ ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้
- พัฒนาให้ เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดระยะเวลาสิบปี ที่ผ่านมาญี่ปนมี
ุ่ การวางยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักๆ เป็ นระยะเพื่อให้ ตอบสนองวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวและเพื่อให้ การปฏิรูปประเทศครัง้ นี ้เป็ นไปอย่าง
มีระบบและบรรลุเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปในครัง้ นี ้ ได้ แก่ e-Japan u-Japan และ
i-Japan
2.1 ยุทธศาสตร์ e-Japan
e-Japan เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ประกาศใช้ ในปี 2001 มีเป้าหมายที่จะสร้ างญี่ปนให้
ุ่ เป็ น
ประเทศผู้นําทางด้ านเทคโนโลยีภายใน 5 ปี ตังแต่
้ ปี 2001-2005
ยุท ธศาสตร์ นีใ้ นช่วงแรก (2001-2003) ให้ ความสํ าคัญกับการพัฒ นาโครงสร้ าง
พื ้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอรวมไปถึงการผลักดันให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีบทบาท
สํ า คัญ ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ต่อ มามี ก ารขยายเป้ าหมายไปสู่ก ารดํ า เนิ น การให้ มี ก ารนํ า
เทคโนโลยีฯ มาใช้ จริ งในสังคมเพื่อนําไปสูช่ ีวิตที่สะดวกและปลอดภัย
ในช่วงที่สองของยุทธศาสตร์ (2004-2005) ส่งเสริมให้ นําเทคโนโลยีฯ ไปใช้ เพื่อพัฒนา
ใน 7 ด้ าน ได้ แก่
1) การแพทย์
2) อาหาร
3) การดํารงชีวติ
4) การเงินสําหรับกิจการ SME
5) การจัดการความรู้
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6) การจ้ างงานและทํางาน
7) การให้ บริ การของภาครัฐ
e-Japan ประสบความสําเร็จอย่างมากในการขยายโครงสร้ างพื ้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเดือนมีนาคม ปี 2005 ซึง่ เป็ นปี นโยบายที่สิ ้นสุด ลงปรากฏว่ามีจํานวนครัวเรื อนที่
เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต Hi-speed ทัง้ หมด 46.3 ล้ านครัวเรื อน จากที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ ท่ ี 30 ล้ านครัวเรื อน
ขณะที่จํานวนครัวเรื อนที่ใช้ Ultra Hi-speed มีทงหมด
ั้
35.9 ล้ านครัวเรื อนจากที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ 10 ล้ าน
ครัวเรื อน
2.2 ยุทธศาสตร์ u-Japan
แม้ วา่ ยุทธศาสตร์ e-Japan จะทําให้ การใช้ อินเทอร์ เน็ตแพร่หลายมากขึ ้นในญี่ปนุ่ แต่
ในแง่ของการส่งเสริ มให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันดูจะยังไม่
ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร ดังนันในปี
้
2006 จึงได้ มียทุ ธศาสตร์ ใหม่ที่เรี ยกว่า u-Japan เพื่อใช้
เป็ นแผนพัฒนาในปี 2006-2010
u ย่อมาจากคําว่า Ubiquitous แปลว่า “ทุกหนทุกแห่ง” ดังนันยุ
้ ทธศาสตร์ นี ้จึงเน้ นให้
คนญี่ปนสามารถเข้
ุ่
าถึงเครื อข่ายได้ โดยไม่มีข้อจํากัดทางด้ านเวลาและสถานที่และเน้ นสนับสนุน
ให้ คนญี่ปนมี
ุ่ การนําเทคโนโลยีฯ นี ้มาใช้ อย่างแพร่หลายในชีวิตประจําวัน นอกจากนี ้ ตัว u นันยั
้ ง
ย่อมาจากคําในภาษาอังกฤษอีกสามคําได้ แก่
• Universal - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ใช้ งานง่าย ครอบคลุมทุก
กลุม่ ทุกเพศทุกวัย และรวมทังผู
้ ้ พกิ าร
• User-oriented - การสร้ างสรรค์เทคโนโลยีฯ โดยคํานึงถึงความต้ องการของ
ผู้ใช้ งานเป็ นหลัก
• Unique – เทคโนโลยีฯ ทําให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ในสังคม
ด้ วยวัตถุประสงค์ทงสี่
ั ้ ประการของ u-Japan ได้ แก่ Ubiquitous / Universal / Useroriented / Unique ทํ าให้ ยุทธศาสตร์ นีใ้ ห้ ความสํ าคัญไม่เพี ยงแต่เทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Information Technologies :IT) เท่านัน้ แต่รวมเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ าไปด้ วย(Information
& Communication Technologies :ICT) ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ เ ทคโนโลยี อย่างเช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็ นตัวแปรสําคัญในการปฏิรูปประเทศในครัง้ นี ้
2.2 ยุทธศาสตร์ i-Japan
แม้ ว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของการดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ u-Japan จะทํา
ให้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้นไปอีก แต่คนญี่ปนกลั
ุ่ บยังไม่สามารถใช้
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ประโยชน์จากเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวได้ เต็มที่ ดังนันในปี
้
2009 ญี่ปนได้
ุ่ มียทุ ธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศใหม่อีกครัง้ โดยให้ ช่ือว่ายุทธศาสตร์ i-Japan
i-Japan นัน้ i มาจากคําว่า Digital inclusion & innovation หมายถึงรัฐต้ องการให้ มี
การนําดิจิตอลมาใช้ ในด้ านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น คําว่า inclusion หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ส่วน innovation หมายถึง นวัตกรรม
i-Japan มี ระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ปี โดยจะสิน้ สุดในปี 2015 มีการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาให้ แคบลงและเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น โดยเน้ นไปที่การพัฒนา 3 ด้ านหลักได้ แก่
1) e-government และ e-local government
2) สุขภาพและการบริการ
3) การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ทังนี
้ ้ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ i-Japan คือ
1. การสร้ างสังคมที่ทําให้ คนญี่ปนรู
ุ่ ้ สึกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนันมี
้ ความเกี่ยวพัน
กับการดําเนินชีวิตประจําวันเฉกเช่น “อากาศ” และ “นํ ้า”
2. การสร้ างสัง คมที ่มี ความกระตื อ รื อ ร้ นทางด้ า นเศรษฐกิ จ และมี ความคิด
สร้ างสรรค์อนั เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีดจิ ิตอลและข้ อมูลข่าวสารต่างๆ
ปั จจุบนั (ปี 2010) นโยบายยังอยู่ในช่วงเริ่ มดําเนินการเท่านัน้ จึงต้ องติดตามต่อไป
ว่าญี่ปนจะสามารถดํ
ุ่
าเนินนโยบายให้ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเหล่านี ้หรื อไม่
อย่างไรก็ดี ตังแต่
้ ยทุ ธศาสตร์ e-Japan จนมาถึง u-Japan ล้ วนแล้ วแต่เป็ นนโยบายที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ นอกจากนี ้ยังส่งผลกระทบต่อบทบาทของเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวในทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศอย่างมาก

