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1.1 กรอบแนวคิด

โครง ร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ อื่ ารเป็นปัจจัยการผลิตปัจจัย นึง่
ที่มีค าม ำาคัญต่อการพัฒนาประเท และเป็นปัจจัย นึ่งที่นักลงทุนชา ต่างชาติใช้ในการ
ตัด ินใจเลือกประเท ที่จะลงทุน ด้ ยเ ตุนี้ผลการ ึก าเปรียบเทียบเทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่อ ารในด้านต่างๆ ของประเท ไทยกับประเท ในกลุ่มอาเซียนจะทำาใ ้ทราบถึง
ักยภาพของประเท ไทยในด้านนี้ ตลอดจนจุดอ่อนที่ค รได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อใ ้
ประเท ไทยมีขีดค าม ามารถในการแข่งขันได้ทัดเทียมนานาอารยประเท
ำ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเ ี ย ง กิ จ การโทรทั น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแ ่งชาติ ได้เล็งเ ็นถึงประโยชน์จากการ ึก าข้างต้น จึงได้กำา นดใ ้มี
การ ึก าเปรียบเทียบโครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารของไทยกับ
ประเท เพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียนอีก 9 ประเท ได้แก่ กัมพูชา บรูไน พม่า ฟิลปิ ปิน ์ มาเลเซีย
ปป. ลา เ ียดนาม ิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และเนื่องจากประเท ในกลุ่มอาเซียนมีค าม
ลาก ลายทั้งในด้านภูมิ า ตร์ จำาน นประชากร ังคม ัฒนธรรม ภา าที่ใช้ และรายได้
เฉลีย่ ของประชากร ด้ ยเ ตุนี้ ในการ กึ าเปรียบเทียบข้างต้นจึงจำาเป็นต้องนำาดัชนีที่ ะท้อน
ใ ้เ ็นถึงค ามแตกต่างในด้านต่างๆ มาพิจารณาค บคู่กันไป
การทบท น รรณกรรมที่เกี่ย ข้องกับการเปรียบเทียบขีดค าม ามารถในการ
แข่งขันระ ่างประเท พบ ่า ปัจจุบันมี น่ ยงานระ ่างประเท ลาย น่ ยงานได้ทำา
การ ึ ก าเปรี ย บเที ย บใน ลายๆด้ า น อย่ า งไรก็ ต าม มุ ม มองที่ ะท้ อ นใ ้ เ ็ น ถึ ง ขี ด
ค าม ามารถในการแข่งขันทางด้านโครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ
ื่อ าร ามารถจำาแนกการพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครง ร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร (Infrastructure) ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคม (Access) และค าม ามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
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1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infrastructure)
การพั ฒ นาโครง ร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ อ ารของ
แต่ละประเท จะ ะท้อนใ ้เ ็นถึงค ามพร้อมของโครง ร้างพื้นฐานในด้านนี้ ซึ่งเป็น
ปัจจัย ำาคัญ ำา รับทุกประเท ที่ต้องการ ่งเ ริมการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ์
ค ามพร้ อ มของโครง ร้ า งพื้ น ฐานฯ ที่ พิ จ ารณาในการ ึ ก าครั้ ง นี้ิ เช่ น ระบบ
ไฟฟ้ า ั ญ ญาณของโทร ั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ระดั บ ของการพั ฒ นา
โครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร ่ นมากขึ้นอยู่กับนโยบายและ
การ นับ นุนของภาครัฐเป็น ลัก
1.1.2 ความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม (Access)
ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม มายค ามถึง ค ามพร้อม
ของช่องทางในการเข้าถึงการใช้งานการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ์ ประเท ที่มี
ค ามพร้ อ มในการเข้ า ถึ ง ได้ ดี จ ะ นั บ นุ น การทำ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์
ที่ ม ากและ ลาก ลาย โดย ่ นมากขึ้ น อยู่ กั บ ั ก ยภาพของผู้ ใ ้ บ ริ ก ารเป็ น ลั ก
1.1.3 ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
การเปรี ย บเที ย บขี ด ค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้ จ ะพิ จ ารณาจาก
ค ามรู้ นั ง ื อ ของประชากรในกลุ่ ม ประเท อาเซี ย น ทั ก ะในการใช้ ง านอุ ป กรณ์
ดิ จิ ทั ล ฯลฯ เนื่ อ งจากดัชนีเ ล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำาเป็น ำา รับการลงทุนของ
ภาคเอกชนร มไปถึงการพัฒนาประเท ในด้านต่างๆ
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1.2 วิธีการศึกษา

เพื่ อ ใ ้ ผ ลการ ึ ก าเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาโครง ร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี
าร นเท และการ ื่ อ ารที่ นำ า เ นอในครั้ ง นี้ มี เ นื้ อ าที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ ป็ น
าระ ำ า คั ญ และเกี่ ย ข้ อ งทั้ ง มด ในขั้ น ตอนแรกของการ ึ ก าจึ ง ได้ ดำ า เนิ น การ
ทบท นผลการ ึ ก าของ น่ ยงานระ ่ า งประเท ที่ ไ ด้ ดำ า เนิ น การ ำ า ร จข้ อ มู ล
และเปรี ย บเที ย บถึ ง ค ามพร้ อ มและขี ด ค าม ามารถของแต่ ล ะประเท ที่ ึ ก า
ในด้านต่างๆ ำา รับเอก ารที่ได้ดำาเนินการทบท น มีดังนี้
• ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
(Global Competitiveness Index: GCI)
• ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(World Competitiveness Ranking: WCR)
• ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล
(World Digital Competitiveness Ranking: WDCR)
• ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( Networked Readiness Index: NRI)
• ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Development Index: IDI)
• ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Development Index: EGDI)

แม้ ่ า การจั ด ทำ า ดั ช นี เ ปรี ย บเที ย บขี ด ค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ร มถึ ง
เอก ารอื่ น ๆ ที่ น่ ยงานระ ่ า งประเท แต่ ล ะแ ่ ง ได้ จั ด ทำ า มี ั ต ถุ ป ระ งค์ ที่
แตกต่ า งกั น ไป แต่ ดั ช นี ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ขี ด ค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ในด้ า นโครง ร้ า ง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีและการ อื่ ารมีค าม มั พันธ์กนั ดังนัน้ การ กึ าในครัง้ นีจ้ ะทำาการ
คัดเลือกและ ิเคราะ ์เฉพาะดัชนีที่ ะท้อนใ ้เ ็นถึงขีดค าม ามารถในการแข่งขันด้าน
โครง ร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและค าม
ามารถในการแข่งขันเท่านั้น ดังแ ดงในภาพที่ 1
10

ภาพที่ 1 ดัชนีชี้วัด
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
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1.3 ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
• ดัชนีทใ่ี ช้ในการเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประเท ที่มีโครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารที่พร้อมและ
เพียงพอจะเป็นปัจจัย าำ คัญที่ ง่ เ ริมใ ก้ ารผลักดันประเท ไป ู่ งั คมดิจทิ ลั มีค ามเป็นไปได้
มากขึ้น ำา รับดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบค ามพร้อมของโครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
าร นเท และการ ื่อ ารในกลุ่มประเท อาเซียนที่นำาเ นอในเอก ารฉบับนี้ได้คัดเลือก
ตั แปรที่ ะท้อนใ ้เ ็นถึงค ามพร้อมใน ลายๆ ด้านดังแ ดงในตารางที่ 1
ต�ร�งที่ 1 ดัชนีที่ใช้ในก�รเปรียบเทียบก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร

ดัชนีชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

คำ�อธิบ�ย

• Electricity access

• ไฟฟ้าเป็น าธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จำาเป็น ำา รับการใช้เครื่องมือ ่ือ าร
ประเท ที่ มีก ารใ ้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า อย่ า ง
ทั่ ถึงย่อมเป็นปัจจัย นึ่งที่ นับ นุนใ ้
มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี าร นเท ในการ
อ่ื ารมากขึน้

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (World
Competitiveness Ranking: WCR )

• Cyber security

• ป ร ะ เ ท ที่ มี ม า ต ร ก า ร รั ก า
ค ามปลอดภั ย ทางคอมพิ เตอร์
ที่ ดี จ ะ ร้ า ง ค า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ ้ กั บ
นักลงทุน ร มถึงเกิดค ามปลอดภัยใน
การ ่อื ารและการทำาธุรกรรมในระบบ
ออนไลน์

ผลการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางดิจิทัล (World
Digital Competitiveness
Ranking: WDCR )

• IT & media stock market
capitalization
• Investment in
telecommunications

• ประเท ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดของ
ุ้นด้าน าร นเท เป็นบ ก และมีการ
ลงทุนทางด้านโทรคมนาคม ูง ะท้อน
ใ ้ เ ็ น ถึ ง ค ามพร้ อ มของตลาดทุ น ใน
ด้านเทคโนโลยี าร นเท และการ อ่ื าร

ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Development Index: IDI )

• 3G coverage (%of population)
• LT E / W i M A X c o v e r a g e
(% of population)
• International bandwidth per
Internet user (kbit/s)

• ประเท ที่มีโครงข่ายด้านโทรคมนาคม
ครอบคลุมมาก และมีแบนด์ ดิ ท์รองรับผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตได้ งู ะท้อนถึงค ามพร้อมทาง
ด้านโครง ร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี าร นเท
และการ อ่ื ารทีจ่ ะรองรับการเข้า ู่ งั คม
ดิจทิ ลั ได้อย่างมีประ ทิ ธิภาพมากขึน้

ดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับโลก (Global
Competitiveness Index: GCI )

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government
Development Index: EGDI)
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• Telecommunication
infrastructure index

• ประเท ทีม่ คี ะแนน งู ะท้อนใ เ้ น็ า่
รัฐบาลของประเท นั้นใ ้ค าม ำาคัญกับ
โครง ร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ซึง่ จะทำาใ ้
การนำาระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ
อ่ื ารเข้ามาใช้ในการบริ ารงานของ น่ ย
งานภาครัฐมีประ ทิ ธิภาพมากขึน้

• ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม

ประเท ที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง บริ ก ารโทรคมนาคมได้ ง่ า ยและมี อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ ต่ำ า
ก ่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ำ า คั ญ ประการ นึ่ ง ที่ นั บ นุ น ใ ้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี าร นเท และ
การ ื่ อ ารเป็ น ไปอย่ า งก ้ า งข างซึ่ ง จะ ่ ง เ ริ ม ใ ้ ก ารลงทุ น ในอุ ต า กรรมต่ า งๆ
ตลอดจนการพัฒนาประเท มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ำา รับดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในกลุ่มประเท อาเซียนที่นำาเ นอในเอก าร
ฉบับนี้ได้แ ดงไ ้ในตารางที่ 2
ต�ร�งที่ 2 ดัชนีที่ใช้ในก�รเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถใน

การเข้าถึงบริการโทรคมนาคม

ดัชนีชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

คำ�อธิบ�ย

ผลการจัดอันดับควาสามารถในการ
แข่งขันทางดิจิทัล (World Digital
Competitiveness Ranking:
WDCR )

• Smartphone possession

ประเท ที่มีจำาน นผู้ใช้ มาร์ทโฟนมาก
ะท้อนใ เ้ น็ ถึงโอกา ในการทำาธุรกรรม
ออนไลน์ทมี่ ากขึน้ และมีแน โน้มทีจ่ ะเข้า
ู่ ังคมดิจิทัลได้เร็ ขึ้น

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Networked
Readiness Index: NRI )

• Mobile cellular tariffs
• Fixed - broadband internet tariffs
• Mobile broadband tariffs

ประเท ที่ มี อั ต ราค่ า บริ ก ารต่ำ า โดย
เปรี ย บเที ย บจะทำ า ใ ้ โ อกา ในการเข้ า
ถึ ง บริ ก ารมี ม ากขึ้ น และทำ า ใ ้ มี ก ารทำ า
ธุรกรรม/ ื่อ ารออนไลน์มากขึ้น

ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Development Index: IDI )

• Mobile-cellular subscriptions per
100 inhabitants
• Active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants
• Individuals using the internet (%)
• Fixed-broadband subscriptions
per 100 inhabitants
• Households with computer (%)
• Households with internet
access (%)

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government
Development Index: EGDI )

• Online service index
• E-participation index

ประเท ทีม่ อี ตั ราการเข้าถึงบริการโทร พั ท์
เคลื่อนที่/ บริการอินเทอร์เน็ตประจำาที่/
การใช้คอมพิ เตอร์ที่ งู ะท้อนใ เ้ น็ ถึง
ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการดังกล่า
มีค าม ะด ก ซึง่ จะเป็นปัจจัยที่ นับ นุน
ใ ้ขีดค าม ามารถในการแข่งขันในด้าน
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ อ าร
มีมากขึ้น

ประเท ที่มีค่า Online Service Index
ู ง ะท้ อ นใ ้ เ ็ น ่ า รั ฐ บาลประเท
นั้ น ๆ พยายามกระตุ้ น ใ ้ ทุ ก ภาค ่ น
ติดต่อ ื่อ ารและทำาธุรกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ม ากขึ้ น ่ นประเท ที่ มี ค่ า
E-Participation Index ูง ะท้อนใ ้เ ็น
่าประชาชนในประเท นั้นๆ ใ ้ค าม
นใจและใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
มาก
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• ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการการแข่งขัน
ประเท ที่มีค ามพร้อมของทุนมนุ ย์ (เช่น ประชากรมีค ามรู้ มีทัก ะในการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ื่ อ ารอย่ างมีประ ิทธิภาพ) ร มถึงมีผู้ประกอบการที่ใช้น ัตกรรมใ ม่ๆ
จะเป็นดัชนีที่บ่งชี้ใ ้เ ็น ่าประเท นั้นๆ มีขีดค าม ามารถในการแข่งขันที่ ูง ำา รับ
ดัชนีทใี่ ช้ในการเปรียบเทียบขีดค าม ามารถในการแข่งขันในกลุม่ ประเท อาเซียนทีน่ าำ เ นอ
ในเอก ารฉบับนี้ได้แ ดงในตารางที่ 3
ต�ร�งที่ 3 ดัชนีที่ใช้ในก�รเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแข่งขัน

ดัชนีชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

คำ�อธิบ�ย

• Digital skills among active
population
• Growth of innovative
companies

• ประเท ที่มีประชากรมีทัก ะในการ
ใช้เครื่องมือ ื่อ ารอย่างมีประ ิทธิภาพ
และการเติบโตของผู้ประกอบการที่มี
น ัตกรรมอยู่ในอัตราที่ ูง ะท้อนใ ้
เ ็น ่าเป็นประเท ที่มีค าม ามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ ูง

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (World
Competitiveness Ranking:
WCR )

• ICT service exports

• ประเท ทีม่ กี าร ง่ ออกบริการทางด้าน
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร
ใน ัด ่ นที่ ูง ะท้อนใ ้เ ็น ่าเป็น
ประเท ที่ มี ขี ด ค าม ามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจด้านนี้ ูง

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Networked Readiness
Index: NRI )

• Software piracy rate
• Adult literacy rate

ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Development Index: IDI )

• Mean years of schooling
• Gross enrolment ratio
secondary
• Gross enrolment ratio
tertiary

• ประเท ที่ มี อั ต ราของผู้ ที่ ึ ก าใน
ระดั บ มั ธ ยมและระดั บ อุ ด ม ึ ก า ู ง
ะท้ อ นใ ้ เ ็ น ถึ ง ค ามพร้ อ มของ
แรงงานฝีมือที่มีเพื่อรองรับการดำาเนิน
ธุรกิจได้มาก

• Human capital index

• ในประเท ที่ มี ดั ช นี ทุ น มนุ ย์ ู ง
ะท้ อ นใ ้ เ ็ น ถึ ง คุ ณ ภาพชี ิ ต และ
ค ามพร้ อ มของบุ ค ลากรในประเท
นั้นๆดีก ่าประเท ที่มีค่า HCI ที่ต่ำาก ่า

ดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับโลก (Global
Competitiveness Index: GCI )

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Development
Index: EGDI )
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• ประเท ที่มีอัตราการละเมิดลิข ิทธิ์
ที่ ูง ะท้อนใ ้เ ็น ่าประเท นั้นมีขีด
ค าม ามารถในการแข่งขันทางด้าน
ICT ที่ ต่ำ า นอกจากนี้ ยั ง ะท้ อ นใ ้
เ ็นถึงมาตรการที่ใช้ในการจัดการเรื่อง
ลิข ทิ ธิข์ องภาครัฐในด้าน ICT ทีย่ งั ขาด
ประ ิทธิภาพ
• ประเท ที่มีอัตราการรู้ นัง ือของ
ประชากรใน ัยผู้ใ ญ่ที่ ูง ะท้อนใ ้
เ ็นถึงค ามพร้อมในการแข่งขันที่ ูง

บทที่ 2

ผลการศึกษา

เปรียบเทียบ

15

2.1

การพัฒนาและความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 2 – ภาพที่ 9 เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบค ามพร้อมทางด้านโครง ร้างพื้น
ฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารของประเท ในกลุ่มอาเซียน โดยจะเ ็น ่าประเท ไทย
มี กั ยภาพและขีดค าม ามารถในการแข่งขันใน ลายด้าน โดยเฉพาะใน ่ นของการเข้าถึงระบบ
ไฟฟ้าที่ประเท ไทย ามารถใ ้บริการได้ครอบคลุมและทั่ ถึงไม่ต่างจาก ิงคโปร์ มาเลเซีย และ
บรูไน
ค ามพร้อมทางด้านโครง ร้างพื้นฐานฯ ของประเท ไทยที่จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ใน
กลุ่มประเท อาเซียน ได้แก่ การลงทุนในด้านโทรคมนาคม ค ามครอบคลุมของ ัญญาณ 3G
และค ามครอบคลุมของ LTE/WiMAX แม้ า่ พืน้ ทีท่ มี่ ี ญ
ั ญาณโทรคมนาคมของไทยจะครอบคลุม
น้อยก า่ ประเท งิ คโปร์ แต่ ากนำาลัก ณะทางภูมิ า ตร์และขนาดพืน้ ทีม่ าพิจารณาค บคูก่ นั ไป
อาจกล่า า่ ได้พนื้ ทีท่ มี่ ี ญ
ั ญาณครอบคลุมของไทยทีน่ อ้ ยก า่ ประเท งิ คโปร์ไม่ ง่ ผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเท อย่างมีนัย ำาคัญ
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ใน ่ นค ามปลอดภัยทางคอมพิ เตอร์และอิเล็กทรอนิก ์ (Cyber Security)
มูลค่าตามราคาตลาดของ ุ้นด้าน าร นเท และแบนด์ ิดท์อินเทอร์เน็ตระ ่างประเท
ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันประเท ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเท อาเซียน
แม้ ่าประเท ไทยจะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ไม่ต่ำามากในกลุ่มประเท อาเซียน แต่ ากต้องการ
เป็ น ผู้ นำ า ในภู มิ ภ าคนี้ น่ ยงานที่ เ กี่ ย ข้ อ งค รพิ จ ารณาถึ ง แน ทางที่ จ ะพั ฒ นาใ ้ มี
ค ามพร้อมมากขึ้น โดยในปัจจุบัน ำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ์ ( พธอ.)
กระทร งดิจทิ ลั เพือ่ เ ร ฐกิจและ งั คมของไทย ได้เล็งเ น็ ถึงค าม าำ คัญของค ามปลอดภัย
ทางคอมพิ เตอร์และอิเล็กทรอนิก ์ ่งผลใ ้ ำานักงาน พธอ. ได้กำา นดใ ้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นใ ้ผู้ที่ใช้คอมพิ เตอร์และใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มีค ามตื่นตั
ในด้านนี้มากขึ้น
การ ึก าครั้งนี้ พบ ่า ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ์ด้าน Telecommunication
Infrastructure Index ของประเท ไทยในปี 2561 ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเท
อาเซียนรองจากประเท ิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซีย ะท้อนใ ้เ ็น ่าค ามครอบคลุมของ
โครงข่ายภาครัฐและบริการผ่านระบบออนไลน์ของไทยยังมีนอ้ ยก า่ ซึง่ อาจ ง่ ผลกระทบต่อ
ประ ทิ ธิภาพในการบริ ารงานภาครัฐและการใ บ้ ริการกับภาคเอกชนและประชาชนทั่ ไป
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ภ�พที่ 2 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

การเข้าถึงระบบไฟฟ้า

100%

100%

100%

100%

100%

SINGAPORE

THAILAND

MALAYSIA

BRUNEI

VIETNAM

98%

94%

93%

89%

70%

INDONESIA

LAO PDR

PHILIPPINES

CAMBODIA

MYANMAR

หน่วย: ร้อยละของประช�กรที่ส�ม�รถมีไฟฟ้�ใช้

ภ�พที่ 3 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

ด้าน Cyber Security

1. SINGAPORE

0.898

2. MALAYSIA

0.893

3. THAILAND

0.796

4. INDONESIA

0.776

5. VIETNAM

0.693

6. PHILIPPINES

0.643

7. BRUNEI

0.624

8. LAO PDR

0.195

9. MYANMAR

0.172

10. CAMBODIA

0.161

หน่วย: คะแนนที่ประเมินโดย ITU
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ภ�พที่ 4 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

IT & Media Stock Market Capitalization

1. INDONESIA

15

2. MALAYSIA

19

3. THAILAND

23

4. SINGAPORE

25

5. PHILIPPINES

35

หน่วย: อันดับโลกที่ประเมินโดย WDCR

ภ�พที่ 5 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

การลงทุนในกิจการโทรคมนาคม

1. SINGAPORE

550.06

2. THAILAND

14.91

3. MALAYSIA

3.33

4. CAMBODIA

0.51

5. INDONESIA

0.47

5. PHILIPPINES

0.47

7. MYANMAR

0.14

8. BRUNEI

0.02

9. LAO PDR

-0.15

10. VIETNAM

-1.84

หน่วย: ล้�นเหรียญดอลล�ร์สหรัฐ
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ภ�พที่ 6 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

3G Coverage

100%

98%

96.2%

95%

93.8%

1. SINGAPORE

2. THAILAND

3. MALAYSIA

4. VIETNAM

5. INDONESIA

93%

92.7%

90.5%

83.9%

78%

6. PHILIPPINES

7. BRUNEI

8. MYANMAR

9. CAMBODIA

10. LAO PDR

หน่วย: ร้อยละของประช�กร

ภ�พที่ 7 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

LTE/WiMAX Coverage

100%

98%

95%

92%

90.4%

1. SINGAPORE

2. THAILAND

3. VIETNAM

4. MALAYSIA

5. INDONESIA

29.5%

90%

80%

6. BRUNEI

7. PHILIPPINES

57.5%
9. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละของประช�กร
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9%

8. MYANMAR

10. LAO PDR

ภ�พที่ 8 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ

1. SINGAPORE

954.1

2. VIETNAM

137.3

3. THAILAND

119.5

4. BRUNEI

108.2

5. MALAYSIA

56.2

6. CAMBODIA

31.9

7. INDONESIA

21.2

8. PHILIPPINES

18.9

9. LAO PDR

18.4

10. MYANMAR

6.9

หน่วย: kbit/s ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1 คน

ภ�พที่ 9 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�นฯ

พิจารณาจาก Telecommunication Infrastructure Index
1. SINGAPORE

0.8019

2. BRUNEI

06066

3. MALAYSIA

0.5647

4. THAILAND

0.5338

5. VIETNAM

0.389

6. PHILIPPINES

0.3547

7. CAMBODIA

0.3232

8. INDONESIA

0.3222

9. MYANMAR

0.2565

10. LAO PDR

0.2246

หน่วย: คะแนนที่ประเมินโดย EGDI
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2.2 ความสามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม

ภาพที่ 10 – ภาพที่ 21 เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบขีดค าม ามารถใน
การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประเท ในกลุ่มอาเซียน โดยจะเ ็น ่า ประเท ไทยมี
ขีดค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทร ัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำาที่ได้ดีมาก
กล่า คือ การเข้าถึงบริการโทร ัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำาที่อยู่ในอันดับที่ 1 และ
อันดับที่ 2 ตามลำาดับ (ภาพที่ 14 และภาพที่ 17) อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ื่อ ารเ ล่านี้ยังไม่มีประ ิทธิภาพเท่าที่ค ร ซึ่ง ามารถพิจารณาได้จากดัชนี
การใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละบุคคลที่ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเท อาเซียน
(ภาพที่ 16) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บในประเท ไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเท อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน (ภาพที่ 12 และภาพที่ 13)
ร้ อ ยละของครั เรื อ นที่ มี เ ครื่ อ งคอมพิ เตอร์ ใ นประเท ไทย และร้ อ ยละของ
ครั เรื อ นที่ เข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ไ ทยถู ก จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 4 ในกลุ่ ม ประเท อาเซี ย น
โดยมีอันดับที่ต่ำาก ่าประเท บรูไน ิงคโปร์ และมาเลเซีย ะท้อนใ ้เ ็น ่า การใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในแต่ละครั เรือนมีค าม ัมพันธ์ทางตรงกับการมีเครื่องคอมพิ เตอร์์ ดังนั้น
ในการ นับ นุนใ ้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในบริเ ณพื้นที่ ่างไกล นอกจากการลงทุนใน
โครงข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต น่ ยงานภาครัฐที่เกี่ย ข้องค รพิจารณาถึงนโยบาย
นับ นุนใ ้ครั เรือนเ ล่านั้นมีเครื่องคอมพิ เตอร์ใช้งานมากขึ้น
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ์ด้าน Online Service Index เป็นตั ชี้ ัดที่บ่งชี้ใ ้
เ ็นถึงการใ ้บริการของ น่ ยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปี 2561 ประเท ไทย
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่มประเท อาเซียน โดยมีอันดับที่ต่ำาก ่าประเท ิงคโปร์
มาเลเซีย ฟิลิปปิน ์ เ ียดนาม และบรูไนตามลำาดับ (ภาพที่ 20) ข้อมูลนี้ ะท้อนใ ้เ ็น ่า
น่ ยงานภาครัฐของไทยค รเร่งดำาเนินการปรับปรุงระบบการใ บ้ ริการออนไลน์ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ง่าย มีบริการที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพการใ ้บริการที่ ะด กและร ดเร็
ในทำานองเดีย กัน ดัชนีรฐั บาลอิเล็กทรอนิก ด์ า้ น E-Participation Index ที่ ะท้อน
ใ ้เ ็นถึงค าม นใจของประชาชนที่ติดต่อกับ น่ ยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งไทย
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเท อาเซียน (ภาพที่ 21) เป็นนัยที่ชี้ใ ้เ ็น ่า การติดต่อ
กับ น่ ยงานภาครัฐผ่านช่องทางนีอ้ าจยังไม่ได้รบั ค าม ะด กและร ดเร็ รืออาจเป็นเพราะ
บริการที่มีการจัด รรผ่านระบบออนไลน์ยังไม่ตรงตามค ามต้องการของผู้ใช้บริการ
22

ภ�พที่ 10 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

การใช้สมาร์ทโฟน

91%

88%

72%

71%

1. SINGAPORE

2. MALAYSIA

3. VIETNAM

4. THAILAND

65%

60%

5. PHILIPPINES

6. INDONESIA

หน่วย: ร้อยละของประช�กรในวัยผู้ใหญ่

ภ�พที่ 11 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. MYANMAR

6.38

2. SINGAPORE

9.332

3. VIETNAM

11.25

4. MALAYSIA

14.59

5. BRUNEI

15.69

6. INDONESIA

16.09

7. CAMBODIA

16.88

8. LAO PDR

17.16

9. THAILAND

20.62

10. PHILIPPINES

23.02

หน่วย: PPP$ โดย ITU
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ภ�พที่ 12 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

อัตราค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำาที่

1. VIETNAM

6.75

2. MALAYSIA

24.28

3. CAMBODIA

29.58

4. BRUNEI

31.55

5. SINGAPORE

42.49

6. LAO PDR

44.36

7. THAILAND

50

8. PHILIPPINES

50.6

9. MYANMAR

52.44

10. INDONESIA

62.88

หน่วย: PPP$ โดย ITU

ภ�พที่ 13 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

อัตราค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

1. CAMBODIA

4.93

2. MYANMAR

6.46

3. INDONESIA

11.03

4. LAO PDR

12.32

5. VIETNAM

13.24

6. PHILIPPINES

15.115

7. SINGAPORE

16.95

8. THAILAND

23.04

9. BRUNEI

35.34

10. MALAYSIA

49.84

หน่วย: PPP$ โดย ITU
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ภ�พที่ 14 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

จำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

1. THAILAND

176

2. INDONESIA

173.8

3. SINGAPORE

148.2

4. MALAYSIA

133.9

5. BRUNEI

127.1

6. VIETNAM

125.6

7. CAMBODIA

116

8. PHILIPPINES

110.4

9. MYANMAR

89.8

10. LAO PDR

54.1

หน่วย: จำ�นวนผู้ใช้บริก�รต่อประช�กร 100 คน

ภ�พที่ 15 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

จำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

1. SINGAPORE

148.2

2. BRUNEI

126.6

3. MALAYSIA

111.5

4. THAILAND

99

5. INDONESIA

95.7

6. MYANMAR

75.1

7. PHILIPPINES

68.6

8. CAMBODIA

66.9

9. VIETNAM

46.9

10. LAO PDR

40

หน่วย: จำ�นวนผู้ใช้บริก�รต่อประช�กร 100 คน
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ภ�พที่ 16 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

การใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละบุคคล

94.9%

84.4%

80.1%

60.1%

1. BRUNEI

2. SINGAPORE

3. MALAYSIA

4. PHILIPPINES

34%

52.9%
5. THAILAND

32.3%

30.7%

25.5%

8. INDONESIA

9. MYANMAR

10. LAO PDR

49.6%
6. VIETNAM

7. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละที่ใช้บริก�รอินเทอร์เน็ต

ภ�พที่ 17 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

การใช้อินเทอร์เน็ตประจำาที่

1. SINGAPORE

25.8

2. THAILAND

11.9

3. VIETNAM

10.8

4. BRUNEI

9.6

5. MALAYSIA

8.5

6. PHILIPPINES

3.2

7. INDONESIA

2.3

8. CAMBODIA

0.8

9. LAO PDR

0.4

10. MYANMAR

0.2

หน่วย: จำ�นวนผู้ใช้บริก�รต่อประช�กร 100 คน
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ภ�พที่ 18 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์

93.5%

84.4%

74.1%

24.8%

23.3%

1. BRUNEI

2. SINGAPORE

3. MALAYSIA

4. THAILAND

5. PHILIPPINES

21.6%

19.1%

16.6%

13.2%

12.5%

6. VIETNAM

7. INDONESIA

8. MYANMAR

9. LAO PDR

10. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละ

ภ�พที่ 19 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

ครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต

86.5%

85.7%

76%

64.4%

57.3%

1. SINGAPORE

2. MALAYSIA

3. BRUNEI

4. THAILAND

5. INDONESIA

42.7%

28.3%

27.3%

24.5%

21%

6. PHILIPPINES

7. MYANMAR

8. VIETNAM

9. LAO PDR

10. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละ
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ภ�พที่ 20 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

Online Service Index

1. SINGAPORE

0.9861

2. MALAYSIA

0.8889

3. PHILIPPINES

0.8819

4. VIETNAM

0.7361

5. BRUNEI

0.7222

6. THAILAND

0.6389

7. INDONESIA

0.5694

8. CAMBODIA

0.2500

9. MYANMAR

0.2292

10. LAO PDR

0.1667

หน่วย: คะแนนที่ประเมินโดย EGDI

ภ�พที่ 21 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม

E-Participation Index

1. SINGAPORE

0.9663

2. PHILIPPINES

0.9382

3. MALAYSIA

0.8876

4. VIETNAM

0.6910

5. THAILAND

0.6517

6. INDONESIA

0.6180

7. BRUNEI

0.6067

8. CAMBODIA

0.1742

8. LAO PDR

0.1742

10. MYANMAR

0.1348

หน่วย: คะแนนที่ประเมินโดย EGDI
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2.3 ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภาพที่ 22 – ภาพที่ 30 เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบขีดค าม ามารถในการ
แข่งขันของประเท ในกลุ่มอาเซียน โดยจะเ ็น ่า การจัด รรใ ้ประชากรไทยได้มีโอกา
เข้ารับการ ึก าอย่างน้อยในระดับมัธยม ึก าเป็นประเด็นที่ประเท ไทยทำาได้ดีที่ ุดใน
กลุ่มประเท อาเซียน (ภาพที่ 28) และได้อันดับที่ 2 รองจาก ิงคโปร์ ำา รับการจัด รร
ใ ้ประชากรไทย ามารถเข้ารับการ ึก าได้ถึงในระดับอุดม ึก า (ภาพที่ 29) ข้อมูลนี้
ะท้อนใ ้เ ็น ่า ประเท ไทยมีค ามพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยการผลิต
ที่ ำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและการลงทุนในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ทัก ะในการใช้ ICT ของไทยที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่ม
ประเท อาเซียน และเป็นอันดับที่ 61 ในโลก (ภาพที่ 22) ะท้อนใ ้เ ็นถึงค ามจำาเป็น
ในการพัฒนาทัก ะและค ามรู้ใ ้กับประชากรไทยในด้านเทคโนโลยี าร นเท มากขึ้น
เพื่อใ ้แรงงานไทย ามารถใช้เครื่องมือ ื่อ ารได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ซึ่งจะช่ ยเพิ่มขีด
ค าม ามารถในการแข่งขันในด้านแรงงานของไทยใ ้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทรัพยากรมนุ ย์ที่มีค ามเชี่ย ชาญด้านเทคโนโลยี าร นเท ที่ยังขาดแคลน
ในประเท ไทย ่งผลใ ้การเติบโตของธุรกิจที่ใ ้ค าม ำาคัญกับน ัตกรรมใ ม่ๆ ยัง
มีไม่มากและถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเท อาเซียน (ภาพที่ 23) ร มไปถึง
่ งทัก ะและค ามชำานาญในด้าน ICT ยังมีนอ้ ย ซึง่ ในประเด็น
การ ง่ ออกบริการทีต่ อ้ งพึงพิ
นี้ประเท ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเท อาเซียน (ภาพที่ 24)
ดัชนีรฐั บาลอิเล็กทรอนิก ด์ า้ น Human Capital Index ของประเท ไทยปี 2561
ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเท อาเซียน (ภาพที่ 30) ะท้อนใ ้เ ็น ่า ขีดค าม
ามารถในการแข่งขันของไทยอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี แม้จะตา่ำ ก า่ ประเท งิ คโปร์ เ ยี ดนามและ
มาเลเซีย แต่ ากนำาดัชนีในด้านอืน่ ๆ มาพิจารณาค บคูก่ นั ไป โดยเฉพาะในด้านโครง ร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร พบ ่า ประเท ไทยอยู่ใน ถานะที่พร้อม
แข่งขัน และขีดค าม ามารถในการแข่งขันของไทยจะเพิ่ม ูงขึ้น าก น่ ยงานภาครัฐที่
เกีย่ ข้องจัด ามาตรการ นับ นุนและ ง่ เ ริมเพือ่ แก้ไขประเด็นทีย่ งั เป็นจุดอ่อนของไทย
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ภ�พที่ 22 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ทักษะในการใช้งาน ICT

1. SINGAPORE

6

2. MALAYSIA

11

3. PHILIPPINES

24

4. INDONESIA

39

5. BRUNEI

46

6. THAILAND

61

7. LAO PDR

81

8. VIETNAM

98

9. CAMBODIA

107

หน่วย: อันดับโลกที่ประเมินโดย GCI

ภ�พที่ 23 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

การเติบโตของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม

1. MALAYSIA

5

2. PHILIPPINES

15

3. INDONESIA

19

4. SINGAPORE

20

5. THAILAND

29

6. CAMBODIA

51

7. LAO PDR

78

8. VIETNAM

90

9. BRUNEI

132

หน่วย: อันดับโลกที่ประเมินโดย GCI
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ภ�พที่ 24 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

การส่งออกบริการด้าน ICT

16.5%

7.2%

6.5%

4.0%

2.9%

1. PHILIPPINES

2. MALAYSIA

3. SINGAPORE

4. INDONESIA

5. MYANMAR

2.8%

1.4.%

0.6%

0.005%

6. LAO PDR

7. CAMBODIA

8. THAILAND

9. BRUNEI

หน่วย: ร้อยละของมูลค่�ก�รส่งออกในภ�คบริก�ร

ภ�พที่ 25 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์

51%

27%
1. SINGAPORE

2. MALAYSIA

64%

64%

3. BRUNEI

3. PHILIPPINES

66%

74%

83%

5. THAILAND

6. VIETNAM

7. INDONESIA

หน่วย: ร้อยละของซอฟต์แวร์ท่ติ
ี ดตั้ง
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ภ�พที่ 26 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

อัตราการรู้หนังสือของประชากรในวัยผู้ใหญ่

96.8%

96.7%

96.3%

94.6%

94.5%

1. SINGAPORE

2. THAILAND

3. PHILIPPINES

4. MALAYSIA

5. VIETNAM

93.9%

93.1%

79.9%

77.2%

6. INDONESIA

7. MYANMAR

8. LAO PDR

9. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละของประช�กรวัยผู้ใหญ่

ภ�พที่ 27 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย

1. SINGAPORE

11.6

2. MALAYSIA

10.1

3. PHILIPPINES

9.3

4. BRUNEI

9

5. VIETNAM

8

6. INDONESIA

7.9

6. THAILAND

7.9

8. LAO PDR

5.2

9. CAMBODIA

4.7

9. MYANMAR

4.7

หน่วย: จำ�นวนปีท่ศึ
ี กษ�
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ภ�พที่ 28 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

สัดส่วนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

129%

97.2%

96.1%

88.4%

82.5%

1. THAILAND

2. SINGAPORE

3. BRUNEI

4. PHILIPPINES

5. INDONESIA

77.6%

77.2%

61.7%

6. MALAYSIA

7. VIETNAM

8. LAO PDR

51.3%
9. MYANMAR

45.1%
10. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละของประช�กรวัยมัธยมศึกษ�

ภ�พที่ 29 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

สัดส่วนของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

69.8%

48.9%

35.8%

31.1%

30.8%

1. SINGAPORE

2. THAILAND

3. PHILIPPINES

4. INDONESIA

5. BRUNEI

28.8%

26.1%

16.9%

13.5%

13.1%

6. VIETNAM

7. MALAYSIA

8. LAO PDR

9. MYANMAR

10. CAMBODIA

หน่วย: ร้อยละของประช�กรวัยอุดมศึกษ�
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ภ�พที่ 30 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

พิจารณาจาก Human Capital Index

1. SINGAPORE

0.88

2. VIETNAM

0.67

3. MALAYSIA

0.62

4. THAILAND

0.60

5. PHILIPPINES

0.55

6. INDONESIA

0.53

7. CAMBODIA

0.49

8. MYANMAR

0.47

9. LAO PDR

0.45

หน่วย: คะแนนที่ประเมินโดย EGDI
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บทที่ 3

บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ
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3.1 บทสรุป
การเปรียบเทียบขีดค าม ามารถในการแข่งขันระ ่างประเท ในกลุ่มอาเซียน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครง ร้างพื้นฐานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร
(Infrastructure) ค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม (Access) และค าม ามารถ
ในการแข่งขัน (Competitiveness) พบ า่ การพัฒนาโครง ร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่อ ารของไทยที่ผ่านมาทำาใ ้ประเท ไทยมีค ามพร้อมทางด้านโครง ร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารเ นือก ่า ลายประเท ในกลุ่มอาเซียน ทั้งในด้านการ
เข้าถึงระบบไฟฟ้า พื้นที่ที่ครอบคลุม ัญญาณโทร ัพท์เคลื่อนที่ และแบนด์ ิดท์อินเทอร์เน็ต
ระ ่างประเท โดยอาจเป็นรองประเท ิงคโปร์
เมื่อเปรียบเทียบขีดค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประเท ใน
กลุ่มอาเซียน พบ ่า ประเท ไทยมีขีดค าม ามารถในการเข้าถึงบริการโทร ัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตประจำาที่ได้ดีมาก แต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ื่อ ารเ ล่านั้นยังไม่มี
ประ ิทธิภาพเท่าที่ค ร ซึ่งปัจจัยที่เป็นอุป รรคในการเข้าถึงบริการดังกล่า อาจเป็นผลจาก
อัตราค่าบริการทีเ่ รียกเก็บในประเท ไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ท่ี งู มากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเท อื่นๆ
ในภูมิภาคอาเซียน ร มถึงครั เรือนที่มีอุปกรณ์คอมพิ เตอร์เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตยังมี
ดั ่ นน้อย ากเปรียบเทียบกับประเท บรูไน งิ คโปร์ และมาเลเซีย นอกจากนี้ ดัชนีรฐั บาล
อิเล็กทรอนิก ์ด้าน Online Service Index ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งชี้ใ ้เ ็นถึงการใ ้บริการของ
น่ ยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ที่ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่มประเท อาเซียน
ะท้อนใ ้เ ็น ่า การใ ้บริการของ น่ ยงานภาครัฐไทยผ่านระบบออนไลน์อาจไม่ ะด ก
รือมีบริการที่ไม่ตรงตามค ามต้องการ
การเปรี ย บเที ย บขี ด ค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ของประเท ในกลุ่ ม อาเซี ย น
พบ ่า ประเท ไทยประ บค าม ำาเร็จในการจัด รรใ ้ประชากรไทยได้มีโอกา เข้ารับการ
ึก าอย่างน้อยในระดับมัธยม ึก าและระดับอุดม ึก า แต่ทัก ะในการใช้ ICT ยังไม่มี
ประ ิทธิภาพเท่าที่ค ร ทำาใ ้ในประเด็น ลังไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่มประเท
อาเซียน และเป็นอันดับที่ 61 ในโลก ซึ่งคาด ่าเป็นผลใ ้ธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงทัก ะและค าม
ชำานาญในด้าน ICT ไม่เติบโตและการ ่งออกบริการในด้านนี้มีน้อย
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โดย รุป ประเท ไทยมีขดี ค าม ามารถในการแข่งขันอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี แม้จะตา่ำ ก า่
บางประเท ในกลุม่ มาชิกอาเซียน าก น่ ยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ ข้องจัด ามาตรการ นับ นุน
และ ง่ เ ริมเพือ่ แก้ไขประเด็นทีย่ งั เป็นจุดอ่อนของไทยจะทำาใ ข้ ดี ค าม ามารถในการแข่งขัน
ของไทยเพิ่ม ูงขึ้น
ภ�พที่ 31 เปรียบเทียบคว�มพร้อมของโครงสร้�งพื้นฐ�น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ASEAN
RANKING
Electricity Access

Cyber Security
IT & Media Stock
Market Capitalization
Investment in
Telecommunications
3G Coverage

(% of population)

LTE/WiMAX Coverage
(% of population)

International Bandwidth
per Internet user
(kbit/s)

Telecommunication
Infrastructure Index

1. THAILAND

2. BRUNEI

3. CAMBODIA

4. INDONESIA

5. LAO PDR

6. MYANMAR

7. MALAYSIA

8. PHILIPPINES

9. SINGAPORE

10.VIETNAM
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ภ�พที่ 32 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถ

ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ASEAN
RANKING
Smartphone Usage
Mobile Cellular Tariffs
Fixed Broadband
Internet Tariffs
Mobile Broadband Tariffs
Mobile-Cellular Sub
Active MobileBroadband Sub
Individuals Using
the Internet (%)
Fixed-Broadband Sub
per 100 inhab.

Households with
a Computer (%)
Households with
Internet Access (%)
Online Service Index
E-Participation Index
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ภ�พที่ 33 เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถ

ในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ASEAN
RANKING
Digital Skills among
Active Population
Growth of Innovative
Companies
ICT Service Exports (%)
Software Piracy Rate
Adult Literacy Rate

Mean Years of Schooling
Gross Enrolment
Ratio Secondary
Gross Enrolment
Ratio Tertiary
Human Capital Index

3.2 ข้อเสนอแนะ
- ประเท ไทยค รพั ฒ นาเรื่ อ งค ามปลอดภั ย ทางคอมพิ เตอร์ แ ละธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิก ์ใ ้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ ากล
- น่ ยงานภาครั ฐ ของไทยค รเพิ่ ม ช่ อ งทางใ ้ ป ระชาชนได้ มี ่ นร่ มและเปิ ด
โอกา ใ ้แ ดงค ามคิดเ ็นเกี่ย กับนโยบายและการบริการ าธารณะมากขึ้น เพื่อ
ใ ้รูปแบบและแน ทางการใ ้บริการออนไลน์ตรงตามค ามต้องการของผู้ใช้บริการ
- ำ า นั ก งาน ก ทช. ค รทบท นอั ต ราค่ า บริ ก ารที่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ในปั จ จุ บั น ่ า มี
ค ามเ มาะ มและจูงใจใ ้ผู้บริโภคใช้เครื่องมือ ื่อ ารมากน้อยเพียงใด
- กระทร ง ึก าธิการและ ถาบันการ ึก าต่างๆ ค รจัดใ ้มี ลัก ูตรการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือ ื่อ ารอย่างมีประ ิทธิภาพ
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สำานักงาน

กสทช.

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กทม 10400
โทรศัพท์ 02-271-0151 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th
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