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1. ตวัช้ีวดัด้านการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวม 
 

1.1 Global Competitiveness Index 4.0 
ช่ือตวัช้ีวดั Global Competitiveness Index 4.0 
ค านิยาม/ค าอธิบาย The Global Competitiveness index 4.0 เป็นดชันทีีน่ ำเสนอกำรจดัอนัดบั

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีม่คีวำมสอดคลอ้งกบับรบิทดำ้นกำรพฒันำเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลัทีเ่ปลีย่นแปลงไปของโลก 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Competitiveness Report 2017-2018 จดัท ำโดยสภำเศรษฐกจิโลก 
(World Economic Forum: WEF)  

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและหน่วยงำนวชิำกำรใน
ประเทศไทย (คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ใชท้ัง้ขอ้มลูสถติทิีไ่ดจ้ำกองคก์รระหว่ำงประเทศและขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจควำม
คดิเหน็ของผูบ้รหิำร (Executive Opinion Survey: EOS) ของ WEF โดยดชันี GCI 
4.0 ประกอบดว้ยกำรพจิำรณำตวัชีว้ดั (Indicator) ทัง้สิน้ 106 รำยกำร จ ำแนก
ออกเป็น 12 มติ ิ(Pillar) ภำยใต ้4 กลุ่มกำรพจิำรณำ กลุ่มปัจจยัพืน้ฐำน (Basic 
Requirement) และถูกวดัดว้ยน ้ำหนกัทีเ่ท่ำๆกนั (มติลิะ 8.3%) 

 กลุ่มปัจจยัพืน้ฐำน (Enabling Environment) (รอ้ยละ 33.2) 
 กลุ่มทรพัยำกรมนุษย ์(Human Capital) (รอ้ยละ 16.6) 
 กลุ่มปัจจยัดำ้นตลำด (Markets) (รอ้ยละ 33.2) 
 กลุ่มปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มเชงินวตักรรม (Innovation Ecosystem) 

(รอ้ยละ 16.6) 
สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1 เป้ำหมำยที ่1/ ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่3/ ยุทธศำสตรท์ี ่3 
เป้ำหมำยที ่2/ ยุทธศำสตรท์ี ่5 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

GCI 4.0 เป็นกำรจดัอนัดบัทีส่ะทอ้นถงึควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัของแต่ละ
ประเทศ โดยมมีติทิีส่ะทอ้นกำรพฒันำดำ้นดจิทิลัดว้ยเช่นกนั อกีทัง้ยงัมกีำรเผยแพร่
ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วรตดิตำมอย่ำงยิง่ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่38 จำก 140 ประเทศ 

 
1.2 IMD World Competitiveness Index 
ช่ือตวัช้ีวดั IMD World Competitiveness Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย IMD World Competitiveness Index เป็นดชันีทีส่ะทอ้นควำมสำมำรถทำงกำร

แขง่ขนัของประเทศต่ำงๆ ใน 63 ประเทศ 
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ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำขึน้โดยสถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื 
International Institute for Management Development (IMD) / สมำคมกำรจดักำร
ธุรกจิแห่งประเทศ (TMA) 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประกอบดว้ยกำรพจิำรณำตวัชีว้ดั 342 รำยกำรและถูกก ำหนดน ้ำหนกัไวโ้ดย 
จ ำแนกออกเป็น 4 ดำ้น ดงันี้ 

 สมรรถนะทำงเศรษฐกจิ (Economic Performance) (รอ้ยละ 25) 
 ประสทิธภิำพของภำครฐั (Government Efficiency) (รอ้ยละ 25) 
 ประสทิธภิำพของภำคธุรกจิ (Business Efficiency) (รอ้ยละ 25) 
 โครงสรำ้งพืน้ฐำน (Infrastructure) (รอ้ยละ 25) 

ใชท้ัง้ขอ้มลูสถติทิีไ่ดจ้ำกองคก์รระหว่ำงประเทศและยงัใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจ
โดย IMD 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

เป้ำหมำยที ่1  

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

World Competitiveness Index เป็นกำรจดัอนัดบัทีส่ะทอ้นถงึควำมสำมำรถ
ทำงกำรแขง่ขนัของแต่ละประเทศ โดยมมีติทิีส่ะทอ้นกำรพฒันำดำ้นดจิทิลัดว้ย
เช่นกนั อกีทัง้ยงัมกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันทีีค่วรตดิตำม 
อย่ำงยิง่ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่30 จำก 63 ประเทศ 

 
1.3 IMD World Digital Competitiveness Index 
ช่ือตวัช้ีวดั IMD World Digital Competitiveness Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย IMD World Digital Competitiveness Index เป็นดชันีทีใ่ชใ้นกำรประเมนิ

ควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นดจิทิลัของประเทศเป้ำหมำย 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 

for Management Development 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ใชท้ัง้ขอ้มลูสถติทิีไ่ดจ้ำกองคก์รระหว่ำงประเทศและยงัใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจ
โดย IMD พจิำรณำตวัชีว้ดัจ ำนวนทัง้สิน้ 50 รำยกำรและถูกก ำหนดน ้ำหนกัโดย
จ ำแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มปัจจยัหลกั (Factors) 

 ควำมรู ้(Knowledge) (รอ้ยละ 33.3) 
 เทคโนโลย ี(Technology) (รอ้ยละ 33.3) 
 ควำมพรอ้มในอนำคต (Future Readiness) (รอ้ยละ 33.3) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1 เป้ำหมำยที ่1/ ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่3,5/ ยุทธศำสตรท์ี ่3 
เป้ำหมำยที ่3/ ยุทธศำสตรท์ี ่5 เป้ำหมำยที ่1,3/ ยุทธศำสตรท์ี ่6 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

เป็นดชันีทีใ่ชป้ระเมนิควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นดจิทิลัของประเทศโดยตรง 
อกีทัง้ยงัมกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี อย่ำงไรกต็ำมอนัดบัของไทยยงัไม่ดนีกั 
จงึตอ้งตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิต่อไป 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่39 จำก 63 ประเทศ 

 
1.4 ICT Development Index 
ช่ือตวัช้ีวดั ICT Development Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ICT Development Index เป็นดชันีทีเ่น้นประเมนิศกัยภำพและควำมพรอ้มของ

ประเทศต่ำงๆ ในดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน และกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสือ่สำร 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล International Telecommunication Union (ITU) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิและส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 11 รำยกำร จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม ซึง่มนี ้ำหนกัในกำรค ำนวณ
ต่ำงกนั ไดแ้ก่  

 ICT Access Sub-Index (40%) ขอ้มลูมำจำก ITU  
 ICT Use Sub-Index (40%) ขอ้มลูมำจำก ITU  
 ICT Skills Sub-Index (20%) ขอ้มลูมำจำก UNESCO 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ประเทศไทยควรใหค้วำมส ำคญักบั IDI เน่ืองจำกเป็นกำรจดัอนัดบัทีเ่ผยแพร่
สม ่ำเสมอทุกๆ ปี และทุกตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรจดัอนัดบัเป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(Secondary Data) 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยไทยมคีะแนน 5.67 คะแนน อยู่ในอนัดบั 78 จำก 176 ประเทศ  
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

1.5 e-Government Development Index (EGDI) 
ช่ือตวัช้ีวดั e-Government Development Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย e-Government Development Index เป็นดชันีกำรพฒันำบรกิำรอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ภำครฐั ถูกใชป้ระเมนิควำมสำมำรถและคุณภำพกำรใหบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ภำครฐัในประเทศเป้ำหมำย 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำโดยองคก์ำรสหประชำชำต ิ(United Nations) /เผยแพรใ่นรำยงำนทีช่ื่อว่ำ 
“United Nations e-Government Survey” 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อยสำมสว่น ไดแ้ก่  
 องคป์ระกอบดำ้นกำรบรกิำรออนไลน์ (Online Service Index)  
 องคป์ระกอบดำ้นทุนมนุษย ์(Human Capital Index) 
 องคป์ระกอบดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนเทคโนโลยแีละกำรสือ่สำร 

(Telecommunication Infrastructure Index) 
จดัเกบ็ขอ้มลูผ่ำนแบบสอบถำม โดย UN และ Secondary Data จำก International 
Telecommunication Union (ITU) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำขึน้ทุกๆ สองปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์3 เป้ำหมำยที ่3 / ยทุธศำสตร ์4 เป้ำหมำย 1 – 3 / ยุทธศำสตร ์5  
เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

กำรพฒันำดำ้นรฐับำลอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยยงัอยูใ่นอนัดบัทีไ่มด่นีกั หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่73 จำก 193 ประเทศ 
 
1.6 Digital Evolution Index 
ช่ือตวัช้ีวดั Digital Evolution Index (DEI) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย DEI ดชันีทีพ่จิำรณำปัจจยัขบัเคลื่อน (Drivers) ต่ำงๆ ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัประเทศ

ไปสูก่ำรเป็นดจิทิลั เพื่อวเิครำะหค์วำมพรอ้มและควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้น
ดจิทิลัของประเทศจ ำนวน 60 ประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล The Fletcher School ของมหำวทิยำลยัทฟัส ์(Tufts University) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ปัจจยัขบัเคลื่อน Digital Evolution Index ม ี4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นอุปทำน 
(Supply Conditions) ปัจจยัดำ้นอุปสงค ์(Demand Conditions) ปัจจยัแวดลอ้มเชงิ
สถำบนั (Institutional Environment) และนวตักรรมและกำรเปลีย่นแปลง 
(Innovation and Change) นอกจำกนี้ ยงัแบ่งแต่ละปัจจยัออกเป็น 12 องคป์ระกอบ 
และตวัชีว้ดั 108 รำยกำร โดยน ำขอ้มลูมำจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น Akamai 
Technologies, ILO, Blue Triangle Technologies, CIGI-IPSOS, Edelman, 
Euromonitor, World Bank และ World Economic Forum แต่ละตวัชีว้ดัจะถูก
น ำมำค ำนวณเป็นคะแนนทีม่คีะแนนเตม็ 5 คะแนน หลงัจำกนัน้คะแนนของแต่ละ
ตวัชีว้ดัจะถูกน ำมำหำค่ำเฉลีย่เลขคณิต และปรบัเป็นดชันีทีม่คี่ำสงุสดุที ่100 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็เมื่อปี 2557 และ 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ผลกำรจดัอนัดบัของดชันีน้ีของไทยยงัไม่ดนีกั และถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม Watch Out 
ซึง่เป็นกลุ่มประเทศทีอ่ยู่ในอนัดบัต ่ำจงึจ ำเป็นตอ้งเร่งพฒันำทัง้ในดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนและนวตักรรม 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยไทยมคีะแนน 47 คะแนน อยู่ในอนัดบั 42 จำก 60 ประเทศ 

 
 

2. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั 
  

2.1 มิติ ICT Adoption ภายใต้ Global Competitiveness Index 4.0  
ช่ือตวัช้ีวดั มติ ิICT Adoption ภำยใต ้Global Competitiveness Index 4.0 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Competitiveness Index 4.0 Pillar 3: ICT Adoption ประกอบดว้ย 5 

ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
 Mobile-cellular telephone subscriptions: Number of mobile-cellular 

telephone subscriptions per 100 population 
 Mobile-broadband subscriptions: Number of active mobile-broadband 

subscriptions per 100 population 
 Fixed-broadband internet subscriptions: Number of fixed-broadband 

internet subscriptions per 100 population 
 Fiber internet subscriptions: Fiber-to-the-home/building internet 

subscriptions per 100 population 
 Internet users: Percentage of individuals who used the internet from 

any location and for any purpose, irrespective of the device and 
network used, in the last three months 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Competitiveness Report 2017-2018 จดัท ำโดยสภำเศรษฐกจิ
โลก (World Economic Forum: WEF)  

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและหน่วยงำนวชิำกำรใน
ประเทศไทย (คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูตวัชีว้ดัในมติ ิICT Adoption เป็นขอ้มลูทตุยิภมูทิีไ่ดจ้ำก International 
Telecommunications Union (ITU) ทัง้หมด 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

GCI 4.0: ICT Adoption เป็นมติทิีส่ะทอ้นถงึกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นดจิทิลั
ของประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันทีีค่วรตดิตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่64 จำก 140 ประเทศ (56.6 คะแนน) 

 
2.2 มิติ Technological Infrastructure ภายใต้ IMD World Competitiveness Index  
ช่ือตวัช้ีวดั มติ ิTechnological Infrastructure ภำยใต ้IMD World Competitiveness Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย IMD World Competitiveness Index Sub-Factor: Technological Infrastructure 

ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 19 รำยกำร ไดแ้ก ่
 Investment in telecommunications (%) 
 Mobile telephone subscribers 
 Mobile telephone costs 
 Communications technology 
 Computers in use 
 Computers per capita 
 Internet users 
 Broadband subscribers 
 Internet bandwidth speed 
 Digital/Technological skills 
 Qualified engineers 
 Technological cooperation 
 Public-private partnerships 
 Development and application of technology 
 Funding for technological development 
 High-tech exports ($) 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 High-tech exports (%) 
 ICT Service Exports (%) 

 Cybersecurity 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำขึน้โดยสถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื 

International Institute for Management Development (IMD) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ตวัชีว้ดัในมติ ิTechnological Infrastructure เป็นขอ้มลูไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ดงันี้ 
 Investment in telecommunications, Mobile telephone subscribers, 

Mobile telephone costs, Internet users, Broadband subscribers, 
Internet bandwidth speed ไดจ้ำก International Telecommunication 
Union (ITU) 

 Communications technology, Digital/Technological skills, Qualified 
engineers, Technological cooperation, Public-private partnerships, 
Development and application of technology, Funding for technological 
development, Cybersecurity ไดจ้ำกผลจำกกำรส ำรวจ โดย IMD 

 Computers in use, Computers per capita ไ ด้ จ ำ ก  Computer Industry 
Almanac Inc. และแหล่งขอ้มลูจำกแต่ละประเทศ 

 High-tech exports ($), High-tech exports (%), ICT Service Exports (%) 
ไดจ้ำกฐำนขอ้มลูของ World Bank 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1  

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

มติ ิTechnological Infrastructure สะทอ้นถงึกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนของ
ประเทศ อกีทัง้ยงัมกีำรเผยแพรผ่ลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วรตดิตำม
อย่ำงยิง่ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่36 จำก 63 ประเทศ ในมติ ิTechnological 
Infrastructure 

 
2.3 มิติ Technological Framework ภายใต้ World Digital Competitiveness Ranking  
ช่ือตวัช้ีวดั World Digital Competitiveness Ranking (Technological Framework) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย World Digital Competitiveness Ranking Sub-Factor: Technological 

Framework ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
 Communications technology 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

 Mobile Broadband subscribers 
 Wireless broadband 
 Internet users 
 Internet bandwidth speed  
 High-tech exports (%) 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 
for Management Development 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ตวัชีว้ดัในมติ ิTechnological Framework เป็นขอ้มลูไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ดงันี้ 
 Communications technology ไดจ้ำกผลจำกกำรส ำรวจ โดย IMD 
 Mobile Broadband subscribers ไดจ้ำกฐำนขอ้มลู Business Monitor 

International 
 Wireless broadband ไดจ้ำกขอ้มลูจำก Euromonitor International 
 Internet users ไดจ้ำก Computer Industry Almanac Inc. แหล่งขอ้มลูจำก

แต่ละประเทศ 
 Internet bandwidth speed ไดจ้ำกรำยงำน Akamai 2018 State of the 

Internet Report 4/2017 โดย Akamai 
 High-tech exports (%) ไดจ้ำกฐำนขอ้มลูของ World Bank และ

แหล่งขอ้มลูจำกแต่ละประเทศ 
สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

World Digital Competitiveness Ranking (Technological Framework) เป็นมติทิี่
สะทอ้นถงึกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นดจิทิลัของประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผล
กำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วรตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่23 จำก 63 ประเทศ ในดำ้น Technological 
Framework 

 
2.4 ICT Price Basket 
ช่ือตวัช้ีวดั ICT Price Basket 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ประกอบดว้ยขอ้มลู Fixed Telephone, Mobile-Cellular, Fixed-Broadband Prices 

และ Mobile-Broadband Prices โดยทีร่ำคำของแต่ละบรกิำรจะถูกรวมกนัเป็น
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ตะกรำ้ (Price Basket) โดยทีแ่ต่ละตะกรำ้จะแสดงในหน่วยดอลลำรส์หรฐั, ดอลลำร์
สหรฐั (PPP) และรอ้ยละของ GNI Per Capita 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล International Telecommunication Union (ITU) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิและส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำต ิ 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ITU จะจดัเกบ็ขอ้มลูในไตรมำสที ่4 ของแต่ละปี โดยกำรสง่แบบสอบถำมไปยงั
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศสมำชกิ 193 ประเทศ ซึง่แบบสอบถำม
ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั Fixed-Telephone, Mobile-Cellular, และ Fixed-
Broadband Prices สว่นขอ้มลู Mobile-Broadband Services ITU จะรวบรวมจำก
เวบ็ไซตข์องผูด้ ำเนินกำรโดยตรง 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์1 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

จำกยุทธศำสตร ์1 เป้ำหมำยที ่2 ก ำหนดไวว้่ำค่ำบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูไม่
เกนิรอ้ยละ 2 ของรำยไดม้วลรวมประชำชำตต่ิอหวั ซึง่ปัจจุบนัยงัเกนิอยู่ จงึตอ้ง
ตดิตำมตวัชีว้ดัน้ีอย่ำงใกลช้ดิต่อไป 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 ในปี 2560 Fixed-broadband ของไทยมรีำคำเฉลีย่อยูท่ี ่18.88 USD ต่อ
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.80 ของรำยไดต่้อหวั สว่น Mobile-broadband, Postpaid 
Computer-Based (1 GB) มรีำคำเฉลีย่อยู่ที ่8.70 USD ต่อเดอืน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
1.75 ของรำยไดต่้อหวั 

 
2.5 Smart City Government 
ช่ือตวัช้ีวดั Smart City Government  
ค านิยาม/ค าอธิบาย Smart City Government เป็นดชันีทีว่ดัระดบันวตักรรมทีน่ ำมำปรบัใชก้บัเมอืง

อจัฉรยิะทีจ่ะท ำใหเ้มอืงมปีระสทิธภิำพขึน้ทุกดำ้น ทัง้ทำงสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้ม 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล Eden Strategy Institute and ONG&ONG (OXD)  
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัท ำแบบส ำรวจควำมเป็นเมอืงอจัฉรยิะทัง้หมด 140 เมอืงโดยใช ้10 คุณสมบตัใิน
กำรใหค้ะแนนและน ำมำจดั 50 อนัดบัรวมถงึมกีำรสมัภำษณ์เจำ้หน้ำทีด่แูลแต่ละ
เมอืงเพื่อไดข้อ้มลูทีน่่ำเชื่อถอื 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็เมื่อปี 2561 เป็นปีแรก 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่1 เป้ำหมำยที ่1 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

กำรจดัอนัดบันี้น่ำตดิตำมเพรำะเป็นกำรจดัอนัดบัทีม่เีมอืงอจัฉรยิะในประเทศตดิ
อนัดบั โดยเมอืงอจัฉรยิะทีต่ดิอนัดบั ไดแ้ก่ ภูเกต็ ซึง่อยู่ในอนัดบัที ่49  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยภูเกต็อยูใ่นอนัดบัที ่49 

 
2.6 จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนหมู่บำ้นทีเ่ขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงู 
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนหมู่บำ้นทีเ่ขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูในทีน่ี้ รวมจ ำนวนหมู่บำ้นทีไ่ดร้บั

กำรตดิตัง้เน็ตประชำรฐัภำยใตก้ำรด ำเนินกำรของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม แต่ยงัไม่รวมจ ำนวนหมู่บำ้นภำยใตก้ำรด ำเนินกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม
แห่งชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จ ำนวนหมู่บำ้นทีเ่ขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงู ประกอบดว้ย จ ำนวนหมุบ่ำ้นที่
เขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูอยู่แลว้ (เป็นพืน้ทีท่ีไ่มต่อ้งสนบัสนุน) และจ ำนวน
หมู่บำ้นทีไ่ดร้บักำรตดิตัง้เน็ตประชำรฐั ซึง่เป็นโครงขำ่ยแบบเปิด (Open Access 
Network) ใหผู้ป้ระกอบกำรรำยเลก็ในทอ้งถิน่ ใหบ้รกิำรเชื่อมต่อเขำ้บำ้นประชำชน 
โดยประชำชนจะสำมำรถเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็ไม่ต ่ำกว่ำ 30 Mbps/10 Mbps 
(Download/Upload) ทัง้นี้ ขอ้มลูจ ำนวนหมู่บำ้นทีไ่ดร้บักำรตดิตัง้เน็ตประชำรฐัใน
ทีน่ี้ จะยงัไม่รวมกำรด ำเนินกำรภำยใตส้ ำนกังำน กสทช.  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์1 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ตติดำมกำรด ำเนินกำรตดิตัง้เน็ตประชำรฐัใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และครอบคลุม
ทุกๆ หมู่บำ้นในประเทศ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนหมู่บำ้นทีเ่ขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูแลว้ 55,335 
หมู่บำ้น จำกจ ำนวนหมู่บำ้นทัว่ประเทศทัง้สิน้ 74,987 หมู่บำ้น (คดิเป็นรอ้ยละ 
73.79) โดยจ ำนวนนี้รวมหมู่บำ้นทีไ่ดร้บักำรตดิตัง้เนต็ประชำรฐัภำยใตก้ำร
ด ำเนินกำรของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 24,700 หมู่บำ้น 

 
2.7 จ านวนระบบและสถานีเคเบิลใต้น ้า (Submarine Cable) 
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนระบบ (System) และสถำนี (Station) เคเบลิใตน้ ้ำ (Submarine Cable) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนระบบ (System) เคเบลิใตน้ ้ำ (Submarine Cable) เป็นจ ำนวนระบบเคเบลิ

ใตน้ ้ำระหว่ำงประเทศทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทั โครงขำ่ยระหว่ำง
ประเทศและศนูยข์อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต จ ำกดั (Neutral Gateway and Data Center: 
NGDC) และกำรด ำเนินงำนของภำคเอกชน  
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม บรษิทั ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน) บรษิทั กสท 
โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูจ ำนวนระบบและสถำนีเคเบลิใตน้ ้ำรวบรวมจำกจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยปัจจุบนัมสีถำนีเคเบลิใตน้ ้ำ 5 สถำนี และมรีะบบเคเบลิใตน้ ้ำทัง้สิน้ 9 ระบบ 
ไดแ้ก ่
 FEA (FLAG Europe-Asia) 
 AAE-1 (Asia-Africa-Europe1)  
 SEA-ME-WE 3 (Southeast Asia-Middle East- Western Europe 3) 
 SEA-ME-WE 4 (Southeast Asia-Middle East- Western Europe 4) 
 TIS (Thailand Indonesia Singapore)  
 AAG (Asia-America Gateway)  
 APG (Asia Pacific Gateway) 
 SJC (Southeast Asia – Japan consortium) 
 MCT (Malaysia Cambodia Thailand) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์1 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

หำกเปรยีบเทยีบกบัประเทศในอำเซยีนแลว้ จ ำนวนระบบเคเบลิใตน้ ้ำของไทยยงั
เป็นรองสงิคโปร ์และมำเลเซยี หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรขยำยกำรเชื่อมโยงดำ้น
เครอืขำ่ยระหว่ำงประเทศ และตดิตำมตวัชีว้ดัน้ีอย่ำงใกลช้ดิ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ประเทศไทยมเีคเบลิใตน้ ้ำทัง้หมด 9 ระบบ และมสีถำนเีคเบลิใตน้ ้ำจ ำนวน 
5 แห่ง 

 
 

3. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านเศรษฐกิจดิจิทลั 
  

3.1 ตวัช้ีวดั Growth of Innovative Companies และ Companies Embracing Disruptive 
Ideas ภายใต้ Global Competitiveness Index 4.0 

ช่ือตวัช้ีวดั of Innovative Companies และ Companies Embracing Disruptive Ideas ภำยใต ้
Global Competitiveness Index 4.0 

ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Competitiveness Index 4.0 Pillar 11: Business Dynamism ประกอบดว้ย 
8 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก ่
 Growth of innovative companies: Opinion on what extent do new 

companies with innovative ideas grow rapidly 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

 Companies embracing disruptive ideas: Opinion on what extent do 
companies embrace risky or disruptive business ideas 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Competitiveness Report 2017-2018 จดัท ำโดยสภำเศรษฐกจิ
โลก (World Economic Forum: WEF)  

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและหน่วยงำนวชิำกำรใน
ประเทศไทย (คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Growth of innovative companies และ Companies embracing disruptive 
ideas เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำก กำรส ำรวจควำมคดิเหน็ของผูบ้รหิำร (Executive Opinion 
Survey: EOS) ของ WEF  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Growth of innovative companies และ Companies embracing disruptive ideas 
เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึกำรพฒันำเศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผล
กำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วรตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ดำ้น Growth of innovative companies ไทยอยูใ่นอนัดบัที ่29 จำก 140 
ประเทศ (60 คะแนน) สว่นดำ้น Companies embracing disruptive ideas อยู่ใน
อนัดบัที ่33 จำก 140 ประเทศ (50 คะแนน)  

 
3.2 ตวัช้ีวดั Use of Big Data and Analytics และมิติ Capital ภายใต้ World Digital 

Competitiveness Ranking 
ช่ือตวัช้ีวดั Use of big data and analytics และมติ ิCapital ภำยใต ้World Digital 

Competitiveness Ranking 
ค านิยาม/ค าอธิบาย World Digital Competitiveness Ranking Sub-Factor: Business Agility 

ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
 Use of big data and analytics: Companies are very good at using 

big data and analytics to support decision-making 
สว่นใน Sub-Factor: Capital ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ IT & media stock 
market capitalization, Funding for technological development, Banking and 
financial services, Investment risk, Venture capital และ Investment in 
Telecommunications 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 
for Management Development 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Use of big data and analytics เป็นขอ้มลูไดจ้ำกกำรส ำรวจโดย IMD 
สว่นขอ้มลูใน Sub-Factor: Capital ไดจ้ำกกำรส ำรวจโดย IMD และจำกหน่วยงำน
อื่นๆ  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่3 และ 5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ขอ้มลู Use of big data and analytics และ Sub-Factor: Capital เป็นตวัชีว้ดัที่
สะทอ้นถงึกำรพฒันำเศรษฐกจิดจิทิลัของประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบั
ทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วรตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ดำ้น Use of big data and analytics ไทยอยู่ในอนัดบัที ่35 จำก 63 
ประเทศ สว่น Sub-Factor: Capital อยู่ในอนัดบัที ่28 จำก 63 ประเทศ  

 
3.3 BSA Global Cloud Computing Scorecard 
ช่ือตวัช้ีวดั BSA Global Cloud Computing Scorecard  
ค านิยาม/ค าอธิบาย BSA Global Cloud Computing Scorecard เป็นตวัประเมนิและชีว้ดัศกัยภำพและ

ควำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยคีลำวด ์คอมพวิติง้ (Cloud Computing) ของประเทศ
ต่ำงๆ  

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำขึน้โดย บรษิทั BSA The Software Alliance จ ำกดั และบรษิทั Galexia 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนสง่เสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั และส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

BSA และ Galexia ไดจ้ดัท ำแบบบสอบถำมจ ำนวน 72 ขอ้และท ำกำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูผ่ำนแบบสอบถำมดงักล่ำว และน ำขอ้มลูมำประมวลและจดัท ำเป็นดชันีชีว้ดั
โดยโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของดชันี BSA ประกอบดว้ยกำรประเมนิศกัยภำพ
และควำมพรอ้มของประเทศเป้ำหมำยใน 7 ดำ้น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นเทคโนโลยี
คลำวด ์คอมพวิติง้ โดยผลกำรตอบแบบสอบถำมในแต่ละดำ้นจะถูกน ำมำประมวล
เป็นคะแนน และมกีำรเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็อย่ำงไม่สม ่ำเสมอ 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่3/ ยุทธศำสตรท์ี ่6 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบัควำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยคีลำวด ์คอมพวิติง้ของไทยยงัไม่ดนีกั โดยเฉพำะ
ในดำ้น Data Privacy และ Security หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่ง
พฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่19 จำก 24 ประเทศ 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

3.4 International Logistics Performance Index 
ช่ือตวัช้ีวดั International Logistics Performance Index (LPI) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย เป็นดชันีทีว่ดัประสทิธภิำพของห่วงโซ่อุปทำนโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ และเป็น

เครื่องมอืทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบควำมสำมำรถดำ้นโลจสิตกิสร์ะหว่ำงประเทศจ ำนวน 
167 ประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ธนำคำรโลก (World Bank) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

กระทรวงคมนำคม และกระทรวงพำณิชย ์

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ดชันี International LPI เป็นดชันีทีส่รุปประสทิธภิำพของภำคโลจสิตกิส ์ดว้ยกำร
ประมวลผลส ำรวจองคป์ระกอบย่อยทัง้ 6 ดำ้น อนัไดแ้ก่ กระบวนกำรศุลกำกร 
โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรจดัสง่ระหว่ำงประเทศ คุณภำพและควำมสำมำรถดำ้นโลจิ
สตกิส ์กำรตดิตำมสนิคำ้ และควำมทนัเวลำ โดยในกำรส ำรวจผูต้อบแบบสอบถำม
จะตอ้งใหค้ะแนนองคป์ระกอบทั ้6 ดำ้นตัง้แต่ 1-5 คะแนน หลงัจำกนัน้จะน ำคะแนน
ของทุกองคป์ระกอบมำจดัท ำเป็นดชัน LPI โดยใชเ้ทคนิค Principal Component 
Analysis (PCA) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ทุกๆ 2 ปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่2 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ระบบโลจสิตกิสม์คีวำมส ำคญัอยำ่งมำกในกำรผลกัดนัใหก้ำรคำ้ผำ่นทำงช่องทำง
ออนไลน์ (e-Commerce) เตบิโต ดชันี LPI จงึสะทอ้นควำมพรอ้มดำ้นกำรขนสง่ซึง่
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกจิแบบ e-Commerce ในปัจจบุนั 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 อนัดบัในภำพรวมของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่32 จำก 167 ประเทศ ที่
ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.41 คะแนน 

 
3.5 มลูค่าตลาดซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟต์แวร ์
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำรซอฟตแ์วร ์ 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำกำรผลติซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำรซอฟตแ์วร ์(หน่วย: ลำ้นบำท) เป็นมลูค่ำทีไ่ม่

รวม Software-enable Service เช่น Agoda, Ookbee, Netbay, Grab และ Line 
Man โดยขอ้มลูมำจำกรำยงำนผลกำรส ำรวจขอ้มลูตลำดซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำร
ซอฟตแ์วร ์ทัง้นี้ ในปี 2560 ไดม้กีำรจดัประเภทบรกิำรซอฟตแ์วรใ์หม่ เพื่อลดควำม
ซ ้ำซอ้น ประกอบดว้ย 4 ประเภท ไดแ้ก ่

 Software System Integration Services  
 Software Maintenance Services  
 Software Customize Services  

 Consult/Training Services 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

กำรส ำรวจมลูค่ำตลำดซอฟตแ์วร ์แบ่งออกเป็น 2 ตลำดย่อย ไดแ้ก่ ตลำดซอฟตแ์วร ์
และตลำดบรกิำรซอฟตแ์วร ์นอกจำกนี้ ยงัแบ่งมลูค่ำกำรผลติซอฟตแ์วรอ์อกเป็น
ซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติส ำหรบัใชภ้ำยในประเทศ และซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติเพื่อสง่ออก 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยตลำดซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำรซอฟตแ์วรม์มีลูค่ำ 52,326 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรกต็ำม มลูค่ำบรกิำรซอฟตแ์วรปี์ 2559 และปี 2560 ไม่สำมำรถน ำมำเทยีบ
กนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจำกขอบเขตกำรส ำรวจต่ำงกนั 

 
3.6 มลูค่าตลาดซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั (Embedded System Software) เป็นซอฟตแ์วรซ์ึง่ฝังอยู่

ไวใ้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์ำงๆ เพื่อใชส้ ำหรบัควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์
นัน้ๆ เช่น ระบบ GPRS ระบบท ำควำมเยน็อจัรยิะ ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

กำรส ำรวจมลูค่ำตลำดซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั มกีำรแบ่งออกเป็นมลูค่ำกำรผลติ
ซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวัเพื่อใชใ้นประเทศ และซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวัทีผ่ลติเพื่อ
สง่ออก นอกจำกนี้ยงัจ ำแนกมลูค่ำซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั ตำมประเภทผูผ้ลติ อนั
ไดแ้ก่ 1) ผูร้บัจำ้งพฒันำและผลติซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั 2) ผูอ้อกแบบและพฒันำ
ระบบทีใ่ชซ้อฟตแ์วรส์มองกลฝังตวัโดยมทีรพัยส์นิทำงปัญญำของตนเอง  และ 3) 
ผูพ้ฒันำซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวัเพื่อใชก้บัสนิคำ้ของบรษิทัโดยมฐีำนะเป็นหน่วย
ผลติภำยใน 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2559 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2559 โดยมมีลูค่ำตลำดซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั 5,277 ลำ้นบำท 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

3.7 มลูค่าตลาดฮารด์แวรแ์ละอปุกรณ์อจัฉริยะ 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะ 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะ (หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจ

ขอ้มลูและปรเมนิสถำนภำพอุตสำหกรรมฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะ (Smart 
Device) โดยผลกำรส ำรวจทีเ่ผยแพร่เมื่อตน้ปี 2562 นี้ เป็นปีแรกทีม่กีำรส ำรวจ
อุตสำหกรรมอุปกรณ์อจัฉรยิะ (Smart Device)  

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัเกบ็ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ผูป้ระกอบกำร กำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำม โดย
ฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะในกำรส ำรวจนี้ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
Peripherals, Smart Devices, Storage, Computer และ Printer 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

มลูค่ำตลำดฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง 
เน่ืองจำกฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะเหล่ำนี้เป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกจิและ
กำรใชช้วีติยุคใหม่ ดงันัน้ ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยตลำดฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะมมีลูค่ำ 294,543 ลำ้นบำท 

 
3.8 มลูค่าตลาดบริการด้านดิจิทลั 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นดจิทิลั 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นดจิทิลั (หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจขอ้มลูและปรเมนิ

สถำนภำพอุตสำหกรรมบรกิำรดำ้นดจิทิลั (Digital Services) จำกผูป้ระกอบกำร
บรกิำรดำ้นดจิทิลัในประเทศ ผูป้ระกอบกำรต่ำงชำต ิและผูป้ระกอบกำรทัว่ไป 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัเกบ็ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ผูป้ระกอบกำร กำรส ำรวจดว้ยแบบสอบถำม โดย
บรกิำรดำ้นดจิทิลัแบง่ออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ บรกิำรดำ้นกำรช ำระเงนิผ่ำนระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) บรกิำรดำ้นกำรท ำธุรกรรม (e-Transaction) บรกิำร
ดำ้นกำรคำ้ปลกี (e-Retail) บรกิำรดำ้นเนื้อหำ (e-Content) บรกิำรดำ้นสือ่บนัเทงิ 
(e-Entertainment) บรกิำรดำ้นโฆษณำ (e-Advertise) และบรกิำรฟินเทค 
(FinTech) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ตลำดบรกิำรดำ้นดจิทิลัมแีนวโน้มเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยเหตุนี้ กำรส ำรวจและ
ประเมนิสถำนภำพอุตสำหกรรมบรกิำรดำ้นดจิทิลัจงึเป็นสิง่ทีค่วรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเช่นกนั และจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตำมขอ้มลูนี้อย่ำงใกลช้ดิ 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยรำยไดข้องผูป้ระกอบกำรบรกิำรดำ้นดจิทิลัในปี 2560 มมีลูค่ำรวม 
2,201,275 ลำ้นบำท 

 
3.9 มลูค่าตลาดดิจิทลัคอนเทนต์ 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดดจิทิลัคอนเทนต ์
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดดจิทิลัคอนเทนต ์(หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจมลูค่ำดจิทิลัคอน

เทนตใ์นประเทศไทย โดยแบ่งดจิทิลัคอนเทนตอ์อกเป็น 3 อุตสำหกรรม ไดแ้ก่ 
 อุตสำหกรรมคำแรคเตอร ์
 อุตสำหกรรมแอนิเมชนั 
 อุตสำหกรรมเกม 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ด ำเนินกำรส ำรวจตลำดดจิทิลัคอนเทนตเ์ป็น
ประจ ำทุกปีเพื่อทีจ่ะไดน้ ำขอ้มลูมำปรบัปรุงและชว่ยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นอุตสำหกรรม  

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ในตอนแรกกำรส ำรวจแบง่ออกเป็นดจิทิลัคอนเทนตก์ลุ่มแอนิเมชนั และกลุ่มเกม 
ต่อมำ ตัง้แต่ปี 2559 มกีำรแยกมลูค่ำของกลุ่มคำแรคเตอรอ์อกจำกกลุ่มแอนิเมชนั 
เน่ืองจำกเป็นกลุ่มทีม่มีลูค่ำเพิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อุตสำหกรรมดจิทิลัคอนเทนตถ์กูขบัเคลื่อนโดยปัจจยัดำ้นกระแสนิยม ควำมสนใจ
และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และกำรพฒันำของเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่เปลีย่นแปลง
อย่ำงรวดเรว็และต่อเนื่อง จงึควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี 
เพื่อตดิตำมกำรพฒันำในดำ้นน้ี 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยมมีลูค่ำตลำดดจิทิลัคอนเทนต ์25,040 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น
อุตสำหกรรมคำแรคเตอร ์1,960 ลำ้นบำท อุตสำหกรรมแอนิเมชนั 3,799 ลำ้นบำท 
และอุตสำหกรรมเกม 19,281 ลำ้นบำท  

 
3.10 มลูค่าตลาดบ๊ิกดาต้า 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดบิก๊ดำตำ้ (Big Data) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดบิก๊ดำตำ้ (Big Data) (หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจขอ้มลูและ

ประเมนิสถำนภำพอุตสำหกรรมบิก๊ดำตำ้ (Big Data) ซึง่เกดิขึน้ครัง้แรกในประเทศ
ไทยในปี 2561  

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประเมนิมลูค่ำของอุตสำหกรรมบิก๊ดำตำ้จำกรำยไดข้องผูป้ระกอบกำรอนัเกดิจำก
กจิกรรมดำ้นกำรขำย กำรใหบ้รกิำรปรกึษำและตดิตัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยบีิก๊
ดำตำ้ ซึง่ครอบคลุมผูป้ระกอบกำรในห่วงโซม่ลูค่ำของอตุสำหกรรมทัง้ 3 ประเภท 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ไดแ้ก่ เจำ้ของผลติภณัฑท์ีม่ทีรพัยส์นิทำงปัญญำของตนเอง ผูน้ ำเขำ้และจดั
จ ำหน่ำย และผูใ้หบ้รกิำรทีป่รกึษำหรอืตดิตัง้ดแูลระบบ 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อตดิตำมกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมบิก๊ดำตำ้ ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมปัีจจยัขบัเคลื่อนจำก
โครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำ Digital Transformation ปรมิำณขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูทีเ่พิม่มำกขึน้ รวมถงึควำมตอ้งกำรใชง้ำน กำรวเิครำะหเ์ชงิคำดกำรณ์ 
และกำรวเิครำะหเ์ชงิแนะน ำทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ขึน้ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมบิก๊ดำตำ้ของไทยในปี 2560 มมีลูค่ำสงูถงึ 
11,839 ลำ้นบำท 

 
3.11 มลูค่าตลาดส่ือสาร 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดสือ่สำร 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดสือ่สำร (หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจมลูค่ำตลำดสือ่สำรของ

ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น  
 ตลำดอุปกรณ์สือ่สำร (Communication Equipment) หมำยถงึ ตลำดที่

จ ำหน่ำยอุปกรณ์สือ่สำร เพื่อรองรบักำรสือ่สำรรปูแบบต่ำงๆ 
 ตลำดบรกิำรสือ่สำร (Communication Service) หมำยถงึ ตลำดผูใ้หบ้รกิำร

สือ่สำรทัง้แบบใชส้ำยและแบบไรส้ำย 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำร

โทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

กรอบวธิกีำรจดัเกบ็ขอ้มลู มกีำรจ ำแนกตำมขนำดของธุรกจิและบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอย่ำงเพื่อท ำกำรจดัเกบ็ขอ้มลู ซึง่จ ำแนกออกเป็นขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และ
ขนำดเลก็ จำกนัน้จงึน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำหำค่ำเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของแต่ละตลำดจ ำแนก
ตำมประเภทอุปกรณ์และบรกิำรสือ่สำร ทัง้นี้ ตลำดอุปกรณ์และตลำดบรกิำร ยงัแบ่ง
ออกเป็นตลำดย่อย ดงันี้ 
 ตลำดอุปกรณ์สือ่สำร แบ่งออกเป็น 4 ตลำดย่อย ไดแ้ก่ เครื่องโทรศพัท ์

(Telephone Handset) อุปกรณ์โครงขำ่ยหลกั (TelCo Network 
Equipment) อุปกรณ์สือ่สำรใชส้ำย (Wireline Equipment) อุปกรณ์สือ่สำร
ไรส้ำย (Wireless Equipment) 

 ตลำดบรกิำรสือ่สำร แบ่งออกเป็น 5 ตลำดย่อย ไดแ้ก่ บรกิำรโทรศพัท์
ประจ ำที ่(Fixed Line Service Market) บรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile 
Service Market) บรกิำรอนิเทอรเ์น็ต (Internet Service Market) บรกิำร
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โทรศพัทร์ะหว่ำงประเทศ (International Calling Service Market) และ
บรกิำรสือ่สำรขอ้มลู (Data Communication Service Market) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2559 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2559 โดยมมีลูค่ำตลำดสือ่สำร 577,326 ลำ้นบำท และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2560 
จะมมีลูค่ำ 632,120 ลำ้นบำท  

 
3.12 มลูค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร ์
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์(หน่วย: ลำ้นบำท) ไดจ้ำกกำรส ำรวจตลำด

บรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัเกบ็ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ผูป้ระกอบกำรรำยหลกั กำรส ำรวจดว้ย
แบบสอบถำม รวมทัง้ขำ่ว รำยงำนประจ ำปี และบทควำมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรกิำร
ดำ้นคอมพวิเตอรใ์นปี 2557 แบง่ประเภทบรกิำรออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) System 
Integration 2) Network Supporting Services 3) Software Maintenance 
Services 4) Hardware Maintenance Services 5) Data Center and Managed 
Services 6) IT Consulting และ 7) IT Outsourcing ซึง่มลูค่ำตลำด System 
Integration รวมมลูค่ำจำกกำรขำยผลติภณัฑฮ์ำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ดว้ย 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2557 โดยส ำนกังำนปลดักระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
กำรสือ่สำร (ชื่อเดมิ) ทัง้นี้ ในอนำคตอำจมกีำรปรบัเปลีย่นกรอบนิยำมใหค้รอบคลมุ
ตำมบรกิำรดำ้นดจิทิลั 

เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2557 โดยมมีลูค่ำตลำดบรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์46,202 ลำ้นบำท และคำดกำรณ์
ว่ำในปี 2558 จะมมีลูค่ำ 51,954 ลำ้นบำท  
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3.13 มลูค่าตลาด e-Commerce 
ช่ือตวัช้ีวดั มลูค่ำตลำด e-Commerce 
ค านิยาม/ค าอธิบาย มลูค่ำตลำดพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ มลูค่ำประเภท B2B (Business to Business) มลูค่ำประเภท B2C (Business 
to Customer) มลูค่ำประเภท B2G (Business to Government) 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน) (สพธอ.) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

สพธอ. ด ำเนินกำรส ำรวจมลูค่ำ e-Commerce โดย 
 มลูค่ำ e-Commerce ปี 2557-2559 สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้เน่ืองจำก

กรอบวจิยัเหมอืนกนั 
 มลูค่ำ e-Commerce ปี 2560 คำดกำรณ์จำกกำรส ำรวจปี 2560 
 มลูค่ำ e-Commerce ปี 2561 คำดกำรณ์โดยกำรใช ้CAGR 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ตลำด e-Commerce มแีนวโน้มเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง จงึควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็
ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อตดิตำมกำรพฒันำ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยมมีลูค่ำ e-Commerce 2,812,592.03 ลำ้นบำท และคำดกำรณ์ว่ำปี 
2561 จะมมีลูค่ำ 3,058,987.04 ลำ้นบำท 

 
3.14 การลงทุนในอตุสาหกรรมดิจิทลัท่ีได้รบัการส่งเสริมจาก BOI 
ช่ือตวัช้ีวดั กำรขอรบัและอนุมตักิำรสง่เสรมิกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดจิทิลัจำก BOI 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ตวัชีว้ดัน้ี ประกอบดว้ย จ ำนวนโครงกำรและมลูค่ำโครงกำรทีข่อรบักำรสง่เสรมิกำร

ลงทุนในอุตสำหกรรมดจิทิลัจำก BOI และจ ำนวนโครงกำรและมลูค่ำโครงกำรที่
ไดร้บัอนุมตัใิหก้ำรสง่เสรมิกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดจิทิลัจำก BOI  

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูจำกรำยงำนภำวะกำรสง่เสรมิกำรลงทุนของ BOI โดยรำยงำนประกอบดว้ย
สถำนกำรณ์กำรขอรบักำรสง่เสรมิ กำรอนุมตัใิหก้ำรสง่เสรมิ และกำรออกบตัร
สง่เสรมิ กำรรำยงำนผลมกีำรจ ำแนกกำรลงทุนใน 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำย ซึง่
อุตสำหกรรมดจิทิลัเป็นหนึ่งในนัน้ 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกไตรมำส (มรีำยงำนเผยแพร่บนเวบ็ไซตท์ุกไตรมำส) 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่5 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ในกำรพจิำรณำขอ้มลูตอ้งค ำนงึช่วงเวลำทีอ่อกมำตรกำรสง่เสรมิกำรลงทุนของ BOI 
ดว้ย ซึง่นกัลงทุนอำจเขำ้มำขอรบักำรสง่เสรมิมำกในช่วงแรก 
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ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยมกีำรขอรบักำรสง่เสรมิ 181 โครงกำร (6.18 พนัลำ้นบำท) และมกีำร
อนุมตัใิหก้ำรสง่เสรมิ192 โครงกำร (7.31 พนัลำ้นบำท) 

 
3.15 สดัส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ประเทศ 
ช่ือตวัช้ีวดั สดัสว่น GDP SMEs ต่อ GDP ประเทศ 
ค านิยาม/ค าอธิบาย สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ต่อ

ผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) และส ำนกังำนสภำ

พฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

GDP SMEs เป็นขอ้มลูทีป่ระมวลโดยส ำนกังำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม โดยใชข้อ้มลู GDP ประเทศทีส่ภำพฒัน์ฯ เป็นผูจ้ดัเกบ็ทุกๆ ไตรมำส 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกไตรมำส (มรีำยงำนเผยแพร่บนเวบ็ไซตท์ุกไตรมำส) 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

หนึ่งในตวัชีว้ดัของยุทธศำสตรท์ี ่2 คอืกำรมมีลูค่ำกำรผลติสนิคำ้และบรกิำร
ภำยในประเทศของธุรกจิ SMEs ต่อผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ เพิม่เป็น 
รอ้ยละ 50 ซึง่ปัจจุบนัอยูท่ีร่อ้ยละ 42.4 แลว้ จงึจ ำเป็นตอ้งตดิตำมตวัชีว้ดัน้ีต่อไป 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดย GDP SMEs มมีลูค่ำ 6,551,718 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 ของ 
GDP ประเทศ 

 
3.16 สถานประกอบการท่ีใช้อินเทอรเ์น็ต 
ช่ือตวัช้ีวดั สถำนประกอบกำรทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต 
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนและรอ้ยละสถำนประกอบกำรทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูไดจ้ำกกำรส ำรวจกำรมกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรในสถำน
ประกอบกำร พ.ศ. 2560 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกสถำนประกอบกำรตวัอย่ำงทัว่
ประเทศ ทีป่ระกอบธุรกจิทำงกำรคำ้ ธุรกจิทำงกำรบรกิำร กำรก่อสรำ้ง กำรขนสง่
ทำงบก สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ กจิกรรมดำ้นโรงพยำบำลเอกชน และกจิกรรมดำ้นขอ้มลู
ขำ่วสำรและกำรสือ่สำร 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์2 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ขอ้มลูสถำนประกอบกำรทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นตวัชีว้ดัทีเ่หมำะส ำหรบักำรตดิตำม
ประเมนิผลควำมกำ้วหน้ำดำ้นกำรพฒันำกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
กำรสือ่สำรของประเทศ  
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 สถำนประกอบกำรมกีำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตประมำณ 636,598 แหง่ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 30.6 จำกจ ำนวนสถำนประกอบกำรทัง้สิน้ 

 
 

4. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านสงัคมดิจิทลั 
  

4.1 ตวัช้ีวดั Digital Skills among Population ภายใต้ Global Competitiveness Index 4.0 
ช่ือตวัช้ีวดั ตวัชีว้ดั Digital Skills among Population ภำยใต ้Global Competitiveness Index 

4.0 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Competitiveness Index 4.0 Pillar 6: Skills ประกอบดว้ย 9 ตวัชีว้ดั โดย

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
 Digital Skills among Population: Opinion on what extent does the 

active population possess sufficient digital skills (e.g., computer skills, 
basic coding, digital reading) 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Competitiveness Report 2017-2018 World Economic Forum: 
WEF 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและหน่วยงำนวชิำกำรใน
ประเทศไทย (คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Digital Skills among Population เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจควำมคดิเหน็
ของผูบ้รหิำร (Executive Opinion Survey: EOS) ของ WEF  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่3 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Digital Skills among Population เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึทกัษะทำงดำ้นดจิทิลัของ
ประชำกรในประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วร
ตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยอยู่ในอนัดบัที ่61 จำก 140 ประเทศ (56.2 คะแนน) 

 
4.2 มิติ Adaptive Attitudes ภายใต้ IMD World Digital Competitiveness Ranking 
ช่ือตวัช้ีวดั มติ ิAdaptive Attitudes ภำยใต ้IMD World Digital Competitiveness Ranking 
ค านิยาม/ค าอธิบาย World Digital Competitiveness Ranking Sub-Factor: Adaptive Attitudes 

ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  
 e-Participation: Use of online services that facilitate public’s interaction 

with government:  
 Internet retailing: US$ Per ‘000 People 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 Tablet possession: Tablet possession % households 
 Smartphone possession: Smartphone possession % households  
 Attitudes toward globalization: Attitudes toward globalization are 

generally positive in your society 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 

for Management Development 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ตวัชีว้ดัในมติ ิAdaptive Attitudes เป็นขอ้มลูไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ดงันี้ 
 e-Participation ไดจ้ำก UN e-Government Knowledge Database 
 Internet retailing, Tablet possession, Smartphone possession ไดจ้ำก 

Passport GMID, Euromonitor International 2018 
 Attitudes toward globalization ไดจ้ำกำรส ำรวจโดย IMD 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่3 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Adaptive Attitudes เป็นมติทิีส่ะทอ้นถงึกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลั และทศันคตต่ิอ
กำรเปลีย่นแปลงไปสูยุ่คดจิทิลัของประชำกรในประเทศ จงึเป็นตวัชีว้ดัทีค่วรตดิตำม
อย่ำงต่อเนื่อง  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ในมติ ิAdaptive Attitudes ไทยอยู่ในอนัดบัที ่55 จำก 63 ประเทศ 

 
4.3 Happiness Index 
ช่ือตวัช้ีวดั Happiness Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Happiness Index เป็นดชันีทีว่ดัควำมสขุของประชำกร 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล Sustainable Development Solutions Network / World Happiness Report 

(2018) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ส ำรวจคุณภำพชวีติโดยกำรสอบถำมควำมรูส้กึของประชำชนใน 156 ประเทศ โดย
กำรจดัอนัดบัของ Gallup World Poll ซึง่พจิำรณำผ่ำนตวัแปร GDP per capita, 
Social support, Healthy life expectancy, Freedom to make life choices, 
Generosity, Perceptions of corruption 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบัควำมสขุของประชำกรไทยยงัไม่ดนีกั สะทอ้นถงึคุณภำพชวีติของประชำกร
ไทยทีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรพฒันำ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่ง
พฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบัที ่46 จำก 156 ประเทศ โดยมคีะแนนเท่ำกบั 
6.072 คะแนน  

 
4.4 การเข้าใจดิจิทลั (Digital Literacy) 
ช่ือตวัช้ีวดั กำรเขำ้ใจดจิทิลั (Digital Literacy) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย กำรเขำ้ใจดจิทิลั หมำยถงึ กำรมสีมรรถนะในกำรใชข้อ้มลูเพื่อสือ่สำรในสงัคมดจิทิลั

ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมจีรยิธรรม โดยกำรตคีวำมกำรเขำ้ใจดจิทิลัจะใช้
มำตรฐำนเกณฑก์ำรวดัผลและก ำหนดระดบัเทยีบเคยีงกบัองคก์ำรยเูนสโก 
(UNESCO) ซึง่ก ำหนดไว ้4 ระดบั ดงันี้ 
 ดมีำก    =  มคีะแนน 80 คะแนน ขึน้ไป   
 ด ี        =  มคีะแนน 65-79 คะแนน 
 พืน้ฐำน  =  มคีะแนน 50-64 คะแนน  
 ปรบัปรุง =  มคีะแนนต ่ำกว่ำ 50 คะแนน 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

คดัเลอืกกลุ่มตวัแทนตอบแบบส ำรวจทีค่รอบคลุม เพศ กำรศกึษำ ช่วงวยั อำชพี 
กลุ่มคนพกิำรและพืน้ที ่ครอบคลุมทัง้หมด 77 จงัหวดั โดยมจี ำนวนประชำกรที่
ส ำรวจทัง้สิน้ 12,374 คน และมหีน่วยงำนควบคมุกำรส ำรวจและปฏบิตังิำน ไดแ้ก่ 
ส ำนกังำนสถติจิงัหวดั สงักดักำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 
(กศน.) กรมกำรสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ และศนูยด์จิทิลัชมุชน 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ครัง้แรกเมื่อปี 2561  
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่3 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ภำพรวมกำรเขำ้ใจดจิทิลัอยู่ในระดบัพืน้ฐำนดว้ยคะแนนเฉลีย่ 64.5 คะแนน 

 
4.5 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 
ช่ือตวัช้ีวดั กำรรูเ้ท่ำทนัสือ่และสำรสนเทศ (Media and Information Literacy) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย กำรรูเ้ท่ำทนัสือ่และสำรสนเทศ หมำยถงึ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลในกำร

เขำ้ถงึ เขำ้ใจ ตคีวำม ประเมนิ และสรำ้งขอ้มลู และสือ่ในรปูแบบทีห่ลำกหลำย ดว้ย
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ควำมตระหนกัถงึผลกระทบของขอ้มลูและสือ่ต่ำงๆ ดงักล่ำว โดยกำรตคีวำมรูเ้ท่ำ
ทนัสือ่และสำรสนเทศจะใชม้ำตรฐำนเกณฑก์ำรวดัผลและก ำหนดระดบัเทยีบเคยีง
กบัองคก์ำรยเูนสโก (UNESCO) ซึง่ก ำหนดไว ้4 ระดบั ดงันี้ 
 ดมีำก    =  มคีะแนน 80 คะแนน ขึน้ไป   
 ด ี        =  มคีะแนน 65-79 คะแนน 
 พืน้ฐำน  =  มคีะแนน 50-64 คะแนน  
 ปรบัปรุง =  มคีะแนนต ่ำกว่ำ 50 คะแนน 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

คดัเลอืกกลุ่มตวัแทนตอบแบบส ำรวจทีค่รอบคลุม เพศ กำรศกึษำ ช่วงวยั อำชพี 
กลุ่มคนพกิำรและพืน้ที ่ครอบคลุมทัง้หมด 77 จงัหวดั โดยมจี ำนวนประชำกรที่
ส ำรวจทัง้สิน้ 12,374 คน และมหีน่วยงำนควบคมุกำรส ำรวจและปฏบิตังิำน ไดแ้ก่ 
ส ำนกังำนสถติจิงัหวดั สงักดักำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 
(กศน.) กรมกำรสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ และศนูยด์จิทิลัชมุชน 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ครัง้แรกเมื่อปี 2561  
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่3 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ภำพรวมกำรรูเ้ท่ำทนัสือ่และสำรสนเทศอยู่ในระดบัพืน้ฐำนดว้ยคะแนน
เฉลีย่ 68.1 คะแนน 

 
4.6 สดัส่วนผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตท่ีมีอายเุกิน 50 ปี 
ช่ือตวัช้ีวดั สดัสว่นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุเกนิ 50 ปี  
ค านิยาม/ค าอธิบาย สดัสว่นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุเกนิ 50 ปี สะทอ้นถงึกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ

ผูส้งูอำยุ 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

สดัสว่นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุเกนิ 50 ปี น ำมำจำกสถติจิ ำนวนประชำกรอำยุ 6 ปี
ขึน้ไป จ ำแนกตำมกำรใชค้อมพวิเตอร/์อนิเทอรเ์น็ต/โทรศพัทม์อืถอื กลุ่มอำยุ และ
เขตกำรปกครอง ภำยใตก้ำรส ำรวจกำรมกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สือ่สำรในครวัเรอืน 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์3 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

แมผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุเกนิ 50 ปี จะมสีดัสว่นเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็
ตำม ควรตดิตำมและพฒันำตวัชีว้ดัดำ้นน้ีต่อไป 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 ประชำกรทีม่อีำยุเกนิ 50 ปี และเป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 18.2  

 
4.7 ครวัเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนและรอ้ยละของครวัเรอืนทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต 
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนและรอ้ยละของครวัเรอืนทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต ซึง่ไดจ้ำกกำรส ำรวจกำรมี

กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรในครวัเรอืน ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ(สถติเิทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูไดจ้ำกกำรส ำรวจกำรมกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรใน
ครวัเรอืน โดยนอกจำกจะน ำเสนอในภำพรวมของทัง้ประเทศแลว้ ยงัมกีำรน ำเสนอ
จ ำนวนและรอ้ยละของครวัเรอืนทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตจ ำแนกรำยภำค ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภำคใต ้

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์3 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

แมส้ดัสว่นของครวัเรอืนทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตจะเกนิรอ้ยละ 50 ในปัจจุบนั  
อย่ำงไรกต็ำม ควรตดิตำมและพฒันำตวัชีว้ดัดำ้นน้ีใหเ้ขำ้ใกลร้อ้ยละ 100 มำกทีส่ดุ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยครวัเรอืนทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตมจี ำนวน 1,789,635.96 ครวัเรอืน 
(รอ้ยละ 65.1) 

 
4.8 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตของประชากรท่ีพิการ 
ช่ือตวัช้ีวดั กำรใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตของประชำกรทีพ่กิำร 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ขอ้มลูแสดงสดัสว่นของประชำกรทีพ่กิำรทีใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

โครงกำรส ำรวจควำมพกิำรและภำวะทุพพลภำพเกดิขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2545 และ
มสี ำรวจในทุกๆ 5 ปี โดยปีล่ำสดุทีส่ ำรวจคอืปี 2560 ซึง่ในกำรส ำรวจควำมพกิำร
และภำวะทพุพลภำพของปี 2555 เริม่มปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชค้อมพวิเตอร์
และอนิเทอรเ์น็ต 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุก 5 ปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์3 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ขอ้มลูกำรใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตของประชำกรทีพ่กิำรสะทอ้นถงึกำรเขำ้ถงึ
ดจิทิลัของประชำชนกลุ่มนี้ โดยปัจจบุนัยงัมสีดัสว่นน้อยมำก ตวัชีว้ดัน้ีเป็นตวัชีว้ดัที่
จ ำเป็นตอ้งตดิตำมอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และหำกเป็นไปไดค้วรเพิม่ควำมถีใ่นกำร
ส ำรวจขอ้มลูดงักล่ำว 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 แต่ส ำนกังำนสถติแิห่งชำตยิงัมไิดเ้ผยแพร่ผลกำรส ำรวจฉบบัสมบรูณ์ของปี 
2560 อย่ำงไรกด็ ีในปี 2555 พบว่ำ มผีูพ้กิำรทีใ่ชค้อมพวิเตอรร์อ้ยละ 2.0 และใช้
อนิเทอรเ์น็ตเพยีงรอ้ยละ 1.8 

 
4.9 ผูอ้ยู่นอกก าลงัแรงงาน (เดก็ ชรา ป่วย หรือพิการ) ท่ีใช้งานอินเทอรเ์น็ต 
ช่ือตวัช้ีวดั ผูอ้ยู่นอกก ำลงัแรงงำน (เดก็ ชรำ ป่วย หรอืพกิำร) ทีใ่ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ต 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ขอ้มลูแสดงจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็/คนชรำ ผูป่้วย/พกิำร ทีใ่ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ต

เทยีบกบัจ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ(สถติเิทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูไดจ้ำกกำรส ำรวจจ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป จ ำแนกตำมกำรใช้
คอมพวิเตอร/์อนิเทอรเ์น็ต/โทรศพัทม์อืถอื สถำนภำพแรงงำน และเขตกำรปกครอง 
โดยผลส ำรวจจ ำแนกประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป ออกเป็นผูม้งีำนท ำ และผูอ้ยู่นอก
ก ำลงัแรงงำน ซึง่ในบรรดำผูอ้ยูน่อกก ำลงัแรงงำนนี้มกีลุ่มเดก็/คนชรำ และกลุ่ม
ผูป่้วย/พกิำรไม่สำมำรถท ำงำนได ้อยู่ดว้ย 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์3 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

จ ำนวน และรอ้ยละของเดก็/คนชรำ ผูป่้วย/พกิำร ทีใ่ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเทยีบกบั
จ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป สะทอ้นถงึกำรเขำ้ถงึดจิทิลัของประชำชนกลุ่มนี้ 
โดยปัจจุบนัยงัมสีดัสว่นน้อยมำก 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยมกีลุ่มเดก็/คนชรำทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตม ี158,264 คน (รอ้ยละ 3.36) และ
กลุ่มผูป่้วย/พกิำรม ี128,163 คน (รอ้ยละ 9.21)  

 
 

5. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านรฐับาลดิจิทลั 
  

5.1 Ease of Doing Business 
ช่ือตวัช้ีวดั Ease of Doing Business 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Ease of Doing Business เป็นดชันีทีป่ระเมนิควำมยำกง่ำยในกำรเขำ้ไปด ำเนิน

ธุรกจิของประเทศกลุ่มตวัอย่ำงในหลำยมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นกำรลงทุนและ
ประกอบธุรกจิ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล World Bank/ Doing Business Report  
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัอนัดบัประเทศ 190 ประเทศทัว่โลก ดชันีน้ีไดเ้กบ็ขอ้มลูของแต่ละประเทศ ทัง้ 10 
ดำ้นตำมที ่World Bank’s Doing Business ไดก้ ำหนดไว ้ไดแ้ก ่กำรจดทะเบยีน
ธุรกจิ กำรขอใบอนุญำตก่อสรำ้ง กำรขอรบัไฟฟ้ำ กำรจดทะเบยีนอสงัหำรมิทรพัย ์
กำรขอสนิเชื่อ กำรปกป้องนกัลงทุนรำยย่อย กำรช ำระภำษ ีกำรคำ้สนิคำ้ระหว่ำง
ประเทศ กำรบงัคบัใชส้ทิธติำมกฎหมำย และกำรแกปั้ญหำกำรลม้ละลำย  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่4 เป้ำหมำยที ่1/ ยุทธศำสตรท์ี ่6 เป้ำหมำยที ่2/ ยุทธศำสตรท์ี ่6 
เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

จำกผลกำรจดัอนัดบัปีล่ำสดุ พบว่ำ ดำ้นกำรขอใบอนุญำตก่อสรำ้งมอีนัดบัตกลงมำ
มำกทีส่ดุ จำกอนัดบั 43 ในปี 2561 มำอยู่ทีอ่นัดบั 67 ในปี 2562 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด รำยงำนล่ำสดุออกมำเมื่อพฤศจกิำยน ปี 2561 โดยระบวุ่ำในปี 2562 ดชันี EODB 
ของประเทศไทยอยูท่ีอ่นัดบัที ่27 ของโลกโดยลดลงเลก็น้อยจำกปี 2561  

 
5.2 e-Government Development Index (EGDI): Online Service Index 
ช่ือตวัช้ีวดั e-Government Development Index: Online Service Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Online Service Index เป็นดชันีย่อยกำรพฒันำบรกิำรออนไลน์ของภำครฐั ถูกใช้

ประเมนิควำมสำมำรถและคุณภำพกำรใหบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสข์องภำครฐัใน
ประเทศเป้ำหมำย 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำโดยองคก์ำรสหประชำชำต ิ(United Nations) /เผยแพรใ่นรำยงำนทีช่ื่อว่ำ 
“United Nations e-Government Survey” 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัเกบ็ขอ้มลูผ่ำนแบบสอบถำม โดย UN 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำขึน้ทุกๆ สองปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์4 เป้ำหมำย 1 – 3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

กำรพฒันำดำ้นรฐับำลอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยยงัอยูใ่นอนัดบัทีไ่มด่นีกั หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่89 จำก 193 ประเทศ 
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โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

5.3 e-Participation Index (EPI) 
ช่ือตวัช้ีวดั e-Participation Index (EPI) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย e-Participation Index เป็นดชันีกำรจดัอนัดบักำรมสีว่นร่วมของภำคประชำชนต่อ

กำรท ำงำนรฐับำลอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่กำรมสีว่นในกำรรบัขอ้มลูหรอื
เขำ้ถงึบรกิำรออนไลน์ของภำครฐั ไปจนถงึกำรมสีว่นร่วมเกีย่วกบักำรออกแบบ และ
วำงแผนนโยบำย/มำตรกำรต่ำงๆ ของรฐับำล/หน่วยงำนภำครฐั 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำโดยองคก์ำรสหประชำชำต ิ(United Nations) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ไดข้อ้มลูจำกกำรเปิดใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขำ้มำท ำแบบสอบถำมออนไลน์จ ำนวน 38 
ขอ้ ทัง้นี้ ข ัน้ตอนกำรส ำรวจระดบั e-Participation ของแต่ละประเทศนัน้ ประกอบ
ไปดว้ยประเดน็กำรส ำรวจซึง่ไดม้ำซึง่ตวัชีว้ดัย่อยจ ำนวน 15 หวัขอ้และขอ้มลูจำก
ผลกำรตอบแบบสอบถำมดงักล่ำว จะถูกน ำมำประมวลออกมำเป็นดชันี EPI โดย
อำศยักำรใหค้ะแนนดว้ยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร ์ 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกๆ 2 ปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์4 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

กำรพฒันำดำ้นมสีว่นรว่มของภำคประชำชนต่อกำรท ำงำนรฐับำลอเิลก็ทรอนิกสย์งั
อยู่ในอนัดบัทีไ่ม่ดนีกั หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่อ
อนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่82 จำก 193 ประเทศ 

 
5.4 Global Open Data Index (GODI) 
ช่ือตวัช้ีวดั Global Open Data Index (GODI) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Open Data Index (GODI) เป็นดชันีประเมนิสถำนะกำรเปิดเผยขอ้มลู

ภำครฐัของประเทศเป้ำหมำย 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล Open Knowledge International 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

กำรจดัท ำดชันี GODI ไดจ้ำกผลกำรตอบแบบสอบถำมที ่Open Knowledge 
International เป็นผูจ้ดัท ำขึน้เอง โดยค ำถำมในแบบสอบถำมดงักล่ำว จะแตกต่ำง
กนัตำมแต่ละกลุ่มขอ้มลู 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2559 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่4 เป้ำหมำยที ่2 
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โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบัสถำนะกำรเปิดเผยขอ้มลูของภำครฐัไทยยงัไม่ดนีกั หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึ
ควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2559 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่51 จำก 94 ประเทศ 

 
5.5 International Digital Government Ranking 
ช่ือตวัช้ีวดั International Digital Government Ranking 
ค านิยาม/ค าอธิบาย International Digital Government Ranking เป็นดชันีประเมนิกำรพฒันำของ

รฐับำลดจิทิลัของประเทศเป้ำหมำยในมติต่ิำงๆ 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล จดัท ำโดยมหำวทิยำลยัวำเซดะ (Waseda University) ร่วมกบั International 

Academy of CIOs (IAC) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ำกแบบสอบถำมโดยสง่ใหต้วัแทนซึง่เป็นเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัของ
ประเทศเป้ำหมำย เป็นผูต้อบแบบสอบถำมให ้โดยก ำหนดโครงสรำ้งและ
องคป์ระกอบของดชันี D-Government ranking ไว ้10 ดำ้น โดยแต่ละดำ้น จะไดร้บั
กำรก ำหนดน ้ำหนกัไว ้และมตีวัชีว้ดัทีถู่กน ำมำพจิำรณำแตกต่ำงกนั 
 กำรเตรยีมพรอ้มโครงสรำ้งพืน้ฐำนเครื่องขำ่ย( รอ้ยละ 10) 
 กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำร (รอ้ยละ 12) 
 บรกิำรออนไลน์ (รอ้ยละ 12) 
 หน้ำกำรใชง้ำนหลกั (รอ้ยละ 8) 
 ผูบ้รหิำรระดบัสงูของหน่วยงำนภำครฐั (รอ้ยละ 10) 
 กำรสนบัสนุนกำรบรกิำรดจิทิลัของภำครฐั (รอ้ยละ 10) 
 กำรมสีว่นร่วมรบับรกิำรอเิลก็ทรอนิกส ์(รอ้ยละ 10) 
 กำรเปิดเผยขอ้มลู (รอ้ยละ 10) 
 ควำมปลอดภยัดำ้นไซเบอร ์(รอ้ยละ 10) 
 กำรพฒันำเทคโนโลยขีองกำรใหบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสภ์ำครฐั (รอ้ยละ 8) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่4 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบั International Digital Government Ranking ของไทยอยูใ่นอนัดบัที ่21 มำ
ตดิต่อกนั 3 ปีแลว้ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำเพื่อใหไ้ทย
กำ้วขึน้มำอยู่ใน 20 อนัดบัแรกในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยไทยอยู่ในอนัดบัที ่21 จำก 65 ประเทศ 
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5.6 Corruption Perception Index 
ช่ือตวัช้ีวดั Corruption Perception Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Corruption Perception Index เป็นดชันีอนัดบักำรรบัรูก้ำรทุจรติ/คอรร์ปัชนัของ

ประเทศ  
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล Transparency International  
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ปัจจบุนัยงัไม่มหีน่วยงำนในไทยทีเ่ป็นภำค ีTransparency International เน่ืองจำก
องคก์รเพื่อควำมโปร่งใสในประเทศไทย ถอนตวัออกจำกกำรเป็นภำค ีแลว้ตัง้แต่ปี 
2559) ดงันัน้ หน่วยงำนทีอ่ำจเกีย่วขอ้ง คอื ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุรติแหง่ชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

จดัอนัดบัดำ้นกำรคอรร์ปัชนัของ 180 ประเทศทัว่โลก โดยกำรใชแ้บบสอบถำม 
สอบถำมผูเ้ชีย่วชำญและนกัธุรกจิของแต่ละประเทศ และค ำนวณออกมำเป็นคะแนน
ตัง้แต่ 0-100 (0 แปลว่ำมกีำรคอรร์ปัชนัสงู และ 100 แปลว่ำไมม่กีำรคอรร์ปัชัน่เลย)  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่4 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบัสถำนะกำรกำรทุจรติคอรร์ปัชนัของประเทศไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัยงัไม่
ดนีกั หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ใน
อนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยถูกจดัใหอ้ยู่ในอนัดบั 99 จำก 180 ประเทศ โดยมคีะแนนเท่ำกบั 36 
คะแนน  

 
5.7 คะแนนระดบัความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลั 
ช่ือตวัช้ีวดั คะแนนระดบัควำมพรอ้มกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลั 
ค านิยาม/ค าอธิบาย เป็นผลกำรส ำรวจระดบัควำมพรอ้มรฐับำลดจิทิลัหน่วยงำนภำครฐัของประเทศไทย 

ซึง่สะทอ้นสถำนภำพควำมพรอ้มดำ้นดจิทิลัของหน่วยงำนภำครฐัทัง้ระดบักรมและ
ระดบัจงัหวดัในมติต่ิำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนรฐับำลดจิทิลั  

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) (สพร.) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

สพร. เป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจระดบัควำมพรอ้มกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลั โดยแบ่ง
ส ำรวจทัง้หน่วยงำนภำครฐัระดบักรม และหน่วยงำนภำครฐัระดบัจงัหวดั กำรส ำรวจ
ประกอบดว้ยควำมพรอ้มใน 6 มติ ิไดแ้ก่ ดำ้นแนวนโยบำยและหลกัปฏบิตั ิดำ้น
ศกัยภำพเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัดำ้นดจิทิลั ดำ้นบรกิำรภำครฐัทีเ่ขำ้ถงึง่ำย ดำ้นกำร
บรหิำรจดักำรรปูแบบดจิทิลั ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีม่คีวำมมัน่คงปลอดภยัและมี
ประสทิธภิำพ และดำ้นเทคโนโลยอีจัฉรยิะและกำรน ำไปใช ้

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์4 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

คะแนนระดบัควำมพรอ้มกำรพฒันำรฐับำลดจิทิลัเป็นขอ้มลูส ำคญัทีร่ฐับำลและ
ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนน ำมำประยุกตใ์ชว้ำงแผนกำรยกระดบัควำมพรอ้มเพื่อ
ขบัเคลื่อนไปสูร่ฐับำลดจิทิลัต่อไป 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 โดยมคีวำมพรอ้มระดบักรมอยู่ที ่59.9 คะแนน และระดบัจงัหวดั 41.4 
คะแนน  

 
5.8 จ านวนบริการภาครฐั 
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนบรกิำรภำครฐั 
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนบรกิำรภำครฐั ประกอบดว้ย จ ำนวนบรกิำรภำครฐัในรปูแบบเวบ็ไซต ์ 

แอปพลเิคชนั และตู ้Kiosk และยงัรวมถงึจ ำนวนชุดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ผ่ำน 
Data.go.th 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) (สพร.) 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

สพร. เป็นผูพ้ฒันำบรกิำรภำครฐัต่ำงๆ ส ำหรบัประชำชน ขอ้มลูชดุน้ีจงึรวบรวมโดย 
สพร. โดยตรง 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์4 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

จ ำนวนบรกิำรภำครฐัเป็นขอ้มลูทีส่ะทอ้นกำรพฒันำดำ้นรฐับำลดจิทิลัของประเทศ
ไทย จงึควรมกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูนี้ และตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยจ ำนวนบรกิำรภำครฐับนเวบ็ไซต ์e-Gov portal ม ี845 บรกิำร  
แอปพลเิคชนั 293 บรกิำร และตู ้Kiosk 19 บรกิำร สว่นชุดขอ้มลูทีเ่ผยแพรผ่่ำน 
Data.go.th มจี ำนวน 1,208 ชุด 

 
 

6. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านก าลงัคนดิจิทลั 
 

6.1 ตวัช้ีวดั Digital Skills among Population ภายใต้ Global Competitiveness Index 4.0 
ช่ือตวัช้ีวดั ตวัชีว้ดั Digital Skills among Population ภำยใต ้Global Competitiveness Index 

4.0 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Competitiveness Index 4.0 Pillar 6: Skills ประกอบดว้ย 9 ตวัชีว้ดั โดย

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 Digital Skills among Population: Opinion on what extent does the 
active population possess sufficient digital skills (e.g., computer skills, 
basic coding, digital reading) 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Competitiveness Report 2017-2018 World Economic Forum: 
WEF 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและหน่วยงำนวชิำกำรใน
ประเทศไทย (คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Digital Skills among Population เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจควำมคดิเหน็
ของผูบ้รหิำร (Executive Opinion Survey: EOS) ของ WEF  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่5 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Digital Skills among Population เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึทกัษะทำงดำ้นดจิทิลัของ
ประชำกรในประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วร
ตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยอยู่ในอนัดบัที ่61 จำก 140 ประเทศ (56.2 คะแนน) 

 
6.2 ตวัช้ีวดั Digital/Technological Skills ภายใต้ World Digital Competitiveness 

Ranking 
ช่ือตวัช้ีวดั ตวัชีว้ดั Digital/Technological Skills ภำยใต ้World Digital Competitiveness 

Ranking 
ค านิยาม/ค าอธิบาย World Digital Competitiveness Ranking Sub-Factor: Talent ประกอบดว้ย 6 

ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
 Digital/Technological Skills: Digital/Technological skills are readily 

available 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 

for Management Development 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Digital/Technological skills เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจของ IMD 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่5 เป้ำหมำยที ่3 



 

 

 

34 Private & Confidential 

 

 

ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Digital/Technological Skills เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึทกัษะทำงดำ้นดจิทิลัของ
ประชำกรในประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็นดชันีทีค่วร
ตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ไทยอยู่ในอนัดบัที ่52 จำก 63 ประเทศ 

 
6.3 Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 
ช่ือตวัช้ีวดั Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Talent Competitiveness Index เป็นดชันีทีว่ดัศกัยภำพของประชำกรใน

ประเทศนัน้ๆ 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล The Adecco Group, INSEAD และ Tata Communications  
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

Adecco Thailand 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประเมนิจำกศกัยภำพของบุคลำกรใน 119 ประเทศ โดยในกำรวดัประกอบไปดว้ย 
68 ตวัแปร แบง่ออกเป็น 14 กลุ่มย่อย และน ำออกมำคดิคะแนนตำมทีถู่กก ำหนดไว ้

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่5 เป้ำหมำยที ่3 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบัควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นศกัยภำพของบุคลำกรของประเทศไทยยงั
ไม่ดนีกั โดยในอำเซยีนยงัคงเป็นรองสงิคโปร ์มำเลเซยี และฟิลปิปินส ์หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งจงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ประเทศไทยอยู่อนัดบัที ่70 จำก 119 ประเทศ 

 
6.4 ก าลงัคนดิจิทลั 
ช่ือตวัช้ีวดั ก ำลงัคนดจิทิลั 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ก ำลงัคนดจิทิลั/ไอซที ี(ICT Manpower) ค ำนวณจำกผลรวมของผูป้ระกอบอำชพี

ดจิทิลัและท ำงำนในอุตสำหกรรมดจิทิลั ผูป้ระกอบอำชพีดจิทิลัและไม่ไดท้ ำงำนใน
อุตสำหกรรมดจิทิลั ผูจ้บกำรศกึษำดจิทิลัและว่ำงงำน และผูจ้บกำรศกึษำดจิทิลัและ
ไม่ไดท้ ำงำนในเศรษฐกจิดจิทิลั 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำตไิดว้เิครำะหก์ ำลงัคนดจิทิลั โดยแบ่งกำรพจิำรณำขอ้มลู
ก ำลงัคนออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก ่
 ผูป้ระกอบอำชพีดจิทิลั ท ำงำนในอุตสำหกรรมดจิทิลั  
 ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอำชพีดจิทิลั ท ำงำนในอุตสำหกรรมดจิทิลั  
 ผูป้ระกอบอำชพีดจิทิลั ไม่ไดท้ ำงำนในอุตสำหกรรมดจิทิลั  
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 จบกำรศกึษำดจิทิลั ว่ำงงำน  
 จบกำรศกึษำดจิทิลั ไม่ไดท้ ำงำนในเศรษฐกจิดจิทิลั  

ก ำลงัคนดจิทิลั หมำยถงึ ก ำลงัคนกลุ่ม 1, 3, 4 และ 5 ทัง้นี้ นิยำมอุตสำหกรรม
ดจิทิลั (Digital Sector) ใชต้ำมค ำนิยำม Information Economy Sector ทีก่ ำหนด
ใน OECD Guide to Measuring the Information Society 2011 โดยอุตสำหกรรม
ดจิทิลั ประกอบดว้ยกลุ่มอุตสำหกรรม 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่อุตสำหกรรม ICT และ
อุตสำหกรรม Digital Media และ Content 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์5 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูและตดิตำมอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี และมกีำรจดัแบ่ง 
อุตสำหกรรมทีส่ะทอ้นอตุสำหกรรมดจิทิลัไดด้ยีิง่ๆ ขึน้ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 ซึง่ประเทศไทยมกี ำลงัคนดจิทิลัอยู่ที ่849,764 คน 

 
6.5 จ านวนบคุลากรในบริษทัด้านซอฟต์แวร ์
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนบุคลำกรในบรษิทัดำ้นซอฟตแ์วร ์
ค านิยาม/ค าอธิบาย จ ำนวนบุคลำกรในบรษิทัดำ้นซอฟตแ์วร ์(หน่วย: คน) จำกกำรส ำรวจขอ้มลูและ

ประเมนิสถำนภำพอุตสำหกรรมซอฟตแ์วร ์ปี 2560 
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลูไดจ้ำกส ำรวจขอ้มลูและประเมนิสถำนภำพอุตสำหกรรมซอฟตแ์วร ์โดยแบ่ง
บุคลำกรในบรษิทัออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
 พนกังำนซอฟตแ์วรแ์ละบรกิำรซอฟตแ์วร ์ไดแ้ก่ Programmer / Software 

Developer / Tester, Business Analyst / Software Analyst and 
Designer / Software Architect, Software / IT Project Manager และ 
System Engineer / Network Engineer 

 พนกังำนดำ้นกำรตลำดและกำรขำย 
 ผูบ้รหิำร 
 พนกังำนอื่นๆ 
 บุคลำกรทีจ่ำ้งภำยนอก (Freelancer) 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็ล่ำสดุเมื่อปี 2560 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์5 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ควรมกีำรส ำรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูอย่ำงต่อเนื่องทุกๆ ปี และในอนำคตควรพฒันำ
เป็นจ ำนวนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดจิทิลั 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยบุคลำกรในบรษิทัดำ้นซอฟตแ์วรม์จี ำนวน 60,791 คน 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

6.6 จ านวนบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาด้านซอฟตแ์วร ์
ช่ือตวัช้ีวดั จ ำนวนบณัฑติทีจ่บกำรศกึษำในสำขำดำ้นซอฟตแ์วร ์
ค านิยาม/ค าอธิบาย ขอ้มลูผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำในสถำบนัอุดมศกึษำในสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบัซอฟตแ์วร ์

ประกอบดว้ย  
 สำขำวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
 สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์
 สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำ 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั วเิครำะหข์อ้มลูจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อุดมศกึษำ ทีร่วบรวมขอ้มลูผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำในสถำบนัอุดมศกึษำทัง้หมด จ ำแนก
ตำม สถำบนั / เพศ / ระดบักำรศกึษำ / กลุ่มสำขำวชิำของ UNESSCO และได้
รำยงำนรำยชื่อสถำบนัทีส่ง่ขอ้มลู สถำบนัทีย่งัไม่มผีูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ สถำบนัทีส่ง่
ขอ้มลูแลว้แต่ยงัไม่ยนืยนัควำมสมบรูณ์ของขอ้มลู สถำบนัทีไ่ม่สง่ขอ้มลู สถำนศกึษำ
นอกสงักดัทีส่ง่ขอ้มลู และสถำนศกึษำนอกสงักดัทีไ่ม่สง่ขอ้มลู   

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์5 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

จ ำนวนบณัฑติในสำขำดำ้นซอฟตแ์วรส์ะทอ้นถงึก ำลงัคนดจิทิลัในอนำคต อย่ำงไรก็
ตำม ในกำรพจิำรณำขอ้มลูนี้ตอ้งค ำนึงถงึจ ำนวนสถำบนัทีส่ง่/ไมส่ง่ขอ้มลูใหก้บั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำดว้ย  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 โดยบณัฑติทีจ่บกำรศกึษำในสำขำดำ้นซอฟตแ์วรม์จี ำนวน 11,571 คน 

 
 

7. ตวัช้ีวดัการพฒันาด้านความเช่ือมัน่ด้านดิจิทลั 
  

7.1 ตวัช้ีวดั Cybersecurity และ Software Piracy ภายใต้ World Digital 
Competitiveness Ranking 

ช่ือตวัช้ีวดั ตวัชีว้ดั Cybersecurity และ Software Piracy ภำยใต ้World Digital 
Competitiveness Ranking 

ค านิยาม/ค าอธิบาย World Digital Competitiveness Ranking Sub-Factor: IT Integration 
ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศำสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
 Cybersecurity: Cybersecurity is being adequately addressed by 

corporations 
 Software piracy: Percent of unlicensed software installation 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อพฒันำกำรบรหิำรจดักำร หรอื International Institute 
for Management Development 

ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแห่งประเทศ 
(TMA) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ขอ้มลู Cybersecurity เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจโดย IMD ส่วนขอ้มลู Software 
Piracy ไดจ้ำก BSA Global Software Survey 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่6 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ขอ้มลู Cybersecurity และ Software Piracy เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึควำมมัน่คง
ปลอดภยัในดำ้นดจิทิลัของประเทศ ซึง่มกีำรเผยแพร่ผลกำรจดัอนัดบัทุกปี จงึเป็น
ดชันีทีค่วรตดิตำมอย่ำงต่อเนื่อง  

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ดำ้น Cybersecurity ไทยอยู่ในอนัดบัที ่38 จำก 63 ประเทศ สว่นดำ้น 
Software Piracy อยู่ในอนัดบัที ่56 จำก 63 ประเทศ  

 
7.2 Global Cybersecurity Index 
ช่ือตวัช้ีวดั Global Cybersecurity Index 
ค านิยาม/ค าอธิบาย Global Cybersecurity Index เป็นดชันีทีส่ะทอ้นและประเมนิระดบัควำมปลอดภยั

ทำงไซเบอรข์องแต่ละประเทศเป้ำหมำย ในมติทิีเ่กีย่วขอ้ง  
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล รำยงำน Global Cybersecurity Index (GCI) เผยแพร่โดย International 

Telecommunication Union (ITU) 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประกอบดว้ยกำรพจิำรณำควำมปลอดภยัทำงไซเบอรโ์ดยจ ำแนกออกเป็น 5 ดำ้น 
และในแต่ละดำ้น ยงัมกีำรพจิำรณำในตวัชีว้ดัต่ำงๆ รวมกนัทัง้สิน้ 25 ตวัชีว้ดัซึง่จะ
ถูกก ำหนดน ้ำหนกัเท่ำๆ กนัในแต่ละตวัชีว้ดั 
 ดำ้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง (Legal Measures) (รอ้ยละ 12) 
 ดำ้นเชงิเทคนิค (Technical Measures) (รอ้ยละ 24) 
 ดำ้นยุทธศำสตรแ์ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (Organizational Measures) 

(รอ้ยละ 12) 
 ดำ้นกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรองรบั (Capacity Building) (รอ้ยละ 32) 
 ดำ้นควำมร่วมมอื (Cooperation) (รอ้ยละ 20) 

ไดข้อ้มลูจำกกำรจดัสง่แบบสอบถำม ซึง่มจี ำนวนขอ้รวมกนัทัง้สิน้ 157 ขอ้ แก่
ตวัแทนของกลุ่มประเทศเป้ำหมำยกว่ำ 193 ประเทศ 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์6 เป้ำหมำย 1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

Global Cybersecurity Index สะทอ้นระดบัควำมปลอดภยัทำงไซเบอรข์องประเทศ
ไทย แมอ้นัดบัของไทยจะค่อนขำ้งด ีแต่กต็อ้งตติดำมและพฒันำดำ้นควำมปลอดภยั
ทำงไซเบอรต่์อไป 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2560 ไทยอยู่ในอนัดบัที ่22 จำก 165 อนัดบั 

 
7.3 U.S. Chamber International IP Index 
ช่ือตวัช้ีวดั U.S. Chamber International IP Index  
ค านิยาม/ค าอธิบาย U.S. Chamber International IP Index เป็นดชันีทีว่ดักำรคุม้ครองของทรพัยส์นิ

ทำงปัญญำในประเทศนัน้ๆ  
ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล U.S. Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center 
ผูร้วบรวมข้อมูลใน
ประเทศ 

กรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ประกอบไปดว้ย 40 ตวัชีว้ดั แบง่เป็น 8 กลุ่มย่อยซึง่ตวัชีว้ดัแต่ละตวัจะมคี่ำ 0 ถงึ 1 
เพรำะฉะนัน้แต่ละประเทศจะมคีำ่ตัง้แต่ 0 ถงึ 40 แลว้น ำมำเรยีงล ำดบั 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกปี 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตรท์ี ่6 เป้ำหมำยที ่2 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

อนัดบักำรคุม้ครองของทรพัยส์นิทำงปัญญำของประเทศไทยยงัไม่ดนีกั โดยใน
อำเซยีนยงัคงเป็นรองสงิคโปร ์มำเลเซยี บรไูน และฟิลปิปินส ์หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
จงึควรตดิตำมและเร่งพฒันำดำ้นน้ีเพื่ออนัดบัทีด่ขี ึน้ในอนำคต 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด ปี 2561 ประเทศไทยอยู่อนัดบัที ่41 จำก 50 ประเทศ ม ี12.25 คะแนน 

 
7.4 สถิติภยัคกุคามท่ีไทยเซิรต์ได้รบัแจ้งและด าเนินการ 
ช่ือตวัช้ีวดั สถติภิยัคุกคำมทีไ่ทยเซริต์ไดร้บัแจง้และด ำเนินกำร 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ภยัคุกคำมทีไ่ดร้บัแจง้และด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 9 ประเภท อำ้งองิตำมเอกสำร 

eCSIRT ไดแ้ก่ 1. ควำมพยำยำมบุกรุกเขำ้ระบบ (Intrusion Attempts) 2. ฉ้อโกง
หรอืหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud) 3. กำรบุกรุกหรอืเจำะระบบไดส้ ำเรจ็ 
(Intrusions) 4. โปรแกรมไม่พงึประสงค ์(Malicious Code) 5. กำรเขำ้ถงึหรอื
เปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูส ำคญัโดยไม่ไดร้บัอนุญำต (Information Security) 6. 
เน้ือหำทีไ่ม่เหมำะสม (Abusive Content) 7. กำรโจมตสีภำพควำมพรอ้มใชง้ำนของ
ระบบ (Availability) 8. ควำมพยำยำมรวบรวมขอ้มลูของระบบ (Information 
Gathering) และ 9. อื่นๆ 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ศนูยป์ระสำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรป์ระเทศไทย (ไทย
เซริต์) ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน) 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ภำรกจิทีส่ ำคญัของไทยเซริต์ ไดแ้ก่ Incident response หรอืกำรรบัมอืเหตุภยั
คุกคำมทำงไซเบอร ์โดยไทยเซริต์รบัแจง้เหตุภยัคุกคำมจำก 2 ช่องทำง คอื 
1. อเีมล report@thaicert.or.th 
2. ระบบ Threat Watch ทีไ่ทยเซริต์พฒันำขึน้มำเอง ซึง่เป็นกำรรวบรวมขอ้มลูจำก 
    - แหล่งขอ้มลูสำธำรณะทีม่กีำรประกำศแจง้รำยชื่อระบบทีถู่กโจมต ี
    - ขอ้มลูทีแ่ลกเปลีย่นกนัระหว่ำงเครอืขำ่ยหน่วยงำน CERT และรำยงำนจำก
ระบบตรวจวเิครำะหภ์ยัคุกคำมอื่นๆ 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกเดอืน 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 

ยุทธศำสตร ์6 เป้ำหมำยที ่1 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

เป็นสถติทิีส่ะทอ้นสถำนกำรณ์ดำ้น Cybersecurity ของประเทศไทยได ้และมกีำร
เกบ็ขอ้มลูเป็นรำยเดอืน ซึง่ง่ำยต่อกำรตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด เดอืนกนัยำยน ปี 2561 โดยมภียัคุกคำมทีไ่ทยเซริต์ไดร้บัแจง้และด ำเนินกำรจ ำนวน 
204 รำยกำร  

 
7.5 โดเมนเนมท่ีติดรายช่ือบญัชีด า 
ช่ือตวัช้ีวดั สถติโิดเมนเนมทีต่ดิรำยชื่อบญัชดี ำ 
ค านิยาม/ค าอธิบาย สถติโิดเมนเนมทีต่ดิรำยชื่อบญัชดี ำ (Blacklist) ภำยในประเทศไทย จะช่วยให้

ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองว่ำบรกิำรอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชอ้ยู่นัน้มคีวำม
เสีย่งภยัและเคยตดิรำยชื่อบญัชดี ำ (Blacklist) หรอืไม ่

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล สมำคมสง่เสรมินวตักรรมเทคโนโลยไีซเบอร ์(CIPAT) โดยระบบฐำนขอ้มลูนี้ มี
แหล่งขอ้มลูจำก Internet Storm Center, Project Honeypot, Team cymru, 
Spamhaus, Phishtank และ Zone-h 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

สถติโิดเมนเนมทีต่ดิรำยชื่อบญัชดี ำ แบ่งกลุ่มจ ำนวนรำยชื่อตำมประเภทโดเมนเนม 
(go.th, ac.th, co.th, or.th, in.th, mi.th, net.th) และสำเหตุทีท่ ำใหต้ดิรำยชื่อบญัชี
ด ำ โดยสำเหตุประกอบดว้ย 1. กำรหลอกลวงทำงอนิเทอรเ์น็ต 2. กำรโจมตเีวบ็
เซริฟ์เวอร ์และ 3. กำรเผยแพรม่ลัแวร ์และไวรสัคอมพวิเตอร ์นอกจำกน้ี ยงัมกีำร
จ ำแนกว่ำโดเมนเนมทีต่ดิรำยชื่อบญัชดี ำ เป็นโดเมนของหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนทัว่ไป หน่วยงำนทีไ่มห่วงัผลก ำไร หรอื
สถำบนักำรศกึษำ 

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล จดัเกบ็สม ่ำเสมอทุกวนั 
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 
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ค ำอธบิำยตวัชีว้ดัดำ้นกำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (Metadata) 

โครงกำรจำ้งทีป่รกึษำวำงกลไกกำรตดิตำมและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรพฒันำดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

เป็นสถติทิีส่ะทอ้นสถำนกำรณ์ดำ้น Cybersecurity ของประเทศไทยได ้และมกีำร
แสดงขอ้มลูเป็นรำยวนั ซึง่ง่ำยต่อกำรตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิ 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด เดอืนตุลำคม ปี 2561 โดยมโีดเมนเนมทีต่ดิรำยชื่อบญัชดี ำ จ ำนวน 113 โดเมน 

 
7.6 ปริมาณการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ช่ือตวัช้ีวดั ปรมิำณกำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ค านิยาม/ค าอธิบาย ขอ้มลูนี้แสดงปรมิำณกำรท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงกำรใชบ้รกิำร e-Payment ต่ำงๆ 

อนัประกอบดว้ย 
 เคำน์เตอร ์ 
 เครื่องเอทเีอม็ (ATM 
 เครื่องรบับตัร (EDC/EFTPOS)  
 อนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
 โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile)  
 Leased line  
 โทรศพัท ์(Telephone) 
 อื่นๆ เช่น กำรท ำธุรกรรมทีเ่ครื่องฝำกเงนิอตัโนมตั ิ(CDM) กำรช ำระค่ำ

สนิคำ้และบรกิำรผ่ำนบตัรเครดติตำมขอ้ตกลง กำรผ่อนช ำระค่ำสนิเชื่อสว่น
บุคคล 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล 
(Methodology) 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยรวบรวมขอ้มลูจำกผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ 
(Bank) และมใิช่สถำบนักำรเงนิ (Nonbank) ทีต่อ้งรำยงำนต่อธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยตำม พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยกำรควบคุมดแูลผูใ้หบ้รกิำร กำรช ำระเงนิทำง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551  

สถานะการจดัเกบ็ข้อมูล มกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูและเผยแพร่เป็นรำยเดอืน รำยไตรมำส และรำยปี  
เป็นตวัช้ีวดัท่ีตอบ
เป้าหมายของแผน DE 
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ประเดน็ท่ีต้องให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ 

ปรมิำณกำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกสม์แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สะทอ้นให้
เหน็ถงึควำมเชื่อมัน่ทีม่ำกขึน้ของประชำชนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์จงึควรตดิตำมตวัชีว้ดัน้ีอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีท่ีปรบัปรงุขอ้มูลลา่สุด 2560  มปีรมิำณกำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกสจ์ ำนวนทัง้สิน้ 3,110,468 พนั
รำยกำร 

 
 

  


	01_ONDE_Metadata_InsideCover
	02_ONDE_Metadata_Index
	03_Metadata_v2

