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ภาคผนวก

บทนำ
ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
และการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง โดยการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจทุกระดับ ลดระดับความเหลื่อมล้ำ และยกระดับชีวิตการเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสัง คม ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ ตามวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมทุกมิติ ไปจนถึงกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาของประเทศในทุกระดับ
ในส่วนของสาระสำคัญของการเชื่อมโยงด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และการเข้าใจดิจิทัล (Media and Information Literacy and Digital Literacy
: MILDL) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีการ
ใช้สื่อดิจิทัลกับการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ การแสดงออกทางความเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานของกฎหมายและแนวทางประชาธิปไตย เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมการ
ใช้สื่อออนไลน์ อย่างมี จรรยาบรรณ สร้างสรรค์ และสามารถใช้ ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน ทักษะดิจิทัล ทักษะการ
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ใช้ แ รงงาน รวมทั ้ ง ผู ้ ป ระกอบการใหม่ เพื ่ อ เพิ ่ ม ผลผลิ ต ทางธุ ร กิ จ ที ่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่าง
ทันท่วงที
ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ตระหนักรู้ของสื่อดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ที่กำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 เมื ่ อ วั น ที ่ 30 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2563 อั น ประกอบด้ ว ย
(1) ด้ า นการเมื อ ง (2) ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (3) ด้ า นกฎหมาย
(4) ด้านกระบวนการยุ ติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิ จ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ง ทุกหน่วยงานจะต้อง
ดำเนินตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนทุก
คนอย่างมีนัยสำคัญ หรือเรียกว่ า Big Rock ซึ่งภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื ่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี เ ป้ า ประสงค์ ด ้ า น การยกระดั บ
การรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้สามารถแยกแยะ
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่หลากหลาย เลือกสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน
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ซึ่งจะเห็นว่า การดำเนินงานด้าน การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจ
ดิ จ ิ ท ั ล (MILDL) นั ้ น เป็ น เรื ่ อ งสำคั ญ และเร่ ง ด่ ว นภายใต้ ก ารขั บ เคลื ่ อ นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศไทย

ความเชื่อมโยงของ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
และการเข้าใจดิจิทัล (MILDL) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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The Next normal Digital Literacy
เข้าใจดิจิทัล เท่าทันโลกปัจจุบัน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้คำนิยามการเข้าใจดิจิ ทั ล
(Digital Literacy) ไว้ว่า การมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ได้อย่างมีประสิท ธิ ภาพและมีจ ริย ธรรม ซึ่งสมรรถนะของการเข้ าใจดิ จิ ท ั ล นั้ น
มีด้วยกันทั้งหมด 9 สมรรถนะ ดังนี้
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DL 1 สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ( Digital Right)
หมายถึง ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ บนสื่อ
สาธารณะในสังคมดิจิทัล โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม
ศีลธรรมและแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
DL 2 การเข้ า ถึ ง ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Access) หมายถึ ง
ค้น หา เข้าถึง สื่อและสารสนเทศดิจ ิทัล ด้วยเครื่อ งมื อ
และช่องทางต่าง ๆ เข้าใจข้อดีและข้อเสียของประเภท
การเข้าถึงและชนิดสื่อ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือค้นหา
(Search Engine) ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

DL 3 การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
หมายถึง เข้าใจการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
มี ท ั ก ษะการคิ ด การวิ เ คราะห์ ความแตกต่ า งของการ
สื่อสารยุคดิจ ิทัล โดยการใช้ข้อความเพื่อสื่อสารอย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยมีวิจารณญาณแยกแยะข้อเท็จจริงออกจาก
ข้อคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ
DL 4 ความปลอดภั ย ยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Safety)
หมายถึง สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยง และสามารถ
แก้ ไ ขการถู ก คุ ก คามทางไซเบอร์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
เช่ น การโจรกรรมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การโจมตี จ าก
มิจฉาชีพ เป็นต้น
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DL 5 การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ (Media and
Information Literacy) หมายถึ ง สามารถเข้ า ถึ ง เข้ า ใจ
ตี ค วาม ประเมิ น และสร้ า งข้ อ มู ล และสื ่ อ ในรู ป แบบที่
หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อ
ต่าง ๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูกครอบงำ และสามารถใช้สื่อให้เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละการดำรงชี ว ิ ต ทั ้ ง ของตนเอง
ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม ตามแนวคิ ด การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
และสารสนเทศขององค์กร ยูเนสโก (UNESCO) รวมถึงมิติของ
สารสนเทศ (Information) และสื่อสารมวลชน (Media)
DL 6 แนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นสั ง คมดิ จ ิ ท ั ล (Digital Etiquette)
หมายถึง สามารถปฏิบัติตามหลักมารยาทในสังคมดิจิทัลได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อน ความรำคาญ
ให้กับบุคคลอื่น

DL 7 สุ ข ภาพดี ย ุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Health) หมายถึ ง
เข้าใจอัน ตรายและผลกระทบด้านสุขภาพในแง่มุมต่าง ๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ด้ า นสุข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต โรคที ่ เ กิ ด ขึ้น
รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบต่ อ เยาวชน การใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต และสื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ ป้ อ งกั น หลี ก เลี ่ ย ง
ลดผลกระทบ จนถึงวิธีการรั กษาเบื ้อ งต้น ทั้งต่อตั ว เอง
และคนใกล้ตัว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุค
ดิจิทัลได้
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DL 8 ดิ จ ิ ท ั ล คอมเมิ ร ์ ซ (Digital Commerce) หมายถึ ง
เข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์ ประเภทต่าง ๆ รวมถึงอันตราย
ภัย และความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมนั้น พร้อมทั้งวิธีป้องกัน
ลดความเสี่ยงและรั บมือ กับภัยอัน ตราย และความเสี ่ ย ง
เหล่านั้น
DL 9 กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) หมายถึง เข้าใจสิทธิ
และข้อจำกัดที่ควบคุมการใช้ส ื่อดิจ ิทัล ในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ ่ ง ได้ ถ ู ก กำหนดโดยภาครั ฐ เพื ่ อ ให้ ส ามารถปฏิบ ั ติงาน
และดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบทางสัง คม
ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่นอีกด้วย

ตัวชี้วดั การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ คื อ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล
ในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน สร้างข้อมูลและสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูกครอบงำ
และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตของทั้ง ตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญของประชาชนในสัง คมดิจิทัล
มี ก ารจั ด แบ่ ง ตัว ชี้ วั ด ออกเป็ น 3 ตั ว ชี ้ ว ั ด หลั ก ได้ แ ก่ การเข้ า ถึ ง การประเมิน
และการสร้าง มีตัวชี้วัดย่อย จำนวน 12 องค์ประกอบแสดงรายละเอียดแต่ละ
ตัวชี้วัดได้ดังนี้
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ตัวชี้วดั ที่ 1: การเข้าถึง
การเข้ า ถึ ง หมายถึ ง บุ ค คลสามารถค้ น หาและเข้ า ถึ ง เนื ้ อ หาข้ อ มู ล
และสารสนเทศที่ต้องการได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การนิยาม
การค้นหาข้อมูล การเข้าถึงสื่อ การค้นคืน
1. การนิยาม หมายถึง บุคคลสามารถกำหนดความต้องการ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการรับรู้ได้และกำหนดรูปแบบ
วิธีการ เครื่องมือ กระบวนการต่างๆ เพื่อค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการรับรู้ได้
2. การค้นหาข้อมูล หมายถึง บุคคลสามารถค้นหาเนื้อหา
และแหล่งที่มาของข้อมูลและสารสนเทศได้
3. การเข้ า ถึ งสื ่อ หมายถึ ง บุ ค คลสามารถเข้า ถึ ง ข้ อมูล
และเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องตามจริยธรรม รวมถึงตาม
ข้อตกลงของผู้ให้บริการสื่อและข้อมูล
4. การค้นคืน หมายถึง บุคคลสามารถเรียกค้นคืนและเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหา
สื่อไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยเทคนิควิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายได้
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ตัวชี้วดั ที่ 2: การประเมิน
การประเมิน หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่า
ข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การเข้า ใจ
การประเมินผล การประเมินคุณค่า และการจัดระบบ
1. การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสำคัญ
ของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม
2. การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ เรี ย บเรี ย ง เชื ่ อ มโยง
และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูล
และสารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึง
ผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
3. การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมิน
คุ ณ ค่ า และตรวจสอบความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล สื่ อ
และสารสนเทศที ่ ไ ด้ ร วบรวม แหล่ ง ที ่ ม า รวมถึ ง ผู้
ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
4. การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อ มู ล สื่ อ
และสารสนเทศที่รวบรวมได้
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ตัวชี้วดั ที่ 3: การสร้าง
การสร้าง หมายถึง บุคคลสามารถสร้าง ใช้ประโยชน์ และติดตามข้อมูลสื่อ
และสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การสร้างสรรค์ การสื่อสาร
การมีส่วนร่วม และการเฝ้าสังเกต
1. การสร้างสรรค์ หมายถึง บุคคลสามารถสร้ า งและ
ผลิตข้อมูลสารสนเทศใหม่ เนื้อหาสื่อใหม่ หรือความรู้
ใหม่ เพื่อจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีนวัตกรรม
มีจริยธรรม และสร้างสรรค์
2. การสื่อสาร หมายถึง บุคคลสามารถสื่ อสารข้ อ มู ล
สารสนเทศ เนื้อหาสื่อ และความรู้ ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพด้วยการใช้
ช่องทางและเครื่องมือที่เหมาะสม
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง บุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับ
ผู้ให้บริการสื่อและสารสนเทศ เพื่อแสดงความคิ ด ของ
ตนที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิ ด หรื อ มุ ม มอง อย่ า งมี ป ระชาธิ ป ไตย ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที ่ ห ลากหลาย
มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การเฝ้าสังเกต หมายถึง บุคคลสามารถติดตามผลกระทบของสื่อ สารสนเทศ
และความรู ้ ท ี ่ ถ ู ก สร้ า งและเผยแพร่ ไ ปแล้ ว ได้ รวมถึ ง ติ ด ตามผลกระทบ
สื่อ สารสนเทศ และความรู้ของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่นกัน

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
10|ผลสำรวจสถานภาพการรู
Media and Information Literacy Summary Survey Report Thailand 2020

ความแตกต่างระหว่าง Digital Literacy, Information
Literacy, Media Literacy และ Technology
Literacy

ทักษะด้านดิจิทัลถูกนำมาประยุกต์ในหลายบริบทที่ แตกต่ างกัน ซึ่งในยุค
เริ่มแรกนั้นเกิดจากการตื่นตัวใน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่บูรณาการชุดทักษะต่างๆ
ร่วมกัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน
เป็ น ต้ น จนทำให้ เ กิ ด การนิ ยามทั ก ษะที ่ ห ลากหลายเกี ่ ย วกั บ Digital Literacy
(การเข้าใจดิจิทัล) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างแต่ละทักษะ ดังนี้
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• Information Literacy การเข้ า ใจสารสนเทศ หมายถึ ง ทั ก ษะ
การค้นหาข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้งานได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ความสามารถ
ประเมินคุณภาพของข้อมูล ความสามารถในการแยกแยะประเภทของข้อมูล รวมถึง
ลักษณะของข้อมูลแต่ละชนิดได้
• Media Literacy การเข้าใจสื่อ หมายถึง ทักษะการสื่อสาร โดยสามารถ
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะครอบคลุมในบริบทของ
สื่อมวลชน (Journalists) ที่เป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อการรายงานข้อเท็ จจริง การโฆษณา
การแจ้งเตือนเหตุการณ์ หรือเพื่อความบันเทิง
• Technology Literacy การเข้าใจเทคโนโลยี หมายถึง ทักษะการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อจุดประสงค์ใด จุดประสงค์หนึ่ง เช่น การทำงาน
การใช้ชีวิตในประจำวัน การทำธุรกิจ หรือ การสื่อสาร ซึ่งทักษะด้านนี้เป็นทักษะที่
สามารถวัดได้ง ่ายที่สุด เนื่องจากมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่วัด ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม และเครื่องมือดิจิทัล เป็นสำคัญ
จากทักษะทั้งหมดที่กล่าวมา เมื่อนำมาผนวกกันแล้ว ก็คือ Digital Literacy
(การเข้าใจดิจิทัล) ซึ่งได้มีการนิยามไว้หลากหลาย เช่น
UNESCO Digital Literacy คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ จัดการ
รวบรวม ประเมิน และสร้างสารสนเทศให้ปลอดภัยและเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ ทำงาน และประกอบกิจการ การเข้าใจ
ดิจิทัลยังรวมถึงสมรรถนะอื่น เช่น การเข้าใจคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy)
การเข้าใจเทคโนโลยี (Technology Literacy) การเข้าใจสารสนเทศ (Information
Literacy) และการเข้าใจสื่อ (Media Literacy)
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DQ Institute การเข้าใจดิจิทัล คือ ความสามารถในการค้นหา อ่าน ประเมิน
สังเคราะห์ สร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันสื่อสารสนเทศ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) Digital Literacy คือ ความสามารถ
ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำและเผยแพร่หลักสูตร
การเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล พ.ศ. 2559 และได้ ใ ห้ ค ำนิ ย ามความหมายของคำว่ า
การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง บุคคลที่มีสมรรถนะในการเข้าถึ ง
ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง
แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content
Media) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและ
กฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2563 สำนั ก งานคณะกรรมการดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการทบทวนเกณฑ์
ประเมินของการเข้าใจดิจิทัลให้สอดคล้องกับสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจาก
เป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมเป็นพลเมืองดิจิทัลของประชาชนไทยโดยได้ผนวกตัวชี้วัด
ของการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ (MIL) 3 ตั ว ชี ้ ว ั ด หลั ก ได้ แ ก่ การเข้ า ถึ ง
(Access) การประเมิน (Evaluation) และการสร้าง (Creation) พร้อมกับตัวชี้วัด
ย่อย และเกณฑ์การประเมิน รวมกับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล (DL) เนื่องจากมี
เนื้อความและบริบทที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีการอภิปรายผล
การสำรวจ โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี้
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1) นำตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อลำดับที่ 1 การเข้าถึง (Access) ผนวกรวม
กั บ สมรรถนะการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ลำดั บ ที ่ 2 การเข้ า ถึ ง สื ่ อ ดิ จ ิ ทั ล
(Digital Access)
2) นำตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อลำดับที่ 3 การสร้าง (Create) ผนวกรวมกับ
สมรรถนะการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ลำดั บ ที่ 3 การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ทั ล
(Digital Communication)
3) นำตั ว ชี ้ ว ั ด การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ ลำดั บ ที่ 2 การประเมิ น (Evaluate)
ผนวกรวมกับ สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลลำดับที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
ซึ ่ ง การปรั บ ปรุ ง สมรรถนะในครั ้ ง นี ้ ไ ม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สมรรถนะ
การรู ้ เ ท่ า ทั นสื ่ อ และสารสนเทศ (MIL) เนื ่ อ งจากได้ถ ู กนำมาวิเ คราะห์ ร่ วมกับ
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล (DL) และยังสามารถใช้อธิบายผลลัพธ์ของการประเมิน
ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น นอกจากนี ้ การควบรวมของสมรรถนะ การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
และสารสนเทศ (MIL) และการเข้าใจดิ จิ ทั ล (DL) ช่วยให้จำนวนของตัว ชี้ ว ั ด ที่
ซ้ำซ้อนกันลดลง ส่งผลให้การออกแบบข้อคำถามเพื่อการทำสำรวจมีจำนวนน้อยลง
และมีความกระชับขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเก็บสำรวจที่ช่วยลดระยะเวลาการตอบ
แบบสอบถาม และลดความเสี่ยงการสุ่มเดาเนื่องจากเหนื่อยล้าจากการทดสอบ
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สถานการณ์ด้านสมรรถนะดิจิทัลของไทยในเวทีโลก
(Thailand’s Digital Skill
Perception in Global)

สถานการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy : MIL) ถูกหยิบยกนำมาเป็นประเด็นในระดับสากลโดย UNESCO ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2018 พร้อมกับจัดทำกรอบสมรรถนะ (MIL competencies) และตัวชี้วัด
(MIL Indicators) สำหรับให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้เพื่อการสำรวจสถานการณ์
ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยตัวชี้วัดของ MIL แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก
ได้แก่ การเข้าถึง (Access) การประเมิน (Evaluation) และการสร้าง (Creation)
เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิ ตของมนุษย์ม ากขึ้น
จึ ง ทำให้ UNESCO เริ ่ ม ให้ ค วามสำคัญ กั บ การเข้ า ใจดิ จ ิ ท ัล (Digital Literacy)
เนื่องจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอ
ต่อการปรับตัวในยุคศตวรรษที่ 21 ที่บริบทของนิเวศวิทยาของสังคมมีความซับซ้อน
มากขึ้น อันเกิดมาจากช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Gap) เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต
ให้ปลอดภัย การมีมารยาทบนโลกออนไลน์ การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (Empathy)
ไปจนถึงวัฒนธรรมใหม่บนสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
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ของเศรษฐกิจโลกที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัด เช่น การปฏิวัติ
อุ ต สาหกรรมครั ้ง ที่ 4 (Industry 4.0) หรื อ Digital Economy ที ่ ค วามสามารถ
และสมรรถนะด้านดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต
ภายในประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ไปจนถึ ง การกระจายตั วของนวั ต กรรมนั้ นไปสู ่ผ ู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย (SME)
มีการจ้างแรงงาน การผลิตสินค้าและมีบริการรูปแบบใหม่ และส่งผลโดยตรงต่อ
รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ซึ่งประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกำลั ง พั ฒนาได้ ใ ช้ ต ั วชี ้ วั ด ด้ า น Digital Literacy เป็ น ตั ว ชี ้ ว ั ด ด้าน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศ
ไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานคณะกรรมการดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมเชิงลึกที่แสดงถึงระดับสมรรถนะดิจิทัลทั้ง 9 มิติ
ของประชาชนในระดับจังหวัด ภาค และประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 68.6 คะแนน หรือจัดอยู่ในเกณฑ์ ดี และเมื่อนำไป
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บร า ยง าน The Global Competitiveness Report 2019
ข อ ง ส ภ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ โล ก ( World Economic Forum : WEF) ท ี ่ จ ั ด ล ำ ดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน 141 ประเทศ ผ่านตัวชี้วัดย่อย 6.05 Digital Skills
Among Active Population สำหรับใช้อธิบายประสิทธิภาพและความพร้อมด้าน
ทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ของคนในประเทศ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ทักษะการใช้งานดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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จัดอยู่ในลำดับที่ 66 จาก 141 ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 54.3 คะแนน โดยเมื่อ
เที ย บกั บ ค่ า กลาง (Mean) ของโลกประเทศไทยจั ดอยู ่ ในระดับ สู ง กว่ า พื้นฐาน
โดยประเทศที่ไ ด้คะแนนสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือ ประเทศฟินแลนด์มีคะแนนเฉลี่ย
ที่ 80.5 คะแนน
จากผลการสำรวจศักยภาพการแข่งขันระดับโลกของ World Bank และผล
การสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถอธิบายได้ว่า ทักษะการเข้าใจ
ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Literacy) ของประชาชน เป็ น ดั ช นี ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น ตั ว ชี ้ วั ด
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถใช้กำหนดนโยบาย
และแนวทางเพื่อการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
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้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
18|ผลสำรวจสถานภาพการรู
Media and Information Literacy Summary Survey Report Thailand 2020

USA : 72.2

Brazil : 34.8

France : 58.2

United Kingdom : 67.0

Madagasga : 34.8

Malaysia : 72.8

Thailand : 54.3

China : 69.8

Russia : 65.8

India : 57.2

Estonia : 73.8

Germany : 67.8

Finland : 80.5

Japan : 57.2

Australia : 67.0

Laos : 52.3

Korea, Rep : 66.5

Digital Skills Among Population: Index Score 20191

สำหรับการสำรวจข้อมูลสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี
พ.ศ. 2563 มีกระบวนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของหลักสถิติที่
สามารถนำมาใช้พิจารณาสมรรถนะดิจิทัลของประชาชนทั้งในมิติของเพศ ช่วงวัย
อายุ สถานภาพความพิการ สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจไป
จนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดิจิทัล ซึ่งมีจำนวนกลุ่มตัวอย่ างประชากร
ไทยทั่วประเทศที่สำรวจทั้งหมด 37,776 คน สามารถแจกแจงกลุ่มตัวอย่างแยกตาม
เพศเป็ น เพศชาย (Male) 17,948 คน และเพศหญิ ง (Female) 19,826 คน
และไม่ ระบุ เพศ 2 คน แจกแจงกลุ ่ มตั วอย่ างแยกตามอายุ ได้ เป็ น กลุ ่ ม Baby
Boomer (อายุ 54 - 72 ปี) จำนวน 7,521 คน กลุ่ม Gen X (อายุ 39 – 53 ปี)
จำนวน 9,141 คน กลุ ่ ม Gen Y (อายุ 21 – 38 ปี ) จำนวน 10,653 คน
และ กลุ่ม Gen Z (อายุ 6 – 20 ปี) จำนวน 10,461 คน นอกจากนั้นสามารถแจก
แจงตามสถานะความพิการเป็น คนปกติ 37,155 คน และคนพิการจำนวน 621 คน
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วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
เพื่อวิเคราะห์และวิจัยสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทยที่แสดงถึง
พฤติกรรมเชิงลึกของประชาชนในระดับจังหวัด ภาค และประเทศที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อนำผลสำรวจและประเมินนั้นมาประกอบการกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้าน
การเข้าใจดิจิทัล

กรอบการประเมินการเข้าใจดิจทิ ัล
การสำรวจการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ นการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ และสารสนเทศ ของ UNESCO
(UN Educational, Scientific and Cultural Organization) ใ น ก า ร ป ร ะ เมิ น
สถานภาพบุคคล หลังจากศึกษาและทบทวนรายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมด พบว่า
ในปัจจุบัน UNESCO ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนและ ยัง คงใช้รายละเอียดตัวชี ้ วั ด
และเกณฑ์การประเมินเดิมทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ตัว ชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่ อย
และเกณฑ์การประเมิน ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์การประเมินในการทบทวนและจัดแบบ
สำรวจข้ อ มู ล สถานภาพการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศของประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2561 เช่นเดิม
แต่ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงตัวชี้วัดสถานภาพบางส่วนให้เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทั ล จึงกำหนดกรอบสมรรถนะด้านดิจิทั ลสำหรับพลเมืองไทย
ซึ ่ ง แบ่ งเป็ น 4 หน้ าที ่ งาน 24 หน่ วยสมรรถนะหลั ก 86 หน่ วยสมรรถนะย่ อย
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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และ 350 เกณฑ์การประเมิน1 และมีการจัดหมวดหมู่ของการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล อันเป็นหน้าที่ หลัก (Main Function)
หนึ่งในกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย
ดังนั้นโครงการนี้จึงใช้เกณฑ์ประเมินของการเข้าใจดิจิทัล ซึ่งมีการสะท้อนถึง
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เป็นกรอบในการออกแบบเครื่องมือ
ประเมินสถานภาพของประเทศไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าใจดิจิทัล กำหนดนโยบายและมาตรการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อและสารสนเทศ
ได้ ตลอดจนสามารถใช้สื่อและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยการ
สำรวจและวิเคราะห์จะมีการจัดทำชุดคำถามที่ใช้ประกอบแบบสำรวจฯ ให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทยและใช้ทฤษฎีการจำแนกความเข้าใจและการเรียนรู้ของบลูม
ที่มีการปรับปรุง (Bloom's Taxonomy Revised) เป็นเครื่องมือในการแบ่งระดับ
ความเข้ า ใจของประชาชน และเป็ น แนวทางในการสร้ างการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
และสารสนเทศและการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นการเป็ น พลเมื อ งดิ จ ิ ทั ล
(Digital Citizenship) ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1

กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับพลเมืองไทย, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2563
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ในการดำเนิ น งานจะมี ก ารคั ด เลื อ กผู ้ ค วบคุ ม กระบวนการสำรวจ
และผู้ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ เข้ามาฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้นำในกระบวนการสำรวจ
แล้ ว จึ ง ทำการวิ เ คราะห์ ประเมิ น สถานภาพการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ
ของประเทศไทย พร้ อ มจั ด ทำข้ อ เสนอแนะ แนวทาง แผนงานในการพั ฒ นา
และส่งเสริมศักยภาพประชาชนในจังหวัดเพื่อการขั บเคลื่อนเป็นพลเมืองดิจิทัล
(Digital Citizenship)

กรอบแนวคิดการทบทวนเกณฑ์ชี้วัดและการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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การแปลงคะแนนสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล
ภายหลังสำรวจกลุ่มตัวอย่างครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ได้นำข้อมูลที่ได้มาแปลง
เป็น ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติ จากนั้น จึงนำคะแนนมาแปลผลเป็น ระดับคะแนน
ด้วยกันทั้งหมด 5 ระดับ แบ่งแยกแต่ละสมรรถดิจิทัลทั้ง 9 สมรรถนะ พร้อมกับคำนิยามของ
แต่ละระดับ ดังนี้
บุคคลสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต
เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
บุคคลสามารถใช้ข้อมูล เครื่องมือทางดิจิทัล อิน เทอร์เน็ต
และประเมินสื่อดิจิทัล การใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม
บุคคลเข้าใจทฤษฎี หลักการแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย
ที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บ การใช้ ข ้ อมู ล เพื ่ อสื ่ อสารในสั ง คมดิ จ ิ ทั ล
ที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
บุคคลขาดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการ
ใช้ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ สื ่ อ สารในสั ง คมดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีจริยธรรม
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การแปลผลของระดับ คะแนน ของการสำรวจครั้งนี้ ใช้วิธีแบบแบ่งชั้น
(Grading) ที่มีการกำหนดคุณลักษณะของพฤติกรรมที่จะประเมินไว้อย่างชัด เจน
เช่น การรู้จักปรับตัว ความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการเข้าใจ
เป็นต้น โดยมีการแบ่งเป็นระดับไล่ตามความสามารถหรือความสำคัญ เช่น ดีมาก ดี
พื้นฐาน ปรับปรุง และให้คำจำกัดความของแต่ละชั้นที่ชัดเจน ดังนี้
ระดั บ ดี ม าก หมายถึ ง บุ ค คล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง หรื อ ประชาชน สามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบของสารสนเทศและเนื ้ อ หาสื ่ อ ที ่ ม ี ก ารผลิ ต
และเผยแพร่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระดับ ดี หมายถึง บุคคล กลุ่มตัวอย่าง หรือประชาชน สามารถกำหนด
และใช้ เ ครื ่ อ งมื อ หรื อ วิ ธ ี ก ารในการเฝ้ า ระวั ง สื ่ อ สารสนเทศ เพื ่ อ ประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ระดับพื้นฐาน หมายถึง บุคคล กลุ่มตัวอย่าง หรือประชาชน รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตผลกระทบของการสร้างและแจกจ่ายสารสนเทศ เนื้อหาสื่อ
ความรู้ และผู้ให้บริการสื่อและสารสนเทศอื่น ๆ
ระดับ ปรับปรุง หมายถึง บุคคล กลุ่มตัวอย่าง หรือประชาชน ยัง ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสัง คม
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถที่ทำให้เกิด
ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งานเครื่ องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต
และความสามารถในการประเมินสื่อดิจิทัล
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561–2580) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
(Digital Literacy) มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทำ
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสัง คม โดยมีเป้าหมายให้ ประชาชนทุกคนมีความรู้ ความเข้า ใจ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 และมี ระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก ดังนั้นในการขับเคลื่อนการเข้าใจดิจิทัลจึงได้กำหนด
ภูมิทัศน์และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 0 ระยะก่อนเริ่มต้น (Pre-Early): ในระยะนี้ ประชาชน ไม่สามารถ
ระบุ นิ ย าม เข้ า ถึ ง วิ เ คราะห์ ประเมิ น สื ่ อ สาร สร้ า ง ติ ด ตาม หรื อ จั ด การสื่อ
และสารสนเทศได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย ถู ก กฎหมาย และถู ก จริ ย ธรรม
และไม่สามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแอปพลิเคชันเพื่อ
การทำงานได้ หรื อ ใช้ ง านได้ อย่ า งไม่ถ ู กต้ อง รวมทั ้ ง ไม่ ส ามารถนำเครื ่องมือ
และเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ ใช้ แก้ ปั ญหาต่ า ง ๆ ได้ ส่ ง ผลให้ ย อมรั บ และเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ได้ช้า ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อโอกาสของตนเอง
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะกับระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล จะตรงกับคุณลักษณะ
ของผู้ได้ ระดับ ปรับปรุง
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น (Early): ในระยะนี้ ประชาชนจะเริ่ ม สามารถใช้
เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ตามที่ต้องการด้วยการระบุคำค้นที่เหมาะสม
สามารถสรุปใจความสำคัญสารสนเทศหรือเนื้อหาสื่อที่ได้รับตามองค์ประกอบของ
5W1H (Who ,What ,When ,Where ,Why และ How) เพื ่ อ แยกข้ อ เท็ จ จริ ง
และข้อคิดเห็น สามารถสร้างสารสนเทศหรือเนื้อหาสื่อไปยังผู้อื่นได้ รวมถึงมีความ
ตระหนั กในตนเองว่า มี ค วามจำเป็น ต้ องปรั บ ปรุง ทั กษะดิจ ิ ท ัล อย่ า งสม่ ำเสมอ
ซึ่งส่งผลให้สามารถเข้าใจและยอมรับสิ่งใหม่ที่มีความแตกต่างจากสังคมและปรับตัว
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เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น สนับสนุนและสามารถแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำได้ (Routine Problems) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะกับระดับสถานภาพการ
เข้าใจดิจิทัล จะตรงกับคุณลักษณะของผู้ได้ ระดับ พื้นฐาน
ระยะที ่ 2 พั ฒ นา (Develop): ในระยะนี ้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
สารสนเทศด้วยการสัง เคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งอย่างรวดเร็วแล้วสรุปเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสื่อไปยังผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้งานเครื่องมือ ด้าน
ดิจิทัล หรือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการทำงานได้อย่าง
ชำนาญ รวมถึงเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมตามความต้องการและผลลัพธ์ที่
คาดหวั ง ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ระบบนิ เ วศดิ จ ิ ท ั ล เมื ่ อ พิ จ ารณา
คุณลักษณะกับระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล จะตรงกับคุณลักษณะของผู้ได้
ระดับ ดี
ระยะที่ 3 สมบูรณ์ (Mature): ในระยะนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศที่
มีคุณภาพได้อย่างมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อหาที่ได้รับเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้แฝง เป้าหมายของผู้สร้าง จนถึง การเชื่อมโยงเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารที่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงสามารถ
ควบคุมและกำกับเนื้อหาสื่อที่เราผลิตได้ไปในทิศทางที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกใช้
อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ หรือเทคโนโลยี ใ หม่ ในการแก้ ปัญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมให้เกิดคุณค่าสูงสุด ซึ่งทำให้สามารถปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
ดิจิทัล ด้วยความคิดแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลได้เสมอ
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เมื่อพิจารณาคุณลักษณะกับระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล จะตรงกับคุณลักษณะ
ของผู้ได้ ระดับ ดีมาก

ภูมิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของประเทศไทย 20 ปี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและการเข้ า ใจ
ดิจิทัลของประเทศไทยดำเนินการจัด ทำแบบสำรวจข้อมู ลตามมาตรฐานสากล
พร้อมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2
ข้อมูลในแต่ละชุดสามารถอธิบายถึงมิติในเชิงพื้นที่ของแต่ละภาคและสามารถ
สะท้อนผลการประเมินสถานภาพในระดับประเทศ โดยในแบบสำรวจมีเป้าหมายเพื่อ
การประเมินสถานภาพและสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย
ทั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
2

แบ่งตามบริบทในการบริหารและสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
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และการเข้าใจดิจิทัลของผู้ตอบแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ภาพรวมสถานภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น เพศ การศึกษา
ช่วงวัย สถานภาพสมรส ศาสนา สถานภาพความพิการ อาชีพ รายได้ และพื้นที่
เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนการดำเนิ นการ
ภายใต้กรอบการประเมิ นการรู้ เท่ าทันสื่ อและสารสนเทศของ UNESCO ดำเนิ น
การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะผู้ จัดทำแบบประเมินของประเทศไทย ดำเนิ น
การออกแบบและวางแผนการดำเนิ น การจั ด เก็ บ ผ่ า นผู ้ ค วบคุ ม กระบวนการ
และนักสถิติผู้ ดำเนินการจั ดเก็บข้ อมู ล ซึ่งใช้ชุดแบบสำรวจในรู ปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการของผู้ควบคุม
กระบวนการ โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 ซึ ่ ง มีเป้ าหมายการดำเนิ นการจั ดเก็บแบบสำรวจจำนวนรวมทั ้งสิ้น
37,776 คน และนำข้ อ มู ลที ่ เก็ บรวบรวมเข้ าสู ่ คณะทำงานที ่ จ ั ดตั ้ ง ตามคุ ณ วุ ฒิ
ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ นักสังคมศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักสถิติ ผู้จัดทำสื่อ
และผู้เฝ้าระวังสื่อเพื่อจัดการข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัลในปัจจุบันของประเทศไทย
พร้ อมวิ เคราะห์ และนำเสนอแผน แนวทางการดำเนิ นการเพื ่ อขั บ เคลื ่ อ นไปสู่
เป้าหมายต่อไปโดยแสดงลำดับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังภาพ

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ภาพรวมของสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อของประเทศไทย

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ภาพรวมประเทศไทย
ผลการสำรวจสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศไทยได้ จำนวน
37,776 คน แบ่งเป็น ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 12,046 คน ภาคเหนือ
จำนวน 7,964 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9,955 คน ภาคใต้ จำนวน
7,811 คน ซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 31,262
คน ทั้งนี้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จากภาคกลางและภาคตะวันออก มีสัดส่วน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.9 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจได้ทั่วประเทศ
การประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เมื่อเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะดิจิ ทัล
ทั้ง 9 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ จำนวน 37,776 คน แล้ว มีผลคะแนนเฉลี่ย
คือ 68.6 จัดอยู่ในระดับ ดี สามารถประเมินได้ว่าประชาชนไทย มีความรู้ ทักษะ
ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน
และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของสมรรถนะดิจิทัลด้านกฎหมายดิจิทัล
ต้องเร่ง สร้างความรู้ ความตระหนักให้กับประชาชนไทยปฏิบั ติไ ด้จนเป็น นิ สั ย
ให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจากระดับ พื้นฐาน เป็นระดับ ดี จนถึงระดับ ดีมาก
ทั ้ ง นี ้ ป ระชาชนต้ องได้ ร ั บ การพั ฒนาสมรรถนะด้ า นการเข้ า ใจดิ จ ิ ทั ล
ทั้ง 9 ด้าน ให้มีระดับ ดีมาก เพื่อให้พลเมืองไทยมีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลชั้นแนวหน้า (Leader Digital
Citizenship) ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนำพาเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัลต่อไปผลสำรวจ
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลทั้ง 9 สมรรถนะและสัดส่วนประชากรจำแนกระดับการ
ประเมิน
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้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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เปรียบเทียบสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล
ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพศชายใน
ระดับประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 17,948 คน พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 68.0 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพ
ในระดับดีมาก จำนวน 4,106 คน (ร้อยละ 22.9) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน
7,287 คน (ร้ อยละ 40.6) มี ผ ู ้ ได้ สถานภาพในระดั บพื ้ นฐาน จำนวน 6,382 คน
(ร้ อ ยละ 35.6) และมี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ปรั บ ปรุ ง จำนวน 173 คน
(ร้อยละ 1.0) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลทีม่ ีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.6 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพศหญิ ง ใน
ระดับประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 19,826 คน พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 69.1 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพ
ในระดับดีมาก จำนวน 5,186 คน (ร้อยละ 26.2) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน
8,383 คน (ร้ อยละ 42.3) มี ผ ู ้ ได้ สถานภาพในระดั บพื้ นฐาน จำนวน 6,086 คน
(ร้ อ ยละ 30.7) และมี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ปรั บ ปรุ ง จำนวน 171 คน
(ร้อยละ 0.9) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 72.7 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 63.6 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของกลุ ่ ม คนพิ ก ารในระดั บ
ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 621 คน พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยสถานภาพ 66.0 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพใน
ระดั บ ดี ม าก จำนวน 116 คน (ร้ อ ยละ 18.7) มี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี
จำนวน 241 คน (ร้อยละ 38.8) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 256 คน
(ร้อยละ 41.2) และมีผู้ได้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 8 คน (ร้อยละ 1.3)
ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 70.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 61.5 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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บทวิเคราะห์สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล
จำแนกตามกลุ่มช่วงอายุของกลุ่มประชากรไทย

จากการจำแนกผลสำรวจสถานภาพการเข้ าใจดิ จิ ท ั ล (Digital Literacy)
ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามช่วงอายุ พบว่าทุกช่วงวัยมีระดับสถานภาพการเข้ า ใจ
ดิจิทัลอยู ่ในระดั บ ดี ทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ าประชาชนทุกกลุ ่มวัย สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้สามารถเข้าถึงสื่อและสารสนเทศเพื่อสร้าง
โอกาสความเท่ า เที ย มในสั งคมได้ ยกตั ว อย่ าง เช่ น กลุ ่ ม ผู ้ ส ู ง อายุ สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อหาช่องทางรับสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับตามช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น และจะเห็นได้ชัดจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ ท ำให้ ส ถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ
หยุดชะงัก จะพบว่าประชาชนทุกกลุ่มวัย มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
กลไกขับเคลื่อน ให้เกิดประโยชน์ในชีว ิต ประจำวัน การเรียน และการสื่อ สาร
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นั่นแสดงถึงการมีสมรรถนะ การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ
ของการปรับเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)
จากผลสำรวจสถานภาพพบว่า กลุ่มอายุที่มีความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล
สูงที่สุดคือกลุ่ม Generation Y ซึ่งมีคะแนนสถานภาพ 69.7 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับ ดี เมื่ออ้างถึงบทวิเคราะห์สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี
2562 ที่กล่าวว่ากลุ่ม Generation Y คือกลุ่มที่เป็น Evolving Digizen หรือกลุ่ม
ช่วงอายุที่เกิดในช่วงการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สามารถใช้
ประโยชน์จากสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งอินเทอร์เน็ตและสื่อดั้งเดิมในการค้นหา
ข้อมูล ติดตามข่าว ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพื่อนและคนใกล้ ชิด รวมถึงบุคคลที่
ชื ่ น ชอบ จึ ง มี ค วามสามารถพิเ ศษในการปรั บตั วเท่า ทัน กับ ความเปลี ่ยนแปลง
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสร้างโอกาสให้ตั วเองได้อย่างคล่องแคล่ว
และในการสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ปี พ.ศ. 2563 จะพบว่ า กลุ่ ม
Generation Y มี พ ั ฒ นาการเพิ ่ ม ขึ ้ น จากปี พ.ศ. 2562 ถึ ง 3.9 คะแนน
ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของกลุ่ม Evolving Digizen ที่สามารถประยุกต์เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงใหญ่และสร้างความเสมอภาคทางโอกาสได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้
ในส่วนของกลุ่มที่มีคะแนนสถานภาพต่ำที่สุดคือกลุ่ม Baby Boomer มีสถานภาพ
การเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ที ่ 66.6 คะแนน จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี เช่ น กั น เมื ่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบผลสำรวจครั้งนี้กับผลสำรวจปี พ.ศ. 2562 จะพบว่าแม้กลุ่มผู้สูงอายุ
(Baby Boomer) จะมีคะแนนสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลต่ำที่สุดในทุกกลุ่มวัย แต่มี
พัฒนาของสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เพิ่มขึ้น 2.7 คะแนน นั่นบอกถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
เองก็มีพัฒนาการด้านการใช้งานดิจิทัลในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะ
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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กับการติดต่ อสื่ อสารกั บคนใกล้ช ิ ด เช่น ครอบครัว เพื่อน บุตรหลาน เป็นต้ น
และเข้าถึงสื่อบันเทิง หรือข่าวสารเป็นหลัก ทำให้มีทัศนคติกับการสื่อสารออนไลน์
เพียงเพื่อใช้ทำกิจกรรมง่าย ๆ และอาจจะทำให้ไม่สามารถระมัดระวัง การใช้ สื่อ
และสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย หรือภัยแฝงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
สำหรั บ กลุ ่ ม ที ่ ม ี พ ั ฒ นาการสู ง สุ ด คื อ กลุ ่ ม Generation Z จากการ
เปรียบเทียบสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2562
พบว่ า มี ค ะแนนเพิ ่ ม ขึ ้ น ถึ ง 7.2 คะแนน ซึ ่ ง ตรงกั บ คำนิ ย ามของกลุ ่ ม คื อ
Digital Native หรือกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีวิวัฒนาการแล้ว ทำให้กลุ่ม
วัยนี้สามารถใช้ง านอิน เทอร์ เน็ ต และเทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ลกั บเรื่ องต่ างๆ ได้อย่ า ง
เชี่ยวชาญ มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ก้าวกระโดดเนื่องจากระบบนิเวศแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างและข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ข่าวสารใน
รูปแบบวิดีโอสรุป ชุมชนดิจิทัล หรือ คอนเทนต์ออนไลน์ เป็นต้น
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กลุ่มผู้สูงอายุ (Baby Boomer)
สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2562
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
63.9 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2563
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
66.6 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

“พื้นฐาน”

“ดี”

กลุ ่ ม ผู ้ ส ู ง อายุ หรื อ Baby Boomer คื อ กลุ ่ ม ประชากรที่ มี ช ่ ว งอายุ
54 - 72 ปี (เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 - 2507) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และหลัง จากสงคราม ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินชีวิต
และอุตสาหกรรม ยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนัก
ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล
ค่ อ นข้ า งมากในขั ้ น ต้ น เริ ่ ม จากการใช้ ง านเทคโนโลยี ก ั บ กิ จ กรรมง่ า ยๆ
ในชีวิตประจำวัน เช่น การส่งข้อความผ่านโปรแกรมสื่อสาร การรับสื่อดั้งเดิมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (ทีวีออนไลน์ วิทยุออนไลน์) การซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจากผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
กลุ่มผู้สูงอายุได้คะแนนเฉลี่ย 66.6 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี หมายถึง สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือทางดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ
ทำงานได้ ซึ ่ ง มี พ ั ฒ นาการคะแนนสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล จาก
ปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 2.7 คะแนน นั่นแสดงถึงพัฒนาการด้านการประยุกต์ใ ช้ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และยอมรับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้น
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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กลุ่ม Generation X
สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2562
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
65.0 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2563
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
68.4 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

“ดี”

“ดี”

Generation X: คื อ กลุ ่ ม ประชากรที ่ มี ช ่ ว งอายุ 39 - 53 ปี (เกิ ด ในปี
พ.ศ. 2508 - 2522) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่สภาวะของโลกมีความสงบเรียบร้อย
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประเทศเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าและใช้งานเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการดำเนินชีวิตบ้าง ซึ่งมั่งคั่งและสบายกว่ารุ่น Baby Boomer ทำให้มีความ
คุ้นชินกับเทคโนโลยีและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ ก ั บ ตนเอง จากผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิท ั ล ประจำปี
พ.ศ. 2563 จะพบว่ากลุ่ม Generation X ได้คะแนนเฉลี่ย 68.4 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับ ดี หมายถึง สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือทางดิจิทัล อินเทอร์เน็ต
ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานได้ ซึ่งมีพัฒนาการคะแนนสำรวจสถานภาพการ
เข้าใจดิจิทัลจาก ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น 3.4 คะแนน แสดงถึงพัฒนาการด้านความรู้
ความเข้าใจ การตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเลือกใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
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กลุ่ม Generation Y
สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2562
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
65.8 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2563
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
69.7 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

“ดี”

“ดี”

Generation Y: คื อ กลุ ่ ม ประชากรที ่ มี ช ่ ว งอายุ 21 - 38 ปี (เกิ ด ในปี
พ.ศ. 2523 - 2540) เป็นกลุ่มคนที่เกิด และเติบโตขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู
มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ความมั่นคงของชีวิตจากครอบครัว สภาพแวดล้อม
และการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี จากผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิ ทัล
ปี พ.ศ. 2563 จะพบว่ากลุ่ม Generation Y ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 69.7 คะแนน
จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี หมายถึ ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้ อ มู ล เครื ่ อ งมื อ ทางดิ จ ิ ทั ล
อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานได้ ซึ่งมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2562 ถึง 3.9 คะแนน แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่และสร้างความเสมอภาคทางโอกาส
ให้กับตนเอง คนใกล้ชิด และสังคม จากพัฒนาการดังกล่าว กลุ่ม Generation Y
จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้ก้าวสู่ระดับ ดีมาก เพื่อเป็น
ผู้ถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคตได้

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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กลุ่ม Generation Z
สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2562
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
61.8 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัลประจำปี 2563
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
69.0 คะแนน
โดยจัดอยู่ในระดับ

“พื้นฐาน”

“ดี”

Generation Z: คือกลุ่มประชากรที่มี ช่วงอายุ 6 - 20 ปี (เกิดหลัง จาก
ปี พ.ศ. 2541 เป็ น ต้ น ไป) เป็ น กลุ ่ ม คนที ่ เ กิ ด มาพร้ อ มเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีทุกด้าน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
รวมทั้ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
จากผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลปี พ.ศ. 2563 จะพบว่ากลุ่ม
Generation Z ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 69.0 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี หมายถึง
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือทางดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจำวัน
รวมถึง การทำงานได้ ซึ่งมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ถึง 7.2 คะแนน
นั่นแสดงถึงพัฒนาการสูงมากของความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ในกิ จวัตรประจำวัน และเรื่องเฉพาะทาง ซึ่ งตรงกับ
นิยามของกลุ่ม Generation Z ที่ถูกเรียกว่า Digital Native
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บทวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อของประชากรตัวอย่าง
ของผลการสำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2563
ในขั้นตอนการสำรวจ มีช่วงหนึ่งของแบบสอบถามที่เก็ บข้อมูล เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงสื่อและสารสนเทศ ในรูปแบบความถี่ในการใช้
งาน ทั้ง สื่อดั้ งเดิมและสื่อรูปแบบออนไลน์ เช่น ใช้ง านทุกวัน 1-2 วันต่อ 1 ครั้ง
หรือไม่เคยใช้งานเลย เป็นต้น ซึ่งนำมาใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์
เชิ ง ลึ ก และใช้ ก ำหนดมาตรฐานเสริ ม ทั ก ษะการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ
และการเข้าใจดิจิทัล ให้ถูกช่องทางและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
จากผลสำรวจ พฤติกรรมการรับสื่อในระดับประเทศ จะพบว่าช่องทางที่ได้รับ
ความนิยม หรือมีการใช้งานเป็นประจำ เพื่อเข้าถึงสื่อ แหล่งข่าว และความบันเทิง
3 อันดับแรก คือ
1) โซเชี ย ลมี เ ดี ย มี ผู้ ใ ช้ ง านทุ ก วั น และผู ้ ใ ช้ ง าน 5-6 วั น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 40.1 ของประชาชนทั้งหมด
2) โทรทั ศ น์ มี ผู้ ใ ช้ ง านทุ ก วั น และผู ้ ใ ช้ ง าน 5-6 วั น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 37.4 ของประชาชนทั้งหมด
3) ดูภาพยนตร์ ดูละคร มีผู้ใช้งานทุกวัน และผู้ใช้งาน 5-6 วัน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 ของประชาชนทั้งหมด

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ในส่วนของสื่อที่เป็นช่องทางออนไลน์อย่าง โทรทัศน์ออนไลน์ ดูหนัง/ละคร
ออนไลน์ จะพบว่าเริ่มมีสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มี
ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์เปิดให้ใช้ในเมืองไทย มีขอบเขตการนำเสนอสื่อที่หลากหลาย
กว่าในสื่อประเภทดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่มีการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน เช่น Netflix
Iflix AISplay Internet TV เป็นต้น รวมถึง ผู้ให้บริการทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อเกิดใหม่
ต่างขยายช่องทางการเข้าถึงสื่อโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เล่นได้เห็นเนื้อหาผ่านออนไลน์ เช่น การสตรีมเนื้อหาในโทรทัศน์ไปพร้อมกับ
Facebook Live / YouTube Live การเผยแพร่ บทความ สกู ๊ ป ข่ า ว เป็ น ต้ น
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงเนื้อหา ข่าวสารได้ทุกช่องทางไม่ว่า
จะเป็นประชาชนที่รับชมสื่อดั้งเดิม หรือผู้ที่รับชมผ่านสมาร์ทโฟนทั้งสื่อดั้งเดิมกับ
สื่อออนไลน์ ทำให้ประชาชน มีตัวเลือกในการเข้าถึง เนื้อหาสื่อได้มากกว่า เดิ ม
และทำให้ความนิยมด้านการใช้ช่องทางดิจิทัลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับความนิยม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพเกษตรกร จำนวน 6,215 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 66.3 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 1,009 คน
(ร้อยละ 16.2) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 2,652 คน (ร้อยละ 42.7) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 2,487 คน (ร้อยละ 40.0) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 67 คน (ร้อยละ 1.1) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.1 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.1 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของประเทศไทย มี จ ำนวนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ จำนวน 5,637 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
สถานภาพ 70.8 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับ
ดี ม าก จำนวน 1,862 คน (ร้ อ ยละ 33.0) มี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บดี จำนวน
2,063 คน (ร้อยละ 36.6) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 1,663 คน
(ร้อยละ 29.5) และมีผู้ได้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 49 คน (ร้อยละ 0.9)
ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 74.2 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 66.2 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ประกอบธุรกิ จส่วนตัว จำนวน 1,988 คน
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 68.8 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้
สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 458 คน (ร้อยละ 23.0) มีผู้ได้สถานภาพในระดับ
ดี จำนวน 860 คน (ร้อยละ 43.3) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 642 คน
(ร้อยละ 32.3) และมีผู้ได้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 28 คน (ร้อยละ 1.4)
ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 64.9 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของประเทศไทย มี จ ำนวนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา 13,089 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ
69.1 คะแนน จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี แจกแจงเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี ม าก
จำนวน 3,508 คน (ร้อยละ 26.8) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 5,684 คน
(ร้อยละ 43.4) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 3,806 คน (ร้อยละ 29.1)
และมีผู้ไ ด้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 91 คน (ร้อยละ 0.7) ซึ่ง ในส่วน
สมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 73.6 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.1 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จิ ทั ลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่ า ง
ที่เป็นพนักงานประจำ/ลูกจ้างเอกชน/โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3,341 คน
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 71.2 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้
สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 1,074 คน (ร้อยละ 32.1) มีผู้ได้สถานภาพใน
ระดั บ ดี จำนวน 1,347 คน (ร้ อ ยละ 40.3) มี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดับ พื้ นฐาน
จำนวน 894 คน (ร้ อ ยละ 26.8) และมี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ปรั บ ปรุ ง
จำนวน 26 คน (ร้อยละ 0.8) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 75.1 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 66.3 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ของประเทศไทย มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 1,251 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 65.9 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับ ดีม าก จำนวน 214 คน
(ร้อยละ 17.1) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 523 คน (ร้อยละ 41.8) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 495 คน (ร้อยละ 39.6) และมีผู้ได้สถานภาพใน
ระดับปรับปรุง จำนวน 19 คน (ร้อยละ 1.5) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.7 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 61.9 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว 4,959 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 67.3 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับ ดีม าก จำนวน 961 คน
(ร้อยละ 19.4) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 2,048 คน (ร้อยละ 41.3) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 1,899 คน (ร้อยละ 38.3) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 51 คน (ร้อยละ 1.0) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.1 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.1 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่
ว่างงาน จำนวน 1,296 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 64.8 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดั บ พื ้ น ฐาน แจกแจงเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี ม าก จำนวน 206 คน
(ร้อยละ 15.9) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 494 คน (ร้อยละ 38.1) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 583 คน (ร้อยละ 45.0) และมีผู้ได้สถานภาพใน
ระดับปรับปรุง จำนวน 13 คน (ร้อยละ 1.0) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 69.7 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 59.1 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่ มีวุฒิ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 7,663 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 65.6 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 1,162 คน
(ร้อยละ 15.2) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 3,117 คน (ร้อยละ 40.7) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 3,290 คน (ร้อยละ 42.9) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 94 คน (ร้อยละ 1.2) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 70.4 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 61.1 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
ระดับมัธยมต้น จำนวน 6,638 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 67.1 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 1,186 คน
(ร้อยละ 17.9) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 3,084 คน (ร้อยละ 46.5) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 2,313 คน (ร้อยละ 34.8) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 55 คน (ร้อยละ 0.8) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.3 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 61.7 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. จำนวน 9,242 คน พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยสถานภาพ 68.3 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ไ ด้สถานภาพใน
ระดับดีมาก จำนวน 2,195 คน (ร้อยละ 23.8) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน
3,873 คน (ร้อยละ 41.9) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 3,095 คน
(ร้อยละ 33.5) และมีผู้ได้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 79 คน (ร้อยละ 0.9)
ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 72.0 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.3 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่มี
วุฒิระดับปวส./อนุปริญญา จำนวน 2,906 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ
69.7 คะแนน จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี แจกแจงเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี ม าก
จำนวน 855 คน (ร้อยละ 29.4) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 1,112 คน
(ร้อยละ 38.3) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 900 คน (ร้อยละ 31.0)
และมีผู้ไ ด้สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 39 คน (ร้อยละ 1.3) ซึ่ง ในส่วน
สมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 72.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 64.2 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
60|ผลสำรวจสถานภาพการรู
Media and Information Literacy Summary Survey Report Thailand 2020

ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 10,111 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 71.1 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 3,391 คน
(ร้อยละ 24.5) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 4,040 คน (ร้อยละ 42.4) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 2,612 คน (ร้อยละ 32.2) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 68 คน (ร้อยละ 0.9) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 75.0 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 65.3 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างที่มี
วุฒิระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวน 1,216 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
สถานภาพ 73.3 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดี
มาก จำนวน 422 คน (ร้อยละ 34.7) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 448 คน
(ร้อยละ 36.8) มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 337 คน (ร้อยละ 27.7)
และมีผู้ไ ด้สถานภาพในระดับปรับ ปรุง จำนวน 9 คน (ร้อยละ 0.7) ซึ่ง ในส่วน
สมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 76.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 69.0 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างรายได้
ต่ำ จำนวน 25,454 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 67.7 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดั บ ดี แจกแจงเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี ม าก จำนวน 3,297 คน
(ร้อยละ 13.0) มีผู้ไ ด้สถานภาพในระดับดี จำนวน 10,484 คน (ร้อยละ 41.2)
มีผู้ได้สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 11,036 คน (ร้อยละ 43.7) และมีผู้ไ ด้
สถานภาพในระดับปรับปรุง จำนวน 637 คน (ร้อยละ 2.5) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ
ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 71.4 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.0 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
64|ผลสำรวจสถานภาพการรู
Media and Information Literacy Summary Survey Report Thailand 2020

ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างรายได้
ปานกลาง-ต่ำ จำนวน 5,652 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 68.1 คะแนน จัดอยู่
ในระดั บ ดี แจกแจงเป็ น ผู ้ ไ ด้ ส ถานภาพในระดั บ ดี ม าก จำนวน 921 คน
(ร้อยละ 16.3) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 2,128 คน (ร้อยละ 37.7) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 2,522 คน (ร้อยละ 44.2) และมีผู้ได้สถานภาพใน
ระดับปรับปรุง จำนวน 81 คน (ร้อยละ 1.4) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 72.0 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 62.8 คะแนน
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างรายได้
ปานกลาง - สูง จำนวน 6,251 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 72.2 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 1,842 คน
(ร้อยละ 29.5) มีผู้ได้สถานภาพในระดับดี จำนวน 2,500 คน (ร้อยละ 40.0) มีผู้ได้
สถานภาพในระดับพื้นฐาน จำนวน 1,865 คน (ร้อยละ 29.8) และมีผู้ได้สถานภาพ
ในระดับปรับปรุง จำนวน 44 คน (ร้อยละ 0.7) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน
พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 75.9 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 67.7 คะแนน
้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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ผลสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างรายได้สูง
จำนวน 419 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสถานภาพ 73.4 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี
แจกแจงเป็นผู้ได้สถานภาพในระดับดีมาก จำนวน 137 คน (ร้อยละ 32.7) มีผู้ได้
สถานภาพในระดั บ ดี จำนวน 175 คน (ร้ อ ยละ 41.8) มี ผ ู ้ ไ ด้ ส ถานภาพใน
ระดับพื้นฐาน จำนวน 102 คน (ร้อยละ 24.3) และมีผู้ไ ด้ สถานภาพในระดั บ
ปรับปรุง จำนวน 5 คน (ร้อยละ 1.2) ซึ่งในส่วนสมรรถนะ ทั้ง 9 ด้าน พบว่า
สมรรถนะการเข้าใจดิจิทัลที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 75.8 คะแนน
สมรรถนะที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ
สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล
มีคะแนนเฉลี่ย 71.0 คะแนน
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของภาคเหนือ
ประจำปี พ.ศ. 2563
การประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เมื่อรวมคะแนนทั้ง 9 สมรรถนะจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งภาคเหนือ จำนวน 7,964 คน มีผลคะแนนเฉลี่ย 67.3 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ ดี สามารถวิเคราะห์ว่าประชาชนของภาคเหนือมีความรู้ ทักษะ
ความเข้าใจและทัศนคติที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้ งนี้จะต้องพัฒนาความรู้ ความตระหนักในส่วน
ของสมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัลให้กับประชาชนของภาคเหนือ จนมีพฤติกรรม
หลี ก เลี ่ ย งการกระทำที ่ เ สี ่ ย งต่ อความผิ ด ทางคอมพิ วเตอร์ แ ละกฎหมาย ให้ มี
พัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มขึ้นจากระดับ พื้นฐาน เป็นระดับ ดี
ทั้งนี้ประชาชนของภาคเหนือจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการ
เข้ า ใจดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 ด้ า นไปจนถึ ง ระดั บ ดี ม าก เพื ่ อ ให้ พ ลเมื อ งไทยมี ค วามรู้
ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชั้นแนวหน้า (Leader Digital Citizenship) ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมนำพา
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป
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เปรียบเทียบสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดกำแพงเพชร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด กำแพงเพชร จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด กำแพงเพชร คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิ จิทั ล
(Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 66.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล
ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจ ิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริมคือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิ ด
กฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงราย
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด เชียงราย จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ด เชี ยงราย คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication) มี ค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 78.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) ซึ่งควรมีการให้ความรู้
ด้านช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ การรับและให้บริการด้านส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์ ม
ดิจิทัล การทำธุรกรรมผ่ านช่องทางออนไลน์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตลาด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ประชาชนทุ กกลุ ่ มมี ความรู ้และทั กษะที ่เหมาะสมกั บการดำเนิ นชีว ิ ตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด เชียงใหม่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 71.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดตาก
สถานภาพการเข้ าใจดิจ ิ ทั ล ของประชาชนจั ง หวั ด ตาก จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้ นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้
สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด ตาก คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
(Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 62.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล
ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ าด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ นต้ น ให้ ประชาชนเกิ ดความตระหนั ก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่ มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครสวรรค์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นครสวรรค์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดนครสวรรค์ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 75.2 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดน่าน
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด น่าน จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัด น่าน คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 76.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านภัยจากการใช้งานอุปกรณ์หรือบริการดิจิทัล เช่น อันตรายจากการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ รอยเท้าดิจิทัลหรือร่องรอยการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประเภท
ของภัยคุกผ่านที่แฝงมาทางไซเบอร์ รวมถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เป็นต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพะเยา
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด พะเยา จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดพะเยา คือด้าน สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่
77.1 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนา
ส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านการเข้าใจ
สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้นที่ส าธารณะในยุค ดิจิทัล พื้นที่ส ่ว นตั ว
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพิจิตร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด พิจิตร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล ใน
ชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดพิจิตร คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนนสถานภาพ
อยู่ที่ 77.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่ง
พัฒนาส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านการ
เข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทัล พื้นที่ส่วนตัว
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพิษณุโลก
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด พิษณุโลก จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล ใน
ชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จัง หวัดพิษ ณุโ ลก คือด้าน การสื่อ สารยุค ดิจ ิท ั ล (Digital Communication) มีค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 69.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด เพชรบูรณ์ จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ได้ สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด เพชรบูรณ์ คือด้าน แนวปฏิบัติใ น
สังคมดิจิทัล (Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 62.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และ
หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

|83

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of The National Digital Economy and Society Commission

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดแพร่
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด แพร่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดแพร่ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and -Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 81.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านการเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้ นที่
สาธารณะในยุคดิจิทัล พื้นที่ส่วนตัว ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิ ทัล ของประชาชนจัง หวั ด แม่ฮ่องสอน จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที ่ 79.7 คะแนน และเมื่อเทียบกับ สมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านอาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้งาน
อุปกรณ์ดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า สูญเสีย
การยับยั้งชั่งใจ สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดลำปาง
สถานภาพการเข้ าใจดิจ ิท ัล ของประชาชนจั ง หวั ด ลำปาง จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี ม าก
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อ
สื่อสารในสังคมดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สมรรถนะดิจิทัล
ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดลำปาง คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media
and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู่ท ี่ 85.4 คะแนน และเมื่อเที ย บกั บ
สมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจ ิทัล ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่งเสริม คือ การเข้า ถึง
(Digital Access) ซึ ่ ง ควรมี ก ารให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า ถึ ง สื่ อ
และข้อมูล เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่อง
ทางการเข้าถึงสื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล วิธีการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดลำพูน
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด ลำพูน จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด ลำพูน คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 64.6 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุโขทัย
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สุโขทัย จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดสุโขทัย คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 70.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั กและหลีก เลี่ ยงการกระทำผิ ด กฎหมายออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด อุตรดิตถ์ จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจ ิทัล ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด อุตรดิตถ์ คือด้าน แนวปฏิบัติใ นสังคมดิจิทัล
(Digital Etiquette) มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 66.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เ สริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยง
การกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอุทัยธานี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด อุทัยธานี จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของกลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด อุ ท ั ย ธานี คื อ ด้ า น ดิ จ ิ ท ั ล คอมเมิ ร์ ซ
(Digital Commerce) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 63.1 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ องเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ าด้ วยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ นต้ น ให้ ประชาชนเกิ ดความตระหนั ก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่ มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจำปี พ.ศ. 2563
การประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เมื่อรวมคะแนนทั้ง 9 สมรรถนะจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 12,046 คน มีผลคะแนน
เฉลี่ย 69.5 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี สามารถวิเคราะห์ว่าประชาชนของภาคกลาง
และภาคตะวันออก มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะต้อง
พัฒนาความรู้ ความตระหนักในส่วนของสมรรถนะด้ านกฎหมายดิ จิ ท ั ลให้ กั บ
ประชาชนของภาคกลางและภาคตะวันออก จนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการกระทำที่
เสี่ยงต่อความผิดทางคอมพิวเตอร์และกฎหมาย ให้มีพัฒนาการของสมรรถนะ
เพิ่มขึ้นจากระดับ พื้นฐาน เป็นระดับ ดี
ทั้งนี้ประชาชนของภาคกลางและภาคตะวันออกจะต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านการเข้าใจดิจิทัลทั้ง 9 ด้านไปจนถึงระดับ ดีมาก เพื่อให้พลเมือง
ไทยมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลชั้นแนวหน้า (Leader Digital Citizenship) ที่สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมนำพาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
มีคะแนนสถานภาพอยู ่ที ่ 81.7 คะแนน และเมื่อเที ยบกับสมรรถนะดิจ ิทั ล ทั้ง 9 มิติ แล้ ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านอาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้
งานอุปกรณ์ดิจ ิทัลที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า
สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดกาญจนบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด กาญจนบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือดิจ ิทัล อินเทอร์เ น็ ต
เพื ่ อ สื ่ อ สารในสั ง คมดิ จ ิ ท ั ล ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ตนเองและสั ง คม
สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล
(Digital Communication) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 87.3 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ การเข้าถึงดิจิทัล
(Digital Access) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าถึง สื่อและข้อมูล
เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่องทางการเข้าถึง
สื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจ ิทัล วิธีการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล

|97

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of The National Digital Economy and Society Commission

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดจันทบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด จันทบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดจันทบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 75.7 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เป็ นต้ น ให้ ประชาชนเกิ ดความตระหนั ก และหลี กเลี ่ ยงการกระทำผิ ดกฎหมายออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนิ นชีวิ ต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานภาพการเข้ าใจดิจ ิ ทัล ของประชาชนจัง หวั ด ฉะเชิง เทรา จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 73.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดชลบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด ชลบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดชลบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มีคะแนนสถานภาพอยู ่ที ่ 71.1 คะแนน และเมื่อเที ยบกับสมรรถนะดิจ ิทั ล ทั้ง 9 มิติ แล้ ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนั กและหลีกเลี่ยงการกระทำผิ ดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ ประชาชนทุ กกลุ่ มมีค วามรู ้ และทั กษะที่ เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดชัยนาท
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ชัยนาท จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดชัยนาท คือด้าน ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) มีคะแนนสถานภาพ
อยู่ที่ 80.4 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่ง
พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดตราด
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด ตราด จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดตราด คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 77.4 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะ
ดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลี กเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครนายก
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นครนายก จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ด นครนายก คื อด้ าน การรู ้ เ ท่ า ทั นสื ่ อ และสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 80.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านอาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้งาน
อุปกรณ์ดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า สูญเสีย
การยับยั้งชั่งใจ สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ ประชาชนทุกกลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด นครปฐม จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของกลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด นครปฐม คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ทั ล
(Digital Communication) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 66.8 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ าด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ นต้ น ให้ ประชาชนเกิ ดความตระหนั ก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่ มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนนทบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นนทบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 77.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right) ซึ่งควรมีการให้ความรู้
ด้านการเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้นที่ส าธารณะในยุค ดิจ ิทัล
พื้นที่ส่วนตัว ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดปทุมธานี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ปทุมธานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี คือด้าน การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่
76.2 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนา
ส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้ อ มให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้และทั กษะที่ เหมาะสมกั บการดำเนิ นชี วิต และประกอบอาชี พ
ในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and
Information Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 76.6 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยง
การกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดปราจีนบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ปราจีนบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 71.2 คะแนน และเมื่ อ
เทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมาย
ดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา คื อ ด้ า น การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 75.1 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิจ ิ ท ัล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ทั ล ที่ ต ้อ งเร่ ง พัฒ นาส่ง เสริม คือ
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านช่องทางการซื้อ-ขายสินค้า
ออนไลน์ การรับและให้บริการด้านส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การทำธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การประเมินคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือของตลาด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดเพชรบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด เพชรบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด เพชรบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 70.8 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต้ องเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดระยอง
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ระยอง จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดระยอง คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 83.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุค คล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี ่ยงการกระทำผิ ด
กฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดราชบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ราชบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดราชบุรี คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 76.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) ซึ่งควรมีการให้ความรู้
ด้านช่องทางการซื้อ -ขายสินค้าออนไลน์ การรับและให้บริการด้านส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล การทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตลาด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุค
ดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดลพบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด ลพบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดลพบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มีคะแนนสถานภาพอยู ่ที ่ 76.1 คะแนน และเมื่อเที ยบกับสมรรถนะดิจ ิทั ล ทั้ง 9 มิติ แล้ ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนั กและหลีกเลี่ยงการกระทำผิ ดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกั บการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

|113

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of The National Digital Economy and Society Commission

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสมุทรปราการ
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สมุทรปราการ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่ วนใหญ่ สามารถค้นหาข้ อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้ วยเครื่ องมื อทางดิ จ ิ ทั ล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดสมุทรปราการ คือด้าน การสื่อสารยุ คดิจ ิท ั ล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 87.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่
ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
การเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทัล พื้นที่ส่วนตัว
ขอบเขตของสิ ทธิ และเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้อื ่ น เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจัง หวัด สมุทรสงคราม จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 78.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสื่อและข้อมูล เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ประเภทของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่องทางการเข้าถึงสื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล
วิธีการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสมุทรสาคร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สมุทรสาคร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ดสมุ ทรสาคร คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ คดิจ ิ ท ัล (Digital Communication) มี ค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 78.1 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่
ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมีการให้ความรู ้ ด้าน
อาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล
ที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ
สมาธิส ั้น โรคดิจ ิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสระแก้ว
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด สระแก้ว จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจ ิทัล ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจัง หวัด สระแก้ว คือด้าน แนวปฏิบัติใ นสังคมดิจิทัล
(Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 65.7 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล
ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจ ิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิด
กฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสระบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สระบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชี ว ิ ต ประจำวั น และการทำงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ
กลุ่มตัวแทนจัง หวั ด สระบุรี คือด้าน การสื่อ สารยุค ดิจ ิท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 70.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสิงห์บุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจัง หวัด สิง ห์บุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจ ิทัล ที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม ตัว แทนจัง หวัด สิง ห์บุรี คือด้าน แนวปฏิบัติใ นสังคมดิ จ ิ ทั ล
(Digital Etiquette) มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 62.7 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สุพรรณบุรี จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 66.2 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอ่างทอง
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด อ่างทอง จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด อ่างทอง คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 65.2 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เมื่อรวมคะแนนทั้ง 9 สมรรถนะจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9,955 คน มีผลคะแนนเฉลี่ย
68.3 คะแนน จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี สามารถวิ เ คราะห์ ว ่ า ประชาชนของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจและทัศนคติที่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะต้อง
พัฒนาความรู้ ความตระหนักในส่วนของสมรรถนะด้ านกฎหมายดิ จิ ทั ล ให้ กั บ
ประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยง
ต่อความผิดทางคอมพิวเตอร์และกฎหมาย ให้มีพัฒนาการของสมรรถนะเพิ่ มขึ้น
จากระดับ พื้นฐาน เป็นระดับ ดี
ทั ้ ง นี ้ป ระชาชนของภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ จะต้อ งได้ร ับ การพัฒนา
สมรรถนะทางด้านการเข้าใจดิจิทัลทั้ง 9 ด้านไปจนถึงระดับ ดีมาก เพื่อให้พลเมือง
ไทยมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลชั้นแนวหน้า (Leader Digital Citizenship) ที่สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมนำพาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป
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เปรียบเทียบสถานภาพการเข้าใจดิจิทลั ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด กาฬสินธุ์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 73.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั กและหลีก เลี่ ยงการกระทำผิ ด กฎหมายออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดขอนแก่น
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ขอนแก่น จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด ขอนแก่ น คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 83.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดชัยภูมิ
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด ชัยภูมิ จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด ชัยภูมิ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 68.5 คะแนน และเมื่ อ
เที ย บกั บ สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครพนม
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นครพนม จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด นครพนม คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 77.1 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครราชสีมา
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นครราชสีมา จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของกลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด นครราชสี ม า คื อ ด้ า น การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
และสารสนเทศ (Media and Information Literacy) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 68.6
คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม
คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

|131

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of The National Digital Economy and Society Commission

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดบึงกาฬ
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด บึงกาฬ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดบึงกาฬ คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนนสถานภาพ
อยู่ที่ 76.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่ง
พั ฒนาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ท ั ล (Digital Law) ซึ ่ ง ควรมี การให้ ความรู ้ด ้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดบุรีรัมย์
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด บุรีรัมย์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 70.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุค คล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี ่ยงการกระทำผิ ด
กฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดมหาสารคาม
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด มหาสารคาม จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ด มหาสารคาม คื อ ด้ า น การส ื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ( Digital Communication)
มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 74.6 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะ
ดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ ยงการกระทำผิ ดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดมุกดาหาร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด มุกดาหาร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ด มุ กดาหาร คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ คดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication) มี ค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 78.6 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจทิ ัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
ช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ การรับและให้บริการด้านส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจ ิทัล
การทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตลาด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุก
กลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดยโสธร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ยโสธร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชี ว ิ ต ประจำวั น และการทำงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ป็ น จุ ด เด่ น
ของกลุ่มตั ว แทนจัง หวั ด ยโสธร คือด้าน การรู ้ เ ท่า ทัน สื่ อ และสารสนเทศ (Media and
Information Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 73.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สิทธิและความรับผิดชอบ
(Digital Right) ซึ่ง ควรมีการให้ความรู้ด้านการเข้าใจสิทธิ เสรีภ าพ และความรับผิดชอบ
เมื่อกระทำในพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทัล พื้นที่ส่วนตัว ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึง
การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดร้อยเอ็ด คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพ
อยู่ที่ 71.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่ง
พัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้ านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดเลย
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด เลย จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจัง หวัด เลย คือด้าน การสื่อ สารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 83.0 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้าน
อาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล
ที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ
สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดศรีสะเกษ
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ศรีสะเกษ จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ได้ สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคม
ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Etiquette) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 67.9 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยง
การกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสกลนคร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด สกลนคร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด สกลนคร คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 81.4 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจ ิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านภัยจากการใช้งานอุปกรณ์หรือบริการดิจิทัล เช่น อันตรายจากการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ รอยเท้าดิจิทัลหรือร่องรอยการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประเภท
ของภัยคุกผ่านที่แฝงมาทางไซเบอร์ รวมถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เป็นต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุรินทร์
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจัง หวัด สุร ินทร์ จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด สุรินทร์ คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 65.2 คะแนน และเมื่ อ
เทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมาย
ดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดหนองคาย
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด หนองคาย จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด หนองคาย คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 74.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด หนองบัวลำภู จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะ
ดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด หนองบัวลำภู คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
(Digital Etiquette) มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 66.5 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยง
การกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด อำนาจเจริญ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ด อำนาจเจริ ญ คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีคะแนนสถานภาพอยู ่ที ่ 77.2 คะแนน และเมื่อเที ยบกับสมรรถนะดิจ ิทั ล ทั้ง 9 มิติ แล้ ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งควรมี
การให้ความรู้ด้านอาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้
งานอุปกรณ์ดิจ ิทัลที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม สุขภาพตา โรคซึมเศร้า
สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอุดรธานี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด อุดรธานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดอุดรธานี คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 74.1 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติ
แล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดอุบลราชธานี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด อุบลราชธานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจัง หวัด อุบลราชธานี คือด้าน การรู้เ ท่า ทันสื่อ และสารสนเทศ (Media and
Information Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 76.6 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง 9 มิ ต ิ แ ล้ ว สมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม คื อ กฎหมายดิ จ ิ ทั ล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนั ก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุก กลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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ภาคใต้
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลภาคใต้
ประจำปี พ.ศ. 2563
การประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล เมื่อรวมคะแนนทั้ง 9 สมรรถนะจาก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั ้ ง ภาคใต้ จำนวน 7,811 คน มี ผ ลคะแนนเฉลี ่ ย 68.8 คะแนน
จั ด อยู ่ ใ นระดั บ ดี สามารถวิ เ คราะห์ ว ่ า ประชาชนของภาคใต้ ม ีค วามรู้ ทั ก ษะ
ความเข้าใจและทัศนคติที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องพัฒนาความรู้ ความตระหนักในส่วน
ของสมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทั ล ให้กั บประชาชนของภาคใต้ จนมีพฤติกรรม
หลี ก เลี ่ ย งการกระทำที ่ เ สี ่ ยงต่อ ความผิ ด ทางคอมพิ วเตอร์ แ ละกฎหมาย ให้ มี
พัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มขึ้นจากระดับ พื้นฐาน เป็นระดับ ดี
ทั ้ ง นี ้ ป ระชาชนของภาคใต้ จ ะต้ อ งได้ ร ั บ การพั ฒ นาสมรรถนะทางด้ า น
การเข้าใจดิจิทัลทั้ง 9 ด้านไปจนถึงระดับ ดีมาก เพื่อให้พลเมืองไทยมีความรู้
ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่ก ารเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชั้นแนวหน้า (Leader Digital Citizenship) ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมนำพา
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป
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เปรียบเทียบสถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดกระบี่
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวัด กระบี่ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด กระบี่ คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ( Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 76.3 คะแนน และเมื่ อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีค วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมกั บ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

้เท่าทันสื่อและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2563
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดชุมพร
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด ชุมพร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด ชุ ม พร คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ( Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 73.4 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดตรัง
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ตรัง จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะดิจิทัลที่
เป็ น จุ ด เด่ น ของกลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด ตรั ง คื อ ด้ า น การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ
(Media and Information Literacy) มีค ะแนนสถานภาพอยู ่ท ี่ 69.5 คะแนน และเมื่ อ
เทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ การเข้าถึง
(Digital Access) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าถึง สื่อและข้อมูล
เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่องทางการเข้าถึง
สื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล วิธีการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจังหวั ด นครศรีธรรมราช จัดอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต
เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สมรรถนะดิจิทัล
ที ่ เป็ นจุ ดเด่ น ของกลุ ่ ม ตั ว แทนจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ทั ล
(Digital Communication) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 89.2 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สุขภาพดียุคดิจิทัล
(Digital Health) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านอาการผิดปกติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิด
จากผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม
สุขภาพตา โรคซึมเศร้า สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ สมาธิสั้น โรคดิจิทัลอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนราธิวาส
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด นราธิวาส จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จั ง หวั ดนราธิ วาส คื อด้ าน การสื ่ อ สารยุ คดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication) มี ค ะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 70.3 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดปัตตานี
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ปัตตานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตั ว แทนจั ง หวั ด ปั ต ตานี คื อ ด้ า น การสื ่ อ สารยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 80.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจ ิทัล ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ สิท ธิแ ละความรับผิดชอบ (Digital Right)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านการเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อกระทำในพื้ นที่
สาธารณะในยุคดิจิทัล พื้นที่ส่วนตัว ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการกระทำที่เป็น
การละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทั กษะที่
เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพังงา
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัลของประชาชนจังหวั ด พังงา จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึ ง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทน
จังหวัดพังงา คือด้าน การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มีคะแนนสถานภาพอยู ่ที ่ 78.5 คะแนน และเมื่อเที ยบกับสมรรถนะดิจ ิทั ล ทั้ง 9 มิติ แล้ ว
สมรรถนะดิจ ิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ การเข้าถึง (Digital Access) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ าถึงสื่อและข้อมูล เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ต ประเภทของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่องทางการเข้าถึงสื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล
วิธีการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพัทลุง
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด พัทลุง จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ได้ สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด พัทลุง คือด้าน การสื่อสารยุคดิจทิ ัล
(Digital Communication) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 68.1 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุก กลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดภูเก็ต
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ภูเก็ต จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล
การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้ สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่น
ของกลุ ่ มตั ว แทนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต คื อด้ าน การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และสารสนเทศ (Media and
Information Literacy) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 66.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะ
ดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
ซึ ่ ง ควรมี ก ารให้ ค วามรู ้ ด ้ า นกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการ
กระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดยะลา
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิ ทัล ของประชาชนจัง หวั ด ยะลา จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ได้ สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัด ยะลา คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล
(Digital Communication) มี ค ะแนนสถานภาพอยู ่ ท ี ่ 64.8 คะแนน และเมื ่ อ เที ย บกั บ
สมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล
(Digital Law) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เช่ น พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อมูล ส่ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุก กลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดระนอง
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนจังหวัด ระนอง จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดระนอง คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 72.9 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่ง พัฒนาส่ง เสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law) ซึ่ง ควรมีการให้ค วามรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสงขลา
สถานภาพการเข้ าใจดิจ ิท ัล ของประชาชนจั งหวั ด สงขลา จัดอยู่ในเกณฑ์ พื้นฐาน
หมายถึ ง ประชาชนโดยส่ ว นใหญ่ สามารถเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ แนวทางปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัลได้
สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มตัวแทนจังหวัดสงขลา คือด้าน แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
(Digital Etiquette) มีคะแนนสถานภาพอยู่ที่ 67.7 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล
ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจ ิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิท ัล (Digital Law)
ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิ ด
กฎหมายออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับ
การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล
สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ของประชาชนจังหวัด สตูล จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี หมายถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทางดิจ ิทัล
ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของกลุ่ม
ตัวแทนจังหวัดสตูล คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิท ัล (Digital Communication) มีคะแนน
สถานภาพอยู่ที่ 77.4 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว สมรรถนะดิจิทัล
ที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ การเข้าถึง (Digital Access) ซึ่งควรมีการให้ความรู้ด้านการใช้
งานอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสื่อและข้อมูล เช่น ลักษณะของอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภท
ของข้อมูลสื่อดิจิทัล ช่องทางการเข้าถึงสื่อและแพลตฟอร์มของสื่อดิจิทัล วิธีการเข้าถึงข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานภาพการเข้าใจดิจ ิทัล ของประชาชนจัง หวัด สุร าษฎร์ธานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี
หมายถึง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ สามารถค้นหาข้อมูล ใช้ข้อมูล และสื่อสารด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัล ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะดิจิทัลที่เป็นจุดเด่นของ
กลุ่มตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือด้าน การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication)
มีค ะแนนสถานภาพอยู่ที่ 74.8 คะแนน และเมื่อเทียบกับสมรรถนะดิจ ิทัล ทั้ง 9 มิติแล้ว
สมรรถนะดิจิทัลที่ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม คือ กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ซึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เป็นต้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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ภาคผนวก

ผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จำแนกตามจังหวัด
จังหวัด
ประเทศไทย
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
37,776
1,491
430
451
527
430
514
424
606
425
442
430
581
434

ร้อยละ
100
3.9
1.1
1.2
1.4
1.1
1.4
1.1
1.6
1.1
1.2
1.1
1.5
1.1

คะแนน
เฉลี่ย
68.6
70.3
79.1
82.4
68.5
61.3
70.9
71.3
69.8
67.3
73.7
63
68.7
73.3

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน
10,268
473
256
326
121
31
242
163
174
78
228
29
170
161

ร้อยละ
27.2
31.7
59.5
72.3
23
7.2
47.1
38.4
28.7
18.4
51.6
6.7
29.3
37.1

คน
14,695
716
127
117
289
63
170
183
243
202
113
196
246
193

ร้อยละ
38.9
48
29.5
25.9
54.8
14.7
33.1
43.2
40.1
47.5
25.6
45.6
42.3
44.5

คน
12,469
297
47
8
114
314
98
78
188
142
99
200
158
80

ร้อยละ
33
19.9
10.9
1.8
21.6
73
19.1
18.4
31
33.4
22.4
46.5
27.2
18.4

คน
344
5
0
0
3
22
4
0
1
3
2
5
7
0

ร้อยละ
0.9
0.3
0
0
0.6
5.1
0.8
0
0.2
0.7
0.5
1.2
1.2
0

จังหวัด
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
544
455
411
492
464
451
492
622
461
469
429
456
463
428
442
475

ร้อยละ
1.4
1.2
1.1
1.3
1.2
1.2
1.3
1.6
1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.3

คะแนน
เฉลี่ย
67
64.5
70.1
59.7
74.6
63.5
71.8
63.9
82.1
66.2
75.2
66.9
68.6
70.3
65.6
70.9

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน
142
33
197
1
166
55
170
90
420
119
167
87
104
152
51
147

ร้อยละ
26.1
7.3
47.9
0.2
35.8
12.2
34.6
14.5
91.1
25.4
38.9
19.1
22.5
35.5
11.5
30.9

คน
174
187
123
88
268
116
232
230
38
133
174
211
254
196
225
240

ร้อยละ
32
41.1
29.9
17.9
57.8
25.7
47.2
37
8.2
28.4
40.6
46.3
54.9
45.8
50.9
50.5

คน
218
234
85
391
29
275
89
296
3
214
86
153
105
79
165
88

ร้อยละ
40.1
51.4
20.7
79.5
6.3
61
18.1
47.6
0.7
45.6
20
33.6
22.7
18.5
37.3
18.5

คน
10
1
6
12
1
5
1
6
0
3
2
5
0
1
1
0

ร้อยละ
1.8
0.2
1.5
2.4
0.2
1.1
0.2
1
0
0.6
0.5
1.1
0
0.2
0.2
0

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
526
456
482
423
443
478
475
430
505
418
457
473
467
628
484
442

ร้อยละ
1.4
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3
1.3
1.1
1.3
1.1
1.2
1.3
1.2
1.7
1.3
1.2

คะแนน
เฉลี่ย
68.4
64.2
73.6
65.6
73
70.7
64.2
71.9
66.2
61.8
60.3
74.8
62.8
69.2
72.5
73.2

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน
164
41
193
65
120
132
77
216
99
44
6
200
29
200
223
183

ร้อยละ
31.2
9
40
15.4
27.1
27.6
16.2
50.2
19.6
10.5
1.3
42.3
6.2
31.8
46.1
41.4

คน
210
219
226
217
257
243
168
85
198
183
92
221
178
224
203
209

ร้อยละ
39.9
48
46.9
51.3
58
50.8
35.4
19.8
39.2
43.8
20.1
46.7
38.1
35.7
41.9
47.3

คน
144
192
60
138
64
96
224
127
198
187
349
51
253
200
54
49

ร้อยละ
27.4
42.1
12.4
32.6
14.4
20.1
47.2
29.5
39.2
44.7
76.4
10.8
54.2
31.8
11.2
11.1

คน
8
4
3
3
2
7
6
2
10
4
10
1
7
4
4
1

ร้อยละ
1.5
0.9
0.6
0.7
0.5
1.5
1.3
0.5
2
1
2.2
0.2
1.5
0.6
0.8
0.2

จังหวัด
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
528
488
483
524
449
486
469
421
446
449
519
451
538
419
444
443

ร้อยละ
1.4
1.3
1.3
1.4
1.2
1.3
1.2
1.1
1.2
1.2
1.4
1.2
1.4
1.1
1.2
1.2

คะแนน
เฉลี่ย
68.3
61.7
68.9
68.6
76
69.3
70
81
61.1
79.2
63.2
73.3
63.7
71.8
78.2
74

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน
78
49
130
186
278
70
140
289
24
275
54
218
76
119
302
96

ร้อยละ
14.8
10
26.9
35.5
61.9
14.4
29.9
68.6
5.4
61.2
10.4
48.3
14.1
28.4
68
21.7

คน
314
141
192
168
132
318
218
108
169
160
192
173
156
236
135
297

ร้อยละ
59.5
28.9
39.8
32.1
29.4
65.4
46.5
25.7
37.9
35.6
37
38.4
29
56.3
30.4
67

คน
134
293
157
160
38
97
110
23
243
14
263
59
296
62
7
48

ร้อยละ
25.4
60
32.5
30.5
8.5
20
23.5
5.5
54.5
3.1
50.7
13.1
55
14.8
1.6
10.8

คน
2
5
4
10
1
1
1
1
10
0
10
1
10
2
0
2

ร้อยละ
0.4
1
0.8
1.9
0.2
0.2
0.2
0.2
2.2
0
1.9
0.2
1.9
0.5
0
0.5

จังหวัด
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
481
492
634
445
529
406
496
470
439
540
466
425
513
438
548
571

ร้อยละ
1.3
1.3
1.7
1.2
1.4
1.1
1.3
1.2
1.2
1.4
1.2
1.1
1.4
1.2
1.5
1.5

คะแนน
เฉลี่ย
72.3
61.5
67.6
59.1
66.4
62.3
70.7
60.7
69
61.8
61
71.3
68
64.2
59.1
68.9

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน
190
31
152
2
120
23
176
3
151
35
43
119
102
59
5
128

ร้อยละ
39.5
6.3
24
0.4
22.7
5.7
35.5
0.6
34.4
6.5
9.2
28
19.9
13.5
0.9
22.4

คน
203
119
222
59
231
179
198
105
163
142
137
213
258
132
101
244

ร้อยละ
42.2
24.2
35
13.3
43.7
44.1
39.9
22.3
37.1
26.3
29.4
50.1
50.3
30.1
18.4
42.7

คน
84
327
253
371
173
202
121
357
122
353
277
92
152
236
429
197

ร้อยละ
17.5
66.5
39.9
83.4
32.7
49.8
24.4
76
27.8
65.4
59.4
21.6
29.6
53.9
78.3
34.5

คน
4
15
7
13
5
2
1
5
3
10
9
1
1
11
13
2

ร้อยละ
0.8
3
1.1
2.9
0.9
0.5
0.2
1.1
0.7
1.9
1.9
0.2
0.2
2.5
2.4
0.4

ผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จำแนกตามช่วงวัย
Generation
Baby Boomer
Generation X
Generation Y
Generation Z

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
คน
ร้อยละ
7,521 19.90
9,141 24.20
10,653 28.20
10,461 27.70

คะแนน
เฉลี่ย
66.60
68.40
69.70
69.00

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1,369 31.70 3,062 48.00 2,996 19.90 94.00 0.30
2,118 18.20 3,815 40.70 3,109 39.80 99.00 1.20
3,097 23.20 4,135 41.70 3,333 34.00 88.00 1.10
2,708 29.10 4,659 38.80 3,031 31.30 63.00 0.80

ผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จำแนกตามระดับรายได้
ระดับรายได้
รายได้ต่ำ
รายได้ปาน
กลางต่ำ
รายได้ปาน
กลางสูง
รายได้สูง

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
คน
ร้อยละ
25,454
67.4

66.6

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพื้นฐาน
ระดับปรับปรุง
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1,369 24.1 3,062 39.8 2,996 35.2
94
0.9

คะแนน
เฉลี่ย

5,652

15

68.4

2,118

24.8

3,815

39.2

3,109

34.9

99

1.2

6,229

16.5

69.7

3,097

40.7

4,135

35.4

3,333

23.1

88

0.7

419

1.1

69

2,708

43.9

4,659

34.6

3,031

21.2

63

0.2

ผลการสำรวจสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จำแนกตามหมวดหมู่อาชีพ
หมวดหมู่อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ/
ลูกจ้างของรัฐ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/องค์กร
อิสระ
เจ้าของกิจการ/
ผู้ประกอบการ/
ประกอบธุรกิจ

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
คะแนน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
คน
ร้อยละ

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
คน ร้อยละ

ระดับดี
คน ร้อยละ

ระดับพื้นฐาน
คน ร้อยละ

ระดับปรับปรุง
คน ร้อยละ

6,215

16.5

66.3

1,120

18

2,541

40.9

2,487

40

67

1.1

5,637

14.9

70.8

2,013

35.7

1,912

33.9

1,663

29.5

49

0.9

1,988

5.3

68.8

503

25.3

815

41

642

32.3

28

1.4

หมวดหมู่อาชีพ
ส่วนตัว/เจ้าของ
ร้านค้า
นักเรียน
นักศึกษา
พนักงาน ลูกจ้าง
เอกชน/โรงงาน
อุตสาหกรรม
พ่อบ้าน แม่บ้าน
หรือผู้ประกอบ
อาชีพทีไ่ ม่ได้รับ
รายได้
ว่างงาน

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
คะแนน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
คน
ร้อยละ

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
คน ร้อยละ

ระดับดี
คน ร้อยละ

ระดับพื้นฐาน
คน ร้อยละ

ระดับปรับปรุง
คน ร้อยละ

13,089

34.6

69.1

3,888

29.7

5,304

40.5

3,806

29.1

91

0.7

3,341

8.8

71.2

1,207

36.1

1,214

36.3

894

26.8

26

0.8

1,251

3.3

65.9

242

19.3

495

39.6

495

39.6

19

1.5

1,296

3.4

64.8

236

18.2

464

35.8

583

45

13

1

หมวดหมู่อาชีพ
อาชีพอิสระ/
รับจ้าง/ฟรีแลนซ์

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
คะแนน
ทั้งหมด
เฉลี่ย
คน
ร้อยละ
4,959

13.1

67.3

ระดับสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Level)
ระดับดีมาก
คน ร้อยละ
1,059

21.4

ระดับดี
คน ร้อยละ
1,950

39.3

ระดับพื้นฐาน
คน ร้อยละ
1,899

38.3

ระดับปรับปรุง
คน ร้อยละ
51

1

