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ความเหล่ือมล า้ทางด้านชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย 
ฐิติมา ปานศรี1 

เทอดศกัดิ์ ชมโต๊ะสวุรรณ2 

1. บทน า 
สงัคมในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชป้ระโยชน์

และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าจากเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตถูกน ามาใช้
ประโยชนแ์ละมีการเพิ่มขึน้ของขอ้มลูสารสนเทศมากขึน้ (วิวฒัน ์มีสวุรรณ,์ 2559) ท าใหผู้ค้นสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลู องคค์วามรู ้ทัง้ยงัเป็นช่องทางที่สามารถใหผู้ค้นทั่วโลกติดต่อส่ือสารกันไดง้่ายขึน้ โดย
ผ่านทางคอมพิวเตอรซ์ึ่งส่วนใหญ่จะถกูน ามาใชใ้นการท างานและหาขอ้มลูต่างๆ พรอ้มกนันีย้งัมีการ
มุ่งเนน้ใหน้ ามาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ประพรรธน ์พละชีวะ และคณะ, 2560) โดยที่
โทรศพัทม์ือถือไดถ้กูน ามาพฒันาจนการท างานสามารถเป็นไดม้ากกว่าการโทรเขา้และรบัสาย ผูค้น
ใชโ้ทรศัพทม์ือถือพกพาไปทุกที่โดยเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตและเปล่ียนการติดต่อส่ือสารเป็นผ่านทาง
สั งคมออนไลน์มากขึ ้น  ทั้ ง นี ้  เ มื่ อ เทค โนโลยี ดิ จิ ทัล เ ข้ามามีบทบาทในชี วิ ตของผู้คน 
มากขึน้ การใชป้ระโยชนถ์กูน ามาใชใ้นทุกภาคส่วน ทัง้ภาคประชาชน ภาครฐั หรือแมแ้ต่ภาคเอกชน  
อาทิ เพิ่มช่องทางการเรียนรู ้ช่วยลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการท างานลง และยังเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจ การคา้ขายสามารถเกิดขึน้ทั่ วโลกในเวลา
อนัรวดเรว็  

รฐับาลไทยในปัจจุบนัใหค้วามส าคัญและมีนโยบายการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศให้
กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่สามารถขับเคล่ือนโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเ์น็ตเขา้มา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (พระราชบญัญัติพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2560) ทัง้นีไ้ดม้ี
การวางแผนนโยบายดงักล่าวขบัเคล่ือนผ่านกรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น แต่ทั้งนี ้ด้วย
ขอ้จ ากดัหลายประการท่ีจะท าใหพ้ืน้ท่ีทัง้ประเทศกลายเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย มีปัจจัยหลายอย่างที่ท  าใหก้ารใชป้ระโยชนแ์ละการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัไม่
สามารถครอบคลมุในทกุพืน้ โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในชนบทหรือพืน้ท่ีห่างไกลความเจรญิซึง่มี
ความแตกต่างจากกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองอย่างชดัเจน นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอีกหลายดา้นท่ีท าให้
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกพืน้ที่  (ส านักงานคณะกรรมการกิจการ

 
1 นกัศึกษาหลกัสตูรเศรษศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั สถาบนัเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  
2 ผูช้่วยศาสตราจารย,์ สถาบนัเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
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กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553) จนท าใหส่ิ้งเหล่านีก้ลายเป็น
ความเหล่ือมล า้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนีจ้ากรายงานของ The Human Development 
Report 2010 โดย United Nations Development Program (UNPD) มีการระบวุ่า ประเทศที่ประสบ
ความส าเรจ็ในน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจ้ะเป็นประเทศที่สามารถเพิ่มความเติบโตทางเศรษฐกจิ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได ้โดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่บทบาทในการขจัดปัญหาความ
ยากจนในประเทศที่ก าลงัพฒันา ทัง้ยงัสามารถลดช่องว่างทางสงัคม เศรษฐกิจ และพืน้ที่ในชนบทท่ี
อยู่ในภาวะแปลกแยกได ้(บดินทร ์รศัมีเทศ, 2555) ซึ่งในปัจจุบนัตอ้งยอมรบัว่าเทคโนโลยีดิจิทลัได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจยัที่ส  าคัญในการด าเนินชีวิตของผูค้นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อความไม่เท่า
เทียมกันหรือความเหล่ือมล า้ในการเขา้ถึงทรพัยากรอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการด าเนินชีวิตเกิดขึน้ 
(ชาย โพธิตา, 2557) ส่ิงดงักล่าวจึงท าใหส้งัคมเกิดความเหล่ือมล า้ขึน้ได ้  

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาถึงความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิต
ดิจิทลัของประชาชนในประเทศไทย จากพฤติกรรม 3 ดา้นหลกัดงักล่าวขา้งตน้ ในความเป็นชีวิดิจิทลั
ของประชาชน ไดแ้ก่ การใช้เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และการใชก้าร
ส่ือสารแบบเวลาจรงิ เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยท าการวิเคราะหใ์น 4 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติปัจเจกบคุคล มิติเมืองและชนบท มิติภมูิภาค และมิติจงัหวดั เพื่อเป็นประโยชนต์่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งใน
การน าขอ้มลูที่ไดไ้ปพฒันาและแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล า้ ทัง้ยงัสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้ถึง
และใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ของประเทศไทยในอนาคตไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน เพื่อน าประเทศไทยไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทลัที่ยั่งยืนอย่างแทจ้รงิ 

 
2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชข้อ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) โดยเป็นขอ้มลูดิบ (Raw Data) 
โครงการการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครวัเรือนชว่งปี พ.ศ.2556 - 
2560 ซึ่งขอ้มลูดิบดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่จดัเก็บและรวบรวมโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ซึ่งท าการจดัเก็บ
ทกุปี และส ารวจครอบคลมุทัง้ประเทศ โดยใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่งประชากรไทยทั่วประเทศ ซึง่ผูว้จิยั
ไดใ้ชเ้ครื่องมือในการวจิยั ดงันี ้

2.1 การวิเคราะหด์ัชนีชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย  
ดัชนีชีวิตดิจิทัลค านวณจากความแตกต่างของพฤติกรรมการด าเนินชีวิตดิจิทัลของแต่ละ

ปัจเจกบุคคลใน 3 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย 1) รูปแบบพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ สถานที่ใช้
อินเทอรเ์น็ต ความเร็วอินเทอรเ์น็ต อุปกรณก์ารเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต ค่าใชจ้่ายอินเทอรเ์น็ต ความถ่ีใน
การใช้งานอินเทอรเ์น็ต การซือ้สินค้าและบริการทางอินเทอรเ์น็ต 2) รูปแบบพฤติกรรมการใช้
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก่ อุปกรณใ์นการใชค้อมพิวเตอร ์สถานที่ในการใชค้อมพิวเตอร ์ความถ่ี
ในการใชง้านคอมพิวเตอร ์กิจกรรมในการใชง้านคอมพิวเตอร ์อาทิเช่น การท างาน การเรียน เล่นเกม 
บันเทิง เป็นตน้ 3) รูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารแบบเวลาจริง ไดแ้ก่ การมีโทรศัพทม์ือถือใชง้าน 
ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อเดือน  การใชโ้ทรศัพทม์ือในการสนนทนา การส่งขอ้มลู การคน้หาขอ้มลู การใช้
อีเมล ์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ทั้งนีก้ารวิเคราะหก์ าหนดให้
รูปแบบพฤติกรรมชีวิตดิจิทลัในแต่ละดา้นมีคะแนน 0 – 100 คะแนน โดยมีสตูรการค านวณค่าดชันี
ทัง้ 4 ดชันี ดงันี ้

 ดัชนีการใช้เครือข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

( )
=

=
n

i

ii EE
1

100  

 ดัชนีการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

( )
=

=
n

i

iiCC
1

100  

  ดัชนีการสื่อสารแบบเวลาจริง 

( )
=

=
n

i

iiMM
1

100  

ดัชนีชีวติดิจิทัล 
( )MCED MCE  ++=  

โดยที่ E คือ ดชันีการใชเ้ครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
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   คือ ค่าน า้หนกัของดชันีการใชเ้ครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ( E )   
ดชันีการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(C ) และดชันีการส่ือสารแบบเวลาจรงิ(M ) 
n    คือ จ านวนพฤติกรรมย่อยของแต่ละกลุ่มดชันี 
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2.2 การวิเคราะหค์วามเหลื่อมล า้ทางด้านชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย  
การวิจยันีว้ิเคราะหค์วามเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทลัโดยใชด้ชันีจีนี (Gini index) ซึ่งเป็น

วิธีการวัดความเหล่ือมล า้เพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายของขอ้มูล ส่วนใหญ่นิยม
น ามาประยุกตใ์ชใ้นดา้นการวดัการกระจายรายได ้ทัง้นีด้ชันีจีนียงัสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้ับการ
วดัค่าความเหล่ือมล า้ในดา้นอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย อาทิเช่น รายงานขอ้มลูสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค
ด้านการศึกษา (Gini Coefficient of Education) จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ดังนั้นการวิจัยนีจ้ึงไดใ้ชด้ัชนีจีนีในการศึกษาดว้ย
เช่นกัน ซึ่งการวิจยันีใ้ชด้ชันีจีนีแบบถ่วงน า้หนกั (Weighted Gini index) เพื่อน ามาค านวณค่าความ
เหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทลัโดยโดยใชค้ะแนนของแต่ละปัจเจกบคุคลที่ไดม้าจากการค านวณหาค่า
ดัชนีชีวิตดิจิทัลมาแลว้ขา้งตน้  ทั้งนีค้่าดัชนีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลที่ค  านวณไดจ้ากวิธี
ดชันีจีนีนัน้จะอยู่ระหว่าง 0 – 100  โดยที่ ค่า 0 หมายถึง มีความเสมอภาคหรือไม่มีสถานการณค์วาม
เหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลเลย และ ค่า 100 หมายถึง มีสถานการณค์วามเหล่ือมล า้รุนแรงที่สุด 
โดยใชส้ตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่ X คือ สดัส่วนของประชากรสะสม 

Y คือ สดัส่วนของค่าดชันีชีวิตดิจิทลัสะสม 
P คือ จ านวนประชากรสะสม 
L คือ ค่าดชันีชีวิตดิจิทลัสะสม 
S คือ จ านวนของแต่ละแบบส ารวจ 
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 คือ ดชันีชีวิตดิจิทลัของแต่ละตวัอย่างส ารวจ   
 คือ ค่าถ่วงน า้หนกัแบบแซมป้ิงของแต่ละแบบส ารวจ 
n คือ จ านวนตวัอย่างของกลุ่มส ารวจในแต่ละกลุ่มประชากร 
i คือ ตวัหอ้ยของตวัอย่างส ารวจสะสม 
k คือ ตวัหอ้ยของตวัอย่างส ารวจที่จดัเรียงแลว้  
 

การค านวณหาดชันีชีวิตดิจิทัลและความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย ได้
แยกวิเคราะหเ์ป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติปัจเจกบคุคล 2) มิติเมืองและชนบท 3) มิติภูมิภาค และ 4) มิติ
จงัหวดั โดยเปรียบเทียบในช่วง 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้จากที่กล่าวมาขา้งตน้
สามารถสรุปแนวคิดไดด้งัภาพท่ี 1 
 
ภาพท่ี 1 แนวคิดการค านวณหาดชันีชวีิตดจิิทลัและความเหล่ือมล า้ทางดา้นชวีิตดิจิทลั 

 

 
 

 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 การวิเคราะหด์ชันีชีวติดิจทิัล 

ในช่วง 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ที่ผ่านมา การใชช้ีวิตดิจิทลัของคนไทยในภาพรวม
ระดบัประเทศมีแนวโนม้คะแนนสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 23.39 คะแนน ในปี พ.ศ. 2556  เป็น 32.90 
คะแนน ในปี พ.ศ. 2560 แต่อย่างไรก็ตามชีวิตดิจิทัลของคนไทยโดยเฉล่ียยังได้คะแนนต ่ากว่า
ครึ่งหนึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเมื่อดูคะแนนของรูปแบบพฤติกรรมชีวิตดิจิทลัดา้นต่างๆ 
พบว่า คนไทยพฤติกรรมชีวิตดิจิทัลดา้นการใชอ้ินเทอรเ์น็ตและดา้นการส่ือสารแบบเวลาจริงเพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่พฤติกรรมชีวิตดิจิทลัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ลบัลดลงอย่างมาก 
ทั้งนีเ้นื่องมาจากคนส่วนใหญ่เนน้การใชเ้ทคโนโลยีผ่านทางสมารท์โฟน (Smart phone) และแท็ป
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เ ล็ท (Tablet)  ซึ่ งสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ (Life style)  ของคนทั่ วไปมากกว่าการใช้
คอมพิวเตอรพ์ีซีแบบตัง้โต๊ะและแบบโน๊ตบุ๊คพกพาซึ่งมักใชก้ันในแวดวงการศึกษาและการท างาน
เฉพาะทางเท่านัน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
 
ภาพท่ี 2 ดชันีชวีิตดจิิทลัและรูปแบบพฤติกรรมชวีิตดิจิทลัดา้นต่างๆ  ในมิติปัจเจกบคุคล 

 
 
 ในระดบัมิติเมืองและชนบท คนในเมืองมีชีวิตดิจิทลัเฉล่ียสงูกว่าคนในชนบททุกปี ในเมือง
จาก 30.56 คะแนน ใน พ.ศ. 2556 ขยบัขึน้เป็น 38.90 คะแนน ใน พ.ศ. 2560 และชนบทจาก 19.61 
คะแนน ใน พ.ศ. 2556 ขยบัขึน้เป็น 28.03 คะแนน ใน พ.ศ. 2560 แสดงในภาพท่ี 3 ทัง้นีแ้นวโนม้ชีวติ
ดิจิทลัทัง้ในเมืองและชนบทเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีทิศทางที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่น่า
สงัเกตว่ายงัคงมีช่องว่างระหว่างชีวิตดิจิทลัของคนเมืองและคนชนบทและขนาดของช่องว่างดงักล่าว
ยงัไม่ไดล้ดลงอย่างมีนยัส าคญัแมเ้วลาผ่านไป 5 ปี แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาประเทศที่ผ่านมาส่งผล
ใหช้ีวิตดิจิทัลของคนเมืองและคนชนบทเจริญเติบโตขึน้ในอัตราเดียวกันซึ่งยังขาดการมุ่งเนน้การ
ยกระดับชีวิตดิจิทัลของคนชนบทใหท้ัดเทียมคนเมือง ช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตดิจิทัลของคน
เมืองและคนชนบทจึงไม่ไดล้ดลง  
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ภาพท่ี 3 ดชันีชวีิตดจิิทลัในมติิเมอืงและชนบท

 
 

 
จากภาพที่ 4 ในระดับภูมิภาค คนกรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 ชีวิตดิจิทัลเฉล่ียมากที่สุด 

ที่คะแนน 36.85 41.51 43.48 45.62 และ 47.33 ตามล าดับ อันดับที่ 2 คือคนภาคกลาง เป็นที่น่า
สงัเกตว่าคนภาคใตม้ีพฒันาการทางดา้นชีวิตดิจิทลัเร็วกว่าคนภาคเหนือโดยแซงคนภาคเหนือจาก
อนัดบัท่ี 4 ขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 3 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา ในขณะที่คนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีชีวิตดิจิทลัเฉล่ียนอ้ยที่สดุอย่างตอ่เนื่องที่คะแนน 19.79 22.44 23.78 24.74 และ 27.67 ตามล าดบั 
ซึ่งทัง้นีค้นกรุงเทพฯมีชีวิตดิจิทลัสงูกว่าคนในภูมิภาคอื่นอย่างชดัเจน ในขณะที่ระดบัชีวิตของคนใน
ภมูิภาคอื่นๆเกาะกลุ่มใกลเ้คียงกนั  ทัง้นีภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งมีอนัดบันอ้ยที่สดุอาจเป็นเพราะ
พืน้ที่ทุรกันดารเป็นส่วนใหญ่ คนในวัยแรงงานอพยพเขา้มาท างานในเมือง คนที่ยังอยู่ในพืน้ที่ส่วน
ใหญ่เป็นคนวัยเด็กและคนวยัชราซึ่งขาดความรูค้วามสามารถและขาดทุนทรพัยใ์นการเขา้ถึงชีวิต
ดิจิทลั การลงทนุของธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงค่อนขา้งนอ้ยซึ่งท าใหค้วามเจริญ
น้อยตามไปดว้ย ทั้งนีร้ัฐบาลอาจมีการเพิ่มนโยบายให้คนกลับไปท างานบา้นเกิดจะเป็นตัวช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดความเจริญที่จะมาพรอ้มการสรา้งการอุปโภคบริโภคและการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆจะตามมาดว้ยเช่นกนั  ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดบัและพฒันาดา้น
ชีวิตดิจิทลัในภมูิภาคอื่นๆใหท้ดัเทียมกรุงเทพมากขึน้ 
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ภาพท่ี 4 ดชันีชวีิตดจิิทลัในมติิภมูิภาค 
 

 
 
ในระดบัจงัหวดั ทุกจงัหวดัมีทิศทางชีวิตดิจิทลัที่ดีขึน้ ค่าดชันีนอ้ยสดุ พ.ศ.2556 และขยบั

ขึน้มากสุด พ.ศ. 2560 โดยคนกรุงเทพฯ ยังคงครองอันดับ 1 ชีวิตดิจิทัลเฉล่ียมากที่สุดในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่คนนนทบุรีครองอันดบัที่ 2 มาในอดีตแต่ถูกคนปทุมธานีและภูเก็ตแซงขึน้มา
เป็นอนัดบัที่ 2 และ 3 ใน 2 ปีหลงั ท าใหค้นนทบุรีตกลงมาเป็นอนัดบัที่ 4 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่
คนแม่ฮ่องสอนไดค้ะแนนชีวิตดิจิทัลเฉล่ียนอ้ยที่สุดในประเทศติดต่อกันมาในอดีต แต่มีการเติบโต
อย่างกา้วกระโดดส่งผลใหใ้นปี พ.ศ. 2560 คนแม่ฮ่องสอนอนัดบัดีขึน้มา 3 อนัดบั โดยที่คนสกลนคร 
คนนราธิวาส และคนหนองคาย ขึน้แท่นอันดับชีวิตดิจิทลัเฉล่ียนอ้ยที่สุด อันดับที่ 1 2 และ 3 แทน  
ดงัแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ทั้งนีจ้ะสังเกตไดว้่าจังหวัดที่มีค่าดัชนีชีวิตดิจิทัลมากที่สุดและน้อยที่สุดผลที่ไดม้ีความ
สอดคลอ้งกับค่าดัชนีชีวิตดิจิทัลของภูมิภาคของจังหวัดนั้นๆ ดังนั้นนโยบายที่รัฐบาลกระตุน้ตาม
ภูมิภาคจะส่งผลลงสู่จงัหวดัเช่นเดียวกัน โดยที่เมื่อวิเคราะหแ์ยกรายจงัหวดัสามารถท าใหร้ฐับาลได้
ทราบว่าจงัหวดัใดมีระดบัปัญหานอ้ยไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและจงัหวดัใดมีระดบัปัญหารุนแรงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท าใหส้ามารถน านโยบายไปส่งเสริมและมุ่นเนน้ดา้นดิจิทลัที่จงัหวดัดงักล่าวได้
ก่อนซึ่งน่าจะช่วยส่งผลต่อการพฒันาในภาพรวมระดบัประเทศไดม้ากที่สดุ   
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ตารางที่ 1 จงัหวดัที่มีดชันีชีวิตดิจิทลั มากที่สดุ 5 อนัดบัแรก พ.ศ. 2556 – 2560  
 
อันดับ 2556 2557 2558 2559 2560 

1 กรุงเทพฯ 
(36.85) 

กรุงเทพฯ  
(41.51) 

กรุงเทพฯ 
(43.48) 

กรุงเทพฯ 
 (45.62) 

กรุงเทพฯ 
(47.33) 

2 นนทบรุ ี
(35.98) 

นนทบรุ ี
(41.24) 

นนทบรุี 
(40.34) 

ภเูก็ต 
(41.06) 

ปทมุธาน ี
(43.66) 

3 ปทมุธาน ี
(31.12) 

ภเูก็ต 
(38.03) 

ปทมุธาน ี
(38.72) 

นนทบรุ ี
(41.05) 

ภเูก็ต 
(41.72) 

4 ภเูก็ต 
(30.72) 

ปทมุธาน ี
(37.55) 

ภเูก็ต 
(38.70) 

ปทมุธาน ี
(40.42) 

นนทบรุ ี
(41.51) 

5 อยธุยา 
(29.68) 

ชลบรุ ี
(35.76) 

ชลบรุี 
(36.34) 

ระยอง 
(38.97) 

ชลบรุ ี
(38.28) 

 
 
ตารางที่ 2 จงัหวดัที่มีดชันีชีวิตดิจิทลั นอ้ยที่สดุ 5 อนัดบัแรก พ.ศ. 2556 – 2560  
 
อันดับ 2556 2557 2558 2559 2560 

1 แม่ฮ่องสอน 
(12.86) 

แม่ฮ่องสอน
(17.92) 

แม่ฮ่องสอน 
(18.81) 

นราธิวาส 
 (18.34) 

สกลนคร 
(22.16) 

2 นราธิวาส 
(15.41) 

หนองบวัล าภ ู
(18.30) 

หนองบวัล าภ ู
(19.22) 

สกลนคร 
(20.33) 

นราธิวาส 
(23.16) 

3 หนองบวัล าภ ู
(16.48) 

ยโสธร 
(18.77) 

เลย 
(19.47) 

เลย 
(20.58) 

หนองคาย 
(23.17) 

4 อ านาจเจรญิ 
(17.03) 

อ านาจเจรญิ 
(18.85) 

อ านาจเจรญิ 
(19.71) 

ศรีสะเกษ 
(21.26) 

แม่ฮ่องสอน 
(23.18) 

5 กาญจนบรุ ี
(17.04) 

เลย 
(18.96) 

หนองคาย 
(20.16) 

มกุดาหาร 
(21.29) 

เลย 
(23.83) 
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3.2 การวิเคราะหค์วามเหลื่อมล า้ทางด้านชีวติดิจิทัล 
ความเหล่ือมล า้ดา้นชีวิตดิจิทัลของประชากรในประเทศไทย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2556 – 2560 ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและมีแนวโนม้ที่ดีขึน้เรื่อย ๆ ความเหล่ือมล า้ลดลง
ทุกปี โดยลดลง จาก 50.63 ใน พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นปีที่มีความเหล่ือมล า้มากสดุ โดยค่อย ๆ  ลดต ่าลง
ทกุปีและนอ้ยที่สดุใน พ.ศ. 2560 เหลือ 42.46 ดงัแสดงในภาพท่ี 5  

เมื่อวิเคราะหใ์นช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2557 อตัราการลดลงของดชันีไม่มากเพียงแค่ 2% แต่
จะสังเกตไดว้่าในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560 ความเหล่ือมล า้ลดลงอย่างรวดเร็วถึงรอ้ยละ 8% ทั้งนี ้
อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานที่ด  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุ
พืน้ท่ีมากขึน้ (อญัธิกา ณ พิบลูย,์ 2556) รวมไปถึงสินคา้และบรกิารทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมีราคา
ถูกลงอย่างมากท าให้ผู้คนทั่ วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ และ
โทรศพัทม์ือถือไดม้ากขึน้และในคุณภาพที่สงูขึน้ ดงันัน้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดจากการ
กระตุน้ใหค้นไทยเขา้ถึงชีวิตดิจิทลัไดอ้ย่างกา้วกระโดด   
 
ภาพท่ี 5 ค่าดชันีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชวีิตดจิิทลัในระดบัปัจเจกบคุคล 
 

 
 

ในมิติเมืองและชนบท สถานการณ์ความเหล่ือมล า้ทั้ง 2 พืน้ที่มีแนวโน้มดีขึน้ทุกปี โดย
ความเหล่ือมล า้ของคนในเมืองมีนอ้ยกว่าคนชนบททุกปีดว้ยเช่นกัน ซึ่งในเมืองจาก 45.84 พ.ศ. 
2556 เหลือ 38.39 ใน พ.ศ. 2560 ส่วนชนบทจาก 51.56 ใน พ.ศ. 2556 เหลือ 44.41 ใน พ.ศ. 2560 
ดงัแสดงในภาพท่ี 6  
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จะสังเกตเห็นไดว้่าในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560 เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด
อย่างมาก ทัง้นีอ้นัเนื่องปัจจยัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าแนวโนม้ความเหล่ือมล า้
จะดีขึน้แต่ในปัจจุบันความเหล่ือมล า้ภายในเมืองและความเหล่ือมล า้ภายในชนบทกลับยังคงมี
ช่องว่างใกลเ้คียงกันกับในอดีต ซึ่งสะทอ้นถึงการพฒันาในดา้นดิจิทัลของคนในเมืองและชนบทไป
พรอ้มๆ กันแต่ความไม่ทั่วถึงของการกระจายตัวของการพัฒนาทั้งภายในเมืองและภายในชนบท
ยงัคงไม่ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา  ดงันัน้วิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวอาจใหม้ีการมุ่ งเนน้พืน้ที่ในชนบท
บางพืน้ที่มากกว่าในเมืองเพื่อลดปัญหาในดา้นความเหล่ือมล า้ใหส้ามารถกระจายไดค้รอบคลมุทกุ
พืน้ที่อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจมีการจดัตัง้ศูนยใ์หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตสาธารณะในชุมชนในชนบท
เพิ่มขึน้ สรา้งความตระหนัก ใหค้วามส าคัญของอินเตอรเ์น็ต และการใหก้ารศึกษาเก่ียวกับการใช้
คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต (สมาน ลอยฟ้า, 2557)  
 
ภาพท่ี 6 ค่าดชันีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชวีิตดจิิทลัในระดบัเมืองและชนบท 

 
 
ในมิติภมูิภาค สถานการณค์วามเหล่ือมล า้มแีนวโนม้ไปในทิศทางเดยีวกนั ลดลงทกุปีตัง้แต่ 

พ.ศ. 2556 - 2560  ยกเวน้ภาคใตจ้าก 49.35 ใน พ.ศ. 2556 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยที่ 49.54 ใน พ.ศ. 2557 
และ 50.05 ใน พ.ศ. 2558 จากนัน้ พ.ศ. 2559 - 2560 ค่าความเหล่ือมล า้ลดนอ้ยลงทกุปีและนอ้ยสดุ
ที่ 41.96 ใน พ.ศ. 2560 ทัง้นีภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทลัมากที่สดุ 
โดยลดลงจาก 52.55 ในปี พ.ศ. 2556 เหลือ 45.36 ในปี พ.ศ. 2560  เคียงคู่มากับภาคเหนือ ภาคใต ้
และภาคกลาง ตามล าดับ โดยที่กรุงเทพฯ มีความเหล่ือมล า้ทางด้านชีวิตดิจิทัลน้อยที่สุดและ
แตกต่างกบัภมูิภาคอื่น ๆ  อย่างโดดเด่นชดัเจน โดยลดลงจาก 41.38 ในปี พ.ศ. 2556 เหลือ 31.93 ใน
ปี พ.ศ. 2560  เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานการณค์วามเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลในภาคเหนือสูง
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ใกลเ้คียงกับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาโดยตลอดและแซงขึน้มาเป็นอันดับ 1 ดว้ยค่าดชันีเท่ากับ 
45.47 ในปี พ.ศ. 2560 ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

การที่ความเหล่ือมล ้าภายในกรุงเทพฯลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดแสดงให้เห็นถึงการมี
ประสิทธิภาพของการแพรก่ระจายความเจรญิอย่างทั่วถึงกว่าในภมูิภาคอื่นๆ  ในขณะท่ีอีก 4 ภมูิภาค
ที่เหลือความเหล่ือมล า้ลดลงอย่างกา้วกระโดดในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560 ปัจจยัหนึ่งน่าจะมาจาก
การที่รฐับาลมีโครงการกระจายสญัญาณอินเทอรเ์น็ตลงตามหมู่บา้นในพืน้ที่ห่างไกลยงัไม่มีโอกาส
เข้าถึงบริการของภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561 ) และอาจมีปัจจัยอื่น
ประกอบดว้ย อาทิเช่น ราคาสินคา้และค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัดิจิทลัมีราคาถกูลง การพฒันา
ทางดา้นการคา้ออนไลน ์การพฒันาระบบขนส่งสินคา้ที่สะดวกรวดเร็วและราคาประหยดั รวมไปถึง
เทคโนโลยีในการช าระเงินที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลใหผู้ค้นในพืน้ที่ห่างไกลความเจริญสามารถเขา้ถึง
สินคา้และบรกิารทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัไดม้ากขึน้และมีชีวิตดิจิทลัดีขึน้ เป็นตน้ 
 
ภาพท่ี 7 ค่าดชันีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชวีิตดจิิทลัในระดบัภมูิภาค 
 

 
 
 
 



56       วารสารประชากรศาสตร ์  ปีที่ 35 ฉบบัท่ี 2 ธันวาคม 2562 

ในระดับจังหวัด ค่าความเหล่ือมล า้มีแนวโน้มดีขึน้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลมากที่สุดอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั โดยลดลงจาก 67.68 ในปี พ.ศ. 2556 เหลือ 51.68 ในปี พ.ศ. 2560 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ
จังหวัดน่าน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2557  และจังหวัดนราธิวาส ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 โดย
ล่าสุดเป็นจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2560 ที่ขึน้มาเป็นอันดับ 2 จากปี พ.ศ. 2556 ที่อยู่ในอันดับที่ 3 
ในขณะที่ ใน ปี พ.ศ. 2560 จงัหวดัน่าน ไม่ไดต้ิดอนัดบัความเหล่ือมล า้ทางด้านชีวิตดิจิทลัมากที่สดุ 
5 อนัดบัแรกแลว้ แต่อย่างไรก็ตามในชว่งปี พ.ศ. 2556 - 2560  กรุงเทพฯ กลบัไม่ไดม้ีความเหล่ือมล า้
ทางดา้นชีวิตดิจิทลันอ้ยเป็นอนัดบั 1 ของประเทศเสมอไป ดว้ยค่าดชันีเท่ากับ 41.38  38.97  37.15  
34.61 และ 31.93 ตามล าดบั โดยเสียอนัดบั 1 ใหก้ับจงัหวดันนทบุรีดว้ยค่าดชันีเท่ากับ 38.35 ในปี 
พ.ศ. 2557 และล่าสดุเสียอนัดบัใหจ้งัหวดัภูเก็ตดว้ยค่าดชันีเท่ากับ 31.53 ในปี พ.ศ. 2560 ดงัแสดง
ในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และภาพท่ี 8 

เมื่ อวิ เคราะห์ภาพรวมของจังหวัด  ความเห ล่ือมล ้า ส่วนม ากอยู่ ในภาคเหนือ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตบ้างจงัหวดั ทัง้นีอ้าจะเนื่องมาจากพืน้ที่และสภาพภูมิประเทศ
ในพื ้นที่ดังกล่าวอาจไม่เอื ้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น พื ้นที่ทิวเขาสลับซับซ้อน  
ท าใหก้ารกระจายไม่สามารถท าใหท้ั่วถึงในพืน้ที่ห่างไกลความเจริญ โดยส่วนใหญ่ยงัคงกระจุกอยู่
ตามจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลักและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเมื่อเทียบกับจังหวัดที่การเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจและพรอ้มดา้นการลงทุนมากกว่าอย่างกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีความเหล่ือมล า้
ดา้นชีวิตดิจิทลันอ้ยกว่า 
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ตารางที่ 3 จงัหวดัที่มีค่าดชันีจีนีดา้นความเหล่ือมล า้ในชีวิตดิจิทลั มากที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
 
อันดับ 2556 2557 2558 2559 2560 

1 แม่ฮ่องสอน 
(67.68) 

แม่ฮ่องสอน 
(62.03) 

แม่ฮ่องสอน 
(59.59) 

แม่ฮ่องสอน 
(58.58) 

แม่ฮ่องสอน 
(51.68) 

2 น่าน 
(58.44) 

น่าน 
(56.28) 

นราธิวาส 
(57.52) 

นราธิวาส 
(58.01) 

ตาก 
(51.68) 

3 ตาก 
(57.20) 

มกุดาหาร 
(55.36) 

ศรีสะเกษ 
(56.23) 

ศรีสะเกษ 
(54.37) 

หนองคาย 
(49.98) 

4 ศรีสะเกษ 
(55.28) 

ศรีสะเกษ 
(55.25) 

ตาก 
(54.85) 

มกุดาหาร 
(54.37) 

นราธิวาส 
(49.85) 

5 บรุีรมัย ์
(55.17) 

ตาก 
(55.20) 

บรุีรมัย ์
(54.83) 

บรุีรมัย ์
(54.17) 

สกลนคร 
(48.78) 

 
ตารางที่ 4 จงัหวดัที่มีค่าดชันีจีนีดา้นความเหล่ือมล า้ในชีวิตดิจิทลั นอ้ยที่สดุ 5 อนัดบัแรก 
 
อันดับ 2556 2557 2558 2559 2560 

1 กรุงเทพฯ 
(41.38) 

นนทบรุ ี
(38.35) 

กรุงเทพฯ 
(37.15) 

กรุงเทพฯ 
(34.61) 

ภเูก็ต 
(31.53) 

2 ภเูก็ต 
(41.45) 

กรุงเทพฯ 
(38.97) 

นนทบรุี 
(39.26) 

ภเูก็ต 
(35.16) 

กรุงเทพฯ 
(31.93) 

3 นนทบรุี 
(41.76) 

ภเูก็ต 
(40.00) 

ชลบรุ ี
(39.28) 

ปทมุธาน ี
(36.69) 

ปทมุธาน ี
(32.80) 

4 ปทมุธาน ี
(42.93) 

ชลบรุ ี
(40.12) 

ปทมุธาน ี
(39.95) 

นนทบรุ ี
(36.96) 

ชลบรุ ี
(32.93) 

5 สมทุรปราการ 
(43.61) 

ปทมุธาน ี
(40.45) 

ภเูก็ต 
(40.27) 

ระยอง 
(37.18) 

นนทบรุ ี
(35.27) 
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ภาพท่ี 8 ค่าดชันีความเหล่ือมล า้ทางดา้นชวีิตดจิิทลัในระดบัจงัหวดั ปี พ.ศ. 2560 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการศึกษาหาดชันีชีวิตดิจิทัลในประเทศไทยโดยค านวณจากพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตดิจิทลัของแต่ละปัจเจกบุคคลใน 3 ดา้นหลกัประกอบดว้ย พฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ต 
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และพฤติกรรมการใชส่ื้อสารแบบเวลาจริง ทัง้นีเ้มื่อไดด้ชันี
ชีวิตดิจิทลัแลว้จึงน ามาค านวณหาความเหล่ือมล า้ในแต่ละพืน้ท่ีของประเทศไทย 
 4.1 ด้านดัชนีชีวิตดิจิทัล  

ประชากรไทยมีแนวโนม้ชีวิตดิจิทลัที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบ 3 ดชันี ไดแ้ก่ 
ดชันีการใชเ้ครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ดชันีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และดชันีการใชก้ารส่ือสารแบบเวลา
จริง พบว่า ดชันีการใชก้ารส่ือสารแบบเวลาจริงมีดชันีเพิ่มขึน้ต่อเนื่องมากที่สดุในขณะที่ดชันีการใช้
อินเทอรเ์น็ตมีดชันีนอ้ยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทัง้ 3 ดัชนีใน พ.ศ. 2556 แต่ พ.ศ. 2560 กลับมีดชันีที่
เพิ่มขึน้กลายเป็นอันดับ 2 แทนที่คอมพิวเตอรซ์ึ่งมีดัชนีลดลงตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาทั้ง 3 ดัชนี จะเห็นไดว้่าดชันีการใชอ้ินเทอรเ์น็ตและดชันีการใชก้ารส่ือสารแบบเวลาจริงมี
การใชอ้ย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดชันีคอมพิวเตอรม์ีการใชง้านที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะเวลา 5 ปีทั้งนี ้เพราะในปัจจุบันโทรศัพท์แบบสมารท์โฟนซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
อินเตอรเ์น็ตได ้กลายเป็นปัจจยัส าคญัของผูค้นส่วนใหญ่ในการด าเนินชีวิต กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
ของคนในปัจจบุนัมีความเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทม์ือถือที่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตไดแ้ทบทัง้สิน้ เช่นการท า
ธุรกรรมการเงิน การซื ้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ทั้งยังสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วน
คอมพิวเตอรถ์ึงแมก้ารใชง้านจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตไดเ้ช่นกันก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะใชใ้น
กลุ่มคนท างานและการเรียนการสอนมากกว่า โดยเมื่อวิเคราะหม์ิติเมืองและชนบท คนในเมืองมี
ความเป็นชีวิตดิจิทัลมากกว่าคนชนบท ทั้งนีใ้นมิติภูมิภาคคนกรุงเทพฯ มีความเป็นดิจิทัลสูงที่สุด
มากกว่าภาคอื่นที่มีชีวิตดิจิทลัใกลเ้คียงกัน โดยที่มิติจงัหวดัเช่นเดียวกนั คนกรุงเทพฯ ยังครองความ
เป็นชีวิตดิจิทลัอนัดบั 1 ทัง้ 5 ปี ในขณะที่ปีล่าสดุคนสกลนครมีชีวิตดิจิทลันอ้ยที่สดุในประเทศ 

4.2 ด้านความเหลื่อมล า้ทางด้านชีวิตดิจิทัล 
ความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทลัยงักระจายอยู่ในทกุพืน้ที่ของประเทศไทย แต่แนวโนม้มี

ทิศทางที่ดีขึน้โดยความเหล่ือมล า้ลดลงทุกปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ในทุกมิติ โดยมิติปัจเจก
บุคคลปี พ.ศ. 2556 จาก 50.63 เหลือ 42.46 ใน พ.ศ. 2560 ดา้นมิติเมืองจะมีความเหล่ือมล า้นอ้ย
กว่าชนบททกุปีเช่นกนั อย่างไรก็ตามมิติภมูิภาค กรุงเทพฯ มีความเหล่ือมล า้นอ้ยกว่าภมูิภาคอื่น โดย
ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความเหล่ือมล า้มากที่สดุ ส่วนมิติจงัหวดั แม่ฮ่องสอนมีความ
เหล่ือมล า้มากที่สุดอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี ทั้งนีก้รุงเทพฯ เป็นจังหวดัที่มีค่าความเหล่ือมล า้นอ้ย
ที่สดุอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 แต่ปีล่าสดุ พ.ศ. 2560 จงัหวดัภเูก็ตกลบัเป็นจงัหวดั
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ที่มีค่าความเหล่ือมล า้นอ้ยที่สุดในประเทศ และกรุงเทพฯ ตกลงเป็นอันดับ 2 แทน ดังนั้นรัฐบาล
จ าเป็นตอ้งเขา้มาแกปั้ญหาและลดความเหล่ือมล า้ทางดา้นชีวิตดิจิทัลในทุกพืน้ที่ทั่วประเทศไทย
อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยใหป้ระชากรเขา้ถึงชีวิตดิจิทัล มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยน าพาเศรษฐกิจของ
ประเทศกลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทลัอย่างแทจ้รงิ   

 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย 

ปัจจบุนัรฐับาลพยายามแกปั้ญหาความเหล่ือมล า้ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัในหลาย ๆ ดา้น แต่
เนื่องจากพืน้ท่ีประเทศไทยบางพืน้ท่ียงัเป็นพืน้ท่ีห่างไกลความเจรญิ และดว้ยปัจจยัอีกหลายประการ
จึงท าใหเ้กิดความเหล่ือมล า้ดา้นชีวิตดิจิทัลหรือช่องว่างระหว่างผูท้ี่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากดิจิทัล
และผูท้ี่ไม่สามารถใชป้ระโยชนเ์กิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทย ดงันัน้รฐับาลควรเพิ่มมาตรการ
และแกปั้ญหาเพื่อลดความเหล่ือมล า้ดา้นการเขา้ถึงชีวิตดิจิทลัในดา้นต่าง ๆ ดงันี  ้

1) นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ โครงการเพิ่มสัญญาณ
อินเทอรเ์น็ตตามหมู่บา้นที่รฐับาลจดัท าอยู่ในปัจจุบัน ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องและกระจายลงตาม
พืน้ที่ห่างไกลความเจริญ เช่น พืน้ที่นอกเขตเทศบาลของแต่ละจงัหวดั เป็นตน้ เนื่องจากส่วนมากจะ
กระจายตามตวัเมืองและพืน้ที่ที่เจริญแลว้ แต่ในพืน้ที่ห่างไกลหลายพืน้ที่ในประเทศช่องว่างระหว่าง
คนใชป้ระโยชนจ์ากดิจิทลัและไม่ไดใ้ชป้ระโยชนย์งัมีอีกมาก 

2) นโยบายการพัฒนาคนดิจิทัล ทั้งนี ้หากมีเครื่องมือในการเข้าถึงชีวิตดิจิทัล แต่
ประชาชนบางกลุ่มยงัไม่สามารถน าประโยชนไ์ปใชไ้ดเ้ต็มศกัยภาพ ดงันัน้จึงควรจดัใหม้ีการพฒันา
กลุ่มคนที่สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประโยชนด์า้นดิจิทลั โดยอาจจดัโครงการอบรมจิตอาสา
ด้านดิจิทัลในทุกพืน้ที่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ดอ้ยโอกาส ให้ได้รับการเรียนรูแ้ก่
ประชาชนในพืน้ที่ห่างไกลความเจริญ ผูสู้งอายุ ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัไดอ้ย่างถกูตอ้ง และสรา้งประโยชนจ์ากเทคโนโลยีไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

3) นโยบายส่งเสรมิการเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้นีร้ฐัควรส่งเสรมิใหน้กัเรียนหนั
มาเรียนและเพิ่มทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึน้ เพื่อใหร้องรบัตลาดแรงงานในดา้นนีท้ี่ยงัขาด
แคลนใหเ้พียงพอต่ออตุสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั และคาดว่าจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในอนาคต 

4) นโยบายส่งเสริมธุรกิจดิจิทลัชุมชนกระจายใหท้ั่วทุกพืน้ที่ของประเทศไทย โดยจดั
โครงการส่งเสริมและรวมกลุ่มใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรที่มีอยู่หลายพืน้ที่ในประเทศไทย สามารถน า
ประโยชนข์องเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเพิ่มผลผลิตมูลค่าของสินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั  
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5.2 ข้อเสนอแนะเชงิวิชาการ  
ในการศกึษาครัง้ต่อไป สามารถศกึษาเพิม่เตมิจากการศกึษานีไ้ดด้งันี ้

1) ศึกษาเชิงลึกจงัหวดัที่มีค่าความเหล่ือมล า้ดา้นชีวิตดิจิทลัมาก เพื่อหาปัจจยัที่ท  า
ใหเ้กิดความเหล่ือมล า้และสามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ไดต้รงสาเหตมุากยิ่งขึน้ 

2) พฤติกรรมดา้นดิจิทลัของบุคคลที่น ามาพิจารณาเป็นค่าดชันีชีวิตดิจิทลั สามารถ
น ามาศึกษาในเชิงลึกเพื่อขอ้มลูที่เกิดจากการศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชนแ์ละเป็นแนวทางใน
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

3) ศึกษาจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดีขึน้ จากการที่รัฐบาลส่งเสริมชีวิตดิจิทัลของ
ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาว่าการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาพัฒนาเพื่อใชป้ระโยชน์
สามารถน าจงัหวดัไปสู่รายไดท้ี่ดีขึน้กว่าเดิม เพื่อตอบโจทยเ์ศรษฐกิจดิจิทลัไดจ้รงิหรือไม่ 
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