Digital Readiness
ความหมาย
เทคโนโลยีดิจิทัลในปั จจุ บันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแทนที่เทคโนโลยี (Digital disruption) ไปสู่รูปแบบที่
มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่งานศึ กษาหลายชิน้ ยังชี้ให้เห็นถึงอัตราส่วนในการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับที่ตา่ ในบางประเทศ หรือมี
การกระจุ กตัวเฉพาะบางพืน้ ที่ เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ เช่ น ความไม่สมบู รณ์ทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การขาดความเข้าใจ
ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ หรือเทคโนโลยีมีค่าใช้ จ่ายสูง เป็นต้น ความไม่พร้อมดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่กีดกันไม่ให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ การสร้างความพร้อมด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างศักยภาพทางด้านการ
แข่งขันของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ความหมายและขอบเขตของ “ความพร้อมด้านดิจิทัล” (Digital Readiness) ขึน้ อยู ่กับบริบทของกลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษา
แต่โดยรวมแล้วหมายถึง “ความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากสินค้าและบริการดิจิทัลเพื่อแก้ไขปั ญหา หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต/กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต”

การวัดระดับความพร้อมด้านดิจทิ ลั (Digital Readiness Indices)
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดทา การจัด อัน ดับ ความพร้อ มด้านเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร
(Networked Readiness Index) เพื่อประเมินแนวโน้มความสามารถในการแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกรวม 139ประเทศ โดยอาศัยข้อมู ลจากแบบสอบถามความคิดเห็น และแหล่งข้อมู ลจากองค์กรระหว่างประเทศในการ
ประเมินปั จจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สภาพแวดล้ อ ม (Environment) ประเมิ น ปั จจั ย ของตลาด
ภายในประเทศและกฎระเบี ย บ ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาของภาคธุ รกิ จ
นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ “สภาพแวดล้ อ มด้ า น
การเมืองและกฎระเบียบ” กับ “สภาพแวดล้อมด้านธุ รกิจและนวัตกรรม”

ความพร้อม (Readiness)

ประเมินความเพรียบพร้อมของ
ประเทศในการวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งเสริม
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
“โครงสร้างพืน้ ฐาน” (Infrastructure)
“ความสามารถในการหาซือ้ ได้” (Affordability)
“ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีของประชาชน” (Skills)

การใช้ ง าน (Usage)

ประเมิ น ระดั บ ของการน า
เทคโนโลยีฯ มาใช้ ในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่
“การใช้ งานในภาคประชาชน” (Individual Usage)
“การใช้ งานในภาคธุ รกิจ” (Business Usage)
“การใช้ งานในภาครัฐ” (Government Usage)

ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( Economic
Impacts) ประเมิ น ผลกระทบของการประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ฯ ในการสร้ างความสามารถทางด้ า นการ
แข่งขันของประเทศ

ผลกระทบเชิงสังคม (Social Impacts)
ประเมินการนาเทคโนโลยีฯ มาใช้ ในการสร้างหรือ
พัฒนามิติเชิ งสังคมของประเทศ เช่ น การศึ กษา
พลังงาน และการมีส่วนร่วม
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ความพร้อมของประเทศไทย
จากการสารวจในปี 2559 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู ่ที่ 62 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 5 อันดับ ซึ่ งเป็น
อันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 31) โดยมีคะแนนในมิติ
ด้าน “สภาพแวดล้อม (Environment)” อยู ่ในอันดับที่ 54 ในขณะที่มิติด้าน “ความพร้อม (Readiness)” อยู ่ใน
อันดับที่ 62 และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียนเช่ นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีย่อยของด้านดังกล่าวแล้ว พบว่า
“ทักษะการใช้ เทคโนโลยีของประชากร (Skills)” อยู ่ในอันดับที่ตา่ ที่สุด หรืออยู ่ในอันดับที่ 73 จากประเทศในการสารวจ
ทัง้ หมด สาหรับมิติด้าน “การใช้ งาน (Usage)” อยู ่ในอันดับที่ 63 โดยสาหรับประเทศไทย ภาคธุ รกิจมีคะแนนการ
ในอันดับดีที่สุด และมิติด้าน “ผลกระทบ (Impact)”ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 65

สรุ ป
การพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลของประเทศควรคานึ งถึง การส่ง เสริ มสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสม ซึ่ ง ได้ แก่ การสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ และกฎหมาย/ กฎระเบี ย บที่
ส่งเสริมให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมถึงสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน
และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อันนาไปสู่การประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีให้เกิดการผลิต
และบริโภคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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