ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสอง ปี 2564
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ควำมเคลื่อนไหวทำงสังคม
(Q1/2564)
หนี้สินครัวเรือน

ต่อ GDP

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

- 1.6 %

บุหรี่

- 2.4 %

+ 4.6 %

90.5 %

- 2.9 %

+ 21.5 %

กำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

อุบัติเหตุจรำจร

กำรจ้ำงงำน
+ 2.4 %

ภำคเกษตร

+ 1.8 %

นอกภำคเกษตร

+ 2.0 %

กำรเจ็บป่วยด้วย
โรคเฝ้ำระวัง
- 32.4 %

อัตรำกำรว่ำงงำน
= 1.89 %

คดีอำญำ
+ 11.5 %

- 20.1 %

สินค้ำและบริกำร

+ 18.7 %

กิจกำร
โทรคมนำคม

กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค
- 16.9 %

สถำนกำรณ์ทำงสังคม
“Education Technology : เครื่องมือ
สำคัญในกำรเปิดกว้ำงทำงกำรศึกษำ”

“กำรพัฒนำคนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน”
IMD

ปี 2564

อันดับที่ 28 จำก 64 เขตเศรษฐกิจ
(ดีขึ้น 1 อันดับ จำกปี 2563)
ด้ำนกำรศึกษำ

ปัจจัยพื้นฐำนของ

ช่องทำงกำรนำเสนอ มีมากขึ้น และสื่อออนไลน์
มีแนวโน้มเป็นสื่อหลักในอนาคต
ทุกคนสามารถเป็น ผู้นำเสนอข่ำวสำร
เป็นได้ทั้ง ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อไปพร้อมกัน
แข่งขันทั้งควำมรวดเร็วและควำมหลำกหลำยของรูปแบบ

กำรนำ EdTech มำช่วยพัฒนำกำรศึกษำ

: 56th

“กำรพัฒนำคน” “การศึกษา” เป็นปัจจัยเชื่อมโยงทำงบวก
ยังอยู่ในอันดับต่ำ

“บทบำทสื่อกับบริบทสังคมไทย”

แนวโน้มของสื่อ...

ที่ส่งผลต่อ “ผลิตภาพ”

เพิ่มคุณภำพ เนื้อหาและการเรียนการสอน
วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล พัฒนำทักษะอย่ำงตรงจุด
แก้ควำมเหลื่อมล้ำ
ด้ำนกำรศึกษำ

เพิ่ มโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
ลดปัญหาการขาดแคลนครู

ประเด็นปัญหำสำคัญ
นาเสนอข่าวสารที่เน้นความรวดเร็ว ทาให้การคัดกรอง
ข้อมูลลดลง
น้าหนักการนาเสนอและการใส่ความเห็น
ส่งผลต่อการรับรู้ และอาจเป็นการชี้นาสังคม
เกิดผลทางสังคม อาทิ ความเชื่อ/ค่านิยมที่ผิด
ความยุติธรรม/ความขัดแย้งในสังคม สิทธิมนุษยชน
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

: แรงงานที่มีระดับการศึกษาดีกว่าก็จะมีผลิตภาพมากกว่า (OECD, 2016) ลดผลกระทบ COVID-19 แก้ปัญหำกำรไม่สำมำรถไปโรงเรียน
ส่งผลต่อ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
COVID-19 กระตุ้นให้ EdTech เติบโตเร็วขึ้น
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี : 37th

 มูลค่ำตลำด EdTech ทัว่ โลกเพิ่มขึ้น

เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำ “ทักษะยุคใหม่”
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พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะสูง  ปลูกฝังทัศนคติพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
นาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการพัฒนาบุคคล

กำรส่งเสริมของภำครัฐ
สร้ำง กลไก สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ
ของประเทศ

$183BUSD

 จำนวนผู้เรียนรู้ผ่ำน Thai MOOC
2.66 แสนคน
ก่อน COVID-19

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ + ยกระดับคุณภำพแรงงำน






$227BUSD

2563

การรับมือ Fake News
ของเด็กไทยอายุ 15 ปี
ลาดับที่ 76
จาก 77 ประเทศ

8 แสนคน
ช่วง COVID-19

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
ระดับนโยบายให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการนำ EdTech
มำใช้ในการศึกษา โดยคานึงถึงการแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
พัฒนำรูปแบบเชิ ง เนื้ อ หาและเชิ ง เทคนิ ค เรื่ อ งระบบ
เทคโนโลยี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะพื้ น ที่

คนไทยรู้เท่าทันสื่อ 70.8%
รู้เท่ำทันสื่อน้อยที่สุด

꓿ ผู้สูงอำยุ

- - - แนวทำงพัฒนำกำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศและสื่อดิจิทัล - - 




ส่งเสริมความรู้ในการบริโภคสื่อและทักษะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล
ส่งเสริมสื่อปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง โดยคานึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
จัดระดับและแสดงสัญลักษณ์ความเหมาะสมในการรับชมสื่อออนไลน์
มีมาตรการจูงใจในการผลิตและจัดสรรเวลาให้แก่สื่อสร้างสรรค์

บทควำม “ประเทศไทยกับควำมพร้อมของรูปแบบกำรทำงำนที่บ้ำน”
อัตรำ WFH
ปี 2552-2564

ทัว่ โลกมีแนวโน้ม WFH เพิ่มขึ้น 159%

สถำนกำรณ์ WFH ของไทย

ดัชนีควำมยำกง่ำยต่อกำรปรับตัว
ไปเป็น WFH ของไทย

43%

34%

23%

ทำงำนทีบ่ ำ้ น

ทำงำนทัง้ ทีบ่ ำ้ น
และที่ทำงำน

ไม่ได้ทำงำนที่บ้ำน

 ลดการแพร่ระบาดของโรค
 ประหยัดค่าเดินทาง
 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

20%

ของบริษัทไทย

ไทยกับควำมพร้อม WFH

 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 อุปกรณ์เครื่องมือไม่สะดวก
 สื่อสาร/ติดต่อล่าช้า

มีนโยบำยให้พนักงำนทำงำนที่บ้ำน

: - 0.615

: เพศชายปรับตัวได้ยากกว่าเพศหญิง
คนอายุ 46 ปีขึ้นไป ปรับตัวยากที่สุด :
: ผู้มีการศึกษาต่ากว่าป.ตรีปรับตัวยากกว่า
ผู้มีรายได้น้อย ปรับตัวยากกว่า :
: อาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักร เกษตรและ
ประมง ปรับตัวได้ยากที่สุด

กำรเตรียมควำมพร้อม
กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กร
: วิเคราะห์ลักษณะงาน ทักษะของพนักงาน ระบบทางาน
ภายในองค์กร และกาหนดรูปแบบการทางานที่เหมาะสม
กำรยกระดับพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำหรับองค์กร
: ทั้งด้านระบบเทคโนโลยี และทักษะดิจิทลั ของพนักงาน
กำรพิจำรณำเป็นนโยบำยขององค์กร
: กาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติทชี่ ดั เจน สร้าง
วัฒนธรรมการทางานออนไลน์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
กำรพิจำรณำเป็นนโยบำยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
: สนับสนุนการลงทุน/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
ให้มีความเสถียรและครอบคลุม

