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APNIC 
ผลการส ารวจความคดิเห็นของสมาชกิ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีประจ าปี 2022
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ระเบียบวิธีการ



• มกีารจดัสมัภาษณ์เชงิลกึรายบุคคล (IDIs) ทัง้หมด 37 ครัง้ ครอบคลุม 25 เศรษฐกจิ 

• การสมัภาษณ์สว่นใหญ่เป็นการสมัภาษณ์สมาชกิ หรอืเจา้ของบญัช ีAPNIC

• มกีารสมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 6 ครัง้ ภายในภมูภิาค

• มกีารขอค าปรกึษาจากทัง้ 7 สมาชกิ NIR ของ APNIC

สถานท่ีจดัสมัภาษณ์ปี 2022
ออสเตรเลยี เขตบรหิารพเิศษมาเก๊าแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี
บงักลาเทศ เนปาล
ภฏูาน นิวซแีลนด์
กมัพชูา ปากสีถาน
จนี ปาปัวนิวกนิี
ฟิจิ ฟิลปิปินส์
เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัเกาหลี
อนิเดยี ศรลีงักา
อนิโดนีเซยี ไตห้วนั
ญีปุ่่ น ไทย
คริบิาส วานูอาตู
มาเลเซยี เวยีดนาม
มองโกเลยี

• โควดิ-19 สง่ผลกระทบต่ออุปสงค ์หว่งโซ่
อุปทาน และแรงงาน 

• ความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ตและการน า
IPv6 มาใช ้เป็นความทา้ทายหลกัทีถู่ก
กลา่วถงึ

• การประชุม การอบรม สมัมนา และการจดั
แสดงความคดิเหน็อื่น ๆ ทางออนไลน์ไม่
สามารถแทนที ่“รปูแบบงานทีพ่บปะกนั” ได้

• APNIC ไดร้บัการกลา่วถงึอยา่งต่อเน่ืองวา่ 
น่ายกยอ่ง เชื่อถอื น่าไวว้างใจ และมคีวาม
เป็นมอือาชพีอยา่งมาก

• การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตในพืน้ทีทุ่รกนัดาร
และขนาดเลก็ และการใหค้วามรู ้‘คนรุน่
ต่อไป’ เกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตเป็นเรื่องที่
ส าคญั

ข้อสรปุส าคญัท่ีได้จากการสมัภาษณ์

การปรึกษาขอข้อคิดเหน็



ตวัอย่างส ารวจเชิงปริมาณ

85%

12%

3% เพศ

ชาย หญิง อ่ืน ๆ ไม่ประสงคท่ี์จะระบุ

65%

15%

19%

สถานะสมาชิก

สมาชิก APNIC สมาชิกของ NIR ในภูมิภาค APNIC ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ

61% 

ไมเ่คยตอบแบบ
ส ารวจของ APNIC 

มาก่อน

ภมิูภาค จ านวน %

เอเชยีตะวนัออก 269 17%

โอเชยีเนีย 275 17%

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 454 28%

เอเชยีใต้ 486 30%

ภมูภิาคทีไ่มใ่ช ่APNIC 137 8%

รวมทัง้หมด 1,621 100%



5

ข้อสรปุส าคญั



6 I  ผลการส ารวจความคดิเหน็ของสมาชกิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีประจ าปี 2022

สมาชิกให้คะแนนด้านคณุภาพและคณุค่าของ
การบริการและการเป็นสมาชิกของ APNIC เพ่ิม
มากขึน้

การเพ่ิมการอบรมท่ีมุ่งเน้นเร่ืองความมัน่คงปลอดภยั 
การร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการรกัษาระดบัคณุภาพของ
การบริการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวกรองด้านภยั
คกุคามความมัน่คงปลอดภยั เป็นวิธีท่ีดีสดุท่ี APNIC 
สามารถช่วยได้

การขาดแคลนวิศวกรอินเทอรเ์น็ตท่ีมีความ
เช่ียวชาญ และความปลอดภยัทางอินเทอรเ์น็ต
เป็นความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสดุ

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อองคก์ร 
ทัง้น้ี ความเช่ือมัน่ในอนาคตอยู่ในระดบัสงู

ถึงแม้การใช้บริการของ APNIC โดยส่วนใหญ่
จะลดลง แต่ความพึงพอใจในบริการเหล่าน้ียงั
อยู่ในระดบัคงท่ี

การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและการเพ่ิม
ศกัยภาพของทรพัยากรบคุคล เป็นเร่ืองส าคญั
เร่งด่วนส าหรบัการพฒันาอินเทอรเ์น็ตในภมิูภาค
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ผลส ารวจ



8 I  ผลการส ารวจความคดิเหน็ของสมาชกิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีประจ าปี 2022
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คณุภาพการบริการ

คณุค่าของการบริการ

คณุค่าของการเป็นสมาชิก

เมื่อมองภาพรวมของAPNIC ท่านจะใหค้ะแนนทีร่ะดบัใด

ความพึงพอใจในการบริการ



49%
ของผูต้อบระบุวา่ อุปสงคข์อง

บรกิารเพ่ิมมากขึน้

30%
ของผูต้อบระบุวา่ อุปสงค์

ของบรกิารลดลง

48% 47%
43%

32% 31%

22%

12%

45% 46% 48%

33%
30%

23%

13%

54%

47%

35%

30% 31%

18%

10%

ไม่สามารถเดินทางได้ การจดัการ
พนกังานเร่ือง

การท างานจากท่ีบา้น

ห่วงโซ่อุปทาน
หยดุชะงกั

ตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน

การจดัการความ
คาดหวงัของลูกคา้

การจูงใจหรือ
รักษาพนกังาน

มีความกดดนัเพ่ิม
มากข้ึนจากคู่แข่ง

ในตลาดทั้งหมด สมาชิก ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

หากพจิารณาผลกระทบจากโควดิ-19 ขอ้ใดต่อไปน้ีคอืผลกระทบหลกัทีม่ตี่อองคก์รของท่านมากทีส่ดุ

ผลกระทบของโควิด-19



การบริการของ APNIC 
ท่ีได้คะแนนสงูท่ีสดุ

ถึงแม้ว่าการใช้บริการบาง
รายการจะลดลงเน่ืองจาก
โควิด-19 แต่ความพึง
พอใจยงัอยู่ในระดบัสงู

หากพจิารณาการบรกิารต่าง ๆ ของ APNIC ทีท่่านเคยใช ้ท่านจะใหค้ะแนนประสบการณ์การใชง้านเท่าใด % สงูกวา่ระดบัปานกลาง ดี ดมีาก

97%

94%
96%

94%

97% 96%
95% 95% 95%

การอบรมของ APNIC 
Academy

การออกใบรับรอง 
RPKI (RPKI)

ความมัน่คงปลอดภยัของ 
routing 

(ROA publication)

การน าเสนอขอ้มูล
ทางออนไลน์โดย

ตวัแทน
ของ APNIC

การประชุมสมัมนาของ 
APNIC

2020 2022



50%
ความปลอดภยั

ทางอิน
เทอรเ์น็ต

42% การว่าจ้าง/รกัษาพนักงานท่ีมีทกัษะ

การใช้ระบบอตัโนมติัในการปฏิบติังานด้าน

เครือข่ายและระบบ

การจดัการต้นทุนด้านระบบ การด าเนินงาน

ด้านเครือข่ายและความมัน่คงปลอดภยั

ความเข้าใจของผู้ร่างนโยบาย/เจ้าหน้าท่ี

ก ากบัดแูลเก่ียวกบัอินเทอรเ์น็ต

การบริหารจดัการผลกระทบท่ีตามมาอย่าง

ไม่คาดคิดอนัเกิดจากระเบียบข้อบงัคบั

การจดัการข้อมลูจราจรทางอินเทอรเ์น็ต การส่งผ่าน

ข้อมลู (transit) และการ peering และสมรรถภาพ

ของเครือข่าย

35%

35%31%

28%

24%

ความท้าทายเชิงกลยทุธแ์ละ
เชิงปฏิบติังานท่ีใหญ่ท่ีสดุ

หากพจิารณาในแงข่องการบรกิาร ผลติภณัฑ ์หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ต อะไรคอืความทา้ทายหลกัเชงิกลยทุธท์ีอ่งคก์รของท่านก าลงัเผชญิอยู่ % อนัดบั 1 2 และ 3



APNIC สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้บา้ง

การอบรม

35% กล่าวถงึการอบรม รวมถงึ

การอบรมขัน้สงูเกีย่วกบั IPv6

ความมัน่คงปลอดภยั

8% กล่าวถงึการอบรมเรือ่งความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต 

รวมถงึวธิป้ีองกนัและลดผลกระทบจากการถูกโจมตี

กรณีศึกษา

11% ตอ้งการกรณศีกึษา วดิโีอและ
บลอ็กเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ

ความตระหนักรู้

6% เรยีกรอ้งใหม้กีารใหค้วามรู/้สรา้งความ
ตระหนกัรูท้ีด่ขี ึน้เกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตแก่รฐับาล

สมาชกิจ านวนมากระบุวา่ การจดัอบรมและการให้
ความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นวธิชีว่ยเหลอืทีด่ทีีส่ดุ



การพฒันาด้านอินเทอรเ์น็ต
ท่ีเป็นเรื่องส าคญัหลกัส าหรบั
การลงทนุ
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การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ในบรรดาผูท้ีต่อบแบบส ารวจ 46% ตอ้งการใหม้กีาร

ลงทุนในเครอืขา่ยแกนหลกั ในขณะที ่43% ให้

ความส าคญักบั peering และ 37% ใหค้วามส าคญั

กบั IXPs ทีเ่ป็นกลาง

การเสริมสร้างศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย์

การลงทุนดา้นการอบรมทางเทคนิคใหแ้ก่วศิวกร

เครอืขา่ยเพิม่ขึน้ เป็นเรือ่งส าคญัต่อสมาชกิถงึ 59% 

จากทัง้หมด ส่วนท่านอื่น ตอ้งการใหม้ทีุนการศกึษา

หรอืโอกาสฝึกงานที ่APNIC (38%) หรอืโครงการ

ทุนการศกึษาส าหรบัวศิวกรเครอืข่ายรุ่นต่อไป

มากกว่า (35%)

34%

35%



สรปุ
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• ในชว่งสองปีส าหรบัความทา้ทายนี้ ความพงึพอใจของสมาชกิและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีต่อคุณภาพและคุณคา่ของการบรกิารยงัคงอยูใ่นระดบัสงูมาก

• ความทา้ทายของสมาชกิมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ และจ าเป็นตอ้งเฝ้าสงัเกตการณ์
ต่อไป

• ความสามารถในการบรหิารจดัการ QoS ของสมรรถภาพและแบนดว์ดิท ์เป็น
ปัญหาส าหรบัหลายทา่น เนื่องจากมอีุปสงคใ์นการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้

• การขาดทรพัยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญในภมูภิาคกเ็ป็น
ปัญหาเชน่กนั

• มคีวามตอ้งการใหจ้ดัอบรม รวมถงึการอบรมขัน้สงูขึน้ และการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร หรอืการจดัประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งต่อเน่ือง

• การขยายขอบเขตการอบรมใหค้รอบคลุมวศิวกรเครอืขา่ย ‘รุน่ต่อไป’ กจ็ะสามารถ
ชว่ยไดเ้ชน่กนั


