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เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมากจนอาจล้มตายจากระบบเศรษฐกิจได้ 

 ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (micro ที่มีคนทำงานน้อย

กว่า 10 คน) และผู ้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (small ที่มีคนทำงาน 11-100 คน) มีช่องทางในการเข้าถึง

ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจต่ำจากการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่

นำเสนอผ่าน e-commerce platform หรือ sharing platform ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสร้างความ

มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยทุกรายจะมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัล (Digital transformation) จนนำมาสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 

 โครงการวิจัยนี ้จ ึงมุ ่งหวังที ่จะศึกษาความเชื ่อมโยง ความสัมพันธ์ และผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ รายย่อยและ

ขนาดเล็กในประเทศไทย ผ่านการพัฒนาออกแบบเครื่องมือที่วัดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital 

literacy) และพัฒนาดัชน ีช ี ้ว ัดระดับการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลหร ือท ี ่ เร ียกว ่า SME digital 

transformation index แล้วนำไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก (MSMEs) 

ในประเทศไทย เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในการทำความเข้าใจสถานการณ์การแข่งขัน

ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย และยืนยันทางวิชาการว่าการส่งเสริมระดับทักษะ

ความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้น และส่งผลบวกต่อผล

การดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในที่สุด  

 SME digital literacy คือแนวคิดใหม่ที ่ได้มีการนำเสนอโดยนักวิชาการ และองค์กรระหว่าง

ประเทศว่าเป็นปัจจัยต้นทางที่สำคัญที่สามารถบ่งชี้ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนได้ว่าจะมีความ

พร้อมในการปรับตัว และใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิตมากน้อยเพียงใด 

ด้วยเหตุนี้ในโครงการวิจัยนี้จึงมีการตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นว่าระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล จะส่งผลกระทบต่อ

ความเข้มข้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพัฒนาเครื ่องมือชี ้ว ัดที ่เรียกว่า SME digital 

transformation index ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจจะมีสมมุติฐานเพิ่มเติมว่าจะ

ช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขัน การสร้างรายได้ การทำกำไร และการเติบโตในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยจึงสามารถสรุปได้ตามรูป 1  
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รูป 1 กรอบแนวคิดการศึกษาของโครงการวิจัย 

 

 

 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้  ที่ประกอบด้วย SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ยังสามารถนำไปเป็นตัวแปรเชิงนโยบาย (policy variables) ที่ทำให้การออกแบบ

นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเครื่องมือดังกล่าวสามารถ

นำไปใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ และประเมินพัฒนาการของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ โดยผลลัพธ์ของ

การประเมินจะสามารถนำมาใช้ เพื ่อกำหนดนโยบายเฉพาะสำหรับผู ้ประกอบธุรกิจแต่ละกลุ ่มให้มี ขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันท่ีสูงขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 ด้วยเหตุนี้วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จึงประกอบด้วย 

1) ศึกษาผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ
ขนาดเล็กในประเทศไทยเพ่ือให้เข้าใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการชี้วัด digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 

3) ศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดความเข้มข้นด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก (SME 
digital transformation index) และว ิ เ ค ร าะห ์ ป ั จ จ ั ยท ี ่ ส ่ ง ผลต ่ อ ระด ั บของ  SME digital 
transformation index 

4) ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ SME digital transformation index ของผู้
ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

 

SME digital literacy

• Cognitive domain

• Soft skill domain

• Digital skill domain

• Digital business strategy domain

• Cybersecurity and data 
protection domain

SME digital 
transformation 

index

• Internet usage

• Digital device usage

• Digital application usage

• Digital channel distribution

• Digital business strategy 
adoption

• Data analytic

• Resilient organizational structure

Competitiveness

• Level of income

• Profit margin relative to peers

• Growth target
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กรอบการศึกษาของโครงงานวิจัยนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กว่าได้รับ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร สามารถริเริ ่มประกอบธุรกิจ ได้อย่างทั่วถึง (inclusiveness) 
ตามท่ีนักวิชาการคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่ ถึงแม้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่
จะมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นงานอดิเรกเพื่อหารายได้เสริม แต่การประกอบธุรกิจนี้ก็ถือเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้เพื่อรองรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน และมีความสำคัญต่อการส่งเสริมให้
เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างทั่วถึงหรือที่เรียกว่า inclusive growth ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม  

การส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยยังมีส่วนช่วยทำให้ประชากรในบางพื้นที่  
หรือประชากรบางกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นได้  เพราะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยจะเข้า
มาดำเนินธุรกิจในตลาดที่อาจมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ตัดสินใจเข้ามาให้บริการ
เพราะไม่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจ 

นอกจากนี้การศึกษาผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้กลุ่มประชากรที่ขาดโอกาส
หรือไม่มีความพร้อม (disadvantaged หรือ marginalized groups) เช่นคนรุ่นใหม่ ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ชนกลุ่ม
น้อย (ethnic minorities) และคนพิการ สามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยสัดส่วนของผู้
ประกอบธุรกิจรายย่อย และขนาดเล็กในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 และร้อยละ 9 ตามลำดับ  

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือชี้วัด SME digital literacy และ SME digital transformation 
index งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังนี้ 

1) รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (business Model) แบบใหมใ่นยุคดิจิทัล 
2) ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม 
3) พฤติกรรมและความเข้มข้นในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 
4) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผ่านการศึกษาด้วยกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นผลกระทบที่

เกิดข้ึนจริงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

นอกจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการวิจัยนี้จะมี
การวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยผ่านผลสำรวจที่จัดทำโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรรม  และ 2) ข้อมูลจากโครงการสำรวจ
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 

ภายหลังการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 
จะนำมาสู ่การทบทวนวรรณกรรมเพื ่อพัฒนาเคร ื ่องม ือชี ้ว ัด SME digital literacy และ SME digital 
transformation index ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปทำการสำรวจกับผู้ประกอบธุรกิจราย
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ย่อยและขนาดเล็กจำนวนอย่างน้อย 2,000 กลุ่มตัวอย่าง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย และครอบคลุม 4 
กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญได้แก่ 1) การขายปลีกและ/หรือขายส่ง 2) การผลิต 3) บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
และ 4) ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายใหม่ (gig workers)  

โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนา SME digital literacy และ SME digital transformation index ที่
อยู่ภายใต้กรอบความรู้เทคโนโลยีล่าสุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตจากข้อมูลที่มี
ในปัจจุบัน ดังนั ้นโครงงานวิจัยนี ้จ ึงไม่ครอบคลุมพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที ่เกิดขึ ้นแบบไม่คาดคิด 
(Unexpected) หรือเทคโนโลยีที่เป็นความลับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยในปัจจุบัน 

สำหรับ SME digital literacy ที่พัฒนาขึ้น โครงการวิจัยนี้เสนอการชี้วัดด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill domain 4) digital business strategy 
domain และ 5) cybersecurity and data protection domain ซึ่งเป็นการพัฒนาภายใต้นิยามของ digital 
literacy ทีห่มายถึง 

ความสามารถในการเข้าใจความหมาย การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การสื่อสาร 
การประเมิน และการสร้างข้อมูลอย่างปลอดภัย และเหมาะสมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อข้อมูลทุกประเภท เพื่อให้บุคคลหนึ่งมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
ความสุข ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจึงรวมหลายทักษะเข้าด้วยกันทั้ง computer literacy, ICT 
literacy, information literacy, data literacy และ media literacy 
 
ในขณะที่ SME digital transformation index นั้น โครงการวิจัยนี้เสนอที่จะชี้วัดด้วย 7 มิติย่อย

ได้แก่ Dimension 1: intensity of internet usage in business และ Dimension 2: intensity of digital 
device usage ที่สะท้อนระดับพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Dimension 3: intensity of 
digital application usage และ  Dimension 4 : intensity of digital channel ท ี ่ ส ะท ้ อนระด ั บ การ
ประยุกต์ใช้ขั้นกลาง Dimension 5: intensity of digital business strategy และ Dimension 6: intensity 
of data analytic ท ี ่สะท ้อนระด ับการประย ุกต ์ ใช้ข ั ้นส ูง โดย Dimension 7 : intensity of creating 
organizational structure for innovation เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการให้สามารถสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เม ื ่อทำการว ัดระด ับ SME digital literacy และ SME digital transformation index ได ้ผลที่
น่าสนใจดังนี้ 

1) ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยมีระดับทักษะความรู้ ด้านดิจิทัลที่ค่อนข้าง
ต่ำในภาพรวม สัดส่วนร้อยละ 40 ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดมีระดับทักษะความรู้ในระดับ 2 ที่
หมายถึงระดับที่ผู้ประกอบธุรกิจเคยใช้ทักษะดังกล่าวอยู่บ้างแบบลองผิดลองถูก แต่ยังไม่สามารถ
ใช้ทักษะดังกล่าวได้ในระดับพ้ืนฐาน 
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2) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสูง และสามารถดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในระดับพื้นฐาน และสามารถบริหารความเสี่ยงภัยด้านไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี 
จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (คนทำงาน 
11-100 คน) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ และเจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจส่วนตัว
เป็นอาชีพเสริมที่มีอาชีพหลักเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมปลาย และปริญญาตรี 

3) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นการประยุกต์ใช้ในระดับพื ้นฐาน เท่านั ้น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะกับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล และการมี
โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเท่านั้น ดังนั้นการใช้เพียงอินเทอร์เน็ตยังไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย ให้
อยากเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นกลางและข้ันสูงต่อไป 

4) คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสูง (Digital front-
runners) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เจ้าของกิจการจะต้องจบระดับปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระใหม่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ
กลุ่มค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน ระดับ
การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจมักจะมีระดับการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลค่อนข้างสูง จน
นำมาสู่การหาแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้สูงสุดด้วย 

นอกจากนี้การฉายภาพความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy 
กับ SME digital transformation index จะอยู่ภายใต้สมมติฐานของโครงสร้างประชากร โครงสร้างการกำกับ
ดูแล และโครงสร้างระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ 

1) ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ
กับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่วัดโดย SME digital transformation index อย่างไร
ก็ตามผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กบางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระดับปานกลางได้ถึงแม้จะมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ต่ำ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้
สามารถสร้างรายได้อยู่ในระดับต่ำ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีเท่านั้น 

2) ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สูง สามารถสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจจะสร้างรายได้
จากการประกอบธุรกิจที่สูงตามไปด้วย มีการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการทำกำไรที่สูงกว่า
คู่แข่ง และมีเป้าหมายการเติบโตที่สูงมากกว่า 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ประกอบ
ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูงอยู่แล้วนั้น ยังมีความพยายาม
ที่จะหาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 เพ่ือให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากวิกฤติดังกล่าวให้มากที่สุด 
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ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ค้นพบในโครงการวิจัยนี้ ย้ำเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะ
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บทคัดย่อ 

 

การชี้วัดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เป็นตัวแปรสำคัญที่นักวิชาการ และผู้วาง

นโยบายต้องการพัฒนาเครื ่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการ

ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการวิจัยนี้นำเสนอเครื่องมือสำหรับการวัด SME digital literacy 

ซึ ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill 

domain 4) digital business strategy domain และ 5) cybersecurity and data protection domain 

นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital transformation) ยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเพื่อบ่งชี้ถึง

ความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีการพัฒนาดัชนี 

SME digital transformation index ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติย่อยได้แก่ 1) intensity of internet usage in 

business 2) intensity of digital device usage 3) intensity of digital application usage 4) intensity 

of digital channel 5 ) intensity of digital business strategy 6 ) intensity of data analytic และ  7 ) 

intensity of creating organizational structure for innovation 

ภายหลังการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (คนทำงานน้อยกว่า 10 คน) และผู้ประกอบธุรกิจขนาด

เล็ก (คนทำงาน 11-100 คน) จำนวน 2,014 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 40 เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับ

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลต่ำ โดยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสูง จะเป็นผู้ประกอบอาชีพ

อิสระใหม่ และเจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่ประกอบ

ธุรกิจด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการค้าปลีกและ/หรือค้าส่ง ซึ่งการมีระดับทักษะด้านดิจิทัลที่สูง

จะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกรรมต่าง ๆ 

แต่ยังไม่สามารถใช้กลยุทธ์ดิจิทัลแบบบูรณาการได้จะมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ระดับการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่สูงในทุกมิติเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจมีรายได้สูง มีการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการทำกำไรที่สูง

กว่าคู่แข่ง และมีเป้าหมายการเติบโตที่สูงมากกว่า 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงอยู่แล้วนั้น ยังมีความพยายามในการหาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากวิกฤติมากที่สุด 
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Abstract 

 

The measurement of digital literacy is an important factor that most academics and 

policy makers attempt to develop a standard toolkit that appropriately assesses the capability 

of an individual or an enterprise in surviving successfully in the digital economy. This research 

project proposes that SME digital literacy should be measured by 5 dimensions, namely 1) 

Cognitive domain 2) Soft skill domain 3) Digital skill domain 4) Digital business strategy domain 

and 5) Cybersecurity and data protection domain 

Digital transformation is also another crucial topic used for the evaluation of the 

enterprise’s competitiveness in the digital economy. Digital transformation is often measured 

by the extent of digitalization that enterprises implement in its business process. Therefore, 

this research project develops SME digital transformation index that includes 7 dimensions, 

namely 1) Intensity of internet usage in business 2) Intensity of digital device usage 3) Intensity 

of digital application usage 4) Intensity of digital channel 5) Intensity of digital business strategy 

6) Intensity of data analytic and 7) Intensity of creating organizational structure for innovation 

From the survey of 2,014 enterprises in both micro enterprises (less than 10 working 

staffs) and small enterprises (11-100 working staffs), it is found that around 40 per cent of the 

sample is digitally illiterate. Those that are digitally fluent are mostly gig workers with the 

entrepreneurs graduating at or above the bachelor’s degree. Small enterprises in the 

food/beverage and retail/wholesale sector also appear to significantly possess high level of 

digital literacy which are significantly related with high degrees of digital transformation.  

However, enterprises that digitalize only in the aspect of using internet for most 

business transactions is not associated with a holistic digital transformation. This has led them 

to have revenues of as low as 300,000 baht per year. Digitalization in all 7 dimensions is 

necessary to create high revenues with higher growth rate and better profit margin relative to 

peers. The growth target of more than two times the current level is significantly found only 

in enterprises with high digitalization. These enterprises also appear to have greater use of 

digital technology during the COVID-19 pandemic crisis to significantly benefit from the crisis. 
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บทนำช้ีแจงความสอดคล้องระหว่างโครงงานวิจัยกบัวัตถุประสงค์หลกัของโครงการวิจัย 

  

โครงการวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อได้แก่ 

1) ศึกษาผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กในประเทศไทยเพ่ือให้เข้าใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

2) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการชี้วัด digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 

3) ศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดความเข้มข้นด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

(SME digital transformation index) และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของ SME digital 

transformation index 

4) ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ SME digital transformation index ของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าว รายงานฉบับสมบูรณ์นี้จึงประกอบด้วย 12 บท ที่สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ได้แก ่

ส่วนที่ 1 ทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสถานการณ์ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 บทได้แก่ 

บทที่ 1 การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและกรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก  

บทที่ 2 ตัวแบบการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และโอกาสการเติบโตของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

บทที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก ในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษารูปแบบการแข่งขัน และโอกาสทางธุรกิจจาก

การเกิดขึ้นของตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ จะเป็นฐานความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบของก ารชี้วัด 

SME digital literacy และ SME digital transformation index ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบวัตถุประสงค์

ข้อที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจขนาด

ต่าง ๆ ในประเทศไทย และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในต่างประเทศทำให้เข้าใจช่องว่าง 
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อุปสรรค และปัญหาด้านการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจ

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ รายย่อยและ

ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

ส่วนที่ 2 จะเป็นการทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการพัฒนา SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ซึ่งประกอบด้วย 4 บทได้แก่ 

บทที่ 4 ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัด digital literacy 

บทที่ 5 กรอบแนวคิดการวัด SME digital literacy ที่เสนอสำหรับการวัดผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กในประเทศไทย 

บทที่ 6 ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสร้างมาตรวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital 

transformation) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

บทที่ 7 กรอบแนวคิดการสร้างมาตรวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (SME digital transformation 

index) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอจากองค์กรต่าง ๆ ใน

ระดับสากลที่เกี ่ยวกับการสร้างเครื ่องมือชี ้ว ัด SME digital literacy และ SME digital transformation 

Index นี้จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่โครงการวิจัยนำมาสรุปเป็นแนวทางและเครื่องมือในการวัดศักยภาพ

ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

และ 3 

นอกจากนี้การนำเสนอแบบสอบถามและองค์ประกอบของปัจจัยต่าง ๆ ที่ชี้วัด digital literacy และ 

Digital transformation index ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยนี้ จะเป็นข้อสรุป

ของแนวทางที่ใช้ในการวัด และบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงในการศึกษาในด้านอื่น เช่นอุปสรรคในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี หรือประโยชน์ที่ได้รับเชิงธุรกิจจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

ทักษะด้านดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้น ซึ่งจะเป็นฐานสำหรับการตอบโจทย์วัตถุประสงค์

ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 

ส่วนที่ 3 การกำหนดแนวทางการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยและผล

การศึกษาระดับ SME digital literacy และ SME digital transformation index ประกอบด้วย 5 บทได้แก่ 

บทที่ 8 โครงสร้างการเก็บกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กท่ี

อยู่ในโครงการวิจัย 
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บทที่ 9 วิเคราะห์ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) ของผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

บทที่ 10 วิเคราะห์ระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (SME digital transformation index) ของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

บทที ่ 11 บทสรุปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ที่พัฒนาขึ้น 

บทที่ 12 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ผลสำรวจจะทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบธุรกิจในมิติ

ต่าง ๆ (socio-economic variables) กับระดับ SME digital literacy และ SME digital transformation 

index ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3  

นอกจากนี้ ในส่วนนี้จะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไร และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ 

นอกจากนี้จะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าปัจจัยใดเป็นอุปสรรคสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ SME digital transformation index ที่สูงส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจที่ชี้วัดผ่านผลการดำเนินงานด้านการเงินหรือไม่  ผลลัพธ์จากการวิจัย

เหล่านี้จะเป็นฐานความรู้สำคัญสำหรับการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 
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บทท่ี 1 การเปลี่ยนผ่านด้านดิจทิัลและกรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

 

 

1.1 บทนำ 

World Economic Forum คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic 

Product, GDP) ของทั้งโลก จะเป็นมูลค่าที่มาจากการประกอบธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลประมาณ

ร้อยละ 70 (WEF, 2021) การคาดการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการ

กำหนดทิศทางของระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการเติบโตนี้ไม่สามารถสร้างความ

มั่นใจได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย หรือปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินจะหมดไปได้ ทั้งนี้ 

World Economic Forum ไดป้ระเมินเช่นกันว่าประชากรประมาณร้อยละ 47 ของทั้งโลกในปัจจุบัน ยังไม่ได้

มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเลย (WEF, 2021) 

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอาจนิยามว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ผู้บริโภค ผู้ผลิต และรัฐบาลต่างมีการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (UNCTAD, 2019) แต่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้

เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่าง

ครบถ้วน Ratanabanchuen (2020) ได้เสนอว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 

ได้แก่  

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (digital Infrastructure) ที่ประกอบด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะ

มาจากสายส่งประเภทต่าง ๆ หรือเครือข่ายแบบไร้สายเช่นเทคโนโลยี 3G 4G และ 5G เป็นต้น 

2) ตัวแบบการดำเนินธุรกิจดิจิทัล (digital Business Model) ซึ ่งเป็นการปรับกระบวนทัศน์ในการ

ดำเนินธุรกิจใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จนอาจทำให้การดำเนินธุรกิจแบบเดิมกลายเป็น

เรื่องล้าสมัยและแข่งขันได้ยาก เช่นการเกิดขึ้นของ  sharing economy หรือ platform business 

เป็นต้น 

3) กระบวนการผลิต 4.0 (manufacturing 4.0) โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมี

ความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในมิติของต้นทุน ความเร็ว 

และการตอบสนองความต้องการของผู ้บร ิโภคเช่นการใช้ระบบอัตโนมัติ (automation) หรือ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นต้น 
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ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (คนทำงานน้อยกว่า 10 คน) และขนาดเล็ก (คนทำงานระหว่าง 

10-100 คน) มีสัดส่วนค่อนข้างสูงในระบบเศรษฐกิจ เช่นประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กรวมกันในสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในประเทศ และข้อมูลของ 

APEC SME Working Group (2020) ยังบ่งชี้ว่า SMEs เป็นภาคส่วนธุรกิจที่สามารถกำหนดการเติบโตของ 

GDP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยภูมิภาคนี้มีสัดส่วนมูลค่าของ SMEs ต่อ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ถึง 

50 และมีมูลค่าการส่งออกของ SMEs คิดเป็นประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถนำมา

ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันและผลิตภาพของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ ในบทนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู ้ประกอบธุรกิจ และทฤษฎีด้านการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (business model) ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  

 

1.2 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

บทวิเคราะห์ของ European Investment Bank (2019) ได้สรุปผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยี

พื้นฐานอย่างการปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้

อุปกรณ์ตรวจจับข้อมูล (sensors) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things) และเทคโนโลยีเสมือนจริง 

(virtual reality)  โดยระดับผลกระทบของแต่ละเทคโนโลยีแสดงอยู่ในรูป 1.1 ซึ่งจะพบว่าเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ

การวิเคราะห์ข้อมูล (analytics) การพัฒนาช่องทางดิจิทัลสื่อสารกับคู่ค้า และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์พกพามี

ผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

รูป 1.1 ระดับผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (ระดับการประเมิน 0-5) 

 
ที่มา European Investment Bank (2019) 
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นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แสดงในรูป 1.1 ยังมีเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงอีกหลายประเภทที่ได้มีการ

พัฒนาและสามารถนำมาผลิกผันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กเช่น

เทคโนโลยีบล๊อคเชน (blockchain) เทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการอัตโนมัติ (automation & robots)  

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล (data science) และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) 

เป็นต้น 

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอาจเปรียบได้กับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ต่อจากการ

ปฏิวัติครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรไอน้ำ ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าเพื่อการผลิตจำนวนมาก และ

ครั้งที่ 3 ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์และการสื่อสาร (WEF, 2016) โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่

เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ทำให้แนวคิดกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดของการผลิต

จำนวนมาก (mass production) เพ ื ่อลดต ้นท ุน มาสู่การผล ิตแบบจำเพาะเจาะจง (personalized 

production) หรือแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการแบบเสมือนจริง (virtual products and services) 

ความรุนแรงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ ได้ทำให้บริษัทจดทะเบียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เคย

อยู่ในรายชื่อ Fortune 500 ต้องล้มหายตายจากไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 (Nanterme, 2016) และหากพิจารณา

ที่บริษัทขนาดใหญ่สูงสุดของโลกก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์

สูงสุดดังแสดงในรูป 1.2 

รูป 1.2 บริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดสูงที่สุด 15 อันดับแรกในปีค.ศ. 1990, 2000, 2010 และ 2020 
      บริษัททีถู่กจัดอันดับเพ่ิมเติมในแต่ละปี          บริษัทที่เคยอยู่ในรายชื่อมูลค่าสูงสุด 

1990 2000 2010 2020 
IBM GE Exxon Mobil Apple 

Exxon Mobil Exxon Mobil PetroChina Aramco 
GE Pfizer Apple Microsoft 

Altria Cisco BHP Amazon 
Toyota Citigroup Microsoft Alphabet 
Bristol Walmart ICBC Facebook 
Merck Vodafone Petrobras Tencent 

BP Microsoft CCB Tesla 
Walmart AIG Shell Alibaba 

BT Merck Nestle Berkshire 
Coca-Cola Nokia China Mobile Visa 

P&G Intel Berkshire TSMC 
Roche BP GE Samsung 
Cigna GSK Walmart J&J 

Chevron Docomo Alphabet Walmart 

ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 
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รายงานของ UNCTAD (2021) ก็ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ global digital platforms โดยในปัจจุบันสัดส่วนของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่นี้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา และจีนเท่านั้น ดังแสดงในรูป 1.3 

รูป 1.3 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจ digital platforms 100 บริษัทแรกที่วัดโดยมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในปีค.ศ. 2021 

 

ที่มา UNCTAD (2021) 

โอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะสามารถได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านทาง

ดิจิทัล (digital transformation) นั้นสามารถวิเคราะห์สรุปจำแนกออกมาเป็นผลกระทบในแต่ละขั้นตอนของ

ห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ (business value chain) ได้ดังตาราง 1.1 

ตาราง 1.1 ตัวอย่างการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในแต่ละห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ  
ห่วงโซ่การดำเนิน

ธุรกิจ 
แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่สามารถนำมาประยกุต์ใช้ 

1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ 

- การเก็บและวิเคราะห ์Big data เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
- การลดต้นทุนในการสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) ผา่นเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
- การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อวิเคราะห์วฏัจักรของผลิตภัณฑ์ (Product lifecycle management) 
- การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer-aided manufacturing, CAM และ 

computer-aided design, CAD) 

2) การคาดการณ์อุป
สงค์ 

- การเก็บและวิเคราะห ์Big data เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการบริโภค 
- การใช้บริการ e-commerce หรือ m-commerce platform 
- การรับคำสั่งซ้ือแบบจำเพาะเจาะจงผ่านช่องทางออนไลน์ 
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ห่วงโซ่การดำเนิน
ธุรกิจ 

แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่สามารถนำมาประยกุต์ใช้ 

3) การบริหาร
อุปทานและการ
ขนส่ง 

- เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับคู่ค้าเพื่อประมวลผลและบริหารสินค้าคงคลัง 
- การซ้ือวัตถุดบิผ่านช่องทางดิจิทัลและการใช้ e-invoicing 
- การใช้ซอฟท์แวรบ์ริหารทรัพยากรในกจิการผ่าน Enterprise resource planning 

4) กระบวนการผลิต - การใช้ Robotic process automation 
- การใช้ซอฟท์แวร์บริหารการผลิตเช่น Total quality management (TQM), Just-in-time management (JIT) 

และ Lean manufacturing (LM) 
- การทำงานระยะไกล (Remote working) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในเวลาทำงานของพนักงาน  

5) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- การพัฒนาความรู้ด้วย e-learning platforms 
- การประชุมระยะไกล (Online meeting) และการใช้ Instant messaging application 
- การประยุกต์ใช้ Chat bot และปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสาร 
- การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการตรวจสอบพนักงาน 

6) การตลาด การ
ขายและการบริหาร
ลูกค้า 

- การใช้ซอฟท์แวร์บริหารลูกค้าดว้ย Customer relationship management 
- การทำการตลาดดิจิทัล และโฆษณาแบบจำเพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย 
- การตรวจสอบคำสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้าออนไลน์ 
- กลยุทธ์การตลาดแบบ Omnichannel 

7) การชำระเงิน - การรับชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (Mobile banking, Internet banking หรือ card payment) 
- การพัฒนา Digital currency หรือ e-money  

ที่มา จากการวิเคราะห์ของผู้เขียน 

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตของปริมาณข้อมูล

ดิจิทัลที่มีการส่งผ่านเครือข่าย World Wide Web (WWW) สูงขึ้นอย่างมาก โดยการประชุมสหประชาชาติว่า

ด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) ได้

คาดการณ์ว่าปริมาณข้อมูลจะมีการส่งผ่านในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงถึง 150,700 GB ต่อวินาทีภายในปีค.ศ. 

2022 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า 3 เท่าของระดับที่เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ. 2017 ที่ประมาณ 46,600 GB ต่อวินาที 

(APEC SME Working Group, 2020) ส่วนการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศ (cross border data flows, 

CBDFs) นั้น McKinsey (2019) ได้คาดการณ์ว่าปริมาณข้อมูลสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 5 terabits ต่อ

วินาทีในปีค.ศ. 2005 เป็น 704 terabits ต่อวินาทีในปีค.ศ. 2017 และภายในปีค.ศ. 2021 จะใกล้เคียง 2,000 

terabits ต่อวินาที ดังแสดงในรูป 1.4 
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รูป 1.4 ปริมาณข้อมูลส่งผ่านระหว่างประเทศ (global cross border bandwidth) 

 
ที่มา McKinsey (2019) 

หากพิจารณาการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 

ในสหภาพยุโรปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs มีรายได้จากการส่งออกเพ่ิมสูงมากขึ้นจน

คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมดของ SMEs โดยศักยภาพการส่งออกส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้

ช่องทางการขายในรูปแบบดิจิทัลผ่าน e-commerce, m-commerce และ social media platform ซึ่ง

ข้อมูลจากการสำรวจโดย FedEx (2017) พบว่าร้อยละ 80 ของยอดส่งออกของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เกิด

จากการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลดังแสดงในรูป 1.5 

รูป 1.5 การสร้างยอดขายของ SMEs ในสหภาพยุโรปผ่านช่องทางดิจิทัล 

 
ที่มา FedEx (2017) 

นอกจากนี ้การสำรวจในประเทศออสเตรเลียจาก VISA (2020) ยังพบว่าประชากรในประเทศมีการใช้

จ่ายออนไลน์สูงถึง 16.88 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปีค.ศ. 2019 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ของมูลค่า

ค้าปลีกท้ังหมดของประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านช่องทาง mobile จะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น

ร้อยละ 40 ของยอดขายออนไลน์ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2023 
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สำหรับในภูมิภาคอาเซียน การสำรวจโดย EY (2019) พบว่าผู ้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

วางแผนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลในสัดส่วนร้อยละ 81 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความพยายามที่จะฝึกอบรม

บุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ทันสมัยอีกประมาณร้อยละ 80 และสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่จะมีการลงทุน

ในสินทรัพย์ถาวรหรือเทคโนโลยีดั้งเดิมลดน้อยลงเป็นประมาณร้อยละ 75 ดังแสดงในรูป 1.6 

รูป 1.6 สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในภมูิภาคอาเซียนที่วางแผนการลงทุนในสนิทรัพย์แต่ละประเภทในอนาคต 

 
ที่มา EY (2019) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญท่ีน่ากังวลสำหรับการดำเนินธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในอาเซียนคือ

ความสามารถในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการสำรวจโดย EY (2019) พบว่าผู้ประกอบธุรกิจในอาเซียนใช้

เวลามากถึง 520 วันในการบ่งชี้ปัญหาหรือจุดอ่อนของระบบดิจิทัลของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นาน

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 146 วันในระดับสากล เมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศสิงคโปร์ซึ ่งถือเป็นประเทศที่มี

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน ยังพบว่าประมาณร้อยละ 92 ของ

องค์กรในสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ในปีค.ศ. 2018 ซึ่งการโจมตีดังกล่าวมีความซับซ้อน

และยากต่อการจัดการมากยิ่งข้ึน (The Straits Times Online, 2019) 

Google-temasek-Bain (2019) ได้ประเมินว่ามูลค่าเศรษฐกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค

อาเซียนในปี ค.ศ. 2019 ได้มีมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้ว และภายในปี ค.ศ. 2025 คาดว่าจะ

สูงกว่า 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ตัวเลขสถิติยังพบว่าภูมิภาคอาเซียนมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง

มากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนของโลก (ดังตัวเลขสถิติท่ีแสดงอยู่ในบทที ่3) 

หากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้เกิดการลด

ต้นทุน ลดทรัพยากรบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการใช้พลังงานได้ ซึ่ง

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องถูกแทนที่ด้วยการลดคุณภาพหรือลดคุณสมบัติบางประการของ

สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมีความคล่องตัว (agile) มีจำนวนพนักงานที่น้อยลง ในขณะที่ยังมี

76.4% 77.2%

74.0%

80.7%

76.9%

72.0%

Transformative technologies Current technologies Fixed assets

2019
2022
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ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับสูง  และระบบการบริหารงานขององค์กรอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ

รวมศูนย์ (centralization) มาเป็นแบบกระจายอำนาจ (decentralized) มากยิ่งขึ้น 

 เทคโนโลยีดิจิทัลยังสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 

และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ การปรับบริการหลังการขาย การ

ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคจนนำมาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

การเลือกใช้วัตถุดิบที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน (Accenture 2016, OECD 2017, WTO 

2019) 

งานวิจัยโดย Babbitt, Brynjolfsson, & Kahin (2001) พบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเปิดประตูผู้

ประกอบธุรกิจ SMEs ในการเข้าถึงตลาดโลก โดย SMEs สามารถลดต้นทุนด้านการผลิต การจัดการเอกสาร 

และการใช้ software ด้านการเงินและบัญชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้

ประกอบธุรกิจ SMEs ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ด้านธุรกิจกับองค์กรภายนอกจากการแลกเปลี ่ยน

ข้อมูลดิจิทัล (digital data exchange) ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ (Zaheer & Venkatraman, 

1994) และนวัตกรรมดิจิทัลยังสามารถนำพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรด้านข้อมูล การทำตัวอย่างสินค้าใน

ลักษณะ Virtual และกระบวนการผลิตที่มีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารจัดการ (Thomke, Hippel, 

& Franke, 1998) 

อย่างไรก็ตาม งานวิชาการบางส่วนพบว่าการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้าน IT ไมไ่ดม้ีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทเสมอไป (Chen, Jaw, & Wu, 2013) ถึงแม้งานวิชาการเหล่านี้ไม่ได้

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้าน IT แต่สิ ่งที ่สามารถตีความได้จากงานวิจัยดังกล่าวคือ  การลงทุนเฉพาะ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าผู้ประกอบการจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัล แต่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จได้ หากกิจการมีการเปลี ่ยน

กระบวนการต่าง ๆ ของกิจการ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าของกิจการให้มีความ

พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

งานวิจัยโดย Wielicki & Arendt (2010) ที่ศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ SMEs ในสหรัฐอเมริกา สเปน 

โปรตุเกส และโปแลนด์ ค้นพบว่าการตระหนักถึงความสำคัญด้านองค์ความรู้ จะมีส่วนช่วยให้การประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นหากอุปสรรคด้านเงินทุนในการลงทุนสามารถเอาชนะได้ อีก

อุปสรรคหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะต้องให้ความสำคัญ คือการมุ่งเน้นด้านความรู้และการ

ฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัล 
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ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณานโยบายของสหภาพยุโรป (European Union, EU) ในการกระตุ้นให้เกิดการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนั้น จึงไม่ได้มีเพียงการดำเนินนโยบายแค่ “access to all” เพียงอย่างเดียว แต่ให้

ความสำคัญกับ “skills for all” ร่วมด้วย (Arendt, 2007) หากผู้วางนโยบายตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จะส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (digital divide) มี

ความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภาพของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได ้

ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ Digital Economy Strategy 2030 ที่ให้

ความสำคัญกับ 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) digital infrastructure 2) cyber security, safety and trust 3) 

skills and inclusion 4) systems and regulation และ 5) trade and international engagement เพ่ือ

สนับสนุนให้เกิด digital SMEs (Commonwealth of Australia, 2021) 

จากความสำคัญของทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญ

ฉลาด และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ประเทศที่มีการลงทุนด้าน IT ที่สูงไม่ได้การันตีว่าจะ

สามารถมีสัดส่วน GDP per capital ที่สูงเสมอไปดังแสดงในรูป 1.7 

รูป 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง ICT adoption และ GDP per capita (ค.ศ. 2019) 

 
หมายเหตุ ข้อมูล GDP per capital ของ World Bank database และ ICT adoption จาก Global Competitiveness 

Index ที่จัดทำโดย World Economic Forum 

ถึงแม้เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กหลายประการ แต่

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจและประชาชนในประเทศกำลังพัฒนามักจะมีการกระจุกตัวอยู่ใน

กิจกรรมเพื่อการบันเทิงและการสื่อสารมากกว่า โดย WEF (2016b) พบว่าอัตราการผวนกรวมเทคโนโลยี

ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (รายได้ปานกลาง) ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อ

เทียบกับในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วดังแสดงในรูป 1.8 
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รูป 1.8 ผลคะแนนสะท้อนระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกจิ 

 
หมายเหตุ ผู้เขยีนทำการวิเคราะหจ์าก ผลคะแนนการใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในการประกอบธุรกิจจากคะแนนใน Pillar 7 

Business Usage ของ Networked Innovation Index ในปีค.ศ. 2016 และแบ่งกลุ่มประเทศตามระดับความร่ำรวยโดย 

World Bank ซึ่ง H คือกลุ่มประเทศร่ำรวย UM คือกลุ่มประเทศคอ่นข้างร่ำรวย LM คือกลุ่มประเทศค่อข้างรายได้ต่ำ และ L 

คือกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ 

 

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลต้องอาศัยหลายองค์ประกอบร่วมกัน  ในหัวข้อถัดไปจึงทำการ

วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ 

 

1.3 กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

เทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Ensaria & Karabay, 2014) ซึ่งในปัจจุบันมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกได้มีการนำประเด็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลมาเป็น

ศูนย์กลางของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขององค์กร (Holtz, 2018) 

การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้ถูกนิยามโดย Schallmo, Willams and Boardman (2018) ว่าหมายถึง 

“ a change in all job and income creation strategies, application of a flexible management 

model standing against competition, quickly meeting changing demands, a process of 

reinventing a business to digitize operations and formulate extended supply chain 

relationships; functional use of internet in design, manufacturing, marketing, selling, presenting 

and is data-based management model.” 
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การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ และการปรับ

วัฒนธรรมองค์กรด้วย โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ

ต้องทำให้กิจการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือสอดรับกับพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ มีพลวัต

สูง กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลอาจถูกจำแนกเป็น ขั้นตอนย่อยได้แก่ 1) การเปลี่ยนเอกสารและการ

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล และ 2) การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้น

แบบต่อเนื่อง (continuous) ตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรมีการตัดสินใจ

เปลี่ยนผ่านในบางโอกาส (occasional) เมื่อเกิดสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับเท่านั้น หรือไม่ควรรอจนรูปแบบ

การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (radical) จนต้องพยายามหาหนทางรักษาความสามารถในการ

แข่งขันไว้ดังเดิม  

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลไม่ได้หมายรวมเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งเท่านั้น เช่น การใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (portable scanner) การมีอุปกรณ์บันทึกเสยีง

และแปลความหมาย (digital dictation recorder) การใช้ปากกาสไตลัส (e-pen) หรือการใช้ smartphone 

และ tablet เป็นต้น แต่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจแบบองค์

รวมตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ไปจนถึงการปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติของผู้ประกอบการให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่อง 

Zammuto et al (2007) ได้กล่าวว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในเส้นด้ายที่ช่วยถักทอ

องค์กรให้มีความสมบูรณ์ ทำให้เกิดงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการปรับเปลี่ยนองค์กร 

(Lucas et al, 2013) การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานของกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจ (Venkatraman, 1994) กิจกรรมประจำวันของการดำเนินการ (Chen et al, 2014) และ

ศักยภาพการแข่งขันขององค์กร (Tan et. al., 2015) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าแข่งขันในตลาดใหม่ 

(Dehning, Richardson & Zmud, 2003) ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับ

การเคลื่อนไหวของข้อมูลภายในองค์กร และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ด้วย (Cui & Pan, 2015; Zhu, 

2004) 

ในอดีตการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลมักจะเก่ียวข้องกับการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรเช่น 

enterprise Resource Planning หร ื อ  customer Relationship Management (Boersma & Kingma, 

2005) การเปลี่ยนผ่านนี้จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านที่จำกัดเฉพาะกระบวนการทางธุรกิจภายในขอบเขตขององค์กร
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เท่านั้นที่มุ ่งเน้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือหาวิธีทางธุรกิจที่ดีที ่สุด (Ash & Burn, 2003; 

Kauffman & Walden, 2001) 

แต่ในปัจจุบันการเปลี ่ยนผ่านทางดิจิทัลมีความหมายที่กว้างกว่าในอดีต ซึ ่งรวมถึงทัศนคติและ

วัฒนธรรมขององค์กรด้วย การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินกิจกรรมทางเทคนิคเท่านั้น แต่

จะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการบริหารจัดการ (Doherty & King, 2005; Besson and Rowe, 2012) 

เช่นการอบรมความรู้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Cha et al., 2015) จนบางครั้งมีความคาบเกี่ยวกับ

ทฤษฎี dynamic managerial capabilities ซึ่งหมายถึงศักยภาพที่ผู ้บริหารจะสามารถสร้าง ผวนก และ

บูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (Adner & Helfat, 2003) 

Dynamic managerial capabilities นี้เป็นกรอบแนวคิดท่ีอยู่บนหลักพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่  

1) Managerial cognition หมายถึง ทัศนคติและความเชื่อของผู้บริหารในการตัดสินใจ ความรู้และ

ความเข้าใจของผู ้บริหารในแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ และการคาดการณ์

พัฒนาการต่าง ๆ ในอนาคต (March & Simon, 1958) 

2) Managerial social capital ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ในรูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการ

ระหว่างผู้บริหารและบุคคลอื่น ความสัมพันธ์นี ้มีส่วนสำคัญในการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลที่

หลากหลายขององค์กรเพ่ือนำมาวิเคราะห์ และสร้างโอกาส ความท้าทายใหม่ ๆ จนสุดท้ายทรัพยากร

ขององค์กรถูกบูรณาการจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น (Tsai & Ghoshal, 1998; Adler & 

Kwon, 2002; Burt, 1992) 

3) Managerial human capital ซึ่งครอบคลุมความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการศึกษาของผู้บริหาร

ระดับสูงและผู้จัดการในระดับอ่ืน ๆ ระดับความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้บริหารจะนำมา

สู ่การตีความและการตัดสินใจเข้าถึงข้อมูลที ่แตกต่างกัน ดังนั ้นการสร้างทีมงานจึงต้องมี ความ

หลากหลายของผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและทัศนคติ จนนำมาสู่การ

กลั่นกรองตัดสินใจดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (Kickul & Gundry, 2001; Wright, Coff, & 

Moliterno, 2014) 

กรอบแนวคิดนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะต้องมีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องนำแนวคิดด้านการบริหารงานมาผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

การศึกษาโดย EY (2019) ที่ศึกษาระดับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของผู้ประกอบการ SMEs ใน

ภูมิภาคอาเซียน ได้นำเสนอการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มตั้งแต่กลุ่มท่ี 1) digital novices ไป
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จนถึงกลุ่มท่ี 5) digital native โดย EY (2019) พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอาเซียนอยู่ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็น

ระดับท่ีมีโครงการริเริ่มเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในระดับของสายงานแต่ยังไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านโดยเป็นส่วน

หนึ่งของกลยุทธ์การแข่งขันทั้งองค์กร ดังแสดงในรูป 1.9 

รูป 1.9 การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธรุกิจ SMEs ในอาเซียนตามระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

 
ที่มา EY (2019) 

อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงการแบ่งกลุ่มเฉพาะภายในกิจการที่มีการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

เท่านั้น ซึ่งการศึกษาโดย EY (2019) ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ยังไม่ได้มีการ

เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลนั้นมีสัดส่วนเท่าใดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้การศึกษาของ EY (2019) ยังเป็น

การศึกษาผู้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดรายได้ต่อปีค่อนข้างสูงคือมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุม

ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ในประเทศไทย 

การศึกษาโดย EY (2019) ยังพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มีระดับของการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่าง

กันในปัจจุบัน (digital novice – digital maturity) จะมีความเร็วในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่ไม่เท่ากัน 

เนื่องจากการมีทุนทางสังคม (social capital) แตกต่างกัน ซึ่งทุนทางสังคมนี้หมายถึงของการมีพันธมิตรกับ

ภายนอกทีจ่ะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเกิดข้ึนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างหนึ่งของทุนทางสังคมคือ กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลด้วยการได้รับแรงกระตุ้นโดยผู้

ให้บริการด้านดิจิทัลจากภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการ digital Platform เช่น e-commerce เป็นต้น 

ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้สามารสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านได้ด้วยการสร้างการตระหนักรับรู้แก่เจ้าของกิจการ การ

พัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการแต่ละรายที่อยู ่ใน platform การจัดสัมมนาและโครงการ team 

Stage 1: In the initial 
phases of DX. 
Initiatives are largely 
informal, tactical and 
separate from our 
broader enterprise 
strategy 

Stage 3: DX initiatives reside 
with a central digital team. 
These are part of our 
enterprise strategy but 
typically have a short-term 
funding and focus. 

Stage 2: DX initiatives are 
initiated at the functional or 
lines of business level, with 
multiple strategies running 
in parallel. These have 
some alignment to our 
enterprise strategy. 

Stage 4: Making 
operational and cultural 
changes to embed digital 
throughout the 
organizatio0n, with 
funding for DX coming 
largely from long-term 
capital budgets. 

Stage 5: Have a single 
digital platform to scale 
technology innovations 
and would consider 
ourselves digital native 
enterprise 
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building ซึ่งสุดท้ายจะนำมาสู่การสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ที่สุด 

งานวิจัยของ Tan, Pan, Lu, & Huang (2015) ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ SMEs ที่เข้าร่วมทำธุรกิจใน 

e-commerce platform ที่ชื่อ Alibaba เพ่ือวิเคราะห์ว่าผู้ให้บริการ platform มีส่วนในการช่วยให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจ SMEs เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร บทวิจัยค้นพบว่า Alibaba ได้มีการจัดทำ

โครงการอบรมแก่ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เช่นการจัด Orange Success Camps ที่สำนักงานใหญ่

ของ Alibaba โดย Alibaba จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจส่งออกและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ e-

commerce เพื่อมาสอนและอธิบายกระบวนการทำงานให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อให้สามารถทำธุรกิจ

ได้สำเร็จภายใต้ cross-border e-commerce ของ Alibaba เป็นต้น นอกจากนี้ Alibaba ยังมีโครงการทัศน

ศึกษา Dream trips เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้เยี่ยมชมกิจการที่ประสบความสำเร็จ ได้เรียนรู้กรณีศึกษาจริง 

และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

Alibaba ยังได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของ Alibaba ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจแต่ละรายปรับเปลี่ยนกิจการของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเป็นเสมือน

ครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น โครงการที่ริเริ่มโดย Alibaba นี้จึงเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมที่

กระตุ้นให้เกิดการตระหนักรับรู้ของเจ้าของกิจการ (managerial cognition) และการสร้างทุนทางสังคม 

(social capital) ให้กับเจ้าของกิจการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ 

SMEs ในที่สุด 

งานศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital transformation journey) ในประเทศ

สิงคโปร์ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Singapore Management University, Tata Communications, DBS 

Bank and KPMG (Enterprise Innovation editors, 2011) ยังค้นพบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่

กำหนดรูปแบบและความเร็วในการเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่ระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี  หรือปริมาณเงินทุนในการ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว โดยผู้ร่วมในงานวิจัยประมาณร้อยละ 87 ให้ความเห็นว่า รูปแบบการ

ดำเนินชีวิตเป็นอุปสรรคสำคัญ และทัศนคติของผู้นำองค์กรกำหนดพฤติกรรมการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว 

นอกจากนี้งานวิจัยโดย Hofstede (2001) และ Iman et. al. (2006) ที่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ด้วยการจำแนกมิติของวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท

ได้แก่ 1) power distance มุ่งเน้นด้านพลังอำนาจ 2) uncertainty avoidance หลีกหนีความไม่แน่นอน 3) 

individualism มีความเป็นปัจเจกสูง และ 4) masculinity ให้ผ ู ้ชายเป็นใหญ่ พบว่าว ัฒนธรรมแบบ 

individualism มีผลกระทบเชิงบวกต่อความเร็วในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ 

uncertainty avoidance มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ 
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สิ ่งสำคัญที่ผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะต้องตระหนักอยู่เสมอคือ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการประกอบธุรกิจ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพยายามแสวงหา

แนวทางในการประยุกต์ใช้ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจได้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่มีการปรับตัวและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือ

การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่หรือการสร้างโครงสร้างระบบการจัดการข้อมูลใหม่ จะทำให้การตัดสินใจลงทุนใน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมป่ระสบความสำเร็จ  

PWC (2018) ที่ทำการสำรวจผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs ในประเทศเยอรมนีพบว่าผู ้ประกอบธุรกิจ

ประมาณร้อยละ 55 กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล มักจะนำมาสู่การปรับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งความ

จำเป็นในการปรับวัฒนธรรมองค์กรนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้การประยุกต์ใช้ดิจิทัลไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก การยึดติด

กับการทำธุรกิจบางประการหรือทรัพยากรของกิจการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จะเป็นอุปสรรคสำคัญ

ในการปรับเปลี่ยนเชิงธุรกิจ (ADB, 2016) 

งานวิจัยโดย Parida (2010) ยังพบว่าทัศนคติและมุมมองของผู้บริหารและเจ้าของกิจการมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร เช่นหากเจ้าของกิจการมี

ทัศนคติว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือของกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นจะทำให้บริษัทดังกล่าวไม่พยายาม

ปรับเปลี่ยนองค์กรถึงแม้จะมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนก็ตาม เป็นต้น โดยปัจจัยที่จะทำให้เจ้าของ

ธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลคือการมีเวลาที่เพียงพอ

ในการคิดประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 

งานศึกษาโดย BMG research and Durham university (2015) พบว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่

ขาดการตระหนักรับรู้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเกิดจากการขาดเวลา และการขาดข้อมูล 

งานศึกษาโดย PWC (2018) ก็พบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันว่าอุปสรรคด้านเวลาทำให้เจ้าของกิจการไม่ทราบ

ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล โดยปัจจัยด้านเวลานี้มีความสำคัญเป็นอันดับสอง รองจากข้อจำกัด

ด้านเงินทุน นอกจากนี้ทัศนคติของเจ้าของกิจการยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้ประกอบกิจการในอดีต ซึ่ง

เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการ 

ผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs มีความจำเป็นอย่างมากที ่จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับ

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล มิเช่นนั้นแล้ว ช่องว่างที่

เกิดขึ้นในด้านผลิตภาพของการผลิตจะถ่างออกมากขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก กับผู้

ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ จนนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล (digitization 

divide) และสุดท้ายจะเกิดปัญหาที่บริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ แห่งสามารถมีอำนาจครอบงำตลาดได้ ซึ่งใน
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ปัจจุบัน ความเสี่ยงที่บริษัทขนาดใหญ่บางรายมีอำนาจครอบงำพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือกำหนดระดับราคา

ของสินค้าและบริการได้เกิดข้ึนแล้ว เช่นบริษัทอย่าง Google Facebook Amazon และ Alibaba เป็นต้น 

ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก จะต้องวางแผนล่วงหน้าและตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเองซึ่ง

รวมถึงการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การขาดทรัพยากรบุคคล

เป็นปัญหาที่รุนแรงโดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก เพราะการลงทุนในทรัพยากรบุคคล

ต้องอาศัยเงินทุนและการตระหนักถึงความสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มักมีความได้เปรียบ 

การศึกษาโดย EY (2019) พบว่าอุปสรรคสำคัญ 5 อันดับแรกที่ทำให้ผู ้ประกอบธุรกิจไม่สามารถ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้คือ 1) การขาดบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสม 2) การให้ความสำคัญกับปัญหาเฉพาะ

หน้ามากกว่าประโยชน์ในระยะยาว 3) ความกังวลด้านความปลอดภัยของนวัตกรรม 4) ความยากลำบากใน

การชี้วัดผลประโยชน์ความสำเร็จ และ 5) ความท้าทายในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในปัจจุบัน 

ถึงแม้ผู้ประกอบธุรกิจจะมีเงินทุนที่มากเพียงพอ และเจ้าของกิจการมีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลง 

แต่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากกิจการขาดบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลง 

งานวิจัยโดย Mehrtens, Cragg, & Mills (2001) พบว่ากิจการที ่ม ีพนักงานบางส่วนที ่มีความสนใจใน

เทคโนโลยีอยู่แล้ว จะเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดการเปลี ่ยนผ่านทางดิจิทัลได้ถึงแม้พนักงานเหล่านั้นจะไม่ใช่

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ตาม การศึกษาโดย PWC (2018) พบว่าร้อยละ 45 ของ SMEs ในประเทศเยอรมนี

กล่าวว่าการขาดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้ 

เมื่อวิเคราะห์ถึงระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลหรือที่มักจะเรียกว่า digital literacy นั้น พบว่าผู้

ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะมีทักษะความรู้ดิจิทัลอยู่ในระดับต่ำ เช่นในประเทศอินโดนีเซียซึ่ง

มีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 4 ของโลก แต่ประชากรจำนวนมากกว่า 260 ล้านคนเป็นกลุ่มแรงงานที่มี

ทักษะต่ำ ข้อมูลจาก Indonesia National Development Planning Agency (Bappenas) แสดงให้เห็นว่า

ร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคการผลิตถูกจัดอยู่ในกลุ่มทักษะต่ำ ร้อยละ 6.5 ทักษะปานกลาง และร้อยละ 3.5 

ทักษะเหมาะสม (EY, 2019) ดังนั ้นการพัฒนาทักษะความรู ้ด ้านดิจิทัลจึงเป็นสิ ่งสำคัญมากและต้องให้

ความสำคัญ  

ส่วนในประเทศไทยนั้น ข้อมูลจาก Ratanabanchuen (2020) ที่นำเสนอวิธีการวัด digital literacy 

ผ่าน 4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) digital access 2) digital skills 3) digital knowledge และ 4) digital 

information awareness นั้น พบว่าประชากรไทยที่มีระดับ digital literacy ต่ำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากร

ทีใ่ช้แรงงานเป็นหลัก และเป็นกลุ่มประชากรที่ว่างงาน นอกจากนี้กลุ่มประชากรที่มีระดับ digital literacy สูง

มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพระดับผู้บริหารและมี
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รายได้ต่อปีสูงกว่า 1 ล้านบาท ทักษะด้านดิจิทัลที่ต่ำของครัวเรือนสะท้อนว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในไทยไม่

สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ การขาดทิศทางที่ชัดเจนของผู้บริหารจะทำให้การเปลี่ยนผ่าน

ทางดิจิทัลของ SMEs อาจเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูที่ไม่ได้เกิดข้ึนจริง  

เนื่องจากทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล จึงทำให้ ในสหภาพ

ยุโรปได้มีความพยายามในการสร้าง European Digital Single Market ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสด้านดิจิทัลให้กับผู้

ประกอบธุรกิจและประชาชนได้แบ่งปันความรู้และแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน การสร้าง digital 

single market นี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน และทรัพยากรบุคคลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบ

ดิจิทัล นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีการริเร่ม Digital Agenda for Europe 2020 โดยเป็นการริเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 

2015 ซึ่งทำให้เกิดโครงการริเริ่มต่าง ๆ มากกว่า 1,000 โครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ด้วยเหตุที่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านทาง

ดิจิทัลจึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารองค์ความรู้ (knowledge management) ตั้งแต่การสร้าง 

การเก็บ การถ่ายโอน และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจะ

สำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้วย  โดยความ

เสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้าน

การเมือง 4) ด้านสังคม 5) ด้านข้อมูลและสินทรัพย์ และ 6) ด้านคดีความและการตัดสินใจของศาล  

ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ 1) การเตรียมการ 2) 

การเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้านความเสี่ยง 3) การบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงต่อตัวบริษัท 4) การจัดลำดับความสำคัญของ

ปัจจัยเสี่ยง 5) การตัดสินใจแนวทางบริหารความเสี่ยง 6) การดำเนินการปฏิบัติความเสี่ยง และ 7) การเฝ้า

ระวังและประเมินความเสี่ยง 

เพื ่อให้สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมและความเสี ่ยงในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล Rogers (2016) ได้นำเสนอสรุปสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจำแนก

ตาม 5 มิติได้แก่ 1) ลูกค้า 2) สภาวะการแข่งขัน 3) ข้อมูล 4) นวัตกรรม และ 5) มูลค่า ดังแสดงในตาราง 1.2 
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ตาราง 1.2 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอดีตและปัจจุบัน 
  From… To… 

Customers - Customers as mass market 
- Communications are broadcast to customers 
- Firm is the key influencer 
- Marketing to persuade purchase 
- One-way value flows 
- Economies of (firm) scale 

- Customers as dynamic networks 
- Two-ways communications 
- Customers are the key influencer 
- Marketing to inspire purchase, loyalty, advocacy 
- Reciprocal value flows 
- Economies of (customer) value 

Competition - Competition within defined industries 
- Clear distinctions between partners and rivals 
- Competition is a zero-sum game 
- Key assets are held inside the firm 
- Products with unique features and benefits 
- A few dominant competitors per category 

- Competition across fluid industries 
- Blurred distinctions between partners and rivals 
- Competitors cooperate in key areas 
- Key assets reside in outside networks 
- Platforms with partners who exchange value 
- Winner-takes-all due to network effects 

Data - Data is expensive to generate in firm 
- Challenge of data is storing and managing it 
- Firms make use only of structured data 
- Data is managed in operational silos 
- Data is a tool for optimizing process 

- Data is continuously generated everywhere 
- Challenge of data is turning it into valuable 
- Unstructured data is usable and valuable 
- Value of data is in connecting it across silos 
- Data is key intangible asset for value creation 

Innovation - Decisions made based on intuition and seniority 
- Testing ideas is expensive, slow and difficult 
- Experiments conducted infrequently by experts 
- Challenge of innovation is to find the right 
solution 
- Failure is avoided at all cost 
- Focus on finished product 

- Decision made based on testing and validating 
- Testing ideas is cheap, fast, easy 
- Experiments conducted constantly by everyone 
- Challenge of innovation is to solve the right 
problem 
- Failures are learned early and cheaply 
- Focus is on minimum viable prototypes and 
iteration after lunch 

Value - Value proposition defined by industry 
- Execute your current value proposition 
- Optimize your business model as long as 
possible 
- Judge change by how it impacts your current 
business 
- Market success allows for complacency 

- Value proposition defined by changing customer 
needs 
- Uncover next opportunity for customer value 
- Evolve before you must, to stay ahead of the 
curve 
- Judge change by how it could create your next 
business 
- "Only the paranoid survive" 

ที่มา Rogers (2016) 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจโครงสร้างการแข่งขันใหม่ จะนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ย่อยในแต่ละ

ประเภทการทำงานไดดั้งตัวอย่างของ BCG (2017) ที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของการดำเนินงานใน

สายการเงินดังแสดงในตาราง 1.3 
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ตาราง 1.3 ตัวอย่างการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในตำแหน่งงานที่เกีย่วกับการเงิน 
TOPIC Historical paradigm Digital paradigm 

The role of financial 
manager 

Controller and accountant 
Working in silos (i.e accounting separates 
from controlling) 

Advance analytics provider 
Integrated finance 
Fully automated transactions 

IT architecture and 
tools 

Complex, redundant infrastructure 
Data spread 
Semi-automated accounting and control 
activities 
Experience-based analysis 
No-user-friendly analytic tools 

Integrated IT structure 
Unique data repository 
Advanced data management 
Advanced analytics 
Pattern recognition and prediction 
User-friendly analytic tools 

KPI,strategic 
planning,forecasting 

Measurement of value creation 
Based in historical data 
Bottom-up process 
No analytics 
Limited to internal data 

Ability to uncover patterns 
Insights into value drivers 
Top-down process 
Machine learning, predictions 
Data from internal and external sources 

Partnering, 
performance reporting, 

analytic 

Paper based data 
Business intelligence data and fixed 
dimensions 

Digital, real-time data 
Data from internal and external sources 

Accounting and risk 
management 

Fully or partly manual workflow 
Fragmented and duplicated spending 

Digital workflow 
Automates machine and analytics 
Consolidated view of spending 

ที่มา BCG (2017) 

นอกจากนี้ในระหว่างขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านนั้น มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการหรือที่เรียกว่า project management เพราะการ

เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลคือการริเริ ่มดำเนินโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการชั่วคราวในด้านใดด้านหนึ่งของการ

ดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

กระบวนการดำเนินการโครงการมักจะมีขั้นตอนสรุปได้แก่ 1) การริเริ ่มโครงการ 2) การวางแผน

โครงการ 3) การดำเนินโครงการ 4) การควบคุมบริหารโครงการ และสุดท้ายคือ 5) การยุติโครงการเมื่อ

เป้าหมายสำเร็จลุล่วง 

 การริเริ่มโครงการใหม่ในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะต้อง

ถามตัวเองอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริษัท 

- ปัจจัยใดขัดขวางพัฒนาการของ SMEs ในมิติของการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล 

- บริษัทมีบุคลากรที่มีทักษะจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือไม่ 

- บริษัทมีความคุ้นเคยและมีความรู้ในเทคโนโลยีที่จำเป็นแต่ละด้านอย่างไร 
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โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์หากลยุทธ์นั้น ผู้ประกอบธุรกิจอาจเริ่มต้นจากการประเมินขอบเขต

การดำเนินธุรกิจ (management boundary) ของกิจการตนเองว่ากิจการของตนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือ

กลุ่มลูกค้าใด แล้วนำแนวทางการวิเคราะห์ด้วย PESTEL ที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ 6 ด้านได้แก่ 1) 

การเม ือง (political) 2) เศรษฐกิจ (economic) 3) ส ังคม (social) 4) เทคโนโลยี (technology) 5) 

สภาพแวดล้อม (environmental) และ 6) กฎหมาย (legal) มาผนวกรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนด

กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

เมื่อมีความเข้าใจขอบเขตการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถ

ตีกรอบสรุปประเด็นจุดแข็งจุดอ่อนทางธุรกิจของตนเองได้ผ่านการวิเคราะห์ SWOT และผลลัพธ์จากการ

วิเคราะห์นี้จะกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของกิจการ และผู้ประกอบธุรกิจอาจ ใช้กรอบแนวคิด

ของ business model canvas ที่เสนอโดย Osterwalder & Pigneur (2010) ร่วมด้วยเพื่อวาดภาพให้เห็น

ความเชื่อมโยงทั้งหมดของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลว่าเกี่ยวข้องกับมิติใดของการดำเนินธุรกิจบ้าง 

ภายหลังการกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วนั้น Daft (2013) ได้มีการนำเสนอว่าผู้

ประกอบธุรกิจควรนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาวางแผนและวิเคราะห์ 2 มิติได้แก่ 1) ความเกี่ยวข้องกับระดับผู้บริหาร 

และ 2) ความซับซ้อนของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ดังรูป 1.10 เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน (implementation) ที่นำมาสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด  

รูป 1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทลัและการดำเนินธุรกิจในองค์กร 

 
ที่มา Daft (2013) 

นอกจากมิติของการบริหารจัดการภายในองค์กร และศักยภาพของผู้บริหารในการตระหนักเห็นถึง

ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล อีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้คือ
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การสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเหล่านี้ต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพและมีความเร็วที่เหมาะสมในต้นทุนค่าบริการที่เข้าถึงได้ 

ดังนั้น Internet Exchange Points (IXPs) จึงมีส่วนสำคัญต่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีความเสถียรเพื่อให้

การจราจรของการส่งผ่านข้อมูลอยู่ภายในเครือข่าย ‘local’ ที่ผู้ใช้งานในประเทศหนึ่งเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ 

ภาครัฐจะต้องสนับสนุนให้เกิด digital identities และการสร้างระบบการชำระเงินที่มีมาตรฐานสามารถ

เชื่อมโยงผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่หลากหลายเข้าหากันได้ (interoperability)  

ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยนั้น ภาครัฐจะต้องมีการวางระบบเครือข่ายเสาไฟฟ้าให้เพียงพอ 

มีการพัฒนาระบบขนส่ง ระบบราง ระบบถนนให้เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าต่าง ๆ และมีฐานข้อมูลกลาง

ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงพิสูจน์ตัวตนในการทำธุรกรรมของลูกค้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการฟอกเงินมีส่วนสำคัญในการลดความ

เสี่ยงด้านไซเบอร์ และเหตุการณ์ฉ้อฉลต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 

กล่าวโดยสรุปการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสามารถทำให้เกิดทั้งประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนิน

ธุรกิจในหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตาราง 1.4 

ตาราง 1.4 โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 
โอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจ 

- การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ใน
การดำเนินธรุกิจ 

- การปรับปรุงคุณภาพและความสมำ่เสมอของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

- การลดต้นทุนในระยะยาว 
- การมีรูปแบบธรุกิจใหมเ่พื่อการเตบิโต 
- การลดระยะเวลาและเพิ่มความรวดเร็ว 
- การไดต้ิดต่อโดยตรงกับลูกค้าและคู่ค้า 
- การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวตักรรม 
- การลดระยะเวลาวัฏจักรของการผลิต เพิ่มส่วน

แบ่งทางการตลาด 
- เกิดการจา้งงานใหม่ ๆ 

- ความเสีย่งด้านข้อมูล และภัยทางไซเบอร์ 
- การลดลงของบุคลากร การลดความมีส่วนร่วม

ของลูกจ้าง การว่างงาน และการขาดทักษะที่
จำเป็นของบุคลากร 

- ความเสีย่งเชิงระบบของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล 

- เงินลงทุนด้านการอบรม และระยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงเทคโนโลย ี

- การมีฐานข้อมลูขนาดใหญ่ทีเ่ป็นภาระขององค์กร 
- การขาดมนษุยสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าต่าง ๆ 
- ข้อจำกัดด้านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ 
- หาจุดต่าง (Differentiation) ในการดำเนินธรุกิจ

ได้ยากมากยิ่งข้ึน 
ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

จากการทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดที่เสนอโดยนักวิชาการในด้านต่าง ๆ ข้างต้นสามารถ

นำมาสรุปประมวลผลเป็นตัวแบบของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ที่ผู้ประกอบธุรกิจ รายย่อยและขนาดเล็ก 
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จะต้องมีดังแสดงในรูป 1.11 ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลดังกล่าวมีอยู่ 4 ระดับได้แก่ 1) การเปลี่ยน

ผ่านเฉพาะเทคโนโลยี 2) การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สินค้าและบริการใหม่ 3) การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิด

โครงสร้างองค์กรใหม่ และ 4) การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมขององค์กรทางธุรกิจ  

รูป 1.11 โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัย กระบวนการ และตวัแบบการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

 
ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

จากรูป 1.11 จะสังเกตเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลคือความสำเร็จทาง

ธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการวิเคราะห์ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อม

และปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นหัวข้อถัดไปจึงกล่างถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีด้านการ

บริหารจัดการขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ 
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1.4 การวิเคราะห์ขอบเขตการดำเนินธรุกิจเพื่อการสร้างตัวแบบดำเนินธุรกิจใหม่ 

จากที่กล่าวในหัวข้อที่แล้วว่าการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถ

วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นความเข้าใจในตัวแบบการดำเนินธุรกิจ 

(business model) และการผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ คือ

ปัจจัยสำคัญที่จะรองรับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ในส่วนนี้จะวิเคราะห์แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

การคิดค้นตัวแบบดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตัวแบบการดำเนินธุรกิจนั้น คือเหตุและผลทางธุรกิจสำหรับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การแข่งขันและกระบวนการดำเนินธุรกิจภายในกิจการตั้งแต่กระบวนการผลิตไป

จนถึงการนำสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค  

โดยปกติแล้วการดำเนินธุรกิจมักจะถูกนิยามว่าประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก (Abell, 1980; 

Porter, 1985, Johnson, Christensen & Kagermann, 2008) ได้แก่ 

1. Value proposition หมายถึงการที่ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณค่าต่อผู้บริโภคและสังคม 

2. Customer groups หมายถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ 

3. Value chain หมายถึงห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 

4. Competencies หมายถึงการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร 

และระบบโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือการประกอบธุรกิจ 

5. Networks หมายถึงเครือข่ายต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเชิงกายภาพ และดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ 

6. Relations หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (tangible assets) และจับต้องไม่ได้ 

(intangible assets) 

7. Value formula หมายถึงการหาสูตรสุดท้ายสำหรับการดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นนวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจ (business model innovation) จึงเป็นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภคและพันธมิตร

ทางธุรกิจ 

Wirtz et al (2016) ได้เสนอว่านวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน

วิธีการในการนำเสนอมูลค่า (value proposition) ของกิจการ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจมีความไม่แน่นอนเกิด

จากหลายปัจจัย Bouwman et al. (2008) จึงเสนอว่านวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับ 4 

ปัจจัยได้แก่กระบวนการให้บริการ (service) กระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (technology) โครงสร้าง

องค์กร (organization) และการเงินของกิจการ (finance) ที่จะต้องผนวกรวมเป็นตัวแบบการดำเนินธุรกิจที่
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ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ El Sawy & Perreira (2013) เสนอว่านวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจจะ

ประกอบด ้ ว ย  value proposition, interface, service platform, organizing model และ  revenue 

model (VISOR) 

นวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นใหม่เพื่อให้

ก ิ จ ก า รม ี ม ู ล ค ่ า ส ู ง ข ึ ้ น  (Bucherer et al. , 2012, Bonakdar, 2015, Hartmann et al. , 2016, and 

Frankenberger et al., 2013) Björkdahl and Magnus (2013) กล่าวว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ใหม่พร้อมกับการปรับเปลี ่ยนกระบวนการบริหารจัดการถือเป็น business model innovation ส่วน 

Lindgardt et al. (2009) ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อนำเสนอมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง

ออกไป ในขณะที่ Amit, Zott & Massa (2011) กล่าวว่า business model innovation คือการประยุกต์ใช้

วิธีการใหม่ หาความเชื่อมโยงใหม่ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ 

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดของกิจการจนนำมาสู่นวัตกรรมตัวแบบ

การดำเนินธุรกิจใหม่นั้น โดยปกติแล้วกิจการจะต้องมีการทดลองตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่เสมอ ซึ่งปัจจัยที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทดลองแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่มีหลายปัจจัยเช่น ทัศนคติภายในของผู้บริหาร  

วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับนวัตกรรม สภาวะการแข่งขันภายนอก และ

ความผันผวนของเทคโนโลยีภายนอก ซ่ึง Bowman et al. (2016) ค้นพบว่าปัจจัยภายในองค์กร และความผัน

ผวนของเทคโนโลยีภายนอกมีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ  ของการดำเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับ Business Model Innovation 

เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น Moore (1997) ได้

นำเสนอรูปแบบของระบบนิเวศน์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจขึ้นดังแสดงในรูป 1.12 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ระดับได้แก่ 1) ธุรกิจหลัก (core business) 2) ขอบเขตขยายจากองค์กร (extended enterprise) และ 3) 

ระบบนิเวศน์การดำเนินธุรกิจ (business ecosystem) 

ตัวแบบการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลจึงเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมและขอบเขตของการดำเนิน

ธุรกิจตามรูป 1.12 เพ่ือนำมาสู่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น 

ซึ่งกระบวนการทางธุรกิจคือกิจกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นสิ นค้าและบริการที่ตอบโจทย์

เป้าประสงค์ของกิจการ บทความจาก Luiss Guido Carli University (2019) เสนอว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง

พิจารณา 3 มิติได้แก่ 1) รูปแบบขององค์กร (Organizational model) ซึ่งเก่ียวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบความ

รับผิดชอบ 2) รูปแบบของกระบวนการ (Process model) ซึ่งเก่ียวข้องกับการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ และ 

3) ความสำคัญของข้อมูล เพ่ือประเมินความจำเป็นของข้อมูลในการประกอบธุรกิจ   
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รูป 1.12 ระบบนิเวศน์การดำเนินธุรกิจ 

 
ที่มา Moore (1997) 

การกำหนดตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจจะมีแนวทางในการกำหนดกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับมิติใดเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถ

จำแนกออกเป็น 4 มิติได้แก่ 

1) Activity-oriented คือการมุ่งเน้นกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบาง

ประการ 

2) Product-oriented คือการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามต้องการ 

3) Decision-oriented คือการมุ่งเน้นที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ 

4) Context-oriented คือการมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระ และลำดับของเนื้อหาเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ได้แล้วจะสามารถดำเนินกระบวนการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมี 3 ขั้นตอนในการกำหนดกระบวนการในภาคปฏิบัติได้แก่ 1) 

strategic process คือขั้นตอนที่เก่ียวกับการคัดเลือกแนวทางท่ีดีที่สุดสำหรับกิจการ 2) managerial 

process คือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกิจการ และ 3) implementation process 

คือการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติว่าควรมีกิจกรรมใดบ้าง 

กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมักจะไม่ได้มีการจัดระเบียบทาง

ความคิดและการปฏิบัติที่ชัดเจน จนทำให้ขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการเพื่อเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอาจไม่เหมาะสมและไมม่ีประสิทธิภาพ  
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งานวิจัยโดย Bowman et al. (2016) พบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ

ธุรกิจ SMEs มีความเก่ียงข้องกับการใช้นวัตกรรมหลายประเภทพร้อมกัน เพราะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแข่งขัน

ในตลาดใหม่ ที่มีระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกลยุทธ์ด้านราคาที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความ

จำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการระบบโครงสร้าง IT ใหม ่

งานวิจัยของ Garzella et al (2021) พบว่าขอบเขตการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี

ดิจิทัลมีผลกระทบต่อกระบวนการคิดค้นนวัตกรรมเชิงธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าขอบเขตการประกอบธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคิดค้นและนำนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบธุรกิจ คำว่าขอบเขตของ

การดำเนินธุรกิจนี้ (boundaries of management) เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่กิจการหนึ่งไม่สามารถควบคุมหรือมี

อิทธิพลได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่เป็นพื้นที่ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนในการมีอิทธิพลต่อการใช้ทรัพยากร และการ

กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (Yang, Lin and Lin, 2010) ดังนั้น ขอบเขตของการดำเนิน

ธุรกิจจึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่าน (transitional areas) ระหว่างภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ง

ขอบเขตนี้บริษัทสามารถมีผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ (Fiorentino, 

2016) 

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจนี้สามารถพิจารณาความต่อเนื่องของพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนที่

ช ัดเจน ดังนั ้นจึงเป็นการยากที ่จะแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างบริษัทกับสภาพแวดล้อมภายนอก 

(Normann and Ramirez, 1993) การทำความเข้าใจขอบเขตการดำเนินธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบ

ธุรกิจเพ่ือบ่งชี้ว่าขอบเขตมีความกว้างในระดับใด มีทรัพยากรอะไรบ้างที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว และผู้ประกอบ

ธุรกิจควรมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ขอบเขตการดำเนินธุรกิจดังกล่าว 

(Caputo, Fiorentino and Garzella, 2018) 

นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะค้นพบว่ากิจการขนาดใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณ

ขอบเขตของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจมากกว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 

(Dooley, Kenny, and Cronin 2016) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจ SMEs ที่ไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนทำให้เกิดนวัตกรรม

ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่สามารถฉวยโอกาสในการแข่งขันเพื่อสร้างผลประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณ

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ (Lindgren and Abdhullah, 2013) เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพ่ิม

ศักยภาพให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล และผู้ประกอบธุรกิจสามารถหาวิธีการเข้าถึงข้อมูล หรือเก็บข้อมูลเพ่ือ

สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งผลให้สามารถแข่งขันได้ดีกว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้

ว่า การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้การบริหารในบริเวณขอบเขตของธุรกิจ (management of 

boundaries) มีความสำคัญอย่างมาก (Caputo, Fiorentino, and Garzella 2018; Schotter et al. 2017). 
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การบริหารจัดการขอบเขตการดำเนินธุรกิจนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ได้แก่ 1) เทคโนโลยี 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างภายในและภายนอก และ 3) วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกิจการจะต้องมีความสามารถใน

การจัดการทรัพยากรภายในของตนเพื่อควบคุม สื่อสาร สร้างนวัตกรรม จัดกลุ่ม เปิดเผย และให้ความสำคัญ

กับการค้นพบแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้สามารถเชื่อมโยงความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Zott, Amit, 

and Massa 2011) 

ในอดีตตัวแบบการดำเนินธุรกิจจะเกิดขึ้นจากห่วงโซ่ภายในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหา

วัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค แต่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น

ตัวแบบธุรกิจจะไม่จำกัดเฉพาะห่วงโซ่ภายในขอบเขตขององค์กรเท่านั้น แต่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบธุรกิจสามารถสร้างตัวแบบการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ซึ่งอยู่ในบริเวณ

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของกิจการดังแสดงในรูป 1.13 ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจไม่ควรให้ความสำคัญกับการ

เข้าใจการทำงานเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น แต่ควรให้ความใส่ใจกับการสร้างตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ด้วยเพ่ือ

พล ิกโฉมความส ัมพ ันธ ์ท ั ้ งหมดของระบบน ิ เวศน ์การดำเน ินธ ุรก ิจ  (Chesbrough 2010; Spieth, 

Schneckenberg, and Matzler 2016) 

รูป 1.13 เปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินธุรกิจระหว่างอดีตและปัจจุบนั 

 
ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ขอบเขตของการดำเนินธุรกิจมีความคลุมเครือและเป็นขอบเขตที่มีความ

ต่อเนื่องมากขึ้นจนทำให้การแบ่งแยกระหว่างภายในและภายนอกกิจการเกิดขึ้นได้ยาก  (Lindgren and 

Abdullah 2013) การบริหารจัดการขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจดิจิ ทัล

จะต้องอาศัยการปรับทัศนคติของผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่นี้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก (Bouncken and Fredrich, 2016) ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ขอบเขต

ของการดำเนินธุรกิจจึงมีความสำคัญ เพราะเก่ียวข้องกับการสร้างกลยุทธ์ความร่วมมือใหม่ระหว่างธุรกิจต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ จนนำมาสู่ระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่

เปลี่ยนแปลงไป กิจการจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพที่จะบริหารทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดความ

สมดุลระหว่างเทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นภายนอกกิจการ ซึ่งสุดท้ายจะนำมาสู่การปฏิวัติ

วัฒนธรรมภายในองค์กร และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในที่สุด 

Barner-Rasmussen et al (2004) เสนอว่าการที ่ขอบเขตการดำเนินธุรกิจมีขนาดที ่ใหญ่ เป็น

แรงผลักดันที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในขอบเขตดังกล่าวเพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการของตน Teece (2018) เสนอว่าการบริหารขอบเขตการดำเนินธุรกิจนี้ควรให้

ความสำคัญกับเนื้อหาสาระและเป้าประสงค์ทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นเรื ่องเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะ

เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านและการดำเนินธุรกรรมเท่านั้น  

การวิเคราะห์ขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่แบ่งแยกระหว่างภายในและภายนอกกิจการนั้น  จะเป็นการ

วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ 1) การวิเคราะห์คู่แข่งและความสามารถในการแข่งขัน 2) การวิเคราะห์บริการต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับ Suppliers 3) การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและระดับการศึกษา 4) การวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้บริโภคและวิธีการได้ลูกค้าใหม่ และ 5) การผนวกรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ 

แนวคิดของการบริหารขอบเขตการดำเนินธุรกิจนี้ นำมาสู่กลยุทธ์การแข่งขันที่ Brandenburger and 

Nalebuff (1997) เสนอว่า กิจการที่เป็นคู่แข่งขันกันจะต้องร่วมมือกันเพ่ือเพ่ิมขนาดของตลาด (grow the 

pie) แต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งขันเหล่านี้ก็จะต้องแข่งกันแย่งตลาดกันเอง (divide the pie) 

การบริหารขอบเขตการดำเนินธุรกิจจึงนำมาสู่ตัวแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เช่น digital 

platform ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้เล่นต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจเข้าหากัน หรือการสร้าง sharing 

economy ที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแบ่งปัน การเปลี่ยนแปลงจากการขายสินค้ามาสู่การขายบริการ 

(ปล่อยเช่าสินค้า) จนอาจเรียกว่าเป็น service-oriented economy หรือการสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ที่

เชื่อมโยงระหว่างระบบออนไลน์ และการขายแบบดั้งเดิม (offline) หลอมรวมเข้าด้วยกัน เป็นต้น 

ดังนั้นการบริหารขอบเขตการดำเนินธุรกิจจะนำมาสู่การสร้างระบบนิเวศน์แห่งนวัตกรรม ที่มาจาก

ความร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ภายนอกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น

และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในภาพรวมทั้งหมด โดยตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันของตนเองจะชี้แจงในบทที่ 2 ต่อไป 
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1.5 บทสรุป 

ในบทนีไ้ด้ทำการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลคือกิจกรรมสำคัญที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเร่งดำเนินการเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน หรือเพ่ือขยายขอบเขตการดำเนิน

ธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดยในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ ในบทนี้จึงทำการทบทวน

วรรณกรรม และสรุปปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลซึ่งประกอบด้วย 1) ความเข้าใจใน

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของเจ้าของกิจการและ

ผู้ปฏิบัติงาน 3) วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับการปรับตัวอยู่เสมอ 4) ทัศนคติของเจ้าของกิจการและ

ผู้บริหารในการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ 

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และการวิเคราะห์ความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจของตน เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าการประยุกต์ใช้ดิจิทัลนั้นทำเพ่ือเหตุผลใด ตอบโจทย์

ด้านธุรกิจอย่างไร และต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอ่ืนของธุรกิจไปพร้อมกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างไรบ้าง 

เพราะสิ่งสำคัญท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตระหนักคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้ทำเพ่ือให้กิจการมี

ความทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถนำมาสู่การพัฒนาตัวแบบการดำเนินธุรกิจ (Business model) 

ทีส่ร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการในที่สุด 
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บทท่ี 2 ตัวแบบการดำเนินธุรกจิที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และโอกาสการ

เติบโตของผู้ประกอบธรุกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

 

 

2.1 บทนำ 

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการของเขตการดำเนิน

ธุรกิจของตนเองใหม่ ผ่านการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์แนวทางในการดำเนินธุรกิจที่พลิกโฉม

การดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม จนนำมาสู่นวัตกรรมตัวแบบการดำเนินธุรกิจ (business model innovation) ที่

เหมาะสม ในบทนี้จึงทำการวิเคราะห์ตัวแบบในการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การดำเนินธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม การดำเนิน

ธุรกิจผ่าน digital e-commerce platform การเกิดขึ้นของ sharing (service) economy และการดำเนิน

กลยุทธ์การตลาดแบบ omnichannel marketing นอกจากนี้ในบทนี้จะวิเคราะห์รูปแบบของแนวทางที่ผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบางด้านเช่น

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ สรรพสิ่งของอินเทอร์เน็ต และระบบกระบวนการอัตโนมัติ 

เป็นต้น 

 

2.2 Platform business model 

ในอดีตรูปแบบการดำเนินธุรกิจจะมีลักษณะแบบเชิงเส้น (linear) ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจ

จะต้องมีการจัดหาวัตถุดิบ นำวัตถุดิบต่าง ๆ มาปรับปรุง ประกอบ และเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการผลิตจน

ไดส้ินค้าและบริการที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการเสนอขายแก่ลูกค้า โดยในส่วนของการเสนอขายให้กับลูกค้านั้น

จะต้องมีกระบวนการขนส่งและการกระจายสินค้าต่อไป ดังแสดงในรูป 2.1 
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รูป 2.1 กระบวนการเชิงเส้น (linear) ของการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 

 
ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

จากรูป 2.1 จะสังเกตเห็นว่าการประกอบธุรกิจในอดีตนั้นจะมีลักษณะเป็นสายจนเกิดแนวทางการ

ขยายธุรกิจแนวดิ่งผ่านการทำ vertical integration ที่เป็นการผนวกรวมกระบวนการประกอบธุรกิจตั้งแตต่้น

น้ำจนถึงปลายน้ำเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของการแข่งขันของตนเอง หรือการขยายธุรกิจในลักษณะแนวราบ 

(horizontal merger) ในกรณีที่ธุรกิจต้องการขยายพื้นที่การขาย ขยายฐานลูกค้า หรือเพิ่มทางเลือกให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง 

อย่างไรก็ดี ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูล

ดิจิทัลระหว่างผู้เล่นต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทำให้เกิดความสะดวกในการนำเสนอตัวแบบการดำเนินธุรกิจใน

ลักษณะ platform business หรือการเป็นตัวกลางที่เชื่อมผู้เล่นต่าง ๆ เข้าด้วยกันซึ่งถือเป็นการปฏิวัติตัวแบบ

การดำเนินธุรกิจแบบเชิงเส้นอย่างสิ้นเชิง โดยโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์มนี้จะมี

ลักษณะดังรูป 2.2 

รูป 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบ platform 

 

ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 
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แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจของ platform business นั้น แตกต่างจากการประกอบธุรกิจแบบ 

linear business โดยผู้ประกอบธุรกิจแบบแพลตฟอร์มจะมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่าย (network) ของผู้เล่น

ประเภทต่าง ๆ เช่น เครือข่ายผู้ผลิต เครือข่ายลูกค้า และเครือข่ายสถาบันการเงินในการอำนวยความสะดวก

ด้านธุรกรรมเป็นต้น การดำเนินธุรกิจจะไม่ใช่มุ่งเน้นลดต้นทุน และพยายามหาช่องทางเพิ่มราคาขายเหมือน

อย่างในกรณีของ linear business ซึ่งตาราง 2.1 ได้สรุปเปรียบเทียบการแข่งขันของทั้งสองรูปแบบการดำเนิน

ธุรกิจ 

ตาราง 2.1 เปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันระหว่าง linear และ platform business 
Linear business Platform business 

ขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าผ่าน อำนวยความสะดวกให้หลายผูเ้ล่นตัดสินใจดำเนินธุรกรรม
ระหว่างกัน 

อยูฝ่ั่งใดฝั่งหนึ่งของการดำเนินธรุกรรม เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยอำนวยความสะดวก
ธุรกรรม 

พยายามแสวงหาวิธีในการเพิ่มมลูค่าของสินค้าและบริการ พยายามแสวงหาการขยายเครือข่ายของผู้เล่นใน Platform 
พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตลอดสายตั้งแต่
การผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค 

พยายามมุ่งเป้าทีเ่ครือข่ายก่อนการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงผลการดำเนินงานภายในของบริษัท 

ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

 

ลักษณะโครงสร้างที่สำคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัลจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) 

ผู้สร้างอุปกรณ์ในการใช้งานในแพลตฟอร์ม 2) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม 3) ผู้สร้างแพลตฟอร์มหรือ 

แอปพลิเคชั่น และ 4) ผู้ใช้งานและผู้บริโภค (Fransman, 2014; Nepelski, 2019) โดยการดำเนินธุรกิจแบบ 

platform นี ้ Kenney and Zysman (2016) ได้เสนอว่าธุรกิจแบบ platform สามารถจำแนกได้เป็น 6 

ประเภทย่อยตามจุดประสงค์ของผู้ให้บริการ ได้แก่ 

1) Platform for platforms ซึ่งหมายถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้คิดค้นธุรกิจแพลตฟอร์มอ่ืน 

สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเพื่อต่อยอดคิดค้นสร้างแพลตฟอร์มของตนเองขึ้นมาใหม่ 

ตัวอย่างของ platforms ประเภทนี้เช่น iOS Android หรือ Window ทีเ่ป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้

คิดค้นอื่นสร้างแพลตฟอร์มต่อยอดจากเทคโนโลยีหลักของตนเอง หรือผู้คิดค้น Ethereum ซึ่งเป็น 

blockchain platform ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถสร้าง smart contract บนแพลตฟอร์ม

ของตนเอง หรือ Facebook ที่เป็น social network platform ที่เปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดเพ่ือ

สร้างบริการอ่ืน ๆ ตามมา เช่น Fan Page หรือ Workplace เป็นต้น 



 

58 
 

2) แพลตฟอร์มที่มุ ่งเน้นสร้างเครื่องมือที ่จำเป็นสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มอื ่น ๆ เช่น การสร้าง 

software สำหรับบริหารจัดการยอดขาย หรือจัดการบัญชีเป็นต้น แพลตฟอร์มประเภทนี้ช่วยลด

ต้นทุนการดำเนินธุรกรรมและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินกิจกรรมบางประเภทของการ

ประกอบธุรกิจเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น Wonolo ที่เป็น software สำหรับการหาทรัพยากร

บุคคล หรือ Github ที่เป็น open source software ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกใช้ซอฟท์แวร์

บางด้านที่ตนเองต้องการได้ เป็นต้น 

3) Platform mediating work คือ การคิดค้นแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อพยายาม

แทนที่การทำงานแบบดั้งเดิม เช่น LinkedIn ที่พยายามสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือเป็นตลาดแรงงานในโลก

ดิจิทัลสำหรับการจัดหาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

4) Retail platforms คือ การสร้างตลาดในรูปแบบดิจิทัล หรือที่มักจะเรียกว่า digital marketplace 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้สามารถโฆษณาสินค้า ทำการตลาด 

และขายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้ เช่น Amazon, eBay และ Shopee เป็นต้น 

5) Service-providing platforms คือแพลตฟอร์มที่ปฏิวัติรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการเฉพาะ

ด้านสำหรับสินค้าหร ือบร ิการบางประเภทเช่น Airbnb ซึ ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหร ับการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น หรือ Kickstarter ที่เป็น crowdfunding platform สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ในการเข้าถึงเงินทุนจากผู้ที่ต้องการให้เงินทุน เป็นต้น service-providing platforms นี้จะทำให้เกิด

รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า sharing economy หรือ service economy หรือ everything-as-a-

service model  

ทั้งนี้แพลตฟอร์มที่สำคัญและสามารถสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

รายย่อยและขนาดเล็กได้แก่ retail platforms และ service-providing platforms ซึ ่งจะกล่าวถึงอย่าง

ละเอียดในหัวข้อที่ 2.3 และ 2.4 ต่อไป 

 อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ platforms business ตามกลไกทีแ่พลตฟอร์มพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพ

การประกอบธุรกิจของระบบเศรษฐกิจนั้น Boudreau and Lakhani (2009) นำเสนอการแบ่งแยกประเภท 

แพลตฟอร์มดังนี้ 

1) Integrator platform business models คือแพลตฟอร์มที่พยายามผนวกและรวบรวมนวัตกรรมใน

ด้านต่าง ๆ จากผู้คิดค้นภายนอก เพ่ือนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งผู้สร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้ 

จะต้องพึ่งพิงความสำเร็จของผู้คิดค้นนวัตกรรมจากภายนอกค่อนข้างมาก เช่น Apple’s App store 

ที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับผู้คิดค้นสร้างแอปพลิเคชั่น ส่วนผู้สร้างแพลตฟอร์มจะเป็นตัวกลางในการ

ประเมินความปลอดภัย และอนุมัตแิอปพลิเคชั่นลงบนแพลตฟอร์มของตนเอง  
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2) Product platform business models คือแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่มีอำนาจควบคุมการ

คิดค้นนวัตกรรมจากผู้คิดค้นภายนอก เพราะผู้สร้างแพลตฟอร์มจะเป็นเพียงนำเสนอแพลตฟอร์มใน

ลักษณะผลิตภัณฑ์ให้ผู้คิดค้นภายนอกนำไปประยุกต์ใช้ในสินค้าหรือบริการอื่นของผู้คิดค้นภายนอก 

เช่น กลยุทธ์ของ Intel Inside ที่คิดค้น microprocessors ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้

คิดค้นอื่นนำไปต่อยอดและออกแบบคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปขาย

ให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจาก Intel Inside อีก เป็นต้น 

3) Two-sided (or multi-sided) platform business model คือ การคิดค้นแพลตฟอร์มเพื ่อให้ผู้

คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสามารถติดต่อซื้อขายกับลูกค้าได้โดยตรงแต่ต้องดำเนินการอยู่บน 

Platform ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ให้บริการจะอำนวยความสะดวกในการเป็นตัวกระตุ้น ให้

เกิดธุรกรรมต่าง ๆ ขึ้น (Evans, 2016) อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มอาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไข

ในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์ม 

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกิดขึ้นนี้ มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง หรือบริการชั้นเลิศในบางด้านจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย

ต้นทุนที่ถูกและประหยัดเวลา เมื่อเทียบกับความพยายามในการสร้างเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อใช้ในธุรกิจ

ของตน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงบริการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมักจะมีการเสีย

ค่าบริการในลักษณะตามจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้น หรือตามระยะเวลาที่ใช้บริการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า pay per 

use ไม่ใช่การซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการตลอดอายุขัยของบริการในคราวเดียวเหมือนอย่างในอดีต 

ในมุมของเศรษฐศาสตร์ แพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าความสัมพันธ์แบบ 2 ฝั่ง 

(bilateral relationships) เพราะแพลตฟอร์มช่วยให้เกิดการนำเสนอช่องทางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มี

ส่วนร่วมหลายประเภทพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสของระดับราคาและช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม

ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม หรือระยะเวลา จนสุดท้ายธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลอาจมีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมากใน

การสร้างยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลยังมีส่วนช่วยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีสินค้าหรือ

บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะด้าน (niche market) สามารถดำเนินกลยุทธ์การตลาด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ได้ด้วยต้นทุนที่ถูกเมื่อเทียบกับในอดีต แพลตฟอร์มหลายประเภทมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานทั้งฝั่งของผู้ขายและผู้

ซื้อเพื่ออำนวยความสะดวก และประมวลผลข้อมูลให้กับผู้ใช้งานในการเสาะหาและการดำเนินธุรกรรมผ่าน 

algorithm ต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคิดค้นขึ้น เช่นบริการด้านการค้นหาข้อมูล ที่เรียกว่า search 

engine optimization ไปจนถึงตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการให้คะแนน (rating) ผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการทำธุรกรรม เป็นต้น 
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2.3 Digital commerce platform 

การให้บริการในรูปแบบ digital commerce platform นั ้น สามารถจำแนกเป็นการให้บริการ 

Platform ผ่านอินเทอร์เน็ตในช่องทางดั้งเดิมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ laptop หรือการให้บริการผ่านช่องทาง

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น smartphone หรือ tablet เป็นต้น โดยหากเป็นการค้าขายผ่าน

ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางครั้งเรียกว่า m-commerce platform แต่หากเป็นการค้าขายผ่านช่องทาง

ดิจิทัลทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดมักจะถูกเรียกว่าธุรกรรม e-commerce  

น ิยามของ e-commerce ตามองค ์การการค ้า โลก (World Trade Organization, WTO)  มี

สาระสำคัญที ่หมายถึง “manufacturing, distribution sale and delivery of goods and services by 

telecommunication means” ในขณะที่นิยามของ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)  ระบ ุว ่ า  e-commerce คือ 

“ all forms of transaction relating to commercial activities including both organization and 

individuals that are based upon the processing and transmission of digitized data including 

text, sound, and visual images” 

การเกิดขึ้นของ e-commerce platform ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ค้าขายสินค้าและบริการของตนเองได้ทั่วโลกและไร้พรมแดนตั้งแต่การเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในบางครั้งจึงถูกเรียกว่า 

“born-global”  

มูลค่าธุรกรรมในระบบ e-commerce platform ในแต่ละภูมิภาคมีความหลากหลายค่อนข้างมาก

โดยประเทศที่มีมูลค่าธุรกรรม e-commerce สูงสุดในปีค.ศ. 2017 คือสหรัฐอเมริกา ที่ 8,883 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ รองลงมาคือญี่ปุ่น ที่ 2,975 พันล้านเหรียญสหรัฐและจีน ที่ 1,931 พันล้านเหรียญสหรัฐ (UNCTAD, 

2019) ส่วนประเทศไทยมูลค่า e-commerce ถูกคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ของยอดค้าปลีกท้ังหมด

ในประเทศดังแสดงในรูป 2.3 

ข้อมูลสถิติจาก FedEx (2017) ยังพบอีกว่าผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในยุโรปประมาณร้อยละ 29 มี

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก e-commerce ร้อยละ 55 เป็นผลมาจาก m-commerce และร้อยละ 65 เป็นผลมา

จาก Social media ซึ่ง e-commerce มักจะเป็นธุรกรรมในลักษณะ B2B มากกว่า B2C โดยหากพิจารณา

ช่องทางภายใน Social media จะพบว่า SMEs ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางจาก social media website เป็นหลัก 

รองลงมาคือ instant messaging apps และ business information apps ตามลำดับ 
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รูป 2.3 สัดส่วนยอดขายของ E-commerce เทียบกับมูลค่าค้าปลีกทั้งหมด (2017) 

 
Note Excludes consumer-to-consumer (C2C) platforms, social media selling, and sales of travel, events 

and holiday packages 

ที่มา Euromonitor; eMarketer; Forrester; Frost&Sullivan; Bain analysis 

 จากการเติบโตของการใช้ smartphone ที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน ส่งผลให้เกิดการ

คิดค้น mobile application ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการ m-commerce platform เช่น โดย Statista 

คาดการณ์ว่าตลาด m-commerce จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 44.7 ของตลาด e-commerce ทั้งหมดในปีค.ศ. 

2019 ในตลาดบริโภคที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะสูงมากกว่าร้อยละ 

50 ดังแสดงในรูป 2.4  

รูป 2.4 สัดส่วน m-commerce ต่อ e-commerce ในสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา Statista 

นอกจากนี้บทวิจัยของ Allied Market Research ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการชำระเงินผ่าน mobile จะ

เติบโตสู่งขึ้นเป็น 4.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปีค.ศ. 2023 และมีการเติบโตเฉลี่ยทบต้นที่ร้อยละ 33 ต่อ

ปี ซึ่งการเติบโตนี้เกิดจากการเข้าใช้ธุรกรรมของประชากรรุ่นใหม่ โดยภูมิภาค Asia-pacific ถูกคาดการณ์ว่าจะ

มีอัตราการเติบโตของการชำระเงินผ่านมือถือสูงที่สุด (APEC SME Working Group, 2020) 
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กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในรูปแบบ m-commerce นั้น จะมีความแตกต่างจากกลยุทธ์การดำเนิน

ธุรกิจในรูปแบบ e-commerce อยู ่บ้าง เพราะผู ้ประกอบธุรกิจจะต้องพยายามหาช่องทางในการทำให้

ผลิตภัณฑ์และบริการของตนโดดเด่นขึ้นมาในอุปกรณ์ smartphone ของผู้บริโภค และจะต้องทำให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทันทีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ในแต่ละวัน  

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับสินค้าและ

บริการของตนเอง แต่ต้องเน้นหาวิธีการที่จะรับทราบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา เช่น  การ

เข้าถึงบริการกำหนดพื้นที่ (สocation service) ของลูกค้า หรือการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้มือถือของลูกค้า 

เพราะการรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละขณะ จะช่วยให้การโฆษณาสินค้าผ่านการแจ้งเตือนข้อความ

เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การโฆษณาจะเกิดขึ้นอย่างถูกที่และถูกเวลา ณ ช่วงจังหวะที่ผู้บริโภคมีแนวโน้ม

ที่จะต้องการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของกิจการ 

นอกจากนี้การสร้างเว็บไซต์และการสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงความง่ายและความเข้า

กันกับระบบประมวลผล (operating systems) ของ Smartphone ด้วย และจะต้องมั ่นใจว่า mobile 

version ของเว็บไซต์ตนเองสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจคาดหวังไว้  

การเข้าถึง digital commerce platform ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงช่องทางที่จะทำให้ผู้

ประกอบธุรกิจทำการตลาดได้โดยตรงกับลูกค้าเท่านั้น แต่ผู้ให้บริการ e-commerce platform อาจมีการ

นำเสนอบริการอื่นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าสามารถดำเนินธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เช่นการมี 

algorithm ที่ช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ความต้องการ แนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภค และการ

สร้าง instant messaging app เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกัน

ได้อย่างสะดวก 

ในบางครั้ง e-commerce platform จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์บางประการเพื่อช่วยให้ทั้งผู้ประกอบ

ธุรกิจและลูกค้ามีความมั่นใจในการตัดสินใจทำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัว แต่เป็น

กฎที่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี ่ยนแปลงไป เช่น e-commerce 

platform อาจกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการตั้งราคาขาย ข้อมูลของสินค้าและบริการที่นำเสนอ ซึ่ งการเปลี่ยนกฎ

ดังกล่าวจะทำให้ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นต้น กฎเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ที่ผู้ให้บริการ e-commerce platform สามารถควบคุมพฤติกรรมการทำธุรกิจของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มได้ 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนและจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

ยิ่งขึ้น 
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ผู้ให้บริการ e-commerce platform อาจมีการสร้างกลไกแรงจูงใจผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วย

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ดีขึ้นในบางช่วงเวลาเปรียบเสมือนเป็นกลยุทธ์ที่กระจายต้นทุนการทำ

การตลาดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ประโยชน์จากการ

รักษาและเพ่ิมเครือข่ายของผู้ใช้งานทั้งลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ

ขายสินค้าได้ในปริมาณท่ีมากขึ้น 

นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ให้บริการ e-commerce platform อาจมีการนำเสนอบริการพิเศษ

บางด้านให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น บริการรับประกันความพึงพอใจในสินค้า หรือบริการรับประกันระยะเวลา

ขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งบริการเสริมเหล่านี้มักจะมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในแพลตฟอร์ม ตัวอย่าง

ของ Alibaba ที ่ม ีบร ิการเสริมด้านการค้าขายข้ามพรมแดนคือ OneTouch ที ่เป ็นบริการเสริมด ้าน

กระบวนการศุลกากร การขนส่ง การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ภาษี และการให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

บริการเสริมนี้ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขายสินค้าข้ามพรมแดนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้ให้บริการ e-commerce platform ในการจัดการฐานข้อมูลและการ

สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นภายในแพลตฟอร์มอาจนำมาสู่สถานการณ์ท่ีผู้ให้บริการ e-commerce platform มี

อำนาจผูกขาดการดำเนินธุรกรรมทุกประเภทในแพลตฟอร์มของตนเอง ซึ่งในบางมิติอาจทำให้เกิดการก้าวล่วง

สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบางประการสำหรับผู้ใช้งานได้  

สำหรับผู้ให้บริการ e-commerce แบบไร้พรมแดนที่มักจะเรียกว่า cross border e-commerce นั้น 

ผู้ให้บริการอาจมีบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กสามารถขยายตลาดไป

ยังตลาดภายนอกประเทศที่อยู่คนละเขตอำนาจศาลได้โดยง่าย เช่นการอำนวยความสะดวกด้านภาษาและการ

ติดต่อสื่อสาร (Lynch & Beck, 2001) การช่วยเหลือเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Sinkovics, Yamin, & 

Hossinger, 2007) และการช่วยด้านการขนส่งสินค้า ผ่านกระบวนการศุลกากรและการเสียภาษีที่ถูกกฎหมาย

ย ังประเทศปลายทาง (shipping, customs clearance and tax compliance)  (Kim, Dekker, & Heij, 

2017) เป็นต้น 

ถึงแม ้digital e-commerce platform จะมีประโยชน์หลายด้านต่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันอุปสรรคสำคัญที่มักทำให้การพัฒนา e-commerce platform และการมีส่วนร่วมของ

ผู้ประกอบธุรกิจใน e-commerce platform ไมไ่ดเ้ร่งตัวขึ้นมากนัก เกิดจาก 4 ปัจจัยสำคัญได้แก่ 1) 

ความเร็วในการส่งสินค้า 2) ระบบไปรษณีย์ 3) กระบวนการศุลกากร และ 4) ระบบที่อยู่ นอกจากนี้ภาครัฐ

จะต้องมีส่วนสำคัญในการออกกฎหมายที่มีความทันสมัยโดยกฎหมายที่เก่ียวเนื่องสามารถสรุปได้ 4 ด้านได้แก่ 

1) e-transaction law 2) consumer protection laws 3) data protection privacy law และ 4) 

cybercrime law 
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2.4 Sharing economy 

การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing economy) มีลักษณะที่คล้ายกับการให้บริการ

แบบ Digital commerce platform ที่ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์มพยายามเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าหรือ

บริการ กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว แต่ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนั้น สิทธิ์ในการเป็น

เจ้าของในสินค้าหรือบริการที่มีการแลกเปลี่ยนกันในแพลตฟอร์มยังอยู่ที่ผู้ผลิต (หรือผู้ให้ใช้) สินค้าหรือบริการ

นั้น โดยผู้ที่ต้องการจะใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวมักจะมี ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการภายใต้ช่วง

ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งรูปแบบธุรกิจ sharing platform จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

แพลตฟอร์มที่ต้องมีวิธีการในการควบคุมเงื่อนไขการเช่าใช้สินค้าหรือบริการหนึ่งให้เป็นไปตามที่ตกลงระหว่าง

ผู้ให้เช่าและผู้เช่า 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจนี้เกิดจากความพยายามในการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เพื่อแสดงข้อมูลทรัพยากรส่วนเกินของคนบางกลุ่ม และเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพยากรดังกล่าวสามารถได้รับ

ผลตอบแทนผ่านการอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเสียค่าบริการ  ซึ่งอาจรวมถึงค่าเช่าในการใช้

ทรัพยากรนั้น 

ในอดีตการเกิดขึ ้นของระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันอาจอยู ่ในรูปของ Customer-to-Customer 

(C2C) กล่าวคือผู้ให้บริการ sharing platform ต้องการนำเสนอโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป

ในการนำทรัพย์สินของตนเองมาปล่อยเช่าระยะสั้นให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว เช่น AirBnB สำหรับ

ผู้ที่ต้องการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์รายวันระหว่างกัน หรือ Getaround และ Drivy สำหรับการปล่อยเช่า

รถยนต์ เป็นต้น  

eMarketer ได้ประเมินมูลค่าตลาดของระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน โดยพบว่าสัดส่วนของประชากร

โลกที่เข้าร่วมอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากเพียงร้อยละ 6.61 ของประชากร

โลกในปีค.ศ. 2014 เป็นมากกว่าร้อยละ 30 ในปีค.ศ. 2020 ดังแสดงในรูป 2.5 

รูป 2.5 สัดส่วนของประชากรที่เกี่ยวข้องกับ Sharing economy 
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แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการนำแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันมาปรับใช้จนเป็นธุรกรรมในรูปแบบ 

Business-to-Customer (B2C) หรือ Business-to-Business (B2B) มากยิ ่งขึ ้น รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ดังกล่าวได้เปิดโอกาสอย่างมากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในความสามารถที่จะเข้าถึงทรัพย์สิน หรือ

เทคโนโลยีบางประเภทเพ่ือการประกอบธุรกิจ โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นมาเอง 

รูปแบบธุรกิจ sharing platform เพื ่อการประกอบธุรกิจระหว่างกันนี ้มักจะเรียกอีกชื ่อหนึ ่งว่า 

everything as a service model หรือใช้ตัวย่อว่า XaaS โดยที่ X นั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแปร X ที่สามารถ

เป็นอะไรก็ได้ รูปแบบธุรกิจนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายในปัจจุบันวางแผนที่จะลดปริมาณเงินเพื่อการ

ลงทุนในทรัพย์สินถาวร ดังแสดงในรูป 2.6 ซ่ึงเป็นการแปลงจาก capital expenditure (CAPEX) ให้กลายเป็น 

operating expense หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา 

รูป 2.6 สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริษัทขนาดใหญ่ 50 แห่งใน S&P Asia 50 (ค.ศ. 2017) 

 

ที่มา S&P Capital IQ; Monitor Deloitte Analysis 

ยกตัวอย่างเช่นผู ้คิดค้นซอฟต์แวร์ที ่เกี ่ยวกับ data analytic หรือ accounting management 

สามารถคิดค่าบริการการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแบบรายวัน รายเดือน หรือแม้กระทั่งรายชั่วโมงตามระยะเวลา

การใช้งานจริงของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว การเปิดโอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้

ไม่ได้จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถรวมถึง device-as-a-service, platform-as-a-

service หรือแม้กระทั่ง equipment-as-a-service ได้ เช่นหากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กไม่

ต้องการลงทุนจำนวนมากเพ่ือซื้อเครื่องจักรหรือสร้างสำนักงานเพราะข้อจำกัดของเงินทุนที่มี ผู้ประกอบธุรกิจ  

สามารถเช่าใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์สำนักงานได้ โดยการคิดค่าบริการยังสามารถเป็นไปในลักษณะของ

ค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการติดตั้ง sensors หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าสรรพสิ่งของ

อินเทอร์เน็ต (internet of thing) เพ่ือตรวจจับและวัดการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นต้น 



 

66 
 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งของรูปแบบธุรกิจดังกล่าวคือข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ยังไม่มีความชัดเจนใน

เรื่องของภาษี ใบอนุญาตการให้บริการบางประเภท การควบคุมผู้บริโภค และความรับผิดชอบของผู้ให้บรกิาร 

แพลตฟอร์ม นอกจากนี้การตัดสินใจใช้ทรัพยากรบางประเภทผ่าน XaaS นั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเข้าใจ

เงื่อนไขของสัญญา ศักยภาพของผู้ให้บริการในการเข้ามาซ่อมแซม หรือแก้ไขบางประการที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหว่างการใช้งาน เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเก่ียวกับความเสถียรในการใช้งาน 

Sharing platform และ XaaS เป็นตัวแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจนทำให้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า “micro-enterprise” ที่สามารถ

ประกอบธุรกิจได้โดยมีพนักงานเพียงไม่กี่คน และไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการเริ่มต้นธุรกิจ  จนบางครั้ง

อาจเกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ถูกเรียกว่า “digital entrepreneurs” ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่

พยายามใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจอย่างยิ่งยวด 

 

2.5 Omnichannel marketing 

การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขยาย

ช่องทางในการขายของตนเองจากการขายผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (brick and mortar) มาเป็นการขายผ่าน

ช่องทางดิจิทัล ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของ e-commerce platform นั้น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่

มักจะพิจารณาช่องทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีกลุ่มลูกค้าคนละประเภทกับช่องทางขายแบบดั้งเดิม และ

มีการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่แยกออกจากช่องทางขายแบบดั้งเดิม ซึ่งกลยุทธ์ที่ประเมินแต่ละช่องทางแยก

จากกันนี้มักจะถูกเรียกว่า multi-channel marketing  

การตลาดที่แยกช่องทางขายต่าง ๆ ออกจากกัน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีแนวคิดของการกำหนดกล

ยุทธ์แบบองค์รวม ไม่ได้มีการประมวลผลข้อมูลจากแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน จนในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มี

งานวิจัยหลายฉบับบ่งชี้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังการเกิดขึ้นของ e-

commerce platform เช่นงานวิจัยของ VISA (2020) พบว่าผู้บริโภคประมาณร้อยละ 66 จะหาข้อมูลของ

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 42 จะมีการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าผ่านเว็บไซต์ ก่อนเดินทางเข้าเยี่ยม

ชมร้านค้าจริง นอกจากนี้ร้อยละ 69 มีความต้องการติดต่อสื ่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลเช่น e-mail หรือ 

website มากกว่าการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือเดินทางติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง 

ในปัจจุบันช่องทางในการค้นพบสินค้า การประเมินสินค้า ไปจนถึงการซื้อสินค้านั้นสามารถทำได้ผ่าน

หลายช่องทางในแต่ละกิจกรรม ผู้บริโภคอาจมีการค้นหาสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัล แล้วเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านค้า

แบบดั้งเดิม แต่กลับซื้อสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลก็ได้ ประสบการณ์การซื้อสินค้าใหม่ ๆ แบบนี้ทำให้การ
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พิจารณาแยกช่องทางขายออกจากกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจนั้นไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป จึงเกิดแนวคิด

ใหม่ของการแข่งขันได้แก่การแข่งขันในรูปแบบ Offline-to-Online ซึ่งมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า O2O หรือเป็นการ

กำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบ omnichannel marketing 

ตัวอย่างของกลยุทธ์ omnichannel marketing นั้น ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้

หาข้อมูลสินค้าหรือบริการและสั่งจองสินค้าเหล่านั้นผ่านช่องทางดิจิทัล แล้ว เปิดโอกาสให้ลูกค้าเดินทางมาที่

ร้านค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนยืนยันรับสินค้า หรือการสร้างกลยุทธ์ที่ สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเดินทางมายัง

ร้านค้า ทดลองสินค้า เก็บสะสมแต้มส่วนลดที่ร้านค้า แล้วกดสั่งซื้อผ่านช่องทางดิจิทัล และรอรับการส่งสินค้า

ไปยังที่อยู่ของลูกค้า 

งานวิจัยโดย Sopadjieva, Dholakia, & Benjamin (2017) ที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนร้อยละ 73 ใช้ช่องทางการซื้อสินค้าที่หลากหลาย มีเพียงร้อยละ 7 ที่ใช้ช่องทาง 

online อย่างเดียวและร้อยละ 20 ที่ใช้ช่องทาง offline อย่างเดียว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบอีกว่าผู้ที่ใช้ช่องทาง

การซื้อสินค้าที่หลากหลายนั้นมีโอกาสซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่าปกติ 4% และผ่านช่องทาง online มากกว่า 

10% นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าประชากรวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในเจเนเรชั่น millennial มักมีแนวโนม้ที่

จะ webrooming หรือหาข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน แล้วค่อยซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทาง offline มากกว่าที่จะเป็น showrooming เหมือนอย่างท่ีคนทั่วไปคาดการณ์ 

ความสำเร็จของกลยุทธ์แบบ O2O จะต้องมีการผนวกรวมระบบสำหรับการเก็บข้อมูล (collect) และ

การวิเคราะห์ข้อมูล (analyze) เข้าด้วยกันด้วย เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลพฤติกรรมและรูปแบบการ

บริโภคของผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมการเยี่ยมชมอย่างไร และการประเมินว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใดสามารถ

เพิ่มการยึดติดของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอ (customer stickiness) เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสั่งซื ้อผ่านช่องทางดิจิทัลกับช่องทางดั้งเดิม เพ่ือ

ประเมินความเพียงพอของสินค้าและบริการที่ตนเองนำเสนอ มิเช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหาด้านการบริหารสินค้า

คงคลังได ้

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดียังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างชาญฉลาด 

(smart manufacturing) เพ่ือช่วยให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ถูกที่สุด และสามารถดำเนินการผลิตเพ่ือให้มี

จำนวนสต๊อกสินค้าท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา 

ในมุมของผู ้บริโภคนั้น การตลาดแบบ O2O จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วนรอบด้าน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถทำการเปรียบเทียบราคาและ
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คุณภาพของสินค้าและบริการได้ด้วยต้นทุนที่ถูก ประหยัดเวลา และสามารถเลือกสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์

ความต้องการที่แท้จริง 

กลยุทธ์การแข่งขันในลักษณะ O2O นั้นถือเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด 

โดย APEC Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) ได้มีการออกบทความหลายฉบับ

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินการหากลยุทธ์แข่งขันแบบ O2O เช่น the "APEC Guidebook 

on SME Digital Resilience" , "Probing Digital SME Entrepreneurship for Future Growth — Best 

O2 O Practices in the Asia Pacific" , แ ล ะ  " Feature Story:  APEC SMEs Adopting Digital 

Transformation and O2O Application". 

 

2.6 เทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล 

นอกจากตัวแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กต้องทำ

ความเข้าใจและหาแนวทางในการผนวกรวมตัวแบบการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มาปรับใช้กับกิจการของตนเองนั้น 

ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs จะต้องตระหนักถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแต่ละประเภท ที่สามารถนำมาใช้

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของตนเองด้วย 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้เกิดข้อมูลดิจิทัลมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทาง

การเงิน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน การเกิดขึ้นของข้อมูล

มหาศาลเหล่านี้เกิดจากการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ในโลกดิจิทัลจะมีการบันทึกข้อมูล

ทันที ซึ ่งรอยเท้าดิจิทัล (digital footprint) เหล่านี้นำมาสู่โอกาสทางธุรกิจ ที่ผู ้ประกอบธุรกิจจะต้องหา

แนวทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ก่อนตัดสินใจกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเกิดเหตุการณ์ท่ีองค์กรต่าง ๆ มีปริมาณข้อมูลมหาศาลเพ่ือการวิเคราะห์ หรือ

ที่เรียกว่า big data การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมี

การระดมสมองและประเมินล่วงหน้าว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจคือข้อมูลประเภทใด 

และผู้ประกอบธุรกิจจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงข้อมูล หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างข้อมูลดังกล่าวมา

ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้วิเคราะห์ต่อยอด 

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบธุรกิจประเมินแล้วว่าข้อมูลการเดินทาง (location service) ของ

ผู้ใช้บริการคือข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการ ผู้ประกอบธุรกิจอาจพยายามหาแนวทางในการเก็บข้อมูล

เหล่านั้น เช่น การสร้าง mobile application เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวระหว่างที่ผู้ใช้งานดำเนินธุรกรรมดิจิทัล
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กับบริษัท เป็นต้น หรือหากข้อมูลที่สนใจคือข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ social network ของลูกค้าและ

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจอาจหาวิธีการในการดึงข้อมูลดังกล่าว

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (data scraping) หรือการซื้อข้อมูลจากผู้ให้บริการบันทึกฐานข้อมูลบางราย

เป็นต้น 

เครื ่องมือที ่ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถนำมาใช้เพื ่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ และการตรวจจับ

สภาพแวดล้อมในมิติที่สำคัญกับการดำเนินธุรกิจคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า internet of things (IoT) หรือสรรพ

สิ่งของอินเทอร์เน็ต โดย internet of things คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ซึ่งบางครั้งมักจะ

เรียกว่า sensory device โดยประเภทของข้อมูลที ่ได้รับจาก internet of things นั้นมีหลากหลายเช่น

ภาพถ่าย วีดิโอ ข้อความ และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  

ข้อมูลสถิติของ Gartner (2017) พบว่าจำนวนของอุปกรณ์ IoT ที่มีการใช้ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 

8.4 พันล้านเครื่องในปีค.ศ. 2017 ซึ่งจำนวนอุปกรณ์ดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า 2 หมื่น

ล้านเครื่องภายในปีค.ศ. 2021 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้นที่ประมาณร้อยละ 17 ต่อปี นอกจากนี้ 

International Data Corporation (IDC) ยังได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปีค.ศ. 2025 มูลค่าตลาดของ IoT 

จะสูงถึง 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการคาดการณ์ต่อว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีตลาด

ใหญ่ที่สุดในขณะที่ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางจะมีการเติบโตสูงที่สุด (Printed Electronic Now, 2019) 

งานวิจัยโดย EY (2019) พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จะมีการใช้เทคโนโลยี IoT อย่างเข้มข้นคือ

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและการบริหารทรัพยากรของกิจการ รองลงมาคือใช้ใน

อุตสาหกรรมขนส่ง และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เนื่องจาก IoT มีหน้าที่สำคัญในการเก็บข้อมูลจึงทำให้เกิด

การประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ IoT ในการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ และนำข้อมูลดังกล่าว

ไปขายให้กับผู้ที่เห็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล  

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจที่ผนวกรวมความสามารถของ IoT ในการดำเนินธุรกิจของตนเองจะต้อง

ระมัดระวังความเสี่ยงทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี (hackers) ที่อาจมีการหาช่องโหว่ทางเทคโนโลยีจน

สามารถเข้ามาควบคุมการทำงานของ IoT และสามารถดึงฐานข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ไปใช้ประโยชน์ หรือการ

เรียกค่าไถ่จากผู้ประกอบธุรกิจ โดยหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ชำระเงินตามที่กำหนดไว้อาจไม่สามารถควบคุมการ

ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้อีก หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อีก เป็นต้น  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT จึงต้องมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (data 

warehousing) ร่วมด้วย และจะต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูล (management information system) ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกวิธีการรายงานผลข้อมูลที่รวดเร็วเพ่ือ
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ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือที่มักจะเรียกว่า big data and business analytics (BDA) โดยร้อยละ 

73 ของบริษัทท่ีใช้ big data analytic ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีได้ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ และสามารถเพ่ิม

ยอดขายได้สูงข้ึนมากถึง 260 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Microsoft & KPMG, 2019) 

การเกิดขึ้นของฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่เหล่านี้ ได้ทำให้ UNCTAD (2021) มีการออกรายงานที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความสำคัญกับการแบ่งปันข้อมูล และการไหลเวียนข้อมูลระหว่างประเทศ (cross-border 

data flows) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ต้องเริ่มต้นวางกรอบมาตรฐานสากล (global governance) 

ในการจัดการฐานข้อมูลดังกล่าว 

นอกจากนี้การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และ

สถิติที ่มีความซับซ้อนเพื ่อประมวลผลหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และ machine learning เพ่ือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์  

โดยภายใต้แขนงวิชา machine learning นี้มีกระบวนการวิเคราะห์จำเพาะที่เรียกว่า deep learning ซึ่งใช้

แนวคิดการวิเคราะห์ที่จำลองการทำงานของเส้นประสาทของมนุษย์ และถูกพัฒนาจนมีชื่อเรียกว่า เครือข่าย

เส้นประสาทประดิษฐ์ (artificial neural networks) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นการ

คิดค้น algorithm ที่เปิดโอกาสให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ผลลัพธ์การตัดสินใจ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการคาดการณ์ หรือการตัดสินใจให้มีความแม่นยำมากยิ่งข้ึน 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ

ทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ การจับภาพหรือวีดิโอเพื่อเข้าใจและบ่งชี้ประเภทของวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์

ข้อความและภาพ การตรวจจับสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไป

จนถึงการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ และระบบเฝ้าระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์  

ปัญญาประดิษฐ์นี้ไม่ได้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วย เช่นการพัฒนา chatbots ที่ชาญฉลาด หรือการมีบริการแบบช่วยตัวเอง (self-

service) หรือ personalized shopping หรือ virtual agents ให้กับลูกค้า ซึ่งหลายธุรกิจได้พยายามผนวก

รวมเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับการสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบ omnichannel 

อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด 

และลดระยะเวลาในการทำงานคือเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการอัตโนมัติ (robotics และ process 

automation) เทคโนโลยีหุ ่นยนต์และกระบวนการอัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู ่เฉพาะผู ้ประกอบการที ่อยู่ใน

อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการให้บริการก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดังกล่าวได้เช่นกัน 
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ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีการใช้เทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการบันทึก

ยอดขาย การชำระเงิน การจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบสต๊อกสินค้า และการวางแผนการผลิตเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดข้ึนจากมนุษย์ลงได้  

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นนี้ ผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กอาจมีความรู้สึกว่าเป็น

เทคโนโลยีที่ไกลตัว หรือยากที่จะสามารถลงทุนพัฒนาและประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้ แต่ในความเป็นจริง

การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า cloud computing ที่ผู้คิดค้น

เทคโนโลยีต่าง ๆ นำเทคโนโลยีของตนเองไปอยู่บน servers แล้วเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่ต้องการใช้เทคโนโลยี

ด ังกล่าวสามารถเชื ่อมต่อเข้าใช ้ผ ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที  เทคโนโลยี cloud computing นี้จึง

เปรียบเสมือนเป็นเทคโนโลยีหลักท่ีอยู่ภายใต้การประกอบธุรกิจแบบ everything-as-a-service model 

เทคโนโลยี cloud computing อาจเรียกอีกชื ่อหนึ ่งว ่า web-based technologies ซึ ่งช่วยเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กเข้าถึงศักยภาพของเทคโนโลยีวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เลย cloud computing จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ลดปัญหาการขาดเงินทุน และเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขยายการเติบโตได้ (scalability) Microsoft & KPMG (2019) ได้คาดการณ์

ว่ามูลค่าของตลาด cloud มีค่าเท่ากับ 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SME และการ

ลงทุนในแอปฟลิเคชั่นที่มีลักษณะเป็น cloud-based มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธรุกิจ 

SMEs ได ้ 

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญของการใช้บริการ cloud คือความปลอดภัยของระบบว่าจะสามารถป้องกันภัย

ทางไซเบอร์ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง SMEs จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยด้านดิจิทัล และต้องมีการลงทุนใน

ระบบที่ป้องกันภัยต่าง ๆ ด้วย เพราะในปีค.ศ. 2017 ได้มีการสำรวจโดย Microsoft & KPMG (2019) พบว่า

ร้อยละ 61 ของ SMEs พบเจอกับการโจมตีทางไซเบอร์ และนำมาสู่ความเสียหายเฉลี่ยปีละ 80,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

EY (2019) ได้มีการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนพบว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการ

ชำระเงินเป็นเทคโนโลยีอันดับหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจ รองลงมาคือเทคโนโลยีวิเคราะห์ฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่อย่างปัญญาประดิษฐ์และ machine learning และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย RPA และ 

Blockchain ดังแสดงในรูป 2.7 
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รูป 2.7 ความสนใจของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในอาเซียนในเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทต่าง ๆ 

 
ที่มา EY (2019) 

 

2.7 บทสรุป 

ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะต้องมีการศึกษาและประเมิน proof-of-concepts (PoCs) 

ของแนวทางและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยควรเริ่มต้นจากโครงการนำร่อง และขยายขนาด

ของโครงการให้มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• ช่วยให้พื้นที่การแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

• ทำให้ธุรกิจมีความทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความคล่องตัว และสามารถขยายตลาดและ

ยอดขายได้เร็ว 

• ลดต้นทุนและความเสี่ยงผ่านการเพ่ิมคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ

การตัดสินใจ 

• นำเสนอประสบการณ์ที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค (High-touch) ในรูปแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับ

ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และใช้ข้อมูลดิจิทัลในการตัดสินใจ 

• เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีอำนาจการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาและสถานที่ในการ

ทำงาน เพิ่มผลิตภาพของการทำงานและขับเคลื่อนนวัตกรรม 

• เปลี่ยนความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในรูปแบบทวิภาคีเป็นพหุภาคีกับหลายหน่วยงานพร้อม ๆ กัน 

• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคอนาคต 

• ก้าวกระโดดกิจการไปสู่สถานการณ์แข่งขันที่ทัดเทียมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนในระดับสากล 

กล่าวโดยสรุปรากฐานสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก ให้สามารถ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จสามารถสรุปได้ดังรูป 2.8 

68.2%

66.0%

53.3%

52.4%

35.3%

34.5%

Enhanced patment technologies

Deeper implementation of big data, AI and machine…

Process optimization through RPA and blockchain

IoT and connected devices

3D printing

Engaging customers throuch augmented or virtual reality
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รูป 2.8 รากฐานและเสาหลกัสำคัญของการประกอบธุรกจิในระบบเศรษฐกิจดิจิทลัที่โครงการวิจัยนี้นำเสนอ 

 
ที่มา จากการวิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

 

 เสาหลักทั้ง 3 ของการสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจต้องอาศัย

ทั้งความรู้ความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจเองหรือที่เรียกว่า digital literacy เป็นพื้นฐาน จึงจะทำให้ผู้

ประกอบธุรกิจสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมได้ (เสาหลักที่ 1) นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจควร

ไดร้ับการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม (เสาหลักท่ี 2) และการสนับสนุน

ระบบอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารที่นำไปสู่ digital financial services (เสาหลักท่ี 3) ร่วมด้วย 

 จากความสำคัญของเสาหลักที่ 3 ในปี 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทได้มีการออก consultation 

paper (BOT, 2022) ที่นำเสนอแนวนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคการเงินมีลักษณะสำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) 

open competition 2) open infrastructure และ 3) open data เพ่ือให้สถาบันการเงินสามารถแบ่งปัน
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ข้อมูลอย่างอิสระ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลและการชำระเงินที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้เกิด virtual 

banking license เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการแข่งขันของสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 

3.1 บทนำ 

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (digital transformation) เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสามารถกำหนดศักยภาพด้าน

การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ

บางส่วนยังไม่มีความพร้อม หรือไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว

ในบทนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะฉายภาพให้เข้าใจสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์เบื้องต้นว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทยได้มีการปรับตัว และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระดับใดบ้าง  

ข้อมูลสถิตขิองผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนี้จะเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2560 และฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนและในสถาน

ประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งมีการสำรวจเป็นประจำทุกปี โดยในปัจจุบันมีข้อมูลล่าสุดถึงปีพ.ศ. 

2564 นอกจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วนั้น ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือข้อมูลการ

ทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจว่ามีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูล

ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ว ่าจะเป็น mobile banking, internet banking หรือ card 

transaction นั้นจะมาจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ในบทนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการดำเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศร่วมด้วยเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทย และ

เพื่อให้สามารถบ่งชี้ต่อยอดได้ว่าความเข้มข้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของไทยนั้นมีช่องว่างที่ จะเติบโตได้อีก

หรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจในไทยสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจต่า งประเทศ

ได้มากน้อยเพียงใด 
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3.2 ภาพรวมผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในเบื้องต้น

ต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมของผู้ประกอบธุรกิจในไทยว่ามีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม

ใดบ้าง และมีสัดส่วนอย่างไร โดยจากรูป 3.1 จะพบว่าหากพิจารณาข้อมูลสถานประกอบการทั ้งหมดที่ 

2,493,044 รายจะมีการประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งมีจำนวนสูงที่สุดที่ 960,438 ราย (คิดเป็นร้อยละ 

38.52) รองลงมาเป็นสถานประกอบการในภาคการผลิตที ่ 439,828 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.64) และผู้

ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ี 325,892 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13.07) ตามลำดับ  

รูป 3.1 จำนวนสถานประกอบการในประเทศไทยจำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

หากจำแนกผู้ประกอบธุรกิจในประเทศตามขนาดดังแสดงในรูป 3.2 จะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจในไทย

เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (micro-enterprise) ที่มีจำนวนคนทำงานน้อยกว่า 10 รายสูงถึง 2.2 ล้านสถาน

ประกอบการหรือคิดเป็นร้อยละ 90 นอกจากนี้หากรวมผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (small-enterprise) จะทำ

ให้สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 99.2 ซึ่งระดับดังกล่าวใกล้เคียงกับสัดส่วนของผู้

ประกอบธุรกิจ SMEs ในภูมิภาคอาเซียนที่ประมาณร้อยละ 97-99 (ERIA-OECD, 2018) เมื่อวิเคราะห์เฉพาะผู้

ประกอบธุรกิจในภาคการผลิตจะพบข้อมูลในลักษณะเดียวกันที่สถานประกอบการที่มีคนทำงานน้อยกว่า 15 

คนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 94  
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รูป 3.2 จำนวนสถานประกอบการในประเทศไทยจำแนกตามขนาด (ซ้าย) และจำนวนสถานประกอบการภาคการผลิต
จำแนกตามจำนวนคนทำงาน (ขวา) 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

เมื่อวิเคราะห์จำนวนคนทำงานภายใต้สถานประกอบการแต่ละขนาด รูป 3.3 พบว่าจำนวนคนทำงาน

ในผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางมีจำนวนที่น้อยที่สุดที่เพียง 1.48 ล้านคน หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ Missing middle ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดย ERIA-OECD (2018) กล่าวว่านี่คือ

สถานการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรักษาความสามารถด้านการแข่งขันของตนเองและขยาย

ธุรกิจของตนเองต่อไปได้  

รูป 3.3 จำนวนคนทำงาน (ซ้าย) และสัดส่วนลูกจ้างต่อคนทำงาน (ขวา) จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ยิ่งไปกว่านี้รูป 3.3 ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการว่าจ้าง

คนทำงานในรูปแบบชั่วคราวที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งหมายความว่าการ

ว่าจ้างทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบ (formal workers) ที่มีสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างประจำ พฤติกรรมการ
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ว่าจ้างดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาแรงงานในไทยโดยนอกจากแรงงานส่วนใหญ่จะไม่มีความมั่นคงด้านการว่าจ้าง

แล้ว โอกาสในการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐก็ลดน้อยลงไปด้วย 

การกระจายตัวของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละจังหวัดของไทยแสดงดังรูป 3.4 ซึ่งจะพบว่าสัดส่วนผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยไม่ได้กระจัดจายในทุกจังหวัดในระดับที่ใกล้เคียงกัน บางจังหวัดมีสัดส่วนของผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยที่ต่ำมากโดยเฉพาะในจังหวัดหัวเมืองใหญ่และพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่ส่งเสริมทาง

เศรษฐกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดติดชายแดนในภูมิภาคต่าง ๆ ของ

ประเทศ โดยอาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงประกอบธุรกิจที่เน้นช่องทางการ

ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม 

รูป 3.4 สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละขนาดจำแนกตามจังหวัด 

 

ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

หากวิเคราะห์เฉพาะสถานประกอบการในภาคการผลิตของไทยจะพบว่ามีการกระจุกตัวของ

อุตสาหกรรมที่น้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมสถานประกอบการทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การผลิต

เสื้อผ้า การผลิตสิ่งทอ การผลิตวัตถุดิบจากไม้และฟาง และการผลิตโลหะประดิษฐ์ อยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกดัง

แสดงในรูป 3.5 ซึ่งสถานประกอบการภาคการผลิตใน 5 กลุ่มอันดับแรกนี้ มักจะเป็นสถานประกอบการที่

จัดตั้งขึ้นในลักษณะส่วนบุคคล (individual proprietor) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของสถาน

ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวดังแสดงในรูป 3.6 สะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบดังกล่าวส่วนใหญ่

เป็นสถานประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 
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รูป 3.5 จำนวนสถานประกอบการภาคการผลิตจำแนกตามประเภทการผลิต 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

รูป 3.6 จำนวนสถานประกอบการภาคการผลิตจำแนกตามประเภทการจัดต้ัง 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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เมื่อจำแนกผู้ประกอบธุรกิจในภาคการผลิตตามอายุของกิจการ และขนาดของคนทำงานดังแสดงใน

รูป 3.7 พบว่า สถานประกอบการภาคการผลิตส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 10-19 ปี และตัวเลขที่น่าตกใจคือ

สถานประกอบการที่มีอายุสูงกว่า 30 ปีนั้น สัดส่วนของสถานประกอบที่มีคนทำงานน้อยกว่า 15 คนยังอยู่ใน

ระดับสูงมากกว่าร้อยละ 90 ของสถานประกอบการในกลุ่มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในไทย

ส่วนใหญ่ติดกับดักที่ไม่สามารถขยายตลาดการดำเนินธุรกิจของตนเอง  

แต่หากพิจารณาที ่จำนวนสถานประกอบการทั ้งหมด (รวมนอกภาคการผลิต) จะพบว่าสถาน

ประกอบการส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี และมีแนวโน้มที่สถานประกอบการส่วนใหญ่จะต้องปิดกิจการและ

ไม่สามารถอยู่รอดได้นานกว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เรียกว่า Missing middle ที่ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำในประเทศไทย 

รูป 3.7 สัดส่วนสถานประกอบการภาคการผลิตในแต่ละขนาดจำแนกตามอายุ (ซ้าย) และจำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมดจำแนกตามอายุ (ขวา) 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

สถานประกอบการภาคการผลิตที่มีจำนวน 439,828 รายนั้นพบว่ามีสถานประกอบการที่จดทะเบยีน

ตั้งโรงงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงประมาณ 140,000 รายเท่านั้นดังแสดงในรูป 3.8 โดยคนทำงานใน

โรงงานมีจำนวนประมาณ 4 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์เชิง

ลึกจะพบว่าจำนวนคนทำงานต่อโรงงานทยอยลดต่ำลงมาอยู่ที่เฉลี่ย 29 คนต่อโรงงาน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2558 

ที่มีการลดลงอย่างมากท้ังจำนวนคนทำงานต่อโรงงาน และจำนวนคนงานรวม อาจเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ

รุมเร้าในช่วงดังกล่าวซึ่งเป็นช่วง 1 ปีหลังการเกิดรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจ

จะเริ่มดีขึ้นในช่วงหลัง แต่จำนวนคนทำงานต่อโรงงานก็ไม่ได้เพ่ิมขึ้นกลับมาอยู่ในระดับ ทั้งที่เงินทุนต่อโรงงาน 
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และจำนวนโรงงานเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

มาอาจมีส่วนทำให้ความจำเป็นในการใช้แรงงานคนในโรงงานลดน้อยลง 

รูป 3.8 จำนวนโรงงาน และจำนวนคนทำงาน (ซ้าย) และเงินต่อทุนโรงงานและจำนวนคนงานต่อโรงงาน (ขวา) ของ
โรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

3.3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในไทย 

 ในส่วนนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในไทยเพื่อให้เข้าใจ

สถานการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการประกอบธุรกิจของไทย โดยในรูป 3.9 ที่แสดงอัตราการใช้

คอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจในไทยพบว่ามีการเติบโตของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่ำมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

โดยระดับการใช้คอมพิวเตอร์สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดครั้งแรกภายหลังวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 

อย่างไรก็ตามระดับเฉลี่ยของการใช้คอมพิวเตอร์ยังต่ำมากที่เพียงร้อยละ 35 ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดในปี

พ.ศ. 2564 โดยสัดส่วนที่ต่ำนี้เกิดจากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่มีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่เพียงร้อยละ 30 

ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่มีระดับการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมากกว่าร้อยละ 60   

หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า micro-enterprise ในไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ digital 

entrepreneurs เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในไทยส่วนใหญ่ยังคงดำเนิน

ธุรกิจแบบดั้งเดิม นอกจากนี้หากจำแนกตามมิติของประเภทอุตสาหกรรมจะพบว่าอุตสาหกรรมขายปลีกและ

ขายส่งที่คาดหวังว่าจะมีการเข้าถึง e-commerce platform นั้น ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมากนักในไทยเพราะ

อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ำที่ประมาณร้อยละ 40-60 
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รูป 3.9 อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการไทย 

  

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล จึงสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีในระดับครัวเรือนที่จำแนกตามสถานภาพการทำงานได้ รูป 3.10 แสดงให้เห็นว่าการใช้

เทคโนโลยีกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น ในขณะที่แรงงานตามฤดูกาล ทำงานที่บ้าน 

และผู้รับจ้างทำงานมีอัตราการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โดยไม่มีลูกจ้าง หรือผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างก็มีอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่ำเพียงร้อยละ 8-10 

เท่านั้น 
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รูป 3.10 อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรไทยจำแนกตามสถานภาพแรงงาน (ซ้าย) และประเภทการทำงาน (ขวา) 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

หากวิเคราะห์อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนไทยเทียบกับต่างประเทศ รูป 3.11 แสดงให้เห็น

ว่าครัวเรือนไทยมีการใช้คอมพิวเตอร์ในอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 34 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม

ประเทศ upper middle income (UM) ก็ตามซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยถูกจัดโดยธนาคารโลก 

รูป 3.11 อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรไทยเทียบกับสากล (ค.ศ. 2016) 

 
หมายเหตุ H หมายถึงกลุ่มประเทศ high income, UM หมายถึงกลุ่มประเทศ upper middle income, LM หมายถึงกลุ่ม

ประเทศ lower middle income และ L หมายถึงกลุม่ประเทศ low income  

ที่มา Global IT Report 2016, (Cornell University, INSEAD, and WEF, 2016) 

  

เพื่อให้เห็นภาพพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา รูป 3.12 แสดง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและพกพา คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ และแท็บเล็ตต่อ

ครัวเรือนในแต่ละจังหวัด โดยถึงแม้ว่าข้อมูลในรูป 3.12 จะแสดงข้อมูลในระดับครัวเรือนแต่สามารถนำมา
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อนุมานถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในไทยได้ ซึ่งจากรูป 3.12 

จะพบว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประเภทคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบพกพา หรือแบบตั้งโต๊ะต่างมีอัตราการใช้

ต่อครัวเรือนที่ลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใช้ Smartphone ที่เข้ามาแทนที่การใช้คอมพิวเตอร์ 

รูป 3.12 อัตราการใช้คอมพิวเตอร์จำแนกตามจังหวัด 

 

ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 ทั้งนี้ อัตราการใช้โทรศัพท์มือถือของครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงและมีความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัด

ค่อนข้างต่ำ ดังแสดงในรูป 3.13 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลไม่ได้จำแนกประเภทของโทรศัพท์มือถือว่า

เป็นแบบดั้งเดิมหรือ smartphone จึงเป็นการยากที่จะสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงโลกดิจิทัลของ

ครัวเรือนไทยเป็นอย่างไร สามารถมาแทนที่การเข้าถึงด้วยคอมพิวเตอร์หรือแล็บท๊อปได้หรือไม่ 
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รูป 3.13 อัตราการใช้มือถือจำแนกตามจังหวัด 

 

ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สำหรับพฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบธุรกิจในไทยนั้น รูป 3.14 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใช้ซอฟต์แวร์ จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็กที่มีการใช้ซอฟต์แวร์แบบจำเพาะเจาะจงหรือพัฒนาเองสัดส่วนที่ต่ำมาก และผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไม่

เห็นประโยชน์ของการใช้บริการ software as a service เท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้

เกิดจากการขาดเงินทุน แต่อาจเกิดจากการขาดความรู้และการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้

เทคโนโลยี 

รูป 3.14 สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ (พ.ศ. 2562) 

ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

หากจำแนกตามประเภทของสถานประกอบการจะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมี

การใช้ซอฟต์แวร์สูงที ่ส ุดและมุ ่งเน้นใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมากในกลุ่ม

โรงพยาบาลเอกชนอาจมาจากโอกาสในการลดต้นทุน เพ่ิมอัตราการทำกำไรให้สูงขึ้น และลดข้อผิดพลาดที่อาจ
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เกิดข้ึนจากมนุษย์ได้ ส่วนอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม และภาคการผลิตมี

ระดับการใช้ซอฟต์แวร์แบบพัฒนาเองและซอฟต์แวร์บริการ (Software-as-a-service) ในระดับปานกลาง ดัง

แสดงในตาราง 3.1 

ตาราง 3.1 สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ จำแนกตามประเภทสถานประกอบการ 
(พ.ศ. 2562) 

ประเภทสถานประกอบการ พัฒนาเอง 
ซอฟต์แวร์ 
สำเร็จรูป 

ซอฟต์แวร์
ที่พัฒนา 

ตามความ
ต้องการ 

โดยเฉพาะ 

ซอฟต์แวร์ 
แบบ

เปิดเผย
รหัส 

ซอฟต์แวร์ 
บริการ 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์แลจักรยานยนต ์ 8.87% 96.45% 7.85% 5.82% 1.51% 
การขายส่ง  9.60% 93.90% 6.47% 7.48% 2.02% 
การขายปลีก  12.19% 96.64% 6.38% 7.91% 3.55% 
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม  9.43% 96.25% 8.41% 1.62% 0.89% 
กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  19.71% 88.24% 9.53% 7.14% 3.95% 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  9.19% 95.06% 3.54% 5.15% 0.06% 
กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค  8.53% 95.71% 7.62% 7.32% 1.92% 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน  10.15% 91.47% 3.51% 5.71% 2.85% 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 6.27% 93.40% 5.71% 12.46% 3.74% 
กิจกรรมบริการอื่นๆ  9.76% 95.16% 8.14% 8.75% 2.05% 
การผลิต  10.65% 95.09% 5.59% 8.31% 1.50% 
การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 9.06% 92.89% 4.73% 10.43% 1.95% 
การก่อสร้าง 8.74% 94.36% 5.18% 6.55% 1.16% 
การขนส่งทางบกสถานทีเ่ก็บสินค้า 11.33% 92.24% 9.29% 6.08% 4.08% 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน  40.91% 89.10% 42.65% 36.90% 19.14% 

ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 อีกมิติหนึ่งที่สำคัญของการชี้วัดการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลคือ ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบ

ธุรกิจซึ ่งรูป 3.15 แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่องในช่วง 10 ปีที ่ผ่านมาจากการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการที่เพียงร้อยละ 15 มาสู่ระดับร้อยละ 45 ในปีพ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้

ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง ที่พักแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีอัตราการ

ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่ำมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจจากธุรกรรมดิจิทัลได้สูง และหาก

วิเคราะห์ผู้ประกอบธุรกิจจำแนกตามขนาดก็พบข้อมูลที่สอดคล้องกับอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ โดยระดับการ

ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยอยู่ที่เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น 
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รูป 3.15 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการในไทย 

  

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

หากวิเคราะห์อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือนไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รูป 3.16 พบว่า

ครัวเรือนไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ร้อยละ 56.8 ซึ่งถือเป็นระดับที่ยังต่ำกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่ม

ประเทศ Upper middle income (UM) ถึงแม้จะเป็นระดับที่ดีกว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ระดับ

ดังกล่าวยังถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศรายได้สูง (H) 
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รูป 3.16 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของไทย เปรียบเทียบกับสากล (ค.ศ. 2019) 

 
หมายเหตุ H หมายถึงกลุ่มประเทศ high income, UM หมายถึงกลุ่มประเทศ upper middle income, LM หมายถึงกลุ่ม

ประเทศ lower middle income และ L หมายถึงกลุม่ประเทศ low income  

ที่มา Global competitiveness index 2019, WEF (2019) 

ผู้ประกอบธุรกิจในไทยส่วยใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN (Local Area Network) ทั้งนี้ 

อัตราการใช้ intranet หรือ extranet ลดลงตามขนาดของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจขนาดเล็กยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน และยังไม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบ

เครือข่ายขึ้นมาเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ที่เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะพบว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยมีการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 3G ในสัดส่วนที่สูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจที่

มุ่งเน้นด้านดิจิทัลจะใช้อุปกรณ์ smartphone หรือ tablet เป็นหลัก ดังแสดงในรูป 3.17  

รูป 3.17 สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามประเภทอินเทอร์เน็ต (พ.ศ. 2564) 

  
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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หากเปรียบเทียบเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยและระดับสากล รูป 3.18 

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอัตราการใช้ fixed broadband ที่เพียงร้อยละ 14.5 ต่อประชากรทั้งประเทศ

เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำมากเม่ือเปรียบเทียบกับการกระจายตัวของอัตราการใช้ fixed broadband ทั่วโลก ส่วน 

mobile broadband นั้นอยู่ในระดับร้อยละ 104 ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบในระดับสากล หลักฐานเชิงประจักษ์

ดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีการใช้

อุปกรณ์ smart device ในการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

รูป 3.18 สัดส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน fixed broadband และ mobile broadband ของไทยเปรียบเทียบกับ
สากล (ค.ศ. 2019) 

 
ที่มา Global Competitiveness Index, WEF (2019) 

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งในมิติของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และในมิติของ

ครัวเรือนที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระดับค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ

ไทยที่อยู่ในระดับปานกลางค่อนสูงที่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ระดับราคาที่ปรับด้วย purchasing 

power parity) และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของรายได้ประชาชาติต่อหัว (gross national income 

per capita) ถึงแม้ระดับดังกล่าวจะต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม (affordability level) ที่ร้อยละ 5 ซึ่งกำหนดโดย 

Broadband Commission for Sustainable Development แต่ก็ถือว่าสูงเมื ่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน ดังแสดงในรูป 3.19 

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจในไทยพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมพ้ืนฐานในระดับคงที่ดังแสดงในรูป 3.20 แต่มีการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่ซับซ้อน

สูงขึ้นเล็กน้อย เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล การใช้บริการธนาคาร การประชุมออนไลน์ 

การสนทนาสื่อสารออนไลน์ และการหางานผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวยังมีการใช้ที่ต่ำ

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย   
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รูป 3.19 ระดับราคาค่าบริการ fixed broadband ต่อเดือนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ที่มา ITU (2019) 

รูป 3.20 สัดส่วนของสถานประกอบการไทยที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตจำแนกตามวัตถุประสงค์การใชอ้ินเทอร์เน็ต 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
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หากเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการใช้อีเมล์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสากล

จะพบว่าสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจไทยมีการใช้อีเมล์ที่ระดับร้อยละ 53 อยู่ในระดับที่ต่ำแม้จะเปรียบเทียบ

กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเองดังแสดงในรูป 3.21 

รูป 3.21 สัดส่วนของสถานประกอบธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับสากลในการใช้อีเมล์ (การสำรวจปีลา่สุดที่มีข้อมลูของแต่ละ
ประเทศ) 

 
ที่มา Enterprise survey, World Bank 

 สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือจำนวน secure servers ในประเทศว่ามีอยู่ในระดับ

ใดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร ข้อมูลสถิติจาก Global IT Report 2016 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมี 

Secure internet servers ที่เพียง 23.3 หน่วยต่อประชากร 1 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ

หลายประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับสูง และเป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างสูง เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และ

เกาหลีใต้เป็นต้น ดังแสดงในรูป 3.22 

รูป 3.22 อัตราการใช้ secure Internet server ของไทยเปรียบเทียบกับสากล (ค.ศ. 2016) 

 
ที่มา Global IT report 2016, (Cornell University, INSEAD, and WEF, 2016) 
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 กิจกรรมหลักท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีเมื่อดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลคือการมีตัวตนในโลก

ดิจิทัล (online presence) ไม่ว ่าจะผ่านการสร้าง website ของตนเอง การสร้าง account ใน social 

network หรือ instant messaging app ดังนั้นรูป 3.23 จึงแสดงการมีเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจในไทยซึ่ง

จะพบการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเพียงร้อยละ 6 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ในปีพ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 10.5 

ในปี พ.ศ. 2564 การมีเว็บไซต์เป็นของตนเองนี้เติบโตพร้อมกับสัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการซื้อขาย

สินค้าหรือบริการผ่ายช่องทาง online อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยยังมี website ใน

สัดส่วนที่ต่ำมาก นอกจากนี้สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีก ค้าส่ง และอาหารมี website 

อยู่ในระดับปานกลางที่ร้อยละ 10-15 เท่านั้น 

รูป 3.23 สัดส่วนสถานประกอบการไทยที่มเีว็บไซต์ 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในไทยที่มี เว็บไซต์เปรียบเทียบกับต่างประเทศ รูป 3.24 

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีระดับการมีเว็บไซต์ที่สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนยกเว้นเวียดนามและ

ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ระดับร้อยละ 50 ของผู้ประกอบธุรกิจยังถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ประเทศร่ำรวยที่ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีเว็บไซต์อยู่ที่ร้อยละ 72 อัตราเฉลี่ยของผู้ประกอบ
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ธุรกิจในไทยจาก Enterprise survey ที ่ร ้อยละ 45.5 นี ้เป ็นค่าเฉลี ่ยของสถานประกอบการขนาดเล็ก 

(คนทำงาน 5-19 คน) ขนาดกลาง (คนทำงาน 20-99 คน) และขนาดใหญ่ (คนทำงาน 100 คนข้ึนไป) จึงทำให้

ไม่ได้คำนึงถึงอัตราการมเีว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยของไทยเหมือนในรูป 3.23 

รูป 3.24 อัตราการมีเว็บไซต์ของสถานประกอบการไทย เปรียบเทียบกับสากล (การสำรวจปีล่าสุดที่มีข้อมลูของแต่ละ
ประเทศ) 

 
ที่มา Enterprise survey, World Bank 

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการมีเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจในไทยพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วน

ใหญ่มีเว็บไซต์เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ขณะที่การขายสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์มีการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำมากที่ร้อยละ 20 ดังแสดงในรูป 3.25  

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ต่อไปว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรับชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยหรือไม่ จะพบว่ามี

เพียงร้อยละ 13 เท่านั้นที่รับชำระเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้ เว็บไซต์ระหว่างผู้ประกอบ

ธุรกิจแตล่ะขนาดนั้นไม่แตกต่างกันกัน 

รูป 3.25 สัดส่วนของสถานประกอบการไทยที่มีเว็บไซต์จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการมีเว็บไซต์ 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

หากจำแนกระหว่างธุรกรรมการขายและการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์จะพบว่า ผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กยังมีทั้งการขายและซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับที่ต่ำมาก 
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สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ในไทยยังไม่ได้มีส่วนร่วมใน e-commerce platforms เท่าที่ควร 

อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ซื้ อขายสินค้าและบริการออนไลน์นั้นมีการชำระเงินผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ รูป 3.26 แสดงให้เห็นว่ายังมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่มีการชำระเงิน

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แต่อาจชำระเงินผ่านบัตรพลาสติก เงินสด หรือการโอนเงินผ่านสาขาธนาคารเป็นต้น 

โดยผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการบันเทิง ที่พักแรม อาหารและเครื่องเดิม และการสื่อสารเป็น

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการรับชำระเงินและจ่ายเงินในรูปแบบดิจิทัลสูงที่สุด 

รูป 3.26 สัดส่วนสถานประกอบการไทยที่มีการซ้ือหรือขายผ่านช่องทางดิจิทัล และรับชำระเงินหรือทำธุรกรรมผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตหากมีการซ้ือหรือขายผ่านช่องทางดิจิทัล (พ.ศ. 2562) 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น สามารถชี้วัดผ่านดัชนีที่เรียกว่า online e-

participation index ซึ่งพัฒนาโดยสหประชาชาติ (UN) จากรูป 3.27 พบว่าประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.7 

ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศเวียดนาม ซาอุดิอาราเบีย และยูเครน เป็นต้น 

รูป 3.27 ดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์ (online e-participation) ของไทยเปรียบเทียบกับสากล (ค.ศ. 2020) 

 
ที่มา Global Innovation Index 2020, (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020) 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลการชำระเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของมูลค่า

ธุรกรรม e-payment ในไทยสูงขึ้นอย่างมากโดยเป็นมูลค่ามากกว่า 2.5 เท่าเม่ือเทียบกับมูลค่าในปีพ.ศ. 2553 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประเภทธุรกรรม e-payment จะพบว่า ธุรกรรมประเภท Online Retail Funds Transfer 

(ORFT) และ e-money มีการเติบโตสูงที่สุดมากกว่า 15 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาดังแสดงในรูป 3.28  

รูป 3.28 การเติบโตของธุรกรรม e-payment ในไทย 

  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี้ หากจำแนกธุรกรรมการโอนเงินชำระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สาขาธนาคาร และ

เครื่อง ATM จะพบว่าธุรกรรมผ่านสาขาและ ATM ในรูปแบบ electronic ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 

เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาของการเกิดข้ึนของบริการ PromptPay ในประเทศไทยดังแสดงในรูป 3.29 

รูป 3.29 เปรียบเทียบการเติบโตของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสาขาธนาคาร และเคร่ือง ATM 

  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การเกิดขึ้นของระบบการชำระเงิน PromptPay และการเข้ามาของเทคโนโลยี smartphone ทำให้

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในไทยกระตุ้นและโฆษณาให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีในรูปแบบ internet และ mobile 

มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลในรูป 3.30 แสดงให้เห็นว่าหลังจากปีพ.ศ. 2557 จำนวนบัญชี mobile banking เพ่ิม

สูงขึ้นอย่างมากจากจำนวนเพียง 14 ล้านบัญชีในปีพ.ศ. 2558 เป็นมากกว่า 80 ล้านบัญชีในปีพ.ศ. 2564 โดย

จำนวนบัญชีนี้ได้สูงกว่าจำนวนประชากรของไทย จนทำให้ในปีพ.ศ. 2564 มูลค่าการทำธุรกรรมผ่าน mobile 

banking ได้สูงกว่า internet banking แล้ว 

รูป 3.30 จำนวนบัญชีและมลูค่าธุรกรรม mobile และ internet banking ในไทย 

  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

25
62

25
63

25
64

Ind
ex

Internet/Mobile across banks

Internet/Mobile within banks

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

25
62

25
63

25
64

ดัช
นี

ATM across banks

Branch across banks

ATM within banks

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

25
53

25
55

25
57

25
59

25
61

25
63

จ านวนบัญชี Internet 
banking
จ านวนบัญชี Mobile 
banking

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

 70,000.00

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

25
62

25
63

25
64

มูลค่ารายการ Internet 
banking
มูลค่ารายการ Mobile 
banking



 

98 
 

 เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ internet banking และ mobile banking รูป 3.31 พบว่า

ปริมาณธุรกรรมที่มีการใช้ผ่าน internet ลดลงจากสูงกว่า 100,000 บาทต่อธุรกรรมเป็นประมาณ 50,000 

บาทต่อธุรกรรม ในขณะที่มูลค่าธุรกรรม mobile ส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ 3,500 บาทในปีพ.ศ. 2564 การลดลงของ

มูลค่าต่อธุรกรรมนี้สะท้อนให้เหน็ว่าประชากรไทยมีการใช้ mobile banking และ internet banking มากขึ้น 

จนมาแทนที่ธุรกรรมเงินสดมูลค่าน้อยในชีวิตประจำวัน 

รูป 3.31 มูลค่าต่อธุรกรรมของ Internet และ Mobile banking  

 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หากเปรียบเทียบการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลในระดับสากลจาก Findex (2017) 

แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัลอยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 45 ของประชากร ดังแสดงในรูป 3.32 ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเทศไทยแล้วต้องยอมรับว่ามี

ความก้าวหน้าด้านช่องทางการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอย่างมาก เมื่อพิจารณาผ่านจำนวนบัญชี 

Internet banking ที่ร้อยละ 40 และจำนวนบัญชี mobile banking ทีม่ากกว่าร้อยละ 100 ของประชากร 

รูป 3.32 อัตราการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านช่องทาง mobile และ internet (ค.ศ. 2017) 

 
ที่มา Findex (2017) 
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 ในมิติสุดท้ายที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลคือ การมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อม

ในการทำงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รูป 3.33 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรด้าน IT ของประเทศไทยยังมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนของบุคลากรในระดับ ปวส.สูง

ที่สุด โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรด้าน IT ที่จบระดับต่ำกว่า ปวส. หรือ ปวส. สูงที่สุดคืออุตสาหกรรม

ค้าปลีก ขนส่ง ศิลปะและการบันเทิง และท่ีพัก อาหารและเครื่องดื่ม  

รูป 3.33 สัดส่วนสถานประกอบการไทยที่มีบุคลากรด้าน IT จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรด้าน IT ส่วนใหญ่ของไทยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ใช้

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบ IT พื้นฐาน แต่มีสัดส่วนน้อยที่จะเกี่ยวข้องกับการคิดค้น

นวัตกรรม หรือการทำวิจัย ซึ ่งสะท้อนอยู ่ในสัดส่วนของบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นผู ้ทำงานด้านอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังแสดงในรูป 3.34 โดยผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ยังมีสัดส่วนของ

บุคลากรกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบุคลากร IT ในกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน งานก่อสร้าง และกลุ่มค้าปลีก 

รูป 3.34 สัดส่วนสถานประกอบการในไทยท่ีมีบุคลากรด้าน IT ในตำแหน่งต่าง ๆ 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

อีกปัญหาหนึ่งที่สะท้อนความไม่พร้อมของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบดิจิทัลคือความต้องการบุคลากรด้าน IT ของผู้ประกอบธุรกิจในไทยที่ยังมีความต้องการกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มตำแหน่งผู้ทำงานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปดังแสดงในรูป 3.35 องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
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เท่านั้นที่เริ่มมีความต้องการบุคลากรด้าน IT ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างการเขียนโปรแกรม หรือการออกแบบ

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการบุคลากรด้าน IT เพิ่มสูงที่สุดได้แก่ขายปลีก 

ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ขายส่ง และการผลิต 

รูป 3.35 สัดส่วนสถานประกอบการในไทยที่ต้องการบุคลากรด้าน IT ประเภทต่าง ๆ 

 

 
ที่มา ฐานข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 หากผู้ประกอบธุรกิจในไทยต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลให้มีความเข้มข้นขึ้นกว่าในปัจจุบัน มี

ความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีพรสวรรค์เฉพาะด้านเพ่ิมเติม และต้องมีศักยภาพ

ในการรักษาบุคลากรที ่เป็นเลิศให้อยู ่กับองค์กร ซึ ่งข้อมูลจาก Global Competitiveness Index ที ่วัด

ศักยภาพของแต่ละประเทศในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีพรสวรรค์นั้น พบว่าประเทศไทยมีระดับคะแนน

ใน 2 มิติดังกล่าวอยู่ที่ 3.8 และ 3.9 จากคะแนนเต็ม 7 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ
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ร่ำรวย (รูปที่ 3.36) นอกจากนี้การประเมินความง่ายในการหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ของไทยอยู่ในระดับ

คะแนนเท่ากับ 4.02 จากคะแนนเต็ม 7 ที่วัดโดย Global Competitiveness Index ของ World Economic 

Forum ระดับดังกล่าวไม่ได้โดดเด่นมาก ดังแสดงในรูป 3.37 

รูป 3.36 ศักยภาพการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีพรสวรรค์ (ค.ศ. 2017) 

 
ที่มา Global Competitiveness Index 

 
รูป 3.37 ระดับความง่ายในการหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (ค.ศ. 2019) 

 
ที่มา Global Competitiveness Index, WEF (2019) 

โดยหากชี ้ว ัดที ่ความเข้มขันในการว่าจ้างบุคลากรที ่ม ีความรู ้เฉพาะทาง  ข้อมูลจาก Global 

Innovative Index ซึ ่งเป็นการวัดดัชนีนวัตกรรมของแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่า ประเทศไทยมี สัดส่วน

บุคลากรที่เชี่ยวชาญอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ในปีค.ศ. 2013 และร้อยละ 13.8 ในปี

ค.ศ. 2020 ซึ่งระดับดังกล่าวถือว่าต่ำมากแม้จะเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศรายได้ค่อนข้างสูง  และกลุ่ม

ประเทศรายได้สูง ดังแสดงในรูป 3.38 
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รูป 3.38 สัดส่วนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญต่อประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 

 
ที่มา Global Innovation Index, (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020)  

 

เมื่อวิเคราะห์จำเพาะเจาะจงไปที่ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ ข้อมูลจาก Global Competitiveness Index ในปีค.ศ. 2019 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี

ระดับทักษะด้านดิจิทัลเพียง 4.25 จากคะแนนเต็ม 7 เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศค่อนข้าง

ร่ำรวย แต่ยังต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของกลุ่มประเทศร่ำรวยดังแสดงในรูป 3.39 

 

รูป 3.39 ระดับทักษะด้านดิจิทัลวัดโดย Global Competitiveness Index (ค.ศ. 2019) 

 
ที่มา Global competitiveness index, WEF (2019) 
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3.3 ดัชนีชี้วัดการแข่งขันของประเทศไทยในยุคดิจิทัล 

การชี้วัดศักยภาพการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นได้มีองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง

นำเสนอดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยดัชนีชี้วัดด้านการแข่งขันที่

สำคัญได้แก่ 1) Networked Readiness Index1 2) Global Competitiveness Index (GCI)2 3) Global 

Innovation Index3 และ 4) Productive Capacities Index4 โดยผลลัพธ์ของคะแนนดังกล่าวสรุปในรูป 

3.40 ซึ่งจะพบว่าประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำที่เกี ่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ประกอบธุรกิจและมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจที่ต่ำเช่นกัน  

ยกตัวอย่างเช่น ระดับดัชนี Networked Readiness Index ของประเทศไทย มีคะแนนค่อนข้างต่ำใน

ม ิ ต ิ ข อ ง  business usage, business and innovation และ  economic impacts ใ นขณะท ี ่  Global 

Competitiveness Index บ่งช ี ้ว ่าประเทศไทยม ีคะแนนค ่อนข ้างต ่ำในม ิต ิของ ICT adoption และ 

innovation capabilities ส่วน Global Innovation Index พบว่าผู้ประกอบธุรกิจในไทยมี human capital 

and research ที่ต่ำ ซึ่งส่งผลให้ creative outputs, knowledge and technology outputs และ business 

sophistication ต่ำไปด้วย นอกจากนี้ productive capacities index ยังบ่งชี้เพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังขาด

ศักยภาพอย่างมากในมิติของ transport และ information and communication 

  

 
1 Networked Readiness Index พัฒนาขึ้นในช่วงปีค.ศ.  2012-2016 โดย World Economic Forum เพื่อวัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
2 Global Competitiveness Index พฒันาขึ้นตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมาโดย World Economic Forum เพือ่ชี้วัดศักยภาพการแข่งขัน
ของแต่ละประเทศแบบองค์รวม และมีการผนวกปัจจัยเกีย่วกับเทคโนโลยีดจิิทัล 
3 Global Innovation Index พัฒนาขึ้นโดยความรว่มมือจากหลายหนว่ยงานไดแ้ก่ Cornell SC Johnson College of Business, INSEAD, 
World Intellectual Property Organization, Confederation of Indian Industry, Dassault Systemes และ Brazilian National 
Confederation of Industry 
4 Productive Capacities Index พัฒนาขึ้นโดย UNCTAD 
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รูป 3.40 ผลคะแนนของประเทศไทยในแต่ละ Index ที่จัดทำขึน้โดยองค์กรระดับนานาชาติ 
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รูป 3.40 (ต่อ) ผลคะแนนของประเทศไทยในแตล่ะ Index ที่จัดทำขึ้นในระดับนานาชาต ิ

 

 

นอกจากนี้ การชี้วัดคุณภาพด้านการขนส่งของประเทศไทยโดย World Bank ผ่านดัชนีที่เรียกว่า 

Logistics Performance Index (LPI) ยังให้ผลที่แสดงให้เห็นว่าระดับความพร้อมด้านการขนส่งของไทยเพ่ือ

รองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นมีระดับอยู่ที่ 3.41 จากคะแนนเต็ม 5 ถึงแม้จะถือว่า

อยู่ในระดับสูงสำหรับกลุ่มประเทศค่อนข้างร่ำรวย แต่ยังถือว่ามีช่องว่างให้สามารถปรับปรุงได้ในอนาคต ซึ่งมิติ

ย่อยท่ีทำให้ระดับคะแนน LPI ของประเทศไทยไม่สูงไปกว่านี้เกิดจากกระบวนการด้านศุลกากร และโครงสร้าง

พ้ืนฐานซึ่งไม่ค่อยได้มีการปรับปรุงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังแสดงในรูป 3.41 
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รูป 3.41 ผลการชี้วัดของ Logistics Performance Index 

 
ที่มา Logistics Performance Index 

 

3.4 บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี

พ้ืนฐานอย่างอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้หากมีการพัฒนาเว็บไซต์หรือการใช้อินเทอร์เน็ต เหตุผล

ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในกิจกรรมพ้ืนฐานทั่วไปเช่นการสืบค้นหาข้อมูล หรือการติดต่อประสานงาน

กับลูกค้าและหน่วยงานของรัฐ 

เมื่อมีการเปรียบเทียบกับการใช้เทคโนโลยีในต่างประเทศ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยยังมี

ช่องว่างอย่างมากในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จนทำให้ดัชนีที่มีการพัฒนาชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ

และการมีนวัตกรรมของประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับสากล ถึงแม้รายงานการศึกษาของ UOB, 

Accenture และ Dun & Bradstreet (2020) จะพบว่า SMEs ในประเทศไทยมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดด

เด่นเมื่อเทียบกับ SMEs ในภูมิภาค Asean ด้วยกันในช่วงของวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 แต่การศึกษาดังกล่าว

สะท้อนเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดเล็กและกลางเท่านั้น 

เมื่อเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ไทยกับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในประเทศอื่นจะพบว่าประเทศไทยอาจมีระดับการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต 

การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้มือถือที่อยู่ในระดับใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ upper middle income 

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

Customs

Infrastructure

International
shipments

Logistics quality
and

competence

Tracking and
tracing

Timeliness

LPI performance, Thailand

2018 2010



 

108 
 

แต่ระดับดังกล่าวยังถือว่าต่ำมากเม่ือเทียบกับ กลุ่มประเทศ high income นอกจากนี้ประเทศไทยติดกับดักอยู่

ในกลุ่ม middle income มาเป็นเวลานาน ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้นอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับประเทศไทยให้เติบโตโดด

เด่นได้ในอนาคต 

อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบชำระเงินดิจิทัลอย่างก้าว

กระโดด และด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย์ที่ผลักดันให้ประชาชนทำธุรกรรม

ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้มูลค่าธุรกรรมดิจิทัลเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก จนในปัจจุบันสัดส่วนประชากร

มากกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือช่องทาง smartphone ได้ 

ซึ่งถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศร่ำรวยอ่ืน 
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บทท่ี 4 ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัด digital literacy 

 

 

4.1 บทนำ 

 แนวทางการชี้วัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เป็นหัวข้อที่เพิ่งได้มีการพัฒนากรอบ

แนวคิดเมื่อไม่นานมานี้ ในอดีตทักษะความรู้ด้านดิจิทัลมักจะมีความหมายแคบที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า computer skills, digital skills หรือ ICT skills ซึ่งเป็นทักษะที่ชี้วัดว่าบุคคล

หนึ่ง หรือองคก์รหนึ่งจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใด อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลได้ถูกพัฒนาขึ้นและใช้

อย่างแพร่หลาย จนทำให้เกิดเทคโนโลยี Web 2.0 และ smart device  ที่ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง

ปกติในชีวิตประจำวัน ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความหลากหลายมากกว่าเป็นเพียงความสามารถใน

การใช้งานคอมพิวเตอร์  

 ด้วยเหตุนี้ คำว่า digital literacy จึงไม่ควรมีความหมายที่แคบท่ีหมายถึงทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ หรือ 

ฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องหมายถึงทักษะอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้บุคคลหนึ่งสามารถใช้ชีวิต 

ทำงาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมและระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่ระบบเศรษฐกิจได้

มีการเปลี ่ยนแปลงจนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) การวัด digital literacy จึงมี

ความสำคัญในการกำหนดศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ในบทนี้จึงมุ่งเป้าที่จะทำการวิเคราะห์ ที่มาและความสำคัญของการวัด digital literacy กรอบแนวคิด

ที่ใช้ในการกำหนดนิยาม digital literacy เครื่องมือที่มีการพัฒนาขึ้นจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อใช้วัด 

digital literacy และกรอบแนวคิดในการวัดระดับ digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็กในประเทศไทยทีโ่ครงการวิจัยนี้นำเสนอ 

 

4.2 ที่มา และความสำคัญของการวัด digital literacy 

โดยปกติแล้ว มนุษย์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1) ร่างกาย (body) 

2) จิตใจ (mind) และ 3) จิตวิญญาณ (spirit) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามนี้ทำให้เกิดโครงสร้างด้านกายภาพของ

ความเป็นมนุษย์ ความแข็งแรง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการรับรู้ ความรู้สึก เมื่อมนุษย์มีความ
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จำเป็นที่จะต้องใช้องค์ประกอบทั้งสามนี้เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงทำให้มนุษย์ต้องพัฒนา

ทักษะและความรู้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และ 19 

ตามลำดับนั้น เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการผลิตแบบใหม่ มีการเกิดขึ้นของ

เครื่องจักรไอน้ำ การใช้พลังงานถ่านหิน และเครื่องทอผ้า จึงทำให้กระบวนการผลิตเป็นลักษณะที่เรียกว่าการ

ผลิตจำนวนมาก (mass production) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคสมัยดังกล่าวส่งผลให้ทักษะของ

แรงงานที่เกี่ยวกับทักษะด้านการใช้ความแข็งแรงทางร่างกาย (physical strength) ในการยก ขนย้าย และ

ประกอบวัตถุดิบเริ่มลดบทบาทลง ในขณะที่ความรู้และทักษะที่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ ในการควบคุม

การทำงานของเครื่องจักรมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และ 2 ดังกล่าวจึงมีบทบาทที่มนุษย์มีการใช้ร่างกาย (body) ลดลง 

และเพ่ิมความสำคัญด้านจิตใจ (mind) สำหรับการคิดวิเคราะห์และการคำนวณ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกรอบแนวคิด

การวัดความชาญฉลาดของมนุษย์ (intelligence measurement) ขึ้นในปี ค.ศ. 1912 โดยนักจิตวิทยาชาว

เยอรมันที่มีชื ่อว่า William Stern ที่สร้างแบบทดสอบที่เรียกว่า IQ (Intelligence Quotient) เพื่อใช้บ่งชี้

ความสามารถด้านความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ (cognitive skills) ของมนุษย์ (Lamiell, 2012) กรอบ

แนวคิดในการวัด IQ นี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ

การศึกษาให้มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และทฤษฎีทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 

ต่อมาได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้ง

นี ้เกิดจากการคิดค้นเครื ่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคคล (personal computer, PC) และมีการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเสียง และวีดีโอ ทำให้ระบบเศรษฐกิจ มีการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้งจนมีลักษณะเป็น service-based economy ที่การประกอบธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย 

มีลักษณะของการมุ่งเน้นให้บริการ เชื่อมโยงผู้ที่ต้องการใช้และผู้ผลิตเข้าหากัน ระบบเศรษฐกิจในลักษณะนี้

เป็นผลพวงจากการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 

และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 นี้ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การทำงาน และการพักผ่อน

หย่อนใจ มนุษย์เริ่มมีความสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเริ่มมีความซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความต้องการทักษะใหม่เพื่อจัดการกับความซับซ้อนด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ดังกล่าว ทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นนี้มักจะเรียกว่า soft skills หรือทักษะสนับสนุนที่ช่วยให้มนุษย์สามารถจัดการกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบหลายชั้น (multi-layered personal interactions) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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คุณค่าและทักษะที่สำคัญของแรงงานจึงเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และเริ่มมีการให้ความสำคัญกับความรู้

ด ้านอารมณ์ จนในปี ค.ศ. 1964 Michael Beldoch ได้พัฒนากรอบแนวคิดที ่เร ียกว่า EQ (Emotional 

Intelligence Quotient) ขึ้น (Beldoch, 1964) โดย EQ เป็นการรวมทักษะในหลายด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่

การสื่อสาร การเป็นผู้นำ การตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น การบริหาร

จัดการความขัดแย้ง และการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีพลวัตสูง กรอบแนวคิดของ EQ นี้ได้รับความสนใจและ

ความนิยมอย่างมากในการเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (information technology) ที่มีการพัฒนาในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 3 นี้ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แต่เทคโนโลยีที่ใช้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลเพียงอย่าง

เดียว แต่เริ่มเป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถปฏิสัมพันธ์อย่างซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการเกิดขึ้นของ 

smartphone, online meeting และ social network ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารจึงถูก

เรียกว่า Information and Communication Technology (ICT) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่สะท้อนการไหลเวียนของ

ข้อมูล สินค้า คน เงินทุน และความคิดที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบไร้พรมแดน  

อย่างไรก็ตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของ ICT ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง

ที่ 4 ซึ่งเปน็การปฏิวัติที่มีการควบรวมปัจจัยหลายมิติเข้าด้วยกันทั้ง ข้อมูลดิจิทัล ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะ

ทางชีววิทยา และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 

4 จึงไม่เหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ที่มนุษย์ยังเป็นผู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร แต่ในครั้ง

ที่ 4 นี้จะเป็นลักษณะที่มนุษย์และเครื่องจักรหลอมรวมทำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ออก  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ประกอบด้วยการใช้เครื่องจักรกลที่มีลักษณะเป็นสมองกลเพื่อการ

ประมวลผลที่รวดเร็ว (computing) การทำกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ (process automation) และ

การมีสมองกลที่เรียนรู้และตอบสนองได้เอง (artificial intelligence) ดังนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

คือการที่เครื่องจักรมาทำงานแทนที่สมองของมนุษย์ 

นอกจากนี้ Professor Klaus Schwab ซึ่งเป็นประธานบริหารของ World Economic Forum ได้

กล่าวว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ยังรวมไปถึง bionic humans การตัดแต่งพันธุกรรม การสังเคราะห์

ชีววิทยา การสร้างสมองที่เชื่อมโยงโลกอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ซึ่งสร้างความท้าทายอย่างมากต่อความเป็น

มนุษย์และทักษะความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจในอนาคต (Schwab, 2017) 
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ICT ที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบจนในปัจจุบันบางครั้งถูกเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 

และเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็น จุดกึ่งกลางของการใช้ชีวิตสมัยใหม่ทีม่ีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตในสังคม 

การสร้างแนวปฏิบัติใหม่ในสังคม และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในสังคม (Marres, 2017) 

ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันผู้บริโภคได้มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นผ่านการทำธุรกรรมในรูปแบบ 

online banking หลายภาคส่วนของธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่า Industry 4.0 มี

การเกิดขึ้นของกระบวนการประกอบธุรกิจภายในองค์กรแบบดิจิทัลที่เรียกว่า e-business และมีช่องทาง

กระจายสินค้าและโฆษณาสินค้ารูปแบบใหม่ผ่าน e-commerce platform เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทำให้ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (digital 

economy) สูงที่สุดในปัจจุบัน (Bukht and Heeks, 2017) นักวิชาการหลายท่านเช่น Ratanabanchuen 

(2020), Bain & Company (2018) และ OECD (2019) ต่างมีความเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลนี้

เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสามารถยกระดับและสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในอนาคต 

การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลได้ทำให้บทบาทของบริษัทเกิดใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด 

หรือที่เรียกว่า start-ups หรือ technopreneur มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ความสนใจของผู้ประกอบ

ธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการให้ความสนใจกับการถ่ายโอนเทคโนโลยี  การมีสิทธิบัตร และ trademark มาสู่

การได้ร ับเงินทุนจาก venture capital การมีส่วนร่วมในโครงการบ่มเพาะ (incubator program) และ

โครงการเร่งการเปลี่ยนแปลง (accelerator program) 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของการทำงานที่เรียกว่า ‘Virtual work’ 

หร ือ ‘Remote work’ ที ่พน ักงานม ีการทำงานแบบย ืดหย ุ ่น ล ักษณะงานมีความกระจ ัดกระจาย 

(fragmented) และยังเกิดการทำงานแบบ micro-working หรือ gig-worker ที่เป็นงานอิสระเพื ่อรองรับ

ระบบ Digital platform Green, et al. (2011) จึงกล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น “a mundane, essential 

part of daily living” 

ในช่วงเดือนเมษายนปีค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อยละ 70 ของประเทศทั่วโลกต้อง lockdown พบว่า

อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 การใช้ remote desktop สูงขึ้นร้อยละ 40 และความ

จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล (virtual) สูงขึ้นกว่า 6 เท่า (WEF, 2020) ในปัจจุบันร้อยละ 

45 ของครัวเรือนทั ้งโลกได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน fixed broadband โดยครึ ่งหนึ ่งของคนที่เข้าถึง ใช้

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก fiber connections และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้เพิ่มสูงขึ้นจากเป็น

ร้อยละ 97 ของประชากรโลก (GSMA, 2019) 
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โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าร้อยละ 10 ของ

แรงงานทั่วโลกจะทำงานแบบระยะทางไกล ซึ่งครอบคลุมตำแหน่งงานสู งถึง 300 ล้านตำแหน่ง หรือหากคิด

เป็นมูลค่าจะเท่ากับ 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 เท่าของขนาดเศรษฐกิจในประเทศเยอรมนี ใน

ส่วนของนักเรียนและนักศึกษาพบว่ามีจำนวนประมาณ 100-200 ล้านคนที่สามารถเข้าถึงการเรียนระยะ

ทางไกลได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 15-30 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมดของโลก อย่างไรก็ตาม

ตัวเลขนี้ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (WEF, 2020) 

Carlisle, et al. (2016) และ Fotopoulou & Couldry (2015) ยังพบอีกว ่าอินเทอร์เน็ตได ้ เปิด

โอกาสให้มีการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมือง เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบดิจิทัล และเปิด

โอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น โต้เถียงกันได้อย่างอิสระ จนอาจเกิดกลุ่มประชากรที่เรียกว่า ‘hyperlocal 

citizen’ ที่ในอดีต ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากนัก แต่ในปัจจุบันความคิดเห็นของคนเหล่านี้ได้มีผลกระทบทางสังคม

และการเมืองมากขึ้น การมีส่วนร่วมแบบใหม่นี้เป็นรากฐานของการหลอมรวมความหลากหลายของวัฒนธรรม

จนเกิดเป็นประชากรกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า “global citizenship” ซึ่งก้าวข้ามโครงสร้างและขอบเขตทางสังคม

แบบดั้งเดิม (Culver and Kerr, 2014) 

WEF (2018) ได้มีการคาดการณ์ว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ 75 ล้าน

ตำแหน่งงานในปัจจุบันกลายเป็นตำแหน่งงานล้าสมัยในอีก 5 ปีข้างหน้า และตลาดแรงงานจะมีความต้องการ

ตำแหน่งงานใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมากยิ่งขึ้น มนุษย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับทักษะของตัวเองให้

สอดรับกับความต้องการใหม่ ๆ เหล่านั้น โดยทักษะใหม่นี้คือทักษะที่มนุษย์จะต้องมีความสามารถในการ

ควบคุมและใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด เป็นทักษะที่ไปไกลกว่าทักษะด้านกายภาพ การคิดวิเคราะห์ และ 

soft skills ดังนั้นจึงเกิดคำศัพท์ใหม่ที่บูรณาการทักษะต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า digital literacy หรือ 

digital competency หรือ ICT literacy ซึ่งมักจะมีการใช้สลับกันไปมา 

Digital literacy จึงมีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามนุษย์ยังคงมีอำนาจในการควบคุมการ

ทำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ (master of technology) เพ่ือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปได้หรือไม่ 

ซึ่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมักจะมีการนำเสนอแนวคิดว่ามนุษย์จะต้องมีความคล่องตัว (agility) ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง (adaptability) และการมีทัศนคตขิองเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ (lifelong learning aptitude) 

 

4.3 การพัฒนาแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลในช่วงเริ่มต้น 

หลายองค์กรในระดับนานาชาติทั้งสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และองค์กรนานาชาติ ต่างพยายาม

ที่จะเสนอกรอบการวัดศักยภาพด้านดิจิทัลของมนุษย์ การสร้างให้เกิดมูลค่าเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของการ
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ใช้ การควบคุม และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื ่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ โดย UK Science and 

Technology Committee of the House of Common ได้มีการตีพิมพ์รายงานด้านการเตรียมความพร้อม

ด้านดิจิทัลในปีค.ศ. 2016 โดยรายงานได้สรุปว่าร้อยละ 23 ของประชากรวัยแรงงานในสหราชอาณาจักรขาด

ทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นต้นเหตุที่นำมาสู่ต้นทุนในระบบเศรษฐกิจจำนวน 63 พันล้านปอนด์ในแต่ละปี 

นอกจากนี้รายงานยังบ่งชี้ถึงวิกฤติดังกล่าวว่าเป็น digital skill crisis (House of Commons: Science and 

Technology Committee, 2016) 

หลายองค์กรทั่วโลกได้พยายามศึกษาว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงสังคมและระบบเศรษฐกิจ

อย่างไร เพื ่อนำความรู ้จากการศึกษามาพัฒนาทักษะของแรงงานในอนาคต เช่นการศึกษาโดย The 

Information Technology Association of America (ITAA) ได้ทำการศึกษาว่า IT ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดแรงงานและการปรับเปลี่ยนประเภทของตำแหน่งงานอย่างไร (ITAA, 2000, 2001) Education 

Development Center ได้มีการออกรายงานที่นำเสนอตัวแบบแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ

ผนวกรวมทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าไปในแบบเรียนการศึกษา (EDC, 2000) The Computer Science and 

Telecommunications Board of the National Research Council ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอ

กรอบแนวคิดในการวัดความชำนาญด้าน IT (Committee on Information Technology Literacy, 1999) 

หร ือบทว ิ เคราะห ์ โดย The American Society for Training and Development and The National 

Governors Association ได้มุ่งเน้นหาแนวทางในการสร้าง e-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทำงานใน

ตลาดแรงงาน (Commission on Technology and Adult Learning, 2001) 

แบบทดสอบที ่เร ียกว่า Program for International Student Assessment (PISA) ที ่ร ิเร ิ ่มโดย 

OECD ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะและความรู้ของนักเรียนและอาจารย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ได้เริ่มมีการ

ผนวกคำถามที่เกี่ยวกับ ICT ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

(OECD, 2019) นอกจากนี้ OECD ยังได้มีการริเริ่มวัดทักษะการแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย

เทคโนโลยีซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มุ่งเน้นทักษะการทำงานของประชากรในวัยทำงานที่เรียกว่า The Survey of 

Adult Skills ด้วย (OECD, 2016a) 

ในสหรัฐอเมริกามีการผนวกรวมการทดสอบศักยภาพด้านเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ National 

Assessment of Educational Progress (NAEP) (WestEd, 2010) โ ด ยกา รทดสอบ ท ั ก ษ ะด ้ า น  ICT 

ประกอบด้วยความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ Software การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้

อุปกรณ์ดิจิทัล และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึง สร้าง สื่อสารข้อมูล และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ใน

โลกดิจิทัล แบบทดสอบนี้จึงประกอบด้วยทักษะการคิดริเริ่ม การสื่อสารความคิด การวิจัยหาข้อมูล การสืบสวน 

การแก้ปัญหา การตระหนักถึงแนวความคิดต่าง ๆ และการเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัล (Institute of Education 
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Sciences, National Center for Education Statistics, 2012) ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลยังได้ถูกนำไปเป็น

ส่วนหนึ่งของแบบทดสอบทักษะในภาพรวมในหลายประเทศ เช่น Australia (ACARA, 2015), Chile (Claro 

et al., 2012) และ Norway (Hatlevik, 2009) เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีโครงการระดับนานาชาติ เช่น Preparing for Life in a Digital Age (Fraillon et al., 

2014) และ the Assessment and Teaching of 21st Century Skills (Griffin, McGaw & Care, 2012) ที่

มีพยายามในการนิยามและกำหนดศักยภาพที่จำเป็นในยุคดิจิทัล  

องค์กรระดับนานาชาติอย่าง United Nations (UN) ได้มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนหรือที่

เรียกว่า Sustainability Development Goals (SDGs) โดย SDG ลำดับที่ 4 จะเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ความทั่วถึง และความเท่าเทียมของคุณภาพระบบการศึกษา และการสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นกรอบท่ี UN ใช้กำหนดแนวนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าภายในปี ค.ศ. 2030  

ภายใต้ 10 มิติของ SDG4 ที่แสดงอยู่ในรูป 4.1 จะพบว่าในหัวข้อที่ 4.4.1 เป็นการให้ความสำคัญกับ

มิติของความสามารถของเด็กและประชากรวัยทำงานที่เกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล และการใช้ ICT  

รูป 4.1 เป้าหมาย SDG4 ของ United Nations 

 
ที่มา UNESCO-UIS (2018) 
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การวัด SDG4.4.1 ที่ UN มุ่งเป้าเป็นตัวชี้วัดนั้น จะเป็นการวัดสัดส่วนประชากรที่มีทักษะพื้นฐานดา้น

ดิจิทัลในแต่ละประเทศทั่วโลก ทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการวัดนี้หมายถึงประสิทธิภาพของประชากรใน การทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ (computer-related activities) ซึ่งประกอบด้วย 

- การทำสำเนาและการเคลื่อนย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

- การหา การดาวน์โหลด การ install และการกำหนดซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

- การใช้เครื่องมือ copy และ paste เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทำสำเนาข้อมูลภายในเอกสาร 

- การสร้างไฟล์นำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย presentation software ซึ ่งไฟล์นำเสนอมี

ตัวอักษร ภาพ เสียง วีดิโอ และกราฟ 

- การส่งอีเมล์ และการแนบไฟล์ประเภทต่าง ๆ 

- การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล 

- การใช้สูตรคำนวณเรขาคณิตอย่างง่ายใน spreadsheet 

- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมอย่างง่าย 

- การเชื่อมต่อและการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ เช่น กล้องถ่ายรูป smartphone 

หรือเครื่อง Printer เป็นต้น 

การสำรวจความสามารถในกิจกรรมข้างต้นนั้นจะเป็นการสำรวจว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา (เช่น 3 เดือน 

หรือ 6 เดือนเป็นต้น) มีสัดส่วนของประชากรในวัยเรียน (อายุ 15-24 ปี) และประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 

ปีขึ้นไป) ทีส่ามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่พบความยากลำบากในระดับใด 

ส่วนนิยามของคำว ่าคอมพิวเตอร ์ ท ี ่  UN กำหนดจะหมายถึง desktop computer, laptop 

(portable) computer หรือ tablet (similar handheld) computer แต่จะไม่รวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่

ในปัจจุบันได้มีการเพิ ่มเติมความสามารถด้าน  computing อย่าง smart TV, smartphone หรือ smart 

watch 

อย่างไรก็ตามความท้าทายหนึ่งของดัชนีชี้วัดนี้ คือมีการกำหนดกิจกรรมที่ค่อนข้างแคบเพื่อให้ง่ายต่อ

การทำแบบสำรวจ และการชี้วัดดัชนีดังกล่าวขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลประเมินตนเองของผู้ตอบซึ่งไม่สามารถ

ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ดัชนีนี้เป็นเพียงการชี้วัดการเข้าถึงและการ

ทำงานในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่ได้ชี้วัดระดับของความชำนาญของแต่ละบุคคล ซึ่งการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเมินตนเองนี้อาจนำไปสู่อคติ (biases) บางประการที่เกิดจากวัฒนธรรม เพศ หรือกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐาน

แตกต่างกัน เช่นผู้หญิงมักจะแสดงความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ในขณะที่ผู้ชายจะ

ประเมินความสามารถตนเองสูงกว่าความเป็นจริง เป็นต้น 
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ในอีกมิติหนึ่งที่ UN มีการวัดและสามารถนำมาใช้บ่งชี้ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลคือการวัดในมิติ SDG 

4.6.1 ที่วัดสัดส่วนของประชากรในวัยเรียน และประชากรในวัยทำงานที่มีความสามารถด้านภาษา (literacy) 

และตัวเลข (numeracy) ข้อมูลในมิตินี้จะเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นเช่น PIAAC, 

Skills Towards Employment and Productivity (STEP) Programme, Literacy Assessment and 

Monitoring Programme (LAMP), และ National Adult Literacy and Numeracy Surveys 

ความพยายามในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับประชากรถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าทุนมนุษย์ (human capital) นักวิชาการและผู้วางนโยบายในระดับนานาชาติต่างมีความ

คิดเห็นตรงกันว่า หากประชากรในประเทศมีทักษะความรู้สำหรับการทำงานที่เหมาะสมจะเป็นส่วนหนึ่งของ

การสนับสนุนให้การดำรงชีวิตในสังคมมีความอยู่ดีมีสุข (well-being) ซึ่ง OECD ได้มีการกำหนดมิติของการมี

ความอยู่ดีมีสุขจำนวน 11 ด้าน ดังแสดงในรูป 4.2 ซึ่งประกอบด้วย 1) การมีงานทำ 2) การมีรายได้ที่เพียงพอ 

3) การมีที่พักอาศัย 4) การมีสมดุลระหว่างงานและชีวิต 5) การมีสังคม 6) การมีความพึงพอใจในชีวิต 7) การ

มีสุขภาพที่ดี 8) การมีส่วนร่วมกับสังคม 9) การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 10) การมีระบบการศึกษาที่ดี และ 11) การมี

ชุมชมที่ดี 

งานวิจัยของ OECD (2016b) และ WEF (2020) ยังพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลกระทบเชิงบวก

จากการพัฒนาทักษะความรู้มีผลอย่างมากต่อการเพ่ิมผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ เมื่อเทคโนโลยีได้เข้าถึงคน

หมู่มากจะทำให้ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นมนุษย์และประชากรของโลก มิเช่นนั้นแล้ว

ประชากรบางกลุ่มจะไม่สามารถประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อีกเลย  

รูป 4.2 แนวทางการชี้วัด Well-being ที่เสนอโดย OECD 

 
ที่มา https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm 
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4.4 กรอบแนวคิดในการนิยามและการวัด Digital literacy 

คำว่า literacy นั้นมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า competency, ability หรือ fluency ซึ่งสะท้อน

ศักยภาพ ความชำนาญ และความสามารถในการดำเนินกิจกรรมบางประการ แต่การใช้คำว่า literacy จะเป็น

การมุ่งเน้นให้ตระหนักว่าทักษะ ศักยภาพ หรือความชำนาญที่กล่าวถึงนี้ เป็นทักษะขั้นพื้นฐาน (basic) หรือ

ทักษะที่เป็นรากฐาน (foundation) ของการดำรงชีวิต ซึ่งทักษะที่เป็นรากฐานนี้ถือเป็นทักษะที่จำเป็นในระดับ

สากล (universal needs) เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในสังคม ดังนั้นคำว่า 

literacy จึงมีความหมายเชิงลึกที่แตกต่างจากคำว่า competency, ability หรือ fluency ที่มักจะหมายถึง

ทักษะหรือความสามารถเฉพาะด้านในการทำงานหรือดำรงชีวิต แต่ไม่ใช่ความจำเป็นพ้ืนฐาน 

เนื่องจากคำว่า literacy มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนรากฐานของทักษะความรู้ในการดำรงชีวิต การชี้วัด

ระดับ literacy จึงต้องมีความเป็นพลวัต (dynamic) สูง ที่กรอบการวัดจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

และมุ่งเป้าให้เห็นถึงการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องมือในการวัด literacy จึงต้อง 

เป็นแบบทดสอบที่วัดทักษะความรู้ในหลายมิติย่อยที่บุคคลหนึ่งควรมีสำหรับการทำงาน เพื่อให้เกิดพัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

สังคมในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้บุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอความคิด เข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ได้ใน

แบบทุกที่ ทุกเวลา และอย่างอิสระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมในปัจจุบันจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคมแห่ง

ความรู้ (knowledge society) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลและองค์

ความรู้ต่าง ๆ ในระดับสากล จึงสามารถนำมาสู่ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงแนวทางการใช้

ชีวิต การเรียน และการทำงานในที่สุด 

เมื่อมีการผนวกรวมระหว่างคำว่า literacy และ digital เข้าด้วยกันจึงมีความหมายที่สะท้อนทักษะ

ความรู้ในแต่ละมิติที่จำเป็นในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น digital literacy จึง

เป็นความหมายที่กว้างกว่าการนิยามเพียงแค่ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพียงเท่านั้น 

เมื่อวิเคราะห์เฉพาะทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล UNESCO-UIS (2018) เสนอว่าทักษะ

พ้ืนฐานที่จำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์พ้ืนฐานอย่าง smartphone และ computer ควรประกอบด้วย  

1. การเปิดปิดอุปกรณ์ และการชาร์จ 

2. การรับส่งข้อความ 

3. การลงทะเบียน กำหนด username และ password 

4. การค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ และการเปรียบเทียบราคา 

5. การเปลี่ยนแปลงภาษา 
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6. การเปิดปิดการ share location data 

7. การสร้างและกำหนดเงื่อนไขของ pubic profiles 

8. การค้นหา เข้าใจ และอนุมัติข้อความด้านความเป็นส่วนตัว 

9. การเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ที่เชื่อมต่อผ่านตัวกลาง 

10. การเติมเงินใช้บริการผ่านมือถือ 

11. การประเมินราคา และข้อมูลการให้บริการ 

12. การทำธุรกรรมทางการเงินภายในแอปพลิเคชั่น 

13. การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างแอปพลิเคชั่น 

เนื่องจาก ICT มักจะถูกกำหนดนิยามว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร และเครือข่ายเพ่ือ

เข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างข้อมูลในสังคมแห่งความรู้ (International Literacy Panel, 

Education Testing Service, 2002) ดังนั้น digital literacy จึงควรเป็นกรอบแนวคิดของทักษะด้านข้อมูล 

(information literacy) ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบหาข้อมูล เก็บข้อมูล ประเมินข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อมูล และการสื่อสารแนวคิดต่าง ๆ (Catts & Lau, 2008) Erstad (2010) ได้กล่าวว่า 

digital Literacy ควรเป็นการผนวกรวมระหว่างทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านข้อมูล  

ดังนั ้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากรอบแนวคิดการวัดทักษะความรู ้ด้ านดิจิทัล (digital literacy) จะต้อง

ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 หัวข้อใหญ่ได้แก่ 1) การเก็บและจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องมีทักษะด้านความเข้าใจและ

ความรู้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การจัดการข้อมูล และการเก็บข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพ และ 2) การสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสังเคราะห์

ข้อมูล สร้างข้อมูลใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการบางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ

ความเข้าใจในหลักศีลธรรมและสิทธิทางกฎหมายของการใช้ข้อมูล (Fraillon, et al., 2014) 

Boyaci and Atalay (2016) เสริมว่าการทำงานในปัจจุบันมีความต้องการให้พนักงานสามารถทำวิจัย 

และจัดโครงสร้างของข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาด้วยความรู้และ

ประสบการณ์ การคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และความสามารถในการสื่อสารและร่วมมือทำงานเป็นทีม 

Tinio (2003) ได้กล่าวว่าปัญหาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลในการ

อ่านออกเขียนเท่านั้น เพราะระบบการศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนทำให้การอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งที่

ทุกคนมีเป็นพื้นฐาน แต่ทักษะสำคัญในศตวรรษนี้คือความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา และต้องมี

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่ประสบกับความยากลำบาก 

European Commission กำหนดว่าทักษะความรู้ด้านดิจิทัลคือรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้

ตลอดชีวิตซึ่งเป็นศักยภาพที่ไปไกลกว่าความสามารถด้านการใช้ ICT เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับการคิด
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วิเคราะห์ การร่วมมือร่วมใจ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยี และการสร้างให้สังคมมีความทั่วถึง 

(European Commission, 2008) ดังนั ้นองค์ประกอบของทักษะความรู ้ด้านดิจิทัลจึงประกอบด้วย การ

จัดการด้านข้อมูล การมีส่วนร่วม การสื ่อสารและการแบ่งปัน การสร้างเนื ้อหา และก ารแก้ไขปัญหา 

(European Commission Joint Research Center IPTS, 2013) 

เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ในยุคดิจิทัลมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล และคำนวณแก้ไข

ปัญหาเชิงตัวเลข จึงทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบคอมพิวเตอร์เป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักวิชาการเชื่อว่าเป็น

ทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจระบบของข้อมูลดิจิทัลในโลกอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น (Cradler, et al., 2002) 

ความเข้าใจและการมีทักษะประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์นี้จะทำให้บุคคลหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้สร้างองค์

ความรู ้ใหม่ สามารถควบคุมการทำงานของเทคโนโลยี และมีความพยายาม ในการหาจุดบกพร่องของ

กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) มีความเก่ียวข้องอย่างมากต่อการเข้าถึง ประเมิน 

และสื่อสารข้อมูลดิจิทัล จึงทำให้การวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลควรเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจต่อข้อมูล

ดิจิทัลหลายประเภทซึ่งประกอบด้วย ข้อความ เสียง ภาพ วีดีโอ และ hyperlink ตัวอย่างของการสร้างเนื้อหา 

(digital content) ในโลกดิจ ิท ัลเช ่น MOOCs, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, และ Social 

bookmarking websites เป็นต้น 

Hiller, Casey and Shea (2017) จึงกล่าวว่าทักษะความรู้ดิจิทัลควรเกี่ยวข้องกับเทคนิคการอ่านและ

การเขียนแบบดิจิทัลผ่านสื ่อหลายรูปแบบ (multiple media forms) ทั้งตัวอักษร ข้อความ emoticon 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ และสื่อผสม (multimodal forms) ซึ่งจะต้องมีการผนวกรวมขั้นตอนที่ต้องใช้ทาง

เทคน ิค (technical procedural) การค ิดว ิ เคราะห์  (cognitive) และท ักษะทางส ั งคมและอารมณ์  

(Emotional-social) (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006) 

The Assessment and Teaching of 21st Century Skills ได้มีการเสนอว่าวิธีการในการทดสอบ

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลควรแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 1) การทดสอบเรื่องการ

แก้ไขปัญหาแบบองค์รวมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hesse, et al., 2015; Care, et al., 2015) และ 2) 

การทดสอบการเรียนรู้เครือข่ายดิจิทัล (Wilson & Scalise, 2015) โดยที่การเรียนรู้เครือข่ายดิจิทัลนี้สามารถ

แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคในเครือข่าย 2) บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตในเครือข่าย 

3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนสังคมผ่านเครือข่าย และ 4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใน

เครือข่าย 
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แนวทางในการชี้วัดทักษะความรู้ที่เหมาะสมยังมีการนำเสนอโดย The Future of Education and 

Skills, Education 2030 (OECD, 2018) ที่กำหนดว่าศักยภาพ (competencies) เกิดจาก 3 องค์ประกอบ

สำคัญได้แก่ 1) knowledge ซึ่งสามารถวัดได้จากกลุ่มคำถามประเภท what 2) skills ซึ่งสามารถวัดได้จาก

กลุ่มคำถามประเภท how และ 3) attitudes and values ซึ่งสามารถวัดได้จากกลุ่มคำถามประเภท why ดัง

แสดงในรูป 4.3 

รูป 4.3 OECD Education 2030 Learning Framework 

 
ที่มา https://www.oecd-forum.org/posts/20442-21st-century-skills-learning-for-the-digital-age 

นอกจากนี้ในการวัดศักยภาพนั้นมักจะต้องครอบคลุมหลายกิจกรรมตั้งแต่ 1) define (การเข้าใจ

ความหมายของทักษะความรู้) 2) access (การเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและประมวลผลองค์

ความรู้) 3) manage (การใช้และการจัดการอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ) 4) integrate (การผนวกรวมหลาย

องค์ความรู้) 5) communicate (การสื่อสารและแบ่งปันความคิดที่เกิดขึ้น) 6) evaluate (การประเมินความ

เป็นไปได้และประสิทธิภาพของความคิดที่เกิดขึ้น) และ 7) create (การนำมาสู่นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 

การวัดทักษะความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวัดศักยภาพด้านการปรับตัวที่

เรียกว่า transformational competency โดยการวัดศักยภาพนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1) 

ความสามารถในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (anticipation) 2) การวางแผนดำเนินงาน (action) และ 3) 

การตรวจสอบผลของการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงในอนาคต (reflection) ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมให้
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ประสบความสำเร็จ บุคคลหนึ่งจะต้องมีความสามารถในการสร้างมูลค่าใหม่ การมีความรับผิดชอบ และ

ความสามารถในการจัดการกับความกดดันและการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี  

The US National Research Council (2012) ได้มีการออกรายงานเพื่อบ่งชี้ 3 องค์ประกอบสำคัญ

ของการศึกษาเชิงลึก (deeper learning) ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้แก่ 

1) Interpersonal domain ซึ่งเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ โดย

ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร การมีความรับผิดชอบ การจัดการความขัดแย้ง และการ

มีส่วนร่วม 

2) Intrapersonal domain เกี ่ยวกับการเปิดกว้างด้านองค์ความรู ้ (intellectual openness) การมี

คุณธรรม การประเมินตนเองเชิงบวก ซึ่งจะต้องมีทักษะของความยืดหยุ่น การริเริ่ม การยอมรับความ

หลากหลาย และการตระหนักรู้ตัวตน (meta-cognition) 

3) Cognitive domain เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ และกลยุทธ์ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

ซึ่งจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านข้อมูล การมีเหตุและผล และการมีนวัตกรรม 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ข้างต้น นิยามของคำว่าทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) 

จึงสามารถกำหนดเป็น 

ความสามารถในการเข้าใจความหมาย การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การ

สื่อสาร การประเมิน และการสร้างข้อมูลอย่างปลอดภัย และเหมาะสมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

และอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อข้อมูลทุกประเภท เพ่ือให้บุคคลหนึ่งมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมีความสุข ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจึงรวมหลายทักษะเข้าด้วยกันทั้ง computer 

literacy, ICT literacy, information literacy, data literacy และ media literacy 

 

ดังนั้นหากจะนิยามว่าบุคคลหนึ่งมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลอย่างเหมาะสม (digitally literate) จะต้อง

หมายถึงการมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยง่าย มีทักษะในการสั่งการ สร้างสรรค์ และใช้

อุปกรณ์ดิจิทัล เพ่ือประมวลผลข้อมูลจนนำมาสู่การตัดสินใจในการดำรงชีวิตและการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเองและสังคม  

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจึงเป็นทักษะความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ไม่เฉพาะในระดับประเทศ

เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพของการดำรงชีวิต แต่รวมไปถึงความอยู่ดีมีสุขของทุกคนในสังคม ซึ่งกรอบ
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แนวคิดในการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลนี้ได้นำมาสู่ข้อเสนอขององค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครื่องมือเพื่อวัด

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล  

 

4.5 เครื่องมือในการวัด Digital literacy ที่นำเสนอโดยองค์กรต่าง ๆ  

ในส่วนนี้จะวิเคราะห์เครื่องมือ และมิติต่าง ๆ ที่องค์กรในระดับสากลมีการนำเสนอเพื่อชี้วัดทักษะ

ความรู้ด้านดิจิทัล เนื่องจากทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็นหัวข้อใหม่ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน จึง

ทำให้แต่ละองค์กรมีการนำเสนอแนวทางในการวัดที่แตกต่างกัน ซึ่งในบทวิจัยนี้จะยกกรณีตัวอย่างของกรอบ

การสร้างเครื่องมือจาก 4 องค์กรได้แก่  

1. World Economic Forum ที่พัฒนา Digital Intelligence Quotient 

2. EU ที่มีการพัฒนา DigComp 2.1  

3. OECD ที่มีการพัฒนา The Survey of Adult Skills 

4. ICT literacy ที่เสนอโดย ETS  

4.5.1 Digital Intelligence Quotients (DQs) 

World Economic Forum (WEF) เสนอแนวทางการวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นด้านดิจิทัลผ่านรายงาน

ชื่อ DQ Global Standards Report 2019 ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ผนวกรวม

วิธีการจากหลายองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนที่พยายามชี้วัดทักษะความรู้

ด้านดิจิทัลในอดีต 

World Economic Forum (WEF) พยายามที่จะพัฒนาตัวแบบในการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่

เป็นมาตรฐานในระดับสากล จึงเรียกกรอบแนวคิดนี้ว่า Digital Intelligence Quotients (DQs) เพื่อคาดหวัง

ให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการทดสอบประชาชนทั่วโลกถึงทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นในโลกดิจิทัล 

โดย WEF ได้มีการลงนามความร่วมมือที่เรียกว่า (Coalition for Digital Intelligence, CDI) ขึ้น ซึ่งเป็นความ

ร ่วมม ือของ 3 องค ์กรสำค ัญได ้แก ่  Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), IEEE Standards Association (IEEE SA) และ DQ Institute ซึ่งอยู่ภายใต้ WEF เพื่อให้เป็นความ

ร่วมมือในระดับโลกในการปรับปรุงทักษะและความเป็นเลิศด้านดิจิทัล ความร่วมมือนี้มีขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายที่

ขยายไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาและทักษะตั้งแต่ในระดับชุมชนในลักษณะ multi-stakeholder 

collaboration 
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กรอบแนวคิดการวัด DQs มีการบูรณาการทักษะหลายด้านได้แก่ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) 

ทักษะการคิดว ิเคราะห์ (cognitive และ meta-cognitive) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม (socio-

emotional competencies) ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นรากฐานของการสร้างศีลธรรมที่มนุษย์ทุกคนยอมรับ 

เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลไดอ้ย่างมีความสุข (digital life)  

DQs จึงประกอบด้วยการวัดทักษะใน 8 ด้านใหญ่ ครอบคลุม 24 ศักยภาพย่อย ดังแสดงในรูป 4.4 ซ่ึง

ครอบคลุมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมูลค่าความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกัน การชี้วัด digital life ทั้ง 8 ด้านนั้น

ประกอบด้วย 1) digital identity การสร้างตัวตนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ 2) digital rights ความ

เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิด้านกฎหมาย 3) digital literacy การสืบค้น อ่าน ประเมิน สังเคราะห์ สร้าง 

ปรับเปลี่ยน และส่งผ่านข้อมูลและสื่อในโลกออนไลน์ 4) digital communication การติดต่อประสานงานใน

โลกดิจิทัล 5) digital emotional intelligence การตระหนักและการแสดงอารมณ์ความต้องการของตนเอง

ในโลกดิจิทัล 6) digital security ความสามารถในการบ่งชี้ หลีกเลี่ยง และบริหารภัยทางไซเบอร์  7) digital 

safety มีความเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และ 8) digital use การใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

สมดุล ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ด ี

รูป 4.4 กรอบการวัดมิติต่าง ๆ ของ DQs 

 
ที่มา DQ Institute (2019) 
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การชี้วัดทั้ง 8 ด้านเหล่านี้ จะนำมาสู่การจัดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็น 3 ระดับดังแสดงในรูป 

4.5 ได้แก่ 1) digital citizenship หมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงสื่อออนไลน์

ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และอยู่ในหลักของศีลธรรม 2) digital creativity บุคคล

ดังกล่าวจะต้องมีความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจแบบดิจิทัล สามารถสร้างองค์

ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และสร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากแนวความคิดไปสู่ความเป็นจริง และ 3) digital 

competitiveness คือศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายของโลก การ

สร้างนวัตกรรม และการสร้างโอกาสทางธ ุรกิจใหม่ในระบบเศรษฐกิจดิจ ิท ัล มีความเป็นนักธ ุรกิจ 

(entrepreneurship) สามารถถูกว่าจ้างในระบบแรงงาน และสร้างการเติบโต 

รูป 4.5 ระดับของทักษะดา้นดิจทิัลที่เป็นผลลัพธข์อง DQs 

 
ที่มา DQ Institute 

จากการศึกษาโดย DQ Institute (2018) พบว่ามากกว่า 50% ของนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปีใน 

29 ประเทศได้เคยหรือพบประสบการณ์ที่เกี ่ยวกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (cyber risks) การทำร้ายด้านไซ

เบอร์ (cyberbullying) การเสพติดเล่นเกม หรือพฤติกรรมคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์มาแล้วอย่างน้อย 1 

ครั้ง จึงทำให้การวัดทักษะความรู้ด้าน cybersecurity และการใช้ข้อมูลอย่างถูกหลักกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญใน

การวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลในภาพรวม 

กรอบแนวคิดของ DQs นี้จึงมุ่งเป้าพัฒนาตัวแบบในการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับการเป็น

พลเมืองที่ประสบความสำเร็จและอยู่ดีมีสุขในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การเป็นแรงงานที่

เหมาะสมในการประกอบอาชีพในบางสายงานเท่านั้น 
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4.5.2 DigComp 2.1 

DigComp 2.1 ค ือกรอบแนวค ิดการว ัดท ักษะความร ู ้ด ้ านด ิจ ิท ัลท ี ่ เร ิ ่มต ้นโดย European 

Commission’s Digital Competence Framework for Citizens ซึ่งเป็นกรอบการวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก

การวิจัยและโครงการที่ปรึกษาต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ EU  

DigComp เป็นการวัดทักษะใหม่ที่บูรณาการหลายทักษะเข้าด้วยกันตั้งแต่ information literacy, 

media literacy, internet literacy และ ICT literacy ซึ ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2018 ได้มีการริเร ิ ่มโครงการ 

Digital Literacy Global Framework (DLGF) เพื่อร่วมประเมินความเหมาะสมของการพัฒนา DigComp 

เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือ DigComp ในการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่เป็นระดับสากล สามารถใช้ได้อยา่ง

หลากหลาย (UNESCO-UIS, 2018) ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนา DigComp ล่าสุดแสดงอยู่ในรูป 4.6 โดยระดับ

ของทักษะดิจิทัลที่วัดได้จาก DigComp 2.1 มี 4 ระดับได้แก่ 1) basic 2) intermediate 3) advanced และ 

4) highly specialized 

ต่อมาธนาคารโลกได้ม ีความพยายามในการสร้าง DE4A Country Diagnostic Tool เพื ่อเป็น

เคร ื ่องม ือในการว ัดท ักษะด ้านด ิจ ิท ัลท ี ่ เป ็นการต ่อยอดการนำ DigComp 2.1 ไปใช ้ผนวกรวมกับ  

EU e-competence framework โดย EU e-competence framework จะเป็นการวัดทักษะดิจิทัลจำเพาะ

กับผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่ม ICT ประกอบด้วย 5 กลุ่มศักยภาพ (plan, build, run, enable, และ manage) 

และ 5 ระดับความชำนาญ (e-1 ถึง e-5) ดังแสดงในรูป 4.7 โดยพื้นที่แรเงาหมายถึงระดับความชำนาญที่ผู้

ประกอบอาชีพในกลุ่ม ICT ควรมี 

กรอบแนวคิดการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลด้วย DigComp 2.1 นี้จึงเป็นการมุ่งเป้าวัดทักษะที่จำเป็น

สำหรับการทำงาน โดยมี competence Area พื้นฐานสำหรับทุกกลุ่มอาชีพได้แก่ 1) device and software 

operation 2) information and data literacy 3) digital content creation 4) safety และ 5) problem-

solving ส่วนในมิติที่ 6 ที่เรียกว่า career-related competences คือกลุ่มทักษะจำเพาะเฉพาะบางประเภท

สายงาน 
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รูป 4.6 องค์ประกอบของการวัด DigComp 2.1 

 
ที่มา UNESCO-UIS (2018) 
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รูป 4.7 European e-Competence Framework 3.0 

 
ที่มา https://www.ecompetences.eu/e-cf-overview/ 

  

  



 

129 
 

4.5.3 The Survey of adult skills 

OECD ได้มีการพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกว่า The Survey of adult skills ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจาก 

OECD Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) เพ ื ่ อว ัดความ

ชำนาญและความสามารถของประชากรในวัยแรงงานในด้านของภาษา (literacy) ตัวเลข (numeracy) และ

การแก ้ไขป ัญหาในสภาพแวดล ้อมที ่ เต็ มไปด ้วยเทคโนโลยี  (problem solving in technology rich 

environment) การพัฒนาแบบสอบถามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาครัฐเข้าใจความพร้อมของแรงงาน

ในกลุ่มประเทศ OECD ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงแนว

ทางการปรับปรุงระบบการศึกษา และการอบรมในแขนงวิชาต่าง ๆ 

สาเหตุที่มีการผนวกรวมทักษะด้านภาษา (literacy skills) และทักษะเชิงตัวเลข (numeracy skills) 

เข้าไปในแบบทดสอบสำหรับการเป็นทักษะที่สำคัญของประชากรวัยแรงงาน เพราะทักษะดังกล่าวถือเป็น

รากฐานของความรู้ในการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป (cognitive skills) ซึ่งมีความจำเป็น

ต่อการเข้าถึงและทำความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ และส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ 

นอกจากนี้ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเข้าสังคมของ

บุคคลหนึ่ง 

ส่วนศักยภาพในการจัดการกับข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนั้น

เป็นทักษะที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับการวัดทักษะในยุคดิจิทัล เพราะ ICT ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับ

การศึกษา ในบ้าน ในที่ทำงาน และในสังคมทั่วไป โดย The Survey of Adult Skills ได้มีการนิยามทักษะการ

แก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือเพ่ือการ

สื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเข้าถึงและประเมินข้อมูล สื่อสารกับบุคคลอ่ืน และทำงานบางประเภทให้

สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

แนวทางการชี้วัดทักษะของ OECD นี้จะอยู่ในกรอบของรูปแบบและเนื้อหาที่กำหนดทักษะ 3 ด้าน

ได้แก่ 1) content 2) cognitive strategies และ 3) context จึงทำให้การชี้วัดทักษะของแบบทดสอบนี้มี

ลักษณะของการจำลองสถานการณ์ให้ผู้ประเมินทำการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการ

แก้ไขปัญหาจะสะท้อนความสามารถด้านภาษา ตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา

การ เช่นมีการทดสอบที่เกี่ยวกับความเข้าใจและการจัดการ digital texts (ตัวอักษรในรูปแบบดิจิทัล) การ

กำหนดให้ต้องทำงานบางประเภทผ่าน internet browser web pages หรือการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานเช่น e-

mail, word processing และ spreadsheet หรือการเข้าใช้ระบบดิจิทัลบางด้านเช่นการจองห้อง หรือการซื้อ

สินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
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Digital texts ที่เป็นตัวอักษรที่ถูกบันทึกในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงได้ผ่านการนำเสนอ

บนหน้าจอในอุปกรณ์ดิจิทัล มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอักษรที่พิมพ์ลงกระดาษทั่วไปเช่น สามารถเป็น

ตัวอักษรที่ใส่ hypertext links เพื่อเป็นปุ่มกดไปยังเอกสารหรือข้อมูลอื่น สามารถใช้ฟังก์ชันการเคลื่อนย้าย

หน้าจอ (scroll bars และ menus) หรือการมีปฏิสัมพันธ์บางด้านกับผู้อ่านได้ ดังนั้นการวัดทักษะด้านภาษา

และตัวเลขในอดีตจึงมีการปรับเพื่อให้สะท้อนความสามารถที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของข้อมูลดิ จิทัล การอ่าน 

Digital text จะต้องใช้ทักษะเพิ่มเติมเพราะผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมกับ digital text ดังกล่าวเช่นการเพิ่มเติม

ความคิดเห็น การ highlight ความสามารถในการ copy and paste และอ่ืน ๆ (Mendelovits, Ramalingam 

& Lumley, 2012) 

การศึกษาของ OECD พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทักษะด้านการแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาและตัวเลข ดังนั้นหากทักษะด้านภาษาและตัวเลขอยู่ในระดับต่ำจะเป็น

อุปสรรคสำคัญของบุคคลหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพราะ  1) การมีทักษะภาษาที่ต่ำจะขัดขวางการ

พัฒนาทักษะ ICT ที่ต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ 2) ถึงแม้บุคคลดังกล่าวจะ

มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง การมีทักษะด้านภาษาและตัวเลขที่ต่ำจะทำให้ไม่สามารถจัดการกับข้อมูล 

และการประมวลผลข้อมูลที่พบเจอในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประชากรวัยทำงานที่มีทักษะด้านภาษาและตัวเลขต่ำจะมีอัตราการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีต่ำและมีการเติบโตของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างช้าตามไปด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผล

กระทบเชิงลบต่อตลาดแรงงาน OECD (2016c) จึงให้ความสำคัญอย่างมากในการปรับปรุง และพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาและการคิดคำนวณ 

แบบสอบถาม The Survey of Adult Skills จะมีการแบ่งระดับของทักษะในการแก้ไขปัญหาใน

สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) ไม่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เลย (no computer experience) 

2) ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลได้ (failed ICT core) เช่น การใช้ mouse และ

การเลื่อนหน้าจอด้วย scroll bar เป็นต้น 

3) ต่ำกว่าระดับ 1 (below Level 1) คือสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ต้องอาศัย 1 คำสั่ง (function) 

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการใช้ตรรกะประมวลผลความเข้าใจข้อมูล 

4) ระดับ 1 (level 1) สามารถใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานต่าง ๆ เช่น e-mail software หรือ web browser 

เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจต้องใช้หลายขั้นตอน แต่ไม่ซับซ้อน 
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5) ระดับ 2 (level 2) สามารถใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางได้ มีความจำเป็นต้องใช้หลายซอฟต์แวร์ หรือ

หลายไฟล์พร้อมกันเพื่อแก้ไขปัญหาบางด้าน งานที่แก้ไขปัญหาอาจต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือ

ประเมินวิธีในการแก้ไขปัญหา 

6) ระดับ 3 (level 3) สามารถใช้ได้ทั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน และแอปพลิเคชั่นเฉพาะทาง ซึ่งระหว่างการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและต้องแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป และจะต้องมีการ

ประเมินข้อมูลว่าข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ข้อมูลใดไม่เก่ียวข้อง 

จากกรอบแนวคิดที่นำเสนอโดย The Survey of Adult Skills นี้ จึงมีความแตกต่างจากกรอบแนวคิด

ของ DigComp 2.1 และ DQs ในมิติของการวัดความสามารถที่ไม่ได้เป็นการวัดในลักษณะของการประเมิน

ตนเอง (self-assessment) แต่เป็นการวัดที่ต้องมีการสร้างสถานการณ์ และสังเกตวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ร่วมในการประเมิน digital literacy 

4.5.4 ICT literacy ที่เสนอโดย ETS 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 องค์กรด้านการจัดทดสอบอย่าง Educational Testing Service (ETS) 

ได้มีการจัดประชุมในระดับสากลเพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางในการบ่งชี้ทักษะด้าน ICT และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่ง ETS และคณะกรรมการที่เข้าร่วมพยายามที่จะพัฒนากรอบแนวคิดที่เป็นรากฐานในการกำหนดเครื่องมือ

สำหรับการทดสอบทักษะด้าน ICT เพ่ือเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ และสามารถบ่งชี้สภาวะปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ ICT 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมได้มีการเสนอว่า ICT literacy ไม่ควรถูกนิยามให้ครอบคลุมเฉพาะ

ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคนิค แต่ควรมีนิยามที่กว้างออกไปครอบคลุมทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุและผล ทักษะทั่วไปอื่น ๆ เช่นทักษะการอ่าน การคำนวณ และทักษะการคิดแก้ไขปัญหา หากไม่มี

ทักษะเบื้องต้นดังกล่าว ICT literacy ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได ้

คณะกรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่านิยามของความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (digital divide) ไม่ควร

หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ควรรวมถึงความ

เหลื่อมล้ำด้านทักษะการอ่าน การคำนวณ และการแก้ไขปัญหา เพราะการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ และอินเทอร์เน็ต 

จะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใด ๆ ได้เลย หากประชาชนขาดทักษะอ่ืนร่วมด้วย 

ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีการกำหนดแนวทางที่ต้องมีสำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ความสามารถ

ในการเข้าถึง (access) ความสามารถในการจัดการ (manage) ความสามารถในการบูรณาการ (integrate) 

ความสามารถในการประเมิน (evaluate) และความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อมูล (create) ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาและรองรับการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล 
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คำว่า access ในที่นี้หมายถึงการรู้ว่าจะเก็บบันทึก และเข้าถึงข้อมูลอย่างไร manage หมายถึงการ

จัดการข้อมูลและกำหนดประเภทข้อมูล integrate หมายถึงการสรุป การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และตีความ

ข้อมูล evaluate หมายถึงการประเมินคุณภาพของข้อมูล และการตัดสินใจ create การสร้างข้อมูล ประยุกต์ 

ปรับเปลี่ยน และออกแบบข้อมูลใหม่ 

ตัวอย่างของกิจกรรมที่สามารถสะท้อนการแบ่งระดับการใช้เทคโนโลยีดังที่กล่าวเช่น ทักษะการใช้

อีเมล์ โดยหากเป็นทักษะในระดับ access จะหมายถึงความสามารถในการเปิดอีเมล์จากกล่องจดหมายได้ แต่

ในระดับ manage จะหมายถึงการจัดการและจัดระเบียบข้อมูลและอีเมล์ที่ ได้รับ integrate หมายถึงการใช้

อีเมล์ร่วมกับฟังก์ชั่นอ่ืนที่มีในซอฟต์แวร์เพ่ือการทำงาน evaluate หมายถึงการประเมินวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้

รับมาจากอีเมล์จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่อเนื่องได้อย่างไร และ Create คือการเขียน ร่างอีเมล์ หรือการ

สร้างองค์ความรู้ หรือการทำงานอ่ืนที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอีเมล์ที่ได้รับมา 

ETS (2007) ได้มีการเสนอว่า ICT Literacy ควรเป็นการผนวกรวมแบบบูรณาการจาก 3 ทักษะสำคัญ

ได้แก่ 1) cognitive proficiency ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ภายใน

บ้าน และการทำงาน ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะนี้ เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภาษา ตัวเลข 

การแก้ไขปัญหา และการนำเสนอข้อมูล 2) technical proficiency ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นองค์ประกอบที่

สะท้อนทักษะเฉพาะทางเทคนิค หรือด้านดิจิทัล เช่นความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค และองค์

ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ 3) ICT proficiency คือการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และทักษะเชิงเทคนิค ดังสรุปในรูป 4.8 

รูป 4.8 กรอบแนวคิด ICT Literacy ที่เสนอโดย ETS 

 
ที่มา ETS (2007) 

 

ดังนั้น ICT proficiency จึงเปรียบเสมือเป็น ตัวช่วย (enablers) ที่ทำให้บุคคลหนึ่งมีความสามารถ

สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยี ICT proficiency จึงเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม การปรับรูปแบบ และการนำไปสู่

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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โดยปกติแล้ว บุคคลหนึ่งที่มีระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ต่ำแต่มีระดับทักษะเชิงเทคนิคสูง จะ

สามารถทำงานในด้านใดด้านหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่สามารถมี

ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองกับบริบทอื ่นได้ดีมากนัก หรืออาจเรียกได้ว่ามี 

generalization ต่ำ บุคคลเหล่านี้จึงประสบความยากลำบากเมื่อต้องทำงานกับเครื่องมือใหม่ หรือรูปแบบการ

ทำงานใหม่ และไม่สามารถที่จะสร้างทักษะใหม่จากการเรียนรู้สิ ่งใหม่ได้ด้วยตัวเอง แต่จะต้องมีการเข้า

ฝึกอบรมจากภายนอกเสมอ  

ส่วนบุคคลที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่สูง แต่มีทักษะด้านเทคนิคที่ต่ำมีความจำเป็นที่จะต้อ ง

ฝึกฝน และสละเวลา หรือการมีแรงกระตุ้นเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคของตนเอง ซึ่งหากสามารถปรับทัศนคติ 

จนมีแรงกระตุ้นให้เกิดการเปิดรับฝึกฝนทักษะเชิงเทคนิคใหม่ ก็จะทำให้บุคคลหนึ่งสามารถมี ICT proficiency 

ที่สูงขึ้นได้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

แนวคิดของ ICT proficiency ที่นำเสนอโดย ETS นี้จึงเป็นตัวอย่างของกรอบแนวคิดที่พยายามสร้าง

ความเชื่อมโยงแบบมีเหตุและผลของแต่ละมิติย่อยที่สำคัญในการกำหนดความสำเร็จในการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดของ ETS สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางของแบบสอบถามที่ใช้ใน

การประเมินความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในแต่ละด้านต่อไปได้ 

 

4.6 การพัฒนาเครื่องชี้วัด digital literacy ในประเทศอื่น ๆ 

สำหรับกรอบแนวคิดในการวัดศักยภาพด้านดิจิทัล ยังมีการนำเสนอที่หลากหลาย และหลายองค์กรก็

มีการนำเสนอที่แตกต่างกันไป ซึ่ง DQ Institute (2019) ได้ทำการสรุปองค์กร และกรอบแนวคิดในการวัด 

digital literacy ต่าง ๆ ไว้ดังตาราง 4.1  
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ตาราง 4.1 สรุปเคร่ืองมือการวัด digital literacy ที่เสนอโดยองค์กรต่าง ๆ 

การวัดศักยภาพด้านดิจิทัล องค์กรท่ีนำเสนอ ประเทศ 

The Australian curriculum v8.3 Australian curriculum assessment and 

reporting authority (ACARA) 

Australia 

Digital literacy Government of British Columbia Canada 

K-12 Digital citizenship curriculum scope 

and sequence 

Common Sense Media United States 

of America 

DigComp 2.0, 2.1: European Digital 

competence framework for citizens 

European Commission Joint Research 

centre 

Europe 

ISTE Standards for Students International Society for technology in 

education 

United States 

of America 

Manual for measuring IT Access and use 

by households and individuals 

International Telecommunications Union Switzerland 

Building digital capabilities: The size 

elements defined 

Jisc United 

Kingdom 

Global Kids Online Unicef/LSE UK 

2016 Massachusetts Digital literacy and 

computer science (DLCS) 

Massachusetts Department of elementary 

and secondary education 

United States 

of America 

Classroom guide – integrating digital 

literacy into your classroom practice 

MediaSmarts Canada 

Digital literacy Standard curriculum 

version 4 

Microsoft United States 

of America 

Cyber wellness 101 Ministry of education (Singapore) Singapore 

Web literacy Mozilla United States 

of America 

Framework for improving critical 

infrastructure cybersecurity 

National institute of standards and 

technology 

United States 

of America 

International computer and information 

literacy study 

International association for the evaluation 

of educational achievement (IEA) 

Netherlands 

enGauge 21st century skills: Literacy in 

the digital age 

North central regional educational 

laboratory & metiri group 

United States 

of America 

Frameworks and resources Battelle for kids Partnership for 21st century 

learning 

United States 

of America 
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การวัดศักยภาพด้านดิจิทัล องค์กรท่ีนำเสนอ ประเทศ 

EntreComp: The entrepreneurship 

competence framework 

European Commission Joint Research 

Centre 

Europe 

Digital and information literacy 

framework 

The Open University United 

Kingdom 

Education for a connected world: a 

framework to equip children and young 

people for digital life 

The UK Council for Child Internet Safety 

(UKCCIS) 

United 

Kingdom 

Global media and information literacy 

assessment framework: Country 

readiness and competencies 

The United Nations Educational Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) 

France 

Digital resilience ThinkYoung Brussels 

OECD Skills study, OECD programme for 

the international assessment of Adult 

Competencies (PIAAC) 

OECD France 

Digital citizenship competency 

framework, digital kids Asia Pacific 

The United Nations Educational Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) 

Bangkok 

Skills Framework for Infocomm 

Technology 

SkillsFuture Singapore 

ที่มา DQ Institute (2019) 

 

4.7 บทสรุป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้จะพบว่า digital literacy หรือที่เรียกว่าทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 

จะต้องเป็นทักษะที่ผนวกรวมความสามารถในหลายมิติตั้งแต่การคิดเชิงวิเคราะห์ การคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะ

ด้านภาษา ทักษะในการเข้าใจและประเมินข้อมูล ทักษะในการจัดการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกดจิทิัล 

ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ซึ่งผลรวมของทักษะในแต่ละ

ด้านเหล่านี้จะนำมาสู่ความสำเร็จในการทำงาน ความอยู่ดีมีสุขในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 

 เครื่องมือชี้วัด digital literacy ที่มีการวิเคราะห์ในบทนี้ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้

ทักษะความรู้ที่เป็นรากฐาน (foundation) ของการดำรงชีวิตและการทำงานของประชากร ซึ่งสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการวัด digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ
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ขนาดเล็กต่อไปได้ ซึ่งในบทที่ 5 จะมีการนำเสนอกรอบแนวคิดในการวัด digital literacy ที่โครงการวิจัยนี้

นำเสนอสำหรับการวัดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 
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บทท่ี 5 กรอบแนวคิดการวัด SME digital literacy ที่เสนอสำหรับการวัดผูป้ระกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 

5.1 บทนำ 

 นิยามของคำว่า digital literacy ในโครงการวิจัยนี้คือทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่มีความสำคัญ และ

จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมใน

บทที่ 4 พบว่า digital literacy มีความหมายที่กว้างกว่าการประเมินความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์และ 

ฮาร์ดแวร์เทา่นั้น 

 เนื่องจากกรอบแนวคิดในการวัด digital literacy มีความหลากหลาย และขึ้นอยู่กับบริบทของการ

นำไปใช้งาน ในบทนี้จึงนำเสนอกรอบแนวคิดของการวัด digital literacy ทีค่ณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสม

สำหรับการวัด digital literacy สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย นอกจากการ

นำเสนอกรอบแนวคิดการวัด digital literacy ดังกล่าว ในบทนี้จะมีการนำเสนอแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น

สำหรับการชี้วัด SME digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยด้วย 

 

5.2 กรอบแนวคิดที่นำเสนอสำหรับการวัด digital literacy สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

Kirsch (2001) ได้นำเสนอกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนากรอบแนวคิดในการวัดระดับทักษะ

ความรู้ความสามารถของประชากรในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งกระบวนการที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 6 

ขั้นตอนได้แก่  

1) การกำหนดนิยามของทักษะความรู้ที่ใช้ในการวัด (defining literacy) 

2) การกำหนดขอบเขตของการวัดทักษะความรู้ (organizing the domain)  

3) การกำหนดล ักษณะและประเภทของการทำงานท ี ่ สามารถว ัดได ้  ( identifying task 

characteristics)  

4) การกำหนดตัวแปรที่สามารถวัดได้ (identifying & operationalizing variables)  

5) การประเมินความถูกต้องของตัวแปร (validating variables)  

6) การวางแผนตีความระดับทักษะที่เกิดขึ้น (building an interpretive scheme) 
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ดังนั้นในส่วนนี้จึงทำการวิเคราะห์ SME digital literacy ที่เสนอภายใต้โครงการวิจัยนี้ตามขั้นตอน

การพัฒนากรอบแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น 

5.2.1 การกำหนดนิยามของทักษะความรู้ที่ใช้ในการวัด (defining literacy) 

ในขั้นตอนแรกนี้จะต้องมีการกำหนดนิยามที่ทำให้สามารถดำเนินการได้ มีการกำหนดข้อสมมุติฐานที่

จำเป็นสำหรับนิยามดังกล่าว ก่อนการกำหนดขอบเขต (boundaries) ว่าสิ่งใดสามารถชี้วัดได้ สำหรับทักษะ

ความรู้ที่จะถูกวัดในโครงการวิจัยนี้คือทักษะความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

หรือที่เรียกว่า SME digital literacy โดยมีการกำหนดนิยามของ digital literacy ไว้ดังนี้ 

“ความสามารถในการเข้าใจความหมาย การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การ

สื่อสาร การประเมิน และการสร้างข้อมูลอย่างปลอดภัย และเหมาะสมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลทุกประเภท เพื่อให้บุคคลหนึ่งมีส่ วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมีความสุข ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจึงรวมหลายทักษะเข้าด้วยกันทั้ง computer 

literacy, ICT literacy, information literacy, data literacy และ media literacy” 

 

5.2.2 การกำหนดขอบเขตของการวัดทักษะความรู้ (organizing the domain)  

เมื่อนิยามได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งสำคัญในลำดับถัดไปคือการกำหนดขอบเขตของการวัดทักษะความรู้ 

หรือองค์ประกอบย่อยที่จะต้องมีการวัดทักษะความรู้เพ่ือสะท้อนทักษะความรู้ที่กำหนดเบื้องต้น 

จากนิยามที่กำหนดให้ digital literacy มีความหมายที่กว้างกว่าความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัล และจะต้องมีความครอบคลุมถึงทักษะการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ ทักษะการประเมินและเข้าใจข้อมูล 

และทักษะ soft skills ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่สูง ดังนั้นองค์ประกอบย่อย (domain) ที่คณะผู้วิจัยนำเสนอ

สำหรับการวัด SME digital literacy ของผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก จ ึงประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill domain 4) digital 

business strategy domain และ 5) cybersecurity and data protection domain โดยองค์ประกอบย่อย

ทั้ง 5 ด้านนี้มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลและผลดังแสดงในรูป 5.1 
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รูป 5.1 องค์ประกอบย่อยสำหรับการวัด SME digital literacy ที่โครงการวิจัยนี้เสนอ 

 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบว่ากลุ ่มทักษะความรู ้ด ้านสติปัญญาและการคิดวิเคราะห์ 

(cognitive domain) นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการเรียนรู้ และความสามารถในการ

พัฒนาทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Nawaz & Kundi, 2010; Iordache, Marien, & Baelden, 

2017) โดยความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีเหตุมีผล และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นทั กษะ

พื้นฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง แต่เป็นทักษะที่เป็นรากฐานของการเรียนรู้ การต่อยอด 

และการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ในที่สุด 

อย่างไรก็ตามทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า

องค์กรหรือบุคคลหนึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จ เพราะการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 3 (การเกิดข้ึนของ personal computer) และครั้งที่ 4 (การเกิดข้ึนของ AI และ big data 

analytic) ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคคลในหลากหลายมิติ (multi-layer interaction) ซึ่ง

หากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องมี

ทักษะประเภท soft skills เพิ่มเติมที่ช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กรใน
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รูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว soft skills เหล่านี้มีปัจจัยย่อยท่ีหลากหลายเช่นการ

มีความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการความขัดแย่ง หรือการบริหารทักษะด้านอารมณ์ เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้งสองที่กล่าวถึงข้างต้นนี้เป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะความรู้ในองค์ประกอบของ digital skill domain นี้จะ

มุ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ทางตรงที่เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน เช่นความสามารถในการใช้ e-mail ความสามารถในการสื่อสารด้วย social 

media หรือความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามระดับทักษะความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่อยู่ใน digital skill 

domain นี้ เป็นเพียงทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางตรงที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจให้กับการประกอบธุรกิจ การวัด digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจึงไม่

ควรหยุดอยู่ท่ีการประเมินทักษะ digital skills เพียงอย่างเดียว แต่ควรชี้วัดความสามารถในการผนวกรวมและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา และการแข่งขันเชิงธุรกิจร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้

จึงต้องมีการวัดองค์ประกอบที่เรียกว่า digital business strategy domain ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์ทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการพัฒนา digital marketing การใช้บริการ e-commerce 

หรือ การสร้าง digital contents ต่าง ๆ ในโลกธุรกิจ เป็นต้น 

องค์ประกอบ digital business strategy domain ยังเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐาน

สำหรับการประกอบธุรกิจร่วมด้วย เช่นการเข้าใจรูปแบบธุรกิจในยุคดิจิทัล ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน หรือ

ความรู้ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น องค์ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจเหล่านี้ หากมีอยู่ใน

ระดับต่ำจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ประกอบธุรกิจได้อย่างสำเร็จได้ 

ถึงกระนั้น digital business strategy domain เพียงอย่างเดียว ยังไม่มีความสมบูรณ์ที่จะสามารถ

กำหนดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้ทั้งหมด เพราะเมื่อธุรกรรม 

และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถตรวจสอบ

ย้อนหลังหรือมีการเก็บข้อมูลที่ง่าย และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมีความหลากหลายค่อนข้างมาก บางข้อมูลอาจเป็น

ข้อมูลอ่อนไหว และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือคู่แข่งขัน ดังนั้นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับ

การวัด SME digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจึงเกี่ยวข้องกับความสามารถในการ

จ ัดการความปลอดภัยของข้อมูลด ิจ ิท ัล และการป้องกันภ ัยทางไซเบอร ์ (cybersecurity and data 

protection domain) 
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Cybersecurity and data protection domain จึงเป็นองค์ประกอบที ่ม ีความสำคัญที ่กำหนด

ความสำเร็จของธุรกิจ และช่วยลดความเสี่ยงประเภท tail risk หรือความเสี่ยงในสภาวะวิกฤติที่ถึงแม้ความ

น่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ แต่หากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะส่งผลเสียหายต่อความ

น่าเชื่อถือทางธุรกิจ และผลกำไรที่เกิดข้ึนได้  

องค์ประกอบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ 

เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้ข้อมูลดิจิทัล

ประเภทต่าง ๆ ว่ามีสิทธิทางกฎหมายที่ต้องระมัดระวังอย่างไรด้วย 

5.2.3 การกำหนดลักษณะและประเภทของการทำงานที่สามารถวัดได้ ( identifying task 

characteristics)  

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดปัจจัยย่อย และลักษณะประเภทของการทำงานที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการวัด เพื่อให้ปัจจัยย่อยที่วัดสะท้อนการใช้ชีวิต และการทำงานของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ซึ่ง

ปัจจัยย่อยดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กต่อไป 

ดังนั้นในส่วนนี้จึงวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วในบทที่ 1 และ 2 โดยสามารถ

สรุปเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อรูปแบบการทำงาน และความสัมพันธ์ใหม่ได้ดังนี้ 

- การปฏิสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็น networked computing ซึ ่งหมายความว่า

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมีลักษณะเป็น “ interactive” มากกว่าในอดีต เกิดความสัมพันธ์ใน

ลักษณะ “many-to-many”  ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ “broadcast” ที่อยู ่ในรูปแบบ “one-to-

many” เหมือนในอดีต 

- เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม และการปฏิสัมพันธ์แบบ mass interaction ซึ่งทำให้

ประชาชนสามารถเชื่อมถึงกัน ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน หรือมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในบางขณะ 

(social และ collaboration) ได้ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ความสัมพันธ์มักจะเป็นแบบการทำความ

รู้จักที่เริ่มจาก face-to-face และต้องอาศัยความเชื่อใจค่อนข้างมาก 

- เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่า participatory (co) creation ซึ่ง Jenkins et al (2006) บ่งชี้ว่าเป็น

สภาวะที่คนในสังคมร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์หรือผลิตบางสิ่งบางอย่างจาก

ทรัพยากรของแต่ละคน และมีการแบ่งปันและกระจายทรัพยากรระหว่างกันในรูปแบบสมัครใจ หรือที่

เรียกว่า sharing economy 



 

145 
 

- ปรัชญาใหม่ของการดำเนินธุรกิจจะอยู่ในรูปแบบของการเปิดเผย เปิดกว้าง และเปิดใจ (openness) 

มากกว่าในอดีต สินค้าและบริการจะต้องมีการเปิดกว้างให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และเปิดโอกาส

ให้ผู ้บริโภคสามารถเข้ามาปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง สินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีได้โดยง่าย ผู้

ประกอบธุรกิจจะต้องหารูปแบบ business model ใหม่ภายใต้แนวคิด openness จนทำให้เกิด

กระบวนการผลิตแบบ user-driven production (UNESCO, 2015) 

- ฐานข้อมูลดิจิทัลทำให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่ต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ นอกจากความสามารถของเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล การหมุนเวียนของข้อมูล และ

การใช้ข้อมูลแบบใหม่ ฐานข้อมูลดิจิทัลยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ที่เข้าใจง่าย และมีความเป็น interactive มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถนำมาสู่

การตัดสินใจทางธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จ การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยังนำมาสู ่การใช้

เทคโนโลยีประเภท sensor-based มากยิ่งขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำมา

ทำนาย หรือคาดการณ์อนาคตให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

- ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ

อัตโนมัติเหล่านี้มักถูกเรียกว่า robotic process automation เพื่อให้การปฏิสัมพันธ์ของงานบาง

ประเภทมีความเป็นอัตโนมัติ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

Rainie (2019) เรียกสภาวะดังกล่าวว่าเป็นยุคของ “Datacosm” 

 

จากข้อสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (digital transformation) ได้อย่างสำเร็จจึงประกอบด้วย 7 

ปัจจัยสำคัญได้แก่ 1) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2) การมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจ 3) การเข้าถึง

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น cloud computing, VPN และ cybersecurity 4) การเข้าถึงซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการ

ป ระกอบธ ุ ร ก ิ จ เ ช ่ น  digital marketing, productivity tools, social media presence, web page, 

supplier and customer management platforms, data solutions, e-commerce และ e-banking 5) 

แหล่งเงินทุนและต้นทุนทางการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเข้าถึงเครื่องมือในระดับราคาที่เข้าถึงได้ มีการได้

สัญญาการใช้บริการที่เหมาะสม และเข้าถึงเงินทุนในระดับที่เพียงพอ 6) การศึกษา และการส่งเสริมให้

พนักงานมีความรู้ด้านดิจิทัล มีการสร้างพันธมิตรกับ IT partners หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีการประเมิน

ระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลว่าอยู่ในระดับใด และ 7) ความเข้าใจระบบนิเวศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแบบ

องค์รวม ได้แก่ความเข้าใจกรอบกฎหมายที่ การเข้าถึงเงินลงทุน และความเข้าใจใน e-marketplace แนวคิด

ของ open ecosystem และ supply chain resilience 
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นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กยังสามารถกำหนด

เป็นลักษณะของงานย่อย ๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1) ทักษะการจัดการอุปกรณ์ ICT ซึ่งถือเป็นทักษะขั้นแรกที่สำคัญที่จะต้องสามารถใช้อุปกรณ์เช่น 

smartphones และ laptops ไดใ้นระดับพ้ืนฐาน 

2) ทักษะการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้า 

และคู่ค้าต่าง ๆ สามารถสืบหาข้อมูล ประเมินข้อมูล และตัดสินใจทำธุรกรรมกับบริษัทได้โดยง่าย 

โดย web design นี้ไม่ได้หมายถึงการสร้าง web page เป็นของตัวเองเท่านั้น แต่รวมถึงการ

สร้าง social network account และการสร้างตัวตนใน e-commerce platform ด้วย 

3) ทักษะการออกแบบกราฟฟิก และทักษะการเขียนข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้น หรือข้อความ

ยาว ที ่ต ้องสามารถสร้างแรงดึงด ูดให้บ ุคคลภายนอกสนใจในตัวส ินค้าและบริการของ

ผู้ประกอบการ เป็นทักษะที่เก่ียวเนื่องกับการทำการตลาดดิจิทัล  

4) การทำการตลาดดิจิทัล เพื่อทำสื่อโฆษณาที่น่าสนใจไปสู่สาธารณะ ซึ่ง เป็นกลยุทธ์ที่กำหนด

ความสามารถในการขายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคผ่านระบบดิจิทัล 

5) การสร้าง web links ที่ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีการในการแสดง web links ที่ทำให้ง่ายต่อ

การแบ่งปันข้อมูล ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคเข้าถึง web links ที่ไม่ถูกต้อง ทักษะนี้ไม่ได้รวมถึง

การสร้าง Web links ที่เป็นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสร้าง web links ผ่าน QR 

code หรือการทำ hyperlinks ร่วมด้วย 

6) Search Engine Optimization (SEO) ค ือท ักษะสำค ัญท ี ่จะทำให ้ต ัวตนด ้านด ิจ ิท ัลของ

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในโลกออนไลน์มีข้อมูลที่

หลากหลาย และผู้สร้าง contents ต้องแข่งขันเพื่อให้สิ่งที่ตนเองสร้างอยู่ใน link ลำดับแรกที่

ผู ้บริโภคจะต้องคลิกและเลือกเข้าเยี ่ยมชมก่อนคู่แข่งอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจ 

Algorithm ของ search engine ว่าเป็นอย่างไร มีการใช้ keywords อย่างไร หรือหากต้องเสีย

ค่าบริการให้แก่ search engine เพ่ือให้ข้อมูลของตนนำเสนอต่อผู้บริโภค จะเกิดขึ้นในลักษณะใด 

คุ้มค่ากับค่าบริการที่เสียไปหรือไม่ 

7) ทักษะการแก้ไขข้อมูล คือทักษะที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถในการแก้ไขข้อความหรือบทความ

เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงทักษะในการปรับแต่งวีดีโอ เสียง และรูปภาพ เพื ่อพัฒนาสื่อ

ประเภทต่าง ๆ 

8) ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้สิ ่งที่ต้องการค้นหาอย่างรวดเร็ว และต้องมีความเข้าใจ

ประเภทของข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้รับในแต่ละช่องทางมีความขัดแย้ง หรือมีความสอดคล้องกัน

อย่างไร สามารถแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือออกจากกันได ้
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9) การจัดการ social media เนื่องจาก social media มีการใช้อย่างแพร่หลาย และกลายเป็น

ช่องทางหลักในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและ

การจัดการกับข้อโต้แย้ง หรือปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วย 

ทักษะดังกล่าวข้างต้น เป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบธุรกิจต้องการที่จะต่อยอดหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีทักษะขั้นสูงในเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น computer programming, software and application building, digital 

data science and analysis, artificial intelligence, data visualization แ ล ะ  digital project 

management 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ข้างต้นจึงนำมาสู่การพัฒนาแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย

ประเด็นย่อยในแต่ละองค์ประกอบ (domains) ซึ่งจะชี้แจงอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.3 

5.2.4 การกำหนดตัวแปรที่สามารถวัดได้ (identifying & operationalizing variables)  

ในขั้นตอนนี้ เป็นการกำหนดวิธีการวัดระดับความสามารถและความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้วการวัดทักษะ

ความร ู ้ จ ะสามารถว ั ด ได ้ ด ้ ว ย  3 ว ิ ธ ี ได ้ แก่  1) self-assessment approach 2) knowledge-based 

assessment และ 3) performance-based assessment ซึ่งการชี้วัดระดับทักษะความรู้ในรูปแบบ self-

assessment approach นั้น มีข้อดีที่แบบทดสอบจะมีความง่ายสำหรับผู้ตอบในการประเมิน ใช้ต้นทุนต่ำใน

การสำรวจ (ITU, 2018) นอกจากนี้แบบทดสอบประเมินตนเองยังสามารถครอบคลุมประเภทของทักษะ

หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง  

การประเมินตนเองช่วยให้ผู้ตอบได้คิดและเป็นกระจกสะท้อนความสามารถของผู้ตอบและบ่งชี้ได้ว่า

ส่วนใดมีความเข้มแข็งส่วนใดเป็นจุดอ่อน (Kluzer & Priego, 2018) อย่างไรก็ตามแบบทดสอบในลักษณะนี้มี

ข้อเสียสำคัญคือผู้ตอบอาจไม่สามารถประเมินระดับทักษะของตนเองได้อย่างแม่นยำ หรือหากประเมินทักษะ

ของตัวเองได้ ระดับของทักษะที่ตนเองเลือกอาจอยู่บนนิยามและระดับเปรียบเทียบ (benchmark) ที่แตกต่าง

จากผู้ตอบบุคคลอ่ืน (Litt, 2013) นอกจากนี้ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์เช่นเพศ รายได้ และลักษณะทางสังคม

สามารถมีผลต่อระดับการประเมินตนเอง (ITU, 2018) 

ส่วนการประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ (knowledge-based assessment) จะมีการใช้คำถามที่

เป็นการทดสอบความถูกต้องของหัวข้อต่าง ๆ โดยลักษณะคำถามมักจะอยู่ในรูปแบบของการมีตัวเลือกให้ตอบ 

ซึ่งหากเป็นคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละด้านก็จะสามารถประเมินทักษะความสามารถของผู้ตอบ ได้

แม่นยำ แต่ข้อเสียที่สำคัญคือแบบทดสอบในลักษณะนี้มักจะให้ความสนใจกับความรู้มากกว่าการประเมิน
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ทักษะที่ต้องทดสอบว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร  เช่นการใช้อีเมล์ แบบทดสอบความรู้จะมุ่งเน้นถามว่าปุ่ม

ต่าง ๆ ใช้สำหรับการทำงานด้านใด มากกว่าที่จะมีคำถามว่าหากจะส่งอีเมล์ด้วยการแนบไฟล์จะต้องทำอย่างไร  

นอกจากนี้แบบทดสอบจะต้องมีการพัฒนาจำนวนข้อที ่มากสำหรับการประเมินระดับความรู้

ความสามารถในแต่ละหัวข้อย่อย มิเช่นนั้นแล้วแบบทดสอบจะมีความไม่เที่ยงตรงสูง จึงทำให้การวัดความ

ทักษะความรู้ด้วยแบบทดสอบสร้างภาระให้กับผู้ตอบค่อนข้างมาก 

ส่วนแบบทดสอบประเภทการทำงานจริง (performance-based assessment) คือแบบทดสอบที่

สร้างสถานการณข์ึ้น และให้ผู้ทำแบบทดสอบใช้เครื่องมือดิจิทัล ในการแก้ไขปัญหา หรือในการบรรลุเป้าหมาย 

การทดสอบในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ ้นในห้องทดลอง หรือการใช้ simulation software หรือการเตรียม

อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อให้ผู้ตอบใช้ในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้การวัดทักษะความรู้ด้วย performance-based 

assessment จึงมีต้นทุนที่สูง และต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้การทดสอบจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ง่าย 

โครงการวิจัยนี้จึงใช้วิธีการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กด้วยแบบสอบถามประเภท self-assessment approach แต่เพื่อให้สามารถประเมินระดับ

ความรู้ความสามารถได้อย่างแม่นยำ และลดข้อผิดพลาดมากท่ีสุด จึงมีการกำหนดนิยามของระดับทักษะในแต่

ละระดับอย่างละเอียด จะไม่ใช่เพียงแค่การกำหนดระดับเป็นตัวเลขจาก 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 10 เท่านั้น โดย

รายละเอียดของการกำหนดนิยามแสดงอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.3 

5.2.5 การประเมินความถูกต้องของตัวแปร (validating variables)  

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินว่าประเด็นย่อยต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นสามารถสะท้อนปัจจัยที่ต้องการวัดได้

อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยการพัฒนาแบบสอบถามสำหรับการวัด digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยและขนาดเล็กนี ้ ได้มีการนำแบบสอบถามที ่พัฒนาขึ ้น ไปประเมินความเหมาะสมของคำถามผ่าน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ ่งผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ประเมิน

แบบสอบถามได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นสำหรับการปรับเปลี่ยนกลุ่มคำถามบางประเด็นให้มีความเหมาะสม

มากขึ้น 

นอกจากนี้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นยังได้รับการประเมินโดยผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย และขนาด

เล็กกลุ่มย่อยก่อนการสำรวจเพ่ือประเมินความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ

สะท้อนการประกอบธุรกิจในความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด 
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5.2.6 การวางแผนตีความระดับทักษะที่เกิดขึ้น (building an interpretive scheme)  

ในส่วนของการตีความผลของการสำรวจระดับทักษะความรู้ digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยและขนาดเล็กนี้ จะเป็นลักษณะของการประเมินคะแนนระดับทักษะความรู้จากระดับ 1 ถึง 5 ของผู้ทีต่อบ

แบบสอบถามประเมินตนเองตามนิยามที่กำหนด โดยในแต่ละองค์ประกอบย่อยของการวัด (domains) จะ

ประกอบด้วยระดับคะแนนของการประเมินตนเองในแต่ละปัจจัยย่อย ดังตัวอย่างในตาราง 5.1 

ตาราง 5.1 ตัวอย่างนิยามของระดับคะแนนในการประเมินตนเอง 
ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีทักษะดังกล่าว 

ระดับที่ 2 หมายถึง มีทักษะดังกล่าวอยู่บ้าง แต่แทบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีทักษะดังกล่าวในระดับที่เพียงพอต่อการไม่สร้างปัญหาให้กับการทำงานหรือการใช้ชีวิต 

ระดับที่ 4 หมายถึง มีทักษะดังกล่าวในระดับที่ทำให้เกิดผลบวกในการทำงานบ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีทักษะดังกล่าวในระดับที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและดำรงชีวิต 

 

การประเมินคะแนนรวมขององค์ประกอบย่อย จะไม่ใช่การนำคะแนนในแต่ละปัจจัยย่อยมาหา

ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย ที่เป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันในทุกปัจจัยย่อย แต่จะมีการใช้ตัวแบบทางสถิติ

ที่เรียกว่า Principal Component Analysis (PCA) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนตัวแปร

จากจำนวนตัวแปรหลายประเด็นย่อยให้เป็นตัวแปรที่สะท้อนปัจจัยเดียวที่ต้องการวัด โดยวิธี PCA นี้ จัดอยู่ใน

กลุ ่มวิธ ีการทางสถิต ิที ่ เร ียกว่า variable reduction techniques ที ่นิยมใช้ในการทำวิจัยในแขนงวิชา

สังคมศาสตร์ที่มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลจากหลากหลายคำถามเพ่ือใช้ในการวัดมิติใดมิติหนึ่ง  

ว ิธ ีการของ PCA จะเป ็นกระบวนการในการพยายามสร ้างสมการผลรวมเช ิงเส ้น (linear 

combination) ของตัวแปรต่าง ๆ ที่สะท้อนมิติที่ต้องการวัด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรในสมการ

ผลรวมเชิงเส้นจะไม่ใช่ค่าสัมประสิทธิ์ที่เกิดจากการกำหนดโดยผู้วิจัย เพราะการรวมตัวแปรด้วยสมการที่

กำหนดโดยผู้วิจัย อาจไม่ได้เป็นสมการที่เหมาะสมที่สุดที่สะท้อนการกระจายตัวและความหลากหลายของ

ข้อมูลในแต่ละตัวแปรทำให้เกิดความเสี่ยงที่สมการที่กำหนดนั้นขาดข้อมูลบางด้าน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ที่ 

PCA ใช้ในการสร้างสมการผลรวมเชิงเส้นจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทำให้ความผันแปรของการคำนวณผลที่ได้

จากสมการเชิงเส้นที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายความผันแปรรวมของแต่ละตัวแปรทั้งหมดให้ได้มากที่สุด 

กระบวนการในการหาสมการผลรวมเชิงเส้นของ PCA นี้ไม่ได้พยายามหาเพียงสมการเดียว แต่จะ

คำนวณหาความเป็นไปได้หลายสมการ โดยหากตัวแปรที่นำมาลดทอนเพ่ือสร้างเป็นปัจจัยเดียวมีทั้งหมด 4 ตัว

แปร กระบวนการ PCA จะสามารถหาสมการผลรวมเชิงเส้นที่สะท้อนข้อมูลของ 4 ตัวแปรได้ 4 สมการ ซึ่งแต่

ละสมการที่หาได้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือในทางสถิติเรียกว่ามีลักษณะ 
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orthogonal ระหว่างกัน สมการผลรวมเชิงเส้นแต่ละสมการที่คำนวณได้จึงเป็นสมการที่ใช้ในการสะท้อนมิติที่

ต้องการวัดและถูกเรียกว่า Principal Component (PC)  

ยกตัวอย่างเช่น หาก principal component ที่หาได้มีผลดังตาราง 5.2 ค่า % of variance คือ

ความสามารถของแต่ละสมการในการอธิบายความผันแปรรวมทั้งหมดของทุกตัวแปรที ่ใช้ในการสร้าง 

principal component เนื่องจากมี 4 ตัวแปรที่ใช้ในการสร้างสมการจึงสามารถหา principal component 

ได้ทั้งหมด 4 ค่า โดยค่า eigenvalue คือตัวเลขทางสถิติท่ีสะท้อนความผันแปรของแต่ละสมการ ซ่ึง principle 

components ที่ดีควรมีค่า eigen values ที่มากกว่า 1 (Kaiser, 1960) เพราะจะบ่งชี้ว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่วัด

นั้น เมื่อนำมาประเมินร่วมกันภายใต้ principal component หนึ่งจะสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมทั้ง

หมดได้ดีที่สุด 

ตาราง 5.2 ตัวอย่างของผลลัพธ์จาก Principal component analysis 
Component Eigenvalues % of Variance 
1 2.455 61.372 
2 0.780 19.512 

3 0.530 13.246 
4 0.235 5.870 

 

การวิเคราะห์ PCA นี้ จะได้ค่าของ principle component ที่สะท้อนระดับของทักษะความรู้ของทั้ง 

5 องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นสำหรับการวัด SME digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็ก โดยค่า factor loading ที่ประเมินได้จะถูกนำไปคำนวณเป็นค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อคำนวณหาผลรวมคะแนน

ของแต่ละองค์ประกอบย่อยต่อไป โดยรายละเอียดของการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักจะแสดงอยู่ในบทที่ 7 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มลักษณะประเภทของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กว่าผู้

ประกอบธุรกิจในลักษณะใดจะมีระดับทักษะความรู้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยอย่างไร วิธีการทางสถิติที่

เหมาะสมในการแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มที่มีระดับ digital literacy แตกต่างกันคือวิธีการที่เรียกว่า

cluster analysis ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่มีกรอบแนวคิดในลักษณะเดียวกับ discriminant analysis และ 

ANOVA แต่มีความแตกต่างกันคือ discriminant analysis กับ ANOVA อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ผู้วิจัยมีทฤษฎี

หรือตัวชี้วัดบ่งชี้ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม แต่ในส่วนของ cluster analysis นั้น ผู้วิจัยไม่

สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละกลุ่มก้อนได้ตั้งแต่ต้น เพียงแต่สามารถวัดค่าตัวแปรในมิติต่าง  ๆ ของ

กลุ่มตัวอย่างได้เท่านั้น ดังนั้น cluster analysis จึงเป็นวิธีการทางสถิติในการทำความเข้าใจค่าตัวแปรที่สนใจ

ว่าจะสามารถนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกได้กี่กลุ่ม 
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การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มด้วย cluster analysis คือการนำระดับค่าของทักษะความรู้ทั้ง 5 

องค์ประกอบย่อยมาทำการวิเคราะห์ว่าค่าที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกี่กลุ่มที่มีระดับค่าทักษะ

ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม วิธีการ cluster analysis จึงเป็นการวัดระยะห่างของแต่ละ

กลุ่ม (the degree of distances) และพยายามหาวิธีการแบ่งกลุ่มที่สามารถทำให้ ค่าระยะห่างของแต่ละกลุ่ม

มีระยะมากท่ีสุด 

โครงการวิจัยนี้ เลือกใช้วิธี k-means clustering ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำหนดจำนวนกลุ่ม (k) ที่ดีที่สุด

ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่มีระยะห่างระหว่างกันมากที่สุด โดยวิธีการของ k-means 

clustering จะเริ่มจากการพยายามค่อยๆแบ่งกลุ่มตัวอย่างทีละตัว ไปยังกลุ่มก้อนหนึ่ง จนกว่าตัวแปรที่ใช้ใน

การแบ่งกลุ่มนั้นบ่งบอกว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่คนละกลุ่มมีค่าตัวแปรดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือ

ในทางวิชาการเรียกว่า “the measure of heterogeneity between groups” ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่

ในกลุ่มเดียวกันมีค่าตัวแปรดังกล่าวคล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือในทางวิชาการเรียกว่า 

“the measure of similarity within groups” 

กระบวนการของ k-means clustering จะมีการกำหนดขอบเขตการแบ่งกล ุ ่ม (partitioning 

method) ของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง n จำนวนออกเป็นจำนวน k กลุ่ม (clusters) ซึ่งถือเป็นการแบ่งกลุ่มใน

ลักษณะที่ผู้วิจัยเพียงกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการแบ่งกลุ่มล่วงหน้า

ว่าควรมีเงื่อนไขใด (no predefined classes) ดังนั้นวิธีการนี้จึงเรียกว่า unsupervised classification  

อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี cluster analysis นี้ไม่ได้รับประกันว่ากลุ่มที่แบ่งจะเป็น

กลุ่มที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลใด หรือมีตัวแปรใดส่งผลต่อการแบ่งแยกกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นเมื่อทำ

การแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี cluster analysis แล้ว จึงมีการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปว่าตัวแปรใดส่งผล

อย่างมีนัยสำคัญในการชี้วัดการแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเช่นการวิเคราะห์ด้วย  multinomial regression 

หรือการวิเคราะห์ด้วย multiple range test เป็นต้น 

ดังนั้นเมื่อทำการแบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม clusters ตามระดับทักษะความรู้ SME digital 

literacy ในแต่ละองค์ประกอบย่อย จะทำการวิเคราะห์ด้วย multinomial regression และ multiple range 

test ต่อไปว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณลักษณะใด จะส่งผลต่อการมีระดับทักษะความรู้ด้าน digital literacy ที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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 5.3 แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อชี้วัด digital literacy สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

จากกรอบแนวคิดและรายละเอียดของการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับทักษะความรู้ SME 

digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กดังที่กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อข้างต้น จึงนำมาสู่

การพัฒนาแบบสอบถามที่ประกอบด้วยปัจจัยย่อยของแต่ละองค์ประกอบย่อย (domain) ที่ใช้ในการวัด 

digital literacy  

การชี้วัด SME digital literacy สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กนี้ ไม่ได้เป็นการชี้วัด 

digital literacy ในระดับบุคคล (individuals) ของเจ้าของกิจการ หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งในกิจการ แต่จะ

เป็นการวัด digital literacy ของทั้งกิจการที่ประกอบด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทรัพยากรบุคคลใน

ด้านต่าง ๆ ดังนั้นกลุ่มคำถามในแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจะต้องเป็นกลุ่มคำถามที่สะท้อนการประเมิน SME 

digital literacy ในระดับองค์กร ไม่ใช่ระดับบุคคล  

แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ 2) แบบประเมินองค์

ความรู้ที่สำคัญในยุคดิจิทัล 3) แบบประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 4) แบบประเมินผลการ

ดำเนินธุรกิจ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดเฉพาะรายละเอียดของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 คือแบบ

ประเมินองค์ความรู ้ที ่สำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนของแบบสอบถามสำหรับการวัดระดับ SME digital 

literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กท่ีนำเสนอในโครงการวิจัยนี้ 

ข้อคำถามในส่วนที่ 2 นี้ จะเริ่มต้นจากกลุ่มคำถามที่ใช้ในการวัดองค์ประกอบย่อยที่ 1 คือ cognitive 

domain ซึ่งประกอบด้วยคำถาม และนิยามของแต่ละระดับทักษะความสามารถดังแสดงในตาราง 5.3 โดยการ

วัดทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์นี้จะประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุมีผล การสร้าง

ความเชื่อมโยง การจดจำ การทำงานแบบ multitasking การรับฟัง และตรรกะการประมวลผลเชิงตัวเลข 

ตาราง 5.3 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด cognitive domain 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่พนักงานในองค์กร (รวมเจ้าของกจิการ) โดยเฉลีย่มีระดับสติสัมปชัญญะ อยู่ในระดับใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีทักษะดังกล่าว 
ระดับที่ 2 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวอยูบ่้าง แต่ไม่ค่อยได้ใช้ทักษะดังกล่าว 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่างง่ายในการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ซับซ้อนบ้าง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สม่ำเสมอ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ซับซ้อนจนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ  

1 2 3 4 5 

- สามารถทำงาน multitasking เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว 

     

- สามารถมีความจดจำได้ดี เพื่อให้สามารถทำงานที่ต้องอาศัยความ
เช่ือมโยงได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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- สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล เข้าใจต้นตอของปัญหา และสรุปแนว
ทางการแก้ไขได้อยา่งถูกต้อง 

     

- สามารถสร้างภาพความเชื่อมโยงความสมัพันธ์ต่าง ๆ ในใจได้อย่าง
ถูกต้อง ก่อนการตัดสินใจ 

     

- สามารถรับฟัง และจับประเด็นได้อยา่งรวดเร็ว และครบถว้น      
- สามารถคำนวณเชิงตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้

อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     

 

 

ในส่วนขององค์ประกอบย่อยที่ 2 คือ soft skill domain จะประกอบด้วยรายละเอียดของทักษะย่อย 

และระดับความสามารถดังแสดงในตาราง 5.4 โดย soft skills จะครอบคลุมทั้งทักษะด้านการเรียนรู้ การคิด

สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารอารมณ์ การสื่อสาร การเป็นผู้นำ การทำงาน

เป็นทีม การสร้างเครือข่ายทางสังคม และการบริหารจัดการเวลา 

ตาราง 5.4 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด soft skill domain 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่พนักงานในองค์กร (รวมเจ้าของกจิการ) โดยเฉลีย่มีระดับทักษะ Soft skills อยู่ในระดับใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีทักษะดังกล่าว 
ระดับที่ 2 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวอยูบ่้าง แต่แทบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรอืการทำงาน 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่เพียงพอต่อการไม่สร้างปัญหาใหก้ับการทำงานหรือการใช้ชีวิต 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่ทำให้เกิดผลบวกในการทำงานบ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีทกัษะดังกล่าวในระดับที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและดำรงชีวิต  

1 2 3 4 5 

- การคิดวิเคราะห ์      
- การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา      
- ความคิดสร้างสรรค์       
- บริหารจัดการความขัดแย้ง      
- ทักษะทางอารมณ์      
- การสื่อสาร      
- การนำเสนอ (Presentation)      
- การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง      
- การบริหารจัดการเวลา      
- การทำงานเป็นทีม      
- การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Networking)      

 

 

สำหรับองค์ประกอบย่อยที่ 3 ได้แก่ digital skill domain นั้นจะครอบคลุมเฉพาะทักษะการใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลทางตรงของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ

รายย่อยและขนาดเล็ก ดังแสดงในตาราง 5.5 ซึ่งประกอบด้วยทักษะความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต การ

จัดการข้อมูลดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารด้วยช่องทางดิจิทัล
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ประเภทต่าง ๆ การบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล การใช้  Microsoft Offices การติดตั้งและ

ปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล และความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตาราง 5.5 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด digital skill domain 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่พนักงานในองค์กร (รวมเจ้าของกจิการ) โดยเฉลีย่มีระดับทักษะ digital skills อยู่ในระดบัใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีทักษะในเร่ืองดังกล่าวเลย เพราะไม่เคยทำและไม่รู้จัก 
ระดับที่ 2 หมายถึง เคยใช้ทักษะดังกล่าว แต่ต้องมีผู้ช่วยคอยชีแ้นะ 
ระดับที่ 3 หมายถึง สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้เอง แต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ 
ระดับที่ 4 หมายถึง สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้เอง และใช้ functions พื้นฐานที่จำเป็นได้ 
ระดับที่ 5 หมายถึง สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้เอง คล่องแคล่ว และใช้ functions เฉพาะทางระดับสูงได้  

1 2 3 4 5 

- การค้นหาข้อมูลผา่น Search engine เช่น Google เป็นต้น      
- ความเข้าใจประเภท file ของ digital content เช่นภาพ เสียง วีดโีอ 

และข้อความ เป็นต้น 
     

- ความสามารถในการประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมูลในโลกออนไลน์      
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลผ่าน File และ folder management      
- ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลด้วย Software คำนวณพื้นฐาน

เช่น Calculator และ excel เป็นต้น 
     

- ความสามารถในการสื่อสารด้วย Messaging apps เช่น Line 
Messenger เป็นต้น 

     

- ความสามารถในการสื่อสารด้วย e-mail      
- ความสามารถในการสื่อสารด้วย Social media เช่น Facebook 

Instagram Twitter เป็นต้น 
     

- ทักษะในการจัดการความเป็นส่วนตัวของบัญชีในโลกออนไลน์      
- ทักษะการใช้ Microsoft Office      
- การสร้างและดัดแปลงไฟล์รูปภาพ      
- การสร้างและดัดแปลงไฟล์วีดีโอ      
- ความสามารถในการ download, install และปรับตั้งค่า Software      
- ความสามารถในการเขียน Computer program ด้วย programming 

language 
     

- ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นเครื่องปริ้นท์, SmartTV, กล้อง
ถ่ายรูป และ Smartphone เป็นต้น  

     

  

 

แต่ในองค์ประกอบย่อยที่ 4 ที่เป็น digital business strategy domain จะเป็นกลุ่มคำถามท่ีเกี่ยวกับ

ระดับทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มคำถามจึง

เก ี ่ยวข ้องก ับกลย ุทธ ์ด ้านดิจ ิท ัลไม ่ว ่าจะเป ็น digital marketing, omnichannel marketing, online 

presence, process automation, e-commerce และ software solution เพื ่อตอบโจทย์การทำงานใน
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บางด้าน ดังแสดงในตาราง 5.6 และเนื่องจากความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์

ธุรกิจบางด้านอาศัยความรู้เฉพาะทางที่สูง จึงมีการสอบถามเพ่ิมเติมว่ากิจการมีการจ้างพนักงานเพ่ือดำเนินกล

ยุทธ์ด้านดิจิทัลดังกล่าวหรือไม่ 

ตาราง 5.6 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด digital business strategy domain 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่กิจการของท่านมีการว่าจ้างพนักงานเฉพาะทางในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจในประเด็นข้างล่าง

หรือไม่ และขอให้ทา่นประเมินวา่ พนกังานในองค์กร (รวมเจ้าของกิจการ) โดยเฉลี่ยมีระดับทักษะในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีทักษะในเร่ืองดังกล่าวเลย เพราะไม่เคยทำและไม่รู้จัก 
ระดับที่ 2 หมายถึง เคยประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าว แบบลองผิดลองถูก 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าว ในระดับพื้นฐาน 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าว จนเห็นผลบวกต่อธุรกิจบา้ง 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าว ในระดับสูงจนเห็นผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ 

 จ้างพนักงานเฉพาะ
ทาง 

ทักษะพนกังาน (ทุกคน) ในองค์กร โดยเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

- การออกแบบ Digital content รวมถึงบทความ 
ภาพ เสียง และวีดีโอ เพื่อความนา่สนใจ 

 มี  ไม่ม ี      

- Digital marketing  มี  ไม่ม ี      
- Omnichannel/O2O strategy  มี  ไม่ม ี      
- Search engine optimization  มี  ไม่ม ี      
- การจัดการ Social media  มี  ไม่ม ี      
- การสร้าง Web Links และ QR code  มี  ไม่ม ี      
- การใช้ Software เพื่อสร้างกราฟและตารางเพื่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 มี  ไม่ม ี      

- การประยกุต์ใช้กระบวนการอัตโนมัติ (Process 
automation technology) 

 มี  ไม่ม ี      

- Online meeting และการทำงานแบบยืดหยุ่น   มี  ไม่ม ี      
- การเข้าใช้ digital platform เช่น e-commerce 

และ sharing platform เป็นต้น 
 มี  ไม่ม ี      

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหาร และตรวจสอบการ
บริหารวัตถุดิบ 

 มี  ไม่ม ี      

- การใช้ accounting software เพือ่ลงบัญชีและ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 มี  ไม่ม ี      

- การใช้ Customer relationship management 
เพื่อเข้าใจและประสานงานกับลกูค้า 

 มี  ไม่ม ี      

- การใช้ e-payment  มี  ไม่ม ี      
- การใช้ e-invoicing  มี  ไม่ม ี      

 

 

นอกจากนี้ในองค์ประกอบย่อยที่ 4 ยังมีกลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจ

ทั่วไป เพราะเป็นปัจจัยที่เปรียบเสมือนเป็นฐานองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดด้วยนวัตกรรม หากระดับ
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ทักษะความรู้ความสามารถของกิจการด้านธุรกิจอยู่ในระดับต่ำ ย่อมส่งผลต่อข้อจำกัดในการคิดวิเคราะห์ และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจที่สอบถาม

แสดงอยู่ในตาราง 5.7 

ตาราง 5.7 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด digital business strategy domain เพ่ิมเติม 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่กิจการของท่านมีการว่าจ้างพนักงานเฉพาะทางในการประกอบธุรกจิในประเด็นข้างล่างหรือไม่ และขอให้ทา่น

ประเมินว่า พนักงานในองค์กร (รวมเจา้ของกิจการ) โดยเฉลีย่มีระดับทักษะในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าว 
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความรู้ต่ำ ไม่ครบถ้วนในประเด็นสำคัญ 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวพอสมควร นำความรู้มาประกอบธุรกจิอยู่บา้ง 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวในระดับดี และใช้ในการประกอบธุรกจิเป็นประจำ แต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวในระดับที่ดี และใช้ในการประกอบธรุกิจเป็นประจำ ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจ 

 จ้างพนักงานเฉพาะ
ทาง 

ทักษะพนกังาน (ทุกคน) ในองค์กร โดยเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

- วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  มี  ไม่ม ี      
- วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  มี  ไม่ม ี      
- ความรู้ด้านการทำการตลาด  มี  ไม่ม ี      
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจใหม้ี

ประสิทธิภาพ (Process optimization) 
 มี  ไม่ม ี      

- เข้าใจรูปแบบธุรกิจ (Business model) ในยุคดิจิทัล  มี  ไม่ม ี      
- ความรู้ด้านการบญัชีและงบการเงิน (Accounting)  มี  ไม่ม ี      
- ความรู้ในการประเมินความนา่สนใจของโครงการ

ลงทุน (Project feasibility) 
 มี  ไม่ม ี      

- ความรู้ในการบริหารความเส่ียง  มี  ไม่ม ี      
 

 

 ในมิติของการวัดองค์ประกอบย่อยที่ 5 cybersecurity and data protection domain นั้นจะแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มคำถามย่อยที่มีการประเมินระดับทักษะความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของการปกป้องข้อมูล 

และการป้องกันภัยทางไซเบอร์ กับกลุ่มคำถามที่ประเมินว่ากิจการได้มีการดำเนินกิจกรรมใดบ้างเพื่อป้องกัน

ข้อมูลรั่วไหล และภัยทางไซเบอร์ และกลุ่มคำถามท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ของภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับกิจการว่า

มากน้อยเพียงใด ดังแสดงในตาราง 5.8 
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ตาราง 5.8 ประเด็นย่อยสำหรับการวัด cybersecurity and data protection domain 

คำถาม: ขอให้ทา่นประเมินวา่พนักงานในองค์กร (รวมเจ้าของกจิการ) โดยเฉลีย่มีระดับความรู้ Data protection และ cyber security อยู่ใน

ระดับใด 

ระดับที่ 1 หมายถึง ไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าว 
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความรู้ต่ำ ไม่ครบถ้วนในประเด็นสำคัญ 
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวพอสมควร และใช้ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอยู่บ้าง 
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวในระดับที่ดี และพยายามใช้ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่
พอใจ 
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความรู้เรื่องดังกล่าวในระดับที่ดี และใช้ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเป็นประจำ จนส่งผลบวกต่อธุรกิจ 
น่าพอใจ  

1 2 3 4 5 

- ความรู้ความเข้าใจตอ่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)      
- ความรู้ในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปอ้งกันภัยทางไซเบอร์      
- ความรู้ประเภทของภยัทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น Ransomware, 

Malware, DDoS, Phishing เป็นต้น  
     

- ความรู้ในสิทธิทางกฎหมายของการใช้ข้อมูล (Digital content) ที่ค้นพบ
ในโลกออนไลน์ 

     

 

คำถาม: ในกิจการของท่านได้มีกจิกรรมต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรมด้าน cybersecurity และ data protection มี ไม่มี 

- มีการ Update software และ Operating system ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ   
- มีการกำหนดวธิีการตั้ง Password ให้ยากต่อการคาดเดา   
- มีการกำหนดให้มีการเปลีย่นแปลง Password เป็นประจำ    
- มีการเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในฐานข้อมูลสำรองเสมอ (Cloud หรือ internal server)   
- มีการกำหนดการเข้าถึง website บางประเภท (Network access control)   
- มีการสร้างระบบเก็บขอ้มูลการใช้งาน (log files) ของการทำงานที่เกี่ยวกับบริษทั   
- มีการสร้างระบบ VPN (Virtual Private Network)   
- มีการ encrypt ข้อมูลสำหรับการส่งผ่านระหว่างพนกังาน   
- มีการทดสอบความปลอดภยัด้าน Cyber ด้วยการจำลองสถานการณ์อยู่เสมอ   
- มีการประเมินความเส่ียงภยัด้าน Cyber และวางแผนรับมือ   
- มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ออ่นไหวของบริษัทกับพนักงานบางคน   

 

คำถาม: กจิการของท่านเคยประสบภยัทางไซเบอร์หรือไม่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ประเภทของภยัทาง cyber มี ไม่มี 

- ได้รับข้อความหลอกลวงเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (Phishing)   
- กด Links แล้วนำไปสู่ websites หลอกลวงเพื่อแอบเก็บข้อมูลส่วนตวั (Pharming)    
- ข้อมูลประเภทต่าง ๆ สูญหาย หรือเข้าใช้ไม่ได้ เพราะโดน cyber attack    
- ถูกหลอกลวงให้ใช้ชำระเงินออนไลน์   
- บัญชีออนไลน์ของท่านเช่น e-mail และ social network ถูก hacked   
- ข้อมูล ภาพ หรือวีดีโอส่วนตวัของท่านถกูนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และไม่ได้มีการขออนุญาต   
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เนื่องจากกลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับการมีหรือไม่มี ไม่ได้เป็นกลุ่มคำถามที่เป็นระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 

โดยตรง จึงมีการกำหนดวิธีการให้คะแนนสำหรับกลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้าน cybersecurity 

และ data protection และกลุ่มคำถามท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยทางไซเบอร์ ตามตาราง 5.9  

ตาราง 5.9 การสร้างคะแนนให้กับกลุ่มคำถามการดำเนินกิจกรรมด้าน cybersecurity และ data protection และ
กลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยทางไซเบอร์ 

ระดับคะแนน กลุ่มคำถามทีเ่กี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้าน 
cybersecurity และ data protection 

กลุ่มคำถามทีเ่กี่ยวกับเหตุการณ์ภยัทาง cyber 

1 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดเลย มีเหตุการณเ์กิดขึ้นทั้ง 6 รูปแบบ 
2 มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 1 ถึง 3 กิจกรรม มีเหตุการณเ์กิดขึ้น 4 ถึง 5 รูปแบบ 
3 มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 4 ถึง 6 กิจกรรม มีเหตุการณเ์กิดขึ้น 3 รูปแบบ 
4 มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 7 ถึง 9 กิจกรรม มีเหตุการณเ์กิดขึ้น 1 ถึง 2 รูปแบบ 
5 มีการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ 10 กิจกรรมขึ้นไป ไม่มเีหตุการณภ์ัยทาง cyber เกิดขึ้นเลย 

 

 ระดับคะแนนต่าง ๆ ของคำถามในแต่ละองค์ประกอบของ digital literacy จะถูกนำมาสร้างเป็น

คะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบด้วยการหาค่าถ่วงน้ำหนักด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) 

ซึ่งจะมีการชี้แจงอย่างละเอียดในบทที่ 7 ที่กล่าวถึงการสร้างดัชนีรวมของ SME digital transformation 

index 

 คะแนนรวมของทั้ง 5 องค์ประกอบจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย k-mean clustering เพื่อแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดออกตามระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล เมื่อทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงทำการวิเคราะห์

ต่อไปด้วย multinomial regression ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของตัวแปรต้น

ต่อการบ่งชี้ว่าจะมีโอกาสทำให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม cluster ใด โดยรายละเอียดปลีกย่อยของการวิเคราะห์

ด้วย multinomial regression จะชี้แจงอย่างละเอียดต่อไปเมื่อมีการชี้แจงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ 

 

5.4 บทสรุป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวัดระดับทักษะความรู้ SME digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจาก

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดในการวัดระดับ digital literacy ขององค์กรต่าง ๆ ทั ่วโลก โดย

องค์ประกอบย่อยที่สำคัญที่โครงการวิจัยนี้นำเสนอประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) cognitive domain 
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2) soft skill domain 3) digital skill domain 4) digital business strategy domain แ ล ะ  5) 

cybersecurity and data protection domain 

องค์ประกอบที่ 1 และ 2 เปรียบเสมือนเป็นรากฐานขององค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ

ในยุคดิจิทัล โดยหากองค์กรมีรากฐานดังกล่าวที่แข็งแกร่งจะนำมาสู่การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (องค์ประกอบย่อยที่ 3) และทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวจะต้องมีการประยุกต์ใช้อย่างชาญ

ฉลาดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ (องค์ประกอบย่อยที่ 4) โดยการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลอย่างเหมาะสม (องค์ประกอบย่อยที่ 5)  

กลุ่มคำถามในแต่ละองค์ประกอบย่อย จะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย Principal Component Analysis 

(PCA) เพื่อกำหนดเป็นระดับของทักษะความรู้ในแต่ละองค์ประกอบย่อย และผลลัพธ์ที่ได้จาก PCA จะถูก

นำไปวิเคราะห์ต่อด้วย cluster analysis เพื่อแบ่งแยกกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตามระดับทักษะความรู้ของ SME 

digital literacy การแบ่งกลุ่ม cluster นี้จะทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ

อย่างไรจะมคีวามเชื่อมโยงกับระดับ digital literacy ที่สูง 
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บทท่ี 6 ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสร้างมาตรวัดการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัล (digital transformation) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

 

 

6.1 บทนำ 

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม และ

เศรษฐกิจในหลายด้านดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 และ 2 โดยผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กเป็น

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหลักที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ทั้งประโยชน์ที่เกิดจากการ

เพิ ่มผลิตภาพด้านการผลิต การเพิ ่มความสามารถด้านการแข่งขันกับผู ้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ และ

ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบธุรกิจที่พลิกโฉมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคอย่าง

สิ้นเชิง  

ในหลายประเทศทั่วโลกต่างมีความคาดหวังว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะนำมาสู่การเกิดขึ้นของผู้ประกอบ

ธุรกิจใหม่ที ่เรียกว่า digital entrepreneurship ซึ่ง The OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 

Programme ได้มีการนิยามคำว่า entrepreneurship ว่าเป็น  

“ the phenomenon associated with entrepreneurial activity, which is the 

enterprising human action in pursuit of the generation of value, through the 

creation or expansion of economic activity, by identifying and exploiting new 

products, processes or markets” (Bogdanowicz, 2015). 

การเปลี ่ยนผ่านด้านดิจ ิท ัล (digital transformation) และการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 

(digitization) ในการประกอบธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิชาการให้ความสำคัญว่าจะสามารถถูกชี้วัดระดับ

ความเข้มข้นของการเปลี่ยนผ่านและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้วางนโยบาย

สามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถวางกรอบนโยบายในการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ (target group) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในบทนี้จึงมุ่งหวังที่จะวิเคราะห์กรอบแนวคิดในมิติต่าง ๆ ที่ได้มีการนำเสนอโดยนักวิชาการ และ

องค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ไปพัฒนาเครื่องมือในการวัดความ
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เข้มข้นในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยได้อย่าง

ครอบคลุม และครบถ้วนมากที่สุด 

 

6.2 Digital entrepreneurships และการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ 

 Digital entrepreneurships คือการประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญ

ฉลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้น digital entrepreneurships จึงไม่ได้มีนิยามที่

ครอบคลุมเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม ICT เท่านั้น (Van Welsum, 2016) ซึ่งนักวิชาการและผู้วางนโยบาย

หลายรายต่างคาดหว ังว ่า digital entrepreneurship จะเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ช ่วยทำให้เกิดความทั ่วถึง 

(inclusion) ของการริเริ่มธุรกิจในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มประชากรที่ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ในอดีต เพราะขาดเงินทุนจะสามารถนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาลดจำนวนเงินลงทุนในการดำเนินธุรกิจได้จากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือ

ดิจิทัล ซึ่งสุดท้ายแล้วกำแพงของการเข้าสู่ธุรกิจ (barriers to entry) จะลดลง การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ

จะสูงขึ้น และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง European Commission (2015) 

ได้กล่าวว่าผลิตภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้สร้างโอกาสการเติบโตและการจ้างงานใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ 

เมื่อวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจในการเป็น digital entrepreneurs พบว่าสามารถสรุปได้ 4 ปัจจัยได้แก่ 1) 

ทำธุรกิจเป็นงานอดิเรก 2) เพื่อทดลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) เพื่อขยายฐานลูกค้า และ 4) เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ขายของตนเอง (GS1 UK, 2016) นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยน

ผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงเงนิทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่าน และการพัฒนา

ระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจที่ผลักดันให้ธุรกิจต้องปรับตัวตามระบบนิเวศน์ใหม่ 

ต ัวอย ่างของเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลท ี ่สามารถนำมาช ่วยเพ ิ ่มศ ักยภาพการแข ่งข ันของ digital 

entrepreneurs ได้แก่ big data analytic, cloud solution, และ machine learning ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้

ทำให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ (business operation process) การปรับปรุงตัวแบบการ

ดำเนินธุรกิจ (business models) และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (engagement) ที่เปลี่ยนไป 

จนนำมาสู่การมีความชาญฉลาดทางธุรกิจ (business intelligence) ของผู้ประกอบธุรกิจในที่สุด  

OECD (2021) ได้มีการเก็บตัวเลขสถิติระหว่างปีค.ศ. 2006 และ 2016 พบว่าประมาณร้อยละ 40 

ของตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ OECD เป็นตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ

เข้มข้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูง อย่างไรก็ตามได้มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเกิดขึ้นของตำแหน่งงานใหม่

และอัตราการเปลี ่ยนงานมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงภายหลังการอิ ่มตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลบางประเภท 
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(Calvino and Criscuolo, 2019) ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี ้ม ีความสอดคล้องกับการชี ้ว ัดของ European 

Commission’s Digital Entrepreneurship Scoreboard ในป ีค .ศ .  2015 ท ี ่บ ่ งช ี ้ ถ ึ งการ เก ิดข ึ ้ นของ

อุตสาหกรรม ICT อย่างมากในประเทศ Latvia, France, และ Lithuania (European Commission, 2016) 

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลยังทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรี ยกว่า gig workers 

หรือผู้ประกอบธุรกิจรายบุคคล (จำนวนคนทำงานไม่เกิน 10 คน) ที่สามารถนำเสนอบริการของตนเองให้กับ

ระบบเศรษฐกิจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้การทำงานของแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น ตัวอย่างของ gig workers เช่นผู้ให้บริการขับรถ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า หรือผู้สร้างเนื้อหา (contents) 

บางประการที่ช่วยให้ผู้บริโภค และผู้ผลิตสามารถตัดสินใจทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง (peer-to-peer) 

gig workers จึงถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ลดบทบาทของการมีตัวกลางในห่วงโซ่ของกระบวนการผลิต (OECD, 

2021) และทำให้จำนวนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (OECD/EU, 2017)  

อย่างไรก็ตาม gig workers เหล่านี้อาจไม่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้นเพื่อมา

สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของตนเอง และอาจเป็นเพียงผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก 

เพียงแต่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในด้านการสื่อสาร และการเข้าถึงลูกค้าเพ่ือให้บริการเท่านั้น ดังนั้นใน

บางครั้ง gig workers จึงอางไม่ได้ถูกประเมินเป็น digital entrepreneurs 

Pesole et al., (2018) ได้ม ีการศึกษาลักษณะการประกอบธุรก ิจของ gig workers พบว่า gig 

workers ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุน้อย และยิ่งมีอายุน้อยเท่าไรจะมีความสัมพันธ์กับการทำงานหนักมาก

ขึ้นให้กับแพลตฟอร์มดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วนของแรงงานที่เป็นเพศหญิงและอายุมากจะลดลงหากงานที่ทำ

ให้กับแพลตฟอร์มมีความเข้มข้นสูง 

เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะของการเป็น digital entrepreneurs ได้อย่างครบถ้วน ได้มีนักวิชาการ

หลายรายพยายามจับกลุ่มลักษณะการประกอบธุรกิจของ digital entrepreneurs เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

เช่น GS1 UK (2016) ได้มีการจัดแบ่งกลุ่ม digital entrepreneurs ออกเป็น 6 ประเภทได้แก่  

1) Traders ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบธุรกิจที่พยายามสร้างรายได้จากการหาความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

ของผู้บริโภค และนำสินค้าใหม่มาขายให้กับลูกค้า ซึ่งยังคงเป็นการค้าขายผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม 

2) Creatives หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจที ่มีการใช้ online marketplace แต่จะเป็นการใช้เพียงหนึ่ง 

platform และเริ่มต้นจากการทำเป็นงานอดิเรกและเป็นรายได้เสริม 

3) Innovators คือผู้ประกอบธุรกิจที่พยายามเติบโตด้วยการคิดค้น online business พยายามมุ่งเน้น

ขายสินค้าและบริการที่มีความต้องการจำเพาะ (niche market) เพื่อลดการแข่งขันจากบริษัทราย

ใหญ ่
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4) Growers คือผู้ประกอบธุรกิจที่มีการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว และเริ่มขยายมายังธุรกิจออนไลน์

เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และมีกลุ่มลูกค้าใหม่มากข้ึน  

5) Pioneers เป็นผู ้ประกอบธุรกิจที ่บุกเบิกและใช้ online marketplace มาตั ้งแต่ช่วงเริ ่มต้นของ

เทคโนโลยี อาจมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลาย และมีการเติบโตที่มั่นคง มีความพยายาม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพ่ิมกำไรของตนเอง  

6) Leaders เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ มีช่องทางการขายที่หลากหลายและมี

การขยายไปยังตลาดต่างประเทศ 

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการขยายฐานธุรกิจ (scaling up) รวมถึง

การลดต้นทุน และการเกิดขึ้นของตัวแบบธุรกิจใหม่ที่ท้าทายการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม (OECD, 2019; 

Goldfarb and Tucker, 2017) ดังนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจต้องการประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล มีความ

จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการลงทุนในสิ่งที่สร้างองค์ความรู้ (knowledge-based capital) เช่นการลงทุนใน

งานวิจัยและการพัฒนา (R&D) การลงทุนในฐานข้อมูล (data) และการริเริ ่มปรับกระบวนการทำงานของ

องค์กร (OECD, 2019) 

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล (digitization) ได้มีการพิสูจน์ทางวิชาการว่ามีส่วนช่วยทำ

ให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและเติบโต 

(Peppard, 2016) ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนี้จะสะท้อนในหลายมิติของงบการเงินไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

จากฐานลูกค้าใหม่ การขายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ สัดส่วนการขายข้ามผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น (cross sell) 

และความเสียหายที่ลดน้อยลง การลดต้นทุนที่เกิดจากกระบวนการอัตโนมัติ การลดขั้นตอน และการลด

ระยะเวลา ยังนำมาสู่การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Fernández-Olano, et 

al., 2015; Rutkowsky, et al., 2015; Gottlieb & Willmott, 2014; Desmet, et al, 2015) งานวิจัยของ 

McKinsey ยังพบว่าบริษัทที่มีการลงทุนใน digital solutions จะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตผ่านการลด

ต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 5-10 ในช่วง 3-5 ปีภายหลังการประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Catlin, et al., 2015) 

องค์กรที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัลมักจะมีผลการดำเนินงานที่เอาชนะคู่แข่งได้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

(Westerman, et al., 2012; World Economic Forum, 2016) ซ่ึง El-Darwicheet, et al. (2012) ได้กล่าว

ว่าการเปลี ่ยนผ่านด้านดิจิทัลนำมาสู ่การสร้างงาน นวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการให้บริการงานสาธารณะของหน่วยงานราชการ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการลงทุนด้านดิจิทัลและ

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลมากมายทั้งในภาคเอกชน (Weiss & Sachdeva, 2016; Caldo, et al., 2014) และ

ภาคสาธารณะ (Digital India, 2015) 
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 ถึงแมก้ารเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ประโยชน์ด้านผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 

แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้

ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังขาดต้นแบบด้าน digital entrepreneurship จึงทำให้ไม่สามารถตระหนักรับรู้ถึง

ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนขาดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่

เหมาะสม ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  

เมื่อวิเคราะห์ถึงอุปสรรคสำคัญต่อการเป็น digital entrepreneurship พบว่าอุปสรรคสำคัญคือระดับ

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ค่อนข้างต่ำในกลุ่มประชากรที่ตกงาน ซึ่งงานวิจัยโดย Ratanabanchuen (2020) ใน

ประเทศไทยได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับการศึกษาโดย OECD (2016) ที่พบว่ากลุ่มคนที่ว่างงานมา

เป็นเวลานาน จะมีทักษะด้านดิจิทัลที่ต่ำ นอกจากนี้กลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำมักจะมีแนวโน้มไม่ ได้ใช้

คอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถทำให้เกิดผลผลิตของงานได้ นอกจากนี้ OECD (2019) ยังพบอีกว่ากลุ่มคน

อพยพมีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่ำและทำให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ 

นอกจากทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) แล้วนั้น การที่องค์กรจะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ได้

อย่างสำเร็จนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการทางธุรกิจที่สนับสนุนให้พนักงานและเจ้าของธุรกิจคิดถึง

บทบาทและทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วย องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านเชิง

โครงสร้าง วัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ทักษะของบุคลากร และกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์ และการนำผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมไปปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร 

ผลการสำรวจโดย KPMG (2015) พบว่าร้อยละ 62 ของผู้บริหารในสายงาน IT มีความคิดเห็นว่าธุรกิจ

ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันจะถูกพลิกผัน (disrupted) ภายใน 2 ปี และร้อยละ 27 ของผู้บริหารชี้ว่าองค์กรมี

ความจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ด้านดิจิทัลในระดับกว้าง เพราะการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เฉพาะในระดับของสายงาน IT 

ITU (2019) เสนอว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของ

องค์กรที่เกิดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (vision & ambition) ขององค์กรหรือไม่ และองค์กรจะต้อง

มีการกำหนดเป้าหมายขององค์กร (purpose) ที่ชัดเจน ถึงจะทำให้องค์กรสามารถบ่งชี้องค์ประกอบสนับสนุน 

(enablers) สำหรับการเปลี่ยนผ่านได้ โดยในระหว่างการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล องค์กรจะต้องมีการกำหนด

ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จ (critical success factors) และมีการบ่งชี้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะประยุกต์ใช้ เพ่ือให้

สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (outcomes) ที่นำมาสู่การสร้างปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน

ธุรกิจต่อไป (drivers) ดังแสดงในรูป 6.1 
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รูป 6.1 กระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลที่เสนอโดย ITU 

 
ที่มา ITU (2019) 

 ปัญหาการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกับกลุ่มประเทศเกิด

ใหม่ (emerging countries) เท่านั้น ในยุโรปมีเพียงประมาณร้อยละ 20 ของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มีการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลที่สูง เมื่อเทียบกับสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในยุโรปที่ต่ำจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศทาง

ตะวันออกและตอนใต้ของยุโรปซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้าง และการผลิต

สินค้าพ้ืนฐาน (European Commission, 2019) 

ในยุโรปมีการประเมินว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ใน ICT อยู่ที ่ประมาณ 57 

พันล้านเหรียญยูโรในปีค.ศ. 2018 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็น 65 พันล้านยูโรในปีค.ศ. 2022 ซึ่งน้อยมาก

เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่ 191 พันล้านเหรียญยูโร และ 217 พันล้านเหรียญยูโรในปีค.ศ. 2018 

และ 2022 ตามลำดับ (European Commission, 2019) นอกจากนี้การลงทุนใน ICT ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) 

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเช่นยานยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ ยา และเครื่องจักรกล (Mechatronics) เท่านั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิม

อย่างการศึกษา การดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง และการขนส่งมีการลงทุนใน ICT เพียงแค่ร้อยละ 12 

อุปสรรคสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของ SMEs คือความไม่สามารถที่จะตระหนักและทราบ

ผลประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้สถาบันการเงินยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
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ประเมินศักยภาพของโครงการด้านดิจิทัล แผนกสินเชื่อของธนาคารมักจะไม่สามารถประเมินมูลค่าและความ

เสี่ยงของโครงการด้านดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ การขาดความรู้และความเชี่ยวชาญภายในสถาบันการเงินนี้ทำให้

โครงการดิจิทัลไม่สามารถได้รับเงินทุนได้อย่างเหมาะสม 

โครงการด้านดิจิทัลส่วนใหญ่มักเป็นโครงการที ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที ่จับต้องได้ (tangible 

collateral) ที่ต่ำ และสิทธิบัตรหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะถูกประเมินว่าไม่สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำ

ประกันได้ นอกจากนี้โครงการด้านดิจิทัลมักจะเป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ในอดีตที่จะสนับสนุนกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน

สดเพื่อการชำระหนี้  

นอกจากนี้ ลักษณะของโครงการด้านดิจิทัลส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้โครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง 

ทำให้ลดแรงจูงใจของสถาบันการเงินในการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนอย่างละเอียด 

และการจัดการเงินกู้ให้กับหลายโครงการด้านดิจิทัลก็สร้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับสถาบันการเงินทำ

ให้สถาบันการเงินได้กำไรไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แนวทางหนึ่งที่สถาบันการเงินพยายามจะดำเนินการ

คือการผนวกรวม (bundle) โครงการดิจิทัลเข้ากับการลงทุนอ่ืน ๆ ของบริษัทเช่น ฮาร์ดแวร์หรือเครื่องจักรกล 

เพ่ือให้ธนาคารสามารถมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ลดความเสี่ยงในการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการดิจิทัล อย่างไร

ก็ตามแนวทางนี้ไม่ได้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประเภท digital entrepreneurs มากนัก 

การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital transformation) จึงไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สามารถปล่อยให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ตามสภาวะการแข่งขันและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ควรมี

การกำหนดกรอบแนวทางในการวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแบบบูรณาการ เพ่ือให้ผู้วางนโยบายสามารถบ่งชี้

ปัญหาด้านความทั่วถึงของการเปลี่ยนผ่านและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในระบบ

เศรษฐกิจได้ ในหัวข้อถัดไปจะทำการทบทวนวรรณกรรมของมาตรวัตการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ที่มีการ

นำเสนอโดยองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ในการสร้างมาตรวัดที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

6.3 กรอบแนวคิดการวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

การเกิดขึ ้นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้หลายองค์กรในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย และ

นักวิชาการพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือ หรือดัชนีเพื่อใช้ในการชี้วัดระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลทั้งใน

ระดับประเทศ (national level) และในระดับรายบริษัท (company level) โดยในส่วนนี้จะวิเคราะห์มาตร

วัดต่าง ๆ ที่มีการเสนอในปัจจุบัน 
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6.3.1 Digital Density Index 

Oxford Economics และบริษัท Accenture ได้ร่วมมือกันเพื ่อพัฒนาดัชนีชี ้วัดที่เรียกว่า Digital 

Density Index (DDI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจ 

และสามารถนำไปประเมินผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต (Macchi et al., 2015) เป้าหมาย

สำคัญของดัชนี DDI คือการเป็นดัชนีที่สามารถนำไปสื่อสารให้กับภาคธุรกิจและรัฐบาลเพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการ

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถบ่งชี้จุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไขเพื่อการกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่

เหมาะสม ดัชนี DDI ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 50 ตัวแปร ภายใต ้4 กิจกรรมหลัก และ 18 กลุ่มมิติย่อยดังแสดง

ในตาราง 6.1 

ตาราง 6.1 องค์ประกอบการชี้วัดภายใต้ Digital Density Index 

กิจกรรมหลัก มิติที่วัด 

1. Making markets  
การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนำไปสู่การเกิดขึ้นของตลาดดิจิทัลเพื่อการ
ทำธุรกิจใหม่ ที่มีธุรกรรมและการติดต่อสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล 

1.1 Customer activity cycle 
1.2 Digitally contestable markets 
1.3 Interfirm collaboration 

2. Sourcing inputs 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการ
ลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการทำธุรกิจ 

2.1 Plant, property, equipment 
2.2 Labor 
2.3 Finance (capital, liquidity) 

3. Running enterprises 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ 

3.1 Technology process 
3.2 Strategy process 
3.3 Human capital/talent 
3.4 Business model 
3.5 Innovation 
3.6 R&D spending 

4. Fostering enablers 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 

4.1 Organizational flexibility 
4.2 Connectivity 
4.3 Attitudes in society 
4.4 Government spending 
4.5 Ease of business 
4.6 Long-term regulatory outlook 

 

 จากข้อมูลในตาราง 6.1 จะพบว่า DDI เป็นดัชนีที่วัดโครงสร้างใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ ไม่ได้เป็นดัชนี

วัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในระดับผู้ประกอบธุรกิจ โดย DDI จะมีการวัดโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ของภาค

ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ความพร้อมของแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัล การกำหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการส่งเสริมการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 
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 6.3.2 Digital Economy and Society Index (DESI) 

ดัชนี Digital Economy and Society Index (DESI) เป็นดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป 

ซึ่งเป็นการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่อยู่ภายใต้กรอบกลยุทธ์ของ “Europe 2020 Strategy” เพื่อเป็นเครื่องมือให้ 

European Commission สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง และประเมินพัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ 

EU เพ่ือส่งเสริมให้ทุกประเทศมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Digital Economy and Society Index (DESI) นี ้มีล ักษณะเป็นดัชนีที ่รวมหลายมิต ิเข้าด้วยกัน 

(composite index) ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1) connectivity 2) human capital 3) 

use of internet 4) integration of information technology และ  5) digital public services โ ด ยตั ว

แปรที่ใช้ในการวัดในแต่ละกลุ่มองค์ประกอบแสดงในตาราง 6.2 

ตาราง 6.2 องค์ประกอบการชี้วัดภายใต้ Digital Economy and Society Index (DESI) 

องค์ประกอบที่วัด มิติที่วัด และตัวแปรในแต่ละมิติ 

1. Connectivity 
วัดระดับการเข้าถึงโครงข่ายพื ้นฐานด้านการติดต่อสื ่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในโลกดิจิทัล ผ่านระดับของการเข้าถึง ความเร็ว 
และระดับราคาค่าบริการ 

1.1 Fixed Broadband 

• Fixed BB Coverage 

• Fixed BB take-up 
1.2 Mobile Broadband 

• Mobile BB take-up 

• Spectrum 
1.3 Speed 

• NGA Coverage (>24MBps) 

• Subscriptions to fast BB 
1.4 Affordability 

• Fixed BB price 

2. Human capital 
ระดับทักษะด้านดิจิทัล จำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ต และบุคลากรที่
ทำงานในสาย ICT และ STEM ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นด้าน
นวัตกรรมและดิจิทัล 

2.1 Basic skills and usage 

• Internet users 

• Basic digital skills 
2.2 Advanced skills and development 

• ICT specialists 

• STEM (science, technology, engineering, 
math) graduates 

3. Use of internet 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ระดับการสร้างเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital contents) และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ทั้งการ
ติดต่อสื่อสาร และธุรกรรมการเงิน 

3.1 Content 

• News 

• Music, Videos และ Games 

• Video on demand 
3.2 Communication 

• Video calls 
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• Social networks 
3.3 Transactions 

• Banking 

• Shopping 

4. Integration of information technology 
ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

4.1 Business digitization 

• Electronic information sharing 

• RFID 

• Social media 

• E-Invoices 

• Cloud 
4.2 E-commerce 

• SMEs selling online 

• E-commerce turnover 

• Selling online cross-border 

5. Digital public services 
ระดับการทำให้บริการด้านสาธารณะมีความทันสมัย และมีความเป้น
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและประชาชน 

5.1 e-Government 

• e-Government users 

• Pre-filled forms 

• Online service completion 

• Open data 

 

จากตาราง 6.2 จะสังเกตเห็นว่าดัชนี DESI เป็นดัชนีที่มุ่งเป้าวัดระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลใน

ระดับประเทศ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่าดัชนี DDI  

นอกจากการวัดทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าว DESI จะมีการเก็บค่าสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนของ

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเทียบกับมูลค่า GDP รวมทั้งประเทศ ซึ่งมูลค่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใช้เป็นการวัดมูลค่า

ผลการดำเนินงานของบริษัทด้าน ICT การเพิ ่มขึ ้นของผู ้ประกอบธุรกิจ ICT มูลค่าการค้าขายผ่าน e-

commerce สัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของ Venture capital มูลค่าเพิ่มของ ICT จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ด้าน ICT และจำนวนนักวิจัยในอุตสาหกรรม ICT  

DESI จึงเปรียบเสมือนเป็น Digital Society Metrics ที่พยายามชี้วัดว่าสังคมในภาพรวมว่ามีการใช้

เทคโนโลยี ICT ในระดับใด ประชากรมีการเข้าถึงบริการสาธารณะ และใช้ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับโลก

ดิจิทัลในระดับใด 
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6.3.3 DiGiX 

DiGiX เป็นดัชนีที่วัดระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความอยู่

ดีมีสุขของประชากร ซึ่ง DiGiX นี้นำเสนอโดย BBVA เพื่อวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในระดับมหภาคว่า

ประชาชน โครงสร้างกฎหมาย และภาคธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมากน้อย

เพียงใด โดยข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง DiGiX นี้จะเป็นตัวเลขสถิติชี้ทีม่ีการเก็บรวบรวมอยู่แล้วในแต่ละประเทศ 

องค์ประกอบของ DiGiX ประกอบด้วย 6 ด้านดังแสดงในรูป 6.2 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นฝั่งอุปสงค์ 

และอุปทาน โดยฝั่งอุปสงค์จะประกอบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ครัวเรือน ซึ่งในส่วนนี้จะวัดการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนในการการใช้ดิจิทัล ส่วนฝั่งอุปทานประกอบด้วย

โครงสร้างพ้นฐาน โครงสร้างต้นทุน และกฎหมายซึ่งเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน

ด้านดิจิทัลได้อย่างสำเร็จและแพร่หลาย 

รูป 6.2 แนวคิดการวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของ DiGiX 

 

6.3.4 Networked Readiness Index 

หากวิเคราะห์การวัดความเข้มข้นของการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ อีกดัชนีหนึ่ง

ที่ได้รับความนิยมคือ Networked Readiness Index (NRI) ที่เสนอโดย World Economic Forum (WEF) 

ซึ่งเป็นการวัดความน่าจะเป็นที่ประเทศหนึ่งจะมีการแสวงหาโอกาสที่จะได้รับจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข  โดย WEF ได้ทำการวัด
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ทั้งหมด 139 ประเทศท่ัวโลก ซึ่ง NRI นี้เป็นดัชนีที่คำนวณจากคะแนนทั้งในรูปของคะแนนแบบประเมินตนเอง 

และค่าของตัวเลขสถิติในมิติย่อยต่าง ๆ แล้วนำมารวมเป็นผลรวมที่เป็นดัชนี NRI ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ดังแสดงในรูป 6.3 

รูป 6.3 มาตรวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลโดย Networked Readiness Index 

 

ที่มา Network Readiness Index (2021) 

6.3.5 Digital Intensity Index 

Digital Intensity Index (DII) นำเสนอโดย Eurostat เพ่ือเป็นดัชนีที่มุ่งเป้าวัดความเข้มข้นเฉพาะกับ

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้ Software ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยมีการชี้วัด

ทั้งหมด 12 ด้านได้แก่ 

1. สัดส่วนของคนทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือดำเนินธุรกิจมากกว่าร้อยละ 50 

2. การมผีู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  

3. ระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 30 mbps 

4. สัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของพนักงาน 

5. การมเีว็บไซต์ขององค์กร 

6. เว็บไซต์มีข้อมูลอย่างน้อย 1 ด้านได้แก่ รายละเอียดของสินค้าและบริการ, ราคา, ความสามารถของ

ลูกค้าในการปรับแต่งออกแบบสินค้าและบริการ, ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ์สั่งซื่อ, มี

การปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

7. มีการใช้ social media 
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8. มีการใช้ Enterprise Resource Planning (ERP) software สำหรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสาย

งาน 

9. มีการใช้ Customer Relationship Management (CRM) software 

10. มีการแบ่งปันข้อมูลด้านการจัดการห่วงโซ่การผลิต (supply chain management) ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์กับคู่ค้า และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

11. มีการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

12. มีการขายสินค้าและบริการในรูปแบบ Business-to-Consumer (B2C) ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 

ของยอดขายในช่องทาง e-commerce 

โดยตัวแปรทั้ง 12 ด้านนี้เปรียบเสมือนเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ประกอบธุรกิจ หากบริษัทใดผ่านเกณฑ์ทั้ง 12 ด้านจะถือว่าได้คะแนนเท่ากับ 12 คะแนน ผลการคำนวณดชันี

จึงเป็นการพิจารณาท่ีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 12 คะแนน 

ข้อมูลในปี 2020 ที่มีการสำรวจสัดส่วนของสถานประกอบการในกลุ่มประเทศ EU ที่มีคะแนน DII สูง

กว่า 6 คะแนนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้ผลดังรูป 6.4 ซึ่งจะพบว่าในหลายประเทศ มีความเข้มข้นในการใช้

เทคโนโลยีที่ต่ำมาก ถึงแม้ ดังนั้น DII จะเป็นการวัดที่มุ่งเน้นสะท้อนระดับพื้นฐานของการประกอบธุรกิจในยุค

ดิจิทัลเท่านั้น และ DII ไม่ได้มุ่งเป้าวัดการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเช่น Big data, Blockchain หรือ AI เป็นต้น  

รูป 6.4 ผลการสำรวจระดับคะแนนของผู้ประกอบธุรกิจด้วย Digital Intensity Index 

 

ที่มา European commission (2020) 
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การได้คะแนนเท่ากับ 12 จาก DII เป็นเพียงการบ่งบอกว่าบริษัทดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์พื้นฐานในยุค

ดิจิทัล และไม่ได้หมายความว่าบริษัทดังกล่าวจะมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่เป็นเลิศ หรือมีความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.3.6 Digital Investment Metrics 

เนื่องจากการชี้วัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลควรมีมิติการชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจในการประยุกตใ์ช้

ดิจิทัลร่วมด้วย เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ที่เข้าถึงได้ สัดส่วนต้นทุนต่อจำนวนลูกค้าที่ลดลง ความสำเร็จของการใช้

สื่อโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล ความสามารถในการเพิ่มคุณภาพการบริการและลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหา

แก่ลูกค้า หรือจำนวนผู้เข้าชมและติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ดังนั้น EU จึงได้มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดอีกประเภทที่เรียกว่า Digital Investment Metrics ที่เป็นการ

วัดศักยภาพของธุรกิจใน 2 มิติได้แก่ 1) business digitization คือการปรับกระบวนการทำธุรกิจให้มีความ

เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการวัดผ่าน 5 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีการแบ่งปันข้อมูล

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก 2) สัดส่วนสถานประกอบการที่ใช้ RFID 3) สัดส่วนสถานประกอบการที่ใช้ social 

media 4) สัดส่วนสถานประกอบการที่ใช้ e-invoice และ 5) สัดส่วนสถานประกอบการที่ใช้ cloud services 

และมิติที่ 2 คือการเข้าถึงและใช้บริการ e-commerce ซึ่งประกอบด้วย 1) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีการ

ขายออนไลน์ 2) สัดส่วนยอดขายออนไลน์เทียบกับยอดขายทั้งหมด และ 3) สัดส่วนสถานประกอบการที่มีการ

ค้าขายข้ามพรมแดนแบบออนไลน์ 

อย่างไรก็ตามดัชน ี Digital Investment Metrics นี ้  จะเป ็นการว ัดระดับการเปลี ่ยนผ ่านใน

ระดับประเทศจากข้อมูลสถิติในภาพรวม (aggregate data) ไม่ใช่การวัดศักยภาพของบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน

ด้านความเข้มข้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

6.3.7 Industry Digitalization Index 

McKinsey Global Institute (MGI) ได้มีการนำเสนอ Industry Digitalization Index เพื่อวัดระดับ

การเปลี ่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู ้ประกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดของ Industry 

Digitalization Index จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1) สินทรัพย์ของบริษัท (assets) ว่ามี

ความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลหรือไม่ 2) การใช้งาน (usage) ว่ามีลักษณะการใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร และ 3) แรงงาน (labor) ว่ามีทักษะความรู้และมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับใด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 6.3 
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ตาราง 6.3 องค์ประกอบการวัดภายใต้ Industry Digitalization Index 

องค์ประกอบที่วัด รายละเอียดการวัด 

1. Assets 1.1 Digital spending ประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนใน Hardware, Software, การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ IT architecture & consulting 

1.2 Digital asset stock ประกอบด้วยสัดส่วนของมูลค่า Hardware, Software, อุปกรณ์
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และขนาดของฐานข้อมูลที่มีการเก็บอยู่ใน data storage 

2. Usage 2.1 Transactions ประกอบด้วยสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ C2B และ B2B 
2.2 Interactions between firms, customers, and suppliers ประกอบด ้วยระด ับการ

ประเมินตนเองของความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
ดิจิทัล และสัดส่วนลูกค้าที่มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางดิจิทัล 

2.3 Business processes conducted internally ประกอบด้วยการใช้ ERP software และ
การใช้เทคโนโลยีอื่นเพื่อการทำงานภายในองค์กร การใช้ CRM software และสัดส่วนการ
ใช้ส่ือโฆษณาในรูปแบบดิจิทัล และการใช้ computer-added software เพื่อการออกแบบ
และคิดค้นผลิตภัณฑ์ 

2.4 Market making ประกอบด้วยการเข้าใช้ Digital platforms เพื่อให้เกิดธุรกรรมได้ง่าย 

3. Labor 3.1 Digital spending ประกอบด้วย เง ินลงท ุนใน Hardware, software, การเช ื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และการใช้บริการ IT consulting ต่อจำนวนพนักงานในบริษัท 

3.2 Digital capital deepening ประกอบด้วยมูลค่า Hardware และ Software ต่อพนักงาน 
3.3 Digitization of work ประกอบด้วยสัดส่วนของประเภทการทำงานที่เป็นดิจิทัล เมื่อเทียบ

กับงานที่ต้องทำด้วยคน สัดส่วนการประมวลผลข้อมูลด้วย Software ที่เกี่ยวข้อง และ
สัดส่วนของจำนวนพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งด้าน IT เช่น IT managers, hardware 
engineers, telecommunications equipment installers และ repairers 

 

จากข้อมูลในตาราง 6.3 พบว่า Industry Digitalization Index (IDI) นี้มุ่งเป้าที่จะพยายามใช้ข้อมูล

เชิงตัวเลขที่สามารถหาได้จากงบการเงินของบริษัท หรือการจดบันทึกของบริษัทในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทำให้

ข้อจำกัดสำคัญของการนำ IDI ไปใช้คือไม่สามารถนำไปวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจราย

ย่อยและขนาดเล็กได้ ทำให้ส่วนใหญ่เป็นการวัดที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจราย

ใหญ่ในประเทศเท่านั ้น นอกจากนี้ MGI ยังมุ ่งเน้นใช้ข้อมูลทางสถิติที ่มีการเก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล 

Eurostat database จึงทำให้การวัดจำกัดเฉพาะตัวเลขสถิติที ่มีการเก็บไว้เท่านั้น และ IDI ไม่ได้มีการวัด

ศักยภาพขององค์กรเชิงคุณภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความผัน

ผวนที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัล  

 

6.3.8 Digital Business Aptitude (DBA) 

ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำการสำรวจในระดับจุลภาค (micro-level) มากขึ้น เช่นการ

วัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในระดับครัวเรือน หรือระดับผู้ประกอบธุรกิจ และจะต้องมีการกำหนดเป็น
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มาตรฐานถึงวิธีการวัดและตัวแปรที่ใช้ เพ่ือให้สามารถมีการเปรียบเทียบอ้างอิงและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

KPMG จึงได้มีการพัฒนา Digital Business Aptitude (DBA) ขึ้นเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการประเมินตนเอง

สำหรับผู ้ประกอบธุรกิจว่ามีความพร้อมในการเปลี ่ยนผ่านทางดิจิทัลมากน้อยเพียงใด ซึ ่งเครื ่องมือนี้

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1) vision & Strategy 2) digital talent 3) digital processes 

first 4) sourcing & technology และ 5) governance  

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแสดงอยู่ในรูป 6.5 ซึ่งในแต่ละมิติย่อย จะประกอบด้วยคำถามใน

ลักษณะการประเมินตนเองว่าผู้บริหารขององค์กรมีความคิดเห็นว่าภายในองค์กรของตนมีศักยภาพในประเด็น

ดังกล่าวอย่างไร  

รูป 6.5 กรอบแนวคิดของ Digital Business Aptitude (DBA) 

 

ที่มา KPMG (2015) 

อย่างไรก็ตามการชี้วัดของ DBA นี้เป็นการชี้วัดเฉพาะระดับการประเมินตนเอง ความเห็นด้วยในการ

ปรับเปลี่ยนองค์กร และการสร้างความพร้อมขององค์กรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจเท่านั้น แต่ไม่ใช่มาตรวัด

ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่ และมีความเข้มข้นในการเปลี่ยนผ่าน

ด้านดิจิทัลอย่างไร 

 6.3.9 Deloitte Digital Maturity Model 

เนื ่องจากการชี ้ว ัดเรื ่องการเปลี ่ยนผ่านด้านดิจิทัล เกี ่ยวข้องกับระดับของความเข้มข้นในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงทำให้มีนักวิชาการ และองค์กรเอกชนเสนอตัวแบบที่ใช้ในการวัดความอิ่มตัว 
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(maturity) ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Maturity Model ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการวัด

สถานะในปัจจุบันของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของธุรกิจ โดยสถานะในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับมุมมองทั้งในมิติ

ของการจัดการกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิ ทัลใหม่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ

เปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ 

คำว่า maturity นี้อาจถูกนิยามเป็น ความสามารถและความพร้อมขององค์กรในการตอบสนองต่อ

สิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสม หรือความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดการ

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม แต่ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้

เช่นเดิม 

การพัฒนาเครื ่องมือในการวัด Digital Maturity Model จะเป็นตัวช่วยที ่ทำให้องค์กรสามารถ

ประเมินศักยภาพการทำธุรกิจของตนเอง ว่ามีความสามารถในการจัดการกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้นภาพรวมของแต่ละตัวแบบและเครื่องมือที่มีการพัฒนาขึ้นนี้

จะมีการครอบคลุม 4 มิติสำคัญได้แก่ 1) ประสบการณ์ของลูกค้า 2) กระบวนการดำเนินงาน 3) ตัวแบบการทำ

ธุรกิจ และ 4) ศักยภาพด้านดิจิทัล  

Deloitte ได้มีการพัฒนาตัวแบบในการวัดความเข้มข้นทางดิจิทัลขององค์กรด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า 

Deloitte Digital Maturity Model โดยเป็นตัวแบบที่มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานดังแสดงใน

รูป 6.6 เพ่ือให้เป็นตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

รูป 6.6 องค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมมือภายใต้ Deloitte Digital Maturity Model 

 
ที่มา Deloitte (2018) 

ตัวแบบที ่พัฒนาขึ ้นนี ้ครอบคลุม 5 ด้านของการดำเนินธุรกิจตั ้งแต่ลูกค้า กลยุทธ์ เทคโนโลยี 

กระบวนการทำงาน และโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมดังแสดงในรูป 6.7 โดยเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา

ตัวแบบนี ้เพื ่อสร้างเป็นแนวทาง (guideline) ให้กับธุรกิจทราบว่าการเปลี ่ยนผ่านทางดิจิทัลจะต้องมี
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ประสบการณ์และทางเดินอย่างไร มีเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวอย่างไร และสามารถกำหนดโครงการ

ลงทุนที่สามารถสร้างผลกระทบให้สำเร็จอย่างไร 

รูป 6.7 องค์ประกอบการวัดภายใต้ Deloitte Digital Maturity Model 

 
ที่มา Deloitte (2018) 

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Deloitte Digital Maturity Model นี้จะมีการจัดกลุ่มตัวแปรออกเป็น 2 มิติใหญ่

ได้แก่ 1) strategic index ซึ่งเป็นการวัดกลยุทธ์เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างบูรณาการเพื่อการ

แข่งขันในระบบนิเวศน์ดิจิทัล และ 2) operational index ซึ่งเป็นการวัดความเข้มข้นในการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัลในแต่ละกระบวนการทำงาน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนใน 2 มิตินี้อย่างสำเร็จจะนำมาสู่การเป็นผู้ชนะใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล Deloitte จึงมีการนิยามองค์กรตามระดับคะแนนในมิติของ strategic index และ 

operational index ดังแสดงในรูป 6.8 
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รูป 6.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Deloitte Digital Maturity Model 

 
ที่มา Deloitte (2020) 

ความหมายของ strategic index ประกอบด้วยความสามารถขององค์กรในการประเมินเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม่อยู่เสมอ การกำหนดโอกาสทางกลยุทธ์ ความสามารถในการปรับตัว การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

และการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ดังนั้นการชี้วัดในกลุ่มนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่ 1) 

digital business ซึ ่งว ัดความเข้มข้นในการนำเสนอ digital products & services (เช่น smart spaces, 

smart offerings, smart data และ smart services) และการนำเสนอ digital business model ( เช่น 

competitive advantage, value architecture, value proposition, profit model แ ล ะ  resource 

allocation) ส่วนกลุ่ม 2) dynamic capability คือการวัดความสามารถขององค์กรในการสังเกต คว้าโอกาส 

และปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือความสำเร็จ 

ส่วน operational index ประกอบด้วยการกำหนดแผนการเปลี่ยนผ่าน การผนวกรวม IT ในแต่ละ

สายงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การมีดัชนีเฝ้าระวังการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และการบริหารจัดการห่วง

โซ่เพ่ือการผลิตในรูปแบบดิจิทัล ดัชนีชี้วัดในกลุ่มนี้จะวัดด้วย 2 กลุ่มย่อยเช่นกันได้แก่ 1) digital activity เช่น

มีการปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย IT การตลาด และกระบวนการผลิต และ

ต้องมีการตระหนักถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 2) digital capability คือการที่องค์กรมีโครงสรา้ง

การจัดการที่มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมที่เหมาะสม และมีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 
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6.3.10 BCG Digital Acceleration Index 

BCG Digital Acceleration Index เป็นอีกเครื ่องมือหนึ ่งที ่คิดค้นขึ ้นเพื ่อช ี ้ว ัดระดับการเร ่งตัว 

(acceleration) ในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลขององค์กร โดย BCG มีการนำเครื่องมือนี้ไปชี้วัดบริษัทต่าง ๆ ใน

แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และแบ่งคะแนนตั้งแต่ digital laggards ไปจนสู่ bionic companies นอกจากนี้ 

BCG ยังได้มีการหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเร่งตัวด้านดิจิทัล กับผลการดำเนินงานด้านการเงินไม่ว่าจะ

เป็นการเติบโตของยอดขาย มูลค่าบริษัท ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการดิจิทัลเป็นต้น ซึ่งผล

การศึกษาพบว่าบริษัทที่เรียกว่า bionic companies สามารถผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับความสามารถ

ของมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคและความสัมพันธ์ และ

พัฒนารูปแบบการนำเสนอใหม่ทางธุรกิจ 

ดัชนีชี้วัดสำหรับการเร่งตัวของการเปลี่ยนผ่านนี้ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ 1) การมีแอปพลิเคชั่น

และซอฟต์แวรท์ี่เชื่อมถึงกันเพ่ือการดำเนินธุรกิจให้ราบรื่น 2) สัดส่วนของกิจกรรมที่มีการทำให้เป็นอัตโนมัติ 3) 

สัดส่วนของพนักงานประจำที่มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมและสามารถพัฒนา AI และ 4) สัดส่วนของพนักงาน

ประจำที่ถูกฝึกฝนในหัวข้อ AI 

BCG เสนอว่าสิ่งสำคัญท่ีองค์กรจะต้องสามารถทำให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลคือสิ่งที่เรียกว่า Human-tech 

augmentation (HTA) ที่เป็นการหลอมรวมความสามารถระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 3 

ขั้นตอนได้แก่ 1) manual 2) automation และ 3) optimization เช่นการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท 

ในขั้นต้นมนุษย์จะเป็นคนบริหารจัดการ หยิบสินค้า จัดห่อสินค้า เรียงลำดับความสำคัญตามยอดสั่งซื้อ และส่ง

ถึงมือลูกค้า แต่หากมีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลมากขึ้น จะเป็นการนำ robots มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของงานให้

เป็นอัตโนมัติเช่นการหยิบสินค้า ห่อสินค้า และเรียงลำดับสินค้าด้วย robot เป็นต้น ส่วนมนุษย์จะเป็นเพียง

ผู้บริหารจำนวนการตุนสินค้า การผลิต และการบริหารจัดการในด้านอ่ืน ๆ แต่ถ้าเป็นระดับที่สามจะเป็นระดับ

ที่มีการนำ robots มาช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น มีการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ วิเคราะห์ข้อมูล และ

ประเมินความต้องการล่วงหน้าของสินค้าแต่ละรายการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของมนุษย์ 

BCG พบว่าบริษัทที่สามารถบรรลุเป้าหมายในระดับที่ 3 จะสามารถมีสัดส่วนของกระบวนการที่ถูก

ปรับเป็นอัตโนมัติมากกว่าร้อยละ 25 มีพนักงานประจำที่ใช้เวลามากกว่าร้อยละ 15 ในการออกแบบและ

พัฒนาธุรกิจ มียอดขายมากกว่าร้อยละ 15 ที่มาจากการการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการเติบโตของยอดขาย

มากกว่าร้อยละ 10 
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6.4 บทสรุป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวกับการนำเสนอมาตรวัดการเปลี ่ยนผ่านด้านดิจิทัล และการ

ประยุกต์ใช้ดิจิทัลทั้งในระดับประเทศ และในระดับผู้ประกอบธุรกิจจะพบว่าองค์ประกอบสำคัญสำหรับการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วย 8 ขั้นตอนได้แก ่

1) การกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน 

2) การนำมาสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของตน หรือการ

ปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มดิจิทัลอ่ืน  

3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ 

4) การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

5) การมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

6) การสนับสนุนจากภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน 

7) การมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

8) การสร้างช่องทางและประสบการณ์ใหม่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการถึงมือผู้บริโภค 

นอกจากนี้ดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลจะต้องเป็นมาตรวัดที่มีความครอบคลุมอย่างน้อย 4 มิติ

สำคัญท่ีเปรียบเสมือนเป็นห่วงโซ่ด้านมูลค่าเพ่ิมของการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้แก่ 

1. Digital input หมายถึงจะต้องมีการวัดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบใน

การผลิต จัดหาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ 

2. Digital processing คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ 

ERP, CRM, SCM, database หรือ external electronic data exchange 

3. Digital output หมายถึงการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลที่จะต้องมีการพัฒนาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อการขาย 

และการขนส่งสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล การใช้ digital 

marketing และ omnichannel strategy 

4. Infrastructure เกี ่ยวข้องกับการมีระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้าน IT ที ่จำเป็นในการเก็บข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และองค์กรจะต้องสร้างความมั่นใจว่าการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตจะต้องมีความเร็วและมีความเสถียรในระดับที่องค์กรต้องการตลอดเวลา 
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นอกจากนี้มาตรวัดที่พัฒนาขึ้นควรสะท้อนห่วงโซ่หรือกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่ผู้

ประกอบธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการ โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสามารถสรุปเป็น 3 กลุ่ม 9 

ขั้นตอนได้ดังนี้ 

1) การจินตนาการเป็นภาพถึงความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้แก่ 

1.1 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ว่าจะองค์กรจะมีทิศทางอย่างไรในการประยุกต์ใช้

ดิจิทัล  

1.2 การเริ่มคิดค้นนวัตกรรม ซี่งในท่ีนี้หมายถึงการพยายามกลั่นกรองความคิดให้มีความ

สร้างสรรค์ และปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  

1.3 การเสาะหา Insight เพื่อเข้าใจการแข่งขันในตลาด ความต้องการของลูกค้า  และ

ประเมินว่าเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาช่วยสนับสนุนในส่วนใดบ้าง 

2) การส่งผ่านความคิดสู่การลงมือปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย  

2.1 การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับองค์กรผ่านกลยุทธ์ omnichannel, mobile และ 

IoT หรือการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาลูกค้าใหม่ 

2.2 ปรับแก่นองค์กรภายใน โดยนิยามแก่นการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กร และปรับ

กระบวนการให้สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติ หรือ DNA ของการประกอบธุรกิจ 

3) เริ่มปฏิบัติการโดยต้องเริ่มตั้งแต่ 

3.1 การสร้างแพลตฟอร์มขององค์กรไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ขององค์กรเอง การใช้ social 

media account หรือการใช้ e-commerce account ซึ่งจะต้องมีการตระหนักถึง

ความปลอดภัยด้านข้อมูล และการใช้บริการ cloud services ด้วย  

3.2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย  

3.3 การทำให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรเปลี่ยนแปลงโดยสามารถสร้าง

คุณค่าให้เกิดข้ึนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นนี้ จะถูกนำไปพัฒนาเป็นมาตรวัดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะชี้แจงอย่างรายละเอียดในบทที่ 7  
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บทท่ี 7 กรอบแนวคิดการสร้างมาตรวัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (SME digital 

transformation index) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศ

ไทย 

 

 

7.1 บทนำ 

 โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital transformation) 

ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้จะเป็นการวัดระดับความ

เข้มข้นของผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดที่ได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 6 โดย

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ จะนำมาสร้างเป็นดัชนี (index) เพื่อให้ผู้วางนโยบายสามารถบ่งชี้จุดอ่อนและจุดแข็ง

ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการแข่งขันในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

 ดัชนีช ี ้ว ัดการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ โครงการวิจ ัยน ี ้นำเสนอเร ียกว ่า SME digital 

transformation index โดยเป็นดัชนีที่มุ่งหวังวัดระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กร (ราย

บริษัท) ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับจากการชี้วัดรายผู้

ประกอบธุรกิจนี้สามารถนำมารวบรวมและประเมินความเข้มแข็งด้านการแข่งขันของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรม ในแต่ละภูมิภาค และในระดับประเทศได้  

 ในบทนี้จะเริ่มต้นจากการพัฒนากรอบแนวคิดการสร้าง SME digital transformation index แล้วต่อ

ด้วยรูปแบบของกลุ่มคำถามที่ใช้ในการวัดระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละองค์ประกอบย่อย 

และในส่วนสุดท้ายของบทนี้จะอธิบายวิธีการทางสถิติในการสร้างดัชนีชี้วัดดังกล่าวจากข้อมูลระดับคะแนนของ

แต่ละองค์ประกอบย่อยที่นำมาใช้ในการสร้างดัชนี 

 

7.2 กรอบแนวคิดในการสร้าง SME digital transformation index สำหรับประเทศไทย 

  จากการทบทวนวรรณกรรม และข้อเสนอแนะขององค์กรต่าง ๆ ในการวัดระดับการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัล หรือการวัดระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจนั้น จะพบว่าดัชนีที่ ใช้ในการวัด

จะต้องสอดคล้องกับห่วงโซ่การดำเนินการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การหาข้อมูล การเก็บข้อมูล การมีส่วน
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ร่วมในระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ การค้าขายและติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่าน

แพลตฟอร์มดิจิทัล 

 นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การ

ประสานงานภายในธุรกิจ การบริหารสินค้าคงคลัง หรือการจัดการด้านการเงิน จะต้องมีการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลแบบองค์รวมที่นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมในการประกอบธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการใช้เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ด้วนเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงมีความคิดเห็นที่จะสร้าง SME digital 

transformation index ที่มีองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ 

Dimension 1: intensity of internet usage in business  

มิติแรกเป็นการวัดพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจว่ามีการใช้เพ่ือตอบโจทย์กิจกรรม

ใดบ้าง เช่นเพื่อการติดต่อลูกค้า หรือเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือเพื่อการค้าขาย เป็นต้น โดยในการสร้าง SME 

digital transformation index นี้จะไม่มีการวัดความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต เพราะ

ดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อวัดระดับความเข้มข้นของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่การวัดความพร้อมของระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศว่ามีการสร้างปัจจัยที่

เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย สะดวก ในราคาที่

ย่อมเยา และมีคุณภาพของอินเทอร์เน็ต 

Dimension 2: intensity of digital device usage  

นอกจากกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่สามารถบ่งบอกถึงความเข้มข้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในระดับหนึ่งแล้วนั้น องค์ประกอบย่อยที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (digital 

device) เพื่อการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ smartphone tablet หรือ ;aptop 

ลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา และการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งงานวิจัยของ Ratanabanchuen & Charoenpanich (2021) 

ได้มีการเสนอผลลัพธ์เชิงประจักษ์ว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานอย่าง Smartphone จะนำมาสู่การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตแบบพ้ืนฐานเท่านั้น แต่ไม่ได้นำมาสู่การใช้งานที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการ

ประกอบธุรกิจสูงที่สุด 

Dimension 3: intensity of digital application usage  

มิติที ่ 3 นี้เป็นองค์ประกอบที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับการวัดลักษณะการใช้ ซอฟต์แวร์ และ 

แอปพลิเคชั ่นในด้านต่าง ๆ เพื ่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ เช ่นการใช้ e-mail, messaging 
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application หรือ social media สำหรับการสื่อสารและการค้าขาย หรือการใช้ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการ

ภายในธุรกิจเองทั ้ง enterprise resource management และ customer relationship management 

เป็นต้น ในมิตินี้ยังรวมไปถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ขั้นสูงเช่น cloud computing, machine learning หรือ 3D 

printing ด้วย ซึ่งมักจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงที่ถูกคาดหวังว่าจะนำมาสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ทางธุรกิจที่สูงขึ้น 

Dimension 4: intensity of digital channel  

มิติที่ 4 เป็นองค์ประกอบย่อยที่มุ่งเน้นชี้วัดการใช้ช่องทางดิจิทัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่ง

เป็นมิติที่สามารถนำมาใช้ทำความเข้าใจว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเฉพาะกระบวนการ

ทำงานภายในองค์กรของตนเองเท่านั้น หรือมีการพยายามหาช่องทางใหม่เพื่อส ร้างประสบการณ์ให้กับ

ผู้บริโภคท่ีตอบโจทย์มากขึ้น 

Dimension 5: intensity of digital business strategy  

มิติที่ 5 คือองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจาก Dimension 3: intensity of digital application usage ที่เป็นเพียงการวัดประเภท

ของซอฟต์แวร ์และแอปพลิเคชั่นที่ใช้ ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้แก่ การรู้จักเทคนิค

การใช้ Search engine optimization หรือการรู ้จักการใช้กลยุทธ์ digital marketing หรือการรู ้จักการ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ดังนั้น Dimension 5 นี้จึงเปรียบเสมือนการต่อ

ยอดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีกขึ้นหนึ่ง เพ่ือทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Dimension 6: intensity of data analytic  

มิติที่ 6 เป็นองค์ประกอบย่อยที่มุ่งเน้นวัดการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งในมิตินี้เป็นมิติที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกจัดเก็บอย่างอัตโนมัติในฐานข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลรอยเท้าดิจิทัลนี้เป็น

สิ่งที่ในอดีตไม่เคยมีการจัดเก็บมาก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลการชำระเงิน 

หรือข้อมูลความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถหาประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ดิจิทัลที่หลากหลาย ย่อมสะท้อนถึงความเข้มข้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจที่

สูงขึ้น 
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Dimension 7: intensity of creating organizational structure for innovation  

มิติที่ 7 เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนผ่านและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร โดยองค์ประกอบนี้เปรียบเสมือเป็น digital enterprise architecture ซึ่งหมายถึง

โครงสร้างการจัดการขององค์กรที่พร้อมต่อการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่แปลกใหม่ และมีการบริหารขอบเขตการดำเนินธุรกิจใหม่ที่มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ปัจจัย

นี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ซึ่งผลลัพธ์ของโครงสร้างองค์กรด้านดิจิทัลจะนำมา

สู่การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลทีท่ำให้การออกแบบ การพัฒนา การนำไปปฏิบัติ และการนำเสนอบริการต่าง ๆ 

เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบย่อยที ่นำเสนอในโครงการวิจัยนี ้ เพื ่อช ี ้ว ัด SME digital 

transformation index สามารถนำมาแสดงเป็นภาพเพื ่อให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อย และความเชื่อมโยงกับการประกอบธุรกิจได้ตามรูป 7.1 

รูป 7.1 กรอบแนวคิดและองค์ประกอบย่อยของ SME digital transformation index ที่โครงการวิจัยนำเสนอ 

 

 

7.3 กลุ่มคำถามที่ใช้ในการชี้วัด SME digital transformation index ในแต่ละองค์ประกอบย่อย 

 การประเมินระดับความเข้มข้นของผู ้ประกอบธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละ

องค์ประกอบย่อยนั้น จะประกอบไปด้วยกลุ่มคำถามที่ต้องมีความครอบคลุมรายละเอียดปลีกย่อยของการ

ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก ดังนั้นในแต่ละองค์ประกอบย่อยจึงมีคำถามที่
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หลากหลายเพื่อให้สามารถประเมินระดับความเข้มข้นได้อย่างแม่นยำ แนวทางคำถามจะไม่ใช่เพียงการถามให้

ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความเข้มข้นเป็นตัวเลขจาก 1 ถึง 5 เท่านั้น แต่จะมีการกำหนดนิยามของ

ระดับความเข้มข้นที่สะท้อนพฤติกรรมการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน และระดับ

ความพร้อมของธุรกิจในการนำประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตน รายละเอียดของกลุ่มคำถาม

ในแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน SME digitization index ในแต่ละองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

 Dimension 1: intensity of internet usage in business มีรายละเอียดคำถามดังแสดงในตาราง 

7.1 ซึ่งทั้ง 4 ระดับของความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละด้านนั้น จะถูกกำหนดเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ 

1 ถึง 4 เพ่ือใช้ในการประเมินคะแนนรวมของการสร้างดัชนี SME digital transformation index ต่อไป 

ตาราง 7.1 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 1: intensity of internet usage in business 

คำถาม: กจิการของท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมเหล่านี้ในระดับใด 
ใช้ประจำ  หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าอาทิตย์ละ 3 วัน 
ใช้เป็นครั้งคราว  หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยประมาณอาทติย์ละ 1-2 วัน 
ใช้น้อย   หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยนอ้ยกวา่เดือนละ 4 วัน 

ประเภทกิจกรรม ใช้ประจำ ใช้เป็นครั้งคราว ใช้น้อย ไม่ใช้ 

- ซ้ือวัตถุดิบออนไลน ์     
- หาข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับธุรกิจ     
- หาข้อมูลเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข     
- ใช้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Drive หรือ 

OneDrive เป็นต้น 
    

- ชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น เครื่องรูดบัตร, พร้อมเพย์ 
และ e-wallet เป็นต้น 

    

- ธุรกรรมการเงินอื่น ๆ (เช่นสินเชื่อ ประกัน ลงทุน ออมเงิน เป็น
ต้น) 

    

- ทำธุรกรรมกับรัฐบาล (นอกเหนอืจากการจ่ายภาษี)     
- จ่ายภาษ ี     
- ติดต่อกับลูกค้า     
- ติดต่อกับคู่ค้า     
- โฆษณาสินค้าและบรกิารของตนเอง     
- ขายสินค้าและบริการ หรือรับจองบริการจากลูกค้า     
- สำหรับการขนส่งสินค้า     
- รับฟังสัมมนา และหาความรู้เพิ่มเติม     

 

 

Dimension 2: intensity of digital device usage เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล

ในแต่ละด้านดังแสดงในตาราง 7.2 และระดับคะแนนของการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่

ผ่านมาท่ีองค์กรมีการนำอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้สำหรับการประกอบธุรกิจ 
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ตาราง 7.2 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 2: intensity of digital device usage 

คำถาม: กจิการของท่านมีการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้อยา่งไร 

 ไม่ใช้ ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์
ให้ทันสมัยทุก 5 ป ี

ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์
ให้ทันสมัยทุก 3 ป ี

ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยทุก 1 ป ี

- Computer ตั้งโต๊ะ     
- Laptop หรือ Computer แบบพกพา     
- Smartphone     
- Tablets     
- Servers     

 

 

 Dimension 3: intensity of digital application usage จะเป ็นการว ัดการใช้ซอฟต์แวร ์ และ

แอปพลิเคชั่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ซอฟต์แวร์พื้นฐาน ไปจนถึงซอฟต์แวร์ขั้นสูงดังแสดงในตาราง 

7.3 โดยระดับคะแนนของความเข้มข้นในมิตินี้ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และความถี่ในการใช้งานซอฟต์แวร์

ดังกล่าวสำหรับการประกอบธุรกิจว่าอยู่ในระดับใด 

ตาราง 7.3 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 3: intensity of digital application usage 

คำถาม: กจิการของท่านใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในระดับใด 
ใช้ประจำ  หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าอาทิตย์ละ 3 วัน 
ใช้เป็นครั้งคราว  หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยประมาณอาทติย์ละ 1-2 วัน 
ใช้น้อย   หมายถึงมีการใช้โดยเฉลี่ยนอ้ยกวา่เดือนละ 4 วัน 

 ใช้ประจำ ใช้เป็นครั้งคราว ใช้น้อย ไม่ใช้ 

- E-mail     
- Search engine/Web browsing เช่น Google หรือ Bing เป็นต้น     
- Instant messaging apps เช่น Line, Whatsapp เป็นต้น     
- Social media เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น     
- Online/Mobile banking     
- Software เฉพาะ เช่น Enterprise resource management, 

Customer relationship management และ Supply chain 
management 

    

- RFID technology     
- Financial/Accounting management software     
- Internet of thing     
- วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic software)      
- Cloud computing     
- Machine learning/Artificial Intelligence     
- Blockchain     
- 3D printing     
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 Dimension 4: intensity of digital channel จะมุ ่งเน้นประเมินเฉพาะช่องทางดิจ ิทัลหลักใน

ปัจจุบันที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีการใช้เพื่อประกอบธุรกิจและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

ได้แก่ website, mobile application, Facebook และ Instagram โดยระดับคะแนนขององค์ประกอบย่อย

นี้ขึ้นอยู่กับ 2 มิติได้แก่ ระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการใช้ช่องทางดิจิทัลดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ และการ

ปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารในช่องทางดังกล่าวว่ามีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยเพียงใด ดังแสดงในตาราง 7.4 

ตาราง 7.4 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 4: intensity of digital channel 

คำถาม: กจิการของท่านมีการพัฒนาช่องทางดิจิทัลของตนเองเมื่อไร 

ประเภทช่องทางดิจิทัล 
ยังไม่มี 

กี่ปีที่ผ่านมา 

1 ปี 1-3 ป ี 3-5 ป ี 5-10 ปี มากกว่า 10 ป ี

- Website       
- Mobile application       
- Facebook fanpage       
- Instagram       

 
คำถาม: กจิการของท่านมีการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบของช่องทางดิจิทัล อยา่งไร 

 ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี
ดังกล่าว 

ปรับปรุง
ข้อมูลทุกวัน 

ปรับปรุง
ข้อมูลทุก
อาทิตย ์

ปรับปรุง
ข้อมูล 4-6 
ครั้งต่อปี 

ปรับปรุงข้อมูล
น้อยกว่า 4 ครั้ง

ต่อปี 

- Website      
- Social network      
- E-commerce      
- Instant messaging app      

 

 

 

 Dimension 5: intensity of digital business strategy ที ่เป็นการวัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นจะเป็นการสอบถามในมิติที่สะท้อนกลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์

การจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ กลยุทธ์ด้านการชำระ

เงินดิจิทัล และกลยุทธ์ด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ โดยระดับคะแนนขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพ่ือ

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้วหรือไม่ หรือการตระหนักเห็นประโยชน์และเข้าใจประเด็นดังกล่าวในระดับใด 

ดังแสดงในตาราง 7.5 
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ตาราง 7.5 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 5: intensity of digital business strategy 

คำถาม: กจิการของท่านมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกจิในแต่ละหวัข้อในระดับใด 

 ไม่ได้ใช้เพราะไม่
ทราบประโยชน์ที่

จะได้รับ 

อยากใช้แต่ไม่มีความรู้ 
และยังไม่มีแผนที่จะใช้

เมื่อไร 

วางแผนจะใช้ใน
อีก 12 เดือน

ข้างหน้า 

ใช้แล้วใน
ปัจจุบัน 

- Search engine optimization     
- พัฒนา Website ของตนเอง     
- พัฒนา Mobile application ของตนเอง     
- Digital marketing     
- Omnichannel strategy/O2O strategy     
- Customer relationship management     
- Data analytic     
- E-commerce/m-commerce     
- Sharing economy/ as-a-service model     
- Process automation technology     
- Data privacy และ Cyber security     
- E-Payment system     
- E-invoicing     
- ทำงานระยะไกล และยืดหยุ่น (Remote 

working strategy) 
    

 

 

 Dimension 6: intensity of data analytic เป็นการวัดความเข้มข้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ความ

หลากหลายของข้อมูลที่ใช้ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งระดับความเข้มข้นขึ้นอยู่

กับการตระหนักถึงประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล และการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทดังกล่าวใน

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันดังแสดงในตาราง 7.6 
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ตาราง 7.6 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 6: intensity of data analytic 

คำถาม: กจิการของท่านได้มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลใดบ้าง ในระดับใด 

 ไม่ได้วิเคราะห์เพราะ
ไม่สามารถเช่ือมโยง

กับการทำธุรกจิ 

ไม่ได้วิเคราะห์
เพราะขาด
บุคลากร 

วางแผนจะ
วิเคราะห์ในอีก 12 

เดือนข้างหน้า 

วิเคราะห์แล้ว
ในปัจจุบัน 

- วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจระดับประเทศ หรือ
อ่านข่าวเศรษฐกิจ 

    

- วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม     
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าผา่นการทำ

แบบสอบถาม หรือพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า 

    

- วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบรกิาร
ของลูกค้า ผ่านการอ่านคอมเม้นต์ ไปจนถึง 
วิเคราะห์ข้อมูลดิบ (raw data) 

    

- วิเคราะห์ช่องทางการชำระเงินของลูกค้า     
- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากหนว่ยงานของรัฐหรือ

เอกชน 
    

- วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกิจการทุก
ไตรมาส 

    

 

 

 Dimension 7: intensity of creating organizational structure for innovation ที่เกี ่ยวข้องกับ

โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรนั ้น มีกลุ ่มคำถามตั ้งแต่การให้ความสำคัญกับการทำงานในรูปแบบ 

project-based หรือการตระหนักถึงประโยชน์จากการใช้ sharing platform ไปจนถึงการกระจายอำนาจ

ด้านการตัดสินใจ หรือการเป็นองค์กรที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระดับการให้คะแนนขึ้นอยู่

กับการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับประเด็นดังกลา่ว

แล้วหรือไม่ หรือมีแผนอย่างไรในอนาคตดังแสดงในตาราง 7.7 
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ตาราง 7.7 ประเด็นคำถามภายใต้ Dimension 7: intensity of creating organizational structure for 
innovation 

คำถาม: กจิการของท่านมีการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ในระดับใด 

 ไม่ได้ทำ
เพราะไม่
ทราบ 

ไม่ได้ทำ
เพราะไม่
พร้อม 

จะทำในอีก 
12 เดือน
ข้างหน้า 

ทำแล้วใน
ปัจจุบัน 

- เจ้าของกิจการ/พนักงาน มีการศึกษาหาความรู้หลายแขนงอยู่เป็นประจำ     
- พยายามหาพันธมิตรและความรว่มมือกบัองค์กรภายนอกอยู่เสมอ     
- วางแผนลดขนาดสำนกังาน ผ่านการทำงานที่บ้าน (Work from home)     
- ลดการลงทุนสินทรัพย์ถาวรและใช้สินทรัพย์จาก Sharing platform หรือ 

As-a-service มากขึ้น 
    

- มีการใช้ sensors มาเฝ้าระวังกระบวนการทำงาน     
- ปรับเปลี่ยนงานด้านเอกสารสู่รูปแบบดจิิทัล     
- สร้างฐานข้อมูลดิจิทัลภายในองค์กร     
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดเวลาจากการวิเคราะหข์้อมูลภายใน

องค์กร 
    

- เปิดโอกาสให้ทกุคนในกิจการได้ริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ     
- หารูปแบบธุรกิจหรือสินค้าและบรกิารใหม่เป็นประจำทกุ 3-6 เดือน     
- มีการตั้งศูนย์หรือแผนกดา้นนวัตกรรม     
- กระจายอำนาจการตัดสินใจ ไม่รวมศูนย์     
- ปรับโครงสร้างบริหารงานเป็น flat organization     
- ทำงานในลักษณะ project based มากกว่า function based     
- ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภยัทางดิจิทัล     
- มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวัง     

 

 

7.4 ตัวแบบทางสถิติที่ใช้ในการสร้างดัชนีชี้วัด SME digital transformation index 

 เนื่องจากการชี้วัดองค์ประกอบในมิติต่าง ๆ ไม่สามารถวัดได้เพียงคำถามใดคำถามหนึ่ง แต่จะต้องวัด

โดยกลุ่มคำถามในหลายประเด็นย่อยที่สะท้อนมิติหนึ่ง จึงทำให้เมื่อมีการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 

ต้องนำมาแปลงเป็นคะแนนในแต่ละประเด็นย่อย และนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Principal 

Component Analysis (PCA)  

 PCA จะเป็นการหาผลรวมเชิงเส้นของปัจจัยย่อยต่าง ๆ ที่ดีที ่สุดในการอธิบายความผันแปรของ

ผลรวมคะแนนจากทุกประเด็นย่อย ผลรวมเชิงเส้นที่ PCA ประเมินมานั้นเรียนว่า component ซึ่งหากปัจจัย

ย่อยในการวิเคราะห์มีจำนวน n ปัจจัย จะทำให้สามารถหาผลรวมเชิงเส้นได้ n component เช่นตาราง 7.8 

แสดงผลการวิเคราะห์ PCA ของ 14 ปัจจัยย่อยทำให้ได้ component ที่ประเมินได้ทั้งหมด 14 แบบ   
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ตาราง 7.8 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ด้วย PCA 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 9.294 66.389 66.389 

2 2.288 16.343 82.731 

3 .447 3.195 85.926 

4 .331 2.363 88.289 

5 .278 1.987 90.276 

6 .257 1.836 92.112 

7 .229 1.635 93.747 

8 .173 1.236 94.984 

9 .167 1.191 96.175 

10 .139 .990 97.165 

11 .132 .944 98.109 

12 .105 .746 98.855 

13 .090 .640 99.495 

14 .071 .505 100.000 

 

 การอธิบายความผันแปรรวมที่ดีที ่สุดของแต่ละ component จะถูกประเมินด้วย % of variance 

หากค่า % of variance มีค่าสูง จะถือว่า component ดังกล่าวเป็น component ที่เหมาะสมในการอธิบาย

ความผันแปรรวมของคะแนน สำหรับการคัดเลือก components ที่สำคัญที่สามารถอธิบายความผันแปรของ

คะแนนรวมจากกลุ ่มตัวอย่างนั ้น มีเกณฑ์ที ่กำหนดในระดับสากลโดยนักสถิติ และ OECD (2008) ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ได้แก่ 

1) ค่า Eigenvalue จะต้องไม่น้อยกว่า 1 

2) ค่า % of variance ของ Component ที่เลือกจะต้องไม่น้อยกว่า 10% 

3) ค่า % of variance รวม (Cumulative) ของทุก component ที่เลือกจะต้องมีค่ามากกว่า 60% 

ดังนั้นจากตัวอย่างการวิเคราะห์ในตาราง 7.8 จึงทำให้ได้ค่า component ที่ควรนำมาใช้ในการสร้าง

คะแนนรวมขององค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ด้านได้ 2 components ซึ่งหากมีจำนวน component ที่คัดเลือก

สูงกว่า 1 component จะต้องมีการหาค่า Factor loading ของแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละ component 

โดยที่ค่า factor loading นี้จะเป็นการประเมินจากตัวแบบทางสถิติที่ผ่านการหมุนแกนแล้ว การหมุนแกนนี้

คือเทคนิคทางสถิติเพ่ือใช้ในการหาค่า factor loading ของแต่ละประเด็นย่อยให้มีการสะท้อนปัจจัยเฉพาะตัว
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ของแต่ละ component ซึ่งจะทำให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า component ที่ถูกคัดเลือกมานั้น เป็น component 

ที่เกิดจากผลคะแนนของประเด็นย่อยใดมากกว่ากัน 

จากตัวอย่างที่นำเสนอในการอธิบายนี้ จะพบค่า factor loading ที่ผ่านการหมุนแกนด้วยเทคนิคที่

เรียกว่า Varimax ของทั้ง 2 components ที่เลือกได้ผลดังตาราง 7.9 ซึ่งจะพบว่า component ที่ 1 เป็น 

component ที่สะท้อนกลุ่มคำถามตั้งแต่ประเด็นย่อยที่ 6 ไปจนถึงประเด็นย่อยที่ 14 ในขณะที่ component 

ที่ 2 เป็น component ที่สะท้อนกลุ่มคำถามตั้งแต่ประเด็นย่อยที่ 1 ถึง 5 

ตาราง 7.9 ค่า factor loadings จากการหาด้วย varimax ของ 2 components หลัก 

Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 

Q27_1 .572 .571 

Q27_2 .364 .784 

Q27_3 .150 .908 

Q27_4 .159 .902 

Q27_5 .185 .868 

Q27_6 .809 .329 

Q27_7 .915 .188 

Q27_8 .897 .239 

Q27_9 .855 .302 

Q27_10 .904 .253 

Q27_11 .877 .274 

Q27_12 .938 .185 

Q27_13 .929 .167 

Q27_14 .911 .174 

ค่า factor loading เหล่านี้เปรียบเสมือนค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการคำนวณจากแต่ละประเด็นย่อย 

เพื ่อให้กลายเป็นคะแนนรวมในแต่ละ component แต่การนำ factor loading เหล่านี ้มาใช้เพื ่อรวมผล

คะแนนโดยตรงเป็นสิ ่งที ่ไม่ถูกต้อง เพราะการสร้างค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับการรวมคะแนน (weighting) 

โดยทั่วไปมักจะเป็นการหาค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อยที่ผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนักดังกล่าวจะต้องมี

ค่าเท่ากับ 100% ถึงจะทำให้เป็นค่าถ่วงน้ำหนักที่สามารถสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไปทำความเข้าใจและคำนวณ

ได้โดยง่าย 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแปลงค่า factor loading ให้กลายเป็นค่าถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสม

ของแต่ละประเด็นย่อย โดยวิธีการแปลงค่าจะเริ่มต้นจากการนำค่า factor loading ของแต่ละ component 
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มายกกำลังสอง แล้วแปลงค่า ยกกำลังสองของ factor loading ให้เป็นค่าถ่วงน้ำหนัก ด้วยการหารด้วยผลรวม

ของค่ายกกำลังสองของ factor loading ทั้งหมด ดังตัวอย่างการคำนวณท่ีแสดงอยู่ในตาราง 7.10 

ตาราง 7.10 การคำนวณค่ายกกำลังสองของ factor loading และปรับให้ผลรวมของ Factor loading ยกกำลังสองมี
ค่าเท่ากับ 1 

  

Factor loading (Factor loading)^2 Rescaled (factor loading)^2 

1 2 1 2 1 2 

Q27_1 .572 .571 0.3276 0.3262 0.042389 0.084623 

Q27_2 .364 .784 0.1325 0.6148 0.017143 0.159473 

Q27_3 .150 .908 0.0224 0.8245 0.002896 0.213886 

Q27_4 .159 .902 0.0254 0.8135 0.003290 0.211015 

Q27_5 .185 .868 0.0342 0.7527 0.004424 0.195247 

Q27_6 .809 .329 0.6540 0.1080 0.084634 0.028015 

Q27_7 .915 .188 0.8364 0.0354 0.108239 0.009179 

Q27_8 .897 .239 0.8051 0.0572 0.104188 0.014844 

Q27_9 .855 .302 0.7305 0.0911 0.094531 0.023629 

Q27_10 .904 .253 0.8180 0.0639 0.105863 0.016581 

Q27_11 .877 .274 0.7687 0.0750 0.099473 0.019461 

Q27_12 .938 .185 0.8802 0.0344 0.113904 0.008915 

Q27_13 .929 .167 0.8627 0.0280 0.111645 0.007269 

Q27_14 .911 .174 0.8298 0.0303 0.107379 0.007865 

Total factor loading squared 7.7274 3.8550   

แต่เนื่องจาก components ที่ถูกคัดเลือกมาอธิบายองค์ประกอบดังกล่าวมีมากกว่า 1 component 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถ่วงน้ำหนักค่า factor loadings ที่มีการปรับ rescale นี้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยสัดส่วน

ความสามารถในการอธิบายของ Component ดังกล่าวต่อความผันแปรรวมทั้งหมด สัดส่วนความสามารถใน

การอธิบายนี ้หาได้จากการคำนวณสัดส่วนของผลรวมของค่า Factor loading ยกกำลังสอง ของแต่ละ 

Component ดังแสดงในตาราง 7.11 

ตาราง 7.11 ตัวอย่างการคำนวณสัดส่วนความสำคัญของแต่ละ Components 
 1 2 

Total factor loading squared 7.7274 3.8550 

Proportions of (factor loading)^2 66.72% 33.28% 

ค่าสัดส่วนความสามารถในการอธิบายของ component ดังกล่าว จะถูกนำไปคูณกับค่า factor 

loading ยกกำลังสองที ่มีการปรับ rescale แล้ว เฉพาะกับประเด็นย่อยที ่มีความสำคัญใน component 

ดังกล่าวเท่านั ้น เช่นใน component ที ่ 1 จะเป็นการคูณค่าสัดส่วนความสามารถในการอธิบายของ 

component ดังกล่าวต่อความผันแปรรวม เฉพาะกับ factor loading ยกกำลังสองที่มีการปรับ rescale ของ
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ประเด็นย่อยที่ 6 ถึง 14 เท่านั้น ส่วนใน component ที่ 2 จะทำในลักษณะเดียวกันเฉพาะกับประเด็นยอ่ยที่ 

1 ถึง 5 

การกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการกำหนดว่าการคำนวณหาค่าถ่วงน้ำหนักสุดท้ายของประเด็น

ย่อยที่ 1 ถึง 5 จะเป็นการคำนวณมาจาก component ที่ 2 ส่วนประเด็นย่อยที่ 6 ถึง 14 จะเป็นการคำนวณ

มาจาก component ที่ 1 เมื่อได้ค่าที่คำนวณนี้แล้ว จะต้องนำค่าทั้งหมดมาปรับถ่วงน้ำหนักใหม่ เพื่อให้

ผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 100% พอดี ดังแสดงในตาราง 7.12 

ตาราง 7.12 ตัวอย่างการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของผลคะแนนด้วย PCA 

 Factor loading (Factor loading)^2 
Rescaled (factor 

loading)^2 
[Rescaled (factor loading)^2] 

x 
[Proportions of (factor loading)^2] 

Final 
weight 

1 2 1 2 1 2 

Q27_1 .572 .571 0.3276 0.3262 0.042389 0.084623 0.028280 3.11% 

Q27_2 .364 .784 0.1325 0.6148 0.017143 0.159473 0.053078 5.84% 

Q27_3 .150 .908 0.0224 0.8245 0.002896 0.213886 0.071188 7.84% 

Q27_4 .159 .902 0.0254 0.8135 0.00329 0.211015 0.070232 7.73% 

Q27_5 .185 .868 0.0342 0.7527 0.004424 0.195247 0.064984 7.16% 

Q27_6 .809 .329 0.6540 0.1080 0.084634 0.028015 0.056465 6.22% 

Q27_7 .915 .188 0.8364 0.0354 0.108239 0.009179 0.072214 7.95% 

Q27_8 .897 .239 0.8051 0.0572 0.104188 0.014844 0.069511 7.66% 

Q27_9 .855 .302 0.7305 0.0911 0.094531 0.023629 0.063068 6.94% 

Q27_10 .904 .253 0.8180 0.0639 0.105863 0.016581 0.070628 7.78% 

Q27_11 .877 .274 0.7687 0.0750 0.099473 0.019461 0.066365 7.31% 

Q27_12 .938 .185 0.8802 0.0344 0.113904 0.008915 0.075993 8.37% 

Q27_13 .929 .167 0.8627 0.0280 0.111645 0.007269 0.074486 8.20% 

Q27_14 .911 .174 0.8298 0.0303 0.107379 0.007865 0.07164 7.89% 

Total factor loading 
squared 

7.7274 3.8550     

Proportion of (factor 
loading)^2 

66.72% 33.28%     

 

ค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้รับสุดท้ายดังแสดงในตาราง 7.12 จึงเป็นค่าถ่วงน้ำหนักที่ถูกนำไปใช้ในการคำนวณ

คะแนนรวมขององค์ประกอบในมิติที่ทำการศึกษา การคำนวณที่ซับซ้อนดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมทางสถิติ

มากกว่าการคำนวณผลรวมคะแนนอย่างง่ายที่มักจะมีการถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากัน (equal weight) เพราะใน

ความเป็นจริงบางประเด็นย่อยอาจมีความสำคัญมากกว่า และสามารถอธิบายความผันแปรรวมของคะแนนได้

ดีกว่า 
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ประเด็นย่อยที่ได้ค่าถ่วงน้ำหนักที่ต่ำจะหมายถึงประเด็นที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการบ่งชี้คัดเลือกได้

อย่างแน่ชัดว่าการได้รับคะแนนสูงในประเด็นย่อยดังกล่าว จะสามารถบ่งชี้ถึงการมีระดับคะแนนโดยรวม 

(ความผันแปรรวมของคะแนน) ที่สูง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว

อาจไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทำให้ประเด็นย่อยดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นย่อยที่ดีในการอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างจะมี

ระดับคะแนนที่สูงในองค์ประกอบที่ศึกษาในภาพรวม 

เมื่อคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละประเด็นย่อยของแต่ละมิตินี ้ เป็นการคำนวณเพื่อให้ผู ้ใช้งาน

สามารถนำค่าถ่วงน้ำหนักนี้ไปใช้ในการประเมิน SME digital literacy และ SME digital transformation 

index ได้ง่าย ผ่านการใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ และสามารถนำคะแนนดิบที่ได้รับจากแต่

ละคำถามมาคำนวณเป็นผลรวมของคะแนนได้เลย 

 

7.5 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการสำรวจ 

 แบบสอบถามที ่พ ัฒนาข ึ ้นเพ ื ่อช ี ้ว ัด SME digital transformation index นี ้ประกอบด้วย 7 

องค์ประกอบย่อย ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบย่อยจะประกอบด้วยคำถามย่อยในหลายประเด็น โดยในแต่ละ

คำถามย่อยจะมีการให้ระดับคะแนนตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 4 แล้วนำคะแนนในแต่ละคำถามย่อยมารวบรวมเป็น

คะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอยย่อยตามค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Principal Component 

Analysis (PCA) 

 ผลรวมของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบย่อยจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย cluster analysis เพ่ือ

แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละด้าน แล้ววิเคราะห์ว่าคุณลักษณะ

ของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบใดที่บ่งชี้อย่างมีนัยสำคัญของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละระดับความ

เข้มข้นด้วย multinomial regression ความเชื่อมโยงของขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แสดงอยู่ในรูป 

7.2 
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รูป 7.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การสร้าง SME digital transformation index 

 

 

7.6 บทสรุป 

SME digital transformation index ที่มีการพัฒนาขึ้นในโครงการศึกษานี้ประกอบด้วย 7 มิติย่อยที่

สะท้อนระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้แก่ Dimension 1: intensity of internet usage in business 

และ Dimension 2: intensity of digital device usage ที่เปรียบเสมือนเป็นขั ้นต้นของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่จำเป็นและการใช้ประโยชน์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือธุรกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ หากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีระดับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมใน 2 มิติย่อยนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ และ

แอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ เพื่อกระบวนการผลิตภายในของกิจการ และเพ่ือการเข้าถึงและการบริหารจัดการลูกค้าที่

ดีมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น 2 มิติย่อยในลำดับถัดมาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคือ Dimension 3: intensity of 

digital application usage และ Dimension 4: intensity of digital channel ที่กิจการเริ ่มใช้ซอฟต์แวร์ 

และแอปพลิเคชั่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น และมีการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าและ

บริหารจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนถึงระดับขั้น

กลางนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะมีรายได้เติบโตสูง 

อย่างยั่งยืน  

• กลุ่มค าถามที่สะท้อน 7 
องค์ประกอบย่อยอง SME 
digital transformation 
index

ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง

• ก าหนดระดับคะแนนของ
การตอบค าถาม

• วิเคราะห์ Principal 
component analysis เพื่อ
หาค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละ
ค าถามในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย

สร้างคะแนน • วิเคราะห์ K-mean 
clustering เพื่อจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตามระดับคะแนน
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย

• วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้
ประกอบธุรกิจที่บ่งชี้การอยู่
ในแต่ละกลุ่ม Clusters ตาม
ระดับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

วิเคราะห์ความสัมพันธ์
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การที่จะยกระดับการแข่งขันให้สามารถเป็น digital entrepreneurs ที่สามารถแข่งขันกับผู้เล่นราย

ใหญ่ในตลาดจนแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคงจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้ นสูง

ได ้ แก ่  Dimension 5 : intensity of digital business strategy และ Dimension 6 : intensity of data 

analytic ร่วมด้วย ซึ่งทั้งสองมิติย่อยนี้สะท้อนความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจในการบูรณาการเชื่อมโยงกล

ยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งกลยุทธ์เชิงธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกัน และต้องสามารถสังเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่

เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้มากที่สุด 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 6 มิติย่อยดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้หากกิจการมีโครงสร้างองค์กรและ

ทัศนคติที่เหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในทุก

ขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ ดังนั้นในมิติสุดท้าย Dimension 7: intensity of creating organizational 

structure for innovation จึงเป็นมิติที ่สำคัญที ่ช ่วยหล่อหลอมกิจการให้สามารถเป็นกิจการแห่งการ

เปลี่ยนแปลง และมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลมีความยั่งยืนในระยะยาว 
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บทท่ี 8 โครงสร้างการเก็บกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กท่ีอยู่ในโครงการวิจัย 

 

 

8.1 บทนำ 

ในบทนี้จะชี้แจงละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาระดับทักษะความรู้ด้าน

ดิจิทัล (SME digital literacy) และระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (SME digital transformation index) 

ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจทั้งหมดมีจำนวน

ทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง ตามงบประมาณที่ได้รับเพื่อการดำเนินโครงการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดจะประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กเฉพาะใน 4 กลุ่มประเภทธุรกิจได้แก่ 1) ธุรกิจ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2) ธุรกิจการผลิต 3) ธุรกิจการขายปลีกและขายส่ง และ 4) ผู้ประกอบการอาชีพ

อิสระใหม่ (gig workers) ที่ครอบคลุม influencer, youtuber, live coach หรือ delivery man เป็นต้น 

โครงสร้างการสำรวจกลุ ่มตัวอย่างที ่กำหนดเบื้องต้นจะแสดงอยู่ในหัวข้อถัดไป และต่อด้วยการ

วิเคราะห์ลักษณะพ้ืนฐานในมิติต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บจริงในโครงการศึกษานี้ ซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ที่เก็บจริงสำหรับการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 2,014 ผู้ประกอบธุรกิจ ครอบคลุมอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 

8.2 แนวทางการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 

กล ุ ่มต ัวอย ่างสำหร ับการสำรวจเพ ื ่อประเม ินระด ับ SME digital literacy และ SME digital 

transformation index นั้นประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นอย่างน้อย 2,000 ตัวอย่าง โดยแนวทางในการ

สำรวจกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้นที่กำหนดเป็นแผนการเก็บกลุ่มตัวอย่างจะมาจากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของการ

กระจายตัวของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

จากข้อมูลจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในประเทศไทยดังแสดงในตาราง 8.1 จะพบว่าสัดส่วน

จำนวนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีมากถึงร้อยละ 90 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด แต่เนื่องจากภายใต้

โครงการวิจัยนี้จะให้ความสนใจเฉพาะสถานประกอบการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (micro) และขนาด

เล็ก (small) เท่านั้น จึงทำให้มีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้นว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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2,000 แห่งในการศึกษาจะประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยประมาณร้อยละ 90 หรือ 1,800 ตัวอย่าง 

และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอีกประมาณ 200 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

ตาราง 8.1 จำนวนสถานประกอบการในประเทศไทยสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

จำนวนสถาน
ประกอบการ 

สัดส่วนเทียบ
ทั้งหมด 

สัดส่วนภายใน 
กลุ่มรายย่อยและขนาดเล็ก 

Micro 2,243,641.00 90.00% 90.71% 
Small 229,890.00 9.22% 9.29% 

Medium 15,121.00 0.61%  
Large 4,392.00 0.18%  

 

โครงการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจได้แก่ ) ธุรกิจบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 2) ธุรกิจการผลิต 3) ธุรกิจการขายปลีกและขายส่ง และ 4) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระใหม่ (gig 

workers) แต่ข้อมูลการกระจายตัวของสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลเฉพาะ 3 กลุ่ม

ธุรกิจดั้งเดิมเท่านั้นและมีการกระจายตัวของสถานประกอบการใน 3 กลุ่มธุรกิจดั้งเดิมนี้แสดงอยู่ในตาราง 8.2 

จึงทำให้โครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บในโครงการศึกษานี้มีการกระจายตัวตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะ 3 

กลุ่มธุรกิจดั้งเดิม 

ตาราง 8.2 จำนวนสถานประกอบการ 3 ประเภทธุรกิจ ที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

เปรียบเทียบจำนวนสถานประกอบการเฉพาะ 3 ประเภทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

 จำนวนสถานประกอบการ สัดส่วน 
บริการอาหาร และเครื่องดื่ม 325,892.00 19% 
การผลิต 439,828.00 25% 

การขายปลีกและขายส่ง 960,438.00 56% 
  

ส่วนจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสะใหม่ในกลุ่มตัวอย่างจะมีการกำหนดสัดส่วนเอง

โดยผู้วิจัยที่ประมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยจะเป็นการลดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างขายปลีก

และขายส่งลงจากร้อยละ 56 ให้เหลือร้อยละ 46   

นอกจากนี้ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมีความครอบคลุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม และเวชสำอาง ด้วย จึงมีการกำหนดให้การสุ่มตัวอย่างภายในภาคการ

ผลิตนั้นจะต้องประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม เวชสำอาง ประมาณ

ร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างในภาคการผลิต 
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กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,000 ตัวอย่างในโครงการศึกษานี้จะต้องมีการกระจายตัวตามมิติของพื ้นที่

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการจำแนกจำนวน

สถานประกอบการของ 3 ประเภทธุรกิจหลักตามแต่ละพื้นที่แสดงอยู่ในตาราง 8.3 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวจะถูก

นำมาใช้เป็นแผนในการเก็บกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่และประเภทธุรกิจ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัดส่วนของ

กลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันตกค่อนข้างต่ำจึงรวมภาคตะวันตกและภาคกลางเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นเป้าหมายในการ

สำรวจ 

ตาราง 8.3 จำนวนสถานประกอบการจำแนกตามพ้ืนที่ และประเภทธุรกิจที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 การผลิต 
การขายปลีกและ
ขายส่ง 

บริการอาหาร และ
เครื่องดื่ม 

จำนวนสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่   
กรุงเทพมหานคร 42,926.00 134,491.00 54,315.00 

ภาคกลาง 73,494.00 198,421.00 67,588.00 
ภาคเหนือ 72,861.00 97,128.00 36,529.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 180,821.00 253,504.00 64,777.00 
ภาคตะวันออก 19,143.00 73,788.00 28,502.00 
ภาคตะวันตก 14,863.00 47,230.00 18,880.00 
ภาคใต้ 35,720.00 155,876.00 55,301.00 
สัดส่วนในแต่ละพ้ืนที่    
กรุงเทพมหานคร 9.76% 14.00% 16.67% 
ภาคกลาง 16.71% 20.66% 20.74% 

ภาคเหนือ 16.57% 10.11% 11.21% 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41.11% 26.39% 19.88% 

ภาคตะวันออก 4.35% 7.68% 8.75% 
ภาคตะวันตก 3.38% 4.92% 5.79% 

ภาคใต้ 8.12% 16.23% 16.97% 
  

สำหรับกลุ่มตัวอย่างประเภท “ผู้ประกอบการอาชีพอิสระใหม่” ซึ่งส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพอยู่ใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการกำหนดสมมุติฐานให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีสัดส่วนในแต่ละพ้ืนที่

ดังแสดงในตาราง 8.4 
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ตาราง 8.4 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการอาชีพอิสระใหม่จำแนกตามพ้ืนที่ 

 

 ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บในโครงการศึกษานี้ทั ้งหมด 2,000 

ตัวอย่าง สรุปในตาราง 8.5 โดยข้อมูลที่แสดงในตาราง 8.5 นี้จะนำมากำหนดเป็นกรอบเป้าหมายในการเก็บ

กลุ่มตัวอย่างสำหรับโครงการวิจัย แต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริงในโครงการวิจัยอาจมีความแตกต่างจาก

กรอบดังกล่าวอยู่บ้าง เพื่อให้การเก็บกลุ่มตัวอย่างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

ของข้อมูลในการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิจัย 

ตาราง 8.5 โครงสร้างเป้าหมายการเก็บกลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัย 

พื้นที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 

บริการอาหาร+
เครื่องดื่ม 

การผลิต  
การขายปลีกและขาย
ส่ง 

ผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระใหม่ 

รวม 

กรุงเทพ 57 44 116 72  

ภาคกลางและภาคตะวันตก 91 90 212 36  

ภาคเหนือ 38 75 84 18  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 68 185 219 18  

ภาคตะวันออก 30 20 64 18  

ภาคใต้ 58 37 134 18  

รวม 341 451 828 180 1800 

พื้นที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

บริการอาหาร+
เครื่องดื่ม 

การผลิต 
การขายปลีกและขาย
ส่ง 

ผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระใหม่ 

รวม 

กรุงเทพ 6 5 16   

ภาคกลางและภาคตะวันตก 10 10 29   

ภาคเหนือ 4 8 11   

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 21 30   

ภาคตะวันออก 4 2 9   

ภาคใต้ 6 4 18   

รวม 38 50 112  200 

 

 แนวทางในการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการติดต่อและวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มต้นจากการ

คัดกรองและการขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยผ่านการสุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ของการวิจัย เช่น

 กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต ้

ผู้ประกอบการ
อาชีพอิสระใหม ่

40% 20% 10% 10% 10% 10% 
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หากสุ่มกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่สำนักงานเขตกระจายตัวในพื้นที่

ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ และสอบถามผู้ที่มาติดต่อราชการว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หรือไม่ แล้วจึงทำการอธิบายรายละเอียดของการวิจัย และขอความยินยอมในการตอบแบบสอบถาม  

ในส่วนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ว่าการอำเภอ หรือ

ส่วนราชการที่มีประชาชนติดต่อราชการอยู่เป็นประจำในจังหวัดที่กำหนด โดยจะมีการกำหนดจำนวนกลุ่ม

ตัวอย่างไว้ชัดเจนว่าจะขอความร่วมมือจำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่เท่าใด การสุ่มกลุ่มตัวอย่างนี้จะมุ่งเน้น

ไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และจะรอให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 

พื้นที่เป้าหมายอื่น สำหรับการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่ทำการของหน่วยงานราชการคือ 

ตลาด ตลาดชุมชน ย่านศูนย์การค้า จุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP เป็นต้น 

นอกจากนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่คลี่คลายและทำให้เกิดอุปสรรคในการ

เดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย จะมีการปรับแผนการสุ่มตัวอย่างโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือเครือข่ายทางสังคมของนักวิจัยเพื่อประสานงานไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเกณฑ์ของการวิจัย และ

ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ชี้แจ้งรายละเอียดของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับจากการวิจัย และการได้รับของที่ระลึกขอบคุณภายหลังการตอบคำถามครบถ้วน  

เมื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย จะต้องตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ ซึ่ง

การตอบแบบสอบถามนั้นจะเป็นในลักษณะการสัมภาษณ์ถามตอบ แล้วผู้สัมภาษณ์เป็นคนจดบันทึกคำตอบลง

ในอุปกรณ์ดิจิทัลเช่น tablet หรือ smartphone เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถตอบ

คำถามแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน (ในกรณีท่ีเป็นการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในสถานที่ที่กำหนด) หรือมีการส่ง 

web link ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยตอบคำถามโดยตรงลงในแบบสอบถามผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนตัวของผู้

มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องคอยตอบคำถามที่ไม่เข้าใจของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึง

ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามหากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมี

ความรู้สึกอึดอัดในบางกลุ่มคำถาม จะดำเนินการข้ามคำถามเหล่านั้น หรือสอบถามยืนยันกับผู้มีส่วนร่วมใน

การวิจัยว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลต่อไปหรือไม่ เพ่ือลดผลกระทบทางด้านจิตใจ 

 ข้อมูลในแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อมูลลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ ระดับองค์ความรู้ที่สำคัญใน

ยุคดิจิทัล ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และผลการดำเนินงานของการประกอบธุรกิจพอสังเขปใน

อดีต ไม่มีการขอข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลชื่อนามสกุล หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนใด ๆ ได้ในแบบสอบถาม 

เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีผลกระทบด้านสังคม และเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด 
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นอกจากนี้จะมีการชี้แจงเบื้องต้นก่อนสัมภาษณ์ว่าหากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีความไม่สบายใจ หรือ

ประสบความเสี่ยงใด จะทำการยุติการสัมภาษณ์ทันที และสามารถติดต่อมายังผู้วิจัยได้ทุกเมื่อ ผู้เข้าร่วม (กลุ่ม

ตัวอย่าง) มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออก

จากการวิจัยจะไม่มีผลกระทบทางลบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วม 

หากมีข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะเก็บเป็นเอกสารในห้องที่ทำงานส่วนตัว

ของผู้วิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ กับระดับการมีองค์ความรู้ที่สำคัญในยุคดิจิทัล และระดับการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวผู้มสี่วน

ร่วมในการวิจัยจะไม่ปรากฏในโครงการวิจัย 

นอกจากนี้จะมีการชี้แจงให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทราบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด

จะถูกทำลายภายหลังการประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการคัดกรอง หากพบผู้ที่อยู่ในสภาวะที่สมควรได้รับคำแนะนำ/ความช่วยเหลือ ผู้สัมภาษณ์จะรีบ

ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมในการให้คำแนะนำดังกล่าวต่อไปให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ หากผู้ถูกสัมภาษณ์มี

ความไม่สะดวกในการตอบคำถามบางข้อจะถือว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และจะขอความกรุณาไม่

มอบสิ่งตอบแทนที่กำหนดไว้เป็นการแสดงความขอบคุณ และผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าจะไม่นำ

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ และผู้วิจัยจะดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 ในขั้นตอนแรกของการสำรวจ ผู้สัมภาษณ์จะมีการแนะนำตัว ด้วยข้อความดังนี้ 

“ ชื่อ.....นามสกุล.....เป็นเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการทำความเข้าใจศักยภาพ

ในการแข่งขันของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการชี้วัดทักษะด้านดิจิทัล และ

การพัฒนา SME digitization index ระยะที่ 1 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เพื่อนำมาใช้ในการชี้วัดความ

พร้อมของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และขนาดเล็กในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

การเข้าร่วมโครงการ ขอให้ท่านแสดงบัตรประจำตัวประชน เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคล

สัญชาติไทย ต่อเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

ท่าน (เพื่อสอบถามกลับ หากพบข้อสงสัยในข้อมูลที่กรอก และเพื่อเป็นหลักฐานในการ

รบัค่าตอบแทนการตอบแบบสอบถาม)  
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ท่านสามารถตอบแบบสอบถามในระบบ Online ผ่านการสแกน QR CODE ได้ หรือ

ท่านจะตอบแบบสอบถามผ่านการสัมภาษณ์บันทึกโดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 

หากท่านประสงค์จะตอบแบบสอบถามในระบบ Online เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะคอย

ดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านเข้าใจคำถาม และสามารถตอบทุกคำถามได้อย่าง

ครบถ้วน  

แบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที เมื่อทำเสร็จ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะ

ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความครบถ้วน และโอนเงินจ่ายค่าตอบแทนการร่วมมือ ณ จุด

สำรวจ ขอให้ท่านลงลายมือชื่อรับค่าตอบแทนในเอกสารที่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจัดทำไว้” 

 สำหรับรายละเอียดของคำถามทั้งหมดที่มีการเก็บข้อมูลในการสำรวจจะแสดงอยู่ในแบบสอบถามที่

ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ใน ภาคผนวก ก 

 

8.3 ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

 การสำรวจกลุ่มตัวอย่างสามารถเก็บข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย และมีการประกอบ

ธุรกิจในหลายจังหวัดดังแสดงในรูป 8.1 โดยประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาจาก 7 จังหวัด

ได้แก่กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และระยองตามลำดับ ซึ่งจำนวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดในโครงการศึกษานี้มีจำนวน 2,014 ตัวอย่าง ครอบคลุม 61 จังหวัด 

รูป 8.1 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเลก็ในโครงการวิจัยจำแนกตามจังหวัด 
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 หากพิจารณาการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวดัง

แสดงในรูป 8.2 ซึ่งมีการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 15 มีกลุ่มตัวอย่างที่มา

จากพ้ืนที่กรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 14 และกลุ่มตัวอย่างที่มาจากภาคกลาง (รวมปริมณฑล) ที่ ร้อยละ 

25 

รูป 8.2 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภาค 

 

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,014 แห่งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก จะเป็นการสัมภาษณ์

โดยตรงจากเจ้าของกิจการทั้งหมด ไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์กับลูกจ้างของกิจการ โดยเจ้าของกิจการในกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเพศชายประมาณร้อยละ 35 และเพศหญิงประมาณร้อยละ 65 ดังแสดงในรูป 8.3 

รูป 8.3 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ สถานะการศึกษา และระดับการศึกษา 
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นอกจากนี้ผู ้ประกอบธุรกิจบางส่วนเป็นผู้ที ่กำลังศึกษาเล่าเรียนประมาณร้อยละ 11 ส่วนระดับ

การศึกษาของเจ้าของกิจการที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ประมาณร้อย

ละ 50 รองลงมาคือมัธยมปลายที่ร้อยละ 17 และอนุปริญญา (รวมถึง ปวช. และปวส.) ที่ร้อยละ 14 

หากวิเคราะห์ที่สายวิชาของการศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในกลุ่มตัวอย่างจะ

พบว่ามีสัดส่วนในแต่ละสายวิชาดังแสดงในรูป 8.4 โดยเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และด้านภาษาและศิลปะศาสตร์ เป็นหลัก รองลงมาคือผู้ที่จบจากสาย

การปกครอง กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามลำดับ 

รูป 8.4 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสายวิชาการศึกษา 

 

 กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจจริงทั้งหมดมีการกระจายตัวตามประเภทของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียง

เป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้เบื้องต้น รูป 8.5 แสดงจำนวนผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจการขายปลีก 

และ/หรือขายส่งร้อยละ 44 ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 23 ธุรกิจการผลิตร้อยละ 23 ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระใหม่ร้อยละ 10 

รูป 8.5 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประเภทธุรกจิ 
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 ในแบบสำรวจมีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลักในปัจจุบันของผู้ประกอบธุรกิจ รายย่อย

และขนาดเล็ก ว่ามีการประกอบอาชีพส่วนตัวนี้เป็นหลักหรือไม่ หรือเป็นการประกอบธุรกิจในลักษณะของ

อาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประจำในด้านอื่น ซึ่งจากรูป 8.6 จะพบว่าประมาณร้อยละ 

48.81 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก รองลงมาคือการเป็นแม่บ้าน /พ่อบ้านที่ร้อยละ 

17.69 และการเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนที่ร้อยละ 13.83 ตามลำดับ 

รูป 8.6 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลกัษณะการประกอบอาชพี (ซ้าย) และอาชีพก่อนการทำธุรกิจส่วนตัว (ขวา) 

 

  

เมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอื่นก่อนหน้าการประกอบอาชีพส่วนตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน และทำธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันเป็นอาชีพแรก เท่ากับว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลักบางส่วนมีการทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นอาชีพแรก และบางส่วนเคยทำงาน

เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนก่อนที่จะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก 
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หากวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพก่อนการประกอบธุรกิจส่วนตัว และลักษณะ

ของการประกอบอาชีพส่วนตัวในปัจจุบันได้ผลดังแสดงในรูป 8.7 ซึ่งจะพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นหลักเคยประกอบธุรกิจส่วนตัวประเภทอื่นมาก่อน ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวเป็นอาชีพเสริมจากการเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนหรือเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จะมีบางส่วน 

(ประมาณร้อยละ 10-20) ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันนี้เป็นอาชีพแรก แล้วภายหลังการประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวก็ได้มีการตัดสินใจสมัครงานทำงานประจำเพ่ิมเติม 

รูป 8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพก่อนการประกอบธุรกิจส่วนตวั และลักษณะการประกอบอาชพีในปัจจุบัน
นอกเหนือจากการประกอบธุรกจิส่วนตัว 

 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริมในระหว่างเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน ใน

ปัจจุบันนั้น ประมาณร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้เคยเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน และข้าราชการมาก่อน 

ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน ที่เลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวแทนการเป็นลูกจ้างประจำเพราะ

ต้องการความคล่องตัวในการหารายได้ และความสามารถในการบริหารจัดการเวลาเป็นของตัวเอง ส่วนผู้

ประกอบธุรกิจส่วนตัวในระหว่างการเป็นนักเรียนนักศึกษานั้น ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นการประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพแรก 

 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กนี้ครอบคลุมทั้งเจ้าของกิจการที่กำลัง

ศึกษาอยู่ และเจ้าของกิจการที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของระดับการศึกษาในแต่ละกลุ่มจะ

พบว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในระหว่างการศึกษานี้มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 30 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

มัธยมปลาย สะท้อนให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นำมาสู่สภาวะของความทั่วถึงในการ

ริเริ่มการประกอบธุรกิจ (entrepreneur inclusions) มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยลดกำแพงการเข้ามา

แข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมาก ดังแสดงในรูป 8.8 

0.00%

20.00%
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60.00%

80.00%

100.00%

ท าธุรกิจนี้เป็นอาชีพแรก

ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ข้าราชการ/พนักงานของรฐั

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

ท าธุรกิจอื่น
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รูป 8.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการศึกษาและระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 เมื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างตามมิติของขนาดของกิจการจะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยประมาณร้อยละ 80 และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กประมาณร้อยละ 20 

ซึ่งหากวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ จะพบว่าผู้ประกอบธุ รกิจรายย่อยส่วน

ใหญ่เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย และอนุปริญญา ดังแสดงใน

ตาราง 8.6  

ตาราง 8.6 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ 

 1-5 คน 6-10 คน 11-20 คน 21-50 คน 51-100 คน Total 
ประถมต้น 51.22% 39.02% 8.54% 1.22% 0.00% 100.00% 
ประถมปลาย 71.76% 20.00% 5.88% 2.35% 0.00% 100.00% 
มัธยมต้น 71.43% 14.29% 10.00% 2.86% 1.43% 100.00% 
มัธยมปลาย 73.95% 11.76% 11.48% 2.24% 0.56% 100.00% 
อนุปริญญา 66.67% 14.81% 12.46% 5.72% 0.34% 100.00% 
ปริญญาตรี 55.39% 20.38% 15.73% 8.01% 0.49% 100.00% 
ปริญญาโท 44.95% 21.10% 23.85% 6.42% 3.67% 100.00% 
ปริญญาเอก 42.86% 42.86% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 

Grand total 60.80% 18.68% 14.02% 5.85% 0.64% 100.00% 

 

 กลยุทธ์ทางสถิติที่ใช้เพื่อบ่งบอกว่ากลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตัวแปรนั้นมีกลุ่มใดที่สูงโดดเด่นเมื่อเทียบ

กับกลุ่มตัวแปรอื่น คือการเปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในตัวแปรดังกล่าว กับสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างใน

ภาพรวมทั้งหมด หากสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในตัวแปรใดสูงกว่าสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมจึงจะสามารถ

บ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างในตัวแปรดังกล่าวส่วนใหญ่ สามารถบ่งชี้การอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่าง

ชัดเจน ในตาราง 8.6 จึงมีการแรเงาระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการที่สามารถบ่งชี้ขนาดของกิจการได้อย่าง

มีนัยสำคัญ 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

จบการศึกษาแล้ว

ก าลังศึกษา

ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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 เมื่อพิจารณาที่ผู ้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่สำเร็จ

การศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สะท้อนให้ เห็นว่าการเป็นเจ้าของกิจการที่มี

ขนาดที่ใหญ่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่อาจมีส่วนหนึ่งเป็นทักษะความรู้ที่

ได้รับจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

 หากวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขนาดของธุรกิจและประเภทการประกอบธุรกิจจะพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทการขายปลีกและ /หรือขายส่ง และการ

ผลิต จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีขนาดของ

กิจการที่ประมาณ 1-5 คน และ 21-50 คน 

รูป 8.9 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประเภทการประกอบธุรกจิ และขนาด 

 

ในส่วนของระดับรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก พบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของผู้

ประกอบธุรกิจในกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี จะมีเพียงประมาณ ร้อยละ 20 

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงกว่า 1,000,000 บาทต่อปี ดังแสดงในรูป 8.10 

รูป 8.10 การกระจายตัวของระดับรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มตัวอย่าง 
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1-5 คน 6-10 คน 11-20 คน 21-50 คน 51-100 คน

การขายปลีกและ/หรือขายส่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิต ผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่
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น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี 300,000-499,999 บาทต่อปี

500,000-999,999 บาทต่อปี 1,000,000-1,999,999 บาทต่อปี

2,000,000-4,999,999 บาทต่อปี มากกว่า 5,000,000 บาทต่อปี
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 หากวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ิมเติม พบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กท่ีสามารถสร้างรายได้สูงกว่า 

500,000 บาทต่อปีขึ้นไปนั้นส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลักเท่านั้น 

และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ในวัยเรียน (ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรี) จะ มี

ระดับรายไดส้่วนใหญ่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อปี ดังแสดงในรูป 8.11 

 
รูป 8.11 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ และการประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำธุรกิจส่วนตัว 

 

หากวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างระดับรายได้และระดับการศึกษาจะพบว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีระดับรายได้สูงกว่า 

1,000,000 บาทต่อปี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำจะเกี่ยวข้องกับการมีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าหรือ

เท่ากับมัธยมปลายดังแสดงในตาราง 8.7 ที่การแรเงาสีเป็นการสะท้อนสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ระดับ

การศึกษาที่สูงกว่าสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมในแต่ละระดับรายได้ 

ตาราง 8.7 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาของเจ้าของกจิการ และระดับรายได้ของกิจการ 

 

น้อยกว่า 
300,000 
บาทต่อป ี

300,000-
499,999 
บาทต่อป ี

500,000-
999,999 
บาทต่อป ี

1,000,000-
1,999,999 
บาทต่อป ี

2,000,000-
4,999,999 
บาทต่อป ี

มากกว่า 
5,000,000 
บาทต่อป ี

Grand total 

ประถมต้น 5.82% 4.32% 1.40% 0.59% 0.60% 0.00% 4.06% 
ประถมปลาย 4.67% 5.14% 4.67% 2.37% 1.81% 0.00% 4.21% 
มัธยมต้น 4.48% 4.86% 1.40% 1.18% 0.00% 0.00% 3.47% 
มัธยมปลาย 22.97% 14.86% 13.55% 10.65% 7.23% 4.00% 17.69% 
อนุปริญญา 16.68% 11.35% 19.16% 11.83% 9.64% 6.00% 14.72% 
ปริญญาตรี 42.04% 55.14% 53.27% 65.09% 67.47% 60.00% 50.10% 
ปริญญาโท 3.24% 4.32% 5.14% 8.28% 12.65% 26.00% 5.40% 
ปริญญาเอก 0.10% 0.00% 1.40% 0.00% 0.60% 4.00% 0.35% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี

300,000-499,999 บาทต่อปี

500,000-999,999 บาทต่อปี

1,000,000-1,999,999 บาทต่อปี

2,000,000-4,999,999 บาทต่อปี

มากกว่า 5,000,000 บาทต่อปี

ท าธุรกิจปัจจุบันเป็นหลัก ลูกจ้างบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรฐั แม่บ้าน/พ่อบ้าน นักเรียน/นักศึกษา
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของกิจการและประเภทการประกอบธุรกิจจะพบว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ 

และผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีรายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อปี และกลุ่มตัวอย่าง

ประเภทขายปลีกและ/หรือขายส่ง และการผลิตเท่านั้นที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ค่อนข้างสูงดังแสดงใน

รูป 8.12 

รูป 8.12 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ และประเภทการประกอบธุรกิจ 

 

 

8.4 บทสรุป 

 กลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจสำหรับการศึกษาในโครงการศึกษานี้ มีการกระจายตัวที่ใกล้เคียงกับ

แผนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับการสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของขนาด (จำนวนคนทำงาน) ในมิติ

ของพ้ืนที่ และในมิติของประเภทของการประกอบธุรกิจ 

 เมื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

น่าสนใจหลายประการได้แก่ 

1) การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้การริเริ่มดำเนินธุรกิจสามารถทำได้ง่าย และมีต้นทุนที่ถูก 

จนทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กบางส่วนสามารถริเริ่มทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในระหว่าง

การศึกษาในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรี 

2) การประกอบธุรกิจส่วนตัวยังคงต้องอาศัยทักษะความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จึงทำให้ผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่จบการศึกษาในสายธุรกิจ 

การเงิน เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี

300,000-499,999 บาทต่อปี

500,000-999,999 บาทต่อปี

1,000,000-1,999,999 บาทต่อปี

2,000,000-4,999,999 บาทต่อปี

มากกว่า 5,000,000 บาทต่อปี

การขายปลีกและ/หรือขายส่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิต ผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่
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3) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นหลักในปัจจุบันล้วนเคยเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือทำธุรกิจ

อื่นมาก่อน ต้นทุนในการริเริ่มธุรกิจที่ต่ำและต้นทุนจากการเลิกกิจการที่ต่ำในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และช่วยรองรับความเสี่ยง

ด้านรายได้ที่จะเกิดข้ึนกับประชากรในวัยทำงานได้ 

4) ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะพิจารณาจากมิติของจำนวนคนทำงาน หรือระดับ

รายได้ ยังคงมีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับระดับความรู้ความสามารถทางปัญญาที่ได้รับจาก

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปค่อนข้างสูง 

5) ความง่ายในการริเริ่มธุรกิจส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าจะทำให้สามารถสร้างรายได้ที่สูงเสมอไป ผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลักเท่านั้น ที่จะสามารถสร้าง

รายได้ ได้สูงกว่า 1,000,000 บาทต่อปี 

6) ลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระใหม่ (gig workers) ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงมีระดับรายได้

ที่ไม่สูงมากนัก จะมีเพียงบางส่วนที่เป็น outlier เท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงกว่า 5,000,000 

บาทต่อปี 
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บทท่ี 9 วิเคราะห์ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทลั (SME digital literacy) ของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 

9.1 บทนำ 

การวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก (SME digital literacy) ที่

โครงการวิจัยนี้เสนอประกอบด้วยการวัดระดับทักษะความรู้ 5 องค์ประกอบย่อยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ

ประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill 

domain 4) digital business strategy domain และ 5) cybersecurity and data protection domain 

โดยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นที่ชี้แจงอยู่ในบทที่ 5 นั้น ในแต่ละกลุ่มคำถามจะสามารถนำมากำหนดเป็นระดับ

คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 เพ่ือใช้ในการประเมินระดับ digital literacy ในแต่ละองค์ประกอบย่อย 

ในบทนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจระดับ SME digital literacy ในแต่ละองค์ประกอบ

ย่อย และนำเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อทำความ

เข้าใจว่าลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบใดมีระดับทักษะความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกัน 

 

9.2 การวิเคราะห์ระดับ digital literacy ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อมและขนาดเล็กที่นำเสนอในโครงการวิจัยนี้

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได ้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill 

domain 4) digital business strategy domain และ 5) cybersecurity and data protection โดยในส่วน

นี้จะทำการวิเคราะห์ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างว่ามีระดับทักษะในแต่ละองค์ประกอบย่อยอย่างไร  

ในส่วนแรกของการวิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ที่ระดับคะแนนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

แล้วจึงแยกวิเคราะห์เชิงลึกว่ากลุ่มตัวอย่างในลักษณะใดมีคะแนนที่แตกต่างกัน โดยระดับของ digital literacy 

ที่วิเคราะห์นี้จะไม่ใช่ระดับทักษะเฉพาะของเจ้าของกิจการเท่านั้น แต่เป็นระดับที่สะท้อนค่าเฉลี่ยของพนักงาน

ทุกคนในสถานประกอบการที่ประเมินโดยเจ้าของกิจการ เพื่อให้ระดับดังกล่าวเป็นการสะท้อนความสามารถ

ด้านดิจิทัลในระดับองค์กรไม่ใช่ระดับรายบุคคล 
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9.2.1 วิเคราะห์คะแนน SME digital literacy ในแต่ละองค์ประกอบย่อยในภาพรวม 

 ในส่วนของ cognitive domain ซึ ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที ่สะท้อนทักษะทางปัญญาในการคิด

วิเคราะห์ การสร้างภาพเชื่อมโยง และการจดจำนั้น ถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญที่นักวิจัยส่วนใหญ่ค้นพบว่ามี

ผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน และต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

ทักษะดิจิทัลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Nawaz & Kundi, 2010; Iordache, Marien, & Baelden, 2017) 

 จากการประเมินระดับความสามารถในแต่ละประเด็นย่อยของ cognitive domain ได้ผลลัพธ์ระดับ

ทักษะแสดงในรูป 9.1 ซึ่งพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ในภาพรวมมี

ความสามารถในมิติของ multitasking ที่ต่ำที่สุดเพียงประมาณ 2.6 จากระดับ 5 เท่านั้น ซึ่งระดับดังกล่าว

สะท้อนความสามารถในระดับที่มีทักษะดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยได้ใช้ทักษะดังกล่าว ในขณะที่มิติย่อยในด้าน

อื่นส่วนใหญ่จะมีระดับทักษะในภาพรวมใกล้เคียงระดับ 3 ซึ่งหมายถึงความสามารถในการมีทักษะดังกล่าวใน

การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน  

รูป 9.1 ระดับทักษะของพนักงานในสถานประกอบการด้าน cognitive domain 

 

 ในส่วนองค์ประกอบย่อยที่ 2 คือ soft skill domain นั้น เป็นองค์ประกอบย่อยที่ครอบคลุมทักษะ

เสริม หรือทักษะสนับสนุนสำหรับการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ซี่งประกอบด้วย 11 มิติย่อย ตั้งแต่

การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การบริหารความขัดแย้ง การบริหารอารมณ์ 

การสื่อสาร การนำเสนอ การเป็นผู้นำ การบริหารเวลา การทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย โดยรูป 9.2 

แสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนในภาพรวมขององค์ประกอบย่อยที่ 2 นี้ ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกนัที่

ระดับประมาณ 2.9 ถึง 3 ถึงแม้ทักษะการเป็นผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริหารความขัดแย้ งจะอยู่ที่

ประมาณ 2.9 แต่ก็ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากมิติย่อยอ่ืน ๆ  

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3
Multitasking

Memory

Logical thinking

Relationship formation

Listening

Quantitative skills
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รูป 9.2 ระดับทักษะของพนักงานในสถานประกอบการด้าน soft skills 

 

สำหรับองค์ประกอบย่อยที่ 3 digital skill domain ซึ่งเป็นการชี้วัดระดับทักษะการใช้ซอฟต์แวร์

พ้ืนฐานสำหรับการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การจัดการไฟล์ 

การคำนวณด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล การใช้โปรแกรมทำงานในสำนักงาน หรือ

การติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณ์ รูป 9.3 ที่แสดงผลของการสำรวจพบว่า ระดับทักษะในแต่ละมิติย่อยมีความ

แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยทักษะด้านการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ มีระดับทักษะที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 

เท่านั ้น ในขณะที ่ระดับทักษะที่ส ูงโดดเด่นจะกระจุกตัวเฉพาะทักษะที่เกี ่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ใน

ชีวิตประจำวันเช่น search engine, file management, messaging apps, e-mail และ social media 

รูป 9.3 ระดับทักษะของพนักงานด้าน digital skill domain 

 

 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยที่ 4 digital business strategy domain ซึ่งเกี ่ยวกับระดับทักษะ

ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเช่น search engine 

2.7

2.8

2.9

3

3.1
Analytical thinking

Life long learning

Creativity

Conflict management

Emotion management

CommunicationPresentation

Leadership

Time management

Teamwork

Networking

2
2.25
2.5

2.75
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Search engine
File knowledge
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Image edit

Video edit

Software installation

Computing language

Device connectivity
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optimization, digital marketing, supply chain management หรือ e-payment เป็นต้น รูป 9.4 แสดง

ให้เห็นว่าระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวของพนักงานเฉลี่ยในองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กอยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียงระดับ 2 เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่อาจจะเคยได้ยิน ได้ทดลองประยุกต์ใช้ แบบ

ลองผิดลองถูก แต่ไม่เคยนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการประกอบธุรกิจ 

รูป 9.4 ระดับการมีพนักงานเฉพาะเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ และระดับทักษะเฉลี่ยของพนักงานในสถาน
ประกอบการ 

 

 เนื่องจากระดับทักษะความรู้ดังกล่าวอาจประเมินได้ว่าเป็นทักษะความรู้จำเพาะ พนักงานในสถาน

ประกอบการอาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในแบบสำรวจจึงมีการสอบถามเพิ่มเติมว่า

สถานประกอบการได้มีการจ้างพนักงานเฉพาะทางเพื่อดำเนินงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในประเด็น

ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจ้างพนักงานเฉพาะมาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเลย สัดส่วนของ

สถานประกอบการที่มีการว่าจ้างในแต่ละประเด็นน้อยกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ที่มีการจ้าง

พนักงานเฉพาะสูงสุดกระจุกตัวอยู่ที่กลยุทธ์ธุรกิจด้านการตลาดดิจิทัล การสร้าง digital content และการใช้

งาน accounting software เท่านั้น 

 นอกจากกลยุทธ์ธุรกิจแบบดิจิทัลข้างต้น ในแบบสำรวจยังมีการสอบถามระดับความรู้ความเข้าใจใน

กลยุทธ์พื้นฐานของการประกอบธุรกิจเช่นความเข้าใจในการวิเคราะห์ลูกค้า การบริหารความเสี่ยง การ

วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ หรือการสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ เป็นต้น รูป 9.5 แสดงผลลัพธ์ในลักษณะ

เดียวกับกลยุทธ์ธุรกิจแบบดิจิทัลที่ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานในการประกอบ

ธุรกิจอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการว่าจ้างพนักงานเฉพาะเพื่อวิเคราะห์
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ลูกค้า คิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการสร้างกลยุทธ์การตลาด อยู่ในสัดส่วนที่

สูงขึ้นที่ประมาณร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

รูป 9.5 สัดส่วนการมีพนักงานเฉพาะเพ่ือทำงานกลยุทธ์พื้นฐานในการประกอบธุรกจิ และระดับทกัษะเฉลี่ยของพนักงาน
ในองค์กร 

 

 ในส่วนขององค์ประกอบย่อยที่ 5 cybersecurity and data protection ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่มี

ความสำคัญในการป้องกันเหตุไม่คาดฝัน พบว่าความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ การป้องกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันที่ ระดับ

คะแนนประมาณ 2.4  

รูป 9.6 ระดับทักษะเฉลี่ยด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมลู 

 

 เมื่อมีการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการดำเนินการในสถานประกอบการเพ่ือป้องกัน

ภัยทางไซเบอร์ และป้องกันข้อมูลรั่วไหล รูป 9.7 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน
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ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้วิธีการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลผ่านการจำลองสถานการณ์ ไม่รู้วิธีการเข้ารหัส

ข้อมูล หรือการใช้ VPN เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมป้องกันภัยทางไซเบอร์ในระดับ

องค์กร แต่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยส่วนใหญ่ยังคงป้องกันภัยทางไซเบอร์ในระดับบุคคล

เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้ cloud database หรือการ update software อยู่เป็นประจำ 

อย่างไรก็ตามสัดส่วนของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมพื้นฐานเหล่านี้ยังต่ำมากแค่เพียงร้อยละ 50-60 

ของสถานประกอบทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 

รูป 9.7 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการดำเนินกิจกรรมด้าน Cybersecurity and Data protection 

 

 ภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยจึงค่อนข้างสูง โดยมี

สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีภัยทางไซเบอร์อย่างใดอย่างหนึ่งสูงถึงร้อยละ 40 ของสถานประกอบการ

ทั ้งหมดในกลุ ่มตัวอย่าง และภัยทางไซเบอร์ที ่พบมากที่สุดคือ phishing ซึ ่งหมายถึงการได้รับข้อความ

หลอกลวงเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และ pharming ซึ่งหมายถึงการได้รับ web link ที่นำไปสู่เว็บไซต์ 

หลอกลวงเพ่ือแอบเก็บข้อมูลส่วนตัว ดังแสดงในรูป 9.8 

รูป 9.8 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีประสบภัยทางไซเบอร์ 
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9.2.2 วิเคราะห์คะแนน SME digital literacy เชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบย่อยด้านดิจิทัล 

 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กในประเทศไทยมีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลพ้ืนฐาน ด้านการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ และด้านการ

ป้องกันภัยทางไซเบอร์อย่างไร ในส่วนนี้จึงทำการวิเคราะห์ระดับคะแนนจำแนกตามมิติของประเภทการ

ประกอบธุรกิจ ระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ และลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัวว่าเป็นอาชีพหลัก

หรืออาชีพเสริม  

 รูป 9.9 แสดงให้เห็นว่าระดับทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่มีระดับทักษะที่

สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กประเภทอ่ืน โดยระดับที่สูงมากขึ้นนี้มีนัยสำคัญทาง

สถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วย Duncan’s multiple range test  

รูป 9.9 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital skill domain จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 

 รูป 9.9 ยังบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มมีระดับทักษะดิจิทัลที่สูง

กว่าผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิต และการขายปลีกและ/หรือขายส่ง ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตถือเป็นผู้

ประกอบธุรกิจที่มีระดับทักษะความรู้ดิจิทัลพื้นฐานที่ต่ำที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กด้านการผลิตส่วนใหญ่ยังคงมีการทำธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมเป็นหลัก และยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

นำซอฟต์แวรพ้ื์นฐานบางด้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 เมื่อจำแนกระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนทำงานเฉลี่ยในองค์กร ตามระดับการศึกษาของเจ้าของ

กิจการพบว่าเจ้าของกิจการที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จะมีการสร้างธุรกิจที่คนในองค์กรมี

ระดับทักษะดิจิทัลพื้นฐานสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเจ้าของกิจการในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาลง

มาดังแสดงในรูป 9.10 โดยระดับทักษะที่ 3.5 ถึง 4 นี้สะท้อนว่าพนักงานเฉลี่ยขององค์กรสามารถทำกิจกรรม

ดังกล่าวได้เอง และใช้ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่จำเป็นได้ทั้งหมด 
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รูป 9.10 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital skill domain จำแนกตามระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ 

 

 ความแตกต่างของระดับทักษะดิจิทัลพื้นฐานนี้ยังคงเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างบริษัทเอกชน กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก 

และเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน ดังแสดงในรูป 9.11 อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แสดงอยู่ในรูป 9.11 นี้ อาจเป็นผลลัพธ์ที่

ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรด้านระดับการศึกษา ที่ส่งผลทำให้สถานประกอบการที่เจ้าของกิจการเป็นนักเรียน/

นักศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างบริษัทเอกชน มีระดับทักษะที่สูงเพราะคนเหล่านี้มักจะมีระดับการศึกษาตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

รูป 9.11 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital skill domain จำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ (อาชีพหลัก หรืออาชีพ
เสริม) 

 

 ในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ (digital business strategy domain) รูป 9.12 

แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ มีระดับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจที่สูงอย่างมี

นัยสำคัญเมื ่อเทียบกับผู ้ประกอบธุรกิจด้านอื ่นในหลายมิติทั ้งการใช้ online meeting, social media 
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management, web link, e-commerce, e-payment, e-invoicing แ ล ะ  customer relationship 

management ซึ่งล้วนเป็นกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

รูป 9.12 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital business strategy domain จำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจ 

 

 แต่เมื่อวิเคราะห์จำแนกระดับคะแนนทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ตามระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ รูป 9.13 พบว่าถึงแมเ้จ้าของกิจการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมี

ระดับคะแนนที่สูงกว่าระดับการศึกษาที่ต่ำกว่า แต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหมือนทักษะพื้นฐานดิจิทัลที่

แสดงในรูป 9.10 ก่อนหน้านี้ แต่ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้จะสูงขึ้นอย่าง

โดดเด่นเฉพาะสถานประกอบการที่เจ้าของกิจการมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น สะท้อนให้

เห็นว่าองค์ประกอบย่อยที่ 4 digital business strategy domain ต้องการระดับความรู้แบบบูรณาการหลาย

ศาสตร์มากยิ่งข้ึน ทำให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ประสบปัญหาในการสร้างภาพความเชื่อมโยง 

และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ 

รูป 9.13 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital business strategy domain จำแนกตามระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ 
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 ถึงแม้การวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจด้าน digital business strategy domain จะมีแนวโน้ม

สูงสำหรับเจ้าของกิจการที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ดังแสดงในรูป 9.14 แต่ไม่ได้เป็นระดับที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเม่ือเทียบกับเจ้าของกิจการประเภทอ่ืน จะมีเฉพาะความรู้ด้าน online meeting และ e-commerce 

เท่านั้นที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ 

รูป 9.14 ระดับทักษะความรู้ในมิติ digital business strategy domain จำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ (อาชีพ
หลัก และอาชีพเสริม) 

 

 หากวิเคราะห์ที่ระดับความรู้ด้าน cybersecurity and data protection จำแนกตามประเภทของ

การประกอบธุรกิจจะพบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลอื่น ที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระใหมม่ี

ระดับทักษะความรู้สูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตมีระดับความรู้ที่

ต่ำที่สุด ดังแสดงในรูป 9.15 

รูป 9.15 ระดับทักษะความรู้ในมิติ cybersecurity and data protection domain จำแนกตามประเภทการประกอบ
ธุรกิจ
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ยังเป็นระดับคะแนนที่ค่อนข้างต่ำเพราะเป็นเพียงความรู้พอประมาณ และใช้ลดความเสี่ยงในการประกอบ
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ธุรกิจบ้าง แต่ยังไม่สามารถทำให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกจนเป็นที่น่าพอใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการมีระดับ

ความรู้ในระดับสูงจนนำมาใช้ป้องกันภัยทางไซเบอร์ในองค์กรจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กที่มีเจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น ดังแสดงในรูป 9.16 

รูป 9.16 ระดับทักษะความรู้ในมิติ cybersecurity and data protection domain จำแนกตามระดับการศึกษาของ
เจ้าของกิจการ 

 

 สำหรับระดับคะแนนด้าน cybersecurity and data protection จำแนกตามลักษณะการประกอบ

ธุรกิจพบว่า เจ้าของกิจการที่ทำธุรกิจเป็นอาชีพเสริมโดยปัจจุบันเป็นนักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้างบริษัทเอกชน 

และข้าราชการจะมีระดับคะแนนที่สูงกว่าเจ้าของกิจการที่ประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นอาชีพหลักเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น และเจ้าของกิจการที่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีระดับความรู้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลต่ำที่สุดดัง

แสดงในรูป 9.17 

รูป 9.17 ระดับทักษะความรู้ในมิติ cybersecurity and data protection domain จำแนกตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ (อาชีพหลกั และอาชีพเสริม) 
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 9.2.3 วิเคราะห์ Principal Component Analysis เพื่อสร้างคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบ

ย่อยของ SME digital literacy 

 ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นนั้น เป็นการวิเคราะห์ด้วยการใช้ข้อมูลดิบ นำมา

คำนวณหาค่าเฉลี่ยของผลคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นย่อยของ

แต่ละองค์ประกอบไม่สามารถทำให้เห็นภาพรวมของระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) 

ดังนั้นจึงมีการนำวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Principal Component Analysis (PCA) มาใช้ในการวิเคราะหห์า

ค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อย (wi) เพ่ือคำนวณเป็นผลคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังแสดง

ในสมการ 9.1 

สมการ 9.1 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖 = ∑ (𝑤𝑗 ∙ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑗)𝑛
𝑗=1  

แนวทางการวิเคราะห์หาค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อย (wi) ในสมการ 9.1 นี้ได้มีการชี้แจง

อย่างละเอียดในบทที่ 7 ที่เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการคำนวณหาค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อย 

โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ PCA เพ่ือหา components ที่สามารถอธิบายความผันแปรรวมของผลคะแนนใน

องค์ประกอบดังกล่าวได้มากที่สุด แล้วนำค่า factor loadings ของ components ดังกล่าวมาคำนวณต่อไป

เพ่ือให้เป็นค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อย 

 จากการคำนวณในขั้นตอนดังกล่าวสำหรับผลคะแนนในองค์ประกอบของ cognitive domain ได้ผล

ดังแสดงในตาราง 9.1 ซึ่งจะพบว่า ประเด็นย่อยต่าง ๆ ในองค์ประกอบนี้สามารถนำมาสร้าง component ที่ดี

ที่สุดได้ 1 component และจากค่า loading ของแต่ละประเด็นย่อยใน component ดังกล่าวนำมาคำนวณ

เป็นค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับการหาผลคะแนนรวมพบว่า ค่าถ่วงน้ำหนักในมิติของ multitasking มีค่าถ่วงน้ำหนัก

ที่น้อยที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลคะแนนด้าน multitasking ไม่สามารถอธิบายการจัดลำดับคะแนนรวม

ในองค์ประกอบ cognitive domain ได้ดีมากนัก ดังนั้นผลคะแนนรวมจึงขึ้นอยู่กับระดับทางปัญญาที่เกี่ยวกับ

ความจำ การคิดเชิงตรรกะ การสร้างความสัมพันธ์ และการจับใจความมากกว่า 

ตาราง 9.1 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยใน cognitive domain 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 
1 4.890 81.505 81.505  Multitasking 0.825 13.92% 
2 .379 6.319 87.825  Memory 0.923 17.41% 
3 .250 4.161 91.986  Logical thinking 0.923 17.42% 
4 

.192 3.206 95.191 
 Relationship 

formation 
0.930 17.68% 

5 .155 2.585 97.777  Listening 0.916 17.16% 
6 .133 2.223 100.000  Quantitative skills 0.896 16.41% 
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  เมื่อวิเคราะห์หาค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับการคำนวณคะแนนในองค์ประกอบย่อยที่ 2 soft skill domain 

พบว่ามีเพียง component เดียวที่สามารถอธิบายความผันแปรรวมของผลคะแนนได้ดีที ่สุด และค่าถ่วง

น้ำหนักในแต่ละประเด็นย่อยของทักษะเสริมมีความใกล้เคียงกันดังแสดงในตาราง 9.2 สะท้อนว่าทักษะ soft 

skills ในด้านต่าง ๆ มีความสำคัญในการบ่งชี้ระดับทักษะรวมที่เท่ากัน  

ตาราง 9.2 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยใน soft skill domain 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 
1 8.763 79.667 79.667  Analytical thinking .884 8.92% 
2 .355 3.223 82.891  Lifelong learning .890 9.04% 
3 .292 2.657 85.548  Creativity .897 9.17% 
4 .256 2.330 87.878  Conflict management .893 9.09% 
5 .241 2.194 90.073  Emotion management .888 9.00% 
6 .213 1.934 92.007  Communication .904 9.33% 
7 .206 1.877 93.884  Presentation .888 8.99% 
8 .188 1.706 95.590  Leadership .896 9.16% 
9 .170 1.545 97.135  Time management .896 9.16% 
10 .168 1.530 98.664  Teamwork .901 9.26% 
11 .147 1.336 100.000  Networking .881 8.86% 

 

 ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยที่ 3 digital skill domain พบผลลัพธ์ที่มีค่า component เดียว

ที่อธิบายทักษะรวมได้ดีที่สุด และค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อยไม่ได้แตกต่างกันมากนักอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 6 – 7 ยกเว้นทักษะดิจิทัลประเภทความเข้าใจในการใช้ภาษา computer coding ที่ทักษะดังกล่าว

ไม่ใช่ทักษะที่จะสามารถอธิบายความแตกต่างของทักษะดิจิทัลรวมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็กได้ ดังแสดงในตาราง 9.3  

สาเหตุที่ผลการวิเคราะห์เป็นเช่นนี้เพราะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยไม่ได้มี

ทักษะด้าน computer coding เหมือนกันทั้งอุตสาหกรรม (ซึ่งอาจสะท้อนว่าเป็นทักษะที่ไม่มีความจำเป็น

สำหรับการประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย) ดังนั้นค่าถ่วงน้ำหนักจากประเด็นดังกล่าวจึง

ไม่มีความสำคัญในการกำหนดทักษะรวมของ digital skill domain 

  



 

231 
 

ตาราง 9.3 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยใน digital skill domain 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 
1 11.542 76.944 76.944  Search engine .868 6.52% 
2 .998 6.651 83.596  File knowledge .891 6.88% 
3 .421 2.807 86.402  Trust evaluation .895 6.95% 
4 .306 2.039 88.441  File management .901 7.04% 
5 .279 1.859 90.300  Quantitative software .889 6.85% 
6 .207 1.382 91.681  Messaging apps .865 6.48% 
7 .185 1.230 92.912  Email .911 7.19% 
8 .169 1.124 94.035  Social media .878 6.68% 
9 .164 1.094 95.129  Identity management .909 7.17% 
10 .149 .992 96.121  Office software .906 7.11% 
11 .140 .936 97.057  Image edit .906 7.12% 
12 .132 .883 97.940  Video edit .881 6.72% 
13 .126 .843 98.783  Software installation .878 6.67% 
14 .098 .652 99.435  Computing language .687 4.10% 
15 .085 .565 100.000  Device connectivity .867 6.51% 

 

 ส่วนกลุ่มคำถามภายใต้ digital business strategy domain ที่เป็นทักษะความรู้ด้านความเข้าใจกล

ยุทธ์ทางธุรกิจพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินการด้วยนั้น พบว่าสามารถ

หา components ที่อธิบายความผันแปรรวมของผลคะแนนได้ 3 components ซึ่งเมื่อใช้เทคนิค Varimax 

ในการหาค่า factor loading พบว่า component 1 เกี่ยวกับระดับความเข้าใจในกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลด้านการ

จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น component 2 เป็น component ที่เกี่ยวกับระดับความรู้

ความเข้าใจในกลยุทธ์ธุรกิจด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับเทคนิคทางการตลาด การทำธุรกรรมดิจิทัล และการเข้าถึง

ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และ component 3 เกี่ยวกับระดับความรู้ในกลยุทธ์ธุรกิจพื้นฐานเช่น

การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ดังแสดงในตาราง 9.4 ที่มีการแรเงากลุ่มคำถามที่มีค่า 

factor loading สูงในแต่ละ component 

 นอกจากการหมุนแกนด้วย varimax ที่เป็นวิธีการหลักในการวิเคราะห์ PCA โครงการวิจัยนี้ได้มีการ

ทดลองหมุนแกนด้วย oblique ที่เป็นการหมุนแกนโดยไม่ได้บังคับให้แต่ละ component จะต้องตั้งฉาก

ระหว่างกัน (ไม่ได้เป็น orthogonal) โดยผลของการหมุนแกนด้วย oblique ได้ผลที ่ไม่แตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญเม่ือเทียบกับ varimax ดังแสดงในภาคผนวก ข ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จึงเลือกใช้การคำนวณค่าถ่วง

น้ำหนักจากการหมุนแกนด้วย varimax 
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ตาราง 9.4 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยใน digital business strategy domain 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings   Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 Component 2 Component 3 
1 12.433 54.056 54.056  Digital content creation .312 .664 .261 3.56% 
2 2.352 10.226 64.282  Digital marketing .215 .751 .257 4.55% 
3 1.073 4.665 68.946  Omnichannel/O2O strategy .271 .789 .152 5.02% 
4 .788 3.427 72.373  SEO .248 .782 .237 4.94% 
5 .692 3.008 75.382  Social media management .212 .818 .220 5.39% 
6 .534 2.321 77.703  Web link and QR code .196 .815 .182 5.36% 
7 .506 2.202 79.904  Visualization .223 .788 .240 5.01% 
8 .474 2.059 81.963  Process aumotation .221 .765 .255 4.73% 
9 .424 1.844 83.807  Online meeting .711 .220 .212 4.08% 
10 .384 1.671 85.479  e-commerce .757 .243 .225 4.62% 
11 .350 1.522 87.000  Supply chain management .739 .188 .278 4.41% 
12 .324 1.408 88.408  Accounting software .738 .244 .292 4.39% 
13 .313 1.362 89.770  CRM .758 .292 .174 4.64% 
14 .280 1.219 90.989  e-payment .733 .228 .234 4.33% 
15 .272 1.184 92.173  e-invoicing .749 .234 .288 4.53% 
16 .257 1.119 93.292  Economic analysis .720 .197 .335 4.19% 
17 .251 1.092 94.384  Customer analysis .680 .263 .346 3.73% 
18 .246 1.068 95.452  Marketing knowledge .474 .293 .580 2.72% 
19 .239 1.037 96.489  Process optimization .434 .306 .669 3.61% 
20 .218 .947 97.435  Digital business model .379 .303 .703 3.99% 
21 .210 .915 98.351  Accounting and finance .391 .314 .688 3.82% 
22 .202 .876 99.227  Project feasibility .329 .285 .695 3.90% 
23 .178 .773 100.000  Risk management .269 .294 .746 4.49% 
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การแบ่งแยกประเด็นย่อยภายใต้ digital business strategy domain ออกเป็น 3 components นี้

สอดคล้องกับทฤษีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก 

กล่าวคือ component 2 ที่เกี ่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มทักษะความรู้สำหรับผู้

ประกอบธุรกิจรายใหม่ และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการสร้างยอดขายเพ่ิมเติมจากช่องทางดิจิทัล 

ในขณะที่ component 1 ที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร เปรียบเสมือนเป็นกลยุทธ์ดิจิทัลขั้น

สูงขึ้นจากการเพิ่มยอดขายจากช่องทางดิจิทัล เพราะผู้ประกอบธุรกิจเริ่มหันมาหาวิธีการจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ส่วน component 3 ที ่สะท้อนความรู ้ด ั ้งเด ิมในการประกอบธุรกิจนั ้น เป็น 

component ที่บ่งชี้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กบางกลุ่มอาจไม่มีทักษะกลยุทธ์เชิงดิจิทัลมากนัก 

แต่มีทักษะกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดั้งเดิมจนธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบเดิมได้ 

 ในองค์ประกอบสุดท้ายของ SME digital literacy ที่เก่ียวกับ cybersecurity and data protection 

พบ components ที ่สำค ัญ 2 components โดย component ที ่  1 จะเก ี ่ยวก ับระด ับความร ู ้ด ้ าน 

cybersecurity และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล ในขณะที่ component ที่ 2 เกี่ยวกับผล

คะแนนด้านการดำเนินกิจกรรมที่ลดวามเสี่ยงด้าน cybersecurity ขององค์กร และการพบเจอเหตุการณ์ดา้น 

cybersecurity ดังแสดงในตาราง 9.5 

ตาราง 9.5 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยใน cybersecurity and data protection domain 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings  Score 
weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 
1 

Component 
2 

1 4.010 66.835 66.835  PDPA knowledge 0.924 0.095 18.02% 
2 1.101 18.353 85.189  Cyber security protection 0.912 0.228 17.55% 
3 .410 6.825 92.014  Cyber security knowledge 0.911 0.188 17.51% 
4 .191 3.183 95.196  Right of digital contents 0.93 0.162 18.25% 
5 .155 2.587 97.783  Cyber protection activities 0.502 0.685 9.90% 
6 .133 2.217 100.000  Cyber incidences -0.019 -0.943 18.77% 

 

 เมื่อได้มีการวิเคราะห์ Principal Component Analysis ของแต่ละองค์ประกอบย่อย แล้วนำมาหา

ค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อคำนวณเป็นผลคะแนนรวมตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นที่เรียบร้อย ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ

วิเคราะห์ผลคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบย่อยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในกลุ่ม

ตัวอย่างที่จำแนกตาม 4 มิติได้แก่ 1) จำแนกตามพื้นที่ของการประกอบธุรกิจ 2) จำแนกตามระดับการศึกษา

ของเจ้าของกิจการ 3) จำแนกตามขนาด และ 4) จำแนกตามประเภทกิจการ 
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 ตาราง 9.6 แสดงค่าผลคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy สำหรับผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่ โดยสีแรเงาในตารางแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ของผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มตัวอย่างย่อย ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

กรุงเทพมหานครมีระดับคะแนนทักษะใน 3 องค์ประกอบย่อยแรกที่สูงโดดเด่น แต่ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้

มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกลยุทธ์เชิงธุรกิจ และความรู้ความ

เข้าใจด้าน cybersecurity and data protection มากนัก 

ตาราง 9.6 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของ SME digital literacy ตามพ้ืนที่ของการประกอบธุรกิจ 

ภาค Cognitive domain Soft skill domain Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & 
data protection 
domain 

เหนือ 2.9316 3.0795 2.8550 2.0498 2.6945 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.9362 3.1042 3.2653 2.4330 3.0222 

กรุงเทพฯ 3.2383 3.4167 3.4455 2.3275 2.9074 

ภาคกลาง 2.6700 2.7323 2.6322 2.0172 2.6731 

ภาคตะวันออก 2.5761 2.7310 2.7772 2.3362 2.7914 

ภาคใต้ 2.8907 2.9858 3.0662 1.9923 2.8142 

หมายเหตุ สีแรเงาสะท้อนความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วย multiple range test 

  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยยังคงไม่สามารถยกระดับธุรกิจที่

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกิจการ และหา

แนวทางป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้ดีมากนัก ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกคือกลุ่ม

พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มมีปญัหาด้าน digital literacy ในการประกอบธุรกิจมากที่สุด 

 แต่เมื่อวิเคราะห์ระดับผลคะแนน SME digital literacy จำแนกตามระดับการศึกษาของเจ้าของ

กิจการ พบผลที่น่าสนใจว่าเจ้าของกิจการที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับคะแนนในแต่ละ

องค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy ที่สูงโดดเด่นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับเจ้าของ

กิจการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอนุปริญญา

ไม่สามารถทำให้ระดับความรู้ด้านดิจิทัลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสงในตาราง 9.7 
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ตาราง 9.7 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของ SME digital literacy ตามระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ 

ระดับการศึกษา Cognitive domain Soft skill domain Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & data 
protection domain 

ประถมต้น 2.4352 2.7033 1.7486 1.8179 2.1633 

ประถมปลาย 2.5570 2.6757 2.4872 1.8952 2.6318 

มัธยมต้น 2.5420 2.7751 2.5151 2.0208 2.7243 

มัธยมปลาย 2.6029 2.7488 2.6642 2.0509 2.7012 

อนุปริญญา 2.4566 2.6380 2.4248 2.0065 2.4012 

ปริญญาตร ี 3.0617 3.1624 3.3156 2.3016 2.9798 

ปริญญาโท 3.5055 3.5344 3.7260 2.5960 3.1792 

ปริญญาเอก 3.3341 2.8954 4.2560 3.2871 4.0595 

หมายเหตุ สีแรเงาสะท้อนความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วย multiple range test 

ในส่วนของความแตกต่างของผลคะแนนตามขนาดของกิจการพบว่า สถานประกอบการที่มีจำนวน

คนทำงานสูงในช่วง 51-100 คน จะทำให้ระดับทักษะความรู้ SME digital literacy ของสถานประกอบการสูง

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดที่เล็กกว่า ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้ยืนยันว่าการเติบโตของกิจการจนมี

ขนาดที่ใหญ่ขึ้นต้องอาศัยทักษะความรู้ด้านดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจเชิงดิจิทัล และการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่

สูงขึ้น ดังนั้น SME digital literacy ที่นำเสนอในโครงการศึกษานี้สามารถเป็นเครื่องมือชี้วัดในการกำหนดเป็น

เป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กได้ว่าหากมีการประเมินระดับทักษะอยู่ในระดับต่ำ 

เจ้าของกิจการจะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถยกระดับองค์กรเป็นองค์กรที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้

มิเช่นนั้นแล้วจะติดกับดักกับการประกอบธุรกิจในระดับเล็กเช่นเดิม 

ตาราง 9.8 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของ SME digital literacy ตามขนาดของกจิการ 

ขนาดของกิจการ Cognitive domain Soft skill domain Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & data 
protection domain 

1-5 คน 2.8099 2.9497 2.9676 2.1787 2.7543 

6-10 คน 2.7478 2.8660 2.8387 2.1929 2.8171 

11-20 คน 3.1027 3.2280 3.1382 2.2620 2.9649 

21-50 คน 2.9816 2.9753 2.9242 1.9600 2.8237 

51-100 คน 3.1054 3.5246 3.4371 2.5797 3.2604 

หมายเหตุ สีแรเงาสะท้อนความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วย multiple range test  

เมื ่อวิเคราะห์แบ่งกลุ ่มผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กตามประเภทของกิจการพบว่า ผู้

ประกอบอาชีพอิสระใหม่เท่านั้นที่มีผลคะแนนในทุกองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy ที่สูงอย่างมี

นัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจในประเภทอื่นดังแสดงในตาราง 9.9 อย่างไรก็ตามระดับที่สูงขึ้นอย่างมี
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นัยสำคัญนี้ไม่ได้สูงมากนักเมื่อพิจารณาที่ระดับของคะแนน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า SME digital literacy 

ของแต่ละประเภทผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 

ตาราง 9.9 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของ SME digital literacy ตามประเภทการประกอบธุรกจิของกจิการ 

ประเภทของ
กิจการ 

Cognitive domain Soft skill domain Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & data 
protection domain 

บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

2.8366 2.9717 3.0083 2.1926 2.8590 

การผลิต 2.8538 2.9663 2.8448 2.0774 2.7070 

การขายปลีก
และ/หรือขายส่ง 

2.8144 2.9433 2.9500 2.1810 2.7691 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระใหม่ 

3.0316 3.1647 3.2208 2.4019 3.0302 

หมายเหตุ สีแรเงาสะท้อนความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์ด้วย multiple range test 

  

อีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์ว่าผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ SME digital 

literacy นี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ตาราง 9.10 แสดงผลที่น่าสนใจว่า ระดับทักษะ

ทางปัญญา (cognitive domain) มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูงกับการมีระดับผลคะแนนด้านทักษะ

สนับสนุน (soft skill domain) และทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (digital skill domain) ซึ่งผลลัพธ์นี้ยืนยันการค้นพบ

ของนักวิชาการหลายรายว่าการส่งเสริมทักษะความรู้ทางปัญญาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการ

ต่อยอดของทักษะด้านอื่น ๆ ในการดำรงชีวิต และทักษะด้านดิจิทัลเฉพาะทาง (Nawaz & Kundi, 2010; 

Iordache, Marien, & Baelden, 2017) 

ตาราง 9.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy 

 

Cognitive 
domain 

Soft skill 
domain 

Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & data 
protection domain 

Cognitive domain 1 0.813** 0.619** 0.344** 0.478** 

Soft skill domain 0.813** 1 0.662** 0.361** 0.492** 

Digital skill domain 0.619** 0.662** 1 0.436** 0.627** 

Digital business 
strategy domain 0.344** 0.361** 0.436** 1 0.435** 

Cybersecurity & data 
protection domain 0.478** 0.492** 0.627** 0.435** 1 

หมายเหตุ * หมายถึงการมีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่าสัมประสิทธ์ิแตกต่างจากศูนย์ด้วยความน่าเชื่อถือมากกว่า 95% 
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 นอกจากนี้ระดับความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลพื้นฐาน มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดทักษะความรู้

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ cybersecurity and data protection ร่วมด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีระดับทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่ดีมากข้ึน จะมาพร้อมกับการรู้วิธีในการบริหารความ

เสี่ยงภัยทางไซเบอร์ และการจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลที่สถานประกอบการเผชิญ ซึ่งช่วยให้การประกอบธุรกิจมี

ความเสี่ยงประเภท fat tail จากภัยทางไซเบอร์ที่น้อยลง 

 อย่างไรก็ตามความรู ้ความเข้าใจของกลยุทธ์ธุรกิจที ่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เปรียบเสมือนเป็นองค์ความรู้ที่แยกออกมาอีกแขนงอย่างชัดเจน และเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่มี

การเรียนเฉพาะทางในหลักสูตร หรืองานสัมมนาในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น องค์ความรู้กลยุทธ์ธุรกิจด้านดิจิทัลนี้มี

ความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยยกระดับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กให้มีความ

เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ดังนั้นผู้วางนโยบายและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องจึงควรเร่งส่งเสริมให้ความรู้ในประเด็น digital business strategy domain อย่างเร่งด่วน 

 

9.3 วิเคราะห์ cluster analysis เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยตาม

ระดับ SME digital literacy 

 ถึงแม้การวิเคราะห์ผลคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy ที่แสดงอยู่ใน

หัวข้อ 9.2.3 จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในลักษณะใดจะมีระดับ 

digital literacy ที่สูง แต่การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่มตัวอย่างทีละมิติ และแยก

ตามระดับคะแนนของแต่ละองค์ประกอบย่อย ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางสถิติแบบบูรณาการที่มีการควบคุม

ลักษณะต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจพร้อมกัน 

 ดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า k-mean clustering เพ่ือจำแนกผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยออกเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะมีระดับคะแนน SME 

digital literacy ทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การแบ่งกลุ่มย่อยด้วยวิธี k-mean 

clustering นี้จะไม่มีการกำหนดสมการตายตัวสำหรับการแบ่งกลุ่ม แต่จะเป็นเทคนิคที่พยายามทำให้ผล

คะแนนทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยของกลุ่มตัวอย่างภายในกลุ่มเดียวกันมีความใกล้กันมากที่สุด และต่างกลุ่มมี

ความแตกต่างกันมากที่สุด 

 เมื ่อนำผลคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบย่อยมาทำการแบ่งกลุ ่มด้วย k-mean clustering และ

กำหนดการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มพบผลลัพธ์ดังแสดงในตาราง 9.11 โดยในกลุ่มย่อยที่ 1 ถือเป็นกลุ่มย่อยที่มีผล

คะแนน SME digital literacy สูงที่สุดในทุกองค์ประกอบ ส่วนกลุ่มย่อยที่ 2 มีผลคะแนนสูงในองค์ประกอบที่
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เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลพื้นฐานและการป้องกันภัยทางไซเบอร์ กลุ่มย่อยที่ 3 มีคะแนนสูงเฉพาะทักษะพื้นฐานใน

การประกอบอาชีพ (cognitive และ soft skill domain) ในขณะที่กลุ ่มย่อยที ่ 4 มีคะแนนต่ำที ่สุดในทุก

องค์ประกอบย่อย 

ตาราง 9.11 ผลการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มด้วย k-mean clustering 

  

Cluster 

1 2 3 4 

Cognitive domain 4.09 2.95 3.26 2.00 

Soft skill domain 4.21 3.19 3.33 2.10 

Digital skill domain 4.33 3.85 2.61 2.00 

Digital business strategy domain 3.32 2.08 1.89 1.91 

Cybersecurity & data protection domain 3.71 3.22 2.53 2.29 

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 16.85% 22.66% 20.94% 39.56% 

 

 ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศจึงสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มก้อนใน

รูปแบบของ quadrant ตามแกน X ที่เรียกว่าทักษะความรู้ดิจิทัลด้านการประกอบธุรกิจ และแกน Y ที่เรียกว่า

ทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ตามรูป 9.18 โดยกลุ่มย่อยที่ 1 สามารถเรียกได้ว่าเป็น Digital 

expert ในขณะที่กลุ่มย่อยที่ 2 เรียกว่า digital first กลุ่มย่อยที่ 3 เรียกว่า business first และ กลุ่มย่อยที่ 4 

เรียกว่า digital infant จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะพบว่ามีเพียงร้อยละ 16.85 เท่านั้นที่เป็น digital expert 

และมีมากถึงร้อยละ 40 ที่เป็น digital infant 

รูป 9.18 ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยจำแนกตามระดับ SME digital literacy 

 ทักษะความรู้ดิจิทัลด้านการประกอบธรุกิจ  

ทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบ

อาชีพ 

Digital 

expert 

Digital 

infant 

Business 

first 

Digital first 
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ภายหลังการวิเคราะห์ด้วย k-mean clustering เพื ่อแบ่งกลุ ่มตัวอย่างตามระดับ SME digital 

literacy แล้วนั้น จะมีการวิเคราะห์ด้วย multinomial regression เพ่ือทำความเข้าใจเพ่ิมเติมว่าในแต่ละกลุ่ม

ที่แบ่งนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะมีคุณลักษณะแบบใดอย่างมีนัยสำคัญ โดยการวิเคราะห์ด้วย multinomial 

regression นี้จะมีตัวแปรตาม (y) เป็นตัวแปรที่จำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละกลุ่ม ในที่นี้คือกลุ่ม cluster 

ตามระดับ digital literacy ดังสมการ 9.2 ซึ่งการหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้นแต่ละตัว (xi) นั้น จะเป็นการ

หาค่าสัมประสิทธิ์ที ่ชี ้วัดว่าตัวแปรต้นดังกล่าวจะบ่งชี้ ว่าเป็นคุณลักษณะของการอยู่ในกลุ่ม clusterj เมื่อ

เปรียบเทียบกับ cluster0 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น referent group อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ 

𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑗 = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝜖𝑗

𝑁

𝑖=1

 

ในการวิเคราะห์ multinomial regression ของกลุ่ม clusters ตามระดับ SME digital literacy นี้

กำหนดให้กลุ่ม digital infant เป็น referent group และค่าสัมประสิทธิ์จะสะท้อนโอกาสที่ตัวแปรต้นแต่ละ

ตัวบ่งชี้การเป็นคุณลักษณะของการเป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม clusters อ่ืน 

ส่วนตัวแปรต้น (xi) ของการวิเคราะห์ multinomial regression จะประกอบด้วยระดับการศึกษาของ

เจ้าของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ และลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัว 

เนื่องจากตัวแปรต้นเหล่านี้เป็นตัวแปรจำแนกกลุ่มเช่นกัน การประเมินหาค่าสัมประสิทธิ์จึงต้องมี referent 

group ของแต่ละตัวแปรต้น โดยระดับการศึกษาที่ต่ำกว่ามัธยมต้นคือ referent group ของตัวแปรระดับ

การศึกษา ขนาดธุรกิจที่มีคนทำงานน้อยกว่า 10 คนเป็น referent group ของตัวแปรขนาดของธุรกิจ ธุรกิจ

ประเภทค้าปลีกและ/หรือค้าส่ง เป็น referent group ของตัวแปรประเภทการประกอบธุรกิจ และพ่อบ้าน/

แม่บ้าน เป็น referent group ของตัวแปรลักษณธการประกอบอาชีพส่วนตัว 

สาเหตุที่ตัวแปรต้นไม่ได้ครอบคลุมตัวแปรที่สะท้อนภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจเพราะกลุ่มตัวอย่างในแต่

ละพื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าของกิจการ

จะมีระดับการศึกษาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับปริญญาตรี ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต้ และภาคตะวันออกมักจะมีเจ้าของกิจการที ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าหรือเท่ากับมัธยมปลาย

ค่อนข้างมาก ดังแสดงในตาราง 9.12  
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ตาราง 9.12 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพ้ืนที่ และระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ 

ภาค 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ประถม

ต้น 
ประถม
ปลาย มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

เหนือ 1.35% 3.03% 2.36% 17.17% 20.54% 51.52% 4.04% 0.00% 100.00% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.98% 4.92% 2.30% 23.93% 10.49% 53.77% 3.61% 0.00% 100.00% 

กรุงเทพฯ 2.71% 3.05% 3.39% 9.83% 6.44% 63.39% 10.51% 0.68% 100.00% 

ภาคกลาง 5.15% 3.56% 3.37% 20.99% 13.86% 48.12% 4.36% 0.59% 100.00% 

ภาคตะวันออก 10.10% 3.91% 3.91% 15.96% 22.80% 37.46% 5.54% 0.33% 100.00% 

ภาคใต้ 3.28% 7.21% 5.25% 16.07% 14.75% 48.20% 4.92% 0.33% 100.00% 

สัดส่วนรวมตาม
ระดับการศึกษา 

4.07% 4.22% 3.43% 17.73% 14.75% 50.10% 5.36% 0.35% 100.00% 

 

 นอกจากนี้ เนื่องจากระดับทักษะความรู้ SME digital literacy ไม่ได้มีสมมุติฐานที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใด

จะมีระดับทักษะความรู้สูงหรือต่ำ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่

ละพื้นที่จึงไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบที่เกี่ยวกับความแตกต่างของภูมิภาคดังกล่าวเกิดจาก

สาเหตุใด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจกับระดับ SME digital literacy จึง

ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ ขนาดของสถานประกอบการ ประเภทการ

ประกอบธุรกิจ และลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นสำคัญ 

จุดเด่นของการวิเคราะห์ด้วย multinomial regression คือความสามารถในการนำตัวแปรที่บ่งบอก

ถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจเข้าไปวิเคราะห์ได้พร้อมกัน ทำให้ผลลัพธ์ที่พบจากการวิเคราะห์เป็นผลลัพธ์

ภายหลังการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยแล้ว 

 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จาก multinomial regression ได้อย่างชัดเจน จึงนำเสนอค่า

สัมประสิทธิ์ที่ประเมินได้จาก multinomial regression ในลักษณะของกราฟ ที่เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ใน

การบ่งชี้สำหรับแต่ละตัวแปรในการมีระดับ SME digital literacy คนละกลุ่ม cluster แทนที่การนำเสนอใน

รูปแบบตารางมาตรฐานทางสถิติทั่วไป 

 รูป 9.19 ที ่แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ พบว่าสถาน

ประกอบการที่เจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไปมีโอกาสอย่างมากท่ีจะบ่งชี้ว่าจะเป็นสถาน

ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม digital expert และ digital first เมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการที่เจ้าของ

กิจการมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่ามัธยมต้น การศึกษาที่สูงขึ้นส่งผลต่อโอกาสในการมีระดับ digital 

literacy ของสถานประกอบการที่สูงขึ้น 
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รูป 9.19 ค่าสัมประสิทธิ์ของระดบัการศึกษาของเจ้าของกิจการต่อโอกาสในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม digital 
expert, digital first, และ business first 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า digital expert, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

first, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า business first และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า digital 

infant (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5%  

 

ถึงแม้การเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทำงาน 11-100 คน) จะมีโอกาสที่มากกว่าสถาน

ประกอบการรายย่อยในการมีระดับ digital literacy ที่สูงขึ้น แต่โอกาสดังกล่าว (ค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณได้) 

ไม่ได้สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นขนาดของกิจการไม่ได้ส่งผลต่อการบ่งชี้ระดับ SME digital literacy 

ว่าจะอยู่ในระดับใดดังแสดงในรูป 9.20 

รูป 9.20 ค่าสัมประสิทธิ์ของขนาดกิจการต่อโอกาสในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม digital expert, digital first, 
และ business first 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital expert, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

first, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า business first และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

infant (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 
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 ส่วนประเภทของการประกอบธุรกิจพบว่าการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ มีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่ม 

digital expert อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตมีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่ม 

Business first อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการประเภทค้าปลีกและ/หรือค้าส่ง ดังแสดงในรูป 

9.21 

รูป 9.21 ค่าสัมประสิทธิ์ของประเภทการประกอบธุรกิจต่อโอกาสในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุม่ digital expert, 
digital first, และ business first 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital expert, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

first, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า business first และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

infant (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

  

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นจะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพ

เสริมจากการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างบริษัทเอกชน มีโอกาสในการเป็นสถาน

ประกอบการที่มี SME digital literacy ในกลุ่ม digital expert ที่สูงกว่าโอกาสของผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เป็นอาชีพหลัก ดังแสดงในรูป 9.22 โดยโอกาสดังกล่าวนี้เปรียบเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นพ่อบ้าน/

แม่บ้าน  
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รูป 9.22 ค่าสัมประสิทธิ์ของลักษณะการประกอบธุรกิจต่อโอกาสในการเป็นผู้ประกอบธุรกจิในกลุ่ม digital expert, 
digital first, และ business first 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า digital expert, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า digital 

first, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า business first และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า digital 

infant (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

 

9.4 บทสรุป 

ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยมีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ค่อนข้างต่ำใน

ภาพรวม จากการวิเคราะห์ด้วย k-mean clustering พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กสูงถึงร้อย

ละ 40 ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดที่มีระดับทักษะความรู้ในทุกองค์ประกอบย่อยที่เพียงระดับ 2 จากคะแนน

เต็ม 5 เท่านั้น โดยระดับที่ 2 นี้หมายถึงระดับที่ผู้ประกอบธุรกิจเคยใช้ทักษะดังกล่าวอยู่บ้าง แบบลองผิดลอง

ถูก แต่ยังไม่สามารถใช้ทักษะดังกล่าวไดใ้นระดับพื้นฐาน 

นอกจากนี ้ผ ู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กอีกประมาณร้อยละ 21 ยังถูกจัดอยู ่ในกลุ่ม 

Business first โดยมีทักษะความรู้พื ้นฐานด้าน cognitive domain และ soft skill domain สูง แต่ทักษะ

ด้านดิจิทัลอื่น ๆ ค่อนข้างต่ำ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทการผลิต มีการ

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาลงมา 

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประเภท digital first ทีม่ีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัลสูง แต่อยู่ในช่วงการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และประเภท digital expert ที่สามารถดำเนินกล

ยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ในระดับพื้นฐาน และสามารถบริหารความเสี่ยงภัยด้านไซเบอร์ ได้เป็น

อย่างดี จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (คนทำงาน 11-100 

คน) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ และเจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ด้วยเหตุนี้จึง

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ข้าราชการ

นักเรียน/นักศึกษา

กิจการปัจจุบัน

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3



 

244 
 

ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริม และมีอาชีพหลัก

เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย และปริญญาตรี 
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บทท่ี 10 วิเคราะห์ระดับการเปลีย่นผ่านด้านดิจิทัล (SME digital transformation 

index) ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 

10.1 บทนำ 

ในบทนี้จะทำการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ประเทศไทยว ่าม ีการเปลี ่ยนผ ่านด้านดิจ ิท ัลเพื ่อการประกอบธุรก ิจทั ้ ง 7 มิต ิภายใต ้ SME digital 

transformation index ที่นำเสนอในโครงการวิจัยนี้อย่างไร ซึ่งองค์ประกอบย่อยทั้ง 7 มิติประกอบด้วย 1) 

intensity of internet usage in business 2) intensity of digital device usage 3) intensity of digital 

application usage 4) intensity of digital channel 5) intensity of digital business strategy 6) 

intensity of data analytic และ 7) intensity of creating organizational structure for innovation 

การวิเคราะห์จะเริ่มต้นจากการพิจารณาสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละระดับของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละมิติ แล้วจึงทำการวิเคราะห์ด้วย cluster analysis และ multinomial regression 

เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะใดจะมีโอกาสบ่งชี้ถึงการมีระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลที่สูงขึ้น ในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ Principal Component Analysis เพ่ือ

สร้างเป็นคะแนนรวมในแต่ละมิติของ SME digital transformation index และการวิเคราะห์คุณลักษณะของ

ผู้ประกอบธุรกิจที่บ่งชี้การมีคะแนนรวมที่สูงในทุกมิติของ SME digital transformation index 

 

10.2 ผลการวิเคราะห์ SME digital transformation index ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

ในภาพรวม 

 เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในเบื้องต้นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างไร ในส่วนนี้จึงเริ่มต้นวิเคราะห์ผ่านการนำเสนอสัดส่วน

ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละระดับ โดยเมื่อวิเคราะห์มิติย่อยที่ 1 intensity 

of internet usage in business พบผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 10.1 
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รูป 10.1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 จากรูป 10.1 จะพบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู ่ในกิจกรรมพื ้นฐาน 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 2) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล และ 3) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่กิจกรรมการติดต่อกับคู่ค้าทางอินเทอร์เน็ต การค้าขายใน e-commerce platform 

การโฆษณาสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า เป็นกิจกรรมที่เริ่มมี

สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ไมเ่คยใช้ และใช้น้อยกว่าเดือนละ 4 ครั้งมากข้ึน 

 นอกจากนี้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือการชำระภาษีเป็นกิจกรรมที่ มี

การใช้น้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับอุปสรรค

บางส่วนมาจากการที่ภาครัฐยังไม่มีการปรับเปลี่ยนระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับยุคดิจิทัลมาก

นัก  

 สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการคือ

ธุรกรรมด้านการเงินส่วนใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ยังคงเกิดขึ้นเฉพาะการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่การ

ใช้บริการอื ่น ๆ (digital financial services) เช่นการกู ้ย ืม การฝากเงิน หรือการบริหารเงินของสถาน

ประกอบการ ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมผ่านสาขาของธนาคารอยู่ 

 ในส่วนของความเข้มข้นในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือการประกอบธุรกิจ (intensity of digital device 

usage) จากรูป 10.2 พบว่าสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยมากกว่าร้อยละ 50 ยัง

ไม่ได้มีการใช้บริการ servers เพื ่อจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และ

พฤติกรรมการใช้ smartphone ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยในช่วง 3-5 ปี 
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รูป 10.2 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกจิรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลคือสัดส่วนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง

ในรูปแบบ laptop และ desktop ที่มีสัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 30 ที่ยัง

ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือการประกอบธุรกิจ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถของ

สถานประกอบการในการยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้อยู่ในระดับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ 

(problem solving) มากกว่าเป็นเพียงแค่การสื่อสาร (communication) และการหาข้อมูล (Information 

seeking) เท่านั้น ซึ่งงานวิจัยโดย Ratanabanchuen & Charoenpanich (2021) ได้ชี้ให้เห็นว่าการติดกับดัก

อยู่ที่ smartphone จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ศักยภาพการสร้างรายได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับต่ำ 

สำหรับมิติที ่ 3 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น พบว่าผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมพื้นฐานด้านการ

สื่อสารทางดิจิทัล การชำระเงินทานดิจิทัล และการสืบค้นข้อมูลทางดิจิทัลเท่านั้น ดังแสดงในรูป 10.3 ในขณะ

ที่ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง แต่มีความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง enterprise software management, internet of things, cloud 

computing และ accounting/finance management software นั้น มีสัดส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่ใช้ 

และใช้ประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั ้ง ค่อนข้างสูง ส่วนซอฟต์แวร์ขั ้นสูงอย่าง machine learning, RFID 

technology, 3D printing, blockchain มีสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช้และใช้น้อยประมาณเดือนละไม่

เกิน 4 ครั้งสูงที่สุด   
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ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุก 1 ปี ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุก 3 ปี

ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยทุก 5 ปี ไม่ใช้
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รูป 10.3 พฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็นช่องทางในการค้าขายและติดต่อ

กับคู ่ค้าต่าง ๆ (intensity of digital channel) พบว่าผู ้ประกอบธุรกิจที ่ไม่มีการพัฒนา website หรือ 

mobile application เป็นของตัวเองมีสัดส่วนค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างบัญชี Facebook และ 

Instagram ซึ่งมักจะเพิ่งมีการเริ่มต้นใช้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ดังแสดงในรูป 10.4 ดังนั้นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด 19 ที่เป็นปัจจัยกดดันให้ต้องหันมาค้าขายผ่านช่องทางดิจิทัล 

รูป 10.4 พฤติกรรมการพัฒนาช่องทางดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกจิรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 แต่เมื ่อสอบถามเกี ่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลที ่อยู ่ในช่องทางออนไลน์จะพบว่าในส ่วนของ

ผู้ประกอบการที่มีการใช้งานในช่องทางดังกล่าว มักจะเป็นการใช้งานในเชิงรุก (active) มีการปรับปรุงข้อมูล 

เพ่ือการสื่อสารให้มีความทันสมัยมากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ดังแสดงในรูป 10.5 ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้สะท้อน

ให้เห็นถึงสถานการณ์สุดขั้วของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในสถานประกอบการ กล่าวคือผู้ที่มีการเปลี่ยนผา่น
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ไม่มี มีเม่ือ 1 ปีที่ผ่านมา มีเม่ือ 1-3 ปีที่ผ่านมา

มีเม่ือ 3-5 ปีที่ผ่านมา มีเม่ือ 5-10 ปีที่ผ่านมา มีมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา
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ด้านดิจิทัลที่ต่ำจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้เลย กับผู้ที่มีการเปลี่ยนผ่านแล้วมักจะเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้า

ขายอย่างเข้มขน้ทันท ี

รูป 10.5 พฤติกรรมการปรับปรุงข้อมูลในช่องทางดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกจิรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

ในส่วนของระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (intensity of digital 

business strategy) พบผลลัพธ์ที่แตกต่างจากสัดส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นที่

กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือสัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกล

ยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ remote working, search engine optimization 

(SEO), Website, digital marketing, และการพัฒนา e-payment ผ่านช่องทางดิจิทัลของตนเองเท่านั้น ยิ่ง

ไปกว่านั้นกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีการประยุกต์ใช้ที่สูงสุดเหล่านี้ สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กท่ีมีการ

ดำเนินการยังอยู่ที่เพียงร้อยละ 10 – 15 ของสถานประกอบการทั้งหมด ดังแสดงในรูป 10.6 ซึ่งถือว่าค่อนข้าง

ต่ำ 

รูป 10.6 พฤติกรรมการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 
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ไม่มีการใช้ ปรับปรุงข้อมูลน้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ปรับปรุงข้อมูล 4-6 ครั้งต่อปี

ปรับปรุงข้อมูลทุกอาทิตย์ ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
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ไม่ได้ใช้เพราะไม่ทราบประโยชน์ อยากใช้แต่ไม่มีความรู้ วางแผนจะใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ใช้แล้วในปัจจุบัน
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 กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลที่สามารถยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

ได้อย่างมาก ไม่ว ่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ (process 

automation) กลยุทธ์การค้าขายหลายช่องทางแบบบูรณาการ (omnichannel strategy) การใช้เทคโนโลยี

เพ่ือป้องกันภัยทางไซเบอร์ และการใช้บริการผ่าน sharing platform ล้วนแล้วแต่มีสัดส่วนทีผู่้ประกอบการยัง

ไม่ได้ใช้เพราะไม่รู้จัก และไม่ทราบว่ามีประโยชน์ค่อนข้างสูงเกือบร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

 อีกมิติหนึ่งที่สามารถชี้วัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้คือความเข้มข้นในการตระหนักถึงข้อมูล

ดิจิทัลที่สถานประกอบการสามารถเข้าถึง และนำมาวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (intensity of data 

analytic) รูป 10.7 แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกท่ีสัดส่วนของผู้ประกอบการที่พยายามวิเคราะห์พฤติกรรม

การชำระเงินของลูกค้า และวิเคราะห์ความคิดเห็นผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ของลูกค้า อยู่ในระดับประมาณ

ร้อยละ 20 ของผู้ประกอบการทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 

รูป 10.7 พฤติกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทเอง หรือข้อมูลสภาวะ

เศรษฐกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจยังไมเ่ข้าใจการวิเคราะห์และการนำมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจมากนัก ด้วย

เหตุนี้จึงทำให้สัดส่วนของสถานประกอบการที่เห็นคุณค่าของการวิเคราะห์ฐานข้อมูลจนตัดสินใจซื้อฐานข้อมูล

บางประเภทเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจมีเพียงร้อยละ 12 ดังแสดงในรูป 10.8 
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ไม่ได้วิเคราะห์เพราะไม่สามารถเช่ือมโยงกับการท าธุรกิจ ไม่ได้วิเคราะห์เพราะขาดบุคลากร

วางแผนจะวิเคราะห์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า วิเคราะห์แล้วในปัจจุบัน
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รูป 10.8 การตัดสินใจซ้ือข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 การชี้วัด SME digital transformation index ในมิติสุดท้ายคือการวิเคราะห์โครงสร้างการจัดการ 

และทัศนคติการบริหารงานในองค์กรว่าสอดรับและสนับสนุนต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ประกอบธุรกิจมากน้อยเพียงใด รูป 10.9 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 20 ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กในประเทศไทยมีความพยายามปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดกว้างสร้าง

พันธมิตรทางธุรกิจกับภายนอก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพยายามลดต้นทุนด้วยการอนุญาตพนักงาน

ทำงานที่บ้าน  

อย่างไรก็ตามสถานประกอบการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง) ยังไม่ได้ริเริ่ม

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีการทำงานผ่านข้อมูลดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ หรือการปรับ

โครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนการกระจายอำนาจ หรือการเป็น flat organization ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้าน

ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยอาจไม่ได้รวดเร็วมากนัก เพราะงานวิจัยหลายฉบับได้

ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลต้องอาศัยการตระหนักและแรงผลักดันจากเจ้าของกิจการ ผ่านการปรับ

โครงสร้างองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Hinnings, et al., 2018) 
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รูป 10.9 พฤติกรรมการปรับโครงสร้างองค์กรและทัศนคติภายในองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรายยอ่ยและขนาดเล็กใน
ประเทศไทย 

 

  

 เมื่อวิเคราะห์ที่อุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเพิ่มเติม ข้อมูลจากแบบสำรวจพบว่า 4 ปัจจัย

สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านที่ต่ำได้แก่ 1) การขาดทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่าน 2) กังวล

ค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากการใช้เทคโนโลยี 3) กังวลภัยทางไซเบอร์ และ 4) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ดังแสดงในรูป 10.10 ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระดับ digital literacy ที่สูงขึ้นอาจ

ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจที่สูงขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้ ซึ่ง

รายละเอียดการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง SME digital literacy กับ SME digital transformation index 

ที่พัฒนาภายใต้โครงการวิจัยนี้ จะชี้แจงอย่างละเอียดในบทที่ 11 ต่อไป 
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ท าแล้วในปัจจุบัน วางแผนจะท าในอีก 12 เดือนข้างหน้า ไม่ได้ท าเพราะไม่พร้อม ไม่ได้ท าเพราะไม่ทราบ
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รูป 10.10 อุปสรรคของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 
 

10.3 การวิเคราะห์ cluster analysis และ multinomial regression เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีระดับ SME digital transformation index ที่แตกต่างกัน 

 เพ่ือให้สามารถเข้าใจลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ

ใดมีความเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูง จึงมีการนำวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า k-mean 

clustering มาทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละมิติย่อยของ SME digital 

transformation index ที่พัฒนาขึ้นนี้ แล้ววิเคราะห์ต่อด้วย multinomial regression เพื่อบ่งชี้คุณลักษณะ

ที่มีนัยสำคัญทางสถิติในการบ่งชี้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 Multinomial regression สำหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้ จะประกอบด้วยตัวแปรตามที่เป็นกลุ่ม 

clusters ที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละองค์ประกอบย่อย เช่นในมิติ

แรกที่เกี ่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื ่อการประกอบธุรกิจนั้น  ข้อมูลจากการสำรวจด้านการใช้

อินเทอร์เน็ต (กลุ่มคำถามท่ีแสดงอยู่ในตาราง 7.1 ในบทที่ 7) สามารถนำมาแบ่งกลุ่ม cluster ที่เหมาะสมได้ 3 

กลุ่มตามระดับความเข้มข้นของการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งการวิเคราะห์ multinomial regression จะกำหนดให้

กลุ่ม cluster ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน้อยที่สุดเป็น referent group ของการวิเคราะห์ 

 ส่วนตัวแปรต้นของการวิเคราะห์ multinomial regression ในส่วนนี้จะประกอบด้วยระดับการศึกษา

ของเจ้าของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ และลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัว 

เนื่องจากตัวแปรต้นเหล่านี้เป็นตัวแปรจำแนกกลุ่มเช่นกัน การประเมินหาค่าสัมประสิทธิ์จึงต้องมี referent 

group ของแต่ละตัวแปรต้น โดยระดับการศึกษาที่ต่ำกว่ามัธยมต้นคือ referent group ของตัวแปรระดับ

การศึกษา ขนาดธุรกิจที่มีคนทำงานน้อยกว่า 10 คนเป็น referent group ของตัวแปรขนาดของธุรกิจ ธุรกิจ

ประเภทค้าปลีกและ/หรือค้าส่ง เป็น referent group ของตัวแปรประเภทการประกอบธุรกิจ และพ่อบ้าน/

แม่บ้าน เป็น referent group ของตัวแปรลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัว 
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จากการวิเคราะห์ด้วย multinomial regression ในมิติของการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า 

คุณลักษณะของผู ้ประกอบธุรกิจที ่เพิ ่มโอกาสในการเป็นผู้ ประกอบธุรกิจในกลุ ่ม cluster ที่ 1 ที่มีการ

ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดคือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป (เมื่อ

เทียบกับเจ้าของกิจการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมต้น) การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ (เมื่อเทียบกับ

การประกอบอาชีพค้าปลีก/ค้าส่ง) และการเป็นผู ้ประกอบธุรกิจที ่มีอาชีพหลักเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน 

ข้าราชการ และเป็นนักเรียน/นักศึกษา (เมื่อเทียบกับการเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน) ดังแสดงในรูป 10.11 

 ดังนั้นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เป็นมิติการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) ที่สูงมากนัก การ

เริ่มต้นประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นก้าวแรกที่สามารถคาดหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

ในประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้อย่างทั่วถึงให้ได้ในทุกภาคส่วน 

รูป 10.11 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการใช้

อินเทอร์เน็ตปานกลาง และ cluster 3 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยทีสุ่ด (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); 

กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนยัสำคญัทางสถิติที่ 5% 
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 สำหรับการวิเคราะห์ cluster analysis ของมิติที่ 2 ด้าน intensity of digital device usage พบว่า

สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการมีระดับการศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น จะมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลายครอบคลุมไปถึง desktop และ laptop 

มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้

มีอาชีพหลักเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน ดังแสดงในรูป 10.12 

แต่ในมิติของประเภทการประกอบธุรกิจพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าความ

เข้มข้นในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในปัจจุบันมีการกระจายอยู่ในทุกประเภทธุรกิจภายใต้โครงการวิจัยนี้ และในทุก

กลุ่มประเภทธุรกิจต่างมีความจำเป็นที่สถานประกอบการจะต้องมีการใช้ desktop หรือ laptop เพื่อการ

ประกอบธุรกิจ 

รูป 10.12 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล 

 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลสูงที่สดุ cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการใช้

อุปกรณ์ดจิิทัลต่ำทีสุ่ด (กลุม่อ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

 

จากข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะในมิติที่ 2 นี้จึงสามารถสรุปเบื้องต้นว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่

หลากหลายถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่สูงกว่าความเข้มข้นในการใช้อินเทอร์เน็ต ต้อง

อาศัยระดับ digital literacy ที่สูงมากขึ้นถึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจ 
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 ในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติที่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น ใน

กระบวนการทางธุรกิจนั้น สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วย cluster analysis ที่เหมาะสมได้ 2 กลุ่ม โดยผู้

ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายในกิจการ ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการจบ

การศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (เมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการ

รายย่อย) และเป็นผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ม่ใช่พ่อบ้าน/แม่บ้าน ดังแสดงในรูป 10.13 

รูป 10.13 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น 

 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการใช้ซอฟต์แวรแ์ละแอปพลเิคชั่นสูงที่สุด cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระดับการใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น ต่ำ (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนยัสำคัญทาง

สถิติที่ 5% 

 

สาเหตุที่คุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงการใช้ซอฟต์แวร์ในการประกอบธุรกิจที่เข้มข้น กระจายอยู่ในหลาย

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถบ่งชี้กลุ่มย่อยจำเพาะที่ชัดเจนได้ เพราะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวัดมี

ความหลากหลาย ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์สามารถนำไปตอบโจทย์การประกอบธุรกิจเฉพาะทาง จึงทำให้เมื่อทำการ

แบ่งกลุ่ม cluster กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้ซอฟต์แวร์ในระดับสูงจึงมีความหลากหลายของประเภทการ

ประกอบธุรกิจ 
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สำหรับการแบ่งกลุ่ม cluster ในมิติของช่องทางดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจ จะสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีการประยุกต์ใช้พัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจสูงที่สุด เป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเป็นผู้

ประกอบอาชีพอิสระใหม่ แต่ในลักษณะของการประกอบอาชีพแบบอาชีพหลักและอาชีพเสริมไม่สามารถบ่งชี้

ถึงระดับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลได้ ดังแสดงในรูป 10.14 

รูป 10.14 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการพัฒนาชอ่งทางดิจิทัล 

 

 

 

หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลสูงที่สดุ cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการ

พัฒนาช่องทางดิจิทัลปานกลาง และ cluster 3 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลต่ำ (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการ

วิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

 

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้บ่งชี้ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจที่สูงนั้น จะ

กระจุกตัวอยู่ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้เป็นธุรกิจประเภทการผลิตสินค้า ดังนั้นจึงเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนว่าผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีการประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม ยังคงมีช่องทางการขายแบบดั้งเดิม

ไม่ได้มีการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติมมากนัก 

-.500 .000 .500 1.000 1.500 2.000

มัธยมปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทขึ้นไป

.000 .500 1.000 1.500 2.000

11-100 คน

-1.000 -.500 .000 .500 1.000 1.500 2.000

ผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

การผลิต

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000

ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ข้าราชการ

นักเรียน/นักศึกษา

กิจการปัจจุบัน



 

258 
 

สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับบูรณาการที่นำมาสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล

นั้น ผลการแบ่งกลุ่ม cluster analysis สามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 clusters  โดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณลักษณะที่

มีแนวโน้มอยู่ในกลุ่ม cluster ที่ 1 ที่มีการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจแบบดิจิทัลสูง กระจายอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษา หรือลูกจ้างบริษัทเอกชนในปัจจุบัน ดังแสดงในรูป 10.15 

รูป 10.15 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการใช้กลยุทธ์ธุรกิจเชิงดิจิทลั 

 

 

 

หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการใช้กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลสูงที่สุด cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการ

ใช้กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลปานกลาง และ cluster 3 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการใช้กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลตำ่ที่สุด (กลุ่มอ้างอิง

สำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งทีม่ีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

 สำหรับระดับความเข้มข้นในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจ พบว่าการ

แบ่งกลุ่ม clusters สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยผู้ประกอบธุรกิจที่เจ้าของกิจการจบระดับปริญญาโทขึ้นไปเพ่ิม

โอกาสในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจอาชีพเสริมที่เป็น

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือลูกจ้างบริษัทเอกชน ดังแสดงในรูป 10.16 
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รูป 10.16 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อพฤติกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 

 

 

 

หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการใช้วิเคราะหข์้อมูลสูงที่สดุ cluster 2 คือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการ

วิเคราะห์ข้อมูลปานกลาง และ cluster 3 คือกลุ่มตัวอยา่งที่มีระดับการวิเคราะห์ข้อมลูต่ำทีสุ่ด (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการ

วิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 

ความเข้มข้นในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนี้มีการกระจายตัวอยู่ในทุกประเภทของการประกอบธุรกิจ 

ถึงแม้การประกอบอาชีพอิสระใหม่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่หลากหลาย แต่ก็สูงขึ้นเพียง

เล็กน้อย แต่ประเด็นที่เกี่ยวกับระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ และการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กยังคง

บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนสำหรับการรู้จักประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

สำหรับการวิเคราะห์ในมิติของการปรับโครงสร้างภายในองค์กร และทัศนคติในการบริหารงานองค์กร

เพื ่อสอดร ับและสนับสนุนให ้ เก ิดการเปล ี ่ยนผ ่านด้านด ิจ ิท ัล ซ ึ ่งเป ็นมิต ิส ุดท้ายของ SME digital 

transformation index ที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม Clusters ได้ถึง 5 กลุ่ม แต่เมื่อ

วิเคราะห์ที่การเป็นกลุ่ม cluster ที่มีคะแนนสูงโดยเฉลี่ยในหลายประเด็นย่อยในมิติสุดท้าย (cluster ที่ 1) 

พบว่าลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มเจ้าของกิจการที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป 

มีขนาดธุรกิจเป็นขนาดเล็ก เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ และเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และลูกจ้าง

บริษัทเอกชน ดังแสดงในรูป 10.17 
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รูป 10.17 ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์ multinomial regression ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

 

 

 

หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มกลุม่ตัวอย่างที่มีระดับการปรับโครงสรา้งองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลสูงที่สุด และ

เรียงลำดับไปจนถึง cluster 5 คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการปรบัโครงสร้างองค์กรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลต่ำที่สุด 

(กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมนีัยสำคญัทางสถิติที่ 5% 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ในมิติท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจแบบดิจิทัล การวิเคราะห์ฐานข้อมูล และการมีโครงสร้างองค์กรที่พร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงนั้น มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ทำให้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วย multinomial 

regression ที ่บ ่งช ี ้ล ักษณะของผู ้ประกอบธุรก ิจได ้ผลล ัพธ ์ในแนวทางเด ียวกัน ด ังน ั ้น SME digital 

transformation index ในมิติท้ัง 3 นี้จึงเป็นมิติขั้นสูง และต้องอาศัยการตระหนักรับรู้และความรู้ของเจ้าของ

กิจการจึงจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกที่จะเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในมิติทั้ง 3 นี้ได ้
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10.4 การวิเคราะห์ Principal Component Analysis (PCA) เพื่อสร้างคะแนนรวมในแต่ละด้าน และ

การวิเคราะห์ Cluster analysis ของคะแนนรวมเพื่อเข้าใจลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่ม 

Cluster 

 การสร้าง SME digital transformation index จากมิติของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กทั้ง 7 มิตินั้น จะต้องมีการสร้างผลรวมของคะแนนในแต่ละมิติด้วย ซึ่ง

วิธีการในการสร้างผลรวมของคะแนนในแต่ละมิติจะไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายจากประเด็นย่อยต่าง ๆ ใน

มิติดังกล่าว แต่จะเป็นการหาค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในแต่ละมิติจากค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้จาก 

Principal component analysis ซึ่งได้มีการอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการในการคำนวณไว้ในบทที่ 7 โดย

การคำนวณคะแนนรวมของแต่ละ 7 มิติย่อยจะเป็นไปตามสมการ 10.1 

สมการ 10.1 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖 = ∑ (𝑤𝑗 ∙ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑗)𝑛
𝑗=1  

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์  PCA ในมิต ิที ่  1 intensity of internet usage in business และการ

คำนวณหาค่าถ่วงน้ำหนักแสดงอยู่ในตาราง 10.1 ซึ่งจะพบว่าค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละประเด็นย่อยในมิติที่ 1 มี

ระดับท่ีใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 7 – 8 จะมีเพียงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการซื้อวัตถุดิบออนไลน์

เท่านั้นที่เป็นกิจกรรมนี้ไม่สามารถอธิบายการแปรผันของผลคะแนนระหว่างกลุ่มตัวอย่างได้มากนัก 

ตาราง 10.1 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 1 intensity of internet usage in business 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 
1 9.566 68.329 68.329  Raw mat online purchase .757 5.98% 
2 .940 6.712 75.041  Information search .812 6.89% 
3 .555 3.963 79.004  Data analysis .832 7.24% 
4 .467 3.336 82.340  Cloud storage .844 7.44% 
5 .385 2.747 85.087  e-payment .831 7.23% 
6 .350 2.499 87.586  Digital financial services .815 6.94% 

7 .269 1.921 89.507 
 Online government 

transactions 
.759 6.02% 

8 .259 1.850 91.357  Tax payment .744 5.79% 
9 .255 1.818 93.175  Customer communication .850 7.55% 
10 .246 1.759 94.934  Supplier communication .857 7.69% 
11 .218 1.555 96.489  Product advertisement .876 8.03% 
12 .203 1.448 97.937  e-commerce .877 8.05% 
13 .163 1.164 99.102  Logistics .860 7.74% 
14 .126 .898 100.000  e-learning .842 7.42% 
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 ในส่วนของค่าถ่วงน้ำหนักในมิติที่ 2 intensity of digital device usage ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในตาราง 

10.2 ซึ ่งพบ component ที ่อธ ิบายได้ด ีท ี ่ส ุด 1 component และค่าถ่วงน้ำหนักของการใช้อุปกรณ์ 

smartphone ไม่สามารถอธิบายคะแนนรวมได้ดีมากนักเนื่องจาก smartphone ถือเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐาน

ที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มีการใช้อยู่แล้ว 

ตาราง 10.2 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 2 intensity of digital device usage 

Component 
Initial Eigenvalues   Loadings Score 

weight Total % of Variance Cumulative %  Variables Component 1 
1 3.454 69.074 69.074  Desktop .812 19.08% 
2 .558 11.169 80.243  Laptop .863 21.58% 
3 .404 8.075 88.318  Smartphone .755 16.51% 
4 .331 6.610 94.928  Tablets .868 21.80% 
5 .254 5.072 100.000  Servers .852 21.03% 

สำหรับการคำนวณหาผลรวมคะแนนในมิติที ่ 3 intensity of digital application usage ได้ค่า 

component ที่อธิบายความผันแปรรวมได้ดีที่สุด 2 component ดังแสดงในตาราง 10.3 โดย component 

1 จะเป็น component ที่สะท้อนระดับการใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ส่วน 

component 2 สะท้อนระดับการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล ผลของการ

แบ่ง component นี้ได้ผลที่น่าสนใจในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการใช้ email ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กบางรายในประเทศไทยมีการใช้ email เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานปกติ ในขณะที่บางรายอาจมองว่าการ

ใช้ email คือช่องทางการติดต่อสื่อสารเฉพาะทางที่อาจอยู่ในระดับซอฟต์แวร์ขั้นสูงได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

การใช้ email เป็นประเด็นที่ไม่มีความชัดเจนมากนักในการแบ่งแยกระดับความเข้มข้นการใช้ซอฟต์แวร์จึงทำ

ให้ผลการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักได้ระดับน้ำหนักท่ีต่ำ 

ตาราง 10.3 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 3 intensity of digital application usage 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings Score 
weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 
1 

Component 
2 

1 9.294 66.389 66.389  Email .572 .571 3.11% 
2 2.288 16.343 82.731  Search engine .364 .784 5.85% 
3 .447 3.195 85.926  Messaging apps .150 .908 7.84% 
4 .331 2.363 88.289  Social media .159 .902 7.73% 
5 .278 1.987 90.276  Digital banking .185 .868 7.16% 

6 .257 1.836 92.112  
Enterprise software 
management 

.809 .329 6.22% 

7 .229 1.635 93.747  RFID technology .915 .188 7.95% 
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8 .173 1.236 94.984  
Accounting/Finance 
software 

.897 .239 7.66% 

9 .167 1.191 96.175  IoT .855 .302 6.95% 
10 .139 .990 97.165  Data analytic software .904 .253 7.78% 
11 .132 .944 98.109  Cloud computing .877 .274 7.31% 
12 .105 .746 98.855  Machine/learning .938 .185 8.37% 
13 .090 .640 99.495  Blockchain .929 .167 8.20% 
14 .071 .505 100.000  3D printing .911 .174 7.89% 

 ผลการวิเคราะห์ PCA ของมิต ิที ่  4 intensity of digital channel ได้ผลลัพธ์ 2 components 

เหมือนกับในมิติที่ 3 ที่สามารถอธิบายความผันแปรรวมของคะแนนได้มากที่สุด ดังแสดงในตาราง 10.4 โดย 

component 1 สะท้อนประเภทของช่องทางดิจิทัลที่สถานประกอบการมี ในขณะที่ component 2 สะท้อน

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลในช่องทางดิจิทัลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยค่าถ่วงน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่

ในระดับใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 10 – 13 

ตาราง 10.4 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 4 intensity of digital channel 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings Score 
weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 
1 

Component 
2 

1 4.616 57.696 57.696  Website .807 .272 12.20% 
2 1.270 15.870 73.566  Mobile application .823 .275 12.70% 
3 .638 7.974 81.540  Facebook .841 .183 13.27% 
4 .396 4.953 86.493  Instagram .838 .299 13.16% 
5 .305 3.811 90.304  Update data_website .349 .729 9.97% 

6 .286 3.577 93.881 
 Update data_Social 

network 
.184 .794 

11.81% 
7 .266 3.321 97.202  Update data_e-commerce .258 .850 13.56% 

8 .224 2.798 100.000 
 Update data_instant 

messaging app 
.238 .843 13.32% 

การคำนวณหาค่าถ่วงน้ำหนักของมิติที่ 5 ด้าน intensity of digital business strategy และมิติที่ 6 

ด้าน intensity of data analytic จะเป็นการหาค่าถ่วงน้ำหนักจาก 1 component โดยความสำคัญของแต่

ละประเด็นย่อยภายในมิติที่ 5 และภายในมิติที่ 6 ต่างมีความสำคัญที่ใกล้เคียงกันในการอธิบายความผันแปร

รวมของคะแนนจึงทำให้ค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้ของแต่ละประเด็นย่อยภายในมิติที่ 5 อยู่ที่ร้อยละ 6-7 (ใกล้เคียง 

1/14) และภายในมิติที่ 6 อยู่ที่ร้อยละ 14 (ใกล้เคียง 1/7) ดังแสดงในตาราง 10.5 และ 10.6 ตามลำดับ 
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ตาราง 10.5 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 5 intensity of digital business strategy 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings Score weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 1 

1 10.502 75.015 75.015  SEO .792 5.98% 
2 .683 4.882 79.896  Website .800 6.10% 
3 .488 3.486 83.383  Mobile application .802 6.13% 
4 .376 2.687 86.070  Digital marketing .859 7.02% 
5 .322 2.297 88.366  Omnichannel strategy .891 7.56% 
6 .247 1.762 90.129  CRM .901 7.72% 
7 .235 1.678 91.806  Data analytic .902 7.74% 
8 .206 1.471 93.277  e-commerce .900 7.72% 
9 .190 1.355 94.632  Sharing economy .898 7.68% 
10 .167 1.194 95.826  Process automation .884 7.45% 
11 .161 1.150 96.976  Data privacy .902 7.74% 
12 .151 1.081 98.057  e-payment .845 6.79% 
13 .141 1.005 99.062  e-invoicing .888 7.51% 
14 .131 .938 100.000  Remote working .849 6.86% 

  

ตาราง 10.6 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 6 intensity of data analytic 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings Score weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 1 

1 5.520 78.860 78.860  Economic data .892 14.40% 
2 .465 6.636 85.496  Industry data .861 13.43% 
3 .300 4.290 89.787  Customer survey data .897 14.58% 

4 .198 2.832 92.618  
Customer behavior and 
comment data 

.899 14.65% 

5 .188 2.682 95.300  Customer payment data .877 13.94% 
6 .175 2.507 97.807  National statistics data .885 14.18% 
7 .154 2.193 100.000  Company performance data .904 14.80% 

 

 สำหรับในมิติสุดท้ายได้แก่ intensity of creating organizational structure for innovation ได้

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ PCA จำนวน 2 components โดย component ที ่ 1 สะท้อนมิติที ่เกี ่ยวกับ

โครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานภายในองค์กรแบบดิจิทัล ในขณะที่ component ที่ 2 สะท้อนมิติที่

เกี่ยวกับการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมตลอดเวลา ค่าถ่วงน้ำหนักที่คำนวณได้มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

ในแต่ละประเด็นย่อย โดยประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดเวลา การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และ
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โครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมการให้อิสระในการตัดสินใจและทำงานแบบ project-based จะมีน้ำหนักสูงในการ

อธิบายผลรวมของคะแนนในมิติท่ี 7 นี้ ดังแสดงในตาราง 10.7 

ตาราง 10.7 การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักของประเด็นย่อยในมิติที่ 7 intensity of creating organizational structure 
for innovation 

Component 

Initial Eigenvalues   Loadings  Score 
weight 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Variables Component 
1 

Component 
2 

1 11.450 71.560 71.560  Ongoing learning .278 .849 7.80% 
2 1.035 6.468 78.028  Seeking partnerships .329 .827 7.39% 
3 .519 3.244 81.272  Reducing cost by WFH .424 .741 5.94% 

4 .399 2.493 83.765  
Reducing cost by using sharing 
platform 

.608 .560 4.00% 

5 .344 2.151 85.915  
Monitoring employees by 
sensors 

.803 .342 6.97% 

6 .288 1.802 87.717  Transforming into digital admin .562 .667 4.82% 
7 .276 1.723 89.440  Transforming into digital data .648 .597 4.54% 

8 .252 1.572 91.012  
Improving work process from 
data analytics 

.564 .678 4.98% 

9 .221 1.382 92.394  Promoting creativity .414 .792 6.78% 
10 .206 1.285 93.678  Ongoing product innovation .428 .762 6.29% 

11 .203 1.266 94.945  
Establishing innovation 
departments 

.844 .332 7.71% 

12 .183 1.144 96.089  Promoting decentralization .718 .508 5.58% 
13 .181 1.131 97.220  Creating flat organization .843 .360 7.68% 

14 .176 1.097 98.317  
Using project-based 
assignments 

.826 .394 7.39% 

15 .143 .896 99.213  Emphasizing digital security .682 .536 5.03% 
16 .126 .787 100.000  Establishing KRIs .809 .401 7.07% 

 

เมื่อคำนวณผลคะแนนรวมของแต่ละมิติภายใต้ SME digital transformation index แล้วนำมาหา

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนได้ตารางค่าสหสัมพันธ์ (correlation matrix) ดังแสดงในตาราง 10.8 ซึ่งพบว่า

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประกอบธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับความเข้มข้นในการใช้ 

ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ และส่งผลต่อการให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจที่สูงขึ้น 
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ตาราง 10.8 วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างมิติย่อยภายใต้ SME digital transformation index 

 

Internet 
usage 

Digital device 
usage 

Software 
usage 

Digital 
channel 

Digital business 
strategy 

Data 
analytic 

Organizational 
structure 

Internet usage 1 .344** .691** .444** .464** .476** .530** 

Digital device 
usage 

.344** 1 .525** .647** .624** .523** .571** 

Software usage .691** .525** 1 .599** .585** .529** .562** 

Digital channel .444** .647** .599** 1 .666** .561** .611** 

Digital business 
strategy 

.464** .624** .585** .666** 1 .729** .748** 

Data analytic .476** .523** .529** .561** .729** 1 .743** 

Organizational 
structure 

.530** .571** .562** .611** .748** .743** 1 

หมายเหตุ สีแรเงาแสดงค่าสหสัมพันธ์ที่สูงกว่าร้อยละ 50 

ในขณะที่ระดับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่มีความหลากหลายจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทุกมิติย่อยที่

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะทางเพื่อการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้ ซอฟต์แวร์ในการ

ดำเนินงาน การพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อค้าขาย การใช้กลยุทธ์ธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล การวิเคราะห์ฐานขอ้มูล 

และการปรับโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล 

 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ยังยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ cluster analysis 

และ multinomial regression สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติที่ 5, 6, และ 7 ที่ค่าสหสัมพันธ์

ระหว่าง 3 มิตินี ้อยู่ในระดับที่สูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลใน 3 มิติดังกล่าวจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะได้แก่ การมีเจ้าของกิจการ

ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กจำนวนคนทำงาน 11-100 คน หรือ

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่และมีงานประจำเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนหรือเป็นนักเรียน/นักศึกษา  

เม ื ่ อทำการว ิ เคราะห ์  cluster analysis ของระด ับคะแนนในแต ่ละม ิต ิ ของ  SME digital 

transformation index พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยได้ 4 

กลุ่ม ดังแสดงในตาราง 10.9 โดย cluster ที่ 1 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงเรียกว่า digital front-

runners ในขณะที่ cluster ที่ 2 มีคะแนนในระดับปานกลาง เรียนว่า digital adopters ส่วน cluster ที่ 3 มี

คะแนนสูงเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตเรียกว่า digital followers และ cluster ที่ 4 มีคะแนนต่ำในทุกมิติของ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเรียกว่า digital laggards 
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ตาราง 10.9 การวิเคราะห์ cluster เพ่ือแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มจะเป็นคุณลักษณะที่บ่งชี้

ของการเป็น cluster ที่ 1 ด้วย multinomial regression ได้ผลดังแสดงในรูป 10.18 กล่าวคือผู้ประกอบ

ธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงโดดเด่นมักจะมีเจ้าของกิจการที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

ขึ้นไป ขนาดของกิจการเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (จำนวนคนทำงาน 11-100 คน) เป็นผู้ประกอบอาชีพ

อิสระใหม่ และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีอาชีพหลักเป็นลูกจ้างเอกชน  

รูป 10.18 ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรจาก multinomial regression ที่บ่งชี้ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาพรวม 
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ข้าราชการ

นักเรียน/นักศึกษา

กิจการปัจจุบัน

  

Cluster 

Digital front-runners Digital adopters Digital followers Digital laggards 

Internet usage 3.61 3.06 3.22 1.73 

Digital device usage 2.65 2.56 1.61 1.40 

Software usage 3.40 3.09 2.58 1.55 

Digital channel 2.48 2.57 1.60 1.17 

Digital business strategy 3.19 2.40 1.62 1.20 

Data analytic 3.50 2.43 1.92 1.18 

Organizational structure 3.49 2.60 1.94 1.36 

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 19.76% 29.34% 27.16% 23.73% 
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หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า digital front-runners, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า 

digital adopters, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกจิที่เรียกว่า digital followers และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ี

เรียกว่า Digital laggards (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคญัทางสถิติที่ 5% 

 

10.5 บทสรุป 

ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชี้วัดโดย SME digital transformation index ที่พัฒนาขึ้น

ภายใต้โครงการวิจัยนี้พบว่าเมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ 

Digital transformation index (ตาราง 10.8) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตที่เปรียบเสมือนเป็นการประยุกต์ใช้

ในระดับพ้ืนฐานนั้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะกับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล และการมี

โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเท่านั้น ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าโครงสร้าง

การบริหารกิจการแบบเปิดกว้างและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีเป็นลำดับ

แรก เพ่ือให้สามารถเปิดรับทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้

เพียงอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศ

ไทยให้อยากเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นกลาง และข้ันสูงต่อไป 

หากเปรียบเทียบผลการแบ่งกลุ่มด้วย k-mean clustering ตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

พบว่าสัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับต่ำ 

(digital laggards) มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 40 ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็กในไทยที่มีระดับ SME digital literacy ต่ำ (digital infant) ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีทักษะต่ำ 

มีบางส่วนที่พยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง ถึงแม้จะไม่มีทักษะความรู้มากนักก็ตาม 

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสูง (digital front-runners) 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เจ้าของกิจการจะต้องจบระดับปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ 

เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กในกลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งผู้ประกอบ

ธุรกิจเหล่านี้หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม มักจะมีระดับ

การตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลจนนำมาสู่การหาแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ทาง

ธุรกิจสูงสุดไปด้วย 
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บทท่ี 11 บทสรุปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy และ SME 

digital transformation index ที่พัฒนาข้ึน 

 

 

11.1 บทนำ 

 ในบทที่ 9 ได้มีการวิเคราะห์ผลคะแนนของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยว่ามี

ระดับ SME digital literacy ในแต่ละองค์ประกอบย่อยอย่างไร ในขณะที่ในบทที่ 10 มีการวิเคราะห์ผล

คะแนนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 7 มิติย่อยภายใต้ SME digital transformation index ซึ่งผล

ของการวิเคราะห์ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจนี้

นำมาสู่คำถามสำคัญว่าการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้น

ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีขึ้น

หรือไม่ ดังนั้นในบทนี้จึงทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลคะแนน SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 

 ภายหลังการวิเคราะห์ยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง SME digital literacy และ SME digital 

transformation index อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการมีระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้นของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กจะนำมาสู่ผลการดำเนินงานด้านการเงินที่สูงขึ ้นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น

โอกาสในการสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรจากการดำเนินงาน หรือลดมูลค่าการลงทุนในอนาคต  ดังนั้นใน

บทนี้จึงทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital transformation index กับผลการดำเนินงานด้าน

การเงินในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในโครงการศึกษานี้สามารถนำไปขยายผล

ประเมินผู้ประกอบธุรกิจ SME และทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาแนวทางในการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม

ต่อไปในอนาคต 

 

11.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy และ SME digital transformation index 

 การวิเคราะห์ SME digital literacy ในบทที่ 9 ได้มีการจำแนกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ k-mean 

clustering จนทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กว่าสามารถ

แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ digital expert, digital first, business first และ digital infant ในขณะเดียวกันการ
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วิเคราะห์ SME digital transformation index ก็ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มตาม

ระดับความเข้มข้นในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลตั้งแต่ระดับ digital laggards, digital followers, digital 

adopters และ digital front-runners  

 จากข้อมูลทั้งสองข้างต้น จึงสามารถนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม cluster ของ SME 

digital literacy กับกลุ่ม cluster ของ SME digital transformation index ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผู้

ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital expert จะมีสัดส่วนเท่าไรที่จะมีระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ระดับที่เรียกว่าเป็น digital front-runners ผลการวิเคราะห์สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์

ดังกล่าวแสดงอยู่ในตาราง 11.1 

ตาราง 11.1 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับ SME digital literacy และ SME digital transformation index  

  
SME digital transformation index Total 

Digital front-runners Digital adopters Digital followers Digital laggards  

SME 
digital 
literacy 

Digital expert 50.80% 25.88% 18.85% 4.47% 100% 

Digital first 29.93% 32.30% 26.13% 11.64% 100% 

Business first 9.51% 22.88% 30.85% 36.76% 100% 

Digital infant 4.08% 31.43% 29.12% 35.37% 100% 

Total 18.95% 28.90% 27.07% 25.08% 100% 

 

 จากตาราง 11.1 จะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital expert ของระดับทักษะความรู้ด้าน

ดิจิทัลมีถึงร้อยละ 50 ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง และร้อยละ 25.88 ที่

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปานลาง ในขณะเดียวกันการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม 

digital first ก็สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ต่ำ

กว่าระดับ digital adopters 

 อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล

ในกลุ่ม digital infant กลับสามารถมีผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนที่เรียนรู้ที่จะทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ ่มมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื ่อการประกอบธุรกิจที ่มีความหลากหลาย (กลุ ่ม digital 

followers) หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและวิเคราะห์ฐานข้อมูลในระดับปานกลาง 

(กลุ่ม digital adopters)   

 ดังน ั ้นจ ึงได ้ม ีการว ิเคราะห์กล ุ ่มผ ู ้ประกอบธุรก ิจภายในกลุ ่ม digital infant เพิ ่มเต ิม ด ้วย 

multinomial regression เพื่อประเมินว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม digital infant ที่มีความ

น่าจะเป็นในการอยู่ในกลุ่ม digital adopters และ digital followers ในมิติของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไร ผลลัพธ์จากการประเมินเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม digital infant ได้ผลดังรูป 11.1 ซึ่ง

จะพบว่าระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการที่บ่งชี้ถึงการมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม 

digital adopters อยู่ในระดับปริญญาตรี และมัธยมปลาย ในขณะที่กลุ่ม digital followers ส่วนใหญ่จะเป็น

เจ้าของกิจการที่มีการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับมัธยมปลาย (การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปไม่สามารถ

ทดสอบได้เพราะมีเพียงร้อยละ 1.5 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม digital infant ที่มีการศึกษาในระดับดังกล่าว) 

รูป 11.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ multinomial regression เฉพาะกลุม่ตัวอย่างท่ีมีระดับ SME 
digital literacy อยู่ในกลุม่ digital infant 

 

 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า digital front-runners, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า 

digital adopters, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกจิที่เรียกว่า digital followers และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ี

เรียกว่า digital laggards (กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคญัทางสถิติที่ 5% 

 

เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจว่าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

มากยิ่งขึ้นว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลในกลุ่ม digital infant แต่กลับมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลปานกลางคือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา หรือเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนอยู่ใน

ปัจจุบัน และเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ โดยหากเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่น จะต้องเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีขนาดคนทำงาน 11-100 คน 
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 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลไม่สูง และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในระดับปานลางคือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พื้นฐาน ใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และมุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานอย่าง smartphone ใน

การประกอบธุรกิจ อยู่ในขั้นตอนของการลองผิดลองถูกในการประกอบธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจได้สูงมากนัก 

ตามผลของการวิเคราะห์ในรูป 11.2 ที่เมื่อวิเคราะห์เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital infant ของ

ระดับทักษะความร ู ้ด ้านดิจ ิท ัล และในกลุ ่ม digital adopters และ digital followers ของระดับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน 445 ผู้ประกอบการจะพบว่ามีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 56 ที่มีรายได้อยู่ใน

กลุ่มน้อยกว่า 300,000 บาทต่อปีเท่านั้น จะมีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 16.63%) ที่ประสบความสำเร็จและมี

รายได้อยู่ในกลุ่มมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี 

รูป 11.2 ระดับรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่ม digital infant ของ SME digital literacy และกลุ่ม digital 
adopters และ digital followers ของ SME digital transformation index 

 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) มีความสัมพันธ์เชิง

บวกต่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น โดยหาก

นำผลคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy มารวมกันเป็นคะแนนรวมด้วยค่าถ่วง

น ้ำหนักที ่ เท ่าก ัน แล ้วนำไปวิเคราะห์ด ้วย regression analysis กับผลคะแนนรวมของ SME digital 

transformation index ที่เกิดจากการรวมคะแนนแบบถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันในแต่ละมิติของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี จะได้ผลลัพธ์ดังแสดงในตาราง 11.2 ซึ่งจะพบว่าผลคะแนน digital literacy ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมี

แนวโน้มเพ่ิมผลคะแนน SME digital transformation index ประมาณ 0.45 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตาราง 11.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SME digital literacy และ SME digital transformation index 
Model Coefficients 

(Constant) 0.580** 
(0.065) 

SME Digital Literacy Score 0.451** 
(0.019) 

Control variables 
Dummy ภาค, Dummy เพศ, Dummy ประเภทการประกอบธุรกิจ, Dummy ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ, Dummy ขนาด, Dummy ระดับการศึกษา 

 

 

11.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ SME digital transformation index กับผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 

 การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กมีทักษะความรู ้ด้านดิจิทัล (SME digital 

literacy) ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การประกอบธุรกิจ (SME digital transformation index) อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้นนี้ส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพ่ิมข้ึนของผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

หรือไม ่

 ในเบื้องต้นแบบสำรวจได้มีการถามความคิดเห็นผู้ประกอบธุรกิจใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กิจการของ

ตนมีศักยภาพในการแข่งขันในโลกดิจิทัลระดับใด 2) อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจในระดับ

ใด และ 3) อุปกรณ์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระดับใด เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ 3 คำถาม

ดังกล่าว จำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลดิจิทัลที่แตกต่างกันพบผลดัง

แสดงในรูป 11.3 

รูป 11.3 ระดับความคิดเห็นต่อคำถามที่เกี่ยวกับการแข่งขนัในยุคดิจิทัลจำแนกตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เรยีกว่า digital front-runners, cluster 2 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีเรียกว่า 

digital adopters, cluster 3 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกจิที่เรียกว่า digital followers และ cluster 4 คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ี

เรียกว่า digital laggards 
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จากรูป 11.3 จะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ระดับสูงจะมีความมั่นใจในศักยภาพการแข่งขันของตนเองที่สูงขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ต 

และอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือการประกอบธุรกิจที่สูงตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตามความคิดเห็นด้านบนยังไม่ได้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม 

เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ตาราง 11.3 

จึงแสดงสัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลว่าสามารถสร้างรายได้อยู่ใน

กลุ่มใด 

 ตาราง 11.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital front-runners จะมีสัดส่วนของการ

มีรายได้ที่สูงขึ ้นอย่างโดดเด่น โดยสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 300,000-499,999 บาทต่อปี 500,000-

999,999 บาทต่อปี 1 ล้าน – 1.99 ล้านบาทต่อปี และมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปีนั้น สูงกว่าสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดในระดับรายได้ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นกว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูงมีแนวโน้ม เปิด

โอกาสให้มีระดับรายได้ที่สูงมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital followers และ 

digital laggards ที่มีระดับรายได้สูงโดดเด่นในกลุ่มรายได้น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี 

ตาราง 11.3 สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจจำแนกตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระดับรายได้ 

  

ระดับรายได ้ Total 

Below 
300,000 

300,000-
499,999 

500,000-
999,999 

1m-
1.99m 

2m-
4.99m 

Above 
5m 

 

SME digital 
transformation 
index 

Digital front-
runners 37.69% 24.12% 12.31% 14.07% 7.54% 4.27% 100.00% 

Digital 
adopters 41.29% 15.57% 8.80% 8.97% 21.49% 3.89% 100.00% 

Digital 
followers 67.28% 17.18% 6.95% 6.22% 0.91% 1.46% 100.00% 

Digital 
laggards 59.41% 18.41% 15.48% 5.44% 0.84% 0.42% 100.00% 

Total 51.94% 18.37% 10.58% 8.39% 8.24% 2.48% 100.00% 

 

 อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในตาราง 11.3 ยังไม่ได้มีการประเมินปัจจัยควบคุมร่วมด้วยที่อาจส่งผลต่อ

การสร้างรายได้ของธุรกิจเช่นขนาดของธุรกิจ ประเภทการประกอบธุรกิจ หรือระดับการศึกษาของเจ้าของ

กิจการ ดังนั ้นเมื ่อมีการวิเคราะห์ multinomial regression โดยให้กลุ ่มรายได้เป็นตัวแปรตามของการ

วิเคราะห์ และวิเคราะห์ร่วมกับระดับคะแนนรวมของ SME digital transformation index ของทั้ง 7 มิติ 

และตัวแปรควบคุมอ่ืน ๆ จะได้ผลดังแสดงในรูป 11.4 ซึ่งจะพบว่าถึงแม้ขนาดของกิจการ ระดับการศึกษาของ
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เจ้าของกิจการ และการประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก  จะมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำให้

ธุรกิจสามารถสร้างรายได้สูงกว่า 500,000 บาทต่อปี แต่ค่าสัมประสิทธิ ์ที ่ประเมินได้จาก multinomial 

regression ในตัวแปรคะแนน SME digital transformation index ยังสามารถเพิ ่มแนวโน้มที ่ผู ้ประกอบ

ธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นจนอยู่ในกลุ่มรายได้สูงกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

รูป 11.4 ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรต่อการบ่งชี้ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละระดับรายได้ของกิจการที่ได้จากการ
วิเคราะห์ multinomial regression 

 

 

 
หมายเหตุ cluster 1 คือระดับรายได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี cluster 2 คือระดับรายได้ 1,000,000-1,999,999 บาทต่อป ี

cluster 3 คือระดบัรายได้ 500,000-999,999 บาทต่อป ีcluster 4 คือระดับรายได้ 300,000-499,999 บาทต่อปี และ 

cluster 5 คือระดบัรายไดต้่ำกว่า 300,000 บาทต่อป ี(กลุ่มอ้างอิงสำหรับการวเิคราะห์); กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมี

นัยสำคญัทางสถิติที่ 5% 
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  นอกจากผลการดำเนินงานด้านระดับรายได้ ในแบบสำรวจมีการสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้

ประกอบธุรกิจในอีก 3 ด้านที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจได้แก่ 1) มุมมองต่อการเติบโตในอนาคตว่า

จะมีการเติบโตอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 2) อัตรากำไรสุทธิของธุรกิจเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ 3) 

เป้าหมายยอดขายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

 รูป 11.5 ทีแ่สดงเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์ของ SME Digital transformation index เมื่อให้คำตอบทั้ง 3 

ด้านดังกล่าวเป็นตัวแปรตามของ multinomial regression พบว่าถึงแม้จะมีการควบคุมปัจจัยคุณลักษณะ

ของผู้ประกอบธุรกิจ ค่าสัมประสิทธิ์ของ SME digital transformation index บ่งชี้ถึงโอกาสในการมีการ

เติบโตสูงกว่าคู่แข่ง มีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าคู่แข่ง และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่า 5 เท่าในปัจจุบัน 

รูป 11.5 ค่าสัมประสิทธิ์ของระดบัคะแนน SME digital transformation index ต่อมุมมองด้านการเติบโต อัตราการทำ
กำไร และเป้าหมายการเติบโตในอนาคต ที่ได้จาก multinomial regression 
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แท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 
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หลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง SME digital transformation index และผล

การดำเนินงานด้านการเงินของธุรกิจช่วยยืนยันได้ว่าการสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเป็นแนวทางที่

เหมาะสมและควรมีการให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน

ประเทศไทยให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเพ่ิมการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 แบบสอบถามมีการสำรวจเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับภายหลังจากการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกคำตอบถึงผลประโยชน์ที่ตั วเองได้รับมากกว่า 1 คำตอบ 

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ตอบในแต่ละประโยชน์ในภาพรวม ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 11.6 ซึ่ง

พบว่าประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กได้รับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเพิ่มยอดขาย และ 

การเพ่ิมประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งสูงโดดเด่นจากประโยชน์ในด้านอื่น 

รูป 11.6 สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่ได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยยังไม่สามารถหาแนวทางในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นกลาง และขั้นสูงที่จะนำมาสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน หรื อแม้กระทั่งการ

ช่วยลดความต้องการเงินลงทุนทั้งในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประเด็นความ

คิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่ำในมิติที ่ 5 intensity of digital 

business strategy และมิติที่ 7 intensity of creating organizational structure for innovation ดังที่ได้

แสดงผลไว้แล้วในบทที่ 10 

 เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจจำแนกตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับประโยชน์ที่

ได้รับภายหลังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ผลดังแสดงในรูป 11.7 ที่เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่ม digital 

front-runners ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงที่สุดกับกลุ่ม digital laggards ที่มีการประยุกต์ใช้

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%



 

279 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลต่ำที่สุด โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต่ำบางส่วนมีความคิดเห็นที่ จะ

ล้มเลิกความคิดที่จะเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และส่วนใหญ่ (เกือบร้อยละ 30) อยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้ยืนยันอีกครั้งว่า SME digital literacy มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจตระหนักถึงวิธีการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

รูป 11.7 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจำแนกตามระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 นอกจากนี้หากวิเคราะห์ด้านการให้ความสำคัญกับข้อมูลดิจิทัลที่มีปริมาณที่มากขึ้น และง่ายต่อการ

เข้าถึง พบว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital laggards เกือบร้อยละ 80 ไม่มีแผนที่จะเก็บข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ

ทำการวิเคราะห์และสร้างประโยชน์เพ่ิมเติม ดังแสดงในรูป 11.8 ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital 

front-runners มีความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าใน e-commerce platform 

หรือพยายามนำเสนอโปรโมชั่นหรือช่องทางการขายของตนเอง เพื่อให้ตนสามารถเรียนรู้ พฤติกรรมและเก็บ

ข้อมูลบางด้านจากลูกค้ามากยิ่งข้ึน 

รูป 11.8 สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่วางแผนเก็บข้อมลูดิจิทัลด้วยวิธีการต่าง ๆ  
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ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เป็นปัจจัยกดดันให้ผู ้ประกอบธุรกิจต้องมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอด แต่จากแบบสำรวจที่มีการสอบถามว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจมีการดำเนินกลยุทธ์ใดเพื่อจัดการกับวิกฤติดังกล่าว ได้แก่ 

1) ไม่ได้ปรับตัวเพราะธุรกิจหลักของกิจการไม่สามารถประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

2) ปรับตัวโดยการศึกษาหาความรู ้ และเร ิ ่มทดลองหาวิธ ีค ้าขายออนไลน์ผ่าน social network 

platform/e-commerce platform 

3) มีการค้าขายออนไลน์อยู่แล้ว ไม่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

4) มีการค้าขายออนไลน์อยู่แล้ว และพยายามประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิม

ยอดขาย 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของระดับ SME digital transformation index กับโอกาสในการตอบ

แต่ละคำถามข้างต้นแสดงอยู่ในรูป 11.9 ซึ่งแสดงผลที่น่าสนใจว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล

สูงมีแนวโน้มที่จะพยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงสถานการณ์ โรคระบาด

โควิด 19 ในขณะที่ผู ้ประกอบธุรกิจที ่มีคะแนน SME digital transformation index ต่ำ มีโอกาสที่จะไม่

ปรับตัวสูงอย่างมีนัยสำคัญ 

รูป 11.9 ค่าสัมประสิทธิ์จาก logit regression ถึงโอกาสในการใช้กลยุทธ์หนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
Covid-19 

 
หมายเหตุ กราฟแท่งที่มีกรอบแสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 5% 
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11.4 บทสรุป 

ระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับ

ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่วัดโดย SME digital transformation index อย่างไรก็ตามผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กบางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปานกลางได้ (กลุ่ม digital 

followers และ digital adopters) ถึงแม้จะมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลในกลุ่ม digital infant เมื่อวิเคราะห์เชิง

ลึกจะพบว่ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้คือผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เริ่ม

ทดลองทำธุรกิจ และมีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมปลายและปริญญาตรี  

ถึงแม้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในระดับปานกลาง แต่ระดับ

รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ซึ ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับผู้

ประกอบธุรกิจกลุ่มอื่นที่ถึงแม้จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับเดียวกัน แต่สามารถสร้างรายไดไ้ด้

สูงกว่า เพราะการมีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่สูงขึ้นจะทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่าง

ชาญฉลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สูง สามารถสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจจะสร้างรายได้จาก

การประกอบธุรกิจที่สูงตามไปด้วย มีการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการทำกำไรที่สูงกว่าคู่แข่ง และมี

เป้าหมายการเติบโตที่สูงมากกว่า 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก

ในไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูงอยู่แล้วนั้น ยังมีความพยายามที่จะหาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากวิกฤติ

ดังกล่าวมากที่สุด 

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการเพิ่มขึ ้นของ

ศักยภาพการแข่งขันที่พบในโครงการวิจัยนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่สะท้อนช่วง

ระยะเวลาที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ได้มีความแพร่หลาย ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นก่อนผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในปัจจุบันได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงจากสาเหตุ

ของการเป็น first-mover advantage ดังนั ้นหากผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงขึ้นในอนาคต ตามการส่งเสริมของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชี้แจงอยู่ใน

บทที่ 12 นั้น ย่อมทำให้สภาวะการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กได้รับอาจไม่สูงเท่ากับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม digital front-runners ใน

ปัจจุบัน 
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ถึงแม้พลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นอาจเกิดข้ึนได้ แต่การที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลจนเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในภาพรวม ย่อมทำให้มูลค่ามวล

รวมของระบบเศรษฐกิจไทยสูงขึ้น และอาจมีผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กบางรายสามารถแข่งขันได้

อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล 

นอกจากนี้ ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ค้นพบในบทนี้ ย้ำเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะ

ความรู้ด้านดิจิทัล ถึงแม้การเกิดข้ึนของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะทำให้การริเริ่มสร้างธุรกิจเกิดขึ้นได้ง่าย แต่หาก

ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีทักษะความรู้ที่ดีพอจะทำให้อัตราการล้มตายของธุรกิจเกิดใหม่มีโอกาสสูงขึ้น นอกจากนี้

ความเหลื่อมล้ำในด้านศักยภาพการแข่งขันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ประกอบธุรกิจที่มี

ทักษะด้านดิจิทัลที่สูงจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม จะมีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่ต่ำและไม่ยั่งยืนใน

ระยะยาว 
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บทที่ 12 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 

12.1 บทนำ 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างกรอบแนวคิดของการชี้วัดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล

ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย (SME digital literacy) และสร้างเครื่องมือในการชี้

วัดการเปลี่ยนผ่านและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (SME digital transformation index) ซึ่งโครงการวจิัยนี้

มีข้อสมมุติฐานหลักที่ต้องการทดสอบคือระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้นจะสามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของตนเองจนนำมาสู่การสร้าง

รายได้ หรือเพ่ิมอัตราการทำกำไร หรือเพ่ิมอัตราการเติบโตของยอดขายในอนาคต 

 เพื่อเป็นการสรุปผลลัพธ์สำคัญของโครงการวิจัย และนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จึงเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่น่าสนใจของโครงการวิจัย แล้วนำ

ผลลัพธ์ในแง่มุมต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพื่อออกแบบเป็นนโยบายที่คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเ ล็ก

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 

 

12.2 ข้อสรุปท่ีสำคัญจากการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้การประกอบธุรกิจมีต้นทุนที่ถูกลงอย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนที่

เกี ่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู ้บริโภค เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดสถานการณ์ของการค้าขายแบบไร้พรมแดนที่สะดวก จนทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กที่เพิ่งเริ ่มต้นธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนสู่ตลาด โลกได้ในทันที โดย 

OECD, EU และ World Bank ต่างให้ความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

นำไปสู่ความทั่วถึงของการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial inclusion) และทำให้เกิดผู้ประกอบการ

รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า digital entrepreneurs มากยิ่งขึ้น 

สำหรับสถานการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (จำนวนคนทำงานระหว่าง 1-10 คน) และขนาดเล็ก 

(จำนวนคนทำงานระหว่าง 11-100 คน) ในประเทศไทยนั้น โครงการวิจัยนี้พบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบเป็นอาชีพเสริม และเป็นอาชีพหลัก โดยรูป 12.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของการวิจัยที่ 2,014 ตัวอย่าง มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 51 ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริม โดยส่วน

ใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน (ร้อยละ 17.68) และอยู่ในวัยเรียน (ร้อยละ 11.5) 

รูป 12.1 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ประกอบธุรกจิรายย่อยและขนาดเล็กในไทย 

 

นอกจากนี้ความทั่วถึงของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจยังครอบคลุมในมิติของระดับการศึกษาของเจ้าของ

กิจการร่วมด้วย ตาราง 12.1 แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้พ่อบ้าน/แม่บ้าน สามารถเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจได้อย่างโดดเด่นในทุกระดับการศึกษา (เปรียบเทียบสัดส่วนในกลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน กับสัดส่วน

ในภาพรวม) ในขณะที่เจ้าของกิจการที่อยู่ในวัยเรียนจะกระจุกตัวอยู่ท่ีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมัธยม

ปลาย 

ตาราง 12.1 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาในแต่ละลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ประกอบธุรกิจราย
ย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาที่ขนาดของกิจการพบว่าเจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริมจะมีขนาด

อยู่ในระดับรายย่อย ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจปัจจุบันเป็นหลักจะมีสัดส่วนสูงโดดเด่นที่ร้อยละ 27 ในการเป็นผู้

ท าธุรกิจปัจจุบันเป็นหลัก, 
48.91%

ลูกจ้างบริษัทเอกชน, 
13.80%

ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ, 8.14%

แม่บ้าน/พ่อบ้าน, 
17.68%

นักเรียน/นักศึกษา
, 11.47%

ระดับ

การศึกษา 
ทำธุรกิจปัจจุบัน
เป็นหลัก 

ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพเสริม 
สัดส่วน
รวม 

ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ประถมต้น 4.26% 1.08% 0.61% 9.83% 0.43% 4.07% 
ประถมปลาย 3.25% 2.16% 1.83% 10.39% 3.03% 4.22% 
มัธยมต้น 2.94% 2.52% 0.61% 7.02% 3.03% 3.43% 
มัธยมปลาย 15.03% 10.07% 7.32% 26.69% 32.03% 17.73% 
อนุปริญญา 19.19% 7.91% 6.10% 16.57% 7.36% 14.75% 
ปริญญาตร ี 49.75% 68.71% 68.90% 27.25% 51.08% 50.10% 
ปริญญาโท 5.48% 7.19% 12.80% 1.97% 2.60% 5.36% 
ปริญญาเอก 0.10% 0.36% 1.83% 0.28% 0.43% 0.35% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งสูงกว่าสัดส่วนรวมของกลุ่มตัวอย่าง (แสดง ในตาราง 12.2) ความทั่วถึงของการ

ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากกับธุรกิจประเภทบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้

ประกอบอาชีพอิสระใหม่ และการผลิตที่สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยอยู่ในระดับสูง ดังแสดงในตาราง 

12.3 

ตาราง 12.2 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามขนาดสถานประกอบการในแต่ละลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ประกอบ
ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

ทำธุรกิจปัจจุบัน
เป็นหลัก 

ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

สัดส่วน
รวม 

รายย่อย 72.39% 82.73% 83.54% 88.48% 89.18% 79.49% 
ขนาดเล็ก 27.61% 17.27% 16.46% 11.52% 10.82% 20.51% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

ตาราง 12.3 สัดส่วนขนาดสถานประกอบการจำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน
ประเทศไทย 

 

บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระใหม่ การผลิต 

การขายปลีก
และ/หรือขายส่ง สัดส่วนรวม 

Micro 83.33% 95.28% 82.93% 71.99% 79.49% 
Small 16.67% 4.72% 17.07% 28.01% 20.51% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

ถึงแม้การเริ่มต้นธุรกิจที่ง่าย ใช้เงินลงทุนน้อย และสามารถเข้าถึงบริการเสริมประเภทต่าง ๆ ในห่วงโซ่

การประกอบธุรกิจของตนผ่านผู้ให้บริการรายอ่ืน (third-party service providers) ที่นำเสนอบริการในระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลนี้ จะทำให้เกิดความทั่วถึงของการเป็นผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้รับประกันว่าผู้ประกอบธุรกิจ

เหล่านี้จะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จได้ตามที่คาดหวังเสมอไป 

โครงการวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเป้าที่จะสร้างวิธีการชี้วัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล ็ก (SME digital literacy) และดัชน ีช ี ้ว ัดระดับการเปลี ่ยนผ ่านด้านดิจ ิท ัล (SME digital 

transformation index) และทดสอบสมมุติฐานสำคัญว่าระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจมี

ความเชื่อมโยงกับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหรือไม่ ตาม

กรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงอยู่ในรูป 12.2 
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รูป 12.2 กรอบแนวคิดการศึกษาของโครงการวิจัย 

 

 

 โครงการวิจัยนี้ได้มีการนำเสนอกรอบแนวคิดการชี ้วัดและการส่งเสริม SME digital literacy ว่า

จะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital 

skill domain 4) digital business strategy domain และ  5) cybersecurity and data protection 

domain โดยกรอบแนวคิดนี ้เกิดจากการให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ

ประกอบอาชีพ (fundamental skillsets) ซึ่งจะนำไปสู่การมีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการทำความ

เข้าใจตรรกะการทำงานของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล (technical skillsets) โดยหากมีทักษะ

พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่เหมาะสมและนำไปผนวกรวมกับความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบธุรกิจและการรักษาความ

ปลอดภัยจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีทักษะในระดับบูรณาการทางดิจิทัล (integrate skillsets) ความสัมพันธ์

ของทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy จึงสามารถแสดงได้ด้วยรูป 12.3 

  

SME digital literacy

• Cognitive domain

• Soft skill domain

• Digital skill domain

• Digital business strategy domain

• Cybersecurity and data 
protection domain

SME digital 
transformation 

index

• Internet usage

• Digital device usage

• Digital application usage

• Digital channel distribution

• Digital business strategy adoption

• Data analytic

• Resilient organizational structure

Competitiveness

• Level of income

• Profit margin relative to peers

• Growth target
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รูป 12.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่โครงการวิจัยนำเสนอ 

 

 

นโยบายนำเสนอ 1 

จากกรอบแนวคิดของการชี้วัด SME digital literacy ที่นำเสนอนี้ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญเฉพาะกับทักษะทางเทคนิคที่เก่ียวกับการใช้ 

ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ประเภทต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานตั้งแต่

ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ การสร้างภาพเชื่อมโยง และทักษะเสริมอื่น ๆ เช่นการเป็นผู้นำ การสื่อสาร รวมถึง

การมีทัศนคติเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

นอกจากนี้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจเช่นการทำรายรับรายจ่าย การบริหารรายจ่าย การ

บริหารสินค้าคงคลัง หรือการทำการตลาด เป็นอีกทักษะความรู้หนึ ่งที่ต้องนำไปสอนและฝึกปฏิบัติกับผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กร่วมด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจต่อไป 

ประเด็นสุดท้ายคือความรู้ด้านสิทธิทางกฎหมายของการใช้เอกสารและข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ 

ทั้งภาพ เสียง และวีดีโอ โดยในปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบกับปัญหา

ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ยิ่ง ไปกว่านั้นเมื่อมีการให้บริการผู้บริโภคในรูปแบบ

ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ปัญหาด้านการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริม

ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง cybersecurity ร่วมด้วย 

1. Cognitive domain 2. Soft skill domain 

3. Digital skill domain 

4. Digital business strategy domain 

5. Cybersecurity and data 

protection domain 
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 อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กนั้นไม่ควรมีลั กษณะ

แบบหว่านแห หรือ one size fit all ที่ใช้ลักษณะของหลักสูตรเหมือนกันกับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย เพราะผู้

ประกอบธุรกิจบางกลุ่มมีระดับทักษะความรู้ที่แตกต่างกัน และมีความจำเพาะของการประกอบธุรกิจที่แตกต่าง

กัน ในโครงการวิจัยนี้ได้มีการนำกรอบแนวคิดการวัด SME digital literacy ไปวัดระดับทักษะความรู้ของผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กทั้ง 2,014 รายในกลุ่มตัวอย่าง และใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า k-mean 

clustering เพ่ือจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลทั้ง 5 องค์ประกอบที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 การใช้เทคนิคทางสถิติของ k-mean clustering จะทำให้ระดับทักษะคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

ในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันมากที่สุด และภายในกลุ่มมีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด โดยแนวทางการ

คำนวณของ k-mean clustering จะไม่มีการกำหนดสมการตายตัวในการแบ่งกลุ่มล่วงหน้า แต่จะเป็น

กระบวนการเชิงตัวเลขที่แบ่งกลุ่มไปจนกว่าจะได้กลุ่มที่แตกต่างกันมากที่สุด 

 ภายหลังการวิเคราะห์ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กออกเป็น 4 กลุ่ม โดย

ในแต่ละกลุ่มจะมีคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของทักษะดังแสดงในตาราง 12.4 และเมื่อวิเคราะห์ระดับ

คะแนนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม cluster สามารถนำมาจัดโครงสร้างทำความเข้าใจทักษะความรู้ของผู้

ประกอบธุรกิจได้ดังรูป 12.4 ซึ่งมิติของระดับความรู้พ้ืนฐานด้านธุรกิจ เป็นมิติที่สะท้อนคะแนนใน

องค์ประกอบของ cognitive และ soft skill domain ในขณะที่มิติของระดับความรู้ด้านดิจิทัล เป็นมิติที่

สะท้อนคะแนนขององค์ประกอบของ digital skill, digital business strategy และ cybersecurity 

domain 

ตาราง 12.4 ระดับทักษะเฉลี่ยของแต่ละกลุม่ clusters ตามระดับคะแนนของ SME digital literacy 

 ระดับทักษะเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) ในแต่ละองค์ประกอบย่อยของ SME digital literacy 

 Cognitive domain Soft skill domain 
Digital skill 
domain 

Digital business 
strategy domain 

Cybersecurity & 
data protection 
domain 

Digital expert          4.09           4.21           4.33           3.32           3.71  

Digital first          2.95           3.19           3.85           2.08           3.22  

Business first          3.26           3.33           2.61           1.89           2.53  

Digital infant          2.00           2.10           2.00           1.91           2.29  
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รูป 12.4 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจตามกรอบแนวคิดการวัด SME digital literacy ที่นำเสนอภายใต้
โครงการวิจัย 

ระ
ดับ

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
ด้า

นธ
ุรก

ิจ Business first 
(ร้อยละ 20.94 ของกลุ่มตัวอยา่ง) 

Digital expert 
(ร้อยละ 16.85 ของกลุ่มตัวอยา่ง) 

Digital infant 
(ร้อยละ 39.56 ของกลุ่มตัวอยา่ง) 

Digital-first 
(ร้อยละ 22.66% ของกลุ่มตัวอย่าง) 

 ระดับทักษะด้านดจิิทัล  

 

รูป 12.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจประมาณร้อยละ 16.85 มีระดับทักษะด้านดิจิทัล และระดับ

ความรู้พื ้นฐานด้านธุรกิจค่อนข้างสูงจึงเรียกกลุ่มดังกล่าวว่าเป็น digital expert และกลุ่มที่มีระดับทักษะ

ความรู้ต่ำทั้ง 5 องค์ประกอบของการวัด digital literacy เรียกว่า digital infant ซึ่งมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างมาก

ถึงร้อยละ 39.56 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงในมิติของทักษะด้านดิจิทัลแต่คะแนนต่ำด้านทักษะคิดเชิง

วิเคราะห์และความรู้พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจจะเรียกว่า digital first คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.66 และกลุ่ม

ที่มีทักษะความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสูงแต่ทักษะด้านดิจิทัลต่ำจะเรียกว่า business first คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

20.94 

 

นโยบายนำเสนอ 2  
 การแบ่งกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาแนวทางฝึกอบรม และหัวข้อการ
ให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
โดยหัวข้อฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มแสดงดังตารางข้างล่าง  
 

 หัวข้อการอบรม สมัมนา หรือการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับกลุม่ดงักล่าว 

Digital expert 

- มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรูจ้ักกบั Software ในการเพิ่มประสิทธภิาพของการทำงานเฉพาะดา้นเช่น data 
analytic, supply chain management, accounting & finance, customer relationship 
management และ Process optimization 

- มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบประโยชน์จากการใช้ software แต่ประเภทในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน 

- มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียนรูแ้นวทางการบริหารช่องทางขายหลากหลายช่องทาง (Omnichannel 
strategy) ให้มีความสอดคล้องกัน 

- มุ่งเน้นยกระดับความรู้ด้านความเส่ียงภยัทางไซเบอร์และการบริหารขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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Digital first 

- ให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกจิ การบรหิารรายรับ รายจ่าย การลงบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง 
และการบริหารหนี้สิน 

- ให้ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
- มุ่งเน้นด้าน Design thinking ให้เข้าใจความเชื่อมโยง และตรรกะเหตุผลที่เหมาะสมของแต่ละปจัจัย 
- มุ่งเน้นยกระดับความรู้ด้านความเส่ียงภยัทางไซเบอร์และการบริหารขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

Business first 

- มุ่งเน้นสอนทักษะด้านการใช้งาน software พื้นฐานต่าง ๆ เช่นอีเมล์, messaging application, office 
software และการใช้งาน laptop ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ในชวีิตประจำวันและการประกอบ
ธุรกิจ 

- มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรูจ้ักกบักลยุทธ์ทางธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพเช่น Search 
engine optimization, e-commerce platform และ social network marketing เป็นต้น 

- ให้ความรู้พื้นฐานถึงสิทธิทางกฎหมายดา้นข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล 
- วิธีการป้องกันภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน 

Digital infant 

- ฝึกฝนความคิดเชิงวิเคราะห์ ตรรกะเหตแุละผล และการเชื่อมโยงของปัจจยัต่าง ๆ เพื่อบูรณาการความคิดได้
อย่างถูกตอ้งในการประกอบธุรกจิ 

- ให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกจิ การบรหิารรายรับ รายจ่าย การลงบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง 
และการบริหารหนี้สิน 

- ส่งเสริม soft skills ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหา และการบริหารเวลา 
- ให้ความรู้พื้นฐานถึงสิทธิทางกฎหมายดา้นข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล 
- วิธีการป้องกันภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน 
- มุ่งเน้นสอนทักษะด้านการใช้งาน software พื้นฐานต่าง ๆ เช่นอีเมล์, messaging application, office 

software และการใช้งาน laptop ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ในชวีิตประจำวันและการประกอบ
ธุรกิจ 

 

 
นอกจากการจัดหลักสูตรให้ความรู้ อีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การส่งเสริมความรู้มีประสิทธิภาพ

และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมคือการตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (Consulting) 
เพ่ือเปิดรับฟังคำถาม ปัญหา และข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเริ่มต้น
ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ทันที 

 

 การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตามระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่เสนอในโครงการวิจัยนี้ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถนำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยไปประเมินผู้ประกอบการ และสร้างเป็น

คะแนนตามระบบการคำนวณคะแนนที ่โครงการวิจัยนี ้ใช้ว ิธ ี Principal Component Analysis ในการ

กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักประเด็นต่าง ๆ สำหรับการสร้างคะแนน 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความง่ายสำหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบ่งชี้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ

ขนาดเล็กว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจแบบใดจะมีแนวโน้มอยู่ในกลุ่ม cluster ใด ตาราง 12.5 จึงแสดง
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คุณลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม cluster โดยพื้นที่แรเงาแสดงลักษณะเด่นของกลุ่ม cluster ดังกล่าว เพราะ

เป็นสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างรวม 

ตาราง 12.5 คุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม cluster จำแนกตามระดบั SME digital literacy 

 Digital expert Digital first Business first Digital infant สัดส่วนรวม 
ระดับการศึกษา      
ปริญญาโทขึ้นไป 15.02% 6.65% 5.14% 1.50% 5.71% 
ปริญญาตร ี 66.13% 62.95% 47.30% 33.88% 48.71% 
อนุปริญญา 6.07% 6.89% 15.68% 23.54% 15.18% 
มัธยมปลาย 9.27% 17.10% 14.40% 24.63% 18.19% 
มัธยมต้นลงมา 3.51% 6.41% 17.48% 16.46% 12.22% 
ลักษณะการประกอบอาชีพ      
ทำธุรกิจปัจจุบันเป็นหลัก 45.37% 38.95% 57.58% 51.29% 48.82% 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน 19.17% 20.90% 10.54% 9.12% 13.78% 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 13.74% 7.84% 7.46% 4.08% 7.27% 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 8.31% 14.25% 16.71% 25.44% 18.19% 
นักเรียน/นักศึกษา 13.42% 18.05% 7.71% 10.07% 11.95% 
ประเภทธุรกิจ      
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 23.32% 24.70% 23.14% 22.45% 23.25% 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม ่ 17.25% 10.69% 7.46% 8.44% 10.23% 
การผลิต 18.85% 18.76% 30.85% 24.35% 23.52% 
การขายปลีกและ/หรือขายส่ง 40.58% 45.84% 38.56% 44.76% 43.00% 
ขนาดของธุรกิจ      
รายย่อย 77.00% 77.67% 77.89% 82.18% 79.39% 
ขนาดเล็ก 23.00% 22.33% 22.11% 17.82% 20.61% 

 

นอกจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับ digital literacy ตามตาราง 12.5 โครงการวิจัยได้มีการ

ค้นพบกลุ่มตัวอย่างบางรายที่มีการบ่งบอกว่าได้มีการทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แล้วแต่ยังไม่เห็นประโยชน์เชิงธุรกิจที่จะได้รับอย่างชัดเจน และมีแนวคิดที่จะล้มเลิกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในอนาคต ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กที่มีความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 9.33 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

เมื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กเหล่านี้มีคุณลักษณะเด่นเป็นผู้

ประกอบธุรกิจที่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้นลงมา และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจประเภท

การผลิต และการขายปลีกและ/หรือขายส่ง ดังแสดงในรูป 12.5 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้อาจเป็นกลุ่มที่

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นที่จะต้องผลักดันมากนัก เพราะมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจเป็นงาน

อดิเรก และไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจ 
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รูป 12.5 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและล้มเลกิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

  

  

 

นโยบายนำเสนอ 3 

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน และมีการศึกษาในระดับต่ำ มีแนวโน้มเข้ามาประกอบ

อาชีพในลักษณะงานอดิเรก ไม่ได้มุ่งเป้าเติบโตทางธุรกิจอย่างจริงจัง ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรบังคับหรือผลักดันให้

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจในโลกดิจิทัลอย่างจริงจังเพราะอาจไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบต่าง ๆ ให้พร้อมหากผู้

ประกอบธุรกิจเหล่านี้ตัดสินใจประกอบธุรกิจในโลกดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
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 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจอีกกลุ่มที่ในปัจจุบันมีความพยายามในการ

ทดลองใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง แต่ยังไม่ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่ และไม่ได้มีแนวคิดที่จะ

ล้มเลิกความตั้งใจ ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

และขนาดเล็กกลุ่มนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจของตนเองด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลให้ได้ในที่สุด 

 รูป 12.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ

อาชีพส่วนตัวเป็นอาชีพหลัก หากเป็นอาชีพเสริมจะเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่

ระดับอนุปริญญา และมัธยมต้นลงมา นอกจากนี้ประเภทการประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม และการผลิต 

รูป 12.6 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพยายามเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีต่อไป 
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นโยบายนำเสนอ 4 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกลุ่ม task force เพ่ือเร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ที่เป็นอาชีพหลัก อยู่ในกลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการผลิต ที่มีการศึกษาต่ำว่ามัธยมต้น และ

อนุปริญญาเพื่อให้รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนเกิดประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้ 

 

การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) เป็นปัจจัยสำคัญที่โครงการวิจัยพบว่ามี

ความเชื่อมโยงกับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงการวิจัยได้มีการพัฒนากรอบ

แนวคิดของการวัด SME digital transformation index ที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบดังแสดงในรูป 12.7 

ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบย่อยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 digitization ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

ขั ้นต้นของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ ่มที ่ 2 digitalization ซึ ่งเปรียบเสมือนขั ้นกลางของการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มที่ 3 digital transformation ที่เปรียบเสมือนการปรับองค์กรอย่างบูรณา

การเพื่อแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสุดท้ายกลุ่มที่ 4 resilient organizational structure ที่จะต้องมี

โครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมต่อการสร้างนวัตกรรมและความผันผวนที่รวดเร็วในระบบเศรษฐกิจ 

รูป 12.7 กรอบแนวคิดพัฒนา SME digital transformation index ที่โครงการวิจัยนำเสนอ 

 

Dimension 1: internet 
usage 

Dimension 2: digital 
device usage 

Dimension 3: digital 
application usage 

Dimension 4: digital 
channel distribution 

Dimension 5: digital 
business strategy 

Dimension 6: data 
analytic 

Dimension 7 = resilient 

organizational structure 

Digital transformation 
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Digitization 
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Digitalization level 
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การชี้วัดระดับการเปลี ่ยนผ่านด้วย SME digital transformation index นี้จะช่วยให้ภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจสถานการณ์ระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาด

เล็กในไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อมีการประเมินระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจใน

กลุ่มตัวอย่าง แล้วทำการแบ่งกลุ่มด้วย k-mean clustering พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับการ

เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลได้ 4 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีระดับการเปลี่ยนผ่านดังแสดงในตาราง 12.6 

ตาราง 12.6 ระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกจิรายย่อยและขนาดเล็กในกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

 Digital front-runners Digital adopters Digital followers Digital laggards 
Internet usage ใช้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกวา่

อาทิตย์ละ 2 วัน 
ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ
อาทิตย์ละ 1-2 วัน 

ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ
อาทิตย์ละ 1-2 วัน 

ใช้โดยเฉลี่ยน้อยกว่าเดือน
ละ 4 วัน 

Digital device usage ใช้และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยทุก 3-5 ป ี

ใช้และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยทุก 3-5 ป ี

ใช้และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยทุก 5 ป ี

ใช้และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
ทันสมัยทุก 5 ป ี

Software usage ใช้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกวา่
อาทิตย์ละ 2 วัน 

ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ
อาทิตย์ละ 1-2 วัน 

ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 4 - 6 วัน 

ใช้โดยเฉลี่ยน้อยกว่าเดือน
ละ 4 วัน 

Digital channel มีช่องทางดิจิทัลมาแล้ว
ประมาณ 3-5 ป ี

มีช่องทางดิจิทัลมาแล้ว
ประมาณ 3-5 ป ี

มีช่องทางดิจิทัลมาแล้ว
ประมาณ 1-3 ป ี

เพิ่งทดลองช่องทางดิจิทัล
มาแล้วไม่เกิน 1 ป ี

Digital business 
strategy 

วางแผนจะดำเนินกลยุทธ์
ธุรกิจดิจิทัลในอกี 1 ป ี

อยากดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ
ดิจิทัลแต่ไม่มีความรู้ 

อยากดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ
ดิจิทัลแต่ไม่มีความรู้ และ
ไม่มั่นใจจะได้ประโยชน์
อย่างไร 

ไม่เคยนึกถึงเพราะไม่
ทราบประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

Data analytic มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดิจิทัลบ้างแล้ว 

วางแผนจะวิเคราะห์
ข้อมูลดิจิทัลในอีก 1 ป ี

ไม่มีแผนที่จะวิเคราะห์
ข้อมูลดิจิทัลเพราะขาด
บุคลากร 

ไม่เคยนึกถึงเพราะไม่
ทราบประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

Organizational 
structure 

มีการปรับองค์กรให้
ทันสมัยบ้างแล้ว 

วางแผนจะปรับองค์กรใน
อีก 1 ป ี

ไม่มีแผนเพราะคิดว่าไม่
พร้อม 

ไม่เคยนึกถึงเพราะไม่
ทราบประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 

 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม clusters แสดงอยู่ในรูป 12.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ ่ม digital laggards ถึงแม้การสำรวจใน

โครงการวิจัยนี้จะเป็นการสำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กดดันให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจต้องปรับตัวในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นก็ตาม 
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รูป 12.8 สัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจจำแนกตามกลุม่ cluster ของระดับ SME digital transformation index 

 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเภทของผู้ประกอบธุรกิจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีก

และหรือค้าส่งมีระดับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใกล้เคียงกับผู้ประกอบธุรกิจด้านบริการอาหาร ที่ส่วนใหญ่

อยู่ในกลุ่ม digital adopters และ digital followers แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้เริ่มให้ความสนใจ

อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการค้าขาย แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีแบบองค์

รวม ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจมากนัก และยังไม่ได้เห็นประโยชน์จากการปรับ

โครงสร้างองคก์รไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือกลุ่มที่เป็น digital laggards ที่

ประกอบธุรกิจแบบพื้นฐานดั้งเดิมและยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเลย กับกลุ่มที่มีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าขายที่บ่อยมากขึ้น (digital adopters) 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่ม cluster ของ SME digital literacy 

กับกลุ ่ม cluster ของ SME digital transformation index พบว่าผู ้ประกอบธุรกิจที ่มีทักษะความรู ้ส ูงมี

แนวโน้มที่จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูงเช่นกัน ดังแสดงในรูป 12.9 และมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ

ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายในกลุ่ม digital infant มีความพยายามในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย

ตนเองแบบลองผิดลองถูก ถึงแม้จะไม่มีความรู้มากนัก 
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รูป 12.9 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ SME digital literacy และ SME digital transformation index 

 

 เมื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ิมเติมถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้พบว่ามีลักษณะดังรูป  

12.10  ซึ่งพบว่าลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจปัจจุบันเป็นอาชีพ

หลัก และเป็นกลุ่มอาชีพเสริมประเภทนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอนุปริญญา 

และมุ่งเน้นการขายปลีกและ/หรือขายส่ง เป็นหลัก และขนาดธุรกิจประมาณ 10 – 50 คน 

รูป 12.10 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับทกัษะความรู้ในกลุ่ม digital infant แต่พยายามประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลจนอยู่ในกลุม่ digital followers และ digital adopters 
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นโยบายนำเสนอ 5 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกลุ่ม Task force เพ่ือเร่งให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจกับผู้

ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เป็นอาชีพหลัก และเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย

และอนุปริญญา เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้เข้าใจกระบวนการดำเนินธุรกิจจนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 ข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตามระดับการเปลี่ยนผ่าน

ด้านดิจิทัลช้างต้น ช่วยให้เห็นภาพว่าผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องได้รับการส่งเสริมเรื่องการเข้าถึง

อุปกรณ์ดิจิทัลในราคาที่เหมาะสม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และการเข้าถึง e-commerce platform 

ประเภทต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงเป้ากับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายด้วย 

 

นโยบายนำเสนอ 6 

           หากพิจารณาในมิติของระดับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
แนวทางในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
แต่ละกลุ่ม cluster ได้ดังตารางข้างล่าง 
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 เทคโนโลยีดิจิทลัที่ต้องส่งเสริมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มดังกลา่ว 
Digital front-runners - ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดิจิทลัและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ดจิิทัลที่หลากหลายเพื่อ

ตอบโจทย์ความปลอดภัยด้าน cybersecurity และการบริหารฐานข้อมูลดิจิทลั 
- ประยุกต์ใช้ software เฉพาะทางที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ เช่น data 

analytic, machine learning, process automation หรือ blockchain เป็น
ต้น 

- มีทีมงานเฉพาะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกจิ 

Digital adopters - ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการการบรหิารจัดการช่องทางขาย digital และช่องทาง
ขายดั้งเดิมอยา่งชายฉลาด (omnichannel) 

- ประยุกต์ใช้ software ในการบริหารกระบวนการทำงานท่ัวไป เช่น data 
analytic, supply chain management, accounting & finance, customer 
relationship management และ Process optimization 

- ปรับปรุงองค์กรให้ใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยดิจิทลั 
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมและสง่เสริมการ

ตัดสินใจทีร่วดเร็ว 
Digital followers - เรียนรู้วิธีการสร้างช่องทางขายด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช้ software เพื่อการสร้างเนื้อหา (content) ทั้งข้อความ ภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหว ได้ในระดับพื้นฐาน 

- ประยุกต์ใช้ search engine optimization และ social network ในการทำ 
digital marketing ในระดับพื้นฐาน 

Digital laggards - มุ่งเน้นให้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึนในการหาข้อมูล ทำธรุกรรมทางการ
เงิน ติดต่อสื่อสาร และโฆษณาสินค้าและบริการ 

- มุ่งเน้นให้เข้าถึงอุปกรณด์ิจิทัลในราคาย่อมเยา มีคุณภาพ 
- มุ่งเน้นให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 
- ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวรแ์ละแอปพลเิคชั่นพื้นฐานได้ เช่น อีเมล์ messaging app 

และ social network เป็นต้น 
 

 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับภายหลังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล พบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กส่วนใหญ่มุ่งเน้นได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเพ่ิมยอดขาย

และเพิ่มจำนวนลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรกดังแสดงในรูป 12.11 และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กใน
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ไทย ยังไม่ค่อยทราบถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มอัตราการทำ

กำไร และลดการใช้เงินลงทุนมากนัก 

รูป 12.11 ประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทัล 

 

 

นโยบายนำเสนอ 6 

การสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการให้ความรู้ฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีจุดประสงค์ของการมุ่งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจเป็นลำดับขั้นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สนับสนุนและฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมด้านรายได้และจำนวนลูกค้าก่อน

เป็นลำดับแรก เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจเห็นภาพและมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขั้นที่ 2 สนับสนุนและฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบแนวทางในการเพิ่มอัตราการทำกำไร ลด

ค่าใช้จ่าย และลดเงินลงทุน ด้วยเทคโนโลยี 

ขั้นที่ 3 สนับสนุนและฝึกอบรมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการสร้างรูปแบบ

ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม 

 

การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (SME digital literacy) และการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบธุรกิจ

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ได้ง่าย ในราคาที่สมเหตุสมผล จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจราย
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ย่อยและขนาดเล็กมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ ้น ซึ่งโครงการวิจัยฉบับนี้ได้ทำการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลกับระดับรายได้ด ้วย multinomial 

regression พบว่าถึงแม้จะมีการควบคุมปัจจัยด้านระดับการศึกษา ประเภทการประกอบอาชีพ ลักษณะการ

ประกอบอาชีพ และขนาดของสถานประกอบการ ค่าสัมประสิทธิ์ของระดับ SME digital transformation 

index ยังมีนัยสำคัญทางสถิติที่จะส่งผลบวกต่อการมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น 

นอกจากนี ้ผู้ที่มีระดบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สูง ในช่วงสถานการณ์โควิดยังมีความพยายาม

ที่จะปรับปรุงกระบวนการประกอบธุรกิจด้วยดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่เป็น digital laggards กลับ

ตัดสินใจที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมากนักดังแสดงในรูป 12.12 

รูป 12.12 กลยุทธ์การแข่งขนัด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 

12.3 บทสรุป 

ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก (SME digital literacy) เป็น

ปัจจัยที่มีความสำคัญในการบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยา่ง

สำเร็จ โดยทักษะความรู ้ด้านดิจิทัลไม่ควรครอบคลุมเฉพาะความรู้ทางเทคนิคของการใช้ ซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ด้านเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับทักษะพ้ืนฐานอย่างการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะเสริม และความรู้

พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจร่วมด้วย จึงจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทราบแนวทางการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ 

 ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยฉบับนี้ช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบเนื้อ หาใน

การส่งเสริมความรู้ ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายกับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กแต่ละประเภท และทำให้
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สามารถกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมความรู้ที่ชัดเจนตามกลุ่ม cluster ของระดับ SME digital literacy และ

กลุ่ม cluster ของระดับ SME digital transformation index 

 นอกจากการให้ความรู้ที ่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่ม ภาครัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล แนะนำผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบ

ธุรกิจแต่ละรายด้วย ซึ่งการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวไม่ควรหว่านแห แต่ควรมุ่งเป้าให้เหมาะสมกับผู้

ประกอบธุรกิจที่มีระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน เช่นผู้ประกอบธุรกิจกลุ่ม digital laggards ควร

มุ่งเป้าให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต รู้จักวิธีการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

วิธีการบริหารบัญชีในโลกดิจิทัลเพื่อการค้าขาย และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่เหมาะสม เป็นต้น 

 การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านดิจิทัลและการให้คำแนะนำช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ควรมีการจัดทำผ่านศูนย์บริการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเฉพาะ เพื ่อ ให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 

ประสานงานและขอความช่วยเหลือสำหรับผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก และทำให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงได้รับความรู้แล้วไม่มีการนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง 

 เพ่ือให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักฐานเชิง

ประจักษ์ ไม่ว ่าจะเป็นมาตรวัด SME digital literacy และ SME digital transformation index รวมทั้ง

หลักฐานยืนยันความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความรู้ด้านดิจิทัล กับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล ซึ่ง

ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็ก คณะผู้วิจัยจึงได้มีการจัดงานประชุม

เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาบทความเผยแพร่ผ่านสื่อ และการพัฒนาบทความวิชาการ ดังการ

ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ก แบบสำรวจ SME digital literacy และ SME digital 

transformation index ฉบับเต็ม 
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ภาคผนวก ข ทดสอบการเปลี่ยนวิธีการหมุนแกนในการวิเคราะห์ Principal 

Component Analysis (PCA) 
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ในส่วนนี้เป็นการทดสอบวิเคราะห์ Principal Component Analysis ดว้ยการหมุนแกนแบบ 

oblique rotation เปรียบเทียบกับการหมุนแกนด้วย varimax rotation ที่ได้มีการทำอยู่แล้วในโครงการวิจัย 

เพ่ือพิจารณาว่าการหมุนแกนด้วย oblique rotation จะทำให้ได้ components ที่มี factor loadings ที่ดีข้ึน

มากน้อยเพียงใด 

 การวิเคราะห์ด้วย oblique rotation ที่แสดงอยู่ในเอกสารนี้จะทำเฉพาะมิติย่อยที่มี Components 

ที่สำคัญมากกว่า 1 component ซึ่งประกอบด้วย 

1) มิติย่อย digital business strategy domain ของ SME digital literacy 

2) มิติย่อย cybersecurity and data protection domain ของ SME digital literacy 

3) มิติย่อย digital application usage ของ SME digital transformation index 

4) มิติย่อย digital channel distribution usage ของ SME digital transformation index 

5) มิติย่อย organizational structure for innovation ของ SME digital transformation index 

เมื่อทำการวิเคราะห์ของทั้ง 4 มิติย่อยดังกล่าวข้างต้นด้วย oblique rotation แล้วเปรียบเทียบค่า 

factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักสุดท้าย ได้ผลดังตาราง ข1 ถึง ข5 โดยจะพบว่าค่าถ่วงน้ำหนักที่คำนวณ

ได้สุดท้ายมีความแตกต่างไม่ถึงร้อยละ 1 เป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงบางประเด็นย่อยเท่านั้นที่อาจมีความแตกต่าง

กันอยู่ในช่วงร้อยละ 1 – 1.5 
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ตาราง ข1 แสดงผลการวิเคราะห์ factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่าง varimax rotation และ oblique rotation ของมิติย่อย digital business strategy domain 

 Varimax rotation factor loadings Oblique rotation factor loadings 
Variables Component 

1 
Component 
2 

Component 
3 

Score 
weight 

Component 
1 

Component 
2 

Component 
3 

Score 
weight 

Digital content creation .312 .664 .261 3.56% .118 .656 -.070 2.97% 
Digital marketing .215 .751 .257 4.55% -.032 .790 -.078 4.31% 
Omnichannel/O2O strategy .271 .789 .152 5.02% .091 .860 .109 5.11% 
SEO .248 .782 .237 4.94% .015 .828 -.027 4.73% 
Social media management .212 .818 .220 5.39% -.032 .887 -.006 5.43% 
Web link and QR code .196 .815 .182 5.36% -.033 .902 .042 5.61% 
Visualization .223 .788 .240 5.01% -.021 .840 -.039 4.87% 
Process aumotation .221 .765 .255 4.73% -.026 .807 -.069 4.50% 
Online meeting .711 .220 .212 4.08% .787 .017 .032 4.27% 
e-commerce .757 .243 .225 4.62% .836 .029 .039 4.82% 
Supply chain management .739 .188 .278 4.41% .797 -.054 -.062 4.38% 
Accounting software .738 .244 .292 4.39% .774 .011 -.067 4.14% 
CRM .758 .292 .174 4.64% .853 .108 .127 5.02% 
e-payment .733 .228 .234 4.33% .803 .013 .012 4.45% 
e-invoicing .749 .234 .288 4.53% .795 -.003 -.059 4.35% 
Economic analysis .720 .197 .335 4.19% .740 -.057 -.149 3.77% 
Customer analysis .680 .263 .346 3.73% .663 .030 -.163 3.03% 
Marketing knowledge .474 .293 .580 2.72% .254 .039 -.577 2.30% 
Process optimization .434 .306 .669 3.61% .150 .033 -.719 3.57% 
Digital business model .379 .303 .703 3.99% .057 .032 -.792 4.33% 
Accounting and finance .391 .314 .688 3.82% .079 .047 -.761 4.00% 
Project feasibility .329 .285 .695 3.90% -.001 .025 -.805 4.47% 
Risk management .269 .294 .746 4.49% -.111 .034 -.900 5.59% 



 

322 
 

ตาราง ข2 แสดงผลการวิเคราะห์ factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่าง varimax rotation และ 

oblique rotation ของมิติย่อย cybersecurity and data protection domain 

 Varimax rotation factor loadings Oblique rotation factor loadings 
Variables Component 

1 
Component 
2 

Score 

weight 

Component 

1 

Component 

2 

Score 

weight 

PDPA knowledge 0.924 0.095 18.02% .952 .083 18.76% 
Cyber security protection 0.912 0.228 17.55% .920 -.057 17.54% 
Cyber security knowledge 0.911 0.188 17.51% .925 -.016 17.71% 
Right of digital contents 0.93 0.162 18.25% .949 .015 18.64% 
Cyber protection activities 0.502 0.685 9.90% .426 -.611 7.74% 
Cyber incidences -0.019 -0.943 18.77% .116 .973 19.62% 

 

ตาราง ข3 แสดงผลการวิเคราะห์ factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่าง varimax rotation และ 

oblique rotation ของมิติย่อย digital application usage 

 Varimax rotation factor loadings Oblique rotation factor loadings 
Variables Component 

1 
Component 
2 

Score 

weight 

Component 

1 

Component 

2 

Score 

weight 

Email .572 .571 3.11% .483 .462 2.11% 
Search engine .364 .784 5.85% .200 .753 5.13% 
Messaging apps .150 .908 7.84% -.067 .949 8.15% 
Social media .159 .902 7.73% -.055 .940 7.99% 
Digital banking .185 .868 7.16% -.018 .895 7.25% 
Enterprise software management .809 .329 6.22% .805 .130 5.86% 
RFID technology .915 .188 7.95% .957 -.054 8.29% 
Accounting/Finance software .897 .239 7.66% .925 .007 7.74% 
IoT .855 .302 6.95% .863 .087 6.73% 
Data analytic software .904 .253 7.78% .930 .020 7.82% 
Cloud computing .877 .274 7.31% .894 .051 7.23% 
Machine/learning .938 .185 8.37% .984 -.063 8.76% 
Blockchain .929 .167 8.20% .978 -.080 8.66% 
3D printing .911 .174 7.89% .957 -.068 8.28% 
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ตาราง ข4 แสดงผลการวิเคราะห์ factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่าง varimax rotation และ 

oblique rotation ของมิติย่อย digital channel distribution usage 

Variables 

Varimax rotation factor loadings Oblique rotation factor loadings 

Component 
1 

Component 
2 

Score 

weight 

Component 

1 

Component 

2 

Score 

weight 

Website .807 .272 12.20% .832 .034 12.00% 
Mobile application .823 .275 12.70% .850 .033 12.52% 
Facebook .841 .183 13.27% .902 -.079 14.11% 
Instagram .838 .299 13.16% .858 .054 12.78% 
Update data_website .349 .729 9.97% .150 .717 8.91% 
Update data_Social network .184 .794 11.81% -.062 .847 12.45% 
Update data_e-commerce .258 .850 13.56% .004 .887 13.64% 
Update data_instant messaging app .238 .843 13.32% -.017 .885 13.59% 

 

ตาราง ข5 แสดงผลการวิเคราะห์ factor loadings และค่าถ่วงน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่าง varimax rotation และ 

oblique rotation ของมิติย่อย organizational structure for innovation 

Variables 

Varimax rotation factor loadings Oblique rotation factor loadings 

Component 
1 

Component 
2 

Score 

weight 

Component 

1 

Component 

2 

Score 

weight 

Ongoing learning .278 .849 7.80% -.141 .995 9.92% 
Seeking partnerships .329 .827 7.39% -.056 .931 8.68% 
Reducing cost by WFH .424 .741 5.94% .130 .751 5.65% 
Reducing cost by using sharing platform .608 .560 4.00% .498 .383 2.49% 
Monitoring employees by sensors .803 .342 6.97% .905 -.043 8.20% 
Transforming into digital admin .562 .667 4.82% .368 .560 3.15% 
Transforming into digital data .648 .597 4.54% .531 .408 2.83% 
Improving work process from data analytics .564 .678 4.98% .364 .575 3.31% 
Promoting creativity .414 .792 6.78% .084 .828 6.87% 
Ongoing product innovation .428 .762 6.29% .122 .778 6.06% 
Establishing innovation departments .844 .332 7.71% .969 -.084 9.41% 
Promoting decentralization .718 .508 5.58% .685 .240 4.69% 
Creating flat organization .843 .360 7.68% .949 -.045 9.03% 
Using project-based assignments .826 .394 7.39% .906 .013 8.22% 
Emphasizing digital security .682 .536 5.03% .616 .302 3.80% 
Establishing KRIs .809 .401 7.07% .877 .034 7.70% 
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 เพ่ือยืนยันว่าการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักจากทั้ง 2 วิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจึงทำการ

คำนวณผลคะแนนของมิติย่อยด้วยค่าถ่วงน้ำหนักของ varimax rotation และ oblique rotation ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 2,014 ตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของผลคะแนนด้วย Pearson’s correlation 

และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่มตัวอย่างด้วย paired mean test โดยผลการ

วิเคราะห์ทั้งสองวิธีแสดงอยู่ในตาราง ข6 

 ตาราง ข6 แสดงให้เห็นว่าผลคะแนนที่คำนวณได้จากทั้งการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักด้วย varimax และ 

oblique ration มีค่าที่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก ความสัมพันธ์ของผลคะแนนทั้งสองที่วัดด้วย Pearson’s 

correlation มีค่าสูงกว่าร้อยละ 0.99 และความแตกต่างของผลคะแนนอยู่ในระดับประมาณ 0.003-0.007 ซ่ึง

หากคิดเป็นร้อยละของผลคะแนนเต็มที่ 5 คิดเป็นผลความต่างของคะแนนเพียงร้อยละ 0.14 เทา่นั้น ด้วยเหตุ

นี้โครงการวิจัยฉบับนี้จึงใช้ผลการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักด้วย varimax rotation เพ่ือความเข้าใจ และการ

ตีความที่ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป 

ตาราง ข6 วิเคราะหผ์ลคะแนนท่ีคำนวณได้จาก varimax rotation และ oblique rotation ด้วย Pearson’s correlation 

และ paired mean test 

 Pearson’s correlation ของผล
คะแนนระหวา่ง varimax 
rotation และ oblique rotation 

วิเคราะหค์วามแตกต่างของผลคะแนน
ที่คำนวณจาก varimax rotation ลบ
ด้วย oblique rotation 

digital business strategy domain 1.000 -0.00383 
(0.00037) 

cybersecurity and data protection 
domain 

0.999 -0.00461 
(0.00079) 

digital application usage 1.000 0.00692 
(0.00027) 

digital channel distribution usage 0.999 -0.00335 
(0.00111) 

organizational structure for 
innovation 

0.997 -0.00285 
(0.00153) 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บของการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนน (mean difference) คือค่า standard errors 
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ภาคผนวก ค รายละเอยีดการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ผลการวิจัย 
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1 หลักฐานการจัดประชุมเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ webinar 

 

1.1 งาน PIER Research Brief ครั้งที่ 2/2565 โดยเป็นงานที่มีการเชิญผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว

ต่าง ๆ มาฟังการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปทำข่าว และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นวงกว้าง

ต่อไป โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และมีการอัดวีดิโอเผยแพร่ผ่าน 

Youtube ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก  

https://www.youtube.com/watch?v=RMR7B5u-pe4  

และมีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Fan Page ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(https://www.facebook.com/100067889138628/posts/323976053208697/?d=n) 

และ Facebook Fan Page ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ | PIER 

(https://www.facebook.com/161069860897872/posts/1692876137717229/?d=

n) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMR7B5u-pe4
https://www.facebook.com/100067889138628/posts/323976053208697/?d=n
https://www.facebook.com/161069860897872/posts/1692876137717229/?d=n
https://www.facebook.com/161069860897872/posts/1692876137717229/?d=n
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1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการ CBS Innovative Wisdom ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่มีการ

เผยแพร่เป็นประจำผ่านสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.50 MHz ซ่ึง

ออกอากาศในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และนอกจากนี้ยังมีการอัดเป็นสื่อวีดิโอเพ่ือเผยแพร่

ผ่านช่องทาง YouTube ด้วย โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน 

https://www.youtube.com/watch?v=2r8pI1uK0Mw&list=PL5uwh2DeRAxn_4QsY

SC1ZT966iYrcIM7s  

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2r8pI1uK0Mw&list=PL5uwh2DeRAxn_4QsYSC1ZT966iYrcIM7s
https://www.youtube.com/watch?v=2r8pI1uK0Mw&list=PL5uwh2DeRAxn_4QsYSC1ZT966iYrcIM7s
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2 หลักฐานการพัฒนาบทความเผยแพร่ผ่านสื่อและบทความวิชาการ 

 

2.1 บทความ aBRIDEd เผยแพร่ใน website ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงวันที่ 

12 เมษายน 2565 

(https://www.pier.or.th/abridged/2022/05/?fbclid=IwAR0zXaKSdgMtSsHiG3iLaq

Cr7DQ8n1iceK2cN2LY7njk4RQ6NAaBPudEx0M) 

 

https://www.pier.or.th/abridged/2022/05/?fbclid=IwAR0zXaKSdgMtSsHiG3iLaqCr7DQ8n1iceK2cN2LY7njk4RQ6NAaBPudEx0M
https://www.pier.or.th/abridged/2022/05/?fbclid=IwAR0zXaKSdgMtSsHiG3iLaqCr7DQ8n1iceK2cN2LY7njk4RQ6NAaBPudEx0M
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2.2 บทความ “การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในอาเซียน” ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 

18 เมษายน 2565 และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน 

https://www.bangkokbiznews.com/columnist/999577  

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/columnist/999577


 

331 
 

2.3 บทความ “ศักยภาพการแข่งขัน SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล” ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2565 และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน 

https://www.bangkokbiznews.com/columnist/993589 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/columnist/993589
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2.4 บทความวิชาการเรื่อง “The Digital Economy: The New Frontier for Growth of 

MSMEs in Thailand during and after the COVID-19 Pandemic” ผ่านวารสาร 

Nomura Journal of Asian Capital Markets. Fall 2021 โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน 

https://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-

content/uploads/2021/09/NJACM6-1AU21-07.pdf  

 

 

  

https://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/NJACM6-1AU21-07.pdf
https://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/NJACM6-1AU21-07.pdf
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2.5 ข่าวลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
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2.6 ข่าวลงกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 พ.ค. 2565 ผ่านทาง 

https://www.bangkokbiznews.com/business/1003914  

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/business/1003914
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2.7 ข่าวลง Infoquest ฉบับวันที่ 11 พ.ค. 2565 ผ่านทาง 

https://www.infoquest.co.th/2022/198461 

  

  

https://www.infoquest.co.th/2022/198461
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2.8 ข่าวลง Facebook fan page ชื่อ ส่องเศรษฐกิจ (Songsethakit) ลงวันที่ 11 พ.ค. 2565 

ผ่านทาง 

https://www.facebook.com/258526017548772/posts/5034059163328743/  

 

https://www.facebook.com/258526017548772/posts/5034059163328743/

