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What You’ll Find
in this Report

• ระดับทักษะดิจิทัลแรงงานปัจจุบัน 

ตามกรอบแนวคิด Digital 

Workplace Skills Framework

• ระดับทักษะพ้ืนฐานการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ

โปรแกรมส านักงาน MS Office

• ความกังวลต่อทักษะดิจิทัลของ

แรงงานรุ่นใหม่ และการถูกแทนท่ี

ต าแหน่งงานโดยคอมพิวเตอร์

• ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของ

การมีทักษะดิจิทัล และอุปสรรค

ของการพัฒนาทักษะดิจิทัล

TRIS DIGITAL ACADEMY ได้จัดงาน TRIS Digital Academy Forum “ทักษะ
ดิจิทัลกับการท างานแห่งอนาคต” เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการสัมมนาว่า
ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการท างานในยุคดิจิทัล

เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจทักษะทางดิจิทัลของแรงงานในปัจจุบันได้ TRIS Digital 
Academy ได้จัดท าการส ารวจขนาดเล็ก (Small Research) ศึกษาท าความเข้าใจถึง
ระดับความสามารถและทักษะดิจิทัลพ้ืนฐาน ประโยชน์และอุปสรรคในการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล รวมถึงความเห็นของบุคลากรในองค์กรต่อแรงงานยุคใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ระดับความพร้อมในทักษะดิจิทัลพ้ืนฐาน และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาระดับความสามารถ
ทักษะดิจิทัลได้สูงกว่าแรงงานในปัจจุบัน (OECD, 2016)

การศึกษาน้ีเป็นลักษณะการส ารวจแบบ Online Survey ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยได้ท าการส ารวจช่วงวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานะการท างานอยู่ในองค์กรประเภทต่างๆ เข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามจ านวนท้ังหมด 117 คน โดยแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ใน
ภาคเอกชน 64 คน รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 34 คน และส่วนราชการ 19 คน
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Key Findings

ทักษะดิจิทัลในการท างาน
Digital Workplace Skills

• โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทักษะ
ดิจิทัลในระดับ “ดีถึงดีมาก”

o โดยเม่ือเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากสูงไปต ่าพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะในด้านการค้นหา
ข้อ มูลประมวลผลข้อ มูล เ พ่ื อน ามา ใ ช้งาน 
(Process and apply) อันดับหน่ึง ถัดมาคือ 
ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดิจิ ทัลในท่ีท างาน 
(Using the digital workplace) และ ทักษะ
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างข้อมูลดิจิทัล 
(Create and Connect) และ อันดับสุดท้ายคือ
ทักษะการจัดการกับข้อ มูลและประ ยุกต์ ใ ช้ 
(Think and Adapt) ตามล าดับ

o อย่างไรก็ตามยังคงมีสัดส่วนท่ีแสดงถึงความไม่
ม่ันใจในทักษะดิจิทัลท้ังส่ีด้าน โดยเฉพาะกลุ่ม
บุคลากรในภาคราชการ

4th

2nd1st

3rd

การค้นหาข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้งาน

การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล
ในที่ท างาน

การใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างข้อมูลดิจิทัล

การจัดการกับข้อมูล
และประยุกต์ใช้

7.72 7.40

7.22 7.06

Remark: 10 point-Likert Scales
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Key Findings

พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม 
Microsoft Office

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (68.4%) มีทักษะ
ท่ีระดับ “ดีถึงดีมาก” ในพ้ืนฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในปี 2016 ท่ีเผยว่า
แรงงานส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) มีความสามารถ
พ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียน/
ส่ง E-mail การใช้ browsers ต่าง ๆ

• ในด้านของทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้
โปรแกรมในระดับที่ “ดีถึงดีมาก”

o โดยเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไป
ต ่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ม่ันใจในการใช้โปรแกรม Word เป็น
อันดับท่ีหน่ึง ถัดมาถือ โปรแกรม 
Excel และโปรแกรม PowerPoint 
ตามล าดับ

o ด้านทักษะการใช้โปรแกรม Word 
เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ดูเหมือนว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาคราชการท่ีมีทักษะ
ในระดับ “ดีถึงดีมาก” มีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับภาคส่วน
อ่ืน ๆ

o ผู้ตอบแบบสอบถามในภาค
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนและ
เอกชนมีสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะใน
โปรแกรม Excel ในระดับดีถึงดีมาก
ค่อนข้างสูง

3rd

1st

2nd

7.93

7.33

7.26
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กังวลและคิดว่า แรงงานปัจจุบันควรมีการ
พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลมากย่ิงข้ึน

ไม่กังวล เพราะคิดว่ามีทักษะด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเด็กรุ่นใหม่หรือ AI ไม่สามารถแทนท่ีได้

กังวลแต่ยังขาดการสนับสนุน

Key Findings

ความกังวลต่อทักษะทางดิจิทัล
ของแรงงานรุ่นใหม่ และการถูก
แทนที่ต าแหน่งงานโดย
คอมพิวเตอร์

• โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (59%)
แสดงความกังวลและคิดว่าควรพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของตนเองให้ดีมากย่ิงข้ึน 

o ภาคส่วนราชการแสดงความกังวลมากท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับภาคอื่น ๆ โดยแสดงความกังวลมาก
ถึงถึงร้อยละ 82

o อย่างไรก็ตามยังมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน 
(32.5%) ท่ีไม่กังวล เพราะคิดว่ามีทักษะด้าน
อ่ืน ๆ ท่ีเด็กรุ่นใหม่หรือ AI ไม่สามารถแทนท่ีได้

ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเผยความรูสึ้กกังวลแต่ขาดการสนับสนุนจากองค์กรใน
การพัฒนาทักษะทางดิจทิัล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Digital Work Research 
ปี 2018 ที่เผยว่าแรงงานส่วนใหญ่ (70%) คาดหวังให้องค์กรช่วยสนับสนุนบุคลากรใน
เรื่องการพัฒนาทักษะทางดิจิทลั ให้มีความสามารถในการท างานในยุคดิจิทัลได้ อย่างไร
ก็ตามบริษัทส่วนใหญ่ยังขาดนโยบายในการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัล 

6.0%

32.5%

59.0%
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AI = Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบประมวลผลที่สามารถเรียนรู้
และเพ่ิมประสิทธภิาพการประมวลผลได้ตามจ านวนข้อมูลทีเ่พ่ิมขึ้นผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เสมือนระบบสมองของมนุษย์



Key Findings

ประโยชน์ของการมีทักษะดิจิทัล

• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าทักษะทางดิจิทัล
จะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากถึง 
92.6% ถัดมาคือ มีความพึงพอใจในการท างาน
มากย่ิงข้ึน และ มีความม่ันใจในการท างานมากข้ึน 
สามารถน าไปเพ่ิมค่าแรงได้ ตามล าดับ

o ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Digital Work Research 
ปี 2018  ท่ีเผยว่า บุคลากรท่ีขาดทักษะ
เกี่ยวกับดิจิทัลจะเสียเวลาในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ IT มากถึง 22 นาที
ต่อวัน และส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลงราว 8% และผู้ที่มีทักษะทาง
ดิจิทัลท่ีสูงจะมีแนวโน้มท่ีจะได้รับค่าแรงท่ี
สูงกว่าผู้ท่ีมีทักษะดิจิทัลระดับพ้ืนฐานโดย
ได้รับค่าแรงสูงกว่ามากถึง 50%
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ อังกฤษ 
สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา 

o และตรงกับผลการศึกษา Digital Work 
Research ปี 2018 ท่ีเผยว่าผลประโยชน์
ของการท่ีบุคลากรมีทักษะดิจิทัลคือจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมถึง ความพึงพอใจของบุคลากรก็จะ
สูงขึ้นด้วย

51.2%

56.2%

63.6%

92.6%

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรในองค์กรจะมี
ความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 

บุคลากรจะมีความม่ันใจ
ในการท างานมากขึ้น 

สามารถน าทักษะท่ีมี 
เพ่ือเพ่ิมค่าแรงได้ 
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Key Findings

อุปสรรคของการเสริมสร้าง
ทักษะดิจิทัล

• อุปสรรคหลักในการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลคือ การ
ขาดความกระตือรือร้นที่จะอยากเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ ของคนในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 69.4% 
ถัดมาคือ การขาดความตระหนักรู้ในความส าคัญ
ของทักษะดิจิทัล และ คนในองค์กรยังมีความ
ถนัดในการท างานแบบดัง้เดมิอยู่ ตามล าดับ 

• โดย 46.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามเผยว่า
ขาดนโยบายการสนับสนุนจากองค์กร

• และร้อยละ 33.9 เผยว่ามีอุปสรรคในการเข้าถึง
แหล่งความรู้ทักษะทางดิจิทัล โดยไม่ทราบว่าจะ
สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งใดได้บ้าง

33.9%

46.3%

59.5%

61.2%

69.4%

Total

คนในองค์กรขาดความพยายามในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 

คนในองค์กรไม่ตระหนักความส าคัญของการมี digital skills

คนในองค์กรยังมีความถนัดในการท างานแบบดั้งเดิม 

ไม่มีนโยบายสนับสนุนจากองค์กร

ไม่ทราบว่าจะสามารถเรียนรู้ Digital skills ได้จากแหล่งใดบ้าง
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Discussion (1/2)

ทักษะดิจิทัลถือเป็นทักษะท่ีส าคัญในปัจจุบันท่ีมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ 
ในการท างานเกือบทุก Function ของการท างาน โดยในอนาคตทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานอาจจะไม่
เพียงพอ แต่อาจจะต้องอาศัยทักษะดิจิทัลท่ีสูงขึ้น เช่น การใช้ทักษะดิจิทัลเพ่ือการประเมิน
ปัญหา หรือ หา Solution ในการแก้ปัญหา โดยบุคลากรรุ่นใหม่มีแนวโน้มท่ีจะมีทักษะดิจิทัล
มากกว่าบุคลากรท่ีมีอายุมากกว่า นอกจากน้ันบุคลากรท่ีมีทักษะดิจิทัลท่ีสูงกว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าด้วย (OECD, 2016) ดังน้ันทักษะดิจิทัลจึงมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
อนาคต

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานในระดับดีถึงดีมาก 
รวมถึงยังสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่าง Microsoft Office ได้ดี อย่างไรก็ตาม
ทักษะทางดิจิทัลในระดับพ้ืนฐานอาจจะไม่เพียงพอในการท างานตลอดไป บุคลากรควรมีการ Up-
Skill และ Re-Skill ทักษะดิจิทัลของตัวเอง โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกังวลว่า
ทักษะดิจิทัลท่ีตัวเองมีจะ Outdated และไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานรุ่นใหม่ หรือ AI ได้ใน
อนาคต อย่างไรก็ตามอุปสรรคหลักของการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ก็คือ ความไม่กระตือรือร้นของ
ตัวบุคลากรเอง และ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร
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ในการพัฒนาทักษะของบุคลากร องค์กรควรมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาโดยเร่ิมตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท่ีควรก าหนดนโยบายท่ีสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของตนเอง เช่น การมีส่ิงจูงใจ (Incentive) ให้บุคลากรท่ีมีความ
ขยันหม่ันเพียรในการ Up-Skill หรือ Re-Skill ทักษะดิจิทัลของตนเอง หรือควรมีนโยบายท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเององค์กรควรมีการคาดการณ์รวมถึงมีการ
ตอบสนองท่ีดีส าหรับความต้องการการพัฒนาทักษะของบุคลากร และองค์กรควรมีการใช้ทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากรให้เป็นประโยชน์มากย่ิงข้ึน (OECD, 2016) 

TRIS Digital Academy ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะดิจิทัลต่อการท างานในยุค
ปัจจุบัน โดยทางทริสได้ร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะดิจิทัล
ร่วมกับศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล (ICDL) ในการเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลท่ีได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเหมาะสมสามารถเตรียมความพร้อมของ
แรงงานให้มีความม่ันใจในการท างาน ท่ีจะสามารถใช้ทักษะดิจิทัลในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคท่ีองค์กรก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

11

Discussion (2/2)



จากผลการส ารวจของ ICDL Asia พบว่าผลการประเมินตนเอง

ในทักษะความสามารถการใช้ดิจิทัลของบุคลากรในองคก์รต่าง ๆ 

สูงถึงร้อยละ 88.5 ในขณะที่เมื่อมีการทดสอบจริงตามมาตรฐาน 

ICDL แล้ว อยู่ที่ระดับร้อยละ 55 เท่านั้น 

ผลการส ารวจในหลาย ๆ ประเทศก็สะท้อนออกมาในลักษณะ

เดียวกัน ท าให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “Over-estimate” 

คือการประเมินตนเองด้านความสามารถการใช้ดิจิทัลสูงกว่า

ความเป็นจริง หรืออีกนัยหนึ่งบุคลากรมีความสามารถทางดิจิทัล

ต ่ากว่าท่ีรับรู้และเข้าใจไปเอง



RESULTS



10.5%

10.6%

78.9%

1.6%

20.3%

78.1%

20.6%

79.4%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.40 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ IT และดิจิทัลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 10.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนราชการเผยให้เห็นว่ายังมีทักษะท่ีน้อยหรือแทบไม่มีทักษะในด้านดังกล่าว

Question:กรุณาประเมินทักษะของท่านเองในเรื่องต่อไปน้ี โดย 1 หมายถึง ไม่มีทักษะ และ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยมการใช้อุปกรณ์ IT และดิจิทัลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัย 

2.6%

18.8%

78.6%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

Dimension 1: ทักษะการใช้อุปกรณ์ IT และดิจิทัลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย (Using the Digital Workplace)

การประเมินทักษะดิจิทัลบุคคล 14



10.5%

5.3%

84.2%

1.6%

15.6%

82.8%

17.6%

82.4%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.72 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่ามีทักษะท่ีดีถึงดีมาก ในทักษะการประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ โดยเมือเปรียบเทียบกับ
ด้านอ่ืน ๆ ใน Digital Skills Workplace Framework พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความม่ันใจในด้านดังกล่าวสูงสุด โดยพบค่าเฉลี่ย 
(Mean) มากถึง 7.72 (เต็ม 10) แปลผลได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยส่วนใหญ่มีทักษะท่ีดีถึงดีมาก

Question:กรุณาประเมินทักษะของท่านเองในเรื่องต่อไปน้ี โดย 1 หมายถึง ไม่มีทักษะ และ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยมการค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน

2.6%

14.5%

82.9%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

Dimension 2: ทักษะการค้นหาข้อมูลประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน (Process and Apply)

การประเมินทักษะดิจิทัลบุคคล 15



10.5%

5.3%

84.2%

3.1%

28.1%

68.8%

23.5%

76.5%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.22 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างสรรค์งานต่าง ๆ และใช้เพ่ือส่ือสารกับผู้อ่ืนได้ในระดับที่ดี
ถึงดีมาก

Question:กรุณาประเมินทักษะของท่านเองในเรื่องต่อไปน้ี โดย 1 หมายถึง ไม่มีทักษะ และ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ข้อมูลดิจิทัลและส่ือสารกับผู้อื่น

3.4%

23.1%

73.5%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

Dimension 3: ทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ข้อมูลดิจิทัลและส่ือสารกับ
ผู้อื่น (Create and Connect)

การประเมินทักษะดิจิทัลบุคคล 16



10.5%

26.3%

63.2%

4.7%

29.7%

65.6%

26.5%

73.5%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.06 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทักษะในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก และการประยุกต์ใช้ IT สนับสนุนการท างานในระดับดีถึงดมีาก 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ใน Digital Skills Workplace Framework พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะในด้าน
ดังกล่าวน้อยสุดเมื่อเปรียบเที่ยบท้ังส่ีด้าน โดยพบค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.06

Question:กรุณาประเมินทักษะของท่านเองในเรื่องต่อไปน้ี โดย 1 หมายถึง ไม่มีทักษะ และ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยมการจัดการกับข้อมูลจ านวนมากและประยุกต์ใช้ IT สนับสนุนการท างานอย่างยืดหยุ่น

4.3%

28.2%

67.5%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

Dimension 4: ทักษะการจัดการกับข้อมูลจ านวนมากและประยุกต์ใช้ IT สนับสนุนการ
ท างานอย่างยืดหยุ่น (Think and Adapt)

การประเมินทักษะดิจิทัลบุคคล 17



26.3%

73.7%

6.3%

28.1%

65.6%

29.4%

70.6%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.15 มีทักษะดีถึงดีมาก

ในด้านของ พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในองค์กรของตนมีทักษะท่ีดีถึงดีมาก
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดีบพ้ืนฐาน เช่น การเข้าโปรแกรมต่าง ๆ การเขียน/ส่ง Email การใช้ browsers ต่าง ๆ

Question:ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ส่วนใหญ่ มีทักษะในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดย 1 หมายถึงไม่มีทักษะและ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยม “พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์”

3.4%

28.2%

68.4%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)

ระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร 18



15.8%

84.2%

14.1%

85.9%

14.7%

85.3%

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.93 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความม่ันใจอย่างสูงในทักษะพ้ืนฐานใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรในองค์กรของตน 
โดยท้ังสามภาคส่วนมีทักษะท่ีดีถึงดีมาก และไม่มีสัดส่วน “มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทักษะ” ถูกแสดงในหัวข้อน้ี

Question:ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ส่วนใหญ่ มีทักษะในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดย 1 หมายถึงไม่มีทักษะและ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยม “พ้ืนฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ต”

14.5%

85.5%

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

พ้ืนฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Online Basics)

ระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร 19



36.8%

63.2%

3.1%

18.8%

78.1%

14.7%

85.3%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.93 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในองค์กรของตนมีพ้ืนฐานงานเอกสารประมวลค า (Word) ในระดับท่ีดีถึงดีมาก 
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในภาคราชการ มีการตอบในระดับ “ดีถึงดีมาก” ค่อนข้างน้อยกว่าภาคส่วนอ่ืน ๆ

Question:ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ส่วนใหญ่ มีทักษะในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดย 1 หมายถึงไม่มีทักษะและ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยม พ้ืนฐาน งานเอกสารประมวลค า (Word)

1.7%

20.5%

77.8%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

พ้ืนฐานงานเอกสารประมวลค า (Word Processing Basics)

ระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร 20



36.8%

63.2%

3.1%

26.6%

70.3%

29.4%

70.6%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.33 มีทักษะดีถึงดีมาก

ในด้านทักษะการใช้ตารางค านวณ (Excel) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความม่ันใจในทักษะพ้ืนฐานตารางค านวณของบุคลากร
ในองค์กรของตน ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะ ในภาครัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน และเอกชน

Question:ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ส่วนใหญ่ มีทักษะในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดย 1 หมายถึงไม่มีทักษะและ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยม พ้ืนฐาน ตารางค านวน (Excel) 

1.7%

29.1%

69.2%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

พ้ืนฐานตารางค านวณ (Spreadsheet Basics) 
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5.3%

26.3%

68.4%

4.6%

26.6%

68.8%

3.0%

23.5%

73.5%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ
Total Mean = 7.26 มีทักษะดีถึงดีมาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในองค์กรของตนมีพ้ืนฐานการน าเสนองาน (Presentation) ในระดับท่ีดีถึงดีมาก 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง โปรแกรม Microsoft Office ท้ังหมด พ้ืนฐานการน าเสนองาน (PowerPoint) ได้รับ
ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่าโปรแกรมอ่ืน ๆ โดยได้รับค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.26

Question:ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ส่วนใหญ่ มีทักษะในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดย 1 หมายถึงไม่มีทักษะและ 10 หมายถึง มีทักษะท่ียอดเยี่ยม พ้ืนฐานการน าเสนองาน (Presentation) 

4.3%

25.6%

70.1%

มีทักษะน้อยหรือแทบไม่มีทกัษะ

มีทักษะที่พอใช้ได้

มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

Total Breakdown by Sector

พ้ืนฐานการน าเสนองาน (Presentation Basics)  
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ผู้ตอบแบบสอบถามในภาคราชการและภาคเอกชนแสดงถึงความกังวลและคิดว่าควรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเองให้ดีมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาคส่วนราชการแสดงความกังวลมากถึงร้อยละ 84.2 ในส่วนของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนความคิดค่อนข้างแบ่งเป็น
สองฝั่ งคือมีความกังวล และอีกครึ่งไม่กังวลเพราะคิดว่ามีทักษะด้านอ่ืน ๆ ท่ีเด็กรุ่นใหม่หรือ AI ไม่สามารถแทนท่ีได้ น่าสนใจที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนแสดงความกังวลแต่ขาดการสนับสนุนให้พัฒนา โดยสังเกตได้ในภาครัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนและส่วนราชการ

Question:จากผลการส ารวจพบว่า แรงงานรุ่นใหม่มีความสามารถทางดิจิทัลมากกว่าแรงงานในยุคก่อน รวมถึง
คาดว่าราว 70% ของงานจะสามารถถูกแทนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ในอนาคต คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

Total Breakdown by Sector

ความกังวลต่อทักษะทางดิจิทัลของแรงงานรุ่นใหม่ 
และการถูกแทนท่ีต าแหน่งงานโดยคอมพิวเตอร์

5.3%

10.5%

84.2%

3.1%

3.2%

32.8%

60.9%

2.9%

11.8%

44.1%

41.2%

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน เอกชน ส่วนราชการ

กังวลและคิดว่า แรงงาน
ปัจจุบันควรมีการพัฒนา
ความสามารถด้านดิจิทัล

มากยิ่งข้ึน

ไม่กังวล เพราะคิดว่ามี
ทักษะด้านอื่น ๆ ที่เด็กรุ่น
ใหม่หรือ AI ไม่สามารถ

แทนที่ได้

กังวล แต่ยังไม่พร้อมใน
การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 

เพราะขาดการสนับสนุน

อื่น ๆ

2.5%

6.0%

32.5%

59.0%

กังวลและคิดว่า แรงงาน
ปัจจุบันควรมีการพัฒนา

ความสามารถด้านดิจิทัลมาก
ยิ่งข้ึน

ไม่กังวล เพราะคิดว่ามีทักษะ
ด้านอื่น ๆ ที่เด็กรุ่นใหม่หรือ AI 

ไม่สามารถแทนที่ได้

กังวล แต่ยังไม่พร้อมในการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะขาด

การสนับสนุน

อื่น ๆ
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33.1%

51.2%

56.2%

63.6%

92.6%เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

บุคลากรในองค์กรจะมีความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 
จากการมีความสามารถท่ีพร้อมในการท างาน

บุคลากรจะมีความม่ันใจในการท างานมากขึ้น 

สามารถน าทักษะท่ีมี เพ่ือเพ่ิมค่าแรงได้ 

ลดความเหล่ือมล ้าในองค์กรเน่ืองจากทุกคนมี
ความรู้ด้านดิจิทัลท่ีเสมอกัน

© TRIS CORPORATION, 2021

Question:ในมุมมองของท่าน คิดว่าการมี Digital skills จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง (Multiple Choices)

ประโยชน์ของการมีทักษะดิจิทัล

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ประโยชน์ของการมี Digital Skills คือ ช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มาก
ถึงร้อยละ 92.6 ถัดมาคือ บุคลากรมีความพึงพอใจมากขึ้น และ มีความม่ันใจในการท างานมากขึ้นตามล าดับ

24



33.9%

46.3%

59.5%

61.2%

69.4%คนในองค์กรไม่มีความพยายามในการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 

คนในองค์กรไม่ตระหนัก หรือไม่เห็นความส าคัญ
ของการมี digital skills

คนในองค์กรยังมีความถนัดในการท างานแบบ
ดั้งเดิม บนกระดาษ หรือ เครื่องพิมพ์ดีด

ไม่มีนโยบายสนับสนุนจากองค์กร

ไม่ทราบว่าจะสามารถเรียนรู้ Digital 
skills ได้จากแหล่งใดบ้าง

© TRIS CORPORATION, 2021

Question: ท่านคิดว่าส่ิงใดท าให้คนในองค์กรขาด Digital skills (Multiple Choices)

อุปสรรคของการพัฒนาทักษะดิจิทัล

การขาดความกระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การไม่ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทักษะดิจิทัล คืออุปสรรคหลักในการเรียนรู้ 
Digital Skills น่าสนใจที่ร้อยละ 46.30 เผยว่าไม่มีการสนับสนุนในเรื่องการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลจากองค์กร
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APPENDIX



Source: The Digital Workplace Skills Framework, Digital Work Research (2018)

ในการศึกษาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรในครั้งนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิด “Digital Workplace Skills Framework” 
เป็นกรอบการศึกษาท่ีใช้อ้างอิงในการวัดทักษะความรู้ด้านดิจิทัล โดยภายในกรอบแนวคิดจะแบ่งเป็น 4 Dimensions และแต่ละด้านก็จะถูก

ภายในกรอบแนวคิด “Digital Workplace Skills Framework”
ได้แบ่งองค์ประกอบในการวัดความรู้ Digital Literacy อออกเป็น 
4 ด้าน (4 dimensions) นั่นคือ

1. Using the digital Workplace: การวัดความสามารถในด้าน
การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในออฟฟศิอยา่งมีประสิทธิภาพ การจัดการ
รักษาข้อมูลส่วนตัว/องค์กร ให้มีความปลอดภัย สามารถใช้
เครื่องมือ/ข้อมูลดิจิทัลในการคิดสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่ๆ

2. Process and Apply: การวัดความสามารถในด้านการหาข้อมูล 
ประเมินความน่าเชื่อถอืของข้อมลู ประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้ทันเวลา

3. Create and Connect: การวัดความสามารถในด้านการสร้าง
ข้อมูลดิจิตอลใหม่ ๆ เช่น การสร้าง post ใหม่ การแก้ไขข้อมูลบน 
Wiki page การสร้างวิดีโอ และสามารถใช้โปรแกรมหรือบอรด์
การสนทาเพ่ือส่ือสารกับเพ่ือนรว่มงานได้อย่างเหมาะสม 

4. Think and adapt: การวัดความสามารถการจัดการกบัข้อมูล
จ านวนมากในคอมพิวเตอร ์ไม่มีปัญหาในการสับเปลี่ยนท างาน
หลายอย่างบนคอมพิวเตอร ์มีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถ
ท างานที่ไหนก็ได้ และพร้อมเรียนรูท้ักษะดิจิทัลใหม่ ๆ

Framework

แบ่งไปอีกด้านละ 4 sub-dimensions โดยในการศึกษาครั้งน้ีจะใช้ 
4 Dimensions หลักเพ่ือเป็นกรอบในการออกแบบ แบบสอบถาม
ในการวัดทักษะทางด้านดิจิทัล
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ในแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อค าถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม จะถูกถามให้ Rate ทักษะดิจิทัลของตนเอง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการจัด
กลุ่มคะแนน และการแปลผลคะแนนตามตารางด้านล่าง

Scoring and Interpretation

คะแนน ระดับทักษะ

1-3 มีทักษะน้อย/แทบไม่มีทกัษะ

4-6 มีทักษะที่พอใช้ได้

7-10 มีทักษะที่ดีถึงดีมาก

ค่าเฉลี่ย แปลผล

1.00-4.00 มีทักษะน้อย/แทบไม่มีทกัษะ

4.01-7.00 มีทักษะที่พอใช้ได้

7.01-10.00 มีทักษะที่ดีถึงดีมาก
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29.1%

16.2%

54.7%

(n=117)

Question: คุณท างานอยูภ่าคส่วนใดต่อไปนี้

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน และส่วนราชการตามล าดับ 

29

องค์กรภาคเอกชน

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

Respondent
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