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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือน�าเสนอความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทกัษะด้านดจิทิลั นับเป็นทกัษะ 
ใหม่ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์สังคมโลกปัจจุบัน คือสังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ
ดจิทิลัหรอืเทคโนโลยีดจิิทัล ท่ีช่วยให้บคุคลเข้าถึงได้อย่างรวดเรว็และง่ายซึง่เป็นข้อดขีองเทคโนโลยดีจิทิลั 
เช่นสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่คนทั่วโลกเข้าถึงได้ง่ายดายและฉับไว ประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งในสังคม
โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงท�าให้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตและการท�างานของประชากรไทยทั่วประเทศ ซึ่งประชากรที่ท�างานไม่ว่า 
อาชีพใดๆ ต่างก็เป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ (Culture Shock) อันเนื่อง
มาจากการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล 
การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น สภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนส่งผลเสียต่อการด�ารงชีวิตและการท�างาน
ของบุคคลในสังคม และจะท�าให้สังคมประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามประชากร
ไทยเหมือนประชากรทุกคนในโลกนี้ต่างก็มีศักยภาพหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่
เรียกว่า ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ซึ่งหมายถึงทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นับว่าเป็น
ทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานของบุคคลที่จะเป็นตัวช่วยส�าคัญในการปฏิบัติงานการสื่อสาร และการท�างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ท�าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยสังคม
สร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการด�าเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการ
ก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมอืช่วยให้แต่ละคนสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเอง 
เพื่อให้ได้รับโอกาสการท�างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของตนด้วย
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Abstract

The article aims to present digital skill cognition which is new creating from current 
condition of the world society as society of new technologies and innovations under digital 
form or digital technologies that aid people to get fast and easy. It is the benefit of digital 
technologies such as social media which people around the world could get sudden and 
simple. Thailand is a social country among current world societies, developing from the age 
of Analog to Digital and Robotic that brings digital technologies effected to life living as well 
as working of Thai people all over the country. In fact, working people under any careers 
are as the core part of developing the country, hence ; they should adjust themselves in 
accordance with those changes. It is for prevention from culture shock due to technology 
change and also from the risk of improper use of digital technologies, for example, loss 
of privacy, life and property security, data theft, cyber attacks, etc. Those conditions are  
harmful to life living and working of the people in society and it would not get society and 
nation developed continuously. However, Thai people as world people are capable to cope 
with digital technologies or called as “Digital Skill” which means being able to understand 
and use digital technologies. It is a kind of a person’s basic digital skill as the crucial aid to  
operate communication and to work with others in the form of “Work less but get more impact” 
and value co-creation as well as economy of scale to advance to Thailand 4.0. Moreover, 
it is also the tool making each person being able to learn and have growth of his career. 
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บทนำา

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากยุค 
Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงท�าให้
เทคโนโลยดีจิทิลัมอีทิธิพลต่อการด�ารงชีวิตและการ
ท�างานของประชากรไทยทัว่ประเทศ และประชากร
ที่ท�างานไม่ว่าอาชีพใดๆ ต่างก็เป็นแกนหลักของ
การพฒันาประเทศ จงึต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกบั
บริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ (Culture 
Shock) เนือ่งจากการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี และเพ่ือ
ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกดิจากการใช้เทคโนโลยีท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสยีการเป็นส่วนตวั ความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ การโจรกรรมข้อมลู 

การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์
ต่างๆ ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของค�าว่า Digital Skill 
หรือทักษะด้านดิจิทัล เป็นทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นฐานที่จะเป็นตัว
ช่วยส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ
การท�างานร่วมกนักบัผูอ้ืน่ในลกัษณะ “ท�าน้อย ได้
มาก” หรือ “Work Less But Get More Impact” 
และช่วยสังคมสร้างคุณค่า (Value Co-creation) 
และความคุ้มค่าในการด�าเนินงาน (Economy of 
Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
อกีท้ังยังเป็นเครือ่งมือช่วยให้แต่ละคนสามารถเรยีนรู ้
และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการท�างานที่
ดแีละเติบโตก้าวหน้าในอาชพีของตนด้วย (ธนชาติ  
นุ่มนนท์, 2559) สอดคล้องกับ กัมพล เกตุสาลี 
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และกันยารัตน์ เควียเซ่น (2561) ที่ได้อธิบาย
ว่ายุดนี้เป็นยุคดีจิทัล หรือยุคแห่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เห็นได้จากอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการ
ตดิต่อ สือ่สารส�าหรบับคุคลและสงัคมในชวีติประจ�า
วัน ได้แก่ สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เข้า
ถงึได้ง่ายภายในช่ัวพรบิตาแม้ว่าจะอยูใ่กล้หรอืไกล
กันคนละมมุโลก ทกุคนทีต้่องการใช้สือ่โซเชยีลมเีดยี
กส็ามารถใช้ได้ทนัทดีงัใจนกึเพือ่การตดิต่อสือ่สาร
กนัตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละคน มกีารพดูคยุกนั
ระหว่างบุคคลทั้งในครอบครัวชุมชน สังคม หรือ
ในหน่วยงานต่างๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
การดูหนังฟังเพลง หรือการเล่นเกมทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ พฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวล้วนได้
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของตนทั้งสิ้น จึงนับ
ว่าอปุกรณ์น้ีเปรียบเสมอืนปัจจยัทีห้่าเนือ่งจากเป็น
ส่วนหนึง่ท่ีต้องใช้เพือ่ด�ารงชวีติอนัเป็นความต้องการ
พื้นฐานของบุคคลแห่งยุคดีจิทัล ดังนั้นคุณสมบัติ
ส�าคัญของบุคคลแห่งยุคดิจิทัลข้อหนึ่งที่ขาดไม่ได้
คือ ทักษะด้านดิจิทัล ที่มีส่วนช่วยให้การด�ารงชีวิต
ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ความหมายและความสำาคญัของทกัษะดา้น
ดิจิทัล 

ยคุนีเ้ป็นยุคแห่งดจิทิลัอนัเนือ่งมาจากสงัคม
ทีเ่ตม็ไปด้วยอปุกรณ์ทางเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การ
สื่อสาร ที่แทบทุกคนในสังคมต้องใช้เพื่อการด�ารง
ชวีติซึง่อาจเรยีกได้ว่าเป็นปัจจยัที ่5 และเพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว แต่ละคนต้อง
ใช้ความสามารถและความเข้าใจในการด�าเนนิการ 
หรอืทีเ่รียกว่าทกัษะด้านดจิทิลั ซึง่มแีนวคดิเกีย่วกบั
ความหมายและความส�าคัญของทักษะด้านดิจิทัล
พอให้เกิดความรู้และความเข้าใจพอเป็นสังเขป 3 
แนวคิดดังต่อไปนี้

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2559) อธิบายถึงความหมายและความ

ส�าคญัของทกัษะด้านดจิทิลั ไว้ว่า หมายถงึ การน�า
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเล็ต 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และสือ่ออนไลน์ มาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ ในการสือ่สาร การปฏบิตังิาน และ
การท�างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท�างาน หรือระบบงานในองค์กร ให้มคีวามทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะด้านดิจิทัลจึงมี
ความส�าคัญต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ เพราะเป็นปัจจัยส่งผลต่อความส�าเร็จท่ีมี
ประสิทธิภาพขององค์กร 

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2561) ให้ความหมายและความส�าคญัของทกัษะ
ด้านดจิทิลั หรือ Digital Skill ดงันี ้ทกัษะด้านดจิทิลั
คือความสามารถในการใช้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
เทคโนโลยเีพ่ือปฏบัิติงานใดๆ เพ่ือการส่ือสาร และ
ท�างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยขน์แก่สังคมและชุมชน น�าไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ 
ดังน้ันทักษะด้านดิจิทัลจึงมีความส�าคัญส�าหรับ
กลุม่คนท�างานรุน่ใหม่และคนรุน่เก่าทีอ่ยากพฒันา
ตนเองให้ตามทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
โดยมี Digital Mindset คือแรงบันดาลใจที่ท�าให้
พวกเขามีความกระตือรือร้นในการติดตามเรียนรู้  
ด้วยทักษะเดิมๆ ของพวกเขาท่ีล้าหลังและไร้
ประโยชน์ในตลาดแรงงานดจิิทลัทีม่กีารแข่งขนักนัสงู
จงึต้องการปรบัตวัเข้าสู่ยคุดจิทิลั (Digital Age) และ
เป็นทีต้่องการขององค์กร ด้วยเหตแุละผลทีส่�าคญั
ดังกล่าวจ�าเป็นต้องเตมิเตม็ทกัษะด้านดิจทิลัให้กบั
ตนเองให้ตรงตามความต้องการขององค์กรต่างๆ 

Grand-Clement and others (2017) ให้
ความหมายของทักษะด้านดิจิทัลว่า หมายถึง การ
มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ดิจิทัล ในการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต
รวมถงึความสามารถในการพฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆ 
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ได้ และสามารถเข้าใจหรอืเลอืกท�าในสิง่ทีไ่ม่ก่อให้
เกดิผลในเชงิลบต่อตนเองบนโลกออนไลน์ และยัง
อธบิายถงึความส�าคญัอกีว่าทกัษะด้านดจิทิลัไม่ใช่
เพียงแต่การใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่
ยังมีองค์ประกอบในการใช้อื่นๆ อีกหลายด้าน ยก
ตัวอย่างเช่น การ รับ-ส่งจดหมายทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
หรอืทีเ่รยีกกนัจนชนิวา่ อเีมล (E-mail) ที่หลายคน
ยังใช้ส่งไฟล์เอกสารหรือส่งรูป ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วทกัษะการใช้อีเมลมีอะไรมากกว่าแค่เครือ่งมือ 
เพราะไม่ใช่แค่ส่งแต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไป เช่น วิธีการส่งที่เหมาะสม หรือการแนบไฟล์
ต่างๆ เพราะในปัจจุบันยังคงมีความ คุ้นเคยใน
การใช้กระบวนการท�างานแบบเก่าๆ อยู่ เช่น การ
ใช้กระดาษพิมพ์เอกสารในการน�าส่งงาน ในขณะ
ที่ตัวต้นฉบับเองก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลอยู่แล้ว

สรุปทักษะด้านดจิทิลั หมายถงึ ความสามารถ
ในการน�าเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการสื่อสารในลักษณะต่างๆ ไปใช้ด้วยความรู้
ความเข้าใจเพือ่ให้เกดิประโยขน์ในการท�างานทัง้ใน
ส่วนบุคคลและร่วมกันกับผู้อื่น ที่ส�าคัญคือช่วยให้
มกีารด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะ
ของเทคโนโลยดีจิทิลันัน้ๆ เพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบทักษะด้านดิจิทัล 

ทักษะด้านดิจิทัล มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 2560)

1. ความสามารถ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรม
ทีบ่คุคลในองค์กรควรแสดงออกเพือ่ให้ปฏบิตัติาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ระบุไว้ใน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง 
แนวทางการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัของข้าราชการ
และบคุลากรภาครัฐเพ่ือการปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาล
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถ
หนึ่งจะมีส่วนประกอบ คือ 

1.1 หน่วยความสามารถ (Unit of  
Capability: UoC) คอืผลลพัธ์ของงาน (Outcome) 
ที่สามารถรวมกันเป็นหน้าที่หลัก (Key Function) 

1.2 ความสามารถย่อย (Element of 
Capability: EoC) คือ งานหรือขั้นตอนหลัก (Key 
Step) ท่ีท�าให้เกดิผลลพัธ์ของงานขององค์กรความ
สามารถหนึ่ง 

1.3 เกณฑ์การปฏบิตังิาน (Performance 
Criteria: PC) คอื ข้อก�าหนด มาตรฐาน หรอืเงือ่นไข
ทีใ่ช้ชีว้ดัคุณภาพของงานของความสามารถย่อยหนึง่ 
และบคุลากรในองค์กรผูใ้ด มหีน่วยความสามารถใด  
(Unit of Capability: UoC) ให้บุคลากรผู้นั้นมี
ความสามารถย่อย (Element of Capability: EoC)  
และเกณฑ์การปฏบิตังิาน (Performance Criteria: 
PC) ซึง่เปน็สว่นประกอบของหน่วยความสามารถ
นั้นด้วย 

2. ความรู ้หมายถึง ความเข้าใจเชงิวชิาการ
และวิชาชีพท่ีบุคลากรในองค์กรควรต้องมีเพื่อให้
ปฏบิตัติามบทบาทและพฤตกิรรมทีค่าดหวงัในการ
ปรบัเปลีย่นเป็นองค์กรดจิทิลัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยความรู้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ความรู้พื้นฐานส�าหรับบุคลากรใน
องค์กร หมายถึง ความรู้พื้นฐานที่บุคลากรใน
องค์กรทุกกลุ่มควรต้องมีเพื่อการท�างานในบริบท
การเป็นองค์กรดิจิทัล 

2.2 ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรใน
องค์กร หมายถงึ ความรู้ทีบุ่คลากรในองค์กรแต่ละ
กลุม่ควรต้องมเีพ่ือสนับสนนุการปฏบิตัติามบทบาท
และพฤตกิรรมทีค่าดหวงัในการปรบัเปลีย่นองค์กร
ดิจิทัล 

3. ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่บุคลากร
ในองค์กรเคยปฏิบัติเคยกระท�า เคยสัมผัส หรือ
ได้พบเห็นมาในอดีตที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติ
ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ในการปรับ
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เปลีย่นเป็นองค์กรดจิทิลั เกดิผลอย่างมปีระสทิธภิาพ  
โดยประสบการณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1 ประสบการณ์พืน้ฐานส�าหรบับคุลากร
ในองค์กร หมายถงึ ประสบการณ์พ้ืนฐานท่ีบุคลากร
ทกุกลุม่ควรต้องมเีพือ่การท�างานในบรบิทการเป็น
องค์กรดิจิทัล 

3.2 ประสบการณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบับคุลากร
ในองค์กร หมายถงึ ประสบการณ์ทีบ่คุลากรแต่ละ
กลุม่ควรต้องมเีพ่ือสนับสนุนการปฏบิตัติามบทบาท 
และพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัล 

4. คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ 
และแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กรที่ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการท�างานและความส�าเร็จใน
งาน อนัจะมส่ีวนสนบัสนุนการปฏบิตัติามบทบาท
และ พฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี ้
เพื่อให้ทักษะด้านดิจิทัลนี้ครอบคลุมคุณลักษณะ
ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ได้มี
การน�าสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรใน
องค์กรตามแนวทางการก�าหนดความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ สมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรบับคุลากรในองค์กร
จ�านวน 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์การวาง
กลยทุธ์ภาครฐั 2) ศกัยภาพเพือ่น�าการเปลีย่นแปลง  
3) การสอนงาน และ 4) การมอบหมายงาน 

สรุปทักษะด้านดิจิทัลประกอบด้วยความ
สามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
ของบุคคลในองค์กร

ความสามารถในทักษะด้านดิจิทัล

ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่สามารถน�า
ไปสู่การปฏิบัติงานและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ในลกัษณะของการน�าเครือ่งมือ  
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ที่พบเห็นได้ในสังคมและหน่วยงานต่างๆ เช่น 
คอมพวิเตอร์ แท็ปเลต็ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และ
สือ่ออนไลน์ โดยน�ามาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 
ทั้งในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างาน
ร่วมกัน หรอืใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท�างานให้มี
ความทนัสมัยและมีประสทิธิภาพ ธนชาติ นุ่มนนท์ 
(2559) อธิบายว่าทักษะด้านดิจิทัลครอบคลุม 
ความสามารถทางเทคโนโลยีของบคุคลทกุเพศทุกวยั 
จึงควรส่งเสรมิให้บคุคลมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้
ดจิทิลั ส่วนสถาบนัพฒันาข้าราชพลเรือน (2560) 
ได้อธิบายว่า การเรยีนรูด้จิิทลัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) การใช้ (Use) หมายถงึ ความสามารถทาง
เทคนคิทีจ่�าเป็นในการใช้คอมพวิเตอร์อนิเทอร์เนต็
อย่างคล่องแคล่ว 2) การเข้าใจ (Understand) 
คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประเมินสื่อดิจิทัล 3) การสร้าง (Create) คือ 
ความสามารถในการสร้างเนือ้หาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และ 4)การเข้าถึง (Access) คือ ความสามารถใน
การเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ภายใต้การประเมินของ 18 IC3 (Digital Literacy 
Certificate) ซึ่งเป็นการประเมินทักษะด้านการใช้
ดิจิทัล 

สรปุความสามารถในทกัษะด้านดจิิทลัได้แก่
ความสามารถ 4 ด้านคือ การใช้ การเข้าใจ การ
สร้าง และการเข้าถึง เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ 
หรือสื่อทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของทักษะด้านดิจิทัล

ปัจจบัุนแต่ละองค์กรเริม่ส�ารวจหาบุคคลที่
มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรยุคใหม่ 
จะให้ความส�าคญักบับุคคลกลุม่นีใ้ห้เข้ามาร่วมงาน 
ในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบุคคลที่ต้องการ
ท�างานในองค์กรยุคใหม่จ�าเป็นต้องมีการปรับตัว 
ด้วยการศึกษาหาความรู้ และฝึกใช้ความสามารถ 
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ในระดับทักษะในการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ ์
ทันสมัยรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง
ยกระดับการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ 
ในการประมวลผลข้อมูล และป้อนค�าสั่งได้อย่าง
รวดเร็ว เพือ่ได้รับเลือกเป็นบุคคลท่ีสามารถท�างาน
ในองค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสทิธผิลสงูสุดอยูเ่สมอ และทกัษะส�าคญัในการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือทักษะด้านดิจิทัลจ�าแนก
ออกได้ 6 ประเภท ดงันี ้(ธนชาติ นุม่นนท์. 2559)

1. Tools and Technologies คือความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ซึง่อาจเป็นเรือ่ง
ยากที่จะตามเทคโนโลยีได้ทันทั้งหมดเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ต้องให้มีทักษะ 
ความเข้าใจพื้นฐานว่าเคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ีท้ัง 
Hardware, Software ท�างานได้อย่างไร อะไร
คือความสามารถของเทคโนโลยีและมีข้อจ�ากัด
อย่างไร จะเห็นได้ว่าต้องครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้วยอย่าง Internet of Things หรือ  
Collaboration Tools

2. Finding and Using ซ่ึงไม่ใช่เพยีงความ
สามารถในการค้นข้อมลูจาก Google หรอื Search 
Engine ต่างๆ ได้ แต่ยังรวมถึงความสามารถใน
การที่วิเคราะห์และตัดสินใจข้อมูลที่มีคุณภาพ 
จากข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตได้  
รวมถึงทักษะในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  
และเข้าใจถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลและการน�าไปใช้

3. Teaching and Learning การเรียน
การสอนแบบใหม่จะต้องให้ผู้มีเรียนและผู้สอน มี
ทกัษะการใช้เทคโนโลยดีจิทัิลทีถ่กูต้อง การใช้เครือ่ง
มือบางอย่างเช่น Presentation Tools เป็นเรื่อง
ดี แต่ถ้าขาดทักษะและความเข้าใจที่ดีแล้วก็อาจ
ท�าให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพได้ จึงจ�าเป็น
ต้องเข้าใจในกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ รวมถงึการใช้เครือ่งมอื การออกแบบหลกัสตูร 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4. Communication and Collaboration 
โลกของดิจิทลัท�าให้ทกุคนเชือ่มต่อกนั สือ่สารกนัได้
ง่ายขึน้ รปูแบบการท�างานได้เปลีย่นไป จึงจ�าเป็นต้อง
ให้มทีกัษะในการท�างานแบบใหม่ การใช้เครือ่งมือ 
ต่างๆ เช่น อีเมล, Video Conference, Wiki,  
Messaging, Collaboration Tools การแชร์ข้อมลู 
เพ่ือทีจ่ะให้สามารถท�างานร่วมกนัได้ในสถานทีต่่างๆ 

5. Creation and Innovation เทคโนโลยี
ดิจทัิลท�าให้บคุคลสามารถสร้างนวตักรรมในรปูแบบ
ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ 
หรอืบรกิารต่างๆ จงึต้องมีทกัษะในการสร้างเนือ้หา
ดิจิตอลเหล่านี้ เช่น Digital Images, Graphics 
Design รวมถึงการเขียนโปรแกรมที่คนทุกคนควร
มีทักษะเพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้

6. Identity and Wellbeing โลกดิจิทัลมี
ความเสี่ยงต่อการใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆ จึง
จ�าเป็นต้องสอนให้บุคคลมีทักษะที่เข้าใจในเรื่อง
ปกป้องข้อมลูตวัเอง การเกบ็รหสัตวัตนต่างๆ รวม
ถึงความรับผิดชอบในการดูแลและป้องกันข้อมูล
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา และการมีจรรยาบรรณ
ในการใช้งาน

รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลท้ัง  
6 ประเภททีก่ล่าวมานีส้ามารถสะท้อนภาพให้เห็น
ได้ว่ายิง่บคุคลใดมทีกัษะด้านดิจทัิลมากเท่าไหร่ ย่อม
หมายถงึบคุคลน้ันได้ก้าวไปสูก่ารเป็นแรงงานทีม่นี
วตักรรม (Innovation Workforce) และมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ (Creative Workforce) ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรยุคใหม่ ท�าให้กลายเป็น
บุคคลท่ีมีคุณค่าเพราะสอดคล้องกับต้องการของ
ตลาดแรงงานนั้นเอง 

ทักษะด้านดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 
และพลเมืองดิจิทัล 

1. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ในคือ
ความสามารถการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
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เทคโนโลยเีพือ่ปฏบิตังิานใดๆ เพือ่การส่ือสาร และ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้
เกิดประโยขน์แก่สังคมและชุมชน น�าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าต่อตนเอง ต่อสงัคม และต่อประเทศ
ชาต ิ(ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 
2561) และทักษะด้านดิจิทัลยังมีความส�าคัญคือ 
สามารถน�าไปใช้ในการสื่อสารอื่นๆ ได้อีกหลาย
ด้าน เช่น การ รับ-ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรอื อเีมล (E-mail) หรอืส่งไฟล์เอกสารหรอืส่งรปู  
โดยมีวิธีการส่งท่ีเหมาะสม หรือวิธีการแนบไฟล์
ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Grand-Clement  
and others. 2017) นอกจากนีท้กัษะดิจิทลัจ�าแนก
ตามความสามารถของบุคคลได้ 4 ด้านคือ ด้าน
การใช้ ด้านการเข้าใจ ด้านการสร้าง และด้านการ
เข้าถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
ต่างๆ เพือ่การส่ือสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ทกัษะด้านดจิทิลัยงัแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่  
1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยต่ีางๆ 2) ความ
สามารถในการสืบค้น และคิดตดัสนิใจในการเลอืก
ข้อมูล 3) ความสามารถในการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยทีีถ่กูต้อง 4) ความสามารถในการติดต่อ
สือ่สารด้วยรปูแบบใหม่ๆ 5) ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมด้วยเนื้อหาดิจิทัล และ6) ความ
สามารถในการปกป้องข้อมูลตัวเอง การเก็บรหัส
ตัวตนต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแล
และป้องกันข้อมูลของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา รวม
ถึงการมีจรรยาบรรณในการใช้งาน ส�าหรับบุคคล
ผู้ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์ต้องเข้าใจบรรทดัฐานของการปฏิบัตติวัให้
เหมาะสม และมีความรบัผดิชอบในการใช้เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสือ่สารในยคุดจิทิลัเป็นการ
สื่อสารที่ไร้พรมแดนจ�าเป็นต้องมีความฉลาดทาง
ดจิทิลั (DQ: Digital Intelligence) (สถาบันพฒันา
ข้าราชพลเรือน, 2560) 

ความฉลาดทางดิจิทลั (Digital Intelligence 
Quotient: DQ) สถาบันพัฒนาข้าราชพลเรือน 

(2560) อธบิายว่า ความฉลาดทางดจิทิลั หมายถงึ  
กลุ่มของความสามารถทางสังคม อารมณ์ และ
การรับรู้ ที่จะท�าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับ
ความท้าทายบนเส้นทางของชวีติในยคุดจิทิลั และ
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัชีวิตดิจทัิลได้ ความฉลาด
ทางดจิทิลันีจ้ะครอบคลมุทัง้ความรู ้ทกัษะ ทศันคติ 
และค่านยิม ทีจ่�าเป็นต่อการใช้ชวีติในฐานะสมาชกิ
ของโลกออนไลน์ หรือที่เรียกว่า พลเมืองดิจิทัล  
ซึง่มีทกัษะการใช้ส่ือและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ 

พลเมอืงดิจทิลั (Digital Citizen) หมายถงึ 
สมาชิกบนโลกออนไลน์ ทีใ่ช้เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 
ซึง่มคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิอาย ุภาษา และ
วัฒนธรรม ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลทุกคนจึงต้องมี 
‘ความเป็นพลเมอืงดิจิทัล’ ท่ีมคีวามฉลาดทางดิจิทัล
บนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบ การมจีรยิธรรม การ
มส่ีวนร่วม ความเหน็อกเหน็ใจและเคารพผูอ้ืน่ โดย
มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ปฏบิตัแิละรักษาไว้
ซึ่งกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วม
กนัอย่างมีความสุข และการเป็นพลเมืองดจิิทัลนัน้
มีทักษะส�าคัญ 8 ประการ ที่ควรบ่มเพาะให้เกิด
ขึ้นกับพลเมืองดิจิทัลทุกคนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
(ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2561) 

ทกัษะในการรกัษาอตัลักษณ์ทีด่ขีองตนเอง 
(Digital Citizen Identity) หมายถึง ความสามารถ
ในการสร้างสมดุล บริหารจัดการ รักษาอัตลักษณ์
ที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ทั้งในส่วนของโลกออนไลน์
และโลกความจรงิ โดยตอนนีป้ระเดน็เรือ่งการสร้าง 
อตัลกัษณ์ออนไลน์ถอืเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ทีท่�าให้
บุคคลสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อ
สังคมภายนอก โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมในการอธิบายรูปแบบใหม่
ของการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับตัวตนผ่านเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมต่างๆ 



14 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

2. ทกัษะในการรกัษาข้อมลูส่วนตวั (Privacy  
Management) หมายถึง ดุลพินิจในการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูล
ออนไลน์เพือ่ป้องกันความเป็นส่วนตวัทัง้ของตนเอง
และผูอ้ืน่เป็นสิง่ส�าคัญท่ีต้องประกอบอยูใ่นพลเมอืง
ดิจิทัลทุกคน และพวกเขาจะต้องมีความตระหนัก
ในความเท่าเทยีมกนัทางดจิทิลั เคารพในสทิธิของ
คนทุกคน รวมถึงต้องมีวิจารณญาณในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในสังคมดิจิทัล  
รู้ว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ ข้อมูลใดไม่ควรเผยแพร่ 
และต้องจัดการความเสี่ยงของข้อมูลของตนใน 
สื่อสังคมดิจิทัลได้ด้วย

3. ทกัษะในการคดิวเิคราะห์มวิีจารณญาณ
ที่ดี (Critical Thinking) คือความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและ
ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่าย
อันตราย รู้ว่าข้อมูลลักษณะใดที่ถูกส่งผ่านมาทาง
ออนไลน์แล้วควรตั้งข้อสงสัย หาค�าตอบให้ชัดเจน
ก่อนเชื่อและน�าไปแชร์ ด้วยเหตุนี้ พลเมืองดิจิทัล 
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึง การใช้  
การสร้างสรรค์ การประเมิน การสังเคราะห์ และ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเคร่ืองมือดิจิทัล ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเพื่อใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต 
ได้อย่างเช่ียวชาญ รวมถึงมีทักษะในการรู้คิดขั้น
สงู เช่น ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ท่ีจ�าเป็น
ต่อการเลือก จัดประเภท วิเคราะห์ ตีความ และ
เข้าใจข้อมูลข่าวสาร มีความรู้และทักษะในสภาพ
แวดล้อมดิจิทัล การรู้ดิจิทัลโดยมุ่งให้เป็นผู้ใช้ที่ดี 
เป็นผู้เข้าใจบริบทที่ดี และเป็นผู้สร้างเนื้อหาทาง
ดิจิทัลที่ดีในสภาพแวดล้อมสังคมดิจิทัล

4. ทกัษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen 
Time Management) คอืทกัษะในการบริหารเวลา
กับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุม
เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลก

ภายนอก นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่บ่งบอก
ถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เพราะ
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ
โดยรวม คอืเกดิ ความเครยีดต่อสขุภาพจติอนัเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งน�าไปสู่
การสญูเสยีทรพัย์สนิเพือ่ใช้รกัษาและเสยีสขุภาพใน
ระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

5. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทาง
โลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) คือ
ความสามารถในการแก้ไชปัญหาอันเกิดจากการ 
ได้รบัการกลัน่แกล้งในรปูแบบต่างๆ ทางออนไลน์  
(Cyber Bullying) จากข้อมูลทางสถิติล่าสุด
สถานการณ์ในเร่ือง Cyber Bullying ในไทย  
มค่ีาเฉลีย่การกลัน่แกล้งบนโลกออนไลน์ในรปูแบบ
ต่างๆ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 47% และเกิด
ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การด่าทอกันด้วย
ข้อความหยาบคาย การตัดต่อภาพ สร้างข้อมูล
เท็จ รวมไปถึงการตั้งกลุ่มออนไลน์กีดกันเพื่อน
ออกจากกลุ่ม ฯลฯ ดังนั้น ว่าที่พลเมืองดิจิทัลทุก
คน จึงควรมีความสามารถในการรับรู้และรับมือ
การคกุคามข่มขูบ่นโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 
เพือ่ป้องกนัตนเองและคนรอบข้างจากการคกุคาม
ทางโลกออนไลน์ให้ได้

6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลท่ี 
ผูใ้ช้งานท้ิงไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints) 
คือความสามารถจัดการกับข้อมูลบนโลกออนไลน์
ได้อย่างเหมาะสม มรีายงานการศกึษาวจิยัยนืยนัว่า  
คนรุ่น Baby Boomer คือ กลุ่ม Aging ที่เกิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487-2505 มักจะใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น และ
เปิดใช้งาน WiFi สาธารณะ เสร็จแล้วมักจะละเลย 
ไม่ลบรหัสผ่านหรือประวัติการใช้งานถึง 47% ซึ่ง
เสี่ยงมากที่จะถูกผู้อื่นสวมสิทธิ ขโมยตัวตนบน
โลกออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง
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ง่ายดาย ดังนั้น ความเป็นพลเมืองดิจิทัล จึงต้องมี
ทักษะความสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของการ
ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูล
ทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิด
ขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ

7. ทักษะในการรักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity  
Management) คือ ความสามารถในการป้องกัน
ข้อมลูด้วยการสร้างระบบความปลอดภยัทีเ่ข้มแขง็ 
และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลไม่ให้เกิดขึ้นได้  
ถ้าต้องท�าธุรกรรมกบัธนาคารหรอืซือ้สนิค้าออนไลน์ 
เช่น ซื้อเสื้อผ้า ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งควรเปล่ียนรหัสบ่อยๆ และควรหลีกเล่ียงการ
ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ และหากสงสัยว่าข้อมูล 
ถูกน�าไปใช้หรือสูญหายควรรีบแจ้งความและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

8. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม (Digital Empathy) หมายถึง 
ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและสร้าง 
ความสมัพันธ์ทีด่กัีบผู้อืน่บนโลกออนไลน์ พลเมอืง
ดิจิทัลท่ีดีจะต้องรู้ถึงคุณค่าและจริยธรรมจากการ
ใช้เทคโนโลยี ต้องตระหนักถึงผลพวงทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการ
ใช้อนิเทอร์เนต็ การกดไลก์ กดแชร์ ข้อมลู ข่าวสาร 
ออนไลน์ รวมถึงรูจั้กสิทธิและความรบัผิดชอบออนไลน์ 
อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และการปกป้องตนเองและชุมชน

จากความเสีย่งออนไลน์ เช่น การกลัน่แกล้งออนไลน์ 
ภาพลามกอนาจารเด็ก สแปม เป็นต้น

บทสรุป

 ทักษะด้านดิจิทัล คือความสามารถใน
การใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
ปฏิบัติงานใดๆ เพื่อการส่ือสาร และท�างานร่วม
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโย
ขน์แก่สงัคมและชมุชน น�าไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้า
ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ มีความ
สมัพนัธ์กบัความฉลาดทางดจิทิลั และพลเมอืงดจิทิลั 
อันเนื่องมาจากสังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแห่ง 
เทคโนลดีจิทิลั ดงันัน้ประชากรในสงัคมแห่งดจิทิลั
จงึเป็นพลเมอืงดจิทิลั เพราะต้องใช้เทคโนโลยดีจิทิลั
ในการด�ารงชีวิตทั้งติดต่อสื่อสารและการท�างาน  
โดยมปัีจจยัส�าคญัทีเ่ป็นตวัช่วยให้ประสบผลส�าเรจ็
คอื ความฉลาดทางดจิิทลัซึง่ประกอบด้วยชดุทกัษะ
และความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง 
หรือที่เรียกว่า “ความรู้ดิจิทัล” (Digital Literacy) 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารใน
โลกไซเบอร์ รู้วิธีป้องกันตนเองจากความเส่ียง
ต่างๆ ในโลกออนไลน์ เข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิด
ชอบ และจริยธรรมที่ส�าคัญในยุคดิจิทัล และใช้
ประโยชน์จากอนิเทอร์เนต็ในการมส่ีวนร่วมทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ชุมชน ประเทศ และพลเมืองบนโลก ได้
อย่างสร้างสรรค์
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