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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะดิจิทัลและสรุปผลแนวทางการพัฒนา 
ทุนมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเป็นแนวทางในยกระดับสมรรถนะดิจิทัลของทุนมนุษย์ในยุคการเปล่ียนแปลง 
ดิจิทัลของประเทศไทย สู่ 5.0 การศึกษานี้จากการทบทวนเอกสารในนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปัจจัย 
สมรรถนะดิจิทัล ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงสู่ยุคประเทศไทย 5.0 การศึกษาสนับสนุนการสร้างองค์ประกอบ 
ย่อยของสมรรถนะดิจิทัล ตัวแบบการยกระดับและแสดงให้เห็นเป็นตัวแบบและตัวบ่งช้ีของสมรรถนะดิจิทัล 2 
ระดับ คือระดับทักษะดิจิทัลพ้ืนฐาน (fundamental digital Literacy) ประกอบด้วย D1: ระดับทักษะพ้ืนฐาน 
(digital literacy) ทักษะด้านส่ือ (media literacy) และ ทักษะทางสารสนเทศ (information literacy) และ 
D2: ระดับทักษะดิจิทัลแบบผสาน (integral digital Literacy) และอธิบายปัจจัยการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล
จากระดับทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานสู่ระดับทักษะดิจิทัลแบบผสานรองรับการเปล่ียนแปลงสู่ ประเทศไทย 5.0

คำาสำาคัญ: ประเทศไทย 5.0; สมรรถนะดิจิทัล; การพัฒนาทุนมนุษย์
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Abstract

 This research article aims to explore elements of digital competence and summarize the 

approaches on human capital development. To upskill human capital in digital transforming 

through Thailand 5.0. The literature on integrating all sectors of cooperation to achieve 

Thailand's vision and strategy. Study and analysis digital competency on the gap of transformation 

to Thailand 5.0. Support for upgrading elements of digital competence and represent reference 

digital competency model . This model investigates digital competency into 2 levels; D1: 

Fundamental digital Literacy consists of digital literacy, media literacy and information  

literacy and D2: Integral digital Literacy. The approach on up skilling from fundamental  

digital literacy to Integral digital Literacy supporting Thailand 5.0

Keywords: Thailand 5.0; Digital competence; Human capital development

บทนำา

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดธุรกิจและ แรงงานในอนาคตจึงต้องมี “ทักษะชุดดิจิทัล”  

ที่สามารถทำางานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ ทำาให้เกิดแรงกดดันให้แรงงานต้องพัฒนาทักษะใหม่นี ้

ตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ ตลอดเวลาหากต้องการอยู่ในตลาดแรงงานต่อไป สอดคล้องกับรายงาน The Future 

of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum ซึ่งสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั่วโลก 

ต่อความจำาเป็นในการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์ภายในปี 2565 พบว่า กว่า 75% ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก 

มีแนวโน้มนำาเทคโนโลยี เช่น Big data Analytics, Web-enabled market, Internet of Things (IoT), 

Cloud computing มาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทำาให้เกิดข้อกังวลถึงการเลิกจ้างและ 

การว่างงานของแรงงานมนุษย์มหาศาลสำาหรับกิจกรรมท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย ์

ในทางตรงข้ามธุรกิจยังต้องการยกระดับและมีความต้องการกลุ่มบุคลากรท่ีมีทักษะในกลุ่มงานท่ีสอดคล้อง 

กับเทคโนโลยีหรือมีทักษะเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 

และแอพพลิเคชัน เป็นกรอบความสามารถสำาคัญท่ีผู้ประกอบการในตลาดแรงงานต้องการมากย่ิงข้ึน เช่นเดียวกับ 

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (human skill) เช่น การให้บริการด้วยใจ (minded service) ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรรค์ (creative thinking) ภาวะผู้นำา (leadership) มีแนวโน้มท่ียังคงเป็นท่ีต้องการต่อไป ผลการสำารวจ 

แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 54% ของแรงงานทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้งการฟื้นฟูทักษะ (reskill) 

และ การเพิ่มทักษะ (up skilled) ในส่วนของประเทศไทยผลรายงานระบุว่าผู้ประกอบการให้ความเห็น 

สอดคล้องกับภาพรวมทั่วโลก แรงงานไทยต้องได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้าน ทักษะเฉพาะทางเทคนิค 

(technical skill) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) และการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative 
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thinking) และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) และความคิดริเริ่ม (initiative thinking) รวมถึง 

ทักษะมนุษย์ (human skill) ที่สามารถเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ ทักษะเหล่านี้หุ่นยนต์ไม่สามารถ 

เรียนรู้ได้ ดังน้ันการพัฒนาทักษะท่ีกล่าวมาข้างต้นย่อมช่วยรักษาพ้ืนท่ีทางทักษะของมนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์ได้ 

นอกจาก ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นยังมีองค์ประกอบที่สำาคัญในการสร้างผลลัพธ์ในยุคยุค 5.0 การสร้างตัว 

แบบการเพ่ิมทักษะจึงเป็นแนวทางการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเป็นที่มา 

ของการพัฒนาชุดสมรรถนะดิจิทัลในทุนมนุษย์จึงเป็นกลไกสำาคัญหน่ึงในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ 

ดิจิทัล ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการสร้างตัวแบบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัลในทุนมนุษย์ของงานวิจัยฉบับน้ี 

โดยกำาหนดนิยามของ “สมรรถนะดิจิทัล” หมายความรวมถึง การผสานรวมความรู้ (knowledge) ทักษะ 

(skill) ทัศนคติ (attitude) และนำาช่องว่าง (Gap) ระหว่างความสามารถ (capability) มาประยุกต์ใช้เพื่อ 

การเกิดเป็นผลลัพธ์ของงานตามมาตรฐาน สื่อสาร บูรณาการจัดการสารสนเทศเกิดเป็นประโยชน์และสร้าง 

ประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย เหมาะสม สร้างสรรค์ และ หาข้อสรุปเลือกใช้การตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสร้างตัวแบบยกระดับสมรรถนะดิจิทัล

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ดำาเนินการศึกษาองค์ประกอบและสร้างชุดสมรรถนะดิจิทัลตามขอบเขต ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเชิงคุณภาพจากการทบทวนและวิเคราะห์เนื้อหา สำาหรับการสร้าง

และพัฒนาชุดสมรรถนะดิจิทัลของแรงงานยุคประเทศไทย 5.0 ใน 2 ระดับทักษะ

 2. ขอบเขตประชากร แรงงานภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน ของปี 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยน้ี เป็นประโยชน์ ทางวิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนผู้ประกอบการ 

ร้านค้าปลีก ได้ดังนี้

 ประโยชน์เชิงวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาชุดสมรรถนะดิจิทัล ด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพล

ภายในและภายนอกองค์การ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างตัวแบบอ้างอิง เพื่อการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล

 ประโยชน์ต่อภาคเอกชน นำาชุดความสามารถสู่การปรับใช้ในองค์การ และได้รับประโยชน์จากผลการวิจัย

ในด้านองค์ประกอบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล ภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงจากประเทศไทย 

4.0 และ ประเทศไทย 5.0
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การทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดสมรรถนะดิจิทัล ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมของประเทศไทย 4.0 และ ประเทศไทย 5.0

 ประเทศไทย 4.0 ต้ังเป้าหมายสู่การเป็นยุคท่ีสามารถทำาการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือขับเคล่ือน 

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ภาครัฐจึงได้กำาหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นกรอบแนวทางการดำาเนินการ ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสำาคัญ

 4 ประการ คือ ประการแรก คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ

 ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ พาประเทศไปสู่ GDP ที่สูงขึ้น ประการที่สอง การสร้าง 

โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล สร้างโอกาสให้ทุกคน 

ในประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งเป้าหมายจัดลำาดับประเทศขึ้นมาอยู่ใน 40 อันดับแรกของดัชนี 

ICT Development Index (IDI) ของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication 

Union: ITU ประการที่สาม การเตรียมความพร้อมของคนให้มีทักษะการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ให้ม ี

ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มกำาลังคนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น และ ประการที่สี่สุดท้าย 

เป็นการปฏิรูปการทำางานภาครัฐ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริการภาครัฐ 

พัฒนาไปสู่ หนึ่งใน 50 ประเทศแรกจากการจัดอันดับของ UN-eGovernment Ranking เป้าหมายดังกล่าว 

จึงทำาให้เกิดแผนการปฏิรูปโดยกำาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก 

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เรียกว่า Digital Foundation ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนแรก ระยะที่สอง  

Inclusion (digital Thailand I) ซ่ึงเป็นปีปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (ภายในระยะเวลา 

5 ปี) ระยะที่สาม Digital Thailand II: Full Transformation ภายในระยะเวลา 10 ปี ให้ประเทศไทย 

สามารถสร้างความได้เปรียบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน และ ระยะที่ 4 Global 

Digital Leadership สู่ความเป็นผู้นำาดิจิทัลของโลก ภายในระยะเวลา 20 ปี ทำาให้สามารถใช้เทคโนโลย ี

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้

 ขณะท่ีประเทศไทยกำาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำาเนินการพัฒนาประเทศรอบด้าน ยังปรากฏ

ข้อมูลรายงานผลการสำารวจของ Asian Productivity Organisation (APO) ในปี พ.ศ. 2561 แสดงผลว่า

 ผลิตภาพแรงงานไทยที่วัดโดย GDP ต่อคนน้อยกว่าสิงคโปร์เกือบ 5 เท่า ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา  

ผลิตภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมและยังลดลงในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ด้านการจ้างแรงงาน 

International Labor Organization: ILO รายงานในปี ค.ศ.2019 โดยคาดการณ์ว่าภายใน 20 ปีหรือในปี 

พ.ศ. 2580 กว่า 56% ของแรงงานทั้งหมดใน ASEAN-5 จะได้รับผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์และระบบ 

อัตโนมัติในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นมากในภาคการผลิตและภาคบริการทั้งธุรกิจโรงแรมและ 

ร้านอาหาร ค้าปลีกและค้าส่ง ก่อสร้าง และธุรกิจบริการในกลุ่ม BFI (Banking, Financial, Insurance) จะเห็นว่า
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ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสร้างความเสี่ยงต่อแรงงานหลากหลายทักษะอาชีพ และมีความต้องการแรงงาน

ที่มีทักษะเฉพาะมากขึ้น (ธนัชธ์พร แก้วฉีด, 2561)

 สำาหรับประเทศไทย 4.0 เป็นยุคแห่ง สังคมอัจฉริยะ (smart society) เทคโนโลยีที่มีความสำาคัญ 

และจำาเป็นต้องใช้ในโลกอนาคตนี้ เช่น นวัตกรรมของหุ่นยนต์ โดยการจะขับเคลื่อนสังคมยุคดังกล่าวให้ม ี

เสถียรภาพ จำาเป็นต้องเช่ือมโยงโลกไซเบอร์ (cyber space) กับโลกแห่งความจริงเข้าด้วยกัน (physical space) 

โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน พร้อมมี AI (artificial intelligence) ในที่นี้คือหุ่นยนต์ (robotic) 

เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นภาพอนาคตของสังคมดังกล่าวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตาราง 1 แสดง 

บริบทสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละยุคของประเทศไทยและกลไกสำาคัญในการเปล่ียนแปลง

 ตาราง 1 แสดงการเปล่ียนแปลงประเทศไทยในแต่ละยุค และในปัจจุบันกำาลังเดินหน้าพัฒนาผลผลิต 

ของธุรกิจให้ตอบสนองประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

ได้รับการปรับปรุงเป็นลำาดับต้น ในยุคประเทศไทย 5.0 ซ่ึงเป็นยุคสมัยท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท 

สำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไปพร้อม ๆ  กับการแก้ปัญหาแบบผสานวิธีต่อความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

แบบไร้รอยต่อ

ตาราง 1 

ประเทศไทย ยุค 1.0 สู่ ยุค 5.0

ยุค ประเทศไทย กลไกสำาคัญในการเปลี่ยนแปลง

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ยุคเกษตรกรรม ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติเป็นหลัก

ยุคอุตสาหกรรมเบา มีการนำาเครื่องจักรเข้ามาใช้ 

เช่น โรงงานทอผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ 

เป็นต้น หรือ เรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม

ยุคแห่งความรุ่งเรืองอุตสาหกรรมหนักโดยเช่ือม

โยงและใช้เทคโนโลยีต่างประเทศมาสนับสนุนก

ารส่งออก เรียกว่า ยุคโลกาภิวัฒน์

ยุคข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยี 

เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย เข้าสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน โดยเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

ยุคสังคมอัจฉริยะ ทั้งโลกไซเบอร์และโลกแห่ง 

ความจริงผสานรวมไร้รอยต่อ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ระบบการผลิต เครื่องกล เครื่องทุนแรง และ

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมการควบคุมระบบและการใช้สารสนเทศ 

ในการพัฒนาปรับปรุงการทำางานของเคร่ืองจักร

และมนุษย์

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและสารสนเทศ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัยและพัฒนา

การผสานรวมสารสนเทศ เครือข่าย และตรรกะ 

เชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับเชิงสังคมศาสตร์แบบ

ไร้รอยต่อ
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ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. การพัฒนาทุนมนุษย์

 ทุนมนุษย์ (human capital) ในความหมายของ Becker (1964) ได้ศึกษาค้นคว้าและกำาหนดขึ้น

มาเป็นทฤษฎีทุนมนุษย์โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปที่ขีดความสามารถและทักษะในการทำางานของบุคลากรใน

องค์การ ต่อมา Tracey ได้ให้คำานิยามทุนมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง ผลตอบแทนที่องค์การได้รับจากความจงรัก

ภักดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความพยายาม ความมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของบุคลากร

ในองค์การ (กนกวรรณ แก้วฉีด, 2559) การปฏิรูปจากการวางนโยบายทางเทคโนโลยี สู่ประเทศไทย 4.0 และ

 ประเทศไทย 5.0 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม  

อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจากภายนอกเกิดความจำาเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวให้รับกับการแข่งขัน 

อย่างรุนแรงในธุรกิจการค้าและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจสู่สังคมอัจฉริยะ การกำาหนดนิยาม 

ของคำาว่า “ทุนมนุษย์” จึงเป็นแนวคิดในการยกระดับและพัฒนาบุคคลากร ในองค์การให้เกิดข้อได้เปรียบ 

ในการแข่งขันและเป็นภูมิคุ้มกันผลกระทบท้ังหลายท่ีมาจากภายนอกองค์การ ทำาให้บุคลากรกลายเป็นสินทรัพย์ 

ที่ไม่มีตัวตน (intangible asset) มีการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่า ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ 

ความชำานาญ โดยปราศจากค่าเสื่อมราคา

 ดังนั้น ความหมายในยุคสังคมอัจฉริยะจึงเน้นความสำาคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ในการใช้ความรู้

และการใช้สติปัญญา เพ่ือการนำาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดเป็นข้อได้เปรียบแก่องค์การ

โดยมีการประสานการดำาเนินการกับส่วนงานอ่ืน ๆ ในลักษณะของการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนจากการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาและเสริมสร้างความมุ่งมั่น 

และความม่ันคงต่อความก้าวหน้าในชีวิตการทำางาน จึงกลายเป็นอีกหน่ึงส่ิงท้าทายความสามารถในการจัดการ 

ความรู้ขององค์การให้สามารถดึงความรู้ที่มีอยู่ในทุนมนุษย์ขององค์การ หรือที่เรียกว่า tacit knowledge 

สู่ความรู้แบบชัดแจ้ง (explicit knowledge) ได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด นั่นคือ การยกระดับการพัฒนา 

ทุนมนุษย์จึงช่วยสร้างคุณประโยชน์มากขึ้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จขององค์การและเป็นโอกาส 

ในการนำาองค์การไปสู่ความสำาเร็จได้มากขึ้น

3. สมรรถนะดิจิทัล

 ความหมาย ของ การรู้ดิจิทัล (digital literacy) คือ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค 

และเกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการใช้ในการทำางานกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

สารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถในการค้นคว้า การจัดการ การแบ่งปัน รวมถึงการสร้างสารสนเทศและความรู้ 

ทักษะการเรียนรู้ในการทำางานกับสารสนเทศท่ีนำาเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบและจากแหล่งท่ีหลากหลาย 

ทักษะ การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะทางด้านอารมณ์และทางสังคมโดยการมีตรรกะการคิดที่ถูกต้องและ 

ไม่ใช้อารมณ์ แต่ให้ความสำาคัญกับเน้ือหา (Ilomäki, Kantosalo, & Lakkala, 2011; Krumsvik, 2011, 2012; 

Lehner & Sundby, 2018) นอกจากนี้ยังต้องมีการมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การร่วมมือ 
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กับผู้อ่ืน รวมถึงมีการตระหนักด้านจริยธรรมและมารยาทบนอินเทอร์เน็ต (Calvani, Cartelli, Fini, & Ranieri, 

2008; Ferrari, 2012, 2013) ดังน้ัน สมรรถนะดิจิทัลการงานวิจัยฉบับน้ีจึงมีความหมายรวมถึงความสามารถ 

ในการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และทัศนคติภายใต้บริบทดิจิทัล จึงมีองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้ 3 

องค์ประกอบหลัก (learning domain) คือ ทักษะการใช้เคร่ืองมือดิจิทัล ความรู้ท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ในเทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน และทัศนคติด้านการใช้กลยุทธ์ ความเข้าใจเชิงประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์  

ความรับผิดชอบและการมีอิสระในกระบวนการทางดิจิทัลและใช้ในการตัดสินใจได้ ตัวแบบสมรรถนะนี้ได ้

พัฒนาข้ึนในบริบทท่ีแตกต่างกันในบริบทการศึกษา (Blayone, 2017; DiGiuseppe, vanOostveen, Childs, 

Blayone, & Barber, 2017; Janssen, Stoyanov, Ferrari, Punie, Pannekeet, & Sloep, 2013) 

พัฒนาสู่กรอบสมรรถนะดิจิทัล (Desjardins, Davidson, Blayone, vanOostveen, & Childs, 2015;  

Eshet, 2012; Iordache, Mariën, & Baelden, 2017) และพัฒนาการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาทุนมนุษย์

ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Freddi, 2018; Galaske, Arndt, Friedrich, Bettenhau-

sen, & Anderl, 2017; Luz Martín-Peña, Díaz-Garrido, & Sánchez-López, 2018; Madsen, Bilberg, 

& Grube Hansen, 2016) ทำาให้รับรู้ถึงการขาดทฤษฏีเชิงลึกและการอธิบายเชิงเหตุและผลในปฏิสัมพันธ ์

ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยทางการศึกษาและเทคโนโลยี สู่การศึกษาตัวแบบ 

การยกระดับสมรรถนะดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมในยุค 5.0

 สมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 1. D1: ระดับทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (fundamental digital literacy) ประกอบด้วย

   D1.1  ข้อมูลทางดิจิทัล (digital data)

    1.1.1 ทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี (instrumental and technological 

skills) การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ (Instruments and technologies) ทักษะในด้านของความเข้าใจ 

ในพื้นฐานของเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) 

และเครือข่าย (network) ในการทำางาน ขอบเขตและข้อจำากัดความสามารถของเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถ 

ในการทำางานร่วมกันกับเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  (collaboration tools) โดยการเข้าใจและสามารถใช้งาน 

“อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง” (Internet of Things--IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Every-

things--IoE)

    1.1.2 ทักษะการค้นหาและการสำารวจ (find and explore skills) ทักษะของการค้นหา 

และการสำารวจนี้ ไม่ใช่เพียงการเข้าค้นข้อมูลจาก โปรแกรมค้นหา (search engine) หากแต่รวมถึงทักษะ 

ความสามารถในการท่ีจะเลือกข้อมูลนำาไปวิเคราะห์ (synthesis) และช่วยในการตัดสินใจ (decision making) 

จากนำาข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มากมายมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าใจถึง 

ทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของข้อมูล และการนำาไปใช้อย่างเหมาะสม
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    1.1.3 ทักษะการถ่ายทอดและเรียนรู้ตลอดชีวิต (teach and long life learning 

skills) ทักษะท่ีอาศัยความร่วมมือ จึงจำาเป็นต้องมีการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ จำาเป็นต้องมีทักษะ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง (1.1.1 และ 1.1.2) รวมไปถึงการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ

สามารถใช้เครื่องมือนำาเสนอ (presentation tools) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถใช้หลักในการเปรียบเทียบ 

ประเมิน และการลองผิดลองถูกจนเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องได้ ซ่ึงทักษะน้ีถือเป็นทักษะท่ีต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

 โดยสามารถเรียนรู้ได้จากหลากหลายช่องทาง

    1.1.4 ทักษะความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (safety on instrumental 

skills)

   D1.2  ทักษะการใช้สื่อผสมทางอิเลคทรอนิกส์ (multimedia literacy)

    ทักษะการใช้เคร่ืองมือส่ือสารและการสร้างความร่วมมือในเครือข่าย (communication 

and collaborate) รวมถึง ความปลอดภัยและกฎหมายระดับพ้ืนฐาน (primary safety and legal) จากการ 

นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน และสร้างสังคมใหม่ ๆ ที่แบ่งแยกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ มากขึ้น 

และย่ิงเทคโนโลยีทำาให้เกิดการเช่ือมต่อกัน ส่ือสารกันได้ง่ายข้ึน มากเท่าไร ย่อมหมายรูปแบบการทำางานย่อม 

เปล่ียนแปลงแยกย่อย เป็นกลุ่มก้อน ท่ีมีความต้องการ ทัศนคติท่ีแตกต่างกันไปมากเท่าน้ัน ดังน้ัน คน จึงจำาเป็น

ต้องเรียนรู้เพ่ิมในเร่ืองทักษะในการทำางานแบบใหม่ ด้วยการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ  จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) 

การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (video conference) วิกิ (wiki) การส่งข้อความ (messaging) และ 

ในระดับสูงข้ึนจากการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีแบบหลากหลาย (collaborative tools) ในการแชร์ข้อมูล 

เพื่อที่จะให้สามารถทำางานร่วมกันได้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความสามารถ 

ในการเลือกใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้จรรยาบรรณและกฎหมาย 

จึงเป็นหนึ่งทักษะทางดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและประสิทธิผลสูงสุด เช่นเดียวกับการ 

ทำาความเข้าใจและจำาแนกวาทกรรมที่ถูกผลิตสร้างขึ้นผ่านสื่อและผลกระทบของ สื่อที่มีต่อความเชื่อและ 

พฤติกรรมของสังคมโดยตระหนักถึงจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   D1.3 ทักษะทางสารสนเทศ (information literacy)

    1.1.2 ทักษะการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม (creative and innovative skills) 

จากความก้าวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำาให้สามารถท่ีจะสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อการทำางานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปของ ข้อความ (text) รูปภาพ (pixel) ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ  

เร่ิมจากทักษะในการสร้างเน้ือหาออกมาในรูปแบบของดิจิทัลได้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพดิจิทัล (digital 

images) รูปแบบกราฟฟิกดีไซน์ (graphics design) ซึ่งหมายถึงการเขียนโปรแกรม (programming) หรือ 

การเขียนโค้ด (coding) เพราะเป็นทักษะท่ีสามารถนำาเอาส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ ท้ังจากภายในองค์การ และภายนอก 

มาสร้างนวัตกรรม และสร้างคุณค่าจากการบริหารลิขสิทธิ์สินทรัพย์ทางปัญญานี้
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    1.1.3 ทักษะการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย (digital existing expert skills) 

จากการแสดงตัวตน (identity) และการจัดการกับความเส่ียงได้อย่างมีเหมาะสม (wellbeing) ทักษะน้ี หมายถึง 

การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล อย่างมีความปลอดภัย เพราะยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากเท่าใด ย่อมหมายถึงการ

ที่จะได้พบเจอกับความเสี่ยงต่อการใช้งาน และอัจฉริยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น

 2. D2: ระดับทักษะดิจิทัลแบบผสาน (Integral digital literacy) เป็นระดับที่รวมทักษะเฉพาะ 

เพ่ือการตอบสนองต่อธุรกิจท่ีมีลักษณะทางธุรกิจ วัฒนธรรมสังคม เป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิงดิจิทัล โดยการ 

กำาหนดการวิเคราะห์สมรรถนะจากช่องว่างของทักษะดิจิทัล

ภาพ 1 ตัวแบบสมรรถนะดิจิทัล

การยกระดับสมรรถนะดิจิทัล

 เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของประเทศไทย 4.0 แสดงถึง ระบบที่ซับซ้อนเชื่อมต่อถึงกัน

 แรงงานจึงต้องได้รับการคาดหวังให้นำาทางและพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันทางเทคนิคขั้นสูง นอกจากนี้

การศึกษาหลายครั้งยังเน้นถึงความจำาเป็นในการผสมผสานทักษะด้านเทคโนโลยีเข้ากับความรู้เชิงลึกและมุม

มองการปฏิบัติงานแบบองค์รวม นั่นคือ การมุ่งเน้นในคุณค่าของแรงงานที่มีประสบการณ์ (Blanchet, Rinn, 

von Thaden, & De Thieulloy, 2014; Enke et al., 2018; Fonseca, 2018) การศึกษาถึงปัจจัยหรือ 

องค์ประกอบในการยกระดับที่ผ่านมา Oesterreich and Teuteberg (2016) และ Johansson (2017) ยังให ้

ความสำาคัญกับปัจจัยเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมในการยอมรับเทคโนโลยีและการลดความวิตกกังวลของ 

เทคโนโลยีในการออกจากแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยความสำาเร็จหนึ่งที่สำาคัญต่อการทำาให้เป็นดิจิตอล

D2

ความรู้และทักษะ

แบบผสม

D3  กระบวนคิดในเชิงดิจิทัลความมุ่งมั่นต่อการนำา

ความสามารถไปสร้างคุณค่าต่อสังคม

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กระบวนคิด ความเชื่อ ศรัทธา และความรับผิดชอบ

D1 

ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติ

D1.1      D1.2      D1.3      D2.X

ความรู้ และทักษะ การประยุกต์ใช้ ทัศนคติ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 กำาหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็น การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ อธิบายได้ ดังน้ี การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการทบทวนเอกสารและสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของสมรรถนะดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนด 

องค์ประกอบย่อย คำาอธิบายความหมาย และสร้างตัวแบบอ้างอิง เป็นกรอบแนวความคิดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการวิจัย สังเคราะห์เชิงเน้ือหาและอธิบายข้อค้นพบ 

เป็นองค์ประกอบและตัวแบบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล

ผลการศึกษาวิจัย

 สรุปผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสมรรถนะดิจิทัลตามระดับของการศึกษาในงานวิจัยนี้ 

จำาแนกเป็นรายละเอียดองค์ประกอบย่อย คำาอธิบาย ตัวบ่งชี้ และแนวทางการยกระดับ ในตาราง 2

ตาราง 2

องค์ประกอบการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล

สมรรถนะดิจิทัล

ความสามารถหลัก องค์ประกอบย่อย คำาอธิบาย ตัวบ่งชี้ การยกระดับ

D1: ระดับทักษะดิจิทัลพื้นฐาน

D1.1 ข้อมูลดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล ความสามารถในการกำาหนด

รูปแบบรวบรวมเนื้อหา และ

จัดการข้อมูลให้ง่ายต่อการ

เข้าถึงอย่างปลอดภัย

1. ความเร็ว 

2. ระดับ

ความสำาคัญ

และคุณภาพ

ของข้อมูล 

3. ความ

น่าเชื่อถือ

ของข้อมูล

และแหล่งที่มา

1. การเข้าถึง 

2. การสร้าง

และจัดชุด

ข้อมูล 

3. การชี้บ่ง

กลุ่มข้อมูล

 4. การสร้าง

ฐานข้อมูล

การค้นหาข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึง

และค้นหาข้อมูลออนไลน์

และนำาสู่การกรองจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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ตาราง 2 (ต่อ) 

สมรรถนะดิจิทัล

ความสามารถหลัก องค์ประกอบย่อย คำาอธิบาย ตัวบ่งชี้ การยกระดับ

การประเมินข้อมูล
อย่างมีวิจารญาณ

ความสามารถในกระบวนการ 
ทำาความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
ที่จำาเป็นทั้งการรับและการส่ง

D1.2 การใช้สื่อ

ดิจิทัล

การมีส่วนร่วม ความสามารถพัฒนาและ

เสริมสร้างความสนใจชุมชน 

การมีส่วนร่วมสมาชิกและ

แสดงความเป็นอัตลักษณ์

ผ่านสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล

ที่หลากหลาย

1.อัตราการ

เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

2.อัตราการใช้

ประโยชน์ใน

สื่อดิจิทัล 

3. ระยะเวลา

ในการใช้

ประโยชน์

จากสื่อของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4. คุณภาพ

การส่งผ่าน

ข้อมูล 

5. ระยะเวลา

การตอบสนอง

1.ระบบ

อัตโนมัติและ

ความฉลาด

ของสื่อ 

2.การพัฒนา

ฐานข้อมูล

ในเชิงพาณิชย์ 

หรือ การใช้

งานในวงกว้าง

ความร่วมมือ ความสามารถใช้เทคโนโลยี

และสื่อดิจิทัลในทีมทำางาน

และในกระบวนการร่วมกัน

การรับรู้ทางสังคม ความสามารถพัฒนากลยุทธ์

และปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

ในการโต้ตอบออนไลน์และ

ตระหนักถึงผลกระทบของ

เทคโนโลยีที่มีต่อชุสังคมและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม

วิธีการสื่อสาร ความสามารถในการโต้ตอบ

ผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัล

ที่หลากหลายและสามารถ

เลือกวิธีการสื่อสารที่

เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง
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ความสามารถหลัก องค์ประกอบย่อย คำาอธิบาย ตัวบ่งชี้ การยกระดับ

D 1.3 การผลิต
งานดิจิทัล

การผลิตและ
การแบ่งปัน

ความสามารถในการสร้าง
แบ่งปันและแก้ไขเนื้อหา
ในรูปแบบต่าง ๆ (ภาพถ่าย 
ข้อความ วิดีโอ และ อื่น ๆ ) 

1. ความเร็ว
และความ
ถูกต้อง
แม่นยำา 
2. ความ
เป็นอัตโนมัติ
และความ
ฉลาดใน
เชิงระบบ

1. การคัดเลือก 
และใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการ
ผลิตผลงาน

การสำารวจ
ทางดิจิทัล

ความสามารถและความตั้งใจ
ที่จะติดตามการพัฒนาใหม่ๆ 
และค้นหาโอกาส
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การเขียนโปรแกรม ความสามารถในการสร้างหรือ
แนะนำาอุปกรณ์และแอพพลิเคช่ัน
ให้ทำางานอัตโนมัติและทำางาน
เฉพาะอย่างหรือแก้ไขปัญหา
ที่กำาหนด

2. การเปิด
โอกาสรับรู้
แนวทางหรือ
วิธีการใหม่
เพื่อการใช้
ในระบบ

การกำาหนดค่า ความสามารถในการระบุ
ปัญหาทางเทคนิค (ซอฟต์แวร ์
และฮาร์ดแวร์) และแก้ไขปัญหา 
เหล่านั้นและกำาหนดค่า
แอปพลิเคชันและอุปกรณ์
ตามความต้องการส่วนบุคคล

D2: ระดับทักษะดิจิทัลแบบผสาน

D2.X ความเชี่ยวชาญ

ในการใช้ดิจิทัล

เพื่อการนำาและ

บริหารองค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพ

กำาหนดภารกิจหลักในเชิง

บริหารจัดการให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมทางธุรกิจหลัก 

และคุณค่าขององค์การ 

เพื่อการนำา ประยุกต์ใช้ 

และพัฒนาลิขสิทธิ์เป็นของ

บุคคลหรือระดับองค์การ

จำานวนน

วัตกรรม

ในองค์การ

1. การสร้าง

ความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน

อย่างมั่นคง 

มั่นคั่ง 

และยั่งยืน

ตาราง 2 (ต่อ)
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ความตระหนักรู้และพฤติกรรมที่จำาเป็นต้องมีในสมรรถนะทุกระดับ

ความสามารถหลัก องค์ประกอบย่อย คำาอธิบาย ตัวบ่งชี้ การยกระดับ

ความปลอดภัย

ทางดิจิทัล

ความรู้ทางกฎหมาย

และข้อกำาหนด

ระดับชาติ และ

นานาชาติ

ความสามารถในการเข้าใจว่า

กฎหมายและใบอนุญาต

นำาไปใช้กับพฤติกรรมข้อมูล

และเนื้อหาออนไลน์อย่างไร

การรับรู้ในความเปลี่ยนแปลง

ในความร่วมมือทางดิจิทัล

การตรวจสอบตัวตน ความสามารถในการตรวจสอบ

และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

และเพื่อทำาความเข้าใจผลที่

ตามมาของร่องรอยทางดิจิทัล

ของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ระดับองค์การ

สมรรถนะดิจิทัล

การป้องกันข้อมูล ความสามารถในการระบุและ

ปกป้องข้อมูลท่ีสำาคัญเช่นเดียว 

กับการทำาความเข้าใจกับ

ความเสี่ยงและภัยคุกคาม

ที่เกี่ยวข้อง

ปกป้องสุขภาพ ความสามารถในการหลีก

เล่ียงความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

ในแง่ของภัยคุกคามต่อ

ท้ังทางร่างกายและจิตใจ

ตาราง 2 (ต่อ)



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 1 January - June 2020

ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

62

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการนำาตัวแบบไปใช้

 ความรู้และทักษะเก่ียวกับดิจิทัลยังอธิบายได้ว่า เป็นทักษะการอยู่รอดในยุคการเปล่ียนแปลง (Aviram & 

Eshet-Alkalai, 2006; Eshet, 2002, 2004, 2012; Eshet-Alkalai, 2005) และตะหนักถึงสิทธิมนุษยชน 

ขั้นพื้นฐาน (Ferrari, 2012) มีความเห็นตรงกันในวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งควรมี 

แนวคิดและวัดการค้นหาอย่างเป็นทางการหรือมีรูปแบบท่ีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนสำาหรับกรอบแนวคิดท่ีมีอยู่น้ัน

ผลิตได้มากกว่าหน่ึงร้อยผลลัพธ์ของคุณภาพท่ีแตกต่างกันโดยมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการผสานรวมข้อมูล 

และกระบวนการข้ามในแนวราบและแนวทะแยง (Ferrari, 2012) ซึ่งสำาหรับการวิจัยเรื่องนี้สามารถอภิปราย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. การสร้างความม่ันใจ ความมุ่งม่ัน และพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลสำาหรับทุกระดับเป็นส่ิงจำาเป็น 

และมีประโยชน์ที่สำาคัญ แสดงให้เห็นว่าการขาดการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสามารถนำาไปสู่ความเสี่ยงและ 

อันตรายในยุคดิจิทัล จากความเหล่ียมล้ำาของคนไทยในความสามารถเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

ต่อสังคมภายใต้วิจารณญาณจริยธรรม

 2. ตัวแบบสมรรถนะดิจิทัลนั้นมีหลายระดับชั้น สำาหรับการศึกษานี้ออกแบบตัวแบบประกอบด้วย

ทักษะพื้นฐาน และทักษะแบบผสาน เพื่อให้ง่ายต่อการนำาสู่การประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและ 

ธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และการใช้คำาจำากัดความทั้งหมดที่ครอบคลุมและครอบคลุมคำาจำากัด 

ความน้ันเป็นเร่ืองยาก หากไม่สามารถทำาได้ มันมีประโยชน์มากกว่าท่ีจะต้ังเป้าหมายสำาหรับวิธีการท่ีตระหนักถึง 

พื้นที่หลัก หรือบทบาทหน้าที่หลัก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ 

สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 3. ตัวแบบสมรรถนะดิจิทัลระบุและอธิบายสมรรถนะดิจิทัลสำาหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยความรู้ 

และทักษะทั้ง 3 ด้านของดิจิทัล รวมถึงเครื่องมือสำาหรับการใช้เครื่องมือและสื่อทักษะและความรู้สำาหรับ 

การส่ือสารและการทำางานร่วมกันการจัดการข้อมูลการเรียนรู้และการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมอย่างมี 

ความหมาย ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทัศนคติระหว่างวัฒนธรรม และทัศนคติท่ีสำาคัญต่อความคิด

สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและอิสระในเชิงความคิดและตัดสินใจ

 4. ความรู้และทักษะเป็นองค์ประกอบและสร้างเง่ือนไขท่ีจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาหรือการใช้ทักษะ 

ข้ันสูงเพ่ิมเติม ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องได้รับการรับรองสำาหรับทุกคนในระดับท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญคือ 

ต้องตระหนักถึงช่องว่างของระดับสมรรถนะว่า มีทักษะหรือความรู้ใดท่ียังไม่เพียงพอหรือยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน 

ของการให้ทำางานอย่างอิสระเช่นนั้น สมรรถนะดิจิทัลต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวคิดระดับสูงกว่า 

ความสามารถในการใช้ดิจิทัล การพัฒนาทัศนคติท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิผลควรบูรณาการในการเรียนรู้ทักษะ

ทุกระดับร่วมกันเริ่มต้นจากการออกแบบ
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 5. การพัฒนาตัวแบบอ้างอิงระดับสูงสำาหรับสมรรถนะดิจิทัลเป็นเพียงข้ันตอนแรก การทำางานร่วมกัน

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรายละเอียดในการเรียนรู้และการประเมินผลรายการท่ีจำาเป็นในการพัฒนาแนวทาง 

ที่ใช้งานได้และมีประโยชน์ในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล
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