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ค าน า 

 
 หนั ง สื อ  “การ โค้ ช เพื่ อ เ สริ มส ร้ า งทั กษะ  Digital 
Transformation” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม              
ซึ่งเป็นจุดเน้นของการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งได้แนวคิดมาจากการ            
ไปสังเกตชั้นเรียนที่ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการเรียนรู้ แล้วพบว่า
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะ  
Digital Transformation 

 
 

1. บทน า 
 
 Digital Transformation คือ การบูรณาการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  (Digital Transformation Integrated)  กั บทุ ก พ้ื น ที่ ห รื อ 
Platform ของการให้บริการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 
(Demand side)  
 
 โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันที่วันนี้เรามี
ผลิตภัณฑ์อะไร แต่แข่งขันกันที่เราจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา           
ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  
  
 การพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันมุ่งให้ผู้ เรียนมีแนวความคิด
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา Product ของตนเอง ให้มีคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  แทนการผลิต Product                  
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ตามค าสั่งของผู้สอน และแนวคิดว่า Product ที่ดีที่สุดคือ Product                 
ที่ตรงตามค าสั่ง แล้วไม่มีการปรับปรุงใดๆ อีกต่อไป 
 
 การโค้ชเพ่ือเสริมสร้างทักษะ Digital Transformation 

เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างหลากหลายและบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
รวมทัง้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดเน้นของการศึกษา
ในปัจจุบัน 
 

 ผู้สอนในฐานะที่ เป็นโค้ช พัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพ             

ในการบูรณาการเทคโนโลยี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต รวมถึ งการด า เนินชีวิตในโลกที่ เต็ม ไปด้วย Digital 
Transformation ได้อย่างมีคุณภาพ มีนิสัยการท างาน (work habits) 
ที่เป็นผู้ผลิตมากกว่าการเป็นผู้บริโภค และมีจริยธรรมในการท างาน 
(work ethics) ในยุค Digital Transformation 
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2. การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ น ในยุค Digital 
Transformation 

 
 โลกแห่งการท างานสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ           
มาบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมให้เกิดกับ
องค์กร นวัตกรรมในการท างาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม          
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน และท าให้องค์กรเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ลดโอกาสการถูก Disrupt  
 
 อุตสาหกรรมยุค Digital Transformation มีแนวโน้ม              
การใช้เทคโนโลยีดังนี้ (จาริตร์ สิทธุ. 2562) 
 
  1. Digital Transformation Platform องค์กรทาง
ธุรกิจจะสร้างแพลตฟอร์ม Digital Transformation เป็นเครื่องมือหลัก
ในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 

  2. Open API Ecosystem ใช้ระบบ API (Application 
Programming Interface)  ให้สามารถขยายการให้บริการดิจิทัล                
สามารถด าเนินการไปได้กว้างขวางมากขึ้น 
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  3. Digital Business มีการสร้ า งธุ รกิ จดิ จิทั ล ในทุก
องค์กรมากข้ึน การสร้างรายได้จาก Big Data 
 

  4. Cloud การออกแบบการให้บริการที่ ใช้งานผ่าน 
Cloud ตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
 

  5. Risk & Trust การให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ผู้ใช้ระบบและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบดิจิทัล 
 

  6. Digital Transformation Talent ก า ร เ ปิ ด รั บ
ต าแหน่งงานด้าน Digital Transformation 
 

  7. Digital Assistants มี ก า ร ใช้  Chatbot ช่ ว ยตอบ
ข้อความ ตอบค าถาม ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ 
 

  8. 5G / Mobile IoT การให้บริการ 5G เกิดเทคโนโลยี
ที่ชาญฉลาด (Cognitive Technology)   
 

  9. Home IoT Security ระบบความปลอดภัยที่ยาก 
ต่อการถูกเจาะระบบ 
 

  10. Mobile Payment อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่ จ ะ เ ป็ น
เทอร์มินัลส าหรับการรับช าระเงิน 
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 เทคโนโลยี Digital Transformation ที่กล่าวมาเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต การเตรียมผู้เรียน            
ให้มีทักษะ Digital Transformation จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น            

ที่ผู้สอนควรโค้ชให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
 

3. ทักษะที่จ าเป็นต่อการบูรณาการเทคโนโลยี 
 
 ผู้ เ รี ยนส่ วนมากมีทั กษะในการ ใช้ เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล                
อย่างหลากหลายในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งการใช้
เทคโนโลยีแบบแยกส่วน ไม่บูรณาการ เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้              

ไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  

 
 ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยี คือ ความสามารถในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพื่อการท างานหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์สูง            
ซึ่งทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการบูรณาการเทคโนโลยี มีดังนี้ 
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  1. Digital literacy คือ การรู้ดิจิทัล หมายถึง ทักษะ       
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 

  2. Digital marketing หรือการตลาดดิจิทัล ใช้หลักการ
ตาลดพร้อมกับน าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้ามาช่วยในการท าการตลาด 
 

  3. Data analysis การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เ พ่ือ ให้ เกิด           
องค์ความรู้ หรือแนวคิด (idea) ใหม่ ทีน่ าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
  4. DevOps การผสมผสานปรัชญา วัฒนธรรม ความเชื่อ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 
 
  5. Mobility management ก า ร จั ด ก า ร อุ ป ก ร ณ์  
Mobile device และข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งาน 
 
  6. Machine learning การท างานของ เทคโน โลยี        
ที่ ส ามารถเรี ยนรู้ ได้ เหมือนกับสมองของมนุษย์  AI (Artificial 
Intelligence)  จ ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ โ ด ย ทั่ ว ไ ป  ทั ก ษ ะด้ า น นี้ คื อ
ความสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่เบื้องหลังของ AI 
เพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ AI เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 
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4. Soft skills ที่จ าเป็นต่อการมีทักษะ Digital 
Transformation 

 
 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ
การนิยามปัญหา การหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรมการแก้ปัญหา สามารถสร้างความคิดรวบยอดของตนเอง 
(Conceptualization) การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และ
การสร้างข้อสรุป 
 
 2. ความสามารถในการสื่ อสาร ใน เรื่ อ งที่ ซั บซ้ อน 
(Complex Communication) คือ การสื่อสารความรู้ ความคิด หรือ
การสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจหรือแนวความคิดที่ตรงกัน ส่งเสริมให้การท างานเป็นทีม               
มีประสิทธิภาพสูง 
 
 3. ความสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความสามารถในการ
รับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 
Solving) ตลอดจนความกล้าเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 
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 4. ความร่วมมือร่ วมใจ (Collaboration)  คือ การ มี
เจตจ านงค์ หรือ willing ที่จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน มีทักษะการฟัง 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 
 5. ความยืดหยุ่ นและการปรับตั ว  ( Flexibility and 
Adaptability) คือ การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการ แผนการ
ท างาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเปิดรับเป้าหมายใหม่ หรือ
วิธีการท างานใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ 
 
 6. ก า ร ส ร้ า ง ผลิ ต ผลแ ละส า นึ ก คว า ม รั บ ผิ ดชอบ 
(Productivity and Accountability) การมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าง
แน่วแน่จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเกิดผลผลิต และมีส านึก
ความรับผิดชอบในงานที่ท า 
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5. บทบาทการโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะ Digital 
Transformation 

 
 ผู้สอนในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียน ควรเร่งเสริมสร้างทักษะ 
Digital Transformation ของผู้เรียน เพ่ือให้รองรับการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต ซึ่งมีแนวทางการโค้ชดังนี้ 
 
  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ (Concept) ที่ถูกต้อง 
ต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ว่าเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สิ่งสร้างความบันเทิง 
 
  2. กระตุ้นวินัยเชิงบวก (positive discipline) ของ
ผู้เรียนในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ในการเข้าถึงสื่อหรือ content 
ดิจิทัล โดยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ว่าอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ควรใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เหมาะสมกับกาละเทศะ  
 
  3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนใช้ อุปกรณ์ดิจิทัลแสวงหา
ความรู้ update ความรู้ หาแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนเอง
สนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น 
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  4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้อุปกรณ์
ดิจิทัล บูรณาการ application ต่างๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน
ร่วมกันในลักษณะ Collaborative Team Learning 
 

  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาเครื่องมือ Digital หรือ 
Application ใหม่ในการท างาน 
 

  7. กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนการท างานหรือโครงงาน
ต่างๆ ตลอดจนการน าเสนองาน โดยใช้ อุปกรณ์ดิจิทัล  และ 
application ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการท างาน 
 

  8. เน้ นย้ า ให้ผู้ เ รี ยนตระหนัก ถึ งความปลอดภัย           
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในโลก
ออนไลน์ และในโลกความจริง 
 

  9. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนผ่านการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

  10.  ชี้แนะให้ผู้เรียนมีค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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6. แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ  Digital 
Transformation 

 
 1. สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้เรียนระหว่างที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ 
 
 2. สังเกตกระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ท างาน โครงงาน หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ของผู้เรียน  
 
 3. สังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียน 
 
 4. ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด (reflective thinking) และถอด
บทเรียน (lesson learned) เกี่ยวกับทักษะ Digital Transformation 
ของตนเอง และพัฒนาให้ดีขึน้ 
 
 5. ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะ 
Digital Transformation แก่ผู้เรียน และโค้ชผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะ Digital Transformation อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัด           
การเรียนรู้ 
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7. บทสรุป 
 
 Digital Transformation หรือการบูรณาการเทคโนโลยี          
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นทักษะส าคัญที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนใช้การ
โค้ชให้ผู้เรียนเกิด concept ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ผู้เรียนที่มีทักษะ Digital Transformation จะมีพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพในโลกอนาคตอย่างกว้างขวาง และด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
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 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะ Digital Transformation  
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ได้อย่างหลากหลายและบูรณาการมาสู่การเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 


