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Digital Literacy คืออะไร
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคแอนะล็อกไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ
ได้รวดเร็วจากทัว่ ทุกมุมโลก ท�ำให้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามามีบทบาทในชีวติ ของเราในหลายๆ ด้านอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทัง้ การ
ติดต่อสื่อสาร การท�ำงาน การท�ำธุรกิจ การท�ำธุรกรรม การเงิน การธนาคาร การซื้อสินค้า ฯลฯ เราจึงต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Culture Shock) และ
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทไี่ ม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น หากพูดถึงค�ำว่า Digital Literacy หลายคนอาจเคย
ได้ยินค�ำนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรและมีความส�ำคัญกับชีวิตของเรายังไง บทความนี้จะพาทุกคนมาท�ำความรู้จักกับ
Digital Literacy กัน

แหล่งที่มา : http://www.etrainingpedia.com/wp-content/uploads/2015/02/digital-literacy.jpg
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รอบรู้ รอบโลก
Digital Literacy หรือการรู้ดิจิทัล หมายถึง ทักษะความ
เข้ า ใจและใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�ำงานร่วมกัน หรือ
ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน หรือระบบงานในองค์กร
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะ
ต่างๆ นั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุค
ปัจจุบนั ซึง่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้ นี่ บั วันจะมีความยุง่ ยาก
และซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ แต่ถา้ เราเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้านไอทีให้ได้มากกว่าแค่ความบันเทิง
ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความ
พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ออนไลน์ ท�ำให้เข้าใจและตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับ
โลกรอบตัวของเราอย่างไร เราควรพัฒนาทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพื่อค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ และ
แก้ไขปัญหา

• การสร้าง (Create)

คือทักษะในการผลิตเนือ้ หาและการสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านทางสือ่ ดิจทิ ลั ประเภทต่างๆ การสร้างเนือ้ หา
ด้วยสือ่ ดิจทิ ลั เป็นมากกว่าการรูว้ ธิ กี ารใช้โปรแกรมประมวล
ผลค�ำหรือการเขียนอีเมล แต่ยังรวมถึงความสามารถในการ
ดัดแปลงสือ่ ส�ำหรับผูช้ มทีห่ ลากหลาย ความสามารถในการ
สร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich Media เช่น ภาพ วิดีโอ
และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีสว่ นร่วมกับ Web 2.0
ทักษะที่ส�ำคัญของ Digital Literacy
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ เช่น การเขียน
Blog การแชร์ภาพหรือวิดีโอ รวมถึงการใช้ Social Media
• การใช้ (Use)
คือทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรม รูปแบบต่างๆ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค�ำ (Word processor)
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อีเมล (e-mail) และเครือ่ งมือ ตัวอย่างของการพัฒนา Digital Literacy
สือ่ สารอืน่ ๆ ไปสูเ่ ทคนิคขัน้ สูงขึน้ ส�ำหรับการเข้าถึงและการใช้
• การใช้โปรแกรมส�ำนักงานส�ำเร็จรูป ได้แก่
ความรู้ เช่น โปรแกรมทีช่ ว่ ยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิรช์ เอนจิน Microsoft Word ในการท�ำรายงาน Microsoft Excel
(Search Engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยี ส�ำหรับการค�ำนวณ และ Microsoft Power Point เพือ่ การ
ทีเ่ กิดใหม่ เช่น Cloud Computing และ Internet of Things ท�ำงาน Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตผลงานใน
(IoT)
การเรียนและการท�ำงาน
• การเข้าใจ (Understand)
• การใช้งานอีเมล เพื่อติดต่อสื่อสาร และรับส่ง
คือทักษะที่ท�ำให้เราเข้าใจบริบทและประเมินสื่อ จดหมาย รวมถึงไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ทุกเวลา
ดิจทิ ลั เพือ่ ให้สามารถตัดสินใจเกีย่ วกับอะไรทีท่ ำ� และพบบน
• การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูล
โลกออนไลน์ เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นเมือ่ เริม่ เข้าสูโ่ ลก ความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจ�ำกัด
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