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Digital Literacy คืออะไร 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคแอนะล็อกไปสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ 

ได้รวดเร็วจากทั่วทุกมุมโลก ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราในหลายๆ ด้านอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การท างาน การท าธุรกิจ การท าธุรกรรม การเงิน การธนาคาร การซ้ือสินค้า ฯลฯ เราจึง
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 
(Culture Shock) และเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียความ
เป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น หากพูดถึงค าว่า 
Digital Literacy หลายคนอาจเคยได้ยินค านี้ แต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรและมีความส าคัญกับชีวิตของเรายังไง 
บทความนีจ้ะพาทุกคนมาท าความรู้จักกับ Digital Literacy กัน 
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Digital Literacy หรือการรู้ดิจิทัล หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานใน
องค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะต่างๆ นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตใน
สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นับวันจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้านไอทีให้ได้มากกว่าแค่ความบันเทิง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ทั้งนีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
ทักษะที่ส าคัญของ Digital Literacy 



 การใช้ (Use)  
คือทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word 

processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อีเมล (e-mail) และเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ ไปสู่เทคนิคขั้นสูงขึ้น
ส าหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 
และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ เช่น Cloud Computing และ Internet of Things (IoT) 

 การเข้าใจ (Understand) 
คือทักษะที่ท าให้เราเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ท าและพบ

บนโลกออนไลน์ เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นเมื่อเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์ ท าให้เข้าใจและตระหนักว่าเทคโนโลยี
เครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวของเราอย่างไร เราควรพัฒนา
ทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือติดต่อสื่อสาร 
ประสานงานร่วมมือ และแก้ไขปัญหา 

 การสร้าง (Create) 
คือทักษะในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ การสร้าง

เนื้อหาด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าการรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลค าหรือการเขียนอีเมล แต่ยังรวมถึง
ความสามารถในการดัดแปลงสื่อส าหรับผู้ชมที่หลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich 
Media เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความรับผิดชอบ เช่น การเขียน Blog การแชร์ภาพหรือวิดีโอ รวมถึงการใช้ Social Media รูปแบบต่างๆ 
 

ประโยชน์ของการมี Digital Literacy 
ส าหรับการเรียน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและช่องทางในการสื่อสาร หรือท างานร่วมกัน 
 อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการศึกษา 
 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 ขยายขีดความเป็นไปได้ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 เตรียมพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการท างานในปัจจุบัน 
 อ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน 
 ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส าหรับการท างาน 

 สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จมากข้ึน 
 มีความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น หรือสามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ขยายโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
 เพ่ิมคุณสมบัติให้กับตนเองด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 



ส าหรับการใช้ชีวิต 

 สามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น 

 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร หรือบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น 

 เสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยี และเตรียมพร้อม
ส าหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อไปในอนาคต 

 สามารถศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของเราได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวอย่างของการพัฒนา Digital Literacy 

 การใช้โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป ได้แก่ Microsoft Word ในการท ารายงาน Microsoft Excel ส าหรับ
การค านวณ และ Microsoft Power Point เพ่ือการท างาน Presentation ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการผลิตผลงานใน
การเรียนและการท างาน 

 การใช้งานอีเมล เพ่ือติดต่อสื่อสาร และรับส่งจดหมาย รวมถึงไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ทุกเวลา  

 การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ เพ่ือสืบค้นข้อมูล ความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจ ากัด 
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