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หลักสูตร Microsoft Digital Literacy and Cyber SecurityDigital 

Literacy 

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Literacy  หรือการใช้งานด้านดิจิทัล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งาน  การพัฒนาทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ของข้าราชการ บุคคลากรภาครัฐ และเอกชน ทักษะในการนำเครื่องมือและอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์แนะนำโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ใน

ชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลับและทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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Digital Literacy  คืออะไร  

Digital Literacy  หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่ออนไลน์มาใช้ในการปฎิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหัวใจหลักๆอยู่ 4 หัวใจดังนี้ คือ การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การทำงาน

ร่วมกัน การพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานในองค์กร  

 

 

เมื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะในปัจจุบันโลกมีการ

พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการสร้าง นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือมมาพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไกล และรวดเร็วยิ่งขึ้น   
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เทคโนโลยีเคลื่อนที่การเชื่อมต่อเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลาโดย

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับทุกที่ทุกสิ่ง เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เทคโนโลยีแสดงภาพแบบไร้หน้าจอ 

 

 

ภาคเกษตร ในอนาคตพ้ืนการเพาะปลูกในชนบทจะถูกแทนด้วยพื้นที่เมือง ประเทศเกษตรกรรมจะร่วมกันผลิต

อาหารเพื่อให้พอเพียงกับประชากรโลกโดยดิจทัลจะเสริมการเกษตรตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพแม่นยำขึ้น

ครอบคลุมทั้งกระบวนการเพาะปลูก  
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การเกษตรแนวดิ่งใจกลางเมืองที่สามารถผลิตธัญพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ได้พร้อมกัน 

 

 

ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่

หลากหลายได้มากข้ึน 
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ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเพื่อช่วยใน

การพยากรณ์ในเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบายองค์กรรวมไปถึงนโยบาย

ระดับประเทศ 

 

การนำข้อมูลดิจิตอลมาสร้างสรรค์จะทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง 
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คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกอยู่รอบตัวทำให้ทุกสิ่ง

เชื่อมโยงกันได้มากข้ึน 

 

การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือชายขอบทุกเวลาในทุกรูปแบบผ่าานอุปกรณ์ท่ี

หลากหลายภาษาอังกฤษอุปสรรคอีกต่อไปเราสามารถคุยกับคนต่างชาติรู้เรื่องโดยต่างคนพูดภาษาตัวเองผ่าน

เครื่องแปลอัตโนมัติ 
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สุขภาพคนไม่จำเป็นต้องไปโรงแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในตัวเมืองเพราะหมอจะ

ตรวจวินิจฉัยทุกอย่างได้จากทางไกลเช่นการเอกซเรย์ตรวจเลือดแพทย์ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ผ่านการรักษา

ทางไกลหรือท่ีเรียกว่า Telemedicine 

 

ภาครัฐการบริการประชาชนเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างภาครัฐ

เสมือนเป็นองค์กรเดียว 
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สำหรับประเทศไทยยังมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพได้อีกมากดังที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากัน

อยู่ถึงเวลาแล้วเราต้องเร่งขับเคลื่อนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยทุกช่วงอายุให้เข้าถึงรู้ทันรู้จักใช้

และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม 

 

ทำอย่างไรให้เกิด Digital Thailand  
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รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคมที่จะนำประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่สามารถ

สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้าน 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและการปฏิรูปภาครัฐ 
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ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดิจิตอลที่ทันสมัยให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงและพร้อมใช้ทุกบ้านและจ่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครอง

ชีพและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวางรากฐานการแข่งขันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดย

มุ่งสนับสนุนกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลคนไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการของรัฐ

ประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีที่เท่าอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลภาครัฐมีความโปร่งใสมีระบบบริการอัจฉริยะที่สะดวก

รวดเร็วและแม่นยำเชื่อมโยงการทำงานเป็นหนึ่งเดียวให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลคนวัยทำงานมีความรู้และทักษะใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพและบุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกัน

สร้างนวัตกรรมอาชีพใหม่และธุรกิจใหม่ที่สามารถทำงานได้ทั่วโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและการทำธุรกรรม

ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบด้วยการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ทันสมัยและมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากลสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 

Digital Thailand จะเข้ามาช่วยยกระดับประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนใครเท่าเทียมมั่นคงมั่งค่ัง

และยั่งยืน 
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Digital Literacy  คืออะไร คือทักษะที่ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ หมายความว่าไว้โดยรวมคือถ้าเกิดสมมุติมี

ทักษะแบบนี้อยู่สามารถท่ีจะเรียกว่าเป็นการควบคุมของเรื่องของ Digital literacy ได ้

1 การใช้การนำไปใช้กับเราสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตามนี้คือสิ่งสำคัญ 

2 เข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปเพ่ืออะไรใช้เพื่อก่อให้เกิดอะไรบ้างใช้เพื่อช่วยหรือนำเสนออะไรอย่างไรได้บ้าง 

3 การสร้างหรือ Creativity คือมีการออกแบบ Motivate ในการสร้างการใช้งาน สิ่งที่เราออกแบบนำไปใช้หรือ

เข้าใจในให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4 การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของการ

ทำงาน aprove การอนุมัติเอกสารต่างๆ 
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Digital Literacy  มีบทบาทในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนโครงสร้าง องค์ประกอบหรือบริบทต่างๆในการ

กำหนดว่าเราควรมีทักษะใดบ้างถึงจะเข้าสู่ในเรื่องของ Digital Literacy  บันทึกการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี

หรือ Electronic ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 

 

Digital Literacy  ครอบคลุมและมีทักษะความเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด9 ด้าน 

ด้านที1่ การใช้งานคอมพิวเตอร์หมายรวมถึงการใช้งานอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ในโรงงาน

อุตสาหกรรมเครื่องกลเครื่องต่างๆที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ด้านที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต

อย่างไรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ด้านที่ 3 การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้  

ด้านที่ 4 การใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงาน คือทำ presentation การใช้งาน PowerPoint ในการนำเสนอ

ผลงานชุดและชนิดต่างๆ 

ด้านที่ 5 การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ  Microsoft Word ในการสร้างเอกสารการจัดรูปหน้า 

ด้านที่ 6  การใช้โปรแกรมตารางคำนวณในโปรแกรม Excel ในการทำบัญชีการค้าการขายการพินิจหรือการ

คาดการณ์ข้อมูลต่างๆ 

ด้านที่ 7 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ หลายหน่วยงานหลายบริษัทหลายองค์กรก็ให้พนักงานทำงานที่ work 

from home เราคงยังต้องทำงานกับเพ่ือนฝูงทำงานกับลูกค้าหรือว่าทำงานกับหน่วยงาน จะมีตัวที่เป็น 

Microsoft 365 ซึ่งเราสามารถ ทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ทุกสิ่งครบจบใน App เดียว 

ด้านที่ 8 โปรแกรมในการสร้างสื่อดิจิตอลต่างๆ การตกแต่งรูปภาพการทำอนิเมชั่นการทำการ์ตูนหรือวีดีโอการ

ทําอินโฟกราฟฟิคต่างๆหรือแม้แต่การตัดต่อและเราก็ยังคงต้องมีความมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสื่อ 

ด้านที่ 9 การใช้สื่อเพ่ือความปลอดภัย พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ที่เป็นพรบฉบับใหม่ บทบาท บทลงโทษ  

 

Digital Literacy   

 

1 ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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การใช้งานคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมีหลากหลายมีทั้งแบบติดตั้งลงไปบนเครื่อง stan a 

lone หรือใช้บน Cloud ก็คือจะเป็นลักษณะคือจ่ายค่าใช้จ่ายรายปีหรือรายเดือนผ่าน Cloud และการใช้ระบบ

แบบนี้   ทั้งหมดเลย   ก็ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเพราะถึงแม้เราจะ Login ด้วย account 

ตัวเองเราก็จำเป็นที่จะต้องป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเพราะฉนั้นวันนี้กฎหมายที่เราเรียกว่า 

“PDPA” (Personal Data Protection Act) ในประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แล้วคือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน

ข้อใดกับภาครัฐภาคเอกชนในก็ตามนี้เราจำเป็นต้องป้องกันข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะรีเช็คเรียกว่าเรา

สามารถป้องกันต้องการข้อมูลได้อย่างเต็มท่ีและเต็มประสิทธิภาพ 

 

ด้านที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต  

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์การเข้าใช้งานผ่าน Web Browser มีหลายแบบ การเข้าใช้

งานอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าในโหมดที่เราเรียกว่าไม่ระบุตัวตนได้คือการเข้าใช้งานในวันนี้เราโอนเงินทาง

ออนไลน์ได้ทำให้จะเป็นบนคอมพิวเตอร์เป็นแบบลักษณะของเว็บหรือว่าเป็น Smartphone เราควรจะป้องกัน

ว่าเราควรจะเข้าใช้งานเป็นแบบไหนเงินเรายังเป็นเงินเราไม่ใช่เป็นเงินของคนอ่ืน การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้องควรทำเป็นแบบไหน 
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ด้านที่ 3 การใช้งานเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัย 

ในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการโจรกรรมข้อมูลในการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์มี

มากมายหลายอย่าง เราสามารถปลอดภัย ถ้าเราไม่อนุญาตหมายความว่าถ้าวันนี้เราไม่ไปคลิกลิงค์ในสิ่งที่เรา

เชื่อถือไม่ได้หรือไม่รู้ว่ามาจากไหน ถ้าเราไม่ไปคลิกอนุญาตเราไม่ไปใช้งาน ก็จะสามารถที่จะป้องกันและกำหนด

สิทธิ์ได้  

 

ด้านที่ 4 การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ 

ก็คือการใช้งานด้วย Microsoft Office Microsoft Word ในการทำงานด้วย Microsoft Word เราทำงานเป็น

แบบไหนเช่นเราสามารถท่ีจะพิมพ์เอกสารกำหนดเลขหน้า กำหนดรูปแบบของหน้าได้ พื่อประโยชน์ในการใช้งาน

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของบริษัทเอกชนหรือว่าเพื่อเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้กับ

ความสามารถของเราเอง 
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ด้านที่ 5 ก็คือเรื่องของการใช้งานโปรแกรมคำนวณ 

ก็คือเป็น Microsoft Excel ท่านสามารถทำเรื่องของบัญชี ท่านสามารถทำเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง

สามารถทำเรื่องของรายรับรายจ่ายทุกอย่างได้ในองค์กร 

 

ด้านที่ 6 การใช้โปรแกรมนำเสนอ  

เกี่ยวกับเรื่องของการ presentation การนำเสนอ success Story ในเรื่องของการสร้างความสามารถหรือว่า

skillให้กับตัวตนให้กับตัวเราในการนำเสนอให้กับผู้อ่ืนสามารถเข้าใจในสิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าใจได้   ถือว่า

เป็นเรื่องของการสัก Story  
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ด้านที่ 7 การใช้งานโปรแกรมสื่อสารดิจิตอล 

การสร้างสื่อเป็นเรื่องของการทำ Animation การทำเรื่องของแอปต่างๆหรือการทำเรื่องของรูปภาพรูปแบบใน

เรื่องสื่อมีเดีย ก็มีหลายโปรแกรม บางเว็บแอพพลิเคชั่นที่ท่านสามารถนำไปใช้ การสร้างเป็นลักษณะของ e-

book การทำเรื่องขอคิวอาร์โค้ดต่างๆ การแชร์เอกสารต่างๆ 

 

ด้านที่ 8 การทำงานออนไลน์ 

เราสามารถท่ีทำงานที่ไหนก็ได้สามารถที่จะ access any where any time เราก็ต้องแบ่งเรื่องของ work Life 

Balance หรือว่าเรื่องของการทำงานกับชีวิตปัจจุบันด้วย ด้านที่ 8 นี้คือเราต้องมีทักษะในเรื่องของการทำงาน

ร่วมกันแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบออนไลน์เอกสารวางเอกสาร

สามารถเซ็นผ่านออนไลน์ก็ได้นี้ก็ถือว่าเป็นทักษะอย่างนึงหลายคนอาจจะใช้ระบบ uc unifild 

Communication ในการ Conference เดี๋ยวนี้ก็มีหลายโปรแกรมการทำเรื่องของการประชุมออนไลน์ 
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ด้านที ่9 การใช้ดิจิตอลเพื่อความปลอดภัย 

เราใช้เรื่องของ Mobile Device มือถือสมาร์ทโฟนค่อนข้างเยอะอุปกรณ์บางอย่างเป็นอุปกรณ์ท่ีเราค่อนข้าง

คุ้นเคยโอนเงินเดี๋ยวนี้ผ่าน Mobile Banking เข้าเช็คอินขึ้นรถไฟฟ้าจ่ายสตางค์สั่งซื้อของสั่งซื้อช้อปปิ้งออนไลน์

เรื่องของ wallet หรือเงินของเรามาเก่ียวข้องเพราะฉนั้นเราควรใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยและประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

ทำไมเราต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วย หลายคนก็ถามในใจว่าใช้เป็นอยู่แล้วทำไม

ต้องรู้ด้วยทำไมต้องเรียนด้วยทั้งหมดคำนวณไม่ผิดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราอาจจะเผลอพลั้งพลาดนั้นเอง 
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Digital Literacy แบ่งโลกออกเป็น 3 ยุค 

 

ยุคแรกเรียกว่ายุคอนาล็อก Analog คือสมัยก่อนเราอาจจะมีเรื่องของเพจเจอร์จะมีเรื่องของDrive Out 

Phone เป็นโทรศัพท์มือหมุนธรรมดาอยู่นั้นก็จะเป็นอนาล็อกการสื่อสารการก็ยังไม่ค่อยสะดวกรวดเร็วมากน้อย

ขนาดนี้ 

 

ถัดมาเป็นยุคเรื่องของตัวที่เป็นดิจิตอลก็คือการสื่อสารทุกอย่างใช้ระบบโดยเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้อง ภาพ

และเสียงสมัยก่อน   เรายังคงคุยกันเป็นลักษณะของ Tax อยู่และทำการส่งข้อมูลต่างๆยังคงเป็น SMS เป็น 

Message อยู่แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถส่งไปทั้งภาพและเสียงได้ทำ VDO Conference ได้ทำให้ยุบหรือว่าทำให้โลก

เรา   แคบลงใครที่มีลูกมีหลานอยู่ต่างประเทศ ใครที่ลูกหลานเรียนอยู่ต่างประเทศก็สามารถคุยกันได้ทุกวันผ่าน

เรื่องของFace time ก็ดี Video Conference ก็ดี 

 

ยุคโรบอตติกก็คือเป็นยุคที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์ Hi technology หรือหุ่นยนต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็น 

Industry ไหนก็ตามเรื่องของยานยนต์ก็ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบหรือสร้างรถยนต์หรือแม้แต่เรื่องของ iot เข้า

มาเก่ียวข้อง internet of Things เราไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าครบสินค้าต่างๆก็มีการประกาศคณะการคิดวิเคราะห์

รับการแนะนำ suggestion ว่าเราควรซื้ออะไรคอยวันนี้เราไม่ได้ห่างไกลกับเทคโนโลยีเลย 
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เพราะฉนั้นทั้ง 3 ยุคนี้เข้ามามีบทบาทกับเราตามยุคตามสมัยนี้ข้าราชการเองก็ดีบุคลากรในคดีหรือ

พนักงานเอกชนเองก็ดีเราต้องปรับตัว  

 

 

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบางคนวันนี้ไม่มีการปรับตัวไม่มีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ   เราก็จะถูก

กลืนไปกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยวันนั้นวันนี้   ก็เชื่อว่าหลายคนเริ่มอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในยุคท่ีมีการปรับตัวในการ

ใช้งาน  นี่คือสิ่งที่เป็นแกนหลักของเราเลยว่าเราจำเป็นต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อที่สำคัญคือ

ป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะของ culture Shock หรือว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนั้นเองเช่นเราเคยใช้มาก่อน

เมื่อก่อนนี้เราเคยดูทีวีกันยังไงก็ต้องอยู่แบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องของตัวเองstreaming on demand เราสามารถ

นั่งดู netflix หรือแม้แต่วันนี้คนเฒ่าคนแก่คุณแม่   เองก็อยู่ในยุคช่วงปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนผ่านนั้นเองเมื่อคืน

ช่วงที่เป็น culture Shock เขาจะชอบเหมือนกันคือเมื่อก่อนเคยใช้แบบนี้วันนี้มามีอีกแบบนึงเขาก็สามารถ

ปรับตัวไม่เคยเล่น LINE ก็ได้มีโอกาสใช้ Line มาเม่ือก่อนนี้ต้องโทรคุยกับเพ่ือนฝูงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้โทรคุยกัน

เป็นกลุ่มได้เลยอันนี้ก็คือการปรับตัวเพราะฉนั้นก็เข้าอยู่ในสังคมยุคใหม่นั้นเอง 

ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมด้วยที่บางคน  ใช้เทคโนโลยีโดยการเข้าท่องเว็บ

เว็บพวกนี้มีท้ังเว็บที่ปลอดภัยและเว็บที่ไม่ปลอดภัยมีทั้งspam มีทั้งไวรัสมีทั้งโซเชียล Engineer มีทั้งเรื่องของ

Phishing ต่างๆเราควรจะรู้ที่มาท่ีไปว่าเราควรจะป้องกันเป็นแบบไหนและที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยมีหลาย

อาชีพหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วยเหมือนกัน  
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การโจรกรรมข้อมูลการPhishingหรือ Social engineering คือการแจ้งเตือนข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูล

เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวที่มีโรงพยาบาลถูกเรียกค่าเสียหายหรือว่า

ถูกเรียกค่าตัวอื่นๆอีกเรื่องนึงก็คือการสูญเสียความเป็นส่วนตัวก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราใช้เรื่องของ 

Social ต่างๆ   เราก็ต้องให้ข้อมูลวันนี้ใครที่เล่นเรื่องของ Social ต่างๆ   เขาว่าจะมีบทในบริบทบอกเลยว่าถ้า

เกิดเวลาใช้โซเชียลนี้นะหนูต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลที่เป็นรูปภาพไมโครโฟนต่างๆค่อยนัดวันนี้เราคงสูญเสีย

ตัวตนหรือว่าการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของเราไปเคยมีมาให้  เรากำลังคุยกับเพ่ือนอยู่ในเรื่องบางเรื่องอยู่ๆสัก

แป๊บนึงบนสื่อโซเชียลของเรา   มีเรื่องเที่ยวคุยกับเพ่ือนขึ้นมาเต็มเลยทั้งๆที่เราไม่เคยไปแชทไม่เคยไปพิมพ์บอก

ในโซเชียลด้วยนะว่าเราอยากได้ข้อมูลเพราะฉนั้นวันนี้มีเรื่องของหลายช่องทางที่เก็บข้อมูลเราแม้แต่การที่เราพูด

กันเองโว้ยสถานีก็จะมีหลายค่ายหลายปาร์ตี้ที่คอยเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพินิจหรือการ

คาดการณ์ต่างๆและท่ีสำคัญคือวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มมีเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลมีการโจมตีทางไซเบอร์การ

สูญเสียความเป็นส่วนตัวแล้ว   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   อันนี้สำคัญเราอาจจะเคยได้ยินข่าวบางข่าว

ออกมาว่ามีการถูกแฮกข้อมูลในการถูกหักเงินจากบัญชี   กราบเรียนทุกท่านไปแล้วถ้าเราไม่อนุญาตใครก็เข้า

เครื่องเราไม่ได้เพราะฉนั้นวันนี้  สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่คิดไม่กด  ไม่ดูลิงค์หรือข้อมูลที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาให้  แต่

วันนี้หลายคนก็ไม่เคยบางคนก็อยู่ในกลุ่มท่ีเป็น Social หรือว่าในตัว community Social ต่างๆ ดูก่อนโดนลบก็

คือเข้าไปพรุ่งนี้สามารถท่ีจะทำเรื่องของการหลอกลวงหรือพิชชิ่งได้เพราะฉนั้น   ถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจไม่แน่นอน

และข้อมูลที่มาไม่จำเป็นอย่าเครียดอย่าเปิด  
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นอกจากในสิ่งที่ยุคของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีแล้วเป็นทักษะพ้ืนฐานก็คือนี้ Digital 

Literacy  แล้ว   การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะที่เราเรียกว่าทำน้อยได้มากหรือ work Less but get More 

impact       เมื่อคืนทำน้อยได้มากเดี๋ยวนี้คือเราควรทำงานไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสามารถได้ Value ออฟฟิศ

เพ่ิมเติมข้ึนมาแล้วก็จะช่วยให้หน่วยงานส่วนราชการก็ดีบริษัทเอกชนก็ดีมีแวลูโคครีเอชั่นเพ่ิมเติมมากขึ้นความ

คุ้มค่า economy of scale    เพ่ิมสูงขึ้นในการเพ่ือให้การก้าวไปในเรื่องของตัวที่เป็นเทคโนโลยีหรือประเทศที่

เป็นประเทศไทย 4.0 หรือว่าเครียดสมาร์ทซิตี้เพ่ิมมากขึ้นก็หวังว่าไง  เดี๋ยววันนี้เราจะคงได้มีบทเรียนสำคัญ

สำคัญให้ลูกค้าได้เห็นภาพกัน 

 

ประโยชน์ของ Digital Agency 
ประโยชน์ของ Digital Agency หลังจากท่ีทุกท่านได้ทราบเรื่องของที่มาท่ีไปของ Digital literacy แล้ว

ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Agency มีองค์ประกอบอะไรบ้างใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์บ้าง   

1 ทำงานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความม่ันใจในการทำงานเพ่ิมมากขึ้นวันนี้   เป็นผู้ประกอบการ   

จ้างพนักงานเข้ามาทำงาน 2 คนพนักงานคนแรกทำงานได้เร็วถูกต้องแม่นยำอีกคนนึงทำงานช้าน่ะ  แต่ก็ถูกต้อง

แม่นยำเหมือนกันถ้าเป็นคนจ้างคนแรกเพราะอะไรถ้าอาย Return of Investment ของคนแรกสูงมากเพราะ

อะไรใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้ผลงาน success Story เท่ากับวันนี้ 2 คนที่ 2    ทำงานเสียเวลาใช้เวลานานเกินไป

ธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของตัวที่เป็น of War การสู้กันด้วยเรื่องของข้อมูลการทำงานให้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำใน

บัญชีสำคัญ  
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2 มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างสรรค์ได้เองในบางองค์กร  วันนี้เปิดโอกาสให้กับพนักงานบุคลากร

หรือข้าราชการมีการคิดวิเคราะห์หรือการสร้างกระบวนการในการทำงานแบบใหม่ข้ึนมาเคยจำเป็นต้องมาทำกัน

แบบเดิมวนลูปกันไปส่งแฟ้มเอกสารให้ผู้บริหารเซ็นเดี๋ยวนี้เราอาจจะทำเรื่องของระบบทำเป็น QR Code แล้ว

ส่งไปให้ผู้บริหารดูได้เลยการประชุมแบบเปเปอร์เรทแบบไม่มีกระดาษแบบนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน 

3 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนบางท่านสังเกตโรงเรียนรู้

เรื่องของ Digital Agency การใช้งานทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยีเข้าแล้ว   เราสามารถเอาไป

แก้ปัญหาในการทำงานได้ลดละเลิกกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานซ้ำซ้อนบนโลกนี้ได้และที่สำคัญคือสามารถ

ระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราเริ่มมีสกิลมีทักษะใน

การใช้ Digital Agency เราก็จะเริ่มเหมือนมีของไหมคะเหมือนมีของในตัวเอง   เราสามารถที่จะเอาไปใช้

ประยุกต์หรือว่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจว่าเอกสารแบบนี้เราควรทำแบบนี้ดีกว่าไหมเอกสารแบบนี้จำเป็นต้อง

แก้ไขกันเป็นประจำ  เราทำเป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าไหม  อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวคร่าวๆให้เห็นภาพ 

4 สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้นและช่วยสร้างสมดุลในชีวิตในการทำงานให้เต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนผ้าอย่างรถติดเราคงปฏิเสธไม่ถ้าวันไหน   เรามาทำงานมีฝนตกด้วย

แล้วเป็นวันที่อยุธยามา   รถจะติดมากจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้งานเราไม่ได้เยอะมากเราสามารถ work from home 

ได้ทำงานที่บ้านได้ success เท่ากันได้ผลงานเท่ากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือ 

5 มีเครื่องมือในการเรียนรู้แล้วก็ใช้งานให้อย่างเหมาะสมวันนี้ก็หลายท่านอาจจะเห็นภาพแล้วว่าในเรื่อง

ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่างๆเรามีเครื่องมือเยอะมากเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนเองก็ได้เราสามารถสร้าง

อย่างในบทต่อไป   เราสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นเราไม่ต้องเขียนโค้ดเลย low code more Power เรา

สามารถ Back and drop แล้วก็ทำเป็นเรื่องของการทำเอกสารทำเรื่องของ Application ใน smartphone 

หรือบนเว็บต่างๆได้อย่างง่ายดายเพื่อมากขึ้นทักมา   
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ประโยขน์ของการพัฒนา  Digital Literacy 
หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัยองค์กรบริษัทเอกชนก็ได้รับการยอมรับด้วยว่าองค์กรเรามี

ความทันสมัย ระบบคาดว่ามาสาย     เดี๋ยวนี้บางองค์กรบางหน่วยงานก็ใช้เป็นระดับอิเล็กทรอนิกส์ว่าใครจะมา

ใครจะสาย   สามารถที่จะเขียนใบลาผ่านตัวที่เป็น web interactive ได้เลยหรือสมาร์ทโฟนก็ได้ให้ผู้บริหารเซ็น

แล้วก็อนุมัติได้เลยแต่ยังมีหน่วยงานวันที่ต้องเป็นกระดาษกันอยู่อ่ะเพราะฉนั้น   ก็ดูไม่ค่อยทันสมัยเราใช้ Paper 

เยอะเกินไปแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดสมมุติหน่วยงานเราเริ่มมีการปรับเปลี่ยนในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้   จะเป็นที่

ยอมรับแล้วก็ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง   มาทำงานกับเราในองค์กรได้ด้วย 

หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนก็ดีหรือคู่ค้ากับไม่กลับมารับบริการเพิ่มมากข้ึน   

บางหน่วยงาน Passner เดินเข้าไป   เขามีระบบตัวที่เป็นเฟสดีแทคเกอร์จดจำใบหน้าครั้งแรก ไปอีกทีนึงเขาก็จะ

ขึ้นป้ายมาสวัสดีคุณคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่บริษัทกาแฟชื่อดังเดี๋ยวนี้   มี 400 กว่าสาขาในประเทศไทย   ไปที่ร้าน

กาแฟสาขาไหนก็ตามเพราะ   ไปยืนปุ๊บเขาก็ใช้เป็นระดับตัวที่เป็นแท็บเล็ตแล้วเขาก็จะเห็นหน้าเราเขาก็รู้ทันทีว่า

เราเคยทานอะไรเคยดื่มเครื่องดื่มอะไรเราชื่ออะไรก็จะขึ้นให้กับ Barista แล้วก็บ่งบอกทักทายสวัสดีได้อันนี้ก็จะ

เป็นลักษณะของ Service Mind หรือ My Set อีกแบบนึงเพ่ิมมูลค่าในการทำงานในการทำให้องค์กรเรารู้สึกว่ามี

ความเป็นFriendly กับลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าใส่ใจนั่นเองทักมา คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงาน

ให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากขึ้น Hige Value Job รู้จักมากขึ้น 

  



 

28 
 

กระบวนการทำงานและการศึกษาขององค์กรกระชับขึ้นคล่องตัวมากข้ึนไม่จำเป็นต้องมานั่งประชุมอยู่

ในห้องประชุมเสมอไป  เราสามารถท่ีจะมี Technology ที่ตอบโจทย์ขึ้นอยู่กับบริบทว่าผู้บริหารสนใจนำไปใช้ไม้

เท่านั้นเอง 

หน่วยงานสามารถประหยัดทรัพยากรงบประมาณกำลังคนในการดำเนินงานได้มากขึ้นบางองค์กร   เอา

ระบบเรื่องของ IOT ไป Control เรื่องของ Smart Building ประหยัดไฟประหยัดแอร์ใช้ Motion Sensor ใน

การอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้  มีคนอยู่กี่คนอ่ะควรปรับเท่าไหร่วันนี้สังเกตหน่วยงานหน่วยงานถูกฟ้องถูกบอก

มาแล้วว่าควรเปิดแอร์ 25 องศา 26 องศา   ไม่ถูกต้องเลย  เพราะอะไรเพราะเปิดแอร์ 26 องศา   ทุกคนยังใส่

สูทผูกไท้มานั่งทำงานกันอยู่เลยก็ร้อนเพราะรักสิ่งที่ดีที่สุดคือใช้ปริมาณคนความร้อนของคน   ใช้ในการวิเคราะห์

และเปิดให้เขาตัดสินใจเองแบบ AI เลยอาทิเช่น intelligent แอร์ควรเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ร่างกายถึงจะสบายถ้า

คนอยู่ 10 คนแต่คนเปิดอุณหภูมิลดเท่านี้ คนอยู่ 5 คนแอร์ควรใช้อุณหภูมิเท่านี้ไม่มีคนอยู่ในห้องแอร์ควรตัดหรือ

อยู่ในระบบที่เป็น Sleep Mode อย่างนี้อันนี้มีหลายที่แล้วเอาไปใช้เริ่มพัฒนาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนและ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็จะลดลงวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีมีพร้อมแล้วแต่คนในองค์กรสามารถที่จะไปพร้อม

กับเทคโนโลยีได้ไหม  เพราะฉนั้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าอยู่ในลักษณะที่เรา

เรียกว่าCulture shock หรือกลัวการเปลี่ยนแปลงนั้นเอง 

 

แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมีหลายส่วนหลาย

หน่วยงาน  
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สำหรับการบริหารจัดการภาครัฐกับการให้บริการของภาครัฐคือถ้าเกิดภาครัฐเมียได้นำเทคโนโลยี 

Digital literacy ไปใช้มีการจัดการบริการของภาครัฐได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการหรือ

การทำงานดีเพ่ิมมากขึ้นการสร้างงานที่มีมูลค่าสูงประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ในบางบริษัทที่ติดต่อ

ยากต้อง Call Center อย่างเดียวประชาชนหรือเราเองให้ผู้ใช้บริการไม่ค่อยโอเคเพราะฉนั้นถ้าเราแนำเรื่องของ 

Digital literacy ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรก็จะช่วยเพิ่มค่าให้กับองค์กรนั้นๆหรือบริษัทคนนั้นอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐคือถ้าเอาเทคโนโลยี Digital literacy ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมี

เพ่ิมมากข้ึน สะดวกรวดเร็วตรงต่อความต้องการของคนที่ไปใช้บริการนั่นเอง 
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Digital literacy ทำเป็นลักษณะของการตรวจติดตามการประเมินคุณค่าอันดับแรกเราต้องเข้าใจเรื่อง

ของ Digital literacy ก่อนก็คือสร้างการรับรู้การกระตุ้นให้บุคลากรข้าราชการหรือพนักงานให้เกิดความสนใจใน

การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้หลายองค์กรพอเริ่มจากอบรมจัด Training สัมมนา

ให้กับลูกค้าหรือบุคลากรในองค์กร ทุกท่านใช้เป็นแล้วใช้ได้แล้วอันนี้ถือว่าเราไปกีดกั้นการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถขับรถแล้วเราทุกคนขับรถได้ขับรถเป็นกับขับรถเก๋งต่างกันเราควรเพิ่มโอกาสหน้า 

เราควรกำหนดให้นี้ตามเป็นนโยบายหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทนั้นเองเดี๋ยวนี้ไปบางบริษัทเขามีคำถาม

ว่าคุณใช้ชุดปฏิบัติการออฟฟิศได้ว่าจะพอได้บางคนบอกทำได้ทำได้ในสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่องค์กรทำอยู่หรือบริษัท

ทำอยู่ยกตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่จบมาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนRewardableไม่เคยสอนเรื่องของ 

Data mining in truly บริษัทข้างนอกใช้พวกนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ข้อสมมติ ผู้ประกอบการรับคนเข้ามาทำงาน

ถามคุณทำได้ได้แต่พอเวลาทำจริงๆไม่ได้ก็คือ Fell บริษัทองค์กรจ้างในการที่มาทำงานถ้าทำไม่ได้เขาก็คงไม่

เอาไว้เพราะฉนั้นเราควรจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในบางองค์กรควรกำหนดเป้าหมายชัดเจนโดยการใช้ทักษะ

ความสามารถในการใช้เครื่องของยี่ห้อ 9 ด้านเป็นมาตรฐานอะไรเป็น Standard ในองค์กร 

สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบนี้จะเท่าคือไอ้ตรงนี้ก็อยากให้ไอเดียไว้ว่าบางคนองค์กรอยากได้เป็น

ลักษณะของเป็น smart ออกกําลังใจสั้น Smart Company ในการทำงานจริงทุกอย่างยังคงต้องมาเซ็นหนังสือ

กันอยู่เรียนโดยการใช้หนังสือเข้าคงเข้าแฟ้มมีหน้าห้องเสนองานอย่างนี้ไม่โอเคประชุมกันทีปริ้นเอกสารมาเป็น

แฟ้มแฟ้มไปเรื่อยๆแหละเพ่ือใช้ในการประชุมเพราะฉนั้นวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพ้ืนที่การทำงานถาม

เรื่องของ maker Space ให้กับพนักงานบ้างไม่ใช่ทำงานมาเช้ามืดก็นั่งกันอยู่ในคอกอย่างเดียวมีกองเอกสารตัวๆ

สูงๆท่วมหัว 1 คือไม่ทราบโปรโมชั่นหรือบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นวันนี้เราควรปรับเปลี่ยนเรื่องของ

พฤติกรรมในการทำงานในองค์กรด้วยพม่า 

พัฒนาบุคลากรของเราให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี Digital วันนี้เรามีการฝึกทักษะอยู่เยอะ

มากแต่คนในองค์กรเราไม่พร้อมหรือไม่สามารถท่ีจะได้รับในการใช้งานเทคโนโลยีที่สร้างใหม่ๆได้ก็ยังคงใช้

เหมือนเดิมเพราะฉนั้นวันนี้เราอุตส่าห์ทำเรื่องของการใช้งานชุดปฏิบัติการออฟฟิศหรือว่าแม้แต่เรื่องของการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการคิดวิเคราะห์เราควรเปลี่ยนตัวเองนิดนึงว่าดูว่าวันนี้ข้างนอกก็ใช้กันแบบไหนเราควร

ใช้แบบไหนและที่สำคัญคือหลังจากท่ีมีการฝึกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในที่ทำงานแล้วควรติดตาม

ผลด้วยว่าบุคลากรของเราใช้ได้จริงทำได้หรือเปล่าที่จริงแล้วทำเรื่องของตัว skill test มีการให้แรงจูงใจโปรโมท

กันใครทำเทสผ่านจากมาตรฐานเท่านี้ให้ของขวัญให้รางวัลนิดนึงใครไม่ผ่านควรทำยังไงเหมือนอย่างมีหลาย

องค์กรใหญ่ๆนี้ก็จะมีระยะเวลาในการลดพุงให้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานเพราะฉนั้นก็อันนี้ก็ข้ึนอยู่กับ

หน่วยงานและองค์กรในการที่จะทำMy set ต่างๆของคนในองค์กร 
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ประมวลผลการพัฒนาภาพรวมด้วยฝึกปฏิบัติอบรมกันไปแล้วเทรนงานไปแล้วใช้เงินไปแล้วแต่ไม่มีผล

อะไรกับองค์กรที่ได้ผลเร็วขึ้นข้อมูลถูกต้องขึ้นยังคงใช้เวลาเท่าเดิมอันนี้ถือว่า Fell เพราะฉนั้นองค์กรจำเป็นต้อง

มีหน่วยงานหรือมีคณะทำงานที่คอยวัดประเมินเครนพรุ่งนี้ด้วยอีกข้อนึงที่เราจำเป็นต้องระวังมาตรฐานการก็คือ 

รายงานผลการนำทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาเผยแพร่ในส่วนหน่วยงานของตัวเอง

ด้วยครึ่งวันนี้วิธีการที่ดีท่ีสุดในการที่จะ หน่วยงานจากการอบรมฝึกเป็นบ้าไปแล้วเราควรเพ่ิมทักษะให้เขาโดย

การนำเสนอหรือข้อสั่งการด้วยการให้เขาเป็นโค้ชชิ่งก่อนคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้ถือว่า success  

เพราะฉนั้นวันนี้การใช้งาน Digital literacy ที่ชอบเธอก็อย่างที่บอกไปแล้วมีทักษะทั้งหมด 9 ด้านการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ 

Microsoft Word การใช้งานโปรแกรม presentation นำเสนอ Microsoft Word การใช้งานโปรแกรม 

presentation นำเสนอ PowerPoint การใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมในการทำคำนวณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี 

 

เดี๋ยวจะแนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานให้ดูวันนี้ในสิ่งที่อยากให้ดู Digital literacy คืออะไรที่เข้ามาทำ

การสร้างการรับรู้ก็คือเมื่อกี้ท่ีบอกไปแล้วแล้วก็ท่ีสำคัญคือ 
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กำหนดเป็นนโยบายของส่วนกลางก็คือในองค์กรเราถามว่าควรจะมีทักษะฝึกตอบtestกันบ่อยๆและที่

สำคัญ 

 

สร้างบรรยากาศในการทำงานให้รู้สึกว่าเป็น relax เป็น Digital เพ่ิมมากข้ึนถ้าเป็นไปได้หมดยุคการเข้า

มาถึงปุ๊บต้องเซ็นการเข้าทำงานใช้เรื่องของBatch ในการเข้าองค์กรเข้าออฟฟิศบ้างก็ได้ 
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พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความเข้าใจในแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลโดยมีการดำเนินการได้คือสร้าง

การมีส่วนร่วมโดยการใช้ Technology ทั้งของส่วนตัวแล้วก็ของเพ่ือนฝูงในองค์กรสร้างแรงจูงใจให้เราสามารถ

นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบ โจทย์ในการทำงาน หรือกำหนดเป็นข้อบังคับหรือกำหนดเป็นนโยบายส่งเอกสาร

ขาดลามาสาย ส่งด้วยอีเมลหรือว่าส่งด้วยการ Approve จากระบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าจากตัวระบบ

อ่ืนๆ 

 

พัฒนาบุคลากรของเราในสังกัดให้มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีที่เท่าอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีการ

ดำเนินการก็คือว่าสร้างแผนการพัฒนาทักษะได้ก็คือให้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

บริษัทเอกชนโดยจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มใครที่มีค็วามเชี่ยวชาญมากและเป็นกลุ่ม A ใครมีความเชี่ยวชาญ

น้อยหรือปานกลางเป็นกลุ่ม B และมีความเชี่ยวชาญน้อยหลังจากนั้นนำทั้ง 3 กลุ่มมิกกันคือคนที่มีความ
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เชี่ยวชาญน้อยอาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานสูงคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมาอาจจะมี

ประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่านั้นเอาคนทั้ง 3 กลุ่มแล้วมารวมกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อันนี้คือ Practice  Trane หรือ Coach คนอย่างดีอย่าแบ่งเป็นคนมีความเชี่ยวชาญมากก็อยู่มากอย่างเดียวไม่ได้

เพราะว่า Technology เป็น Above สูงสุดแต่ประสบการณ์ในการทำงานอาจจะน้อยบางคนมีประสบการณ์ใน

การทำงานในองค์กรสูงมากแต่การใช้เทคโนโลยีน้อยเราจะให้คนพวกนี้Mixกันสั่งสอนกันเอง 

 

 

ติดตามผลด้วยในการใช้งานและการพัฒนาในการใช้งานในการนำทักษะที่เรามีไป Coaching คนอ่ืนก็

ควรเรียนรู้ติดตามด้วยเหมือนกัน 
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การประมวลผลการทักษะความเข้าใจใน Technology คือเราควรมีเรื่องของการทำแบบสอบถามหรือ

ว่าการทำ Test ต่างๆในส่วนงานในลำดับต่อ 

 

 

6 ขั้นตอนในการพัฒนาความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
 1 SELF ASSESMENT  

2  INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN  

3 SELF LEARNING 

4 CERTIFIED TEST  

5 LEARNING REFLECTION 

6 PRACTICES 
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1 ASSESMENT คืออะไรก็คือการประเมินตนเองนั้นเองทำแบบทดสอบออนไลน์โดยการมีคำถามในการ 

Test ว่าเราควรมีก่ีข้อเราสามารถทำแบบทดสอบต่างๆได้ด้วยเครื่องมือที่ทุกท่านสามารถจัดหาได้ง่ายในองค์กร 

สามารถใช้งานได้คือนอกจากเราอบรมไปแล้วเราเรียนไปแล้วการใช้งานดิจิทัลไปแล้ว เราควรมีเรื่องของการ

ประเมินตนเอง หรือ SELF ASSESMENT  

 

2 INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN การวางแผนพัฒนาตนเองหรือมีเป้าหมายนั้นเองว่าหลังจากท่ี

เราคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปอาจจะตั้งกลุ่มในการเทรนคนอ่ืนในคำในองค์กรใน

หน่วยงานให้สามารถใช้งานแบบเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี 

  



 

37 
 

 

3 SELF LEARNING พัฒนาทักษะไม่ใช่ว่าแค่เรารู้แล้ว เราจำเป็นต้องมี up skill ด้วยแล้วก็ Re skill 

ด้วยก็คือการจัดทำแผนโดยนำแนวทางการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 มาใช้ก็คือทักษะความสามารถและเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอาจจะผ่านหลักสูตร e Learning ขององค์กรหรือว่าการทํา E-boookจะรู้จัก

วีดีโอใน YouTube ก็ได้แล้วแต่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วหัวหน้างานจำเป็นต้องคอยGuide ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ด้วยคือ

สร้างบรรทัดฐานในองค์กรจะทำให้การทำงานหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

4 CERTIFIED TEST คือมีการรับรองมาตรฐานทักษะการใช้งานด้านดิจิทัลด้วยเพราะว่าวันนี้การใช้งาน

หรือการประเมินเรื่องของ Standard drive หรือมาตรฐานในการใช้งานทักษะดิจิทัลเป็นที่สำคัญหากเราก็เป็นที่
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ยอมรับของในหลายองค์กรทั้งนั้นเราควรมีการประเมินทักษะเราก็ให้เรื่องของจเรพิเศษให้กับบุคลากรในองค์กร

ของเราเพ่ือใช้เป็นเครื่องการันตรีหรือว่าเครื่องบอกว่าโอเคเราผ่านมาตรฐานในการใช้งานเรื่องของ Digital  

 

5 LEARNING REFLECTION สะท้อนการเรียนรู้ที่เราเข้าใจด้วยคือความก้าวหน้าหรือการเรียนรู้ที่

บุคลากรและพนักงานเราไปเรียนรู้มาแล้วเราต้องมีการประเมินตนเอง SELF ASSESMENT แล้ว ก็มีการFeed 

back จากคนอ่ืนด้วยก็คือสะท้อนความเข้าใจและสะท้อนการเรียนรู้ที่เราได้มาเพราะฉนั้นคือการโคชชิ่งนั้นเองไป

สอนคนอ่ืนรู้เรื่องสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้คนอ่ืนสะท้อนกลับมาด้วยว่าสิ่งที่เราสอนไปหรือสิ่งที่เรา

ไปเรียนรู้มาช่วยให้คนอ่ืนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพ่ิมมากน้อยขนาดไหน 
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6 PRACTICES ก็คือการนำความรู้ไปใช้ ฝึกปฏิบัติบ่อยๆคุณเคยทำจนเป็นสิ่งที่เราสามารถทำงานได้รับ

ได้หรือนึกภาพตามได้อย่างนี้อันนี้คือ PRACTICES  

การฝึกปฏิบัติ workshop  
เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ในเรื่องของทักษะการใช้งานทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

ที่ท่านเห็นก็คือ Windows เพราะสิ่งแรกที่อยากให้ทุกท่านดูก็คือท่านคุ้นคุ้นเคยกับการใช้งาน Copy 

file เราสามารถท่ีจะคลิกเข้าไปที่ Windows Explorer  
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นี่คือตำแหน่งของ Windows Explorer เราสามารถเปิดท่ีตัว Windows Explorer ก็ได้หรือแม้แต่

หลายเครื่องอาจจะมีคำว่าคอมพิวเตอร์เราสามารถคลิกท่ีเป็นรูปคอมพิวเตอร์รู้กดปุ่ม Windows E ก็คือตัวที่เรา

ใช้งานในการเปิด Windows Explorer ขึ้นมาหรือไฟไปใช้ในการ copy คำแนะนำอย่างนี้ 

 

นี้นี่คือ Drive C นี่คือสิ่งที่เราคุ้นเคย 
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มีไฟล์ข้อมูลต่างๆถ้าวันนี้จำเป็นต้อง Copy file หลายคนอาจจะเสียบ External Hard disk หลายคน

อาจจะเสียบ Thumb drive  

 

ให้เราเปิดตัวที่เป็นไฟล์เฟ้อขึ้นมาอีก 1 ไฟล์ หน้าจอตอนนี้ตั้งเป็นโหมดที่เรียกว่า Dark Mode วิธีการที่

ใช้งานง่ายที่สุดคืนนี้ใน Windows มีสิ่งที่เรียกว่า Aero snap ก็คือว่าทุกท่านสามารถที่จะกำหนดโดยการไม่ว่า

จะเป็นโปรแกรมใดก็ตามหลายคนที่เคยเจอคือการพยายามทำอย่างนี้ย่อยให้อยู่กึ่งกลางอย่างนี้แล้วเราก็เอามาให้

วางใกล้เคียงกันจริงไม่ต้องทำขนาดนี้เราสามารถใช้โหมดที่เรียกว่า Aero snap  



 

42 
 

 

คลิกท่ี Windows แล้วก็ดันไปข้างจอจะเปิดตัวที่เป็นโปรแกรมท่ีเราเปิดไว้อยู่ 

 

 

คลิกเลือกในการ copy สังเกตเห็นเราจะมี 2 ฝั่งฝั่งนี้สีเหลืองคือฝั่ง 1 อีกฝั่งนึงคือฝั่ง 2  เราสามารถย้าย

หรือ Copy ไปโฟลเดอร์ที่เราต้องการไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้โดยการ  
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black and Drop ลากมาได้ถ้าทุกคนม ีThumb drive, External Hard Disk drive สามารถ Copy 

แบบนี้ได้รายการย้ายมาได้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ 

 

หรือว่าวันนี้มีข้อมูล คลิกไปที่โฟลเดอร์ 
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แต่อยากย้ายไฟล์สมมุติไฟล์ที่เป็น HR  

 

ก็ย้ายมาเป็นแบบนี้ถ้าอยู่ในไดร์เดียวกันคือการMoveถ้าเรากด Control คือการ copy เห็นกำลังขึ้นอยู่

คำว่า Copy to Sim 4 เราสามารถทำแบบนี้ได้ก็แค่ย้ายมา 
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แล้วเราก็กดรับข้อมูลเพ่ือทำการ copy มาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือการทำได้สะดวกขึ้น 

 

หรือว่าบางคน Delete ทิ้งไปกดลิงค์ไปแบบนี้ทิ้งไปแล้วก็เราลืมลืมว่าข้อมูลเราเผลอพลั้งพลาดลบไป

แล้วเราสามารถไปกู้คืนจากในตัวที่เป็น Recycle bin  
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ไปคลิกที่รีไซเคิลบิน 

 

 


