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ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ส าหรับครูผู้สอนและผู้เรียน  

 ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ตัวอย่าง 

ส าหรับครูผู้สอน ช่วยให้การส่ือสารระหว่างครูกับผู้เรียน กับบุคลากร 
หรือกับครูด้วยกันเองเป็นส่ิงท่ีสะดวก ง่ายดาย และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สามารถท างานประสานกันกับภายในโรงเรียนหรือกับองค์กร
ภายนอกโรงเรียนได้ 

- ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์ 

- แบ่งปันและพัฒนาแผนการสอนร่วมกับบุคลากรคนอ่ืนๆ ได้ 
- พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และเสริมสร้างความมั่นใจใน 

การท างาน 

ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการงานต่างๆ - สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างง่ายดายโดย
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

- สามารถรับและตรวจแก้ไขผลงานของนักเรียนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สื่อสารและรายงานพฤติกรรมนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ 

การท างานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอย่างเต็มท่ี และ
สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างหลากหลาย 

- สามารถใช้วิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
มากย่ิงขึ้น 

ได้ผลตอบแทนในการลงทุนด้านเทคโนโลยี - ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากบัการลงทุน 

 

ส าหรับผู้เรยีน เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางในการส่ือสาร หรือ
ท างานร่วมกัน 

- สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้สอนหรือเพื่อนๆ  
เพื่อท างานหรือโครงการร่วมกัน 

- สามารถใช้อีเมล์ ข้อความ ฯลฯ เพื่อสื่อสารกับผู้สอนและ
เพื่อนๆ 

อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ  
เพื่อการศึกษา 

- สามารถส่งงานที่เหมาะสมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
- สามารถน าเสนอโครงงานได้ และจัดการเรียบเรียงข้อมูลได้

โดย Spreadsheets 

อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ - สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ที่เป็น
ประโยชน์ในการเรียนได้ 

ขยายขีดความเป็นไปได้ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ - นักเรียนสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ 
มีความน่าเช่ือถือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ 

เตรียมพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการท างาน - เตรียมความพร้อมในการมีทักษะที่เป็นที่ต้องการในการท างาน
ในอนาคต 

อ านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการศึกษา 
หาความรู้นอกห้องเรียน 

- เข้าถึงระบบ E-Learning สื่อมัลติมีเดีย และบทเรียนอ่ืนๆ  
- ส่งเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล 

ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต - นักเรียนมคีวามคุ้นเคยในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 
การเรียนรู้ 

- นักเรียนมีอิสระในการค้นหาและใช้ข้อมูลจากแหล่งที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียนหรือสิ่งที่สนใจ
เป็นพิเศษ 
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ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ส าหรับบุคคล (Individuals) 

 ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ตัวอย่าง 

ส าหรับการท างาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

- สามารถท าผลงานได้จ านวนมากขึ้นด้วยเวลาที่น้อยลง 
- สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างสะดวกสบาย 

ประหยัดเวลา และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้เอง 

สามารถท างานได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือ
สามารถท างานได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน 

- สามารถท างานได้เองจากที่บ้าน หรือที่อ่ืนๆ  

ขยายโอกาสก้าวหน้าในการท างาน - เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีศักยภาพในการท างานมากกว่า 
- มีโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานยิ่งขึ้น 

ดึงดูดความสนใจให้กับตนเองด้วยคุณสมบัติ
ความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี้ 

- นายจ้างจะคาดหวังความสามารถทางคอมพิวเตอร์เหล่าน้ี
จากใบสมคัรงาน 

- นายจ้างมักต้องการพนักงานที่มีทักษะ หรือความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

 

ส าหรับการใชช้ีวิต เราสามารถติดต่อส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้
อย่างสะดวกสบายมากขึ้น 

- ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ และครอบครัว 

- สามารถเช่ือมต่อกับโลกเสมือนจริงได้ เช่น ในโลกสังคม
ออนไลน์ การสร้างบล็อก การส่งอีเมล์ 

- มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การส่ง
ข้อความ วิดีโอคอลล์ การเรียนออนไลน์ VoIP  

เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร หรือบริการ
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น 

- ท าการซ้ือขายสินค้าบนโลกออนไลน์ 
- จัดการธุรกรรมการเงินต่างๆ 
- ท าหนังสือ รับส่งเอกสารทางการ หรือค้นหาข้อมูลหรือ

แบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกับบริการทางภาครัฐได้ 
- สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถ 
ในการพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยี และ
เตรียมพร้อมส าหรับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาต่อไป 
ในอนาคต 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพ 
- การจัดการธุรกรรมในบ้านท าได้ง่ายในรูปแบบ

spreadsheets 
- สามารถสร้างจดหมายในรูปแบบทางการได้ 
- สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ขา่วสาร ความบันเทิงต่างๆ ได้ 

เราสามารถศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใน 
การด าเนินชีวิตของเราได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

- สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และเคร่ืองมือต่างๆ  
บนโลกออนไลน์ 

- สามารถเข้าเป็นสว่นหน่ึงในกลุ่มคนที่มีความสนใจ
คล้ายกันบนโลกออนไลน์  
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ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ส าหรับนายจ้าง (Employers) 

 ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ตัวอย่าง 

ส าหรับนายจ้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การท างานโดยภาพรวม 

- ลูกจ้างสามารถสร้างเอกสารที่มีคุณภาพ และน าเสนอได้
อย่างมืออาชีพ 

- ลูกจ้างสามารถใช้เคร่ืองมือ และสูตรค านวณต่างๆ ใน 
การจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ 

- ลูกจ้างสามารถสร้างและดึงข้อมูลแบบฟอร์มหรือรายงาน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (ไม่จ าเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่) 

- ลูกจ้างสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในกระบวนการ
ท างานขององค์กรได้  

สามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถใช้อีเมล์ ข้อความด่วน หรือ VoIP 
- สามารถสร้างเอกสารและการน าเสนองาน 

ได้อย่างมืออาชีพ 

สามารถบรรลุเป้าหมายการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สามารถใช้ Spreadsheets จัดการข้อมูลเก่ียวกับ
สถานการณ์ตามช่วงเวลา, งบประมาณ หรือทรัพยากร
ต่างๆ  

- สามารถสร้างงานที่จัดการได้ทีเดียวโดยหลายๆ คนได้ 

สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรท่ีอาจต้องเสีย
ไปอย่างไร้ประโยชน์ จากการท างานท่ี 
ไร้ความสามารถ 

- ประหยัดเวลาและงบประมาณลงในเร่ืองเกี่ยวกับการแก้
ความขัดข้องทางเทคนิค (ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหา
ที่สามารถแก้ไขได้ง่าย)  

ลดภาระการท างานเอกสาร ธุรกิจ หรือการบริหาร
ลง ด้วยระบบการท างานท่ีมีระเบียบแบบแผน 

- สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ง่ายต่อการจัดการและใช้งาน 

- มีการใช้แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ  
- มีการเก็บข้อมูลที่เรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ จัดการและ

ใช้งานได้ในรูปแบบ Spreadsheets 

ท าให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์ท่ีคุณลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร จะถูกใช้อย่างเต็ม 
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีนั้นๆ 

เสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจใน 
การท างานของลูกจ้าง (ผลงานอยู่ในระดับ 
น่าพึงพอใจ) 

- สร้างผลงานน าเสนอได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

- สร้างผลงานได้อย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
- ลูกจ้างใช้เวลาน้อยลงในการท างานให้ส าเร็จ 

ส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถท างานจากท่ีอื่นได้ 
นอกจากในส านักงาน 

- ลูกจ้างสามารถท างานได้แม้ในขณะอยู่นอกสถานที่ 
- ลูกจ้างสามารถท างานได้จากที่บา้นได้ 
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ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ส าหรับผู้วางแผนงาน (Policy Makers) 

 ประโยชน์ของการมีทักษะการใช้ดิจิทัล ตัวอย่าง 

ส าหรับแผน 
ด้านเศรษฐกิจ 

การเพิ่มก าลังการผลิตในองค์กร - ท าให้บคุคลสร้างผลงานได้เพ่ิมขึ้น 
- ท าให้การจัดการความรู้ในองค์กรท าได้ดีขึ้น 
- เพ่ิมก าลังการผลิตโดยรวมขององค์กร 

เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานของแรงงาน 

เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารหรือ
ท างานร่วมกันระหว่างองค์กร 

- ช่วยให้การ B2B หรือ B2C หรือการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนท าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

- ช่วยให้การท าธุรกรรมซ่ือขายสินค้าและบริการท าได้ 
ง่ายขึ้น 

การท าให้ความต้องการสินค้าและบริการด้าน IT 
เพิ่มมากขึ้น  

- พลเมืองมีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบออนไลน์  
e-commerce และพัฒนาระบบในองค์กรเพ่ือรองรับ 
การลงทุนในด้านเทคโนโลยี 

การสร้างสรรค์ผลงานได้ปริมาณมากขึ้น และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และ
โอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจ 

- ทักษะการใช้ดิจิทัล จะท าให้เกิดการวิจัยและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

ดึงดูดการลงทุนจากท้ังภายในประเทศ และจากต่างประเทศ เนื่องจากศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีของ
ประชาชน 

การท าให้บุคลากรรุ่นเดิมยังคงมีศักยภาพในการท าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับองค์กรได้ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีตอบสนองยุคเศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

- เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
และพัฒนาเพ่ิมเติม 

- ช่วยให้เกิดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามากย่ิงข้ึน 

 

ส าหรับแผน 
ด้านสังคม 

เพิ่มโอกาสการท างานและการจ้างงานในสังคม - ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการ 
ในการจ้างงาน  

ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
องค์ความรู้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 

- ท าให้เกิด ข้อมูลแห่งสาระข่าวสาร และพลเมืองที่มี
ศักยภาพ 

- เพ่ิมการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
คนในสังคม เพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้  

- ท าให้ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช้ดิจิทัล เป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เพ่ือรองรับโลกยุคดิจิทัลยุค
ใหม่ 

เสริมพลังให้กับบุคคลท่ีด้อยโอกาส โดยการลด
ช่องว่างความแตกต่างในสังคม 

- ให้โอกาสบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากร การเรียนรู้ การจ้างงาน หรือบริการ
สาธารณสุขได้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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