
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital intelligence) 

ความเป็นพลเมอืงดิจทิัล (Digital Citizenship) เป็นพลเมอืงที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในการ

บรหิารจัดการ ควบคุม ก ากับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน เปน็บรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลอย่าง

เหมาะสม มีความรับผิดชอบ เรียนรูท้ี่จะใช้เทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด และปลอดภัย พลเมืองดิจทิัลจึงต้อง

ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจทิัล เข้าใจถึงสทิธิและความรับผิดชอบในโลกออนไลน์  ความเป็น

พลเมืองดจิิทลั นับเป็นมาตรฐานหนึ่งด้านทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เสนอโดยสมาคมเทคโนโลยกีารศึกษา

นานาชาติ (ISTE : International Society for Technology in Education)  เพื่อใหผู้้เรียนสามารถแสดง

ความเข้าใจประเด็นทางสงัคม วัฒนธรรม และความเป็นมนษุย์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ปฏิบัติตนอย่างมจีริยธรรมและตามครรลองกฎหมายให้ใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างปลอดภัย ถูกกฎหมาย ซึง่มี

ความส าคัญในทักษะแหง่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะส าคัญทีจ่ะท าให้เป็นพลเมืองดิจทิัลทีส่มบูรณ์ 

 

          ความฉลาดทางดิจทิัล เป็นผลจากศึกษาและพฒันาของ DQ institute หน่วยงานที่เกิดจากความ

ร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงานร่วมกบั เวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม่ (World Economic 

Forum) ที่มุง่มั่นใหเ้ด็ก ๆ ทุกประเทศได้รบัการศึกษาด้านทกัษะพลเมืองดิจิทลัทีม่ีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลก

ออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีมยัใหม่ ความฉลาดทางดจิิทลั เป็นกรอบแนวคิดที่

ครอบคลมุของความสามารถทางเทคนิคความรู้ความเข้าใจและความคิดทางสังคมทีม่ีพื้นฐานอยู่ในค่านิยมทาง

ศีลธรรมที่ช่วยให้บุคคลที่จะเผชิญกับความท้าทายทางดจิิทลั ความฉลาดทางดิจิทลั มีสามระดบั 8 ด้าน และ 

24 สมรรถนะที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม โดยบทความนี้จะกล่าวถึงทกัษะ 8 ด้านของ

ความฉลาดดิจิทลัในระดบัพลเมืองดิจทิัล ซึง่เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและสื่อในรปูแบบที่

ปลอดภัยรบัผิดชอบ และมจีริยธรรม ดังนี ้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 DQ framework  ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2018/01/why-children-should-

be-taught-to-build-a-positive-online-presence, DQ institute 



1. เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen Identity) 

          เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล เป็นความสามารถสร้างและบริหารจดัการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่าง

ดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริงอัตลักษณ์ที่ดีคือ การที่ผู้ใช้สื่อดิจิทัลสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของ

ตนเองในแง่บวก ทั้งความคิดความรู้สึก และการกระท า โดยมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารและแสดงความ

คิดเห็น มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในสังคมออนไลน์ และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท า ไม่กระท าการที่

ผิดกฎหมายและจริยธรรมในโลกออนไลน์ เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิ การกลั่นแกล้งหรือการใช้วาจาที่สร้างความ

เกลียดชังผู้อื่นทางสื่อออนไลน์ 

2. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล (Screen Time Management) 

          การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล เป็นความสามารถควบคุมตนเอง ความสามารถในการจัดสรร

เวลาในการ ใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานสื่อสังคม 

(Social Media) และเกม ออนไลน์ (Online Games) ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถบริหารเวลาทีใ่ช้

อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกความเป็นจริง อีกทั้ง

ตระหนักถึงอันตราย และสุขภาพจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป และผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล 

3. การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ (Cyberbullying Management) 

          การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ เป็นความสามารถในการป้องกันตนเอง การมีภูมิคุ้มกันในการ

รับมือและจัดการกับ สถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาด การใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

เครื่องมือหรือช่องทางเพื่อก่อให้เกิดการคุกคามล่อลวงและการกลั่นแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม

ออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายมักจะเป็นกลุ่มเด็กจนถึง เด็กวัยรุ่น การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์คล้ายกันกับการ

กลั่นแกล้งในรูปแบบอื่น หากแต่การกลั่นแกล้งประเภทนี้จะกระท าผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล เช่น การส่ง

ข้อความทางโทรศัพท์ ผู้กลั่นแกล้งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมช้ัน คนรู้จักในสื่อสังคมออนไลน์ หรืออาจจะเป็นคน

แปลกหน้าก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่กระท าจะรู้จักผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งรูปแบบของการกลั่นแกล้งมักจะเป็นการว่าร้าย 

ใส่ความ ขู่ท าร้าย หรือใช้ถ้อยค าหยาบคาย การคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น 

การแบล็กเมล์ การหลอกลวง การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ 

4. การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Cybersecurity Management) 

          การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย เป็นความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การป้องกัน 

และ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย ป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่

เข้มแข็ง และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการถูกโจมตีออนไลน์ได้ มีทักษะในการรักษาความปลอดภัยของ



ตนเองในโลกออนไลน์การรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกไซเบอร์ คือการปกป้องอุปกรณ์ดิจิทัลข้อมูลที่

จัดเก็บและข้อมูลส่วนตัวไม่ให้เสียหาย สูญหาย หรือถูกโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดีในโลกไซเบอร์ 

5. การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) 

          การจัดการความเป็นส่วนตัว เป็นความสามารถในการจัดการกับความเป็นส่วนตัวของตนเองและของ

ผู้อื่น การใช้ข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน การแบ่งปันผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ รู้จักป้องกันข้อมูล

ส่วนบุคคลของตนเอง เช่น การแชร์ข้อมูลต่าง ๆ  ด้วยเครื่องมือดิจิทัล การขโมยข้อมูลอัตลักษณ์ เป็นต้น โดย

ต้องมีความสามารถในการฝึกฝนใช้เครื่องมือ หรือวิธีการในการป้องกันข้อมูลตนเองได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง

ปกปิดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ คือสิทธิ

การปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์ของผู้ใช้งานที่บุคคลหรือการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รวมถึง

การใช้ดุลยพินิจปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น 

6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

          การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินของบุคคลว่าควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ ควร

ท า หรือไม่ควรท าบนความคิดเชิงเหตุและผล มีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้อง

และข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้ง

ข้อสงสัยและน่าเช่ือถือได้ เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต ทราบว่าเนื้อหาใดมีประโยชน์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

สามารถวิเคราะห์และประเมิน ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ เข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่าง ๆ  ในสื่อ

ดิจิทัล เช่น ข่าวปลอม เว็บไซต์ปลอม ภาพตัดต่อ ข้อมูลอันที่เท็จ เป็นต้น 

7. ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprints) 

          ร่องรอยทางดิจิทัล เป็นความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะ

หลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ ร่องรอยทางดิจิทัล อาจจะส่งผลกระทบในชีวิตจริง ที่เกิดจากร่องรอยทาง

ดิจิทัลเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึน เพื่อน ามาใช้ในการจัดการกับชีวิตบทโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ ข้อมูล

ร่องรอยทางดิจิทัล เช่น การลงทะเบียน อีเมล การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ ไฟล์งานต่าง ๆ เมื่อถูกส่งเข้าโลก

อินเทอร์เน็ตแล้ว จะทิ้งร่องรอยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้ ให้ผู้อื่นสามารถติดตามได้ และจะเป็นข้อมูลที่ระบุ

ตัวบุคคลได้อย่างง่ายดาย 

8. ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทางดิจิทัล (Digital Empathy) 

          ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทางดิจิทัล  เป็นความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 

การตอบสนองความต้องการของผู้อื่น การแสดง ความเห็นใจและการแสดงน้ าใจต่อผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้อย่าง



เหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าพ่อแม่ ครู เพื่อนทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง ไม่ด่วน

ตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว และจะเป็นกระบอกเสียงให้ผูท้ี่ต้องการความช่วยเหลอืในโลก

ออนไลน์ 

 จะเห็นว่าความฉลาดดิจิทัลในระดับพลเมืองดิจิทัลเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป

ในการสื่อสารในโลกออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งเอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล 

การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ การจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การจัดการความเป็น

ส่วนตัว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร่องรอยทางดิจิทัล ความเห็นอกเห็นใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

ทางดิจิทัล หากบุคคลมีทักษะและความสามารถทั้ง 8 ประการจะท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการใช้

อินเทอร์เน็ตในการบรหิารจัดการ ควบคุม ก ากับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน เป็นบรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างเหมาะสม เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย 

แหล่งที่มา 
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