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นโยบายเศรษฐกิจดจิิทัลกบัประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิตการด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหาร
ราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน 
 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) จึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
น าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้
สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
(Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ท าให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่ง
ในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุก
สาขาเศรษฐกิจ 
นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกจิดิจิทัล (ข้อ ๖.๑๘)  
 1. วางรากฐาน DE ให้ขับเคลื่อนได้จริง 
 2. การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ DE โดยตรง  

3.ใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะภาคสื่อสารและ
บันเทิง  

4. ใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ความหมายของดิจิทัลไทยแลนด์ 
 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การ ปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ทุก ประเทศทั่วโลกก าลังมุ่ งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่ เรียกว่า สังคมความรู้ 
(KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Economy) ที่ จะต้องให้
ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้
เงินทุนและ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” นั้น 
สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับ
องค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไร้พรหม
แดน” อัน เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการต่างๆ และ



นับเป็นความกลมกลืนสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา และ
การฝึกอบรมเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ เป็นข้อมูล (Data) ข่าวสาร 
(Information)ก็ตาม (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ .2541 

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (networked economy) มี การ
เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว(เพียงแค่กดเม้าส์ของคอมพิวเตอร์)เสมือนดังไม่มี พรมแดนของประเทศ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง 
(systemic and dynamism ) ต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนที่ท าไห้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ 

เทคโนโลยีได้เข้าไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ 

1. ด้านการศึกษา 

            มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน (CAI)โดยท าเป็นสื่อประสม (Multimedia)มีระบบการเรียนการ
สอนทางไกล (Tele-Education)มี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาส
เรียนรู้และปฏิบัติจริงได้มากขึ้น ส าหรับโรงเรียนมัธยม ก็มีการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ โดย
ก าหนดให้เป็นรายวิชาเลือก ในระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย มีเปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา   

2. ด้านการแพทย์ 

            เริ่มตั้งแต่การจัดท าประวัติคนไข้ ไปจนถึงการออกใบเสร็จรับเงิน การพิมพ์ฉลากยา ก็ยังใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะพิมพ์ใส่กระดาษกาวไว้ก่อน เมื่อจะส่งให้คนไข้ก็ติดที่ขวดหรือถุงยา จะได้ไม่ผิดพลาดใน
การให้ยาตรงตามแพทย์สั่ง บางแห่งให้แพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
ตีความหมายจากลายมือของแพทย์ นอกจากนี้บางแห่งยังมีการรักษาทางไกลโดยผ่านดาวเทียมสื่อสาร
ความเร็วสูง ที่แพทย์ต่างประเทศ สามารถมองเห็นคนไข้ ในประเทศไทย และให้ค าแนะน า ในการรักษาผ่าตัด
ทันที แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก 

3. ด้านการธนาคาร 

            มีการให้บริการฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซึ่งมีมานานแล้ว และในปัจจุบันนี้เริ่มมีระบบ e-banking โดย 
สามารถใช้โทรศัพท์มาท ารายการที่ธนาคารได้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่ธนาคาร นอกจากนี้ 
ให้บริการบัตรเครดิต อีกหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถถอนเงินที่ตู้ATMที่ใดก็ได้ 

4. ด้านห้องสมุด 

            การให้บริการยืม-คืนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นลักษณะที่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่ง
จะป้อนข้อมูลการยืม เข้าไป หรือใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง(Bar code) และ เมื่อคืนหนังสือก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่



บรรณารักษ์เช่นเดิม หลายแห่ง เปลี่ยนมาใช้การฝังแถบแม่เหล็กเข้าไปในหนังสือ และมีเครื่องตรวจจับหนังสือ
ที่ถูกน าออกห้องสมุดโดยที่ยังไม่ถูกยืม เพ่ือป้องกัน หนังสือสูญหาย 

5. ด้านการขนส่งทางทาง 

           แต่เดิมจะไม่สะดวกกับผู้ซื้อเพราะซื้อตั๋วที่ไหนจะต้องขึ้นรถไฟที่นั่น แต่ในปัจจุบันมีบริการซื้อตั๋ วด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถจะซื้อตั๋วที่สถานีใดก็ได้ ก าหนดสถานีต้นปลายทาง ปลายทางได้อย่างอิสระ 
สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้มากกว่าเดิม และมีบริการเสริมขึ้นมากมาย เช่น สามารถคืนตั๋วก่อนออกเดินทางที่
สถานีใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบที่นั่ง ว่าว่างหรือไม่ว่าง ท าได้ทันที ท าให้ไม่เกิดการซื้อตั๋วซ้อนกัน 
ช่วยลดความผิดพลาดได้มาก และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 

6. ด้านธุรกิจ 

            บริษัทห้างร้านส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ระดับผู้ใช้งานโปรแกรม 
(Users)ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีใช้ในส านักงานได้ เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร 

                ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เรื่อย มาท าให้เทคโนโลยีมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง จะท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไปตามยุคสมัยในการพัฒนา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ท าให้ผู้ที่เสพเทคโนโลยีอย่างเราๆ ต่อ
ก้าวตามไปให้ทันแต่นั่นต้องหมายถึงการมีสติในการใช้เทคโนโลยีด้วย 

             ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์การที่จะอยู่รอดและมี
พัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้ผู้บริหารในฐานะหัวใจส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ 
ได้ศึกษา แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้  เทคโนโลยีที่กล่าวถึง
ในที่นี้ล้าสมัยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารที่สนใจจะต้องศึกษาติดตามความ
เปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญในอนาคตมีดังต่อไปนี้  

   1. คอมพิวเตอร์ (Computer)  ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปจากยุคแรกที่เครื่องมีขนาด
ใหญ่ท างานได้ช้า ความสามารถต่ า และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large 
scale integrated circuit : VLSI) ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) ท า ให้ประสิทธิภาพ
ของส่วนประมวลผลของเครื่องพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหน่วยความจ าให้มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่มีราคาถูกลง ซึ่งช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน 
โดยที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในขณะที่มีความสามารถเท่าเทียมหรือมากกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใน
สมัยก่อน ตลอดจนการน าคอมพิวเตอร์ชนิดลดชุดค าสั่ง (reduced instruction set computer) หรือ RISC 
มา ใช้ในการออกแบบหน่วยประเมินผล ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้เร็วขึ้นโดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน
ง่าย ๆ นอกจากนี้พัฒนาการและการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลตามหลักเหตุผลของมนุษย์หรือระบบ 
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป  



  2. ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI   เป็น การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ให้มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้ เหมือนอย่างการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์จริง ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองที่จะพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานที่มี
เหตุผล โดยการเลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์ ซึ่งความรู้ทางด้านนี้ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจะ
สามารถน ามาประยุกต์ ใช้งานต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ความสามารถใน การแก้ปัญหาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ และหุ่นยนต์  (Robotics)  เป็นการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ให้สามารถปฏิบัติงานและใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับการท างานของมนุษย์เป็นต้น 

            3. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (executive information system) หรือ EIS เป็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การโดยที่  EIS 
จะถูกน ามาให้ค าแนะน าผู้บริหารในการตัดสินใจเมื่อประสบปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง โดย 
EIS เป็น ระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการที่พิเศษของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งสถานะของคู่แข่งขันด้วย โดยที่ระบบจะต้องมีความละเอียดอ่อน
ตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจ านวนมากไม่เคยชินกับการติดต่อและสั่งงานโดยตรง 
กับระบบคอมพิวเตอร์ 

            4. การจดจ าเสียง (voice recognition)      เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะท า
ให้คอมพิวเตอร์จดจ าเสียงของผู้ใช้ ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสาขานี้ยังไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีนักวิทยา 
ศาสตร์ต้องการ ถ้าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จในการน าความรู้ต่าง ๆ มาใช้สร้างระบบการ
จดจ าเสียง ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแก่การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
โดยที่ผู้ใช้จะสามารถออกค าสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ไม่เคยชินกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ ระบบได้ง่าย เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง การ
สั่งงานระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและขยายคุณค่าเพ่ิมของเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ 

            5 . ก ารแลก เป ลี่ ย น ข้ อมู ล อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  (electronics data interchange) ห รื อ 
EDI      เป็นการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อ่ืนโดยผ่านทาง
ระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งค าสั่งซื้อจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายโดยตรง ปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมาก ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะช่วงลดระยะเวลาในการท างานของแต่ละ
องค์การลง โดยองค์การจะสามารถส่งและรับสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบตอบรับผ่าน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีอยู่ ท าให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

            6. เส้นใยแก้วน าแสง (fiber optics) เป็น ตัวกลางที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
โดยอาศัยการส่งสัญญาณแสง ผ่านเส้นใยแก้วน าแสงที่มัดรวมกัน การน าเส้นใยแก้วน าแสงมาใช้ในการสื่อสาร
ก่อให้ เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ “ ทางด่วนมูล  (Information Superhighway)” ที่จะเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพ่ือ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีเส้นใยแก้วน าแสงได้ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อสารมวลชนและการ ค้าจขาย
สินค้าผ่านระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ 



                  7. อินเทอร์เน็ต (internet)     เป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก มี
ผู้ใช้งานหลายล้านคน และก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดต่าง ๆ ได้ ในปัจจุบันได้มีหลายสถาบันในประเทศ
ไทยที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย นี้ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(Nectec) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น 

                 8. ระบบเครือข่าย (networking system)    โดย เฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพ้ืนที่ (Local 
Area Network : LAN)  เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในระยะทางที่ก าหนด  ส่วนใหญ่จะภายในอาคารหรือ
ในหน่วยงาน LAN  จะมีส่วนช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สูงขึ้น  รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเพ่ิมความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้
ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิดการกระจาย ความรับผิดชอบในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผู้ใช้มากกว่าในอดีต 

                9. การประชุมทางไกล (teleconference) เป็นการน าเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพ่ือให้สนับสนุนในการประชุมมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้น าเข้าร่วมประชุมไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องประชุมและพ้ืนที่เดียว กัน ซึ่งจะช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนผู้เข้าประชุมอยู่ในเขตที่ห่างไกล
กันมาก 

            10. โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (cable and sattleite TV)  การส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังผู้ชม จะมีผลท าให้ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม
พ้ืนที่ กว้างข้ึน โดยที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้มากข้ึน ส่งผลให้ผู้ชมรายการมีทางเลือกมากข้ึน
และสามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น 

            11. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (multimedia technology)  เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปภาพ ข้อความ 
เสียง โดยสามารถเรียกกลับมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยการประยุกต์เข้ากับ
ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจ าแบบอ่านอย่างเดียวที่บันทึกในแผ่นดิสก์  （CD-
ROM) จอภาพที่มีความ ละเอียดสูง（High Resolution) เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล 
ภาพ และเสียงที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีที่ตื่นตัวและได้รับความ
สนใจจาก บุคคลหลายกลุ่ม เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึ กษา โฆษณา และ
บันเทิงเป็นอย่างมาก  

              12. การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม (computer base training) เป็น การน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ หรือการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียนการ
สอนที่ เรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (Computer Assis tedn Instruction) หรือ CAI ” การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนเปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ โดยการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจน
ปรัชญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  



            13. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (computer aided design) หรือ CADเป็น 
การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบหีบห่อ
ของผลิตภัณฑ์หรือการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยทางด้านการออก แบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการและความเป็นจริง ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานในการออกแบบ 
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแก้ไข และการจัดเก็บแบบ 

              14. การใช้คอมพิวเตอร์ช่ วยในการผลิต (computer aided manufacturing) หรือ 
CAM    เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์
จะมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือได้ในการท างานที่ ซ้ ากัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่ ต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัดระยะเวลาและแรงงาน ประการ
ส าคัญ ช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม่ าเสมอ 

          15 .ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Infomation System) GIS เป็นการน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านรูปภาพ (graphics) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาจัดท าแผนที่ในบริเวณที่สนใจ GIS 
สามารถ น ามาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
การขนส่ง การส ารวจและวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือและกู้ภัย เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน  เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อาชีพและสังคมในด้านต่างๆ ช่วยให้เกิดแนวคิด วิธีปลูกฝังสร้างจิตส านึกวิธีคิดแบบพื้นบ้านแบบบูรณาการผ่าน 
Social Network และเพ่ือช่วยให้ประชาชนเกิดการพัฒนาคุณภาพการท างานโดยใช้สื่อ ICT เป็นสื่อกลางใน
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายใน
การร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา สินค้า วัตถุดิบและ
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชุมชน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  จึงจัดโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอโนนสุวรรณ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์  ณ ศูนย์ไอซีทีโคกรัก ต าบลโกรกแก้ว 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษาคนพิการและผู้ดูแลทั้ง 4 ต าบล ในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอโนนสุวรรณ 
เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.  เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการและผู้ดูแลทั้ง 4 ต าบล ในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอโนนสุวรรณ ประยุกต์
การใช้งานเครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
วิธีด าเนินการ 
วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕61 
 เวลา 
 ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  รับลงทะเบียนบุคลากรกศน.อ าเภอโนนสุวรรณเข้าร่วมโครงการ 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด/กล่าวให้โอวาท 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับชุมชน 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชน เรื่องการประยุกต์ใช้

งานเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับชุมชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น.  การถ่ายวีดีโอ และปรับแต่งภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕61  
เวลา 

 ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.  เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. พรบ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น. สรุปองค์ความรู้ที่ไดร้ับและการน าหลักสตูรการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี  

ดิจิทัลส าหรับชุมชน ให้กับประชาชนในชุมชน 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.   พิธีปิด 

 
 
ผลส าเร็จ 
 นักศึกษาผู้พิการ กศน.อ าเภอโนนสุวรรณ  เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพและสังคมในด้านต่างๆ 
ช่วยให้เกิดแนวคิด วิธีปลูกฝังสร้างจิตส านึกวิธีคิดแบบพ้ืนบ้านแบบบูรณาการผ่าน Social Network และเพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนเกิดการพัฒนาคุณภาพการท างานโดยใช้สื่อ ICT เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรใน
การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการได้รับการยอมรับ 
 นักศึกษาผู้พิการ กศน.อ าเภอโนนสุวรรณ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกตใ์ช้ในงานเครื่องมือ
สื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
    

                                                          
 
 
                                             
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


