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 Digital Disruption  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยผลมาจากนวัตกรรมใหม ํเทคโนโลยีใหมํ ที่ท าให๎รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

และการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป สํวนใหญํจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เกิดการแทนที่ของธุรกิจใหมํ
ขึ้น เชํน กล๎องถํายรูปดิจิทัลที่มาแทนที่กล๎องถํายรูปแบบฟิล์ม Youtube หรือ TV Streaming ที่เข๎ามาแทน
โทรทัศน์ในปัจจุบัน อีเมล หรือ SMS ที่เข๎ามาแทนที่จดหมายหรือโทรเลข แพลตฟอร์ม e-Market อยําง 
Shopee, Alibaba, AMAZON ที่เข๎ามาแทนที่ร๎านค๎าหรือตลาดขายสินค๎าตํางๆ 

 

“ผู้ประกอบการยุค Digital Disruotion” 
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Covid Disruption 
COVID-๑๙ กับพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนไป การช็อปปิ้งออนไลน์ หรือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปอยูํบน

ออนไลน์ ท าให๎ผู๎คนมีนิสัยใหมํบางอยํางที่ “ยึดติดอยูํ” ซึ่งดูเหมือนวําจะคงอยูํตลอดไป สิ่งที่ได๎เกิดขึ้นกับตัวเอง 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ทีทุ่กคนได๎ประสบในชํวงของการระบาดใหญํทั่วโลกก าลังกํอให๎เกิดการใช๎ชีวิตอยําง
รอบคอบในวิถีชีวิตแบบใหมํ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ การปกป้องอาหาร รวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล๎อมและ
ชุมชน 

พฤติกรรมกํอน COVID-๑๙ รวมกันเราอยูํ แยกหมูํเราตาย 
พฤติกรรมเมื่อเกิด COVID-๑๙ แยกกันเราอยูํ รวมหมูํเราตาย 

พฤติกรรมกํอน COVID-๑๙ ใสํหน๎ากากเข๎าหากัน คบไมํได๎ 
พฤติกรรมเมื่อเกิด COVID-๑๙ ไมํใสํหน๎ากากเข๎าหากัน ไมํมีใครคบ 

พฤติกรรมกํอน COVID-๑๙ นอนอยูํบ๎านเฉยๆ คนขี้เกียจ 
พฤติกรรมเมื่อเกิด COVID-๑๙ นอนอยูํบ๎านเฉยๆ คนชํวยชาติ 

 

Digital Global World and Social Statistics in Thailand 
DIGITAL STAT THAI ๒๐๒๑ 

บทความสรุป Digital Stat Thai ๒๐๒๑ เป็นข๎อมูลสรุปในสํวนที่ส าคัญตํอคนไทย และผู๎ประกอบการ 
ซ่ึงสามารถน าไปตํอยอดแผนการตลาด และปรับปรุงแผนธุรกิจในปีนี้ให๎ดีขึ้น 
๑. ค่าเฉลี่ยอายุคนไทยในปี ๒๐๒๑ อยู่ที่ ๔๐.๓ ปีแล้ว  

ตอนนี้ประเทศไทยก๎าวเขา๎สูํสังคมผู๎สูงวัยอยํางเต็มตัว เหตุผลเพราะคนไทยมีลูกกันน๎อยลงกวําเดิมมาก  
๒. รายได้ต่อหัวประชากรของคนไทยขยับขึ้นมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก  

เมื่อเอาตัวเลข GDP มาหารเฉลี่ยกับจ านวนประชากรจะเห็นวํา คําเฉลี่ยของทั่วโลกนั้นอยูํที่ปีละ 
๑๗,๖๗๘ ดอลลาร์สหรัฐ แตํพอดูของคนไทยนั้นสูงกวําคําเฉลี่ยโลกขึ้นมาเล็กน๎อย เพราะรายได๎ตํอหัวของคน
ไทยในปีที่ผํานมาอยูํที่ ๑๙,๒๗๗ ดอลลาร์สหรัฐ 
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๓.คนไทยในปี ๒๐๒๑ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า ๖๙.๕% 
 แม๎ตัวเลขคนไทยที่เข๎าถึงอินเทอร์เน็ตในต๎นปี ๒๐๒๑ จะมีแคํ ๖๙.๕% ที่อาจจะไมํได๎สูงมากนัก แตํถ๎า
เทียบกับตัวเลขของคําเฉลี่ยทั่วโลกที่อยูํที่แคํ ๕๙.๕% ก็ต๎องถือวําไมํได๎แยํเลยทีเดียว แตํในขณะเดียวกัน ยังมี
คนอีก ๑๐-๒๐ ล๎านคน ที่ยังรอเข๎าถึงโอกาสในอินเทอร์เน็ต และนั่นหมายความวํายังมีกลุํมผู๎บริโภคหน๎าใหมํที่
ยังรอเข๎ามาเป็นทั้งผู๎ผลิต และผู๎จับจํายใช๎สอยได๎อีกมากมาย 

 
๔. คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ ๘ ชั่วโมง ๔๔ นาที ในปี ๒๐๒๑ 
 ตัวเลขจ านวนชั่วโมงท่ีคนไทยใช๎อินเทอร์เน็ตในปี ๒๐๒๑ อาจจะฟังดูเหมือนเยอะ แตํเมื่อเทียบกับ
อันดับการใช๎งานอินเทอร์เน็ต ต๎องถือวําลดลงจากปี ๒๐๒๐ ซึ่งในปีกํอนคนไทยใช๎อินเทอร์เน็ตติดเป็นอันดับ ๕ 
ของโลก 
๕. คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมากเป็นอันดับ ๓ ของโลกในปี ๒๐๒๑ 
 แม๎ในต๎นปี ๒๐๒๑ คนไทยจะเสียอันดับสองไปจากปี ๒๐๒๐ แตํการขยับจากอันดับสองมาอยูํอันดับ
สามของจ านวนชั่วโมงการใช๎งานอินเทอร์เน็ตผํานมือถือ ต๎นปี ๒๐๒๑ คนไทยใช๎อินเทอร์เน็ตบนมือถือกวํา ๕ 
ชั่วโมง ๗ นาท ี 
๖. คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์วันละ ๓ ชั่วโมง ๓๘ นาทีในปี ๒๐๒๑ 
 สรุปประเด็นส าคัญที่นักการตลาดต๎องรู๎ ถึงพฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทยที่เปลี่ยนไปเพราะโควิด 
แม๎ตัวเลขการใช๎อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคนไทยจะไมํได๎สูงมากเทํากับมือถือ สํวนหนึ่งก็เพราะไมํใชํทุก
คนจะมีคอมพิวเตอร์ใช๎นั่นเอง 
๗. Web traffic ของคนไทยมาจากมือถือกว่า ๖๐.๒% 
 พฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทยที่เปลี่ยนไปเพราะโควิด มีสัดสํวนการใช๎งานของมือถือมากกวํา 
๖๐% ในปี ๒๐๒๑ ดังนั้นการสร๎างเว็บให๎เหมาะกับมือถือจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก การโฟกัสกับ Mobile 
Experience จึงสํงผลตํอธุรกิจ และยอดขายอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎อีกตํอไป 
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๘. เหตุผลหลักๆ ที่คนใช้อินเทอร์เน็ตในปี ๒๐๒๑ 
 ถึงพฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทยที่เปลี่ยนไปเพราะโควิด จะเห็นวํา ๖๓% ออนไลน์เพราะอยากจะ
หาข๎อมูลบางอยําง สํวน ๕๖.๓% บอกวําออนไลน์ เพราะอยากจะติดตํอพูดคุยกับเพ่ือน และคนในครอบครัว 
เหตุผลนี้เป็นเหตุผลใหมํที่มาแรงในชํวงทุกประเทศตํางล็อคดาวตั้งแตํ ๒๐๒๐ ที่ผํานมา 
๙. Search engine Market share ๒๐๒๑ 
 Search engine ทั่วโลกในปี ๒๐๒๑ อันดับ ๑ ได๎แกํ Google ๙๑.๔% อันดับ ๒ ได๎แกํ Bing ของ 
Microsoft ๒.๗% 
๑๐. Search behaviours ๒๐๒๑ 
 ๙๘% เสิร์จด๎วยการพิมพ์ข๎อความ 
 ๔๕.๓% เสิร์จด๎วยการพูดหรือใช๎เสียงสั่งการ 
 ๔๔.๘% เสิร์จหาแบรนด์ที่สนใจบนโซเชียลมีเดีย 
 ๓๒.๙% อัพโหลดรูปภาพที่อยากรู๎เข๎าไปเพื่อให๎ระบบไปค๎นหาให๎ตํอไป 
๑๑. พฤติกรรมการพูดเพื่อสั่ง Voice Interface แยกตามอายุ และเพศในปี ๒๐๒๑ 
 จะเห็นวําเป็นที่นิยมในหมูํคนรุํนใหมํอายุน๎อย แล๎วก็คํอยๆ ลดหลั่นลงมาตามชํวงวัยอยํางเห็นได๎ชัด 
สํวนเพศที่ใช๎บํอย ก็จะเป็นผู๎ชายมากกวํา ที่คนอายุน๎อยใช๎มากกวําก็เพราะวําพวกเขาเกิดมาในวันที่เทคโนโลยี
การตอบโต๎ด๎วยเสียงนั้นพร๎อมกวําวันแรกที่มันเปิดให๎ใช๎งาน  
๑๒. คนไทย ๔๗% ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการท างาน 
 จะเห็นวําคนไทยใช๎โซเชียลมีเดียไมํใชํแคํเพ่ือเลํนผํอนคลายหาความบันเทิง แตํยังใช๎เพื่อเรื่องงานอยําง
จริงจังกวํา ๔๗% เลยทีเดียว ทั้งท่ีคําเฉลี่ยทั่วโลกอยูํแคํ ๔๐.๔% เทํานั้น  

 
จากภาพ อันดับการใช๎ Social media ของไทย ที่นักการตลาดออนไลน์ไทยต๎องรู๎ เพ่ือจะได๎เอาไป

ปรับใช๎กับแผนการตลาดของตัวเองได๎ วําควรจะเพ่ิม หรือลดงบชํองทางไหนบ๎าง หรือพัฒนาตลาดในด๎านใด 
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อาชีพมาแรงในยุค business disruption 
1. งานอิสระตํางๆ ๑๒.๗๖% 
2. งานโลจิสติกส์, ซัพพลายเชนส์ และขนสํงเดลิเวอรี่ ๑๐.๓๒% 
3. งานที่ใช๎ภาษาตํางประเทศ ๑๐.๒๙% 
4. งานอีคอมเมิร์ชและค๎าขายออนไลน์ ๙.๖๑% 
5. งานที่เก่ียวข๎องกับไลฟ์สไตล์คนอยูํบ๎าน ๘.๘๒% 
6. งานในการให๎บริการลูกค๎าทางโทรศัพท์ ๗.๓๕% 
7. งานกลุํมสุขภาพและยา ๕.๘๘% 
8. งานสอบในรูปแบบ E-Leaning ๕.๖๓% 
9. งานด๎านไอที ๔.๔๑% 

10. งานการตลาด ออนไลน์-ออฟไลน์ ๔.๓๙% 
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วิทยากร โดย อาจารย์เพทาย เชื้อพูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ( IT 
Management) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. การท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ประโยชน์ของการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. องค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ออนไลน์ vs ออฟไลน์ พัฒนาคูํธุรกิจโตไว 
๕. วิเคราะห์ตลาด สร๎างมาตรฐานธุรกิจ 
๖. เพ่ิมศักยภาพการสํงเสริมการค๎าปลีกพาณิชย์ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจ O๒O ในประเทศไทย 
O๒O Marketing คืออะไร?  
O๒O Marketing คือ ธุรกิจแบบ Online to Offline ซึ่งเป็นการผสมผสานระหวํางข๎อดีของการขาย

ของบนของโลกออนไลน์ และน าจุดแข็งของการขายแบบออฟไลน์เอาเข๎ามาชํวยยกระดับการบริการบนโลก
ออนไลน์ เพื่อเพ่ิมยอดขายให๎มากยิ่งขึ้น 

ข้อดีต่อแบรนด์ 
- เพ่ิมยอดขายให๎มากข้ึนทั้งในชํองทางออนไลน์และออฟไลน์ 
- ควบคุมมาตรฐานการบริการได๎อยํางดีเยี่ยม 
- ตอบโจทย์การช๎อปปิ้งออนไลน์ของผู๎บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

“พาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) และการท าตลาดออนไลน์ 
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- เก็บข๎อมูลเพื่อน าไปพัฒนาแผนการตลาดให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ได๎อยํางคงที่ 
ข้อดีต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
- มีตัวเลือกในการซื้อสินค๎าท่ีมากขึ้น หลากหลายชํองทาง 
- ได๎รับการบริการและข๎อมูลที่เหมือนกันจากทุกชํองทางการขาย 
- สะดวกสบายด๎วยการช๎อปออนไลน์ที่สํงสินค๎าให๎ถึงหน๎าบ๎าน 
- สามารถซื้อสินค๎าได๎จากทุกชํองทางและได๎รับการบริการแบบเดียวกัน 

ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) 
e-Wallet คืออะไร? 
e-Wallet มีชื่อเรียกอยํางอ่ืนวํา Mobile Wallet หรือ Digital Wallet คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ สามารถใช๎งานโดยการเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข๎าแอพพลิเคชั่น ซึ่งไมํมีก าหนดขั้น
ต่ า การใช๎จํายด๎วย e-Wallet นั้นเป็นการใช๎จํายเงินผํานโทรศัพท์มือถือ สามารถใช๎จํายเงินที่จุดช าระตํางๆ เชํน 
ซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟฟ้า ร๎านกาแฟ โดยต๎องเป็นร๎านค๎าท่ีมีการเชื่อมตํอระบบไว๎ นอกจากนี้ยังสามารถใช๎ซื้อ
สินค๎าออนไลน์ โอนเงินให๎บัญชีอ่ืน และเติมเงินในเกมส์ออนไลน์ก็ได๎เชํนกัน 
 ข้อดีของ e-Wallet 

๑. เพียงมีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนก็ใช๎ได๎ 
๒. ช าระคําสินค๎าได๎สะดวกและรวดเร็ว เพียงสแกนกับเครื่องที่ร๎านค๎า 
๓. หักเงินผํานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได๎ 
๔. ไมํต๎องพกเงินสดจ านวนมาก 
๕. มีการสะสมแต๎ม สํวนลด หรือได๎เงินคืน 
ข้อควรระวังในการใช้งาน 
๑. ร๎านค๎าหลายร๎านยังไมํรับช าระเงินด๎วยระบบ e-Wallet 
๒. ผู๎ให๎บริการบางแหํงยังไมํสามารถท าให๎โอนเงินเข๎าธนาคารได๎ 
๓. ควรเติมเงินเทําที่จ าเป็นต๎องใช๎เพื่อลดโอกาสที่เงินสูญหายหากมีผู๎อ่ืนน าไปใช๎ 

ตัวอย่าง e-Wallet ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 

 
   

๑. TrueMoney ๒. Rabbit Line Pay ๓. Airpay ๔. mPAY 
 
ในอนาคต e-Wallet จะมีสํวนส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราอยํางมาก เพราะผู๎ให๎บริการตํางๆ ก็พัฒนาเพ่ือให๎
ระบบกระเป๋าเงินมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยแตํละแหํงก็มีเงื่อนไขการให๎บริการและข๎อดีข๎อด๎อยแตกตํางกัน
ไป ดังนั้นควรเลือกผู๎ให๎บริการที่เหมาะสมกับการใช๎งานของเรามากที่สุด 
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วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
 ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เข๎าฝึกอบรม ดังนี้ 

 
 

วิทยากร โดย อาจารย์พรพิมล เกียรติสิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (IT 
Management) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ท า pretest ก่อนเรียน  
1. กิจกรรมฝึกทักษะ การสร้างและใช้งาน Dynamic Links 

 
Dynamic Links คือ โปรมแกรมที่ใช้สร้างลิงก์เดียวที่จัดการได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดลิงก์บน

เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีของโทรศัพท์มือถือสามารถเปิดไฟล์โดยไม่ต้องติดตั้งแอพ และยังสามารถ
เปลี่ยน URL หรือ แก้ไข/เปลี่ยนไฟล์ปลายทางได๎โดยไมํกระทบกับลิงค์ท่ีแชร์ไป 

2. กิจกรรมฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม kahoot 

 

โปรแกรม Kahoot คือ โปรแกรมเพ่ือการศึกษา เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนและใช้งานการเรียน             
การสอน ช่วยให้สนุกกับการเรียน โดยประเมินผลผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความ
คิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่น การตอบค าถาม การอภิปราย หรือ            
การ ส ารวจ ค าถามจะแสดงขึ้นจอหน้าห้อง และให้นักเรียนตอบค าถาม ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย โปรแกรม 
Kahoot มีจุดเด่นดังนี้ 

1. ไม่จ าเป็นต้องโหลดลงมือถือ เป็นโปรแกรมที่มีเพียงอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ โดยเข้าไป
ที ่https://kahoot.com/ เพ่ือสร้างข้อค าถาม และเข้าไปที่ https://kahoot.it/ เพ่ือเข้าเล่น
หรือตอบค าถาม 

2. เป็นโปรแกรมท่ีใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม เพียงมีแค่อินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
3. เป็นโปรแกรมเพ่ือการศึกษา สามารถท าแบบสอบถาม ค าถาม หรือใช้เพ่ือการอภิปราย 

ส ารวจ และที่ส าคัญใช้งานฟรี แต่แพ็กเก็จฟรีจะจ ากัดจ านวนผู้เล่นได้เพียงครั้งละ ๑๐ คน/
ครั้งเท่านั้น 

4. สามารถตั้งค าถามเป็นรูปภาพ และ หลากหลาย เช่น True or False, Multiple-choice, 
Type Answers, Puzzles, Polls, Slides, Word Clouds, Open-ended, Brainstorm 
Questions 

 
 
 
 
 

“กิจกรรมฝีกทักษะ (workshop) การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางดิจิทัล”  
 

https://kahoot.com/%20เพื่อ
https://kahoot.it/


 

รายงานผลการฝึกเข้ารับการอบรมทักษะบุคลากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน                                                                                8 
 

 

5. มีระบบสรุปคะแนนเมื่อสิ้นสุดการตอบค าถาม จุดนี้ช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้น 
6. มีโหมดค าถามจ านวนมากให้ผู้เล่นได้สนุกกับมัน 
7. สามารถดูตัวอย่างค าถามก่อนได้  
8. สามารถตั้งระยะเวลาในการตอบค าถามได้ (ในกรณีท่ีถามค าถามที่ต้องใช้เวลาในการคิด 

สามารถให้เวลาผู้เล่นได้นานถึง ๔ นาที) และ มีคลังค าถามเตรียมไว้ให้ เพียงแค่เริ่มพิมพ์
ค าถาม ก็จะมีค าถามแนะน าขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้การสร้างแบบสอบถามเร็วขึ้นถึง ๓ เท่าเลย
ทีเดียว  

3. กิจกรรมฝึกทักษะ การใช้งานเว็บไซต์ slidesgo และการฝึกทักษะการใช้งาน slidesgo บน 
PowerPoint 

 

 
 

Slidesgo เป็นเว็บไซต์โหลด Template PowerPoint ฟรี แถมมีตัวเลือกให๎โหลดหลากหลายประเภท 
หรือในโปรแกรม PowerPoint ก็สามารถโหลด Template มาใช๎ได๎ Slidesgo มีไฟล์ Template ให๎โหลดทั้ง
แบบ PowerPoint (pptx) และ Google Slides มีเมนูให๎เราเลือกปรับ Filter รูปแบบสไลด์ตามท่ีเราต๎องการ
และตรงการงานน าเสนอของเรา  

4. กิจกรรมฝึกทักษะ การสร้าง QR Code ผ่านเว็บไซต์ https://www.qrcode-monkey.com/ 
 

 
โปรมแกรม qrcode-monkey คือ เครื่องมือสร๎างรหัส QR แบบออนไลน์ฟรีที่ได๎รับความนิยมมาก

ที่สุดโดยสร๎างรหัส QR แล๎วกวําหลายล๎านรหัส ความละเอียดสูงของรหัส QR และตัวเลือกการออกแบบที่มาก
ประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนสี รูปรําง และใสํโลโก๎/ภาพขนาดเล็กท่ีคิวอาร์โค๏ดได๎ด๎วย  

 

 

 

https://www.qrcode-monkey.com/
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5. กิจกรรมฝึกทักษะ การสร้างและตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Canva  

 
โปรแกรม Canva เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่อยูํในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่จะชํวยผู๎ใช๎ในเรื่องของการ

ดีไซน์งานตําง ๆ ที่ไมํใชํแคํสไลด์พรีเซนเทชั่นอยํางเดียว แตํจะชํวยเหลือทุกงาน Artwork เทําท่ีจะเป็นไปได๎เป็น
โปรแกรมส าหรับสร๎างสื่อการน าเสนอหลากหลายรูปแบบ เชํน Presentation, Poster, Card, Resume, 
Certificate, Infographic เป็นต๎น ซึ่ง Canva นั้นจะมีขนาดมาตรฐานให๎เลือกหรือ ผู๎ใช๎สามารถก าหนดขนาด
เองได๎ Canva ใช๎งานงําย สวยงาม ใสํภาพ ตกแตํง เพลง และอ่ืนๆ 

 

 
 

 ท า posttest  หลังเรียน 
 

 
 

ชมวิดีโอ >> 
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วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔   

 ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เข๎าฝึกอบรม ดังนี้ 
 
 

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารย์ประจ ากลุํมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การบรรยาย ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลและสื่อ
สังคมออนไลน์  

 การบรรยาย การท าการค๎าออนไลน์ และตลาด
การค๎าในอนาคต 

 การบรรยาย Additive Manufacturing การผลิต
ทีม่ีความทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต๎องการลูกค๎าเฉพาะราย ได๎ในปริมาณมาก 

 การบรรยาย Augmented Reality การสํงข๎อมูลเสมือนจริงผํานอุปกรณ์ 
 การบรรยาย ด๎านการสื่อสารและโทรคมนาคม อดีต-ปัจจุบัน 
 การบรรยาย แนวโน๎มเทคโนโลยีที่สํงผลให๎เกิดความยั่งยืน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเริ่มต๎นประกอบธุรกิจ 

  - พระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 (กฎหมาย E-Payment) 
- พ.ร.บ.วําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- พ.ร.บ.วําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- พ.ร.บ.คุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล 
- พ.ร.บ.วําด๎วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
- การค๎ุมครองผู๎บริโภค 
- การขอใช๎เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 ๑๕.๑๕  น. พิธีปิดการอบรมและรับเกียรติบัตร 

“หลักสูตรการสร้างทักษะผู้ประกอบการและด าเนินธุรกจิด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Entrepreneurship)”  
 


