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บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร 
เรือ่ง     : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผูจ้ดัทำ  : นายกษิพัฒ ภูลังกา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) เพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ในการดำเนินงานการพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล มีผู้เข้ารับการ

อบรมและผ่านการฝึกอบรมจำนวน 8,429 ประกอบด้วยวิทยากรแกนนําระดับจังหวัด (ครู ก) จำนวน 

77 คน วิทยากรแกนนําระดับอำเภอ (ครู ข) จำนวน 928 คน และวิทยากรแกนนําระดับตำบล (ครู ค) 

จำนวน 7,424 คน รวมทั้งสิ้น 8,429 คน  ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงาน

ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานแบบออนไลน์(DMIS61 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้า

รับการอบรม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 700 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 729 คน สรุปได้ว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.37 เพศชาย คิดเป็น 

ร้อยละ 36.63 มีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.85 รองลงมามีอายุระหว่าง 

41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.97 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.22 มี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.78 และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดประกอบ

อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากรมีความชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.83) รองลงมา คือ  วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้ชัดเจน มีค่าความพึง

พอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.15 (ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) และวิทยากรมี

ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ตามลำดับ  



จ 
 
มีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.87) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่สะอาดและเหมาะสม มีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) รองลงมา คือ ความ

พร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) ตามลำดับ 

มีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

0.84) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) ตามลำดับและมีความรู้ความเข้าใจ

หลังเข้ารับการอบรม ที ่กลุ ่มตัวอย่างประเมินตนเอง มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สำหรับกิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ดำเนินการ

อบรมกลุ่มเป้าหมาย โดย กศน.ตำบลนั้น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 234,251คน และผู้จัดทำได้

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 คน จาก 18 กลุ่มจังหวัดที่เข้ารับการอบรม กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 2,079 คน สรุปได้ว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.40 เพศชาย คิดเป็น  

ร้อยละ 31.60 ช่วงอายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.94 รองลงมามีอายุระหว่าง  

20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.57  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.02 อายุระหว่าง  

41 - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.02 และมีอายุ 51 ปี-7ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.46 ตามลำดับ  ส่วนใหญ่

มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.28 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.08 

และสูงระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ประกอบ

อาชีพ รับจ้าง/แรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 34.49  รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็น

ร้อยละ 24.10  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

คิดเป็นร้อยละ 12.03  ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 7.74  

และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.29 ตามลำดับ 



ฉ 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.55 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ วิทยากรให้

ความรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาในหลักสูตร มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) รองลงมา คือ หลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมน่าสนใจ มีค่า

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และ

วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้ชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.60 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) ตามลำดับ  

มีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.81) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มี

ค่าความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ ากับ 4.57 (ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) 

รองลงมา คือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.36 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และสถานที่สะอาดและเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ตามลำดับ  

มีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.74 (ส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.73) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) ตามลำดับและมีความรู้

ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนเข้ารับการ

อบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

กิจกรรมพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล วิทยากร กศน.ในฐานะผู้

เข้ารับการอบรมจากวิทยากรหลักได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 

 1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในจัดการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 

 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. สนับสนุนด้านงบประมาณหรือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการอบรม 



ช 
 
 4. ผลิตสื่อวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด  

 5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 6. จัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับวิทยากร 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. วิทยากรที่ผ่านการอบรมมาแล้วลาออก หรือโอนย้าย ควรจัดทำสื่อเป็นชุดการ

อบรมพร้อมคู่มือวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 

 

กิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
  1) ความเร็วอินเทอร์เน็ต ช้า และไม่เสถียร ควรปรับปรุงให้เร็วและเสถียรขึ้น 
  2) ความแตกต่างระหว่างวัยและการเรียนรู้ไม่เท่ากันควรจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีวัย

และการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน 
  3) อุปกรณ์สื่อสาร (Smartphone) แตกต่างกันควรจัดกลุ่มผู้เรียนและมีวิทยากร

ผู้ช่วยเพิ่มขึ้น 
  4) ช่วงเวลาที่อบรมอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ควรจัดช่วงนอกเวลาเก็บเกี่ยว 
  5) การเดินทางไม่สะดวก ระยะทางไกล  
  6). จัดอบรมหรือให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไปคือ 
  1) การถ่ายภาพ 
  2) การใช้ Facebook หัวข้ออ่ืนๆ 
  3) การทำคลิปวีดีโอ ลงใน YouTube (YouTuber) 
  4) การค้าขายออนไลน์ 
  5) ). เพ่ิมหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ 

ในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรการค้าขายหรือหลักสูตรเพื่อการทำอาชีพ หลักสูตรการ
หารายได้จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในจัดการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. สนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการอบรม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 

 4. ผลิตสื่อแนะนำการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด  
 5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
 6. พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการ และสร้างความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
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คำนำ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้น

เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินโครงการ และเป็น

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประเด็นการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้อง สำหรับขยายผลและ

ขับเคลื่อนโครงการ การจัดอบรมประชาชนในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ให้ขยายวงกว้างขึ้น 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้

ในการส่งเสริมชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายใน

ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขาย ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้

ของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

การจัดทำรายงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนที่ร่วมสะท้อนและให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดทำ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัล

ชุมชน ให้สามารถหยั่งราก ขยายผลและเติบโต เพื่อเป็นกลไกลส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 

 

นายกษิพัฒ  ภูลังกา 

        ผู้จัดทำ 
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บทที ่1 
บทนำ 

 

1.1 ความเปน็มาและความสำคัญ 
ประเทศไทย 4.0 คือ แบบอย่างที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) มีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ 

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และรายได้ที่

สูงขึ้นในทุกภาคส่วน ผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็น

ประเทศที่มั ่นคง มั่งคั ่งและยั่งยืน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นในปีงบประมาณ 2558-2559 โดยจัดให้มี

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือหลักของการพัฒนา และจัดการความรู้ของ

ชุมชน สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาแทนแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการตาม

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลาย

มาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่ง

จะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ

และได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์” 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ภายในงานดิจิทัลไทยแลนด์ ณ ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

ยุทธศาสตร์ที ่สำคัญได้แก่ การสร้างสังคมคุณภาพที ่ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและ 
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ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมจึงร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และใช้งาน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคประชาชนในวงกว้าง รวมถึงการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ชุมชนที่สร้างสรรค์และยั่งยืนซึ่งขอบเขตความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  จะรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรในระดับตำบลสามารถเป็นวิทยากรหรือผู้

อำนวยให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน กศน.ตำบล รวมถึงการขยายผลไปยังระดับ

หมู่บ้าน โดยประชาชนที่ผ่านการพัฒนาจะมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครับครัว (รายละเอียดตามภาคผนวก ง ) 

 

 
 

รูปภาพที่ 1. 1 ภาพแสดงการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนขึ้นใน กศน.ตำบล จำนวน 7,424 แห่ง 

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ กศน.ตำบลในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน นายสุรพงษ์ 

จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มอบหมายให้
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ผู้จัดทำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้

เกิดขึ้นภายใน 3 ปีตามข้อตกลง ผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงกั บบทบาท

หน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษา และดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  

จากรายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้

สรุปผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 1) กิจกรรมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ กศน. ( ครู ก) จำนวน 171 

คน วิทยากรแกนนำ กศน. ( ครู ข ) 1,453 คน วิทยากรแกนนำ กศน. ( ครู ค) 7,452 คน  2) 

ดำเนินการขยายผลในชุมชนโดยผ่าน กศน.ตำบล ภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางจำนวน 5 หลักสูตร

ได้แก่ 1) ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจกับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที ่ปลอดภัย มีความเข ้าใจกฎ  ระเบียบ มารยาทในการใช ้เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  3) การใช ้งาน 

สมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  4) การใช้งานแอพพลิเคชั่นและ

เว็บไซต์ และ 5) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การซื้อขายสินค้าผ่านระบบตลาดออนไลน์  

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 352,282 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการอบรมและ

วิทยากร พบว่า โครงการนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ควรดำเนินการโครงการ

อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ รัฐควรสนับสนุนโครงสรา้ง

พื้นฐาน เช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่

วิทยากรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตั ้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื ่อทำ

แผนการจัดอบรมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในแต่ละพื ้นที ่ เช่น ฤดูเก็บเกี ่ยวผลิตผลทาง

การเกษตร สภาพการเดินทางในฤดูฝน เป็นต้น การดำเนินงานในครั ้งนี ้ ร ัฐบาลได้สนับสนุน

งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 139,842,400 บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้ปรับแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสถานศึกษา ในการ

ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ตามหลักสูตรแกนกลาง 5 หลักสูตร 

เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากรายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน  กศน. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู ้เข้ารับการอบรม จำนวน 316,953 คน สามารถนำไปประกอบ

อาชีพได้ 42,000 คน และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงาน กศน. ได้ขยายความร่วมมือกับ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพานิชย ์ กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการส่งเสริม

เศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ตำบล ใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิตอลในการส่งเสริมในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร 2) สนับสนุนและส่งเสริม

เกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มสตาร์ตอัพในชุมชนท้องถิ่น ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา 

องค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนากระบวนการผลิตกระบวนการจัดจำหน่าย  3) สนับสนุน

และส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ตำบล  ในแต่ละ

ชุมชน ท้องถิ่น รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซโดยใช้หลักการตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ในการทำการค้าออนไลน์ 4) บูรณาการในการประสานความร่วมมือ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงงานข้อมูลในลักษณะที่เป็นองค์รวม สร้าง

ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจในชุมชน ท้องถิ่นและการทำ

ธุรกรรมออนไลน์ และผลักดันให้มีการรวมกลุ ่มอาชีพ เพื ่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร 5) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

บันทึกความร่วมมือนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก จ ) 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำข้อเสนอแนะของผู้

เข้ารับการอบรมและแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา นำมาพัฒนาได้แก่ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อประกอบ

ในการจัดอบรม ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณาเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตการอบรมที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรรู้และเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอและเพ่ิมหลักสูตรการค้า

ออนไลน์(e-Commerce) ตามท่ีผู้เข้ารับการอบรมเสนอ 

ดังนั้น เพ่ือสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการ

ศึกษา รวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ สรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นสารสนเทศประกอบการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงค์ 
1. เพื ่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพื่อรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 ขอบเขตการรายงาน 
1 ประเด็นการรายงาน 

 1.1 ผลการดำเนินงานของโครงการ 

 1.2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

 1.3 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 

  1.1 เอกสารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม 

  1.2 แบบรายงานจากระบบรายงานผลการดำเนินการโครงการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (DMIS61) 

  1.3 ผู้เข้ารับการอบรม 

  1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1.4 นยิามศัพทเ์ฉพาะ 
โครงการ หมายถึง โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง สถานที่ ที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จัดตั้งขึ้นตาม

นโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนตอบสนองต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ กศน.ตำบล 

กศน.ตำบล หมายถึง หน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวง ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กลุ่มสำนักงาน กศน.จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร หมายถึงกลุ่มของสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครที่รวมกันเพ่ือประสาน 

เชื่อมโยง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งปันทรัพยากร

ร่วมกัน ตามประกาศสำนักส่งเสริมการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง จัดตั้งกลุ่ม

สำนักงานและแต่งตั้งประธานสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

 1. กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี 

 2. กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ชัยนาท 

อ่างทองและสิงห์บุรี  

 3. กลุ่มเบญจบูรพา ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 

 4. กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 

ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

 5. กลุ่มสมุทรคีรี ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

 6. กลุ ่มอ่าวไทย ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช ุมพร 

นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

 7. กลุ่มอันดามัน ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ 

และตรัง 

 8. กลุ่มชายแดนใต้ ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา

และนราธิวาส 

 9. กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและ

ระยอง 

 10. กลุ่มภูธานี ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลยและ

หนองบัวลำภู  

 11. กลุ่มสนม ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

และบึงกาฬ 

 12. กลุ่มร้อยแก่นสาร ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด 

มหาสารคามและกาฬสินธุ์ 
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 13. กลุ ่มสามเหลี ่ยมมรกต ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร 

 14.กลุ่มปราสาทหิน ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์

บุรีรัมย์ และชัยภูมิ 

 15. กลุ่มหลายดอย ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง และลำพูน 

 16. กลุ่มอิงดอย ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัด พะเยา น่าน เชียงราย และ

แพร่ 

 17. กลุม่ห้าขุนศึก ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ 

 18. กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร 

พิจิตร และอุทัยธานี 

 19. กลุม่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 

ครู ก หมายถึง บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรส่วนกลาง และผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรแกนกลางในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

ครู ข หมายถึง บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอ/เขต ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ครู ก และผ่านการอบรมตามหลักสูตรแกนกลางใน

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

ครู ค หมายถึง บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอ/เขต ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กศน.ตำบลทีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ครู ก หรือครู ข และผ่าน

การอบรมตามหลักสูตรแกนกลางในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

 

 



 

บทที ่2 
หลกัการ แนวคดิ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีหลักการ แนวคิด และเอกสารเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 2.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 
 2.2 ความหมายของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 2.3 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของ สำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.4 บริบทของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.5 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.6 บทบาทหน้าที ่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  

ตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 2.7 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/

เขต 
 2.8 หน้าที่ของ กศน.ตำบล 
 

2.1 แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. 2559 
รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึง  

ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติมอบหมาย
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
และหลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทาง
สังคมของประเทศและได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์” 

ดิจิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) หมายถึงประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล 
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ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื ่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บรรลุผล จึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
จะมุ ่งพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที ่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกท่ี ทุกเวลา โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและ
ให้มีราคาค่าบริการที ่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้  
ในระยะยาวโครงสร้างพื ้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน 
เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า และประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดย
ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม  

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหา
รายใหญ่ของโลก  

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ และการหลอม
รวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยผลักดันให้ ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทย
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดัน
ธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้ เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิต
สินค้าและบริการ 

2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟือง
สำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล   

3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน 
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต 

4. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขาย สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และ มีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะในการ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ  

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่  
เปิดกว้างและเสรี  

3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่าง สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
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4. เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย 

ทุกที ่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม 

สู่สังคม สูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิด
บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ 
พื้นที่ และภาษา นำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือน เป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ 
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของภาครัฐ โดย
ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และ 
ธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงาน ของ
หน่วยงานรัฐ เข้าด้วยกัน 

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทำงานของรัฐ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือ
รองรับการ พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้
ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงาน
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย 
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2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรใน

สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและ เอกชน เพื่อรองรับความต้องการใน
อนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  
ไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาและ มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์สากล เพ่ือ
อำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทำธุรกรรมออนไลน์
ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใ ช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ งานที่เพ่ิมข้ึนใน
อนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเพื ่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ใน 
ภาคเศรษฐกิจและสังคม 

2. ปรับปรุงกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการ
สร้างความมั ่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถบรรลุผลอย่าง
เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ซึ่งในช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกของ
แผนฯ จะเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับประเทศ โดยมีโครงการเด่น 
ได้แก่ 

1. โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ  
2. โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้

ให้กับชุมชนและขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง  
4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทยเพื่อเข้าสู่ ระบบ

การค้าดิจิทัลและเชื่อมโยงไปสู่ระบบการค้าสากล 
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5. โครงการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

และ super cluster 
6. โครงการพัฒนากำลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) 

เพ่ือให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 
7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างอนาคตให้ธุรกิจ

ไทยในเวทีโลก 
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็น

จุดบริการภาครัฐสู่ชุมชนผ่านระบบดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านบริการ e-learning และบริการการเรียนรู้

ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) 
10. โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ

ดิจิทัล ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
11. โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงาน

ภาครัฐ บูรณาการข้อมูลและระบบงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
12. การผลักดันชุดกฎหมายที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วพบว่ามีกิจกรรมหลาย

กิจกรรมสอคล้องและเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกของ
แผนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 
ฐานรากเพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง โครงการพัฒนา
เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นจุดบริการภาครัฐสู่ชุมชนผ่านระบบ
ดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือ
ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นจุดบริการภาครัฐสู่ชุมชนผ่านระบบดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านบริการ e-learning และบริการการ
เรียนรู้ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม การผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์ สื่อเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ แก่
ประชาชนในระดับตำบลและสอดแทรกความรู ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ใช้ในชีว ิตประจำวันให้
กลุ่มเป้าหมายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ตระหนักรู้
ในข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีดิจิทัลให้กว้างขวางและมากท่ีสุดตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว 
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2.2 ความหมายของเทคโนโลยดีจิิทลั (Digital Technology)  
Yamine และคณะ (2014) ได้นิยามคำว่าเทคโนโลยีดิจิทัลว่า เครื่องมือที่ใช้รับ ส่ง 

ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน โดยสามารถส่งข้อความ ผ่านทาง
อีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในระยะไกล ได้ตัวอย่างเช่น 
Smartphones Tablets 

มนู อรดีคลเชษฐ์ (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยเทคโนโลยี
หลักๆ คือ เทคโนโลยีที่เก่ียวกับอุปกรณ์พกพา (Mobility) ทำให้คนเราทำกิจกรรมอย่างเป็นอิสระจาก
เวลา (Time) และสถานที่ (Space) คือการทำงานและทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีที่ทำให้
เราสามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก (Big data analytics) ทำให้เรารู ้เท่าทัน
เหตุการณ์ทุกด้านและทุกเวลา และเทคโนโลยีที่เกิดบริการ 

สรุปได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้รับส่งข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสื่อสารด้วย
อุปกรณ์พกพาที่สามารถทำงานและธุรกรรม ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความเร็วสูงและปริมาณข้อมูลจำนวน
มากทำให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกด้านและทุกเวลา 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลดำเนินไปอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลัน (Disruption Technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ต้อง
เผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในชีวิตประจำวันมากมาย ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การเดินทาง 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทำงาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ดังนั้นประชาชนจึงควรเรียนรู้และเข้าใจ
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อให้ร ู ้เท่าทันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป ซึ่งเป็นบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชน ให้มีทักษะและความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ผ่านสื่อดิจิทัลทุกประเภทตามความเหมาะสม ซึ่งมีความหมายและองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความหมายสื่อดิจิทัล  
ชลธาร วิริยะพุทธิวงศ์และคณะ (2554) กล่าวว่า สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการนำเอา

ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่ เป็นสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น มาแปลงสภาพ และเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน  

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุมพล (2555) กล่าวว่า ส ื ่อดิจ ิท ัล คือ ส ื ่อที ่มี
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เพ่ือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเฉพาะบุคคล
และเครือข่ายอ่ืนๆ 
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กิติมา สุรสนธิ(2555) กล่าวว่า สื่อดิจิทัล หมายถึง การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นอิสระ 

ได้แก่ อิสระด้านเวลา อิสระทางภูมิศาสตร์ อิสระด้านขนาด อิสระด้านรูปแบบ และอิสระในการผลิต
และ ควบคุมเนื้อหาอิสระเหล่านี้เกิดจากการผสมผสานของระบบโทรคมนาคมเข้ากับระบบสารสนเทศ 
มีลักษณะการจัดเก็บและส่งข้อมูลระหว่างกันแบบดิจิทัล โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ 
อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานซึ่งผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) หรือมีปฏิกิริยาตอบ
กลับ (Feedback) ได้ทันที  

ธันยวัช ว ิเช ียรพันธ์(2557) สื ่อดิจ ิท ัล หมายถึง ส ื ่อที ่ม ีการนำข้อความ กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ มาแปลงสภาพ และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าช่วย  

ดังนั้นสื่อดิจิทัลจึงเป็นสื่อหลักของการดำเนินงานครั้งนี้ที่จะทำให้ประชาชน.ได้นำความรู้
และทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไปใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ ในการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล  
ธันยวัช วิเชียรพันธ์(2557) สื่อดิจิทัลมีองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ชนิด ดังนี้  
 1) ข้อความ (Text) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื ่อดิจิทัล เป็นส่วนที่ 

เกี่ยวกับเนื้อหา มีรูปแบบตัวอักษรและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการ สามารถ
กำหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนำเสนอได้ด้วย ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  

  -ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ พบได้จากการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word Processor 
เช่น Notepad Text Editor Microsoft Word เป็นต้น  

  - ข้อความที่ได้จากการสแกน เป็นข้อความภาพ หรือ Image ได้จากการนำ
เอกสาร ต้นฉบับมาสแกนด้วยเครื่อง Scanner จะได้ออกมาเป็นภาพ 

  - ข้อความ Hyper Text เป็นรูปแบบข้อความที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บ เนื่องจากใช้การ Link ไปยังข้อความหรือส่วนอื่น ๆ ได้  

 2) เสียง (Audio) จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล สามารถเล่นซ้ำได้โดยใช้ 
โปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะ หากสื่อดิจิทัลมีการนำเสียงที ่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื ้อหามา 
ประกอบการนำเสนอก็จะทำให้สื่อดิจิทัลนั้นน่าสนใจ น่าติดตามและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพราะ
เสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมาก
สำหรับสื่อดิจิทัล  

 3) ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 
ภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทต่อสื่อดิจิทัลมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร ดังคำกล่าวที่ว่า 
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“ภาพ 1 ภาพ แทนตัวอักษรนับล้าน” นั่นคือ ภาพจะให้ผลเชิงการเรียนรู้หรือการรับรู้ได้ดีกว่าและ 
สามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าตัวอักษร  

 4) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นภาพกราฟิกที ่เคลื่อนไหวได้เป็นการแสดง 
ขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เห็นความต่อเนื่อง ภาพเคลื่อนไหวสามารถสร้างสรรค์ 
จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมได้ดีมากกว่าภาพนิ่ง  

 5) วิดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก 
องค์ประกอบข้อนี้สามารถนำเสนอข้อความ รูปภาพ ประกอบเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบ
อ่ืนแต่อาจต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างมาก  

3. ประเภทของสื่อดิจิทัล  
ภัทวดี เหรียญมณี(2558) ได้อธิบายว่า สื่อดิจิทัลมีหลายประเภทสำหรับการนำไปใช้งาน

ให้เหมาะสมกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  
 1) เว็บไซต์ (Website) ทำหน้าที่ของสื่อที่กระจายข้อมูลเข้าไปสู่ผู้ใช้บริการที่มีความ 

ต้องการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน และสามารถดัดแปลงหรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว  
 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็น เครื่องมือ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติที่รวดเร็ว ประหยัด เข้าถึงผู้บริโภค และยากต่อการสูญหาย ซึ่ง
ทำให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่มีความเหมาะสมในการทำการตลาดทางตรง  

 3) บล็อก (Blog) มาจากศัพท์คำว่า Web Log คือ การบันทึกบทความของตนเอง 
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องราวส่วนตัวหรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ  

 4) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) คือ การที ่ผ ู ้คน 
สามารถทำความรู้จักและเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  

 5) โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) เป็นสื ่อที ่ใช้สำหรับการทำ 
การตลาดผ่านโปรแกรมการสืบค้นข้อมูล ได้รับความสนใจ เนื่องจากผู้บริโภคที่ค้นหาข้อมูลผ่าน 
โปรแกรมสืบค้นเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสิ่งที่ต้องการ  

 6) วีดีโอออนไลน์ (VDO Online) เป็นหนึ่งในส่วนผสมสำคัญในการทำ Content 
Marketing ในยุคดิจิทัล และช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่สามารถ Engage กับ User รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียได้แทบจะทุกช่องทาง เช่น YouTube Instagram Daily 
motion เป็นต้น  

นอกจากนี้ กันยารัตน์ สมเกตุ (2553) ได้แบ่งประเภทสื่อดิจิทัลตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้ไว้ ดังนี้  
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 1) การเผยแพร่ตัวตน (Identity Network) ใช้สำหรับนำตัวตนและเผยแพร่เรื่องราว 

ของตนเองทางอินเตอร์เน็ต สามารถสร้างอัลบั้มรูปของตนเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสร้างเครือข่ายขึ้น
ได ้

 2) การเผยแพร่ผลงาน (Creative Network) สามารถนำเสนอผลงานของตนเองได้  
 3) การเป็นแหล่งรวมความสนใจตรงกัน ( Interested Network) คือ เป็นการ 

รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน  
 4) การร่วมกันทำงาน (Collaboration Network) เป็นการร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(Software) หรือส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาด 
ใหญ่ที่รวบรวมความรู้ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย หรือปัจจุบันสามารถใช้กูเกิ้ลแมพ 
(Google Maps) สร้างแผนที่ของตัวเองหรือจะแบ่งปันแผนที่ให้คนอื่นได้ใช้ด้วย จึงทำให้มีสถานที่
สำคัญ หรือสถานที่ต่าง ๆ ถูกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับข้อมูลของสถานที่นั้น ๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา  

 5) ความเป็นโลกเสมือน (Gaming/Virtual Reality) ตัวอย่างโลกเสมือน เช่น เกม 
ออนไลน์เซคคอนด์ไลฟ์ (Second Life) เป็นโลกเสมือนจริงสามารถสร้างตัวละครโดยสมมติให้เปน็ตัว 
เราเองขึ้นมาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดินและ 
หารายได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

 6) การเข้าถึงระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม (Peer to Peer) เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ 
กลุม่หนึ่งกับผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งโดยตรง  

จากความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของสื ่อดิจิทัลเบื้องต้นผู ้จัดทำได้นำสื่อ
ประเภทต่างๆเช่น เว็บไซต์(Website) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) 
โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) วีดีโอออนไลน์(VDO Online) มาเป็นองค์ประกอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก่ประชาชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที ่สนับสนุนโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ผ่าน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตของตนเองมาเข้ารับการอบรม 

 
2.3 โครงการสรา้งเครอืขา่ยดจิิทลัชมุชนระดบัตำบล ของ สำนักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารใน ภาคผนวก ก.) 
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2.4 บรบิทของสำนักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงาน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 มีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างของหน่วยงานดังรูปภาพที่ 2.1 

 

รูปภาพที่ 2. 1 โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย. 

 
 
 จากรูปภาพ 2.1  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 15 แห่ง สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจำนวน 76 แห่ง สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครจำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการ
การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัยอำเภอ(สถานศึกษา) จำนวน 878 แห่ง  



19 
 

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต(สถานศึกษา) จำนวน 50 แห่ง 
สถานศึกษาขึ้นตรง จำนวน  35 แห่ง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล หรือ กศน.ตำบล  
7,424 แห่งและห้องสมุดประชาชนจำนวน 919 แห่ง  

 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 19,879 คน จำแนก
ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ ข้าราชการพลเรือน 314 คน ข้าราชการครู  2,208 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา 430 คน ลูกจ้างประจำ 633 คน พนักงานราชการ 14,180 คน จ้างเหมาบริการ 2,114 คน 

 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

  1 เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

  2 จัดทำขอเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร แผน และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตอคณะกรรมการ 

  3 สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย  
การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  4 สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ และการเทียบระดับการศึกษา 

  5 สงเสริม สนับสนุน และประสานงานให บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
องคกรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  6 จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรูอื่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่องของประชาชน 

  7 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเป็นอำนาจ
หน้าที่ ของสำนักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2.5 นโยบายและจุดเนน้การดำเนนิงานของสำนักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศัย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ 
 คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็น
ในโลกศตวรรษท่ี 21 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพปัญหา และความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
เพื ่อพัฒนาไปสู ่ความมั่นคงและยั ่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 

 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

 5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้
ของชุมชน 

 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มา
ใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

 7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี ่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
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 8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. หน ่วยงานและสถานศ ึกษาม ี ระบบการบร ิหารจ ัดการท ี ่ เป ็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู ้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

   1.1.2 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบ  
ชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

   1.1.3 จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กำหนด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   1.1.4 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้
และเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนนำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้
ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

  1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
   1.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู ้ไม่รู ้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   1.2.2 พัฒนาหลักสูตร สื ่อ แบบเรียน เครื ่องมือวัดผลและเครื ่องมือการ

ดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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   1.2.3 พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจ
จัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจําเป็นเป็นพิเศษ 

   1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การ
คงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งาน
บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตร
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

  2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

  2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย ด้วยระบบ
ห้องเรียนและการควบคุมการสอบออนไลน์ 

  2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักส ูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนำแบบทดสอบกลาง และ
ระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและ 
มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 

  2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 



23 
 
 3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ให้เชื่อมโยง

และตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
เพื ่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสำหรับกลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ มีทางเลือกในการเรียนรู ้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ รายการตัวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

  3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ผ ่านระบบเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล และช ่องทางออนไลน์ต ่าง ๆ เช ่น YouTube Facebook หรือ 
Application อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครู กศน. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Do It Yourself: DIY) 

  3.3 พัฒนาสถานีว ิทยุศ ึกษาและสถานีโทรทัศน์เพ ื ่อการศึกษา เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku-Band, 
C-Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สาธารณะ (Free ETV) 

  3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้ง
ทางอินเทอร์เน็ตและรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, 
VCD และ MP3 เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

  3.5 สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

2.6 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวัด/
กรงุเทพมหานคร 

1. เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

2. จัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ



24 
 

ศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และความต้องการของท้องถิ่น 
และชุมชน 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

4. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณ ให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และภาคีเครือข่าย 

6. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

และเทียบระดับการศึกษา 
8. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย 
9. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ

ภาคีเครือข่าย 
11. ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน ต ิดตามและรายงานผลการดำเน ินงานตามโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
12. ส่งเสริม สนับสนุนงานนโยบายพิเศษ และงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
13. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.7 บทบาทหน้าที่ของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำเภอ/เขต 
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายเพื ่อจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริในพ้ืนที่ 
5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบ 
7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
8. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
11. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กำหนด 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.8 หนา้ที่ของ กศน.ตำบล 
กศน.ตำบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวง ภายใต้การกำกับของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต โดยหลักการทำงาน กศน. ตำบล นั้นยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและ
การจัดการเรียนรู้ ใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม กศน. ตำบล 
ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ 
กศน. ตำบล ที ่เป็นคนในชุมชน ให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการ
ดําเนินงาน กศน. ตำบล  

กิจกรรมหลักของ กศน. ตำบล 
 1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center) 
  1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันสมัยโดยใช้แบบเก็บข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประมวลผลเป็นรายตำบล จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
และนำมาใช้ในการบริหารจัดกิจกรรม 
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  1.2 จัดทำแผนนพพัฒนาคุณภาพ กศน. ตำบล และแผนปฏิบัติการประจำปี 

นำเสนอแผน ต่อคณะกรรมการ กศน. ตำบล และภาคีเครือข่าย และเสนอแผนให้ กศน. อำเภอ /เขต
พิจารณา อนุมัติ 

  1.3 เสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้ถูกต้องและทันสมัยโดย
เสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน การตลาดชุมชน สินค้าชุมชน ฯลฯ จัดทำข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร แผนภูมิ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

 2. ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center) 
  2.1 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยประสานงาน/วางแผนร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย ในชุมชน เช่นคณะกรรมการชุมชน อบต. พัฒนาที่ดิน สถานีอนามัย พัฒนากรตำบล 
สหกรณ์ ปศุสัตว์ประมง ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน วัด มัสยิด 
โรงเรียน ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมบริการชุมชน รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ของภาคีเครือข่าย ใน
การจัดการเรียนรู้ 

  2.2 เชื่อมโยงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย กับ กศน. ตำบล
โดย ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)(
สอศ.) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (กระทรวงไอซีที) มุมวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต (สสวท.) บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ธนาคารเคลื่อนที่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อำเภอเคลื่อนที่ ฯลฯ พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อสร้างโอกาส การเรียนรู้ให้กับประชาชน 

  2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยจัดทำเว็บไซด์ กศน.
ตำบล ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อกับผู้เรียน/ผู้รับบริการ สืบค้น รวบรวมและการ
เผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

 
 3. ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) 
  3.1 ออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดย 

กศน. ตำบล และกศน. อำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมหรือโครงการ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน. กิจกรรม/โปรแกรม
หรือโครงการควรมีลักษณะที่บูรณาการระหว่างวิถีชีวิต การทำงานและการเรียนรู้ 

  3.2 จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
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   3.2.1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยจัดทำแผนการแก้ปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับ

กลุ่มเป้าหมาย ในตำบลอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ในกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕ - ๕๙ 
ปี เป็นลำดับแรก 

   3.2.2 การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนยกระดับ
การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน เด็กเร่ร่อน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มผู้ย้ายถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ
ประชากรวัยแรงงาน เป็นต้น วางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   3.2.3 การศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จะต้องให้
ความสำคัญและดำเนินการ จัดการศึกษาต่อเนื่องประเภทการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นลำดับแรก
โดย จัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นการเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และอาชีพใหม่ที่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการ ความจำเป็นของผู้เรียนและชุมชน เช่น การป้องกันสาธารณภัย สุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนใช้
รูปแบบ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
การเป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม ของประเทศ เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ เศรษฐกิจ
ชุมชน และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ จัดการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2.4 การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย การส่งเสริมการอ่านโดย จัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ เช่น ครอบครัวรักการอ่าน มุมส่งเสริมการอา่น
ในชุมชน กศน.ตำบลเคลื่อนที่ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กระเป๋าความรู้สู ่ชุมชน หีบหนังสือสู่
หมู ่บ้าน จุดบริการการอ่านชุมชน มุมอ่านหนังสือที ่ท่ารถ ร้านเสริมสวย สถานีอนามัย เป็นต้น 
จัดบริการสื่อ โดยจัดบริการสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (นสพ.) 
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ สื ่อสาธิต สื ่อทดลอง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น บริการ Student 
Channel เพื่อเสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล บริการการศึกษาทางไกล (ETV) ให้กับ
นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป 
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 4. ศูนย ์ช ุมชน (Community Center) จัดและส่งเสร ิมให ้ กศน. ตำบล เป็น

ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนเช่น เวทีชาวบ้าน สภากาแฟ สถานที่พบปะเสวนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม เวทีประชาธิปไตย กีฬา ฯลฯโดยครู กศน.
ตำบลเป็นผู ้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั ้ง อบต. อบจ. เทศบาล ตลอดจน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมทั้งอาสาสมัคร ในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัคร กศน. 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ เยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ในการจัด
กิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

และในปี พ.ศ. 2559 นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ปรับกิจกรรมหลักของ กศน.ตำบล ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศประกอบด้วย 

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
 เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่ง

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาจักร (กอ.รมน.) 

2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) 
 เพื ่อสร้างการเรียรู ้และความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที ่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที ่ในระบอบ
ประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และ

รับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล  
4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐาน
ในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก 

 



 

บทที ่3 
วธิกีารจดัทำรายงาน 

 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

3.1. การวิเคราะห์กรอบการรายงาน 
3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูล 
3.3. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 
3.4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 การวเิคราะห์กรอบการรายงาน 
การรายงานในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้กำหนดกรอบการรายงาน โดยยึดวัตถุประสงค์ของการ

รายงานเป็นหลัก โดยมีกรอบการรายงานดังแผนภูมิ  
 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัล

ชุมชนระดับตำบล ของ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

- ด้านวิทยากร  

- ด้านสถานที/่ระยะเวลา  

- ด้านความรู้ความเข้าใจ  

- ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

- ความคิดเห็น  

- ข้อเสนอแนะที่มี

ต่อสร้างเครือข่ายดิจิทัล

ชุมชนระดับตำบล 

 

- ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ

โครงการสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

 

 

- ปัญหา อุปสรรค  

- ความคิดเห็น 

- ข้อเสนอแนะ 
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จากกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานผู้จัดทำรายงานได้กำหนดประเด็นการรายงานและ

ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตาราง 
 

วัตถุประสงค์ ประเด็น แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ/แนว
ทางการเก็บ

ข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์ 

.1. เพ่ือศึกษาการ
ดำเนินงานโครงการ
สร้างเครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับตำบล 
ของสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

- ด้านวิทยากร  
- ด้านสถานที/่
ระยะเวลา  
- ด้านความรู้ความ
เข้าใจ  
ด้านการนำความรู้ไป
ใช้ 
 

- กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้เข้า
รับการอบรม
ตามโครงการ 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ในลักษณะ
มาตราส่วน
ประเมินค่า 
และเลือกตอบ 
และประเด็น
ปลายเปิดใน
รูปแบบ 
ออนไลน์ 
(Google 
Form) 

 วิเคราะห์
ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
สถิติทดสอบ
สมมติฐาน 

2. เพ่ือเสนอความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินโครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับตำบล
ของสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย ประ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

- ความคิดเห็น 
- ข้อเสนอแนะ 
- ปัญหา อุปสรรค  
 

- ประชาชนผู้
เข้ารับการ
อบรมตาม
โครงการ 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- แบบสอบถาม
รูปแบบ 
ออนไลน์
(Google 
Form)  
- สัมภาษณ์
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

วิเคราะห์
เนื้อหาจัด
กลุ่ม 
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3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

 1.1 กิจกรรมการพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วย 

วิทยากร กศน. (ครู ก ครู ข และครู ค) จำนวน 8,429 คน  

 1.2 กิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนประกอบด้วย ผู้

เข้ารับการอบรม ใน 19 กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดจำนวน 58,620 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้จัดทำคัดเลือกประชากรโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 2.1 กิจกรรมการพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วย 

วิทยากร กศน. (ครู ก ครู ข และครู ค) จำนวน 700 คน  

 2.2 กิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนประกอบด้วย ผู้

เข้ารับการอบรม ใน 19 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน 
 

3.3 เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอื 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

ระดับตำบลของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (แบบสอบถามตาม ภาคผนวก ค) 

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่/ระยะเวลา ด้านความรู้ความ

เข้าใจ ด้านการนำไปใช้ เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ โดยใช้มาตราวัดแบบเรียงลำดับ 

(Ordinal scale) ของระดับความพึงพอใจ ด้วยการอ้างอิงจากมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’s scale) 

ซึ่งเป็นลักษณะคำถาม มีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี

การให้คะแนนดังนี้  
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   ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด   

                  จำนวนชั้น     

 

จ

ำ

น

ว

น

ชั้

น 
 

   ความหมาย        คะแนน 

   มากที่สุด 5 

    มาก 4 

   ปานกลาง 3 

    น้อย 2 

   น้อยที่สุด 1 
  

 โดยใช้วิธีการคำนวณหาความกว้างของชั้น (Interval Class) เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ 

ดังนี้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) 

 

          ความกว้างของชั้น  =         

 

    =
(5 − 1)

5
 

   = 0.8 
 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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3.4 สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในรายงานนี้ ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สถิติ

พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน 
 

 ค่าร้อยละ (percentage) (วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2551 : 283) 

    𝑝 =
𝑓

𝑛
 ×  100 

 

 เมื่อ  𝑝       แทน  ค่าร้อยละ 

        𝑓       แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

        𝑛      แทน ขนาดตัวอย่าง 
 

 ค่าเฉลี่ย (Mean) (วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2551 : 284) 

    x̅ =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

 เมื่อ   x̅       แทน  ค่าเฉลี่ย 

         ∑ 𝑥    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       𝑛       แทน  ขนาดตัวอย่าง 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2551 : 296) 
 

   S. D. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 

 เมื่อ  S.D.     แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑ 𝑥      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      ∑ 𝑥2      แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลัง 

      𝑛         แทน  ขนาดตัวอย่าง 

 

 สถิติทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้ารับการอบรม

ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง โดยใช้ t-test (Dependent Samples) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 :339) 

โดยคำนวณจากสูตร  
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   t = 
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2−(∑ 𝐷)
2

𝑁−1

 

 

 เมื่อ  t          แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤติจากตารางการแจกแจงปกติ 

             เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ  

    D         แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  

    N         แทน จำนวนคู่ของตัวอย่าง 
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3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานผลการดำเนินงานของกศน.ตำบล ภายใต้โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล จากระบบรายงานผลการดำเนินงานแบบออนไลน์(DMIS61) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลผ่าน
ระบบสอบถามความพึงพอใจระบบออนไลน์ และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูล 

 

3.6 การวเิคราะห์ขอ้มลู 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ผู้จัดทำได้นำผลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลผ่านระบบสอบถามความพึงพอใจระบบ
ออนไลน์ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ด้วยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel (Office 365 
for Education ภายใต้ผ ู ้ใช ้งานสำนักงาน กศน.(office.nfe.go.th)) สำหรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเป็นประเด็นปลายเปิด (Open - Ended Form) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา และจัด
หมวดหมู่เนื้อหา (Content Analysis) 

 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนตามกิจกรรมของโครงการได้แก่ 

 

4.1. การพฒันาวิทยากร กศน. เพือ่ขยายผลเศรษฐกิจดิจทิลั 
เป็นการสอบถามความพึงพอใจของวิทยากร กศน.ที่เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจผู ้เข้ารับการอบรม แบบออนไลน์  จากกลุ ่มตัวอย่าง 700 คน มีกลุ ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 729 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ตารางที่ 4. 1 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน เพศ ผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                                      (N = 729) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 267 36.63 
หญิง 462 63.37 

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐาน เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 63.37 เพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 36.  
 

ตารางที่ 4. 2 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน อายุ ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                                      (N = 729) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

อายุ   
ต่ำกว่า 20 ปี 0 0.00 
20 - 30 ปี 429 58.85 
31 - 40 ปี 91 12.48 
41 – 50 ปี 131 17.97 
51 ปีขึ้นไป 78 10.70 
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จากตารางที่ 4. 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน อายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.85 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.97 

และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.48 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4. 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                                           (N = 729) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
ปริญญาตรี 716 98.22 
สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.78 

จากตารางที่ 4. 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.22 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4. 4 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน อาชีพ ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                                           (N = 729) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 729 100 
เกษตรกรรม 0 0.00 
รับจ้าง/แรงงาน 0 0.00 
ธุรกิจส่วนตัว 0 0.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

จากตาราง 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดประกอบอาชีพ 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่/ระยะเวลา ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการนำไปใช้ 

ตารางที่ 4. 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.17 0.83 มาก 
1.2 วิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.14 0.83 มาก 
1.3 วิทยากรให้ความรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาในหลักสูตร 4.09 0.83 มาก 
1.4 หลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมน่าสนใจ 4.12 0.85 มาก 
1.5 ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 4.05 0.84 มาก 
1.6 วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้ชัดเจน 4.15 0.83 มาก 
 เฉลี่ยทั้งหมด 4.12 0.83 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) รองลงมา คือ  วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝ ึกอบรมได้
ชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) 
และวิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 

2.1 สถานที่สะอาดและเหมาะสม 4.12 0.87 มาก 
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.02 0.87 มาก 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.98 0.88 มาก 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.04 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
สถานที่สะอาดและเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.87) รองลงมา คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) 
ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการนำไป

ประยุกต์ใช้ 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
3.1 ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 3.94 0.84 มาก 
3.2 ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดได้ 
3.89 0.84 มาก 

 เฉลี่ยทั้งหมด 3.92 0.84 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจทุกด้าน 3.98 0.86 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่า
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) โดยด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.84) ตามลำดับ และมีควาพึงพอใจในภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.86) 

 
ตารางที่ 4.8 การประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
n คะแนน

เต็ม 
X̅ S.D. t-test 

1 ความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการ
อบรม 

729 5 3.37 1.06 

17.92 
2 ความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการ

อบรม 
729 5 4.00 0.81 
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 จากตาราง 4.8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า t = 17.92 และ ค่า t  จากตารางแจกแจง 

 t = 1.65 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรมที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูง

กว่า ก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
 1) อุปกรณ์สื่อสาร (Smartphone) แตกต่างกันควรจัดกลุ่มผู้เรียนและมีวิทยากร

ผู้ช่วยเพิ่มขึ้น 
 4) ช่วงเวลาที่อบรมยังไม่เหมาะสม(น้อยเกินไป) 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไปคือ 
 1) การถ่ายภาพสินค้า 
 2) การใช้ Facebook หัวข้ออ่ืนๆ 
 3) การทำคลิปวีดีโอ ลงใน YouTube (YouTuber) 
 4) การค้าขายออนไลน์ การตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์  
 5) เพ่ิมหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ ในการ

แสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรการค้าขายหรือหลักสูตรเพื่อการทำอาชีพ หลักสูตรการหารายได้
จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 

 แนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1) วิทยากรที่ผ่านการอบรมมาแล้วลาออก หรือโอนย้าย ควรจัดทำสื่อเป็นชุดการอบรม

พร้อมคู่มือวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรมเพ่ือ

จัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3) พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างความม่ันใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
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4.2. สรา้งความพรอ้มชมุชนผา่นเครอืข่ายศูนยด์จิิทลัชมุชน 
เป็นการสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้า

รับการอบรม แบบออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน มีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม 2,079 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน เพศ ผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                   (N = 2,079) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 657 31.60 
หญิง 1,422 68.40 

 

จากตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.40 เพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 31.60 
 

ตารางที่ 4. 10 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน อายุ ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                   (N = 2,079) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

อายุ   
ต่ำกว่า 20 ปี 768 36.94 
20 - 30 ปี 386 18.57 
31 - 40 ปี 333 16.02 
41 – 50 ปี 333 16.02 
51 ปีขึ้นไป 259 12.46 

จากตาราง 4.10 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ อายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

36.94 รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.57  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 16.02 อายุระหว่าง 41 - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.02 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

12.46 ตามลำดับ    
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ตารางที่ 4. 11 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                             (N = 2,079) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าปริญญาตรี 1,773 85.28 
ปริญญาตรี 272 13.08 
สูงกว่าปริญญาตรี 34 1.64 

 

จากตาราง 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 85.28 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.08 และมีการศึกษาสูงระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4. 12 แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน อาชีพ ของผู้เข้ารับการอบรม 

                                                                             (N = 2,079) 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 501 24.10 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 174 7.74 
เกษตรกรรม 250 12.03 
รับจ้าง/แรงงาน 728 34.49 
ธุรกิจส่วนตัว 341 16.35 
อ่ืน ๆ 85 5.29 

 

จากตาราง 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง/แรงงาน  

คิดเป็นร้อยละ 34.49  รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 24.10  ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 12.03  

ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.74 และอื่น ๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 5.29 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4. 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ

ชัดเจน 
4.38 0.62 

มากที่สุด 

1.2 วิทยากรมีความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา 

4.35 0.60 
มากที่สุด 

1.3 วิทยากรให้ความรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาใน
หลักสูตร 

4.33 0.61 
มากที่สุด 

1.4 หลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมน่าสนใจ 4.32 0.63 มากที่สุด 
1.5 ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 4.16 0.66 มาก 
1.6 วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้

ชัดเจน 
4.33 0.62 มากที่สุด 

 เฉลี่ยทั้งหมด  4.31 0.62 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) รองลงมา คือ วิทยากรมีความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.60) และวิทยากรให้ความรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาในหลักสูตร มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4. 14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 

2.1 สถานที่สะอาดและเหมาะสม 4.33 0.63 มากที่สุด 
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.14 0.70 มาก 
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.11 0.68 มาก 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.19 0.67 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
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สถานที่สะอาดและเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) รองลงมา คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) และระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.68) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4. 15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการนำไป

ประยุกต์ใช้ 

ข้อที่ รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
3.1 ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.25 0.64 มากที่สุด 
3.2 ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดได้ 
4.04 0.73 มาก 

 เฉลี่ยทั้งหมด 4.14 0.68 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจทุกด้าน 4.22 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่า
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) โดยด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.73) ตามลำดับ และมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) 

 

ตารางที่ 4. 16  การประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
n คะแนน

เต็ม 
X̅ S.D. t-test 

1 ความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการ
อบรม 

2079 5 3.45 1.12 

31.98 
2 ความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการ

อบรม 
2079 5 4.20 0.63 
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 จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ พบว่า t = 31.98 และ ค่า t  จากตารางแจกแจง 

t = 1.65 ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรมที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ย 

สูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
 1) ความเร็วอินเทอร์เน็ต ช้า และไม่เสถียร ควรปรับปรุงให้เร็วและเสถียรขึ้น 
 2) ความแตกต่างระหว่างวัยและการเรียนรู้ไม่เท่ากันควรจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีวัยและ

การเรียนรู้ใกล้เคียงกัน 
 3) อุปกรณ์สื่อสาร (Smartphone) แตกต่างกันควรจัดกลุ่มผู้เรียนและมีวิทยากร

ผู้ช่วยเพิ่มขึ้น 
 4) ช่วงเวลาที่อบรมอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ควรจัดช่วงนอกเวลาเก็บเกี่ยว 
 5) การเดินทางไม่สะดวก ระยะทางไกล  
 6). จัดอบรมหรือให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไปคือ 
 1) การถ่ายภาพ 
 2) การใช้ Facebook หัวข้ออ่ืนๆ 
 3) การทำคลิปวีดีโอ ลงใน YouTube (YouTuber) 
 4) การค้าขายออนไลน์ 
 5) เพ่ิมหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ ในการ

แสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรการค้าขายหรือหลักสูตรเพื่อการทำอาชีพ หลักสูตรการหารายได้
จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
1) ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในจัดการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
2) ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรมเพ่ือ

จัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3) สนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการอบรม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 
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4) ผลิตสื่อแนะนำการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด  
5) สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
6) พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และสร้างความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
 
 



 

บทที ่5 
สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) เพ่ือเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในการดำเนินงานการพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลผู้จัดทำได้

วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานแบบออนไลน์

(DMIS61 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่วิทยากร กศน. สรุปได้ว่า 

มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการฝึกอบรมจำนวน 8,429 แบ่งเป็นวิทยากรแกนนําระดับ

จังหวัด (ครู ก) จำนวน 77 คน วิทยากรแกนนําระดับอำเภอ (ครู ข) จำนวน 928 คน และวิทยากร

แกนนําระดับตำบล (ครู ค) จำนวน 7,424 คน  

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 729 คน ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.37 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.63 มีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 20-30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 58.85 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.97 ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.22 มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.78 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากรมีความชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.83) รองลงมา คือ  วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้ชัดเจน มีค่าความพึง

พอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.15 (ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) และวิทยากรมี

ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ตามลำดับ มีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.04 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่สะอาด

และเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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= 0.87) รองลงมา คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) ตามลำดับ

มีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.84) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.94 (ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) 

รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) ตามลำดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สำหรับกิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ดำเนินการ

อบรมกลุ่มเป้าหมาย โดย กศน.ตำบลนั้น มีผู้เขา้รับการอบรมทั้งสิ้น 234,251คน และผู้จัดทำได้

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,000 คน จาก 19 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครที่เข้า

รับการอบรม กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 2,079 คน สรุปได้ว่า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 68.40 เพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 31.60 ช่วงอายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

36.94 รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.57  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 16.02 อายุระหว่าง 41 - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.02 และมีอายุ 51 ปี-7ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

12.46 ตามลำดับ   ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 85.28 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.08 และมีการศึกษาสูงระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.64 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง/

แรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 34.49  รองลงมาประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 24.10  

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 12.03  

ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 7.74  และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 5.29 ตามลำดับ 

ผู้เข้ารับการอบรมความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.55 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ วิทยากรให้ความรู้

ครบถ้วนตามเนื ้อหาในหลักสูตร มีค่าความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.79  
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(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) รองลงมา คือ หลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมน่าสนใจ มีค่า

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และ

วิทยากรตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมได้ชัดเจน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.60 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) ตามลำดับ มีความพึงพอใจต่อสถานที่ มีค่าอยู่ในระดับ 

มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และสถานที่สะอาด

และเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

0.83) ตามลำดับ มีความพึงพอใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.74 (ส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.73) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) ตามลำดับ 

ความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 
กิจกรรมพัฒนาวิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล วิทยากร กศน.ในฐานะผู้

เข้ารับการอบรมจากวิทยากรหลักได้ให้ข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 

 1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในจัดการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 

 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. สนับสนุนด้านงบประมาณหรือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการอบรม 

 4. ผลิตสื่อวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด  

 5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 6. จัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับวิทยากร 
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 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. วิทยากรที่ผ่านการอบรมมาแล้วลาออก หรือโอนย้าย ควรจัดทำสื่อเป็นชุดการ

อบรมพร้อมคู่มือวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 

 

กิจกรรมสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ 
  1) ความเร็วอินเทอร์เน็ต ช้า และไม่เสถียร ควรปรับปรุงให้เร็วและเสถียรขึ้น 
  2) ความแตกต่างระหว่างวัยและการเรียนรู้ไม่เท่ากันควรจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีวัย

และการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน 
  3) อุปกรณ์สื่อสาร (Smartphone) แตกต่างกันควรจัดกลุ่มผู้เรียนและมีวิทยากร

ผู้ช่วยเพิ่มขึ้น 
  4) ช่วงเวลาที่อบรมอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ควรจัดช่วงนอกเวลาเก็บเกี่ยว 
  5) การเดินทางไม่สะดวก ระยะทางไกล  
  6). จัดอบรมหรือให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไปคือ 
  1) การถ่ายภาพ 
  2) การใช้ Facebook หัวข้ออ่ืนๆ 
  3) การทำคลิปวีดีโอ ลงใน YouTube (YouTuber) 
  4) การค้าขายออนไลน์ 
  5) ). เพ่ิมหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ 

ในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรการค้าขายหรือหลักสูตรเพื่อการทำอาชีพ หลักสูตรการ
หารายได้จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือการวางแผนและเตรียมความ

พร้อมในจัดการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
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 2. ควรจัดหาแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กับผู้จัดการอบรม

เพ่ือจัดการอบรมนอกสถานที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หรือกระจายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3. สนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการอบรม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 

 4. ผลิตสื่อแนะนำการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด  
 5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
 6. พัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และสร้างความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
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ตัวอย่างรายงานผลผู้เข้ารับการอบรม 

 
 

เว็บไซต์เผยแพร่รายงายผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
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แบบสอบถามความพงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
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ภาคผนวก จ. 
บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 

การสง่เสรมิเศรษฐกจิผูป้ระกอบการในชมุชนในทอ้งถิน่ 
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ภาคผนวก ฉ. 
คำสัง่และคณะทำงาน 
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ภาพกจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจหลกัสตูร Digital Literacy 
 

 
 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ 
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และวิทยากร ร่วมพิธีเปิดการอบรม 
 



92 
 

ภาพกจิกรรมการอบรมคร ูก หลกัสตูร Digital Literacy และ E-Commerce 

 

 
 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ การอบรมวิทยากร 

(ครู ก) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce 
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