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การท าธุรกิจในยุคดิจิทัล 
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญให้การด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับ

ผู้ประกอบการไม่น้อย เมื่อโลกเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งองกรค์หรือธุรกิจที่ท าอยู่ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยน ทุก
บริษัทจ าเป็นต้องเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เช่น ร้านค้าต่างๆ ต้องท า e-commerce, ธนาคารต้องให้บริการ 
internet banking และปิดสาขาไปหลายแห่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจตน การเปลี่ยนแปลงมีในหลายส่วน 

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้บริโภค Customer Experience  

เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น มีการ
เปรียบเทียบราคา คุณภาพ ผ่านรีวิวบนโซเซียลมีเดีย เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่าจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุด อะไรคือแรงจูงใจ เช่น มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบวิดีโอ หรือ การท ารายการ
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น การสื่อสารกับผู้บริโภค และ Customer touch points  ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, 
Line, Twitter, Instagram, Application, และอีกมากมาย เพื่อการบริการและเข้าถึงผู้บริโภคที่รวดเร็ว 

เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจ 

หลายบริษัทจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเดินทางหรืออยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถท างานได้โดยไม่มีอุปสรรค เช่น ใช้
อีเมล, แชท, วิดีโอคอล เพื่อการติดต่อกับลูกค้า หรือพนักงานในบริษัทกันเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร ในส่วนการท างาน
ร่วมกันก็มีการแชร์ความรู้ผ่านระบบ shared folder, shared doc, shared knowledge เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน นอกจากนี้
การวัดผลต่างๆ ผ่านระบบวิเคราะห์อัตโนมัติจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Analytics) ก็ช่วยให้มีการตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วขึ้น ท าให้ธุรกิจ
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  

เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการท าธุรกิจ  

เครื่องมือท่ีส าคัญในการน ามาใช้ในธุรกิจมีมากมายหลายอย่าง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

●  เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร เช่น อีเมล แชท และวิดีโอคอล โซเซียลมีเดียต่างๆ 
●  เครื่องมือเพื่อการท างานร่วมกัน เช่น shared folder, shared doc 
●  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล เช่น เว็บไซต์, Google Forms, YouTube, โซเซียลมีเดียต่างๆ 
●  เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น Google Analytics 
●  เครื่องมือในการท าการตลาดออนไลน์ เช่น วิดีโอและมีเดียแพลตฟอร์มเช่น YouTube, Line TV โซเซียลมีเดียต่างๆ 

เช่น Facebook, Google+, Instagram  
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สืบค้นด้วย Google Search  
Google Search เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) โดยเข้าไปที่ google.com หากผู้ใช้

ต้องการจะสืบค้นอะไรสามารถพิมพ์ค าหรือข้อความ (Keyword) แล้วกด Enter Google Search ก็จะแสดงเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขึ้นมาทันที ไม่เฉพาะแต่เพียงการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์เท่านั้น Google Search ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพ 
(Images) กลุ่มข่าว (News Groups) และ สารบบเว็บ (Web Directory) 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลทีต่้องการได้จาก Google Search ซึ่งมีเทคนิคการใช้งานสรุปได้ดังนี1้  

●  เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้ค าค้นที่จ าเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด  
●  อาจใช้ค าเดียว หรือหลายๆ ค าก็ได้ เช่น distance learning Thailand (โปรแกรมจะท าการค้นทุกค า และเชื่อมด้วย 

AND โดยอัตโนมัติ) 
●  การใช้ค าค้นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเท่ากัน 
●  โปรแกรมจะไม่ค้นค าประเภท common word เช่น a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แต่ถ้า

ต้องการบังคับให้ค้น จะต้องใส่เครื่องหมาย +น าหน้า เช่น star wars episode +I  
●  อาจบังคับการคน้เป็นวลี โดยการใส่เครื่องหมายค าพูดคร่อม เช่น “star wars episode I” 
●  Google ใช้ stemming technology ในการค้นค าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันกับค าที่พิมพ์เข้าไป เช่น ถ้าค้นค าว่า dietary 

foods จะได้ผลการค้นที่ใช้ค าว่า diet, diets และ food ด้วยเช่นกัน 
●  ถ้าไม่ต้องการให้ค าใด ให้ใส่เครื่องหมาย – น าหน้าค านั้น เช่น beckham -victoria 
●  ปุ่ม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย” เป็นการสั่งให้ค้น และแสดงผลตรงไปที่เว็บไซต์ซ่ึงตรงกับ

ค าค้นมากที่สุด เพียงเว็บไซต์เดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
●  นอกจากการค้นแบบ Basic Search แล้ว อาจเลือกใช้ Advanced Search (การค้นหาขั้นสูง) เพื่อช่วยให้การค้นเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
●  ในกรณีที่ต้องการให้ค้นค าใดค าหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เชื่อมค า (พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น “travel guide” hongkong 

OR singapore 
●  ค้นค าพ้อง ให้ใช้เครื่องหมาย ~ (tilde) เช่น ~anthropologist ผลการค้นจะได้ทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) 

และ archaeonologist (นักโบราณคด)ี 
●  การระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain ที่ต้องการเท่านั้น ให้ใช้ site:<domain name> เช่น ต้องการค้นหาพิพิธภัณฑ์ใน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว  museum site:www.u-tokyo.ac.jp 
●  การค้นข้อมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในช่วงที่ต้องการ ให้ใช้ <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดท้าย> 

ตัวอย่างเช่น The Kingdom of Siam 1300..1800 (ควรระบุหน่วยนับของตัวเลขด้วย เช่น $, kg, km จะท าให้ผลการ
ค้นหาแม่นย ามากขึ้น) 

●  Book Search : ค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยการใช้ค าว่า book about <ค าค้น> ตัวอย่างเช่น book about thai spa 

                                                 
1 "GoogleSearchTechnic - Google Slides." 
https://docs.google.com/presentation/d/1fUM2WbjdyInrUQkYMBniIY7mbRMiMaUD3zGSvksWR-Q/htmlpresent. 
Accessed 15 Jun. 2018. 

https://docs.google.com/presentation/d/1fUM2WbjdyInrUQkYMBniIY7mbRMiMaUD3zGSvksWR-Q/htmlpresent
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●  Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย  ตัวอย่างเช่น 100/2 หรือ 10^5 โดยใช้เครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ 
พิมพ์ค าว่า 5 kilometers in miles (เพื่อถามว่า 5 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์)  

●  ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศ เช่น 100 USD in GBP (เพื่อถามว่า 100 US$ เท่ากับกี่ British 
pounds) หรือพิมพ์ว่า currency of japan in Thai money เป็นต้น 

●  ถามความหมายหรือค าจ ากัดความของค าศัพท์ (definition) ใช้ค าว่า define <ค าค้น> ตัวอย่างเช่น  define 
archaeology 

●  การค้นหาข้อมูลจากไฟล์ชนิดอื่นๆ (file type) ที่ไม่ใช้ htm เช่น pdf, ppt, xls, doc, rtf ให้ใช้ 
filetype:[extension] ตัวอย่างเช่น   digital library filetype:ppt, digital library filetype:doc 

Google My Business2 

Google My Business คืออะไร 

Google My Business คือเครื่องมือฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการว่าจะให้ธุรกิจท้องถิ่นของคุณปรากฏในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของ Google เช่น Maps และ Search  

การคอยดูแลให้ธุรกิจให้แสดงผลบน Google My Business อยู่เสมอจะมีประโยชน์ดังนี ้  

●  ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจคุณง่ายขึ้น 
●  ค้นพบผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ รวมท้ังรูปภาพต่างๆ 
●  ช่วยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับร้าน เช่น เวลาเปิดปิด เบอร์โทร เพื่อให้มีการติดต่อง่ายขึ้น 
●  ช่วยบอกต าแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณ 
●  ข้อมูลธุรกิจของคุณจะปรากฏใน Google Search, Google Maps และ Google+ 
●  มีน่าเชื่อถือขึ้นถึง 2 เท่า หากได้รับการยืนยันบน Google 
●  รวบรวมรีวิวลูกค้าและโต้ตอบกับลูกค้าได้ 
●  ช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่  
●  สามารถโฆษณาผ่าน AdWords Express เพื่อเพิ่มจ านวนคนเข้าชมได้ฟรี 

ขั้นตอนการสมัครใช้และตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ 

1. ลงชื่อสมัครใช ้Google My Business 

ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ 
1. ไปที่ google.com/business และคลิกเริ่มเลยที่มุมขวาบนของเพจ 
2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือสร้างบัญชีหากคุณยงัไม่เคยใช้บริการต่างๆ ของ Google 
3. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณแล้วคลิกถัดไป 

●  หมายเหตุ: คุณเลือกธุรกิจจากค าแนะน าที่ปรากฏขณะพิมพ์ได้ด้วย 
                                                 
2 "Google My Business - Google Support." https://support.google.com/business/answer/6300665?hl=en. Accessed 
15 Jun. 2018. 

https://support.google.com/business/answer/6300716?hl=th&ref_topic=6300675
https://support.google.com/business/answer/6300716?hl=th&ref_topic=6300675
https://business.google.com/create?gmbsrc=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&ppsrc=GMBB0&utm_campaign=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&utm_source=gmb&utm_medium=z
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?dsh=5477399824122189685&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount#FirstName=&LastName=
https://support.google.com/business/answer/6300665?hl=en
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4. ป้อนที่อยู่ของธุรกิจแล้วคลิกถัดไป คุณอาจได้รับแจ้งให้วางเครื่องหมายไว้ที่ต าแหน่งของธุรกิจในแผนที่ด้วย 
●  หากคุณจัดการธุรกิจที่ให้บริการตามสถานที่ ให้ท าตามขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปนี้ 

●  ท าเครื่องหมายในช่องฉันจัดส่งสนิค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือท าเครื่องหมายในช่องซ่อนที่อยู่ของฉัน 
(ที่อยู่นี้ไม่ใช่หน้าร้าน) แสดงเฉพาะเขตพ้ืนที่ – 

●  คลิกถัดไป 
●  เลือกตัวเลือกพื้นที่จัดส่งแล้วคลิกถัดไป 

5. ค้นหาและเลือกหมวดหมู่ธุรกิจแล้วคลิกถัดไป 
6. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือ URL เว็บไซต์ของธุรกิจ 
7. ในการลงชื่อสมัครใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยืนยันการเชื่อมต่อกับธุรกิจนี้โดยคลิกด าเนินการต่อ 
8. เลือกตัวเลือกการยืนยัน 

●  หากยังไม่ต้องการยืนยัน ให้เลือกลองใช้วิธีอื่น แล้วคลิกภายหลัง หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการธุรกิจ ให้หา
บุคคลในองค์กรท่ีได้รับอนุญาตและด าเนินการต่อ 

2. ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ 

ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไร ให้ยืนยันว่าข้อมูลทางธุรกิจถูกต้อง สิ่งส าคัญเมื่อยืนยันข้อมูลทางธุรกิจคือข้อมูลทั้งหมดต้องพร้อม
ปรากฏจริงต่อลูกค้าใน Google 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกภายหลัง 

2. หากคุณจัดการสถานที่มากกว่า 1 แห่ง ให้เปิดเมนู  และคลิกจัดการสถานที่ จากนั้นเลือกสถานที่ที่ต้องการแก้ไข 

3. คลิกข้อมูลจากเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ 

4. คลิกแก้ไข  ข้างสว่นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ละส่วน แล้วป้อนข้อมูลธุรกิจ 

เมื่ออ้างสิทธิ์หรือสร้างรายชื่อเสร็จก็ถึงเวลายืนยันธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจจะมีสิทธิ์ปรากฏใน Google หลังจากที่ยืนยันแล้ว 

3. การยืนยันธุรกจิของคุณ 

การยืนยันช่วยรับประกันความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจของคุณใน Google ธุรกิจที่ได้รับการยืนยันแล้วมีแนวโน้มที่ผู้ใช้จะ
มองว่าน่าเชื่อถือขึ้นถึง 2 เท่า นอกจากนี้การยืนยันยังช่วยปกป้องคุณจากผู้ที่อาจแสร้งท าเป็นตัวแทนของธุรกิจของคุณ คุณจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของ Google ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการยืนยัน 

หากคุณด าเนินการต่อไปยังการยืนยันโดยตรงหลังจากที่ลงชื่อสมัครใช้ คุณจะเห็นข้อความส่งไปรษณีย์ที่มุมซ้ายบนของเพจ 
เหนือแผนที่ที่ปักหมุดธุรกิจของคุณไว้ 

1. หากข้อมูลทางธุรกิจของคุณถูกต้อง คลิกส่งไปรษณีย ์อย่าคลิกยืนยันภายหลังด้านล่าง 

2. ป้อนชื่อของผู้รับไปรษณียบัตรยืนยัน (คุณจะป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้ตามต้องการ) เราจะส่งไปรษณียบัตรไปตามที่อยู่ที่คุณ
ระบุไว้ให้กับธุรกิจของคุณ 

3. คลิกส่งไปรษณียบัตร 

https://support.google.com/business/answer/3038163
https://support.google.com/business/answer/4566671
https://support.google.com/business/answer/4566671
https://support.google.com/business/answer/6300716
https://support.google.com/business/answer/7107242
https://support.google.com/business/answer/7107242
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อาจมีกรณีที่คุณลงชื่อสมัครใช้ Google My Business แล้วหยุดด าเนินการก่อนที่จะถึงช่วงเริ่มต้นกระบวนการยืนยัน ในกรณี
ดังกล่าว ให้ท าดังนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ google.com/business แผงควบคมุ Google My Business ของคุณจะปรากฏขึ้น 

2. ค้นหาแบนเนอร์สีแดงที่ด้านบนของเพจ แล้วคลิกปุ่มยืนยันเดี๋ยวนี้ทางด้านขวา 

3. คุณจะเห็นข้อความส่งไปรษณียท์ี่มุมซ้ายบนของเพจ เหนือแผนที่ที่ปักหมุดธุรกิจของคุณไว้ ยืนยันว่าข้อมูลทางธุรกิจของ
คุณถูกต้อง แล้วคลิกส่งไปรษณีย ์อย่าคลิกยืนยันภายหลังด้านล่าง 

4. ป้อนชื่อของผู้รับไปรษณียบัตรยืนยัน (คุณจะป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้ตามต้องการ) เราจะส่งไปรษณียบัตรไปตามที่อยู่ที่คุณ
ระบุไว้ให้กับธุรกิจของคุณ 

5. คลิกส่งไปรษณียบัตร 

6. เมื่อคุณได้รับไปรษณีย์จาก Google ตามที่อยู่ธุรกิจของคุณ ไปรษณียบัตรจะมีรหัสยืนยันที่ไม่ซ้้ากัน ซึ่งคุณจะใช้ป้อนลง
ใน google.com/business แล้วเลือกตามหมุด หรือสถานที่ในธุรกิจของคุณ เม่ือป้อนรหัสเป็นที่เรียบร้อย ธุรกิจจะได้รับ
การยืนยัน และคุณจะท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ แชร์รูปภาพ และเขียนโพสต์ที่อาจปรากฏใน Google Search, 
แผนที่ และ Google+ ได้ 

7. อาจใช้เวลาราว 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ข้อมูลทางธุรกิจของคุณจะปรากฏใน Google เมื่อข้อมูลแสดงขึ้นแล้ว ให้ตรวจสอบ
รายชื่อ เพียงค้นหาชื่อธุรกิจและเมืองใน Google Search หรือ Maps และดูผลลัพธ์ที่ปรากฏ 

Google AdWords  

เทรนด์การบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนไป3  

การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและการขยายตัวของ 4G ส่งผลให้คนไทยในปัจจุบันกว่า 69 ล้านคนมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
แตกต่างจากเดิม จากที่เคยบริโภคสื่อจากโทรทัศน์เป็นหลักได้เปลี่ยนไปดูสื่อผ่านอุปกรณ์อื่นๆ มากขึ้น โดยข้อมูลจากการส ารวจของ 
UM Wave เมื่อปี 2560 ที่ท าการส ารวจกลุ่มผู้บริโภคอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงความนิยมใน
การเสพสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ดังข้อมูลดังนี้ 4 

                                                 
3 "การเสพสื่อของคนไทยยคุ 4G - IPG CONNECT." 16 Jan. 2017, https://ipg-connect.com/th/thai-consumer-

media-consumption-in4g-era/. Accessed 16 Jun. 2018. 
4 https://ipg-connect.com/th/thai-consumer-media-consumption-in4g-era/ 

https://business.google.com/create?gmbsrc=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&ppsrc=GMBB0&utm_campaign=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&utm_source=gmb&utm_medium=z
https://business.google.com/create?gmbsrc=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&ppsrc=GMBB0&utm_campaign=ww-ww-z-gs-z-gmb-v-z-u~bhc-gmblp1-u&utm_source=gmb&utm_medium=z
https://ipg-connect.com/th/thai-consumer-media-consumption-in4g-era/
https://ipg-connect.com/th/thai-consumer-media-consumption-in4g-era/
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ถงึแมว้่าอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยจะกระจายการเขา้ถงึไปทัว่ทุกภูมภิาค  อย่างไรกต็ามโทรทศัน์กย็งัคงเป็นสื่อหลัก 
และยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชากรได้ดีที่สุด โดยสื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชากรกว่า 98% ซึ่งเท่ากับ 68 ล้านคนหรือของ
ประชากรทั้งประเทศ ส่วนสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอันดับสองได้แก่ แลปท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการเข้าถึงได้ถึง 28 ล้าน
คนหรือประมาณ 41 เป็นสัดส่วนที่เท่ากันกับโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงน่าจะเป็นเหตุผลมาจากการแข่งขันของค่ายมือถือ 3 รายใหญ่ และการ
ขยายระบบ 4G ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า ประชาการไทยยังคงนิยมการใช้ Facebook ถึง 52% หรือประมาณ 36 ล้านคน 
โดยผู้หญิงนิยมการใช้มากกว่าผู้ชายในสัดส่วน 51: 49 โดยกลุ่มที่นิยมมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 -29 ปี ในสัดส่วน 34% 
ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 12-19 ปีที่มีราว 27% กลุ่มอายุ 30-39 ปีมีสัดส่วนการใช้ราว 21%  กลุ่มอายุ 40-49 ปีมีสัดส่วนการใช้อยู่ที่ 11% 
และอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้เพียง 7% เท่านั้น  

สื่อสังคมอันดับ 2 ได้แก่ โปรแกรม Line ซึ่งมีอัตราส่วนการใช้ที่ใกล้เคียงกันที่ 33 ล้านคนหรือประมาณ 48% โดยผู้หญิงเป็น
ผู้นิยมโปรแกรมนี้มากกว่าผู้ชายเช่นกันในสัดส่วนที่ 51:49 ส าหรับกลุ่มอายุที่นิยมใช้ Line สูงสุดก็คือ กลุ่ม 20-29 ปีในสัดส่วน 36% 
ตามมาด้วยกลุ่ม 12–19 ปีที่มี 25%  

สื่อสังคมยอดนิยมอันดับ 3 ได้แก่ YouTube ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ใช้ถึง 30 ล้านคนหรือเท่ากับ 43% โดยผู้หญิงยังให้ความนิยม
สูงกว่าที่ 51:49 ซึ่งกลุ่มที่นิยมสูงสุดก็ยังคงเป็นกลุ่มอายุ 20-29 ปี ที่ใช้ประมาณ 31% ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 12-19 ปีในอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกันที่ 28%  

สื่อสังคมอันดับ 4 ได้แก่ Instagram ยังมีผู้ใช้ในประเทศเพียง 7.8 ล้านคนหรือ 11% ของประชากรทั้งหมด และผู้หญิงยังเป็น
กลุ่มที่ให้ความสนใจมากกว่าผู้ชายคือ 59:41 โดยกลุ่มอายุที่ชอบการใช้ Instagram คือ 20-29 ปี ในสัดส่วนที่สูงถึง 63% ตามด้วยกลุ่ม
อายุ 30-39 ปี ในสัดส่วน 20% ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 12-19 ปีมีการใช้ Instagram เพียง 12% เท่านั้น  
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สื่อสังคมอันดับ 5 ได้แก่ Twitter โดยมีผู้ติดตามเพียง 7% หรือราว 4.5 ล้านคนเท่านั้น โดยผู้ใช้หลักเป็นผู้หญิงที่ซึ่งมีมากกว่า
ผู้ชายอัตราส่วน 55:45 และสิ่งที่แตกต่างคือ กลุ่มอายุที่นิยมใช้เป็นเด็กวัยรุ่นที่มีอายุ 12-19 ปีมีสัดส่วนสูงที่สุด 43% ตามด้วยกลุ่ม 20-
29 ปีที่ 30% ในขณะที่กลุ่มอายุ 30-39 ปีมีเพียง 15% เท่านั้น 

ผลส ารวจของ UM Wave ยังพบว่า ผู้บริโภคอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการบริโภคสื่อโทรทัศน์น้อยลงโดยเหลือเพียง 2.44 ชั่วโมงต่อ
วัน ในขณะที่บริโภคสื่อผ่านแลปท็อป 3.45 ชั่วโมงต่อวัน และใช้สมาร์ทโฟนหรือโมบายล์เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต 3.03 ชั่วโมงต่อวัน 

เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้พบว่า ผู้บริ โภคกลุ่มนี้ใช้เวลากับ Facebook เฉลี่ยถึง 
2.77 ชั่วโมง และมีการใช้ Line ประมาณ 1.92 ชั่วโมงต่อวัน เปิดดู YouTube เฉลี่ย 2.19 ชั่วโมงต่อวัน Instagram 1.25 ชั่วโมงต่อวัน 
และใช้ Twitter 1.29 ชั่วโมงต่อวัน 

และเพื่อเป็นการปรับตัวให้สื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น สื่อโทรทัศน์จึงควรจะใช้
ประโยชน์จากขัอมูลการบริโภคสื่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจโดยปรับเวลาในการน าเสนอคอนเทนท์ให้เหมาะสมและ
แตกต่าง โดยเริ่มจากสื่อโทรทัศน์ก่อน แล้วตามด้วยประเภทหน้าจออื่นๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้ท าให้ต้นทุนของการท าคอน
เทนท์เพิ่มขึ้น แต่กลับช่วยสร้างรายได้มากขึ้นจากการขายโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ และการขายลิขสิทธิ์อีกด้วย 

รู้จักกับ Google AdWords5 

Google AdWords คือ บริการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์  Google ซึ่ ง เป็น Search Engine ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อ
ผู้ประกอบการลงโฆษณาผ่าน Google AdWords นั่นหมายถึงการที่ธุรกิจของเราจะอยู่บนพื้นที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาบนหน้าเว็บไซต์  
Google รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการค้นหา และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เช่น หากธุรกิจของเรา
ขายหมอนสามเหลี่ยม เมื่อมีผู้ค้นหาค าว่า หมอนสามเหลี่ยมบนหน้า Google เราก็สามารถท าให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุด
บนหน้าของผลการค้นหานั้นๆ หรือเมื่อมีผู้อ่านเว็บไซต์ต่างๆ หรือดูวิดีโอบน YouTube อยู่และมีโฆษณาของเราไปปรากฏบนหน้า
เหล่านั้น โอกาสที่ผู้เห็นโฆษณาของธุรกิจของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  

                                                 
5 "เก่ียวกบัศูนยช์่วยเหลือของ AdWords - AdWords ความ ... - Google Support." 

https://support.google.com/adwords/answer/3094231?hl=th. Accessed 16 Jun. 2018. 

https://support.google.com/adwords/answer/3094231?hl=th
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ประโยชนข์อง Google AdWords 

การโฆษณาออนไลน์ให้คุณสามารถก าหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังลูกค้าประเภทที่คุณต้องการ และกรองผู้ที่ไม่ต้องการออกไป 
เมื่อโฆษณาออนไลน์กับ AdWords คุณสามารถใช้วิธีการก าหนดเป้าหมายต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในขณะก าลังค้นหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ทันที 

 

บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ 

ใช้ประโยชน์จากรูปแบบโฆษณาและคุณลักษณะต่างๆ เพื่อปรับแต่งโฆษณาตามเป้าหมายธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปของคุณ 
เช่น เพิ่มปุ่ม "โทร" ที่คลิกได้ลงในโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าโทรหามากขึ้น หรือใช้โฆษณาวิดีโอเพื่อแสดงแบรนด์ของคุณ ต่อไปนี้คือเป้าหมาย
ทางการตลาดทั่วไปที่อาจได้ผลส าหรับคุณ 

●  ด าเนินการบนเว็บไซต์ของคุณ 
●  เยี่ยมชมร้านค้าของคุณ 
●  โทรหาธุรกิจของคุณ 
●  ติดตั้งแอปของคุณ 

ก าหนดเป้าหมายโฆษณาด้วยค าหลัก 

เมื่อคุณโฆษณาโดยแสดงพร้อมกับผลการค้นหาบนเครือข่ายการค้นหาของ Google คุณจะต้องเลือกค าหลักเพื่อช่วยก าหนด
เป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ที่ก าลังค้นหาค าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกว่าจะแสดงโฆษณาในเวลาใดของวัน รวมถึงระบุ
สถานที่และภาษาได้ด้วย 

ก าหนดผู้ชมเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจง 

เมื่อคุณโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แสดงโฆษณา Google (เรียกว่าเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google) 
และ YouTube คุณจะระบุได้เจาะจงมากขึ้นไปอีกด้วยการเลือกอายุของผู้ที่คุณต้องการเข้าถึง ประเภทไซต์ที่พวกเขาเข้าชม และสิ่งที่
พวกเขาสนใจ 

จ่ายเมื่อเห็นผลลัพธ์เท่านั้น 

คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการลงทุนเท่าใด และจ่ายเฉพาะเมื่อมีคนโต้ตอบกับโฆษณาของคุณ เช่น ด้วยการคลิกโฆษณาแบบ
ข้อความ หรือดูโฆษณาวิดีโอของคุณ ราคาเสนอจะขึ้นอยู่กับอะไรก็ตามที่ดีที่สุดส าหรับธุรกิจของคุณ 
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วัดประสิทธิภาพของโฆษณา 

ติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาได้อย่างรวดเร็วและท าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ 

โฆษณาข้ามแพลตฟอร์ม 

เชื่อมต่อกับลูกค้าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งในแอป 

พื้นที่การแสดงโฆษณาของ Google AdWords 

เมื่อคุณโฆษณากับ AdWords โฆษณาของคุณสามารถปรากฏในที่ต่างๆ ทั่วทั้งเว็บ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณก าหนดเป้าหมาย
โฆษณา บุคคลที่คุณเลือกแสดงโฆษณาให้ และประเภทของโฆษณาที่คุณสร้าง 

บทความนี้อธิบายที่ที่โฆษณาของคุณสามารถแสดงได้และผู้ที่จะเห็นโฆษณา 

ในการค้นหาของ Google และไซต์การค้นหาอื่นๆ 

โฆษณาของคุณสามารถปรากฏบน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณน าเสนอ เมื่อคุณสร้างโฆษณา คุณจะ
เลือกชุดค าหลักซึ่งก็คือค าหรือวลีที่จะเรียกให้โฆษณาของคุณแสดง จากนั้นเมื่อมีคนค้นหาโดยใช้ค าหรือวลีที่คุณเลือกไว้ โฆษณาแบบ
ข้อความของคุณสามารถปรากฏที่ด้านข้างหรือด้านบนผลการค้นหา 

ไซต์การค้นหาของ Google: โฆษณาสามารถปรากฏด้านบนหรือด้านล่างผลการค้นหาบนการค้นหาของ Google โฆษณา
อาจอยู่ด้านข้าง ด้านบน หรือด้านล่างผลการค้นหาบน Google Play, Google Shopping และ Google Maps รวมถึงแอป Maps 

https://support.google.com/adwords/answer/6323
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พาร์ทเนอร์การค้นหาของ Google: โฆษณาสามารถปรากฏพร้อมกับผลการค้นหาบนเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์การค้นหาของ 
Google ส าหรับโฆษณาแบบข้อความ พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหาประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google หลายร้อยเว็บไซต์ 
รวมทั้ง Google Video และไซต ์Google อื่นๆ 

บนเว็บไซตท์ี่ลูกค้าของคุณเข้าชม 

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฆษณาของคุณไปยังผู้คนที่ก าลังเรียกดูเว็บได้ โฆษณาแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอของคุณ
สามารถปรากฏบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ได้ 

เครือข่ายดิสเพลย์คือกลุ่มของเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของ Google บางเว็บ เช่น Google Finance, Gmail, Blogger 
และ YouTube ที่แสดงโฆษณา AdWords เครือข่ายนี้ยังรวมถึงเว็บไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกด้วย 

ถ้าคุณเคยเห็นโฆษณา AdWords ในเว็บไซต์ข่าวสารสุดโปรดของคุณหรือในบัญชี Gmail และสงสัยว่าโฆษณามาแสดงที่นั่น
ได้อย่างไร ตอนนี้คุณก็ได้ค าตอบแล้วว่าเป็นเพราะเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google 

โฆษณาของคุณสามารถปรากฏบนเว็บไซต์ตามวิธีการก าหนดเป้าหมายที่คุณเลือก โดยคุณสามารถก าหนดเป้าหมายโฆษณา
ได้หลายวิธีในเครือข่ายดิสเพลย์ ได้แก่ 

●  เลือกค าหลักและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณน าเสนอ 
●  เลือกเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง 
●  เลือกผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาตามความสนใจ ข้อมูลประชากร หรือดูว่าผู้ชมเคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมาก่อน

หรือไม่ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่โฆษณาสามารถปรากฏบนเครือข่ายดิสเพลย์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
คุณสามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ที่ก าลังค้นหาหรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ทุกท่ีทุกเวลา ดังนี้ 

●  โฆษณาแบบข้อความของคุณสามารถปรากฏได้เมื่อมีผู้ค้นหาบน Google จากโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตของตน 
●  โฆษณาแบบข้อความ แบบรูปภาพ และโฆษณาวิดีโอของคุณสามารถแสดงบนเว็บไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google 

เมื่อมีผู้เข้าชมไซต์เหล่านี้จากมือถือระดับไฮเอนด์ เช่น iPhone หรืออุปกรณ์ Android หรือแท็บเล็ต 
●  โฆษณาของคุณยังสามารถปรากฏในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดิสเพลย์ของเราด้วย 

https://support.google.com/adwords/answer/2616017
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=117120
https://support.google.com/adwords/answer/2404191
https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=1722057
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ในสถานที่ตั้งหรือภาษาที่เลือก 

หากคุณมีโฆษณาแบบข้อความ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฆษณาดังกล่าวกับลูกค้าทั้งประเทศ เฉพาะสถานที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์บางแห่ง และแม้แต่แสดงกับลูกค้าที่ใช้ชื่อของสถานที่ต่างๆ ในการค้นหาของตนได้ 

 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถก าหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังภาษาที่พวกเขาพูดได้ด้วย 
และหากลูกค้าของคุณพูดหลายภาษา คุณก็สามารถสร้างแคมเปญแยกเพื่อจัดการโฆษณาและค าหลักส าหรับแต่ละภาษาเหล่านั้นได้ 

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google AdWords ได้ที่ https://adwords.google.com/  

G-Suite for Business  

G-Suite for Business6 คือ บริการแอปพลิเคชันของ Google ซึ่งแตกต่างจาก gmail.com ซึ่งเป็น Google ส าหรับบุคคล
ทั่วไป ส่วนประกอบของ G-Suite for Business มีดังต่อไปนี้  

●  Gmail เป็นอีเมลของ Google ที่ทุกคนรู้จักในนาม @gmail.com 
●  Calendar ปฏิทิน ใช้ท าการนัดหมาย แชร์ปฏิทินให้ช่วยกันบริหาร จองห้องประชุม เป็นต้น  
●  Google Drive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ซึ่งท าให้สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา กับทุกอุปกรณ์ 
●  Docs เป็นเอกสารออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถท างานร่วมพร้อมกันได้ เทียบเท่ากับโปรแกรม Microsoft Word 
●  Spreadsheets เป็นตาราง เทียบเท่ากับโปรแกรม Microsoft Excel 
●  Slides เป็นตัวที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน เทียบเท่ากับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ประโยชนข์อง G-Suite for Business  

●  มีอีเมลที่เป็นชื่อบริษัทเอง @yourcompany.com 
●  G-Suite แบบพื้นฐาน (Basic) มีพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 30GB ต่อผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถอัพเกรดให้สามารถมี  พ้ืนที่เก็บ

ข้อมูลแบบไม่จ ากัด แต่ค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้น 
●  ท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา กับทุกอุปกรณ์ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
●  ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆ  ไม่ต้องอัพเกรด เพราะระบบจะอัพเกรดอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ 

                                                 
6 "Features - G Suite - Google." https://gsuite.google.com/features/. Accessed 15 Jun. 2018. 

https://adwords.google.com/
https://gsuite.google.com/features/
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●  ประหยัดพี้นที่ดิสก์ในการติดตั้งโปรแกรม รวมทั้งเก็บข้อมูล เพราะมีพื้นที่บนระบบคลาวด์รองรับ 
●  ท างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว แชร์งานกันง่าย และทุกคนได้ไฟล์งานที่อัพเดตเสมอ 
●  สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคหรือคุณสมบัติไม่ต้องสูงมากนัก 
●  มีการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ อีเมล และออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
●  สามารถควบคุมและดูแลระบบอย่างง่ายได้และความปลอดภัย 
●  G Suite for Business เริ่มต้นที่ราคา $3/ผู้ใช้/เดือน 

Email: การใช้งานอีเมลเบื้องต้น  

E-mail ย่อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยบางครั้งเรียก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งเรียก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ค าว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่ามั นยาก อย่างนั้น
สรุปง่ายๆ ว่าอีเมลคือวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ 

ซึ่งจริงๆ ในปัจจุบันนี้ความส าคัญและหน้าที่ของอีเมลนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับส่งจดหมายโต้ตอบกันเพียงอย่างเดียว 
หากแต่มีการน าอีเมลไปใช้ในการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE เป็นต้น นอกจากนี้เวลาที่ไปลงทะเบียนใช้
งานเว็บไซต์ หรือสมัครบริการออนไลน์ต่างๆ ก็จะต้องมีข้อมูลให้ใส่อีเมลด้วยเช่นกัน เพราะจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายอีก
ทางหนึ่ง 

ดังนั้นความส าคัญ และประโยชน์การใช้งานของอีเมลมีมากมาย ดังนั้นโปรดอย่ามองข้ามการใช้งาน และรักษารหัสผ่านเข้าใช้
งานอีเมลให้เป็นอย่างดี เพราะมิเช่นนั้นข้อมูลส าคัญๆ ต่างๆ ของคุณจะถูกขโมยไปได้ 

ส่วนประกอบของอีเมล 

ก่อนที่เราจะไปท าการสมัครอีเมลเป็นของตัวเอง เราไปดูส่วนประกอบของอีเมลกันก่อน ว่าจะต้องตั้งใช้อย่างไรให้ใช้งานง่าย 
เข้าใจง่าย และจ าไปใช้งานได้ง่าย 

ส่วนประกอบของที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

1. ส่วนที่ 1 คือ ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่า user name อาจใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือชื่ออะไรก็ได้ ซึ่งโดยปกติจะใช้ชื่อเล่น 
หรือชื่ออะไรก็ได้ตามใจชอบ แต่หากต้องการน าอีเมลนี้ไปใช้ในเรื่องการติดต่องานนั้นให้ใช้ชื่อจริงในการตั้งจะดีที่สุด ซึ่งมี
เทคนิคดังนี้ ให้ใช้ชื่อจริงแล้วตามด้วยเครื่องหมาย (.) จากนั้นตามด้วย 3 ตัวอักษรแรกของนามสกุล ดังตัวอย่าง 
pornthep.thi@gmail.com เป็นต้น เพราะว่าถ้าใช้เพียงแค่ชื่อจริงอย่างเดียว จะไม่สามารถตั้งได้เพราะมีคนชื่อเดียวกัน
สะกดเหมือนกันมากมาย  

 
Name        @     gmail.com 

 

ส่วนท่ี 

  

 ส่วนท่ี 

 

ส่วนท่ี 
 

1 3 

2 

mailto:pornthep.thi@gmail.com
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2. ส่วนที่ 2 คือ เครื่องหมาย @ (at sign) อ่านว่า แอท 
3. ส่วนที่ 3 คือ โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ ตามตัวอย่างก็คือ 

gmail.com 

เริ่มต้นสมัครอีเมลเป็นตัวเอง7 

ส าหรับการสมัครอีเมลนั้น ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการฟรีเมลมากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมก็เห็นจะเป็น Gmail นั่นเอง ซึ่งหลายคน
อาจจะมีอยู่แล้ว หรือถ้ายังไม่มีเราไปดูขั้นตอนการสมัครใช้งาน Gmail กัน 

 
 

●  ให้เข้าไปที่ www.gmail.com หากเข้ามาแล้วเจอหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม สร้างบัญชี หรือถ้าไม่ได้เป็นดังรูปให้ดูขั้นตอน
ต่อไป 

 
 

                                                 
7 "Gmail - Google." https://www.google.com/gmail/. Accessed 15 Jun. 2018. 

http://www.gmail.com/
https://www.google.com/gmail/
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●  หากเข้า www.gmail.com แล้วขึ้นหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม สร้างบัญชี ด้านล่าง 
 

 
 

●  หากเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของ Gmail แล้ว เมนูต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องตกใจ เราสามารถเปลี่ยนเมนูให้เป็น
ภาษาไทยได้ โดยเลื่อนหน้าเว็บลงไปที่มุมด้านล่างขวา จะมีตัวเลือกภาษา ให้เลือกเป็นภาษาไทย ดังรูป 

 

 
 

●   จากนั้นให้ท าการกรอกข้อมูลส าหรับลงทะเบียน Gmail ดังนี้ 
○  ชื่อ: ให้ท าการกรอกชื่อ และนามสกุลของเราลงไป 
○  เลือกชื่อผู้ใช้: ให้ใส่ชื่อที่จะใช้เป็นชื่อเรียก Gmail account ของเรา ซึ่งสามารถใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

และจุดทศนิยมได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น pornthep.thi โดยถ้าหากชื่อที่เราใส่ลงไป ซ้ ากับชื่อที่มีคนอื่นใช้อยู่แล้ว 
ระบบก็จะท าการแจ้งเตือน เพ่ือให้เราแก้ไขชื่อใหม่ ดังนั้นให้ใช้ชื่อจริงตามด้วยเครื่องหมาย (.) แล้วต่อด้วย
นามสกุล อาจจะใช้ 3  ตัวอักษรแรกของนามสกุลก็ได้เพื่อกันซ้ ากับผู้อื่นตามตัวอย่าง 

http://www.gmail.com/
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○  สร้างรหัสผ่าน: ให้ใส่รหัสผ่านหรือ password ที่จะใช้ส าหรับ Gmail account ใหม่ของเรา โดยรหัสผ่านจะต้องมี
ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรข้ึนไป และควรจะสร้างรหัสผ่านท่ีผสมด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข 
และอักขระพิเศษ เพ่ือให้ยากต่อการคาดเดา เช่น G1@myPass, Pass@Mail9 

○  ยืนยันรหัสผ่าน: ให้ใส่รหัสผ่าน เหมือนช่องด้านบนอีกครั้ง 
○  วันเกิด: ให้ใส่ วัน เดือน ปีเกิดของเราลงไป โดยในช่องปี ให้ใส่เป็น ค.ศ. 
○  เพศ: ท าการเลือกเพศ ชาย หรือ หญิง 
○  โทรศัพท์มือถือ: ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราลงไป โดยให้ตัด 0 ตัวหน้าออก แทนด้วย +66 เช่นหากเบอร์

มือถือของเราคือ 08978120xx ก็ให้ใส่เป็น +668978120xx (หมายเหตุ - ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเรา
จริงๆ ไม่แนะน าให้ใช้เบอร์ของคนอื่น เพราะเบอร์ที่ใส่จะใช้ในเรื่องการกู้ข้อมูลในกรณีที่จ ารหัสผ่านไม่ได้ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

○  ที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณ: จะเป็นการให้กรอกอีเมลอื่นที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ 
○  พิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เป็นหุ่นยนต์: ให้ท าการกรอกตัวอักษร หรือตัวเลข ตามที่เห็นในรูปภาพลงไปในช่องด้านล่าง 
○  ต าแหน่งที่อยู่: เลือก ไทย 
○  ติ๊กที่ช่อง ฉันยอมรับข้อก าหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลของ Google 
○  จากนั้นกดที่ปุ่ม ขั้นตอนถัดไป 

●  จากนั้น Google จะให้ท าการยืนยันบัญชี โดยจะส่ง ตัวเลข ส าหรับยืนยันบัญชี ไปทางมือถือของเราตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่เราได้กรอกไว้ โดยสามารถเลือกรับตัวเลขผ่านทาง SMS หรือให้ระบบอัตโนมัติโทรมาบอกหมายเลขก็ได้ 
จากนั้นก็กดที่ปุ่ม ท าต่อ (ในการสมัคร Gmail ใหม่ บางครั้งอาจจะไม่มีขั้นตอนการยืนยันบัญชีก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบของ 
Google เอง แต่ในช่วงหลังมักจะต้องยืนยันบัญชีอยู่ตลอด โดยจากการทดลองของ Admin เอง หมายเลขโทรศัพท์ 1 
เบอร์ สามารถใช้ยืนยันการสมัคร Gmail ใหม่ได้ 10 Account แบ่งเป็นการให้ส่งรหัสยืนยันบัญชีผ่าน SMS ได้ 5 ครั้ง 
ผ่านการโทรศัพท์ได้ 5 ครั้ง) 

●  ก็จะถือว่าการลงทะเบียนสมัครอีเมลของ Gmail เป็นอันเรียบร้อย ซึ่งระบบก็จะสอบถามว่าเราจะสร้างหน้า Profile 
ของ Google+ เลยหรือไม่ หากยังไม่สร้างก็คลิ๊กทีปุ่่ม ไม่เป็นไร 

 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการลงทะเบียนสมัคร Gmail ใหม่นั้นไม่ยุ่งยากเลย ทุกคนสามารถที่จะท าตามทุกขั้นตอนได้อย่าง
แน่นอน และเมื่อเราได้ Gmail Account มาแล้ว เราก็สามารถน าไปใช้บริการอื่นๆ ของ Google อย่างการลงทะเบียนมือถือในระบบ 
Android เพื่อดาวน์โหลดแอปใน Play Store หรือน าไปใช้สมัคร Facebook หรือ Twitter หรือบริการอื่นๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตได้อีก
มากมาย 
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เทคนิคการใช้งานอีเมลบนสมาร์ทโฟน 

ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อใช้กับทุกเครื่อง 

ปัญหาส าคัญส าหรับคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนก็คือเปลี่ยนเครื่องบ่อย ท าให้ต้องเสียเวลาส ารองข้อมูลประเภทเบอร์โทรศัพท์
ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบันทึกเก็บไว้ในซิมการ์ด ซึ่งช่วยได้ก็จริง แต่ไม่สามารถเก็บเบอร์ได้มากเท่าที่ต้องการ และหากมีการเปลี่ยนเบอร์
อีก ก็ต้องเสียเวลาส ารองเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เพราะว่าเก็บไว้ในซิมการ์ดเบอร์เดิม 

 

ดังนั้นเรามาดูวิธีการส ารองเบอร์โทรศัพท์เอาไปเก็บไว้ใน Gmail ที่เราใส่ลงไปในโทรศัพท์กันดีกว่า 

เพราะว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่ แต่เรายัง
ต้องใช้อีเมลบัญชีเดิมในการใช้งานอยู่เสมอ 

 
 

เวลาที่เราต้องการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะท าการบันทึกหลังใส่
เบอร์โทร และชื่อเจ้าของเบอร์นั้น จะมีเมนูให้เลือก ซึ่งแต่ละเครื่อง แต่ละรุ่น จะ
มีหน้าเมนูท่ีต่างกันบ้าง ให้สังเกตค าว่า บันทึกใน เก็บใน เป็นต้น แล้วทัชสกรีนที่
เมนูนั้นจะมีให้เลือกว่าจะบันทึกไว้ที่ไหน ในที่นี้ให้เราเลือกบันทึกเก็บไว้ใน 
Gmail ส่วนตัวของเรา ท าอย่างนี้ทุกหมายเลข เบอร์โทรศัพท์ก็จะถูกน าไปเก็บไว้
ในบัญชี Gmail ของเราทันทีโดยอัตโนมัต ิ

ตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 

หากสมาร์ทโฟนเครื่องใดไม่แน่ใจว่าได้ตั้งค่าให้ส ารองเบอร์โทรศัพท์ไป
เก็บไว้ใน Gmail แล้วหรือยัง ให้ตรวจสอบดังนี้ 
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●  ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า แล้วหาเมนูว่า บัญชี /Account หรือซิงก์ข้อมูล แล้วแต่ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อของโทรศัพท์ จากนั้น
ให้ทัชสกรีนที่เมนูดังกล่าว มาที่หน้าจอให้เลือกประเภทบัญชีดังรูป ใหเลือกประเภทบัญชี Google เพราะ Gmail เป็น
บริการของ Google นั่นเอง 

 

 
●  จากนั้นให้เลือกบัญชี Gmail ของเรา แล้วทัชสกรีนไปที่อีเมลที่ต้องการ หากมีหลายบัญชี แต่ถ้ามีเพียงบัญชีเดียวจะ

ปรากฏอีเมลเพียงบัญชีเดียวในหน้าจอนี้ 
 

 
●  ในหน้าจอนี้จะเป็นการตั้งค่าการเชื่อมโยงข้อมูลของโทรศัพท์เข้ากับบัญชี Gmail หากเราพบว่า เมนูการเชื่อมโยงรายชื่อ

บุคคล (หมายเลขเบอร์โทรศัพท์) หรือ Sync Contract เป็นปุ่มสีเทา หรือขึ้นว่า ไม่ได้เชื่อมโยง ให้เราทัชสกรีนเพื่อเปิด
ให้เชื่อมโยงข้อมูล เพียงเท่านี้เวลาที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ลงไปในเครื่อง แล้วเลือกให้ไปเก็บไว้ใน Gmail ของเราก็จะ
ถูกส ารองเก็บไว้ในเมล์นั้นทันที 
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เช็กอีเมลแบบง่ายๆ ไม่พลาดทุกการติดต่อผ่านสมาร์ทโฟน 

 
สมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กที่เราสมารถใช้งานได้เกือบครบทุกอย่าง รวมไปถึงสามารถ

เช็กอีเมล เขียน ส่ง ตอบกลับผ่านทางนี้ได้ตลอดเวลา เพียงแค่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน Gmail ลงในเครื่อง ซึ่งหากเป็นแอนดรอยด์จะมี
มาให้อยู่แล้ว โดยสัญลักษณ์แอปพลิเคชันจะเป็นรูปซองจดหมายสีขาวคาดสีแดง ดังรูป 

 

 
●  ถ้าเราทัชสกรีนเปิดใช้งาน Gmail ขึ้นมาแล้วจะมีหน้าจอดังรูป ซึ่งมีการใช้งานอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน 

○  ส่วนที่ 1 จะมีรายการจดหมายในกล่องจดหมายที่เราสามารถทัชสกรีนเปิดอ่านและตอบอีเมลกลับได้ 
○  ส่วนที่ 2 เราสามารถเขียนจดหมายฉบับใหม่ได้ โดยทัชสกรีนไปที่รูปดินสอสีแดงมุมขวาล่างของหน้าจอ ดังรูป 
○  ส่วนที่ 3 การตั้งค่าการใช้งานสลับบัญชีอีเมลในกรณีที่เรามีหลายบัญชี หรือไปเปิดที่เก็บอีเมลอื่นที่เราสร้างเอาไว้ 
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เทคนิคการเขียนจดหมายโต้ตอบเบื้องต้น 

หากเรามีความจ าเป็นที่ต้องโต้ตอบ หรือเขียนจดหมายผ่านสมาร์ทโฟนนั้น มีเทคนิคการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้ 

 
●  ให้เปิดแอป Gmail ขึ้นมา จากนั้นทัชสกรีนที่ปุ่มรูปดินสอ ทางมุมขวาล่าง ดังรูป 

 

 
●  เมื่อทัชสกรีนแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ซึ่งในหน้าจอเป็นที่ส าหรับเขียนจดหมาย โดยรายละเอียดการใส่ข้อมูลมีดังนี้ 

ถ้าต้องการส่งจดหมายหาบุคคลมากกว่า 1 แล้วจะใช้ฟังก์ชัน CC หรือ BCC ให้ทัชสกรีนที่ปุ่มหมายเลข 1 ดังรูป 
 

a. ถึง (To): ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับโดยตรง ใส่ได้หลายที่อยู่อีเมลโดยใช้เครื่องหมาย (,) เป็นตัวคั่น 
b. ส าเนา (CC): ย่อมาจาก Carbon Copy ใช้เพื่อกรอกที่อยู่อีเมล โดยผู้ที่อยู่ในช่องนี้จะได้รับข้อความเหมือนกับผู้ที่

อยู่ใน To ทุกประการ แต่จะมีจุดที่แตกต่างกันคือ ผู้รับไม่จ าเป็นต้องตอบกลับ เพราะอีเมลนี้เป็นเพียงแค่ส าเนาที่
ต้องการแจ้งให้รับทราบเท่านั้น  

c. ส าเนาลับ (BCC): ย่อมาจาก Blind Carbon Copy โดยที่อยู่อีเมลที่อยู่ในช่อง BCC จะได้รับข้อความเหมือนกัน
กับในช่อง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดพิเศษและไม่เหมือนที่ผู้รับในช่อง To และ CC จะไม่เห็นที่อยู่อีเมลที่
อยู่ใน BCC รวมทั้งผู้ที่อยู่ใน BCC จะไม่เห็นอีเมลที่อยู่ใน BCC อื่นๆ ด้วย  

d. เรื่อง (Subject): ใส่หัวข้อของอีเมลที่คุณต้องการเขียน เพื่อให้ผู้รับรับทราบว่าอีเมลฉบับนี้เกี่ยวกับอะไร 
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●  ถ้าต้องการแนบไฟล์ หรือรูปภาพไปกับจดหมายฉบับนี้ก็ให้ทัชสกรีนที่ปุ่มหมายเลข ดังรูปด้านบน ก็จะมีเมนูมาให้เลือก 
2 เมนูดังรูป 
e. Attach file หรือแนบไฟล์ หรือรูปภาพจากหน่วยความจ าในสมาร์ทโฟนนี้ 
f. Insert from Drive คือการแนบไฟล์ หรือรูปภาพ จาก Google Drive ที่เราได้อัพโหลดน าไปเก็บไว้ในนั้น 

●  เมื่อพิมพ์จดหมายเรียบร้อย ให้กดปุ่มหมายเลข 3 ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียนจดหมาย 

เทคนิคโต้ตอบจดหมาย 

 
 

●  เมื่อต้องการเปิดอ่านจดหมายก็ให้ทัชสกรีนจดหมายในหน้าจอกล่องจดหมาย จากนั้นจะมาที่หน้าจอของเนื้อหาจดหมาย 
หากต้องการที่จะส่งต่อ หรือตอบจดหมายฉบับนี้ให้กดปุ่ม 3 จุด ดังรูป 
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●  จากนั้นจะมีเมนูปรากฏขึ้น แต่ให้เราสนใจแค่ 2 เมนู นัน่ก็คือ Reply หรือ ตอบกลับ และ Forward หรือส่งต่อ ซึ่งทั้ง
สองค าสั่งนี้แตกต่างกัน 
○  Reply หรือการตอบกลับ เป็นการตอบจดหมายฉบับนี้กลับไปหาต้นทางที่ส่งมาหาเรา 
○  Reply All หรือการตอบกลับทั้งหมด เป็นการตอบกลับ Mail ที่ได้รับ ไปยังทุก ๆ คนที่มีรายชื่อ E-Mail ใน Mail 

ฉบับนั้น ทั้งในช่อง to และ ช่อง CC (ส่วนบนของใน Mail ที่เราเขียนขึ้นมา) 
○  Forward หรือส่งต่อ เป็นการส่งจดหมายฉบับนี้ต่อให้กับบุคคลอื่นอีกที 

 
 

●  หากเราต้องการที่จะลบอีเมลหรือจดหมาย เราก็สามารถท าได้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยที่
เราทัชสกรีนจดหมายที่ต้องการที่จะลบค้างเอาไว้ จนหน้าจดหมายเป็นสัญลักษณ์
เครื่องหมายถูก ดังรูป แล้วด้านบนจะมีปุ่มรูปถังขยะ ดังรูป ให้กดที่ปุ่มนั้นจดหมายก็จะถูก
น าไปเก็บไว้ในถังขยะ หากต้องการลบจดหมายมากกว่า 1 ฉบับ หลังจากเลือกจดหมาย
ฉบับแรกแล้ว ก็ไปเลือกจดหมายฉบับอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยค่อยกดลบทีเดียว 
 

 

E-Document & Drive: เอกสารออนไลน์และไดรฟ์ 

ส ารองรูปภาพ และข้อมูลขึ้นสู่ Google Drive จากสมาร์ทโฟน 

 
หลายคนประสบปัญหาหน่วยความจ าภายในสมาร์ทโฟนไม่พอในการเก็บข้อมูล เราสามารถที่จะน ารูปภาพต่างๆ หรือข้อมูล

ส าคัญๆ ที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน น าไปเก็บไว้ในบริการของ Google ผ่านแอปพลิเคชัน Google Drive ซึ่งเรามี Gmail อยู่แล้ว
สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการนี้ได้ทันที เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Drive ในเครื่องขึ้นมา ซึ่ง Gmail จะมีพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ 15 GB 
สามารถเปิดใช้งานจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกัน 
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ส่วนประกอบของ Google Drive และอื่นๆ 

●  ไดรฟ์ของฉัน (My Drive): เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารทุกอย่างที่คุณเป็นคนสร้างหรือคัดลอก 
●  ที่แชร์กับฉัน (Shared with me): เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารที่เพื่อนแชร์มาให้ 
●  ที่ติดดาว (Starred): เป็นโฟลเดอร์ ,เอกสาร หรือไฟล์ที่ได้รับการติดดาว (Starred) ที่คุณได้ใส่เอาไว้ก่อนหน้า 
●  ล่าสุด: เป็นโฟลเดอร์ส าหรับเอกสารที่เปิดล่าสุด 
●  ถังขยะ: เอกสารที่ถูกลบจะถูกเก็บในขยะ 30 วันก่อนที่จะถูกท าลายถาวร 

 

เมื่อเปิด Drive ขึ้นมาแล้ว เราสามารถจะเห็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Drive ของเราผ่านทางสมาร์ทโฟน หากเราต้องการเปิดดู
ข้อมูลในโฟลเดอร์ ก็แค่ทัชสกรีนที่โฟลเดอร์ หรือไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าจอนี้ได้ทันที 

หากต้องการที่จะส ารอง หรือน าข้อมูลจากสมาร์ทโฟนไปเก็บไว้ใน Drive ก็เพียงแค่กดปุ่ม เครื่องหมาย + ทางมุมขวาล่าง ดัง
รูป จะมีเมนูค าว่า Upload หรืออัพโหลด จากนั้นก็ไปเลือกว่า จะน าข้อมูลจากส่วนไหนของสมาร์ทโฟนมาเก็บ  

หมายเหตุ - การอัพโหลดนี้หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi จะเป็นการอัพโหลดโดยอัตโนมัติทันที แต่หากเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ 4G หรืออินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดนั้น จะต้องไปท้าการอัพโหลดอีกครั้ง เพราะว่าหากข้อมูลมีขนาดใหญ่ถ้าใช้
อินเทอร์เน็ตจากมือถือนั้นจะสิ้นเปลือง  

 

แชร์ข้อมูลบน Google Drive 

เมื่อกดปุ่ม 3 จุด ด้านหลังโฟลเดอร์ใน Google Drive 
ดังรูป เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลให้กับผู้อื่นได้ทันที โดยมีการแชร์ 
2 แบบ 

1. Add People : ใช้อีเมลระบุคนที่ต้องการให้เข้าถึง
โฟลเดอร์นี้ 

2. Link Sharing : สามารถน า URL หรือ Link ไปใช้ส่งต่อ
ให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

23 

ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเอกสาร มีทั้งหมด 3 สิทธิ์ 

 
1. แก้ไขได้ (Can Edit) สามารถแก้ไขเอกสาร พิมพ์ ลบ แสดงความเห็น ใน

เอกสารได้ 
2. แสดงความเห็น (Can Comment) สามารถแสดงความเห็นลงในเอกสาร 

โดยที่เนื้อหาต้นฉบับไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเพียงการเสนอแนะลงในเอกสาร
เท่านั้น 

3. ดูได้ (Can View) ท าได้เพียงแค่อ่าน ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์เท่านั้น 
 

YouTube: การเพิ่มยอดขายด้วย YouTube 

หากพูดถึงความบันเทิงในตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก YouTube เพราะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทุกรูปแบบ ทั้ง
มิวสิควิดีโอ เพลง ภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่ต่างน าความรู้ในแขนงต่างๆ รวมถึงสินค้ามาแนะน าเป็นคลิปวิดีโอ
มากมาย ส าหรับการเพิ่มยอดขายนั้นเราสามารถน าคลิปวิดีโอขั้นตอนการผลิต รีวิวสินค้าในชุมชน มารวมกันแล้วสร้างเป็น Channel 
หรือช่องใน YouTube ได้ เพื่อเป็นการสร้างช่องทางส าหรับสื่อสารกับลูกค้าอีกทางหนึ่ง 

Create YouTube Channel 

การเข้าใช้งาน YouTube สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธีดังนี้ 

●  วิธีที่ 1 : Login เข้าไปที่ Gmail โดยใช้ gmail.com แล้วกดปุ่มจุด 9 จุด (App) ทางมุมขวามือ แล้วเลือกไอคอน 
YouTube ดังรูป 
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●  วิธีท่ี 2 : เปิดเว็บเบราเซอร์ แล้วเข้าไปที่ youtube.com แล้ว Sign-in ด้วยอีเมลของ Google ก็จะสามารถใช้งานได้ 
 

เมื่อเข้าไปที่หน้า YouTube ได้แล้วให้คลิกที่รูป Profile ของตัวเองทางมุม
ขวามือด้านบน จะเห็นปุ่มรูปฟันเฟือง หรือ การตั้งค่า (Setting) ให้กดที่ปุ่มนี้ ดังรูป 

จากนั้นเมื่อคลิกแล้วจะมาที่หน้าจอการตั้งค่า ดังรูป ให้คลิกที่ สร้างช่องใหม่ 
หรือ Create Channel ในกรณีที่อีเมลบัญชีนี้ได้เคยมีการสร้างช่องแล้วให้คลิกที่เมนู 
ดูช่องทั้งหมดของฉันหรือสร้างช่องใหม่ ดังรูป 

 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้เราใส่ชื่อช่องหรือ Channel : ให้ใช้ชื่อที่แสดงบ่งบอกถึงชื่อธุรกิจ หรือแบรนด์ที่เราจะใช้ 

 

http://www.youtube.com/
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Tip & Trick  

ทีนี้มีข้อสังเกตคือ เมื่อเราสร้างช่อง (Channel) แล้ว เราจะมี account อยู่ 2 บัญชี (หรือมากกว่านั้นถ้าสร้างหลายๆ ช่อง) 
โดยกดที่รูป Profile ทางมุมขวา จะเห็นชื่อช่องและชื่ออีเมลของเรา ในตรงนี้เวลาที่จะอัพโหลดวิดีโอ หรือสร้าง Playlist นั้น หาก
ต้องการให้วิดีโอหรือ Playlist นั้นอยู่ในช่องของเรา ให้เราเลือกเปลี่ยนการท างานมาที่ช่องเราก่อน เพราะไม่เช่นนั้นวิดีโอ หรือ Playlist 
ที่เราสร้างจะไปอยู่ในบัญชีอีเมลส่วนตัวของเราทันที (อันนี้ส าคัญ) ดังรูป 

 

 
 

ในส่วนของการอัพโหลดวิดีโอ หรือ Playlist นั้นสามารถท าได้ทั้งแบบ Channel หรือผ่านบัญชีอีเมลส่วนตัวของเรา ในตอนนี้
จะใช้ช่อง (Channel) เป็นหลักก่อนนะครับ (เทคนิคต่างๆ นับจากนี้ สามารถน าไปใช้งานร่วมกับอีเมลปกติได้ หากใครไม่ต้องการสร้าง
ช่อง) 

อัพโหลดวิดีโอสู่ YouTube 

 ให้กดปุ่ม “อัพโหลด” หรือ”Upload” ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้เรากด
ลูกศรชี้ขึ้นสีแดง หากต้องการตั้งค่าของ VDO ว่า ยังไม่เผยแพร่ให้ใครดู ก็ให้กดที่ “สาธารณะ” ด้านล่างปุ่มนั้น แล้วเลือก ว่า ไม่เผยแพร่ 
แต่หากต้องการอัพโหลดแล้วให้สามารถดูได้เลยผ่าน Youtube ก็ไม่ต้องเลือกอะไร แล้วไปเลือก VDO ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 
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 เมือ่เลือกวิดีโอแล้วให้ใส่ข้อมูลดังนี้ 

●  ชื่อ วิดีโอ: ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอ 
●  รายละเอียดของวิดีโอ: อธิบายเนื้อหาแบบง่ายๆ ว่า วิดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร 
●  ตั้งค่าการแชร์ : ว่าจะเป็นแบบสาธารณะ /ไม่แสดง / ไม่เผยแพร่ 

○  แบบสาธาณะ (Public) : สามารถเปิดดู และค้นหาเจอใน Youtube แบบ Public ได้ทันที 
○  แบบไม่แสดง : ไม่สามารถค้นหาเจอในYoutube แต่สามารถเข้าดูได้โดยเจ้าของ ส่ง URL ของวิดีโอให้ดูโดยตรง 
○  แบบไม่เผยแพร่ (Private) : เป็นวิดีโอส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดู หรือยังไม่ได้ตัดต่อ หรือยังไม่อยากให้ผู้อื่นดู

ในขณะนั้น 

Upload วิดีโอไปไว้บน YouTube ผ่านสมาร์ทโฟน 

●  เปิดแอป YouTube ขึ้นมา จากนั้นด้านบนของหน้าจอจะมีปุ่มรูปกล้องวิดีโอ ให้ทัชสกรีนที่ปุ่ม 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

27 

●  จากนั้นให้เราเลือกวิดีโอที่ต้องการจะอัพโหลด จากรายการที่ปรากฏขึ้น โดยจะเป็นวิดีโอท่ีถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจ า
ของสมาร์ทโฟน หรือหากต้องการบันทึกวิดีโอทันที ก็สามารถกดปุ่มรูปกล้องวิดีโอด้านบนก็ได้เช่นกัน 

 

จากนั้นด้านล่างก็จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดของวิดีโอ 

●  ชื่อวิดีโอ : ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอ 
●  รายละเอียดของวิดีโอ : อธิบายเนื้อหาแบบง่ายๆ ว่า วิดีโอ นี้มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับอะไร 
●  ตั้งค่าการแชร์ : ว่าจะเป็นแบบสาธารณะ / ไม่แสดง / ไม่เผยแพร่ 

○  แบบสาธาณะ (Public) : ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเปิดดูและค้นหา
เจอได้บน YouTube 

○  ไม่แสดง : ไม่สามารถค้นหาเจอบน YouTube แต่สามารถเข้าดู
ได้โดยเจ้าของส่ง URL ของวิดีโอให้ดูโดยตรง 

○  ไม่เผยแพร่ (Private) : เป็นวิดีโอส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดู 
หรือยังไม่ได้ตัดต่อ หรือยังไม่อยากให้ผู้อื่นดูในขณะนั้น 

 

เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มสามเหลี่ยมทางมุมขวาด้านบนของหน้าจอ จากนั้นระบบก็จะท าการอัพโหลด
วิดีโอเข้าไปเก็บไว้บน YouTube 

 
 

หากต้องการที่จะเปิดหรือแชร์วิดีโอทีเราอัพโหลดขึ้นไปบน YouTube ให้กดปุ่มเมนู Libary ด้านล่าง จากนั้นจะมาที่หน้าจอ
ดังรูป แล้วเลือกเมนู My Videos หรือวิดีโอของฉัน ก็จะปรากฏวิดีโอท่ีเราอัพโหลดไว้ทันที 
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เครื่องมือจัดการวิดีโอ VDO Manager 

 ให้คลิกรูปโปรไฟล์ทางมุมบนขวามือ แล้วเลือกเมนู ครีเอเตอร์สตูดิโอ (Creator Studio) จากนั้นให้เมนูทางซ้ายมือ
จะมีเครื่องมือจัดการวิดีโอ เมื่อคลิกมาที่เมนูนี้จะเห็นวิดีโอที่เราอัพโหลดเข้าไปทั้งหมด โดยหากต้องการแก้ไขวิดีโอให้เลือกที่เมนู ย่อย
ด้านล่าง “วิดีโอ” จากนั้นก็จะมีวิดีโอทั้งหมดแสดงขึ้นมา  

 จากนั้นหากต้องการแก้ไขวิดีโอไฟล์ไหน ก็ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังวิดีโอนั้น ดังรูป 

 
 

 เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” แล้ว ด้านบนจะมีแท็บเมนูให้เลือกใช้งานต่างๆ ดังรูป 

 
 ซึ่งสามารถคลิกที่แท็บเมนูเหล่านั้น และแก้ไข หรือเพิ่มเติมค าอธิบายลงในวิดีโอได้ และที่ส าคัญ หากเห็นปุ่ม 

“บันทึก” สีฟ้า อย่าลืมกดด้วยนะครับ หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นลงในวิดีโอของเรา 
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สร้างและแชร์ Playlist 

ส าหรับ Playlist นั้นเปรียบเสมือนอัลบั้มเพลงที่เราเพิ่มเพลงที่ชื่นชอบเข้ามารวมกันไว้เพื่อความสะดวกในการฟัง ตัว Playlist 
ของ YouTube ก็เช่นกัน หากเราค้นหาวิดีโอใน YouTube เจอแล้ว แทนที่จะ Copy URL เก็บเอาไว้ซึ่งจะมีปริมาณมหาศาล และท า
ให้กลับมาดูย้อนหลังได้ไม่สะดวกและเสียเวลา จึงสามารถน า Playlist มาประยุกต์ใช้งาน และสามารถแชร์ให้กับคนอื่นมาดูได้ 

 
เมื่อเราค้นหาวิดีโอจากแอป YouTube แล้ว หากเราต้องการทีน าไปเก็บไว้ใน Playlist ท าได้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 : ถ้าอยู่ในหน้าจอค้นหาดังรูปนี้ ให้กดปุ่ม 3 จุด ทางขวาของวิดีโอที่เราต้องการ จากนั้นจะมีเมนูปรากฏ ให้เลือกไปที่ 
Add to playlist ก็จะมี Playlist ขึ้นมาให้เลือก ซึ่งจะเป็น Playlist ที่เราเคยสร้างไว้แล้ว แต่ถ้าหากไม่มี ก็เลือกเมนู Create a new 
playlist 

 
 

วิธีที่ 2 : ถ้าเรากดเข้าไปดูวิดีโอ เราก็สามารถบันทึกเก็บไว้ใน Playlist ได้ โดยทางมุมขวาของวิดีโอจะมีปุ่ม Add to เมื่อกด
แล้วจะมีเมนูให้เลือกว่า จะบันทึกเก็บไว้ใน Playlist ไหน หรือจะสร้าง Playlist ใหม่ก็ได ้
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การติดตามช่อง (Subscribe) 

ในกรณีที่เราดูวิดีโอจาก YouTube หากเราต้องการติดตาม หรืออยากดูคลิปใหม่ๆ จากช่องนี้อยู่เป็นประจ า เราสามารถกด
ปุ่มติดตาม หรือ Subsribe ได้ โดยปุ่มดังกล่าวจะอยู่ต าแหน่งดังรูป 

 
จุดที่ 1 : จะพบได้เวลาที่ดูคลิปวิดีโอนัน้ โดยจะอยู่ต าแหน่งด้านล่างของคลิปวิดีโอ 

 

 
จุดที่ 2 : พบได้ในหน้าจอที่เราค้นหาวิดีโอ หากเราพบช่อง หรือ Channel ที่ต้องการ หรือชื่นชอบสามารถกดปุ่มติดตาม 

(Subscribe) ได้ทางด้านหลังของช่องนั้นทันที 

ทีนี้เมื่อช่องต่างๆ บน YouTube ที่เรากดติดตามไว้ หากมีคลิปหรือวิดีโอใหม่ก็จะมีอีเมลแจ้งมาทันที หรือเราสามารถเข้ามาที่ 
www.youtube.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของเรา จากนั้นเมนูทางซ้ายมือจะมีปุ่ม การติดตาม เมื่อคลิกที่เมนู ก็จะปรากฏการ
อัพเดทคลิปต่างๆ จากช่องที่เรากดติดตามไว้ ดังรูป 

http://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

 

 

31 

 

ตั้งค่าช่องเพื่อสร้างรายได้จาก YouTube 

ข้ันตอนที่ 1: อ่านและยอมรับข้อก าหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 

1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube 
2. ที่ด้านบนขวา ให้เลือกไอคอนบัญชีของคุณ > Creator Studio  
3. ในเมนูทางด้านซ้าย ให้เลือกช่อง > สถานะและฟีเจอร์ 
4. คลิกเปิดใช้ใต้ "การสร้างรายได้" 
5. ท าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อก าหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 

ขั้นตอนที่ 2: ลงชื่อสมัครใช้ AdSense 

สร้างบัญชี AdSense ใหม่หรือเชื่อมต่อบัญชีที่มีอยู่กับช่องของคุณ คุณต้องมีบัญชี AdSense เพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอและ
รับเงิน 

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าก าหนดการสร้างรายได้ 

ตั้งค่าประเภทโฆษณาที่คุณต้องการให้แสดงในวิดีโอของคุณและเปิดการสร้างรายได้อัตโนมัติส าหรับวิดีโอที่มีอยู่ทั้งหมดและ
วิดีโอในอนาคต 

หากตั้งค่าแล้ว คุณจะสามารถเริ่มสร้างรายได้ทันทีเม่ือช่องได้รับอนุมัต ิ

1. ยืนยันว่าคุณต้องการสร้างรายได้จากวิดีโอท่ีมีอยู่ทั้งหมดและวิดีโอในอนาคต 
2. ท าเครื่องหมายในช่องใต้รูปแบบโฆษณาเพื่อเลือกประเภทโฆษณาที่คุณต้องการให้แสดง  
3. คลิกบันทึก 

ขั้นตอนที่ 4: รับการตรวจสอบ 

เมื่อช่องเป็นไปตามเกณฑ์ของโปรแกรม YouTube จะตรวจสอบใบสมัครว่ากิจกรรมในช่องสอดคล้องกับนโยบายของ
โปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ข้อก าหนดในการให้บริการของ YouTube และหลักเกณฑ์ของชุมชน ทาง YouTube จะแจ้งให้ทราบ
ทันทีที่กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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เกณฑ์การเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2018 YouTube ได้ประกาศข้อก าหนดของการได้รับสิทธิ์ใหม่ส าหรับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 
ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเมื่อช่องมีเวลารับชมถึง 4,000 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและมีผู้ติดตาม 1,000 
คนขึ้นไป 

การใช้งาน YouTube แบบออฟไลน์ 

หากเรามีความจ าเป็นต้องการดูคลิปวิดีโอจาก YouTube บนสมาร์ทโฟนในช่วงที่ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือไม่มี WiFi 
ให้ใช้งาน เราสามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจากแอป YouTube ในสมาร์ทโฟน 

เริ่มต้นเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟนก่อน จากนั้นให้เปิดแอป YouTube ในสมาร์ทโฟนขึ้นมา แล้วค้นหาคลิปวิดีโอที่
ต้องการดาวน์โหลด ดังรูป 

 
 

จากนั้นทางด้านล่างของคลิปจะมีปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) ให้คลิกที่ปุ่มนี้ จะมีความละเอียดของคลิปวิดีโอขึ้นมาให้เลือก 
ขอแนะน าให้เลือกแบบ Medium หรือปานกลาง เพราะขนาดของไฟล์วิดีโอไม่สูงมาก และความคมชัดอยู่ในระดับที่สามารถดูได้ ภาพ
ไม่แตก 
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เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย หากต้องการจะดูคลิปวิดีโอที่ดาวน์โหลดให้กดย้อนไปที่หน้าแรก และทัชสกรีนปุ่ม  Library 
ทางมุมขวาล่าง จากนั้นจะปรากฏเมนู ดาวน์โหลด ให้ทัชสกรีนที่ดาวน์โหลด ก็จะพบคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้ เราสามารถเปิดดูได้
โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ข้อควรระวัง - หากพบว่าคลิปวิดีโอใดที่ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่า เจ้าของช่อง หรือเจ้าของคลิปวิดีโอ
นั้นไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไปใช้งานแบบออฟไลน์ 

 

วิธีที่ 2 ใช้แอป YouTube Go 

เมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อย หน้าจอการใช้งานเป็นแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก โดยมีปุ่ม Home และ Download ด้านล่าง และ
ด้านบนเป็นเมนูส าหรับการแชร์ และค้นหา เมื่อเราท าการค้นหาคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อย แล้วคลิกเปิดวิดีโอนั้น จุดเด่นคือ วิดีโอจะยั ง
ไม่เล่นทันที แต่จะมีหน้าจอให้เลือกว่า จะดาวน์โหลด หรือจะเล่นทันที ซึ่งท าให้สามารถประหยัดความเร็วอินเทอร์เนตในการใช้งานได้
เป็นอย่างดี 

หากต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ ก็สามารถเลือกความละเอียดของวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดได้ โดยดูที่ขนาดไฟล์ด้านหลัง 
ส่วนด้านบนจะเป็นปลายทางส าหรับเก็บวิดีโอ ซึ่งปกติจะเก็บไว้ใน SD Card ในเครื่องเป็นค่าตั้งต้นอยู่แล้ว 

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว หากต้องการเปิดวิดีโอที่ดาวน์โหลดมา ก็คลิกเมนู ดาวน์โหลดด้านล่างมุมขวามือของแอป ขณะเล่น
วิดีโอ ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ 

หมายเหตุ - วิดีโอบางคลิปไม่สามารถดาวน์โหลดมาดูแบบออฟไลน์ได้ ต้องเล่นแบบออนไลน์อย่างเดียว ตรงนี้ขึ้นกับเจ้าของ
คลิปว่าจะอนุญาตหรือไม่ ด้วยเหตุผลทางลิขสิทธิ์เป็นหลัก 
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แบ่งปันวิดีโอให้อุปกรณ์อื่นแบบง่ายๆ  
ฟังก์ชันเด่นของ YouTube Go คือการแชร์วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาไว้แล้ว ให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องอื่น โดยไม่ต้อง

ใช้เน็ตเลย 

ซึ่งเหมาะส าหรับการเปิดดูวิดีโอในบางพื้นที่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่อ านวย แต่มีความจ าเป็นในการดูวิดีโอตัวอย่างการใช้
งานคือ คนในหมู่บ้าน หรือโรงเรียนที่ห่างไกลที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงหรือราคาแพง เดินทางเข้าไปท างานในเมืองช่วงกลางวัน แล้วดาวน์
โหลดวิดีโอผ่าน Wi-Fi เก็บไว้ในเครื่อง เมื่อกลับบ้าน หรือโรงเรียน ค่อยกระจายวิดีโอให้คนอื่นๆ ในหมู่บ้าน หรือนักเรียนได้ดูกัน 

สิ่งส าคัญในการแชร์ หรือแบ่งปันวิดีโอจ าเป็นนั้น อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องจะต้องใช้แอป YouTube Go ทั้งคู่เพื่อใช้การรับส่ง
วิดีโอจากเครื่องต้นทาง ไปยังเครื่องปลายทาง 

วิธีการใช้งานคือกดปุ่ม Share ที่มุมขวาบนของแอปแล้วเลือก Send/Receive 

●  เครื่องต้นทาง ให้กดปุ่ม Send 
●  เครื่องปลายทาง ให้กดปุ่ม Receive 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือแอปจะเปิด Bluetooth เพื่อสแกนหาเครื่องรอบตัวที่มี YouTube Go เช่นกัน 

เมื่อทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth เสร็จแล้ว เครื่องต้นทางจะเปิดโหมด Wi-Fi hotspot เพื่อสร้างเครือข่าย Wi-
Fi ชั่วคราวมาใช้ส่งข้อมูล เครื่องปลายทางก็จะต่อเชื่อมกับ Wi-Fi อัตโนมัติ และปิดการใช้งานทันทีเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ 

หลังจากวิดีโอถูกแชร์ไปยังเครื่องปลายทางเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าสามารถดูคลิปได้ทันที เพราะ YouTube Go จะขอ
เชื่อมต่อเน็ต "สักเล็กน้อย" เพื่อเช็คสิทธิการเข้าถึงอีกรอบ หากทุกอย่างโอเคแล้ว เราก็สามารถดูคลิปที่รับมาจากเครื่องอื่นๆ ได้ทันที 

 

หมายเหตุ - บางคลิปวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้แบบออฟไลน์ดูเองได้ แต่ไม่อนุญาตให้แชร์ต่อ เงื่อนไขตรงนี้ขึ้นกับ
เจ้าของสิทธิ์วิดีโอเช่นกัน ว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์/แชร์ต่อหรือไม ่
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การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
การน าเทคโนโลยีมาใช้เปรียบดังดาบสองคม มีทั้งประโยชน์อย่างมากมายหากน าไปใช้ให้ถูกทาง แต่ก็เป็นโทษมหันต์หาก

น าไปใช้ไม่ถูกต้อง นอกจากจะสนับสนุนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญในการเรียนและธุรกิจแล้ว ยังจ าเป็นต้องให้การ
สนับสนุนจริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการเป็นพลเมืองที่ดีบนโลกออนไลน์อีกด้วย  

ทางส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย  ได้จัดท า
คู่มือการสร้างพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 6 ส่วนดังต่อไปนี้  

●  ความเป็นพลเมืองดิจิทัล: พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 
●  ทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 
●  ความปลอดภัยแห่งศตวรรษที่ 21 
●  สิทธิและความรับผิดชอบแห่งศตวรรษที่ 21  
●  โอกาสแห่งศตวรรษที่ 21 
●  ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 

พลเมืองดิจิทัลไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจแนวคิดพลเมืองที่สอดคล้องกับยุคสมัย สร้างทักษะและความรู้ดิจิทัลอย่างรอบด้าน 
ปกป้องตนเองจากภัยคุกคามออนไลน์ ตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล และมองหาโอกาสด้านต่างๆ ที่อินเทอร์เน็ต
ช่วยสร้างขึ้น แต่ยังต้องเข้าใจประเด็นท้าทายใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในการก าหนดเงื่อนไขที่ช่วยให้อินเทอร์เน็ตส่งเสริมสังคมที่เราอยาก
เห็น อนาคตของอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร มันจะช่วยสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสหรือความเสี่ยง พลเมืองดิจิทัลอย่างเราล้วนมีส่วน
ในการก าหนดมัน 

ท่านสามารถศึกษาได้การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีได้ที่คู่มือการสร้างพลเมืองดิจิทัลทาง thaidigizen.com 


