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ค าน า 
 

 เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ รหัสวิชา GE40004 
จ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5) เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา
พ้ืนฐาน (บังคับเลือก) ซึ่งเป็นวิชาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สังกัดส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้เริ่มใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 
ระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้ท าการปรับปรุงและ
แก้ไขมาโดยตลอด เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมดจ านวน 6 บทเรียน ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยน าเสนอตามล าดับ คือ  

 ล าดับที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ล าดับที่ 2 ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล  
 ล าดับที่ 3 ระบบสารสนเทศ 
 ล าดับที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ล าดับที่ 5 การสื่อสารข้อมูล 

 ล าดับที่ 6 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 นอกจากนี้แต่ละบทยังมีการสรุปเนื้อหา และมีแบบทดสอบในรูปแบบปรนัยและอัตนัย พร้อม

เฉลย ในส่วนของคู่มือปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Windows7) และ โปรแกรมประยุกต์ข้อมูล (Microsoft Word 2010) 
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล (Microsoft Excel 2010) และโปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 
2010) ในส่วนของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เรียบเรียงได้แทรก
รูปภาพและตารางข้อมูล และใช้ค าศัพท์ที่ เข้าใจง่ายโดยอ้างอิงค าศัพท์คอมพิวเตอร์ตามฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2546 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น  

ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเจ้าของงานเขียนทุกท่านที่ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล่ม
นี้ ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากมีเนื้อหาสาระ ข้อความหรือรูปภาพ
บางส่วน ที่ผู้เรียบเรียงไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงขออนุญาตมา ณ ที่นี้ ผู้เรียบเรียงจึงหวังว่าเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
     กนกพร  ดวงสุวรรณ 

           1 กรกฏาคม 2557 
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สารบัญ 
            หน้า 

 
ค าน า              (1) 
สารบัญ              (3) 
สารบัญตาราง             (7) 
สารบัญรูป              (8) 
แผนการบริหารการสอนประจ าวิชา                     (13) 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1        1 
บทที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์       4
 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์       4 
 การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน      4 
 ยุคของคอมพิวเตอร์        5 
 ประเภทของคอมพิวเตอร์       12 
 องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์       19 
 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์       25 
 ผลกระทบจากการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน     27
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ      29 
 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ      30 

  คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ      31 
 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ      32 

 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต     39 
 บทสรุป          41 
 แบบฝึกหัดท้ายบท        43 
 เอกสารอ้างอิง         46 
 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2        47 
บทที่ 2   ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล       49 
  ความหมายของข้อมูล        50 
 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล        51 
  ความหมายของฐานข้อมูล       52 
 การจัดการฐานข้อมูล        57 
 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบัน      58 
 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล       60 



(4) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
            

            หน้า 
 
บทที่ 2   ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)       

 บทสรุป          62 
 แบบฝึกหัดท้ายบท        63 
 เอกสารอ้างอิง         66 
 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3        67 
บทที่ 3   ระบบสารสนเทศ        69 

 ความหมายของระบบสารสนเทศ       69 
 คุณลักษณะของระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน     70 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ      71 
 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ       71 
 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ       71 
 ปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจและภาครัฐ  73 
 ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ       74 
 ประเภทของระบบสารสนเทศ       75 
 ระดับการปฎิบัติงานของบุคลากรในระบบสารสนเทศ    83 
 บทสรุป          85 
 แบบฝึกหัดท้ายบท        86 
 เอกสารอ้างอิง         91 

 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4        91 
บทที่ 4   จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    93 

 ความหมายของจริยธรรม       93 
 จริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบัน       94 
 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ       99 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  100 
 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์       106 
 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     107 
 ข้อควรระวังและแนวทางป้องกันการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์    108  
 บทสรุป          112
 แบบฝึกหัดท้ายบท        113 
 เอกสารอ้างอิง         116 



(5) 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5        117 
บทที่ 5   การสื่อสารข้อมูล        119 
 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล       119 
 ความหมายของเทคโนโลยี       119
 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล      119 
 ความหมายของระบบเครือข่าย       121 
 ทิศทางการส่งข้อมูล        122 
 ตัวกลางการสื่อสาร        123 
 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย      127 
 ประเภทของระบบเครือข่าย       134 
 เครือข่ายไร้สาย         135 
 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย       138 
 การส่งผ่านข้อมูล        139
 สื่อกลางส่งข้อมูล        141 
 อุปกรณ์ท่ีใช้งานบนระบบเครือข่าย      152 
 คุณลักษณะของระบบเครือข่ายสื่อกลางส่งข้อมูล     156 
 ชนิดของสัญญาณข้อมูล        159 
 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์        160 
 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย      163 
 บทสรุป          165 
 แบบฝึกหัดท้ายบท        167 
 เอกสารอ้างอิง         170 
 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6        171 
บทที่ 6   ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต       171 

ความหมายของอินเทอร์เน็ต       171 
ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต       171 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย       174 
การแทนชื่อที่อยู่ของระบบอินเทอร์เน็ต      176 

 การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต       179 
 เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranets) และเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranets)           180 
 เวิลด์ไวด์เว็บ          182 
 โปรแกรมเว็บเบราเซอร์        183 
 บริการบนอินเทอร์เน็ต        185 



(6) 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
            

            หน้า 
 
บทที่ 6   ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ต่อ) 
 การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์      203 
 เว็บเพจศูนย์รวม        205 
 บทสรุป          206 
 แบบฝึกหัดท้ายบท        208 
 เอกสารอ้างอิง         210 
บรรณานุกรม           212 
ภาคผนวก            213 
 ภาคผนวก ก. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทตอนที่ 1      224 
 ภาคผนวก ข. คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่            หน้า 
 
1.1 บุคลากรที่มีอาชีพที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     23 
1.2 ชื่อโดเมนแทนประเภทขององค์การ       177 
1.3 ชื่อโดเมนแทนประเภทขององค์กร       178 
1.4 ชื่อโดเมนแทนประเทศ        178 
1.5 ชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์การ      179 
1.6 จ านวนผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     179

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



(8) 
 

สารบัญรูป 
 

รูปที ่            หน้า 
 
1.1 ชาร์ลส์ แบ็บเบจ กับเครื่อง Analytical Engine      6 
1.2 เครื่อง Tabulating Machines         6 
1.3 เครื่อง ENIAC           7 
1.4 เครื่อง UNIVAC          7 
1.5 บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ         7 
1.6 หลอดสูญญากาศ (ยุคที่ 1)         8 
1.7 ทรานซิสเตอร์ (ยุคที่ 2)         8 
1.8 เครื่อง IBM 1401         8 
1.9 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (IBM System/360)       9 
1.10 ไมโครคอมพิวเตอร์ (IBM-PC)        10 
1.11 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5          10 
1.12 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่น Roadrunner       11 
1.13 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์        12 
1.14 คอมพิวเตอร์เวร์กสเตชั่น        13 
1.15 มินิคอมพิวเตอร์         13 
1.16 เดสก์ท็อปพีซี กับ ทาวเวอร์พีซ ี       14 
1.17 ออลอินวันพีซี          14 
1.18 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         15 
1.19 แท็บเล็ตคอมพิวตอร์แบบ Convertible      15 
1.20 แท็บเล็ตคอมพิวตอร์แบบ Slate       16 
1.21 อัลตร้าบุ๊ก          16 
1.22 เปรียบเทียบขนาดของอัลตร้าบุ๊คและเน็ตบุ๊ค      17 
1.23 แท็บเล็ต           18 
1.24 อุปกรณ์พีดีเอ          18 
1.25 เทคโนโลยี Converging         19 
1.26 ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์        20 
1.27 ชนิดของซอฟต์แวร์         22 
1.28 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์       27 
1.29 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ      29 
1.30 ห้องสมุดดิจิทัล         33 
1.31 อินเทอร์เน็ตทีวี         34 
1.32 การใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย             34 



(9) 
 

สารบัญรูป (ต่อ) 
             
รูปที่                หน้า 
 
1.33 การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษา            36 
1.34 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการงานด้านต่างๆ          37 
1.35 การท าธุรกรรมรูปแบบต่างๆ             38 
1.36 ตัวอย่างการใช้งาน m-Commerce             38 
2.1 แสดงโครงสร้างข้อมูลแฟ้มข้อมูลนักศึกษา           51 
2.2 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลลงทะเบียน            51 
2.3 แสดงการรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลและระบบลงทะเบียน          51 
2.4 แสดงการจัดเก็บข้อมูล              52 
2.5 แสดงแบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับขั้น             54 
2.6 แสดงแบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย           55 
2.7 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์            55 
2.8 แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ             56 
2.9 แบบจ าลองฐานข้อมูลมัลติไดแมนชัน            56 
2.10 ตัวอย่างประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่ม            59 
2.11 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลแบบทันที           59 
3.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์           71 
3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS)            76 
3.3 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ          77 
3.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)            78 
3.5 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)            80 
3.6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Al ด้านศาสตร์หุ่นยนต์           80 
3.7 การท างานของระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES)            81 
3.8 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่างๆ           83  
3.9 ระดับของผุ้ใช้สารสนเทศ             84 
4.1 ตัวอย่างสแปมเมล              95 
4.2 ตัวอย่างข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์            98 
4.3 เว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลด Shareware และ Freeware          98 
4.4 กฎหมายเทคโนโลยีของไทย             99 
4.5 ตัวอย่างอุปกรณ์เพ่ือใช้รักษาความปลอดภัย 107 
4.6 การป้องกันระบบด้วย Firewall 108 
4.7 ตัวอย่างฟิชชิ่ง  111 
5.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร 120 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
             
รูปที่                 หน้า 
 
5.2 การสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์        121 
5.3 ทิศทางการส่งข้อมูล          122 
5.4 สายคู่บิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะห่อหุ้ม       123 
5.5 สายโคแอกซียล          124 
5.6 สายใยแก้วน าแสง         124 
5.7 การสื่อสารข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรด       125 
5.8 เสาส่งสัญญาณไมโครเวฟ        126 
5.9 การสื่อสารผ่านดาวเทียม        126 
5.10 โทรศัพท์เซลลูลาร์         127 
5.11 โทรศัพท์แบบดาวเทียม        127 
5.12 การน าระบบ GPS มาประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆ     128 
5.13 การน าระบบตรวจสอบมาใช้เพ่ือติดตามยานพาหนะ     129 
5.14 อุปกรณ์ Slingbox          130 
5.15 การประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยี Videoconferencing     130 
5.16 Videoconferencing มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบทางไกล   131 
5.17 ระบบการแพทย์ทางไกล        132 
5.18 ระบบเครือข่าย LAN , Man และ WAN       132 
5.19 ตัวอย่างระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN)      133 
5.20 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแมน (MAN)    133 
5.21 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแวน (WAN)    134 
5.22 ตัวอย่างบลูทูธ          136 
5.23 ตัวอย่างไว-ไฟ          137 
5.24 การประยุกต์ใช้ไวแมกซ์        137 
5.25 ระบบเครือข่ายแบบไคลแอนเซิร์ฟเวอร์       138 
5.26 ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์       139 
5.27 สัญญาณแอนะล๊อกและดิจิตอล       140 
5.28 เปรียบเทียบรูปแบบการส่งข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน    141 
5.29 สายคู่บิดเกลียว (cat 5)        142 
5.30 ปลั๊กเชื่อมต่อแบบ RJ-45 และ RJ11       142 
5.31 สายโคแอกเชียลและหัวเชื่อมต่อ BNC       142 
5.32 โครงสร้างภายในของสายไฟเบอร์ออปติกและหัวเชื่อมต่อชนิดต่างๆ    143 
5.33 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า        144 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
             
รูปที่                 หน้า 
 
5.34 เสารับส่งคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower)       145 
5.35 แสดงการท างานของโทรศัพท์เซลลูลาร์       145 
5.36 การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟระหว่างสถานีและดาวเทียม     146 
5.37 ตราสัญลักษณ์ Wi-Fi Zone         148 
5.38 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย       150 
5.39 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ   151 
5.40 Wi-Fi Wireless USB Adapter       151 
5.41 Wi-Fi Direct          152 
5.42 การ์ดระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ        153 
5.43 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) บนระบบเครือข่ายแลน     153 
5.44 อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Range Extender)       154 
5.45 อุปกรณ์สวิตวิ่งฮับ         155 
5.46 Wireless ADSL Router        155 
5.47 อุปกรณ์เกตเวย์ (Gateway)         156 
5.48 โทโพโลยแีบบบัส         157 
5.49 โทโพโลยแีบบดาว         157 
5.50 โทโพโลยแีบบวงแหวน        158 
5.51 โทโพโลยแีบบวงแมช     158 

5.52 สัญญาณดิจิทัล         159 
5.53 แสดงการแปลงสัญญาณ        160 
5.54 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส      160 
5.55 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน     161 
5.56 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว      162 
5.57 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแมช      162 
5.58 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม      163 
5.59 การประมวลผลข้อมูลที่ศุนย์กลาง       163 
5.60 การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์      164 
6.1 หมายเลขไอพีและระบบชื่อโดเมน       175 
6.2 เครือข่ายไทยสาร         175 
6.3 ระบบชื่อโดเมน          177 
6.4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต        180 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
             
รูปที่                 หน้า 
 
6.5 ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต        181 
6.6 ระบบเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต        181 
6.7 ตัวอย่างเว็บเพจ          182 
6.8 ตัวอย่างภาษา HTML         183 
6.9 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์        184 
6.10 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส าหรับพีดีเอ      184 
6.11 บริการบนอินเทอร์เน็ต        185 
6.12 ตัวอย่างอีเมล          186 
6.13 การสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft MSN Messenger    187 
6.14 rการสนทนาออนไลน์ด้วย Microsoft NetMeeting     188 
6.15 ตัวอย่างการใช้ Telnet        189 
6.16 การดาวน์โหลด และอับโหลด        190 
6.17 การขนถ่ายไฟล์ (FTP)         190 
6.18 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต        191 
6.19 ตัวอย่างธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า       194 
6.20 ตัวอย่างธุรกิจแบบคลิกและคลิก       194 
6.21 ตัวอย่างธุรกิจแบบ B2C        197 
6.22 ธุรกิจกับลูกค้า          198 
6.23 การจดทะเบียนการค้า        198 
6.24 การประมูลสินค้า         199 
6.25 การค านวณและช าระภาษีออนไลน์       199 
6.26 ตัวอย่างหน้าร้าน         200 
6.27 ตัวอย่างระบบตะกร้ารับค าสั่งซื้อ       201 
6.28 ตัวอย่างระบบการช าระเงิน        202 
6.29 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       203 
6.30 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาข้อมูล       206 
6.31 ตัวอย่างเว็บศูนย์รวม (Portal Web)        207 
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แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
(Information Technology for learning) 

รหัสวิชา GE40004 จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
 
ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น
และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การ
ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การจัดเก็บและน าเสนอ
ข้อมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย การเคารพสิทธิทางปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์รายวิชา 
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้  ความสามารถ และ สมรรถนะที่

ต้องการในด้านต่างๆ  
1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมายความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคปัจจุบัน  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กระบวนการจัดการสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ  
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและการท างานของระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรในยุค

ปัจจุบัน  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลบนระบบ

เครือข่ายในยุคปัจจุบัน  
7. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายเรื่องการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุค

ปัจจุบัน  
8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สังคม  
9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในยุค

ปัจจุบันได้  
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แผนการสอน  
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

1-2 แนะน ารายวิชาและอธิบายแผนการสอน 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
3. การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน 
4. ยุคของคอมพิวเตอร์ 
5. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
6. องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ 
7. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
8. ผลกระทบจากการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
9. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows 2007) 
 

4 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ชั่วโมง 
 

3-5 บทที่ 2 ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
1. ความหมายของข้อมูล 
2. โครงสร้างข้อมูล 
3. ความหมายของฐานข้อมูล 
4. การจัดการฐานข้อมูล 
5. การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
6. ลักษณะการประมวลผลข้อมูล 
7. การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word 
2010)   
 

6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
6-7 บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ 

1. ความหมายของข้อมูลและสารระบบสารสนเทศ 
2. คุรลักษณะของระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
4. ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
5. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
6. ปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน

งานธุรกจิและภาครัฐ 
7. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 
8. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
9. ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบ

สารสนเทศ 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel 
2010)   
 

4 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 
 
 

8-9 บทที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความหมายของจริยธรรม 
2. จริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบัน 
3. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
5. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
6. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
7. ข้อควรระวังและแนวทางการป้องกันการใช้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel 
2010)   
หมายเหตุ : สอบกลางภาค บทที่ 1-4 
 

6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ชั่วโมง 
 

40 นาที 

10-13 บทที่ 5 การสื่อสารข้อมูล    
1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
2. ความหมายของเทคโนโลยี 
3. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 
4. ความหมายของระบบเครือข่าย 

6 ชั่วโมง 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 

 

บทที่ 5 การสื่อสารข้อมูล (ต่อ) 
5. ทิศทางการส่งข้อมูล 
6. ตัวกลางการสื่อสาร 
7. การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย 
8. ประเภทของระบบเครือข่าย 
9. เครือข่ายไร้สาย 
10. สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย 
11. การส่งผ่านข้อมูล   
12. สื่อกลางส่งข้อมูล 
13. อุปกรณ์ที่ใช้งานบนระบบเครือข่าย 
14. ชนิดของสัญญาณข้อมูล    
15. คุณลักษณะของระบบเครือข่าย  
16. ชนิดของระบบเครือข่าย   
17. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
18. รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft 

PowerPoint 2010)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 

14-16 บทที่ 6 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2. ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต   
3. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย   
4. การแทนชื่อที่อยู่ของระบบอินเทอร์เน็ต  
5. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
6. เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranets) และ 

เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranets)   
7. เวิลด์ไวด์เว็บ   
8. โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 
9. บริการบนอินเทอร์เน็ต  
10. อินทราเน็ต (Intranets) และ เอ็กซ์ทราเน็ต   

(Extranets) 
11. การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์ 
12. เว็บเพจศูนย์รวม 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft 

PowerPoint 2010)   

6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 



(17) 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
17 สอบปลายภาค บทที่ 5-6 1.30 ชั่วโมง 

หมายเหตุ เรียนทฤษฎี สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 32 ชั่วโมง 
เรียนปฏิบัติ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 32 ชั่วโมง 

 

- 

 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู้สอนบรรยาย อธิบายเนื้อหาแต่ละบท  
3. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานส่งงานเดี่ยว 
5. ผู้สอนศึกษา เรียนรู้ ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นการฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ในแต่ละบท เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน งานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบท 

 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์  

 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     70  คะแนน  
 กิจกรรมและใบงาน    45  คะแนน  
 คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน  
 คะแนนด้านคุณธรรมและจริยธรรม   5   คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค     30  คะแนน 
 

 
 
 
 



(18) 
 

การประเมินผลใชเ้กณฑ์ ดังนี้  
 

ระดับคะแนน ผลการเรียน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80 - 100 A ดีเยี่ยม 4.0 
75 - 79 B+ ดีมาก 3.5 
70 - 74 B ดี 3.0 
65 - 69 C+ ดีพอใช้ 2.5 
60 – 64 C พอใช้ 2.0 
55 - 59 D+ อ่อน 1.5 
50- 54 D อ่อนมาก 1.0 
0- 49 F ตก 0.0 

 

 
นโยบายในการเข้าเรียนและการสอบ 
 

1. ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง นอกจากมีเหตุจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือ มีกิจธุระที่ส าคัญซึ่ง
จะต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบ 

2. ผู้เรียนต้องมรีะเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการเรียนงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงในรายวิชาอย่างเคร่งครัด 
4. ผู้เรียนต้องแต่งกายให้เหมาะสม เรียบร้อย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

5. การสอบต้องด าเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 

 



 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    4 ช่ัวโมง 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
3. การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน 
4. ยุคของคอมพิวเตอร์ 
5. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
6. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
7. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
8. ผลกระทบจากการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
9. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Windows 2007)     4 ช่ัวโมง 
 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข. คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกข้อดีข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอความคิดในรูปแบบเขียนแผนภาพ  
    (Mind Mapping) เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พอสังเขปได้ 
9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
10. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
11. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแบ่งแยกความแตกต่างของลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
12. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
13. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 



 
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

14. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู้สอนบรรยาย อธิบายเนื้อหาแต่ละบท  
3. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานส่งงานเดี่ยว 
5. ผู้สอนศึกษา เรียนรู้ ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นการฝึกวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ในแต่ละบท เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน งานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์  

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 



 

บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ 
(Information) เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจ 
(Decision Making) ในการจัดการและบริหารงานด้านต่าง ๆ ข้อมูลและสารสนเทศนับเป็นทรัพยากร
หลักที่ได้รับความสนใจจากบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการดําเนินงานทางธุรกิจมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ทําให้ข่าวสารเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนจําเป็นจะต้องได้รับทราบและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
 

ความหมายของคอมพิวเตอร์  
 “คอมพิวเตอร์” มาจากภาษาละตินว่า “Computare” ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การ

คํานวณ  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2525.) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้
ว่า  "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สําหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและ 
ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" 

คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทํางานแทนมนุษย์ ในด้าน
การคิดคํานวณและสามารถจําข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพ่ือการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป     
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์     
การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit : CPU) หรือที่มักเรียกกันว่า “ซีพียู” ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่มีความสามารถใน
การคํานวณและประมวลผลข้อมูลตามชุดคําสั่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ในแทบทุกด้าน ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ก็คือสามารถนํามาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่มนุษย์ได้
ปูอนชุดคําสั่งเข้าไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะกลายเป็นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรม การศึกษา และภาคธุรกิจ 
เป็นต้น 

หากกล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์จะมีผู้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้หลาย
ความหมายที่สําคัญ คือ คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่สามารถรับ
โปรแกรมและข้อมูลประมวลผล สื่อสาร เคลื่อนย้ายข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้ 

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีการทํางานแบบอัตโนมัติ
ทําหน้าที่เหมือนสมองกลสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนตามคําสั่งของโปรแกรมข้ันตอน
การทํางานจะประกอบด้วยการรับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถรับได้และทําการ
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ประมวลผล โดยทําการเปรียบเทียบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลที่อุปกรณ์
แสดงผล เช่น จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่สามารถนําเข้าข้อมูล
หรือคําสั่งต่างๆ แล้ว ทําการประมวลผลข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือ 
ชุดคําสั่งของระบบคอมพิวเตอร์โดยทําการเปรียบเทียบข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ใน
รูปแบบต่างๆ จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผลและทําการจัดเก็บผลลัพธ์เอาไว้ใช้
งานในภายหลังต่อไปยุคของคอมพิวเตอร์ 
 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร ์
 การสร้างสารสนเทศเป็นงานที่เหมาะสมกับการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ ซึ่งสารสนเทศนั้น
สามารถนํามาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บไว้ใช้ใน
อนาคตได้ คอมพิวเตอร์จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสร้างสารสนเทศ โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้ 
  1. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจํานวนมากและ
เป็นเวลานาน นับเป็นจุดเด่นทางโครงสร้างและเป็นหัวใจของการทํางานแบบอัตโนมัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
  2. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing 
Speed) โดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด  
  3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผล
ข้อมูลตามลําดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะใน
ขั้นตอนการกําหนดโปรแกรมคําสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น 
  4. ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน 
จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทําให้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ต่อการ

ดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมเป็นอย่างมาก  ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่า งานประมวลผล (word processing) 
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1. งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้
คอมพิวเตอร์ในการทําบัญชี งานประมวลคํา และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม 
นอกจากนี้งานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิต และการ
ประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ซึ่งทําให้การผลิตมีคุณภาพดีขึ้น
บริษัทยังสามารถรับ หรืองานธนาคาร ที่ให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และใช้
คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี เชื่อมโยงกันเป็นระบบ
เครือข่าย 
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 2. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้
ในนํามาใช้ในส่วนของการคํานวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของ
การส่งจรวดไปสู่อวกาศ  หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์สําหรับการตรวจรักษาโรค
ได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยํากว่าการตรวจด้วยวิธีเคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้น  

 3. งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จองวันเวลา ที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ทําให้สะดวกต่อผู้เดินทางที่ไม่
ต้องเสียเวลารอ อีกท้ังยังใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจรและการจราจรทาง
อากาศ หรือในการสื่อสารก็ใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพ่ือให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อ
การส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน  

 4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ หรือ จําลองสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะคํานวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้
ควบคุมและ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการทํางาน  

 5. งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบ
ประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ ,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่างๆ , กรมสรรพากร ใช้จัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสีย
ภาษี เป็นต้น  

 6. การศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการนํา
คอมพิวเตอร์มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งทําให้สะดวกต่อการ
ค้นหาข้อมูล  นักเรียน การเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด 
 

ยุคของคอมพิวเตอร์ 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการคํานวณ และ การประมวลผลแบบอัตโนมัติ ได้เกิดขึ้นมายาวนาน
แล้ว ซึ่งสามารถย้อนไปกว่าพันปี ที่มนุษย์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือช่วยในการ
คํานวณ ในขณะที่รูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์
ทรงคุณค่า ทั้งที่สิ่งประดิษฐ์อย่างไมโครคอมพิวเตอร์นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ.1870 สําหรับการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของคอมพิวเตอร์นั้น ได้มีการแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ดังนี้ 
  1. ยุคก่อนมีคอมพิวเตอร์ (ก่อนปี ค.ศ. 1846) นักโบราณคดีมีการขุดค้นพบ
เครื่องมือของคนโบราณท่ีนํามาใช้เพ่ือนับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนสัญลักษณ์บนพ้ืนดิน การใช้
ลูกหินเรียงแทนตัวเลขในแต่ละหลัก จนกระทั่งมีการนําเชือกมาร้อยลูกหินและจัดเรียงกันคล้ายกับ
ลูกคิดในปัจจุบัน ซึ่งลูกคิด (Abacus) จัดเป็นเครื่องคิดเลขเชิงกลเครื่องแรกของโลกเลยก็ว่าได้ 
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รูปที่ 1.1 ชาร์ลส์ แบ็บเบจ กับเครื่อง Analytical Engine    
ที่มา http://techemit.blogspot.com, 2557 

 

 ในส่วนของเครื่องคํานวณเชิงกลไกลที่มีขีดความสามารถในการคํานวณตัวเลขที่ซับซ้อน มัก
ประกอบไปด้วยกลไกลอย่างฟันเฟือง รอก และคาน เช่น เครื่องคํานวณของปาสคาล  เครื่องคํานวณ
ของ เนเปียร์ และเครื่องทอผ้าของแจ็คการ์ดที่ใช้บัตรเจาะรูในการควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทอผ้าตาม
ลวดลายที่กําหนด แต่เครื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นเครื่องคํานวณเชิงกลแบบกึ่งอัตโนมัติ จนกระทั่งปี 
ค.ศ. 1822 ชาร์ลส์ แบ็บเบจ (Charles Babbage) ซึ่งต่อมาได้ถูกขนานนามว่า “บิดาแห่ง
คอมพิวเตอร์” ได้ออกแบบเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ที่มีหน่วยความจําไว้จัดเก็บค่า
ตัวเลขเพื่อนําไปคํานวณได้ อีกท้ังยังพิมพ์ข้อมูลได้อัตโนมัติด้วย โดยตัวเครื่องสามารถอินพุตข้อมูลและ
ชุดคําสั่งด้วยบัตรเจาะรู (Punch Cards) 
 จนกระทั่งในราวปี ค.ศ. 1887 เฮอร์แมน ฮอลเลอร์ลิธ (Herman Hollerith) ได้พัฒนา
เครื่อง Tabulating Machines ขึ้นมา ตัวเครื่องสามารถจัดเรียงบัตรเจาะรูได้มากกว่า 200 ใบต่อนาที 
โดยเครื่องดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้กับงานสํารวจสํามะโนประชากรชาวอเมริกันหลายครั้งหลายครา
ด้วยกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1886 เฮอร์แมนก็ได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมา และท้ายสุดบริษัทดังกล่าว
ก็ได้กลายเป็นบริษัท IBM  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 เครื่อง Tabulating Machines 
ที่มา https://ckingkaew85.wordpress.com, 2557 



 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
  2. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ปี ค.ศ. 1846-1857) คอมพิวเตอร์เครื่องแรกมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร ต้องใช้พ้ืนที่ห้องขนาดใหญ่เพ่ือติดตั้ง อีกทั้งตัวเครื่องยังมีความร้อนสูง เนื่องจากใช้หลอด
สุญญากาศนับหมื่นหลอดแทนหน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ นอกจากต้องใช้ห้อง
ขนาดใหญ่แล้วยังต้องมีเครื่องปรับอากาศที่ถูกปรับตั้งอุณหภูมิไว้ต่ํามาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 เครื่อง ENIAC    รูปที่ 1.4  เครื่อง UNIVAC    
   ที่มา http://update.in.th/1474   ที่มา http://www2.tsu.ac.th/cst/course  
         /early-science-labs-18,          /computer_it/lesson1/ 
        2557         lesson1- 1.html, 2557 
 
 คอมพิวเตอร์ยุคแรกสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงปัญหาเดียวต่อครั้งเท่านั้น หากจะต้องใช้
งานก็จะต้องต่อสายไฟใหม่ทุกครั้งเพ่ือรันโปรแกรมใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลาย
สัปดาห์เลยทีเดียว เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะนํามาใช้งานจริง สําหรับสื่อที่ใช้เพ่ือปูอนข้อมูลเข้า
และส่งข้อมูลออก จะใช้บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในยุค
แรก เช่น เครื่อง ENIAC และ UNIVAC โดยคอมพิวเตอร์ UNIVAC จัดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่
ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพ่ือใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ 
ที่มา https://suphansapm1884.wordpress.com, 2557 
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  3. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (ปี ค.ศ. 1858-1863) คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ได้มีการนํา
ทรานซิสเตอร์ (Transistors) มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ โดยทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่
ทําจากสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor)มีคุณสมบัติในการนําไฟฟูา ทําหน้าที่คล้ายกับสวิตซ์เปิด/ปิด
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้มีขนาดเล็กลง ใช้พลังงานไฟฟูาต่ํากว่า อีกทั้งยังมี
ราคาไม่แพงมาก ประสิทธิภาพสูง และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในส่วนของโปรแกรมและข้อมูลจะ
ถูกปูอนผ่านสื่ออย่างบัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก ส่วนผลลัพธ์ก็จะพิมพ์งานลงบนกระดาษ ในยุคนี้เริ่ม
มีการนําเทปแม่เหล็กมาใช้เป็นอุปกรณ์สํารองข้อมูล และเริ่มมีการใช้ภาษาระดับสูงอย่างภาษาฟอร์
แทรน (FORTRAN) และ ภาษาโคบอล (COBOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 1.6 หลอดสุญญากาศ (ยุคที่ 1)   รูปที่ 1.7 ทรานซิสเตอร์ (ยุคที่ 2)    
ที่มา http://www.chakkham.ac.th/          ที่มา http://www.atom.rmutphysics.com, 
technology/computer                                2557 
/web02.htm , 2557       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.8 เครื่อง IBM 1401        

ที่มา http://ib1.s3.amazonaws.com/attachments%2FIBM_1401.jpg, 2557 
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  4. คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3 (ปี ค.ศ. 1864-1870) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ได้เปลี่ยนจาก
ทรานซิสเตอร์มาเป็นวงจรรวมที่ เรียกว่า “IC” (Integrated Circuit) โดยแผงวงจรจะประกอบไปด้วย
ทรานซิสเตอร์จํานวนมาก และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะบรรจุอยู่บน Silicon Chip ชิ้นเล็กๆ เพียงชิ้น
เดียว ที่ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์) ขนาดเล็กมากๆ จํานวนนับ
แสน ทําให้คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 มีขนาดเล็กลง และมีความน่าเชื่อถือกว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้มีการนํา
อุปกรณ์คีย์บอร์ดและจอรูปมาใช้เพ่ือการปูอนข้อมูลและแสดงผล และได้หันมาใช้ดิสก์  หรือ จาน
แม่เหล็ก มาเป็นหน่วยความจําสํารองมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ IBM System/360 
ที่มา http://www.shc.ac.th/, 2557 

 
  5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 (ปี ค.ศ. 1871 ถึงปัจจุบัน)  ด้ ว ย ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยีในต้นปี ค.ศ. 1870 ทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะนําทรานซิสเตอร์จํานานมากมาบรรจุไว้ใน
ชิปตัวเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “LSI” (Large-Scale Integration) จนกระทั่งได้นําไปสู่การ
ประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์เมื่อปี ค.ศ. 1871 โดยมีสาระสําคัญ คือ ไมโครโปรเซสเซอร์ที่มี
ความสามารถด้านประมวลผลหลักๆ ทั้งหมดอยู่ภายในชิปเพียงตัวเดียวจนเป็นที่มาของเครื่องพีซี 
(IBM-PC)  ที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างล้นหลาม โดยตัวเครื่องจะมีคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ปูอนข้อมูล 
ส่วนจอภาพและเครื่องพิมพ์จะใช้เป็นอุปกรณ์แสดงผล และใช้แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจํา
สํารอง จนกระทั่งได้มีการพัฒนาสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล เช่น แผ่นซีดี/ดีวีดี และหน่วยความจํา
แบบแฟลช นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบสื่อสาร
แบบไร้สายต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาก้าวกระโดด จนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนในยุคนี้ ต่างทําธุรกรรมที่
ต้องผูกพันกับระบบสื่อสารมากขึ้น โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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รูปที่ 1.10 ไมโครคอมพิวเตอร์ (IBM-PC) 

ที่มา http://www.digibarn.com/stories/ibm-pc-25/erik-klein-photos/, 2557 
 

  6. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (ปัจจุบันและในอนาคต) แม้ว่าบางคนจะมีความเชื่อว่า
คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 ยังไม่ได้รับการเริ่มต้น และ บางคนก็ยังคิดว่าขณะนี้เรายังอยู่ในระยะแรกของ
แผนการด้วยซ้ํา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ยุคที่  5 นั้น ได้ถูกจําแนกประเภทออกมาได้อย่างชัดเจน
เหมือนกับแต่ละยุคที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ต่างก็มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกัน
เกี่ยวกับคํานิยามของคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีหนึ่งความคิดเห็นที่ตรงกันคือ 
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) หรือ ที่
เรียกกันว่าระบบ AI ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเทียบเคียงกับมนุษย์ ด้วยการ
จําลองสิ่งไม่มีชีวิต (คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์) ให้มีสติปัญญาเยี่ยงมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคิด 
ความมีเหตุมีผล การจดจํา การรู้จักเปรียบเทียบ และการรับรู้ถึงความรู้สึกได้ในทํานองเดียวกันกับ
มนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.11 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 
ที่มา  http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/index.php?option=com_  

content&view=article&id=85&Itemid=101, 2557 
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ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่เมื่อพิจารณาตามขนาดแล้ว เราสามารถจัดแบ่ง
ประเภทของคอมพิวเตอร์ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และ
มีขีดความสามารถสูงที่สุด ภายในประกอบไปด้วยซีพียูนับพันตัวที่สามารถคํานวณด้วยความเร็วกว่า
หลายล้านคําสั่งต่อวินาที จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุด (ราคาตั้งแต่ 1 -350 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) และเร็วที่สุดตามความหมายของคําว่า  “ซูเปอร์” นั่นเอง ซูเปอร์เหมาะกับงานประมวลผล
ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลอย่างการสํารวจมโนประชากร งานพยากรณ์อากาศ การสร้างแบบจําลอง
ระดับโมเลกุล การวิจัยนิวเคลียร์ และการทําลายรหัสลับ 
    คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเร็วที่สุดในโลกด้วยต้นทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่มีพลัง
การประมวลผลเทียบเคียงได้เท่ากับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) จํานวนกว่า 1 
แสนเครื่องนั้นก็คือ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ รุ่นโรดรันเนอร์ (Roadrunner) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
วิศวกรจาก Los Alamos National Laboratory และบริษัท IBM โดยสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้กับงานวิจัย
อาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงการจําลองการระเบิดของนิวเคลียร์ สําหรับความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
คือ 1.1.5 เพทาฟล็อป (Petaflops) หรือ 1,105 ล้านล้านคําสั่งต่อวินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.12 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่น Roadrunner                                                                                        
ที่มา http://images.thaiza.com/14/14_20130403104257.jpg, 2557 

 
  2.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers) เป็นคอมพิวเตอร์ทีมีขีด
ความสามารถรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่
ขนาดเล็กกลางจนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก สําหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
จะเรียกว่า คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Midsize Computer)  
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รูปที่ 1.13 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์                                                                                         
ที่มา https://jijunjang.files.wordpress.com/2013/03/26.jpg, 2557 

 
 คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม เหมาะสําหรับใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร สาย
การบิน บริษัทประกันภัย และมหาวิทยาลัย มีพลังความสามารถในการบรรลุผลธุรกรรมนับล้าน
รายการโดยใช้เวลาระยะสั้น ผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมโยงและเข้าถึงเครื่องเมนเฟรม จะต้องใช้ผ่าน
เครื่องเทอร์มินัล(Terminal) ซึ่งมีเพียงจอรูปและคีย์บอร์ดโดยใช้สําหรับปูอนข้อมูลและแสดงผลลัพธ์
ได้เท่านั้น เนื่องจากตัวเทอร์มินัลไม่มีหน่วยประมวลผลในตัว จึงต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่าง (เช่น ซีพียู 
หน่วยความจํา และหน่วยจัดเก็บข้อมูล) บนเครื่องเมนเฟรมทั้งสิ้น เราเรียกรูปแบบการทํางานเหล่านี้
ว่า “การประมวลผล แบบรวมศูนย์” (Centralized Data Processing)  
 โดยเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จะทําหน้าที่เป็นโฮสต์ (Host) ซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่ายที่คอยบริการ
แก่เครื่องเทอร์มินัลทั้งหลายที่เป็นเครื่องลูกข่าย ทั้งนี้ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อ
เทอร์มินัลได้หลายพันเครื่อง มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วกว่าพันล้านคําสั่งต่อ
วินาที “เวิร์กสเตชั่น” (Workstation) คอมพิวเตอร์แบบเวิร์กสเตชั่น หรือสถานีงานวิศวกรรม ถูก
นํามาใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบภายนอกคล้ายกับเครื่องพีซี
ทั่วไป แต่มีราคาแพงกว่าและมีขีดความสามารถสูงกว่ามาก ปกติมันถูกนํามาใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
งานด้านการแพทย์ งานคํานวณทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน รวมถึงการนํามาใช้
เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ( Computer-Aided 
Design/Computer-Aided Manufacturing: CAD/CAM) 
 คอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชั่น มีความสามารถค่อนข้างหลากหลาย ซึ่ งหากเทียบขีด
ความสามารถแล้วเทียบได้เท่ากับคอมพิวเตอร์ขนาดกลางหรือมินิคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น 
ภาพยนตร์ชุด Harry Potter ได้นําคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ืองานกราฟิกแอนนิเมชั่นแบบสามมิติ สําหรับ
คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นระดับ Low-end ที่มีขีดความสามารถต่ําสุด จะเทียบชั้นได้เท่ากับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ High-End ที่มีขีดความสามารถสูงสุด 
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รูปที่ 1.14 คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่น 
ที่มา https://ckingkaew85.wordpress.com/, 2557 

 
3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) มินิคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี

ขนาดอยู่ระหว่างเมนเฟรมกับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลน้อย
กว่าและช้ากว่าเมนเฟรมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เหมาะ
สําหรับการทํางานหลายคนได้เป็นหลายร้อยคน นิยมใช้ในสถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.15 มินิคอมพิวเตอร์ 
  ที่มา https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/e3500.gif, 2557 

 

4. ไมโครคอมพิวเตอร์  (Microcomputer)มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เครื่องพีซี” 
(Personal Computer : PC) จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในกลุ่ม 
เนื่องจากมีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูงเกินตัว สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้ทั้งแบบ Stand 
Alone (ใช้งานแบบโดดไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือนํามาเพ่ือใช้เชื่อมกับเครือข่ายในท้องถิ่น 
(LAN) และสําหรับรายละเอียดต่อไปนี้จะอธิบายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 
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รูปที่ 1.16 เดสก์ท็อปพีซี กับทาวเวอร์พีซี                                                                                                
ที่มา http://shopap.lenovo.com/th/th/desktops/lenovo/q-series/q180/, 2557 

 
   4.1 คอมพิวเตอร์ออลอินวันพีซี (All-in-one PC) ในยุคสมัยที่แท็บเล็ต และ สมาร์ท
โฟนกําลังเป็นใหญ่อยู่นั้น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC ก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ยุค PC 
Plus ที่คอมพิวเตอร์สามารถทําได้หลายอย่าง ตอบสนองได้ทุกการทํางาน และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
และ All-in-one PC ก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกรูปแบบหนึ่งที่พยายามตอบโจทย์นี้มานานจนใน
ระยะหลังเห็นความสามารถท่ีพัฒนาขึ้นบนเรือนร่างที่สวยงามโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.17 ออลอินวันพีซี                                                                                                                  
ที่มา http://www.mnetworksystem.com/image/pictures-/14018621581754828804.jpg, 

2557 
 
   4.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อป (Notebook/Laptop) แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
(Slate Tablet) เป็นแท็บเล็ตที่มีเพียงแค่หน้าจอคล้ายกับกระดานชนวน และใช้ปากกา (สไตลัส) เป็น
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อุปกรณ์อินพุต มีข้อเสียตรงที่ไม่มีที่ปูอนคีย์บอร์ดแต่ก็สามารถเชื่อมต่อเพ่ิมเติมได้สําหรับแท็บเล็ต 
แบบ State จะเตรียมช่องอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบต่างๆ เช่น พอร์ต mini-HDNI และ Card Reader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.18 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ที่มา https://www.asus.com, 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.19 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบ Convertible     
ที่มา https://www.toshiba.com, 2557 
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รูปที่ 1.20 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบ Slate 
ที่มา http://news.siamphone.com/news-20872.html, 2557 

 

   4.3 อัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) เป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นความบางและความหนักเบา มี
จอขนาดใหญ่ตั้งแต่ 13.3- 7 นิ้ว สําหรับความบางของตัวเครื่องจะบางน้อยกว่า 21 มม. ลงไป และมี
แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.21 อัลตร้าบุ๊ก 
ที่มา http://www.tabletd.com/uploads/0.62523000%201349851985.jpg, 2557 
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   4.4 เน็ตบุ๊ก (Netbook) มีหน้าจอขนาดเล็กมากกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไป (8.8-11.6) มี
ความหนาประมาณ 1 นิ้ว น้ําหนักเบา ราคาถูกว่าคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก ทั้งอัลตร้าบุ๊กและเน็ตบุ๊ก 
จะใช้อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ที่เรียกว่า SSD (Solid State Drive) แทนฮาร์ดดิสก์แบบกลไกที่นิยมใช้อยู่
ทั่วไป  สําหรับเทคโนโลยี SSD แม้ว่าจะทําให้ฮาร์ดดิสก์มีขนาดเล็กลงและก็บางก็ตาม แต่ยังมี
ข้อจํากัดในเรื่องของความจุ จึงทําให้ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้มีความจุไม่มาก (อยู่ในระดับกิกะไบต์) เมื่อเทียบ
กับฮาร์ดดิสก์แบบกลไกลทีมีการพัฒนาความจุไปจนถึงระดับเทอราไบต์ (TB) แล้ว นอกจากนี้
ตัวเครื่องก็ยังไม่มีเครื่องขับซีดี/ดีวีดีแบบเชื่อมต่อภายนอกแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.22 เปรียบเทียบขนาดของอัลตร้าบุ๊กและเน็ตบุ๊ก                                                                               
ที่มา http://www.quickpcextreme.com/blog/?p=16748, 2557 

 
   4.5 อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Mobile Internet Devices : MID) 
เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับผู้คนยุคใหม่ กําลังได้รับความสนใจและมีกระแสนิยมมากขึ้นเรื่อยๆมี
ขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่มีขนาดใหญ่กว่าจําพวก พีดีเอหรือคอมพิวเตอร์มือถือ(ขนาด
จอภาพประมาณ 7-8 นิ้ว ) เช่น Apple iPad (จัดอยู่ในประเภทหนึ่งของ Slate Tablet)       
อุปกรณ์โมบายอินเทอร์เน็ตเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจ ที่พวกเขาสามารถใช้เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีระบบ GPS ในตัว มีความสามารถเทียบเคียงเข้ากันได้ดี
เหมือนกับการใช้งานพีซี/โน้ตบุ๊ก  แม้ว่าจะไม่มีแปูนคีย์บอร์ด แต่ก็สามารถใช้แปูนพิมพ์แบบเสมือนได้ 
ที่สําคัญการเปิด/ปิดเครื่องจะตอบสนองโดยทันที (เปิด/ปิด โดยไม่ต้องรอ) ซึ่งสร้างความสะดวกแก่
ผู้ใช้มาก แต่อย่างไรก็ตาม ต้นแบบแนวคิดของอุปกรณ์โมบายอินเทอร์เน็ตนั้น ถูกออกแบบมาใช้งาน
ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้) เป็นหลัก มากกว่าการสื่อสารด้วย
เสียง (โทรศัพท์) แต่ก็มีบางรุ่น ที่ผู้ผลิตได้นําทั้งสองระบบมาใช้ร่วมกัน 
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รูปที่ 1.23 แท็บเล็ต (Tablet)                                  

ที่มา http://www.techxcite.com/topic/3872.html, 2557 
 
   4.6 อุปกรณ์พีดีเอ (Personal Digital Assistants) อุปกรณ์พีดีเอ มีชื่อเรียกอีก
หลายชื่อด้วยกัน เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computers) เครื่องปาล์ม (Palmtops) หรือ 
พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) จัดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็ก เหมาะกับการ
นํามาใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกความจํา การแสดงปฏิทิน 
การจัดตารางนัดหมาย การจัดเก็บรายชื่อของลูกค้า รวมถึงการจัดการกับการรับข้อมูลต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในเรื่องการสื่อสาร เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ และ
การเชื่อมต่อเข้ากับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.24 อุปกรณ์พีดีเอ 
ที่มา http://www.srisangworn.go.th/albums/album15/pda.jpg, 2557 
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความสามารถของอุปกรณ์พีดีเอทั้งหลาย ล้วนผนวกรวมอยู่ในเครื่องโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว หรือ ที่เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Converging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.25 เทคโนโลยี Converging 

ที่มา https://www.flickr.com/photos/82566876@N03/8412687808/, 2557 

 
องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ 
 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เป็นระบบสนับสนุนการบริหารจุดการและการปฏิบัติการ
ของบุคคลในการดําเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ            
1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) ข้อมูล 4) บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทํางา
ร่วมกันอย่างเป็นระบบแปูนพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง จอภาพ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
   คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจําข้อมูลต่างๆและปฏิบัติตาม
คําสั่งเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อ
กัน เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทํางานร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ ที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบสําคัญ 6 
ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจําหลัก หน่วยแสดงผล หน่วยความจํา
สํารอง และ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เช่น แผงแปูนอักขระ (Keyboard), เมาส์, 
เครื่องตรวจกวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่อง
อ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) 
เป็นต้น 
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   1.2 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit: CPU) จะ
ทํางานร่วมกับหน่วยความจําหลักในขณะคํานวณหรือประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการดึงข้อมูลและคําสั่งที่เก็บไว้ในหน่วยความจําหลักมาประมวลผล 
   1.3 หน่วยความจําหลัก (Main Memory) มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับ
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการคํานวณและผลลัพธ์ของการคํานวณก่อนจะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูล รวมทั้งการ
เก็บคําสั่ง ขณะกําลังประมวลผล 
   1.4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) เช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ 
(Printer) และเทอร์มินัล เป็นต้น 
   1.5 หน่วยความจําสํารอง (Secondary Storage Unit) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
และโปรแกรม ขณะยังไม่ได้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี และอุปกรณ์
เก็บข้อมูลชนิดพอร์ต ยูเอสบี เป็นต้น 
 คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รวมถึงอุปกรณ์กลไกที่รู้จักกันใน
นามว่า “ฮาร์ดแวร์” (Hardware) ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต 
หน่วยระบบ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสาร พิจารณาจากรูปที่ 1.26 ที่แสดงให้เห็นถึง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้งานอยู่ทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.26 ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ 
ที่มา http://images.slideplayer.in.th/8/2084219/slides/slide_5.jpg, 2557 
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2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่สั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทํางาน
ตามชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
   ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากในการควบคุมการทํางานของ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือชุดคําสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทํางานต่างๆ  ตาม
ต้องการโดยซอฟแวร์หรือชุดคําสั่งจะเขียนมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือหลายๆ
ภาษา เช่น ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลีภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาซี ภาษาปาสคาล ภาษา 
HTML ภาษาออราเคิล ภาษาโฟคัส และภาษามนุษย์ เป็นต้น 
   ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็นเพียง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ และทําหน้าที่ควบคุมการทํางานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆภายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ  
    2.1.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่
ใช้ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  โดย
ระบบปฏิบัติการที่รู้จักกันในปัจจุบัน เช่น ดอส (Disk Operating System: DOS) วินโดวส์ 
(Windows) โอเอสทู (OS/2) และยูนิกซ์ (UNIX) เป็นต้น 
   2.1.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่สนับสนุนระบบและ
ช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยซอฟต์แวร์อรรถะประโยชน์ที่นิยมใช้กันปัจจุบัน เช่น  ซอฟต์แวร์เอดิเตอร์ (Editor) 
ซอฟต์แวร์แบ็คอัพ (Backup) ซอฟต์แวร์สแกนดิสก์ (Scandisk) ซอฟต์แวร์ดิสก์ดีแฟรกเมนต์เตอร์ 
(Disk Defragmenter) และนอร์ตันยูทิลิตี (Norton Uitility) เป็นต้น 
   2.1.3 ซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ในการแปล
คําสั่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นักพัฒนาโปรแกรมเขียนให้ เป็นภาษาเครื่องทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าใจและสามารถทํางานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องการโดยซอฟต์แวร์แปลภาษาที่รู้จักกันใน
ปัจจุบัน เช่น คอมไพเลอร์ (Compiler) อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) และแอสแซมเบลอ 
(Assembler) 
  2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาโปรแกรมเขียนขึ้นมาเพ่ือสั่งให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานทั่วไป หรือเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
สามารถแบ่งได้ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
    2.2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทํางานทั่วไปในองค์กรได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป
ที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักกันดี เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา (Word Processing) ซอฟต์แวร์
ด้านการคํานวณ (Spreadsheet) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management) และ
ซอฟต์แวร์การนําเสนอข้อมูล (Presentation) เป็นต้น 
    2.2.2 ซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้งาน
เฉพาะที่ใช้กันในเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของงานในองค์กรนั้น 
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    2.2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์อ่ืนๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิง และ
อ่ืนๆโดยซอฟต์แวร์ประยุกต์อ่ืนๆ ที่รู้จักกันในปัจจุบัน เช่น ซอฟต์แวร์ต่อสู้จําลอง ซอฟต์แวร์สร้างเมือง 
ซอฟต์แวร์พจนานุกรมซอฟต์แวร์ช่วยในการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทาง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.27 ชนิดของซอฟต์แวร์ 

ที่มา https://spacomputer1.files.wordpress.com/2014/08/  
e0b88be0b8ade0b89fe0b981.jpg, 2557 

 

  3. บุคลากร (People ware) เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบและ
นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น ซึ่งบุคลากรทางระบบสารสนเทศจะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามความ
ต้องการของการใช้งาน บุคลากรที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการทํางานแบ่งตาม
หน้าที่ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1  บุคลากรที่มีอาชีพที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาชีพ หน้าที ่

เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เกี่ยวกับเทคนิค
ต่างๆ 

ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer 
support specialist) 

เตรียมคู่มือปฏิบัติงานของชุดคําสั่งและรายงาน ด้าน
เทคนิค รวมถึงจัดทําเอกสารต่างๆ 

นักเขียนเทคนิค (Technical writer) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineer) พัฒนาและบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผู้บริหารเครือข่าย (Network 
administrator) 

ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะ
จัดการกับข้อมูลอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 
administrator) 

วางแผน ออกแบบ และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) วางแผน ออกแบบ และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม 
ที่มา : (ยาใจ โรจนวงศ์ชัย และคณะ, 2551 : 6 ) 
 
 องค์กรส่วนใหญ่จะจัดตั้งบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
โดยอาจจะมีการจัดตั้งเป็นแผนกหรือฝุายก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการขององค์กร เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก 3 ประการคือ การพัฒนาระบบงาน การปฏิบัติการระบบสารสนเทศ การ
ให้ บริ กา ร เทคนิ ค  โดยมี โ คร งสร้ า งองค์ ก รของหน่ ว ย งานด้ าน เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 : 55) และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานคอมพิวเตอร์  
ได้แก่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและจัดการงานด้านสารสนเทศขององค์การ ทําหน้าที่ในการวางแผนกล
ยุทธ์และแผนงาระยะยาวในการใช้สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การ ซึ่งต้องมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมหลักขององค์กร รวมทั้งทราบความสัมพันธ์ของสารสนเทศที่หน่วยงานต่าง ๆต้องใช้ร่วมกัน 
ทําหน้าที่อนุมัติและติดตามโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสั่งการและประสานงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Director Of Information 
Technology Service) เป็นผู้บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
ให้บริการประมวลผลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูล/สารสนเทศ และ
พัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆให้เป็นไปสารสนเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงได้ ดังนั้น
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ผู้บริหารระบบ   สารสนเทศจะต้องมีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรต้อง
ดําเนินการ   ข้อมูล/สารสนเทศที่องค์การต้องใช้ ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงาน เพ่ือ
ควบคุมและติดตามการพัฒนาระบบงานประยุกต์ให้สําเร็จ  กําหนดมาตรการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายข้อมูล การบริหารงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหาร
บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 

3.3 ผู้จัดการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ManagerOf System Development) 
รับผิดชอบงานในแผนกพัฒนาระบบงานทั้งหมด โดยทําหน้าที่ในการวางแผนงานพัฒนาระบบ
ประยุกต์ของทั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานอ่ืน ๆในโครงการต่าง ๆให้สําเร็จตาม
เปูาหมาย ติดตาม ประสานงานการพัฒนาระบบงานประยุกต์ระหว่างบุคลากรและผู้ใช้ มีประสบการ
ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เพ่ือติดตามและควบคุมการทํางานของบุคลากรในแผนกดังนี้ 

3.4 พนักงานวิเคราะห์และออกแบบ (System Analysis And Design Staff)  
ทําหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบงานประยุกต์ ส่งระบบงานที่วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วให้กับ
โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบงานให้ประมวลผลได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบงาน ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งด้านการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล สามารถให้ความรู้และความเข้าใจกับโปรแกรมเมอร์ในขั้นตอนต่าง 
ๆของการพัฒนา ทําการทดสอบจนระบบใช้งานได้ 

3.5 พนักงานพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ทําหน้าที่พัฒนาโปรแกรมด้วยคําสั่ง
ต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ตามท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมรู้เทคนิค
ของโปรแกรมนั้น ๆ ให้โปรแกรมประมวลผลตามท่ีออกแบบได้ ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาได้ และยังรวมไปถึง ตําแหน่ง Web Designer ที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมภาษา HTML 
หรือเครื่องมืออ่ืนๆในการสร้างเว็บเพจให้กับหน่วยงาน 

3.6 พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน (Development Support Staff) ทํา
หน้าที่ด้านธุรการ ดูแลด้านการจัดเอกสาร ข้อมูลที่จําเป็นในการพัฒนาระบบงาน ดูแลการรับส่ง
เอกสาร ประสานงานในการจัดประชุมการพัฒนาระบบงาน 

3.7 ผู้จัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (Manage Of Information 
System Operation) ทําหน้าที่บริหารและควบคุมงานของส่วนปฏิบัติการและประมวลผลสารสนเทศ
กับคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบงานให้สําเร็จตามแผนการทํางาน มี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประมวลผลทั้งหมด บริหารการสําเนาข้อมูลและฟ้ืนสภาพข้อมูลใน
ระบบงานต่าง ๆ ได้ ควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลกรในแผนกดังนี้ 

3.8 พนักงานปฏิบัติการ (Operator) รับผิดชอบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมการทํางานที่เป็นโฮสต์ (Host) และแก้ปัญหาในการติดต่อระหว่างโฮสต์ (Host) กับเทอร์มินัล 
(Terminal) ดูแลการพิมพ์รายงานต่าง ๆ จากระบบงาน ใช้คําสั่งติดต่อกับคอมพิวเตอร์เอติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบบต้องการได้ ดูแลการพิมพ์รายงานต่าง ๆจากระบบงาน 

3.9 พนักงานบันทึกข้อมูล (Data Entry Staff) ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลจากเอกสาร
ให้เป็นแฟูมข้อมูลเพื่อใช้การประมวลผลต่อไป 
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3.10 พนักงานควบคุมและสนับสนุนผลลัพธ์ (Product Control and Supply 
Staff) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของผลลัพธ์จากระบบงานต่าง ๆ ที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการส่งผลลัพธ์ให้ผู้ใช้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

3.11 ผู้จัดการด้านบริการเทคนิค (Manager Of  Technical Service) ทําหน้าที่
บริหารและควบคุมการให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร มีความรู้และ
ประสบการณ์ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประมวลผล เครือข่าย เพ่ือให้คําแนะนําในการ
ประมวลผลสารสนเทศแก่ผู้ใช้ บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกดังนี้ 

3.12 พนักงานให้บริการแก่ผู้ใช้ (User Service)  มีหน้าที่แนะนําและแก้ไขปัญหา
การประมวลผลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งา
โปรแกรมประยุกต์ท่ัวไป 

3.13 ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator) หรือผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 
Administrator) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล เข้าใจและเห็นภาพรวมความ
ต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ในองค์กร ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลให้กับองค์การได้ สามารถใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในการสร้าง ควบคุม และบํารุงรักษาข้อมูลให้กับระบบงานประยุกต์ได้ 

3.14 พนักงานให้บริการเครือข่าย (Network Service Staff/web master) มี
หน้าที่ในการควบคุมการใช้งานเครือข่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ออกแบบเครือข่ายให้รองรับกับ
งานประยุกต์ต่างๆ ได้ 
  4. ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ตัวเลข 
ข้อความ รูปภาพ หรือเสียง เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถปูอนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และสั่งงานให้
คอมพิวเตอร์ทําการประมวลผลให้ได้สารสนเทศและแสดงผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งานได้ 
  5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เพื่อทําการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศตามความต้องการของการใช้งาน 
 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ จะมีวงจรการทํางานขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ การรับ
ข้อมูล การะประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล 
  1. การรับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จําทําหน้าที่รับข้อมูลและคําสั่งต่างๆผ่าน
อุปกรณ์นําเข้าข้อมูลและคําสั่งเพ่ือนําข้อมูลและคําสั่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และดําเนินการจัดส่ง
ข้อมูลและคําสั่งต่างๆ ไปประมวลผลต่อไปซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์นํา เข้าข้อมูลและคําสั่งหลากหลาย
ประเภท เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอสัมผัส ปากกาสไตลัส เครื่องอ่านพิกัด  เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
สแกนเนอร์ ไมโครโฟน และกล้องดิจิทัล เป็นต้น 
  2. การประมวลผลข้อมูล (Processing) เมื่อนําข้อมูลและคําสั่งต่างๆ เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์แล้ว ข้อมูลและคําสั่งต่างๆจะถูกไปส่งยังหน่วยประมวลผลกลาง เพ่ือทําการคํานวณและ
ประมวลผลข้อมูลและคําสั่งต่างๆตามโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่กําหนดไว้ซึ่งหน่วยประมวลผลกลาง
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน คือ 
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  3. หน่วยควบคุม และหน่วยคํานวณและตรรกะการแสดงข้อมูล (Output) เมื่อ
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและคําสั่งต่างๆ แล้วคอมพิวเตอร์จํานําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ไปเก็บไว้ในหน่วยความจําแรมตลอดจนนําผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลออกทางอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แสดงผล
ข้อมูล เช่น จอภาพ เครื่องฉายภาพแอลซีดี กระดานอิเล็กทรอนิกส์ลําโพง เครื่องพิมพ์ และพล็อต
เตอร์ เป็นต้น 
   โดยในปัจจุบันหน่วยแสดงผลอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ หน่วยแสดงผล
แบบชั่วคราว หรือ ซอฟต์ก๊อปปี้ (Soft Copy) และหน่วยแสดงผลแบบถาวร หรือ ฮาร์ดก๊อปปี้ (Hard 
Copy)  

 4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เมื่อคอมพิวเตอร์คํานวณหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศและนําผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลแล้วขั้นตอนต่อมาคือการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง เช่น ฮาร์ดดิสก์ดิสก์เก็ต แผ่นซีดี ซึ่งการจัดเก็บ
ข้อมูลสมัยใหม่สามารถจัดเก็บได้ด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ต USB Drive โดยในปัจจุบันหน่วย
เก็บข้อมูลอาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ หน่วยความจําหลัก โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่หน่วยความจําแบบลมเลือนได้ หากเกิดไฟดับระหว่างใช้งานข้อมูลจะหาย 
เรียกว่า แรม (RAM) และหน่วยความจําแบบลบเลือนไม่ได้ เป็นหน่วยความจําถาวรแม้ไฟจะดับ 
ข้อมูลก็ยังจะอยู่เหมือนเดิม เรียกว่า (ROM) ส่วนหน่วยความจําสํารอง เป็นหน่วยความจําที่ช่วยให้
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสเกตต์ เป็นหน่วยความจําที่ช่วยให้
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสเกตต์ แผ่นซีดี และอุปกรณ์เก็บข้อมูล
ชนิดพอร์ต ยูเอสบี เป็นต้น 
   คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
ชุดคําสั่ง (Instruction) โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้ สามารถที่จะรับข้อมูล ประมวลข้อมูล 
แสดงผลลัพธ์ และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้ และจากคํากล่าวที่ว่า คอมพิวเตอร์จํา
ทํางานภายใต้ชุดคําสั่งที่ควบคุม นั่นหมายความว่า การทํางานโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ จะสั่งการ
โดย “โปรแกรม”  ซึ่ง หมายถึง ชุดคําสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือสั่งการให้คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติตาม โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งสี่ข้อ เมื่อถูกรวมเข้าด้วยกันจะเรียกว่า “วงจรการ
ประมวลผลข้อมูล” ที่แสดงไว้ดังรูปที่ 1.28 
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รูปที่ 1.28 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์  
ที่มา https://sorathun1884.files.wordpress.com/2014/08/63.jpg, 2557 

 
 คอมพิวเตอร์ นอกจากจะทํางานตามขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 4 ข้อตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันยังทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วย เช่น การส่งหรือรับข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรที่มีการเปิดแชร์ใช้งานร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารผ่านทางอีเมล์ ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินงานกับอินพุท / เอาท์พุท เหล่านี้ จะมีรูปแบบการ
สื่อสารอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับทิศทางของการมาของข่าวสารนั้นๆ เป็นสําคัญ 
 

ผลกระทบจากการน าคอมพิวเตอรม์าใช้งาน 
 คงต้องยอมรับว่า สังคมได้เก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์มากมายนับไม่ถ้วน แต่
คอมพิวเตอร์นอกจากสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติแล้ว ก็ยังส่งผลเสียในเรื่องต่างๆ อยู่ไม่น้อย
เช่นกัน 

1. ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ 
1.1 ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่จํานวนมากให้

เสร็จได้ภายในไม่ก่ีวินาที ซึ่งหากใช้แรงงานคน อาจต้องใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวัน 
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1.2 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เนื่องจากคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ทําให้ผลลัพธ์ใดๆท่ีได้จากการประมวลผลคอมพิวเตอร์มักไม่ค่อยผิดพลาด มี
ความแม่นยําและน่าเชื่อถือสูง 

1.3 ความสอดคล้องตรงกัน (Consistency)  ข้อมูลเดียวกันที่ปูอนเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ เมื่อผ่านการประมวลผลครั้งแล้วครั้งเล่า ก็จะให้ผลลัพธ์เดียวกันโดยไม่เปลี่ยนแปลง 
สําหรับข้อผิดพลาดจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย หากข้อมูลและชุดคําสั่ง
ที่ปูอนเข้าไปนั้นถูกต้อง 

1.4 การจัดเก็บ (Storage) คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จํานวนมหาศาล และ
ยังสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาประมวลผลได้ทุกเวลาตามต้องการ 

1.5 การสื่อสาร (Communication) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในทุกวันนี้ มี
ความสามารถในการสื่อสารการทํางานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงผ่าน
สายหรือแบบไร้สายก็ตาม ทําให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างสะดวกแม้ว่าอยู่
ห่างไกลกันก็ตาม 

2. ข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.1 การละเมิดความเป็นส่วนตัว มีอยู่หลายกรณีด้วยกัน ที่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็น

ความลับ ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้รับการปกปูองคุ้มครอง ดังนั้นบุคคลใดๆ อาจถูกละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบ 

2.2 ความปลอดภัยของประชาชน ทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆ ทั่วทั้งโลก ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการแบ่งปันข้อมูลแบบสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย วีดีโอ ที่พวกเขาเป็นผู้จัดทําขึ้น
เอง รวมถึงการแชทกับบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งที่ตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม ดังนั้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใสซื่อบริสุทธิ์อาจถูกล่อลวง หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดย
คนแปลกหน้า ที่มุ่งประสงค์ร้าย 

2.3 ผลกระทบต่อแรงงาน แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปก็ตาม ล้วนมีจุดประสงค์ในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่ง
นอกจากช่วยลดกําลังคนแล้ว ยังช่วยเพ่ิมกําไร ดังนั้น แรงงานในระดับดังกล่าว จึงได้รับผลกระทบ
โดยตรง พวกเขาจึงต้องหันมาปรับปรุงตนเองเพ่ือยกระดับความสามารถ ผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึน 

2.4 ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้คนสมัยใหม่ 
ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เรียกว่า “ออฟฟิศซินโดรม” (Office Syndrome) จากการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันภายใต้ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
สําหรับอาการที่บ่งบอก สามารถแสดงอาการออกมาได้หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น อาการปวดหลัง 
ปวดตา ปวดศีรษะ ปวดไหล่ และปวดข้อมือ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่น่า
เป็นห่วง โดยเฉพาะการเสพติดคอมพิวเตอร์ หรือ “โรคติดอินเทอร์เน็ต” (Web holism)  ที่ผู้ใช้มัก
หมกมุ่นอยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวันทั้งคืนครั้นเมื่อตนถูกห้ามมิ
ให้ใช้งาน ก็จะเกิดอาการทุกข์ทรมานใจเกินเหตุ มีความกระวนกระวายใจ คลุ้มคลั่ง จนกระทั่งไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อาการดังกล่าว ถือเป็นการบั่นทอนสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งยัง
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ส่งผลต่อการดําเนินชีวิต ทั้งในเรื่องการงานและการเรียน จําเป็นต้องได้รับการบําบัดทั้งทางกายและ
จิตใจจากจิตแพทย์ 

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์ย่อมส่งผลต่อชั้น
บรรยากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประกอบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ที่ถูกปลด
ระวาง และ ถูกเลิกใช้งาน ได้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะทวีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมหาศาล 
 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) ได้
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลาทําให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาศึกษาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อ
สังคมสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจในเบื้องต้นจึงควรทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า “ข้อมูล” (Data) และ “สารสนเทศ” (Information) ดังนี้ 
 กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา (2536 : 1) ให้ความหมาย ข้อมูล (Data) หมายถึง 
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ ข้อมูลอยู่ในรูปของ ตัวเลข 
ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ เป็นต้น  
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์
และสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งลักษณะของสารสนเทศจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น ร้านค้าขายสินค้า ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  
ข้อมูลการขาย ในกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษา 
จํานวนอาจารย์ จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์  คะแนนเฉลี่ย เป็นต้น 
 
   
  

 
รูปที่ 1.29 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล และสารสนเทศ 

ที่มา http://www.oknation.net/blog/lookikung1/2009/02/17/entry-3, 2557 
 
 ซึ่งความแตกต่างระหว่าง “ข้อมูล” และ “สารสนเทศ” นั้น “ข้อมูล” จะยังคงสภาพความ
เป็นข้อมูลอยู่เสมอ แต่ในส่วน ”สารสนเทศ” เป็นข้อความรู้ที่ประมวลผลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้น ๆ  
 ส่วนคําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology : IT) ได้มีผู้ให้
ความหมาย ไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ 
 สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (2549) ได้กล่าวความหมายว่า 
เทคโนโลยีมีความหมายมาจากคํา 2 คํา คือ Technique หมายถึง วิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถ
นําไปใช้ได้ และคําว่า Logic หมายถึง ความมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ รวมกันแล้ว หมายถึง วิธีการ
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ปฏิบัติที่มีการจัดลําดับ อย่างมีรูปแบบ และขั้นตอน เพ่ือที่จะทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องความเร็ว 
(Speed) ความน่าเชื่อถือ (Reliable) ความถูกต้อง (Accurate) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542) ได้นิยามความหมายของคําว่า 
เทคโนโลยี คือ วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนิยามคําว่า 
สารสนเทศ คือ ข่าวสาร การแสดงหรือ ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  
 กิตติ ภักดีวัฒนกุล (2547 : 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
งานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้เป็นการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสาร และการส่งผ่าน
ข้อมูลและสารสนเทศให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 สุพรรษา ยวงทอง (2557: 218) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539 : 25)  ให้ความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
เทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม  โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้สามารถจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลได้อย่า งรวดเร็วและถูกต้อง     
ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมช่วยให้สามารถส่งผลลัพธ์ของการใช้คอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ใช้ที่อยู่
ห่างไกลอย่างรวดเร็วและสะดวก” 
 วศิน ธูประยูร (2537 : 59) ให้ความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลคําและเครื่องที่สามารถ
ประมวลผลได้โดยอัตโนมัติอ่ืนๆ เครื่องสมองกลเหล่านี้เป็นนวัตกรรมของมนุษยชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมา 
เพ่ือรวบรวม ผลิต สื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม่ และแสดงผลประโยชน์จากสารสนเทศ” 
 Haag,Cummings and McCubbrey (2002 : 12) ให้ความหมายว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานซึ่งบุคลากรนํามา
ประยุกต์ในการทํางานกับข้อมูล และ สารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการประมวลผล และ การจัดการ
สารสนเทศในองค์กร” 
 Abell and Oxbrow  (2001 : 265) ให้ความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ
ผนวกรวมคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือรับส่งข้อมูล ข้อความ เสียง ภาพ 
ประกอบด้วยสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ (Computer) และโทรคมนาคม (Telecommunication)”  
 จากความหมายข้างบนสรุปได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่
พัฒนามาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์
และการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร หรือ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหา การประมวลผลการ
จัดเก็บ การเผยแพร่สารสนเทศในรูปของเสียง  ภาพ  ตัวอักษร และตัวเลข  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม 
 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมากในปัจจุบัน  และ มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
เพราะเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานสารสนเทศให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การ
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จัดเก็บ การประมวลผลการเรียกใช้ และการสื่อสาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยน และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความสําคัญในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมีความสําคัญในทางการเมืองโดยเป็นเครื่องมือในการให้ข่าวสารความรู้ทางการเมือง ซึ่ง
ช่วยหล่อหลอม ความคิด ความเข้าใจทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง  สามารถทําให้มีบทบาท มีส่วนร่วม
ทางการเมืองและใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตย  

2. ความสําคัญในด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ประชาชนในภูมิภาคใด ๆ ของ
โลกได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์พร้อมกัน เพราะสามารถติดต่อ สื่อสารระหว่างกันได้
อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. ความสําคัญต่อการคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพ่ือควบคุมระบบ
เส้นทางการเดินทาง และการขนส่ง  ช่วยให้การขนส่งผู้โดยสาร การส่งสินค้าวัตถุดิบต่าง ๆ มีความ
สะดวกมากขึ้นและยังสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย
มากกว่าในอดีต รวมทั้งผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการจองจากแหล่งต่าง ๆได้อย่าง
รวดเร็ว 

4. ความสําคัญต่อการพัฒนาสาธารณสุข  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถนํามา
จัดทําระบบสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลเพ่ิมความสามารถในการตั ดสินใจ วินิจฉัย การ
รักษาพยาบาล  การจัดระบบสาธารณสุขและรักษาพยาบาลที่ดี  นอกจากช่วยสร้างคุณภาพชีวิตแล้ว
ยังลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประเทศด้วย 

5. ความสําคัญในวงการธุรกิจ ในการทําธุรกิจต้องมีการแข่งขัน ต้องช่วงชิงไหวพริบ 
ครองตลาดและลูกค้า สร้างความเชื่อถือในสินค้าและการบริการ จึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส่วนสําคัญ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร การพัฒนากลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งเป็นการเพ่ิมและพัฒนาผลิตผลของอุตสาหกรรม 

6. ความสําคัญต่อการศึกษา เทคโนโลยีมีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถและทักษะความชํานาญในด้านต่าง ๆ ทั้งนักเรียนนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานเอกชน  
หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เช่น การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic-Learning 
หรือ E- Learning) สื่อการศึกษา  แหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และยังเป็นเครื่องมือในการ
บริหารการศึกษาอีกด้วย 
 

คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศนั้นๆ ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพควรจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ถูกต้องแม่นยํา (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกต้องจะต้องปราศจากข้อผิดพลาด 
(Error) ใด ๆ อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลที่ปูอนเข้าสู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิด
สารสนเทศทีไ่ม่ถูกต้องได้ ซึ่งมักเรียกทั่วๆ ไปว่า GIGO (Garbage In, Garbage Out) 
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2.  สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง (Fact) ที่สําคัญอย่างครบถ้วน ตัวอย่าง เช่น ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา จะต้องประกอบด้วยผลการเรียน (เกรด) แต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งเกรด
เฉลี่ย ในภาคการศึกษานั้น และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เป็นต้น 

3. เข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซ้ําซ้อนต่อการทํา
ความเข้าใจกล่าวคือต้องไม่แสดงรายละเอียดที่ลึกมากเกินไป เพราะจะทําให้ผู้ที่ใช้ในการตัดสินใจ
สับสนและไม่สามารถตัดสินได้ว่าข้อมูลหรือสารสนเทศใดมีความจําเป็นจริงๆ 

4. ทันต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกต้องแล้ว ข้อมูลต้อง
ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อเวลาและความต้องการของผู้ใช้ในการตัดสินใจ 

5. เชื่อถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่เชื่อได้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของวิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ 

6. คุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีความประหยัด เหมาะสม
คุ้มค่ากับราคาผู้บริหารมักจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศกับราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือการได้มาซึ่ง
สารสนเทศนั้นๆ 

7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศจะต้องตรวจสอบความถูกต้องได้ กล่าวคือผู้ใช้
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความมั่นใจว่ามีความถูกต้องต่อการนําไปตัดสินใจได้ ซึ่งอาจมีการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง 

8. ยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นควรจะสามารถนําไปใช้ได้ ใน
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันหลาย ๆ ด้าน เช่น รายงานสินค้าคงคลัง พนักงานอาจใช้สําหรับตรวจสอบ
ว่ามีสินค้าเหลืออยู่ในคลังสินค้าเท่าใด เพียงพอสําหรับการขายหรือไม่ ในขณะที่ผู้จัดการฝุายผลิตใช้
รายงานนี้สําหรับช่วยตัดสินใจว่าผลิตสินค้าเพ่ิมอีกเท่าใด 

9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสนองความต้องการของผู้ใช้เพ่ือการตัดสินใจ 

10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศจะต้องง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง
ข้อมูลตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ เพ่ือจะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกต้องตามรูปแบบและทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 

11. ปลอดภัย (Secure) สารสนเทศจะต้องถูกออกแบบและจัดการให้ มีความปลอดภัย
จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศนั้น 

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประโยชน์ด้านการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อการบริการ

สารสนเทศ องค์กรมีหน้าที่รวบรวม จัดการและให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ เช่น สถาบันบริการ
สารสนเทศประเภทห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการและ
นอกจากนี้พัฒนาการของเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมีผลก่อให้เกิดพัฒนาของ
ห้องสมุดรูปลักษณ์ใหม่ หรือเรียกว่า ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) 
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รูปที่ 1.30 ห้องสมุดดิจิทัล 
ที่มา http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000007506214.JPEG, 2557 

 
 หลายคนอาจสงสัยว่า โทรศัพท์มือถือจัดเป็นอุปกรณ์ทางไอทีด้วยหรือ ยิ่งไปกว่านั้น 
เครื่องใช้ไฟฟูาบางชนิดก็ยังเป็นอุปกรณ์ทางไอทีด้วย ซึ่งความจริงแล้ว เครื่องใช้ไฟฟูาหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่หลายชนิดด้วยกัน ผู้ผลิตได้มีการพัฒนามายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในอนาคต
นั้น เครื่องใช้ไฟฟูาบางชนิด หากยังคงออกแบบให้มีรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ ก็คงขายยากขึ้น 
หรือไม่สามารถสร้างกําไรให้แก่ผู้ผลิตได้ ดังนั้น เหล่าผู้ผลิตจึงต้องพยายามสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นมาให้เป็นไปตามยุคสมัย ด้วยการฝังชิปประมวลผลหรือไมโครโปรเซสเซอร์เข้าไปในตัวอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูาเหล่านั้น ทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีพลังความสามารถในการประมวลผล นอกจากนี้ยัง
ผนวกความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น อุปกรณ์ไอทีทั้ งในยุค
ปัจจุบันและยุคหน้า จึงมีความหลากหลายและเป็นอะไรมากกว่าที่คิด ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน ที่นอกจากใช้เป็นโทรศัพท์ได้แล้ว ยังเป็นเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่
สะดวกต่อการพกพา มีพลังความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือสื่อสารผ่านอีเมล์ การทํา
ธุรกรรมบนเว็บและการรับส่งข้อมูลถึงกัน 
 สําหรับเครื่องรับโทรทัศน์ ก็จัดเป็นเครื่องไฟฟูาประเภทหนึ่งที่กําลังถูกพัฒนาให้กลายเป็น
อินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปฏิวัติเครื่องรับ
โทรทัศน์ให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ทําให้ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสาร หรือ
ชมภาพยนตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดาวน์โหลดและการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไอทีอ่ืนๆ 
ผ่านทางพอร์ตเชื่อมต่อ 
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รูปที่ 1.31 อินเทอร์เน็ตทีวี 
ที่มา http://www.motortrivia.com, 2557 

 
2. ประโยชน์ด้านการใช้งานตามบ้านพักอาศัย การใช้งานคอมพิวเตอร์ตามบ้านพัก

อาศัย มีอัตราสูงเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อันเป็นผลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงมาก ทําให้หลายๆ ครอบครัวสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก จนเป็น
ที่มาของยอดจําหน่ายเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กในกลุ่มลูกค้าตามบ้านมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
บ้านพักแทบทุกหลัง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ ต่างก็มีคอมพิวเตอร์ใช้งานภายในบ้านและสมาชิก
ภายในครอบครัวต่างก็มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.32 การใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย                                                                                     
ที่มา www.filezaap.com, 2557 
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   คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่มักมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (เช่น ADSL) ทําให้ผู้คนภายในครอบครัวสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูล การ
ติดต่อผ่านอีเมล์ การชอปปิงบนอินเทอร์เน็ต การดูทีวีและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดเพลง 
และ ภาพยนตร์ การค้นหาผลิตภัณฑ์ การสืบค้นงานวิจัย แม้กระทั่งการชําระค่าสาธารณูปโภคผ่าน
อินเทอร์เน็ต การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร การติดตามข่าวสาร และ สภาพอากาศ การ
จัดเก็บ / การจัดระเบียบรูปถ่ายดิจิตอล และการเล่นเกม ฯลฯ โดยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ทําให้
ค้นพบว่า คอมพิวเตอร์สามารถนํามาใช้งานได้อย่างหลากหลายจริงๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะนํามาใช้เพ่ือ
อะไร ก็ข้ึนอยู่กับบรรทัดฐานของบุคคลผู้นั้นเป็นสําคัญ  
   ในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยี Converging ที่ได้นําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ 
มาผนวกรวมไว้ในตัวเดียวกัน ย่อมทําให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงทั้งหลายภายใน
บ้าน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สามารถเป็นได้ทั้งโทรทัศน์ เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล 
เครื่องเล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ อีกท้ังเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายก็ได้อํานวยความสะดวกในเรื่อง
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ได้ภายในบ้าน (หรือภายในรัศมีการ
เชื่อมต่อ) ทําให้ไม่ต้องเชื่อมโยงสายยุ่งยาก มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสายโทรศัพท์เพ่ือโทรติดต่อไปยัง
คู่สนทนาได้ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยี VoIP (Voice over IP) นอกจากนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขีด
ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ยังสามารถนํามาใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยการรายงานผลไปยังเจ้าของให้รับทราบโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์
หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ภายในบ้านพักอาศัย อีกทั้ งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ยังทําให้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูาแบบดั้งเดิมอย่าง ทีวี ตู้เย็น หรือเตาอบ ที่ผู้ผลิตได้ฝังชิปประมวลผลและเทคโนโลยีการ
สื่อสารลงในตัวอุปกรณ์ ทําให้เครื่องใช้ไฟฟูาเหล่านี้สามารถถูกควบคุมโดยผู้ใช้ ผ่านการเข้าถึงโดย
โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย 

3. ประโยชน์ด้านการศึกษา เยาวชนในปัจจุบัน จัดอยู่ในยุคแห่งการประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร์ (Computing Generation) โดยชีวิตประจําวันของเด็กเล็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ในทุก
วันนี้ ต่างได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ซึ่งสังเกตได้จากอุปกรณ์การเล่นเกมแบบ
พกพา ไปยังโทรศัพท์มือถือ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 
    สําหรับการเข้าถึงเพ่ือใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย นักศึกษานอกจากจะสามารถเข้าใช้
บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ตามห้องแล็ปคอมพิวเตอร์ต่างๆ แล้ว ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีการเปิดพ้ืนที่บริการที่เรียกว่า “ฮอตสปอต” (Hotspot)  เพ่ือบริการอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สายตามอาคารเรียน ห้องสมุด และพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทําให้นักศึกษาสามารถนํา
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้เพ่ือเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือค้นหาแหล่ง
ความรู้ต่างๆ ได้ตามต้องการ 
    ปัจจุบัน นักศึกษาทุกระดับชั้นจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนอยู่แล้ว ดังนั้น ทางสถาบันการศึกษาจึงมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมต่างๆ 
เพ่ือนํามาใช้กับการเรียนการสอน การจัดเตรียมเอกสาร การฝึกทักษะ การสืบค้นเพ่ือเข้าถึงเนื้อหาบน
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อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการภายใน
สถาบัน เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การประเมินผลการเรียน และงานบริการห้องสมุด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล อาจต้องประสบพบเจอกับปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ดังนั้น 
การเรียนทางไกล (ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) ก็สามารถทดแทนการไปเรียนตาม
สถานที่จริง ซึ่งการเรียนแบบทางไกล ได้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่ผู้เรียนมากขึ้นในเรื่องของการ
กําหนดตารางเวลาเรียนของแต่ละบุคคล ที่พวกเขาอาจมีข้อจํากัดทางด้านครอบครัวและงานประจําที่
ทําอยู่ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลตามชนบทได้อย่างแท้จริง 
ในขณะเดียวกัน กรณีของทหารที่ต้องประจําอยู่ชายแดน ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนทางไกล 
เพ่ือจะได้ไม่พลาดกับหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่อบรมจริงๆ 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ที่พวกเขาต้องประจําการอยู่ในขณะนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.33 คอมพิวเตอร์กับการศึกษา                                                                                    
ที่มา http://krusorndee.net/m/group?id=6280781%3AGroup%3A1785465&max                       

Date=2014-08-02T02%3A46%3A32.245Z, 2557 
 

4. ประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพ หากมองจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือการนําคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานเป็นหลัก เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย 
และงานด้านธุรกิจทั่วไป เพ่ือช่วยงานด้านการคํานวณหรือการประมวลผลข้อมูลให้เสร็จลุล่วงไปได้
อย่างรวดเร็ว แทนการใช้แรงงานมนุษย์ที่อาจต้องใช้เวลาหลายวันและถัดจากนั้นมา ก็มีการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านอ่ืนๆ มากขึ้น จนทําให้คอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมในวงกว้าง
เหมือนที่เป็นอยูใ่นขณะนี้ 
     ส่วนงานทั้งภาครัฐ และ ภาคธุรกิจในทุกวันนี้ ล้วนนําคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งสิ้น 
พนักงานทุกระดับล้วนใช้คอมพิวเตอร์กับงานของตน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร, 
พนักงานตามร้านค้าปลีก, พนักงานขาย, นักดนตรี, วิศวกร, โปรแกรมเมอร์, เจ้าหน้าที่ตํารวจ, 
เจ้าหน้าที่ประกันภัย, พนักงานส่งมอบสินค้า, แพทย์และพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น ประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่ 
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คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือสากลสําหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร และ การเพ่ิม
ผลิตภาพ  
     นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังถูกนําไปใช้กับระบบความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง เพ่ือ
ควบคุมการเข้าถึงระบบ โดยมีหลายองค์กรด้วยกันที่นําคอมพิวเตอร์มาใช้ตรวจสอบบุคคล โดยมีเพียง
บุคคลที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น จึงสามารถเข้าไปยังอาคารสํานักงานได้ ผ่านการพิสูจน์ตัวตนด้วยการสแกน
ลายนิ้วมือ หรือการใช้บัตรผ่าน อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยบุคลากรทางทหาร 
เพ่ือใช้สําหรับการสื่อสาร การควบคุมการเดินเรือ การควบคุมขีปนาวุธ การตรวจสอบและชี้ระบุตัว
ผู้ก่อการร้าย ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.34 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการงานทางด้านต่าง ๆ 
ที่มา https://sunida288.wordpress.com, 2557 

 
   ด้วยคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับงานแทบทุกประเภท ผู้คนในยุคนี้จึงต้อง มี
ความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ที่ใช้เป็นเอกสารรับรองว่า ตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ 
เป็นพิเศษ เพ่ือชิงความได้เปรียบและเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน 

5. ประโยชน์ด้านการนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน นอกจากการใช้คอมพิวเตอร์ตาม
บ้านพักอาศัย การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษา และ การใช้คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความสับสนวุ่นวายกับการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเขา เช่น การเบิกเงินผ่านตู้ ATM  แล้วต้องไปรอคิวเพ่ือซื้อตั๋วเดิน
ทางผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosks) จากนั้นก็ต้องเข้าเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ือตรวจสอบ
ราคาหุ้น และต้องแวะซื้อของใช้ตามร้านค้าปลีก ซึ่งพนักงานเคาน์เตอร์จะสแกนปูายบาร์โค้ ดสินค้า
เพ่ือปูอนเข้าสู่ระบบและตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ มีการคํานวณยอดเงินที่ลูกค้าต้องชําระ ซึ่งลูกค้า
ยังสามารถเลือกการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallets) ที่บรรจุ
มูลค่าเงินไว้ในโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งเรื่องต่างๆ มากมาย เหล่านี้ ถือเป็นธุรกรรมประจําวันของ
ผู้คนสมัยใหม่ในยุคนี้ ที่ต้องเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
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รูปที่ 1.35 การทําธุรกรรมรูปแบบต่างๆ 
ที่มา http://1.bp.blogspot.com/-

sLgqWHlf5kw/VnbL1anx6yI/AAAAAAAAAAo/aQw0imdKnvU/s1600/12399065_91591439
1849067_1072910962_n.jpg, 2557 

 
 มีผู้คนอีกจํานวนมาก ที่นําคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
พกพาที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ (Mobile internet Device) หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพ่ือให้เขา
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ เว็บได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เพ่ือทําธุรกรรมบางอย่าง เช่น การ
ตรวจสอบราคาหุ้น การใช้ค้นหาข้อมูล การฟังข่าวสาร การเข้าถึงเครือข่ายสังคม (Social Network) 
การใช้เพ่ือความบันเทิง การใช้ชําระค่าสินค้าและบริการผ่าน m-Commerce รวมถึงนํามาใช้เป็น
อุปกรณ์นําทางอย่างระบบ GPS (Global Positioning System) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.36 ตัวอย่างการใช้งาน m-Commerce 
ที่มา http://jcdeejung.com/wp-content/uploads/2015/01/tT3ft9.jpg, 2557 
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แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 แนวโน้มในด้านบวก 
  1. การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการดําเนินธุรกิจ เช่น  การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดูหนัง ฟังเพลงและเกมส์ออนไลน์  
  2. การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พูดได้ อ่านตัวอักษรหรือ
ลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการความรู้ 
  4. การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การค้นคว้าหาความรู้
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน (virtual library) 
  5. การพัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่าย
ดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทําให้สามารถค้นหาตําแหน่งได้อย่างแม่นยํา6. การบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ  ดําเนินการของภาครัฐที่ เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government)
 แนวโน้มในด้านลบ 

  1. ความผิดพลาดในการทํางานของระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนา ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา 
  2. การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การทําสําเนาและลอกเลียนแบบ 

  3. การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูล  การล่วงละเมิด การ
ก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์  
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญในอนาคต มีดังนี ้  

  1. คอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาหน่วยความจําให้มีประสิทธิภาพสุงขึ้น แต่มีราคาถูกลง 
ซึ่งช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันตลอดจนการนําชุด
คอมพิวเตอร์ชนิดลดคําสั่งมาใช้ในการออกแบบหน่วยประเมินผล ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้
เร็วขึ้นโดยใช้คําสั่งพื้นฐานง่ายๆ  

  2. ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถ ในการ
ตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้ ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ มีความเข้าใจภาษามนุษย์ 
รับรู้ภาษามนุษย์ได้ เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น  

  3. ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้บริหารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร  

  4. การจดจําเสียงเป็นการพัฒนาเพ่ือให้ผู้ ใช้มามารถออกคําสั่ งและตอบโต้กับ
คอมพิวเตอร์แทนการกดแปูนพิมพ์  
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  5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง
ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การทําธุรกิจ ค้าขาย ทําให้ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง  
  6. เส้นใยแก้วนําแสง เป็นตัวกลางที่สามารถส่งข้อมูลข่าสารได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัย
การส่งสัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้วนําแสงที่มัดรวมกัน เกิดแนวคิด ทางด่วนข้อมูล ที่เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  
  7. อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดย
สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
  8. ระบบเครือข่าย เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในระยะทางที่กําหนด ส่วนใหญ่จะอยุ่
ในอาคารหรือในหน่วยงาน 

  9. การประชุมทางไกล เป็นการผสมผสานกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายโทรทัศน์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผู้ประชุมไม่จําเป็นอยู่ในห้องประชุม ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
และผู้ที่อยู่ห่างไกลกันมาก 

  10. โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม เป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสื่อต่างๆไปยัง
ผู้ชม ข้อมูลแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวาง 

  11. เทคโนโลยีมัลติมิ เดีย เป็นการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ เสียง โดยสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ 

  12. การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม เป็นการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

  13. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบหีบ
ห่อ รวมทั้งด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้เหมาะกับความต้องการ 

  14. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ช่วยในการผลิตสินค้าในโรงงงานอุตสาหกรรม 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

  15. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ทางด้าน รูปภาพ
และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มาจัดทําแผนที่ในบริเวณที่สนใจ เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการต่างๆ 
เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ การขนส่ง สํารวจและปูองกันภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือและกู้ภัย เป็น
ต้น 

  สรุปจากที่กล่าว ในสังคมสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก คนในสังคมมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความ
ต้องการสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นเครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวกในการ ดําเนินชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ 
การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผ่อนและบันเทิง รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
ชีวิตของตนเอง 
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บทสรุป 
 
 ในบทนี้ได้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะมีเนื้อหาโดยรวม
ต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้ 
 คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit : CPU) หรือที่มักเรียกกันว่า “ซีพียู” ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่มี
ความสามารถในการคํานวณและประมวลผลข้อมูลตามชุดคําสั่ง  คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์มากมาย รวมถึงอุปกรณ์กลไกที่รู้จักกันในนามว่า “ฮาร์ดแวร์” (Hardware) 
ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์อินพุต 2) อุปกรณ์เอาต์พุต 3) หน่วยระบบ 4) อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล และ 5) อุปกรณ์สื่อสาร  
 ยุคของคอมพิวเตอร์ มี 5 ยุค ได้แก่ 1) ยุคก่อนมีคอมพิวเตอร์ (ก่อนปี ค.ศ. 1846) 2) 
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ปี ค.ศ. 1846-1857) 3) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (ปี ค.ศ. 1858-1863) 4) 
คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3 (ปี ค.ศ. 1864-1870) 5) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 (ปี ค.ศ. 1871 ถึงปัจจุบัน) 6) 
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (ปัจจุบันและอนาคต) 
 ประเภทของคอมพิวเตอร์มี  5 ประเภท ได้แก่ 1) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 2) 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3) ไมโครคอมพิวเตอร์ 4) คอมพิวเตอร์ออลอินวัน 5) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ
แล็ปท็อป  
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือ
เสียง และ เมื่อนําข้อมูลมาผ่านการประมวลผล จึงได้เป็น สารสนเทศ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และคาดการณ์ใน
อนาคตได้ 
 สารสนเทศประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนรับข้อมูล 2) ส่วนประมวลผล และ 3) ส่วน
แสดงผลซึ่งในส่วนของการแสดงผลนั้น หมายถึง สารสนเทศที่ได้รับจากระบบนั่นเอง ในบางครั้ง
สารสนเทศที่ได้รับอาจสะท้อนกลับไปเป็นข้อมูลที่ปูอนเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้ 
 สิ่งที่ผลักดันให้เกิดสารสนเทศมีหลายประการ เช่น ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
ผลิตได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผยแพร่ทั่วโลก อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการผลิต และช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจง่ายขึ้น 
 สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้องแม่นยํา ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ครบถ้วน เมื่อ
พิจารณาสารสนเทศแล้วจะต้องเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันเวลา ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการ
รวบรวมข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และเป็นวิธีที่ประหยัดเหมาะสมกับราคา นอกจากนี้สารสนเทศที่ดี
จะต้องสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบให้เห็นได้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการนําไปใช้ อีกทั้งยัง
สามารถใช้ในงานที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆ กันได้ และสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการนําไปใช้เป็น
อย่างดี รวมถึงความสะดวกในการใช้สารสนเทศในระดับต่างๆ ของผู้ใช้ และที่สําคัญจะต้องมีความ
ปลอดภัยจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศอีกด้วย 
 อนึ่งจะเห็นว่าบางครั้งการประมวลผลสามารถกระทําด้วยมือ (Manual) ซึ่งอาจเกิด
ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าที่จะผลิตเป็นสารสนเทศออกมา จึงมีการพัฒนาและประยุกต์เอาความรู้
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาใช้ควบคู่กับสารสนเทศ กลายเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้
ในปัจจุบัน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงกันและกัน
ได้ หรือแม้กระท่ังระบบการบันทึกรายละเอียดของการเดินทางโดยรถไฟฟูา BTS เป็นต้น  
 ระบบที่ได้กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  6 
ส่วนหลักๆ คือ 1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) ข้อมูล 4) การสื่อสารหรือเครือข่าย 5) กระบวนการ
ทํางาน และ 6) บุคลากรที่จัดการให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สารสนเทศมีความสําคัญในระบบงานธุรกิจและองค์การต่างๆ เพราะในปัจจุบันต้องการที่จะขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในเศรษฐกิจโลก และ ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโต
อย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น มีการขยายเครือข่ายทางการค้าเพ่ือต้องการ
แลกเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และสุดท้ายมีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 จากประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศ
ช่วยให้การดําเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน 
และภายนอกองค์การมีความสะดวกและรวดเร็วทําให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตัวอย่าง 
เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยประหยัดเวลาของผู้ชมภาพยนตร์ในการเดินทาง
ไปจองตั๋วที่โรงภาพยนตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ
บุคคลต่างๆ ในองค์การ เช่น ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเอกสารออนไลน์ (Workflow) ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเดินไปส่งเอกสารตามหน่วยงานต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าระบบสารสนเทศได้ช่วย
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับมนุษย์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
 

ตอนที่ 1 จงท าเครื่องหมาย  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. “ความหมายของคอมพิวเตอร์” ข้อใดถูกต้อง 

ก. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ประมวลผลตามชุดคําสั่ง   
ข. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยโบราณ 
ค. เป็นอุปกรณ์ไม่สามารถคํานวณ   
ง. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง    
จ. เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

2. ประเภทของคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท 

ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท  
ง. 4 ประเภท   
จ. 5 ประเภท 

3. ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคใดที่เริ่มมีการนําภาษาระดับสูงมาใช้งาน 
ก. ยุคที ่1   
ข. ยุคที ่2 
ค. ยุคที ่3   
ง. ยุคที ่4    
จ. ยุคที ่5 

4. “นายเอ” ชอบอัพเกรดอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์อยู่เสมอเขาควรใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด 
ก. Notebook   
ข. Power PC 
ค. All-in-one PC  
ง. Laptop   
จ. Tower PC 

6. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ถูกต้อง   

ข. รวดเร็ว    
ค. ไฟฟูาลัดวงจร   
ง. เก็บข้อมูล 
จ. จัดเก็บข้อมูล 
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ตอนที่ 2 จงตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งบอกท่ีมาของคําตอบ  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ข้อมูล กับ สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างไรจงอธิบายพร้อมทั้งบอกที่มาของคําตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. จงบอกประเภทของคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งบอกที่มาของคําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา 5 ชนิด พร้อมทั้งบอกท่ีมาของคําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. จงบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มา 3 ข้อ พร้อมทั้งบอกท่ีมาของคําตอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 กิจกรรมเสริมคาบปฏิบัต ิ

1. จงเขียนขั้นตอนการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบผังความคิด (Mine Mapping)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จงเขียนเรียงความในหัวข้อ “ผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน” 3 พารากราฟ ครึ่งหน้ากระดาษโดยประมาณ  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 2 
 

เนื้อหา 
บทที่ 2 ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล      6 ชั่วโมง 

1. ความหมายของข้อมูล 
2. โครงสร้างข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล 
4. การจัดการฐานข้อมูล 
5. การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
6. ลักษณะการประมวลผลข้อมูล 

7. การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word 2010)      6 ชั่วโมง       
   (รายละเอียดยู่ในภาคผนวก ข. คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายชองข้อมูลได ้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูลได้ 
3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูลไปจ าแนกล าดับชั้นของข้อมูลได ้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google และน าเนื้อหาเรื่อง 

  ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลไปเขียนสรุปได ้
5. ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาเรื่องการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ใน 

  ชีวิตประจ าวันได้ 
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะการประมวลผลข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร 
7. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลได ้

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู้สอนบรรยาย อธิบายเนื้อหาแต่ละบท  
3. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานส่งงานเดี่ยว 
5. ผู้สอนศึกษา เรียนรู้ ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นการฝึกวิเคราะห์

สังเคราะห์ ในแต่ละบท เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน งานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบท 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์  

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 
 



 

 

บทท่ี 2 

ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
 

 ฐานข้อมูลมีบทบาทสําคัญต่อวงการทั่ วไปเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นจากทุกๆที่ที่มี
คอมพิวเตอร์ใช้งานเพ่ือการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางธุรกิจ 
การศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และงานด้านวิศวกรรม ก็ล้วนข้องเกี่ยวกับฐานข้อมูลแทบทั้งสิ้น 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าอัตราการเติบโตของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
เทคโนโลยีฐานข้อมูล จึงส่งผลให้แตล่ะองค์กรต่างจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลที่
ตนต้องการ ซึ่งใช่ว่าจะเป็นเพียงฐานข้อมูลในระดับภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมาอยู่รวมกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มหึมาที่เรียกว่ าคลังข้อมูล 
นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศในขณะที่ระบบสารสนเทศ ก็ได้ถูกบูรณา
การเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระบวนการทางธุรกิจด้วย  

 
ความหมายของข้อมูล 

1. ชนิดของข้อมูล   
   ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่สนใจรวบรวม โดยใช้กระบวนการเครื่องมือในการจัดเก็บมี
รายละเอียดดังนี้ 
               1.1 ข้อมูลเฉพาะ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะ ตัวเลข หรือตัว อักษร ที่ รูปแบบ
เฉพาะเจาะจง มีการควบคุมลักษณะการบันทึกข้อมูล เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมาเลขบัตร
ประชาชน ทะเบียนการค้า เลขที่ ISBN เป็นต้น 
                   1.2 ข้อความ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บอักษร ตัวเลข อักขระอ่ืนๆ เช่น การบันทึกข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ชื่อสถานที่ เป็นต้น 
   1.3 รูปภาพ เป็นการข้อมูลรูปภาพชนิดต่างๆ เช่น การถ่ายภาพสถานที่ ภาพ
บุคลากร ลูกค้า สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น 
                   1.4 เสียง เป็นข้อมูลรูปแบบเสียง ข้อความเสียง 
   1.5 ภาพเคลื่อนไหว เป็นการถ่ายวิดีโอที่รวมทั้งภาพและเสียงไว้ด้วยกัน เช่นการ
ประชุมทางไกล เป็นต้น 
  การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมอักษร คอมพิวเตอร์สามารถ
นําไปประมวลผลคํานวณได้มีสองชนิดคือข้อมูลที่คํานวณได้ เช่น ตัวเลข และข้อมูลที่ไม่สามารถ
คํานวณได้ เช่น บ้านเลขท่ี หมายเลขทะเบียนการค้า หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น  
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โครงสร้างข้อมูล            
  1. โครงสร้างข้อมูล 
                คอมพิวเตอร์จะสามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบภาษาเครื่องหรือเลขฐานสองประกอบ
ไปด้วยตัวเลข สองตัวคือ 0 และ 1 โดยจะมีการแปลข้อมูลจากโปรแกรม หรือ ภาษาเครื่อง โดยมี
โครงสร้างข้อมูลดังนี้ 
               1.1 ตัวอักขระ ( Character) คืออักขระตัวอักษร a-z, ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์
พิเศษ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
               1.2 เขตข้อมูล (Field) เป็นหน่วยข้อมูลที่เก็บข้อมูลหนึ่งเรื่อง หนึ่งสิ่ง หนึ่งชื่อ เช่น
ชื่อนักศึกษา ชื่อพนักงาน วันเกิด เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
                  1.2.1 เขตข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลอักขระตัวเลขจํานวนเต็มบวก ลบ ทศนิยม ที่
นําไปคํานวณได้ เช่น จํานวนสินค้า ราคาสินค้า จํานวนบุคลากร เป็นต้น  
                  1.2.2 เขตข้อมูลตัวอักษร เป็นข้อมูลอักขระที่เป็นตัวอักษร อักขระตัวอักษร a-z, 
ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ เช่นชื่อนักศึกษา ชื่อพนักงาน เป็นต้น  
                   1.2.3 เขตข้อมูลอักขระ เป็นข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ ตัวเลขปน
อักษร เช่น บ้านเลขท่ี รหัสสินค้า เลขทะเบียนหนังสือ  
               1.3 ระเบียน (Record) เป็นกลุ่มเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 1 ระเบียน เช่น 
ข้อมูลพนักงานหนึ่งคน ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาหนึ่งคน เป็นต้น 
               1.4 แฟ้ม (File) คือ กลุ่มระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่นแฟ้มข้อมูล
พนักงาน แฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น 
               ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์นํามารวมกันไว้ เช่น 
ฐานข้อมูลทะเบียน ฐานข้อมูลประชากร ฐานข้อมูลหนังสือ เป็นต้น 
           จากความหมายข้างต้นโครงสร้างข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เริ่มจาก
อักขระคือตัวอักษรแต่ละตัวอักษร เมื่อตัวอักขระรวมกันเป็นคําหนึ่งคําก็จะเป็นโครงสร้างเขตข้อมูล 
เช่น ลําดับ รหัสนักศึกษา เป็นต้น เมื่อรวมหลายเขตข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งระเบียนหรือหนึ่งเรื่อง 
เช่น ลําดับที่ 4 รหัสนักศึกษา 4800444 ชื่อโสภณ ปัญญาเลิศ โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจ คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อนําข้อมูลทั้งหมดห้าคนรวมกัน เป็นหนึ่งแฟ้มหนึ่งตาราง ดัง
รูปที่ 2.1 และจากแฟ้มหลายๆ แฟ้มหลายตารางรวบรวมด้วยความสัมพันธ์จะเป็นหนึ่งฐานข้อมูล เช่น 
แฟ้มข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลรายวิชา รวมกันจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลการลงทะเบียน 
ดังรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างข้อมูลแฟ้มข้อมูลนักศึกษา 
ที่มา http://www.slideshare.net/rungnapasawaddee/slide01-39081724, 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2  แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลลงทะเบียน 

 ที่มา http://www.slideshare.net/rungnapasawaddee/slide01-39081724,  2557 
 

ความหมายของฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันถูกรวบรวมมาไว้ด้วยการเพ่ือการ
ใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลรายการสินค้า ฐานข้อมูลทะเบียนรถ เป็นต้น จากรูปที่ 2.3 แสดงให้เห็น
ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลระบบลงเบียนที่มีแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งหมด 4 แฟ้มข้อมูล 
ดังภาพที่ 2.3 
 
 
 

 
  
 
 

 
รูปที่ 2.3 แสดงการรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบลงทะเบียน 

  ที่มา http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/p04-08.jpeg, 2557 
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รูปที่ 2.4 แสดงการจัดเก็บข้อมูล 
 ที่มา http://courseware.payap.ac.th/docu/mk380/image/a2.jpg, 2557 
 
 ในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจะมีกระบวนการการทํางาน ที่มี่ความ
ซับซ้อน ข้อมูลมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ผู้ใช้งานมีความต้องการกําหนดสิทธิและมีความต้องการเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการดําเนินงานใน
ที่นี้หมายถึงระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management system : DBMS) ระบบการ
จัดการฐานข้อมูลทําหน้าที่โต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถบริหารจัดหาร
ลักษณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับฐานข้อมูล เช่น Oracle, MSSQL, PostgreSQL, Mysql เป็นต้น ดังรูปที่ 
2.4 
 

การจัดการฐานข้อมูล   
  1. หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
       1.1 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถกําหนดหรือสร้างฐานข้อมูลเพ่ือกําหนดโครงสร้าง
ข้อมูลชนิดข้อมูลรวมทั้งการอนุญาตให้ข้อมูลที่กําหนดขึ้นสามารรถบันทึกลงในฐานข้อมูลได้ ซึ่งในส่วน
นี้เรียกว่า DDL (Data Definition Language) 
       1.2 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิม ปรับปรุง ลบ และเรียกใช้ ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลได้ ซึ่งในส่วนนี้เรียกว่า DML (Data Manipulation Language) 
       1.3 สามารถทําการควบคุมในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
    1.3.1 ความปลอดภัยของระบบ (Security System) โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล จะไม่สามารถเข้ามาใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
    1.3.2 ความคงสภาพของระบบ (Integrity System) ทําให้เกิดความถูกต้อง
ตรงกันในการจัดเก็บข้อมูล 
    1.3.3 มีระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency 
Control System) คือสามารถแชร์ข้อมูลเพ่ือบริการในการเข้าถึงข้อมูลพร้อมๆ กันจากผู้ใช้งานใน
ขณะเดียวกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูล 
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    1.3.4 การกู้คืนระบบ (Recovery Control System) สามารถกู้คืนข้อมูล
กลับมาไดในกรณีที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์เกิดความเสียหาย 
    1.3.5 การเข้าถึงรายการต่างๆ (User-Accessible Catalog) ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงรายการหรือรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
  2. ประโยชน์การใช้ฐานข้อมูล 
       2.1 สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูล
ซ้ําซ้อนจึงลดปัญหาการเก็บข้อมูลตัวเดียวกัน และควบคุมการคงสภาพของข้อมูลที่เก็บไว้ที่เดียวกันได้
โดยมีกฎในการควบคุมการบันทึกข่อมูลไม่ให้เกิดข้อความผิดพลาดขึ้น 
       2.2 สามารรถกําหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เช่น การกําหนดการป้อน
ข้อมูล วันเดือนปี หรือ เดือนปีวัน หรือ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เป็นต้น 
       2.3 สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลฐานข้อมูล สามารถที่จะ
กําหนดสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละคนในระดับต่างๆ กันตามความสําคัญและความ
เหมาะสมได ้
   2.4 สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ 
   2.5 ข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลสามารถนําเสนอได้ง่าย 
   2.6 ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมในการเรียกใช้ฐานข้อมูล 
   2.7 สามารถควบคุมการใช้งานการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้หลายคนในเวลา
เดียวกัน 
   2.8 ทําให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถแก้ไขโครงสร้างการจัดเก็บและ
วิธีการเรียกใช้ข้อมูล ทําให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรม ไม่ยุ่งยากและไม่มีข้อจํากัดมากเหมือนใน
ระบบการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล 
  3. ข้อเสียการใช้ฐานข้อมูล 

       3.1 การทํางานมรความซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ต้องมีผู้พัฒนา และออกแบบฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ 
       3.2 ผู้ใช้งานฐานข้อมูลจําเป็นต้องได้รับการฝึกสอนการใช้ฐานข้อมูล จึงจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทํางานส่วนนี้ 
       3.3 การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เดียวกัน หาก
ฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จําทําให้ข้อมูลสูญเสียได้ การทํางานระบบฐานข้อมูลนี้
จะต้องมีการสํารองข้อมูลตามแผนพัฒนาเพ่ือลดความเสี่ยงในข้อนี้ 
  4. ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
       ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relationship) หัวใจสําคัญในการอออกแบบ
ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ หรือ Relation Database คือการออกแบบตารางเพ่ือเก็บข้อมูล
กลุ่มต่างๆโดยจะต้องสามารถทํากําหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะมีด้วยกัน 3 ลักษณะคือ 
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       4.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One) 
            ความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้หนึ่ง
มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้หนึ่ง ตัวอย่าง ถ้าสมมติว่าบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง
ได้กําหนดว่า ลูกค้าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ในราคาพิเศษได้เพียงหนึ่งคันเท่านั้น 
       4.2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many) 
      ความสัมพันธ์รูปแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้
หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีกเอนติตี้หนึ่ง ตัวอย่างเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคน
จะเป็นที่ปรึกษานักศึกษาได้หลายคนแต่นักศึกษาหนึ่งคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงคนเดียวหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับแผนก พนักงานหนึ่งคนจะสังกัดแผนกได้เพียงหนึ่งแผนกแต่แผนก
แต่ละคนแผนกจะสามารถมีหนักงานสังกัดอยู่ได้มากกว่าหนึ่งคน 
      4.3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many) 
    ความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกรายการในเอนติตี้หนึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีกเอนติตี้หนึ่ง เช่น นักศึกษาแต่ละคนจะสามารถลงทะเบียน
เรียนได้หลายวิชาและวิชาแต่ละวิชาก็สามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป 
ประเภทของแบบตําลองระบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบการใช้งานระบบฐานข้อมูลแต่ละองค์กรประกอบไปด้วยผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ บุคลากร ซึ่งในการออกแบบระบบฐานข้อมูลในแต่ละองค์กรจะต้องศึกษาความต้องการ 
รูปแบบลักษณะการทํางานของแต่ละองค์กร ปัจจุบันมีประเภทของแบบจําลองระบบฐานข้อมูล 5 
แบบดังนี้ 

1. แบบจําลองระบบฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database Model) 
     เป็นการทํางานคล้ายโครงสร้างของต้นไม้ มีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบหนึ่งต่อ
กลุ่มจากบนลงล่าง โดนบนสุดจะเรียกว่าโหนด (Root Node) และลําดับต่อมาจะเรียกว่าโหนดลูก 
(Child Node) โหนดบนจะเรียกโหนดลูกแต่ละชั้น สามารถเรียกได้มาก 1 โหนดการทํางานฐานข้อมูล
แบบลําดับชั้นจะเห็นว่ามีโหนดเป็นหลักการเรียกใช้จะไม่คล่องตัวใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูลที่และ
โหนด การแสดงข้อมูลต้องเริ่มจากโหนดเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ดังรูปที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.5 แสดงแบบจําลองฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น 

ที่มา http://1.bp.blogspot.com/_LRk2YJW9AnM/TGqUnluK3KI/ 
AAAAAAAAAD4/pa4lXeepLpQ/s1600/Image1_4_1_1.gif, 2557 



 55 ฐานข้อมูลและการจดัการข้อมลู 

  2. แบบจําลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Model) 
   ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายเป็นการทํางานที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
โครงสร้างหลักเหมือนการทํางานแบบลําดับชั้น แต่ต่างกันที่สามารถมีโหนดหลักไดเมากกว่าหนึ่งโหนด 
และโหนดหลักก็สามารถมีโหนดลูกมากกว่าหนึ่งโหนดเช่นกัน การทํางานฐานข้อมูลแบบนี้จะต้องมี
การจัดเก็บพ้ืนที่ เ พ่ือหาตําแหน่งความสัมพันธ์เ พ่ิมขึ้น ทําให้ยุ่ งยากหากมีการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ข้อมูลความสัมพันธ์ที่สร้างเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม ดังรูปที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 แสดงแบบจําลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 
ที่มา http://1.bp.blogspot.com/_LRk2YJW9AnM/TGqUnluK3KI/ 

AAAAAAAAAD4/pa4lXeepLpQ/s1600/Image1_4_1_1.gif, 2557 
 

  3. แบบจําลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) 
   ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นที่นิยมมากที่สุด เป็นการแสดงข้อมูลเข้าใจง่าย การแสดง
ฐานข้อมูลแบบนี้จะแสดงเป็นตาราง 2 มิติ แนวนอนและแนวตั้ง สามารถรองรับความสัมพันธ์แบบได้
ทั้งหนึ่งกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม 
    มีการกําหนดค่าแต่ละเขตข้อมูลหรือที่เรียกว่า คีย์หลัก คีย์รอง คีย์อ้างอิง เป็นต้น
เขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลจะกําหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างตารางฐานข้อมูลจะต้อง
มีกระบวนการ ดังรูปที่ 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7  แบบจําลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
ที่มา http://203.172.182.81/wbidatabase/unit3/images/img02.jpg. 2557 
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  4. แบบจําลองฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ 
   ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุเป็นแนวคิดแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Program : 
OOP) มีแนวคิดให้มองทุกสิ่งของวัตถุโดยแต่ละวัตถุเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติงาน มีคลาส
เป็นตัวกําหนดคุณสมบัติรายละเอียดของวัตถุ การเข้าถึงจะต้องมีการตอบรับกับเมธอดในวัตถุนั้นว่า
จะอนุญาตให้ใช้ได้หรือไม่ สามารถเก็บข้อมูลความซับช้อนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดีโอได้ ดังรูปที่ 
2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 แบบจําลองฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ 
ที่มา http://image.slidesharecdn.com/lesson1intro2db-110624014849-

phpapp02/95/lesson-1-intro2db-19-728.jpg?cb=1321395419, 2557 
 
  5. แบบจําลองฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน (Multidimensional Database Model)  
    ฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน แบบนี้ใช้งานกับคลังข้อมูลจะนําเสนอข้อมูลทําให้วิว
ข้อมูลแบบสองทางเพ่ือให้สามารถเห็นปัญหาในธุรกิจ และสร้างวิธีการแก้ไขปัญหา ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องใช้ เช่น การนําข้อมูลผลิตภัณฑ์กับข้อมูลพ้ืนที่การขายมาประมาณผลแบ่งข้อมูลออกเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ เพ่ือวิเคราะห์การสั่งชื้อ เป็นต้น ดังรูปที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9 แบบจําลองฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน 
 ที่มา http://images.slideplayer.in.th/8/2132953/slides/slide_24.jpg, 2557 
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การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
1. คลังข้อมูล (Data Warehouse) เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลที่จัดเก็บจํานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ ตามงานและความต้องการขององศ์กร ทําให้การสืบค้นข้อมูลแหล่านี้ต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กัน ในฐานข้อมูลอีกหนึ่งฐานข้อมูลเมื่อผู้ใช้มีความต้องการค้นหาหรือสอบถามข้อมูล ก็
ต้องมีการประมาณผลเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ จะใช้งานเฉพาะด้านจึงเป็นที่มาของคลังข้อมูล 
  คลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูลที่ได้มีกระบวนการสกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ืน ที่มีโครงสร้าง
แตกต่าง หรือมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
สนับสนุนการบริหารขององศ์กรต่อไปนี้ จากรูปที่ 2.10 แสดงให้เห็นการเรียกใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ที่มี
หน้าที่ในการทํางานหลายลักษณะ จึงได้ใช้หารบริหารจัดการคลังข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ช่วยในการตัดสินใจ 
    1.1 ประโยชน์ของคลังข้อมูล 
     1.11 ช่วยเพ่ิมความรู้ให้กับผู้บริหาร เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บในคลังข้อมูลเป็น
ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองศ์กร ดังนั้นจึงทําให้ผู้บริการมีความรอบรู้และหูตา
กว้างไกลมากขั้น 
     1.1.2 ช่วยเพ่ิมศักยภาพในด้านการแข่งขันองศ์กร การที่องศ์กรมีข้อมูลที่หลาย
หลายและจากแหล่งที่มาต่างๆ ทําให้องศ์กรสามารถทราบถึงสถานภาพในการดําเนินธุรกิจของตนเอง
และของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหรือกําหนดกลยุทธ์กับการแข่งขันให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคลังข้อมูลจึงช่วยให้องศ์การสามารถเพ่ิม
ศักยภาพด้านการแข่งขันได้ 
     1.1.3 ช่วยเพ่ิมความสามารถและศักยภาพด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ถูกรวบรวมและจัดเก็บในคลังข้อมูล ซึ่งนํามาวิเคราะห์สภาพให้บริการแต่ละ
ช่วงเวลาได้ 
     1.1.4 สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารขององศ์
กร การตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมจําเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเสมอ การสร้างคลังข้อมูลช่วยให้ 
การบริหารงานสามารถรียกใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

     1.1.5 ทําให้การดําเนินงานขององศ์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้น 
ไม่เพียงแต่การตัดสินใจเท่านั้นที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูล แต่การดําเนินงานใดๆ ขององศ์กรการล้วน
แล้วแต่เก่ียวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้น ดังนั้นการสร้างคลังข้อมูลจึงช่วยสนับสนุนในการดําเนินงานขององศ์
การเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความคล่องตัว 
     1.1.6 เพ่ิมผลผลิตให้กับพนักงานที่ต้องการใช้ความรู้ การใช้คลังข้อมูลจะช่วย
เพ่ิมผลผลิตให้กับพนักงานที่ต้องทํางานโดยใช้ความรู้ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานดังกล่าวสามารถเรียกใช้
ข้อมูลที่จําเป็นต้องการปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
   2. ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ การจัดเก็บข้อมูลและแบ่งส่วนจัดเก็บเป็นส่วนย่อยๆ 
จากการดูหน้าที่หน่วยงานย่อมขององศ์กร เช่น หน้าที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายการขาย แต่ละฝ่ายจะมี
หน้าที่หลักแตกต่างกันทําให้ต้องมีการสําเนาข้อมูลบางส่วนมาจัดเก็บเพ่ือใช้ในการประมาณผลสกัด
ข้อมูลดาต้ามาร์ทสามารถพัฒนาให้ค้นหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมกับปัญหา บางหน่วยงาน
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จึงทําการสร้างดาต้ามาร์ทเป็นหน่างงานเฉพาะและพัฒนาเชื่อมโยงไปเป็นดาต้ าแวร์เฮาส์ในลําดับ
ต่อไป 
   3. เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ ซอฟแวร์หรือเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์
สนับสนุนการตัดสินใจของการบริหารในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแยกประเภท จําแนกรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลขนานใหญ่หรือคลังข้อมูล และนําสารสนเทศที่ได้ไปใช้ตัดสินใจ
ธุรกิจจะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคบางประการเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ จําแนกและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่งนั้นจากคลังข้อมูล ทําให้ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมี
มาก่อนจนกลายเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Discovery) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการทําเหมืองข้อมูล ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ได้อาจรวมกฎ (Rules) บางอย่างเพ่ือใช้แนวทางในการ
ตัดสินใจ และประเมิลผลลัพธ์การตัดสินใจ 
   4. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System) การทํางานระบบการ
จัดการข้อมูลจะทําการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะออกแบบระบบฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานจะต้องอาศัยองศ์
ประกอบพื้นฐานการทํางานขององศ์กร เช่น องศ์กรที่มีสํานักงานเพียงจุดเดียวแต่มีฝ่ายการทํางานแต่
ละฝ่ายก็จะใช้ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง แต่หากเป็นองศ์กรขนาดใหญ่มีสาขาย่อยต่างสถานที่
ทํางานการออกแบบฐานข้อมูลแปบบกระจายเพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ข้อมูล แต่ต้องมีการออกแบบทํางานของฐานข้อมูลในกระบวนจัดการที่ทําได้เหมือนใช้ฐานข้อมูล
เดียวกับองศ์กรที่ใช้ในปัจจุบัน ในการทํางานของข้อมูลแบบกระจายจะมีซอฟแวร์ที่ใช้เครื่องมือในการ
จัดการข้อมูลที่เรียกว่า “ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย” (Distributed Database 
Management System : DDBMS) 
 

ลักษณะการประมวลผลข้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประมวลผล
แบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทันที โดยสามารถจําแนกตามลักษณะของการประมวลผลข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ดังนี้ 
  1. การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) 
    เป็นการประมวลผลโดยที่ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมหรือสะสมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อาจจะสะสมไว้เป็นประจําวันหรือประจําสัปดาห์หรือประจําเดือนแล้วจึงนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือ
สะสมไว้ไปประมวลผลพร้อมกันครั้งเดียวซึ่งการประมวลผลแบบกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานและประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นยอดบัญชีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการในการ
ชําระค่าบัตรเครดิตแต่ละเดือน โพลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การชําระค่าไฟฟ้า  การ
ชําระค่าประปา และการชําระค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
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รูปที่ 2.10 ตัวอย่างประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่ม                                                                                          
ที่มา  http://kruyaocom.blogspot.com/p/blog-page_45.html, 2557 

 
  2. การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) 
    เป็นการประมวลผลข้อมูลทันทีเมื่อมีการทํารายการเสร็จแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะ
ทําการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ทันที เช่นการฝาก -ถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มการจองห้องพัก
โรงแรม และการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลแบบทันทีอาจจะมีลักษณะการ
ประมวลผลรายการแบบออนไลน์ที่เรียกว่า Online Transaction Processing หรือ OLTP 
ยกตัวอย่าง เช่น การจองตั๋วเครื่องบินทังในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลแบบทันที  
ที่มา http://kruyaocom.blogspot.com/p/blog-page_45.html, 2557 

 
 
 



 60 ฐานข้อมูลและการจดัการข้อมลู 

การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Organization) 
 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลจะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ การเข้าถึงแบบลําดับ (Sequential Access) และการเข้าถึงแบบสุ่ม Ramdom 
Access) โดยการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลสามารถจําแนกตามลักษณะของการจัดเก็บและการเขช้าถึง
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. แฟ้มแบบลําดับ (Sequential File) เป็นแฟ้มลําดับที่มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบ
ลําดับที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) หรือจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) โดยอาศัยการ
เข้าถึงข้อมูลจากการอ่านข้อมูลตั้งแต่ต้นเรคคอร์ดจนถึงตําแหน่งข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการซึ่งเป็น
แฟ้มข้อมูลที่ประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บและเหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลที่มีการอ่านข้อมูลปริมาณมาก
หรือตลอดทั้งแฟ้มและมีลักษณะแบบเรียบลําดับกันแต่ไม่เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดแบบ
เจาะจงเนื่องจากจะใช้เวลามาก และไม่เหมาะกับแฟ้มข้อมูลที่มีการเพ่ิม ลบ แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล
อยู่เป็นประจํา ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการเข้าถึงข้อเรคคอร์ดที่ 230 และตําแหน่งของข้อมูลแรกค
คอร์ดปัจจุบันอยู่ที่ 200 ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านข้อมูลเรคคอร์ดที่ 201,202 ,...,229 ซึ่ง
จะต้องใช้เวลามากในการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลนั้น 
  2. แฟ้มแบบสุ่ม (Direct File/Hash File) เป็นแฟ้มสุ่มที่มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มที่
ใช้กับจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลไม่จําเป็นต้องอ่านข้อมูลตั้งแต่เรคคอร์ดจนถึง
ตําแหน่งข้อมูลเรคอร์ดที่ต้องการโดยเป็นแฟ้มข้อมูลที่เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดแบบเจาะจง
โดยอ้างอิงจากคีย์ฟิลด์ (Key Field) ในการเขาถึงข้อมูลเรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลนั้นซึ่งจะใช้เวลาในการ
เข้าถึงข้อมูลเร็วมากแต่ไม่เหมาะสําหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลําดับเนื่องจากสิ้นเปลืองเนื้อที่ที่
ต้องจองไว้มากและไม่เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดที่มีปริมาณมากลักษณะการประมวลผล
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประมวลผลแบบกลุ่ม 
และการประมวลผลแบบทันทีโดยสามารถจําแนกตามลักษณะของการประมวลผลข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ดังนี้ 
   2.1 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) เป็นการประมวลผลโดยที่
ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมหรือสะสมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะสะสมไว้เป็นประจําวันหรือประจํา
สัปดาห์หรือประจําเดือนแล้วจึงนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือสะสมไว้ไปประมวลผลพร้อมกันครั้งเดียว
ซ่ึงการประมวลผลแบบกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะของงานและประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น
ยอดบัญชีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการในการชําระค่าบัตรเครดิตแต่ละเดือน โพลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การชําระค่าไฟฟ้า การชําระค่าประปา และการชําระค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
   2.2 การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) เป็นการประมวลผล
ข้อมูลทันทีเมื่อมีการทํารายการเสร็จแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะทําการประมวลผลข้อมูลและแสดง
ผลลัพธ์ทันที เช่นการฝาก-ถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม การจองห้องพักโรงแรม และการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 
เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลแบบทันทีอาจจะมีลักษณะการประมวลผลรายการแบบออนไลน์ที่เรียกว่า 
Online Transaction Processing หรือ OLTP ยกตัวอย่างเช่น การจองตั๋วเครื่องบินทังในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
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 3. แฟ้มแบบดรรชนี (Indexed File) เป็นแฟ้มดรรชนีจะใช้การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มที่ใช้กับ
จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) เป็นแฟ้มข้อมูลที่ประหยัดกว่าแฟ้มแบบสุ่ม แต่สิ้นเปลื้องเนื้อท่ีในการ
จัดเก็บกว่าแฟ้มแบบลําดับใช้ได้ดีและเร็วในการดึงข้อมูลหรือการเข้าถึงเรคคอร์ดแบบเจาะจงซึ่งการ
จัดการดรรชนีอาจจะใช้เวลาในการดึงข้อมลเรคคอร์ด หลายเรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลนั้น 

 4. แฟ้มแบบลําดับดรรชนี (Indexed Sequential File) เป็นแฟ้มลําดับดรรชนีจะใช้การ
เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งแบบลําดับหรือแบบสุ่มที่ใช้กับจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูล
เรคคอร์ด ได้ทั้งข้อมูลที่ปริมาณมาก และแบบเจาะจง แต่ไม่ต้องจัดการดรรชนีมากเท่าแฟ้มแบบ
ดรรชนี และไม่เร็วเท่ากับแฟ้มแบบสุ่ม และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
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บทสรุป 
 

 ในบทนี้ได้กล่าวถึงการจัดการข้อมูลซึ่งจะมีเนื้อหาสาระโดยรวมต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อ
ย่อยๆ ดังนี้  

 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมีปัญหา 5 ด้าน 1) ความซ้ําซ้อนของข้อมูล 2) ความ
ผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม 3) การสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 4) การขาดความคล่องตัว 5) 
การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล 

 ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และ ผู้ใช้โดยประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูล 1) ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล 2) มีความเป็นอิสระของ
ข้อมูล 3)สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน 4) มีความคล่องตัวในการใช้งาน และ 5) มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสูง 

 แบบจําลองฐานข้อมูลอธิบายถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  แบบจําลอง
ฐานข้อมูลมีหลายรูปแบบ  เช่น แบบลําดับชั้น (Hierarchical Database Model) แบบเครือข่าย 
(Network Database Model) และแบบเชิงสัมพันธ์  (Relational  Database  Model) 

 คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลากหลาย
ชนิดเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลจํานวนมหาศาลนี้ได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลที่พร้อมจะนํามาประมวลผลสําหรับการสนับสนุน
ด้านการบริหารตัดสินใจ โดยมี โอแลป และดาต้าไมนิ่ง เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหา
ความรู้ในคลังข้อมูล 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

ตอนที่ 1 จงท าเครื่องหมาย  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
      ก.  การบํารุงรักษามีความซ้ําซ้อน  
 ข.  ข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกัน 

      ค.  เพ่ิมความปลอดภัย   
 ง.  ง่ายต่อการบํารุงรักษา  
 จ.  ลดความซ้ําซ้อน   
2.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ “โครงสร้างแฟ้มข้อมูล” 
     ก.  บิต 

 ข.  ไบต์ 
      ค.  ฟิลด์   
 ง.  เรคคอร์ด  
 จ.  ดาต้า 
3.  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างวงจรการพัฒนาระบบ 

 ก.  การวางแผนโครงการ   
 ข.  การวิเคราะห์ระบบ 
      ค.  นักออกแบบระบบ   
 ง.  การนําไปใช้   
 จ.  การบํารุงรักษา 

4. หน่วยที่ใหญ่ที่สุดของของโครงสร้างข้อมูลคืออะไร 
 ก.  ไฟล์ 
 ข.  ไบต์ 
      ค.  ฟิลด์   
 ง.  เรคคอร์ด  
 จ.  บิต 
5.  การจัดหาระบบเพ่ือพัฒนาระบบข้ึนเองจัดอยู่ในระยะใด 
      ก.  การวางแผนโครงการ   
 ข.  การวิเคราะห์ระบบ 
      ค.  การออกแบบระบบ   
 ง.  การนําไปใช้   
 จ.  การบํารุงรักษา 
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ตอนที่ 2 จงตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
1. โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
2. ฐานข้อมูลคืออะไร เกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
3. ฐานข้อมูลบนเว็บ เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออะไรบ้าง จงสรุปมาให้เข้าใจพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ภาษาสคริปต์ที่ทํางานบน Server-Side กับ Client-Side หมายความว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
5. ระบบสารสนเทศคืออะไร ประกอบด้วยส่วนสําคัญอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  กิจกรรมเสริมคาบปฏิบัต ิ
1. จงค้นคําศัพท์คอมพิวเตอร์ที่สําคัญในบทที่ 2 พร้อมทั้งบอกความหมาย 

…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
2. ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต ์Googleสารานุกรม และ Wikipedia หรือ เว็บไซต์ที่ใช้งานในการ  
 สืบค้นอ่ืนๆ มาคนละ 10 คํา พร้อมทั้งบอกท่ีมาของข้อมูล 

…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 3 
 

เนื้อหา 
บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ        4 ชั่วโมง  

1. ความหมายของระบบสารสนเทศ 

2. คุณลักษณะของระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

4. ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

5. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

6. ปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจและภาครัฐ 

7. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 

8. ประเภทของระบบสารสนเทศ  
9. ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบสารสนเทศ 

คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel 2010)      6 ชั่วโมง 
   (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข. เล่มคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของระบบสารสนเทศได้ 
2. ผู้เรียนสามารถบอกชนิดของระบบสารสนเทศได้ 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความส าคัญของระบบสารสนเทศได้ 
4. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของระบบสารสนเทศได้ 
5. ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทระบบสารสนเทศได้ 
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลกระทบใดเป็นผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบของ

ระบบสารสนเทศต่อองค์กร 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู้สอนบรรยาย อธิบายเนื้อหาแต่ละบท  
3. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานส่งงานเดี่ยว 
5. ผู้สอนศึกษา เรียนรู้ ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นการฝึกวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ในแต่ละบท เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน งานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแต่ละบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์  

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

บทท่ี 3 
ระบบสารสนเทศ 

 

การบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยการบริการที่เป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ ผู้
บริการจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ
ตามกระบวนการอย่างมีระบบ ซึ่งในการตัดสินใจของผู้บริหาร “ข้อมูลและสารสนเทศ” นับเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งต่อการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในทาง
ปฏิบัติแล้ว ผู้บริหารไม่มีเวลาเพียงพอจะเตรียมและรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสะอ้าน กล่าวถึงความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศไว้
ว่า “การตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องส าคัญๆนั้น 90% เป็นการตัดสินใจด้วยการอาศัยข้อมูลข่าวสาร
และอีก10% เกิดจากจินตนาการ ความคิดค านึงของผู้บริหารเอง” ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นใน
การบริหารงาน และเป็นส่วนส าคัญที่สุดในหน่วยงานทุกระดับ  
 
ความหมายของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่สนใจรวบรวม จัดเก็บ เช่น จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคลกร รายการสินค้า ยอดในการจ าหน่ายสินค้า 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่น ามาประมวลผลเพ่ือน าสารสนเทศใช้
ประโยชน์ เช่น การประมวลผล สรุปการท างานรายเดือน การประเมินผลล่วงเวลา 
 ดั้งนั้น การท างานระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ คือ การน าข้อมูลที่สนใจมาประมวลผล 
และผลลัพธ์ที่ได้ คือ สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ  
 สุชาดา กีระนันทน์ (2541) ได้ให้ความหมายของ ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่
ประกอบส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 
ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ ทุกองค์ประกอบนี้ ท างารนร่วมกันเพ่ือก าหนด รวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลเพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้ เพ่ือช่วยสนับสนุน
การท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร  
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวม
องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือน าเข้าสู่ระบบใด แล้วน ามาผ่านกระบวนการบางอย่าง ที่อาจจะใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์คือสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน
การตัดสินใจในการธุรกิจได้  
 ดังนั้น ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการประมวลผลโดยการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เมื่อได้สารสนเทศก็สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ บริหาร จัดการวางแผน ควบคุมการท างานภายในองค์กรได้ 
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 ทั้งนี้ระบบสารสนเทศยังมีส่วนประกอบส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
ขั้นตอนการท างาน และบุคลากร 
 

คุณลักษณะของระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันและอนาคต 

 เนื่องจากในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญที่จ าน าไปประยุกต์ใช้งานในการวาง
แผนกลุยุทธ์ในการด าเนินการขององค์การเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการท างานด้านต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยที่สารสนเทศที่ดีต้องมีคุณภาพที่จะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับสามารถน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในการด าเนินงานในปัจจุบัน
และอนาคตได้ ทั้งนี้คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพจะต้องน าไปใช้สนับสนุนในการตัดสินใจ
ในการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 สารสนเทศที่ดีย่อมมีประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสินใจที่ให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีลักษณะสารสนเทศต่อไปนี้ 
  1. ถูกต้องแม่นย า (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกต้องจะต้องปราศจาก
ข้อผิดพลาดใดๆ ดังนั้นหากมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด อาจส่งผลสารสนเทศผิดได้ 
  2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สารสนเทศต้องมีความสมบูรณ์จะต้องประกอบไป
ด้วยข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วน เช่นการสรุปรายงานประจ าปี ใบรายงานผลการเรียน การสรุปโครงการ
งบประมาณ 
  3. เข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศดีต้องมีคุณภาพต้องเข้าใจง่ายไม่ซ้ าซ้อน สามารถ
แสดงรายละเอียด ให้ผู้ใช้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจการใช้งานได้ 
  4. ทันต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีต้องมีถูกต้อง และตรงต่อเวลาที่ก าหนดใช้งาน 
  5. เชื่อถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่ดีต้องมีความการรวบรวม อ้างอิงอย่างเป็นระบบ
ท าให้มีความน่าเชื่อถือ 
  6. คุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีความประหยัด เหมาะสม
คุ้มค่ากับราคาลงทุน ผู้บริหารมักจะลงทุน ผู้ผลิตมักจะพิจารณาสนับสนุนการตัดสินใจ 

      7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศที่จะดีจะต้องมีความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้ สามารถมีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลอย่างเป็นกลางได้ 
  8. ยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพควรจะสามารถน าไปใช้ในวัตถุประสงค์
แตกต่าง และหลากหลายด้านได้ เช่นการสรุปโครงการ สรุปงบประมาณ ยอดค่าใช้จ่าย ก็สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงที่ด าเนินงาน และมีปัญหาอ่ืนๆ ก็สามารถน าสารสนเทศวิเคราะห์
พัฒนาโครงการใหม่ได้ เป็นต้น 
  9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการ ตอบสนองการใช้งาน 
  10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศที่ดีต้องมีแนวทางในการใช้งานให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงงาน สามารถเผยแพร่ตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
  11. ปลอดภัย (Secure) สารสนเทศที่ดีต้องถูกออกแบบและจัดการให้สามารถเข้าไป
ใช้งานได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน ก าหนดสิทธิของการรับสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองคป์ระกอบหลัก 6 ส่วน ดังนี้ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือใช้ใน
การจัดท าสารสนเทศ ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) เป็นชุดค าสั่งเพ่ือให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ท างาน 

3. ข้อมูล (Data) เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของระบบเพ่ือใช้ในการประมวลผลให้ได้
สารสนเทศในการตัดสินใจ ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ และเสียง 

4. การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
เพ่ือการสื่อสารและแลกเปลี่ยนโปรแกรมและข้อมูลโดยผ่านสื่อน าข้อมูลต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ สาย
เคเบิล และดาวเทียม เป็นต้น 

5. กระบวนการท างาน (Procedure) เป็นกฎหรือข้อปฏิบัติ ในการใช้โปรแกรม
ฮาร์ดแวร์ และการกระท ากับข้อมูล โดยทั่วไปกระบวนการท างานจะเขียนเป็นเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้งานต่าง ๆ 

6. บุคลากร (People)  เป็นบุคคลที่จัดการให้คอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้ใช้ (User) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
ที่มา http://www.srayaisomwittaya.ac.th/webinformation/, 2557 

 
ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบธุรกิจ ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ 
ได้พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ด้านสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจและความได้เปรียบในการ
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แข่งขัน ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการน าระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจพอสังเขป ดังนี้ 

1. การท้าท้ายของเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกจิในปัจจุบันนี้ เป็นที่ทราบกันดี
ว่า “สารสนเทศ” ก็คือ “อ านาจ” และการรู้จัก “คู่แข่งขัน”  และ “ลูกค้า” เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
ให้การด าเนินงานธุรกิจประสบความส าเร็จ ในชีวิตประจ าวันผู้บริหารสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารด้านธุรกิจ เช่น ฐานเศรษฐกิจ 
กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ ธุรกิจก้าวหน้า, e-Leader และ Business.com เป็นต้น ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งด้านการสื่อสารและระบบการขนส่ง
นั้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการด าเนินงานธุรกิจขององค์การต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใน
สมัยก่อนผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่จ าเป็นต่อการบริโภคเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการไม่
เพียงแต่เฉพาะสินค้า แต่ยังค านึงถึงการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย จะเห็นได้ว่ามีธุรกิจ
จ านวนมากให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านหรือที่ท างาน และบางธุรกิจเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นต้น  

    จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของโลกเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ท าให้ระบบสารสนเทศมีความจ าเป็นเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจระดับโลกด้วย ดังนั้นการที่
จะด าเนินงานธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในตลาดโลก องค์การจ าเป็นจะต้องมีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-based 
Economy) 

2. การแข่งขันทางการค้า เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไร้
ขีดจ ากัด การท าธุรกิจมีความเป็นอิสระเสรีมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมาก
ขึ้นเช่นกัน และในการที่จะแข่งขันให้ชนะคู่แข่งขันได้นั้น ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขันขายสินค้าและบริการ  ปัจจุบันองค์การธุรกิจหลายแห่งพยายามที่
จะจัดท าและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคาและช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การประชาสัมพันธ์ โฆษณาและส่งเสริมการขาย 

3. การขยายเครือข่ายทางการค้า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภค
สินค้าและของผู้บริโภค ท าให้การด าเนินงานธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจที่แต่เดิมมีการซื้อ -ขายและให้บริการ
ภายในประเทศที่ผลิตสินค้าเท่านั้นได้มีการขยายตลาดไปยังสาขาต่าง ๆ รูปแบบที่ไดรับความนิยม
อย่างแพร่หลาย คือ ธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise) และธุรกิจออนไลน์ ในลักษณะของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การตัดสินใจและท าให้การขยายการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันข้อมูลข่าวสารได้เพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาให้เป็น
เครื่องมือเพ่ือการสื่อสารในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และ
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การศึกษา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว ท าให้องค์การต่าง ๆ  ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการลูกค้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ที่ส าคัญๆ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขันด้านธุรกิจ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการตัดสินใจและช่วย
เพ่ิมคุณภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานในหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การ เช่น ทุกหน่วยงานขององค์การอาจจะน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท าให้การ
ท างานมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถผลิตงานได้ปริมาณมาก พร้อมทั้งรับส่งชิ้นงานได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เช่น ความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต 

3. เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนต่อการตัดสินใจ เช่น ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
ส่งเสริมสนับสนุนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์การ 

4. เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ผู้ ใช้งานทุก
ระดับจะมีการพัฒนาการท างานของตนเองโดยอาศัยระบบมาช่วยในการด าเนินงานด้านต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้คุณภาพและมาตรฐานต่อการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
 

ปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจและภาครัฐ 
 จากประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เล็งเห็นความส าคัญของระบบสารสนเทศ และใช้ระบบสารสนเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
วางแผน ด าเนินโครงการต่างๆ ในระบบธุรกิจ องค์กรปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมาใช้ในการช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน น าสารสนเทศใช้ในการวิเคราะห์สนับสนุนการ
ตัดสินใจ มีปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจและภาครัฐได้ให้ความส าคัญ
ของระบบสารสนเทศ 
 1. ด้านธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินด้านธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงเพ่ิมมากขึ้นท าให้การ
ติดต่อสื่อสารให้การติดต่อสื่อสารให้บริการภาครัฐต้องปรับตัวให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการมากขึ้น การมีสารสนเทศในมือถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจมากที่สุด 
รวมถึงการศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งขัน การรู้ถึงความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานธุรกิจประสบความการประยุกต์ใช้สารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการแข่งขัน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนของ
องค์กรได้ตลอดเวลา ดังนั้นความจ าเป็นของการน าระบบสารสนเทศมาในองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์กรในยุคระบบเศรษฐกิจฐานความรู้จึงจ าเป็นยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน 
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 2. ด้านการแข่งขันทางด้านการค้า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้
ขีดจ ากัดที่มีอิสรเสรีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น กระบวนการระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องแม่นย า ทันสมัยจึงเป็นปัจจุบันส าคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน การบริการ งานธุรกิจจะต้องมี
การจัดท าระบบสารสนเทศ มีการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โฆษนาและการส่งเสริมการขายมากขึ้น 
 3. การขยายเครือข่ายทางการค้า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภคสินค้า
และการใช้บริการ ท าให้ธุรกิจ  องค์กรทั้งภาครัฐ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น ของลูกค้าและประชาชน มีรูปแบบงานด้านธุรกิจที่ได้ รับความนิยมแพร่หลายใน
หลากหลายธุรกิจที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์(Franchise) 
ธุรกิจออนไลน์ในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) ซึ่งระบบสารสนเทศจะช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนในการตัดสินใจในการขยายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความก้าวหน้า วิวัฒนาการการเจริญเติบโต ของ
เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้องค์กร ภาครัฐและเอกชนเพ่ิมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆมีมากขึ้น โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ท าให้ประชาชน
ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การท าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้งาน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กร 

 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 
 ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศตามกระบวนการน าข้อมูลมาประมวลผล และได้สารสนเทศ 
สามารถน าสารสนเทศไปประยุคใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การรวบรวม(capturing) เป็นการด าเนินเพ่ือรวบรวม ที่บันทึกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เพ่ือการประมวล เช่น การบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสาร หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
รวบรวมท าได้โดยการสังเกต การสัมพันธ์ การท าแบบสอบถาม การทดสอบและการใช้แบบส ารวจ 
ข้อมูลที่ได้ 
 2. การตรวจสอบ(verifying)เป็นขั้นตอนส าคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ ท าขึ้นเพ่ือให้
มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม และบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้อง 
 3. การจ าแนก(classifying) เป็นการก าหนดหลักการแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่ม
ตามคุณสมบัติข้อมูล ในลักษณะที่เหมาะสม มีความหมายเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยการก าหนดสิ่งที่
เหมือนกันไว้ด้วยกัน 
 4. การจัดเรียงล าดับ(arranging) ภายหลังที่มีการจ าแนกข้อมูลและก าหนดรหัสข้อมูล 
จ าเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลจัดล าดับข้อมูล 
 5. การสรุป (summarizing) เป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือแบ่งกลุ่มข้อมูล และ
รวบรวมยอดของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเตรียมค านวณหาค่าดัชนี หรือสารสนเทศในขั้นต่อไป การสรุปหรือ
การรวบรวมยอดข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูลอีกด้วย  
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  6. การค านวณ (calculating) เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะจัดการท าข้อมูล ให้เป็น
สารสนเทศที่อาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาจัดกระท ากับข้อมูล อาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการช่วยค านวณเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วได้      

  7. การจัดเก็บ (storing) เป็นขั้นตอนการบันทึกสารสนเทศลงสื่อหลายชนิด เป็นจาน
บันทึกแบบแข็ง (Hard disk) เพ่ือให้ง่ายแก่การจัดเก็บ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ และทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 
              8. การเรียกเก็บ (Retrieving) เป็นกระบวนการค้นหา และดึงข้อมูลที่ต้องการออกจาก
สื่อ ที่ใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพ่ือให้บริการและค าตอบแก่ผู้ ใช้ ในการจัดเรียงล าดับ
ข้อมูลภายในแฟ้ม           
  9. การเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) คือการเผยแพร่สารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ท าในแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอบนจอภาพโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สิ่งส าคัญคือการก าหนดและออกแบบรายงานสรสนเทศที่สามารถสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้ 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศ        

 ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการท างานให้สะดวก รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ ช่วยในการน าเสนอสรุป จัดท ารายงาน ประมวลผลงาน และสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ หากแบ่งตามระดับการจัดการได้ 3 ระดับ คือระดับล่าง (lower Management) 
ระดับกลาง (Middle Management) ระดับสูง (Top Management)  โดยใช้ระบบสารสนเทศใน
การด าเนินงาน ดังนี้  
              1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing Systems : TPS )  
  2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Manenagment Information Systems : MIS)
  3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)   
  4. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)  
  5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES)                
  6. ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Automation Systems : OAS) 
 การใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องช่วยในการบริหารงานแต่ละองค์กรจะมีการออกแบบ
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากประโยชน์การใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการท างานของ
องค์กรจึงเป็นแบ่งระดับการท างานเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะน าระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในองค์กร               

1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing System : TPS) เป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นที่การประมวลผลรายการประจ าวัน 
(Transaction) การท างานจะท าการบันทึกข้อมูล สร้างข้อมูลในการด าเนินงานและการเก็บรั กษา
ข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูลมักจะท างานอยู่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจเท่านั้น เช่น ฝ่าย
การเงินและบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน
ข้อมูลจะถูกป้อนและจัดเก็บในรูปของไฟล์ และไฟล์ต่างๆ จะถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผลรายการ



 76 ระบบสารสนเทศ 

ประจ าวัน จากนั้นผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาตามช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น ใบส่งของประจ าวัดหรือ
รายงานประจ าเดือน เป็นต้น 
 ระบบประมวลผลข้อมูลมักจะถูกใช้งานได้ถึงระดับผู้บิหารระดับปฏิบัติการ (Operational 
Management) เท่านั้น เนื่องจากระบบชนิดนี้จะไม่ยืดหยุ่น และไม่สามารถสนองความต้องการของ
ข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลางหรือสูงเท่าที่ควร ข้อมูลในระบบจ่ายเงินเดือน ระบบ
บันทึกค าสั่งซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบใบก ากับสินค้า ระบบส่งสินค้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS)                                                                                      
ที่มา http://teerapat-gm11.blogspot.com, 2557 

 
  2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 
ระบบที่ให้สารสนเทศตามที่ผู้บริหารต้องการ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอนาคต นอกจากนี้ระบบ 
MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง     

   แม้ว่าผู้บริหารที่ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคือ ผู้บริหาร
ระดับกลาง แต่โดยพ้ืนฐานของระบบ MIS แล้วจะเป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารทั้ง
สามระดับ ทั้งผู้บริหารระดับต้นผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการจะให้รายงานที่สรุปสารสนเทศ ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์
ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบันรวมทั้ง
สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตของรายงานจะ
ขึ้นอยู่กบัลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงค์ในการใช้งาน โดยอาจมีรายงานตามสภาวการณ์หรอ

 

รายงานตามระยะเวลา 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

รายงานสรุป 

 

รายงานตามความ
ต้องการ 

 

ฐานข้อมูล 
 

TPS และ CIS 

 

รายการตามเงื่อนไข
เฉพาะ 
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เหตุผิดปกติ เช่น การวิเคราะห์การขายแยกตามพ้ืนที่ การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณประจ าปี การ
วิเคราะห์การลงทุน และตารางการผลิต เป็นต้น 
  2.1 คุณสมบัติของระบบ MIS ลักษณะของระบบ MIS ที่ดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    2.1.1 สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
รายวัน 
    2.1.2 ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการท างานของฝ่าย
ต่างๆในองค์กร 
    2.1.3 ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ 
    2.1.4 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
  2.2 ข้อแตกต่างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและระบบสารสนเทศการ
ประมวลผล 
    2.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะท าการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานที่ผู้บริหารต้องการ แต่ระบบสารสนเทศการประมวลผลจะประมวลผลจากกิจกรรมที่ต้องการ
ในแต่ละงานหรือระบบย่อย 
    2.2.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารทุก
ระดับ แต่ระบบประมวลผลรายการสนับสนุนการท างานระดับปฏิบัติการ 
    2.2.3 สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการรายงาน ผลการบันทึกข้อมูล หรือสถิติ
การท างานสถานการณ์ที่ต้องการอาจจะเกิดจากระย่อยของงานหลายด้าน แต่ระบบประมวลผล
รายงานของระบบย่อยหนึ่งระบบย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3 ผลการรายงานที่ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                                     
ที่มา http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/, 2557 

Management%20Information%20Systems/mis5.htm, 2557 
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  3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจจะสามารถใช้
ประสบการณ์หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ MIS ของบริษัท ส าหรับการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในงานปกติ แต่บ่อยครั้งที่ผู้ตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับวางแผนบริหาร
และวางแผนยุทธศาสตร์ จะเผชิญกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของ
ผู้บริหารแต่ละคน 
 ดังนั้น ในหลายกรณีระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหน้าที่ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่าง
สะดวก โดยอาจจะช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือกทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับให้ทางเลือกต่างๆ 
ตามวิธีที่ ผู้ตัดสินใจก าหนด นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเป็นระบบสารสนเทศแบบ
โต้ตอบได้ ซึ่งจะใช้ชุดเครื่องมือที่ประกอบขึ้นจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจให้
สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด เช่น การแสดงกราฟิกแบบต่างๆ หรือ ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้โมเดลการวางแผนและท านาย รวมทั้งการใช้ภาษาในการซักถามที่ใกล้เคียง
กับภาษามนุษย์ หรือแม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกใช้สารสนเทศที่ต้องการ
ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

 ที่มา http://uc.exteen.com/zigmagirl/images/pic6/dss.jpg, 2557 
 
   3.1 คุณสมบัติของระบบ DSS ลักษณะของระบบ DSS จะต้องช่วยผู้บริหารใน
กระบวนการตัดสินใจ 
      3.1.1 จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้างและ
แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนได้ 
      3.1.2 จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะเน้นที่ระดับ
วางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ 
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      3.1.3 จะมีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความสามารถในการจ าลอง
สถานการณ์ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือจากผู้ท าการตัดสินใจ 
      3.1.4 จะต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้บริหารต้อง
สามรถใช้งานได้โดยพ่ึงความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน้อยท่ีสุด หรือไม่พ่ึงเลย 
      3.1.5 ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสถานการณ์ต่างๆ 
      3.1.6 ต้องมีกลไกให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
      3.1.7 ต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้ 
      3.1.8 ต้องท างานโดยไม่ข้ึนกับระบบการท างานตามตารางขององค์กร  
      3.1.9 ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารงานแบบต่างๆ 
   3.2 ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และ MIS 

      3.2.1 ระบบ MIS จะถูกออกแบบให้สามารถจัดการเฉพาะกับปัญหาที่มีโครงสร้าง
เท่านั้น ในขณะที่ระบบ DSS ถูกออกแบบให้สามารถจัดการกับปัญหาแบบกิ่งมีโครงสร้างหรือไม่มี
โครงสร้างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งสินค้าของพ่อค้า จะ
สามารถหาโครงสร้างในส่วนของสารสนเทศที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการส่งของอย่างตรงเวลาของ
พ่อค้าในสองปีที่ผ่านมา โดยอาจหาจากรายงาน หรือฐานข้อมูลในระบบ MIS ได้ แต่ในส่วนที่ไม่มี
โครงสร้าง เช่น สถานการณ์จ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถส่งสินค้า หรือราคาและนโยบายในการสั่งซื้อ เป็น
ต้น ท าให้ปัญหาเช่นนี้ต้องใช้ระบบ DSS ช่วยในการตัดสินใจ  
  3.2.2 ระบบ MIS จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานที่แน่นอนเช่น ระบบ
บัญชี การควบคุมสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่ระบบโดยรวมขององค์กรทั้งหมด ในขณะที่ระบบ DSS เป็น
ระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตัดสินใจรูปแบบที่แตกต่างได้ 
  3.2.3 ระบบ MIS ที่ให้รายงานหรือสารสนเทศที่สรุปออกมารับผู้ ใช้ ในขณะที่ระบบ 
DSS จะโต้ตอบกับผู้ใช้ทันที 
  3.23.4 ระบบ MIS ผู้ใช้ไม่สามารถขอรายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ที่ต้องการเป็นการ
เฉพาะ หรือในรูปแบบเฉพาะตัว แต่ในระบบ DSS ผู้ใช้สามารถก าหนดเองได้ 
  3.2.5 ระบบ MIS จะให้สารสนเทศที่เป็นที่เป็นประโยชน์สูงกับผู้บริหารระดับกลาง 
ในขณะที่ระบบ DSS  จะให้สารสนเทศท่ีเหมาะกับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
 4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง 
(Executive Information Systems : EIS) เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนสารสนเทศและการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของ
ระบบ DSS ที่แยกออกมาเพ่ือเน้นในการให้สารสนเทศท่ีส าคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูง 
  ระบบ EIS  จะใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น รายงานจากหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือข้อมูลประชากร  น ามาสรุปในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบ ละใช้ในการตัดสินใจโดย
ผู้บริหารได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารดูในรายละเอียดที่ต้องการในจุดต่างๆ ได้อีกด้วย 
   ตัวอย่างของระบบ EIS เช่น รายงานที่เกี่ยวกับการเงินและสถานภาพทางธุรกิจของ
บริษัทรวมทั้งอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน หรือจ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อนาทีที่ใช้บริการสนับสนุน
หลักการขายทารงโทรศัพท์ เป็นต้น 



 80 ระบบสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)                                                                           

ที่มา http://knotzacr.blogspot.com, 2557 
 
  4.1 ความแตกต่างของระบบ EIS และ DSS 
   4.1.1 ระบบ DSS จะถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ EIS จะเน้นในการสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ 
   4.1.2 ระบบ DSS จะมีส่วนของการใช้งานที่ใช่ไม่ง่ายเท่ากับระบบ EIS เนื่องจาก
ระบบ EIS เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงสุดใช้นั้นเอง 
   4.1.3 ระบบ EIS สามารถสร้างขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเป็นระบบเพ่ีอช่วยให้
สามารถสอบถามและใช้งานข้อมูลได้สะดวกข้ึน DSS  ส่งมาให้อยู่ในรูปที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น 
 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) มีส่วนที่คล้องคลึงกับระบบอ่ืนๆ คือเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้บริหารแก้ไข้ปัญหา หรือการตัดสินใจได้ดีขึ้น ระบบผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดย
ใช้วิธีเดี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการท างานด้วยระบบ ปัญหาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Al ด้านศาสตร์หุ่นยนต์ 
ที่มา https://rujnattapat.wordpress.com, 2557 

 



 81 ระบบสารสนเทศ 

                ระบบผู้เชี่ยวชาญจะท าการโต้ตอบกับมนุษย์ โดยมีการถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความ
กระจ่าง ให้ข้อแนะน า และช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ นั้นคือ การคล้ายกับมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในการแก่ไข้ปัญหานั้นๆ เนื่องจากระบบนี้ก็คือ การจ าลองความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริงๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในที่นี้อาจเป็นได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษี ผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องยา 
หรือแม้แต่ ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.7 การท างานของระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES)   
ที่มา https://nuclearcrazykingdom.wordpress.com, 2557 

 
  5.1 ข้อดีของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
         5.1.1 ระบบผู้เชี่ยวชาญใช้ในการในด้านใดด้านหนึ่งไว้ ท าให้ไม่สูญเสียความรู้นั้น 
เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องออกจากองค์กรหรือไม่อาจจะปฏิบัติงานได้ 
           5.1.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหารจ านวนมาก พร้อมๆกัน 
           5.1.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถเพ่ิมทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับผู้ท า
การตัดสินใจให้เป็นอย่างมาก 
           5.1.4 ระบบผู้เชี่ยวชาญจะท าให้การตัดสินใจแต่ละครั้ งมีความใกล้เคียง และ
สอดคล้องกัน 
           5.1.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดการพ่ึงพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
           5.1.6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ  มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการฝึกสอนและเป็น
ต้อนแบบในการท างาน  
 จากภาพที่ 3.7 ระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญมีการพัฒนาซอฟแวร์ที่เชื่อมโยงติดต่อจาก
ผู้ใช้งาน ท าการวิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือโต้ตอบให้กับผู้ใช้บริการ 
  5.2 ประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะต้องน าใช้ระบบฐานองค์ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบต่อไปมีประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
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    5.2.1 Rules-Base-Expert Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบ
ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบกฎพ้ืนฐาน เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 
    5.2.2 Frame-Base Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญใน
รูปแบบผสมผสาน โดยส่วนใหญ่อาศัยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
    5.2.3 Hybrid Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญใน
รูปแบบผสมผสาน โดยส่วนใหญ่อาศัยหลักการในส่วนของกฎและเฟรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบ 
    5.2.4 Model-Base Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
สร้างมาเพ่ือความต้องการผู้ใช้งานหรือเป็นชนิดส าเร็จรูป มาใช้ในการบริหารจัดการแบบต่างๆ เป็นต้น 
  6. ระบบสารสนเทศส านักงาน  เป็นระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Automation 
System : OAS) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยให้ท างานในส านักงานมีประสิทธิภาพ มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กรเดียวกันหรือ
ระหว่างองค์กรระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบสารสนเทศส านักงาน แบ่งการท างานได้ 4 
ประเภทดังนี้ 
       6.1 ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) เป็นการจัดการ
บันทึกพิมพ์เอกสารจัดเก็บด้วยโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม Microsoft office, Reprographics 
Desktop, Publishing, Image Processing เป็นต้น 
       6.2 ระแบบควบคุมและส่งผ่านข่าวสาร (Message handling System) การ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ เช่น การส่ง E-mail, Voice mail, SMS 
       6.3 ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing) การติดต่อสื่อสารส าหรับ
บุคลากรต้องการประชุมระยะไกลภายในองค์การ เช่น Audio Teleconferencing, Video 
Teleconferencing Computer Conferencing 
      6.4 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานในส านักงาน (Office Support System) เป็น
โปรแกรมอรรถประโยชน์ อ่ืนๆ ที่ ในควบคุมกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เช่น 
Presentation Graphics, โปรแกรมที่องค์กรพัฒนามาใช้ในส านักงานโดยเฉพาะ ระบบตอบรับ
เอกสาร  
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รูปที่ 3.8 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่างๆ 
ที่มา http://www4.csc.ku.ac.th/~b5340205428/chap13.html, 2557 

 

ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบสารสนเทศ 
 บุคลากรในองค์การต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยทั่วไปแล้วการแบ่งประเภทของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การ นิยมแบ่งตามระดับ
ของการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงาน (Workers) เป็นบุคลากรที่ด าเนินงานด้านการสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมประจ าวันตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลและ
รายงานขององค์กร เช่น พนักงานพิมพ์เอกสาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงานบัญชี พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ และพนักงานที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น 

2. ผู้บริการระดับปฏิบัติการ (Operation Managers) เรียกกันโดยทั่วไปว่า หัวหน้า
งาน (Supervisors) ผู้บริหารระดับนี้จะท าหน้าที่ควบคุมและดูแลการด าเนินงานประจ าของบุคลากร
ระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างได้แก่ หัวหน้างาน (Supervisor) หัวหน้า
คนงาน (Foreman) และผู้จัดการส านักงาน ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา และข้อมูลการฝาก
หรือการถอนเงินของลูกค้าธนาคาร เป็นต้น 

3. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) เป็นผู้ที่ก ากับการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ รวมทั้งวางแผนยุทธวิธีเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้ยังต้องท าหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารงานระดับสูงเพื่อรับนโยบายแล้วน ามาวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับกลางในองค์การ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล เป็นต้น ตัวอย่างสารสนเทศที่ใช้ ได้แก่ รายงานเปรียบเทียบยอดขายสินค้าของเดือนเดียวกันใน
ปีนี้กับปีที่แล้ว และรายงานยอดขายที่ลดลงของพนักงานขาย เป็นต้น  

4. ผู้บริหารระดับสูง (Senior Managers) ในบางครั้งเรียกกันทั่วไปว่า Executive 
Managers เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ เป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
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Planning) ในการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ ตลอดจนดูแลองค์การในรูปรวม 
ผู้บริหารในระดับสูงนี้ได้แก่ ประธานบริษัท (President Director) และผู้จัดการทั่วไป (General 
Manager) เป็นต้น ลักษณะของสารสนเทศที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภายนอกองค์กร เช่น 
ข้อมูลคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ดัชนีทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   
ที่มา http://kruyaocom.blogspot.com/p/blog-page_45.html, 2557 
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บทสรุป   
 

 ระบบสารสนเทศและองค์การต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยระบบสารสนเทศจะต้อง
น าเสนอข้อมูลข่าวสารตามกลุ่มบุคคลในองค์การที่ต้องการ ในขณะเดียวกันองค์การก็ต้องเปิดรับเอา
ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาที่ส าคัญเพ่ือรับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบสารสนเทศ 
(Information Systems) เป็นการน าองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม 
บันทึก ประมวลผลและแจกจ่ายสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานและโครงสร้างขององค์การ คือ                            
1) ลดระดับขั้นของการจัดการ 2) มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 3) ลดขั้นตอนการด าเนินงาน        
4) เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ 5) ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานใหม่ 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการเกิดขึ้นขององค์การ
แบบเครือข่าย ช่วยให้จัดการแพร่กระจายข่าวสารไปยังบุคคลภายในและภายนอกได้ทันที องค์การ
สามารถใช้สารสนเทศนี้เพ่ือปรับปรุงกระบวนทางธุรกิจภายในและภายนอกองค์การได้ 
 ระดับผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปจ าแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับผู้ปฏิบัติการ    
2) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 3) ผู้บริหารระดับกลาง 4) ผู้บริหารระดับสูง 
 ระบบสารสนเทศสามารถจัดแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
  1) ระบบสารสนเทศจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ เช่น ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
ระบบสารสนเทศโรงเรียน และระบบสารสนเทศโรงภาพยนตร์ เป็นต้น 
  2) ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าที่ของงาน เช่น ระบบการประเมินผล และระบบ
ฐานข้อมูลพนักงาน เป็นต้น 
  3) ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน เช่น ระบบการประมวลผล
ธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศส านักงานและปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะสารสนเทศและ
ระดับของผู้ใช้ ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็น
และประโยชน์ที่จะได้รับจากสารสนเทศแต่ละระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3 
 

ตอนที่ 1 จงท าเครื่องหมาย  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดต่อไปนี้ ”ไม่ใช่” ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสารสนเทศ 
 ก.  บุคลากร   
 ข.  ฮาร์ดแวร์ 
 ค.  ซอฟต์แวร์   
 ง.  การสื่อสาร   
 จ.  กระบวนการ 
2. ผลกระทบต่อกระบวนการท างานข้อใดสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการท างานของระบบ
ต่างๆในองค์การได้ตลอดเวลา 
 ก.  ลดระดับขั้นของการจัดการ  
 ข.  มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 ค.  ลดขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ง.  เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ 
 จ.  ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานใหม่ 
3. ลักษณะขององค์การเสมือนจริงมีกี่ลักษณะ 
 ก.  1 ลักษณะ   
 ข.  3 ลักษณะ 
 ค.  5 ลักษณะ   
 ง.  7 ลักษณะ   
 จ.  9 ลักษณะ 
4. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศระดับใดท าหน้าที่ควบคุมดูแลการเดินงานประจ าของบุคลากรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ก.  Workers   
 ข.  Operation Managers 
 ค.  Small Managers  
 ง.  Middle Managers  
 จ.  Senior Managers 
5. ข้อใดต่อไปนี้คือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ก.  MIS    
 ข.  TPS 
 ค.  DSS    
 ง.  OLAP    
 จ.  GIS 
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ตอนที่ 2 จงตอบค าถามตอ่ไปนี้ 
1. ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อกระบวนการท างานและโครงสร้างขององค์การอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. องค์กรเสมือนจริงมีลักษณะอย่างไรและมีข้อดีอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรโดยทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ระบบสารสนเทศสามารถถูกจัดเป็นประเภทใดบ้าง อธิบายและยกตัวอย่างระบบสารสนเทศ
ในแต่ละประเภท 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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4. ระบบสารสนเทศส านักงาน (OIS) แตกต่างจากระบบสารสนเทศการประมวลผลธุรกรรม 
(TPS) อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบ TPS, OIS, MIS, DSS และ EIS 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 กิจกรรมฝึก Work Shop คาบบรรยาย 

1. แบ่งกลุ่มๆละ 5-7 คน  
2. จับฉลากตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในบทที่ 3  
3. แบ่งหน้าที่กันท ารายงานเพ่ือเตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งตอบค าถามเก็บคะแนน

เป็นรายกลุ่ม 
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 ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน). 
 
  
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทที่ 4 
 

เนื้อหา 
บทที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   6 ชั่วโมง 

1. ความหมายของจริยธรรม  
2. จริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบัน 
3. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
5. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
6. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

7. ข้อควรระวังและแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel 2010)      4 ชั่วโมง       
    (รายละเอียดยู่ในภาคผนวก ข. เล่มคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของจริยธรรมได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่อง จริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบันไปประยุกตใ์ช้ในการ

ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความรู้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกความส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างข้อควรระวังและแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ได้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วดีีทัศน ์บทความเทคโนโลยสีารสนเทศและเว็บไซต์  
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การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 

5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
  
 



 
 

บทที่ 4 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการ นักคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ต้องตระหนักถึงร่วมกันเพ่ือความสงบสุขในสังคมสารสนเทศ   
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกวัน การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์ และส่ง
ข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อ่ืนอยู่เสมอ หลาย
เครือข่ายจึงได้ออกกฎเกณฑ์การใช้งานภายในเครือข่ายเพ่ือให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือและ
ปฏิบัติตาม การสร้างกฎเกณฑ์ก็เพ่ือให้สมาชิกโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดปัญหาจากผู้ใช้
บางคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ใดจะต้องเข้าใจ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของเครือข่ายนั้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอ่ืนและจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายบนระบบ คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรียกเข้าใช้มิได้เป็นเพียงเครือข่ายขององค์กร ที่ผู้ใช้สังกัดอยู่   
แต่เป็นการเชื่อมโยงของเครือข่ายต่างๆ เข้าหากันหลายพันหลายหมื่นเครือข่าย มีข้อมูลข่าวสารวิ่งอยู่
ระหว่างเครือข่ายเป็นจ านวนมาก การส่งข่าวสารลงในเครือข่ายนั้นอาจท าให้ข่าวสารกระจายเดินทาง
ไปยังเครือข่ายอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก หรือแม้แต่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับหนึ่ง ก็อาจจะ
ต้องเดินทางผ่านเครือข่ายอีกหลายเครือข่ายกว่าจะถึงปลายทาง ดังนั้นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องให้
ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาปริมาณข้อมูลข่าวสารที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน 
คุณได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดีจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆที่แต่ละ
เครือข่ายย่อยวางไว้ด้วย ไม่พึงละเมิดสิทธิ์หรือกระท าการใดๆ ที่สร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่
แต่ละเครือข่ายวางไว้และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้บริหารเครือข่ายย่อยๆ นั้นอย่างเคร่งครัด  

 การใช้งานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์จะท าให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใช้และเป็น
ประโยชน์ร่วมกันอย่างดี กิจกรรมบางอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติจะต้องหลีกเลี่ยง เช่น การส่งกระจาย ข่าว
ลือไปเป็นจ านวนมากบนเครือข่าย การกระจายข่าวแบบส่งกระจายไปยังปลายทางจ านวนมาก การส่ง
เอกสารจดหมายลูกโซ่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผู้ใช้และไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคม
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุข จึ งมีผู้พยายามรวบรวมกฎกติกา
มารยาทและจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า “Netiquette” ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่
ผู้เรียนพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความหมายของจริยธรรม 
  ได้มีผู้ให้ความหมายจริยธรรมไว้หลากหลาย ดังนี้ 
           สุพรรษา ยวงทอง (2557) ได้ให้ความหมายของค าว่า จริยธรรม หมายถึง แบบแผนความ
ประพถติหรือสามัญส านึกต่อสังคมในทางโลกที่ดีโดยไม่มีกฎหมายตายตัว  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 (2542) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพถติปฏิบัติ,ศีลธรรม  
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              จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติศีลธรรมที่ดีต่อสังคม 
เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน เป็นต้น 
 

จริยธรรมในสังคมยุคปัจจุบัน 
 โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แล้ว จะกล่าวถึง 4 ประเด็น (Richard Mason อ้างถึงใน O Brien (1996:599)) ที่รู้จักกันในลักษณะ
ตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 1) ความเป็นส่วนตัว 2) ความถูกต้อง (Information Accuracy)       
3) ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) และ 4) การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) มี
รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) ในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูลและสารสนเทศ
จ านวนมากสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งข้อมูลที่เผยแพร่เป็น
สาธารณะและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ และด้วยความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
อ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ใช้นี้เอง หลายคนจึงเริ่มวิตก
กังวลถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อาจถูกจัดเก็บและเปิดเผยไม่มีเหตุอันควรตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับ
ผลกระทบจากความเป็นส่วนบุคคล เช่น ข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกควบคุมโดยผู้
ให้บริการอีเมล์ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  เป็นต้น ความเป็นส่วนตัว และ 
ข้อมูลสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุม
ข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อ่ืน สิทธิ์นี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรต่างๆ 
 ปัจจุบันมีประเด็นเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่าสังเกตดังนี้ (O Brien, 2003:389) 

1.1.1 การเข้าไปดูข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่ม
ข่าวสาร 

1.1.2 การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของ
บุคคลบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน การให้บริการของพนักงาน ถึงแม้
จะเป็นการติดตามการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็
ถูกเฝ้าดูด้วย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 

        1.1.3  การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ในการขยาย
ตลาด 
    1.1.4 การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์หมายเลขบัตรเครดิตและ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วน าไปขายให้บริษัทอ่ืน 

 ปัจจุบันมีบริษัทท าธุรกิจผ่านเว็บไซต์เพ่ือรวบรวมข้อมูลบุคคล เช่น DoubleClick และ 
Engage ที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆ ในการเข้าไปใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นก็จะขายข้อมูลให้กับ
บริษัทอ่ืนๆ ที่ต้องการสินค้าและบริการ (Haag, 2002) นอกจากนี้เจ้าของกิจการยังมีการใช้โปรแกรม
สายลับคอมพิวเตอร์ หรือ สปายแวร์ (Spyware) เพ่ือรวบรวมสารสนเทศการใช้งานโปรแกรมของ
พนักงาน ส่วนบริษัทโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมีการใช้ Spyware ที่เรียกว่า “แอดแวร์” (Adware) 
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เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต สามารถติดตามการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ 
ซึ่งบริษัทจะใช้สารสนเทศเหล่านี้ส าหรับการตัดสินใจทางการตลาด หรือ การโฆษณาสินค้า และ 
บริการทางเว็บไซต์ หรือการส่งไปยังอีเมล์ วิธีป้องกัน Spyware คือ การใช้ไฟร์วอลล์ และ การติดตั้ง
โปรแกรมอรรถประโยชน์เพ่ือการตรวจ และ ก าจัด Spyware ได้แก่ โปรแกรม Ad-aware, SpyCop 
และ Spybot-Search & Destroy เป็นต้น 
 Spyware หรือเรียกอีกชื่อ คือ Web Bug ซึ่งเป็นไฟล์รูปกราฟิกขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่ที่เว็บ
เพจเพ่ือรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์วิธีการหลีกเลี่ยง Web Bug คือ การใช้โปรแกรมที่เรียกว่า “Bug-catching” เช่น Flow 
Protector หรือ Bugnosis เป็นต้น 
 นอกจากปัญหา Spyware แล้ว ปัญหาอีเมล์ขยะ (Junk Mail) ที่เรียกว่า “สแปม” 
(Spam) ซึ่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการโฆษณาที่ส่งมาให้กับผู้รับ โดยผู้รับอาจไม่ต้องการก็
อาจสร้างปัญหาความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน จากการศึกษาพบว่าในแต่ละปีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตั้งสแปม
เมล์เฉลี่ยถึง 1,000 ข้อความ (Shelly, et al., 2006) ซึ่งนับได้ว่า สแปมเมล์เป็นปัญหาหนึ่งของผู้ใช้ที่
ท าให้กล่องจดหมายเต็ม และ ต้องใช้เวลาในการลบเมล์เหล่านั้น รบกวนเวลาในการท างาน และ 
ส่งผลต่อประสิทธิรูปของระบบเครือข่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดจ านวนสแปมเมล์ให้น้อยลงบริษัทที่
ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต หรือ ISP จึงให้บริการที่ช่วยในการบล็อกสแปมเมล์ก่อนที่เมล์เหล่านั้นจะ
ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้บริการ เรียกบริการนี้ว่า E-mail Filtering ส่งอีกทางเลือกหนึ่งคือ
การติดตั้งโปรแกรมแอนตี้สแปม (Anti Sjpam Program) ที่จะช่วยกรอง และ ก าจัดสแปมเมล์ก่อนที่
เมล์เหล่านั้นจะส่งไปยังกล่องของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามในบางครั้งวิธีการเหล่านี้ก็มีการกรอง และ ก าจัด
เมล์ที่จ าเป็นได้เช่นเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างสแปมเมล์                                                                                                              
ที่มา http://www.scriptdd.com/webtip/google_apps.html, 2557 
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 ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และ สารสนเทศ จึง
ควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการให้โปรโมชั่นหรือระบุให้มีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และท่ีอยู่อีเมล์  

  2.  ความถูกต้อง (Information Accuracy) ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการรวบรวม 
จัดเก็บ และ เรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้
ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย 
ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ในกรณีที่องค์การให้ลูกค้า
ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็นหนึ่ง คือ จะทราบได้
อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รั บผิดชอบหากเกิด
ข้อผิดพลาด ดังนั้นในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช่น 
ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบหรือที่สอนเพ่ือตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนไม่
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

  3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง 
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
หรือ อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่
สามารถถ่ายทอด และ บันทึกลงในสื่อต่างๆ ได้ เช่น สิ่งพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาจคิด / สร้าง หรือ ผลิตขึ้นจากบุคคลหรือองค์การ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นจะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย ได้แก่  

3.1 ความลับทางการค้า (Trade Secret) เป็นข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากความคิดของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับสูตร กรรมวิธีการผลิตและรูปแบบสินค้า เป็นต้น 

3.2 ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นสิทธิ์ในการกระท าใดๆ (ตีพิมพ์ แสดงผลงาน หรือ
แจกจ่ายผลงาน) เกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เช่น งานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่
ได้รับการคุ้มครองในการคัดลอกหรือท าซ้ าผลงาน ถึงแม้ว่าผลงานนั้นจะน าเสนอทางอินเทอร์เน็ต และ
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ จะคุ้มครองผลงานนั้นๆ เป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่งานได้คิดค้นนั้น หรือ 
ตั้งแต่ท่ีมีการแสดงผลงานเป็นครั้งแรก 

3.3 สิทธิบัตร (Patent) เป็นหนังสือที่ออกรับรองให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ 
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์จะมีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร 
(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ,2545) 
 ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรแตกต่างจากความลับทางการค้าตรงที่ผลผลิตที่ได้รับความคุ้มครอง
จากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะสร้างขึ้นเพ่ือให้คนทั่วไปใช้และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เพราะจัดอยู่ในประเภทเดียวกับงานเขียน 
(อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย,http://pioneer.chula.ac.th/~pukrit/2200199/ethics.html) 
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 ทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้
ที่สร้างสรรค์ผลงานสามารถได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนจากประเทศไทยเป็นสมาชิก WIPO ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 1989 ในเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยของ WIPO ระบุว่าประเทศไทยได้ให้ความสนใจ
ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามานานตัวอย่าง เช่น เข้าเป็นสมาชิกของ Berne Convention ซึ่ง
มีการประชุมตกลงกันเกี่ยวกับงานวรรณกรรมและศิลปะตั้งแต่ กรกฎาคม 1931 ประเทศไทยมี
หน่วยงานที่ด าเนินเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีกฎหมายหลายฉบับและ
ด าเนินการเพื่อออกกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งมีการปรับปรุงมาเป็นระยะ ให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องมีการจดทะเบียนและให้ระยะความคุ้มครองในระยะจ ากัดต่างกัน นอกจากนี้
ยังอนุมัติอนุสิทธิบัตรส าหรับงานดัดแปลง 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใน
รูปแบบต่างๆกันซึ่งแบ่งเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมาย
ร่วมซึ่งต้องท าการจดทะเบียนและเม่ือได้รับอนุมัติจะมีระยะคุ้มครองจ ากัด แต่สามารถต่ออายุได้ 
 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า  พ.ศ. 2545 ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าโดย
ไม่ต้องจดทะเบียน  และคุ้มครองตลอดไปตราบเท่าที่ได้แสดงว่ามีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และหลังจากนั้นอีก 50 ปี 

 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์และยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วย เนื่องจากให้สิทธิส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่และกลุ่มผู้บริโภคขอท าการจดทะเบียนได้ เพ่ือป้องกันการน าไปหาประโยชน์แต่ผู้เดียว การ
คุ้มครองนี้จะคุ้มครองตลอดไปและให้ลิขสิทธิ์กับผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่นนั้น
สามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543 ให้ความคุ้มครองแบบผั งภูมิของ
วงจรรวมโดยการจดทะเบียนเป็นเวลา 10 ปี 

 ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เมื่อบุคคลซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นได้จ่ายค่าสิทธิในการใช้ซอฟแวร์
นั้นส าหรับตัวท่านเองหลังจากท่ีท่านเปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายถึงว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง
เกี่ยวกับสิทธิในการใช้สินค้านั้น ซึ่งสิทธิในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท  บาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว  หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์
เครื่องอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ท่านเป็นเจ้าของ และไม่มีผู้อ่ืนใช้ก็ตาม ในขณะที่บาง
บริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้ในหลายๆ เครื่อง ตราบใดที่ท่านยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา 
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รูปที่ 4.2 ตัวอย่างข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์                                                                                             
ที่มา http://wiphadaa.blogspot.com/2014/02/ethics-2546-4-papa-information-

privacy.html, 2557 
 

 การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเพ่ือน เป็นการกระท าที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ก่อนว่าโปรแกรมที่จะท าการคัดลอกนั้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ ในระดับใด ตัวอย่าง 
เช่น 

 Copy  หรือ software license  - ท่านซื้อลิขสิทธิ์มา และ มีสิทธิ์ใช้ 
 Shareware    - ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

 Freeware     - ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และ เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 เว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลด Shareware และ Freeware                                                        
ทีม่า  http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/022/077/ 

original_kavrescuredsk25.jpg, 2557 
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  4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบ
คอมพิวเตอร์มักจะมีการก าหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการเข้าไป
ด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ตัวอย่าง
สิทธิ์ในการใช้ระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุงและการลบ เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว  

 ในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบหากผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมา
ข้างต้นก็คงจะไม่เกิดขึ้น 

 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and 

Communication Technology) ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการมีการท าธุรกิจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น การซื้อ -ขายสินค้า แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ตลอดจนการให้บริการระหว่างประชาชนกับองค์การ หรือระหว่างองค์การด้วยกันเองมีการด าเนินงาน
และให้บริการแบบไม่จ ากัดสถานที่และเวลา หรือการให้บริการแบบ 24 x 7 x 365 ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินธุรกิจและการให้บริการมีความคล่องตัว น่าเชื่อถือ และใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประเทศต่างๆ 
จึงได้ออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น 6 ฉบับ คือ 

 1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 6. กฎหมายล าดับรองรัฐธรรมนูญมาตรา 78 หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 กฎหมายเทคโนโลยีของไทย                                                                                                     
ที่มา http://www.ku.ac.th/magazine_online/law.html, 2557 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
          วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบัน ท าให้กลุ่มที่กระท าผิดกฎหมายหาวิธีการช่องโหวงที่จะกระท าผอดท าร้ายข้อมูลประชาชน
ผู้ใช้บริการทั่วไป ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ้งมี ผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
               พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นั้นมีความส าคัญมากใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ผู้ใช้อาจจะกระท าผิดแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ป้องกันไม่ให้เกิด
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (www.mict.go.th) มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

1. เข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
2. รู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนและน าความวิธีการไปบอกบุคคลอื่น 
3. เข้าไปเจาะระบบข้อมูลบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์ 
4. โจรกรรมข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. แก้ไข ดัดแปลงข้อมูลผู้อ่ืน 
6. ก่อกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์คนอ่ืน ให้เกิดความเสียหายไม่สารมารถ      
 ท างานได้ เช่น ส่ง Message หรือ Virus worm เป็นต้น 
7. เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และยินยอมให้เกิดข้ึนจงใจสนับสนุนให้กระท าผิด 
8. ตัดต่อภาพบุคคลอื่น และท าการเผยแพร่ 
9. การกระท าผิดที่เว็บไซต์ที่ต่างประเทศ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  ดังต่อไปนี้   
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืน
ใดและแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
            “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
            “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิด
ของบริการ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น  
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            “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  
              1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือใน
นามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น  
              2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น  
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่าผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่ าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 

หมวด 1  
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 8 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
มิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 9 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 10 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิด
หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
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 มาตรา 12 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  
  1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ
ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสอง
แสนบาท  
  2) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  
 ถ้าการกระท าความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี  
 มาตรา 13 ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ 
มาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ  
  1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือ ประชาชน  
  2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนักแก่ประชาชน  
  3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  
  4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  
  5) เผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตาม (1) , (2) , (3) 
 มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 
14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 14  
 มาตรา 16 ผู้ ใดน าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นรูปของผู้อื่น และรูปนั้นเป็นรูปที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายใน
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ความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์
ได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย  
 มาตรา 17 ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร   
  1) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และ รัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ  
  2) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และ รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย 
และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร  

 
หมวด 2  

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด  
  1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่
อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้  
  2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
  3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือ ที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  4) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยัง
มิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่  
  5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าที่จ าเป็นให้ด้วยก็ได้  
  7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การถอดรหัสลับดังกล่าว  
  8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา 19 การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) (8) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามค าร้อง ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท า
ความผิดรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด  เท่าที่สามารถ
จะระบุได ้ประกอบค าร้องด้วยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมี
ค าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึกเหตุอันควร
เชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) (8) ส่งส าเนา
บันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพ่ือเป็นหลักฐานการท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 
(4) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความ
จ าเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่
จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 20 ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาค
สองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจ
ยื่นค าร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับ
การท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  
 มาตรา 21 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้มีค าสั่งห้าม
จ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ท าลาย
หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่
ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่มีผลท าให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้  หรือโดยประการอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 ให้แก่บุคคลใดความในวรรค
หนึ่ งมิให้ ใช้บั งคับกับการกระท าเ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่า
ฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 23 พนักงานเจ้ าหน้าที่ ผู้ ใดกระท า โดยประมาทเป็นเหตุ ให้ ผู้ อ่ื นล่ ว งรู้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 24 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา18 และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 มาตรา 25 ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้
เกิดข้ึนจากการจูงใจมีค าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น  
 มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุ
ตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้
บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท  
 มาตรา 27 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือ
มาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  
 มาตรา 28 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด  
 มาตรา 29 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้อง
ทุกข์หรือรับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  หรือพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกันก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามวรรคสอง  
 มาตรา 30 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องบัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี 
 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้การ

ด าเนินชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจากทุกมุมโลกท าได้อย่างสะดวก อย่างไร
ก็ตามในโลกของไซเบอร์ที่มีจ านวนการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างมากมายนั้นต้อง
ยอมรับว่าเทคโนโลยีก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน โดยแต่ละวันคาดว่ามีอีเมล์ฟิชชิ่ง (Phishing) 
ส่งเข้าไปลวงผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 75-150 ล้านฉบับ (TechTrends: IT เดือนสิงหาคม-กันยายน 
2548) 
 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime) เป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลั บของบริษัท การ
บิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก่อกวนโดย
กลุ่มแฮกเกอร์ (Hacker) เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ การท าลายข้อมูลและอุปกรณ์ เป็นต้น 
 คนที่มีจุดประสงค์ไม่ดีเข้ามาลักลอบ  โจรกรรมข้อมูลท าความเสียหาย การเข้าไปเอาข้อมูล
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าโฮมเพจ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้ตนเองแบ่งกลุ่ม
คนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต 3 กลุ่ม ดังนี้ 

    1. แฮกเกอร์ (Hacker) คือ นักเลงคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีความรู้  และความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และอาศัยช่องโหวงของระบบเพ่ือหาวิธีการป้องกันระบบ  ไม่มี
จดุประสงค์ท าร้ายข้อมูลในระบบ หรือจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคนหมวกขาว (White Hat ) 
               2. แคกกเกอร์  (Cracker)  คือ นักเจาะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับแฮกเกอร์  แต่คนกลุ่มนี้มีจุดประสงค์ต่างกันคือไป
ท าร้ายโจรกรรมข้อมูลคนอ่ืน  ให้เกิดความเสียหาย ท าลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์คนอ่ืน 

    3. สคริปต์ (Script Kiddy) คือ บุคคลที่เข้ามาลักลอบข้อมูลคนอื่น  ก่อนกวนการ
ท างานของคนอ่ืน จากการเขียนโปรแกรมหรือเครื่องมือบางอย่างข้อมูลคนอ่ืน  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัย
อยากรู้อยากเห็นทดลองโทรแกรมจากการดาวน์โหลดที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โดยทั่วไปเข้าใจกันว่า แฮกเกอร์ คือ บุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้อง/ผิด
กฎหมาย ได้แก การลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนโดยผ่านการสื่อสารเครือข่ายโดยไม่ได้รับ
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อนุญาตเพ่ือเข้าไปอ่าน คัดลอก เปลี่ยนแปลง ลบ หรือท าความเสียหายให้กับข้อมูล ซึ่งอาจจะท าไป
ด้วยความสนุก ต้องการทดลองความสามารถของตนเอง รวมถึงการอวดความสามารถกับเพ่ือนๆ ส่วน  
“แคร็กเกอร์” (Cracker) ก็คือ “แฮกเกอร์” ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพ่ือวัตถุประสงค์
ในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีค าว่า Hacktivist หรือ Cyber Terrorist ซึ่งได้แก่แฮกเกอร์ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตในการส่งข้อความเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วง
สงครามระหว่างอเมริกันกับอิรักที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการพูดถึง Hacktivist  กันมากข้ึน 
 คอมพิวเตอร์เป็นทั้งเครื่องมือ และ เป้าหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ เช่น ใช้ในการขโมยเงิน รายชื่อลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขบัตรเครดิต 
และอ่ืนๆ ส่วนคอมพิวเตอร์ในฐานที่เป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรม เช่น แฮกเกอร์เข้าไป
ก่อกวน ท าลายระบบของผู้อื่น (Haag, 2002) 
 

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
โดยทั่วไปวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะ

แตกต่างกันออกไปในที่นี้จะแนะน า 4 วิธีคือ (Shelly, 2002 : 12.08) 
1. การใช้ Username หรือ User ID และรหัสผ่าน (Password) บางระบบก าหนดชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านมาให้เพ่ือความสะดวก ในขณะที่บางระบบจะให้ผู้ใช้ก าหนดรหัสผ่านมาให้ ผู้ใช้ควร
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองในภายหลัง และควรหลีกเลี่ยงการก าหนดรหัสที่เป็นวันเกิดหรือรหัสอ่ืนๆ ที่
แฮกเกอร์สามารถเดาได้ 

2. การใช้วัตถุใดๆเพ่ือการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตร หรือกุญแจ ตัวอย่างเช่น การใช้บัตร 
ATM เพ่ือท าธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ซึ่งโดยปกติจะใช้บัตรควบคู่กับ PIN (Personal 
identification Number) ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก และ PIN เป็นรหัสผ่านที่เจ้าของควรให้
ความส าคัญ เช่น ไม่ควรใช้ปีเกิด หรือ จดลงในบัตร 

3. การใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพ (Biometric Devices) เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ
ลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือการอนุญาตใช้โปรแกรม ระบบ หรือการเข้าห้องใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การ
ตรวจสอบเสียง ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ลายเซ็น ม่านตาและรูปหน้า เป็นต้น โดยอุปกรณ์จะท าการแปลง
ลักษณะส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปดิจิทัลแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ตรงกัน
คอมพิวเตอร์จะปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างอุปกรณ์เพ่ือใช้รักษาความปลอดภัย                                                                               
ที่มา  https://ubonrat.wordpress.com/, 2557 
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4. ระบบเรียกกลับ (Callback System) เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและรหัสผ่านเพ่ือขอ
เข้าใช้ระบบปลายทาง หากข้อมูลที่ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานเอง ระบบใน
ลักษณะนี้เป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์อีกระดับหนึ่ง คือคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้เมื่อเรียกกลับ อย่างไรก็ตามการใช้งานลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถ้าผู้ขอใช้ระบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากต าแหน่งเดิม คือ จากบ้าน หรือที่ท างาน (หมายเลขโทรศัพท์
เดิม) ในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาอาจต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ท าให้เกิดความเสี่ ยง
มากกว่า 
 

ข้อควรระวังและแนวทางป้องกันในการใช้เครือข่าย 
 หากจะซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ให้พิจารณาข้อพึงระวังต่อไปนี้ 

1. บัตรเครดิตและการแอบอ้าง  
2.1 ให้หมายเลขบัตรเครดิตเฉพาะที่ท่านไว้วางใจเท่านั้น  
2.2 ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย  เช่น https://  
2.3 ใช้รหัสผ่านอย่างน้อย 10 ตัวอักขระ (ควรผสมกันระหว่างตัวอักษรกับตัวเลข)  
2.4 ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบหรือเว็บไซต์ 

 2.  การป้องกันข้อมูลส่วนตัว 
   2.1 พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัว และให้ข้อมูลในส่วนตัว และให้

ข้อมูลในส่วนที่จ าเป็นเฉพาะบุคคลนั้นๆเท่านั้น 
 3.  การป้องกันการติดตามการท่องเว็บไซต์ 

  3.1 ใช้โปรแกรม เช่น SurfSecret  เพ่ือป้องกันการติดตามการท่องเว็บไซต์ โปรแกรม
จะท างานคล้ายกับโปรแกรมป้องกันไวรัส และลบข่าวสาร / โฆษณาท่ีเกิดข้ึนเมื่อผู้ใช้ท่องเว็บไซต์ 
 4.  การหลีกเลี่ยงสแปมเมล์ 

  4.1 สแปมเมล์ อาจก่อความร าคาญแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมากเนื่องจากจะทวี
จ านวนขึ้นเรื่อยๆถ้าผู้ใช้ให้ที่อยู่อีเมล์แก่บริษัทที่ท าธุรกิจออนไลน์ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการ
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารกลับมายังอีเมล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.6 การป้องกันระบบด้วย Firewall                                                                                             

ที่มา http://7meditation.blogspot.com/2014/02/firewall.html, 2557 
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 5.  การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่เป็นฮาร์ดแวร์
หรือซอฟต์แวร์เพ่ือท าหน้าที่เป็นยามประตูตรวจสอบการเข้าระบบ แต่ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เพียง
เครื่องเดียว โปรแกรมไฟล์วอลก็เพียงพอที่จะใช้ป้องกันระบบ เช่น McAfee Personal Firewall 
(www.mcafee.com), Norton lnternet Security (www.symantec.com),Security  Personal 
Firewall  (www.sygate.com) และ  ZoneAlarm  (www.zonelabs.com  ส าหรับเวอร์ชั่น
ธรรมดาดาวน์โหลดฟรี แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น Pro และ Plus จะต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 6.  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อ ด้วยตัวอักษรย่อ EMAIL 
ดังนี้  
  E  ย่อมาจาก Exempt from unknown  คือไม่เปิดอีเมล์จากคนแปลกหน้า เพราะมี
โอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสหรือเป็นอีเมล์ขยะ 
  M  ย่อมาจาก  Mind the subject  คือ หมั่นสังเกตหัวข้อของจดหมายก่อนที่จะเปิด
อ่านโดยเฉพาะอีเมล์ที่มีหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษที่มีใจความดึงดูดให้รีบเปิดอ่านหรือมีการหลอกล่อด้วย
วิธีการต่างๆ เช่นมีค าว่า “RE…’’อยู่หน้าหัวข้อ ท าให้ผู้รับอีเมล์คิดว่าเป็นการตอบจดหมายกลับ 
  A ย่อมาจากประโยค Antivirus must be installed ซึ่งหมายความว่าควรติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัส เช่น Norton Antiviirus (www.symantec.com ) PC-cillin  (www.pc-
cillin.com ) Dr. Solomon Anti-Virus และหมั่นอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ าเสมอ 

  I  ย่อมาจาก Interest on virus news หมายความว่า ควรให้ความสนใจกับข่าว
เกี่ยวกับไวรัสติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

  L ย่อมาจาก Learn to on be cautious หมายความว่า ให้ระวังให้มาก อย่าเปิด
อีเมล์อย่างไม่ยั้งคิด เพราะจากการส ารวจพบว่า ร้อยละ70-80 ของอีเมล์ทั้งหมด คือ ไวรัสอีเมล์ขยะ 

  ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันก่อกวนและท าลายข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (http://thaicert.nectec.or.th/)  

  นอกจากข้อควรระวังข้างต้นแล้ว  ยังมีข้อแนะน าบางประการเพ่ือการสร้างสังคมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. การป้องกันเด็กเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้เด็กใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การค้นคว้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แต่ในขณะเดี่ยวกันก็มีข้อควรพึงระวังเช่นกัน เนื่องจากสารสนเทศที่
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตมีทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความเอาใจใส่ให้เด็กใช้อินเตอร์เน็ต
อย่างเหมาะสมด้วย โดยทั่วไปการป้องกันการเข้าไปเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ รูปอนาจาร 
หรือเว็บไซต์การพนัน จะมีโปรแกรมส าหรับกลั่นกรอง(Web Filtering Software) โดยจะท าการ
เปรียบเทียบเว็บไซต์ที่เด็กจะเข้าไปกับฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่รวบร่วมไว้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
หากไม่พบจะไปตรวจสอบกับเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ถ้าพบค าที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่อนุญาตให้เด็กเข้าไป
ยังเว็บไซต์นั้นๆ 

2. การวางแผนเพ่ือจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว คอมพิวเตอร์ที่ซื้อในวันที่
ล้าสมัยภายใน 2-3 ปีในระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้อาจมีความต้องการอพัเกรดอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิด
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าลังสร้างปัญหาอย่างมากในหลายประเทศ ไม่เพียงเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยไม่
ใช้แล้วเท่านั้นที่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์โบรชัวร์ และบัตรลงทะเบียน
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ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ดิสก์เกตต์ หรือ ชีดีรอมของเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นขยะไปใน
ที่สุด ในบางบริษัทจัดการด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนบางบริษัทที่
จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ก็รับชื้อคืนเพ่ือน าอุปกรณ์บางส่วนไปประกอบใหม่และขายในราคาถูกและใน
บางประเทศก็จะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดัดแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้งานใหม่ 

3. การใช้พลังงาน บริษัทที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พยายามคิดค้นและผลิตสินค้าที่
ใช้พลังงานให้น้อยที่สุด เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกก าหนดเป็น Sleep Mode เพ่ือ
หยุดการหมุนของฮาร์ดดิสก์และปิดการใช้งานจอภาพชั่วคราว ผู้ใช้ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ช่วยลดมลพิษได้
ด้วยการก าหนดระบบและเลือกใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา: การโจมตีแบบฟิชชิ่งลูกค้าธนาคาร 

 เมื่อเดือนเมษายน 2548 ลูกค้าธนาคารชิตี้แบงค์ได้รับอีเมล์หลอกลวงเพ่ือให้เชื่อมโยงเข้า
ไปยังเว็บไซต์ธนาคารเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน เว็บไซต์ที่ให้เชื่อมโยงไปนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เว็บไซต์ของธนาคารมาก ข้อความในอีเมล์แจ้งให้ลูกค้าธนาคารเข้าไปยังเว็บไซต์เพ่ือกรอกข้อมูลต่างๆ 
เช่น ข้อมูลส่วนตัว รหัสบัตรเครดิต บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
 การกระท าโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้อ่ืน ปัจจุบันมีรูปแบบที่
แตกต่างกันมากมาย เช่น  

1. การส่งข้อความหรือโฆษณาบนเว็บไซต์ว่าท่านสามารถเดินทางเข้าพัก/ท่องเที่ยว
แบบหรูในราคาถูก แต่เม่ือไปใช้บริการจริง กลับไม่เป็นอย่างที่บอกไว้หรือในบางครั้งอาจต้องมีการจ่าย
เพ่ิมเติมซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า ดังนั้นหากเกิดกรณีเช่นนี้ ก่อนตัดสินใจควรจะต้องมีข้อตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งข้อตกลงเก่ียวการยกเลิกให้ชัดเจนเสียก่อน 

2. การฉ้อโกงด้านธุรกรรมการเงินหรือการใช้บัตรเครดิต เรียกว่า ฟิชชิ่ง (Phishing) 
เป็นการสร้างจดหมาย ข้อความเลียนแบบ หรือรูปแบบการแจ้งข่าวสารของบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น 
eBay เพ่ือหลอกลวงเอาข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินไปยัง
กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี ดังนั้นก่อนที่ท่านจะกรอกหมายเลขบัตรเครดิตจะต้องอ่านรายละเอียดหรือข้อตกลง
ให้รอบคอบเสียก่อน 
 นอกจากฟิชชิ่งแล้ว ยังมีอีกค าหนึ่งที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ 
ฟาร์มมิ่ง (Pharming) ซึ่งมีแนวคิดเดียวกับฟิชชิ่งคือการล่อลวงจากเหยื่อ ต่างกันที่ฟิชชิ่งจะตกเบ็ดเป็น
รายบุคคลในขณะที่ฟาร์มมิ่งจะโจมตีแบบหว่านแห เป็นการพุ่งเป้าไปที่เครื่องแม่ข่ายแล้วเปลี่ยนลิงค์
ไปยังเว็บไซต์ปลอมอย่างผิดกฎหมาย โดยมีเจตนาขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ 
เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น 
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รูปที่ 4.7 ตัวอย่างฟิชชิ่ง                                                                                                              
ที่มา http://news.thaiware.com/1119.html, 2557 
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บทสรุป 
 

 จริยธรรม หรือ Ethics หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรืออาจหมายถึง หลักเกณฑ์ที่ประชาชนตกลง
ร่วมกันเพื่อแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในสังคม 
 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น
คือ   1) ความเป็นส่วนตัว 2) ความถูกต้อง 3) ความเป็นเจ้าของ 4) การเข้าถึงข้อมูล 
 ในด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยได้มีการวางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น  
6 ฉบับคือ 1) กฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2) กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3) กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 4) กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
5) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ 6) กฎหมายล าดับรองรัฐธรรมนูญมาตรา78 
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการพรรณนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การบิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การฟอกเงิน การ
ถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก่อกวนโดยกลุ่มแฮกเกอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ การท า
รายข้อมูลและอุปกรณ์ เป็นต้น คอมพิวเตอร์เป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายของอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ในการขโมยเงิน รายชื่อลูกค้าข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขบัตร
เครดิตและอ่ืนๆ ส่วนคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรม เช่น แฮกเกอร์เข้า
ไปก่อกวน ท าลายระบบของผู้อื่น 
 วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์จากบุคคลไม่ได้รับอนุญาตมี  ดังนี้                               
1) การใช้Username หรือ UserID และ รหัสผ่าน 2) การใช้วัตถุใดๆ เพ่ือเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตรหรือ
กุญแจ 3) การใช้อุปกรณ์ทางชีวะ เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพ่ืออนุญาตให้ใช้
โปรแกรม ระบบหรือการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 4) ระบบเรียกกลับเป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและ
รหัสผ่านเพ่ือขอเข้าในระบบปลายทาง 

 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็สามารถบั่นทอนความรู้ได้ หาก
น าไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นหน่วยงานต่างๆ ควรก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติร่วมกันและผู้ใช้ก็ควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อีกทั้งช่วยกันสอดคล่องดูแลและ
ป้องกันอาชญากรรม 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
 

ตอนที่  1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบาย เปรียบเทียบ พร้อมยกตัวอย่างขอไวรัส เวิร์ม และม้าโทรจัน 
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 2. สปายแวร์ (Spyware) คือ อะไร และมีวิธีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 3. วิธีหลีกเลี่ยงการเป็นเป้าหมายของสแปมเมล์อย่างไรบ้าง 
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 4. ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยใดบ้างที่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจากการใช้อินเทอร์เน็ตและ 
     เอ็กซ์ทราเน็ตในองค์การธุรกิจ และมีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง 
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 
 5. การท าส าเนาแผ่นชีดีเพลงเป็นการท าผิดจริยธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด และการดาวน์โหลด
     เพลงจากอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 6. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้จงตอบค าถาม   
 ผู้จัดการฝ่ายดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทแห่งหนึ่งได้สอดคล้อง
การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานบริษัท และพบว่ามีพนักงานจ านวนมากใช้ระบบของบริษัท
เพ่ืองานส่วนตัวข้อความบางส่วนที่ตรวจพบเป็นจดหมายรักบ้าง ดูผลการแข่งขันบอลบ้าง ดังนั้น
ผู้จัดการจึงได้เตรียมรายงานชื่อพนักงานเหล่านั้นให้กับฝ่ายบริหารต่อไป ผู้จัดการบางคนก็ลงโทษ
พนักงานของตนเองในขณะที่ฝ่ายพนักงานได้เรียกร้องในความเป็นส่วนตัวของการใช้งานระบบอีเมล์
ของบริษัท 
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 6.1 การที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายสอดส่องเฝ้าดูการใช้อีเมล์ของพนักงานเป็นการท าผิด
จริยธรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 การใช้อีเมล์เพ่ือการสื่อสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการกระท าผิดจริยธรรมหรือไม่จง

ให้เหตุผลประกอบ 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 6.3 การที่ผู้จัดการฝ่ายดูแลความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศส่งข้อมูลชื่อพนักงานที่กระท า

ผิดให้กับผู้บริหารเป็นการท าผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 6.4 การลงโทษพนักงานที่กระท าผิดในกรณีนี้เป็นการกระท าผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะเหตุ

ใด 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 6.5 บริษัทควรท าเช่นใดเพ่ือแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ถูกต้อง 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ให้จับคู่ค าถามด้านล่างกับค าตอบด้านบนให้ถูกต้อง 
ก. Macro Virus 
ข. Hoax 
ค. Trojan Horse 
ง. Trojan Horse 
จ. Worm 

…………1. ท างานบนภาษาท่ีใช้ภาษามาโคร 
…………2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กระจายตัวเองเช่นเดียวกับไวรัส 
…………3. ไม่กระจายตัวเอง จะแฝงตัวอยู่กับโปรแกรมอ่ืนๆ 
…………4. ส่งข้อความต่อ ๆ กันเหมือนจดหมายลูกโซ่ 
 
ตอนที่ 3 กิจกรรมในคาบปฎิบัติ 

1. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

2. สืบค้นข่าวเกี่ยวกับการกระท าผิดที่มีความเสี่ยงว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3. คนละ 1 ข่าว  
4. พร้อมทั้ง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป  
5. น าเสนอหน้าชั้นเรียน และตอบค าถาม 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 5 

 
เนื้อหา 
บทที่ 5 การสื่อสารข้อมูล        6 ชั่วโมง 

1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
2. ความหมายของเทคโนโลยี 
3. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 
4. ความหมายของระบบเครือข่าย 
5. ทิศทางการส่งข้อมูล 
6. ตัวกลางการสื่อสาร 
7. การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย 
8. ประเภทของระบบเครือข่าย 
9. เครือข่ายไร้สาย 
10. สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย 
11. การส่งผ่านข้อมูล 
12. สื่อกลางส่งข้อมูล 
13. อุปกรณ์ท่ีใช้งานบนระบบเครือข่าย 
14. ชนิดของสัญญาณข้อมูล 
15. คุณลักษณะของระบบเครือข่าย 
16. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
17. รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย 

คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft PowerPoint 2010)     6 ชั่วโมง       
  (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข. เล่มคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบอกความหมายของการสื่อสารข้อมูล  ,เทคโนโลยีและ

ความหมายของระบบเครือข่ายได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกคุณลักษณะของระบบเครือข่ายได้ 
5.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างระหว่างระบบเครือข่ายแบบ

ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของระบบเครือข่าย 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกสื่อกลางในการส่งข้อมูลได้ 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบเครือข่ายได้ 
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9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากเนื้อหาเรื่องอุปกรณ์การใช้งานบนเครือข่ายไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

10. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของทิศทางการสื่อสารข้อมูลและตัวกลางการ
สื่อสารข้อมูลได้ 

11. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณลักษณะของระบบเครือข่ายต่างกันอย่างไร 

12. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายเครือข่ายไร้สายได้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์  

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 
  

 

 
 
 



บทที่ 5 
การสื่อสารขอ้มลู 

 
 ค าว่า “การสื่อสาร” (Communications) เมื่อมีการน ามาใช้กับบริบทของคอมพิวเตอร์

แล้วหมายถึง การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจาก
อุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆ ผ่านสื่อกลางส่งข้อมูล เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิล แม้กระทั่งสื่อไร้
สายผ่านคลื่นวิทยุในอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล / สารสนเทศระหว่างกัน ส าหรับ
ข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบโทรคมนาคมนั้น สามารถเป็นได้ท้ังข้อความ เสียง ภาพ และ วีดีทัศน์ ที่ส่งผ่าน
สื่อกลางดังกล่าวเพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ แม้ว่าสถานที่ต้นทางและปลายทางที่สื่อสาร
กัน จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค และ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เทคโนโลยีการ
สื่อสารได้ก้าวล้ าไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ ที่ถูกน ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จนท าให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและ
รวดเร็วภายในพริบตา ที่ส าคัญเทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุค
ปัจจุบัน 

 

ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
 การสื่อสาร หมายถึง วิธีการน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือ
สถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง 
 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนข้อมูล /
สารสนเทศจากแหล่งก าเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลางเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางท่ีต้องการที่ส าคัญ  
 การสื่อสารข้อมูลจะสัมฤทธิ์ผลและสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบของระบบการสื่อสาร 
ซึ่งประกอบด้วย ข่าวสาร, ผู้ส่ง, ผู้รับ, สื่อกลางส่งข้อมูล และ โปรโตคอล 
 

ความหมายของเทคโนโลยี 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2542) ให้ความหมายของค าว่า
เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
อุตสาหกรรม  

ดังนั้นจากเนื้อหาที่กล่าวมาในเบื้องต้น สรุปได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง การ
น าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง 
 

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  
 มีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ดังนี้ 1) ผู้ส่งข้อมูล 2) ผู้รับข้อมูล 3) ข้อมูล หรือ ข่าวสาร             
4) สื่อกลาง และ 5) โปรโตคอล 

1. ผู้ส่ง (Sender) คือ แหล่งก าเนิดข่าวสารนั่นเอง โดยอุปกรณ์ที่น ามาใช้เพ่ือการส่ง
ข่าวสาร อาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชั่น โทรศัพท์หรือกล้องวิดีโอ 
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2. ผู้รับ (Receiver) คือ จุดหมายปลายทาง โดยอุปกรณ์ที่น ามาใช้ส าหรับรับข่าวสาร 
อาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่น โทรศัพท์หรือโทรทัศน์ 

3.   3. ข่าวสาร (Message) หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นได้ทั้งข้อความ 
ตัวเลข ภาพ เสียงและวิดีโอ โดยข่าวสารที่ส่งจะได้รับการเข้ารหัสเพ่ือส่งผ่านสื่อกลาง และเมื่อ
ปลายทางได้รับข้อมูลแล้วก็จะถอดรหัสกลับมาให้เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับ เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

4. สื่อกลางส่งข้อมูล (Transmission Medium) คือ เส้นทางกายภาพที่ใช้ส าหรับ
ล าเลียงข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ตัวอย่าง เช่น สายโคแอกเชียล สายคู่บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออ
ปติก และ คลื่นวิทยุ 

5. โปรโตคอล (Protocol)  คือ กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกก าหนด
ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพ่ือให้การสื่อสารบรรลุผล ถึงแม้ว่าอุปกรณ์
จากทั้งสองฝั่งจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ก็ตาม แต่หากไม่มีหรือใช้โปรโตคอลคนละตัวกันแล้ว ย่อม
ท าให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจส่งผลให้การสื่อสารล้มเหลวได้ในที่สุด ในท านองเดียวกันกับ
การคุยคนละภาษาของมนุษย์ ท าให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ดังนั้น เพ่ือให้สื่อสารกันรู้เรื่อง ก็ต้อ งอ้างอิง
มาตรฐานโปรโตคอลเดียวกันตัวอย่าง เช่น มาตรฐานโปรโตคอลที่น ามาใช้บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก็คือ TCP/IP  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร                                                                                               
ที่มา tanakorntongmee.blogspot.com, 2557 

 

 ในทีนี้จะขอตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์ เช่น   
  ผู้ส่งข้อมูล :  ผู้ที่ท าการส่งข้อความในรูปแบบของเสียงรวมถึงตัวเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ใน
การติดต่อด้วย 
  ผู้รับข้อมูล : ผู้ที่ท าการรับข้อความเสียงรวมถึงตัวเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในการรับข้อมูล
ด้วย 
  ข้อมูล : ข่าวสารที่ถูกส่งในการสนทนาระหว่างสองฝ่ายในรูปของเสียง 
  สื่อน าข้อมูล : สายโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ 
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 โปรโตคอลใช้วิธีการแปลงข้อมูลจากสัญญาณเสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ท าการ
จัดส่งไปตามสายโทรศัพท์ ผ่านชุมสายโทรศัพท์ จนไปถึงเครื่องโทรศัพท์ปลายทางและท าการแปลง
สัญญาณกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงจนถึงผู้รับปลายทาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.2 การสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์                                                                                            

ที่มา http://kruartit.com/bottee3-2.html, 2557 
 

 ในบางกรณี ผู้ส่งข้อมูลอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้รับข้อมูล เช่น การสื่อสารข้อมูลด้วย
โทรศัพท์ เมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูลไปให้แล้วฝ่ายรับข้อมูลได้ส่งข้อมูลกลับมาให้ในขณะนั้นผู้ส่งข้อมูล
จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้รับข้อมูล 
 

ความหมายของระบบเครือข่าย 
 ระบบเครือข่าย (Network) หมายถึง ระบบที่มีการเชื่อมต่อกันของวัตถุ หรือ คนใน
ขณะเดียวกัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การน ากลุ่มคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย ผ่านสื่อกลางส่งข้อมูล ที่อาจเป็นสายเคเบิลหรือ 
คลื่นวิทยุเป็นเส้นทางการล าเลียงข้อมูลให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ในด้านประโยชน์ที่ได้จากการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายก็คือผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายสามารถแชร์ใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์และข้อมูลในท านองเดียวกันกับการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกหล่อหลอมรวมเข้าด้วยกันกับระบบเครือข่าย
โทรศัพท์และระบบเครือข่ายการสื่อสาร ที่สามารถส่งผ่านได้ทั้งข้อมูลและเสียง นอกจากนี้ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่หลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งาน
ส่วนตัว จนถึงระบบเครือข่ายขนาดมหึมาอย่างอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งโลกเข้า
ด้วยกัน 
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ทิศทางการส่งข้อมูล (Transmission Mode) 
 การส่งข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกทิศทางการส่งข้อมูลได้เป็น 3 รูปแบบ 
ดังนี้ 
  1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้
ส่งข้อมูลท าหน้าที่ส่งข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวและผู้รับข้อมูลก็ท าหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว
ด้วยเช่นกัน การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ เช่น การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์
โดยที่สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จะท าหน้าที่ส่งสัญญาณเท่านั้น และเครื่องรับโทรทัศน์ก็จะท าหน้าที่
รับสัญญาณเท่านั้นเช่นกัน 

  2. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex Transmission)  เ ป็ น ก า ร
สื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่ง โดยแต่ละฝ่ายสามารถเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ
ข้อมูล แต่จะต้องสลับกันท าหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูล จะเป็นผู้ส่งข้อมูลพร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ลักษณะ
การส่งข้อมูลประเภทนี้ เช่น การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งผู้ที่จะส่งข้อมูลต้องกดปุ่มเพ่ือส่งข้อมูล 
ในขณะนั้นผู้อ่ืนจะเป็นผู้รับข้อมูล 
  3. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full-Duplex Transmission) เป็นการ
สื่อสารข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูลโดยทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นผู้ส่งและผู้รับ
ข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกัน ลักษณะการส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง
พร้อมกัน เช่น การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถพูดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน 
 โดยปกติ จะสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ใช่การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน 
ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์ ถึงแม้จะสามารถส่งข้อมูลได้สองทิศทางพร้อมกัน แต่เวลาพูดยังคงต้อง
สลับกันพูด อีกตัวอย่างหนึ่งคือ  การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าเป็น
แบบสองทิศทางพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน ซึ่ง
ช่วงเวลาที่สลับกันนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เร็วมาก จึงดูเหมือนว่าเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.3 ทิศทางการส่งข้อมูล                                                                                                        
ที่มา thongsuta57.wordpress.com, 2557 

 



 123 การสื่อสารข้อมลู 

ตัวกลางการสื่อสาร 
 ตัวกลางการสื่อสาร เป็นสื่อที่ใช้เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อมูล ตัวกลางที่
ใช้ในการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือสื่อน าข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) และสื่อน า
ข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media) 
 1. สื่อน าข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) สื่อข้อมูลแบบมีสายที่นิยมใช้ มี 3 ชนิดดังนี้ 

   1.1 สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) สายคู่บิดเกลียว เป็นสายสัญญาณน า
ข้อมูลไฟฟ้า สายแต่ละเส้นมีลักษณะคล้ายสายไฟทั่วไป จ านวนสายจะมีเป็นคู่ เช่น 2, 4 หรือ 6 เส้น 
แต่ละคู่จะมีการบิดกันเป็นเกลียว การบิดเกลียวนี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในการส่งข้อมูล 
ท าให้สามารถส่งข้อมูลได้ไกลกว่าปกติ สายสัญญาณคู่บิดเกลียวมีความถ่ีในการส่งข้อมูลประมาณ 100 
Hz ถึง 5 MHz ลักษณะของสายสัญญาณชนิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชั้นโลหะ
ห่อหุ้ม (Unshielded Twisted-Pair หรือ UTP) และ สายคู่บิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะห่อหุ้ม 
(Shielded Twisted-Pair หรือ STP) ส าหรับคู่บิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะห่อหุ้มจะมีชั้นโลหะที่ท า
หน้าที่เป็นเกราะหุ้มเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ 
 

 
รูปที่ 5.4 สายคู่บิดเกลียวแบบมีชั้นโลหะห่อหุ้ม                                                                                        

ที่มา http://mc403-06.blogspot.com/2014/04/6-medium-bandwidth-bits-1-
bitsper.html, 2557 

 

   1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายโคแอกเชียล เป็นสายสัญญาณน าข้อมูล
ไฟฟ้า มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง 500 MHz สายโคแอกเชียลมีความเร็วในการ
ส่งข้อมูลและราคาสูงกว่าสายคู่บิดเกลียว ลักษณะของสายโคแอกเชียลเป็นสายน าสัญญาณที่มีฉนวน
หุ้มเป็นชั้นๆ หลายชั้นสลับกับตัวน าโลหะ ตัวน าโลหะชั้นในท าหน้าที่ส่งสัญญาณ ส่วนตัวน าโลหะ
ชั้นนอกท าหน้าที่เป็นสายดิน และเป็นเกราะป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ท าให้มีสัญญาณ
รบกวนตัวน าชั้นในน้อย จึงส่งข้อมูลได้ในระยะไกล 
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รูปที่ 5.5 สายโคแอกซียล                                                                                                                    
ที่มา http://mc403-06.blogspot.com/2014/04/6-medium-bandwidth-bits-1-

bitsper.html, 2558 
 

   1.3 สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) สายสัญญาณท าจากใยแก้วหรือสาย
น าแสงห่อหุ้มด้วยวัสดุป้องกันแสง มีความเร็วในการส่งสูง เท่ากับความเร็วแสง สามารถใช้ในการส่ง
ข้อมูลที่มีความถ่ีสูงได้ สัญญาณที่ส่งผ่านสายในแก้วน าแสง คือแสง และสัญญาณรบกวนจากภายนอก
มีเพียงอย่างเดียว คือแสงจากภายนอก ดังนั้นสายใยแก้วน าแสงที่มีสภาพดีจะมีสัญญาณรบกวนน้อย
มาก สายใยแก้วน าแสงมีราคาค่อนข้างสูงและดูแลรักษายาก จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมส าหรับการใช้งาน
สื่อสารทั่ว ๆ ไปในองค์กรขนาดเล็ก หรือในการสื่อสารที่ไม่ต้องการความเร็วสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6 สายใยแก้วน าแสง                                                                                                            
ที่มา www.thailandindustry.com, 2558 
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 2. สื่อน าข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media) การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย จะใช้อากาศ
เป็นตัวกลางของการสื่อสาร ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ เช่น 

   2.1 แสงอินฟราเรด (Infrared) อินฟราเรด เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยแสงอินฟราเรด
เป็นสื่อกลางโดยในการส่งข้อมูลจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูลและอุปกรณ์ที่รับข้อมูล ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในปัจจุบัน เช่น เมาส์ เครื่องพิมพ์ และกล้องดิจิทัล จะมี  IrDA port 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งด้ วยแสงอินฟราเรด การ
สื่อสารประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้ เช่น การสื่อสารจากรีโมทคอนโทรไปยัง
เครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ การส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือในระยะใกล้ และการส่งข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.7 การสื่อสารข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรด                                                                                        
ที่มา http://maew-123.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html, 2558 

 

  2.2 สัญญาณวิทยุ (Radio Wave)  สัญญาณวิทยุ  เป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้ส าย 
(Wireless Media) ที่มีการส่งข้อมูลเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุไปในอากาศไปยังตัวรับสัญญาณ จึงท าให้
ถูกสภาพแวดล้อมรบกวนข้อมูลได้ในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี การส่งสัญญาณวิธีนี้จะช่วยส่งข้อมูลใน
ระยะทางไกล หรือในสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ านวยในการใช้สายส่งข้อมูล 
  2.3 ไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Microwave) ไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน เป็นการ
สื่อสารโดยใช้สื่อน าข้อมูลแบบไร้สายอีกประเภทหนึ่ง  การสื่อสารประเภทนี้จะมีเสาส่งสัญญาณ
ไมโครเวฟที่อยู่ห่างๆ กัน ท าการส่งข้อมูลไปในอากาศไปยังเสารับข้อมูล ในกรณีที่ระยะทางห่างกัน
มาก หรือมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ จะต้องใช้สถานีทวนสัญญาณ (Repeater Station) เพ่ือการส่ง
สัญญาณต่อเป็นช่วงๆ การสื่อสารประเภทนี้สามารถส่งข้อมูลปริมาณมากได้ แต่ในบางครั้งอาจถูก
สภาพแวดล้อมรบกวนได้เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกหรือมีพายุ จะท าให้การส่งข้อมูลท าได้ไม่ดีนัก 
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รูปที่ 5.8 เสาส่งสัญญาณไมโครเวฟ                                                                                                     
ที่มา http://maimaitarini.blogspot.com/, 2558 

 

2.4 การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม เป็นการสื่อสารจากพ้ืนโลกที่มีการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม โดยดาวเทียม
จะท าหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณ เพ่ือจัดส่งสัญญาณต่อไปยังสถานีภาคพ้ืนดินอ่ืนๆ 
ระยะทางจากโลกถึงดาวเทียมประมาณ 22,000 ไมล์ ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมาก ท าให้ข้อมูล
ที่ส่งไปยังดาวเทียมเกิดความล่าช้าขึ้นได้ โดยเฉลี่ยความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีค่าประมาณ 2 วินาที 
การส่งข้อมูลวิธีนี้จะท าให้ส่งข้อมูลที่มีระยะทางไกลมากๆ ได้การสื่อสารผ่านดาวเทียมนิยมใช้
ส าหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9 การสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                                                  
ที่มา http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/ 

Principle_of_Satellite_Communications /index.php, 2557 
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การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย 
 เทคโนโลยีระบบเครือข่ายถูกน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะน ามาใช้เพ่ือ
การสื่อสารตามภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงงานส่วนบุคคล ผ่านการเรียกดูสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
อ่ืนๆ อีกมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทั้งตามภาครัฐ ภาคธุรกิจและบ้านพักอาศัย ที่เชื่อมต่อเข้า
กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหาข้อมูลสื่อสารกันผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ชอปปิงออนไลน์ และความบันเทิงต่างๆ ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ในบทที่ 6 

2. การบริหารโทรศัพท์ (Telephone Service) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
เรียกว่า  Plain Old Telephone Service (POTS) เป็นบริการทางโทรศัพท์พ้ืนฐานในยุคแรกๆ ที่ใช้
สาย ที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และยังถูกน าไปใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตาม วิถีการด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน ผู้คนต่างล้วนต้องการระบบสื่อสารที่มีความฉับไวและสามารถพกพาใช้งานได้ในทุกๆ
แห่งและด้วยความสะดวกนี้เอง โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกใช้งาน โดยมีการ
ประมาณว่า มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในโลกใบนี้ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้ มีปริมาณมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ
โทรศัพท์แบบพ้ืนฐาน (แบบมีสาย) ประกอบกับพ้ืนที่ตามหุบเขาหรือสถานที่ทุรกันดาร หากยังคงใช้
โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม มักเข้าไปได้ไม่ถึงเพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องสภาพภูมิประเทศ ดังนั้น การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความสะดวกมากกว่า ท าให้ประชากรตาม
สถานที่เหล่านั้น สามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบ้ านพักอาศัยของคน
เมืองยุคใหม่ มักไม่นิยมติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานแล้วก็ตาม แต่ในขณะเดียวกัน แต่ละบ้านมักเชื่อมต่อ
หรือขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง ADSL ที่จ าเป็นสื่อสารผ่านสาย ซึ่งในอดีตเวลาขอใช้
บริการจะต้องใช้ควบคู่กับโทรศัพท์บ้าน แต่ในปัจจุบันสามารถขอใช้บริการเพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพียงอย่างเดียวได้แล้ว (ไม่ต้องขอเบอร์โทรศัพท์พ้ืนฐาน) อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ  ADSL 
ที่ท าให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้น นอกจากสื่อสารผ่านสายสัญญาณได้แล้ว ยังเพ่ิมช่องทาง
ให้สามารถสื่อสารแบบไร้สายได้อีกด้วย 
 

 
 
 
 

      รูปที ่5.10 โทรศัพท์เซลลูลาร์               รูปท่ี 5.11 โทรศัพท์แบบดาวเทียม                                                                                  
ที่มา  http://monkeyknesz.     ทีม่า  http://cellphones.  
blogspot.com/lovetoknow.com   /2011/06/1g-2g-3g-4g.html, 2557 
/innovation-technology/satellite- 
phone-costs, 2557 
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 โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ล้วนเป็นโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ ที่สื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีเซลลูลาร์ โดยจะมีเซลล์แต่ละเซลล์ ท าหน้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหนึ่งและเซลล์หนึ่ง ๆ 
ยังสามารถเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้การสื่อสารสามารถครอบคลุมพ้ืนที่
เป็นบริเวณกว้างได้ส าหรับ โทรศัพท์เซลลูลาร์ในปัจจุบัน นอกจากใช้เพ่ือการสนทนาแล้วยังสามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi เพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 
 นอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เทคโนโลยีเซลลูลาร์แล้ว ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ดาวเทียม (Satellite Phone) ที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างกว่ามาก 
ทั้งในระดับประเทศในขณะที่การบริการโทรศัพท์แบบดาวเทียมบางชนิด จะครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั่วโลก 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดาวเทียมมักถูกใช้งานโดยบุคคลต่างๆ เช่น ทหาร นักข่าว นักวิจัยและนัก
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร เช่น ทะเลทราย พ้ืนที่ป่า ทะเลและ
ภูเขา ซึ่งบริการโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์อาจครอบคลุมไม่ถึง 

3. โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Television and Radio Broadcasting) ระบบ
เครือข่ายสื่อสารแบบดั้งเดิมทั้ง 2 ชนิด คือ ระบบเครือข่ายการส่งภาพโทรทัศน์และระบบเครือข่าย
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีการส่งมอบเนื้อหารายการทีวีและวิทยุให้แก่ประชาชนทั่วไป 
แม้ว่าบางส่วนของเนื้อหาได้ถูกเคลื่อนย้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างแล้ว นอกจากนี้  ก็ยังมีระบบ
เครือข่ายอ่ืนๆ ที่ส่งมอบเนื้อหาผ่านเคเบิลทีวี ระบบเครือข่ายทีวีดาวเทียมและโทรทัศน์วงจรปิด
ส่วนตัว (CCTV) ที่มักใช้งานตามภาคธุรกิจทั่วไปเพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ที่ส าคัญระบบ
เครือข่ายเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้แล้ว 

4. ระบบชี้ต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ระบบ GPS ถูก
น ามาใช้เพ่ือระบุต าแหน่งสถานที่และเพ่ือน าทาง หลักการท างานคร่าวๆ ก็คือ อุปกรณ์รับสัญญาณ 
GPS จะวัดระยะทางระหว่างตัวเครื่องรับและดาวเทียม GPS เพ่ือชี้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ผู้รับได้อย่างเที่ยงตรง รวมถึงการค านวณระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางว่าต้องใช้ระยะทางกี่
เมตร ปัจจุบันมีการน าระบบ GPS มาประยุกต์ใช้กับงานหลายด้านด้วยกัน เช่น การน ามาใช้เพ่ือ
ก าหนดพิกัดตามสถานที่ต่างๆ การน ามาใช้เป็นแผนที่หรือน าทางในรถยนต์ การน าไปใช้เพ่ือติดตาม
การเดินทางของรถขนส่งและการน าไปใช้เพื่อการติดตามบุคคลหรือวัตถุ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.12 การน าระบบ GPS มาประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆ                                                                      
ที่มา http://www.pbj.ac.th/IT11/C8.htm, 2557 



 129 การสื่อสารข้อมลู 

5. ระบบตรวจสอบ (Monitoring Systems) ระบบตรวจสอบได้น าเทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายมาใช้เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของวัตถุหรือสถานะของวัตถุ ระบบตรวจสอบอาจใช้
เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุที่ประกอบด้วยเครื่องอ่านและแผ่นป้าย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.13 การน าระบบตรวจสอบมาใช้เพ่ือติดตามยานพาหนะ                                                                       
ที่มา http://g03.s.alicdn.com/kf/HT1kK9XFHJgXXagOFbX5/202786500/                 

HT1kK9XFHJgXXagOFbX5.jpg, 2557 
 

 นอกจาก RFID แล้วระบบตรวจสอบยังสามารถน าเทคโนโลยี GPS มาใช้ได้เช่นกัน 
โดยเฉพาะการน ามาใช้กับระบบติดตามยานพาหนะ ซึ่งตัวเครื่องรับสัญญาณจะถูกติดตั้งอยู่ภายในรถ
ของครอบครัวหรือรถพนักงาน เพ่ือตรวจสอบการใช้ยานพาหนะด้วยเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โดย
ระบบดังกล่าว จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้ เช่น ขณะนี้รถก าลังเดินทางอยู่ที่ไหน และใช้ความเร็ว
เท่าไรในการขับขี่ ในขณะที่บางระบบยังสามารถติดตามต าแหน่งของยานพาหนะบนเว็บไซ ต์แบบ
เรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ระบบติดตามยานพาหนะยังสามารถตั้งกฎข้อห้ามต่างๆ เช่น พนักงานขับรถจะ
ใช้ความเร็วสูงสุดในการขับข่ีได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งหากมีการขับขี่เกินความเร็วที่
ระบุไว้ ระบบจะส่งข้อความเตือนไปยังนายจ้างให้รับทราบโดยทันที 

6. ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย (Multimedia Networking) การเติบโตของระบบ
เครือข่ายภายในบ้านพักอาศัย ส่งผลให้มีการส่งมอบเนื้อหาเกี่ยวกับดิจิตอลมัลติมีเดีย (เช่น รูปถ่าย
ดิจิตอล, เพลงดิจิตอล, การดาวน์โหลดภาพยนตร์และการบันทึกรายการทีวี) ไปยังอุปกรณ์ (เช่น 
คอมพิวเตอร์, ทีวี, โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละระบบความบันเทิงภายในบ้าน) ที่เชื่อมต่อบนระบบเครือข่าย
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ระบบเครือข่ายภายในบ้านยังถูกน าไปใช้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตทีวีและ
ในอนาคตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผู้ผลิตจะผนวกชิปประมวลผลด้านระบบเครือข่ายฝังอยู่ในตัว
อุปกรณ์ เช่น ทีวีที่ผนวกเทคโนโลยีไร้สาย เป็นต้น ท าให้เราสามารถเชื่อมโยงที วีเข้ากับอุปกรณ์
มัลติมีเดียอ่ืนๆ บนระบบเครือข่ายเพ่ือน าส่ง จัดเก็บ หรือถ่ายโอนไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 
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รูปที ่5.14 อุปกรณ์ Slingbox   

ที่มา http://www.amazon.com/Sling-Media-SlingCatcher-SC100-

100Universal/dp/B000VXD2S8, 2557 
 

7. การประชุมทางไกล (Videoconferencing) เป็นการน าเทคโนโลยีระบบเครือข่ายมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือการประชุมผ่านระบบเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่
เดียวกัน สามารถอยู่คนละที่รวมถึงอยู่คนละประเทศก็สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ในรูปแบบ
เรียลไทม์ พิจารณาจาก รูปที่  5.9 เป็นการประชุมแบบทางไกลที่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน สามารถ
มองเห็นและพูดคุยเสมือนกับการพบปะกันซึ่งหน้า (ผ่านทางจอภาพ) ที่จับภาพโดยกล้อง พร้อม
ไมโครโฟนและล าโพงที่ท าให้ต่างฝ่ายสามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ ส าหรับเทคโนโลยีนี้ เป็นการน า
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางบนสภาพแวดล้อมที่ติดขัด 
และข้อจ ากัดของผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจอยู่ต่างสถานที่หรืออยู่คนละประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปใช้กับระบบการศึกษาแบบทางไกล ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถศึกษาหาความรู้
ผ่านระบบนี้ได้ ซึ่งนับเป็นการน าเทคโนโลยีระบบเครือข่ายมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.15 การประชุมทางไกลด้วยเทคโนโลยี Videoconferencing                                                 
ที่มา http://www.conferencecal.com/page/2/, 2557 
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รูปที่ 5.16 Videoconferencing กับการเรียนการสอนแบบทางไกล                                  
ที่มา  http://www.lifesize.com/en/solutions/industry/education, 2557 

  
 เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ยั งส่ งผลให้ เกิด การท างานร่วมกัน (Collaborative 
Computing) ที่คณะท างานสามารถท างานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น วิศวกรและ
สถาปนิกได้ปรึกษาหารือเพ่ือออกแบบชิ้นงานร่วมกัน รวมถึงส านักพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่างๆ) ที่บรรณาธิการจะต้องอ่านชิ้นงาน และ ตรวจงานของนักเรียนหรือนักแปลข่าว (ซึ่งอาจอยู่คน
ละประเทศ) ก่อนที่จะตัดสินใจน าส่งเพ่ือตีพิมพ์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และจ าเป็นต้อง
สื่อสารถึงกันโดยตรงได้ทันทีและทันเวลา ทั้งนี้จะมีโปรแกรม Collaborative Software Tools ที่
ช่วยให้แต่ละคนสามารถท างานร่วมกัน ภายใต้เอกสารที่ใช้สื่อสารร่วมกันภายในโครงการดังกล่าว 
ส าหรับเทคโนโลยีการท างานร่วมกัน ในบางครั้งอาจใช้ค าว่า Workgroup Computing หรือ 
Collaborative Computing และท้ายสุดคือ การท างานโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommuting) ที่หันมาใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสารเป็นช่องทางในการท างาน ซึ่งถือ
เป็นการปฏิวัติรูปแบบการท างานของคนยุคใหม่  ที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าออฟฟิตส านักงาน โดยเหล่า
พนักงานสามารถนั่งท างานอยู่ที่บ้าน ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ หรือต้องเดินทาง
ฝ่าการจราจรติดขัดเข้ามาในเมืองใหญ่ อีกทั้งยังประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ลดค่าครองชีพ และค่า
เสียเวลาในการเดินทาง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานได้ ทั้งนี้ พนักงานอาจเข้าส านักงานใหญ่เพ่ือพบปะกับหัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานเป็นครั้ง
คราว 

8.  การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้เพื่องานบริการทางการแพทย์ ระบบการแพทย์ทางไกล คือ 
การเปิดเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเพ่ือติดต่อสื่อสารกับแพทย์ที่เป็นเจ้าของคนไข้  การนัด
หมาย การฟังผลวิเคราะห์โรคและอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามกรณีระบบการแพทย์ทางไกลที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ส่วนใหญ่จะน าไปใช้เพ่ือการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพยาบาล 
เช่น การอนุญาตให้บุคคลที่อาศัยตามชนบทหรือตามพ้ืนที่ห่างไกล สามารถปรึกษาเพ่ือสุขภาพกับ
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ผู้เชี่ยวชาญแบบระยะไกลได้ รวมถึงแพทย์สามารถใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์  เพ่ือสื่อสารระยะไกลกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ ในการช่วยวินิจฉัยโรค เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.17 ระบบการแพทย์ทางไกล  
ที่มา http://anniesack.blogspot.com/2013/09/blog-post.html, 2557 

 

ประเภทของระบบเครือข่าย (Categories of Network) 
 ระบบเครือข่ายยังมีหลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ขนาดและการครอบคลุมพ้ืนที่ โดยระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ระบบ
เครือข่าย LAN, MANและ WAN 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5.18 ระบบเครือข่าย LAN, MAN และ WAN  
ที่มา http://loveblue085.blogspot.com/2014/05/lan-man-wan.html, 2557 

 
   1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Networks : LAN) เป็นระบบเครือข่ายที่
ครอบคลุมพ้ืนที่จ ากัด (2-3 กิโลเมตร) เช่น ตามบ้านพักอาศัย อาคาร หรือตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 
โดยระบบเครือข่ายแลนส่วนใหญ่มักน าไปใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนทรัพยากร
อ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ส าหรับระบบเครือข่ายแลนจัดเป็นระบบเครือข่ายที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป 
สามารถเลือกเพ่ือเชื่อมต่อได้ทั้งสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ หรือแบบเพียร์ทูเพียร์แล้วแต่
ลักษณะงาน รวมถึงการเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
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รูปที่ 5.19 ตัวอย่างระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN)                                                                                     
ที่มา http://www.cctvbangkok.com/image/Articles/136/ 

03-wireless-access-point.jpg, 2557 
 
   2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Networks : MAN) เป็นระบบ
เครือข่ายที่ออกแบบมาให้มีการครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขึ้นในระดับเมือง หรือจังหวัดผ่านระบบการ
สื่อสารความเร็วสูง เช่น เคเบิลทีวีและระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL และระบบเครือข่าย 
Wi-Fi โดยผู้ให้บริการภายในจังหวัด ส่วนใหญ่จะวางโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายระดับเมือง
เพ่ือบริการแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนภายในจังหวัดนั้นๆ ด้วยค่าใช้จ่ายต่ าหรือบริการปรึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตาม ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระดับเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีหน่วยงานส าคัญๆอยู่ 3 หน่วยด้วยกัน คือ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในท้องที่ โดยเฉพาะการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็งสูงที่พร้อมให้บริการ (2) บริษัทเคเบิล
ทีวีขนาดเล็กท่ัวๆไปและ(3) บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ภายในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.20 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแมน (MAN)                                                                
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/, 2557 
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  3. ระบบเครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN) เป็นระบบเครือข่ายที่
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างระดับประเทศ สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ 
ออดิโอ และ วิดีโอ ผ่านระบบสื่อสารระหว่างประเทศที่ครอบคุลมระหว่างทวีปต่างๆ โดยปกติแล้ว
ระบบเครือข่ายระดับประเทศจะประกอบด้วยระบบเครือข่ายแลนตั้งแต่สองระบบเครือข่ายขึ้นไปที่
เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ สายเคเบิล 
และการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สื่อสารกัน ก็อาจมีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน แต่
ต้องมีความเข้ากันได้กับระบบการสื่อสารและระบบเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การใช้งานได้อย่างลงตัวใน
ที่สุด 
 ทั้งระบบเครือข่าย LAN, MAN และ WAN ล้วนเป็นระบบเครือข่ายที่มีเจ้าของ ไม่ได้เปิดใช้
งานแบบสาธารณะเหมือนกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ระบบเครือข่ายทั้งสามประเภท ก็
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้ผู้ใช้งานนอกจากใช้งานระบบเครือข่ายภายในองค์กรได้
แล้วยังสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายนอกอย่างอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยจะมีอุปกรณ์ไฟร์
วอลล์ (Firewall) ที่ท าหน้าที่เสมือนกับเป็นก าแพงป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบเครือข่าย
ภายในองค์กรได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.21 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแวน (WAN)                                                                      
ที่มา http://networkdesignbyball.weebly.com/uploads/1/0/9/8/ 

10987779/337630.gif?, 2557 

 
ประเภทของระบบเครือข่าย 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ โดยแต่ละ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถมีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ได้หลายเครื่องตามต้องการ ชนิด
ของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์มีดังนี้ 
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1.1 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) ท าหน้าที่ให้บริการแฟ้มข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์
อ่ืนๆ ซึ่งสามารถเรียกใช้แฟ้มงานต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ได้ 

1.2 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) ท าหน้าที่ให้บริการฐานข้อมูลแก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย เพ่ือเรียกดูข้อมูลหรือท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ 

1.3 พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) ท าหน้าที่ให้บริการเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์
เอกสารต่างๆ โดยแต่ละระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจมีเครื่องพิมพ์เพียง 1 เครื่องที่เชื่อมต่อเข้า
กับพรินต์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์อ่ืนในระบบเครือข่ายสามารถพิมพ์เอกสารที่เครื่องพิมพ์นี้ได้ 

1.4 อินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ติดต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้และท าหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆในการใช้
อินเทอร์เน็ตด้วย โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนจะติดต่อกับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ และรับข้อมูลจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเซิรฟ์เวอร์ 

1.5  เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ และเมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นต้องการเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านั้น
ไปให้ 

1.6  เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) ท าหน้าที่ เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mails หรือ E-Mail) ที่มีการส่งระหว่างบุคคลหรือองค์การต่างๆและจะให้บริการส่ง
จดหมายเหล่านั้นไปยังเจ้าของจดหมายเมื่อมีการเรียกใช้ 

1.7  ระบบโดเมนเนม (Domain Name System Server) ท าหน้าที่เก็บชื่อโดเมน 
และแปลชื่อโดเมนให้เป็นไอพีแอดเดรส (IP Address) 

1.8 เวิร์กสเตชั่น (Workstation) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปที่สามารถท าการ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้ 

  1.9 ไคลเอนต์ (Client) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ 
  1.10 เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยจอภาพ แป้นพิมพ์และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เทอร์มินัลไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตัวเองแต่ใช้การสื่อสารข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์
และให้เซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผลข้อมูลพร้อมทั้งส่งข้อมูลมาปรากฏบนจอภาพได้ 
 
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Networking Protocols) 
 ด้วยความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายได้ส่งผลให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พีดีเอ และโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความต้องการ
มาตรฐานเพ่ือการสื่อสารไร้สาย ในที่นี้จะกล่าวถึงมาตรฐานการสื่อสารไร้สายดังนี้ 

1.  บลูทูธ (Bluetooth) บลูทูธเป็นชื่อที่นิยมเรียกส าหรับมาตรฐานระบบเครือข่ายแบบ 
802.15 บลูทูธเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้การส่งข้อมูลทางคลื่นวิทยุ (Universal Radio Interface) 
เริ่มใช้ในปี ค.ศ.1998 ส าหรับการเชื่อมโยงสื่อสารไร้สายในแถบความถี่ 2.45 GHz ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเคลื่อนย้ายได้ สามารถติดต่อเชื่อมโยงสื่อสารแบบไร้สายระหว่างกันในช่วง
ระยะห่างสั้นๆได ้
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รูปที่ 5.22 ตัวอย่างบลูทูธ                                                                                                                

ที่มา http://tamonpanz.blogspot, 2557 

 

 บลูทูธถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้สื่อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
PDA (Personal Digital Assistant) ปาล์มท็อป (Palmtop) โน้ตบุ๊ก (Notebook Computer) พ็อก
เก็ตพีซี (Pocket PC) โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือสื่อสารไปยังระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อนี้จะกระท าในระยะใกล้ คือ ไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น อนาคตการเชื่อมต่อผ่า
นบลูทูธจะขยายขอบเขตกว้างไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics) หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆด้วย เช่นการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องพิมพ์ (Printer) 
และสแกนเนอร์ (Scanner) ในระยะใกล้ๆได้ด้วย 
 ปัจจุบันบลูทูธยังได้รับความนิยมในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM และการใช้งานหูฟังไร้สายแบบ   
บลูทูธกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  2. ไว-ไฟ (Wi-Fi) ไว-ไฟ ย่อมาจากค าว่า Wireless Fidelity คือ มาตรฐานที่รับรองว่า
อุปกรณ์ไวรเลสแลน (Wireless LAN) สามารถท างานร่วมกันได้ และสนับสนุนมาตรฐาน 
IEEE802.11b 
 ไว-ไฟ เป็นเทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตไร้สายความเร็วสูงที่นิยมใช้กันทั่วโลก ใช้สัญญาณวิทยุใน
การรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริเวณที่มีการติดตั้งแอกเซสพอยท์ 
(Access Point) ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ และ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น 
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รูปที่ 5.23 ตัวอย่างไว-ไฟ                                                                                                                

ที่มา http://www.taladwireless.com, 2557 
 

 แนวโน้มอนาคตของการให้บริการไว-ไฟจะขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะสถานที่
พบปะกันของนักธุรกิจ พนักงานบริษัทหรือในสถานที่การเดินทาง เช่น สนามบิน โรงแรมและ
ศูนย์การค้าเป็นต้น 
  3. ไว-แมกซ์ (Wi-MAX) ไว-แมกซ์ ย่อมาจาก Worldwide Interoperability for 
Microwave Access เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระดับบรอดแบรนด์บนมาตรฐาน IEEE 802.16 
โดยสามารถส่งข้อมูลกระจายสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังหลายจุด (Point to Multipoint) ได้พร้อมๆ
กันและสามารถส่งข้อมูลผ่านสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจึงนิยมใช้งานกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีรัศมีท าการกว้างถึงประมาณ 50 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.24 การประยุกต์ใช้ไวแมกซ์                                                                                                  
ที่มา http://www.ecti-thailand.org/assets/user_files 

/fck/wimax/image4.jpeg, 2557 
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  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้เริ่มเป็น
ที่นิยมใช้กันบ้างแล้ว บางประเภทนิยมใช้ในต่างประเทศ ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้ใช้กันใน
ประเทศไทย ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันน่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งเพ่ือใช้ส าหรับการปรับตัวในการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งการวางแผนเพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรมใดๆ ก็ตาม 
 

สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย (Network Architectures) 
 ระบบเครือข่ายยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถาปัตยกรรม ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือ
การสื่อสารตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมนั้นๆ โดยสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายที่ส าคัญๆ จะมีอยู่ 2 
ประเภทด้วยกันคือ ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ และ ระบบเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ 
  1. ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Networks) ระบบ
เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ จะประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ ที่ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์บริการข้อมูล คอยบริการทรัพยากรต่างๆ ให้แก่เครื่องลูกข่ายที่มีการร้องขอให้บริการอยู่
ตลอดเวลาและในกรณีองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลปริมาณมากและต้องใช้การประมวลผลสูงอยู่
ตลอดเวลา อาจออกแบบระบบเครือข่ายไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตัว
ช่วยกันท างาน และยังช่วยลดปัญหาคอขวดในเรื่องการสื่อสารข้อมูล จึงท าให้ระบบเครือข่ายที่ใช้
สถาปัตยกรรมนี้ สามารถขยับขยายระบบตามความต้องการเพ่ือรองรับการท างานที่หนักหน่วงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ชนิดต่างๆ เช่น ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ 
ดาต้าเบสเซิรฟ์เวอร์ และ พรินต์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 
 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์เหมาะกับระบบเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อสถานี
หรือเครื่องลูกข่ายจ านวนมาก โดยสามารถรองรับได้ตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่ายเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.25 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนด์เซิร์ฟเวอร์                                                                                         
ที่มา http://www.datacom2u.com/ClientServerNetworks.php, 2557 
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  2. ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network) ระบบเครือข่ายแบบ
เพียร์ทูเพียร์ เป็นระบบเครือข่ายที่ทุกๆเครื่องบนระบบเครือข่ายมีความเสมอภาคกันทั้งหมดกล่าวคือ 
จะไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการโดยเฉพาะแต่ละเครื่องบนระบบ
เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายในขณะเดียวกัน ส าหรับจุดประสงค์ของระบบ
เครือข่ายประเภทนี้คือ เหมาะกับระบบเครือข่ายขนาดเล็กท่ีต้องการสื่อสารและแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ร่วมกันบนระบบเครือข่ายเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องระบบความปลอดภัยมากนัก อีกทั้งยังมี
ค่าใช้จ่ายต่ าในการติดตั้งใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.26 ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์                                                                                                  
ที่มา http://www.technointrend.com/2014/08/type-network-computer/, 2557 

 
การส่งผ่านข้อมูล (Data Transmission) 
 การส่งผ่านข้อมูล (Data Transmission) บนระบบครือข่าย จะมีลักษณะความเป็น
เฉพาะตัว และยังมีวิธีการน าส่งข้อมูลที่หลากหลาย ส าหรับรายละเอียดต่อไปนี้  จะกล่าวถึง
คุณลักษณะส าคัญๆ ในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูล ประกอบด้วย 

1. แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) คือ ย่านความถี่ของช่องสัญญาณ หากระบบเครือข่ายใดมี
ช่องสัญญาณขนาดใหญ่ ย่อมส่งผลให้การจราจรบนระบบเครือข่ายมีความคล่องตัวสูง เนื่องจาก
ภายในหนึ่งหน่วยเวลา สามารถเคลื่อนย้ายปริมาณข้อมูลได้จ านวนมาก คล้ายกับถนนที่มีหลาย
ช่องทาง เนื่องจากภายในหนึ่งหน่วยเวลา สามารถเคลื่อนย้ายปริมาณข้อมูลได้จ านวนมาก คล้ายกับ
ถนนที่มีหลายช่องทาง เช่น ถนน 4 เลน ย่อมช่วยให้การจราจรคล่องตัวมากกว่าถนนที่มีเพียงเลนเดียว
หรือสองเลน เป็นต้น ส าหรับหน่วยวัดของแบนด์วิดธ์จะมีตั้งแต่หน่วยบิตต่อวินาที(bps.) กิโลบิตต่อ
วินาที(Kbps.), เมกะบิตต่อวินาที (Mpbs) และกิกะบิตต่อวินาที(Gbps) เช่น แบนด์วิดธ์ของระบบ
เครือข่ายแลนทั่วไป จะมีความเร็วที่ 100 Mbps เป็นต้น 

2. สัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล  (Analog vs Digital Signals) ข้อมูลสามารถถูกแทน
ค่าได้ ทั้งในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อกหรือสัญญาณดิจิตอล ส าหรับเสียงพูดหรือเสียงดนตรี โดย
ธรรมชาติแล้วจะเป็นเสียงแอนะล็อก ส่วนข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบดิจิตอล ใน
ขณะเดียวกันสื่อกลางที่น ามาใช้ส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้สัญญาณดิจิตอล ซึ่งเป็น
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คลื่นสี่เหลี่ยมที่แสดงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่สองสถานะด้วยกัน คือ 0 กับ 1  ส่วนสัญญาณแอ
นะล็อก เช่น ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม จะเป็นระบบแอนะล็อกที่แทนค่าข้อมูลในลักษณะของคลื่นที่
แกว่งขึ้นลงแบบต่อเนื่อง  

 
รูปที่ 5.27 สัญญาณแอนะล็อก และ สัญญาณดิจิตอล                                                                                

ที่มา www.il.mahidol.ac.th, 2557 
 

 ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านบนสื่อกลางจะต้องเข้ากันได้ดีกับสัญญาณ (แอนะล็อกหรือดิจิตอล) ที่
สื่อกลางชนิดนั้นๆ สนับสนุน ถ้าไม่เข้ากัน ก็จะต้องผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณชนิดนั้นๆ 
แล้วจึงค่อยส่งผ่านสื่อกลาง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแอนะล็อกท่ีถูกส่งโดยใช้สัญญาณดิจิตอล จะต้องแปลง
เป็นดิจิตอลก่อน (เช่น เสียงดนตรีแบบแอนะล็อกที่ต้องการเผยแพร่ด้วยสถานีวิทยุแบบดิจิตอล)  และ
ข้อมูลดิจิตอลที่ถูกส่งโดยใช้สัญญาณแอนะล็อก ก็จะต้องถูกแปลงเป็นแอนะล็อกก่อนที่ จะส่งผ่าน
สื่อกลาง (เช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านไปยังระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม) เป็นต้น และในการแปลง
ข้อมูลไปมาระหว่างแอนะล็อกกับดิจิตอลนั้น จะถูกด าเนินการโดยฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย 
  2.1 รูปแบบการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Type) สื่อกลางที่น ามาใช้เพ่ือส่งข้อมูล
บนระบบเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลแบบขนาน หรืออนุกรมก็ได้ ซึ่งการที่จะส่งข้อมูลในรูปแบบใด 
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นๆ เป็นส าคัญ  
  2.2 การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission) การส่งข้อมูลแบบขนาด จะมี
หลักการหรือกลไกในการส่ง คือ แต่ละบิตจะถูกส่งไปยังแต่ละช่องสัญญาณแบบขนานกันไป กล่าวคือ
แต่ละบติจะมีสายสื่อสารเป็นของตนเอง และจะส่งบิตทั้ง 8 (กรณี 1 ไบต์ = 8 บิต) ไปยังปลายทางได้
พร้อมๆ กัน ตัวอย่างการส่งข้อมูลแบบขนาน เช่น การรับส่งข้อมูลภายในระบบบัสของคอมพิวเตอร์
และการสั่งพิมพ์งานลงในเครื่องพิมพ์ เป็นตน ส าหรับข้อดีของการส่งข้อมูลในรูปแบบนี้ก็คือ มีความ
รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้ต้นทุนสูง เนื่องจากต้องมีช่องสัญญาณจ านวนเท่ากันกับจ านวนบิตที่ส่ง 
และเหมาะกับการส่งข้อมูลระยะใกล้ เพราะหากน าไปใช้เพื่อการส่งระยะไกลๆ แล้วจะเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดในข้อมูลได้ เพราะสัญญาณข้อมูลแต่ละชนิด อาจเดินทางด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมากข้ึน 
ท าให้ส่งไปยังปลายทางไม่พร้อมกัน 
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รูปที่ 5.28 เปรียบเทียบรูปแบบการส่งข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน                                                        
ที่มา technowimut.siam2web.com, 2557 

 
   2.3 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission) การส่งข้อมูลแบบอนุกรม จะ
มีกลไกในการส่ง คือ สัญญาณข้อมูลจะทยอยส่งไปตามสายสื่อสารที่มีอยู่เพียงเส้นเดียวเท่านั้น โดยจะ
ส่งทีละบิตต่อเนื่องกันไป ในขณะที่ปลายทางจะรวบรวมบิตให้ครบจ านวนไบต์เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 
ข้อดีของการส่งข้อมูลในรูปแบบนี้ก็คือ สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ระยะทางใกล้ๆ จนถึงระยะทางไกล
เป็นไมล์ และประหยัดสายสื่อสาร ส่วนข้อเสียก็คือความล่าช้า 
  นอกจากนี้ในการส่งผ่านข้อมูล ยังเกี่ยวข้องกับทิศทางการส่งข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ต้นทางกับปลายทาง ประกอบด้วย 
    2.3.1 การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) เป็นวิธีการสื่อสารแบบทิศทาง
เดียว ที่แต่ละฝั่งจะท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเท่านั้น เช่น ฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่ส่งข้อมูลและอีกฝ่ายหนึ่งจะ
ท าหน้าที่รับข้อมูล ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สื่อสารแบบทิศทางเดียว เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ การกระจาย
เสียงของสถานีวิทยุ การแพร่ภาพโทรทัศน์และการส่งข้อความผ่านทางเพจเจอร์ หรือ SMS เป็นต้น 
    2.3.2 การสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half-Duplex)  เป็นวิธีการสื่อสารที่
แต่ละฝั่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ แต่การที่มีเพียงช่องสัญญาณเดียวในการส่งผ่านข้อมูล จึงท า
ให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลไปมาพร้อมกันได้ การท างานจึงท าได้แค่เพียงผลัดกันรับผลัดกันส่ง ตัวอย่าง
อุปกรณ์ท่ีสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ เช่น วิทยุสื่อสารที่ต ารวจน ามาใช้สื่อสารกัน และระบบเครือข่าย
บางชนิดที่ใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ 
    2.3.3 การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-Duplex Transmission) เป็นวิธีการ
สื่อสารแบบสองทิศทาง กล่าวคือ ทั้งฝั่งรับและฝั่งส่ง สามารถสื่อสารหรือโต้ตอบพร้อมกันได้ในเวลา
เดียวกันตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ รวมถึงระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้วิธีการสื่อสาร
แบบฟลูดูเพล็กซ ์

 
สื่อกลางส่งข้อมูล 
 ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บนระบบเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อด้วยสายหรือแบบไร้ สายก็ได้ 
โดยสื่อกลางทั้งแบบใช้สายและไร้สายนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย (Conducted Media)  สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สายที่
นิยมน ามาใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่าย ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเซียล และสายไฟเบอร์ออปติก 
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    1.1 สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) สายคู่บิดเกลียว เป็นสายน า
สัญญาณไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดและน าไปติดตั้งใช้งานได้ง่ายโดยเป็นสายสื่อสารที่ผลิตจากวัสดุหรือ
โลหะน าไฟฟ้าที่ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยสายทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนที่มีหลากสีด้วยกัน
และถูกน ามาถักกันเป็นเกลียวคู่ สายชนิดนี้ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สายแบบชีลด์ป้องกัน
สัญญาณรบกวน (Shielded Twisted-Pair : STP) และสายแบบไม่ชีลด์ (Unshielded Twisted-
Pair : UTP) ตัวอย่างเช่น สาย UTP ที่นิยมใช้กันบนระบบเครือข่ายแลนคือ UTP Cat 5 ซึ่งภายในจะ
ประกอบไปด้วยสายสัญญาณ 8 เส้น แต่ละคู่จะถูกบิดเกลียวเข้าด้วยกัน  (4 คู่) ใช้งานควบคู่กับปลั๊ก 
RJ – 45 ในขณะที่สายโทรศัพท์ที่ใช้กันตามบ้านพักอาศัยก็เป็นสาย UTP ชนิดหนึ่งเช่นกัน ภายในจะมี
สายทองแดงหุ้มฉนวนจ านวน 2 หรือ 4 เส้น ที่ใช้งานคู่กับปลั๊ก RJ-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.29 สายคู่บิดเกลียว (Cat 5)  
ที่มา http://lnfinitestratos2.blogspot.com, 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.30 ปลั๊กเชื่อมต่อแบบ RJ-45 และ RJ-11                                                                      
ที่มา www.instrumentic.info, 2557 

 

   1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายโคแอกเชียลหรือเรียกสั้นๆ ว่า สายโค
แอกซ์ เป็นสายน าสัญญาณไฟฟ้าที่มีคุณรูปสูงกว่าและมีราคาแพงกว่าสายคู่บิดเกลียว อีกทั้งการติดตั้ง
ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนกว่าสายยูทีพีและสายเอสทีพี โดยเป็นสายสื่อสารที่ผลิตจากวัสดุหรือโลหะน า
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ไฟฟ้าที่ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งแกนกลางของสายที่ใช้เป็นตัวน าสัญญาณ มักท าจากทองแดง และ
ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ก็จะมีชีลด์ที่เป็นเส้นใยโลหะถักห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะหุ้มด้วยเปลือกนอก จึง
ท าให้สายชนิดนี้ป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สายโคแอก
เซียลยังมีอยู่หลายชนิดด้วยกันถูกน ามาใช้งานค่อนข้างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นสายอากาศทีวี และใช้
งานบนระบบเครือข่าย โดยหัวเชื่อมต่อที่ใช้กับสายประเภทนี้ เรียกว่า หัว BNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.31 สายโคแอกเชียลและหัวเชื่อมต่อ BNC                                                                      
ที่มา www.thailandindustry.com, 2557 

 
   1.3 สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber-Optic Cable) สายไฟเบอร์ออปติก หรือ สายในแก้ว
น าแสง เป็นสายสัญญาณท่ีส่งผ่านข้อมูลด้วยล าแสง จึงท าให้น าส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง ตัวสายจะ
มีลักษณะโปร่งแสงขนาดประมาณเท่าเส้นผมของมนุษย์แต่มีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 125 ไมครอน แกนกลางของเส้นผมจึงเรียกว่าคอร์ (Core) จะถูกห่อหุ้มด้วยแคลดดิ้ง 
(Cladding) พร้อมกับวัสดุหุ้มเปลือกนอก ทั้งคอร์และแคลดดิ้ง จัดเป็นส่วนส าคัญต่อการส่งสัญญาณ
แสง สายไฟเบอร์ออปติกส่วนใหญ่มักจะมาใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งระบบเครือข่ายแลนและ
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการเชื่อมต่อบนระยะทางไกล ๆ รวมถึงการน ามาใช้เป็นสายเส้นแกนหลัก 
(Backbone) ของระบบเครือข่าย ข้อเด่นของสายชนิดนี้ก็คือ มีแบนด์วิดธ์สูง ทนต่อสัญญาณรบกวน
ได้ดี และมีความปลอดภัยต่อข้อมูลสูง แต่ก็มีราคาแพงที่สุดเมื่อเทียบกับสายสัญญาณประเภทอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.32 โครงสร้างภายในของสายไฟเบอร์ออปติกและหัวเชื่อมต่อชนิดต่างๆ                                                        
ที่มา www.pinnacle.in.th, 2557 
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2.  สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless media) ระบบเครือข่ายไร้สายใช้สัญญาณ

คลื่นวิทยุในการส่งผ่านข้อมูลในอากาศ ในขณะเดียวกัน คลื่นวิทยุสามารถใช้สื่อสารได้ทั้งแบบ
ระยะทางสั้นๆ (เช่น คีย์บอร์ดและเมาส์แบบไร้สาย) หรือ สื่อสารบนระยะทางปานกลาง (เช่น การ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายแลนไร้สาย) หรือสื่อสารระยะทางไกลๆ (เช่น การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต หรือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่) และด้วยสื่อส่งข้อมูลแบบไร้สายมีหลายเทคโนโลยีด้วยกัน 
ดังนั้น การน าเทคโนโลยีไร้สายใดมาใช้ จึงขึ้นอยู่กับว่าน าไปใช้กับอุปกรณ์อะไรเป็นส าคัญและมีความ
เหมาะสมแค่ไหน 
  3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นที่สามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้ตัวกลางในการ
เคลื่อนที่ เช่น คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ โดยปัจจุบัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกน ามาประยุกต์ใช้งานใน
หลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การควบคุมอุปกรณ์แบบระยะไกล (รีโมท
คอนโทรล) น าไปใช้ในทางการแพทย์ (รังสีเอก็ซ์) และการท าอาหาร (คลื่นไมโครเวฟ) ส าหรับหน่วยวัด
ความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือนาโนเมตรหรือไมโครเมตร ส่วนความถี่ของคลื่นก็จะใช้หน่วยวัด
เป็นเฮิรตซ์ (Hertz) ลักษณะส าคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ จะมีความถ่ีแบบต่อเนื่องกันไปเป็นช่วง
แนวกว้าง ที่เรียกว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) ซึ่งแต่ละย่าน
ความถี่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งก าเนิด ดังรูปที่ 5.33 เทคโนโลยีไร้สายที่ส าคัญๆ 
ได้แก่ วิทยุเซลลูลาร์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.33 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                                             

ที่มา  www.vcharkarn.com, 2557 
 

  4. วิทยุเซลลูลาร์ (Cellular Radio Transmission) การส่งผ่านข้อมูลด้วยวิทยุ
เซลลูลาร์ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะสื่อสารผ่านเสารับส่งคลื่น ที่มีเสาอากาศติดตั้งอยู่บนยอดเสา 
โดยพ้ืนที่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะถูกแบ่งออกเป็นโซนคล้ายกับรวงผึ้งที่เรียกว่า “เซลล์ (Cells)” 
แต่ละเซลล์จะมีเสารับส่งคลื่น (Cell Tower) หนึ่งต้น ท าหน้าที่รับส่งคลื่นภายในบริเวณนั้นและส่ง
ต่อไปยังเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงผ่านการเชื่อมโยงต่อๆ กันไป จนครอบคลุมพ้ืนที่บริการได้ทั้งหมด ดังนั้น 
เมื่อผู้ใช้มีการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนพ้ืนที่ของผู้ให้บริการ (Mobile Phone Provider) สัญญาณจาก
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะเชื่อมโยงเข้ากับสถานีรับส่งประจ า เซลล์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพ่ือติดต่อไปยังชุมสาย 
(Mobile Telephone Switching Office : MTSO) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุม/ส่งสัญญาณไปยังปลายทาง 
รวมถึงการคอยสลับช่องสัญญาณหรือต่อสายจากโครงข่ายภายนอก (เช่น โทรศัพท์พ้ืนฐาน) เข้ากับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (และในทางกลับกันด้วย) 
และในขณะเดียวกัน หากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เคลื่อนออกนอกพ้ืนที่เมื่อใด สัญญาณก็จะถูกโอนไป
ยังเซลล์ข้างเคียงเพ่ือท าหน้าที่ต่อ จึงท าให้เราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ 
ดังรายละเอียดที่แสดงได้ดังรูปที่  5.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.34 เสารับส่งคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower)                                                                           
ที่มา http://pantip.com/topic/30635096, 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.35 แสดงการท างานของโทรศัพท์เซลลูลาร์                                                                            
ที่มา http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/ 

470MHz_Cellular_Mobile_Telephone_ System/index.php, 2557 
 

  5. ไมโครเวฟและดาวเทียม (Microwave and Satellite Transmission)ไมโครเวฟเป็น
คลื่นวิทยุความถี่สูง สามารถน ามาใช้ส่งข้อมูลปริมาณมากที่ความเร็วสูงบนระยะทางไกลๆ ได้สัญญาณ
ไมโครเวฟสามารถรับหรือส่งออกผ่านสถานีไมโครเวฟภาคพ้ืนดินหรือดาวเทียมก็ได้ แต่ต้องส่ง
คลื่นสัญญาณให้ตรงแนวระดับสายตา (Line-of-sight) และในกรณีสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟบน
ภาคพ้ืนดิน สถานีฐานควรตั้งอยู่ที่สูงและไม่ควรมีตึกหรือภูเขามาบดบังสัญญาณแต่ก็สามารถแก้ไขได้
ด้วยการติดตั้งเสารับส่งไมโครเวฟเพ่ิมเติม เพ่ือท าหน้าที่รับและส่งทอดไปยังอีกสถานีหนึ่ง 
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รูปที่ 5.36 การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟระหว่างสถานีและดาวเทียม                                                 
ที่มา http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=76376, 2557 

 

 จากปัญหาการส่งคลื่นไมโครเวฟบนภาคพ้ืนดิน โดยเฉพาะระยะทางไกลๆ หรือคนละซีก
โลก และด้วยการส่งคลื่นไมโครเวฟจะต้องถูกปรับให้อยู่ในระดับสายตาประกอบกับโลกเรามีลักษณะ
กลม จึงต้องมีการติดตั้งสถานีฐานจ านวนมากเพ่ือรับส่งสัญญาณเป็นทอดๆ รวมถึงอุปสรรคด้าน
ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งสถานีฐาน ดังนั้น การใช้ดาวเทียม (คือสถานี
ไมโครเวฟที่ลอยอยู่บนเหนือพ้ืนผิวโลก) สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยสถานีฐานฝั่งส่งจะส่ง
สัญญาณขาขึ้น (Uplink) ไปยังดาวเทียมเพ่ือให้ดาวเทียมส่งสัญญาณขาลง (Downlink) มายังสถานี
ฐานอีกฝั่งหนึ่ง หรือสื่อสารทั้งแบบสองทิศทาง ทั้งนี้การสื่อสารผ่านดาวเทียมในปัจจุบัน ถูกน ามาใช้
เพ่ือรับส่งด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น จานดาวเทียมรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมและการ
บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องรับสัญญาณ GPS เครื่องรับสัญญาณวิทยุดาวเทียม และโทรทัศน์แบบ
ดาวเทียม เป็นต้น 
  6. อินฟราเรด (Infrared Transmissions) นอกจากคลื่นวิทยุที่น ามาใช้สื่อสารบนระบบ
เครือข่ายไร้สายแล้ว ยังมีแสงอินฟราเรด ซึ่งเป็นสัญญาณที่เดินทางในแนวเส้นตรงระดับสายตาเช่นกัน 
สามารถสะท้อนวัตถุผิวเรียบได้ บ่อยครั้งทีเดียวที่น าแสงอินฟราเรดมาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์มือถือและอุปกรณ์รอบข้าง ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร รวมถึง
กล้องดิจิตอล (ปัจจุบัน อินฟราเรดถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ) ส าหรับการสื่อสารด้วยล าแสง
อินฟราเรดนั้น จ าเป็นต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันและควรมีระยะห่างกันไม่มาก ซึ่งปกติจะอยู่ในระยะ
เพียงไม่กี่เมตร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินฟราเรดยังคงถูกน าไปใช้กับอุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกล เช่น รีโมตคอนโทรลที่ใช้กับเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ 
  7. โปรโตคอลส าหรับสื่อสาร โปรโตคอล (Protocol) คือ กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ ส าหรับโปรโตคอลที่
น ามาใช้สื่อสารบนระบบเครือข่าย จะมีทั้งแบบที่น าไปใช้กับระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย 
รายละเอียด ดังนี้ 
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    7.1 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)    
โปรโตคอล TCP/IP ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม จะขอกล่าวในบทที่ 6 ต่อไป 

7.2  Ethernet (802.3) โปรโตคอลอีเทอร์เน็ต จะอ้างอิงมาตรฐาน IEEE 802.3 
จัดเป็นอีกหนึ่งโปรโตคอลที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน มักใช้งานบนระบบเครือข่าย  LAN (รวมถึง
ระบบเครือข่าย MAN และ WAN) และยังใช้งานร่วมกันกับสายสัญญาณชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่
ว่าจะเป็นสายโคแอกเชียล สายคู่บิดเกลียว และสายไฟเบอร์ออปติกในอดีตมาตรฐาน  IEEE  802.3 
แบบดั้งเดิม รองรับความเร็วที่ระดับ 10 Mbps เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาความเร็วสูงขึ้น
เป็นระดับ 100 Mbps และGigabit Ethernet (10/40/100 Gbps) นอกจากนี้โปรโตคอล Ethernet 
ยังใช้งานร่วมกันกับ TCP/IP ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากระบบเครือข่ายแลนที่ใช้ Ethernet 
ส าหรับสื่อสารภายในระบบเครือข่ายและใช้โปรโตคอล TCP/IP เชื่อมต่อใช้งานกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
  7.3 WI-FI (802.11) มาตรฐานระบบเครือข่ายที่นิยมใช้กับระบบเครือข่ายแลนไร้
สายก็คือ Wi-Fi (802.11) ซึ่งในบางครั้ง Wi-Fi อาจถูกเรียกด้วยค าว่า Wireless Ethernet ก็ได้ 
เพราะถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเดิมด้วยความสามารถในการ
เข้าถึงแบบไร้สายได้ นอกจากนี้ Wi-Fi ยังเป็นมาตรฐานที่จะถูกน าไปใช้งานบนระบบเครือข่ายไร้
สายตามบ้านพักอาศัย ส านักงาน รวมถึงตามจุดต่างๆ ที่เปิดบริการ (Wi-Fi  Hotspots) โดยมาตรฐาน
ย่อยของ 802.1 จะประกอบไปด้วย 
      7.3.1 802.11b มาตรฐานนี้เปิดตัวเมื่อราวปี ค.ศ.1999 มีความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลที่ 11 Mbps ที่ย่านความถี่ 2.4 GHz 
      7.3.2 802.11a มาตรฐานนี้เปิดตัวเมื่อราวปี ค.ศ.2001 มีความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลที่ 54 Mbps ที่ย่านความถี่ 5 GHz แต่ที่ย่านความถี่ดังกล่าว ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ 
เนื่องจากมีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวไปใช้กับกิจการอย่างอ่ืนมาก่อนแล้ว 

        7.3.3 802.11g มาตรฐานนี้เปิดตัวเมื่อราวปี ค.ศ. 2003 มีการปรับปรุงความเร็ว
เป็น 54 Mpbs และยังเป็นเทคโนโลยีที่มีความเข้ากันได้กับมาตรฐาน 802.11b เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ใช้คลื่นความถี่ท่ี 2.4 GHz เหมือนกัน จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในบ้านเรา 

      7.3.4 802.11n เป็นมาตรฐานล่าสุด มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 100 – 
300 Mbps ที่ย่านความถี่ 5 GHz แต่ล่าสุดในปัจจุบัน เป็น Dual Band ที่สามารถใช้งานบนย่าน
ความถี่ท้ัง 2.4 GHz และ 5 GHz 
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รูปที่ 5.37 ตราสัญลักษณ์ Wi-Fi Zone  
ที่มา http://km.intrachai.ac.th/km/external_links.php?links=492, 2557 

 
   7.4 WiMAX (802.16) (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
คือ ชุดของมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายครอบคุลมพ้ืนที่
ระยะไกล มาตรฐาน WiMAX (802.16a) Fixed WIMAX ที่ถูกออกแบบเพ่ือให้บริการการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบคงที่ (บางครั้งเรียกว่า Hot zones) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้าง สามารถส่งผ่านข้อมูลได้
ไกลกว่า 10 ไมล์หรือมากกว่า และด้วยเทคโนโลยี Fixed WiMAX นี้เอง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ
ออกแบบให้สามารถครอบคุลมพ้ืนที่ทั่วจังหวัด หรือในระดับเมือง หรือครอบคลุมพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์
อ่ืนๆ ด้วยการติดตั้งเสา WiMAX  มากกว่าหนึ่งต้น ในท านองเดียวกันกับเซลโฟนในคลื่นวิทยุเซลลูลาร์
นั่นเอง เทคโนโลยี WiMAX ยังสามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงคลื่นความถี่ที่ไม่
ต้องมีใบอนุญาตอย่าง Wi-Fi เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน ในขณะที่มาตรฐาน WiMAX 
(802.16e) จะเป็น Mobile WiMAX ที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ถูกออกแบบมา
เพ่ือเครือข่ายบรอดแบรนด์ไร้สายความเร็วสูงส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์พกพา หรือ
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนอื่นๆและในด้านความเร็วของ Mobile WiMAX จะมีความเร็วประมาณ 70 Mbps 
แต่ความเร็วที่  1 – 6 Mbps เป็นความเร็วที่ใช้งานโดยทั่วไป ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่อย่าง WiMAX 
(802.16m หรือ WiMAX Release2) ได้พัฒนาส าเร็จแล้ว โดยมีความเร็วประมาณ 170 Mbps ซึ่ง
คาดหวังไว้ว่าจะถูกน ามาใช้งานในปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นไป 
   7.5 Cellular Standards  มาตรฐานคลื่นวิทยุเซลลูลาร์ที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในความเป็นจริงแล้ว ถูกพัฒนามายาวนานกว่า 30 ปีมาแล้ว เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่นอกจากใช้สื่อสารตามปกติได้แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Mobile 
Internet) ส าหรับพัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแบ่งออกเป็นแต่ละยุค 1G 2G 3G และ 4G ซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้ 

7.5.1 ยุค 1G (First Generation) จัดเป็นยุคแรกของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
ส่งสัญญาณไร้สายแบบแอนะล็อกบนย่านความถี่ 800 ถึง 900 MHz หรือเรียกว่า ระบบ AMPS 
(Advanced Mobile Phone System) ถูกออกแบบมาเพ่ือสื่อสารทางเสียงเท่านั้น ระบบดังกล่าวถูก
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ และมีการติดตั้งเพ่ือใช้งานในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1982 
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(ประเทศไทยน าระบบนี้มาใช้เมื่อ พ.ศ. 2525) ส าหรับข้อเสียของระบบนี้คือ คุณรูปของเสียงยังไม่ดี
พอ ความเร็วในการส่งต่ า อีกท้ังยังเป็นระบบที่ถูกลักลอบใช้งานได้ง่าย 

7.5.2 ยุค 2G (Second-Generation) ปี ค.ศ. 1990 ได้มีการพัฒนาระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล เพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
ประกอบด้วยระบบ GSM และ CDMAb ส าหรับในยุคนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
ระบบเดิม คือ แอนะล็อกมาเป็นดิจิตอลแบบเต็มตัวที่สนับสนุนทั้งข้อมูลและเสียง ท าให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบการเข้ารหัส จึงท าให้ระบบนี้มีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าเดิม 

7.5.3 ยุค 2.5G (Second-and-one-Half-Generation) เป็นยุคขยายเพ่ิมเติม
ถัดจากยุค 2G เทคโนโลยีที่ส าคัญในยุคนี้ได้แก่ระบบ GPRS (General Packet Radio Service) ที่
เป็นการบริการส่งข้อมูลส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ GSM ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน
ความเร็วสูงสุด 60 kbps สามารถอัพโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูลและรูปเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ยังมี
ระบบ EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ที่สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย 
2G บนความเร็วในการับส่งข้อมูลสูงถึง 200 – 300 Kpbs (สูงกว่าระบบ GPRS ประมาณ 4 เท่า) 
ดังนั้น ระบบ EDGE  จึงได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการอัปโหลด
หรือการดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

7.5.4 ยุค 3G (Third-Generation) ช่วงปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเห็นได้ชัดประกอบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่มิใช่เป็น
แค่เพียงอุปกรณ์สื่อสารเพ่ือพูดคุยกันเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลา เช่น 
การเชื่อมต่อแบบไร้สายเพ่ือเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การด าเนินธุรกรรมบนระบบเครือข่าย
การรับส่งอีเมล์ การดาวน์โหลดเพลง การส่งข้อมูลมัลติมี เดีย และการชมคลิปวิดีโอ เป็นต้นด้วย
ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลถึง 2.4 Mbps (ระบบ CDMA 2000) 

    7.5.5 ยุค 4G (Fourth-Generation)  เทคโนโลยีโทรศัพท์ยุค 4G เป็นระยะ
สื่อสารไร้สายแบบบรอดแบนด์ความเร็วสูง ยังครอบคลุมพ้ืนที่กว้างกว่าโครงข่ายระบบโทรศัพท์ใน
ระบบ 3G ถึง 10 เท่า โดยทั้งระบบเครือข่าย 3G และ 4G จัดเป็นมาตรฐานที่ใช้งานในปัจจุบัน ระบบ
เครือข่าย  3G จะมีความเร็วประมาณ 1.5 Mbps ในขณะที่ระบบเครือข่าย 4G สามารถท าความเร็ว
ได้ตั้งแต่ 3 – 12 Mbps และยังสามารถขยับความเร็วได้สูงขึ้นถึง 100 Mpbs ซึ่งนับได้ว่าอัตรา
ความเร็วในช่วงดังกล่าว เหมาะกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ เกมส์ ทีวี 
การใช้แผนที่ออนไลน์และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส าหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย 3G 
หรือ 4G นั้น ส่วนใหญ่มักเรียกว่า “Mobile Broadband” อย่างไรก็ดี ยุค 5G (Fifth-Generation) 
ยังอยู่ในขั้นการพัฒนาและยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งนี้ความเร็ วในการสื่อสารของ
โทรศัพท์ยุค 5G จะมีความเร็วที่ 1 Gbps และสามารถเพ่ิมความเร็วได้สูงสุดถึง 10 Gbps 
  8. Bluetooth, Wireless USB and Wi-Fi Direct มีมาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สาย
อยู่หลายมาตรฐานด้วยกัน ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายบนระยะทางสั้นๆและ
มักน าไปใช้งานตามบ้านพักอาศัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บันเทิงต่างๆ
ภายในบ้าน 
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 Bluetooth มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยบลูทูธนั้น ส าหรับเวอร์ชั่น เดิมจะ
เชื่อมต่อบนระยะทางที่สั้นมาก (ประมาณ 33 ฟุต หรือน้อยกว่า) จนกระทั่งต่อมาได้พัฒนาเป็น  
Bluetooth 4.1 ที่เชื่อมต่อบนระยะทางที่ไกลขึ้น (ประมาณ 200 ฟุต) บลูทูธยังสามารถสื่อสารทะลุ
สิ่งกีดขวางหรือก าแพงได้ ซึ่งแสงอินฟราเรดท าไม่ได้ บลูทูธถูกออกแบบมาเพ่ือแทนที่สายเคเบิลที่ใช้
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และเครื่องพิมพ์ รวมถึงการน าไปใช้เพ่ือเชื่อมต่อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับหูฟังแบบไร้สาย อุปกรณ์บลูทูธจะรับรู้โดยอัตโนมัติผ่านสัญญาณที่อยู่ภายใน
ขอบเขตรอบทิศทาง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จะซิงโครไนซ์กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติภายในบริเวณบ้านพักอาศัยหรือตามออฟฟิศส านักงานหรือคีย์บอร์ดและ
เมาส์จะท าการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยทันทีหรือตามออฟฟิศส านักงาน หรือคีย์บอร์ดและ
เมาส์จะท าการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยทันทีเมื่อมีการเปิดเครื่อง บลูทูธจะใช้สัญญาณ
คลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.4  GHz ซึ่งตรงกับความถี่ของ Wi-Fi อีกทั้งข้อก าหนดของบลูทูธรุ่นล่าสุดยัง
สามารถน าไปใช้กับเทคโนโลยีภายใต้มาตรฐาน 802.11 ท าให้สามารถ่ายโอนข้อมูลในปริมาณมากได้ 
และมีความเร็วสูงถึง 24 Mbp 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.38 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย  
ที่มา http://simone.tarad.com/product.detail_856567_th_4219207, 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 การสื่อสารข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.39 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ                                                     
ที่มา http://aom-pattrawan.blogspot.com, 2557 

 

  9. Wireless USB  ความเร็ว Wireless USB ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ที่ตั้ง
การเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งปกติจะมีความเร็วประมาณ 100 Mbps ที่ระยะทาง 10 เมตร หรือ 480 Mbps 
ที่ระยะทาง 3 เมตร นอกจากนี้แล้ว ทั้ง Bluetooth  และ Wireless USB ยังสามารถน าไปใช้กับงาน
ในลักษณะเดียวกัน และเป็นไปได้ที่จะถูกน ามาใช้งานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การน า Wireless USB ไป
ใช้เพ่ือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (เช่น USB  Wireless Modem และ Wi-Fi Wireless USB Adapter)  
เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มักไม่มีการเคลื่อนย้าย ในขณะที่ Bluetooth อาจน าไปใช้งานเพ่ือเชื่อมต่อ
ระยะทางสั้นๆ กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืนๆ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 5.40 Wi-Fi Wireless USB Adapter                                                                                               
ที่มา wireless-adapter-review.toptenreviews.com, 2557 
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8 Wi-Fi Direct gป็นมาตรฐานใหม่ที่ออกแบบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการสื่อสาร
ระยะใกล้ Wi-Fi Direct จะอนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้โดยตรงด้วย
ความเร็วเดียวกันกับ Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เร้าเตอร์หรือแอกเซสพอยต์ช่วยแต่อย่างใดส าหรับ
การเชื่อมต่อ สามารถเป็นไปในรูปแบบ one-to-one เช่น การถ่ายโอนเนื้อหาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกเครื่องหนึ่ง หรือจะเป็นแบบ one-to-many เช่นการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับอุปกรณ์เล่นเกมส์หลายๆเครื่อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม Wi-Fi Direct มิได้
ถูกออกแบบมาเพ่ือทดแทนระบบเครือข่าย Wi-Fi แบบดั้งเดิมแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงคู่แข่งของบลูทูธ 
โดยมีข้อเด่นคือ มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงกว่า โดยสามารถเพ่ิมอัตราความเร็วได้สูงสุดถึง 250 
Mpbs และครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า 600 ฟุต หรือประมาณ 180 เมตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.41 Wi-Fi Direct                                                                                                              
ที่มา https://blog.chinavasion.com/index.php/22633/what-is-wi-fi-direct-and-                                        

how-does-it-work/, 2557 
 

อุปกรณ์ที่ใช้งานบนระบบเครือข่าย 
ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่จ านวนไม่

น้อย ได้แก่ การ์ดระบบเครือข่าย เครื่องทวนสัญญาณ ฮับ บริดจ์ สวิตซ์ เร้าเตอร์  และ เกตเวย์ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. การ์ดระบบเครือข่าย (Network Interface Card : NIC)  การ์ดระบบเครือข่าย 
มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกัน เช่น การ์ดแลน อีเทอร์เน็ตการ์ด เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายได้ ส าหรับบนระบบเครือข่ายได้ ส าหรับบนระบบ
เครือข่ายแลน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย จะต้องมีการ์ดระบบเครือข่ายภายในเครื่อง 
แต่การ์ดระบบเครือข่ายในปัจจุบันก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น อาจอยู่ในรูปของแผนวงจรซึ่งมีทั้ง
แบบเชื่อมต่อผ่านสายและไร้สาย หรืออยู่ในรูปของชิปพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อด้วยการออนบอร์ดมาให้
แบบเสร็จสรรพ รวมถึง USB Wi-Fi Adapter เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีระบบเครือข่ายแลนที่
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เชื่อมโยงผ่านสาย หากต้องการเพ่ิมขีดความสามารถด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย ก็จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณท่ีเรียกว่า แอกเซสพอยต์ (Access Point) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.42 การ์ดระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ  

ที่มา https://greentae.files.wordpress.com/2013/01/4_39.jpg, 2557 
 
  2. เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพ่ือให้ระบบเครือข่าย
สามารถส่งข้อมูลได้ระยะไกลขึ้นกว่าเดิม ท าหน้าที่แก้ไขสัญญาณที่อ่อนก าลังให้กลับมาเหมือน
สัญญาณตามต้นฉบับ เพ่ือให้สัญญาณกลับมามีแรงส่งและสามารถส่งทอดข้อมูลออกไปได้ไกลขึ้นอีก 
ส าหรับอุปกรณ์ทวนสัญญาณบนระบบเครือข่ายแบบใช้สายจะเรียกว่า Repeater ส่วนอุปกรณ์ทวน
สัญญาณบนระบบเครือข่ายไร้สายจะเรียกว่า Range Extenders 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.43 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) บนระบบเครือข่ายแลน                                                             
ที่มา http://kruartit.com/bottee3-3.html, 2557 
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รูปที่ 5.44 อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Range Extender)  
ที่มา www.sitecom.com, 2557 

 
  3. ฮับ (Hub) อุปกรณ์ฮับ ก็คือรีพีตเตอร์ชนิดหนึ่ง แต่เป็นรีพีตเตอร์ที่มีหลายพอร์ต 
หลักการท างานของฮับจะเฉลี่ยความเร็วด้วยการแพร่ไปยัง พอร์ตที่เชื่อมต่อ ดังนั้น หากมีการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้ากับฮับมากขึ้น จะส่งผลให้มีความเร็วโดยเฉลี่ยต่ าลง ขณะเดียวกัน หากน าระบบ
เครือข่ายหลายๆ ระบบเครือข่ายมาเชื่อมต่อผ่านฮับ  ระบบเครือข่ายเหล่านี้จะถือว่าเป็นระบบ
เครือข่ายเดียวกัน ท าให้มีขนาดใหญ่ข้ึน การรับส่งข้อมูลก็จะช้าลง 
  4. บริดจ์ (Bridge) บริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่น ามาใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายๆ ระบบ
เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยระบบเครือข่ายที่น ามาเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์บริดจ์ ส่งผลให้มีการแบ่งเชก
เมนต์บนระบบเครือข่ายขึ้น ท าให้ข้อมูลไม่ต้องวิ่งไปทั่วระบบเครือข่ายเหมือนกับฮับ เนื่องจากบริดจ์
สามารถอ่ืนเฟรมข้อมูลที่ส่งมาได้ว่ามาจากเครื่องใน เชกเมนต์ใดจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังปลายทาง 
ซึ่งอาจอยู่ในเชกเมนต์เดียวกันหรือต่างเชกเมนต์ก็ได้ และในกรณีเครื่องปลายทางอยู่บนเชกเมนต์
เดียวกนักับฝั่งส่ง เฟรมข้อมูลดังกล่าวก็จะสื่อสารอยู่ภายในเชกเมนต์ของตน มิได้ส่งข้ามไปยังเชกเมนต์
อ่ืนแต่อย่างใด ซึ่งช่วยลดความคับค่ังของการจราจรบนระบบเครือข่ายลงได้มาก 
  5. สวิตซ์ (Switch) สวิตซ์เป็นอุปกรณ์ที่น าความสามารถของฮับและบริดจ์มารวมกัน 
กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์บริดจ์ที่มีหลาย ๆ พอร์ตนั่นเอง ปัจจุบันมักน าสวิตซ์ (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
สวิตชิ่งฮับ) มาใช้งานแทนฮับ เนื่องจากมีราคาถูกลง ที่ส าคัญ การส่งข้อมูลแต่ละพอร์ตบนสวิตซ์จะไม่
ไปรบกวนพอร์ตที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจึงไม่ได้วิ่งไปทั่วทั้งพอร์ตเหมือนกับฮับ จึงท าให้การสื่อสารใน
ระบบมีความรวดเร็วขึ้น 
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รูปที่ 5.45 อุปกรณ์สวิตวิ่งฮับ                                                                                                         

ที่มา http://www.sysnetcenter.com/, 2557 
 

  6. เร้าเตอร์ (Router) เร้าเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ความสามารถในการก าหนดเส้นทางเพ่ือการส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.46 Wireless ADSL Router                                                                                                       

ที่มา http://prices.kitguru.net/productinfo/49411/sitecom-wl-606-wireless-network-
adsl-2+-modem-router-54g/photos, 2557 

 
  7. เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ระบบเครือข่ายที่มีความแตกต่าง
กันในสถาปัตยกรรมให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ต้องเข้าใจว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีระบบเครือข่ายอยู่หลายประเภทและมีคอมพิวเตอร์หลายระดับ
เชื่อมต่ออยู่  ไปว่าจะเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จนถึงระดับไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่ งต่างก็มี
สถาปัตยกรรมภายในที่แตกต่างกันทั้งฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ ดังนั้นอุปกรณ์เกตเวย์จึง
เปรียบเสมือนเป็นประตูสื่อสาร ที่ท าให้ระบบต่างๆ แม้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง(ซึ่งปกติจะไม่
สามารถสื่อสารกันได้) ให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ในที่สุด โดยเกตเวย์เป็นอุปกรณ์ที่รวม
คุณสมบัติทั้งเร้าเตอร์และบริดจ์ (สวิตซ์) ภายในตัว 
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รูปที่ 5.47 อุปกรณ์เกตเวย์ (Gateway)                                                                                            
ที่มา http://www.thaiblogonline.com/04671.blog?PostID=26067, 2557 

 
คุณลักษณะของระบบเครือข่าย 
 ระบบเครือข่ายสามารถถูกก าหนดขึ้นมาด้วยคุณลักษณะทางกายภาพอันหลากหลาย เช่น 
การออกแบบระบบเครือข่ายที่เข้าถึงโดยใช้สายหรือแบบไร้สาย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย และประเภทของระบบเครือข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย (Wired and Wireless Networks) ระบบ
เครือข่ายสามารถถูกออกแบบให้เข้าถึงโดยการใช้สายหรือไม่ใช้สายก็ได้ ส าหรับสื่อกลางส่งข้อมูลแบบ
ใช้สายนั้นมีการใช้งานมายาวนาน โดยเฉพาะกับระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายเคเบิลทีวี ซึ่ง
เปรียบเหมือนกับท่อส่ง ด้วยการส่งข้อมูลผ่านท่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆตัวอย่างสื่อกลางส่งข้อมูลแบบมี
สาย เช่น สายเคเบิล ไม่ว่าจะเป็นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียลหรือสายใยแก้วน าแสง โดย
สัญญาณจะเดินทางไปตามสื่อกลางที่เชื่อมต่อโดยตรง ในขณะเดียวกัน สายเคเบิลแต่ละชนิดก็มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สายคู่บิดเกลียว สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์บน
ระยะทางไม่เกิน 100 เมตร หากต้องการเชื่อมต่อระยะทางที่ยาวขึ้น จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทวน
สัญญาณเพ่ือให้สัญญาณสามารถส่งทอดออกไปได้ไกลเพ่ิมขึ้นอีก เช่น เครื่องทวนสัญญาณ 
(Repeater) หรือ ฮับ ในขณะที่สายไฟเบอร์ออปติก สามารถเชื่อมโยงระยะทางได้ยาวเป็นกิโลเมตร
โดยไม่ต้องใช้เครื่องทวนสัญญาณ เป็นต้น 
 นอกจากระบบเครือข่ายแบบใช้สายแล้ว เรายังสามารถเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายไดเ้ช่นกัน หรือท่ีเรียกกันว่า การสื่อสารแบบไร้สาย ผ่านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ 
อย่างไรก็ดี รายละเอียดเกี่ยวกับสื่อกลางทั้งแบบใช้สายและไร้สาย 
  2. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Topologies) รูปแบบการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Topologies) เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างโหนด ในมุมมองเชิงกายภาพ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ โทโปโลยีแบบบัส แบบดาว แบบวงแหวน และ แบบเมช ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.1 โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology) ลักษณะทางกายรูปของโทโปโลยีแบบบัส
นั้น จะมีสายเคเบิลเส้นหนึ่งที่ใช้เป็นสายแกนหลัก โดยทุกๆ โหนดบนระบบเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อ
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เข้ากับสายเส้นนี้ จึงแลดูเหมือนกับราวเสื้อผ้า รูปแบบการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
ประหยัดสายสื่อสาร แต่ถ้าสายแกนหลักขาด จะส่งผลให้ระบบเครือข่ายล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.48 โทโปโลยีแบบบัส                                                                                                                 
ที่มา  http://comnetwork2013.blogspot.com/2013/11/topology.html, 2557 

 
   2.2 โทโปโลยีแบบดาว (Star Topology) เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่แต่เดิมนั้น 
น ามาใช้กับเครื่องระดับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เป็นศูนย์กลางแม่ข่าย และมีลูกข่ายอย่าง
เครื่องเทอร์มินัลเชื่อมต่อ แต่ในปัจจุบันโทโปโลยีแบบดาวนิยมน ามาใช้เชื่อมต่อบนระบบเครือข่าย
ทั่วไป โดยจะมีอุปกรณ์ฮับ ที่ใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุมของสายสื่อสารทั้งหมดกล่าวคือ ทุกๆโหมด
บนระบบเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับฮับในการน าอุปกรณ์ฮับมาใช้เป็นศูนย์กลางการ
รับส่งข้อมูล ส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีความคงทนยิ่งขึ้นกล่าวคือ หากสายสื่อสารบนโหนดใดโหนด
หนึ่งเกิดช ารุดหรือขาดก็จะส่งผลต่อโหนดนั้นเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม แต่ถ้าฮับ
เสียหาย ระบบเครือข่ายบนเซ็กเมน้ต์นั้นก็จะใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเช่นกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.49 โทโพโลยีแบบดาว  
ที่มา https://supachai52.wordpress.com/network-topology, 2557 

 
   2.3 โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) การเชื่อมต่อแบบวงแหวน โหนดต่าง ๆ 
จะมีการเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดหนึ่งต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งโหนด
แรกและโหนดสุดท้ายได้เชื่อมโยงถึงกัน จึงเกิดเป็นรูปวงกลมหรือวงแหวนขึ้นมา โดยคอมพิวเตอร์หรือ
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โหนดแต่ละโหนด จะเชื่อมต่อกันในลักษณะจุดต่อจุด สัญญาณจะถูกส่งทอดจากโหนดหนึ่งไปยังอีก
โหนดหนึ่งบนทิศทางเดียวกัน และจะส่งทอดต่อไปเรื่อยๆ ทั้งนี้แต่ละโหนดในวงแหวนจะท าหน้าที่เป็น
เครื่องทวนสัญญาณไปในตัว ผู้บุกเบิกโทโปโลยีแบบวงแหวน ก็คือ บริษัทไอบีเอ็ม (IBM Token Ring) 
ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.50 โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) 
ที่มา https://cherlyndeluna.wordpress.com/2011/04/28/ring-topology/, 2557 

 
  2.4 โทโปโลยีแบบเมช (Mesh Topology) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยโทโปโลยี
แบบแมช หากเป็นการเชื่อมต่อแบบเต็มรูปแบบแต่ละโหนดจะสื่อสารผ่านสายสัญญาณที่เชื่อมต่อถึง
กันอย่างเต็มที่ และหากมีสายสัญญาณบางลิงค์ขาดไป ก็สามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน จึงจ าเป็น
รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่มีความคงทนสูงมาก แต่ก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สายสัญญาณมากเช่นกัน 
  แม้ว่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันให้เลือกใช้งาน แต่
ส าหรับระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยการน ารูปแบบ
การเชื่อมต่อตามวิธีต่างๆ มาผสมผสานกัน เช่น มีการน าระบบเครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีแบบดาว 2 
ระบบเครือข่าย เชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายแบบบัส เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.51 โทโปโลยีแบบแมช (Mesh Topology)                                                                                     
ที่มา  https://supachai52.wordpress.com/network-topology, 2557 
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ชนิดของสัญญาณข้อมูล 
 ในการส่งข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของสัญญาณ ซึ่งชนิดของสัญญาณข้อมูล สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal)  เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะ
เป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) โดยที่แต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน เมื่อน า
สัญญาณข้อมูลเหล่านี้มาผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณและแปลงสัญญาณก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการได้ 
ตัวอย่างของการส่งข้อมูลที่มีสัญญาณแบบอนาล็อก คือ การส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ 

เฮิรตซ์ (Hertz) คอื หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก วิธีวัดความถี่จะนับ
จ านวนรอบของสัญญาณที่เกิดขึ้นภายใน 1  วินาที เช่น สัญญาณข้อมูลที่มีความถี่  60 Hz หมายถึง  
ใน 1 วินาทีสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณ 60 รอบ (ข้ึนและลงนับเป็น 1 รอบ) 

2. สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง 
รูปแบบของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่อเนื่อง อย่างสัญญาณแอนะล็อกในรูปที่  4.41 ในการ
สื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัล ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเลขฐานสอง (0 และ 1) จะถูกแทนด้วย
สัญญาณดิจิทัล การแทนข้อมูลดิจิทัลด้วยสัญญาณดิจิทัลมีหลายแบบแบบที่แสดงไว้ในรูปที่  4.5 
เรียกว่า Unipolar เป็นวิธีที่แทนบิตข้อมูล 0 ด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นกลางและบิตข้อมูล 1 ด้วย
สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นบวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5.52 สัญญาณ ดิจิทัล 
ที่มา https://www.gravitechthai.com/guru2.php?p=279, 2557 

 

  Bit Rate เป็นอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลแบบดิจิทัล วิธีวัดความเร็วจะนับจ านวนบิต
ข้อมูลที่ส่งได้ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที เช่น 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจ านวน 
14,400 บิต ในระยะเวลา 1 วินาที 
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รูปที่ 5.53 แสดงการแปลงสัญญาณ 
ที่มา http://tajung605.blogspot.com/2012/06/wwwtajung605com.html, 2557 

 

โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) 
 การน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพ่ือประโยชน์ของการสื่อสารนั้น สามารถท าได้
หลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้ ดังนี้ 

  1. โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (Bus Topology) โครงสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมีการส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อกับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ จะมีสัญญาณข้อมูล
ส่งไปบนสายสัญญาณและมีการแบ่งเวลาการใช้สายสัญญาณของแต่ละเครื่อง ข้อดีของการเชื่อมต่อ
แบบบัส คือ ใช้สายสัญญาณน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่อง
หนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการท างานของระบบโดยรวม แต่มีข้อเสียคือ การตรวจจุดที่มีปัญหากระท าได้
ค่อนข้างยาก และถ้ามีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายมากเกินไปจะส่งผลต่อการส่งข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.54 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                               
ที่มา https://tanapatkajornyotin.files.wordpress.com/2013/01/ 

networkbus.jpg, 2557 
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  2. โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน  (Ring Topology)โครงสร้าง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่แต่ละการ
เชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ทิศ
ทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งไปสู่เครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ในกรณีที่
มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งช ารุดเสียจะท าให้การส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายชนิดนี้ไม่
สามารถท างานต่อไปได้ ข้อดีของโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบวงแหวน คือ ใช้สายเคเบิลด้วย และถ้า
ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ส่งผลต่อการท างานของระบบเครือข่ายนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.55 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน                                                                                                            
ที่มา http://www.huaikrot.ac.th/web/network/lession3/net4.htm, 2557 

 
  3. โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star Topology) โครงสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการ
ควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (Hub) การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะ
สื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ โครงสร้างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบดาวมีข้อดีคือ ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถได้ง่ายและไม่
กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ในระบบ ส่วนข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิลจะค่อนข้าง
สูง  และเมื่อฮับไม่ท างาน การท างานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดการท างานตามไปด้วย 
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รูปที่ 5.56 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว                                                                                      
ที่มา nury2011.wordpress.com, 2557 

 

  4. โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช (Mesh Topology) โครงสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช มีการท างานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีช่องส่ง
สัญญาณจ านวนมาก เพ่ือที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ทุกเครื่อง โครงสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะส่งข้อมูลได้อิสระ ไม่ต้องรอการส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ท าให้การส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่าย สายเคเบิลก็สูง
ด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5.57 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบแมช                                                                               
ที่มา www.chakkham.ac.th, 2557 

 
  5. โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (Hybrid Topology) เป็นโครงสร้าง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานความสามารถของโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลายๆ แบบรวมกันประกอบด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ หลายระบบเครือข่ายที่มี
โครงสร้างแตกต่างกันมาเชื่อมต่อกันตามความเหมาะสม ท าให้เกิดระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการสื่อสารข้อมูล 
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รู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 5.58 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม                                                                    
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/, 2557 

 

รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในระบบเครือข่าย (Computing Architecture) 
  1. การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing)  เป็นการประมวลผล
ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ เครื่องลูกจ่ายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นเทอร์มินัลไม่สามารถ
ประมวลผลได้เอง การประมวลผลข้อมูลแบบนี้ เซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ว
สูง สามารถประมวลผลข้อมูลได้จ านวนมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.59 การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง                                                                                                                   
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/, 2557 
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  2. การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ เป็นรูปแบบการประมวลผลข้อมูลที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถท าการประมวลผลข้อมูลได้อย่างอิสระ โดยในกรณีที่เครื่องไคลเอนต์
ต้องการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ จะมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันตลอดจนแบ่งการประมวลผลไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.60 การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์                                                                          
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/, 2557 
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บทสรุป 
 
 บทนี้ได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ประเภทของระบบ
เครือข่าย สื่อกลางส่งข้อมูลทั้งแบบใช้สาย และ แบบไร้สาย โปรโตคอลส าหรับสื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ ที่ใช้งานบนระบบเครือข่าย และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายที่ก้าวล้ าในปัจจุบัน 
ท าให้มนุษย์ในทุกวันนี้สามารถสื่อสารกันโดยปราศจากข้อจ ากัดโดยไม่ว่าเราจะอยู่ ณ หนแห่งใดใน
โลกก็สามารถสื่อสารกันได้ พึงสังเกตจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันในชีวิตปัจจุบัน ได้มีการผนวก
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไว้ในตัวอุปกรณ์มากข้ึน 

 การสื่อสารข้อมูลประกอบไปด้วยผู้ส่งข้อมูลที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านสื่อน าข้อมูลไปให้ผู้รับ
ข้อมูล โดยใช้โปรโตคอล หรือเรียกว่าข้อก าหนดที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อคือ
โมเด็ม เนื่องจากคอมพิวเตอร์รับ-ส่งสัญญาณแบบดิจิทัล ในขณะที่สายโทรศัพท์เป็นสัญญาณแบบแอ
นะล็อก โมเด็มจึงมีหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลที่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณแอนะล็
อกและส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ ในทางกลับกันโมเด็มก็ต้องท าหน้าที่แปลงสัญญาณที่เป็นรูปแบบแอ
นะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลได้ด้วย 
 ทิศทางในการรับและส่งข้อมูลมี 3 รูปแบบ คือ 1) การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว 2) การส่ง
ข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน และ 3) การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน โดยมีตัวกลางที่ใช้เป็น
สื่อน าการสื่อสาร 2 ประเภท คือ 1) สื่อน าข้อมูลแบบมีสาย ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียบ 
และสายใยแก้ว น าแสง 2) สื่อน าข้อมูลแบบไร้สาย ได้แก่ แสงอินฟราเรด สัญญาณวิทยุ ไมโครเวฟ
ภาคพ้ืนดิน และสัญญาณดาวเทียม 
 การที่จะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการเช่น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อมีจ านวนมากเกินไป จะท าให้ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารต่ าลง ส่วนสื่อที่ใช้ในการน าข้อมูล ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายของการสื่อสารก็จะต้องมีความสมบูรณ์ไม่มีส่วนใด
ช ารุด และประการสุดท้ายจะต้องมีโปรแกรมที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลในการสื่อสารแต่ละครั้งด้วย
จึงจะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 ลักษณะของโครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ซึ่ง
แต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน เช่น โครงสร้างระบบเครือข่ายแบบบัส และโครงสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน จะมีข้อดีคือใช้สายสัญญาณน้อยท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่
ข้อเสียคือถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะส่งผลต่อการสื่อสารด้วยถ้าต้องการใช้งานได้ตามปกติต้องตัด
เครื่องที่ช ารุดออกจากระบบไป ส่วนโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบธรรมดา มีข้อดีคือ ถ้าต้องการ
ต่อเชื่อมเครื่องใหม่ก็ท าง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหรือหากมีเครื่องเสียก็ยังท างานต่อได้ ข้อเสีย
จะอยู่ที่หัวใจของโครงสร้างนั่นคือ ฮับ เพราะถ้าหากฮับไม่ท างานก็จะท าให้ทุกเครื่องไม่สามารถท างาน
ต่อได้นั่นเอง โครงสร้างอีกลักษณะหนึ่งที่มีข้อดีเด่นชัดก็คือโครงสร้างแบบเมช คือสามารถส่งข้อมูลได้
อย่างอิสระ ท าให้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงมาก และโครงสร้างแบบสุดท้าย
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คือ โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม เป็นการผสมรวมระหว่างโครงสร้างทั้งหมด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้ ระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มักจะใช้ในระบบเครือข่ายก็จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (มีทั้งแบบที่
ให้บริการแฟ้มข้อมูล หรือแบบให้บริการฐานข้อมูลหรือให้บริการเครื่องพิมพ์ รวมทั้งให้บริการทางด้าน
อินเทอร์เน็ต) เครื่องเวิร์กสเตชัน เครื่องไคลเอนต์ และเครื่องเทอร์มินัล ซึ่งการประมวลผลของแต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ท าหน้าที่ประมวลผลแบบศูนย์กลางจะมี
เครื่องเทอร์มินัลเป็นลูกจ่ายเพราะเทอร์มินัลไม่สามารถประมวลผลในตัวมันเองได้ เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ลักษณะนี้จะต้องมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงมาก  ส่วนการประมวลแบบใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์คู่กับ
เครื่องไคลเอนต์นั้น สามารถประมวลผลได้อย่างอิสระ  แต่สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ตลอดเวลา 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 5 
 

ตอนที่ 1 จงท าเครื่องหมาย  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดต่อไปนี้ “ไมใช่” องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล 
     ก. ข่าวสาร     
 ข.  ผู้รับ/ส่ง 
     ค.  โปรโตคอล    
 ง.  สื่อกลางส่งข้อมูล   
 จ.  ไฟร์วอลล์ 
2.  การบริการโทรศัพท์ ที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก แม้ว่าจะอยู่ในต าแหน่งตามหุบเขาหรือแหล่ง
ทุรกันดาร เกี่ยวข้องกับสิ่งใด 
     ก.  โทรศัพท์เซลลูลาร์    
 ข.  โทรศัพท์ดาวเทียม 
     ค.  โทรศัพท์แบบ Volp   
 ง.  โทรศัพท์แบบ POTS   
 จ.  ถูกทุกข้อ 

3.  การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่พาหนะอย่างรถขนส่ง ว่าได้
ปฏิบัติตามกฎการขับขี่อย่างปลอดภัยหรือไม่รวมถึงความสามารถในการติดตามต าแหน่งยานพาหนะ
ในรูปแบบเรียลไทม์ได้ เกี่ยวข้องกับสิ่งใด 
     ก.  Video Conference   
 ข.  CCTV 
     ค.  GPS     
 ง.  RFID     
 จ.  ADSL 
4.  รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายประเภทใด ที่นิยมสูงสุด 
     ก.  Bus Topology    
 ข.  Star  Topology 
     ค.  Ring  Topology    
 ง.  Mesh Topology   
 จ. Hybrid topology 
5.  โทรทัศน์, วิทยุ และ การส่งข้อความ SMS เป็นการสื่อสารในรูปแบบใด 
     ก.  Simplex     
 ข.  Half-Duplex 
     ค.  Full-Duplex    
 ง.  Circuit Switching   
     จ.  Bandwidth 
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ตอนที่ 2  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของการสื่อสารข้อมูลแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล มีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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3. การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายมัลติมีเดียภายในบ้าน มีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………4
.4. เทคโนโลยีระบบเครือข่ายกับการแพทย์ทางไกล สร้างประโยชน์ต่อประชากรในประเทศอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. โทโพโลยีคืออะไร มีรูปแบบใดบ้าง จงสรุปมาให้เข้าใจพอสังเขป  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 กิจกรรมกลุม่ Work Shop ฝึกปฏิบัต ิ

1. ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณประเภทสายน าสัญญาณ ท าความรู้จักประเภทของสายน า
สัญญาณ แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน น าเสนอหน้าห้อง พร้อมสรุป ตอบค าถาม 

2. แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน เล่มเกมส์ แปลแถวตามประเภทของการเชื่อมต่อสัญญาณ ผู้สอนจับเวลา
ประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 

เนื้อหาสาระ 
บทที่ 6 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต       6 ชั่วโมง       

1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2. ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
3. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
4. การแทนชื่อที่อยู่ของระบบอินเทอร์เน็ต 
5. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
6. เครือข่ายอินทราเน็ตและเอ๊กซ์ทราเน็ต 
7. เวิลด์ไวด์เว็บ 
8. โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 
9. บริการบนอินเทอร์เน็ต 
10. การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์ 
11. เว็บเพจศูนย์รวม 

คู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Microsoft PowerPoint 2010)     6 ชั่วโมง       
  (รายละเอียดยู่ภาคผนวก ข. ในเล่มคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนบอกการแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของเครือข่ายอินทราเน็ตและเอ๊กซ์ทราเน็ตได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บได้ 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ 
9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตได้ 
10. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์ได้ 
11. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกที่มาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอธิบายความหมายของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
12. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
13. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เว็บไซต์ได้ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนการสอนประจ ารายวิชา  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. E-learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
4. โปรแกรมในคู่มือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์  
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ ค าถามท้ายบทเรียน  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ บทความเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์  

 
     การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 
5. สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

 
 



บทที่ 6 
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

 

 ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) เป็นเหตุผลหนึ่งใน
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ที่บ้านหรือที่ท างาน ด้วยประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้
สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกของไซเบอร์ การอ่านข่าว
ประจ าวัน พยากรณ์อากาศ ราคาหุ้น ราคาสินค้า หรือแม้แต่การเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ก็สามารถ
กระท าได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ ติดต่อพบปะกับเพ่ือน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม 
ซื้อหุ้น ประมูลสินค้า ตอบค าถามชิงรางวัล  การจองห้องพักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และช าระภาษีเงิน
ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อสื่อสารด้วย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไปที่เชื่อมต่อกัน จะเรียกว่า  
internetwork หรือ internet (สังเกตว่าจะใช้ I ตัวเล็ก) แต่ในภาษาอังกฤษค าว่า the internet (ตัว I 
ใหญ่) หรือ เรียกย่อ  ๆ ว่า เน็ต (Net) จะหมายถึงกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อเข้า
ด้วยกัน และอนุญาตให้มีการเข้าถึงสารสนเทศและการบริการในรูปแบบขอสาธารณะ (Public 
Access) 

 

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 คอมพิวเตอร์แต่ละระบบส่วนใหญ่จะแยกท างานกันโดยอิสระ มีเพียงระบบคอมพิวเตอร์ที่

ตั้งอยู่ใกล้กันเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกันด้วยความเร็วต่ า จากปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันจึงท าให้เกิดโครงการ
อาร์พาเน็ต (ARPANet) 
 โครงการอาร์พาเน็ตอยู่ในความควบคุมดูแลของอาร์พา (Advanced Research Projects 
Agency หรือ ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา อาร์พา ท า
หน้าที่สนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ทุนสนับสนุนแก่
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชนที่ท าการวิจัยและพัฒนา ในเดือนกันยายน พ.ศ.2512 
(ค.ศ.1969)โครงการอาร์พาเน็ตได้ริเริ่มขึ้นโดยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน 4 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาร์บารา มหาวิทยาลัย
ยูทาห์ และสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จากสถาบันทั้ง 4 แห่งนี้ เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันและใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน 
 ในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (National Science 
Foundation หรือ NSF) ได้ให้เงินทุนสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง  และใช้ชื่อว่า NSFnet  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) อาร์พาเน็ตไม่สามารถที่จะรองรับภาระที่เป็นโครงข่ายหลัก 
(Backbone) ของระบบได้อาร์พาเน็ตจึงได้ยุติลง และเปลี่ยนไปใช้ NSFnet และเครือข่ายอ่ืน ๆ แทน
มาจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่จนกระทั่ ง ในปัจจุบัน โดยเรียกเครือข่ายว่ า อินเทอร์ เน็ต 
(http://www.skn.ac.th/a_cd/internet/history.html) 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานและบริษัทธุรกิจจ านวนมากที่ให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ประกอบไปด้วยบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายการสื่อสารดาวเทียม และหน่วยงานรัฐบาล ต่างก็
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท้ัง ๆ ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเติบโต
อย่างรวดเร็วก็ตามอินเทอร์เน็ตก็ยังคงเป็นเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายของความร่วมมือ ไม่มี
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์การหน่วยงาน รัฐบาลใดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามได้มี
องค์การที่ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและดูแลการใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกัน 
หน่วยงานนั้นคือ World Wide Web Consortium หรือเรียกย่อ ๆ W3C 
 นอกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้ว ยังมีเครือข่ายที่เรียกว่า
อินเทอร์เน็ตทู ( Internet2 หรือ 12) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ด าเนินการโดยไม่หวังผลก าไร แต่มี
วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเรียนการสอน สมาชิกของ 12 
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากว่า 190 แห่ง และมากกว่า 60 บริษัท (Shelly et al., 
2006) 
 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 ประเทศไทยได้ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในลักษณะการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) โดยปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (Asian Institute of Technology  หรือ AIT) ได้ติดต่อขอรับบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไป
ยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียตามโครงการ  IDP ซึ่งการ
เชื่อมโยงในขณะนั้นจะใช้สายโทรศัพท์ ซึ่งส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับ
เครือข่ายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด (UUNET Technologies Co., Ltd.) 
ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีเดียวกัน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ขอเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทเน็ต (THAINET) 
 ในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National 
Electronics and Computer Technology Center หรือ NECTEC) ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสาร 
(Thai Social/Scientific Academic and Research Network หรือ ThaiSARN) ซึ่งต่อมาได้ต่อกับ
เครือข่ายของยูยูเน็ต และในปัจจุบันไทยสารเชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 6.1 
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รูปที ่6.1 หมายเลขไอพีและระบบชื่อโดเมน                                                                                               
ที่มา http://aj2515.blogspot.com/, 2557 

 

 
รูปที ่6.2 เครือข่ายไทยสาร                                                                                                          

ที่มา  http://pofaymangguanting.blogspot.com/, 2548 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคล
และผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณิชย์ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ไอเอสพี” (Internet Service Provider : ISP) 
 โดยสรุปแล้วการเชื่อมโยงเครืออินเทอรเน็ตในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2530โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียตามโครงการ IDP 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชื่อมต่อเครือข่ายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัทยู
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ยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทยเน็ต 
(THAINET) ต่อมาในปีเดียวกันศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสารขึ้นซึ่งต่อมาได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายยูยูเน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส 
ถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 

การแทนชื่อที่อยู่ของระบบอินเทอร์เน็ต  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสาร หรือ
โปรโตคอลทีวีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือ TCP/IP) 
เช่นเดียวกับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์เมื่อจะส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่อง
คอมพิวเตอร์จ าเป็นที่จะต้องมีหมายเลขประจ าตัว เรียกว่า หมายเลขไอพี ( IP Address) ซึ่ง
ประกอบด้วยขุดของตัวเลข 4 ชุด ขนาด 8 บิตเท่ากันทุกชุดรวมกันเป็นหมายเลขอีพีขนาด 32 บิต 
(เรียกว่า ไอพี วี 4 หรือ IP version 4) ในการอ้างถึงหมายเลขอีพีนิยมแปลงเลขฐานทั้ง 4 ชุดนั้นเป็น
เลขฐานสิบเขียนเรียงกันโดยมีจุดคั่นเลขแต่ละชุด (แต่ละชุดมีค่าอยู่ระหว่าง 0 –255) เพ่ือความ
สะดวกในการจ าและป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น 203.150.224.131 
 เนื่องจากจ านวนหมายเลขไอพีในเวอร์ชัน 4 มีจ านวนลดลงปัจจุบันระบบไอพีระบบใหม่ที่
เรียกว่ามาตรฐานไอพี วี 6 (IP version 6) มีขนาด 128 บิต ซึ่งสามารถแทนค่าตัวเลขได้เป็นจ านวน
มหาศาลสามารถรองรับการเติบโตของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อีกนาน 
           ผู้ที่ต้องการติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Host Computer) เพ่ือเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตและให้บริการต่างๆ สามารถขอหมายเลขไอพีได้จากหน่วยงาน Internet Network 
Information Center (Inter NIC) ขององค์การ Network  Solutions  , Incorporated (NSI) ที่รัฐ
เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาและส าหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกของผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet 
Service Provider : ISP) ก็ไม่ต้องขอหมายเลขไอพีเนื่องจาก ISP จะเป็นผู้ขอหมายเลขไอพีให้เอง 

 เนื่องจากหมายเลขไอพีนั้นจดจ ายาก ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดชื่อเพ่ือใช้แทนหมายเลขไอพี
เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System หรือ DNS) เช่น การแทนหมายเลขไอพี 
203.150.224.131 ด้วย http//www.kapook.com ชื่อโดเมนนี้มีโครงสร้างการแบ่งระดับเป็นแบบ 
ทรี (Hierarchical Structure) ซึ่งประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้น(Root),ชื่อโดเมนระดับบนสุด (top-level 
Domain) ชื่อโดเมนระดับที่สอง (Second-level Domain)และชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์  (Host 
Computer) หรือเครื่องแม่ข่ายซึ่งอยู่ในระดับโดเมนระดับที่สาม (Third Domain) 
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รูปที ่6.3 ตัวอย่างระบบชื่อโดเมน                                                                                                       
ที่มา  http://www.krujongrak.com/internet/page10.html, 2557 

 
 ในระบบชื่อโดเมนนั้น หน่วยงาน Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers หรือ ICANN (อ่านว่า eye-can) จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานโครงสร้างชื่อโดเมนระดับ
บนสุด (ส่วนขวาสุดของชื่อ) ซึ่งระบุถึงประเภทขององค์การและ/หรือชื่อประเทศของเครือข่าย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1.  ชื่อโดเมนระดับบนสุด ( Top-Level Domain : TLD) ที่เป็นชื่อย่อของประเภท
องค์การในสหรัฐอเมริกา 

 

ตารางท่ี  1.2  ชื่อโดเมนแทนประเภทขององค์การ 
 
ชื่อโดเมน ประเภทองค์การ ตัวอย่าง 

Com 
องค์กรธุรกิจการค้า (Commercial 
Organization) www.amazon.com 

Edu สถาบันการศึกษา (Educational Institution) www.okstate.edu 

Org 
องค์กรที่ไม่หวังผลก าไร (Non-Commercial 
Organization) www.reporter.org 

Gov องค์กรของรัฐ (Government Organization) www.nasa.gov 
Mil องค์ กรทางทหาร (Military Organization) www.army.mil 

net 
องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย (Network 
Provider)/องค์การธุรกิจ 

www.networksolution.net. 

  
 และเนื่องจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ICANN จึงได้ก าหนดชื่อ
โดเมนขึ้นใหม่โดยมีตัวย่อ ดังนี้ (http://www.icann.org/registranrs/accredited-list.htm) 
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ตารางท่ี 1.3 ชื่อโดเมนแทนประเภทขององค์กร  
 
ชื่อโดเมน ประเภทองค์กร ตัวอย่าง 

Museum 
พิพิธภัณฑ์ (Accredited Museum) และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง www.chicago.art.museum 

Biz องค์การธุรกิจ (Business) www.kcom.biz 

Info 
องค์การที่ให้บริการสารสนเทศ (Information 
Service) www.business.info/ 

Name บุคคล/ครอบครัว (Individual/Family) www.trevor.smith.name 

Pro 
บุคคลผู้เชี่ยวชาญ (Professional) เช่น นัก
กฎหมาย แพทย์ นักบัญชี www.johnsmith.law.pro 

Aero 
บริษัทที่ให้บริการขนส่งทางอากาศ (Air 
Transport Company) www.united.aero 

coop 
หน่วยงานที่ร่วมมือกัน (Network Provider) 
เช่น สหกรณ์ www.united.coop 

 
2. ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นชื่อย่อยของประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา  เช่น 

 
ตารางท่ี  1.4  แสดงชื่อโดเมนแทนประเทศ 
 
ชื่อโดเมน ประเภทองค์การ ตัวอย่าง 

Ca แคนาดา www.yellowpages.ca 
Jp ญี่ปุ่น www.keio.ac.jp 
Uk อังกฤษ www.icdl.open.ac.uk 
Au ออสเตรเลีย www.geko.com.au 
my มาเลเซีย www.upm.edu.my 

  
 ส าหรับชื่อเมนระดับบนสุดของประเทศไทย คือ th และมีโดเมนย่อยแทนประเภทของ
องค์การอยู่ 6 ประเภทดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่  28 ตุลาคม  2548 จาก
http://ntl.nectec.or.th/internet/domainname/WEB) 
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ตารางท่ี  1.5 ชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์การ 
 
ชื่อโดเมน ประเภทองค์การ ตัวอย่าง 

Ac สถาบันการศึกษา www.siamu.ac.th 
Co ธุรกิจการค้า www.thairath.co.th 
Go องค์การของรัฐ www.moe.go.th 
Or องค์การที่ไม่หวังผลก าไร www.nectec.or.th 
Mi หน่วยงานทางทหาร www.navy.mi.th 
net องค์การที่ให้บริการเครือข่าย www.thaisarn.net.th 

 
 ตัวอย่างชื่อโดเมนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ moe.go.th ซึ่ง moe เป็นชื่อโฮสต์

คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย) ส่วน go เป็นชื่อโดเมนย่อยระบุประเภทองค์การเป็นองค์การของรัฐและ 
th เป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดหมายถึงประเทศไทย 

 

การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
 การเชื่อมต่อเพ่ือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา

ทั้งของรัฐและเอกชนจะให้บริการแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากหน่วยงาน
ดังกล่าวแล้วผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้บริการขององค์การที่เรียกว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีจ านวน 18 ราย (ข้อมูล
ล่าสุดศึกษาได้จาก htt://iir.ngi.nectec.or.th/) 
           ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต 2 วิธีการหลัก คือการเชื่อมต่อ
โดยตรง (Direct Internet Access) และการเชื่อมต่อโดยผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม    (Dial-up Access)   
  1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง (Direct Internet Access) การเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตโดยตรงผู้ใช้จะต้องมีคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักหรือแบ็กโบน 
(Backbone) โดยต้องมีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นเกตเวย์ (Gateway) ในการเชื่อมต่อซึ่ง ได้แก่ หรือเร้า
เตอร์ (Router) โดยปกติแล้วการเชื่อมต่อในลักษณะนี้มักเป็นองค์การของรัฐ สถาบันการศึกษาที่
อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้เครือข่ายร่วมกันหรือผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โดยตรง เป็นการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลาจะเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูงแต่ข้อดีก็คือการรับ -

ส่งข้อมูลได้เร็วและมีความน่าเชื่อถือ 
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รูปที ่6.4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต                                                                                                    
ที่มา  http://www.thaigoodview.com/library/contest1/tech04/38/ 

connect.html, 2557 
 

2. การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม (Dial-up Access) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ประเภทนี้จะใช้สายโทรศัพท์ (Telephone Line) ที่ใช้ตามบ้านหรือที่ท างานทั่วไปโดยจะให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรียกว่าโมเด็ม 
(Modulator/Demodulator หรือ  MODEM) เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เครือข่ายที่ให้บริการ เช่น ISP แล้วคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตเสมือนกับ
การเชื่อมต่อโดยตรงข้อดีของการเชื่อมต่อประเภทนี้  คือ ค่าใช้จ่ายจะต่ ากว่าการเชื่อมต่อโดยตรง
เนื่องมาจากมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเช่าคู่สายโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศ 

 
เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranets) และเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranets) 
 ปัจจุบันเกือบทุกองค์การนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประกอบการท าธุรกิจและการให้บริการ
แก่ลูกค้า องค์การเหล่านั้นพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิ ภาพ
มากขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายภายในองค์การ 
 การน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ขององค์การสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท
หลัก ๆ คือ เครือข่ายอินทราเน็ต และ เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต 
 อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์การมีลักษณะคล้ายกับอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ตจะใช้เบราเซอร์เว็บไซต์ และเว็บเพจเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแบบสาธารณะ 
(Public Internet) และเน้นการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่พนักงานในองค์การ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ปฏิทินกิจกรรม คู่มือการใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้บางองค์การยังให้บริการโปรแกรม
เกี่ยวกับการจัดการโครงการ (Project Management) อีเมล์ (E-mail) ห้องสนทนา (Chat Rooms) 
และการประชุมทางไกล (Videoconference) เป็นต้น 
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รูปที่ 6.5 ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 
ที่มา https://supachai52.files.wordpress.com/2013/01/intranet.jpg 

 
 เอ็กซ์ทราเน็ต เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก ซึ่งคือการ
จ านวนมากได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อระหว่างผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย และ
ลูกค้าในการท าธุรกรรมและการดูรายการสินค้าเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น
บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ เช่น Federal Express หรือ FedEx ที่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายอินทราเน็ตส าหรับการตรวจสอบสถานภาพของสินค้าว่าอยู่ ณ ขั้นตอนใดของการ
จัดส่ง หรือวอลมาร์ท (Wal-Mart)  ที่ใช้เอ็กซ์ทราเน็ตกับ Procter & Gamble และโรงงานผลิตสินค้า
อ่ืน ๆ เพื่อตรวจสอบจ านวนสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.6 ระบบเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต                                                                                                             
ที่มา https://sites.google.com/site/saowaneesriburban1/_/rsrc/ 

1454265904690/extranet/extranet_01.jpg, 2557 
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เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW.) 
ในช่วงแรก ๆ การบริการข้อมูลข่าวสารจะส่งถึงกันบนโปรโตคอล Telnet และจะใช้ FTP 

(File Transfer Protocol) เพ่ือการแลกเปลี่ยนส่งไฟล์ ต่อมาในปี ค.ศ.1991 Tim Berners-Lee 
นักเขียนโปรแกรมที่ท างานในสถาบัน CERN ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งยุโรป (European 
Particle Physics Laboratory) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้อินเทอร์เน็ตใช้
งานได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า เว็บเพจ (Web Pages) 
ที่สามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องกันได้ การเชื่อมโยงเอกสารนี้เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์ 
(Hyperlink) ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่อง
เดียวกันหรือต่างเครื่องกันที่อยู่คนละประเทศได้อย่างรวดเร็วกลุ่มของเอกสารที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์นี้รู้จัก
กันโดยทั่วไปว่า World Wide Web (WWW)  หรือ W3 หรือ Web และต าแหน่งของอินเทอร์เน็ตที่
ประกอบไปด้วยเอกสารที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์ เรียกว่า เว็บไซต์ (Websites) 
 เว็บเพจ (Web Pages) คือ เอกสารที่เป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือ ไฮเปอร์มีเดีย 
(Hypermedia) ซึ่งไฮเปอร์มีเดียเป็นสื่อประสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล อาจอยู่ในรูปของ
ข้อความ รูปกราฟิก รูปเคลื่อนไหว หรือเสียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.7 ตัวอย่างเว็บเพจ                                                                                                             
ที่มา http://goodwebway.com/wp-content/uploads/2013/06/ 

ecommerce-13.jpg, 2557 
 

 การสร้างเว็บเพจสามารถใช้ภาษา Hyper Text Markup Language หรือ HTML ซึ่งจะ
ประกอบด้วยชุดของค าสั่งที่เรียกว่า แท็ก (Tags) หรือมาร์กอัป (Markups) ลักษณะของภาษา HTML 
แสดงดังรูปที่ 6.7 
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รูปที ่6.8 ตัวอย่างภาษา HTML                                                                                                        
ที่มา http://megane-koko.blogspot.com/, 2557 

 
 
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์  

 โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ บางครั้งก็เรียกสั้นๆว่า “เบราเซอร์” ซึ่งก็คือโปรแกรมที่ใช้แสดง
ข้อมูลของเว็บเพจโปรแกรมเว็บเบราเซอร์แรกเป็นโปรแกรมที่สั่งโดยใช้ข้อความ (Text Commands) 
และแสดงผลในรูปแบบของข้อความ (Text) เท่านั้น ต่อมาในปี ค.ศ.1993 Marc Andreessen 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) ได้สร้างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ใน
รูปแบบของกราฟิก เรียกว่า Mosaic ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแสดงเอกสารที่อยู่ในลักษณะของ
ข้อความและภาพกราฟิกได้การติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในลักษณะของ GUI (Graphical User Interface) 
ท าให้การใช้งานและแสดงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสะดวก และดึงดูดใจผู้ใช้ ซึ่งต่อมา Andreessen ได้
เป็นผู้หนึ่งในการก่อตั้งบริษัทที่ผลิตโปรแกรมเบราเซอร์ Netscape  Navigator (Shelly, et al., 
1997) โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Internet Explorer 
(IE) และโปรแกรม Netscape Navigator 
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รูปที ่6.9 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์                                                                                         
ที่มา http://www.21.worawut-k.ws/index.php/browser/, 2557 

 

 ส าหรับคอมพิวเตอร์พีดีเอและโทรศัพท์มือถือจะมีเบราเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับ
ใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กเรียกว่า ไมโครเบราเซอร์ (Microbrowser) บางครั้งก็เรียกว่า “มินิเบรา
เซอร์” (Minibrowser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส าหรับพีดีเอ                                                                            
ที่มา https://upload.wikimedia.org/wikipedia, 2557 
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 ข้อมูลที่แสดงบนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ จะมีลักษณะคล้ายหน้าเอกสาร เรียกว่าเว็บเพจ 
(Web Page) โดยหน้าเอกสารหน้าแรกของเว็บเพจที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ใด ๆ จะเรียกว่า 
โฮมเพจ (Home Page) 
 การเข้าไปยังเว็บเพจของเว็บไซต์ใด ๆ ผู้ใช้จะต้องระบุที่อยู่ (Web Address) โดยใช้ 
Uniform Resource Location หรือ URL เพ่ือชี้ไปยังต าแหน่งของแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
บริษัทและองค์การต่าง ๆ นิยมก าหนดชื่อ URL ให้เด่นและจดจ าง่าย เพ่ือประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 URL โดยทั่วไปมีรูปแบบและส่วนประกอบดังนี้ 
 Protocol://domain name/path/ 
 ตัวอย่างเช่น 
  1. http://wwwsiam.edu 
         โปรโตคอล คือ http ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol, ชื่อโดเมน คือ 
www.siam.edu 
  2. http://tpt.nectec.or.th/Project/Nsc/Nsc.htm 
         โปรโตคอล คือ http, ชื่อโดเมน คือ tpt.nectec.or.th ชื่อโฟลเดอร์ คือ 
projects/Nsc และชื่อแฟ้ม คือ nsc.htm 

    3. ftp://bc.siamu.ac.th 
         โปรโตคอล คือ ftp  ซึ่งย่อมาจาก File Transfer Protocol ชื่อโดเมน คือ bc.siamu.ac.th 
 กา ร พิม พ์ที่ อ ยู่ เ ว็ บ ไ ซด์ ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ ละ  http:// ไ ด้  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ด์ 
http://www.google.co.th พิมพ์เพียง www.google.co.th  เท่านั้น 

 
บริการบนอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.11 บริการบนอินเทอร์เน็ต                                                                                                        
ที่มา http://2.bp.blogspot.com/, 2557 
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 บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในท่ีนี้จะยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ส าคัญดังนี้ 

  1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “อีเมล์” (E-mail) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมประจ าวันของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งการส่งและรับ
จดหมายหรือข้อความถึงกันได้ทั่วโลกนี้จ าเป็นจะต้องมีที่อยู่อี เมล์ (E-mail Address หรือ E-mail 
Account) เพ่ือใช้เป็นกล่องรับจดหมาย ที่อยู่ของอีเมล์จะประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน 
คือ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และชื่อโดเมน (Domain Name) ซึ่งเป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรายชื่อ
ของผู้ใช้อีเมล์  โดยชื่อผู้ใช้และชื่อโดเมนจะคั่นด้วยเครื่องหมาย @ (อ่านว่า แอ็ท) ตัวอย่างเช่น 
sriprai@hotmail.com จะมีผู้ใช้อีเมล์ ชื่อ sriprai และมีชื่อโดเมนคือ hotmail.com 
 ในการรับ-ส่งจดหมาย โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
อีเมล์หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Microsoft Outlook Express โปรแกรม Netscape Mail เป็น
ต้น  
 นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับที่อยู่อี เมล์ได้ฟรี จากเว็บไซต์ที่ให้บริการ    
ที่อยู่ อีเมล์ฟรี เว็บไซต์ที่ เป็นที่รู้จัก และ นิยม ได้แก่ www.hotmail.com, www.yahoo.com, 
www.thaimail.com, www.maildozy.com และ www.chaiyo.com เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.12 ตัวอย่างอีเมล์                                                                                                                
ที่มา http://www.online-station.net/event/gameonline/4958, 2557 

 

2. การสนทนาออนไลน์ (Online Chat) การสนทนาออนไลน์ เป็นบริการหนึ่งบน
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคุยโต้ตอบกับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน (Real-Time) การ
สนทนาหรือ Chat (Internet Relay Chat : IRC) ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการ
สนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถใช้รูปกราฟิก รูปการ์ตูนหรือรูปเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
แทนตัวผู้สนทนาได้ นอกจากการสนทนาแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและไฟล์ได้อีกด้วย 
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รูปที ่6.13 การสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft MSN Messenger                                                          

ที่มา http://51010915048.blogspot.com/, 2557 
 

  การใช้งาน IRC ผู้ใช้จะต้องติดต่อไปยังเครื่องที่เป็นไออาร์ซีเซิร์ฟเวอร์ ( IRC Server) ที่
มีการแบ่งห้องสนทนาเป็นกลุ่ม ๆ ที่เรียกว่า แชนเนล (Channel) โดยผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรมเพ่ือใช้
ส าหรับการสนทนา (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต) เมื่อผู้ใช้ติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้
แล้ว ก็จะเลือกกลุ่มสนทนาหรือหัวข้อสนทนาที่สนใจ และเริ่มสนทนาได้ตามความต้องการตัวอย่าง
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น  ICQ (I Seek You) และ Microsoft MSN 
Messenger เป็นต้น 
 การสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันผู้ใช้สามารถใช้สื่อประสม (Multimedia)  
เช่น ไมโครโฟน ล าโพง กล้องวิดีโอ และอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
สนทนาให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของโปรแกรมได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการสนทนาออนไลน์ที่มีคุณภาพ 
เช่น โปรแกรม Microsoft NetMeeting ที่สามารถสนทนากันไปพร้อมๆ กับมองเห็นภาพของคู่
สนทนาได้ด้วย 
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รูปที ่6.14 การสนทนาออนไลน์ด้วย Microsoft NetMeeting                                                                     
ที่มา http://itc.ua/img/ko/2003/26/netmeeting.jpg, 2557 

 
  นอกจากบริการสนทนาที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันบริการโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
หรืออินเทอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Service)  ถือเป็นบริการทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น
ในการติดต่อสื่อสารทั้งในองค์การและส่วนบุคคล การใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารไปยังโทรศัพท์มาตรฐาน
ทั่วไปทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลและ
ต่างประเทศ เทคโนโลยีวอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice Over IP:Volp) นับเป็นบริการสื่อสารออนไลน์ที่มา
พร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้นทั้งภาพและเสียงจึงไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป โปรแกรม VolP 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อการสื่อสารจึงมีบทบาทกับการใช้งานบริการนี้ ตัวอย่างโปรแกรมที่
ใช้ส าหรับอินเทอร์เน็ตโฟนได้แก่ MSN Messenger, Google Talk และ Skype เป็นต้น ส่วนบริษัทที่
ให้บริการด้าน VolP ได้แก่ Dialpad, Net2Phone, WebPhone และ Callserve เป็นต้น 

3. เทลเน็ต (Telnet) เทลเน็ตเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งอยู่ระยะไกล โดยจะใช้การจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก าลังใช้งานอยู่ให้เป็นจอภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระยะไกลเครื่องนั้น การท างานในลักษณะนี้ จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายกรณีที่
ต้องเดินทางไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล การใช้งานเทลเน็ตจะเป็นการแสดงข้อความ
ตัวอักษร (Text Mode) โดยปกติการเข้าไปใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล จ าเป็นต้องมี
รายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ก็มีบางหน่วยงานที่อนุญาตให้เข้าใช้บริการโดยไม่ต้องระบุรหัสผ่าน เพ่ือ
เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วๆ ไป 
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รูปที ่6.15 ตัวอย่างการใช้ Telnet                                                                                                       
ที่มา http://cptd.chandra.ac.th/%5Cselfstud%5Cinternet% 

5Chtm_telnet.htm, 2557 
 

4. การขนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol) การขนถ่ายไฟล์ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า 
เอฟทีพี (FTP) เป็นบริการที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไฟล์จะเรียกว่า เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (FTP Server หรือ FTP Site) 
 ข้อมูลที่ให้บริการขนถ่ายไฟล์จะมีลักษณะหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลสถิติ งานวิจัย 
บทความ เพลง ข่าวสารทั่วไป หรือโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) ที่สามารถดาวน์โหลดและใช้
โปรแกรมฟรี การขนถ่ายไฟล์จาก FTP Server ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจะเรียกว่าการ
ดาวน์โหลด (Download) ในทางตรงกันข้าม การขนถ่ายไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะเรียกว่าการอัปโหลด (Upload) 
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รูปที ่6.16 การดาวน์โหลดและอัพโหลด                                                                                             
ที่มา  http://www.justusers.net/articles/download/idm/idm.htm, 2557 

 

 ในบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการขนถ่ายไฟล์จะให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีบัญชี
รายชื่ออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการขนถ่ายไฟล์จ านวนมาก
อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะไม่อนุญาตให้ขนถ่ายไฟล์ทั้งหมดก็ตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.17 การขนถ่ายไฟล์ (FTP)                                                                                                      

ที่มา http://www.copycddvd.com/uploadfile, 2557 
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 ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ก าลังเข้ามามีบทบาทกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกบริการบนอินเทอร์เน็ตนี้ว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)” 
  5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในโลกยุคดิจิทัล การซื้อสินค้าและบริการ
ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะรูปแบบเดิม ๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องเดินทางไปยังผู้จ าหน่ายสินค้าและให้บริการเท่านั้น แต่
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันและ
การด าเนินธุรกิจ ในอดีตนั้นผู้ซื้อเดินทางไปที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า หากน ารถไปเองก็ต้องหาที่
จอดรถ ซื้อสินค้าเฉพาะในเวลาที่ร้านค้าเปิดให้บริการ ใช้เวลาในการส ารวจสินค้าและ ราคา 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด จะต้องเบียดเสียดกับลูกค้าจ านวนมาก เข้าแถวรอรับบริการ แต่ใน
ปัจจุบันการซื้อสินค้าและบริการมีทางเลือกอ่ืน นั่นคือ การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ซึ่งอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ซื้อสินค้าได้จากที่บ้านหรือที่ท างานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคัดเลือกและ
เปรียบเทียบราคาสินค้าได้จากทุกมุมโลก เพียงแต่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ/หรือบัตรเครดิตก็
สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ ท าให้หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนประตูที่เปิดสู่ร้านค้าทั่วโลก ทั้งนี้
เนื่องมาจากการท าการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกกันทั่วไปว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce: EC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.18 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                                                                                                                                          
ที่มา fatmee329.blogspot.com, 2557 

 
   5.1 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce หรือ E-Commerce) บางครั้งเรียกกันว่า “การค้าอิเล็กทรอนิกส์” มีผู้ที่ให้ค าจ ากัด
ความที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
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 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการ
ด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (http://www.depthai.go.th.theco_basic.shtml) 
 ศูนย์พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Resource Center : ECRC) ให้
นิยามพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการท า “การค้า” ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยค าว่าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ ไป
จนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน (http://www.ecommerce.or.th/e-quide/index.html) 
 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) (1998) ให้ค าจ ากัด
ความว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท าธุรกิจที่จะ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และครอบคลุมรูปแบบ
ทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล 
และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์การ (http://wwwecommerce.or.th/faqs/faq1-
1.html) 
 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) (1998) ให้ค าจ ากัดความว่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์
และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (http://www.thai.netfanofkyoko/ecommercehtm) 
 สุรางคณา แก้วจ านง นิยามพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นการด าเนินการทางพาณิชย์โดย
อาศัยสื่อ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 1) การติดต่อทาง
คอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย เช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีไอ (EDI) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (E-mail) การสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล และ 2) การติดต่อผ่านทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
เ ช่ น  โ ท ร เ ล ข โ ท ร ส า ร  (http://wwwnectecorth/courseware/pdf-documents/it-law/e-
commerce-law pdf) 
 กุปต้า (Gupta , 2000:217) ให้ความหมายว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กระบวนการ
ของการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้า บริการ และสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางอินเทอร์เน็ต 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท าธุรกรรมทุก
รูปแบบ (การซื้อขายสินค้า บริการ การช าระเงิน การโฆษณา และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ปัจจุบันยังมีรูปแบบการท าธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และพีดีเอ (PDA) หรือที่เรียกว่า 
Mobile  E-commerce เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ และ หักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ การสั่งซื้อ
สินค้าและบริการ การดาวน์โหลดเกม เป็นต้น 
 นอกจากค าว่า E-Commerce แล้วยังมีค าว่า E-Business หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่
คนจ านวนมากเข้าใจว่า E-commerce และ E-Business มีความหมายเดียวกันและใช้แทนกันได้ แต่
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ในความเป็นจริงแล้วความหมายของทั้งสองค าจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียว ค าว่า E-Business จะมี
ความหมายที่กว้างกว่า โดยหมายถึง การด าเนินธุรกรรมทุกขั้นตอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วน
หน้าร้าน (Front Office) และหลังร้าน (Back office) ในขณะที่ E-Commerce จะเน้นการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ E-Commerce เป็นส่วนหนึ่ง
ของ E-Business นั่นเอง 
  5.2 ความส าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องมากจากอัตราการเติบโตของการใช้
อินเทอร์เน็ตและการเพ่ิมขึ้นของเว็บไซด์ทางธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่องท าให้การประกอบธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตเป็นช่วงทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ การแข่งขันการค้าเสรีและ
ระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ “ความเร็ว” ทั้งการน าเสนอสินคาและการ
ให้บริการ การใช้ต้นทุนที่ต่ า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ส่งผลให้การท าการค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 
  5.3 ประเภทของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้การขยายตลาดของสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การ
จ าแนกประเภทของธุรกิจ สามารถพิจารณาจากประเภทของสินค้าหรือบริการ ประเภทของ
อุตสาหกรรม (อาหาร สุขรูป) หรืออาจจ าแนกตามประเภทของลูกค้าว่าเป็นลูกค้ารายย่อยหรือเป็น
องค์การธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถจ าแนกประเภทของธุรกิจได้จากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

5.3.1 ธุรกิจแบบบริคและมอร์ต้า (Brick and Mortar Business) เป็นธุรกิจ
แบบดั้งเดิมที่มีสถานที่จ าหน่าย เช่น ร้านค้า แต่จะไม่มีการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่
จะเป็นในลักษณะนี้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจบริคและมอร์ต้าจึงมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า 

5.3.2 ธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า (Click and Mortar Business) เป็นธุรกิจที่มี
มอร์ต้าแบบบริคและมอร์ต้า รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติบางธุรกิจ
แบบคลิกและมอร์ต้ามีเพียงเว็บไซต์ที่น าเสนอสินค้า และระบุสถานที่จัดจ าหน่าย และมีธุรกิจ จ านวน
มากที่มีเว็บไซต์เพ่ือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตัวอย่างธุรกิจประเภทนี้ เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภัตตาคารเอสแอนด์พี เป็นต้น 
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รูปที่ 6.19 ตัวอย่างธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า                                                                                         
ที่มา www.se-ed.com 2557 

 
5.3.3 ธุรกิจแบบคลิกและคลิก (Click and Click Business) เป็นธุรกิจไม่มี

สถานที่หรือร้านค้าเพ่ือการจ าหน่ายสินค้า ผู้ซื้อไม่สามารถที่จะเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าได้ เนื่องจาก
ร้านค้ามีเฉพาะบนเว็บเท่านั้น ถึงแม้ว่าธุรกิจคลิกและคลิกจะมีสถานที่ท าการและคลังสินค้าก็ตาม แต่
การติดต่อทางธุรกิจกับลูกค้าจะด าเนินการผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ตัวอย่างธุรกิจประเภทนี้ เช่น  
amazon.com และ misslily.com เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.20 ตัวอย่างธุรกิจแบบคลิกและคลิก                                                                            
ที่มา www.flowerclick.net, 2557 

 

 หากจะพิจารณาจากหมวดหมู่ของสินค้าและการให้บริการหลัก ๆ สามารถแบ่งประเภท
ของธุรกิจได้ ดังนี้ (http://www.ecommerce.or.th/faqs/faq1-1html) 
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1. ธุรกิจการสื่อสาร  เป็นธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตตัวอย่างเช่น การโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการประชุมทางไกล 

2. ธุรกิจการโฆษณา  เป็นการใช้ เว็บเพจบนอินเทอร์ เน็ตเป็นสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ท าให้ข้อมูลส่งถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ (Banner) ระหว่างธุรกิจด้วยกัน 

3. ธุรกิจการซื้อและจัดส่งสินค้า เป็นการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะข้อมูลทั้งที่ เป็น
ดิจิทัล และไม่อยู่ในรูปของดิจิทัล การจัดส่งสินค้าที่เป็นดิจิทัลสามารถจัดส่งผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยให้
ผู้ซื้อดาวน์โหลด ช่วยให้การจัดส่งสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. ธุรกิจการศึกษาทางไกล  เป็นธุรกรรมที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ผู้เรียน
สามารถศกึษาได้จากทุกที่ และทุกเวลาที่ต้องการ สามารถทบทวนบทเรียนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยัง
สถานศึกษา 

5. ธุรกิจฐานข้อมูลออนไลน์  เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านข้อมูล และ สารสนเทศผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น ข่าวสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงข้อมูลการสมัครงาน 

6. ธุรกิจการประมูลสินค้า  เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อก าหนดและแข่งขันราคา
สินค้าด้วยตนเอง เช่น ebay และ mWeb เป็นต้น 

7. ธุรกิจศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการซื้อขายสินค้าและให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการวบรวมสินค้าต่าง ๆ จากผู้ที่ต้องการขายสินค้าให้ผู้ซื้อได้เลือกสินค้าที่
หลากหลาย มีลักษณะคล้ายกับศูนย์แสดงสินค้า 

8. ธุรกิจด้านการเงิน เเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อและท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
การเงิน เช่น บัตรเครดิต บัตรสมาร์ทการ์ด การสอบถามข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น 

9. ธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นการให้ข้อมูลและท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจองตั๋ว เครื่องบิน โรงแรม และรถยนต์ 

10. ธุรกิจซื้อขายหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์  
  5.4 ผลการส ารวจจ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากการ
ส ารวจข้อมูลเดือนมิถุนายน 2548 ของนิตยสาร E-Commerce พบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามลักษณะประเภทโดเมนเนม มีดังนี ้
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ตารางท่ี 1.6 จ านวนผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

โดเมนเนม จ านวนเว็บไซต์ ร้อยละ 
.co.th 194 9.58 
.com 1,481 73.10 
.net 125 6.17 
.biz 12 0.59 
อ่ืน ๆ 173 8.54 
รวม 1,973 100.00 

 
 นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลอันดับเว็บไซต์ยอดนิยมจาก Truehits.net (นิตยสาร 

E-Commerce เดือนกรกฎาคม 2548) พบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เดิม ๆ โดย 5 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม ประกอบด้วย Sanook.com, kapook.com, manager.co.th, 
mthai.com และ pantip.comcafe 
 จากการส ารวจของนิตยสาร E-Commerce (กรกฎาคม) เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต นิยมซื้อ บนเว็บไซต์พบว่า สินค้า/บริการที่ได้รับความนิยม 5 อันดับแรก คือ หนังสือ 
(ร้อยละ 41.9), ซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 16.9) การสั่งจองบริการต่าง ๆ (ร้อยละ 16.8), ภาพยนตร์ (ร้อย
ละ 15.8) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 14.8) 
   5.5 รูปแบบของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  การจ าแนกรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจ าแนกตามลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินงานระหว่างองค์การและบุคคลได้
หลายประเภท ในที่นี้จะจ าแนกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

5.5.1 ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) หรือ B-to-B หรือ B2B 
เป็นการท าธุรกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นให้บริการกับลูกค้าที่เป็นองค์การธุรกิจด้วยกัน  
เช่น ผู้ผลิต-ผู้ผลิต ผู้ผลิต-ผู้ส่งออก ผู้ผลิต-ผู้น าเข้า และผู้ผลิต-ผู้ค้าส่ง การท าธุรกิจลักษณะนี้เป็นการ
ท าธุรกรรม (การส่งออกหรือน าเข้าสินค้า) จ านวนมาก มีมูลค่าของการซื้อ-ขายสินค้าและบริการสูง 
รูปแบบการช าระเงินส่วนใหญ่จะผ่านธนาคาร ตัวอย่างการด าเนินงานในประเทศไทย  ได้แก่ 
http://www.foodmarketexchange.com ซึ่งท าหน้าที่เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Marketplace) ของอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
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รูปที่ 6.21 ตัวอย่างธุรกิจแบบ B2C 
ที่มา www.FoodMarketExchange.com, 2557 

 
    5.5.2. ธุรกิจกับลูกค้า (Business to Customer) หรือ B-to-C หรือ B2C  
เป็นการท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ขายที่เป็นองค์การธุรกิจกับผู้ซื้อหรือลูกค้าแต่ละคน
อาจเป็นการค้าปลีกแบบล็อตใหญ่หรือเหมาโหล หรือแบบขายปลีกที่มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าจ านวน
ไม่สูง รูปแบบการช าระเงินส่วนใหญ่จะผ่านระบบบัตรเครดิต การค้าในลักษณะนี้อาจมีการพัฒนาเป็น
แบบ B2B ได้ในอนาคต สินค้าที่จ าหน่ายอาจเป็นสินค้าที่จับต้องได้ เช่น หนังสือ ดอกไม้ 
เครื่องประดับ  และของเล่น เป็นต้น หรือจะเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่น เพลง ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อขายหุ้น และธนาคาร
อ อ น ไ ล น์  เ ป็ น ต้ น  ตั ว อ ย่ า ง ธุ ร กิ จ แ บ บ B2C ไ ด้ แ ก่  http://www.thaigem.com, 
http://www.pizza.co.th และ http://www.chulabook.com 
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รูปที่ 6.22 ธุรกิจกับลูกค้า  
ที่มา http://themecraft.net/, 2557 

 

5.5.3 ธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government) หรือ B to G หรือ B2G  
เป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจเอกชนกับภาครัฐ ได้แก่ การประมูลออนไลน์ (E-
Auction) และการจัดซื้อ-จัดจ้าง (E-Procurement) ตัวอย่างเช่น http://www.moc.go.th และการ
จดทะเบียนการค้าและการน าสินค้าเข้าออกโดยใช้อีดีไอ (Electronic Data Interchange : EDI) ผ่าน
กรมศุลกากร เช่น http://wwwcustoms.to.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.23 การจดทะเบียนการค้า  
ที่มา http://www.custom.go.th, 2557 
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    5.5.4  ลูกค้ากับลูกค้า (Customer to Customer) หรือ C to C หรือ 
C2C  เป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนและซื้อ -ขาย
สินค้าอาจท าผ่านเว็บไซต์ เช่น การประมูลสินค้า ซึ่งผู้ค้าแต่ละคนจะน ามาฝากขายไว้กับเว็บไซต์ที่
ให้บริการตั วอย่ า งการด า เนินธุ รกิ จประเภทนี้  เช่น  http://www.ebay.com และ 
http://wwwpramool.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.24 การประมูลสินค้า  
ที่มา http://www.pramool.com, 2557 

 
    5.5.5 ภาครัฐกับประชาชน (Government to Customer) หรือ G to C 

หรือ G2C กิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า แต่เน้น
การให้บริการกับประชาชนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ตัวอย่างของการ
ด าเนินธุรกรรมที่ภาครัฐให้กับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การค านวณและช าระภาษี
ออนไลน์ ของกรมสรรพากร  (http://www.rd.go.th)  และงานบริ การด้ านทะ เบี ยนจอง
กระทรวงมหาดไทย (http://mahadthai.com) เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.25 การค านวณและช าระภาษีออนไลน์  
ที่มา http://www.rd.go.th, 2557 
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 นอกจากรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบอ่ืน ๆ อีก เช่น ธุรกิจกับพนักงานหรือลูกจ้าง (Business to Employee) หรือ B 
to E หรือ B2E เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์การที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้หวังรายได้ทางการค้าเป็นหลัก แต่ต้องการเพ่ิมผลก าไร
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานแบบไร้กระดาษ และการ
ฝึกอบรมออนไลน์ เป็นต้น 
   5.6 โครงสร้างของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างหลักของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้เกิดการค้าขายบนเว็บไซต์มี ดังนี้ 

5.6.1 หน้าร้าน (Storefront) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการค้า
แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดของร้านค้า รวมถึงระบบค้นหาข้อมูล
สินค้า นโยบายการค้าและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งส่วนหน้าร้านนี้จะต้องมีการออกแบบที่ดีให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.26 ตัวอย่างหน้าร้าน                                                                                                                  
ที่มา  www.citysoft.co.th, 2557 

 

5.6.2 ระบบตะกร้ารับค าสั่งซื้อ (Shopping Cart System) เป็นระบบที่
ต่อเนื่องจากหน้าร้าน เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า โดยคลิกที่ข้อความ “สั่งซื้อ” หรือสัญลักษณ์รูป
ตะกร้า หรือรถเข็น ก็จะปรากฏรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการในหน้าตะกร้า พร้อมกับค านวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการสินค้าหรือปริมาณที่สั่งได้ หากลูกค้าตัดสินใจ
เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการช าระเงินต่อไป 
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รูปที่ 6.27 ตัวอย่างระบบตะกร้ารับค าสั่งซื้อ                                                                                        
ที่มา http://ladysinorita.blogspot.com/2012/08/assignment10-web-application.html, 

2557 
 

5.6.3 ระบบการช าระเงิน (Payment System)  การค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการช าระเงินหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การช าระด้วยบัตร
เครดิต การส่งผ่านธนาณัติ เป็นต้น ซึ่งผู้ขายจะต้องมีทางเลือกให้กับลูกค้าหลายทางเลือก เพ่ือความ
สะดวกของลูกค้า ทั้งนี้หากลูกค้าไม่พอใจกับวิธีช าระเงินของร้านค้าก็อาจจะไม่สั่งซื้อสินค้าและบริการ 
โดยวิธีการช าระเงินในแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้า
ด้วย เช่น การช าระเงินในแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องพิจารณาถึงกลุ่ม
ลูกค้าด้วย เช่น การช าระเงินโดยบัตรเครดิตนิยมในกลุ่มผู้ซื้อชาวต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป อ เมริกา 
และญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นหากร้านค้ามีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างประเทศก็ควรมีวิธีการช าระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตเป็นทางเลือกด้วย ซึ่งการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ร้านค้าต้องติดต่อกับธนาคาร เพ่ือ
ขอเป็นร้านค้าบัตรเครดิต หากมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าช าระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมีการส่งข้อมูลหมายเลข
บัตรเครดิตไปตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งนั้น โดยการส่งข้อมูลบัตรเครดิตจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นมาขโมยไปใช้ได้ วิธีที่นิยมใน
ปัจจุบันจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่า Secure Socket Layer : SSL 
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รูปที่ 6.28 ตัวอย่างระบบการช าระเงิน                                                                                                   
ที่มา https://www.paysbuy.com/help-detail-56.aspx, 2557 

 

5.6.4 ระบบสมัครสมาชิก (Member System) เป็นการบันทึกข้อมูล
ลูกค้าท่ีต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือรับข่าวสาร รวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า เพ่ือประโยชน์ในการจัดส่ง
ข้อมูลและสินค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ร้านค้ายังสามารถน าข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในระบบ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ได้อีกด้วย 

5.6.5 ระบบขนส่ง (Transportation System) เป็นระบบการจัดส่งสินค้า
ให้ถึงลูกค้า โดยต้องมีทางเลือกหลายทางให้กับลูกค้าเช่นเดียวกับวิธีช าระเงิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้าว่าต้องการได้รับสินค้าในระยะเวลาเท่าใด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละวิธีจะไม่
เท่ากัน และปัจจุบันร้านค้าไม่จ าเป็นต้องส่งสินค้าเอง อาจให้บริษัทขนส่งสินค้า เช่น EMS, DHL, 
FedEx และ UPS จัดการให้ ซึ่งร้านค้าต้องมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทขนส่ง เพ่ือความสะดวกใน
การค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย 

5.6.6 ระบบติดตามค าสั่งซื้อ (Order Tracking system) เป็นระบบ
ติดตามค าสั่งซื้อของสินค้า โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ลูกค้าจะได้หมายเลขค าสั่งซื้อ (Order 
Number) หากลูกค้าต้องการทราบว่าสินค้าที่สั่งอยู่ในขั้นตอนไหน ก็สามารถใช้หมายเลขดังกล่าวไป
ตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ และจะมีการรายงานผลการด าเนินการให้กับลูกค้าทราบ เช่น อยู่
ระหว่างการผลิต การจัดส่ง ณ สถานที่ใดและสถานการณ์รับสินค้าแล้ว เป็นต้น โดยระบบนี้จะท าให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและม่ันใจว่าจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน 
   5.7 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    5.7.1 การค้นหาข้อมูล ขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูล
สินค้าท่ีต้องการ แล้วน าข้อมูลสินค้าแต่ละร้านค้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยเครื่องมือที่ลูกค้าใช้
ในการค้นหาเว็บไซต์ที่นิยม คือ เครื่องมือค้นหา หรือที่ เรียกว่า Search Engines เช่น 
http://www.google.com, http://www.yahoo.com เป็นต้น ดังนั้นประเด็นที่ส าคัญส าหรับร้านค้าคือ 
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจโฆษณาโดยใช้แบนเนอร์การแลกเปลี่ยนลิงค์ 
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และการลงทะเบียนกับ Search Engines ส่วนเว็บไซต์ของร้านค้าก็เช่นเดียวกันต้องมีการออกแบบให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
    5.7.2 การสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะน ารายการ
สินค้าที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า และจะมีการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายการสินค้าและปริมาณที่สั่งได้ 
    5.7.3 การช าระเงิน เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ ในขั้นถัดมาจะ
เป็นการก าหนดวิธีการช าระเงิน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน 

    5.7.4 การส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้าก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะ
เข้าสู่การเลือกวิธีขนส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัท
ขนส่งสินค้า หรือการส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง การให้หมายเลขเพ่ือไปรับ
สินค้าหรือบริการปลายทาง เป็นต้น 
    5.7.5 การให้บริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 
ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะมีการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ด 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.29 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                               
ที่มา http://lms.mju.ac.th/courses/165/locker/ch_01_001_introl.html, 2557 

 
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 
 ในยุคปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการด าเนินการต่างๆ ภายในองค์กรอย่าง
มากมายซึ่งการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการด าเนินงานขององค์กรมีด้วยกันหลากหลายด้าน ทั้งในด้าน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการสืบค้นข่าวสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ 
และเวลาซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันได้ทั่วโลกด้วยเหตุนี้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลายด้าน 
ดังนี้ 
  1. ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกโดยในปัจจุบันการเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมากมาย
ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)ที่มีความเร็วในการรับ – ส่งข่าวสาร
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ข้อมูลถึงกันได้มากกว่าการรับ – ส่งทางไปรษณีย์ปกติ และการสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ 
เรียกว่า แชท (Chat) ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถคุยโต้ตอบกับทุกคนได้จากทุกมุมโลกนอกจากการ
สนทนาระหว่างกันแล้วทุกคนยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และไฟล์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
  2. ด้านการท าธุรกิจออนไลน์ ในปัจจุบันมีร้านค้า และบริษัทต่าง ๆมากมายที่ก าลัง
สนใจท าธุรกิจขายของออนไลน์หรือการท าการตลาดออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการท าธุรกิจการ
ซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ที่ลงทุนไม่สูงมากหนักเหมือนกับการท าการตลาดแบบเดิมที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูงซึ่งบริษัทผู้ขายสินค้าสามารถท าการซื้อ – ขายสินค้า
กับผู้ซื้อได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วผู้ซื้อยังสามารถช าระเงิน และค่าจัดส่งสินค้าได้
หลายช่องทางทั้งทางการโอนเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ Pay Pal Visa หรือผ่านทางตู้ ATM แล้ว
ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเก็บเงินปลายทางก็สามารถท าได้ 
  3. ด้านการศึกษา และวินัย ในยุคสังคมสารสนเทศสถาบันการศึกษาต่าง ๆทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิด
การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมายโดยมีการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านการศึกษา และการวิจัยต่าง ๆระหว่างสถาบันการศึกษาขึ้นเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกลและมีการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเป็นบทความวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆในหลากหลายสาขาผู้สนใจ
สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุดเสมือนจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางด้านวิชาการต่างๆ จึงก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งในยุค
สังคมสารสนเทศอินเทอร์เน็ตถือเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งผู้ใช้งานทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมโลก 
  4. ด้านข้อมูลข่าวสาร ในสังคมยุใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องรู้จัก
แสวงหาขอ้มูลข่าวสารอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาตนเองให้รู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันเหตุการณ์ก้าว
ทันโลกซึ่งความรู้และสารสนเทศถือเป็นพลังงานคิดในการอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งสังคมในยุคนี้
จะมีการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายจึงท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงกัน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
อีกทั้งสังคมในยุคนี้ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงช่วยอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ทุกคนทั่วโลกที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
และเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบโลกผ่านทางเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  5. ด้านกาหารงานและสมัครงานปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งสังคมในยุคนี้มีผู้หางานสนใจที่จะหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
ในการสืบค้น และสมัครงานกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการสมัครงาน
ทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว และหลายหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการหางานจาก
รูปแบบการสมัครงานแบบปกติซึ่งผู้สมัครงานต้องเข้าไปสมัครงานด้วยตนเองยังบริษัทที่ผู้สมัคร
อยากจะท างานด้วยด้วยเหตุนี้จึงท าให้เสียเวลาในการเดินทางทั้งวันเพ่ือสมัครงานเพียงบริษัทเดียวแต่
ในปัจจุบันการสมัครงานได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้สมัครงานสามารถ
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สืบค้นงานได้จากแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานหากผู้สมัครงานต้องการสมัคร
งานเว็บไซต์ใดก็เพียงแต่ส่งใบสมัครงานหรือฝากเรซูเม่กับเว็บไซด์จัดหางานนั้ น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะมี
วิธีการและขั้นตอนการสมัครงานง่าย ๆ สะดวก ไม่ยุ่งยากเนื่องจากผู้สมัครงานจะใช้เวลาในการสมัคร
งานทางอินเทอร์เน็ตในเวลาที่ไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จและเพียงชั่วพริบตาใบสมัครงานก็ถึง
ผู้ประกอบการ หรือ บริษัทจัดหางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทันที 
  6. ด้านความบันเทิง ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเอ
ราหลากหลายด้านทั้งทางด้านความบันเทิง (Entertain) ซึ่งถือว่าเป็นบริการด้านหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์
ออนไลน์ ดูรายการทีวีออนไลน์ฟังรายการวิทยุออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น ซึ่งทุกคนสามารถ
เลือกใช้บริการเพ่ือความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่โดยทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 

การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์ 
 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่มีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก 

การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ถ้าผู้ใช้ไม่ทราบที่อยู่ของเว็บไซด์ก็สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลโดยใช้
บริการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลที่ต้องการเป็นเรื่องที่กระท าได้
สะดวกและรวดเร็ว การพัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยสืบค้นแหล่งข้อมูลที่เรียกว่า (Search Engine) ช่วยให้
การค้นหาทั้งในรูปของข้อความและกราฟิกกระท าได้โดยง่าย เว็บไซต์ที่ช่วยส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
 google.co.th,altavista.com,lycos.com,excite.com,hotbot.com,webcrawler.co
m, ask.com,  infoseek.com,  yahoo.com , northernlight.com เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิค
และข้ันตอนในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ 
  1. วางแผนการหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งต้องรู้ให้แน่ชัดว่าต้องการอะไร 
  2. ใช้เครื่องมือค้นหาเว็บไซด์แบบสารบบ (Directory) ส าหรับการค้นหาหัวข้อ เช่น 
yahoo.com  looksmat.com และใช้เครื่องมือค้นหาทั่วไป ถ้าไม่ทราบหัวข้อเรื่อง หรือในกรณีที่สิ่ง
ที่ต้องการค้นหาเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมาก 
  3. ถ้าเครื่องมือค้นหาแบบเดียวให้ผลไม่สมบูรณ์ให้ใช้เครื่องมือค้นหาอ่ืน ๆ ด้วย 
เนื่องจากว่าเครื่องมือค้นหาแต่ละแบบจะครอบคลุมเว็บไซต์แตกต่างกัน 
  4. ระบุค านามเพ่ือการค้นหาให้เฉพาะเจาะจงมากที่สุด เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ส่วน
ใหญ่จะไม่อ่านค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค าสันธาน 
  5.  ให้แก้ไขค าหลัก (Keywords) ด้วยเครื่องหมาย + (รวม) และ – (ไม่รวม) ซึ่ง
เครื่องหมาย +  จะหาข้อมูลที่มีกลุ่มค าตรงกับที่ผู้ใช้ระบุไว้ ส่วน – จะหาข้อมูลที่มีค าที่ผู้ใช้ระบุค า
เดียวโดยไม่รวมค าอ่ืน ๆ 
  6. การค้นหาวลี โดยการใส่เครื่องหมาย “---“ จะให้ผลการค้นหาที่ดีกว่าการค้นหา
ด้วยการใส่ค าหลักหลาย ๆ ค าที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และควรให้เครื่องหมาย “---“ ควบคู่กับ + หรือ – 
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  7. ใช้เครื่องหมาย * ช่วยในการค้นหา เช่น  retriev* แทนการค้นหาค า retrieve, 
retriever, retrieval 
  8.  พิมพ์ค าค้นหาเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 
  9.  ให้ใส่หัวเรื่องหลักไว้ในส่วนต้นของการค้นหา เนื่องจากเครื่องมือค้นหาจะค้นหา
จากค าแรกก่อน 
  10. ให้ป้อนค าค้นหาข้อมูลส่วนที่สนใจให้ได้ค าตอบเพียงไม่กี่ข้อ จากนั้นให้ใช้ค าถาม
เดียวกันค้นหาจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.30 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาข้อมูล                                                                                       
ที่มา naiisuwatchaii.blogspot.com, 2557 

 
เว็บเพจศูนย์รวม (Portal Web Page) 
 เว็บเพจศูนย์รวม เป็นเว็บไซด์ที่รวมการให้บริการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องมือ
ค้นหา (Search Engines), ฟรีอีเมล์ (Free E-mail) ห้องสนทนา (Chat Rooms), ข่าวสาร (News), 
เนื้อท่ีเว็บไซต์ส่วนตัว (Free Personal Web) และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 เว็บศูนย์รวมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น yahoo.com , msn.com และ google.com ส่วน
เว็บศูนย์รวมของไทย เช่น ocatcha.co.th, web.co.th, sanook.com, pantip.com, mthai.com, 
kapok.com,  hunsa.com,shine.com เป็นต้น 
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รูปที ่6.31 ตัวอย่างเว็บศูนย์รวม (Portal Web)                                                                                     

ที่มา slideplayer.in.th, 2557 
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บทสรุป 
 
 ในบทนี้ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
ของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และธุรกิจเชิงพาณิชย์ ได้กลายเป็นนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ช่วยย่อโลกของเราให้เล็กลง ช่วยให้มนุษย์เราสามารถสื่อสารและใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายใยแมงมุมแห่งนี้ได้อย่างมากมายมหาศาล รวมถึงเครือข่ายอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตที่น า
โครงสร้างพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ ท าให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างองค์กรได้
ภายใต้ระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้บทบาทส าคัญของอินเทอร์เน็ตและเว็บยังได้
ก่อให้เกิดธุรกรรมบนเว็บในรูปแบบต่าง ๆ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็มีอยู่หลายวิธี ให้เลือกใช้งาน
ตามความเหมาะสม 
 อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อสื่อสารด้วย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 ประเทศไทยได้ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในลักษณะการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์       
(E-mail) โดยปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology  หรือ AIT) ได้ติดต่อขอรับบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียตามโครงการ 
IDP ซึ่งการเชื่อมโยงในขณะนั้นจะใช้สายโทรศัพท์ ซึ่งส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับ
เครือข่ายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด (UUNET Technologies Co., Ltd.) 
ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีเดียวกัน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ขอเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทเน็ต (THAINET) 
 ในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National 
Electronics and Computer Technology Center หรือ NECTEC) ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสาร 
(Thai Social/Scientific Academic and Research Network หรือ ThaiSARN) ซึ่งต่อมาได้ต่อกับ
เครือข่ายของยูยูเน็ต และในปัจจุบันไทยสารเชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ  
 การเชื่อมต่อเพ่ือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนจะให้บริการแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากหน่วยงาน
ดังกล่าวแล้วผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้บริการขององค์การที่เรียกว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP) ตัวอย่างชื่อโดเมนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
moe.go.th ซึ่ง moe เป็นชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย) ส่วน go เป็นชื่อโดเมนย่อยระบุ
ประเภทองค์การเป็นองค์การของรัฐและ th เป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดหมายถึงประเทศไทย 
 ในปัจจุบันยังมีรูปแบบการท าธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และพีดีเอ (PDA) หรือ ที่เรียกว่า 
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Mobile E-commerce เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ และหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ การสั่งซื้อสินค้า
และบริการ การดาวน์โหลดเกม เป็นต้น 
 นอกจากค าว่า E-Commerce แล้วยังมีค าว่า E-Business หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่
คนจ านวนมากเข้าใจว่า E-commerce และ E-Business มีความหมายเดียวกันและใช้แทนกันได้ แต่
ในความเป็นจริงแล้วความหมายของทั้งสองค าจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียว ค าว่า E-Business จะมี
ความหมายที่กว้างกว่า โดยหมายถึง การด าเนินธุรกรรมทุกขั้นตอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วน
หน้าร้าน (Front Office) และหลังร้าน (Back office) ในขณะที่ E-Commerce จะเน้นการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ E-Commerce เป็นส่วนหนึ่ง
ของ E-Business นั่นเอง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 

ตอนที่ 1 จงใช้เครื่องหมาย  วงตรงค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
1. ความหมายของอินเทอร์เน็ตข้อใดถูกต้อง 
 ก.  เป็นเครือข่ายขนาดกลาง     
 ข.  เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก 

 ค.  เป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์เท่านั้น    
 ง.  เป็นอุปกรณ์ต่างๆและกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และ  
  ซอฟต์แวร์   
 จ. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ 
2. การเชื่อมโยงเพ่ือย้ายเอกสารไปยังแหล่งที่ตั้งผ่านลิงค์ที่คลิกลงไป เรียกว่าอะไร 
 ก.  HTML    
 ข.  Web Browser 
 ค.  Hyperlink    
 ง.  XHTML    
 จ. Router 
3. โปรแกรมท่องเว็บตัวแรก ที่น าเสนอข้อมูลแบบกราฟิกได้ คือโปรแกรมใด 
 ก. Internet Explorer   
 ข. Firefox 
 ค. Mosaic    
 ง. Chrome   
 จ. Safari 
4. http://www.udru.ac.th ย่อมาจากอะไร 
 ก.  นิติบุคคล    
 ข.  สถาบันการศึกษา 
 ค.  หน่วยงานทหาร     
 ง.  บุคคลทั่วไป    
 จ.  หน่วยงานราชการ 
5. เว็บไซต์ YouTube เกี่ยวข้องกับสิ่งใด 
 ก.  Instant Messaging   
 ข.  Streaming Media 
 ค.  Cookies    
 ง.  Bot    
 จ.  Messenger 
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ตอนที่ 2  จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. อินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคนี้มากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3. ผู้เรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือด าเนินธุรกรรมอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

4. จงบอกความแตกต่างระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และ เอ็กซ์ทราเน็ต 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5. แนวคิดของเครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web เกิดข้ึนจากอะไร 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ตอนที่ 3  กิจกรรมฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข่าว  
1. จงเลือกเว็บไซต์ที่ประทับใจ 1 เว็บไซต์ Print Screen หน้าเว็บ ท าการวิจารณ์เว็บไซต์ พร้อมทั้ง

บอกข้อดี 5 ข้อ และ ข้อเสีย 5 ข้อ  และส่งเข้า e-mail ผู้สอน 
2. เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น หรือ Social ที่ได้รับความนิยม Top5 ตามนิยามที่กล่าวไว้ว่า “Post 

Comment Like & Share อย่างมีสติ และ ระมัดระวัง” พร้อมทั้งสรุปส่งเข้า e-mail ผู้สอน  
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิาร 
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  

  ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมหรือค าสั่งที่ท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลอดจนควบคุมการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) เป็นชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน 
เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System หรือ DOS), Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP, Linux และ UNIX เป็นต้น 

  1.2 ตัวแปลภาษา (Translator) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการแปลภาษาระดับสูง เพ่ือแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา 
ภาษาระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึง
สามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้  
 ภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาทุกภาษาจะต้องมีตัวแปลภาษาส าหรับแปลภาษา ภาษา
ระดับสูงซึ่งเป็นทีรู่้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก และภาษาซี เป็นต้น 
 ดังนั้นในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน จึงจ าเป็นต้องมีตัวกลางที่ท าหน้าที่เสมือนเป็นนัก
แปลภาษาโปรแกรมที่น ามาใช้เรียกว่าโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) ซึ่งจะท าหน้าที่
แปลภาษาระดับสูงที่เป็นโปรแกรมตันฉบับ ให้อยู่ในรูปของโปรแกรมเรียกใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าใจและสามารถท างานได ้

2. บุคลากร (People ware) 
  บุคลากร คือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานด้านคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของ 
People ware ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer), นักวิเคราะห์ระบบ (System 
Annalist), วิศวกรระบบ (System Engineer), ผู้ใช้งาน (User) 
 

การใช้งานระบบปฏิบัติงาน Windows 7 
1. โฟลเดอร์ (Folder) 

  โฟลเดอร์เปรียบเสมือนแฟ้มเอกสารที่ใช้แบ่งไฟล์ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกใน
การค้นหาไฟล์ ภายในโฟลเดอร์สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพ่ือแบ่งกลุ่มไฟล์ย่อยๆ ลงไปอีกได้การตั้ง
ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถมีอักขระได้มากที่สุด 255 อักขระรวมถึงช่องว่างด้วย แต่ไม่สามารถมี
อักขระต่อไปนี้คือ \ / : * ? " < > | 

2. โปรแกรมจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ (Windows Explorer) 
  Windows Explorer คือ โปรแกรมที่ Microsoft Windows XP จัดหามาให้เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการในเรื่องของดิสก์ ไฟล์ และโฟลเดอร์ เราสามารถเรียกใช้โปรแกรม  Windows 
Explorer โดยการคลิกที่ปุ่ม Start  >> All Program >> Accessories >> Windows Explorer
หรือน าเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม Start คลิกเมาส์ขวาจะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมา แล้วคลิกค าสั่ง “Explore” 
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ส่วนประกอบของ Windows Explorer 
 1. Menu Bar คือ ส่วนในการเลือกค าสั่งของโปรแกรม 
 2. Toolbar คือ ส่วนไอคอนที่เป็นรูปภาพ ท าให้การเรียกงานใช้สะดวกข้ึน 
 3. ส่วนแสดงโครงสร้าง คือ ส่วนที่แสดงโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่จัดไว้ในระบบ 

 4. ส่วนแสดงรายชื่อไฟล์ คือ ส่วนที่แสดงรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ย่อย (ถ้ามี) ของ
โฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในส่วนแสดงโครงสร้างขณะนั้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงการใช้งาน Windows Explorer 
 

การสร้างโฟลเดอร์ 
 เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ภายในดิสก์ สามารถท าได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีตัวอักษรแทน Drive ที่ต้องการสร้างดิสก์ (ในกรณีที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์
ย่อยในโฟลเดอร์อื่นๆ ให้คลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยภายใน)  

2. คลิกท่ีเมนู File และเลื่อนเมาส์มาบริเวณค าสั่ง New จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นทาง
ด้านขวาให้คลิกที่ ค าสั่ง Folder ดังภาพ 
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แสดงการสร้างโฟลเดอร์ (1) 

 
 จะปรากฏโฟลเดอร์ชื่อ New Folder ที่หน้าต่าง View ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ และ
กดปุ่ม Enter ดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แสดงการสร้างโฟลเดอร์ (2) 
 

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 
 หลังจากท่ีได้ตั้งชื่อโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ในภายหลัง
ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีชื่อของโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยน 1 ครั้ง สังเกตว่าจะปรากฏแถบสีน้ าเงินขึ้น 
2. คลิกท่ีชื่อของโฟลเดอร์ซ้ าอีก 1 ครั้ง พิมพ์ชื่อที่ต้องการเปลี่ยน กดปุ่ม Enter 

 
 

 
แสดงการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 

 

บริเวณที่พิมพ์ชื่อโฟล์เดอร์ 
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การคัดลอกและการย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ใน Windows Explorer  
1. คลิกท่ีแฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกบนเมนู Edit  
2. ให้คลิกท่ีแถบ Organize แล้วคลิก Copy ส าหรับการคัดลอก หรือ คลิก Cut ส าหรับ

การย้าย 
3. เปิดโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่ต้องการวางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คัดลอกไว้ บนเมนู Edit ให้

คลิก Paste 
 

 
แสดงการคัดลอกและการย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ 

 

การส่งแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปที่ดิสก ์
 ถ้าต้องการคัดลอกแฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ไปที่แผ่นดิสก์ (Floppy Disk) ให้ใส่ดิสก์ในดิสก์
ไดรฟ์ที่ My Computer หรือ Windows Explorer  

1. ให้คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกบนเมนู File ให้ชี้ไปที่ Send To แล้วคลิก
ไดรฟ์ที่ต้องการคัดลอกแฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ไปเก็บไว้ 
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แสดงการส่งแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปที่ดิสก์ 
 
 เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ในบนหน้าต่างซ้ายของ Windows Explorer  

1. ให้คลิกโฟลเดอร์นั้น การส่งแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปที่ดิสก์เป็นการคัดลอกแฟ้ม หรือ 
โฟลเดอร์นั้น แฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ต้นฉบับยังคงอยู่ในต าแหน่งดั้งเดิม 
 

การลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ 
 ใน My Computer หรือ Windows Explorer ให้คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบบน
เมนู File ให้คลิก Delete 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ (1) 
 

 หากลบไฟล์ในไดร์ฟของวินโดวส์ วินโดวส์จะให้เรายืนยันการลบหากเราเลือก                                                   
วินโดวส์จะน าไฟล์นั้นไปเก็บไว้ในส่วนของ Recycle Bin เพ่ือให้เรียกกลับคืนมาได้ 
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แสดงการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ (2) 
 

 หากลบไฟล์ในไดร์ฟอ่ืน วินโดวส์จะให้เรายืนยันการลบ หากเราเลือก                      
ไฟล์นั้นจะถูกลบโดยไม่สามารถเรียกคืนได้ 
 

การ Copy Disk 
 ในบางครั้ง เราอาจต้องการ Copy ไฟล์ทั้งหมดในแผ่นดิสก์แผ่นหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งโดย
ต้องการให้มีโครงสร้างทั้งหมดเหมือนกัน ในกรณีนั้น เราสามารถท าได้โดยใช้ค าสั่ง Copy Disk โดย
สามารถท าได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกขวาที่ Drive ที่ต้องการ Copy Disk ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แสดงการ Copy Disk (1) 
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จะปรากฏเมนูลักษณะดังภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

แสดงการ Copy Disk (2) 
 

การค้นคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลบไป 
1. ดับเบิลคลิกท่ี ไอคอน Recycle Bin จากหน้าต่าง Recycle Bin  
2. คลิกเลือกแฟ้มที่ต้องการให้กลับคืนมา  

 
 
 
 

แสดงการค้นคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลบไป (1) 
 

 หมายเหตุ บนเมนู File ให้คลิก Restore หรือ คลิกขวาที่ชื่อไฟล์จะปรากฏเมนูย่อยให้
เลือกค าสั่ง Restore 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการค้นคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลบไป (2) 
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ใบงานที่ 1   
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

 
1. จงสร้าง Folder ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จง Copy ไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 99 KB มาใส่ใน 1-1 Data เป็นจ านวน 5 ไฟล์ ดังภาพ 
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ใบงานที่ 2  
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

 
1.  จงย้ายไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Folder 1-1 Data ไปไว้ใน 1-2 Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  จง Copy ไฟล์อะไรก็ได้ที่ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยตัว ”W” มาใส่ใน 2-Dataเป็นจ านวน 3 ไฟล์ 
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ใบงานที่ 3   
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

 
1. จงย้ายไฟล์ใดก็ได้ จ านวน 1 ไฟล์ไปที่ 3-Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จงเข้าไปในโฟลเดอร์ 3-Data และ ลบไฟล์ 1 ไฟล์ภายในนั้น หลังจากนั้นให้ไปที่ Recycled Bin 
และ Restore ไฟล์นั้นกลับ และ ทดสอบลบไฟล์อะไรก็ได้ที่ แฟลชไดร์ฟ และ ดูที่ Recycled Bin ว่า
เป็นอย่างไร 
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Microsoft Word 2010 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 
 Microsoft Word คือ โปรแกรมประมวลผลค าที่มีประสิทธิภาพอีกโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้
มากกันในปัจจุบัน สามารถสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายและน าไปประยุกต์ใช้งาน
ส าหรับงานเอกสาร เช่น งานธุรการ งานจัดท าหนังสือ หรือ งานเอกสารด้านอ่ืน ๆ ได้ตามต้องการ 
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word จากเมนูค าสั่ง Program เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2010 
 มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม Start บนทาสก์บาร์  >>  จะมีรายการค าสั่งแสดงออกมาให้เลือก 

 เลื่อนเมาส์ (Pointer)  
2. ไปชี้ที่รายการค าสั่ง Program จะมีรายการค าสั่งย่อย 
3. เลือกคลิกท่ีค าสั่งย่อย Microsoft Word 

 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 

1. การสร้างแฟ้มเอกสาร 
  เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่การท างานของโปรแกรม Microsoft Word เราจะ
สามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ เนื่องจากว่าเมื่อเข้าสู่การใช้งานของโปรแกรมจะยังไม่มีการตั้งชื่อ
เอกสาร โปรแกรมจึงจัดการให้แสดงอยู่ในรูปแบบที่ชื่อ Document1 ขึ้นมา จนกว่าจะมีการบันทึก
แฟ้มเอกสารเป็นชื่ออ่ืนต่อไป 

2. วิธีสร้างเอกสารใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เมนูค าสั่ง แฟ้ม --> สร้าง  
2.2  คลิกท่ีไอคอน เอกสาร 

  2.3  คลิกที่ปุ่ม OK หรือ สามารถใช้วิธีลัด โดยการเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่       บนทูล
บาร์ก็ได้ 
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 3. การบันทึกข้อมูลด้วยค าสั่ง Save As 
  การบันทึกเอกสารด้วยค าสั่ง Save as เป็นค าสั่งที่ใช้บันทึกเอกสารปัจจุบันที่ก าลังใช้
งานอยู่หรือแฟ้มเอกสารที่สร้างขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีการบันทึกเก็บไว้เลย เมื่อใช้ค าสั่ง Save As เราจะ
สามารถก าหนดชื่อ ที่ใช้ในการบันทึกได้หลายชื่อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการบันทึกเอกสาร 
 

 มีข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เมนูค าสั่ง แฟ้มบนเมนูบาร์ จะมีรายการค าสั่งออกมาให้เลือก 
3.2 เลือกคลิกท่ีรายการค าสั่ง บันทึกแฟ้มเป็น  
3.3 คลิกท่ีปุ่ม   บันทึกใน จะมีรายการแสดงให้เลือก 
3.4 ดับเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์ เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล 
3.5 พิมพ์ชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการลงในบ็อกซ์  ชื่อแฟ้ม 
3.6 คลิก บันทึก 

ข้อสังเกต 
 บันทึกแฟ้มเป็น --> ใช้ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลเป็นชื่ออ่ืน 
 บันทึกท้ังหมด  -->  ใช้ในกรณีเปิดเอกสารหลาย ๆ แฟ้มแล้วต้องการบันทึกท่ีเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขลงแฟ้มข้อมูลเดิม จะช่วยให้ประหยัดเวลาขึ้น 
ถ้าต้องการบันทึกครั้งต่อๆ ไป โดยใช้ชื่อแฟ้มเดิม --> ไปที่เมนู แฟ้ม/บันทึก หรือ คลิกที่ ไอคอน       
ได้เรื่อย ๆ 
 
 



 

242 

4. การเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการเปิดแฟ้มข้อมูลเดิม 
 

 มีข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เมนูค าสั่ง แฟ้มบนเมนูบาร์ จะมีรายการค าสั่งออกมา

ให้เลือก 

4.2 เลือกคลิกท่ีรายการค าสั่ง เปิด  
4.3 คลิกที่ปุ่มดรอบดาวน์ลิสบ็อกซ์ของ มองหาใน จะมีรายการแสดงออกมา

ให้เลือก 
4.4 ดับเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์ เพ่ือเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล 
4.5 เลือกชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการลงในบ็อกซ์  ชื่อแฟ้ม 
4.6 คลิกปุม่เปิด 

 
5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
แสดงการตั้งค่าหน้ากระดาษ 
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 มีข้ันตอน ดังนี้ 
5.1 เข้าไปที่เมนูแฟ้ม --> เค้าโครงหน้ากระดาษ 

5.2 ตั้งค่าขนาดของกระดาษ 
5.3 ตั้งค่าระยะขอบของกระดาษ  ความกว้าง  ความสูงของกระดาษ 
5.4 คลิกปุ่มตกลง 

 
6. การพิมพ์และตกแต่งข้อความ 

  เราสามารถเริ่มต้นพิมพ์ข้อความ หรือ พิมพ์งานลงในหน้าต่างเอกสารที่ว่าง ๆ อยู่ได้เลย
โดยจะมีเคอร์เซอร์  ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายข้างบนสุดของเอกสาร เมื่อเราพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงไป  
เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางขวาเรื่อย ๆ  ซึ่งถ้าเราพิมพ์ผิดก็สามารถใช้ปุ่ม Backspace บนแป้นพิมพ์ กด
ลบข้อความที่ผิดแล้วพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้อง เราสามารถตกแต่งตัวอักษรได้โดยใช้ค าสั่งรูปแบบ/แบบ
อักษรหรือ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบดังภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
      
แสดงการพิมพ์และตกแต่งข้อความ 

 
7. การแทรกภาพตัดปะและภาพจากแฟ้ม  

7 .1 การแทรกภาพตัดปะ มีข้ันตอน ดังนี้ 
7.1.1 คลิกเลือกเมนูรูปที่  --> ภาพตัดปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              แสดงการแทรกรูปที่  (1) 
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7.1.2 จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานภาพตัดปะด้านขวามือดังภาพข้างล่างนี้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    แสดงการแทรกรูปที่  (2) 
 

7.1.3 คลิกปุ่ม ไป ด้านขวามือเพ่ือค้นหาภาพทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการแทรกรูปที่  (3) 
 

8. การแทรกภาพจากแฟ้ม 
มีข้ันตอน ดังนี้ 

8.1 เลือกเมนูแทรก --> ภาพจากแฟ้ม  
8.2 คลิกเลือกห้องข้อมูลปลายทาง 
8.3 ดับเบิ้ลคลิกชื่อไฟล์ 
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การแทรกภาพจากแฟ้ม 
 

8. การแทรกข้อความศิลป์ 
มีข้ันตอน ดังนี้ 

8.1 ขั้นตอนในการท ามีดังนี้ 
8.2 เลือกเมนู แทรก --> อักษรศิลป์ 
8.3 เลือกคลิกลักษณะการแสดงตัวอักษรจากช่องต่าง ๆ ได้ตามต้องการ คลิกท่ีปุ่ม ตกลง จะ

ปรากฏกรอบเพ่ือให้พิมพ์ข้อความท่ีต้องการลงไป 

 

9. การแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ 

 เราสามารถก าหนดให้ส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ของทุกหน้าในแฟ้มข้อมูลที่ขึ้น
ข้อความที่ต้องการได้ 
 

 

 
 
 
 
  แสดงเครื่องมือหัวกระดาษ – ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า 
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 มีข้ันตอน ดังนี้ 
9.1 เข้าไปที่แทรก --> หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะมองเห็นแถบเครื่องมือเกิดข้ึน 

  9.2 เขียนข้อความในส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่ต้องการ 
  9.10 กดปุ่ม ปิด เพ่ือกลับมาที่เอกสารหลัก 

 
10. การก าหนดเลขหน้า 
 มีข้ันตอน ดังนี้ 

  10.1 เลือกท่ี เมนู แทรก >> เลขหน้า 
  10.2 เลือกต าแหน่งการวางเลขหน้า 
  10.3 เลือก รูปแบบเลขหน้า 
  10.4 เลือกรูปแบบของเลขหน้า  คลิกปุ่ม ปิด 
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ใบงานที่ 1   
Microsoft Word 2010 

 
1. ให้สร้างเอกสารโดยตั้งชื่อแฟ้มว่า “Word01รหัสประจ าตัวนักศึกษา” 
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 1.5” ด้านล่าง 1” ด้านซ้าย 1.5” ด้านขวา 1” 
3. ก าหนดหัวกระดาษ ข้อความจัดชิดซ้าย ว่า “Microsoft Word 2003” และท้ายกระดาษข้อความ

จัดชิดซ้ายว่า “ชื่อ-สกุล” 
4. แทรกเลขหน้าจัดชิดขวาด้านบนหัวกระดาษเริ่มท่ีหน้า 15 
5. ให้พิมพ์ข้อความ และแทรกสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

  
 ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้สนใจรวบรวมไว้ ซึ่งมีปริมาณการใช้งานมากข้ึนทุกวัน 
รวมถึงมีบุคคลหลากหลายกลุ่มในองค์การที่ต้องการใช้งาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้งานที่
แตกต่างกัน จากลักษณะการใช้งานดังกล่าว จึงการปรับปรุงการใช้งานตามวิวัฒนาการจัดการ
ข้อมูลดังนี้  

 Data Management 
 Information Management 
 Knowledge Management  

 
6. ให้ตั้งค่าแท็บดงัต่อไปนี้ 
 
แท็บซ้าย  0.5 นิ้ว  แท็บกึ่งกลาง 3 นิ้ว  แท็บขวา 5.5 นิ้ว 
 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ชื่อนามสกุล   สาขาวิชา 
4720249001   ศศิ  ปัญญาดี   คอมพิวเตอร์ศึกษา 
4930279017   อภิชาติ  รักเรียน   ดนตรี 
4710078146   จุฑามาศ  จงดี   ศิลปกรรม 
50120566387   กาญจนา กล้าหาญ  นาฏศิลป์ 
52110464098   ศักดิ์สิทธิ์ นิยมไทย  การจัดการทั่วไป 
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ใบงานที่ 2        
Microsoft Word 2010 

 
1. ให้สร้างเอกสารโดยตั้งชื่อแฟ้มว่า Word02 รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
2. ก าหนดท้ายกระดาษข้อความจัดชิดซ้ายว่า “ชื่อ-สกุล 
3. ให้แทรกรูปที่ ข้อความศิลป์ รูปร่างอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ให้แทรกอ้างอิงรูปที่อัตโนมัติด้านล่างภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่าง 
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4. ให้สร้างตารางดังต่อไปนี้ 
 

บริษัท “………………..” จ ากัด 
รายละเอียดการสั่งซ้ือสินค้า 

 

ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ สั่งซื้อ หน่วย
ละ รวมเงิน 

รวม 50,450 
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ใบงานที่ 3        
Microsoft Word 2010 

 
1. ให้สร้างจดหมายเวียนดังเงื่อนไขต่อไปนี้ 
 1.1 ให้สร้างเอกสารและพิมพ์เนื้อหาจดหมายดังนี้ 
 
เรียน <<ชื่อหน่วยงาน>> 
 
  ด้วยบริษัทก าลังจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ  จึง
ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่จัดท าแผนงบประมาณเข้าร่วมเวลา 9.30 น. ณ ห้อง ประชุม2 จ านวน 
<<จ านวนคน>> คน 
 
 1.2 ให้สร้างฐานข้อมูล บันทึกชื่อแฟ้มข้อมูลว่า “Data01” ดังนี้ 
 

        หน่วยงาน จ านวนคน 
ส านักงานอธิการบดี  3 
ส านักกิจการนักศึกษา 2 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 2 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

 
2. ให้นักศึกษาใช้ข้อมูลสร้างแผ่นพับและออกแบบสารบัญ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

2.1 ให้นักศึกษาออกแบบแผ่นพับ 2 หน้า จ านวน 3 คอลัมน์  
2.2 ให้สร้างลักษณะ “แบบอักษรหัวข้อเรื่อง” ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18” และบันทึกชื่อ 

“ทดสอบหัวข้อ” 
2.3 สร้างสารบัญจากชื่อหัวข้อเรื่อง “ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีราชบุรุษเพ่ิม การสมศีล ท าหน้าที่แทนครูใหญ่  
  เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 
4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล 
ปรัชญา  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พึงด าเนินบทบาทตาม
ภารกิจต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจทุกด้าน  
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ตลอดจนใช้ทรัพยากรให้กลมกลืน สอดคล้องและเอ้ืออ านวยซึ่งกันและกัน ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น ใน
การพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพ่ือท้องถิ่น   
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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Microsoft Excel 2010 
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การใช้งาน Microsoft  Excel 2010 
 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office 
โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การค านวณเกี่ยวกับตัวเลข และการท าบัญชี ต่าง ๆ การ
ท างานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเรียก
โปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น “Spread Sheet” 
 ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์
ของ Excel เรียกว่า “เป็นสมุดงาน” (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น “แผ่นงาน” 
(Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จ านวนมาก 
ซึ่งเรียกว่า “เซลล์” (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 
2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียง
ชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง 
XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจ าที่มีอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 ในแต่ละช่องตาราง หรือ Cell จะบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่พิมพ์ข้อมูลลงในช่องตาราง แต่ละ
ช่อง เช่น การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ตัวเลข เป็นต้น เมื่อเวลาจะอ้างอิงถึงข้อมูลก็สามารถอ้างอิงถึง 
ช่องตาราง โดยการระบุ คอลัมน์และแถว เช่น B4 หมายถึง ช่องตารางที่ตรงกับ คอลัมน์ B และ แถว
ที่ 4 

1. ส่วนประกอบของ Microsoft Excel 2010 หน้าจอของ Excel 2010 มีส่วนประกอบ
หลักท่ีควรรู้จัก ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงส่วนประกอบของ Microsoft Excel 2010  
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 2. การป้อนข้อมูลลงเซลล์ 
  ข้อมูลในเซลล์ มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถน าไปค านวณค่าต่าง ๆ ได้โดย
การระบุต าแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวาของเซลล์ ส าหรับข้อความหรือตัวอักษร จะ
จัดชิดซ้าย ในกรณีที่มีทั้งข้อความและตัวเลขภายในเซลล์เดียวกัน Excel จะถือว่าเป็นข้อความ ไม่
สามารถน าไปค านวณได้ ดังนั้น ถ้าต้องการน าตัวเลขไปค านวณ ต้องพิมพ์ตัวเลขนั้น ๆ ในเซลล์ของ
ตัวเอง และอ้างถึงในการค านวณ การป้อนข้อมูลลงใน Cell มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. น าเคอร์เซอร์ไปที่ cell A1 แล้วคลิก 1 ครั้ง ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 

แสดงการป้อนข้อมูลลงเซลล์ (1) 
 

2. พิมพ์ค าว่า วราวรรณ ในช่อง A1 
3. ถ้าพิมพ์ผิด ให้กดปุ่ม Backspace เพ่ือลบทีละตัวอักษร และพิมพ์ใหม่ 
    พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter  

 
 
 
 
 
 

แสดงการป้อนข้อมูลลงเซลล์ (2) 
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การใช้ Keyboard shortcut ที่ควรทราบ 
 
Shortcut ความหมาย/การกระท า 
การพิมพ์และการแก้ไข 
Ctrl + Enter ออกจากโหมดป้อนค่า หรือแก้ไข โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งเซลล์ 
F2 แก้ไขข้อมูลในเซลล์ 
Alt + Enter บังคับข้ึนบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน 
F12 บันทึกเป็น 
Ctrl + C คัดลอกเซลล์ที่ก าลังถูกเลือก 
Esc ยกเลิกการคัดลอก 
Ctrl + V วางเซลล์ที่คัดลอก 
Ctrl + X ตัดเซลล์ที่ก าลังถูกเลือก 
Ctrl + Alt + V ถ้ามีการคัดลอกข้อมูลไว้แล้ว จะแสดงหน้าต่างการวางแบบพิเศษ 
การเลือกเซลล ์
Ctrl + * เลือกเซลล์ที่ติดกันทั้งหมด เช่น มีข้อมูลในเซลล์ A1 ถึง A20 ขณะนี้เคอร์เซอร์อยู่ที่เซลล์ 

A5 ถ้ากด Ctrl ค้างไว้และ กดเครื่องหมาย * บริเวณ A1 ถึง A20 จะถูกเลือก ข้อมูลที่ไม่
ติดกับข้อมูลชุดนี้ จะไม่ถูกเลือก 

Ctrl + A เลือกพ้ืนทีทั้งหมดของชุดข้อมูลนั้น ๆ ถ้ากด Ctrl + a อีกครั้ง จะเป็นการเลือกแผ่นงาน
ทั้งหมด 

Ctrl + Shift + 
ปุ่มลูกศร 

ขยายพ้ืนที่การเลือกเซลล์จนถึงจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูล (ชุดข้อมูลคือบริเวณที่ไม่มีเซลล์
ว่างค่ัน) 

Shift + คลิก เลือกบริเวณพ้ืนที่สี่เหลี่ยม ตั้งแต่เซลล์แรกที่คลิกไว้ ครอบคลุมถึงบริเวณที่คลิก เช่น 
คลิกท่ีเซลล์ B5 และ ไป Shift + คลิก ที่เซลล์ E30 บริเวณท่ีถูกเลือกคือ B5:E30 

Shift + ปุ่มลูกศร ขยายพ้ืนที่การเลือกเซลล์อีก 1 เซลล์ ตามแนวทิศทางลูกศร 
การเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ต่าง ๆ 
Ctrl + G หรือ 
F5 

เปิดหน้าจอให้พิมพ์ต าแหน่งเซลล์ที่ต้องการไป 

Home เลื่อนไปยังเซลล์แรกของแถวนั้น 
ปุ่มลูกศร เลื่อนต าแหน่งไปยังเซลล์ ซ้าย ขวา บน ล่าง ตามแนวทิศทางลูกศร 
Ctrl + ปุ่มลูกศร เลื่อนต าแหน่งไปยังเซลล์ริมสุดของพ้ืนที่ข้อมูลชุดนั้น ถ้าไม่มีข้อมูลจะเลื่อนไปยัง

ต าแหน่งบนสุด ล่างสุด ซ้ายสุด ขวาสุด ของแผ่นงาน ตามแนวทิศทางลูกศร 
PageDown/Up เลื่อนต าแหน่งขึ้น-ลง ครั้งละ 1 หน้า 
การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ 
Ctrl + F4 ปิดโปรแกรม 
Ctrl + N เปิดไฟล์ใหม่ 
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การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
 การค านวณ ใน Excel ท าได้ โดยการป้อนตัวเลขเข้าในเซลล์ แต่ละเซลล์จากนั้น จึง
ก าหนดให้น าตัวเลขในแต่ละเซลล์ มา บวก ลบ คูณ และหาร  
 

การบวก  
 มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีต าแหน่ง A1 
2. พิมพ์เลข 20 
3. แล้วกด Enter เคอร์เซอร์ จะเลื่อนมาที่ เซลล์ A2 
4. ที่ต าแหน่ง A2 พิมพ์เลข 30 แล้วกด Enter 
5. เคอร์เซอร์ จะเลื่อนมาที่ A3 ให้พิมพ์ =A1+A2 

 
 หมายเหตุ เครื่องหมายเท่ากับ ข้างหน้า เป็นการบอก Excel ว่า เป็นการใช้สูตร ไม่ใช่เป็น
การพิมพ์ข้อความธรรมดา และจะสังเกตสีของ ข้อความ A1 และ A2 แตกต่างไปจากสีธรรมดา และ
เมื่อขณะพิมพ์ A1 จะมีกรอบเกิดข้ึนที่ต าแหน่ง A1 ด้วย และขณะพิมพ์ A2 ก็จะมีกรอบเกิดที่ต าแหน่ง 
A2 แสดงขอบเขตที่ถูกเลือก ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

แสดงการบวก (1) 
 
 เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Enter กรอบจะเลื่อนไปยังต าแหน่ง A4 และจะได้ผลลัพธ์
เท่ากับ 50 ในต าแหน่งเซลล์ A3 ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการบวก (2) 
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การลบ 
 มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกท่ี ต าแหน่ง C1 พิมพ์เลข 30 แล้วกด Enter 
2. ที่ต าแหน่ง C2 และพิมพ์เลข 20 แล้วกด Enter 

 
 
 
 
 

แสดงการลบ 
 

3. ที่ต าแหน่ง C3 ให้พิมพ์ =C1-C2 
4. กดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ คือผลต่าง ระหว่าง 30 และ 20 ซึ่งเท่ากับ 10 ใน

ต าแหน่งเซลล์ C3 
 

การคูณ 
 มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกท่ี ต าแหน่ง E1 พิมพ์เลข 3 แล้วกด Enter 
2. ที่ต าแหน่ง E2 พิมพ์เลข 2 แล้วกด Enter 

 
 
 
 
 

แสดงการคูณ 
 

3. ที่ต าแหน่ง E3 ให้พิมพ์ =E1*E2 
4. กดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นผลคูณ ของ 3 และ 2 ซึ่งเท่ากับ 6 ในต าแหน่ง

เซลล์ E3 

 
การหาร 
 มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกท่ี ต าแหน่ง G1 พิมพ์เลข 30 แล้วกด Enter 
2. ที่ต าแหน่ง G2 พิมพ์เลข 5 แล้วกด Enter 
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แสดงการหาร 
 

3. ที่ต าแหน่ง G3 ให้พิมพ์ =G1/G2 
4. กดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ 30 หารด้วย 5 ซึ่งเท่ากับ 6 ในต าแหน่งเซลล์ G3 

 
การใช้ ผลรวม (AutoSum) 
 

 เครื่องหมาย ผลรวม หรือ AutoSum (  ) บนแถบริบบิ้น ใช้ส าหรับการบวกตัวเลข
ตามแนวตั้ง (column) หรือ แนวนอน (row) อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีวิธีการใช้ ดังนี้ 

1. ไปที่ ต าแหน่ง H1 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 
2. ที่ต าแหน่ง H2 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 
3. ที่ต าแหน่ง H3 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 
4. ขณะนี้ เคอร์เซอร์ จะมาอยู่ที่ต าแหน่ง H4 
5.   ไปที่แท็บหน้าแรก กลุ่มการแก้ไข คลิกปุ่มผลรวม (  ) จะเกิดกรอบเส้นประ

ล้อมรอบข้อมูล และมีสูตรเกิดข้ึน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

การหาผลรวม sum (1) 
 

6. ให้กดปุ่ม Enter เพ่ือตอบตกลง จะได้ผลดังภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 

การหาผลรวม sum (2) 
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การค านวณโดยอัตโนมัติ 
 เมื่อมีการกรอกตัวเลขลงใน เซลล์ และมีการสั่งให้ค านวณ Excel จะค านวณให้ แต่ถ้าเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ ถ้าไม่ตั้งให้ Excel ค านวณโดยอัตโนมัติ Excel ก็จะไม่ค านวณให้ การตั้ง
ค่าให้ค านวณโดยอัตโนมัติ ท าได้ดังนี้ 

1. บนริบบิ้นไปที่ แฟ้ม --> ตัวเลือก 
2. จะเปิดหน้าต่างตัวเลือก ให้คลิกแถบ สูตร 
3. ถ้าวงกลมหน้าค าว่า “อัตโนมัติ” ในกลุ่ม การค านวณสมุดงาน ไม่ถูกเลือก แสดงว่าจะไม่มี

การค านวณอัตโนมัติ 
4. ให้คลิก เลือกดังภาพ  

 หมายเหตุ โดยปกติ โปรแกรมจะตั้งค่าให้ค านวณโดยอัตโนมัติไว้แล้ว นอกจากจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการค านวณโดยอัตโนมัติ 
 

การคลิกเลือกเซลล์ ในการค านวณ 
 การค านวณนอกจากจะพิมพ์ต าแหน่งเซลล์ลงในสูตรแล้ว ยังสามารถใช้การคลิกที่เซลล์ 
เพ่ือระบุต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการค านวณได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ไปที่ต าแหน่ง B1 พิมพ์ 2 แล้วกด Enter 
2. ไปที่ต าแหน่ง B2 พิมพ์ 3 แล้วกด Enter 
3. ไปที่ต าแหน่ง B3 พิมพ์ 4 แล้วกด Enter 
4. ขณะนี้ ท่านจะอยู่ที่ต าแหน่ง B4 
5. พิมพ์เครื่องหมาย = ซึ่งเป็นการบอก Excel ว่า ก าลังจะใช้สูตร 
6. จะเห็นที่แถบสูตร หรือ Formula bar จะเกิดเครื่องหมายเท่ากับ 
7. ใช้เมาส์คลิกท่ีต าแหน่ง B3 จะเกิดเส้นประล้อมรอบเซลล์ B3 ถ้าคลิกผิด ให้กดปุ่ม 

Esc เพ่ือยกเลิก และคลิกใหม่ 
8. พิมพ์เครื่องหมาย + 
9. ใช้เมาส์คลิก ต าแหน่ง C3 
10. พิมพ์เครื่องหมาย - 
11. ใช้เมาส์คลิก ต าแหน่ง C1 
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แสดงการคลิกเลือกเซลล์ในการค านวณ (1) 
จะเห็นดังภาพข้างล่าง 

12. กด Enter โปรแกรม Excel จะค านวณให้ จะเห็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การคลิกเลือกเซลล์ ในการค านวณ (2) 
 
 หมายเหตุ  เราสามารถใช้เมาส์คลิกเซลล์ใด ๆ ในแผ่นงานเดียวกัน หรือไปคลิกที่ แผ่นงาน
อ่ืนก็ได้ ถ้าต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม Esc 
 

การใช้งานฟังก์ชัน 
 ฟังก์ชันของ Excel คือ สูตรส าเร็จรูปที่โปรแกรม Excel จัดท าไว้ให้แล้ว พร้อมเรียกใช้งาน
ได้เลย เพียงแตถ่้าใส่ค่าที่ต้องการให้ค านวณ โดยการระบุเซลล์ข้อมูล หรือพิมพ์โดยตรง เพ่ือให้ฟังก์ชัน
น าไปค านวณเท่านั้น หน้าที่ของฟังก์ชัน ก็คือ เอาข้อมูลที่เราระบุ ไป บวก ลบ คูณ หาร กัน เช่น 
ฟังก์ชัน SUM ก็จะน าค่าที่เราระบุมารวมกัน ผลที่ได้ คือ ผลรวมของข้อมูลที่ระบุ ฟังก์ชันช่วยให้
ท างานได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีฟังก์ชันจะต้องเสียเวลาในการค านวณเป็นอย่างมาก เช่น ถ้าต้องการรวม
ตัวเลขใน B5 ถึง B15 เราต้องเขียนใน Formular bar ดังนี้ 
 

             =B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15 
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 แต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน SUM ซึ่งเป็นการรวมตัวเลขใน เซลล์ เราสามารถเรียกใช้สูตร และระบุ
ข้อมูลได้สะดวกข้ึน ดังนี้ 

                       =SUM(B5:B15) 

 
 โปรแกรม Excel มีฟังก์ชันจ านวนมาก ทั้งฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การเงิน การคิดค่าทาง
สถิติ เป็นต้น ฟังก์ชันเหล่านี้ ท าให้เราสามารถหาค่าต่าง ๆ ได้โดยไม่ยาก เช่น หาผลรวม หาค่าเฉลี่ย 
นับจ านวนความถี่ หรือแม้แต่การหาผลรวมย่อย (Subtotal) ก็สามารถท าได้ การใช้ฟังก์ชัน
จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงข้อมูลที่จะน ามาใช้ในฟังก์ชัน จึงควรเรียนรู้การอ้างอิงข้อมูลใน เซลล์ ต่าง ๆ 
เสียก่อน 
 

วิธีใช้งานสูตรของ Excel 
 Excel มีสูตร หรือ ฟังก์ชัน ส าหรับการค านวณต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น การบวก การหา
ค่าสูงสุด การพิมพ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือ การหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น การเรียกใช้งานสูตรของ Excel ท าได้ 
2 ลักษณะ คือ 

พิมพ์สูตรโดยตรงที่แถบสูตร เรียกใช้งานสูตรจากหน้าจอของ Excel 
 ตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน SUM ซึ่งเป็นค าสั่งให้น าข้อมูลมารวมกัน ดังนี้ 

1. พิมพ์ 5 ในต าแหน่ง B1 แล้วกด Enter 
2. พิมพ์ 2 ในต าแหน่ง B2 แล้วกด Enter 
3. พิมพ์ 6 ในต าแหน่ง B3 แล้วกด Enter 
4. ที่ต าแหน่ง A4 พิมพ์ค าว่า ผลรวม 
5. คลิกท่ีต าแหน่ง B4 เพ่ือน าผลรวมมาแสดงที่ต าแหน่งนี้ 
6. คลิกท่ีปุ่มแทรกฟังก์ชัน   ที่แถบสูตร ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงวิธีการใช้สูตร (1) 
 
 หมายเหตุ จะเห็นบน หน้าจอ แทรกฟังก์ชัน หรือ Insert Function เกิดขึ้น ดังภาพ 
เพ่ือให้คลิกเลือกฟังก์ชันที่ต้องการน ามาใช้ โดยในหน้าจอนี้ มีตัวเลือกให้แสดงสูตรของ Excel ใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การระบุค า แสดงฟังก์ชันใช้ไปล่าสุด แสดงตามประเภทการใช้งาน หรือ  แสดง
ทั้งหมด เป็นต้น 
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วิธีการใช้สูตร (2) 
 
 หมายเหตุ* ในที่นี้ เราต้องการรวมจึงเลือกฟังก์ชัน SUM แล้วกด OK 
 
 โปรแกรมจะเปิดหน้าจอ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลจากแผ่นงานมาใช้
ในฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน คือข้อมูลที่จะให้ฟังก์ชันน าไปค านวณหาค่าที่ต้องการหน้าจอ
อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันนี้ ใช้กับทุกฟังก์ชัน เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลจากแผ่นงานมาใช้ในฟังก์ชันที่ก าลัง
เ รี ย ก ใ ช้ ง า น  ส า ห รั บ ค่ า ที่ จ ะ น า ม า ใ ช้  จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม ฟั ง ก์ ชั น ที่ ใ ช้   
ส าหรับ ฟังก์ชัน SUM มีส่วนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใช้สูตร (3) 
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 Number1 ข้อมูลที่โปรแกรมจะน ามารวมกัน จากภาพจะเห็นว่า โปรแกรมสุ่มเดาเอาไว้
ก่อนว่าผู้ใช้ต้องการน าค่าข้างบนมารวมกัน จึงระบุเป็นข้อมูลที่อยู่ต าแหน่ง B1:B3 ถ้าผู้ใช้ต้องการ
เปลี่ยนค่าที่โปรแกรมเลือก ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก       หน้าจอ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน จะย่อลง 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้เมาส์คลิกเลือกบริเวณข้อมูลบนแผ่นงานได้ ถ้ามีข้อมูลที่จะรวมอีกชุด ก็สามารถ
เลือกได้โดยคลิกหรือพิมพ์ในช่อง Number2 ในกรณีนี้ ข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิก OK จะได้ผลรวม 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงวิธีการใช้สูตร (4) 
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ใบงานที่ 1 
Microsoft Excel 2010 

 
1. เปิดโปรแกรม Excel2010 และสร้างเอกสาร  
2. พิมพ์ข้อความตามโจทย์และบันทึกข้อมูลชื่อ  Excel01รหัสประจ าตัว 
 

ล าดับที่ รหัสสินค้า รายการ
สินค้า จ านวน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน ส่วนลด สรุป 

1 12 โทรศัพท์ 1 1200 ? ? ? 
2 12 กระทะไฟฟ้า 1 369 ? ? ? 

3 13 ชุดท างาน
สตรี 1 2130 ? ? ? 

4 14 กางเกงผ้าร่ม 2 209 ? ? ? 
5 12 บอล 2 890 ? ? ? 

6 14 เครื่องเล่น
วิดีโอ 

1 13000 ? ? ? 

7 12 จักรยาน 1 3200 ? ? ? 
8 12 โทรทัศน์ 1 13050 ? ? ? 
9 12 เครื่องดูดฝุ่น 1 18000 ? ? ? 
10 13 เสื้อยืด 2 275 ? ? ? 
    รวมทั้งสิ้น ?   
    ค่าต่ าสุด ?   
    ค่าสูงสุด ?   
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ใบงานที่ 2 
Microsoft Excel 2010 

 
1. เปิดไฟล์เอกสาร Excel01รหัสประจ าตัว  
2. หาค าตอบโดยค านวณโดยใช้สูตร ในช่องที่มีเครื่องหมาย “?” 
3. จ านวนเงิน =จ านวน*ราคาต่อหน่วย 
4. ให้ค านวณหา ส่วนลด และสรุป โดยใช้ฟังก์ชั่น “IF” ตามตาราง ดังนี้ 

 

รหัสสินค้า ส่วนลด (%)  สรุป 
12 20 เครื่องใช้ไฟฟ้า 
13 10 เสื้อผ้า 
14 15 อุปกรณ์กีฬา 
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ใบงานที่ 3 
Microsoft Excel 2010 

 
1. เปิดไฟล์เอกสาร “Excel01รหัสประจ าตัว” 
2. ให้คัดลอกข้อมูลไปท่ี “Sheet2”  
3. ให้คัดลอกข้อมูลตาม “รหัสสินค้า” จาก “น้อยไปหามาก” 
4. ให้สร้างตัวกรองโดยใช้ “ราคา / หน่วย” โดยมีเงื่อนไข คือ “ราคาระหว่าง 1,000-13,000 

บาท” 
5. ให้สร้างแผนภูมิแบบใดก็ได้โดยเลือกแสดงข้อมูล “รายการสินค้า , จ านวนเงิน และส่วนลด” 
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กิจกรรมหลังเรียน 
 

1. จงสรุปและอธิบายเนื้อหา เรื่อง โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล Microsoft Excel 2010 มาพอสังเขป 
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Microsoft PowerPoint 2010 
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การใช้งาน Microsoft  PowerPoint 2010 

 ในปัจจุบันมีโปรแกรมอยู่หลายโปรแกรมท่ีถูกน ามาใช้สร้างงานน าเสนอ แต่โปรแกรมที่เป็น
ที่นิยมและครองใจผู้ใช้อย่างแพร่หลาย คือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งปรากฏโฉมให้เราได้ใช้งานตั้งแต่รุ่นที่ใช้กับวินโดว์ 3.x จนมาถึง
ปัจจุบัน PowerPoint ได้ถูกกล่าวขานว่าใช้งานง่าย และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เมื่อมีข้อมูลอยู่ในมือ
สามารถสร้างงานน าเสนอชั้นยอดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง 
 ลักษณะของงาน PowerPoint ได้จ าลองการท างานของเครื่องฉายสไลด์ข้อมูลที่ใช้น าเสนอ
จะถูกเก็บลงในสไลด์(Slide)ในแต่ละสไลด์อาจประกอบด้วย ข้อความ รูปที่ แผนภูมิ ตาราง หรือ
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ในขณะที่เปลี่ยนสไลด์ สามารถใส่เสียงประกอบ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้อีก
มากมายทั้งหมดนี้จึงช่วยส่งเสริมให้ PowerPoint น่าใช้งานมากขึ้น เมื่อสร้างงานพรีเซนจาก 
PowerPoint ไม่ได้ถูกจ ากัดให้น าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น สามารถน าเสนอบน
อินเทอร์เน็ต แผ่นใส ใบปลิว หรือสไลด์ 35 มิลลิเมตร สร้างเอกสารส าหรับผู้ฟัง PowerPoint 
สามารถพิมพ์เอกสารได้ 4 แบบคือ สไลด์ บันทึกย่อ เอกสารประกอบค าบรรยายละเค้าร่างที่เป็น
ข้อความในสไลด์ 
  1. รู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2010 
   เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมา จะแสดงหน้าต่าง
ของโปรแกรม และ ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงหน้าต่างและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
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** การตั้ง ค่า Ribbon**  เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถตั้งค่า Ribbon ส่วนตัว ได้โดย  
 1. คลิกเมาส์ขวาที่แท็บ Ribbon แล้วเลือก Customize Ribbon จะปรากฏหน้าต่าง
ส าหรับ ตั้งค่า Ribbon คลิก New Teb จะปรากฏแท็บใหม่ขึ้นมา ท าการตั้งชื่อแท็บ คลิกปุ่ม OK  

2. คลิก New Group แล้วคลิก Rename เพ่ือตั้งชื่อกลุ่มของเครื่องมือ  
3. เลือกเครื่องมือที่ช่อง Choose Commends from... และคลิกที่ปุ่ม Add   
4. เครื่องมือที่เลือก จะปรากฏที่ช่อง Customize the Ribbon...  
5. เราสามารถลบเครื่องมือที่ไม่ต้องการออกได้ โดยใช่ปุ่ม Remove  

 
วิธีการใส่ Transitions 
1. คลิกเลือก Slide ที่ต้องการใส่ Transitions 
2. คลิกท่ีแถบเมนู Transitions เลือกรูปแบบ Transitions ที่ต้องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการใส่ Transitions (1) 
 

3. ท าการเลือกเครื่องมือปรับแต่งรูปแบบการน าเสนอ Transitions ได้ตามต้องการ 
 
 

 
 

แสดงการใส่ Transitions (2) 
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การใช้ไฟล์มัลติมีเดียร่วมกับการน าเสนอ 
 วิธีการใส่เสียง มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Insert คลิกท่ีปุ่ม Audio 
2. คลิกท่ีแถบ Audio from file … (เลือกไฟล์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์) 
3. Clip Art Audio … (เลือกจากไฟล์เสียงที่มีอยู่ของ MS Office) 
4. Record Audio … (การบันทึกเสียง)  

 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงวิธีการใส่เสียง 

 
 วิธีการใส่วิดีโอ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Insert คลิกท่ีปุ่ม Video 
2. คลิกท่ีแถบ Video from file … (เลือกไฟล์วิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์) 
3. Video from Web Site … (เลือกเชื่อมโยง link ไปสู่เว็บไซต์) 
4. Clip Art Video… (เลือกจากไฟล์ VDO ที่มีอยู่ของ MS Office) 

 
 
 
 
 
 
 

แสดงวิธีการใส่วีดีโอ (1) 
 

 หมายเหตุ ในส่วนของวิดีโอ เมื่อใส่เข้าไปแล้ว สามารถปรับแต่งขนาดวิดีโอ ใส่กรอบวิดีโอ 
เพ่ิมความสว่างของวิดีโอ ฯลฯ ได้ตามต้องการ 
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แสดงวิธีการปรับแต่งหรือตัดช่วงของเสียงวีดีโอ 
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ใบงานที่ 1 
Microsoft  PowerPoint 2010 

 
1. ให้อธิบายส่วนประกอบของหน้าจอด้านล่าง โดยเขียนตามหมายเลขที่แสดงในภาพพร้อมบอกการ
ใช้งาน 
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ใบงานที่ 2 
Microsoft  PowerPoint 2010 

 
1.  ให้นักศึกษาสร้างงานน าเสนอ โดยน าเทคนิคท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้โดยน าเสนอข้อมูล 
2.  สร้างไฟล์งานชื่อ “PowerPoint01รหัสประจ าตัว” 
3.  สร้างสไลด์น าเสนอตัวเอง ดังนี้ 
 สไลด์ที่ 1 Introduction 
 สไลด์ที่ 2 My Profile 
 สไลด์ที่ 3 My Education  
 สไลด์ที่ 4 My Hobbies 
 สไลด์ที่ 5 My Travel 
 สไลด์ที่ 6 My Dream 
 สไลด์ที่ 7 My Teacher 
 สไลด์ที่ 8 My Home 
 สไลด์ที่ 9 The End 
4. รูปภาพประกอบ 3 รูป / สไลด์ 
5. มีการเชื่อมโยงในแต่ละสไลด์ 
6. ก าหนดเวลาน าเสนอ 
7. ก าหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุทุกสไลด์ 
8. สีพื้นไม่ซ้ ากันในแต่ละสไลด์ 
9. สไลด์ที่ 3-8 ต้องบอกเหตุผลเพราะอะไร ท าไม อย่างไร 
10. ตกแต่งความสวยตามความเหมาะสม 
11. ปริ้นสีส่งแบบย่อ หน้า ละ 4 สไลด์  
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ใบงานที่ 3 
Microsoft  PowerPoint 2010 

 
1.  ให้นักศึกษาสร้างงานน าเสนอ โดยใช้ค าสั่งใน Ribbon  Insert และกลุ่มค าสั่งย่อยโดยน าเทคนิคที่
ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้โดยน าเสนอข้อมูล ตกแต่งความสวยตามความเหมาะสม พร้อมทั้งปริ้นสีส่ง
แบบย่อหน้า 4 สไลด์  
2.  สร้างไฟล์งานชื่อ “PowerPoint02รหัสประจ าตัว” 

3.  สร้างสไลด์น าเสนอตัวเองดังนี้ 
สไลด์ที่ 1 สร้างตาราง ปฏิทินเดือนกรกฎาคม 2555 
สไลด์ที่ 2  กลุ่มค าสั่ง  Illustration ให้น ารูปภาพมาประกอบสถิตคนมาสาย (Chart) 
สไลด์ที่ 3 เสนอรูปดอกไม้ และลิงค์ไปหาเนื้อหาสไลด์ถัดไป  

 
 
                 
 
 
 
 
ลั่นทมขาว 
 เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงประมาณ ๕ เมตร ล าต้นและกิ่งก้านอวบ สีน้ าตาลปนเทา ใบเป็น
ประเภทใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายใบหอก  ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม  ออกเป็น
ช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกรูปทรงกรวยปลายแยกเป็น ๕ กลีบ ผลเป็นฝักยาวประมาณ  ๑๒ เซนติเมตร 
ติดกันคล้ายผลแฝด เมล็ดมีขน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด การตอน และการปักก่ิงในดิน 
 
ลั่นทมแดง 
 เป็นไม้ต้นสูงประมาณ ๕ เมตร คล้ายลั่นทมขาว ดอกสีแดง  ก้านดอกสีม่วงแดง  เป็นไม้
ปลูก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และก่ิงตอน 
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กิจกรรมหลังเรียน 
 

1. จงสรุปและอธิบายเนื้อหา เรื่อง โปรแกรมน าเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010 มาพอ
สังเขป 
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2. จงเขียนขั้นตอน การแทรกไฟล์เสียง ไฟล์วิดิโอ  และ การลิ้งค์ Microsoft PowerPoint 2010 มาพอ
สังเขป 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ  นางกนกพร  ดวงสุวรรณ 
สถานที่เกิด ต าบลนาดูน  อ าเภอนาดูน  จ.มหาสารคาม 

ประวัติการศึกษา (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี 
  (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
  ปริญญาโท 
สถานที่ท างาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1888  
วันที่เร่ิมท างาน 02/06/2543 
วิชาที่สอน 4122604  โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
  4000107  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  4000108  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  4000104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  GE40004  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
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