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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  สาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 รหัสและช่ือรายวชิา 

 GE40004   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning) 

2 จ านวนหน่วยกติ 

  3(2-2-5) 

3  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 3.1 หลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี 

3.2 ประเภทของรายวชิา 

วชิาการศึกษาทัว่ไป 

4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

อ.กนกพร     ดวงสุวรรณ 

อ.จุฬาวดี     มีวนัคาํ 

อ.นฏัฐิยา     ฐิติเจริญธรรม 

อ.อรอนงค ์  ทะกอง 

อ.วรนิตย ์    ทองอยู ่   

อ.วศิรุต       เพชรจรัส 

อ.มงคล       ทะกอง 

อ.ธีรวชัร์      คาํกอ้น 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 1-4 

6 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

7 รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8 สถานทีเ่รียน 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

9 วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

  1  สิงหาคม  2559 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

หลงัจากท่ีเรียนรายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

Information Technology for Learning (GE40004) แลว้ นกัศึกษามีความสามารถในการ
กระทาํส่ิงต่อไปน้ีได ้

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลต่อชีวิตประจาํวนัได ้

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระยกุตใ์นสังคมยคุตวัเลข  
และยคุแห่งปัญญาได ้

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชง้านโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุตไ์ด ้

4.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ 

5.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
6.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายได ้

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 

1 ค าอธิบายรายวชิา  
ศึกษา วเิคราะห์ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการสืบคน้และแสวงหาความรู้ในสังคม

ยุคตวัเลข และสังคมแห่งปัญญา ท่ีมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย ์การใช้งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต ์การจดัเก็บและการนาํเสนอขอ้มูล การ
ส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระบบเครือข่ายระบบ การเคารพสิทธิทางปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย  

บรรยาย 30 ชัว่โมงต่อ 

ภาคการศึกษา 

สอนเสริม 

สอนเสริมตามความ 

ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

มีการฝึกปฏิบติั 30 

ชัว่โมงต่อภาค 

การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคล 

ไม่มี 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

และลาํดบัความสาํคญั 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์

- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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1.2 วธีิการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง 

- อภิปรายกลุ่ม 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฏีเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

 

1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบติั การนาํเสนอรายงาน และมอบหมายให้คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาโดยใช ้Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 

- นาํเสนอจากการคน้ควา้ขอ้มูล 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และคน้ควา้หาขอ้มูล
อยา่งสร้างสรรค ์

3.2 วธีิการสอน 

- การมอบหมายงานใหน้กัศึกษา 

- การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

1.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวเิคราะห์
แนวคิดในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
 

2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฏีเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
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2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบติั การนาํเสนอรายงาน และมอบหมายใหค้น้ควา้หาขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาโดยใช ้Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็น 

ศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ 

ทฤษฎี 

- นาํเสนอจากการคน้ควา้ขอ้มูล 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และคน้ควา้หาขอ้มูล
อยา่งสร้างสรรค ์ 

3.2 วธีิการสอน 

- การมอบหมายงานใหน้กัศึกษา 

- การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวเิคราะห์
แนวคิดในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น 

ตามกาํหนดเวลา 

4.2 วธีิการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และการนาํเสนอรายงาน 

4.3 วธีิการประเมิน 

- รายงานท่ีนาํเสนอ พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

- ทกัษะการคิดคาํนวณ เชิงตวัเลข 

- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง โดยการทาํรายงาน และนาํเสนอในชั้นเรียน 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่งและกรณีศึกษา 

- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

- ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 

5.2 วธีิการสอน 

- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน และทาํรายงาน โดยเนน้
การนาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

- นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 

5.3 วธีิการประเมินผล 

- การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

-การฝึกปฏิบติัในห้องเรียน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
บรรยาย 
(ชม.) 

จ านวน
ปฏิบัติ 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 

1 แผนการสอน 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 
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2 บทท่ี 1+win xp1 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 บทท่ี 1+win xp2 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

4 บทท่ี 1+win xp3 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

5 บทท่ี 2+word1 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

6 บทท่ี 2+word2 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 
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7 บทท่ี 2+word3 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

8 บทท่ี 3+Excel1 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

9 บทท่ี 3+Excel2 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

10 สอบกลางภาค บทท่ี 
1+2 

2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

11 บทท่ี 3+Excel3 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 
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12 บทท่ี 4+PPt1 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

13 บทท่ี 4+PPt2 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

14 บทท่ี 4+PPT3 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

15 แบบฝึกหดั 2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

16 รายงาน+นาํเสนอ
รายงาน 

2 2 บรรยายและสาธิต  

ศึกษากรณี  

ศึกษา อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

ทาํแบบฝึกหดั  

ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  

เอกสาร
ประกอบการสอน 

17 สอบปลายภาค 1.30 

นาที 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการเรียนรู้* กจิกรรมการประเมิน  
(เช่น รายงานและภาพถ่ายวดีีโอ 

ทีน่ าเสนอ การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

 

1 

คะแนนสอบ 

สอบทฤษฏี  

- สอบกลางภาค(บทท่ี 1+บทท่ี2)  

- สอบปลายภาค(บทท่ี 3+บทท่ี4)  

 

9  

17  

20 คะแนน 
(20%)  

30 คะแนน 
(30%)  

2 

ผลการปฏิบติัการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

ทดสอบปฏิบติั/สอบปฏิบติั  

ใชง้านคอมพิวเตอร์  

ใชง้านโปรแกรมระบบ  

ใชง้านโปรแกรมประยกุต ์ 

-WinXp  

-Word  

-Excel  

-PowerPoint  

ตามสัปดาห์ท่ีฝึก
ปฏิบติั  

 

40 คะแนน  

(40%)  

10คะแนน(10%)  

10คะแนน(10%)  

10คะแนน(10%)  

10คะแนน(10%) 

3 สังเกตการตอบ
คาํถามในการ
รายงาน 

รายงาน 16 

 

4 สังเกตการตอบ
คาํถามในการ
รายงาน 

นาํเสนอรายงาน 16 

 

 

5 สังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียน 

คะแนนพฤติกรรม ตลอดทั้งเทอม 
 

 * ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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3.  เกณฑ์การประเมินผล 

 

ระดับคะแนน เกรดทีไ่ด้ 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลกัทีก่ าหนด 

กิดานนัท ์ มลิทอง.  (2543).   เทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม.  กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาโสต
ทศันศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร.  (2551).  การใช้งานอนิเทอร์เน็ตสาหรับผู้เร่ิมต้น.  

กรุงเทพฯ: โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการใช ้ICT ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT  

ชุมชน. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2555).  สืบคน้ 1 มีนาคม 2555 จาก  

 http://www.warehouse.mnre.go.th/mnre.  

ครรชิต  มาลยัวงศ.์  (2538).  ก้าวไกลไปกบัสารสนเทศ : สารสนเทศทีข้่าราชการต้องรู้. กรุงเทพฯ : 
ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 

ครรชิต มาลยัวงศ.์ (2540).  นวตักรรมทางเทคโนโลยี 200 ทศันะไอที. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่ 

จตุชยั แพงจนัทร์ และอนุโชต วฒิุพรพงษ.์  (2551).  เจาะระบบ Network. (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  

นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.  

ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ. (2548). การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกจิ. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท.  

เซคนัดไ์ลฟ์.  (2558).  สืบคน้เม่ือ 25 พฤษภาคม 2559 จาก http://secondlife.com/ 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล. (2551). การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่.  

ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพือ่การส่ือสาร. กรุงเทพฯ: เอส.พี.ซี. บุคส์.  

ดิกก.์  (2558).  สืบคน้เม่ือ 27 พฤษภาคม 2559  จาก http://digg.com/ 
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ดวงพร เก๋ียงคาํ.  (2551).  คู่มือการสร้างเวบ็ไซท์ด้วยตนเอง.  (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่. 

ทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ. (2552). เทคโนโลยมีัลติมีเดีย: Multimedia Technology. กรุงเทพฯ: เคทีพี    
คอมพ ์แอนด์ คอนซลัท.์  

เทคโนโลยสีารสนเทศ.  สืบคน้เม่ือ 13 มกราคม 2559, จาก https://web.ku.ac.th/schoolnet/ 

snet1/network/it/ 

ธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ,์ อานนท ์ไกรเสวกวสิัย และ สราวธิุ ราษฎร์นิยม. (2553). ระบบค้นหารูปภาพ
โดยใช้หลกัการเวบ็เชิงความหมาย. กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา. 

แนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศ. (2555). สืบคน้ 5 มีนาคม 2555. จาก http://www.bcoms.net/ 

temp/lesson12.asp.  

นํ้าทิพย ์วภิาวนิ. (2547). การจัดการความรู้กบัคลงัความรู้. กรุงเทพฯ: เอสอาร์พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์.  
นํ้าทิพย ์ วภิาวนิ  และนงเยาว ์ เปรมกมลเนตร.  (2551).  นวตักรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้.   

กรุงเทพ: ซีเอที โซลูชัน่  

บดินทร์ วจิารณ์. (2550). การจัดการความรู้ สู่...ปัญญาปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท.  

บุญญลกัษม ์ตาํนานจิตร. (2553). ระบบการจัดการองค์ความรู้. (พิมพค์ร้ังท่ี2). กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 

ปริศนา มชัฌิมา. (2552). การสืบค้นสารสนเทศข้ันสูง. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.  

ปริศนา มชัฌิมา.. (2554). เอกสารประกอบการสอน การจัดการฐานข้อมูลเบือ้งต้น. (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  

กรุงเทพฯ: เอม็ แอนด์ เอม็ เลเซอร์พร้ินต.์ (Google, 2558) 

พนิดา พานิชกุล.  (2553).  จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เคทีที 
คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท ์จาํกดั.220 หนา้. 

พนิดา ตนัศิริ.  (2554).  เวบ็เชิงความหมายของเวบ็ 3.0. Executive Journal, 5(2), 48-55.  

พราหาราช & ฮมัมอน.  (2554).  สืบคน้ 5 มีนาคม 2555. จาก https://charungjirakiat.wordpress.com/  

2013/02/ 

พนัทิป.  (2558). สืบคน้เม่ือ 27 พฤษภาคม 2559  จาก http://pantip.com/ 

ฟลิคเกอร์.  (2555).  สืบคน้เม่ือ 25 พฤษภาคม 2559 จาก https://www.flickr.com/ 

พรทิพย ์ทานะมยั.  (2550).  พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ. สืบคน้เม่ือ 13 มกราคม 2559,  

จาก htttp://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/pornthip_t/computer/ 

sec01p03.html 

พงษศ์กัด์ิ ผกามาศ.  (2553).  ระบบไอซีทแีละการจัดการยุคใหม่.  กรุงเทพฯ: วติต้ีกรุป. 

 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/
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ภาวธุ พงษวทิยภานุ และ สุธน โรจน์อนุสรณ์. (2551). e-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์.  

กรุงเทพฯ: ตลาด ดอท คอม.  
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2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

ส่ือการสอน PowerPoint และแบบฝึกหดั 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เอกสารท่ีเก่ียวกบัและเวบ็ไซตเ์ร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูส้อน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3   การปรับปรุงการสอน 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา  

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

https://worldofwarcraft.com/en-us/
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- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ 

ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผน การปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ตามขอ้ 4 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1 พฒันาการทางคอมพิวเตอร์ 

2.2 พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

3. องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

3.2 เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

4. ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1 ผลกระทบเชิงบวก 

5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

6. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

2. สรุปพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

3. เขียนแผนภาพ My map เพื่ออธิบายองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้  
4. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

5. ตระหนกัถึงผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อสังคมมนุษย ์

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา เน้ือหา กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งเกณฑ์ให้คะแนน และการ
ประเมินผล 
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2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเพาเวอร์
พอยต ์

3. ระหวา่งการบรรยาย มีการน าเสนอตวัอยา่ง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถาม อภิปรายและสรุป
เน้ือหาร่วมกบัอาจารย ์และเพื่อนในชั้นเรียน     

4. ทบทวนเน้ือหาโดยการท าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. รายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) 

2. เอกสารประกอบการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 
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บทที ่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

บทน า 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์
ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์การแพทย ์สังคมเครือข่าย ตลอดจนความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในสังคมทุก
ระดบัชั้น ตั้งแต่มีผลต่อความเป็นอยูข่องปัจเจกบุคคล มีผลต่อสังคม องคก์รของรัฐ องคก์รธุรกิจ จน
ไปถึงองค์กรระหวา่งประเทศ ดงันั้น มนุษยจึ์งมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ มีทกัษะการ
ใชง้าน และมีความเขา้ใจถึงศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเลือกรับสารสนเทศ
ท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง สามารถน ามาวเิคราะห์และประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology; IT) มาจากค าสองค า คือ เทคโนโลย ี
(Technology) และสารสนเทศ (Information) ซ่ึงก่อนท่ีจะกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น จ  าเป็นตอ้งอธิบายถึงค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์กนั คือ ค าว่า ขอ้มูล (Data) และ
สารสนเทศ (Information) ก่อน กล่าวคือ ขอ้มูล หมายถึง เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัในรูปแบบต่างๆ หรือขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ เช่น ตวัเลข 
ตวัอกัษร ภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ แต่ขอ้มูลเหล่าน้ี ยงัไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดท้นัที ส่วนค าวา่ สารสนเทศ หมายถึง ผลลพัธ์อนัเกิดจากการน าเอาขอ้มูลท่ีรวบรวมมา ผา่นการ
ประมวลผล วิเคราะห์ สรุป จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที  (สุขุม  เฉลยทรัพยแ์ละคณะ, 
2555) ดงันั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการน าขอ้มูลมาประมวลผล จนไดส้ารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.1 

 

 

 

 

รูปที ่1.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ 

 

 

ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ 
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ส าหรับความหมายของค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น หากจะกล่าวให้ครอบคลุมแล้ว 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประกอบดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเขา้ด้วยกนั เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ จดัหา จดัเก็บ คน้คืน 
จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลในรูปดิจิทัล (Digital data) ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความหรือตวัอกัษร และตวัเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภา ความถูกตอ้ง ความแม่นย  า 
และความรวดเร็ว ให้ทนัต่อการน าไปใช้ประโยชน์ (สุขุม  เฉลยทรัพยแ์ละคณะ, 2555) นอกจากน้ี 
ยงัมีผูใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี 

ครรชิต  มาลยัวงศ ์(2538) อธิบายวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ยเทคโนโลยีส าคญั 
2 สาขา ไดแ้ก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม กล่าวคือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะช่วยท างานด้านการจดัเก็บ บนัทึก และประมวลผลขอ้มูลให้รวดเร็วและถูกตอ้ง 
ส่วนเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมจะช่วยส่งผลลทัธ์ของการใชง้านคอมพิวเตอร์ไปยงัผูใ้ช้ท่ีอยู่
ห่างไกลไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก อยา่งไรก็ตาม ถา้เป็นก่อนยุคคอมพิวเตอร์ เทคโลยีสารสนเทศ
จะหมายถึง เทคโนโลยกีารพิมพ ์กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองพิมพดี์ด โทรเลขและโทรศพัท ์

ตวัอย่างของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้งานกนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเลต สมาร์ตโฟน สแกนเนอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิทลั ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.2  ตวัอยา่งอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชง้านในปัจจุบนั 

   ทีม่า : http://www.icglobalsystem.com/telecommunication_10.html 

         

กิดานนัท์  มลิทอง (2543) ได ้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ “ไอที” เป็น
เทคโนโลยท่ีีรวมระบบคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบโทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง     
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ขอ้มูล โดยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จะช่วยในการประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บและบนัทึก และส่งขอ้มูล      
ท่ีประมวลได้ไปยงัผูใ้ช้ท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านทางเทคโนโลยีส่ือสาร
โทรคมนาคม ดงัแสดงในรูปท่ี 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.3  การเช่ือมโยงส่ือสารของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทีม่า : http://www.icglobalsystem.com/telecommunication_10.html 

 

เว็บไซด์ไทยไบโอเทค (2558) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศคือ คือ การ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อท าการ จดัเก็บ คน้หา จดัส่ง 
กระจายออก ติดตาม รวบรวม และจดัการข้อมูลต่างๆ (http://www.thaibiotech.info/what-is-

information-technology.php) 
ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีมาใชส้ร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากข้ึน 
นอกจากน้ี เทคโนโลยสีารสนเทศยงัรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ท่ีจะรวบรวม จดัเก็บ ใช้
งาน ส่งต่อ หรือส่ือสารระหวา่งกนั  เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการจัดการสารสนเทศ ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัซอฟต์แวร์ เก่ียวขอ้งกบัตวัขอ้มูล เก่ียวขอ้งกบับุคลากร เก่ียวขอ้งกับ
กรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ขอ้มูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ีแล้วยงัรวมไปถึง โทรทศัน์ 
วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ (http://www.nukul.ac.th/it/content/02/2-

1.html#111, 2558) 

http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php
http://www.nukul.ac.th/it/content/02/2-1.html#111
http://www.nukul.ac.th/it/content/02/2-1.html#111
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2.   พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สุขุม เฉลยทรัพยแ์ละคณะ (2555)  ไดก้ล่าวถึงพฒันาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้า่ 
ในอดีตนั้นได้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ระหว่างด้านการประมวลผล คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กบัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม โดยมีการพฒันาเกิดข้ึนควบคู่กนั และมี
ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วตั้งแต่ยคุอนาลอกมาสู่ยุคดิจิทลั  ในปัจจุบนั เทคโนโลยีทั้งสองกลายเป็น
เทคโนโลยีแกนหลกัท่ีรวมตวักนัจนแยกไม่ออก กลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวมการท างาน
ทั้งคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1  พฒันาการทางคอมพวิเตอร์ 

พฒันาการของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกโดยยึดการประมวลผลเป็น
หลกั ไดเ้ป็น 7 ช่วง ดงัน้ี 

1) ช่วงท่ี 1  ปี ค.ศ. 1621 – 1842 ในยุคน้ีไดมี้การประดิษฐ์เคร่ืองค านวณทางกลโดย
ปาสคาล (Pascal) ประดิษฐ์เคร่ืองค านวณท่ีเรียก สไลด์ รูล (Slide rule) โดยเอ็ดมนัด์ กนัเทอร์ 

(Edmund Gunther) และมีการประดิษฐเ์คร่ืองค านวณทางกลอตัโนมติัดว้ย 

2) ช่วงท่ี 2 ปี ค.ศ. 1843 – 1962 ในยุคน้ีเกิดนกัโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกคือ Ada 

Lovelace มีการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลผลขอ้มูลเรียกว่า Punch card มีการ
ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมืออตัโนมติัท่ีใช้งานร่วมกบั Punch card คือ Hollerith’s automatic 
นกัวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างคิดคน้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อประดิษฐ์เคร่ืองค านวณท่ีเรียกวา่ คอมพิวเตอร์ 

จนสามารถประดิษฐ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลกได้คือ Mark I และพฒันาเป็นเคร่ือง 

ENIAC และ UNIVAC ตามล าดบั 

3) ช่วงท่ี 3 ปี ค.ศ. 1963-1969 มีการคิดคน้ภาษา BASIC ส าหรับการเขียนโปรแกรม เพื่อ
ใชแ้ทนภาษาเคร่ืองท่ีเขา้ใจยากและตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ ต่อมาบริษทั IBM ประดิษฐ์และพฒันา เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM360 มีการประดิษฐ์เคร่ืองคิดเลขท่ีมี
ขนาดเล็กแบบมือถือ และในยุคน้ีเกิดเครือข่าย ARPANet ซ่ึงถือวา่เป็นเครือข่ายแรกของโลก เป็น
ตน้แบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 

4) ช่วงท่ี 4 ปี ค.ศ. 1970 – 1980 ไดน้ าไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เป็นหน่วย
ควบคุมและประมวลผล โดยพฒันาข้ึนมาเพื่อรองรับการใชฟ้ล็อปป้ีดิสก์ (Floppy disk) ส าหรับ การ
บันทึกข้อมูล  เ กิดเค ร่ืองค านวณแบบพกพาได้  มีการพัฒนาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ คือรุ่น MITs Altair 8800 และเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น Apple II ซ่ึงถือวา่เป็น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลโดยใช้ภาษาแอสแซมบลี (Assembly) และยุคน้ีเร่ิมใชฟ้ล็อปป้ีดิสก์
ขนาด 5 น้ิว ส าหรับบนัทึก ขอ้มูล  

5) ช่วงท่ี 5 ปี ค.ศ. 1981 – 1992 บริษทั IBM ไดผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
เกิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Portable computer นอกจากน้ีบริษทั Apple ก็ไดผ้ลิตเคร่ือง Macintosh 
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เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในลกัษณะ Desktop publishing และเร่ิมมีการใชง้าน เคร่ืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ 

6) ช่วงท่ี 6 ปี ค.ศ. 1993 – 2000 เกิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงบน Desktop ใน ลกัษณะ
มลัติมีเดีย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้สัญญาณดิจิทลั และบริษทั Apple ก็ไดผ้ลิตเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบไร้สาย การเช่ือมต่อขอ้มูลไดใ้ช้ Portable ขนาดเล็กสามารถเช่ือมต่อ 

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ มีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากข้ึนและเกิดโฮมวิดีโอ
คอมพิวเตอร์ (Home Video Computer) 

7) ช่วงท่ี 7 ปี ค.ศ. 2001 – อนาคต เร่ิมน า ระบบการประชุมทางไกล (Tele Conference) 

มาใชง้านทางดา้นธุรกิจ ในอนาคตคาดวา่ร้อยละ 20 ของประชากรโลกจะท างานท่ีบา้นและใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลกัในการด าเนินงาน ระบบการท างานทุกอยา่งเป็นแบบออนไลน์
แมแ้ต่การเลือกผูน้ าประเทศก็สามารถเลือกท่ีบา้นได ้การปฏิสัมพนัธ์กนัของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ เป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เพื่อการตอบสนองบนโลกออนไลน์ของผูใ้ชแ้ต่
ละคน โดยพบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความสนใจร่วมกนั รวมถึง 

สามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล 

2.2  พฒันาการทางด้านเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

 พฒันาการทางด้านเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม สามารถแบ่งวิวฒันาการด้านการ 

ส่ือสารขอ้มูล และเผยแพร่สารสนเทศได ้7 ช่วง ดงัน้ี  

1) ช่วงท่ี 1 ปี ค.ศ.1562 – 1834 พฒันาการดา้นการส่ือสารเร่ิมตน้ท่ีประเทศอิตาลีซ่ึง เร่ิมมี
การท าหนงัสือพิมพร์ายเดือน ต่อมาเกิดแมก็กาซีนฉบบัแรกข้ึนท่ีประเทศเยอรมนั ยุคน้ีมี เคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองแรกเกิดข้ึนท่ีอเมริกาเหนือ และเร่ิมการพิมพภ์าพกราฟิกโดยใช้เคร่ืองเมทลัเพลท (Metal 

plate)  

2) ช่วงท่ี 2 ปี ค.ศ. 1835 – 1875 เร่ิมการส่ือสารระยะไกลโดยใชร้ะบบดิจิทลัคือ ระบบ
โทรเลข เป็นการส่ือสารดว้ยขอ้ความ มีระบบการพิมพค์วามเร็วสูง และมีการพฒันาสายเคเบิลเพื่อ
การส่ือสารระยะไกลดว้ยระบบโทรเลข 

3) ช่วงท่ี 3 ปี ค.ศ. 1876 – 1911 เกิดระบบโทรศพัทซ่ึ์งเป็นการส่ือสารดว้ยเสียง มีการ
พฒันาระบบคล่ืนวิทยุ และปี ค.ศ. 1894 เอดิสันไดคิ้ดคน้ภาพยนตร์ ส่วนปี ค.ศ. 1895 มาร์โคนี 

(Marconi) ไดพ้ฒันาวทิย ุในส่วนของภาพยนตร์ก็พฒันาข้ึนเป็นภาพเคล่ือนไหวได ้

4) ช่วงท่ี 4 ปี ค.ศ. 1912 – 1949 ภาพยนตร์ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวไดพ้ฒันาข้ึนเป็นรูปแบบ
ธุรกิจกลายเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ เกิด Hollywood ในยคุ ค.ศ. 1928 เกิดโทรทศัน์ภาพยนตร์ท่ี
มีเสียงพูด เกิดธุรกิจดา้นความบนัเทิงส่ือสารมวลชนในจอทีวี และในปี ค.ศ. 1946 โทรทศัน์ได้
พฒันาเป็นโทรทศัน์สี ต่อมาปี ค.ศ. 1947 เร่ิมมีตวัตา้นทาน (Transistor) เพื่อพฒันามว้นเทปท่ีบนัทึก
ขอ้มูลได ้(Reel to reel tape recorder) 
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5) ช่วงท่ี 5 ปี ค.ศ. 1950 – 1984 ยุคน้ีไดพ้ฒันาเคเบิลทีวี และเกิดดาวเทียมข้ึนประมาณปี 

ค.ศ. 1957 ระบบโทรศพัท์ไดมี้การพฒันาเป็นระบบกดปุ่ม เม่ือปี ค.ศ. 1970 ในส่วนของภาพยนตร์
ไดพ้ฒันาเป็นภาพยนตร์ 3 มิติ และ โทรทศัน์ 3 มิติ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1982 มีการพฒันาดา้น
ดาวเทียมเพื่อการส่ือสารมากยิง่ข้ึน 

6) ช่วงท่ี 6 ปี ค.ศ. 1985 – 1999 ยุคน้ีโทรศพัทไ์ดพ้ฒันาจากระบบกดปุ่มตวัเลขเป็น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีการพฒันาซีดีเกมส์ มาตรฐาน HDTV ปี ค.ศ. 1996 เกิดเครือข่าย TV สามารถดู
โทรทศัน์ไดท้างอินเทอร์เน็ต การเก็บวดิีทศัน์เปล่ียนจากเทปเป็นวิดีโอซีดี ความบนัเทิงต่างๆ อาทิ ดู
หนงั ฟังเพลง ช็อปป้ิง ท าไดโ้ดยผ่านเครือข่ายส่ือสารต่างๆ เช่น โทรทศัน์ โทรศพัท์ และ
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

7) ช่วงท่ี 7  ปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบนั การบริการต่างๆ เป็นแบบดิจิทลั โดยใชโ้ทรศพัท ์การ
ส่ือสารมวลชนผา่นโทรทศัน์จะหมดไป การส่ือสารมวลชนผา่นโทรศพัทจ์ะเขา้มาแทนท่ี โดยการ
ส่ือสารดว้ยเส้นใยแกว้น าแสง (Fiber optics) แบบเต็มรูปแบบมีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารแบบสังคมออนไลน์ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 

กล่าวไดว้า่ พฒันาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดพ้ฒันาให้กา้วหนา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กหนทุกแห่ง และมีรูปแบบการให้บริการท่ี
รองรับปัจเจกบุคคลมากยิง่ข้ึนและเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัอยา่งไม่รู้ตวั  

 

3.  องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคญั 2 อย่าง ไดแ้ก่ 

เทคโนโลยีเพื่อการประมวลผลคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่คือ
เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดจ าขอ้มูล
ต่างๆ และปฏิบติัตามค าสั่งท่ีบอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้ ดงันั้น เราจึงน า
คอมพิวเตอร์มาใชส้ าหรับการจดัการระบบสารเทศ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกรรมวิธี  3 ประการคือ การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผล และการ
แสดงผลขอ้มูล ดงัแสดงในรูปท่ี 1.4  

 

 

 

รูปที ่1.4  กระบวนการจดัระบบสารสนเทศ 

 

การน าเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลข้อมูล 
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คอมพิวเตอร์นั้นประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเช่ือมกนัเรียกวา่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์น้ีจะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ 
(Software) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1.1 ฮาร์ดแวร์  
 ฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ  5 ส่วน ไดแ้ก่  

1) อุปกรณ์รับขอ้มูล (Input) เช่น แผงแป้นอกัขระ (Keyboard)  เมาส์ เคร่ืองตรวจ
กวาดภาพ (Scanner)  จอภาพสัมผสั (Touch Screen)  ปากกาแสง (Light Pen)  เคร่ืองอ่านบตัรแถบ
แม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader) และเคร่ืองอ่านรหสัแท่ง (Bar Code Reader)  

2) อุปกรณ์ส่งขอ้มูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor)  เคร่ืองพิมพ ์(Printer)  และ
เทอร์มินลั  

3) หน่วยประมวลผลกลาง จะท างานร่วมกบัหน่วยความจ าหลกัในขณะค านวณ
หรือประมวลผล โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงขอ้มูลและค าสั่ง
ท่ีเก็บไวไ้วใ้นหน่วยความจ าหลกัมาประมวลผล 

4) หน่วยความจ าหลกั มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลท่ีมาจากอุปกรณ์รับขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
ค านวณ และผลลพัธ์ของการค านวณก่อนท่ีจะส่งไปยงัอุปกรณ์ส่งขอ้มูล รวมทั้งการเก็บค าสั่งขณะ
ก าลงัประมวลผล 

5) หน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูลและโปรแกรมขณะยงัไม่ได้ใช้
งาน เพื่อการใชใ้นอนาคต 

3.1.2 ซอฟต์แวร์  
 ซอฟตแ์วร์ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

3.1.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ มีหนา้ท่ีควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ 
และเป็นตวักลางระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ระบบสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ 

1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พว่งต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีนิยมใชก้นั ในปัจจุบนั เช่น UNIX, DOS, 

Microsoft Windows เป็นตน้ 

2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลขอ้มูลหรือในระหว่างท่ีใช้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวัอย่าง
โปรแกรมท่ีนิยมใช้กนัในปัจจุบนั เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor), โปรแกรมจดัการไฟล์ (File 

manager), โปรแกรมสแกนดิสก์ (Disk scanner), โปรแกรมบีบอดัไฟล์ (File compression utility) 

เป็นตน้    
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3) โปรแกรมแปลภ าษา  ใช้ ในการแปลความหมายของค าสั่ ง ท่ี เ ป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ และท างานตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึง
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ จะมีตัวแปลภาษาของตนเองโดยเฉพาะ โปรแกรมท่ีแปลจาก
โปรแกรมตน้ฉบบัแลว้จะเรียกวา่ออบเจ็คโคด้ (Object code) ซ่ึงเป็นภาษาเคร่ืองท่ีประกอบดว้ย 
รหสัค าสั่งท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและน าไปปฏิบติัไดต่้อไป  

ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์มีการใช้งานส าหรับการแปลภาษาคอมพิวเตอร์
ชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) แอสเซมเบลอร์  (assembler) เป็นตวัแปลภาษาแอสเซมบลี ซ่ึงเป็น
ภาษาระดบัต ่า ใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง  

(2) อินเทอร์พรีเตอร์  (interpreter) เป็นตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง
ไปเป็นภาษาเคร่ือง 

(3) คอมไพเลอร์  (compiler) เป็นตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงไปเป็น
ภาษาเคร่ือง 

  ในปัจจุบนั มีหลกัการแปลภาษาคอมพิวเตอร์แบบใหม่เกิดข้ึน คือ แปลจาก
ซอร์สโคด้ ไปเป็นรหสัชัว่คราว หรืออินเทอมีเดียโคด้ (Intermediate code) ซ่ึงสามารถน าไปท างาน
ไดด้ว้ยการใช้โปรแกรมในการอ่าน และท างานตามรหัสชัว่คราวนั้น โดยโปรแกรมน้ีจะมีหลกัการ
ท างานเหมือนกบัอินเทอพรีเตอร์ แต่จะท างานได้เร็วกว่าเน่ืองจากรหัสชั่วคราวจะใกล้เคียงกับ
ภาษาเคร่ืองมาก มีข้อดีคือสามารถน ารหัสชั่วคราวนั้นไปใช้ได้กับทุกๆ เคร่ืองท่ีมีโปรแกรม
แปลภาษาไดท้นัที  

 

3.1.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพื่อท างานเฉพาะดา้นตาม
ความตอ้งการ ซ่ึงซอฟตแ์วร์ประยกุตน้ี์สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

1) ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ฉพาะงาน เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นธุรกิจเฉพาะ 
ตามแต่วตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้ เช่น ซอฟตแ์วร์ระบบงานดา้นบญัชี ซอฟตแ์วร์ระบบงานจดั
จ าหน่าย เป็นตน้ 

2) ซอฟตแ์วร์ประยุกต์เพื่องานทัว่ไป เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชง้านทัว่ไป 
ผูใ้ช้งานสามารถซ้ือและน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ โดยไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ 
ตวัอยา่ง เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database Management เป็นตน้  

3) ซอฟตแ์วร์ประยกุตอ่ื์นๆ เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อความบนัเทิง และอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากซอฟตแ์วร์ประยุกต์สองชนิดขา้งตน้ ตวัอยา่ง เช่น Hypertext, Personal Information 

Management และซอฟตแ์วร์เกมต่าง ๆ เป็นตน้ 
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นอกจากคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว  ย ังมี
ส่วนประกอบภายนอกท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงคือผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 
(Peopleware) ซ่ึงหมายถึง คนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชห้รือควบคุมให้การใชค้อมพิวเตอร์
เป็นไปอยา่งราบร่ืน อาจจะประกอบดว้ยคนเพียงคนเดียว หรือ หลายคนช่วยกนัรับผดิชอบ 

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะการท างานได ้ดงัน้ี  
1) ฝ่ายวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน  

2) ฝ่ายปฏิบติังานเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3) ฝ่ายปฏิบติังานเคร่ืองและบริการ 

 

นอกจากน้ี ยงัสามารถแบ่งประเภทของบุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นระดบัต่างๆ ได ้4 ระดบั
ดงัน้ี  

1) ผูจ้ดัการระบบ (System Manager) คือ ผูว้างนโยบายการใชค้อมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน  

2) นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผูท่ี้ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และท า
การวิเคราะห์ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้
โปรแกรมเมอร์เป็นผู ้เขียนโปรแกรมใหก้บัระบบงาน  

3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผูเ้ขียนโปรแกรมสั่งงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้
ท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเขียนตามแผนผงัท่ีนกัวเิคราะห์ระบบไดเ้ขียนไว ้  

4) ผูใ้ช ้(User) คือ ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งเรียนรู้วิธีการใชเ้คร่ือง และวิธีการใช้
งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมท่ีมีอยู่สามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการงานท่ีมอบหมายให้ท า 
(Assignment) 

 

3.2 เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  ใชใ้นการติดต่อส่ือสารรับ/ส่งขอ้มูลจากท่ีไกลๆ เป็นการ
ส่งขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือท่ีอยู่ห่างไกลกนั ซ่ึงจะช่วยให้การเผยแพร่ขอ้มูลหรือ
สารสนเทศไปยงัผูใ้ช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัการณ์ 
ซ่ึงรูปแบบของขอ้มูลท่ีรับ/ส่งอาจเป็นตวัเลข (Numeric Data) ตวัอกัษร (Text) ภาพ (Image) และ
เสียง (Voice) กระบวนการเผยแพร่สารสนเทศโดยอาศยัเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมเป็น
ตวักลาง แสดงในรูปท่ี 1.5 

 

 

 

รูปที ่1.5  กระบวนการเผยแพร่สารสนเทศ 

ผู้ส่งสารสนเทศ ผู้รับสารสนเทศ 
ส่ือกลางส าหรับส่ือสาร 
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เทคโนโลยีท่ีใช้ในการส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีใช้ในระบบ
โทรคมนาคมทั้ งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม  แฟกซ์  โทรเลข 

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ เคเบิ้ลใยแกว้น าแสง คล่ืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นตน้ 

ส าหรับกลไกหลกัของการส่ือสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้
แหล่งของขอ้ความ (Source/Sender) ส่ือกลางส าหรับการรับ/ส่งขอ้ความ (Medium) และส่วนรับ
ขอ้ความ (Sink/Decoder)   

 

4.  ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศจดัเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัมากในปัจจุบนั และอนาคตเพราะ
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การ
จดัเก็บ การประมวลผลการเรียกใช้ และการส่ือสาร รวมทั้งการแลกเปล่ียน และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนั ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ซ่ึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได ้
ดงัน้ี 

1) ความส าคัญในด้านการพฒันาการเมืองการปกครองของประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความส าคญัในทางการเมืองโดยเป็นเคร่ืองมือในการให้ข่าวสารความรู้ทางการเมือง ซ่ึงช่วยหล่อ
หลอม ความคิด ความเขา้ใจทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง  สามารถท าให้มีบทบาท มีส่วนร่วมทางการ
เมืองและใชสิ้ทธิตามกระบวนการทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตย  

2) ความส าคัญในด้านสังคม   เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ประชาชนในภูมิภาคใด ๆ ของ
โลกไดรั้บรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์พร้อมกนั เพราะสามารถติดต่อ ส่ือสารระหวา่งกนั
ไดอ้ยา่งสะดวก โดยไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  

3) ความส าคัญต่อการคมนาคม  ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเพื่อควบคุมระบบเส้นทาง
การเดินทาง และการขนส่ง  ช่วยให้การขนส่งผูโ้ดยสาร การส่งสินคา้วตัถุดิบต่าง ๆ มีความสะดวก
มากข้ึนและยงัสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความรวดเร็ว ปลอดภยัมากกว่า
ในอดีต รวมทั้งผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการจองจากแหล่งต่าง ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4) ความส าคัญต่อการพฒันาสาธารณสุข  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถน ามาจดัท า
ระบบสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ วินิจฉัย  การ
รักษาพยาบาล  การจดัระบบสาธารณสุขและรักษาพยาบาลท่ีดี  นอกจากช่วยสร้างคุณภาพชีวิตแลว้
ยงัลดความสูญเสียในชีวติและทรัพยสิ์นของประเทศดว้ย 

5) ความส าคัญในวงการธุรกิจ   ในการท าธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนั ตอ้งช่วงชิงไหวพริบ 
ครองตลาดและลูกค้า สร้างความเช่ือถือในสินค้าและการบริการ จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส่วนส าคญั ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร การพฒันากลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและใชส้ร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มและพฒันาผลิตผลของอุตสาหกรรม 
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6) ความส าคัญต่อการศึกษา  เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะความช านาญในด้านต่าง ๆ ทั้งนกัเรียนนกัศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน
เอกชน  หน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ไปเช่น การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic-

Learning หรือ E- Learning) ส่ือการศึกษา  แหล่งสารสนเทศเพื่อการคน้ควา้ และยงัเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารการศึกษาอีกดว้ย  

7) ความส าคัญต่อการบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการบริการ
สารสนเทศ องค์การมีหน้าท่ีรวบรวม จดัการและให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ เช่นสถาบนั
บริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด และศูนยส์ารสนเทศต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริการและนอกจากน้ีพฒันาการของเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมีผล
ก่อใหเ้กิดพฒันาของหอ้งสมุดรูปลกัษณ์ใหม่ หรือเรียกวา่ หอ้งสมุดดิจิทลั (Digital library) 

 

5.  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลกระทบในเชิงบวก  

การก าเนิดของคอมพิวเตอร์เม่ือประมาณหกสิบกว่าปีท่ีแล้ว เป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่ยุค
สารสนเทศ ในช่วงแรกมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองค านวณ แต่ต่อมาไดมี้ความพยายาม
พฒันาใหค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคญัส าหรับการจดัการขอ้มูล เม่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้
กา้วหนา้มากข้ึน ท าใหส้ามารถสร้างคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงข้ึน สภาพการ
ใชง้านจึงใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละสังคม
จึงมีมาก มีการเรียนรู้และใชส้ารสนเทศกนัอยา่งกวา้งขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
กล่าวไดด้งัน้ี  

1) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพฒันาใช้
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมเพื่อติดต่อส่ือสารให้สะดวกข้ึน มีการประยุกต์มาใช้กบัเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกภายในบา้น เช่น ใช้ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศและใชค้วบคุมระบบไฟฟ้าภายในบา้น  
เป็นตน้  

2) เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
เกิดการกระจายไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง แมแ้ต่ถ่ินทุรกนัดาร ท าให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้       
มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยงัถ่ินห่างไกล นอกจากน้ีใน
ปัจจุบนัมีความพยายามท่ีใชร้ะบบการรักษาพยาบาลผา่นเครือข่ายส่ือสาร  

3) สารสนเทศกบัการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา การเรียนการสอนในโรงเรียนมี
การน าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วิดีทศัน์ เคร่ืองฉายภาพ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการศึกษา จดัตารางสอน ค านวณระดบัคะแนน จดัชั้น
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เรียน ท ารายงานเพื่อให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

ปัจจุบนัมีการเรียนการสอนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษาทุกระดบัมากยิง่ข้ึน  

4) เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยา่งจ าเป็น 

ตอ้งใชส้ารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่าจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล มีการใชภ้าพถ่ายดาวเทียม การติดตาม
ขอ้มูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดลอ้มเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าต่างๆ การตรวจวดัมลภาวะ ตลอดจนการใชร้ะบบการ
ตรวจวดัระยะไกลมาช่วย ท่ีเรียกวา่โทรมาตร เป็นตน้  

5) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช ้

เทคโนโลย ีอาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้
ระบบป้องกนัภยั ระบบเฝ้าระวงัท่ีมีคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน  

6) การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขนัทางดา้นการผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งหาวธีิการในการผลิตใหไ้ดม้าก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มามี
บทบาทมาก มีการใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจดัการ การด าเนินการและยงัรวมไปถึง
การใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพื่อใหซ้ื้อสินคา้ไดส้ะดวกข้ึน  

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกับทุกเร่ืองในชีวิตประจ าวนั บทบาทเหล่าน้ีมี
แนวโนม้ท่ีส าคญัมากยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิด
ประโยชนต่์อประเทศต่อไป   

5.2 ผลกระทบในเชิงลบ  

5.2.1 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาผลิตส่ือการเรียนการสอน อาทิ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนผา่นเวบ็ หรือบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) อาจท าใหเ้กิดปัญหาท่ี
เห็นไดช้ดั เช่น   

1) ผูส้อนกบัผูเ้รียนจะขาดความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดกนั เพราะผูเ้รียนสามารถท่ี
จะเรียนไดใ้นโปรแกรมส าเร็จรูป ท าใหค้วามส าคญัของสถานศึกษาและผูส้อนลดนอ้ยลง  

2) ผูเ้รียนท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถท่ีจะใชส่ื้อประเภทน้ีได ้ท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีมีฐานะดีและยากจน ท าใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจก็ยอ่มท่ีจะ
มีโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมดีกวา่ดว้ย   ผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในด้านการเรียนการสอน ควรน ามาใช้เป็นส่ือเสริมอย่างเหมาะสม ต้องยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิด ส่วนบทบาทของสถาบนัการศึกษาควรจดัสรรส่ือให้เพียงพอและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและสภาวะแวดลอ้ม จะช่วยใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งคุม้ค่า  
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5.2.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อส่ิงแวดล้อม อาจเกิดปัญหามลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีก็เพราะมนุษยน์ าเทคโนโลยทีางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพฒันาอยา่งงผิดวิธี
และน าไปใชใ้นทางท่ีผิด เพราะมุ่งแต่จะก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองเท่านั้น ดงันั้นผูน้ ามาใช้จึงควร
พิจารณาให้รอบคอบ เหมาะสม มีการประเมินความจ าเป็น วิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ก่อนท่ีจะน ามาใช ้  

5.2.3 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคม  

1) การน าเทคโนโลยีมาใชอ้าจท าให้เกิดปัญหาการวา่งงานจากการใชแ้รงงานมนุษย ์

เพราะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรมีความต้องการใช้แรงงานมนุษย์ลดลงในการเพิ่ม
ผลผลิต  

2) การปรับตวัเพื่อให้ทนักับเทคโนโลยีสมยัใหม่ของพนักงานท่ีมีอายุมากหรือมี
ความรู้น้อย ก็จะท าให้ไม่สามารถปรับตวัเข้ากับเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้ และรู้สึกว่าเทคโนโลยี
สมยัใหม่เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ตอ้งมีความรู้จึงจะเขา้ใจได ้ 

3) สมาชิกในสังคมมีการด าเนินชีวิตท่ีต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัภายใน
สังคมเพราะต่างมีชีวติท่ีตอ้งรีบเร่งและด้ินรน  

ดงันั้นคนในสังคมจึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัยุคสังคมสารสนเทศ ตอ้งพฒันาตนเอง รู้เท่าทนั
เทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน  

5.2.4 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อเศรษฐกิจ  

1) มนุษยส์ามารถจบัจ่ายใช้สอยไดง่้ายมากข้ึนเพราะมีบตัรเครดิต ท าให้ไม่ตอ้งพก
เงินสด หากตอ้งการซ้ืออะไรท่ีไม่ไดเ้ตรียมการไวล่้วงหน้า ก็สามารถซ้ือไดท้นัทีเพียงแต่มีบตัร
เครดิตเท่านั้นท าใหอ้ตัราการเป็นหน้ีสูงข้ึน  

2) การแข่งขนักนัทางธุรกิจมีมากข้ึนเพราะต่างก็มุ่งหวงัผลก าไรซ่ึงก็เกิดผลดี คือ
อตัราการขยายตวัทางธุรกิจสูงข้ึนแต่ผลกระทบก็เกิดตามมา ซ่ึงบางคร้ังก็มุ่งแต่แข่งขนัจนลืมความมี
มนุษยธรรมหรือความมีน ้าใจไป  

หากจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นวงการธุรกิจ ควรเป็นลกัษณะของหุ้นส่วนการคา้ 
การร่วมทุน โดยน าเทคโนโลยมีาช่วยในการส่ือสารและก าหนดมาตรฐานร่วมกนั เช่น การใชร้ะบบ
แลกเปล่ียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Interchange: EDI) ในการแลกเปล่ียนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการคา้อิเล็กทรอนิกส์  

5.2.5 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อสุขภาพจิต 

1)  เม่ือด าเนินการชีวิตแบบเดิมท่ีเป็นแบบเรียบง่าย ตอ้งเปล่ียนมาปรับตวัใหท้นักบั
เหตุการณ์ปัจจุบนัตลอดเวลาก็อาจจะท าใหเ้กิดความเครียด ความวิตกกงัวลไม่วา่จะในหนา้ท่ีการ
งานหรือการด าเนินชีวติประจ าวนั  
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2) พฤติกรรมของเยาวชน โดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรม
กา้วร้าว ชอบการต่อสู้ และการใชก้ าลงั เป็นตน้   

3) นกัธุรกิจตอ้งท างานแข่งกบัเวลา ไม่มีเวลาไดพ้กัผ่อน ก็ก่อให้เกิดดวามเครียด 

สุขภาพจิตก็เสียตามมาดว้ย  

ดงันั้นทุกคนในครอบครัวตลอดจนสังคมควรเอาใจใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั ให้ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้หมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม  

 

6. บทสรุป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยี ท่ี มีการน าคอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร 
โทรคมนาคม มาท างานร่วมกนั โดยมีการจดัล าดบัอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน  เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศ  โดยน าขอ้มูลป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ท าการประมวลผลเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ การท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ จะตอ้งท าการป้อนขอ้มูลดิบท่ีเป็น ตวัเลข ตวัอกัษร 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงต่าง ๆ เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผล ผลลพัธ์ท่ี
ได ้คือสารสนเทศ ท่ีสามารถน าไปใชง้านดา้นต่าง ๆ ได ้

การพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ (hardware) 

ซอฟต์แวร์ (software) ด้านขอ้มูล และการติดต่อส่ือสาร ผูใ้ช้จึงตอ้งปรับตวัยอมรับและเรียนรู้
เทคโนโลยใีหม่ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ โดยเฉพาะขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ของมนุษย ์  หากการด าเนินกิจกรรมใดมีการใช้
ขอ้มูล ซ่ึงมีการบนัทึกใส่กระดาษและเก็บรวบรวมใส่แฟ้ม การเรียกคน้และสรุปผลขอ้มูลยอ่มท าได้
ช้า และเกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สมยัใหม่จะช่วยงานให้ง่ายสะดวกและรวดเร็วข้ึน และท่ีส าคญัช่วยให้สามารถตดัสินใจด าเนินงาน
ไดเ้ร็ว และถูกตอ้งดีข้ึน  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หากน ามาใช้ให้เหมาะสมก็จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และเพิ่มศกัยภาพการท างานในหลายสาขาอาชีพ เช่น  การศึกษา 

ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ แต่หากใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ระมดัระวงัและ
ขาดจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็จะส่งผลกระทบหลายดา้น
เช่นกนั อาทิ ดา้นสังคม สุขภาพจิต รวมถึงการศึกษาดว้ย ดงันั้นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจึงควรมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงความปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย   
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหเ้ขา้ใจ 

2. จงอธิบายความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม 

3. จงยกตวัอยา่งฮาร์ดแวร์ในส่วนของอุปกรณ์รับขอ้มูล (Input) มา 5 ชนิด 

4. จงยกตวัอยา่งซอฟทแ์วร์ระบบท่ีมีการใชง้านในปัจจุบนั 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญัในดา้นใดบา้ง จงอธิบายมาโดยสังเขป 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง  

7. จงอธิบายวา่อุปกรณ์เทคโนโลยแีละสารสนเทศในอนาคตจะมีลกัษณะอยา่งไร  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  8  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

 1.2 คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ 

 1.3 ววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ 

 1.4 ลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 

 1.5 หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

      2.1 หน่วยรับขอ้มูลเขา้   
      2.2 หน่วยประมวลผลกลาง   

      2.3 หน่วยความจ า  
3. ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

      3.1 ซอฟแวร์ระบบ   
      3.2 ซอฟตแ์วร์ประยกุต์   
4. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

      4.1 ไมโครคอมพิวเตอร์  
       4.2 มินิคอมพิวเตอร์   
      4.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์   
      4.4 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์   
5. การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์  

6. สาเหตุท่ีท าใหเ้คร่ืองซีพีเกิดความเสียหายและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 6.1 สาเหตุท่ีท าใหเ้คร่ืองซีพีเกิดความเสียหาย  
 6.2 การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

7. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

 

 



 36 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

       หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกความหมาย  คุณสมบติั  ววิฒันาการ  ลกัษณะเด่น  และหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้ 
2. สามารถสรุปลกัษณะและความแตกต่างระหวา่งฮาร์ดแวร์กบัซอฟตแ์วร์ได ้ 
3. อธิบายลกัษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ได ้

4. สามารถสรุปวธีิการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ได ้ 
5. บอกสาเหตุท่ีท าใหเ้คร่ืองซีพีเกิดความเสียหายและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ไดไ้ด ้

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเร่ืองท่ีเรียนคร้ังท่ีแลว้ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับทน้ี 

2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

3. บรรยายให้เน้ือหา ความหมาย  คุณสมบติั  วิวฒันาการ  ลกัษณะเด่น  และหลกัการท างานของ
คอมพิวเตอร์  โดยระหว่างการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนถาม และ
อภิปรายเน้ือหา 

4. มอบหมายใหผู้เ้รียนท างานตามใบงานท่ี 1 เร่ือง ระบบปฏิบติัการ Windows 

5. ใหท้ าค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ระบบปฏิบติัการ Windows 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถาม 

3. การท าใบงานผา่นระบบเครือข่าย 
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การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกต้องของการอธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์  ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ 

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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39 

 

บทที ่ 2 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันทุกองค์กรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ทั้ ง น้ีเพราะ
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการจดัการข้อมูล  สารสนเทศ  และจดัการความรู้ในองค์กร  
รวมถึงการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ยงัเป็นพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์
ข้ึนมาเพื่อให้องคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งภายนอกไดม้ากยิ่งข้ึน  นอกจากความส าคญัของ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรแล้ว  ในส่วนของการใช้งานส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์ได้เขา้มามีบทบาทอย่างมากในการท างาน  การติดต่อส่ือสารของผูค้นในยุคของการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

1. ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ช้งานทัว่ไปสามารถป้อนขอ้มูลเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์  และสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท าการประมวลผลให้ไดส้ารสนเทศ  และแสดงผลลพัธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความตอ้งการของการใชง้าน  ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มูลหรือสารสนเทศเอาไวใ้ช้
งานในภายหลงัได้  ทั้งน้ีผูใ้ช้งานทัว่ไปจะตอ้งมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกระดบัอย่าง
เพียงพอ   
 คอมพิวเตอร์  มาจากภาษาละตินว่า “Computare” ซ่ึงหมายถึง การนับ หรือ การค านวณ   
ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไวว้่า "เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั ท าหนา้ท่ีเหมือนสมองกลใชส้ าหรับแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีง่ายและซบัซ้อนโดย
วธีิทางคณิตศาสตร์" 

1.1 ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

 หากกล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์จะมีผูใ้ห้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไวห้ลาย
ความหมาย  ไดแ้ก่ 

 คอมพวิเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติัท าหนา้ท่ีเสมือนสมองกลใชส้ าหรับ
แกปั้ญหาต่าง ๆ  ทั้งท่ีง่ายและซบัซอ้น โดยวธีิทางคณิตศาสตร์  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
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 คอมพิวเตอร์  หมายถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึงท่ีสามารถรับโปรแกรมและขอ้มูล
ประมวลผล  ส่ือสาร  เคล่ือนยา้ยขอ้มูล  และแสดงผลลพัธ์ได ้ (ศรีไพร  ศกัด์ิรุ่งพงศากุล  2548 : 14) 

 คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึง  ท่ีสามารถรับโปรแกรมและ
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีเคร่ืองสามารถรับได ้ และท าการประมวลผล  โดยท าการเปรียบเทียบจนกระทัง่ไดผ้ล
ลพัธ์  จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปแสดงผลท่ีอุปกรณ์แสดงผล  เช่น  จอภาพหรือเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น  
(www.school.net.th) 

 คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึง  ท่ีมีการท างานแบบอตัโนมติั  
ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกล  สามารถแก้ปัญหาต่างๆ  ทั้ งท่ีง่ายและซับซ้อนตามค าสั่งของโปรแกรม  
ขั้นตอนการท างานจะประกอบดว้ย  การรับโปรแกรมและขอ้มูลในรูปแบบท่ีเคร่ืองสามารถรับได ้ และ
ท าการประมวลผล  โดยท าการเปรียบเทียบจนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์  จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปแสดงผลท่ี
อุปกรณ์แสดงผล  เช่น  จอภาพหรือเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น (http://www.chakkham.ac.th/technology/ 

computer/web4.htm) 

 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่  คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถน าเขา้
ขอ้มูลหรือค าสั่งต่างๆ  แลว้ท าการประมวลผลขอ้มูลหรือค าสั่งต่างๆ  ตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือ
ชุดค าสั่งของระบบคอมพิวเตอร์  โดยท าการเปรียบเทียบขอ้มูลหรือค าสั่งต่าง ๆ  จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์ใน
รูปแบบต่างๆ  จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปแสดงผลท่ีอุปกรณ์แสดงผล  และท าการจดัเก็บผลลพัธ์เอาไวใ้ช้
งานในภายหลงัต่อไป 

1.2 คุณสมบัติของคอมพวิเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถจดัการขอ้มูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ  

ท่ีมีปริมาณมากในปัจจุบนัได ้ ซ่ึงคอมพิวเตอร์สามารถท างานตามคุณสมบติัท่ีส าคญั  5  ประการ  คือ  
เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์  ความเร็ว  ความน่าเช่ือถือ  การจัดเก็บข้อมูล  และการส่ือสารข้อมูล  
(http://portal.in.th/eleccom43/pages/004/)   อธิบายรายละเอียดดงัน้ี 

1) เคร่ืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic machine) ผูใ้ช้งานป้อนขอ้มูลหรือค าสั่งผ่านแผง
แป้นพิมพห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ  เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ขอ้มูลหรือค าสั่งจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมาย  และท าการประมวลผลได้  ซ่ึงขอ้มูลหรือค าสั่งท่ีเป็น
สัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลบัใหเ้ป็นรูปแบบท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ใจความหมายได ้ 

2) ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึงท่ีมีสมรรถนะสูง  
สามารถท างานดว้ยความเร็วสูง  ดงันั้นการประมวลผลขอ้มูลหรือค าสั่งดว้ยคอมพิวเตอร์จึงเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว  (มากกวา่ลา้นค าสั่งต่อวนิาที)  (http://srbl.go.th/kowjumpa/computer/lessonl_4.html)  

3) ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลขอ้มูลหรือค าสั่งไดถู้กตอ้ง
แม่นย  า ซ่ึงผูใ้ช้งานจะตอ้งป้อนขอ้มูลหรือค าสั่งให้ถูกตอ้ง  คอมพิวเตอร์ถึงจะด าเนินการประมวลผล
ขอ้มูลหรือค าสัง่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

http://www.chakkham.ac.th/technology/
http://srbl.go.th/kowjumpa/computer/lessonl_4.html
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4) การจดัเก็บขอ้มูล  (Storage)  คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ าท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน
มาก  ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลจะข้ึนอยูก่บัขนาดพื้นท่ีของหน่วยความจ า  โดยในปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มีหน่วยความจ าส ารองท่ีมีขนาดพื้นท่ีมาก  ท าใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลไดป้ริมาณมาก  

5) การส่ือสารขอ้มูล  (Data  Communication)  คอมพิวเตอร์สามารถรับ-ส่งขอ้มูลหรือการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  โดยอาศยัอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการเช่ือมโยงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  เช่น  การเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร  และแลกเปล่ียนขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 

1.3 ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์ 

 ตั้งแต่กลางทศวรรษ  1940  จนถึงปัจจุบัน  คอมพิวเตอร์มีวิวฒันาการก้าวหน้าในทุกด้าน       
อยา่งรวดเร็วและไม่หยุดน่ิง  ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัไดใ้ชว้งจรรวมขนาดใหญ่ (Very  Large  

Scale  Integrated – VLSI)  ท่ีสามารถบรรจุชิปขนาดเล็กได ้ 10  ลา้น  ถึง  1,000  ลา้นตวั  โดยมีความเร็ว
ในการประมวลผลในระดบั  10  ถึง  1,000  ลา้นค าสั่งต่อวินาที  หากพิจารณายุคของคอมพิวเตอร์ตาม
หน่วยประมวลผลกลาง  อาจแบ่งได ้ 5  ยคุดงัต่อไปน้ี 

1) ยุคที ่ 1  หลอดสุญญากาศ  (Vacuum  tube) 

 ประมาณ  ค.ศ. 1946  ถึง  1956  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีใช้หลอดสุญญากาศในการ
ประมวลผลและจดัเก็บขอ้มูล  จึงมีปัญหาเก่ียวกบัการใชก้ าลงัไฟฟ้ามาก  ซ่ึงท าให้เกิดความร้อนสูง  ท า
ให้ไส้หลอดขาดบ่อยมาก  และมีสมรรถนะในการท างานต ่ากวา่คอมพิวเตอร์ในยุคอ่ืนๆ  โดยในยุคน้ีมี
คอมพิวเตอร์ท่ีถูกสร้างข้ึน  เช่น  มาร์ค  วนั  (MARK  I)  อีนิแอค  (ENIAC)  และยนิูแวค (UNIVAC) ดงั
แสดงในรูปท่ี 2.1 

2) ยุคที ่ 2  ทรานซิสเตอร์  (Transistor) 

 ประมาณ  ค.ศ. 1957  ถึง  1963  เป็นยุคท่ีใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ  ซ่ึง
ทรานซิสเตอร์สร้างจากสารก่ึงตวัน าท่ีมีขนาดเล็กกว่าหลอดสุญญากาศ  จึงท าให้คอมพิวเตอร์ยุคน้ี         
มีสมรรถนะในการท างานมากข้ึน  โดยมีความเร็วในการประมวลผลและความจุของหน่วยความจ าหลกั
เพิ่มมากข้ึนโดยจานแม่เหล็ก  และยุคน้ีมีการพฒันาซอฟต์แวร์จากภาษาระดบัสูง  เช่น  ภาษาฟอร์แทน
ภาษาโคบอล  เป็นตน้ 
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รูปที ่2.1 ตวัอยา่งววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ 

ทีม่า : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ hardware/index01.htm 

 

 

3) ยุคที ่3  วงจรรวม  (Integrated  Circuit  :  IC) 

 ประมาณ  ค.ศ. 1964  ถึง  1979  เป็นยุคท่ีใช้วงจรรวมหรือไอซีในการประมวลผลและจดัเก็บ
ขอ้มูล  โดยวงจรรวมเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีทรานซิสเตอร์หลายๆ ตวับรรจุอยูบ่นแผน่ซิลิคอน  
จึงท าให้คอมพิวเตอร์ในยุคน้ีมีขนาดเล็ก  และมีสมรรถนะในการท างานสูงข้ึน  ซ่ึงมีความเร็วในการ
ประมวลผลและความจุของหน่วยความจ าหลกัเพิ่มข้ึน 

 

 

 

(ก) มาร์ค วนั (ข) อีนิแอค 

(ค) ยนิูแอค 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/
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รูปที ่2.2 วงจรรวม 

ทีม่า : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ hardware/index01.htm 

 

4) ยุคที ่4  วงจรรวมขนาดใหญ่  (Very  Large  Scale  Integration : VLSI) 

 ประมาณ  ค.ศ. 1980  จนถึงปัจจุบนั  เป็นยุคท่ีใชว้งจรรวมขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ  โดยมี
ไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีฝังทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กจ านวนนับสิบล้านตวั  ท าให้คอมพิวเตอร์ยุคน้ีมี
สมรรถนะในการท างานสูงข้ึนไปอีก  ซ่ึงมีการประมวลผลท่ีมีความเร็วสูง  และหน่วยความจ าหลกัท่ี
สามารถจดัเก็บข้อมูลในปริมาณมากข้ึน  จึงท าให้คอมพิวเตอร์ยุคน้ีมีขนาดเล็ก  และมีราคาถูกลง  
นอกจากน้ียงัมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบ  และซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปต่างๆ  ข้ึนมาใชง้านดว้ย  ซ่ึงการใช้
งานคอมพิวเตอร์ยุคน้ีสามารถน ามาใช้งานในส านกังาน  และงานส่วนตวัได้อย่างง่าย  สะดวก  และ  
กวา้งขวางมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 วงจรรวมขนาดใหญ่ 

ทีม่า : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/ hardware/index01.htm 

 

 

 

 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/


 44 

1.4 ลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

 เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมนุษยเ์ป็นผูป้ระดิษฐ์ข้ึนมา  ความสามารถ
ในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ดงัน้ี 

1) การปฏิบติังานอตัโนมติั  (Self Acting) เป็นความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลขอ้มูลตามล าดบัค าสั่ง ไดถู้กตอ้งต่อเน่ือง โดยอตัโนมติั ตามค าสั่งและขั้นตอนท่ีผูใ้ชง้าน
คอมพิวเตอร์เป็นผูก้  าหนดไว ้ 

2) ความเร็ว  (Speed)  เป็นความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล  (Processing  Speed)  ภายใน
เวลาท่ีสั้นท่ีสุด  ความเร็วในการประมวลผลจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์  ความเร็วของ
การประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์พิจารณาจากความสามารถในการประมวลผลซ ้ าๆ  ในช่วงเวลา
หน่ึงๆ  ท่ีเรียกว่า  “ความถ่ี  (Frequency)”  โดยนับความถ่ีเป็น  “จ านวนค าสั่ง”  “จ านวนคร้ัง”  หรือ  
“จ านวนรอบ”  ในหน่ึงนาที  (cycle/second)  โดยเรียกหน่วยความเร็วน้ีว่า  เฮิร์ซ  (Hertz : Hz)  
ตวัอยา่งเช่น  ประมวลผลได ้ 100  ค  าสั่ง  (100  คร้ัง  หรือ  100  รอบ)  ใน  1  วินาที  เรียกวา่  มีความถ่ี  
(ความเร็ว)  100  Hz  นัน่เอง  ความเร็วในการประมวลผลขอ้มูล  จะถูกก าหนดโดยหน่วยประมวลผล  
(Processor)  ภายในซีพีย ู ซ่ึงคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัสามารถประมวลผลค าสั่งไดม้ากกวา่ลา้นค าสั่งต่อ
วินาที  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  ท่ีมีความเร็วของการประมวลผลเป็น  3.0  GHz  จะมี
ความเร็วในการประมวลผล  3  พนัลา้นค าสั่งภายใน  1  วนิาที  เป็นตน้  

3) การจดัเก็บขอ้มูล  (Storage)  เป็นความสามารถในการเก็บขอ้มูลในตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถจัดเก็บได้เป็นจ านวนมากและสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันสามารถจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นมัลติมีเดีย  ท าให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่อความบนัเทิงมากข้ึน 

4) ความน่าเช่ือถือ  (Reliability)  เป็นความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมค าสั่งและขอ้มูล  ท่ี
นกัคอมพิวเตอร์ไดก้ าหนดให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อก าหนดความน่าเช่ือถือของคอมพิวเตอร์  คือ  
GIGO  หรือ  Garbage  In  Garbage  Out  นัน่คือ  ถา้ป้อนค าสั่งหรือใชข้อ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ก็อาจจะได้
ผลลพัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควร 

5) ความถูกต้องแม่นย  า  (Accuracy)  เป็นความถูกต้องแม่นย  าของการค านวณของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ดังนั้นการค านวณตัวเลขจ านวนมาก  หรือค านวณสูตรท่ีซับซ้อนจะนิยมใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการค านวณ 

6) การท างานซ ้ าๆ  (Repeatability)  เป็นความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท างาน
ซ ้ าๆ  ได ้ ข้ึนกบัโปรแกรมท่ีสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน  ท าใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน 

7) การติดต่อส่ือสาร  (Communication)  เป็นความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้
ผูใ้ชง้านสามารถท าการติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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1.5 หลกัการท างานของคอมพวิเตอร์ 

 เพื่อให้เกิดการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ตอ้ง
เขา้ใจหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์  รวมถึงตอ้งรู้จกัส่วนประกอบส าคญัของคอมพิวเตอร์  เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท างานตามชุดค าสั่งหรือโปรแกรมตามท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้  าหนด
เขา้ไป  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์  ดงัแสดงในรูปท่ี  2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปที ่2.4  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ทีม่า : ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2554) 

 

 จากรูปท่ี 2.4 สามารถอธิบายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์เป็นล าดบัขั้นตอนได ้ ดงัน้ี 

 1) มีการรับขอ้มูลค าสั่งเขา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นหน่วยรับขอ้มูล/ค าสั่ง 

 2) ขอ้มูลจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยประมวลผลกลางเพื่อท าการประมวลผลตามค าสั่งท่ีตั้งไว ้

 3) ในขณะท่ีท าการประมวลผลหน่วยความจ าหลักจะท าหน้าท่ีเก็บค าสั่งต่างๆ ในการ  
ประมวลผล 

 4) เม่ือประมวลผลเสร็จแลว้ ผลลพัธ์จะถูกเก็บท่ีหน่วยความจ าส ารอง 

 5) หน่วยแสดงผลท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์จากการประมวลผล 
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2. ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดจ าขอ้มูลต่างๆ  และปฏิบติัตามค าสั่ง  
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหน่ึง  คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ต่อเช่ือมกนั
เรียกว่า  ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี  2546 : 4) 

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  (Computer  Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยมีลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผสัได้ (พงษ์ศกัด์ิ ผกามาศ, 

2553: 64)   
ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีดงัน้ี 

2.1 หน่วยรับข้อมูลเข้า  (Input  Unit)  เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูล/ค าสั่ง  เขา้ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ขอ้มูลท่ีน าเขา้คอมพิวเตอร์เป็นไดท้ั้งตวัอกัษร  ตวัเลข  สัญลกัษณ์  เสียง  ภาพ  มลัติมีเดีย  
อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรับขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1) อุปกรณ์รับค าสั่งจากผูใ้ช้  เพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ท างาน  ได้แก่  เมาส์  (mouse)  
คียบ์อร์ด  (keyboard)  ท่ีพบไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  แพดสัมผสัของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
(touch  pad)  จอภาพแบบสัมผสั  (touch  screen)  ซ่ึงปัจจุบนัพบเห็นไดท้ัว่ไปในคอมพิวเตอร์แบบ   
แทบ็เล็ต  ตวัอยา่งอุปกรณ์รับค าสั่ง  ดงัรูปท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 อุปกรณ์รับค าสั่งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

(ก) คียบ์อร์ด (ข) เมาส์ 

(ค) แพดสัมผสั (ง) จอภาพแบบสัมผสั   
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2) อุปกรณ์ท่ีน าเขา้ขอ้มูลจากภายนอกเขา้มาสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เช่น  ขอ้มูลภาพ  ขอ้มูล
เสียง  และข้อมูลวีดิทัศน์  ซ่ึงอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลเหล่าน้ีอาจจะต้องท าการจดัซ้ือเพิ่มเติม  ได้แก่  
ไมโครโฟน  กล้องถ่ายรูปดิจิทลั  สแกนเนอร์และกล้องบนัทึกวีดิโอ  เป็นต้น  โดยผูใ้ช้ต้องท าการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์เหล่าน้ีกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จากนั้นท าการโอนยา้ยขอ้มูลเขา้มาเพื่อน าไปใช้งาน
ต่อไป  อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลภายนอกมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงัรูปท่ี  2.6 

 

 

 

 

 

(ก) ไมโครโฟน  (ข) กลอ้งดิจิทลั   (ค) กลอ้งบนัทึกวดีิโอ          (ง) สแกนเนอร์ 

 

รูปที่ 2.6  ตวัอยา่งอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลภายนอกมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

3) อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลท่ีท าให้คอมพิวเตอร์รับรู้และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
อกัขระและรูปแบบ  (recognition  device)  เช่น  เคร่ืองอ่านรหสับาร์โค๊ด  (barcode  reader)  และ
อุปกรณ์พวก  optical  mark  recognition  (OMR)  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อ่านจุดท่ีท าการมาร์ค  เช่น  เคร่ือง
ตรวจขอ้สอบ  เป็นตน้  อุปกรณ์ท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์รับรู้และแยกแยะความแตกต่างระหวา่งอกัขระและ
รูปแบบดงัแสดงในรูปท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7  อุปกรณ์ท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์รับรู้และแยกแยะความแตกต่างระหวา่งอกัขระและรูปแบบ 

 

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง  (Central  Processing  Unit : CPU)  เปรียบเสมือนสมองของ
คอมพิวเตอร์  ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการประมวลผลและควบคุมระบบการท างานต่างๆ  ของ
คอมพิวเตอร์  เพื่อให้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่างท างานสอดคล้องสัมพนัธ์กันดัง 

รูปท่ี 2.8 

(ก) เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ (ข) เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ 
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รูปที ่2.8  ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง 

ทีม่า : ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2554) 

 

ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง  มีดงัน้ี 

1) หน่วยควบคุม  (control  unit)  ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของอุปกรณ์ทุก ๆ  อุปกรณ์  
ในหน่วยประมวลผลกลาง  รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีน ามาต่อพ่วงเพื่อควบคุมการท างานส่วนประกอบ
ต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์  แปลค าสั่งท่ีป้อนเขา้สู่คอมพิวเตอร์  ควบคุมใหห้น่วยรับขอ้มูลท าการรับขอ้มูล
เขา้มาเพื่อท าการประมวลผล  ควบคุมให้หน่วยค านวณและตรรกะท าการค านวณขอ้มูลท่ีรับเข้ามา  
ตลอดจนควบคุมการแสดงผลลพัธ์ 

2) หน่วยค านวณและตรรกะ  (arithmetic and  logic  unit  :  ALU)  ท าหนา้ท่ีค านวณทาง
คณิตศาสตร์  (arithmetic  operations)  และการค านวณทางตรรกศาสตร์  (logical  operations)  โดย
ปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัการค านวณต่าง ๆ  เช่น  การบวก  ลบ  คูณ  และหาร  ส าหรับการค านวณทาง
ตรรกศาสตร์  ประกอบดว้ย  การเปรียบเทียบค่าจริง  หรือเท็จโดยมีเง่ือนไข  มากกว่า  น้อยกว่า  หรือ  
เท่ากบั 

3) หน่วยความจ าหลกั  (main  memory  unit)  เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยความจ า  มีช่ือเรียก
ต่างกนัออกไป  เช่น   main  memory  unit,  primary  storage  unit  และ  internal  storage  unit  

หน่วยความจ าหลกัท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลและค าสั่งท่ีใชใ้นการประมวลผลในคร้ังหน่ึงๆ  เท่านั้น  ซ่ึงขอ้มูล
และค าสั่งจะถูกส่งมาจากหน่วยควบคุม  หน่วยความจ าหลกัสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 

3.1)  รอม  (read  only  memory  :  ROM)  เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บค าสั่ง  
(program  memory)  ท่ีใชบ้่อย ๆ  เช่น  ค  าสั่งตน้การท างานของคอมพิวเตอร์  โดยค าสั่งน้ีจะอยูภ่ายใน
คอมพิวเตอร์ตลอดไปแมว้า่จะท าการปิดเคร่ืองก็ตาม  หน่วยความจ าประเภทน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงของ
ขอ้มูลน้อยมาก  เช่น  ขอ้มูลท่ีใช้ในการเร่ิมตน้ระบบ  (start up)  ขอ้มูลควบคุมการรับส่งค าสั่ง/ขอ้มูล  
ตลอดจนการแสดงผล  เป็นตน้ 
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3.2) แรม  (random  access  memory : RAM)  เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บขอ้มูลและ
ค าสั่ง  (data  &  programming  memory)  จากหน่วยรับขอ้มูล  ขอ้มูลและค าสั่งเหล่านั้นจะหายไปเม่ือมี
การรับขอ้มูล/ค าสั่งใหม่  หรือในกรณีท่ีกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งหรือปิดเคร่ืองหน่วยความจ าแรมเป็น
หน่วยความจ าท่ีส าคัญของคอมพิวเตอร์  ถ้าคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลสูงและ
หน่วยความจ าแรมมีความจุสูง  ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลใหเ้ร็วมากยิง่ข้ึน 

2.3 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory  Unit)  เป็นหน่วยความจ าท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล
ต่างๆ  ท่ีได้ผ่านกระบวนการประมวลผลมาแล้ว  และหลังจากท่ีได้ท าการบันทึกข้อมูลลงใน
หน่วยความจ าส ารองถึงแมจ้ะปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขอ้มูลก็ยงัคงอยู ่ หน่วยความจ าส ารองมีหลายชนิด  
ตวัอยา่งเช่น  ฮาร์ดดิสก์  ซีดี  ดีวีดี  หน่วยความจ าแบบพกพา  (handy  drive,  thumb  drive,  memory  

card)  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี 2.9   
 

 

 

 

 

รูปที่ 2.9  ตวัอยา่งหน่วยความจ าส ารองชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 

 

2.4 หน่วยแสดงผล (Output Unit)  มีอุปกรณ์ส่งออก (output device) ท าหนา้ท่ีแสดงผลจาก
การประมวลผล โดยน าผลท่ีได้ออกจากหน่วยความจ าหลกัแสดงให้ผูใ้ช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก 
อุปกรณ์ส่งออกท่ีนิยมใชส่้วนใหญ่ มีดงัต่อไปน้ี 

1) จอภาพหรือมอนิเตอร์  ท าหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลในขณะท่ีคอมพิวเตอร์ก าลงัท างาน  เพื่อ
ติดต่อและส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ช ้ จอภาพจะตอ้งท างานร่วมกบัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ท าหน้าท่ีแสดงผลบนจอภาพหรือการ์ดจอ  ซ่ึงมีทั้งแบบติดตั้งท่ีเมนบอร์ดโดยตรงและแบบท่ีเป็น
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แยกติดต่างหาก  

2) ล าโพง  ท าหนา้ท่ีแสดงผลในรูปแบบเสียง  มีการท างานร่วมกบัการ์ดเสียง  โดยการ์ด
เสียงจะรับสัญญาณดิจิทลั มาแปลงให้เป็นสัญญาณเสียงส่งต่อไปยงัสายส่งสัญญาณท่ีเช่ือมต่อไปยงั
ล าโพงเพื่อส่งขอ้มูลเสียงไปยงัผูใ้ชง้าน  

3) หูฟัง ใช้รับขอ้มูลประเภทเสียง  มีลกัษณะการท างานเหมือนกบัล าโพงแต่ลดขนาด
ลง  ท าให้สะดวกในการพกพา ใชรั้บขอ้มูลไดเ้ฉพาะตวับุคคล  บางชนิดมีไมโครโฟน  หูฟังประเภทน้ี
จะมีสายส าหรับเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย 2  เส้น  โดยเส้นหน่ึงจะใชส้ าหรับรับสัญญาณเสียง
ส่วนอีกเส้นหน่ึงจะใชส้ าหรับส่งสัญญาณเสียง 
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4) เคร่ืองพิมพ์  ท าหนา้ท่ีพิมพข์อ้มูลในรูปแบบต่างๆ ให้ออกมาในลกัษณะของส่ิงพิมพ์
ลงบนกระดาษหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  

เคร่ืองพิมพ์ดอตเมตทริกซ์  เหมาะส าหรับช้ินงานท่ีตน้ทุนต ่าและตอ้งการท าส าเนา
หลายๆ แผ่น  โดยกระดาษท่ีใชจ้ะตอ้งมีรูดา้นขา้งส าหรับให้หนามเตยของเคร่ืองพิมพเ์ก่ียว เพื่อเล่ือน
กระดาษ  

เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท  มีขนาดเล็ก  รูปทรงทนัสมยั  ใช้เวลาในการท างานนอ้ย  และ
ผลงานท่ีไดมี้คุณภาพมากกวา่ เคร่ืองดอตเมตทริกซ์          

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  มีแบบและรูปร่างคลา้ยเคร่ืองแบบอิงคเ์จ็ท  แต่สามารถท างานได้
เร็วและผลงานท่ีไดมี้ ความคมชดัสูงกวา่           

เคร่ืองพล็อตเตอร์  มีขนาดใหญ่กวา่เคร่ืองพิมพป์ระเภทอ่ืน นิยมใชก้บังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเขียนแบบต่างๆ  

5) เคร่ืองแอลซีดีโพรเจคเตอร์  เป็นฮาร์ดแวร์ท่ีใชน้ าเสนอขอ้มูลบนจอภาพคอมพิวเตอร์
ไปฉายบนจอภาพขนาดใหญ่  ปัจจุบนัมีการพฒันาเคร่ืองแอลซีดีโพรเจคเตอร์ เพื่อให้ไดคุ้ณภาพมาก
ยิ่งข้ึน เรียกวา่  เคร่ืองดีแอลพีโพรเจคเตอร์  ท าให้ขอ้มูลมีความคมชดั  มีความละเอียดสูง  และมีขนาด
เล็กกวา่เคร่ืองแอลซีดีโพรเจคเตอร์ แต่ก็มีราคาสูงกวา่ดว้ย 

 

3. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากในการควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์  ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์หรือชุดค าสั่งท่ีสั่งให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ  ตามตอ้งการ  
โดยซอฟแวร์หรือชุดค าสั่งจะเขียนมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง หรือหลายๆ  ภาษา เช่น  
ภาษาเคร่ือง  ภาษาแอสเซมบลี  ภาษาเบสิก  ภาษาโคบอล  ภาษาซี  ภาษาปาสคาล  ภาษา HTML ภาษา
ออรา เ คิล  ภ าษ าโฟ คัส  แ ล ะ ภาษ าม นุ ษ ย์   เ ป็นต้น   ซ อฟ ต์แว ร์ส ามารถ แบ่ งออก ไ ด้ เ ป็ น   
2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ  ซอฟตแ์วร์ระบบ  และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ซอฟแวร์ระบบ   (System Software)  ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีมาพ่วงต่อให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อจดัระบบการเก็บ
ขอ้มูล  การรับส่งขอ้มูล  การเก็บขอ้มูลลงในหน่วยความจ า  ซอฟตแ์วร์ระบบ  ประกอบดว้ย 

3.1.1 ระบบปฏิบัติการ  (Operating  System : OS)  เป็นกลุ่มของโปรแกรมท าหน้าท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และผูใ้ช ้ อ านวยความสะดวกในการใชโ้ปรแกรมต่างๆ  รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ  ในเค ร่ืองคอมพิว เตอร์ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า ท่ีของ
ระบบปฏิบติัการมีดงัน้ี  
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 1) ควบคุมการท างานของโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะอุปกรณ์รับขอ้มูล
และแสดงผลขอ้มูล  (input/output device)  ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งสะดวก 

 2) จดัสรรทรัพยากรซ่ึงใช้ร่วมกนั  (shared  resource)  โดยเฉพาะในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  เช่น  เคร่ืองซุปเปอร์คอมพิวเตอร์และเมนเฟรม  ซ่ึงมีการใช้หน่วย
ประมวลผลกลางและหน่วยความจ าร่วมกนั  ในลกัษณะมลัติโปรแกรมม่ิง (multiprogramming) 

 ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ  สามารถจ าแนกได ้ ดงัน้ี 

 1) ระบบปฏิบัติการส าหรับติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ได้แก่  
โปรแกรมไมโครซอฟตว์ินโดว ์(Microsoft  Windows)  รุ่นต่างๆ แมคโอเอส (Mac  OS)  ท่ีติดตั้งใน
เคร่ืองแมค  รวมถึง  ลีนุกส์ (Linux) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบัติการท่ีเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  (open  

sources)  ท่ีมีคนนิยมใชเ้ป็นจ านวนมาก  เป็นตน้ 

 2) ระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองให้บริการขอ้มูล (server)  ไดแ้ก่  ยกูนิกส์ (Unix)  
และวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์  (Windows  Server)  รุ่นต่างๆ  เป็นตน้ 

 3) ระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์พกพาและโทรศัพท์มือถือ  เช่น  
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ไดแ้ก่  iOS  ส าหรับไอแพดจาก  Apple  รวมถึงระบบปฏิบติัการ  Android  และ  
Windows 8  ส าหรับแทบ็เล็ตยีห่อ้อ่ืนๆ เช่น  Samsung  Galaxy  และ  Acer  Iconia  Tam  เป็นตน้ 

3.1.1 โปรแกรมอรรถประโยชน์  (utilities  program)  เป็นซอฟต์แวร์ระบบท่ีถูก
ออกแบบข้ึนมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการท างานของคอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน  ตวัอย่างของโปรแกรม
อรรถประโยชน์ในระบบปฏิบติัการ  Windows 7  เป็นซอฟตแ์วร์ในกลุ่ม  system  tools  ดงัแสดงในรูป
ท่ี 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.10  โปรแกรมอรรถประโยชน์ในระบบปฏิบติัการ  Windows 7 
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3.1.2 โปรแกรมแปลภาษา  (complier  and  interpreter)  เป็นซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ี
แปลภาษาโปรแกรมเม่ือมีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจรหัสค าสั่งท่ีป้อนเข้าไป   
โดยส่วนมากโปรแกรมแปลภาษาจะถูกบรรจุมาพร้อมกับชุดโปรแกรมท่ีใช้ในการเ ขียน 

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ  เช่น  ภาษา  C  ภาษา  JAVA  เป็นตน้ 

3.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application  Software) 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์  คือซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อประยุกต์กับงานท่ีผูใ้ช้ต้องการ เช่น  
ซอฟต์แวร์ประมวลค า  ซอฟต์แวร์จดัเก็บภาษี  ซอฟต์แวร์สินคา้คงคลงั  ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล  
เป็นต้น  การท างานใดๆ  โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  จ  าเป็นต้องท างานภายใต้สภาพแวดล้อมของ
ซอฟต์แวร์ระบบด้วย  ตัวอย่าง เ ช่น  ซอฟต์แวร์ประมวลค าต้องท างานภายใต้  ซอฟต์แว ร์
ระบบปฏิบติัการเอม็เอสดอสหรือวนิโดวส์  เป็นตน้ 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ไดรั้บความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ  ความนิยมส่วน
หน่ึงมาจากขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นๆ  เพราะซอฟต์แวร์ท่ีผลิตออกจ าหน่าย  ต่าง
พยายามแข่งขนักนัหลายๆ  ด้าน  เช่น  เรียนรู้และใช้งานไดง่้าย  สนับสนุนให้ใช้กบัเคร่ืองพิมพไ์ด้ดี      
มีคู่มือการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนท่ีอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน และมีระบบโอนยา้ย
ขอ้มูลเขา้ออกกบัซอฟตแ์วร์อ่ืนไดง่้าย 

3.2.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 ซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบและพฒันา
ส าหรับน าไปใชง้านเฉพาะดา้นหรือในสาขาใดสาขาหน่ึงตามความตอ้งการของผูใ้ช้  โดยท่ีผูเ้ขียน คือ 
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ท่ีมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และตอ้งศึกษา
ท าความเข้าใจงานและรายละเอียดของการประยุกต์นั้นเป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมช่วยจดัการด้าน
การเงิน โปรแกรมช่วยจดัการบริการลูกคา้ ฯลฯ ตามปกติจะไม่ค่อยไดพ้บเห็นซอฟต์แวร์ประเภทน้ีใน
ทอ้งตลาดทัว่ไป แต่จะซ้ือหาไดจ้ากผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายในราคาค่อนขา้งสูงกว่าซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานทัว่ไป 

         โครงสร้างของซอฟตแ์วร์เฉพาะทางมกัจะประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูล
ลูกคา้และระบบหลกัของงาน ภายในซอฟต์แวร์ควรจะมีส่วนท างานประมวลค าเพื่อใช้สร้างรายงาน 
ติดต่อโตต้อบจดหมาย และการนัดหมายตามก าหนดการ ลักษณะของซอฟต์แวร์เฉพาะทางน้ี มีทั้ ง
รูปแบบท่ีมีผูใ้ชง้านคนเดียวหรือผูใ้ชง้านไดพ้ร้อมกนัหลายคน 

         ในประเทศไทย มีการใช้ซอฟตแ์วร์ประเภทใช้เฉพาะทางอยูบ่า้ง ส่วนใหญ่จะเป็น
ซอฟต์แวร์ท่ีบริษทัผูผ้ลิตต่างประเทศไดอ้อกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ ในท่ีน้ีได้รวบรวมจดั
ประเภทไวด้งัน้ี 
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 1.1) ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี  ไดแ้ก่  ระบบงานบญัชีเจา้หน้ี บญัชีลูกหน้ี 
บญัชีสินทรัพยถ์าวรและค่าเส่ือมราคาสะสม บญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีเงินเดือน 

 1.2) ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจ าหน่าย   ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซ้ือสินค้า 
ระบบงานบริหารสินคา้คงคลงั และระบบงานประวติัการขาย 

 1.3) ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่  ระบบงานก าหนด
โครงสร้างผลิตภณัฑ์  การวางแผนก าลงัการผลิต  การค านวณตน้ ทุนของงาน  การประเมินผลงานของ
พนักงาน  การวางแผนการผลิตหลกั  การวางแผนความตอ้งการวสัดุ  การควบคุมการท างานภายใน
โรงงาน  การก าหนดเงินทุนมาตรฐานสินคา้และการก าหนดขั้นตอนการผลิต 

 1.4) ซอฟต์แวร์ระบบงานอื่น ๆ ไดแ้ก่ ระบบการสร้างรายงาน การบริหารการเงิน 
การเช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์และการเช่าซ้ือรถยนต ์

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จ  (package) ท่ีมีความ
นิยมใช้กนัสูงมาก  โดยบริษทัพฒันาซอฟต์แวร์ข้ึน แลว้น าออกมาจ าหน่ายเพื่อให้ผูใ้ช้งานซ้ือไปใช้ได้
โดยตรง ไม่ตอ้งเสียเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์ส าเร็จท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 
และเป็นท่ีนิยมของผูใ้ชมี้ 5 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

 2.1) ซอฟต์แวร์ประมวลค า (word processing software) เป็นซอฟตแ์วร์ประยุกต์ 
ใชส้ าหรับการพิมพเ์อกสาร  สามารถแกไ้ข  เพิ่ม  แทรก  ลบ  และจดัรูปแบบเอกสารไดอ้ยา่งดี เอกสาร 

ท่ีพิมพไ์วจ้ดัเป็นแฟ้มขอ้มูล  เรียกมาพิมพห์รือแกไ้ขใหม่ได ้ การพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพก์็มีรูปแบบ
ตวัอกัษรให้เลือกหลายรูปแบบ  เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม  ปัจจุบนัมีการเพิ่มขีดความสามารถของ
ซอฟตแ์วร์ประมวลค าอีกมากมาย  ซอฟตแ์วร์ประมวลค าท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนั เช่น วินส์เวิร์ด จุฬาจารึก 
โลตสัเอมิโปร เป็นตน้ 
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 2.2) ซอฟต์แวร์ตารางท างาน (spread sheet software) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วย 

ในการคิดค านวณ  การท างานของซอฟต์แวร์ตารางท างานใชห้ลกัการเสมือนมีโต๊ะท างานท่ีมีกระดาษ
ขนาดใหญ่วางไว ้ มีเคร่ืองมือคลา้ยปากกา  ยางลบ  และเคร่ืองค านวณเตรียมไวใ้ห้เสร็จ  บนกระดาษมี
ช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้ค  านวณตามสูตรหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด  ผูใ้ช้
ซอฟตแ์วร์ตารางท างานสามารถประยุกตใ์ชง้านประมวลผลตวัเลขอ่ืนๆ ไดก้วา้งขวาง ซอฟตแ์วร์ตาราง
ท างานท่ีนิยมใช ้เช่น เอกเซล โลตสั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.12  ตวัอยา่งการแสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกเซล 

 

 2.3) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (database management software) การใช้
คอมพิวเตอร์อยา่งหน่ึงคือการใชเ้ก็บขอ้มูลและจดัการกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นตอ้งมี
ซอฟตแ์วร์จดัการขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวใ้นคอมพิวเตอร์  เราก็เรียกวา่
ฐานขอ้มูล  ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูลจึงหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการเก็บ  การเรียกคน้มาใชง้าน  
การท ารายงาน  การสรุปผลจากข้อมูล  ซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมูลท่ีนิยมใช้ เช่น เอกเซส  ดีเบส             
พาราด็อก ฟ๊อกเบส เป็นตน้ 
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รูปที ่2.13  ตวัอยา่งการแสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกเซส 

 

 2.4) ซอฟต์แวร์น าเสนอ  (presentation  software)  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ส าหรับ
น าเสนอข้อมูล  การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ  ซอฟต์แวร์เหล่าน้ีจึงเป็นซอฟต์แวร์ท่ี
นอกจากสามารถแสดงขอ้ความในลกัษณะท่ีจะส่ือความหมายได้ง่ายแลว้จะตอ้งสร้างแผนภูมิ กราฟ 
และรูปภาพได ้ ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์น าเสนอ  เช่น  เพาเวอร์พอยต ์ โลตสัฟรีแลนซ์  ฮาร์วาร์ดกราฟิก 

เป็นตน้ 
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 2.5) ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูล (data communication software)  ซอฟตแ์วร์ส่ือสาร
ขอ้มูลน้ีหมายถึงซอฟต์แวร์ท่ีจะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน 

ในท่ีห่างไกลโดยผ่านทางสายโทรศัพท์  ซอฟต์แวร์ส่ือสารใช้เช่ือมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เช่น  อินเทอร์เน็ต  ท าให้สามารถใชบ้ริการอ่ืนๆ  เพิ่มเติมได ้ สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใชโ้อนยา้ยแฟ้มขอ้มูล ใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูล อ่านข่าวสาร นอกจากน้ียงัใชใ้นการเช่ือมเขา้
หามินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพื่อเรียกใชง้านจากเคร่ืองเหล่านั้นได ้ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูลท่ีนิยมมี
มากมายหลายซอฟตแ์วร์ เช่น โปรคอม ครอสทอลค์ เทลิก เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.15  ตวัอยา่งการแสดงผลของโปรแกรมซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูล 

 

3) ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นๆ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อความบันเทิง หรือ
วตัถุประสงค์อ่ืนๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองประเภทท่ีกล่าวมาแล้ว ตัวอย่าง เช่น 
Hypertext, Personal Information Management ซอฟแวร์ดา้นกราฟฟิกและมลัติมิเดีย ซอฟแวร์การใช้
งานบนเวบ็ไซตแ์ละการติดต่อส่ือสาร รวมทั้ง ซอฟตแ์วร์เกมต่างๆ เป็นตน้  

 

4. ประเภทของคอมพวิเตอร์ 

การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ในท่ีน้ี จะแบ่งคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นหลกั  (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ, 2554)  แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์  ไดด้งัน้ี 

3.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก บางคน 

เห็นวา่เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านส่วนบุคคล หรือเรียกวา่ พีซี (Personal Computer : PC) สามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองต่อเช่ือมในเครือข่าย หรือใชเ้ป็นเคร่ืองปลายทาง (terminal) ซ่ึงอาจจะท าหน้าท่ีเป็นเพียง
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อุปกรณ์รับและแสดงผลส าหรับป้อนขอ้มูลและดูผลลพัธ์ โดยด าเนินการการประมวลผลบนเคร่ืองอ่ืน
ในเครือข่าย  อาจจะกล่าวไดว้า่ไมโครคอมพิวเตอร์ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยประมวลผลกลาง
เป็นไมโครโพรเซสเซอร์  ใช้งานง่าย  ท างานในลักษณะส่วนบุคคลได้  สามารถแบ่งแยก
ไมโครคอมพิวเตอร์ตามขนาดของเคร่ืองไดด้งัน้ี 

3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก
ถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ มีการแยกช้ินส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้งอกัขระ  ไม่
เหมาะส าหรับพกพา  นิยมใช้ตามบา้นและส านกังานทัว่ไป  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ความสามารถในการประมวลผลสูงท่ีสุดในบรรดาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมด  ดงันั้นคอมพิวเตอร์
ตั้งโตะ๊จึงหมดกบังานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์สูงๆ  เช่น  การประมวลผลมลัติมีเดีย   
การเขียนโปรแกรม  ปัจจุบนัแบ่งได ้ 2  แบบ  ดงัน้ี 

 1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีเคส (case)  เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะท่ีพบเห็น
ทัว่ไป  บางคร้ังอาจเรียกวา่  เทาเวอร์เคส (tower  case)  ซ่ึงภายในของเคสจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งอยู ่
 2) คอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทชัพซีี  (touch  pc)  หรือ  ออล์อินวนั  (all  in  one)  เป็น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะท่ีไม่มีเคส  อุปกรณ์ส าคญัต่างๆ เช่น  แผงวงจรรวม  ฮาร์ดดิสก์  หน่วยความจ าหลกั
และอุปกรณ์ต่างๆ จะติดตั้งมาพร้อมกบัจอแสดงผล  ซ่ึงบางรุ่นเป็นจอแสดงผลแบบสัมผสั 

3.1.2 คอมพิวเตอร์พกพา  (portable  computer)  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถพกพาได้
อย่างสะดวกและง่ายดาย  ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นท่ีนิยมอย่างมากเน่ืองจากราคาถูกลง  
ประสิทธิภาพการท างานสูง  สามารถเช่ือมต่อเขา้กบัระบบอินเทอตเ์น็ตนอกสถานท่ีไดส้ะดวก  สามารถ
แบ่งประเภทเคร่ืองแบบพกพาตามสมรรถนะและลกัษณะการใชง้านไดด้งัน้ี   
 1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (notebook computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาด
และความหนามากกวา่แล็ปทอ็ป  น ้าหนกัประมาณ 1.5 - 3  กิโลกรัม  จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิด
มีทั้งแบบแสดงผลสีเดียวหรือแบบหลายสี  ความเร็วในการประมวลผลเป็นรองเฉพาะคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถประมวลผลหลายอย่างพร้อมๆ กนั (multitasking) และสามารถ
พกพาไปตามท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  ท าใหปั้จจุบนัคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ไดรั้บความนิยม 

 2) คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก  (netbook)  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  มีความแตกต่างกนัคือ  คอมพิวเตอร์เน้นการท างานเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น
หลกั  และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทัว่ไป  เช่น  ชุดโปรแกรมออฟฟิศ  เล่นเกม  ความสามารถใน
การประมวลผลจะต ่ากวา่คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  ใชซี้พียปูระมวลผลต่างกนั  ราคาถูกกวา่  น ้ าหนกัเบากวา่
และขนาดเล็กกวา่  น ้ าหนกัประมาณ  1.0-1.3  kg.  ขนาด  10.1” – 11”  ความจุของฮาร์ดดิสก์นอ้ยกวา่  
ไม่มีการติดตั้ งออพติคอลไดร์ฟส าหรับอ่านแผ่นดีวีดีและซีดี  เน้นการประหยดัพลังงานเป็นหลัก  
อุปกรณ์ภายในต่างๆ จะใช้พลังงานน้อย  ท าให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กจะยาวนานกว่า
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คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กระยะเวลาในการใชง้านอย่างต ่าสุดประมาณ  3-4  ชัว่โมง  และสามารถใชง้านได้
ยาวนานถึง  7-8  ชัว่โมง  แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใชง้านของแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ดว้ย 

 3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  (tablet)  เป็นคอมพิวเตอร์พกพาท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดในปัจจุบนั  สาเหตุท่ีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้รับความนิยมสูงในปัจจุบนัเน่ืองจากแท็บเล็ตมี
ลกัษณะเด่นดงัน้ี 

 3.1) พกพาสะดวกมีขนาดเล็ก  ขนาดหนา้จอแตกต่างกนัไปตั้งแต่  7 ถึง 11 น้ิว  
น ้าหนกัเบาหนกัไม่ถึง  1  กิโกรัม   
 3.2) ใชห้นา้จอแบบสัมผสั  (touch  screen)  ในการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ต่างๆ 

 3.3) ใชคี้ยบ์อร์ดเสมือนจริง (virtual  keyboard)  เม่ือตอ้งการพิมพข์อ้ความ  และ
ในคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตบางรุ่นมีการใช ้ keyboard  dock  เม่ือตอ้งการพิมพเ์อกสารดว้ยคียบ์อร์ด 

 3.4) ระยะเวลาในการใชง้านยาวนานกวา่คอมพิวเตอร์พกพาชนิดอ่ืนๆ 

 3.5) เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ใช้เปิดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  และ
เล่นเกม 

 3.6) ใชร้ะยะเวลาในการเปิดปิดเคร่ืองเพื่อท างานสั้นมาก 

 3.7) มีระบบรองรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งแบบ  Wifi  และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผา่นโครงข่าย  3G 

 3.8) รองรับการเล่นเกมจากการสัมผ ัสได้ดีเ น่ืองจากมีระบบตรวจวัดการ
เคล่ือนไหว (motion sensing)  หลายจุด 

 3.9) สามารถดูการแสดงผลไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 3.10) มีช่องทางบริการใหด้าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ต่างๆ มากมาย 

 3.11) คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตบางรุ่นมีคุณสมบติับางตวัเหมือนโทรศพัทมื์อถือ 

3.2 มินิคอมพิวเตอร์  (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูงกว่าเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ท างานเร็วกว่า  ควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่าและราคาก็แพงกว่าเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์   การใชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรควบคุมมากนกั  มินิคอมพิวเตอร์จึงเหมาะกบั
งานหลายประเภท  เช่น  งานวศิวกรรม  วทิยาศาสตร์  อุตสาหกรรม เป็นตน้  

3.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  (Mainframe  Computer)  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง
ข้ึนมาจากมินิคอมพิวเตอร์  ต ่ากวา่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  โดยสามารถประมวลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วหลาย
สิบลา้นค าสั่งต่อวินาที  คอมพิวเตอร์ประเภทน้ีเหมาะกบัการใช้งานดา้นวิศวกรรม วิทยาศาสตร์  และ
ธุรกิจ  โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลจ านวนมากๆ  เช่น  งานธนาคาร  ซ่ึงตอ้งตรวจสอบบญัชีให้
ลูกคา้หลายๆ คน  งานส านกัทะเบียนราษฎร์ท่ีเก็บรายละเอียดท่ีจ าเป็นของประชากรท่ีมากกวา่  60  ลา้น
คน  งานจดัการบนัทึกการส่งเงินของผูป้ระกนัตนทั้งประเทศและส านกังานประกนัสังคม เป็นตน้  
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3.4 ซูเปอร์คอมพวิเตอร์  (Supercomputer)  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการท างาน
สูงกว่าคอมพิวเตอร์แบบอ่ืนๆ  จึงเรียกคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีว่า  คอมพิวเตอร์ความสามารถหรือ
สมรรถนะสูง (high  performance  computer)  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถค านวณตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยม
ดว้ยความเร็วหลายร้อยลา้นค าสั่งต่อวนิาที  ดงันั้นคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีจึงเหมาะกบังานท่ีมีการค านวณ
มากๆ  
 

5. การเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์  

 ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีไวเ้พื่อประกอบการเรียน  การท างาน  
หรืออ่ืนๆ  ราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัไม่แพงมากนกั  มีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน
มากกวา่แต่ก่อน ทุกคนจึงนิยมซ้ือมาไวใ้ช ้ ในครอบครัวหน่ึงมีคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย 2 เคร่ือง ดว้ยเหตุ
น้ีจึงควรทราบหลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์  เพื่อให้การใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

1) ตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคก์ารใชง้านเป็นหลกั  ควรระบุวตัถุประสงค์หลกัในการใชง้านให้
ไดก่้อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  เพราะคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทมีวตัถุในการใชง้านท่ีแตกต่างกนั  

2) ตอ้งดูงบประมาณของตนเอง  เม่ือก าหนดวตัถุประสงคไ์ดแ้ลว้  จะท าให้เราทราบวา่ควรซ้ือ
คอมพิวเตอร์ประเภทใด  และตอ้งดูงบประมาณว่าสามารถท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอร์ไดใ้นราคาประมาณ
เท่าไหร่  จะไดค้อมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ (specification)  อยา่งไรบา้ง  

3) ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัโดยระเอียดของคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อประกอบการซ้ือ ดงัน้ี 

3.1) ความเร็วของหน่วยประมวลผลหรือซีพีย ู เพราะความสามารถในการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ข้ึนอยูก่บัความเร็วของหน่วยประมวลผล (CPU)  ราคาของคอมพิวเตอร์ข้ึนอยูก่บัความเร็ว
ในการประมวลผลดว้ย  ถา้ยิง่ประมวลผลเร็วราคาก็จะสูงตาม  ยี่ห้อของหน่วยประมวลผล เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาควบคู่กนัไปดว้ย   

3.2) พื้นท่ีความจุของแรม  เน่ืองจากแรมเป็นส่วนท่ีช่วยในการประมวลผลขอ้มูลร่วมกบั
ซีพีย ู ดงันั้นตอ้งพิจารณาความจุของแรมร่วมดว้ย  ถา้ความจุของแรมมากจะช่วยซีพียใูนการประมวลผล
ใหเ้ร็วมากข้ึน  และตอ้งพิจารณาถึงความสามารถในการอพัเกรดแรมในอนาคตดว้ยวา่สามารถเพิ่มแรม
ไดอี้กหรือไม่และสามารถเพิ่มไดสู้งสุดเท่าไหร่  

3.3) พื้นท่ีความจุของหน่วยความจ าส ารองหรือฮาร์ดดิสก์  ฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจ า
ส ารองท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลงานต่างๆ ในคอมพิวเตอร์  ผูซ้ื้ออาจต้องเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีมีความจุ
หน่วยความจ าส ารองสูงถา้มีขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บเป็นจ านวนมาก  
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3.4) พอร์ตในการเช่ือมต่ออุปกรณ์  จ  าเป็นตอ้งพิจารณาดว้ยโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา  เน่ืองจากตอ้งมีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์อ่ืนๆ  เพื่อความบนัเทิง  พอร์ตพื้นฐานท่ีควร
มี  ไดแ้ก่  พอร์ตยเูอสบี  พอร์ตเอชดีเอม็ไอ  พอร์ตวจีีเอ  และพอร์ตออดิโอ  เป็นตน้  

3.5) การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะจะเป็นการ์ดเน็ตเวิร์ค  และการ์ดบิวตอิ์นโมเด็มมาในตวัเคร่ือง  แต่ส าหรับเคร่ืองแบบพกพาท่ีเน้น
การใชง้านนอกสถานท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการรับสัญญาณ Wifi  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐาน
การเช่ือมต่อ  802.11  b/g/n  Wifi  เพื่อใชเ้ช่ือมต่อกบั Wifi  อินเทอร์เน็ตรวมถึงควรมีการรองรับวีแวน
เพื่อการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดว้ย 

3.6) หนา้จอแสดงผล  เป็นอุปกรณ์อีกส่วนท่ีตอ้งพิจารณา  หนา้จอแสดงผลท่ีเป็นแบบ  Full  

HD  ท่ีมีความละเอียดคมชดัของภาพสูงก็จะมีราคาสูงกวา่แบบ  HD  ทัว่ๆ ไป  

3.7) บริการหลังการขายและการรับประกันตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก  
เพราะหากคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องมีการส่งซ่อมท่ีศูนย์  รวมถึงถ้ามีการรับประกันเคร่ือง  เช่น  
อุบติัเหตุ  ประกนัการสูญหาย  จะท าใหผู้ใ้ชง้านมัน่ใจในการใชง้านมากยิง่ข้ึน  

3.8) ระยะเวลาการใชง้านของแบตเตอร่ี  ควรเลือกรุ่นท่ีแบตเตอร่ีมีระยะเวลาในการใชง้าน
ไดย้าวนานและตอ้งพิจารณาน ้าหนกัของตวัเคร่ืองท่ีรวมน ้าหนกัแบตเตอร่ีดว้ย 

 

6. สาเหตุทีท่ าให้เคร่ืองซีพเีกดิความเสียหายและการบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ 

6.1 สาเหตุทีท่ าให้เคร่ืองซีพเีกดิคามเสียหาย  
ความเสียหายของเคร่ืองซีพีเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่  
6.1.1 ความร้อน  สาเหตุท าให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เอง  จะตอ้งรีบระบายความร้อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ
ออกไปใหเ้ร็วท่ีสุด โดยวธีิแกปั้ญหาท่ีเกิดจากความร้อน ท าไดด้งัน้ี  

1) พดัลมระบายความร้อนทุกตวัในระบบ ตอ้งอยูใ่นสภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมท่ีสุดควรจะอยูร่ะหวา่ง 60-70 องศาฟาเรนไฮต ์ 

2) ใชเ้พาเวอร์ซพัพลาย ในขนาดท่ีถูกตอ้ง  

3) ใช้งานเคร่ืองในย่านอุณหภูมิท่ีปลอดภยั อยา่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีแสงแดดส่องถึงเป็น
เวลานานๆ 

6.1.2 ฝุ่นผง  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในอากาศมีฝุ่ นผงกระจดักระจายอยูใ่นทุกๆ ท่ี ฝุ่ นผงท่ีเกาะติด
อยูบ่นแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ท าหนา้ท่ีเสมือนฉนวนป้องกนัความร้อน  ท าให้ความร้อนท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบไม่สามารถระบายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกได้  และอาจไปอุดตนัช่องระบายอากาศของ
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เพาเวอร์ซัพพลายหรือฮาร์ดดิสค์หรืออาจเขา้ไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กบัหัวอ่านท าให้แผ่นดิสค์หรือ
หวัอ่านเกิดความเสียหายได ้โดยวธีิแกปั้ญหาจากฝุ่ นผง ท าไดด้งัน้ี  

1) ควรท าความสะอาดภายในเคร่ืองทุก 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ีถอดฝาครอบ  

2) ตวัถงั หรือ ช้ินส่วนภายนอกอาจใชส้เปรยท์  าความสะอาด  

3) วงจรภายในใหใ้ชล้มเป่าและใชแ้ปรงขนอ่อนๆ ปัดฝุ่ นออก  

4) อยา่สูบบุหร่ีใกลเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

6.1.3 สนามแม่เหลก็  แม่เหล็กสามารถท าให้ขอ้มูลในแผน่ดิสก์หรือฮาร์ดดิสก็สูญหายไดอ้ยา่ง
ถาวรแหล่งท่ีให้ก าเนิดสนามแม่เหล็กในส านกังานมีอยูม่ากมาหลายประเภท เช่น  แม่เหล็กติดกระดาษ
บนัทึกบนตูเ้ก็บแฟ้ม คลิปแขวนกระดาษแบบแม่เหล็ก ไขควงหวัแม่เหล็ก มอเตอร์ในพรินเตอร์ ล าโพง 

UPS เป็นตน้ โดยวธีิแกไ้ขปัญหาจากสนามแม่เหล็ก คือ ควรโยกยา้ยอุปกรณ์ท่ีมีก าลงัแม่เหล็กมากๆ ให้
ห่างจากระบบคอมพิวเตอร์  

6.1.4  ไฟฟ้าสถิต  ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กฤดูกาลแต่ในสภาวะท่ีอากาศแห้ง จะส่งผลให้ความ
เป็นฉนวนไฟฟ้าสูง  ประจุของไฟฟ้าสถิตจะสะสมอยู่เป็นจ านวนมากและหาทางวิ่งผ่านตวัน าไปยงั
บริเวณท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากว่า  ดังนั้นเม่ือท่านไปจบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจุของไฟฟ้าสถิตจาก 

ตวัท่านจะวิ่งไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นท าให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได ้แต่ในสภาวะท่ีมี
ความช้ืนสูงไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนจะร่ัวไหลหายไปในระยะเวลาอนัสั้น การแกไ้ขปัญหาจากไฟฟ้าสถิตนั้น  
ควรท าการคายประจุไฟฟ้าสถิตดว้ยการจบัตอ้งโลหะอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัถงั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก่อนจะสัมผสั
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  

6.1.5 น ้าและสนิม  ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นศตัรูตวัร้ายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สนิมท่ี
พบในเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์มกัจะเกิดจากการร่ัวซึมของแบตเตอร่ีบนเมนบอร์ด  ซ่ึงถา้เกิดปัญหาน้ี
ข้ึนนั่นหมายความผูใ้ช้จะตอ้งควกักระเป๋าซ้ือเมนบอร์ดตวัใหม่มาทดแทนตวัเก่าท่ีตอ้งเสียไป โดย
วธีิแกไ้ขปัญหาจากน ้าและสนิม ท าไดด้งัน้ี  

1) หลีกเล่ียงการน าของเหลวทุกชนิดมาวางบนโตะ๊คอมพิวเตอร์ของท่าน  

2) กรณีการร่ัวซึมของแบตเตอร่ีแกไ้ขไดโ้ดยการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่  เม่ือเคร่ืองของ
ท่านมีอายกุารใชง้านไดป้ระมาณ  1-2 ปี  เป็นตน้ไป 

 

6.2 การบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ 

6.2.1  การบ ารุงรักษาตัวเคร่ืองทัว่ๆ ไป สามารถท าไดด้งัน้ี 

1) เคร่ืองจ่ายไฟส ารอง (UPS) ถ้ามีงบประมาณเพียงพอควรติดตั้งร่วมกบัตวัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดว้ย  เพราะ UPS จะช่วยป้องกนัและแกปั้ญหาทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟตก ไฟเกิน หรือ 

ไฟกระชาก  อนัเป็นสาเหตุท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายของขอ้มูลและช้ินส่วนอ่ืนๆ  
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2) การติดตั้ งตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรติดตั้ งในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศหรือ 

ถา้ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศควรเลือกห้องท่ีปลอดฝุ่ นมากท่ีสุด  และการติดตั้งตวัเคร่ืองควรห่างจากผนงั
พอสมควรเพื่อการระบายความร้อนท่ีดี  

3) การต่อสาย Cable ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น Printer Modem 

Fax หรือส่วนอ่ืนๆ  จะตอ้งกระท าเม่ือ power off เท่านั้น  

4) อย่าปิด – เปิดเคร่ืองบ่อยๆ  เกินความจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความเสียหาย 

แก่โปรแกรมท่ีก าลงัท างานอยู ่ 
5) ไม่เคล่ือนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขณะท่ีเคร่ืองท างานอยู ่ เพราะจะท าให้อุปกรณ์บาง

ตวัเกิดความเสียหายได ้ 

6) อยา่เปิดฝาเคร่ืองขณะใชง้านอยู ่ถา้ตอ้งการเปิดตอ้ง power off และถอดปลัก๊ไฟก่อน  

7) ควรศึกษาจากคู่มือก่อนหรือการอบรมการใชง้าน Software ก่อนการใชง้าน  

8) ตวัถังภายนอกของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของเหล็กกับ
พลาสติก เม่ือใชน้านๆ จะมีฝุ่ นและคราบรอยน้ิวมือมาติด ท าให้ดูไม่สวยงามและถา้ปล่อยไวน้านๆ  จะ
ท าความสะอาดยาก   จึงควรท าความสะอาดบ่อยๆ อยา่งนอ้ย 1-2 เดือนต่อคร้ัง โดยใชผ้า้ชุบน ้ าหมาดๆ 
เช็ดท่ีตวัเคร่ือง หรือใชน้ ้ายาท าความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และท่ีส าคญัคือควรใชผ้า้คลุม
เคร่ืองใหเ้รียบร้อยหลงัเลิกใชง้านทุกคร้ังเพื่อป้องกนัฝุ่ นผงต่างๆ  

6.2.2 การบ ารุงรักษา Hard Disk 

 ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีอายุยืนมากยากจะบ ารุงรักษาด้วยตวัเองผูใ้ช้คอมพิวเตอร์จึง
ควรระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  ซ่ึงควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  การติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรติดตั้งโดยให้ด้านหลงัของตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ห่างจากฝาผนงัไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว  เพื่อการระบายความร้อนใหเ้ป็นปกติ  

2)  ควรเลือกใช้โต๊ะท างานท่ีแข็งแรง ป้องกนัการโยกไปมา เพราะจะท าให้หัวอ่านของ
ฮาร์ดดิสกถู์กกระทบกระเทือนได ้ 

3) ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ Hard Disk  ด้วยโปรแกรม Utility  ต่างๆ   
วา่ยงัสามารถใชง้านไดค้รบ 100 %  หรือมีส่วนใดของ Hard Disk ท่ีใชง้านไม่ได ้

6.2.3 การบ ารุงรักษา Disk Drive 

 ช่องอ่านดิสก์เม่ือท างานไปนาน ๆ  หัวอ่านแผ่นดิสก์อาจจะเส่ือมสภาพไปได ้ หัวอ่าน
ดิสกเ์กิดความสกปรกเน่ืองจากมีฝุ่ นละอองเขา้ไปเกาะท่ีหวัอ่าน หรือเกิดจากความสกปรกของแผน่ดิสก์
ท่ีมีฝุ่ นหรือคราบไขมนัจากมือ  ผลท่ีเกิดข้ึนท าให้การบนัทึกหรืออ่านขอ้มูลจากแผ่นดิสก์ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ การดูแลรักษา Disk Drive ควรปฏิบติัดงัน้ี  

1)  เลือกใชแ้ผน่ดิสกท่ี์สะอาด  ไม่มีคราบฝุ่ น ไขมนั หรือรอยขดูขีดใดๆ  
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2)  ใชน้ ้ายาลา้งหวัอ่านดิสกทุ์กๆ เดือน  

3) หลีกเล่ียงการใช้แผ่นดิสก์เก่าท่ีเก็บไวน้านๆ เพราะจะท าให้หัวอ่าน Disk Drive 

สกปรกไดง่้ายก่อนน าแผ่นดิสก์ออกจากช่องอ่าน Disk Drive ควรจะให้ไฟสัญญาณท่ี Disk Drive  

ดบัก่อนเพื่อป้องกนัหวัอ่านช ารุด 

6.2.4 การบ ารุงรักษา Floppy Disk 

 แผ่นดิสก์มีความละเอียดมากจึงควรมีการดูแลรักษาอยู่เสมอ  เพราะถ้าแผ่นดิสก์ช ารุด 
หรือมีความสกปรกจะส่งผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีบนัทึกไวห้รือก าลงัจะบนัทึกใหม่  และท่ีส าคญัคือจะ
สร้างความเสียหายให้แก่หัวอ่านดิสก์ด้วย  ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมดัระวงัดูแลเอาใจใส่โดยควร
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  ระมดัระวงัอย่าให้มือไปถูกบริเวณท่ีเป็นแม่เหล็กของแผ่นดิสก์เพราะไขมนับริเวณ
ผวิหนงัของเราจะท าใหเ้กิดความสกปรกต่อบริเวณท่ีบนัทึกขอ้มูล  

2)  อยา่ใชแ้รงกดปากกาเกินไปขณะเขียนขอ้ความลงท่ีแผน่ป้ายช่ือของแผน่ดิสก ์ 

3)  อยา่ให้แผน่ดิสก์อยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีคล่ืนแม่เหล็กมากๆ  เช่น  เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดไม่วา่จะเป็นบน MONITO หรือเคร่ืองโทรศพัทแ์บบหมุน  

4)  อยา่บิดหรืองอแผน่ดิสกเ์ล่นเป็นอนัขาด  

5) อยา่ใหแ้ผน่ดิสกมี์รอยขดูขีดหรือถูกของเหลวเช่นน ้ า  ดงันั้นเม่ือใชแ้ผน่ดิสก์เสร็จแลว้
พยายามเก็บไวใ้นซองบรรจุใหเ้รียบร้อย  

6)  ควรเก็บแผน่ดิสกไ์วใ้นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อยา่ทิ้งไวห้นา้รถใหต้ากแดดนานๆ 

6.2.5 การบ ารุงรักษา Monitor 

 ในส่วนของจอภาพนั้นอาจเสียหายได้ เช่น ภาพอาการเล่ือนไหลภาพล้ม ภาพเต้น 
หรือไม่มีภาพเลย  ซ่ึงความเสียหายดงักล่าวจะต้องให้ช่างเท่านั้นเป็นผูแ้ก้ไข ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ควร
ระมดัระวงั โดยปฏิบติัดงัน้ี 

1)  อยา่ใหว้ตัถุหรือน ้าไปกระทบหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

2)  ควรเปิดไฟท่ีจอก่อนท่ีสวทิช์ไฟท่ี CPU เพื่อ boot เคร่ือง  

3) ไม่ควรปิดเปิดเคร่ืองติดๆ กนั  เม่ือปิดเคร่ืองแลว้ทิ้งระยะไวเ้ล็กนอ้ยก่อนเปิดใหม่  
4) ควรปรับความสวา่งของจอภาพให้เหมาะสมกบัสภาพของห้องท างาน เพราะถา้สวา่ง

มากเกินไปยอ่มท าใหจ้อภาพอายสุั้นลง  

5) อยา่เปิดฝาหลงั Monitor ซ่อมเอง  เพราะจะเป็นอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง  

6) เม่ือมีการเปิดจอภาพทิ้งไวน้านๆ ควรจะมีการเรียกโปรแกรมถนอมจอภาพ (Screen 

Sever)  ข้ึนมาท างานเพื่อยดือายกุารใชง้านของจอภาพ 
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7 บทสรุป 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของทุกองค์กร  เพราะ
คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ส่วนประกอบท่ีส าคญัของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  
ประกอบด้วย  หน่วยรับข้อมูล  หน่วยประมวลผล  หน่วยความจ าส ารอง  และหน่วยแสดงผล   
คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทในการเลือกใช ้ สามารถแบ่งประเภทไดต้ามขนาดและสมรรถนะในการใช้
งาน  ไดแ้ก่  ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล  มินิคอมพิวเตอร์  เมนเฟรม  และซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์  ส าหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยงัสามารถแบ่งได้เป็น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา  ซ่ึงคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ในปัจจุบนั  ประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก  และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้ น ซอฟต์แวร์เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะเป็นชุดค าสั่ง ท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน   
ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น ซอฟต์แวร์ระบบ  และซอฟแวร์ประยุกต์  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ต้อง
ค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเป็นหลกั  และเม่ือซ้ือมาใชง้านแลว้ตอ้งหมัน่ดูแลรักษาเร่ือยๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ค าวา่  “คอมพิวเตอร์”  มีท่ีมาจากภาษาใดและพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศกัราช 
2525  ใหค้วามหมายของค าวา่คอมพิวเตอร์อยา่งไร  

2. จงอธิบายความหมายของค าวา่  “คอมพิวเตอร์”  ท่ีสรุปจากความหมายของนกัวชิาการมาพอสังเขป 

3. ใหน้กัศึกษาระบุคุณสมบติัส าคญั 5 ประการของคอมพิวเตอร์  พร้อมอธิบายพอสังเขป 

4. ววิฒันาการของคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีก่ียคุ  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

5. ใหน้กัศึกษาวาดภาพหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์  พร้อมอธิบายลกัษณะการรับ-ส่งขอ้มูล  

6. คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบา้ง 

7. ใหร้ะบุหลกัการการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้ง  เพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  มา 
3-5 ขอ้   

8. ใหร้ะบุสาเหตุท่ีท าให้เคร่ืองซีพีเกิดความเสียหายและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  มา 3-5 ขอ้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

เทคโนโลยกีารส่ือสารข้อมูล  8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 1.1 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 1.2 องคป์ระกอบการส่ือสารขอ้มูล 

2. รูปแบบการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 2.1 การส่ือสารแบบ  Unicast   
 2.2 การส่ือสารแบบ Broadcast 

 2.3 การส่ือสารแบบ  Multicast 

3. ทิศทางของการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 3.1 การส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์     
 3.2 การส่ือสารแบบฮาลฟ์ดูเพล็กซ์    
 3.3 การส่ือสารแบบฟูลดูเพล็กซ์     
4. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 4.1 การแบ่งตามขนาดพื้นท่ีใหบ้ริการ 

 4.2 แบ่งตามลกัษณะการไหลของขอ้มูล 

 4.3 แบ่งตามลกัษณะหนา้ท่ีของการท างานของคอมพิวเตอร์ 

5. มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 5.1 มาตรฐานเครือข่ายทอ้งถ่ิน  
 5.2 มาตรฐานระบบเครือข่ายระดบัประเทศ  
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  

 6.1 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  
 6.2 รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย 

7. มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย   
 7.1 มาตรฐาน IEEE 802.11  

 7.2 มาตรฐาน IEEE 802.11a 

 7.3 มาตรฐาน IEEE 802.11b  

 7.4 มาตรฐาน IEEE 802.11g  

 7.5 มาตรฐาน IEEE 802.11e  



 68 

 7.6 มาตรฐาน IEEE 802.11f  

 7.7 มาตรฐาน IEEE 802.11h  

8. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 8.1 สมรรถนะ   
 8.2 ความน่าเช่ือถือ   
 8.3 ความปลอดภยั   
9. การประยกุตใ์ชง้านของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 9.1 การประยกุตใ์ชด้า้นการติดต่อส่ือสาร 

 9.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

 9.3 ดา้นการเงินและการพาณิชย ์

 9.4 ดา้นการศึกษา 

 9.5 ดา้นการแพทย ์

10. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และองคป์ระกอบการส่ือสารขอ้มูลได ้

2. อธิบายรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลและทิศทางการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. สามารถสรุปประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

4. อธิบายมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเภทได ้

5. อธิบายมาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายได ้

6. อธิบายเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

7. สรุปแนวทางการประยกุตใ์ชง้านของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. บรรยายให้เน้ือหา โดยระหวา่งการบรรยายเน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ถาม และอภิปรายเน้ือหา 

3. อธิบายและสาธิตการใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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4. มอบหมายใหผู้เ้รียนท างานตามใบงานท่ี 2 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์วร์ิด 

5. ใหท้บทวนความรู้โดยการท าค าถามทา้ยบท  
 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์วร์ิด    
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงานผา่นระบบเครือข่าย 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการใชค้อมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80% 
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บทที ่ 3 

เทคโนโลยกีารส่ือสารข้อมูล 

 

บทน า 

 การติดต่อส่ือสารของมนุษยมี์พฒันาการเร่ือยมาตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีมีการส่ือสารระยะใกลด้ว้ยภาษา
ท่าทาง  ภาษาพดู  และภาษาเขียน  ต่อมาจึงมีการติดต่อส่ือสารระยะไกลข้ึนไม่วา่จะดว้ย  การส่งจดหมาย  
โทรเลข  โทรศพัท์  จนกระทัง่ปัจจุบนัได้มีการติดต่อส่ือสารด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีก่อให้เกิด
รูปแบบการติดต่อส่ือสารใหม่ๆ  และมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงนบัวนัยิ่งเขา้มามีบทบาทกบัหน่วยงาน
หรือองคก์รต่างๆ และชีวติประจ าวนัของคนเรามากยิง่ข้ึน 

 

1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

1.1 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 ความหมายของค าวา่  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer  Network)  มีนกัวิชาการไดใ้ห้
ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไวด้งัน้ี 

 จตุชัย  แพงจนัทร์และอนุโชต  วุฒิพรพงษ์  (2551, หน้า 6)  ได้กล่าวว่า  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  หมายถึง  ระบบท่ีมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเคร่ืองเช่ือมต่อกนัโดยใช้ส่ือกลาง และ
สามารถส่ือสารขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พิศาล พิทยาธุรวิวฒัน์ (2551, หนา้ 15) ไดใ้ห้ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไวว้่า 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  สวิตช์ เราท์
เตอร์ เคร่ืองพิมพ ์ มาเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่าย โดยมีตวักลางในการน าพาสัญญาณ เพื่อใหส้ามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้ท าใหเ้กิดประโยชน์ในการใชง้านดา้นต่างๆ  
 สุระสิทธ์ิ  ทรงมา้  (2555, หน้า 45)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง  การติดต่อส่ือสาร
หรือเช่ือมต่อกนัระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  เคร่ืองข้ึนไป  ผ่านส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร
หรือการเช่ือมต่อ  ไดท้ั้งส่ือกลางแบบมีสายหรือส่ือกลางแบบไม่มีสายก็ได ้ เช่น  สายเคเบิล  หรือผา่น
คล่ืนวทิย ุ โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือใชใ้นการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั 

 สุจิตราภรณ์  ส าเภาอินทร์  (2558)  ได้อธิบายว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 

Network ) หมายถึง การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล หรือส่ือ
อ่ืนๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูลแก่กนัและกนัไดใ้นกรณีท่ีเป็นการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ท่ี
เป็นศูนยก์ลางน้ีวา่ โฮสต ์(Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีเขา้มาเช่ือมต่อวา่ ไคลเอนต ์(Client) 
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 จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หมายถึง  การเช่ือมต่อหรือ
ติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  เคร่ืองข้ึนไป  โดยผา่นส่ือกลางในการติดต่อหรือ
การเช่ือมต่อท่ีเป็นแบบสายหรือไม่มีสารก็ได้  เช่น  สายเคเบิล  คล่ืนวิทยุ  ในการเช่ือมต่อจะมี
จุดประสงคห์ลกัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือใชติ้ดต่อซ่ึงกนัและกนั 

1.2 องค์ประกอบการส่ือสารข้อมูล 

 องคป์ระกอบหลกัของระบบส่ือสารขอ้มูลมีอยู่  5  อยา่ง  ไดแ้ก่  ผูส่้ง (sender)  ผูรั้บ (receiver)  

ส่ือกลาง (media) ข่าวสาร (message)   และโพรโทคอล  (protocol)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1  องคป์ระกอบของระบบส่ือสารขอ้มูล 

ทีม่า : http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/...content&view 

  

1.2.1 ผู้ส่ง  (Sender)  ในท่ีน้ีหมายถึง  อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการจดัส่งขอ้มูลข่าวสาร 
(Message)  ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งคอมพิวเตอร์  โทรศพัท ์ กลอ้งวดิีโอ  เป็นตน้  

1.2.2 ผู้รับ (Receiver)  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับรับข่าวสารท่ีส่งมาจากผูส่้ง  เช่น  
ผูฟั้ง  เคร่ืองรับ  โทรศพัท ์ เคร่ืองพิมพ ์ เป็นตน้  

1.2.3 ส่ือกลาง (Medium)  หรือตวักลาง  เป็นเส้นทางการส่ือสารเพื่อน าขอ้มูลจากตน้ทาง  

ไปยงัปลายทาง  ส่ือส่งขอ้มูลอาจเป็นส่ือกลางประเภทสาย  เช่น  สายคู่บิดเกลียว  สายโคแอกเชียล  
สายใยแกว้น าแสง  สายเคเบิล  หรือสายโทรศพัท ์ และส่ือกลางประเภทไร้สายหรือคล่ืนท่ีส่งผ่านทาง
อากาศ  เช่น  คล่ืนวทิยภุาคพื้นดิน  เลเซอร์  คล่ืนไมโครเวฟ  หรือคล่ืนวทิยผุา่นดาวเทียม  

1.2.4 ข่าวสาร  (Message)  คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผ่านไปในระบบส่ือสาร  ซ่ึง
อาจถูกเรียกวา่  สารสนเทศ (Information)  โดยแบ่งเป็น  5  รูปแบบ  ดงัน้ี 

1) ขอ้ความ (Text) ใช้แทนตวัอกัขระต่างๆ  ซ่ึงจะแทนด้วยรหัสต่างๆ เช่น  รหัส    
แอสกี  เป็นตน้  

ข่าวสาร 

http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/...content&view
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2) ตวัเลข (Number)  ใชแ้ทนตวัเลขต่างๆ  ซ่ึงตวัเลขไม่ไดถู้กแทนดว้ยรหสัแอสกีแต่
จะถูกแปลงเป็นเลขฐานสองโดยตรง  

3) รูปภาพ  (Images)  ขอ้มูลของรูปภาพจะแทนดว้ยจุดสีเรียงกนัไปตามขนาดของ
รูปภาพ  

4) เสียง (Audio)  ขอ้มูลเสียงจะแตกต่างจากขอ้ความ  ตวัเลข  และรูปภาพเพราะ
ขอ้มูลเสียงจะเป็นสัญญาณต่อเน่ืองกนัไป  

5) วีดิโอ (Video)  ใช้แสดงภาพเคล่ือนไหว  ซ่ึงเกิดจากการรวมกันของรูปภาพ
หลายๆ รูป  

1.2.5 โพรโตคอล  (Protocol)  เป็นกฎเกณฑห์รือขอ้ตกลงท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูล  เพื่อให้
การส่ือสารระหว่างอุปกรณ์นั้น มีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัและสามารถส่ือสารกนัได้  หากไม่มี
โปรโตคอลแลว้อุปกรณ์ทั้งสองอาจจะติดต่อกนัได ้แต่ไม่สามารถส่ือสารกนัได ้ เช่นเดียวกนักบัมีบุคคล  
2  คนท่ีตอ้งการพบปะกนั  และเม่ือไดพ้บกนัแลว้แต่กลบัสนทนากนัไม่รู้เร่ือง  เน่ืองจากคนหน่ึงพูด
ภาษาไทยและอีกคนหน่ึงพดูภาษาญ่ีปุ่น  ซ่ึงทั้งสองไดมี้การติดต่อกนัแลว้แต่ไม่สามารถส่ือสารระหวา่ง
กนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ  จะตอ้งมีภาษาท่ีเป็นภาษากลางใหคุ้ยกนัรู้เร่ือง 

 

2. รูปแบบการส่ือสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 การติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย  มีรูปแบบของการส่ือสารหลกัๆ  
อยู ่ 3  รูปแบบ  ดงัน้ี 

2.1 การส่ือสารแบบ  Unicast   
การส่ือสารแบบ  Unicast  เป็นการรับขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง

ในระบบเครือข่ายในลกัษณะ  1  ต่อ  1  หรือเรียกวา่  One-to-One  การส่งลกัษณะน้ี  ตวัเราทเ์ตอร์ใช้
โพรโทคอลในการคน้หาเส้นทางระหวา่งโหมด  เช่น  Routing  Internet  Protocol  version 2 (RIP),  

Open  Shortest  Path  Finding  version  2  (OSPF)  เป็นตน้  เน่ืองจากการส่ือสารแบบ  Unicast  เป็นการ
ส่งขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ  แต่จะมีปัญหาถา้จ านวนคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเพิ่มมาก
เกินไป  จะส่งผลท าให้เกิดปัญหาการส่งขอ้มูลในเครือข่ายมากเกินไป  (Network  Load)  ลกัษณะการ
ส่ือสารแบบ  Unicast  แสดงไดด้งัรูปท่ี 3.2  
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ภาพที ่3.2  ลกัษณะการส่ือสารแบบ  Unicast 

ทีม่า : McQuerry  S. (2008) อา้งโดย สุขมุ เฉลยทรัพยแ์ละคณะ (2555) 

 

2.2 การส่ือสารแบบ Broadcast 

การส่ือสารแบบ Broadcast  เป็นการส่งขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ตน้ทางหน่ึงเคร่ืองไปยงั
เคร่ืองปลายทางทุกเคร่ืองท่ีติดต่ออยู่ในลกัษณะของการแพร่กระจายขอ้มูลแบบ 1 ต่อ ทั้งหมด หรือ
เรียกว่า  One-to-All  การแพร่ขอ้มูลแบบส่งไปยงัเคร่ืองทุกเคร่ืองนั้น จะตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลท่ี
เคร่ืองปลายทาง  ส่วนเคร่ืองท่ีไม่ตอ้งการรับขอ้มูลนั้นก็จะไดรั้บขอ้มูลดว้ย  แต่ตอ้งทิ้งขอ้มูลท่ีไดรั้บมา  
เป็นการสูญเสียความสามารถในการประมวลผลไป  อีกทั้งยงัท าให้มีปริมาณขอ้มูลส่งอยู่ในเครือข่าย
จ านวนมากโดยเปล่าประโยชน์ และสามารถเกิดเป็นปัญหาพายุขอ้มูล (Broadcast  storm) ได้ การ
ส่ือสารแบบ Broadcast น้ี  ปัจจุบนัมีการใชง้านอยูเ่ฉพาะใน (Local  Area  Network : LAN) เท่านั้น  
เน่ืองจากเป็นการยากในการหาเส้นทางเม่ือส่งออกไปยงั (Wide  Area  Network: WAN)  ดงันั้นจึงใช้
เฉพาะใน  LAN  ซ่ึงจดัการไดดี้ง่ายกวา่บน  WAN  แสดงดงัรูปท่ี 3.3 

 

 

 

 

 

 

                                         รูปที ่3.3  ลกัษณะการส่ือสารแบบ  Broadcast 

                                         ทีม่า : McQuerry  S. (2008) อา้งโดย สุขมุ เฉลยทรัพยแ์ละคณะ (2555) 

 

2.3 การส่ือสารแบบ  Multicast 

การส่ือสารขอ้มูลแบบ Multicast เป็นการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองตน้ทางหน่ึงไปยงักลุ่ม
ของเคร่ืองปลายทางเฉพาะกลุ่มท่ีมีการก าหนดแบบ 1 ต่อ กลุ่มเฉพาะ หรือ One-to-N  ซ่ึง N ในท่ีน้ีอยู่
ตั้งแต่ 0 ถึงทั้งหมด การส่งขอ้มูลจะส่งไปยงัเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการรับขอ้มูลเท่านั้น การส่งขอ้มูลแบบน้ี
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จะแตกต่างจาก Unicast และ Broadcast มาก คือขอ้มูลจะถูกส่งจากตน้ทางเพียงแพก็เก็ต (Packet) เดียว
และจะถูกส่งต่อโดยตวัเราทเ์ตอร์ จนถึงกลุ่มเครือข่ายปลายทาง และจะส่งแพก็เก็ตขอ้มูลไปยงัเคร่ืองใน
กลุ่มเฉพาะ (Multicast Group) ท่ีก าหนด โดยจะท าการคดัลอกแพ็กเก็ตขอ้มูลแล้วส่งให้แก่เคร่ือง
ปลายทางทุกเคร่ืองท่ีตอ้งการ  แสดงดงัรูปท่ี 3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 ลกัษณะการส่ือสารแบบ  Multicast 

ทีม่า : McQuerry  S. (2008) อา้งโดย สุขมุ เฉลยทรัพยแ์ละคณะ (2555) 

 

3. ทศิทางของการส่ือสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

การติดต่อส่ือสารกนัระหว่างผูส่้ง (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตน้ทาง) และผูรั้บ(คอมพิวเตอร์
ปลายทางหรืออุปกรณ์ปลายทาง) มีลกัษณะการส่ือสารได ้ 3  รูปแบบ  ดงัน้ี 

3.1 การส่ือสารแบบซิมเพลก็ซ์   
การส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)  หรือการส่ือสารแบบทางเดียว  เป็นการส่ือสารท่ีมีผู ้

ส่งท าหน้าท่ีส่งสารอย่างเดียว  และผูรั้บก็จะมีหน้าท่ีรับอย่างเดียว  โดยผูรั้บจะไม่สามารถเป็นผูส่้งได ้ 
เช่น  คียบ์อร์ดและจอภาพแบบทชัสกรีน  แสดงดงัรูปท่ี 3.5 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 การส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์หรือการส่งแบบทิศทางเดียว 

ทีม่า : https://ccnatutor.wordpress.com/category/uncategorized/ 

 

https://ccnatutor.wordpress.com/category/uncategorized/
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3.2 การส่ือสารแบบฮาล์ฟดูเพลก็ซ์     
การส่ือสารแบบฮาลฟ์ดูเพล็กซ์  (Half  Duplex)  หรือการส่ือสารแบบทางใดทางหน่ึง  ผูรั้บ

หรือผูส่้งสามารถส่งข่าวระหวา่งกนัได ้ แต่ตอ้งเป็นคนละเวลา  คือหากผูส่้งส่งขอ้มูลไปหาผูรั้บระหวา่ง
นั้นผูรั้บจะไม่สามารถส่งข้อมูลไปหาผูส่้งได้ต้องรอจนกว่าผูส่้งจะส่งเสร็จจึงจะสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารได ้ เช่น  การใช้วิทยุส่ือสารของต ารวจ  การส่ือสารในรูปแบบน้ีตอ้งอาศยัการสลบัสวิตซ์เพื่อ
แสดงการเป็นผูส่้งสัญญาณคือตอ้งผลดักนัพดูและจะไม่สามารถส่งขอ้มูลพร้อมกนัได ้ แสดงดงัรูปท่ี 3.6  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6 การส่ือสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์หรือการส่งแบบสองทิศทางสลบักนั 

ทีม่า :  http://www.tosteng.com/wp-content/uploads/2012/02/radio-communication.jpg 

  

3.3 การส่ือสารแบบฟูลดูเพลก็ซ์    
การส่ือสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-Duplex)  หรือการส่ือสารแบบสองทิศทาง  เป็นการ

ส่ือสารท่ีผูรั้บและผูส่้งสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัได้ในระยะเวลาหน่ึงไดพ้ร้อมๆ กนั  หรือการ
ติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดทั้งผูส่้งและผูรั้บในเวลาเดียวกนั  เช่น  การใชโ้ทรศพัท ์ แสดงดงัรูปท่ี 3.7 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.7 การส่ือสารแบบฟูลดูเพล็กซ์หรือการส่งแบบสองทิศทางพร้อมกนั 

ทีม่า :  http://www.springnewstv.tv/upload/news/picture/24308117-100904-04.jpg 

 

4. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภท ตามหลกัเกณฑ์ท่ีใชส้ าหรับ
การจ าแนก เช่น แบ่งตามขนาดพื้นท่ีการให้บริการ แบ่งตามลกัษณะการไหลของขอ้มูล  และแบ่งตาม
ลกัษณะหนา้ท่ีของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย  ดงัน้ี 

Half-Duplex 

Full-Duplex 

http://www.springnewstv.tv/upload/news/picture/24308117-100904-04.jpg
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4.1 การแบ่งตามขนาดพืน้ทีใ่ห้บริการ 

เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่การแบ่งตามขนาดทางกายภาพ โดยส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงส าหรับการแบ่งตาม
ขนาดพื้นท่ีการให้บริการคือ ความเร็วในการติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั จะมีลกัษณะคลา้ย
กบัการท างานของมนุษยคื์อ เม่ืออยู่ใกลก้นัก็จะติดต่อส่ือสารกนัได้รวดเร็วและมีขอ้ผิดพลาดน้อย แต่
หากอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลกนัก็ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารกนัชา้ลงและโอกาสเกิดความผดิพลาดก็มีสูงข้ึนตาม
ไปดว้ย โดยหากเราใชพ้ื้นท่ีการใหบ้ริการแบ่งจะสามารถแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี  

4.1.1 เครือข่ายท้องถิ่น  (Local  Area  Network : LAN) 

 เครือข่ายทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายเฉพาะพื้นท่ี  เป็นเครือข่ายท่ีติดตั้งและใช้งานและมี
พื้นท่ีใหบ้ริการครอบคลุมระยะใกล ้ มกัใชภ้ายในห้องส านกังาน  ภายในตวัอาคารหรือระหวา่งอาคารท่ี
อยู่บริเวณใกลเ้คียงกนั  เป็นเครือข่ายท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่ไป  ตวัอย่าง
เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับเครือข่ายเฉพาะท่ีไดแ้ก่  อีเธอร์เน็ต  (Ethernet)  โทเคนริง (Token  Ring)  
ส าหรับกรณีระบบไร้สายไดแ้ก่  Wifi  (IEEE  802.11) 

4.1.2 เครือข่ายระดับเมือง  (Metropolitan  Area  Network : MAN) 

เครือข่ายระดบัเมืองหรือเครือข่ายในพื้นท่ีเมือง  เป็นเครือข่ายท่ีมีพื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมอาณาบริเวณกวา้งกวา่เครือข่ายทอ้งถ่ิน  และจะตอ้งใชเ้ครือ่ายสาธารณะเขา้มาเป็นตวักลางใน
การติดต่อส่ือสาร  เช่น  โครงข่ายขององค์การโทรศพัท์  หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย  ส่วนใหญ่
ติดตั้งและใช้บริการส าหรับติดต่อส่ือสารกนัในระดบัจงัหวดั  หรือระหวา่งสาขาของส านกังานท่ีอยูค่น
ละพื้นท่ี  โดยเป็นการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายท้องถ่ินท่ีอยู่คนละพื้นท่ีเขา้ด้วยกนั  ตวัอย่างได้แก่  
FDDI  เมโทอีเธอร์เน็ต  (Metro-ethernet)  ส าหรับกรณีระบบไร้สายไดแ้ก่  WIMAX (IEEE  802.16) 

4.1.3 เครือข่ายระดับประเทศ  (Wide  Area  Network : WAN) 

 เครือข่ายระดบัประเทศหรือเครือข่ายพื้นท่ีกวา้ง  เป็นเครือข่ายท่ีมีพื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีห่างไกลกนัมากกวา่เครือข่ายระดบัเมือง  ใชเ้ป็นเครือข่ายส าหรับติดต่อส่ือสาร
กนัในระดบัประเทศ  ระดบัทวปี  และตอ้งใชเ้ครือข่ายสาธารณะเขา้มาเป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสาร  
ไดแ้ก่  โครงข่ายขององคก์ารโทรศพัทห์รือการส่ือสารแห่งประเทศไทย  เช่น  คู่สายโทรศพัท ์ Dial-Up  

line/ คู่สายเช่า Leased  line/ISDN/ADSL สามารถส่งได้ทั้งขอ้มูลเสียงและภาพในเวลาเดียวกัน   
เป็นตน้  ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายระดบัทอ้งถ่ินและระดบัเมืองเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั
คือ ระบบอินเทอร์เน็ต  โดยสามารถอธิบายถึงพื้นท่ีการให้บริการของ  LAN  MAN  WAN  ไดด้งัรูปท่ี 
3.8 
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รูปที ่3.8   ประเภทของระบบเครือข่าย 

ทีม่า : http://www.globalspec.com/learnmore/networking_communication...networking_equipment 

 

4.2 แบ่งตามลกัษณะการไหลของข้อมูล 

สามารถแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามลกัษณะการไหลของขอ้มูลออกไดเ้ป็น 2  ประเภท  
คือ 

4.2.1 เครือข่ายแบบรวมศูนย์  (Centralized Network) 

เครือข่ายแบบรวมศูนยเ์ป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด  คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง
จะติดต่อส่ือสารกนัผา่นจุดรวมศูนยเ์ท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นระบบท่ีมีการติดตั้งฐานขอ้มูลหลกัท่ีสาขาใหญ่  
โดยมีคอมพิวเตอร์ท่ีสถานีปลายทางกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  เช่น ระบบ Automatic  Teller  Machine  

(ATM) ของธนาคาร  ระบบควบคุมสินคา้  เป็นตน้ 

4.2.2 เครือข่ายแบบกระจาย  (Distributed Network) 

เครือข่ายแบบกระจายจะสามารถส่งขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ไดใ้นเครือข่าย   
จะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบเครือข่ายได ้

4.3 แบ่งตามลกัษณะหน้าทีข่องการท างานของคอมพวิเตอร์ 

ใชล้กัษณะหนา้ท่ีหรือลกัษณะการแชร์ขอ้มูลของคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง ไดแ้ก่  

4.3.1 ระบบเครือข่ายแบบเพยีร์ทูเพยีร์  (Peer – to – Peer  Network) 

ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือระบบเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป (Workgroup)  
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  และไม่มีการแบ่งชั้นความส าคญัของคอมพิวเตอร์ท่ี

http://www.globalspec.com/learnmore/networking_communication...networking_equipment
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เช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายทุกเคร่ืองจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการจดัการใชเ้ครือข่าย ซ่ึงเรียกวา่ เพียร์  (Peer)  
นั้นเอง  คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะท าหนา้ท่ีเป็นทั้งไคลเอนทแ์ละเซิร์ฟเวอร์แลว้แต่การใชง้านของผูใ้ช ้ 
เครือข่ายประเภทน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูดู้แลและจดัการระบบ   

4.3.2 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์  (Client  Server  Network) 

กรณีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจ านวนเคร่ืองมากข้ึน การดูแลและจดัการกับ
ระบบจะท าได้ยากข้ึน  ซ่ึงจะไม่เหมาะสมกับระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์  เน่ืองจากเครือข่าย
จ าเป็นตอ้งมีเซิร์ฟเวอร์ท าหน้าท่ีจดัการเร่ืองต่างๆ  และให้บริการอ่ืนๆ  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์นั้นควรเป็น
เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถให้บริการกับผู ้ใช้ได้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน และใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้ริการต่างๆ  ของผูใ้ชด้ว้ย  เครือข่ายแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์เป็นระบบท่ีส่วนใหญ่ยอมรับว่า  เป็นมาตรฐานของการสร้างเครือข่ายในปัจจุบนั
แลว้  ขอ้ดีคือ  สามารถแชร์ขอ้มูล  เคร่ืองพิมพ ์ ของแต่ละเคร่ืองได ้ มีระบบ  Security ท่ีดี  และสามารถ
จดัสรรแบ่งปันการใชท้รัพยากรไดดี้   

 

5. มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ร้านคา้ สถาบนัการศึกษา และ
องคก์รต่างๆ ทุกระดบั โดยระบบเครือข่ายจะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถน าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป 
มาเช่ือมต่อกนัเพื่อติดต่อส่ือสาร แชร์ขอ้มูล และใช้ทรัพยากรร่วมกนั เช่น การแชร์ไฟล์ขอ้มูลและ
เคร่ืองพิมพ์ ดงันั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการพฒันาระบบ
เครือข่ายให้มีมาตรฐาน เหมาะสม และตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน  มาตรฐานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มีดงัน้ี 

5.1 มาตรฐานเครือข่ายท้องถิ่น    
มาตรฐานเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local Area Network : LAN )  เป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ีนิยมใช้

มากในปัจจุบนั โดยทัว่ไปมี 3 แบบ คือ  

5.1.1 Ethernet 

พฒันาโดยบริษทั Xerox เป็นมาตรฐานเครือข่ายทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด
ในปัจจุบนั  ซ่ึงมีการก าหนดมาตรฐานโดยสถาบนัวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ IEEE  โดยท่ีมาตรฐาน 
Ethernet ท่ีเป็นท่ีนิยมจะใช้มาตรฐาน IEEE 802.3 โดยท่ี Ethernet จะใช้เทคนิคการส่งขอ้มูลแบบ 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection ) กล่าวคือถา้ส่งขอ้มูลพร้อมกนัและ
สัญญาณชนกนั จะตอ้งส่งขอ้มูลใหม่ 
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5.1.2 Token-Ring 

พฒันาโดย IBM จะใช ้Access Method แบบ Token Passing ในการเช่ือมต่อสามารถ
ใชไ้ดท้ั้ง Coaxial, UTP, STP หรือสายใยแกว้น าแสง (Fiber optic) ระบบเครือข่ายน้ีมีความคงทนต่อ
ความผิดพลาดสูง (Fault-tolerant) ความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ีจะอยู่ท่ี 4-16 Mbps จะใช้มาตรฐาน 
IEEE 802.5 

5.1.3 FDDI 

เป็นมาตรฐานเครือข่ายความเร็วสูง ท่ีท างานอยู่ในชั้น Physical ส่วนใหญ่น าไปใช้
เช่ือมต่อเป็น Backbone เป็นสัญญาณหลกัท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนั โดยใช ้Access 

Method แบบ Token-Passing และใช้ Topology แบบวงแหวนคู่ (Dual Ring) ซ่ึงช่วยให้ทนต่อ
ขอ้บกพร่องของระบบเครือขา่ยไดดี้ข้ึน ท างานอยูท่ี่ความเร็ว 100 Mbps  

5.2 มาตรฐานระบบเครือข่ายระดับประเทศ    
 มาตรฐานระบบเครือข่ายระดบัประเทศ (Wide Area Network : WAN)  มี 3 แบบคือ 

5.2.1 X.25   

   เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของเครือข่ายเก่าท่ีไดรั้บการออกแบบโดย CCITT เพื่อใช้
เป็นส่วนติดต่อระหวา่งระบบเครือข่ายสาธารณะแบบแพก็เกตสวิตช์ กบัผูใ้ชร้ะบบ x.25 เป็นการส่ือสาร
แบบต่อเน่ืองท่ีสนับสนุนการเช่ือมต่อวงจรส่ือสารแบบ Switching Virtual Circuit (SVC) และ 
Permanent Virtual Circuit (PVC) 

5.2.2 Frame Relay 

           เป็นเทคโนโลยท่ีีพฒันาต่อจาก X.25 อีกที หน่ึงในการส่งขอ้มูล เฟรมรีเลย ์จะมีการ
ตรวจเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจุดปลายทาง  ท างานแบบ Packet Switching 

5.2.3 ATM 

เป็นระบบเครือข่ายความเร็วสูง ปัจจุบันระบบองค์กรใหญ่ๆ นิยมใช้งาน 

อยา่งแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมการส่ือสาร โดยระบบ ATM จะมีการส่งขอ้มูลจ านวนนอ้ยๆ ท่ีมี
ขนาดคงท่ีท่ีเรียกวา่ เซลล ์ (Cells) 
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6. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ไร้สาย   

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless Local Area Network) เกิดข้ึนคร้ังแรก ในปี 
ค . ศ .  1971  บ น เ ก า ะ ฮ า ว า ย  โ ด ย เ ป็ น โ ค ร ง ง า น ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลัย ฮ า ว า ย  ท่ี ช่ื อ
วา่ “ALOHNET” ขณะนั้นลกัษณะการส่งขอ้มูลเป็นแบบ  Bi-directional ส่งไป-กลบัง่ายๆ ผา่นคล่ืนวิทยุ
ส่ือสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง  ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ 4 เกาะโดยรอบและมีศูนยก์ลางการเช่ือมต่อ
อยูท่ี่เกาะๆ  หน่ึง ท่ีช่ือวา่ Oahu 

6.1 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ไร้สาย  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  คือ ระบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีรูปแบบในการส่ือสารแบบ

ไม่ใช้สาย โดยใช้การส่งคล่ืนความถ่ีวิทยุในย่านวิทยุ RF และคล่ืนอินฟราเรด ในการรับและส่งขอ้มูล
ระหวา่งคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง ผา่นอากาศ ทะลุก าแพง เพดานหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ โดยปราศจาก
ความตอ้งการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยงัมีคุณสมบติัครอบคลุมทุกอย่าง
เหมือนกบัระบบ LAN แบบใชส้าย ท่ีส าคญัก็คือ การท่ีไม่ตอ้งใชส้ายท าให้การเคล่ือนยา้ยการใชง้านท า
ได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ท่ีต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปล่ียน
ต าแหน่งการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

ปัจจุบนัโลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ เช่น  โทรศพัท์มือถือ เป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวนั  ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ           
มีความจ าเป็นส าหรับนกัธุรกิจ   เทคโนโลยีท่ีสนองต่อความตอ้งการเหล่านั้นมีมากมาย  เช่น โทรศพัท ์  
มือถือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  เคร่ืองปาลม์  ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นอยา่งมากและผูท่ี้น่าจะไดป้ระโยชน์
จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายมีมากมาย ตวัอย่างเช่น หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล  เพราะ
สามารถดึงขอ้มูลมารักษาผูป่้วยไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไร้สายได้
ทนัที   นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั สามารถใชง้านโนต้บุ๊กเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลยั
หรือใช้อินเตอร์เน็ตจากสนามหญา้ในมหาวิทยาลยัได ้ รวมทั้ง นกัธุรกิจท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกสถานท่ีท่ีท างานปกติ ไม่วา่จะเป็นการน าเสนองานยงับริษทัลูกคา้ หรือการน า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดตวัไปงานประชุมสัมมนาต่างๆ เป็นตน้ 

บุคคลเหล่าน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ไม่วา่จะเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กรซ่ึงอยู่ห่างออกไป หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจึงน่าจะอ านวยความสะดวกให้กบับุคคลเหล่าน้ีได้  ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไดมี้การเปิดใหบ้ริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายตามสนามบินใหญ่ทัว่โลก   และ
น ามาใชง้านอยา่งแพร่หลายในหา้งสรรพสินคา้ และโรงแรมต่างๆ แลว้  
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6.2 รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ไร้สาย 

6.2.1 Peer-to-peer  (ad  hoc  mode)  เป็นลกัษณะการเช่ือมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ืองหรือมากกว่านั้น  เป็นการใช้งานร่วมกันของ wireless 

adapter cards โดยไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายแบบใชส้ายเลย  โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง
จะมีความเท่าเทียมกนั สามารถท างานของตนเองไดแ้ละขอใช้บริการเคร่ืองอ่ืนได ้เหมาะส าหรับการ
น ามาใช้งาน เพื่อจุดประสงค์ในดา้นความรวดเร็วหรือติดตั้งไดโ้ดยง่ายเม่ือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะ
รองรับ ยกตวัอยา่งเช่น ในศูนยป์ระชุม หรือการประชุมท่ีจดัข้ึนนอกสถานท่ี พิจารณาดงัรูปท่ี 3.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 การเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ  Peer  to  Peer 

ทีม่า : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/it03.html 

 

6.2.2 Client/server (Infrastructure mode) เป็นลกัษณะการรับส่งขอ้มูลโดยอาศยั Access 

Point (AP) หรือเรียกวา่ “Hot spot” ท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมต่อระหวา่งระบบเครือข่ายแบบใชส้ายกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client)  โดยจะกระจายสัญญาณคล่ืนวิทยุเพื่อรับ-ส่งขอ้มูลเป็นรัศมีโดยรอบ  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นรัศมีของ AP จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกนัทนัที  เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะ
สามารถติดต่อกันหรือติดต่อกับ Server เพื่อแลกเปล่ียนและค้นหาข้อมูลได้  โดยต้องติดต่อผ่าน
AP เท่านั้น ซ่ึง AP 1 จุด สามารถให้บริการเคร่ืองลูกข่ายไดถึ้ง 15-50 อุปกรณ์ของเคร่ืองลูกข่าย เหมาะ
ส าหรับการน าไปขยายเครือข่าย หรือใชร่้วมกบัระบบเครือข่ายแบบใชส้ายเดิมในออฟฟิศ ห้องสมุดหรือ
ในหอ้งประชุม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหม้ากข้ึน  พิจารณาดงัรูปท่ี 3.10 
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รูปที ่3.10  การเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ  Client/server  (Infrastructure  mode) 

ทีม่า : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/it03.html 

 

6.2.3 Multiple access points and roaming  โดยทัว่ไปแลว้การเช่ือมต่อสัญญาณระหวา่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ กบั Access Point ของเครือข่ายไร้สายจะอยู่ในรัศมีประมาณ 500 ฟุต  ภายในอาคาร 
และ 1000 ฟุต ภายนอกอาคาร  หากสถานท่ีท่ีติดตั้งมีขนาดกวา้งมากๆ  เช่น  คลงัสินคา้   บริเวณภายใน
มหาวิทยาลยั  สนามบิน  จะตอ้งมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง AP ให้มากข้ึน  เพื่อให้การรับส่งสัญญาณใน
บริเวณของเครือข่ายขนาดใหญ่เป็นไปอยา่งครอบคลุมทัว่ถึง พิจารณาดงัรูปท่ี 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 การเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ  Multiple access points and roaming 

ทีม่า : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/it03.html 

 

6.2.4 Use of an Extension Point กรณีท่ีโครงสร้างของสถานท่ีติดตั้งเครือข่ายแบบ 

ไร้สายมีปัญหาผูอ้อกแบบระบบอาจจะใช้ Extension Points ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบั Access Point  

แต่ไมต่อ้งผกูติดไวก้บัเครือข่ายไร้สายเป็นส่วนท่ีใชเ้พิ่มเติมในการรับส่งสัญญาณ 
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รูปที่ 3.12  การเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ  Use of an Extension Point 

ทีม่า : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/it03.html 

 

6.2.5 The Use of Directional Antennas  ระบบแลนไร้สายแบบน้ีเป็นแบบใชเ้สาอากาศในการ
รับส่งสัญญาณระหวา่งอาคารท่ีอยูห่่างกนั โดยจะมีการการติดตั้งเสาอากาศท่ีแต่ละอาคารเพื่อส่งและรับ
สัญญาณระหวา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13 การเช่ือมต่อระบบแลนไร้สายแบบ  The Use of Directional Antennas 

ทีม่า : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/it03.html 

 

7. มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ไร้สาย   
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เป็นสถาบนัท่ีก าหนดมาตรฐาน
แรกของระบบเครือข่ายไร้สาย โดยใชช่ื้อ IEEE802.11 ข้ึน จากนั้นมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและขยาย
ออกไปเป็นมาตรฐานต่างๆ คือ มาตรฐาน IEEE802.11a, b, g, e, f และ h ตามล าดบั ซ่ึงแต่ละมาตรฐานมี
ความเร็วและคล่ืนความถ่ีสัญญาณท่ีแตกต่างกนัในการส่ือสารขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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7.1 มาตรฐาน IEEE 802.11  

เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2540 โดย
สถาบนั IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers) ซ่ึงมีขอ้ก าหนดระบุไวว้่า 
ผลิตภณัฑเ์ครือข่ายไร้สายในส่วนของ PHY Layerนั้นมีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลท่ีความเร็ว 1  2  

5.5  11 และ 54 เมกะบิตต่อวินาที โดยมีส่ือน าสัญญาณ 3 ประเภท ให้เลือกใชง้านไดแ้ก่  คล่ืนวิทยุยา่น
ความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ์  2.5 กิกะเฮิรตซ์และคล่ืนอินฟาเรด  ส่วนในระดบัชั้น   MAC  Layer  นั้น ได้
ก าหนดกลไกของการท างานแบบ CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Avoidance)   ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั CSMA/CD (Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 

Ethernet ซ่ึงนิยมใช้งานบนระบบเครือข่ายแลนใช้สาย โดยมีกลไกในการเข้ารหัสข้อมูลก่อน
แพร่กระจายสัญญาณไปบนอากาศ พร้อมกบัมีการตรวจสอบผูใ้ชง้านอีกดว้ย  

มาตรฐาน IEEE 802.11 ยุคเร่ิมแรกนั้นให้ประสิทธิภาพการท างานท่ีค่อนขา้งต ่า ทั้งไม่มีการ
รับรองคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีเรียกวา่ QoS (Quality of Service) ซ่ึงมีความส าคญัในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีแอพพลิเคชันหลากหลายประเภทให้ใช้งาน นอกจากนั้นกลไกในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัท่ี
น ามาใช้ก็ยงัมีช่องโหว่จ  านวนมาก IEEE จึงได้จดัตั้ งคณะท างานข้ึนมาหลายชุดด้วยกัน เพื่อท าการ
พฒันาและปรับปรุงมาตรฐานใหมี้ศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึน  

7.2 มาตรฐาน IEEE 802.11a 

เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เม่ือปี พ.ศ. 2542 โดยใช้เทคโนโลยี OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อพฒันาให้ผลิตภณัฑ์ไร้สายมีความสามารถในการ
รับส่งขอ้มูลดว้ยอตัราความเร็วสูงสุด 54 เมกะบิตต่อวนิาที โดยใชค้ล่ืนวิทยุยา่นความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึง
เป็นยา่นความถ่ีท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชง้านโดยทัว่ไปในประเทศไทย เน่ืองจากสงวนไวส้ าหรับกิจการ
ทางดา้นดาวเทียม ขอ้เสียของผลิตภณัฑม์าตรฐาน IEEE 802.11a ก็คือมีรัศมีการใชง้านในระยะสั้นและมี
ราคาแพง ดงันั้นผลิตภณัฑไ์ร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11a จึงไดรั้บความนิยมนอ้ย  

7.3 มาตรฐาน IEEE 802.11b  

เป็นมาตรฐานท่ีถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ออกมาพร้อมกับมาตรฐาน IEEE 802.11a เม่ือปี 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีและไดรั้บความนิยมในการใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด ผลิตภณัฑ์ท่ี
ออกแบบมาให้รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ CCK (Complimentary Code 

Keying) ร่วมกบัเทคโนโลยี DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)  เพื่อให้สามารถรับส่งขอ้มูลได้
ดว้ยอตัราความเร็วสูงสุดท่ี 11 เมกะบิตต่อวนิาที โดยใชค้ล่ืนสัญญาณวทิยุยา่นความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึง
เป็นยา่นความถ่ีท่ีอนุญาตใหใ้ชง้านในแบบสาธารณะทางดา้นวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย ์
โดยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ความถ่ีย่านน้ีมีชนิด ทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth, โทรศพัท์ไร้สาย
และเตาไมโครเวฟ จึงท าให้การใช้งานนั้นมีปัญหาในเร่ืองของสัญญาณรบกวนของผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี 
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ขอ้ดีของมาตรฐาน IEEE 802.11b ก็คือ สนับสนุนการใช้งานเป็นบริเวณกวา้งกว่ามาตรฐาน IEEE 

802.11a ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน IEEE 802.11b เป็นท่ีรู้จกัในเคร่ืองหมายการค้า Wi-Fi ซ่ึงก าหนดข้ึน
โดย WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมาย Wi-Fi ได้
ผา่นการตรวจสอบและรับรองวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน IEEE 802.11b ซ่ึงสามารถใชง้าน
ร่วมกนักบัผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ได ้ 

7.4 มาตรฐาน IEEE 802.11g  

เป็นมาตรฐานท่ีนิยมใช้งานกันมากในปัจจุบันและได้เข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับ
มาตรฐาน IEEE 802.11bเน่ืองจากสนบัสนุนอตัราความเร็วของการรับส่งขอ้มูลในระดบั 54 เมกะบิตต่อ
วินาที โดยใช้เทคโนโลยี OFDM บนคล่ืนสัญญาณวิทยุย่านความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และให้รัศมีการ
ท างานท่ีมากกว่า IEEE 802.11a พร้อมความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับมาตรฐาน IEEE 

802.11b ได ้(Backward-Compatible)  

7.5 มาตรฐาน IEEE 802.11e  

 เป็นมาตรฐานท่ีออกแบบมาส าหรับการใชง้านแอพพลิเคชนัทางดา้นมลัติเมียอยา่ง VoIP (Voice 

over IP) เพื่อควบคุมและรับประกนัคุณภาพของการใชง้านตามหลกัการ QoS (Quality of Service) โดย
การปรับปรุง MAC Layer ใหมี้คุณสมบติัในการรับรองการใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพ  

7.6 มาตรฐาน IEEE 802.11f  

 มาตรฐานน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม IAPP (Inter Access Point Protocol)  ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ี
ออกแบบมาส าหรับจดัการกบัผูใ้ช้งานท่ีเคล่ือนท่ีขา้มเขตการให้บริการของ Access Point ตวัหน่ึงไป
ยงั Access Point เพื่อใหบ้ริการในแบบโรมม่ิงสัญญาณระหวา่งกนั  

7.7 มาตรฐาน IEEE 802.11h  

 มาตรฐานท่ีออกแบบมาส าหรับผลิตภณัฑ์เครือข่ายไร้สายท่ีใช้งานย่านความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ์  
ใหท้  างานถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดการใชค้วามถ่ีของประเทศในทวปียโุรป 

 

8. เกณฑ์การวดัประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

เม่ือมีการน าเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้าน  ผูใ้ชจ้ะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ระบบเครือข่าย
นั้นมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด  การวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายข้ึนอยูก่บัจุดประสงคห์ลกั
ของระบบเครือข่ายนั้น  แต่อยา่งไรก็ตาม มีเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพโดยทัว่ไปเพื่อช่วยในการพิจารณา
ดงัน้ี 
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8.1 สมรรถนะ   
 สมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประเมินได้

จากหลายปัจจยัดงัน้ี 

8.1.1 เวลาท่ีใช้ในการถ่ายโอนขอ้มูล  คือเวลาถ่ายโอนขอ้มูลจากตน้ทางไปยงัปลายทาง
หรือจากปลายทางมายงัตน้ทาง  เช่น  การอพัโหลด  การดาวน์โหลด  เป็นตน้  หรืออาจจะเป็นช่วง
ระยะเวลาการร้องขอขอ้มูลจนไดรั้บขอ้มูลกลบัมา  

8.1.2 จ านวนผูใ้ช้งานในระบบเครือข่าย  หากมีผูใ้ช้งานบนเครือข่ายมาก  ก็จะท าให้การ
ส่ือสารขอ้มูลในระบบเครือข่ายก็มากตามไปดว้ย  ท าให้ใช้เวลาในการส่ือสารมากข้ึน  และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชง้านท่ีดอ้ยลงไปดว้ย  ระบบเครือข่ายท่ีดีจึงควรระบุจ านวนสูงสุดท่ีสามารถรองรับ
ใหช้ดัเจน  เพราะหากผูใ้ชง้านเขา้ถึงจ านวนมากเกินไปอาจส่งผลท าใหเ้ครือข่ายล่มได ้ 

8.1.3 ชนิดของส่ือกลางท่ีใช้ในการส่งข้อมูล  เน่ืองจากส่ือกลางแต่ละประเภทรองรับ
ความเร็วท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น ควรจะเลือกใชส่ื้อกลางท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านระบบเครือข่าย   
เช่น  ตอ้งแสดงมลัติมีเดียแบบอินเทอร์แอกทีฟ  ก็ตอ้งใช้ส่ือท่ีรองรับการถ่ายโอนขอ้มูลไดม้ากๆ  และ
รวดเร็ว  

8.1.4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ความสามารถของฮาร์ดแวร์ยอ่มส่งผลต่อความเร็วในการส่งผา่น
ขอ้มูล  ดงันั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีซีพีย ู ประมวลผลดว้ยความเร็วสูง  หรืออุปกรณ์สวิตซ์ท่ีส่งขอ้มูล
ดว้ยความเร็วสูง  ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบท่ีดี  ตวัอย่างเช่น  เลือกใช้เคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ท่ีมีความสามารถสูง  ก็ยอ่มดีกวา่เคร่ืองท่ีมีความสามารถต ่าหรือเลือกใชส้วิตซ์แทนฮบั  ก็ยอ่ม
ดีกวา่  เป็นตน้  

8.1.5 ซอฟต์แวร์  เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อสมรรถนะโดยรวมของเครือข่าย  เช่น  
ระบบปฏิบติัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  ย่อมมีระบบการท างานและควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

8.2 ความน่าเช่ือถือ    

ผูใ้ชส้ามารถประเมินความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไดจ้าก
ส่ิงต่อไปน้ี 

1) ปริมาณความถ่ีของความลม้เหลวในการส่งขอ้มูล  เครือข่ายทุกเครือข่ายมีโอกาสเกิด
ความลม้เหลวได ้ แต่อยา่งไรก็ตามหากเกิดข้ึนแลว้ควรส่งผลกระทบต่อผูใ้ชง้านใหน้อ้ยท่ีสุด  

2) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการกูคื้นขอ้มูลหรือกูคื้นระบบกรณีเกิดความลม้เหลว  เครือข่ายท่ีดี
ตอ้งมีการป้องกนัภยัต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในทุกสถานการณ์  เช่น  เร่ืองของไฟฟ้าขดัขอ้ง  รวมถึง
ภยัธรรมชาติ  ดงันั้นระบบท่ีดีตอ้งมีการออกแบบใหมี้การส ารองขอ้มูลท่ีดีดว้ย  
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3) การป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีท าให้ระบบเกิดความลม้เหลว  เครือข่ายท่ีดีตอ้งมีการ
ป้องกนัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกสถานการณ์  เช่น  เร่ืองของไฟฟ้าขดัขอ้ง  รวมถึงภยัธรรมชาติ  ดงันั้น
ระบบท่ีดีตอ้งมีการออกแบบใหมี้การส ารองขอ้มูลท่ีดีดว้ย 

8.3 ความปลอดภัย   
การป้องกนัความปลอดภยัถือว่าเป็นส่วนท่ีตอ้งเน้นท่ีสุดและความสามารถท่ีจะป้องกนั

บุคคลท่ีไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือระบบเครือข่าย  โดยอาจใชร้หสัการเขา้ถึงก็เป็นส่ิงส าคญั  และ
ความสามารถในการป้องกนัภยัคุกคามต่างๆ  เช่น  การป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์   
 

9. การประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   

9.1 การประยุกต์ใช้ด้านการติดต่อส่ือสาร 

9.1.1 บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bulletin  Boards  services)  หรือ
เวบ็บอร์ด  (Web  board)  เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารรวมและแสดงความคิดเห็นผา่นกระดานข่าว
ของกลุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์  ผูส้นใจสามารถเขา้มาชมและฝากขอ้ความไวไ้ด ้ ท าให้ข่าวสารสามารถ
แลกเปล่ียนไดท้ัว่โลกอยา่งรวดเร็ว  

9.1.2 จดหมายและจดหมายเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail  and  Voice  Mail)  

การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งข่าวสารโดยระบุตวัผูรั้บเช่นเดียวกบัการส่งจดหมาย  แต่
ผูรั้บจะได้จดหมายอย่างรวดเร็วเน่ืองจากเป็นการส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนั  ส่วน
ระบบจดหมายเสียงจะเป็นจดหมายท่ีผูรั้บสามารถฟังเสียงท่ีฝากมาไดด้ว้ย  

9.1.3 การประชุมทางไกล  (Electronic  Teleconference)  เป็นระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์ส่ือสารและกล้องวีดีทศัน์  ท าให้ผูบ้ริการหน่วยงานสามารถประชุมปรึกษาหารือกบั
ผู ้บริหารท่ีอยู่คนละอาคาร  หรือคนละจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและย ังเป็นการ
ประหยดัเวลาของผูร่้วมประชุมแต่ละคนดว้ย  

9.1.4 การสนทนาแบบออนไลน์  เป็นการพูดคุยตอบโตก้นัในเครือข่ายไดใ้นเวลาเดียวกนั  
โดยพิมพข์อ้ความผา่นทาง  Keyboard  เรียกบ่ริการแบบน้ีวา่  Talk  กรณีท่ีเป็นการคุยกนั  2  คน  และ
เรียกวา่  Chart  กรณีท่ีคุยกนัเป็นกลุ่ม  (Internet  Relay  Chat  หรือ  IRC)  เช่น  MSN  Google  Talk 

9.2 ด้านการค้นหาข้อมูล 

บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Information  services)  เป็นประโยชน์ท่ี
ส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยผูใ้ห้บริการจะสามารถบริการสารสนเทศท่ีมี
ความส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช ้ ผา่นทางเครือข่ายซ่ึงผูใ้ชจ้ะสามารถเรียกดูสารสนเทศเหล่านั้น
ไดท้นัทีตลอด  24  ชัว่โมง  เช่น  การใชเ้วบ็บราวเซอร์สืบคน้ขอ้มูล 
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9.3 ด้านการเงินและการพาณชิย์ 

สถาบนัการเงิน  เช่น  ธนาคาร  ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของ  ATM  เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการฝาก  ถอน  โอนเงิน  ในส่วนของงานประจ าของธนาคารต่างน าคอมพิวเตอร์
ระบบออนไลน์และออฟไลน์เขา้มาช่วยปฏิบติังาน  ท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลธนาคารเป็นไปอย่าง
สะดวกได้  ในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานพาณิชยน์ั้นเป็นท่ีประจกัษ์กนั
แพร่หลายแลว้วา่  ไดน้ าระบบรหัสแท่ง  (Bar – Codes)  มาใชใ้นการค านวณราคาสินคา้  รวมทั้งใน
ระบบมลัติมีเดียในการน าเสนอสินคา้หรือนิทรรศการสินคา้สู่สาธารณชน 

9.4 ด้านการศึกษา 

ปัจจุบนัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยดา้นการศึกษาอยา่งมาก  เช่น  การเรียนการ
สอนผ่านอินเทอร์เน็ต  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  การศึกษาทางไกล  การใช้งานในห้องสมุด  และ
การสืบคน้ขอ้มูลความรู้ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้  

9.5 ด้านการแพทย์ 

โรงพยาบาลใหญ่ๆ ทัว่ไปมีการน าเอาระบบเครือข่ายเขา้ไปใชง้านกนัมาก  ท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือการจดัเก็บขอ้มูลคนไข ้ ปัจจุบนัสามารถเรียกผา่นอินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้  ท าให้ลดระยะเวลาของหมอ
และยงัช่วยใหก้ารวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งครบดว้น  และการใชต้รวจรักษาโรคทางไกลผา่นระบบเครือข่าย 

 

10.  บทสรุป 

เทคโนโลยีการส่ือสารมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัอย่างมาก  ดงัจะเห็นได้
จากมีการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ตนั้นพฒันามาจาก
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซ่ึงการติดต่อส่ือสารหรือการเช่ือมต่อระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  
เคร่ืองข้ึนไปผา่นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร  โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือ
ใช้ในการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั  องค์ประกอบของระบบการส่ือสารขอ้มูลจะประกอบดว้ย  ผูส่้ง  
ข่าวสาร  ผู ้รับ  ส่ือกลาง  และโพรโตคอล  และหากเป็นการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย  2  เคร่ือง  การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย  ส่ือกลาง
และอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งขอ้มูล  รูปแบบการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายมี  3  แบบ  ได้แก่  
แบบ  Unicast  แบบ  Broadcast  แบบ  Multicast  และมีทิศทางการส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์  แบบฮาล์ฟ             
ดูเพล็กซ์  และแบบฟลูดูเพล็กซ์  ทั้งน้ี สามารถจ าแนกประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกไดห้ลาย
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ีใช ้ และมีการก าหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น
มาตรฐานเครือข่ายทอ้งถ่ิน   และมาตรฐานระบบเครือข่ายระดบัประเทศ   ในขณะท่ีมาตรฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละมาตรฐานมีความเร็วและคล่ืน
ความถ่ีสัญญาณท่ีแตกต่างกนัในการส่ือสารขอ้มูล  ส่วนหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
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เครือข่ายพิจารณาได้จาก  สมรรถนะหรือความสามารถ  ความน่าเช่ือถือ  และความปลอดภยั  โดย
สามารถประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายในด้านการติดต่อส่ือสาร  ด้านการประยุกต์ใช้ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร  ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการเงินและการพาณิชย ์ ดา้นการศึกษา  ดา้นการแพทย ์ ดงัท่ี
กล่าวมาน้ีเทคโนโลยกีารส่ือสารมีการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ผูใ้ชจึ้งจ าเป็นตอ้งเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาเพื่อ
กา้วทนัเทคโนโลย ี
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ  Computer  Network  มีความหมายวา่อยา่งไร  (อธิบายพอสังเขป) 
2. องคป์ระกอบหลกัในระบบการส่ือสารขอ้มูลมีก่ีประการ  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  พร้อมอธิบาย 

3. รูปแบบหลกัของการติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายมีทั้งหมดก่ีรูปแบบ  
อะไรบา้ง 

4. ทิศทางของการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายมีก่ีรูปแบบ  อะไรบา้ง  อธิบายพร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบ 

5. ในการแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ “แบ่งตามขนาดพื้นท่ีให้บริการ”  มี
อะไรบา้ง  อธิบายขยายความพอสังเขป 

6. ในการแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ “แบ่งตามลกัษณะการไหลของขอ้มูล”   
มีอะไรบา้ง  อธิบายขยายความพอสังเขป 

7. ระบบเครือข่ายไร้สาย  (Wireless  LAN)  เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีใด  และมีลกัษณะการรับ-ส่งขอ้มูล
อยา่งไร 

8. ให้ยกตวัอย่างลกัษณะการประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๓ ลกัษณะ  
พร้อมอธิบายลกัษณะการใชง้าน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

อนิเทอร์เน็ต 4 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของอินเทอร์เน็ต 

1.1 ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 

1.2 พฒันาการของอินเทอร์เน็ต 

2. หลกัการท างานของอินเทอร์เน็ต 

3.1 ไอพีแอดเดรส   
3.2 โดเมนเนม  

3.3 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

3. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

3.1  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย 

3.2 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

4. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

4.1 บริการอินเทอร์เน็ตผา่น ISDN  

4.2 บริการอินเทอร์เน็ตผา่นเคเบิลโมเด็ม  
4.3 บริการอินเทอร์เน็ตผา่นระบบโทรศพัท ์ADSL  

4.4 บริการอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม  
4.5 บริการอินเทอร์เน็ตผา่นระบบ WiMAX   

4.6 บริการอินเทอร์เน็ตระบบ 3 G   

5. การป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ต 

5.1 ภยัจากอินเทอร์เน็ต 

5.2 วธีิการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ต 

5.3 การป้องกนัสปายแวร์   
6. บทสรุป  

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกประวติัความเป็นมาและพฒันาการของอินเทอร์เน็ตได ้

2. อธิบายหลกัการท างานของอินเทอร์เน็ตแบบต่างๆ ได ้

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้ายและแบบไร้สายได ้

4. อธิบายคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได ้

5. สรุปวธีิการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ตได ้

 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา และส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

2. ใหเ้น้ือหา โดย ระหวา่งให้เน้ือหา ผูส้อนถามค าถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัโดยท าใบงานท่ี 2 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์วิร์ด (ต่อ) 
4. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์วิร์ด 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การท าใบงาน 

3. การตอบค าถามทา้ยบท 

 

การประเมนิผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. การท าใบงานเสร็จตรงเวลา และมีความถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 % 

3. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 4 

อนิเทอร์เน็ต 

 

บทน า 

อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หลายลา้นเคร่ืองทัว่โลกเขา้
ดว้ยกนั  จนเรียกไดว้า่เป็น “เครือข่ายไร้พรมแดน”  ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทัว่โลกสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองของ
ตนเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลต่างๆ  ทั้งประเภทขอ้ความ  ภาพ  เสียง  และ
อ่ืนๆ  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางดา้นการศึกษา  ธุรกิจ  การคา้  การลงทุน  รวมถึงขอ้มูลท่ีให้ความบนัเทิง
โดยทุกๆ คนสามารถเขา้มาใช้บริการเครือข่ายน้ีไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก  เพียงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อเท่านั้น  อินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งรวมของขอ้มูลมหาศาลและยงัเป็นช่องทาง
ติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีสะดวกรวดเร็วเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมออนไลน์
ในยคุปัจจุบนั (สายสุดา  ป้ันตระกลู,  2555 : 67) 

 

1. ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของอนิเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต (internet)  มาจากค าว่า  inter  connection  network  หมายถึง  เครือข่ายของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่  เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทั่วโลกให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารถึงกนัได้  โดยใช้มาตรฐานเดียวกนัในการรับส่งขอ้มูล  (สุวิช  ถิระโคตร,  2554 : 9)   
ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ตวัอกัษร  ภาพ  และ 

เสียงได้  สามารถค้นหาข้อมูลจากท่ีต่างๆ  ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  เพราะอินเทอร์เน็ตมีมาตรฐาน 

ในการรับส่งขอ้มูลท่ีชดัเจนเป็นหน่ึงเดียวจึงท าให้การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกนัสามารถท าได้
อยา่งสะดวก 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

 ในปี พ.ศ. 2500 ประเทศรัสเซียส่งดาวเทียมข้ึนสู่อวกาศได้ส าเร็จ กระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกาจึงไดรั้บรู้วา่ เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศยงัลา้หลงักวา่ของรัสเซีย  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
ต่ืนตวัท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีชั้นสูง  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงกลาโหมจึงก่อตั้งหน่วยงานวิจยั
ชั้นสูงท่ีช่ือว่า Advanced  Research  Projects  Agency หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ ARPA  

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2508 ARPA ไดใ้ห้ทุนแก่มหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา เพื่อการท าวิจยั 

ในหัวขอ้เร่ือง  เครือข่ายการท างานร่วมกนัของคอมพิวเตอร์แบบแบ่งเวลา (Cooperative network of 

Time-Shared Computers) หลงัจากนั้นอีก 3 ปี  กระทรวงกลาโหมก็ไดส้นบัสนุนโครงการวิจยัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีช่ือว่า ARPANET  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2512 โครงการ ARPANET ได้เช่ือมโยง
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คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 4 แห่งเขา้ดว้ยกนั   ในปี พ.ศ. 2514 เครือข่าย ARPANET ขยายใหญ่ข้ึน 
และสามารถเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ไดถึ้ง 23 เคร่ือง  

จากการศึกษาเร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์จนถึงระยะเวลานั้น  ผูพ้ฒันาเครือข่ายหลายคนเร่ิมเห็น
ปัญหาของการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีหลากหลายชนิดและหลากหลายผลิตภณัฑ์  จึงท าให้เกิด
ปัญหายุง่ยากในการเช่ือมโยง แนวความคิดท่ีจะสร้างระบบเปิดจึงเกิดข้ึน  กล่าวคือ  ก าหนดมาตรฐาน
กลางท่ีผลิตภณัฑทุ์กยีห่อ้สามารถจะเช่ือมโยงเขา้สู่มาตรฐานน้ีได ้ 

แนวคิดในการเช่ือมโยงเครือข่ายเขา้ดว้ยกนัและเช่ือมโยงในลกัษณะวงกวา้ง  เป็นส่ิงท่ีเป็นไป
ได ้ดงันั้นในปี พ.ศ. 2515 ผูพ้ฒันาเครือข่ายจึงสร้างโปรโตคอลใหม่และให้ช่ือวา่ TCP/IP (Transmission 

Control Protocol / Internet Protocol) และใหช่ื้อเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงโดยใชโ้ปรโตคอลน้ีวา่ อินเทอร์เน็ต 
หลงัจากนั้นโครงการ ARPANET ไดน้ าโปรโตคอล TCP/IP ไปใช ้ 

การพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดด้ าเนินการต่อมา  ถึงแมว้า่ในช่วงหลงั   กระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกาไดย้กเลิกการสนบัสนุน และหนักลบัไปท าวจิยัและพฒันาเอง   เครือข่ายน้ีก็เติบโตข้ึน
อย่างรวดเร็ว และมีการพฒันามาตรฐานต่างๆ เขา้มาใช้ประกอบร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง  จนในท่ีสุดได้
กลายเป็นมาตรฐานการส่ือสารท่ีช่ือวา่ TCP/IP และใชช่ื้อเครือข่ายวา่ อินเทอร์เน็ต (Internet)  

ต่อมาการบริหารและด าเนินงานเครือข่ายไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิการศึกษาวิทยาศาสตร์
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือท่ีใชช่ื้อยอ่วา่  NSF  (National Science Foundation)  มีการตั้งคณะกรรมการ
เขา้มาบริหารเครือข่ายกลางท่ีเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นเขา้มาเช่ือมโยง  และได้ด าเนินการจนอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ียิง่ใหญ่ของโลก 

ส าหรับในประเทศไทยเร่ิมเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2530 โดย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดท้  าการเช่ือมโยง  เพื่อส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลกบัประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึง
ท าใหมี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมลเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก  ต่อมาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ช่าสายวงจรเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก  ในช่วงระยะเวลา
เดียวกนัน้ี  กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ โดยศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ก็ไดมี้
โครงการท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลยัข้ึน  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ได้พัฒนาก้าวหน้าข้ึนเป็นล าดับจนท าให้มีสถาบันออนไลน์กับ
อินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรก  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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1.2 พฒันาการของอนิเทอร์เน็ต 

 ในยคุท่ีเครือข่ายสังคมปัจจุบนัมีการติดต่อและแลกเปล่ียนข่าวสารผา่นเครือข่ายออนไลน์
ห รื อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต   ระ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต จึ ง ไ ด้ มี ก า รพัฒ น า เท ค โ น โล ยี เ ว็บอ ย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร  จากอดีตท่ีเป็นเวบ็  1.0  มาเป็น
เว็บ  2.0  และเขา้สู่เว็บ  3.0  โดยเว็บเชิงความหมายเป็นเทคโนโลยีหน่ึงของเว็บ  3.0  ท่ีท าให้มีการ
เช่ือมโยงขอ้มูลของเวบ็ผูพ้ฒันาและเวบ็ของแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กนั  ท าให้เกิดระบบสืบคน้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถสืบคน้ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นภายใตค้วามสัมพนัธ์ของค าท่ีมี
ความหมายต่อกัน  และสามารถเช่ือมโยงไปย ังข้อมูลท่ีต้องการอย่างแท้จริงด้วยรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารขอ้มูลจากเทคโนโลยี  XML  (extensive  markup  language),  RDF  (resource  description  

framework)  และ  OWL  (web  ontology  language)  ส่งผลให้เกิดนวตักรรมการสืบคน้ขอ้มูลผา่น
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 4.1  ววิฒันาการของเทคโนโลยเีวบ็ 

ทีม่า : Radar and Nova (2007) 
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รูปที ่ 4.2  เปรียบเทียบการใชง้านเวบ็  1.0  เวบ็ 2.0  เวบ็ 3.0 

ทีม่า : Web  3.0 (2010) 

  

จากรูปท่ี  4.1  และรูปท่ี  4.2  แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเวบ็และระบบอินเทอร์เน็ตไดมี้การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการในการติดต่อหรือแลกเปล่ียนข่าวสารผา่นเครือข่ายท่ี
มีความสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีววิฒันาการเทคโนโลยีเวบ็จากเวบ็ 1.0  ในลกัษณะ  static  web  ท่ีผูใ้ช้
สามารถอ่านขอ้มูลไดเ้พียงอยา่งเดียวจากเจา้ของเวบ็ไซตท่ี์เป็นผูส้ร้างเน้ือหามาสู่เวบ็ 2.0  ท่ีผูใ้ชส้ามารถ
อ่านและสร้างเน้ือหาไดเ้องในลกัษณะ  dynamic  web  และสามารถติดต่อเช่ือมโยงหรือสร้างสังคม
เครือข่ายข้ึนมาผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ  จนถึงปัจจุบนัเร่ิมเขา้สู่เวบ็ยุค  3.0  ท่ีผูใ้ชส้ามารถอ่าน  สร้าง  รวมทั้ง
ให้เวบ็ไซต์สามารถจดัการเช่ือมโยงขอ้มูลเวบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสามารถเขา้ถึงเน้ือหาของเวบ็ไดดี้ข้ึน  
(พนิดา  ตนัศิริ, 2554 : 49-50) 

 

2. หลกัการท างานของอนิเทอร์เน็ต 

หลกัการท างานของ  TCP/IP  ในการรับส่งขอ้มูล  ท าหน้าท่ีแบ่งขอ้มูลออกเป็นหน่วยย่อย ๆ  
เรียกว่าแพ็กเกจ  (package)  ซ่ึงแต่ละแพ็กเกจจะมีการระบุส่วนหัว  (header)  ท่ีระบุถึงหมายเลขท่ีอยู ่ 
(IP  address)  ของปลายทางและตน้ทางและขอ้มูลอ่ืนๆ  เพื่อท าการส่งขอ้มูลไปในเครือข่ายซ่ึงมีหลาย
เส้นทาง  โดยเราเตอร์จะเป็นตวัจดัเส้นทางในการส่งแพก็เกจไปยงัโหมดถดัไป  แต่ละแพก็เกจอาจไม่ได้
ไปเส้นทางเดียวกนัทั้งหมดหรืออาจไม่ไปถึงปลายทางพร้อมกนัทั้งหมด  แต่เม่ือไปถึงจุดหมายเคร่ือง
ปลายทางจะรวบรวมแพก็เกจทั้งหมดเขา้มาแลว้คืนสภาพกลบัมาเป็นขอ้มูลเดิม 
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2.1 ไอพแีอดเดรส   
ไอพีแอดเดรส  (IP  address)  คือ  หมายเลขประจ าตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้กบั

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อเอาไวอ้า้งอิงหรือติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  ในเครือข่าย  IP  address  
ถูกจดัเป็นตวัเลขชุดหน่ึงขนาด  32  บิต  ใน  1  ชุดน้ีจะมีตวัเลขถูกแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ส่วนละ  8  บิต  
เท่าๆ  กนั  สามารถแทนค่าได ้ 256

4
  หรือ  4,294,967,296  ค่า  เพื่อให้ง่ายต่อการจ า  เวลาเขียนจึงแปลง

ให้เป็นเลขฐานสิบก่อน  โดยคัน่แต่ละส่วนดว้ยเคร่ืองหมายจุด  (.)  ดงันั้นในตวัเลขแต่ละส่วนน้ีจึงมีค่า
ไดไ้ม่เกิน  256  คือ  ตั้งแต่  0  จนถึง  255  เท่านั้น   

หมายเลขไอพีแอดเดรสท่ีใชก้นัทุกวนัน้ี  คือ  ไอพีเวอร์ชัน่ท่ี 4 (Internet  protocol  version 

4 : IPv4 )  ซ่ึงจะเป็นระบบ  32  บิต  ใชเ้ป็นมาตรฐานในการส่งขอ้มูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี  
ค.ศ. 1981  เพื่อรองรับการขยายตวัของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว  นกัวิจยัของ  IETF  
(the  internet  engineering  task  force) จึงพฒันาอินเทอร์เน็ตโพรโตคลอรุ่นท่ีหก (internet  protocol  

version 6 : IPv6)  บางคร้ังเรียกวา่  next  generation  internet  protocol  หรือ  IPng  เพื่อทดแทน
อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตวัโพรโทคอล  ให้
รองรับหมายเลขไอพีแอดเดรสจ านวนมาก  

ความแตกต่างระหวา่ง  IPv6  และ  IPv4  มีอยู ่5 ส่วนใหญ่ๆ  คือ  การก าหนดหมายเลขและ
การเลือกเส้นทาง  (Addressing & routing)  ความปลอดภยั  อุปกรณ์แปลแอดเดรส (network  address  

translator  : NAT)  การลดภาระในการจดัการของผูดู้แลระบบและการรองรับการใชง้านในอุปกรณ์
พกพา  (mobile  devices)  การเพิ่มขนาดแอดเดรสจาก  32  บิต  เป็น  128  บิต  ดงัรูปท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3  รูปแบบของแอดเดรส  IPv4  และ  IPv6 

ทีม่า : NECTEC’s  IPv6 Testbed (2011) 

 

จากภาพจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนท่ีสุด  คือ  ขนาดของแอดเดรสท่ีเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึง  
IPv4  มีแอดเดรสขนาด  32  บิต  ขณะท่ี  IPv6  มีแอดเดรสท่ีเพิ่มข้ึนเป็น  128  บิต  การปรับเปล่ียน
ระบบจาก  IPv4  ไปสู่  IPv6  ใช้เทคนิคการส่ือสารระหว่างเครือข่าย  IPv6  ดว้ยกนั  โดยมีเครือข่าย  
IPv4  เป็นส่ือคัน่กลาง  โดยใช้เทคนิคการปรับเปล่ียน  network  address  translation  protocol  

translation  (NAT-PT)  ซ่ึงเป็นการแปลงส่วนหัวของไอพีแพ็กเกจจาก  IPv4  เป็น  IPv6  เม่ือ
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ปรับเปล่ียนเครือข่ายตน้ทางและปลายทางเป็นการใชง้าน  IPv6  ทั้งหมด  ซ่ึงเรียกการเช่ือมต่อลกัษณะน้ี
ว่า  IPv6 – native  network  ดงัแผนภาพแสดงการปรับเปล่ียนระบบจาก  IPv4  ไปสู่  IPv6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4  แผนภาพแสดงการปรับเปล่ียนระบบจาก  IPv4 ไปสู่  IPv6 

ทีม่า : NECTEC’s  IPv6 Testbed  (2011) 

                                                                                                                       

จากรูปท่ี 4.4  แสดงให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนระบบจาก  IPv4  ไปสู่  IPv6  ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไดเ้กือบทั้งหมด  IPv6  รองรับปริมาณของไอพีแอดเดรสในอนาคตไดจ้ านวนมาก  โดยมี
การปรับเปล่ียนรูปแบบของข้อมูลส่วนหัว (header)  ให้สนับสนุนการหาเส้นทางของเราเตอร์  เพิ่ม  
flow  label  เพื่อช่วยในการท างานของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง  (streaming)  เช่น  ขอ้มูลเสียงและ
วิดีโอแบบ  real-time  เพิ่มรูปแบบในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
รวมถึงควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประจ าบา้นท่ีมีหมายเลขไอพีแอดเดรสประจ าท าใหส้ั่งการไดท้นัที  
(สุธี  พงศาสกุล  และณรงค ์ ล ่าดี, 2551,  หนา้ 50-51 ) 

 

2.2 โดเมนเนม  

เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารกนักนัในระบบอินเทอร์เน็ตใชโ้พรโทคอล TCP/IP เพื่อส่ือสาร
กนั โดยจะตอ้งมี IP address ในการอา้งอิงเสมอ แต่ IP address น้ีถึงแมจ้ะจดัแบ่งเป็นส่วนๆ แลว้ก็ยงัมี 

อุปสรรคในการท่ีตอ้งจดจ า  ถา้เคร่ืองท่ีอยู่ในเครือข่ายมีจ านวนมากข้ึนการจดจ าหมายเลข IP ดูจะเป็น
เร่ืองยากและอาจสับสนจ าผิดได ้ แนวทางแกปั้ญหาคือการตั้งช่ือหรือตวัอกัษรข้ึนมาแทนท่ี IP address 
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ซ่ึงสะดวกในการจดจ ามากกวา่  เช่น  IP address  คือ 203.183.233.6  แทนท่ีดว้ยช่ือ dusit.ac.th  ผูใ้ชง้าน
สามารถ จดจ าช่ือ dusit.ac.th  ไดง่้ายกวา่ การจ าตวัเลข 

โดเมนท่ีไดรั้บความนิยมกนัทัว่โลก ท่ีถือวา่เป็นโดเมนสากล มีดงัน้ี คือ  

 .com    ยอ่มาจาก   commercial                          ส าหรับธุรกิจ  

 .edu     ยอ่มาจาก   education                           ส าหรับการศึกษา  

 .int      ยอ่มาจาก   International Organization   ส าหรับองคก์รนานาชาติ  

 .org     ยอ่มาจาก   Organization               ส าหรับหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร  

 .net     ยอ่มาจาก   Network                        ส าหรับหน่วยงานท่ีมีเครือข่ายของตนเอง 

      และท าธุรกิจ ดา้นเครือข่าย  

 

การขอจดทะเบียนโดเมนตอ้งไปจดทะเบียนกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ช่ือโดเมนท่ีขอจด
นั้นไม่สามารถซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมได ้ เราสามารถตรวจสอบวา่มีช่ือโดเมนนั้นๆ หรือยงัไดจ้ากหน่วยงาน
ท่ีเราจะเขา้ไปจดทะเบียน การขอจดทะเบียนโดเมน มี 2 วธีิ ดว้ยกนั คือ 

1) การขอจดะเบียนให้เป็นโดเมนสากล (.com .edu .int .org .net )  ตอ้งขอจดทะเบียนกบั 
www.networksolution.com  ซ่ึงเดิมคือ www.internic.net  

2) การขอจดทะเบียนท่ีลงทา้ยดว้ย .th (Thailand) ตอ้งจดทะเบียนกบั  www.thnic.net 

โดเมนเนมท่ีลงทา้ย ดว้ย  .th ประกอบดว้ย  

.ac.th ยอ่มาจาก  Academic Thailand  ส าหรับสถานศึกษาในประเทศไทย  

.co.th ยอ่มาจาก Company Thailand   ส าหรับบริษทัท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย  

.go.th   ยอ่มาจาก  Government Thailand ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล  

.net.th  ยอ่มาจาก Network Thailand  ส าหรับบริษทัท่ีท าธุรกิจดา้นเครือข่าย  

.or.th   ยอ่มาจาก   Organization Thailand  ส าหรับหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร  

.in.th    ยอ่มาจาก Individual Thailand  ส าหรับของบุคคลทัว่ๆ ไป 

2.3 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

เวบ็บราวเซอร์  (web  browser)  คือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ช้สามารถดูขอ้มูลและ
โตต้อบกบัขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเก็บในหนา้เวบ็เพจท่ีสร้างดว้ยภาษาเฉพาะ  เช่น  ภาษา HTML,  PHP,  

CGI,  javascript  ต่างๆ เพื่อใชใ้นการคน้หาขอ้มูลเพื่อความบนัเทิงหรือธุรกรรมอ่ืนๆ  ท่ีจดัเก็บไวใ้น
ระบบบริการเวบ็หรือระบบคลงัขอ้มูลอ่ืน ๆ  

โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ท่ีพบในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  internet  explorer,  google  chrome,  

firefox,  opera,  safari,  crazy  browser,  avant  browser,  maxthon  browser,  konqueror  และ plawan  

browser เป็นตน้ 

http://www.internic.net/


 102 

3. การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นการเช่ือมโยงกนัของคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย  เสมือนเป็น
ใยแมงมุมท่ีครอบคลุมทัว่โลกในแต่ละจุดท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น  สามารถเช่ือต่อผา่น  “ผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต”  หรือ  ISP  (internet  service  provider)  ซ่ึงเป็นเจา้ของและผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมกบัอินเทอร์เน็ต  แต่ไม่ใช่เจา้ของอินเทอร์เน็ต  เช่น  ISP  รายใหญ่ๆ ในต่างประเทศเก็บค่าบริการ
จาก ISP  ในเมืองไทย  และ  ISP  ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ)  ก็เก็บค่าบริการจากลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ช้
รายบุคคล  องคก์ร  บริษทั  หรือจาก  ISP  รายยอ่ย  ภายใตเ้ครือข่ายของตนท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดัอีกทีหน่ึง 
(ดวงพร  เก๋ียงค า,  2551,  หนา้  14) 

การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต  สามารถแบ่งออกเป็น  2  
แบบ  คือ  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้ายและแบบไร้สาย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย  (wire  internet ) แบ่งเป็นการเช่ือมต่อแบบรายบุคคล
และแบบองคก์ร 

1) การเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
รายบุคคล  คือ  การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจากท่ีบา้น (Home user)  ซ่ึงตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัทใ์นการเขา้
สู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ผูใ้ช้ต้องสมคัรเป็นสมาชิกกับผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตก่อน จึงจะได้เบอร์
โทรศพัท์ของผูใ้ห้บริการ รหัสผูใ้ช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ผูใ้ช้จะเขา้สู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้โมเด็มท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้หมุนไปยงัหมายเลขโทรศพัท์ของผู ้
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงสามารถใช ้งานอินเตอร์เน็ตได ้

องคป์ระกอบของการใชอิ้นเตอร์เน็ตรายบุคคล มีดงัน้ี  
1) โทรศพัท ์ 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

3) ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะใหเ้บอร์โทรศพัท ์รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  

4) โมเด็ม (Modem)  

2) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection) การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบองคก์รน้ีจะพบไดท้ัว่ไปตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานต่างๆ 
เหล่าน้ีจะมีเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local Area Network : LAN) เป็นของตวัเอง  ซ่ึงเครือข่าย LAN น้ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านสายเช่า (Leased line)  ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา  การใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นระบบ LAN ไม่มีการสร้างการเช่ือมต่อ(Connection) 

เหมือนผูใ้ชร้ายบุคคลท่ียงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัทใ์นการเขา้สู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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3.2 การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  (wireless  internet)  แบ่งเป็นการเช่ือมต่อผ่าน
เครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และระบบเครือข่าย Wifi  สาธารณะ 

1. การเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเคร่ืองโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ PCT  เป็นการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่นคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก (Note book)  และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket PC) 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งมี โมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT ผูใ้ชส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สายไดใ้นเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑลได ้

2. การใช้งานอนิเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรง (Mobile Internet) ไดแ้ก่  
1) WAP (Wireless Application Protocol)  เป็นโพรโทคอลมาตรฐานของอุปกรณ์

ไร้สายท่ีใช้งานบนอินเตอร์เน็ต  ใช้ภาษา WML (Wireless Markup Language)  ในการพฒันาข้ึนมา 
แทนการใชภ้าษา  HTML (Hypertext markup Language)  ท่ีพบใน www  โทรศพัท์มือถือปัจจุบนั 
หลายๆ ยี่ห้อ  จะสนับสนุนการใช้ WAP  เพื่อท่องอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ี  
9.6 kbps และการใช ้WAP  ท่องอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีการคิดอตัราค่าบริการเป็นนาทีซ่ึงยงัมีราคาแพง 

2) GPRS (General Packet Radio Service)  เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้
โทรศพัท์มือถือสามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูง  และสามารถส่งขอ้มูลไดใ้นรูปแบบ
ของมลัติมีเดีย  ซ่ึงประกอบดว้ย  ขอ้ความ  ภาพกราฟิก  เสียง  และวีดิโอ  ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล
ดว้ยโทรศพัทท่ี์สนบัสนุน GPRS  อยูท่ี่  40  kbps   ซ่ึงใกลเ้คียงกบัโมเด็มมาตรฐานซ่ึงมีความเร็ว 56 kbps 

อตัราค่าใช้บริการคิดตามปริมาณขอ้มูลท่ีรับ - ส่ง  ตามจริง  ดงันั้นจึงท าให้ประหยดักว่าการใช้ WAP 

และยงัส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึนดว้ย  

3) โทรศพัทร์ะบบ  CDMA  (Code Division Multiple Access) ระบบ CDMA  นั้น 
สามารถรองรับการส่ือสารไร้สายความเร็วสูงไดเ้ป็นอย่างดี  โดยสามารถท าการรับส่งขอ้มูลไดสู้งสุด 
153 Kbps  ซ่ึงมากกว่าโมเด็มท่ีใช้กบัโทรศพัท์ตามบา้นท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดเ้พียง  56  kbps 

นอกจากน้ี ระบบ CDMA  ยงัสนบัสนุนการส่งขอ้มูลระบบมลัติมีเดียไดด้ว้ย  

4) เทคโนโลยี บลูทูธ (Bluetooth Technology) เทคโนโลยีบลูทูธถูกพฒันาข้ึนมา
เพื่อใชก้บัการส่ือสารแบบไร้สาย โดยใชห้ลกัการการส่งคล่ืนวิทยุท่ีอยูใ่นยา่นความถ่ีระหวา่ง 2.4 - 2.4 

GHz  ในปัจจุบนัน้ีได้มีการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ  เพื่อใช้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิด เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊  คอมพิวเตอร์พอ็คเก็ตพีซี 

3. การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโน้ตบุ๊ก (Note book) และเคร่ืองปาล์ม (Palm)  

ผา่นโทรศพัทมื์อถือท่ีสนบัสนุนระบบ GPRS โทรศพัทมื์อถือท่ีสนบัสนุน GPRS จะท าหนา้ท่ีเสมือน
เป็นโมเด็มให้กบัอุปกรณ์ท่ีน ามาพ่วงต่อ  ไม่ว่าจะเป็น Note Book  หรือ  Palm  และในปัจจุบนับริษทั 
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ท่ีให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดมี้การผลิต SIM card ท่ีเป็น Internet SIM  ส าหรับโทรศพัท์มือถือ
เพื่อใหส้ามารถติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 

4. อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

4.1  บริการอนิเทอร์เน็ตผ่าน ISDN     

บริการอินเทอร์เน็ตผา่น ISDN (Integrated Service Digital Network)   เป็นการเช่ือมต่อ
สายโทรศัพท์ระบบใหม่ท่ีรับส่งสัญญาณเป็นดิจิทัลทั้ งหมด  อุปกรณ์และชุมสายโทรศัพท์จะเป็น
อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนระบบของ ISDN โดยเฉพาะ  ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองโทรศพัทแ์ละโมเด็มส าหรับ ISDN  

องคป์ระกอบของการต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยระบบโทรศพัท ์ISDN ประกอบดว้ย 

1) Network Terminal (NT) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชต่้อจากชุมสาย ISDN เขา้กบัอุปกรณ์ดิจิทลั
ของ ISDN โดยเฉพาะ  เช่น  เคร่ืองโทรศพัทดิ์จิทลั  เคร่ืองแฟกซ์ดิจิทลั  

2) Terminal adapter (TA)  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อใชต่้อ  NT  เขา้กบัอุปกรณ์ท่ีใช้
กบัโทรศพัทบ์า้นระบบเดิม และท าหนา้ท่ีเป็น  ISDN modem  ท่ีความเร็ว 64-128 Kbps   

3) ISDN card  เป็นการ์ดท่ีตอ้งเสียบในแผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร์เพื่อต่อกบั  NT

โดยตรง ในกรณีท่ีไม่ใช ้Terminal adapter  

4) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตผา่นคู่สาย ISDN (ISDN ISP) เช่น KSC,  Internet Thailand, 

Lox Info,  JI-Net  ฯลฯ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเหล่าน้ีจะท าการเช่าคู่สาย ISDN กบัองคก์ารโทรศพัท ์
(บริษทั ทศท. คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มหาชน )  

4.2 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม    
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ย

ความเร็วสูงโดยไม่ใช้สายโทรศพัท์  แต่อาศยัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการเคเบิลทีวีความเร็วของการใช้
เคเบิลโมเด็มในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้ความเร็วสูงถึง 2/10 Mbps นั้น  คือความเร็วในการอพั
โหลด ท่ี 2 Mbps  และความเร็วดาวน์โหลด ท่ี 10 Mbps   แต่ปัจจุบนัยงัเปิดใหบ้ริการอยูท่ี่ 64/256 Kbps  

องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยเคเบิลโมเด็ม ประกอบดว้ย 

1) สายเคเบิล ท่ีตอ้งมีการเดินสายจากผูใ้ห้บริการเคเบิลมาถึงบา้น โดยเป็นสายโคแอก
เชียล (Coaxial )  

2) ตวัแยกสัญญาณ (Splitter) ท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณคอมพิวเตอร์ผา่นเคเบิลโมเด็ม  

3) Cable modem ท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณ  

4) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม ในปัจจุบนัมีเพียงบริษทัเดียว  คือ  บริษทั
เอเชียมลัติมีเดียในเครือเดียวกบับริษทัเทเลคอมเอเชีย  ผูใ้หบ้ริการ Asia Net  
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4.3 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์ ADSL   

 บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศพัท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 

Loop) เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศพัท์แบบเดิม  แต่ใช้การส่งดว้ยความถ่ีสูงกว่าระบบ
โทรศพัท์แบบเดิม  ชุมสายโทรศพัท์ท่ีให้บริการหมายเลข ADSL  จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ คือ DSL 

Access Module  เพื่อท าการแยกสัญญาณความถ่ีสูงน้ีออกจากระบบโทรศพัทเ์ดิม และลดัเขา้เช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เน็ตโดยตรง  ส่วนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมี ADSL Modem   ท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 
ความเร็วในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่น ADSL จะมีความเร็วท่ี 64/128 Kbps  (อพัโหลด ท่ี 64 Kbps  

และ ดาวน์โหลด ท่ี 128 Kbps)  และท่ี 128/256 Kbps  (อพัโหลด ท่ี 128 Kbps และ ดาวน์โหลด ท่ี 256 

Kbps)  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเลือกใชบ้ริการ  

องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ย ADSL ประกอบดว้ย  

1) Modem ท าหนา้ท่ีในการแปลงสัญญาณ   

2) Splitter ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณความถ่ีสูงของ ADSL จากสัญญาณโทรศพัท์แบบ
ธรรมดา  

3) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตผา่น ADSL ประกอบดว้ย Asia Net,  Loxinfo,  KSC, CS 

Internet,  Anet, Samart,  JI-Net   

4.4 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านดาวเทยีม    
บริการอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม (Satellite Internet) เป็นบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

อีกประเภทหน่ึง  ซ่ึงในปัจจุบนัใชก้ารส่งผา่นดาวเทียมแบบทางเดียว (One way) คือ จะมีการส่งสัญญาณ
มายงัผูใ้ช ้(download)  ดว้ยความเร็วสูงในระดบัเมกะบิตต่อวนิาทีแต่การส่งสัญญาณกลบัไปหรือการอพั
โหลดจะท าไดโ้ดยผา่นโทรศพัทแ์บบธรรมดา  ซ่ึงจะไดค้วามเร็วท่ี 56 Kbps  การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ผา่นดาวเทียมอาจไดรั้บการรบกวนจากสภาพอากาศไดง่้าย   

องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยดาวเทียม ประกอบดว้ย 

1) จานดาวเทียมขนาดเล็ก  

2) อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแปลงเขา้สู่คอมพิวเตอร์  

3) โมเด็มธรรมดา พร้อมสายโทรศพัท ์ 1 คู่สาย  เพื่อส่งสัญญาณกลบั (Upload)  

4) ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในปัจจุบนัมีเพียงรายเดียว คือ CS Internet ใน
เครือชินคอร์ปอเรชัน่ 

4.5 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านระบบ  WiMAX   

บริการอินเทอร์เน็ตผา่นระบบ WiMAX (Worldwide  interoperability  for  Microwave  

Access)  คือ  เทคโนโลยสี าหรับบรอดแบนดไ์ร้สาย  ถา้ตอ้งการใชง้านตอ้งท าการเช่ือมต่อกบัสายเคเบิล 
โดยใช ้ T1,  DSL  หรือโมเด็มเคเบิล  WiMAX  เป็นมาตรฐานท่ีววิฒันาการส าหรับการสร้างเครือข่ายไร้
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สายแบบหน่ึงจุดเช่ือมต่อไปยงัอีกหลายจุด (P2MP)  และท างานได้ในระยะทางไกล  นอกจากการ
เช่ือมต่อบรอดแบนด์ได้ในรัศมีทางไกล  WiMAX  ยงัมีแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลาย  มีช่องส่ือสาร
ภาคพื้นดินไร้สาย  และสามารถเช่ือมต่อดว้ยความเร็วสูงอยา่งท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆ  ตอ้งการ  เม่ือมีการ
น า  WiMAX   มาใช ้ สถานีผูใ้ห้บริการจะสามารถแผข่ยายการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยงั
บา้นและธุรกิจในรัศมีถึง  50  กิโลเมตร  ท าให้บริเวณดงักล่าวกลายเป็น  WiMAX  และเป็นเครือข่าย
การส่ือสารไร้สายอยา่งแทจ้ริง 

4.6 บริการอนิเทอร์เน็ตระบบ  3 G   

เทคโนโลยี 3G (3
rd
 generation) หรือยุคท่ี  3 ของเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  

เปรียบเสมือนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  เป็นมาตรฐานการส่ือสารของ
โทรศพัท์ไร้สายท่ีก าหนดโดย  International  Telecommunication  Union  ได้ระบุถึงบริการในการ
รับส่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  มีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลของระบบ  3G  ในการ  download  อยูท่ี่ระดบั
ความเร็ว  14.0  Mbit/s (1.75  MB/s)  และการ  upload  อยูท่่ระดบัความเร็ว  5.8  Mbit/s (0.725  MB/s)  
(รอฮีม  ปรามาสม,  2554 : 47)  นอกเหนือไปจากการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อการสนทนา  หรือส่ง
ขอ้ความแล้ว  การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต  ผ่านเครือข่ายสังคม  (social  network)  บริการ  VDO  

conference  และใช้งานบริการต่างๆ  ท่ีปกติเคยมีแต่บนคอมพิวเตอร์  เช่น  อีเมลและการสนทนา
ออนไลน์ (Chat)  กลายเป็นการใชง้านหลกับนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปัจจุบนั 

   

5. การป้องกนัภัยจากอนิเทอร์เน็ต 

การป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ตเป็นการป้องกนัการบุกรุก  การโจมตีท าลายขอ้มูลโดยอาศยั
เทคโนโลยีและกระบวนการปกป้องการท างานในด้านต่างๆ  ผูใ้ช้บริการตอ้งรู้จกัภยัจากอินเทอร์เน็ต
และเรียนรู้วธีิการป้องกนัภยัใหเ้หมาะสม 

5.1 ภัยจากอนิเทอร์เน็ต 

ภัยจากอินเทอร์เน็ตท่ีพบในปัจจุบันนอกจากไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว  ยงัมีโปรแกรม
อนัตรายประเภทอ่ืนๆ  เช่น  สปายแวร์ (Spyware)  แอดแวร์ (Adware)  และสแปมเมล์ (Spam  mail)  ซ่ึง
สามารถแบ่งตามลกัษณะการท างานไดด้งัน้ี  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,  2551 : 

25 ; กองบรรณาธิการ, 2553 : 464-465)  

1. ไวรัสและโปรแกรมอนัตราย  ตวัอยา่งเช่น  

1) boot  sector/master  boot  record  ไวรัสประเภทน้ีจะฝังตวัไวท่ี้บูตเซกเตอร์ของ
ฮาร์ดดิสก์  หรือเรียกวา่  master  boot  record  (MBR)  ทุกๆ คร้ังท่ีบูตเคร่ืองข้ึนมา  เม่ือมีการเรียก
ระบบปฏิบติัการโปรแกรมไวรัสจะท างานก่อนและเขา้ไปฝังตวัอยูใ่นไฟลโ์ปรแกรม   
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2) ไวรัสท่ีติดไฟล์โปรแกรม  จะฝังตวัอยูซ่ึ่งปกติจะเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุลเป็น .com  

หรือ  .exe  และไวรัสบางตวัสามารถเขา้ไปอยูใ่นโปรแกรมท่ีมีนามสกุลเป็น  .sys  ไดด้ว้ย  จะท างานเม่ือ
โปรแกรมถูกเรียกใชพ้ร้อมฝังตวัในไฟลโ์ปรแกรมอ่ืนๆ  เพื่อระบาดต่อไป    

3)  macro  viruses  จะติดกบัไฟล์เอกสารซ่ึงใชเ้ป็นตน้แบบ  ทุกๆ เอกสารท่ีเปิดข้ึน
ใชด้ว้ยตน้แบบอนันั้นจะเกิดความเสียหายข้ึน    

4) Trojan  horse  เป็นโปรแกรมท่ีถูกเขียนข้ึนท าตวัเหมือนเป็นโปรแกรมธรรมดา
เพื่อหลอกใหผู้ใ้ชท้  าการเรียนข้ึนมาท างาน  เม่ือถูกเรียกข้ึนมาก็จะเร่ิมท าลายไฟลแ์ละโปรแกรมทนัที  

5) worm  หรือตวัหนอน  ต่างจากไวรัสชนิดอ่ืน  คือสามารถกระจายตวัเองไดโ้ดยไม่
ตอ้งฝังตวัในโปรแกรมหรือไฟลใ์ดๆ  และมีผลกระทบต่อระบบมากท่ีสุด    

6) exploit  เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาให้สามารถเจาะระบบ  โดยอาศยัช่องโหว่
ของระบบปฏิบติัการเพื่อให้ไวรัสสามารถครอบครอง  ควบคุมหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดบน
ระบบได ้  

2. สปายแวร์และแอดแวร์  

สปายแวร์  (Spyware)  เป็นโปรแกรมดงัขอ้มูล  เม่ือผูใ้ช้ติดตั้งโปรแกรมน้ี จะสร้าง
ความร าคาญหรือขโมยขอ้มูลส าคญั  เช่น  รหสัผา่น  หมายเลขบตัรเครดิต  ตลอดจนเปิดหนา้เวบ็ท่ีไม่ถึง
ประสงคข้ึ์นมาเอง  หรือมีผลขา้งเคียงกบัการท างานของโปรแกรมโดยคาดไม่ถึง  เช่น  ไม่สามารถใชคี้ย์
ภาษาไทยในช่องรับขอ้มูลของแบบฟอร์มบนเวบ็ได ้ 

แอดแวร์ (Adware)  เป็นโปรแกรมโฆษณาท่ีถูกติดตั้งข้ึน  เม่ือผูใ้ช้เขา้ไปเยี่ยมชม
หรือดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีต่างๆ  เช่น  เกม  วอลล์เปเปอร์  หรือคลิปวิดีโอจากเวบ็ไซตท่ี์มีโฆษณาน้ี
อยู ่ แอดแวร์จะก่อกวนโดยแสดงป้ายโฆษณาข้ึนมาบ่อย ๆ  เพื่อเชิญชวนใหซ้ื้อสินคา้  

3. สแปมเมล์ (Spam  mail)   
สแปมเมล ์หรือเมลข์ยะ  (junk  mail)  เป็นการส่งอีเมล์ไปยงัผูรั้บโดยไม่มีการร้องขอ  

ส่งเป็นจ านวนมากนบัแสนหรือล้านฉบบั  มีวตัถุประสงค์ในการส่งท่ีหลากหลาย  ตั้งแต่การโฆษณา
สินคา้  ล่อลวง  โจมตีระบบ  ขอ้มูลประเภทน้ีจะรบกวนการท างานของอินเทอร์เน็ตท าให้เสียเวลาใน
การตดัแยกและลบทิ้ง  กินเน้ือท่ีในเมลบ์อกซ์  

5.2 วธีิการป้องกนัภัยจากอนิเทอร์เน็ต 

วธีิการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ต  อาจท าไดโ้ดยการติดตั้งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์  รักษา
ความปลอดภยั  การประยุกตใ์ช้วิธีการป้องกนัให้เหมาะสมมีหลายวิธีดงัน้ี  (พนิดา  พานิชกุล,  2553 : 

67-69) 

1) การประเมินความเส่ียง  คือ  การพิจารณาถึงภยัคุกคามประเภทต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขององคก์ร  เพื่อหาทางป้องกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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2) นโยบายความมัน่คงปลอดภยั  ก าหนดข้อบงัคบัตามความต้องการด้านความมัน่คง
ปลอดภยัและการควบคุมขององคก์ร  พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับผูล้ะเมินนโยบาย 

3)  การให้ความรู้ด้านความมัน่คงปลอดภยั  เป็นการให้ความรู้  เช่น  การฝึกอบรมด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัเพื่อสร้างความตระหนกัแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

4)  การป้องกนั  ท าไดโ้ดยการติดตั้ง  firewall  ท่ีท  าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลท่ีผ่านเขา้ออก
ระหวา่งระบบเครือข่าย  ติดตั้ง  antivirus  software  เพื่อป้องกนัการโจมตีจากสปายแวร์  มีการซ่อมแซม
ซอฟแวร์และเครือข่ายอยูเ่สมอ  ตรวจสอบการส ารองขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ  

5)  ระบบการตรวจจบัการบุกรุก  (intrusion  detection  system : IDS)  คือระบบซอฟตแ์วร์
ท่ีติดตามการจราจรและพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยในเครือข่าย  จะท าการแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบทนัทีท่ี
พบการบุกรุก  ในบางกรณีระบบ  IDS  จะมีการตอบสนองการจราจรท่ีไม่พึงประสงค ์ 

6)  honey  pot  คือ  ระบบหลุมพรางท่ีออกแบบมาให้เป็นเหยื่อล่อผูโ้จมตี  ให้หนัมาโจมตี
เคร่ือง  honey  pot  แทนท่ีจะโจมตีระบบส าคญัขององคก์ร  เป็นระบบท่ีช่วยรักษาความปลอดภยัท่ี
สามารถตั้งค่าของระบบ   

5.3 การป้องกนัสปายแวร์   
การป้องกนัสปายแวร์ท าดว้ยโปรแกรม  windows  defender  ท่ีช่วยรักษาความปลอดภยั

ทางอินเทอร์เน็ต  ใชต้รวจสอบและก าจดัสปายแวร์  การท างานโปรแกรมมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) spyware  protection  ช่วยป้องกนัขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยมีหลกัในการท างาน  คือ  
คน้หาหรือสแกน  ก าจดัโปรแกรมจ าพวกสปายแวร์และป้องกันกับ  real-time  โดยเฝ้าระวงัส่ิง
แปลกปลอมท่ีพยายามบุกรุกเขา้มาในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2) scanning  and  removing  spyware  ในระหวา่งการแสกนโปรแกรมจะตั้งค่าอนัตราย
ใหก้บัส่ิงท่ีตรวจพบโดยอตัโนมติัวา่ควรอยูใ่นระดบัใด  เช่น  high  ตอ้งลบทิ้งทนัที  medium  ปานกลาง  
หรือ  low  ไม่ค่อยมีอนัตราย 

 

6. บทสรุป  

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทัว่โลกให้สามารถเช่ือมต่อกนัได้
โดยโพรโทคอล  TCP/IP  ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการรับส่งขอ้มูล  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีทั้งการ
เช่ือมต่อแบบใชส้ายและการเช่ือมต่อแบบไร้สาย  คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีอยูใ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอ้งมีหมายเลขไอพีแอดเดรสท่ีไม่ซ ้ ากนั  สามารถบ่งบอกถึงรหัสเครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะมีการรับส่งขอ้มูลแบบบรอด
แบนด์ ช่วยให้สามารถส่ือสารขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว  การท่ีอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
รับส่งขอ้มูลข่าวสาร  การด าเนินงานในดา้นต่างๆ  รวมทั้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั จึง
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จ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ตท่ีมาในรูปของไวรัส สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรม
อนัตรายต่างๆ  ดงันั้น ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดพ้ยายามส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้และ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้  และเป็น
การเปิดหนา้ต่างไปสู่ความรู้ใหม่ๆ  จากทัว่ทุกมุมโลก   
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของรากศพัทค์  าวา่  “อินเทอร์เน็ต  (internet)”   

2. ใหอ้ธิบายประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  มาพอสังเขป 

3. ใหอ้ธิบายหลกัการท างานของอินเทอร์เน็ต  มาพอสังเขป 

4. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้ายมีก่ีแบบ  อะไรบา้ง 

5. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  มีก่ีแบบ  อะไรบา้ง 

6. ใหค้น้ควา้ขอ้มูลและบอกวา่องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยดาวเทียมประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

7. ใหบ้อกวธีิการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ต  อยา่งนอ้ย  5  ขอ้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.2 ความเป็นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2. ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2.1 เครือข่ายสร้างและประกาศตวัตน   
2.2 เครือข่ายสร้างและประกาศผลงาน    
2.3 เครือข่ายความชอบในส่ิงเดียวกนั    
2.4 เครือข่ายเวทีท างานร่วมกนั   
2.5 เครือข่ายประสบการณ์เสมือนจริง    
2.6 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ    
2.7 เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งผูใ้ช ้   

3. ผูใ้หแ้ละผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 3.1 กลุ่มผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 3.2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4. การประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวติประจ าวนั 

4.1 ดา้นการส่ือสาร   
4.2 ดา้นการศึกษา   
4.3 ดา้นการตลาด   
4.4 ดา้นบนัเทิง   
4.5 ดา้นส่ือสารการเมือง  

5. ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

5.1 ผลกระทบเชิงบวก  

5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

6. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกความหมายและความเป็นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

2. อธิบายประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

3. บอกกลุ่มผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

4. อธิบายการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

5. ยกตวัอยา่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ผูส้อนถามค าถาม และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการโดยท าใบงานท่ี 3 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์อก็เซล  
3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์อก็เซล 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงาน 

 

การประเมินผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงานไม่นอ้ยกวา่ 80% 
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บทที ่ 5 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

บทน า 

ววิฒันาการการส่ือสารไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบของการใชเ้ทคโนโลยี  สมยัก่อนเร่ิมจาก
การใช้โทรเลข  โทรศพัทพ์ื้นฐาน  โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  คอมพิวเตอร์  จนมาถึงช่องทางการส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต  การน าส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มาประยุกต์ใชใ้ห้ตรงกบั
ความตอ้งการของมนุษยเ์ร่ิมมีบทบาทและมีอิทธิพลสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นปัจจุบนั  
ลว้นแต่เป็นเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีผูใ้ชใ้ห้ความสนใจและใช้เพื่อเป็นจุดศูนยร์วมของการแสดง
ความเป็นตวัตน  หรือความชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ตาม  จะเห็นวา่การส่ือสารและการเขา้ถึงขอ้มูลนั้น
ท าได้รวดเร็วและทนัเหตุการณ์สืบเน่ืองจากการใช้เวบ็ท่ีเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในบริบทต่างๆ   
ทั้งดา้นส่ือสารมวลชน  การศึกษา  การเมือง  การตลาด  บนัเทิง  ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้  
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มีการส่งสารและเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือท่ีเรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยอาศยั
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการเขา้ถึงอย่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  คอมพิวเตอร์แบบต่างๆ  เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  ดงันั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีเติบโตข้ึนควบคู่ไปกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครือข่ายและการส่ือสาร  เพื่อ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างบุคคลท่ีมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองผ่าน
เครือข่าย  รวมทั้งเช่ือมโยงบริการต่างๆ  ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

 

1. แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ค าวา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  Network)  ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
ไว ้ดงัน้ี 

ราชบณัฑิตยสถาน  (2554)  ไดบ้ญัญติัค าวา่  Social  Network  ใชค้  าไทยวา่  เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หมายถึงกลุ่มบุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกันโดยผ่านส่ือสังคม  ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารขอ้มูล
แลกเปล่ียนกนัแลว้  ยงัอาจจะร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีสนใจดว้ยกนั  

วิกิพีเดียสารานุกรมไทย  (2558)  ให้ความหมายของค าวา่  บริการเครือข่ายสังคม (social 

network service) เป็นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ในการสร้างเครือข่ายสังคม ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต 

เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้  า และเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ใน
บริการเครือข่ายสังคมมกัจะประกอบไปดว้ย การแช็ต ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อปัโหลดรูป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
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บล็อก การท างานคือ คอมพิวเตอร์เก็บขอ้มูลพวกน้ีไวใ้นรูปฐานขอ้มูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจ
เก็บเป็น ไฟล์ก็ได ้ บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กตั มลัติ
พลาย โดยเวบ็เหล่าน้ีมีผูใ้ชม้ากมาย เช่น เฟสบุค๊เป็นเวบ็ไซตท่ี์คนไทยใชม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีออร์กตัเป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบนั บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการ
โฆษณา การเล่นเกมโดยใชบ้ตัรเติมเงิน  

วิลาส  ฉ ่าเลิศวฒัน์  (2554)  กล่าววา่  Social  Network  คือสังคมออนไลน์  หรือกลุ่มของ
ผูค้นท่ีแชร์ส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่  Social  Network  Site  หรือ  Social  Network  

Service  (SNS)  เช่น  Hi5,  MySpace,  Face book  และ  Twitter  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.1  ตวัอยา่งสังคมออนไลน์ท่ีมีในปัจจุบนั 

ทีม่า : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2558). 

 

กล่าวได้ว่า  เครือข่ายสังคมออนไลน์   หมายถึง  สังคมออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมโยงกัน 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความตอ้งการทางสังคมท่ีมุ่งเนน้ในการสร้างและสะทอ้นให้เห็นถึง
เครือข่ายหรือความสัมพนัธ์ทางสังคม  ในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์จะใหบ้ริการผา่นหนา้เวบ็  และใหมี้การตอบโตก้นัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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1.2 ความเป็นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การเกิดข้ึนและเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตจากเวบ็ 1.0 (เวบ็เน้ือหา) มาสู่เวบ็ 2.0 (เวบ็เชิงสังคม) ซ่ึงจุดเด่นของเวบ็ 2.0  คือ  การท่ีผูใ้ช้
สามารถสร้างเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นทีมงานหรือผูดู้แลเวบ็ไซต์  ซ่ึง
เรียกวา่  User Generate Content  ขอ้ดีของการท่ีผูใ้ชเ้ขา้มาสร้างเน้ือหาไดเ้องท าให้มีการผลิตเน้ือหาเขา้
มาเป็นจ านวนมาก  และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด  เพราะจากเดิมผูดู้แลจะเป็นคนคิดและ
หาเน้ือหามาลงแต่เพียงกลุ่มเดียว  นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัเป็นผูก้  าหนดคุณภาพของเน้ือหาโดยการให้คะแนน
ว่าเน้ือหาใดท่ีควรอ่านหรือเขา้ไปเรียนรู้ไดเ้อง  โดยเวบ็  2.0  จะเน้นท่ีชุมชนให้ผูใ้ช้ไดอ่้านและเขียน  
สามารถแบ่งปันเน้ือหากนัได ้ (วลิาส  ฉ ่าเลิศวฒัน์, 2554  และ เศรษฐพงศ ์ มะลิสุวรรณ, 2553) 

  

2. ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีให้บริการตามเวบ็ไซต ์ สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดูท่ี
วตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้ใชง้าน และคุณลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์มีร่วมกนั กล่าวคือ วตัถุประสงคข์อง
การเข้าใช้งานมีเป้าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกัน มีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ออกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้ใช้งาน ได ้7 ประเภท  (ภิเษก  ชยันิรันดร์, 2553 และ เศรษฐ
พงศ ์ มะลิสุวรรณ, 2553)  ดงัน้ี 

2.1 เครือข่ายสร้างและประกาศตัวตน  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทสร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) ใชส้ าหรับให้

ผูเ้ขา้ใช้งานไดมี้พื้นท่ีในการสร้างตวัตนข้ึนมาบนเว็บไซต์  และสามารถท่ีจะเผยแพร่เร่ืองราวของตน
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  โดยลกัษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ  วิดีโอ  การเขียนขอ้ความลงใน
บล็อก   อีกทั้งยงัเป็นเวบ็ท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการคน้หาเพื่อนเก่าท่ีขาดการติดต่อ  การเขียน
บทความไดอ้ยา่งเสรี  ซ่ึงอาจจะถูกน ามาใชไ้ดใ้น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

2.1.1 บล็อก (Blog) เป็นช่ือเรียกสั้นๆ ของ  Weblog  ซ่ึงมาจากค าวา่ “Web” รวมกบัค าวา่  
“Log”  ท่ีเป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ ดงันั้นบล็อกจึงเป็นโปรแกรมประยุกตบ์น
เวบ็ท่ีใชเ้ก็บบนัทึกเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีเขียนไวโ้ดยเจา้ของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทัว่ไป
จะมีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีหลกัท่ีเรียกวา่  “Blogger”  เขียนบนัทึกหรือเล่าเหตุการณ์ท่ีอยากให้คนอ่านไดรั้บรู้หรือ
เป็นการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เขา้ไปในบล็อกนั้น 

2.1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีมีลกัษณะเด่นโดยการ
ให้ผูใ้ช้โพสต์ขอ้ความจ านวนสั้ นๆ ผ่านเวบ็ผูใ้ห้บริการ และสามารถก าหนดให้ส่งขอ้ความนั้นๆ ไปยงั
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้เช่น Twitter เป็นตน้ 

 



 118 

2.2 เครือข่ายสร้างและประกาศผลงาน    
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทสร้างและประกาศผลงาน (Creative Network)  เป็นสังคม

ส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตวัเอง  จึงมีเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการพื้นท่ีเสมือน
เป็นแกลเลอร่ี (Gallery)  ท่ีใช้จดัโชวผ์ลงานของตวัเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ  รูปภาพ  เพลง  อีกทั้งยงัมี
จุดประสงคห์ลกัเพื่อแชร์เน้ือหาระหวา่งผูใ้ชเ้วบ็ท่ีใชฝ้ากหรือแบ่งปันโดยใชว้ธีิเดียวกนัแบบเวบ็ฝากภาพ  
แต่เว็บน้ีเน้นเฉพาะไฟล์ท่ีเป็นมลัติมีเดีย  ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ี  ได้แก่  
YouTube,  Flickr,  Multiply,  Photobucket และ Slideshare  เป็นตน้ 

2.3 เครือข่ายความชอบในส่ิงเดียวกนั  
 เครือข่ายความชอบในส่ิงเดียวกนั (Passion Network)  เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีท า

หนา้ท่ีเก็บในส่ิงท่ีชอบไวบ้นเครือข่าย  เป็นการสร้างท่ีคัน่หนงัสือออนไลน์ (Online Bookmarking)  มี
แนวคิดเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจท่ีคัน่ไวใ้นเคร่ืองคนเดียวก็น ามาเก็บไวบ้นเว็บไซต์ได ้ 
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการแบ่งปันให้กบัคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกนั  สามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการ
เขา้ไปหาขอ้มูลได ้ และนอกจากน้ียงัสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกบัท่ีคัน่หนงัสือออนไลน์ท่ีผูใ้ชคิ้ดวา่
มีประโยชน์และเป็นท่ีนิยม  ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ได้แก่  Digg,  Zickr, 

Ning,  del.icio.us,  Catchh  และ  Reddit  เป็นตน้ 

2.4 เครือข่ายเวทที างานร่วมกนั  
เครือข่ายเวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี

ตอ้งการความคิด  ความรู้  และการต่อยอดจากผูใ้ช้ท่ีเป็นผูมี้ความรู้เพื่อให้ความรู้ท่ีได้ออกมามีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเกิดการพฒันาในท่ีสุด  ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแลว้  คนท่ีเขา้
มาในสังคมน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเ้ผยแพร่ส่ิงท่ีตนเองรู้และท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
เพื่อรวบรวมขอ้มูลความรู้ในเร่ืองต่างๆ  ในลกัษณะเน้ือหาทั้งวิชาการ  ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์  สินคา้  
หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นนกัวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ  ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ลกัษณะเวทีท างานร่วมกนั  ในลกัษณะเวทีท างานร่วมกนั  เช่น  Wikipedia,  Google earth  และ  Google 

Maps เป็นตน้ 

2.5 เครือข่ายประสบการณ์เสมือนจริง   
 เครือข่ายประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality Network) มีลกัษณะเป็นเกมออนไลน์ 

(Online games) ซ่ึงเวบ็เป็นท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไวม้ากมาย  มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมท่ี
ผูใ้ชส้ามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เกมออนไลน์น้ีมีลกัษณะเป็นเกม 3 มิติ  ท่ีผูใ้ชน้ าเสนอตวัตน
ตามบทบาทในเกม  ผูเ้ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแห่งความเป็น
จริง  สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนได้มีสังคมของผูเ้ล่นท่ีชอบในแบบเดียวกัน  อีกทั้งยงัมีกราฟิกท่ี
สวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผูเ้ล่นรู้สึกบนัเทิง เช่น Second Life,  Audition,  

Ragnarok,  Pangya และ  World of Warcraft  เป็นตน้  
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2.6 เครือข่ายเพือ่การประกอบอาชีพ    
 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)  เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เพื่อการงาน  โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ประวติั
ผลงานของตนเองและสร้างเครือข่ายเขา้กบัผูอ่ื้น  นอกจากน้ีบริษทัท่ีตอ้งการคนมาร่วมงานสามารถ 

เขา้มาหาจากประวติัของผูใ้ชท่ี้อยูใ่นเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีได ้ ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทน้ีไดแ้ก่  Linkedin  เป็นตน้ 

2.7 เครือข่ายทีเ่ช่ือมต่อกนัระหว่างผู้ใช้    
 เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งผูใ้ช ้(Peer to Peer : P2P Network)  เป็นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์แห่งการเช่ือมต่อกันระหว่างเคร่ืองผูใ้ช้ด้วยกันเองโดยตรง  จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือ
แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงถึงผูใ้ช้ทนัที  ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ Skype และ Bit Torrent เป็นตน้ 

 

3. ผู้ให้และผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3.1 กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social  Network  Service : SNS) ผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจ านวนมาก และมีลกัษณะการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั  โดยแบ่งตามประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ดงัน้ี 

3.1.1. เครือข่ายสร้างและประกาศตัวตน  (Identity  Network) 

1) Facebook  เฟซบุก๊เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี  
4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2547  เจา้ของคือ  Facebook,  Inc. ผูก่้อตั้งคือ  มาร์ก  ซักเคอร์เบิร์ก  (Mark  

Zuckeberg)  ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมและมีจ านวนผูใ้ชเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  เฟซบุ๊กมีบริการเพื่อให้ผูใ้ชส้ร้าง
ขอ้มูลส่วนตวัเพิ่มเพื่อจากบญัชีรายช่ือผูใ้ชอ่ื้น  ส่งขอ้ความ  อพัโหลดภาพ  และไฟล์วิดีโอต่าง ๆ  และมี
การสร้างเพจ  เฟซบุ๊กของผูใ้ช้เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสารทั้งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนั้นผูใ้ช้ยงั
สามารถเขา้ร่วมกลุ่มตามความสนใจส่วนตวั  จดักลุ่มตามสถานท่ีท างาน  โรงเรียน  มหาวิทยาลยั  หรือ
ความสนใจอ่ืนร่วมกบัเพื่อนในบญัชีผูใ้ชอ่ื้นๆ ได ้

2) Twitter  ทวิตเตอร์เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก  
จดัเป็นบล็อกขนาดเล็ก  มีคุณสมบติัคลา้ยกบับล็อกทัว่ไป  ทวิตเตอร์ก่อตั้งเม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2549  
โดย  แจก็  คอร์ซีย,์  บิซ  สโตน  และ  อีวาน  วิลเลียมส์  เจา้ของบริษทั  Obvious  Corp  ท่ีซานปรานซิส
โก  สหรัฐอเมริกา  ทวติเตอร์ก าหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความไดต่้อคร้ังจ านวนไม่เกิน  140  ตวัอกัษร 
ขอ้ความท่ีโพสต์ไปยงัทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผูใ้ช้คนนั้นบนเว็บไซต์  และผูใ้ช้คนอ่ืน
สามารถเลือกรับขอ้ความเหล่าน้ีทางเวบ็ไซตว์ทวิตเตอร์  อีเมล์  เอสเอ็มเอส  เมสเซนเจอร์  อาร์เอสเอส  
หรือผา่นโปรแกรมเฉพาะ  เช่น  Twitterific,  Twhirl  และ  TweetDesk 
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3) Bloggang  บล็อกแก๊งเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทบล็อกของ
ประเทศไทยท่ีเปิดบล็อกเพื่อให้บริการกบัผูใ้ช้  เพื่อให้ผูใ้ชน้ าเสนอเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ของ
ผูใ้ช้ในรูปแบบของบทความ  กราฟิก  หรือวิดีโอ  และอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีเขา้มาดูบล็อกนั้นๆ สามารถ
เขียนความคิดเห็นต่างๆ  ลงไปได ้ การสมคัรเป็นสมาชิกบล็อกแก๊งจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของเวบ็พนั
ทิปก่อน  เม่ือเป็นสมาชิกของพนัทิปแลว้จะไดสิ้ทธิในการเป็นสมาชิกของบล็อกแก๊งทนัที 

3.1.2. เครือข่ายสร้างและประกาศผลงาน  (Creative   Network) 

1) Youtube  ยทููบเป็นเวบ็ไซตป์ระเภทแชร์ไฟล์วิดีโอ  ก่อตั้งเม่ือ  15  กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2548  โดย  แชด  เฮอร์ลีย ์ สตีฟ  เซง  และยาวีด  คาริม  ยูทูบมีบริการเพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถ
อปัโหลดและแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผ่านทางเวบ็ไซต์  รวมถึงการสร้างรายการโทรทศัน์  มิวสิกวิดีโอ  
วิดีโอสมาชิก  งานโฆษณา  ผา่นเวบ็ยทููบ  ผูใ้ช้สามารถอปัโหลดวิดีโอของตนเองหรือน าไฟล์วิดีโอท่ีมี  
การอปัโหลดไวไ้ปใส่ไวใ้นบล็อกหรือเวบ็ไซต์ของตนได้ผ่านทางค าสั่งท่ีก าหนดให้  ยูทูบมีนโยบาย
ไม่ใหผู้ใ้ชอ้ปัโหลดคลิปท่ีมีลิขสิทธ์ิ  นอกเสียจากเจา้ของลิขสิทธ์ิไดอ้ปัโหลดเอง  

2) Flickr  ฟลิคเกอร์  เป็นบริการเครือข่ายสังคมประเภทแชร์รูปภาพ  มีตน้ก าหนด
มาจากประเทศแคนาดา  บริษทัลูดิคอร์ป (Ludicorp)  เป็นผูพ้ฒันาโดย  Caterina  Fake  และ  Stewart  

Butterfield  ไดพ้ฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลโดยค านึงถึงระดบัของผูใ้ชง้าน  เพื่อให้มีการเช่ือมโยง
ขอ้มูลถึงกนัทั้งหมด  ต่อมาบริษทัยาฮู (Yahoo)  ไดซ้ื้อฟลิคเกอร์พร้อมทั้งบริษทัลูดิคอร์ปมาพฒันาให้มี
ขนาดใหญ่และรองรับสมาชิกของยาฮูเอง  ฟลิคเกอร์มีรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อให้ผูใ้ชอ้ปัโหลดรูปภาพ
เก็บและสามารถแบ่งปันใหผู้อ่ื้นดูได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.2 ฟลิคเกอร์บริการแบ่งปันภาพ 

ทีม่า : ฟลิคเกอร์ (2555) 
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3.1.3. เครือข่ายความชอบหรือคลัง่ไคล้ในส่ิงเดียวกนั  (Passion  Network) 

1) Ning  หนิงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับบุคคลและองค์กรในการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมท่ีก าหนดเอง  เปิดตวัเม่ือเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2548  หนิงได้ร่วมก่อตั้งโดย  Marc  

Andreessen  และ  Gina  Bianchini  หนิงเป็นเวบ็ส าหรับผูท่ี้ชอบอะไรเหมือนกนัและสร้างชุมชนเพื่อ
ตอบสนองความสนใจและความตอ้งการของกลุ่ม  หนิงมีบริการให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างเวบ็ไซตชุ์มชนมี
ลกัษณะท่ีก าหนดเอง  นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถสร้างรายไดโ้ดยใชบ้ริการผา่นทางพนัธมิตรท่ีจดัตั้งข้ึน
โดยหนิงและการเพิ่มการแสดงผลโฆษณา  เช่น  Google  AdSense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.3  หนิงบริการสร้างชุมชนออนไลน์ท่ีชอบเร่ืองเหมือนกนั 

ทีม่า : หนิง (2558) 

 

2) Digg  ดิกกเ์ปิดตวัเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผูก่้อตั้งคือ เควิน โรส เจา้ของ
คือ Digg, Inc. ดิกก์เป็นเวบ็ไซตป์ระเภทชุมชนเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัข่าวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่  โดยน าเอาการคัน่หนา้เวบ็ผสมกบับล็อกเพื่อใหมี้การเช่ือมโยงเน้ือหาเวบ็เขา้ดว้ยกนั 
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รูปที ่5.4  ดิกกชุ์มชนเน้ือหาข่าวทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ทีม่า :  ดิกก ์(2558) 

 

3) Pantip  พนัทิปเป็นเวบ็ไซตข์องประเทศไทยท่ีให้บริการกระดานข่าวส าหรับผูท่ี้ 
ช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกนั  ก่อตั้งโดยนายวนัฉัตร ผดุงรัตน์  เปิดตวัเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546  

พนัทิปให้บริการผูใ้ช้โดยจดัให้มีห้องสนทนาเป็นกลุ่มใหญ่ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ  เช่น  คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์  การเมือง  ความรู้  กีฬา  บนัเทิง  ศาสนา  ความงาม  และกฎหมาย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.5  พนัทิปชุมชนออนไลน์ท่ีชอบในเร่ืองเหมือนกนั 

ทีม่า :  พนัทิป  (2558) 
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3.1.4. เครือข่ายเวทที างานร่วมกนั  (Collaboration  Network) 

1) Wikipedia  วิกิพีเดียเป็นโครงการสารานุกรมท่ีมีเน้ือหาเสรีหลายภาษาบน
เวบ็ไซต ์เปิดตวัในปี พ.ศ. 2544 โดย จิมมี เวลส์ และแลร์รี แซงเจอร์ ค าวา่ "วิกิพีเดีย" มาจากการผสมค า
วา่ wiki ซ่ึงเป็นลกัษณะของการสร้างเวบ็ไซตแ์บบมีส่วนร่วม  เป็นค าในภาษาฮาวายท่ีแปลวา่ "เร็ว" และ
ค าวา่ encyclopedia ท่ีแปลวา่สารานุกรม  

2) Google Earth  กูเกิล เอิร์ธพฒันาโดยบริษทักูเกิล เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับ
ใหบ้ริการดูแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศจากทัว่โลก และผงัเมืองซ้อนทบัลงในแผนท่ีรวมทั้งระบบจีไอเอส 
(GIS) ในรูปแบบ 3 มิติ 

3.1.5. เครือข่ายประสบการณ์เสมือนจริง  (Virtual  Reality Network)  

1) Second  Life   เซคนัด์ไลฟ์พฒันาโดยบริษทัลินเดนรีเสิร์ช เซคนัด์ไลฟ์ไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากวรรณกรรมท่ีเรียกว่า ไซเบอร์พงัก์ (cyberpunk)  และนวนิยายของนีล สตีเฟนสัน  
(Neal Stephenson)  เร่ือง Snow Crash  ให้บริการเม่ือ พ.ศ. 2546 เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีช่วยใน
การร่วมสร้างประสบการณ์เสมือนจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.6  เซคนัดไ์ลฟ์เกมประสบการณ์เสมือนจริง 

ทีม่า : เซคนัดไ์ลฟ์ (2558) 

 

2) World of Warcraft  เกมรูปแบบ  Massively multiplayer online game 

(MMORG)  ในจกัรวาลของ warcaft  พฒันาโดย Blizzard Entertainment  เร่ิมวางจ าหน่ายในวนัท่ี 23 

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  สร้างโดยน าบรรยากาศในซีรีย ์Warcraft  จ  าลองไวใ้นเกมและไดจ้ดัท าเป็นเกม 
3 มิติโดยผูเ้ล่นน าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม  ท าใหผู้เ้ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ 
ไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง  
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รูปที ่5.7   World  of  Warcraft  เกมส์ประสบการณ์เสมือนจริง 

ทีม่า : World  of  Warcraft  (2558) 

 

3.1.6. เครือข่ายเพือ่การประกอบอาชีพ  (Professional  Network) 

 ลิงคอิ์น (LinkedIn)  เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีให้บริการเพื่อการประกอบอาชีพ
เนน้ดา้นเครือข่ายธุรกิจ  โดยจุดประสงคห์ลกัของลิงคอิ์นเพื่อให้บริการแก่ให้ผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนกบัทาง
เวบ็ไซต์แล้ว  ผูใ้ช้จะสามารถสร้างรายการส่วนตวัเก่ียวกบัอาชีพส าหรับติดต่อกบัผูอ่ื้นหรือกบับริษทั
ต่างๆ  และเป็นการสร้างเครือข่ายทางอาชีพของผูใ้ชเ้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.8  ลิงดอิ์นบริการสร้างเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ 

ทีม่า :  ลิงดอิ์น (2555) 
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3.1.7. เครือข่ายทีเ่ช่ือมต่อกนัระหว่างผู้ใช้  (Peer  to  Peer  : P2P Network) 

1) Skype สไกป์เป็นโปรแกรมท่ีใหผู้บ้ริการผูใ้ชส้ าหรับสนทนาโทรศพัท ์ สนทนา
แบบวดีิโอ ส่งขอ้ความผา่นอินเทอร์เน็ต สไกป์ก่อตั้งโดย Niklas Zennström และ Janus Friis ชาวสวีเดน 
หน้าท่ีของสไกป์คือ  ให้บริการผา่นทางคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงสู่คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงเป็นเสียง
และภาพขณะสนทนา  การส่งขอ้ความ  และการส่งขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

2) BitTorrent บิตทอร์เรนต์เป็นโพรโทคอลรูปแบบ peer-to-peer  ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกนัโดยตรงผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ถูกพฒันาตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2544  จากความคิดของแบรม โคเฮน (Bram Cohen)  ท่ีตอ้งการให้การส่งผา่นขอ้มูล
สามารถอ านวยประโยชน์ไดท้ั้งขาเขา้และขาออก  เครือข่ายของการใช้โปรแกรมบิตทอร์เรนตน์ั้นเป็น
ลกัษณะโยงใยถึงกนัหมดทุกเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถรับส่งไฟลถึ์งกนัไดต้ลอดเวลา  

 

3.2 กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งตามช่วงอายขุองผูใ้ช ้ไดด้งัน้ี  

3.2.1 กลุ่ม Generation Z กลุ่มผูมี้อายุอยูร่ะหวา่ง 6-10 ปี ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ดว้ยตนเองผา่นเกมออนไลน์ 

3.2.2 กลุ่ม Generation Y  และ Generation D (Digital) ผูมี้อายุระหวา่ง 15-30 ปี จะใช้
เพื่อความบนัเทิงและการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มเพื่อน 

3.2.3 กลุ่ม Generation X ผูมี้อายุระหว่าง 30-45 ปี ใช้เป็นเคร่ืองมือทาง การส่ือสาร
การตลาด การคน้หาความรู้ การอ่านข่าวสารประจ าวนั 

ปิยวฒัน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวนั (2558) ไดท้  าการศึกษาความหลากหลายทาง
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลาย และวิเคราะห์แนวโน้มเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่มผูใ้ชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหวา่งปี 2554 – 2557 รวมถึงอธิบายพฤติกรรม และวตัถุประสงคก์าร
ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย โดยใชข้อ้มูลจากการส ารวจการมี การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 – 2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ี
มีอาย ุ6 ปีข้ึนไป ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มประชากรท่ีใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นกลุ่ม
เยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) แต่พบวา่ มีการขยายตวัของจ านวนผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มอ่ืนๆ อีก
ดว้ย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผูสู้งอาย ุเม่ือพิจารณาถึงเขตท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตเมือง และเขตภาคกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ส าหรับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั พบวา่ ความถ่ีและระยะเวลาการใชง้านในแต่
ละวนัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีวตัถุประสงค์การใช้งานหลกั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่าย
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สังคมออนไลน์เป็นเพื่อความบนัเทิง การติดตามขอ้มูลข่าวสารและการสนทนา ขอ้คน้พบจากการศึกษา
น้ี สะทอ้นให้เห็นว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ก าลงักลายเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่มากข้ึนทุกขณะ มี
ความหลายหลายทั้งในแง่คุณลกัษณะทางเพศและอาย ุตลอดจนวตัถุประสงคก์ารใชง้าน  

 

4. การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวติประจ าวนั 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ท าให้สังคมเกิด 

การเปล่ียนแปลงไป  เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดก้ลายเป็นเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ท่ีถูกเช่ือมต่อ
กนัดว้ยรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจง  ทั้งดา้นมุมมอง  ความคิด  การแลกเปล่ียน  มิตรภาพ  ธุรกิจ  ซ่ึงเป็นไป
ตั้งแต่ในระดบับุคคลท่ีมีความใกล้ชิดไปจนถึงระดบัชาติ  เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นการรวมกนั 

เขา้ไว ้ มีการประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ใหเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนัของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 ด้านการส่ือสาร  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกน ามาใชเ้ป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสารผ่านเวบ็ไซตข์อง

ส านกัข่าว เช่น ไทยรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์ หรือท่ีอยูใ่นรูปแบบของเวบ็บล็อก  
3.2 ด้านการศึกษา  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกน ามาใช้ในการสืบคน้ ความรู้ ขอ้เท็จจริง ทั้งด้านภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียกว่า สารานุกรมออนไลน์ ซ่ึงสามารถน าไปใช้อา้งอิงได ้ อย่าง  
วิกิพีเดีย เป็นตน้  มีการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใชส้ าหรับจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
ต่างๆ  

3.3 ด้านการตลาด  
การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบรนด์ได้อย่างชัดเจน  

เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสารเพื่อสร้างการเขา้ถึง  สร้างความสัมพนัธ์  การมี
ส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภคไดดี้และวดัผลไดท้นัที 

3.4 ด้านบันเทงิ  
การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในงานโฆษณา  ผลิตรายการ  เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร

ระหว่างบริษทัและศิลปิน  จะเห็นไดจ้ากบริษทัผูผ้ลิตผลงานทางดา้นบนัเทิงมีความนิยมใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านยทููบ  เช่น  การให้ดาวน์โหลดเพลง  มิวสิควิดีโอ  การแชร์ไฟล์วิดีโอ 
ไฟลเ์พลง  การสร้างแฟนเพจของศิลปินดารา นกัร้อง ผา่นเฟซบุก๊หรือทวติเตอร์  
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3.5 ด้านส่ือสารการเมือง (Communication Political) 

การน าเครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือในการพูดคุยส่ือสาร ติดต่อกนัระหว่างกลุ่มคน หรือ
บุคคลท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนความคิดทางการเมือง กลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มท่ีสร้างกระแสนิยมให้กบัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ระดบัโลก 

 

5. ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้ นไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาใหม่  แต่เป็นเร่ืองท่ีแทรกซึมเข้ามาสู่
ชีวิตประจ าวนัของเราทีละน้อยแบบไม่รู้ตัวมานานแล้ว  เว็บไซต์ท่ีเราเข้าไปใช้งานเกือบทุกเว็บ 

ไดเ้ปล่ียนตวัเองจากผูใ้ห้บริการขอ้มูลมาเป็นผูใ้ห้บริการท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการ
ผลิตข้อมูลด้วยตวัเอง  ผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงควรศึกษาถึงผลกระทบจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีไดเ้ขา้ไปใชง้านเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดกบัตวัผูใ้ชเ้อง 

5.1 ผลกระทบเชิงบวก 

1) เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง  เช่น  งานเขียน  รูปภาพ  วิดีโอต่างๆ  เพื่อให้
ผูอ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 

2) เป็นส่ือท่ีใชใ้นการแบ่งปันขอ้มูล  รูปภาพ  ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น  
3) เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ  เช่น  การศึกษา  การเมือง  บนัเทิง  

การตลาด  สินคา้และการบริการ 

4) เป็นเครือข่ายกระชบัมิตร  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้

5) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสามารถส่ือสารไดห้ลายรูปแบบ 

6) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาชุมชน  โดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การเช่ือมต่อประชาชนในชุมชนกบักลุ่มองคก์รต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ท าให้ประชาชนในชุมชน
สามารถถ่ายทอดปัญหาและความตอ้งการไดโ้ดยตรง 

7) เป็นส่ือในการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทัและองค์กร
ต่างๆ  สร้างความเช่ือมัน่  สร้างความสัมพนัธ์  สร้างกิจกรรม  หรือพดูคุยตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ 

8) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

1) เป็นช่องทางท่ีถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ  ขโมยผลงาน  หรือถูกแอบอ้างได้ง่าย  หากผูใ้ช้
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวจิารณญาณในการใชง้าน  อาจถูกหลอกลวงหรือละเมินสิทธิส่วนบุคคลได ้
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2) หากผูใ้ช้หมกหมุ่นกบัการเขา้ร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ  และอาจท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานหรือการเรียนลดลง  อีกทั้งจะท าให้เสียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ช้
อยา่งไม่รู้คุณค่า 

3) เป็นช่องทางท่ีสามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเร่ืองเชิงลบ  และอาจท าให้เกิด
กรณีพิพาทบานปลาย 

4) ภยัคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ   
 

6. บทสรุป 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร  แสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  และท ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีมีการเช่ือมโยงกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความตอ้งการ
ทางสังคมท่ีมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของมนุษย ์ โดยการเขา้ใชบ้ริการผ่านหนา้เวบ็
และโตต้อบกนัระหวา่งผูอ่ื้นผา่นโลกออนไลน์  เราในฐานะผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรท่ีจะ
ท าความเขา้ใจแนวคิดพื้นฐานและความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์  และตอ้งรู้จกัเลือกใช้และ
เขา้ถึงเวบ็ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทให้ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง  ควร
รู้จกัท่ีจะประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เขา้กบัชีวิตประจ าวนัของตนเอง  จ าเป็นตอ้งศึกษา
ผลกระทบในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  เพื่อให้ตนเองไดรั้บรู้และทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  และสามารถน ามาปรับใชเ้ป็นกรณีศึกษาให้
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกบัตนเองและสังคม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2554  ได้ให้ความหมาย  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Network)  วา่อยา่งไร 

2. จากความคิดเห็นของนกัวิชาการหลายท่าน  สรุปเป็นความหมายของ  เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า
อยา่งไร   

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์มีก่ีประเภท  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง   
4. ใหย้กตวัอยา่งกลุ่มผูใ้หบ้ริการสังคมออนไลน์ท่ีเคยพบเห็น  จ  านวน  5  ผูใ้หบ้ริการ 

5. กลุ่มผูใ้ห้บริการท่ี  “สร้างและประกาศตวัตน  (Identity  Network)”  ประกอบดว้ยกลุ่มใดบา้ง  
พร้อมอธิบายลกัษณะของกลุ่มนั้นๆ พอสังเขป 

6. กลุ่มผูใ้ห้บริการท่ี  “สร้างและประกาศผลงาน  (Creative  Network)”  ประกอบดว้ยกลุ่มใดบา้ง  
พร้อมอธิบายลกัษณะของกลุ่มนั้นๆ พอสังเขป 

7. ให้บอกประโยชน์ดา้นต่าง ๆ  เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  พร้อม
ยกตวัอยา่งเครือข่ายหรือเวบ็ไซต ์  

8. ใหบ้อกผลกระทบเชิงบวกของการใชเ้ครือข่ายออนไลน์ในชีวติประจ าวนั  (5 ขอ้ข้ึนไป) 
9. ใหบ้อกผลกระทบเชิงลบของการใชเ้ครือข่ายออนไลน์ในชีวติประจ าวนั  (5 ขอ้ข้ึนไป) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

ฐานข้อมูลและการสืบค้น  8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฐานขอ้มูลและการสืบคน้ 

1.1 ความหมายของฐานขอ้มูลและการสืบคน้ 

1.2 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 

1.3 กระบวนการสืบคน้สารสนเทศ 

1.4 ประโยชน์ของฐานขอ้มูล  

2. ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 

2.1  ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์   
2.3 ฐานขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศ 

3. เทคนิคการสืบคน้ 

4. การสืบคน้สารสนเทศมลัติมีเดีย 

4.1   การสืบคน้รูปภาพในอินเทอร์เน็ต 

4.2 การสืบคน้เสียงในอินเทอร์เน็ต 

5. แนวโนม้การสืบคน้ในอนาคต 

6. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกความหมายของฐานขอ้มูลและการสืบคน้และองคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูลได ้

2. บอกกระบวนการสืบคน้สารสนเทศและประโยชน์ของฐานขอ้มูลได ้

3. ยกตวัอยา่งฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานวทิยานิพนธ์  และฐานขอ้มูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศได ้

4. สรุปเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ได ้

5. อธิบายแนวโนม้การสืบคน้ขอ้มูลในอนาคต ได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ผูส้อนถามค าถาม และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการโดยท าใบงานท่ี 3 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์อก็เซล (ต่อ) 
3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 3 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์อก็เซล  
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงาน 

 

การประเมินผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่6 

ฐานข้อมูลและการสืบค้น 

 

บทน า 

 ขอ้มูลและสารสนเทศมีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ต  ทั้งข้อความ  รูปภาพ  เสียง  และวีดิโอ  
จ  าเป็นตอ้งอาศยัการจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  เพื่อความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลลดความซ ้ าซ้อน
ของการจดัเก็บขอ้มูล  สามารถเปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  ท่ีส าคญัสามารถสืบคน้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการ  ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและเคร่ืองมือในการสืบคน้  
จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  และฐานขอ้มูลทัว่ไปในอินเทอร์เน็ต  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและสารสนเทศตาม
ตอ้งการจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
 

1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัฐานข้อมูลและการสืบค้น 

 1.1 ความหมายของฐานข้อมูลและการสืบค้น 

 ฐานข้อมูล (Database)   คือ  การรวบรวมข้อมูลท่ีต้องการจะจัดเก็บ  ซ่ึงต้องมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั  เพื่อสะดวกในการใชง้าน ( ปริศนา  มชัฌิมา, 2554 : 

12)  อาศยัโปรแกรมท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดลกัษณะขอ้มูลท่ีจะเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล  ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล  แกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล  คน้หาขอ้มูล  ก าหนดสิทธ์ิผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
ให้ใช้ฐานขอ้มูลได้  ท าให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย  สะดวกและมีประสิทธิภาพ  เหมือนเป็น
ตวักลางระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูลให้สามารถติดต่อกนัได ้ เช่น  ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลระบบทะเบียน
ออนไลน์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ผูใ้ชต้อ้งมีบญัชีผูใ้ช ้ คือ  ช่ือผูใ้ช ้(username)  และรหสัผา่น 
(password)  เพื่อจะเขา้ไปใชบ้ริการไดต้ามสิทธ์ิท่ีผูดู้แลระบบไดก้ าหนดไว ้

 การสืบค้น (Retrieval)  คือการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการจากแหล่งต่างๆ  ท่ีจดัเก็บไวก้ลบัคืน
มาดว้ยวธีิการและเทคนิคอยา่งเป็นขั้นตอน  โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึง
ขอ้มูลอย่างสะดวก  รวดเร็ว  และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ (ปริศนา  มชัฌิมา, 2552 : 26)  ในยุค
ของ  ICT  เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้  การคน้หาขอ้มูลจึงไดพ้ฒันาจากการคน้หาในห้องสมุดมา
เป็นการคน้หาไดใ้นทุกหนทุกแห่งท่ีอินเทอร์เน็ตไปถึง  ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีให้บริการอย่างมากมาย  โดย
ส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาอาจจะเป็นเอกสารท่ีเป็นขอ้ความหรือตวัอกัษร  เสียง  ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  โดย
ระบบจะดึงเอาสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูใ้ช้ตอ้งการมาได้อย่างรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  แม่นย  า  และ
สมบูรณ์ 
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 1.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

  ระบบฐานขอ้มูลมกัจะน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัเก็บฐานขอ้มูล  เพื่อให้
ทนัต่อความตอ้งการในการใช้งาน  สะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอ้ง  มีความเช่ือถือได ้ โดยมีซอฟท์แวร์
หรือโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูลช่วยในการจดัการขอ้มูลต่างๆ  องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 
แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบนอกท่ีต่อ
เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถจบัตอ้งได้  ระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฮาร์ดแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  สามารถอ านวยความสะดวกในการบริหารระบบฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น 
ขนาดของหน่วยความจ าหลกั  ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจ าส ารอง อุปกรณ์
น าเขา้ขอ้มูลและอุปกรณ์ออก  การรายงานตอ้งรองรับการประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)  หมายถึง  โปรแกรมท่ีใช้ในระบบการจดัการฐานขอ้มูล  
ซ่ึงท าหน้าท่ีในการจดัเก็บ  บนัทึก  แกไ้ขปรับปรุง  และคน้หาขอ้มูล  นอกจากนั้นยงัสามารถก าหนด
สิทธิของผูใ้ชด้ว้ย  ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  สะดวกและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงซอฟตแ์วร์ท่ีใช้
ในการจดัการฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่  Microsoft  Access,  PostgreSQL,  Oracle  และ  MySQL  เป็นตน้ 

 1.2.3  ข้อมูล (Data)  ขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลควรเก็บรวมรวมแฟ้มขอ้มูลต่างๆ 
ไวด้ว้ยกนั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลท่ีจะถูกเก็บในแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ ซ่ึงผูใ้ช้หลาย ๆ  คน  สามารถเรียกใช้หรือดึงขอ้มูลชุดเดียวกนัได ้ณ เวลา
เดียวกนั หรือต่างเวลากนัได ้

 1.2.4  กระบวนการท างาน (Procedures)  หมายถึง  ขั้นตอนการท างานเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีต้องการ  เช่น  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
อุดรธานี  ตั้งแต่การเขา้ใชง้านระบบ  วธีิการลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน  การตรวจสอบ
การช าระค่าลงทะเบียน  และการคน้หาตารางสอน  ตารางสอบ  เป็นตน้ 

 1.2.5  บุคลากร  (People)  คือ  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่ 

1) ผู้ใช้ทั่วไป (User)  เป็นบุคลากรท่ีใช้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปได ้  เช่น  ในระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ผูใ้ชจ้ะประกอบ
ไปดว้ยนักศึกษา  อาจารย ์ และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบบฐานขอ้มูลมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ช ้ 

2) พนักงานปฏิบัติการ (Operator)  เป็นผูป้ฏิบติัการดา้นการประมวลผล  การ
ป้อนขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3) นักวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) เป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี 

วเิคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูล และออกแบบระบบงานท่ีจะน ามาใช้ 



135 

 

4) ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer)  เป็นผูท้  าหน้าท่ีเขียน
โปรแกรมประยกุตใ์ชง้านต่างๆ  เพื่อใหก้ารจดัเก็บ  การเรียกใชข้อ้มูลเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้  

5) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)  เป็นบุคลากรท่ีมี
หน้าท่ีควบคุมและบริหารทรัพยากรฐานขอ้มูลขององค์กร  ควรมีความรู้ทั้งหลกัการบริหารและด้าน
เทคนิคของระบบจัดการฐานข้อมูล  เน่ืองจากผู ้บริหารฐานข้อมูลจะท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและ
ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  เช่น  นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ  โปรแกรมเมอร์  และ
ผูใ้ช ้ เพื่อใหก้ารบริหารระบบฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrators)  ท าหนา้ท่ีในการก าหนดความตอ้งการ
ในการใช้ขอ้มูลข่าวสารขององค์กร  การประมาณขนาดและอตัราการขยายตวัของขอ้มูลในองค์กร  
ตลอดจนท าการจดัการดูแลพจนานุกรมขอ้มูล  เป็นตน้ 

 

 1.3 กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตอ้งการของผูสื้บคน้
หรือผูเ้รียน  มีวธีิการท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

        1) ที่อ ยู่ของเว็บไซต์  เป็นวิธี ท่ี เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการได้รวดเร็ว
ท่ีสุด หน่วยงานส่วนใหญ่นิยมเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมผา่นทางเวบ็ไซต์ และเช่ือมโยงถึงองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง www.thaigov.go.th  เป็นแหล่งรวมหน่วยราชการไทย ท่ีผูสื้บคน้สามารถใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ ใน
การคน้ขอ้มูลสารสนเทศได ้

        2) โปรแกรมค้นคืน  ในกรณีท่ีไม่รู้วา่ขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการอยู่ในเวบ็ไซต์ใด  ผู้
สืบคน้สามารถใชบ้ริการของเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการ  Search  Engine  เป็นกลไกเขา้ถึง และ/หรือสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการ ส าหรับเว็บไซต์ท่ีให้บริการ   Search  Engine  มีอยู่มากมายหลาย
เวบ็ไซต ์ เช่น  www.google.co.th  www.sanook.com  www.hunsa.com  www.sabay.com   

 Search  Engine  ส่วนใหญ่จะจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่  ผูสื้บคน้ควรกด Enter  เขา้ใน
หมวดหมู่ท่ีตอ้งการก่อนเร่ิมสืบคน้  เพื่อให้ขอบเขตของการสืบคน้อยู่ในวงจ ากดั  และไดผ้ลลพัธ์ 

ท่ีรวดเร็ว 

         3)  ค าส าคัญ  เป็นวิธีการส าคญัท่ีผูสื้บคน้ตอ้งรู้จกัเลือกใช้ค  า  หรือวลี  ท่ีตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการคน้หา  บางคร้ังขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการเขา้ถึงมีค าส าคญัเพื่อการสืบคน้
หลายค า  เช่น  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความหมายรวมถึงการศึกษาขั้นประถมศึกษาและการศึกษา  
ขั้นมธัยมศึกษา 

         การสืบค้นเร่ิมด้วยการพิมพ์ค  าส าคญัลงในช่องค้นหา  (search  box)  จากนั้นกด
แป้นพิมพ ์ท่ีแป้น  Enter   หรือใชเ้มาส์คลิกท่ีปุ่ม  search   ผลการสืบคน้โดยทัว่ไปจะระบุจ านวนรายการ

http://www.thaigov.go.th/
http://www.google.co.th/
http://www.sanook.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sabay.com/
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ท่ีสืบคน้ได ้ การแสดงผลการสืบคน้จะเรียงจากความสัมพนัธ์หรือสัดส่วนของ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค า
ส าคญัท่ีใชสื้บคน้จากมากไปหานอ้ยโดยน าเสนอ  ช่ือ  ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์ และสรุปสาระท่ีมีในเวบ็ไซตน์ั้น ๆ 

  ตัวอย่างการสืบค้น 

 1) พิมพ ์www.google.co.th ท่ีช่อง Address แลว้กดปุ่ม Enter  จะเขา้สู่เว็บไซด ์ 
ซ่ึงจะมีช่องใหใ้ส่ค าส าคญัท่ีตอ้งการคน้หา 

 2) การคน้หาขอ้มูลสามารถคน้หาขอ้มูลไดใ้นหลายลกัษณะคือ เวบ็ รูปภาพ แผนท่ี 
แปลภาษา กรูู บล็อก  Gmail  เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.1  หนา้เวบ็ Google เพื่อการสืบคน้ 

ทีม่า : Google (2558) 

 

 3) ในกรณีท่ีตอ้งการคน้หาเวบ็ให้คลิกเมาส์ท่ี  ค  าว่า  “เวบ็”  จะข้ึนหนา้จอดงัรูป 

ท่ี 6.1 ใหพ้ิมพค์  าส าคญั ท่ีตอ้งการคน้หา เช่น  “แหล่งการเรียนรู้" ลงในช่องคน้หา 

 4) เลือกตรงคน้หาวา่จะคน้หาแบบ  “เวบ็”  หรือ  “หนา้ของประเทศไทย”  ถา้เลือก  
“เวบ็”  จะคน้หาจากเวบ็ทัว่โลก  แต่ถา้เลือก  “หนา้ของประเทศไทย”  จะคน้หาจากเวบ็ของประเทศไทย 

 5) จากนั้นให้เลือกวา่คลิกเมาส์ท่ีปุ่ม  “คน้หาโดย  Google”  หรือ  “ดีใจจงัคน้แลว้
เจอเลย”  ถา้เลือก  “คน้หาโดย Google”  หรือกดปุ่ม Enter  ท่ีคียบ์อร์ด  ก็จะไดร้ายช่ือเวบ็ท่ีมีขอ้มูลตาม
ค าส าคญัท่ีพิมพไ์วด้งัภาพ 6.1  แต่ถา้เลือก “ดีใจจงัคน้แลว้เจอเลย”  ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซตแ์รกท่ีคน้หาเจอ 

 6) จากรูปท่ี 6.2  จะแสดงรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์หาไดม้ากมาย  ซ่ึงสามารถคลิกเมาส์เขา้สู่
เวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ไซตไ์ดต้ามตอ้งการ 

 

http://www.google.co.th/
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รูปที ่6.2  การสืบคน้โดยป้อนค าส าคญั 

ทีม่า : Google (2558) 

 7) ดบัเบิ้ลคลิกเร่ืองท่ีตอ้งการทราบ  เช่น  เร่ือง  โครงการหลวง  จะไดข้อ้มูลท่ี 
ตอ้งการทนัที ดงัรูปท่ี 6.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.3  ขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ไดด้ว้ยค าวา่ “โครงการหลวง” 

ทีม่า : Google (2558) 

 1.4 ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

  เม่ือมีการน าระบบฐานขอ้มูลมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูล  แกไ้ข  
ปรับปรุง  ค้นหาข้อมูล  รวมทั้ งก าหนดผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูล  ท าให้ฐานข้อมูลมีข้อดี
มากมาย (สุขมุ  เฉลยทรัพย ์และคณะ, 2555 : 114-115)  ไดแ้ก่ 
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1) ลดความซ ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูล  เน่ืองจากการจดัท าฐานขอ้มูลจะมีการรวบรวม
ขอ้มูลประเภทต่างๆ  เขา้มาจดัเก็บไวใ้นระบบและเก็บขอ้มูลเพียงชุดเดียว  ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะ
สามารถเรียกใชข้อ้มูลท่ีตอ้งการได ้ เป็นการประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บ  และท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การคน้หาและจดัเก็บขอ้มูลดว้ย  

2) ขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีความทนัสมยั  เม่ือขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดรั้บการดูแลปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง  ท าใหข้อ้มูลท่ีจดัเก็บเป็นขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั  ตรงกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัและตรงกบั
ความตอ้งการอยูเ่สมอ  

3) ใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้ เน่ืองจากระบบการจดัการฐานขอ้มูลสามารถจดัให้ผูใ้ชแ้ต่ละคน
เขา้ใชข้อ้มูลในแฟ้มท่ีมีขอ้มูลเดียวกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั   

4) จดัท าระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลได ้ ผูบ้ริหารระบบฐานขอ้มูลสามารถ
ก าหนดรหสัผา่นเขา้ใชง้านขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละราย  และใหผู้ใ้ชแ้ต่ละรายมีสิทธ์ิในการท างานกบัขอ้มูล
ไม่เท่าเทียมกนัได ้ โดยระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะท าการตรวจสอบสิทธ์ิในการท างานกบัขอ้มูลทุก
คร้ัง  เช่น  การตรวจสอบสิทธ์ิในการเรียกดูขอ้มูล  การลบขอ้มูล  การปรับปรุงขอ้มูล  เป็นตน้ 

 

2. ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น 

 ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีให้บริการในอินเทอร์เน็ต  
ได้แก่    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  ฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศ  และฐานขอ้มูลรายการทรัพยากร  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1  ฐานข้อมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  เป็นหนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่านเอกสารผา่นทางหนา้
จอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอ่ืน ๆ  ได ้ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  
ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน  และผูอ่้านสามารถอ่านพร้อม ๆ กนัได ้ โดยไม่ตอ้งรอให้
อีกฝ่ายส่งหนงัสือกลบัมาท่ีห้องสมุด  ซ่ึงแตกต่างจากหนงัสือในห้องสมุดทัว่ ๆ  ไป (ส านกัเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)  โดยสถาบนัการศึกษา 

ต่าง ๆ  จะมีบริการฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกแต่บุคลากรและนกัศึกษา
ของสถาบนันั้นๆ   
 2.2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์   
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Thesis)  หรืองานวิจัยอิ เล็กทรอนิกส์                 
(e-Research)  เป็นฐานขอ้มูล  ดุษฎีนิพนธ์  วทิยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  งานวจิยั  และบทความวารสารโดย
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รูปที ่6.4  ตวัอยา่งการเขา้ถึงฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ของเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

               (UDRU e-Book)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.5  ตวัอยา่งการเขา้ถึงฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ของเวบ็ไซต ์

                         โครงการเครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
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 2.3 ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ 

  ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  คือ  ระบบโอแพก็ (Online  Public  Access  Catalog : OPAC)  ดว้ยโปรแกรมห้องสมุด
อตัโนมติัซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป  ไดแ้ก่  VTLS,  TINLIB,  INNOPAC,  DYNIX,  และ  HORIZON  
เป็นต้น  หรือบางสถาบันอาจพัฒนาข้ึนมาเอง  รายการท่ีสืบค้นได้จะอยู่ในรูปของข้อมูลทาง
บรรณานุกรมท่ีมีอยู่ในสถาบนับริการสารสนเทศ  เช่น  เลขเรียกหนังสือ (Call  number)  เลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ  (ISBN)  ช่ือผู ้แต่ง  (author)  ช่ือหนังสือ  (title)  และส านักพิมพ ์ 
(publication)  เป็นตน้ 

  ศูนยว์ิทยบริการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ให้บริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  VTLS  ซ่ึงสามารถคน้หาไดโ้ดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์
ของศูนยว์ทิยบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.6  ตวัอยา่งการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนยว์ทิยบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

3. เทคนิคการสืบค้น 

 เทคนิคในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประหยดัเวลา  ท าให้ไดข้อ้มูลในปริมาณท่ีไม่มากเกินไป  และ
ไดผ้ลการคน้ท่ีตรงตามประสงคข์องผูค้น้ สามารถใชเ้ทคนิคเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  (มารยาท  โยทองยศ, 2554) 

1) เลือก  search  engine  หรือโปรแกรมท่ีช่วยในการคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม  
เช่น  http://www.google.co.th  

http://www.google.co.th/
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2) เลือกใชค้  าส าคญั (keyword)  หรือหวัเร่ือง  (subject)  ท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีตอ้งการ 

3) ก าหนดขอบเขตของค าคน้  โดยใช้ตวัเช่ือมบูลีน (Boolean  operators)  เช่น  AND  OR  

NOT  เป็นตน้  หรือการคน้วลี  (phrase  searching)  การตดัค า  หรือการใชค้  าเหมือน  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 6.1 

 

ตารางที ่ 6.1  ค าเช่ือมและเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศ 

ค าเช่ือม/
เคร่ืองหมาย 

ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

AND เป็นการเช่ือมค าคน้ตั้งแต่สองค าข้ึนไป  โดยท่ีผลการสืบคน้
ตอ้งปรากฏค าทั้งสองในระเบียนผลการสืบคน้ 

คอมพิวเตอร์ 

AND  อินเทอร์เน็ต 

OR เป็นการเช่ือมค าคน้ตั้งแต่สองค าข้ึนไป  โดยท่ีผลการสืบคน้จะ
ปรากฏค าใดค าหน่ึง  หรือค าทั้งสองในระเบียนผลการสืบคน้ 

คอมพิวเตอร์ OR 

อินเทอร์เน็ต 

? เป็นการใชส้ัญลกัษณ์  “ ? ”  แทนตวัอกัษรใดๆ ในการสืบคน้
ขอ้มูล  โดยท่ีผลการสืบคน้จะปรากฏค าท่ีใชใ้นการสืบคน้ใน
ระเบียนผลการสืบคน้เช่น int??net  ผลการสืบคน้คือ  internet,  

intranet … 

Int??net 

* เป็นการคน้กลุ่มค าหรือค าท่ีไม่แน่ใจดว้ยสัญลกัษณ์ “ * ” ซ่ึง
จะแทนตวัอกัษรใดๆ  ท่ีตามหลงัค าคน้ในการสืบคน้ขอ้มูล  
โดยท่ีผลการสืบคน้จะปรากฏค าท่ีใชใ้นการสืบคน้ในระเบียน
ผลการสืบคน้  โดยเขียนใหอ้ยูใ่นเคร่ืองหมายค าพดู  เช่น  
“int*”  ผลการสืบคน้คือ  inter,  internet,  international, …… 

Program* 

“   ” คน้หาใหต้รงกบัค านั้นดว้ยเคร่ืองหมายค าพดู  ใชส้ าหรับ
คน้หาส่ิงท่ีทราบแน่นอน  เช่น  ช่ือบุคคล  ช่ือหนงัสือ   
ช่ือเพลง  และช่ือสถานท่ี  เป็นตน้ 

“ปริศนา  มชัฌิมา” 

 

4. การสืบค้นสารสนเทศมลัติมเีดีย 

 มลัติมีเดีย (multimedia)  คือ  การน าองคป์ระกอบของส่ือชนิดต่าง ๆ  มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัอกัษร (text)  รูปภาพ  (image)  ภาพเคล่ือนไหว (animation)  เสียง (sound)  และ     
วีดิทศัน์  (video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อส่ือความหมายกบัผูใ้ช้อย่างมี
ปฏิสัมพนัธ์ (interactive)  ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน  เช่น  เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนเพื่อน าเสนอ
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งานและเพื่อความบนัเทิง  เป็นตน้  (ทวีศกัด์ิ  กาญจนสุวรรณ, 2552)  ซ่ึงในอินเทอร์เน็ตมีส่ือมลัติมีเดีย
จ านวนมากใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้ โดยสามารถสืบคน้ไดด้งัน้ี 

 4.1  การสืบค้นรูปภาพในอินเทอร์เน็ต 

  รูปภาพจะถูกจดัเก็บในรูปแบบของบิตตวัเลขซ่ึงไม่ใช่ขอ้ความ  ท าให้ไม่สามารถน า
รูปแบบดงักล่าวมาเปรียบเทียบเพื่อใชสื้บคน้ไดโ้ดยตรง  ดงันั้นจึงใชว้ธีิการใส่เง่ือนไขการคน้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรูปภาพท่ีต้องการแทน  เช่น  ช่ือไฟล์  และชนิดของไฟล์  ดังนั้นในการค้นรูปภาพจะอาศยัการ
วิเคราะห์ขอ้ความแวดล้อมของรูปภาพ  อาจเป็นขอ้ความบรรยายเหนือภาพหรือใตภ้าพ  ซ่ึงอธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัรูปภาพนั้น ๆ  ดงันั้นการก าหนดค าท่ีใชใ้นการคน้รูปภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อให้
ไดรู้ปภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด   
  1) การสืบค้นรูปภาพจากค าค้น  โดยเวบ็ไซตท่ี์นิยมใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลมากท่ีสุด  คือ  
google  ซ่ึงสามารถใชใ้นการคน้หารูปภาพภาพไดเ้ช่นกนั  ท่ีเรียกวา่  Google  image  search  โดยเขา้ไป
ท่ีเวบ็ไซตข์อง  Google  แลว้คลิกท่ีเมนู  “รูปภาพ  (image)”  หรือเขา้ไปท่ี  http://images.google.co.th  
ไดโ้ดยตรง  ดงัรูปท่ี  6.4  จากนั้นจึงพิมพค์  าคน้ในช่องคน้หาเพื่อคน้หารูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซต์
ต่างๆ  ผลการคน้จะปรากฏหนา้ท่ีมีภาพขนาดยอ่ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูใ้ชก้  าลงัคน้หา 

 

รูปที ่ 6.7  หนา้เวบ็ไซตสื์บคน้รูปภาพจากค าคน้ดว้ย  http://images.google.co.th 
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รูปที ่ 6.8  ผลการสืบคน้รูปภาพจากค าวา่  “กลว้ยน ้าวา้”  ดว้ย  http://images.google.co.th 

 

 2) การสืบค้นรูปภาพจากรูปภาพ  ในการสืบคน้รูปภาพนอกจากจะคน้จากค าคน้แลว้ยงั
สามารถคน้จากรูปภาพไดด้ว้ย  เช่น  ใน  goggle  image  search  สามารถคน้หาเน้ือหาทุกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแต่ละรูปภาพ  เพียงระบุรูปภาพ  ซ่ึงจะพบรูปภาพท่ีคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั  ตลอดจน
หน้าเวบ็และผลการคน้หาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตวัอย่างเช่น  คน้หาโดยใชรู้ป  ผกั  แลว้จะพบกบัผลการ
คน้หาท่ีอาจมีรูปภาพท่ีคลา้ยกนั  หนา้เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัผกั  ตลอดจนเวบ็ไซตท่ี์มีรูปภาพเด่ียวกนั  โดย  
google  จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพของคอมพิวเตอร์เพื่อจบัคู่รูปภาพท่ีคน้กบัรูปภาพอ่ืน ๆ  ใน
ดรรชนีของ  google  images  และคอลเล็กชัน่  (collection)  รูปภาพเพิ่มเติม  จากการจบัคู่เหล่านั้น  
google  จะพยายามสร้างขอ้ความค าอธิบายท่ี  “คาดเดาใกลเ้คียงท่ีสุด”  ส าหรับภาพท่ีคน้   
 การคน้หาดว้ยรูปภาพ  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปท่ี  images.google.com  หรือหนา้ผลการคน้ใด
ก็ไดข้อง  images  แลว้คลิกท่ีไอคอนกลอ้งถ่ายรูป  ในช่องคน้หา  (รูปท่ี  6.6)  ป้อน  URL  ของรูปภาพ
ส าหรับภาพท่ีโฮสต ์(host)  อยูบ่นเวบ็หรืออปัโหลด (upload)  รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้น้  ดงัน้ี 

  2.1)  วธีิป้อน  URL  ของรูปภาพ  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

   - ในหน้าเวบ็ใดๆ ให้คลิกขวาท่ีรูปภาพแลว้เลือกตวัเลือกท่ีจะคดัลอกรูปภาพ
นั้น  ใน  browser  (บราวเซอร์)  ส่วนใหญ่ช่ือของตวัเลือกน้ีจะข้ึนตน้ดว้ย  “คดัลอกรูปภาพ”  ยกเวน้  
internet  Explorer  ซ่ึงจะตอ้งเลือก  “คุณสมบติั”  จากนั้นคดัลอก  URL  ท่ีปรากฏข้ึน 

   - ไปท่ี  images.google.com  หรือหนา้ผลการคน้หาใดก็ไดข้อง  images  แลว้
คลิกไอคอนกลอ้งถ่ายรูปในช่องคน้หา 
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   2.2)  วธีิ  upload  รูปภาพ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

   - ไปท่ี  images.google.com  หือหนา้ผลการคน้หาใดก็ไดข้อง  Images  แลว้
คลิกไอคอนกลอ้งถ่ายรูปในช่องคน้หา 

   - คลิกเมนูอปัโหลดภาพ 

   - คลิกปุ่ม  Browse…. เพื่อเลือกไฟล ์

   - เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้น้ 

 

รูปที ่ 6.9  หนา้เวบ็ไซตสื์บคน้รูปภาพจากรูปภาพของ  images.google.co.th   

                                       เม่ือคลิกท่ีไอคอนกลอ้งถ่ายรูป 

 

 4.2  การสืบค้นเสียงในอนิเทอร์เน็ต 

  การสืบคน้เสียงในอินเทอร์เน็ตสามารถคน้ไดด้ว้ยค าคน้และเสียง  อาจจะเป็นเสียงคน  
เสียงดนตรีหรือเสียงเพลง  (speech/music  retrieval)  ซ่ึงตอ้งอาศยัหลักการรู้จ าเสียง  (speech  

recognition)  ซ่ึงสามารถสืบคน้ไดด้งัน้ี 

  1) การสืบค้นเสียงจากค าค้น  หลงัจากยุคของไฟล์เสียงเร่ิมเขา้มาเป็นเน้ือหา  (content)  

หลกัอยา่งหน่ึงในอินเทอร์เน็ต  ยาฮู (Yahoo)  จึงเปิดบริการคน้หาไฟล์เสียงจาก  http://music.yagoo.com 

โดยรวมเอาทั้งการคน้หาเพลง  ข่าว  พอดแคสติง  (podcasting) ตลอดจนไฟลเ์สียงทัว่ ๆ  ไป 

  2) การสืบค้นเสียงจากเสียง  Google  ไดพ้ฒันาระบบคน้ขอ้มูลดว้ยเสียง  (voice  search)  

ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน  ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการคน้
ขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชง้าน  แต่ทางเลือก  (option)  ในการคน้ดว้ยเสียงจะสามารถใชง้านไดบ้นเวบ็เบราวเ์ซอร์  
ท่ีเป็น  Google  Chrome  เท่านั้น  โดยผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการน้ีไดด้ว้ยการคลิกปุ่มรูปไมโครโฟนท่ีอยูถ่ดั
จากช่องคน้หา 

  3) การสืบค้นวดีิโออนิเทอร์เน็ต  เวบ็ท่ีนิยมใชใ้นการสืบคน้วีดิโอมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ  
YouTube.com  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตชุ์มชนศูนยร์วมไฟลว์ดิีโอท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก  สามารถคน้หา
ไฟล์วีดิโอมากมายในอินเทอร์เน็ต  โดย  YouTube  ไดท้  าดรรชนีของไฟล์วีดิโอจากเวบ็ไซต์ทัว่โลก  
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และมีการจดักลุ่มให้เป็นระเบียบ  โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปสืบคน้วีดิโอไดจ้าก  http://www.youtube.com   
แลว้ใส่ค าคน้เขา้ไปในช่องคน้หา  จากนั้นจึงท าการคน้หาจะปรากฏผลการคน้  หากตอ้งการชมวิโดโอท่ี
คน้หาทนัทีสามารถคลิกเลือกท่ีวีดิโอนั้น ๆ  แต่หากตอ้งการดาวน์โหลดวีดิโอท่ีคน้มาเก็บไวท่ี้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ ให้เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์http://keepvid.com  จากนั้นให้คดัลอก  URL  ของวีดิโอท่ี
ตอ้งการดาวโหลดจากใน  YouToube  มาใส่ในช่องวา่งท่ีเขียนวา่  “Enter  video  URL  Search  here…”  
แลว้คลิกท่ีปุ่ม  Download  ก็จะสามารถดาวน์โหลดโฟลไ์ดต้ามตอ้งการ  หรือลงโปรแกรมส าหรับกาวน์
โหลดเพิ่มเติม  เช่น  youtube  Downloader,  Leawo  Free  Youtube  Download,  Hash  Youtube  

Downloader  และ  YouChoob  ซ่ึงเป็น  freeware 

 

5. แนวโน้มการสืบค้นในอนาคต 

 การคน้หาดว้ยวิธีแบบดั้งเดิมหรือการคน้หาโดยใชค้  าส าคญั  (keyword)  อาจท าให้ผลลพัธ์ท่ี
ผูใ้ช้งานไดรั้บ มีขอ้มูลทั้งท่ีตรงและไม่ตรงกบัความตอ้งการปะปนกนั  ผูใ้ช้งานจึงตอ้งเสียเวลาในการ
อ่านและคดัแยกขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออกไป  เน่ืองจากเทคนิคการสืบคน้แบบดั้งเดิม  ตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการคน้หาค า (ท่ีผูใ้ชต้อ้งการสืบคน้) ท่ีคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบัค าหลกัท่ีปรากฏอยูบ่นเอกสาร  โดย
ค าส าคญัท่ีเจา้ของเวบ็ไซตห์รือผูแ้ต่งใชใ้นเอกสารนั้น อาจเป็นค าส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นค าพอ้งรูป  ค าท่ี
มีตวัสะกดเหมือนกนัทุกประการแต่ความหมายอาจแตกต่างกนัได ้

 ดงันั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน้ในยุคของ  web 3.0  ท่ีขอ้มูลมีการเช่ือมโยงกนัมาก
ข้ึน  ในลกัษณะของเครือข่ายเชิงความหมาย (semantic  network)  เพื่อน าไปสู่การพฒันาโปรแกรม
ประยุกตท่ี์มีความชาญฉลาดมากยิ่งข้ึน  เช่น  โปรแกรมตวัแทนอจัฉริยะ (intelligent  agent)  และการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีอิงตามความหมาย (semantic  search)  เป็นตน้  โดยมีหน่วยงาน  W3C  (World  Wide  

Web  Consortium)  เป็นผูก้  าหนดและใหนิ้ยามเวลิดไ์วดเ์วบ็  ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาต่อยอดขยายแนวคิดเป็น
เว็บเชิงความหมาย  โดยสร้างเครือข่ายของขอ้มูลข้ึนมาเพื่อให้สามารถคน้หาได้สะดวกและรวดเร็ว
เช่นเดียวกบัเวิลด์ไวด์เวบ็  แต่ต่างกนั คือ  แทนท่ีจะท าเคร่ืองหมายก ากบัเอกสารไวท่ี้  “แท็ก  (tag)”  
เช่นเดิม  แต่เวบ็เชิงความหมายจะก าหนดต าแหน่งของขอ้มูลดว้ยความหมายของขอ้มูล  ท าให้เกิดความ
แตกต่างดา้นการคน้หาอย่างชดัเจน  คือ  เดิมผลลพัธ์ของการคน้หาจะเป็นรายการของเวบ็ไซตท่ี์คน้หา
ไดจ้  านวนมาก  แต่การคน้หาขอ้มูลท่ีอิงตามความหมายผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นชุดของขอ้มูลท่ีมีความหมาย
เฉพาะ  ตรงกับท่ีต้องการเท่านั้ น  ซ่ึงท าให้ลดเวลาในการค้นหาอย่างมาก  นอกจากนั้ นเว็บเชิง
ความหมายยงัเป็นส่วนขยายของเวบ็ปัจจุบนัเพื่อท าให้การใชข้อ้มูลบนเวบ็สามารถน ามาใชซ้ ้ า  และเอ้ือ
ต่อการคน้หาขอ้มูลอยา่งอตัโนมติั  จดัเป็นเทคโนโลยหีน่ึงท่ีช่วยในการจดัเก็บ  และน าเสนอเน้ือหาแบบ
มีโครงสร้างท่ีช่วยในการวิเคราะห์  จ  าแนกหรือจดัแบ่งขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนในแต่ละ
ระดบั  โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมการใหค้อมพิวเตอร์สามารถอ่าน  และท าความเขา้ใจความหมายของค า
แลละความคิดรวบยอดท่ีผูพ้ฒันาก าหนดไว ้ โดยยินยอมให้ตวัแทนซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการ
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คดัเลือกขอ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล  วิเคราะห์  และประมวลผลขอ้มูลได ้ ซ่ึง
เวบ็เชิงความหมายจะมีหนา้ท่ีในการก าหนดโครงสร้างและเน้ือหาของเวบ็  ก าหนดสภาพแวดลอ้มท่ีท า
ให้ตวัแทนสามารถท่ีจะท างานแทนผูใ้ช้ได้  ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและประมวลผลขอ้มูล
ระหวา่งกนัไดโ้ดยอตัโนมติั  (วิบูลย ์ พฤกษย์ินดี,  2553)  ท าให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาค าตอบในการคน้หา
ไดเ้หมือนกบัการถามคนจริง ๆ  แทนท่ีจะไดค้  าตอบมาเป็นกลุ่มค าท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเทคโนโลยีใหม่น้ีถูก
ออกแบบเพื่อใหร้องรับการตอบค าถามท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 ดงันั้นเวบ็เชิงความหมายจึงเป็นแนวคิดเพื่อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ให้กบัขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ี
ต่างกนัได้อีกด้วย  การท่ีจะท าให้แนวความคิดของเว็บเชิงความหมายเกิดข้ึนได้จริงนั้น  โปรแกรม 
Spider  หรือ  Crawling  ท่ีจะท่องไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ  จ  าเป็นต้องมีโครงสร้างของขอ้มูลและ
หลักเกณฑ์ท่ีดีเพื่อเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์  สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลและเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลได ้ โดยมีภาษา  XML  (Extensible  Markup  Language)  และภาษา  RDF  

(Resource  Description  Framework)  เป็นเทคโนโลยีท่ีส าคญัในการพฒันาแนวความคิดเวบ็เชิง
ความหมาย  โดยภาษา  XML  จะใช้ในการอธิบายโครงสร้างของข้อมูลและภาษา RDF  ใช้ในการ
อธิบายรายละเอียดและความหมายของทรัพยากรต่าง ๆ  บนอินเทอร์เน็ต  (ธนากร  หวงัพิพฒัน์วงศ์,  
อานนท ์ ไกรเสวกวสิัย  และสราวธิุ  ราษฎร์นิยม, 2553) 
 

6.  บทสรุป 

 ฐานขอ้มูลและการสืบคน้จ าเป็นและส าคญัต่อทุกคนโดยเฉพาะผูท่ี้เป็นนักศึกษาท่ีตอ้งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  หรือต้องหาข้อมูลประกอบการท ารายงาน  ท าวิจัย  และท า
วิทยานิพนธ์เม่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบว่า  ขอ้มูลท่ีตอ้งการอยู่ใน
รูปแบบใดบา้ง  ทั้งท่ีเป็นซีดีรอมและในอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงสถาบนัจะตอ้งมีบริการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา
คน้ควา้เชิงวิชาการ  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book)  ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์  (e-

Thesis)  ฐานขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนับริการสารสนเทศ (Online  Catalog)   

เป็นตน้  เพื่อให้บริการแก่นกัศึกษาและอาจารยท่ี์สนใจ  ดา้นเน้ือหาตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีสรุปหรือบทคดัยอ่
หรือสาระพอสังเขป (abstract)  และเอกสารฉบบัเต็ม (Full  text)  ข้ึนกบัฐานขอ้มูลนั้น ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูส้นใจสามารถคน้หาสารสนเทศต่าง ๆ  ไดต้ามความตอ้งการ  นอกจากนั้นในอินเทอร์เน็ตยงัมีขอ้มูล
และสารสนเทศมลัติมีเดียท่ีเป็น  ภาพ  เสียง  และวดีิโอ  ใหสื้บคน้เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็วอีกดว้ย  ส าหรับแนวโนม้การสืบคน้ในอนาคต  แนวคิดของเวบ็เชิงความหมาย  (semantic  web)  

จะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สามารถคน้หา
ค าตอบของการคน้หาไดเ้หมือนกบัการถามคนจริงๆ  ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมี
ความสะดวกรวดเร็วในการสืบคน้มากยิง่ข้ึน 



147 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหบ้อกความหมายของค าวา่  ฐานขอ้มูล  ตามความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

2. ใหบ้อกความหมายของค าวา่  การสืบคน้  ตามความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

3. องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูลมีก่ีองคป์ระกอบ  อะไรบา้ง 

4. บุคลากร (People)  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล  มีบุคคลใดบา้ง 

5. การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตอ้งการของผูส้อบคน้หรือผูเ้รียน     
มีวธีิการส าคญัใด  ระบุใหค้รบ 

6. ยกตวัอยา่งประโยชน์ของฐานขอ้มูล  3  ขอ้  ตามท่ีไดศึ้กษาในรายวชิา 

7. E-book  หรือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  มีค  านิยามวา่อยา่งไร  พร้อมยกตวัอยา่ง E-book  ท่ีนกัศึกษา   
เคยพบ 

8. อธิบายความหมายของค าวา่มลัติมีเดีย  (multimedia)  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

เทคโนโลยกีารจดัการสารสนเทศและองค์ความรู้  8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัท่ีมาขององคค์วามรู้ 

1.1 ความหมายและท่ีมาของความรู้ 

1.2 ความหมายของการจดัการสารสนเทศ 

1.3 ความหมายของการจดัการความรู้ 

2. ประเภทของระบบสารสนเทศ 

2.1 ระบบประมวลผลรายการ 

2.2 ระบบสารสนเทศสาํนกังานหรือระบบสาํนกังานอตัโนมติั 

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2.4 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  
2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร 

3. สถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้ 

3.1 บริการโครงสร้างพื้นฐาน  

3.2 บริการความรู้   
3.3 บริการประสานผูใ้ชก้บัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ   

4. รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบักระบวนการจดัการความรู้ 

4.1  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการรวบรวมและการจดัการความรู้ท่ีปรากฏ 

4.2 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการสร้างความรู้ 

4.3 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเขา้ถึงความรู้ท่ีปรากฏ 

4.4 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

4.5 เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการจดัการความรู้โดยนยั 

4.6 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการประมวลขอ้มูล 

5. ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการความรู้ 

5.1 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อจดัการความรู้ 

5.2 ประโยชนข์องการจดัการจดัการความรู้ 

6. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. บอกความหมายและท่ีมาของความรู้  ความหมายของการจดัการสารสนเทศและการจดัการ
ความรู้ได ้

2. อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศได ้

3. อธิบายสถาปัตยกรรมระบบการจดัการเรียนรู้ได ้

4. ยกตวัอยา่งรูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบักระบวนการจดัการความรู้ได ้

5. ยกตวัอยา่งการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อจดัการความรู้ได ้

6. บอกประโยชน์การจดัการความรู้ได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ผูส้อนถามค าถาม และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการโดยท าใบงานท่ี 4 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยต ์   
3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยต ์   
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงาน 

 

การประเมินผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 7 

เทคโนโลยกีารจดัการสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 

บทน า 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการจดัการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ส่งผลให้มีการให้ความส าคญัต่อการพฒันาองคค์วามรู้แห่งทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรต่างๆ  เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้  
นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจดัการความรู้ยงัท าให้การจดัการความรู้ในองค์กรง่าย
และสะดวกมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังานและท ากิจกรรมทุกดา้นเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ของบุคคลในองคก์ร 

 

1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัที่มาขององค์ความรู้ 

 ในการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้  ควรท าความเข้าใจเก่ียวกับ
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัท่ีมาขององค์ความรู้  และการจดัการสารสนเทศและองค์ความรู้  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจยิง่ข้ึน 

 1.1 ความหมายและทีม่าของความรู้ 

  ค าวา่  ขอ้มูล  สารสนเทศ  ความรู้  และ ปัญญา    เป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หร้ายละเอียดไวด้งัน้ี 

  บดินทร์  วิจารณ์ (2550 : 113-115)  กล่าววา่  ความรู้มีตน้ก าเนิดมาจาก  ข้อมูล  ซ่ึงมี
ความหมายคือ  ส่ิงท่ีเกิดจากการสังเกตและเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  โดยยงัไม่ผา่นกระบวนการวิเคราะห์  
และกลัน่กรอง  ขณะท่ี สารสนเทศ  คือกลุ่มขอ้มูลท่ีมีการจดัการท่ีสามารถบ่งบอกถึงสาระแนวโนม้และ
ทิศทางท่ีมีความหมายสามารถท าการวิเคราะห์ได ้ แต่สารสนเทศจะเป็นองค์ความรู้ไดก้็ต่อเม่ือสามารถ
ตีความและท าความเขา้ใจกบัขอ้ความได ้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูรั้บว่าจะสามารถถอดรหัส
ข่าวสารดงักล่าวไดห้รือไม่มีความรู้ในดา้นน้ีหรือไม่  หากตีความหรือถอดรหสัไดจ้ะเกิดเป็นความเขา้ใจ
และเป็น  ความรู้  ท่ีสุด  ซ่ึงเม่ือเขา้ใจหลักการ  วตัถุประสงค์ของความรู้อย่างถ่องแท้แล้วสามารถ
พฒันาการใหเ้ห็นถึงท่ีมาของปัญญาไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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   1) ข้อมูล (data)  เป็นข้อเท็จจริงท่ีถูกบนัทึกลงไป  และยงัไม่มีการน ามาแปล
ความหมาย  โดยอาจมีจุดประสงคเ์พื่อการตรวจสอบหรือสอบถามกลบัวา่มีงานมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์
ใดเกิดข้ึนบา้ง  ถือวา่การบนัทึกขอ้มูลเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีตอ้งจดัท า  เช่น  การบนัทึกขอ้มูลนกัศึกษาใหม่
จ  านวนนกัศึกษาแต่ละชั้นปี  การบนัทึกเวลาปฏิบติังานแต่ละวนั  เป็นตน้ 

   2) สารสนเทศ (information)  เป็นขอ้มูลท่ีผ่านการกลัน่กรอง  วิเคราะห์  หรือ
สังเคราะห์  ให้ขอ้มูลเกิดการตกผลึก  มีการแปลงรูปของบนัทึกและขอ้มูลให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ
มากข้ึน  เช่น  การรวบรวมเวลาการปฏิบติังานในแต่ละวนัเพื่อดูสถิติการมา  สาย  ลา  ขาดการปฏิบติังาน
ผลการเรียนแต่ละภาคเรียนแสดงเกรดเฉล่ียโดยรวมของนกัศึกษาทั้งหมด  เป็นตน้ 

   3) ความรู้ (knowledge)  หมายถึง  ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการปฏิบติั  ประสบการณ์  
ปรากฏการณ์ซ่ึงได้ยิน  ได้ฟัง  การคิดจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัหรือเรียกว่าเป็นความรู้ท่ีได้โดย
ธรรมชาติ  นอกจากน้ีความรู้ยงัไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน  การคน้ควา้  วิจยั  จากการศึกษาองคว์ิชาในแต่
ละสาขาวชิา 

   4) ปัญญา (wisdom) เป็นความรู้ท่ีมีอยู่น ามาคิดหรือต่อยอดให้เกิดคุณค่า หรือ
คุณประโยชน์มากข้ึน  เช่น  การลดปริมาณของพนักงานท่ีมาสายท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้าใช้
บริการมากข้ึน  ลดค าร้องเรียน  หรือการหาวิธีเพิ่มความรู้ให้แก่นกัศึกษาท าให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา
ในปริมาณท่ีมากข้ึน  ถือวา่เป็นการประกนัคุณภาพของการศึกษา  เป็นตน้ 

  

 1.2 ความหมายของการจัดการสารสนเทศ 

  การจดัการสารสนเทศ เกิดจากการแปลงขอ้มูลเป็นสารสนเทศอย่างเป็นไปตามล าดบั
และต่อเน่ือง  เพื่อให้ไดส้ารสนเทศตามความตอ้งการและมีคุณภาพ  มี  5  ขั้นตอน  (สุชาดา  นิภานนัท,์ 
2551 : 67-73)  ดงัน้ี 

  1) การน าเข้าข้อมูล (input)  เป็นขั้นตอนของการประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศจาก
การด าเนินงานทางธุรกิจขององค์กร  การแลกเปล่ียนซ้ือขาย  และการว่าจา้งพนกังานประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

   1.1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อน าเขา้สู่การประมวลผล  โดยการสร้างและการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล  และมีการบนัทึกเป็นหลกัฐานไวใ้นส่ือประเภทต่างๆ  
   1.2) การจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีใช้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์  และ
สะดวกในการใชข้อ้มูล  มีกระบวนการดงัน้ี 
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    1.2.1) การประเมินคุณค่าของขอ้มูลและคดัขอ้มูลท่ีใชป้ระโยชน์ไม่ไดอ้อก 

    1.2.2) การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลท่ีจะ
น าเขา้สู่กระบวนการประมวลผลเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ สมบูรณ์  และอยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมจะน าเขา้ 

    1.2.3) การตรวจแกข้อ้มูล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความผิดพลาดจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  มกัอยูใ่นขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูล  หากพบส่ิงผดิพลาดจะไดท้  าการแกไ้ขก่อน 

    1.2.4) การน าเขา้ขอ้มูล  เป็นขั้นตอนท่ีขอ้มูลแบบตวัเลข  ขอ้ความ  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว  และวีดิโอ  อาจคดัลอกรายการขอ้มูลจากเอกสารตน้ฉบบัเขา้เคร่ืองประมวลผล  หรือ
น าเขา้ขอ้มูลโดยพิมพเ์ขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง  และบนัทึกไวใ้นส่ือจดัเก็บจนกวา่จะถึงเวลาเรียก
ขอ้มูลมาประมวลผล 

  2) การประมวลผลข้อมูล (data  processing)  เป็นการจดัด าเนินการทางสถิติ  หรือ  การ
เปล่ียนขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่กระบวนการใหอ้อกมาเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  หรือเป็นการสร้างสารสนเทศใหม่
จากสารสนเทศเก่าท่ีน าเขา้สู่กระบวนการประมวลผล  ซ่ึงท าไดด้งัน้ี 

2.1) การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้
สาํหรับการใชง้าน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชดัเจน เช่น ขอ้มูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวติั
นกัเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศพัท์หน้าเหลืองมีการแบ่งหมวดสินคา้และบริการเพื่อความ
สะดวกในการคน้หา 

2.2) การจัดเรียงข้อมูล เม่ือจดัแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจดัเรียงข้อมูล
ตามลาํดบั ตวัเลข หรือตวัอกัษร หรือเพื่อให้เรียกใชง้านไดง่้ายประหยดัเวลา ตวัอยา่งการจดัเรียงขอ้มูล 
เช่น การจดัเรียงบตัรขอ้มูลผูแ้ต่งหนงัสือในตูบ้ตัรรายการของห้องสมุดตามลาํดบัตวัอกัษร การจดัเรียง
ช่ือคนในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ทาํใหค้น้หาไดง่้าย 

2.3) การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งมีการสรุปผล
หรือสร้างรายงานยอ่ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มูลท่ีสรุปไดน้ี้อาจส่ือความหมายไดดี้กว่า เช่น สถิติ
จาํนวนนกัเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น 

2.4) การค านวณ ขอ้มูลท่ีเก็บมีเป็นจาํนวนมาก ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลตวัเลขท่ี
สามารถนาํไปคาํนวณเพื่อหาผลลพัธ์บางอย่างได ้ ดงันั้นการสร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการ
คาํนวณขอ้มูลท่ีเก็บไวด้ว้ย  

  3) การจัดเก็บสารสนเทศ (storing)  สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะถูกจดัเก็บไว้
ในแหล่งจดัเก็บ  เพื่อการคน้คืนมาใชต่้อไป  แบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 
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   3.1) การจดัเก็บสารสนเทศไวท่ี้แหล่งเดียวกนั  โดยการจดัรวบรวมขอ้มูลของเร่ือง
ต่าง ๆ  จดัระเบียบไวต้ามล าดบัชั้นของขอ้มูลไวท่ี้แหล่งเดียวกนัซ่ึงเรียกวา่  ฐานขอ้มูล 

   3.2) การจดัเก็บสารสนเทศท่ีเป็นผลผลิตจากกระบวนการประมวลผลไวใ้นส่ือ
จดัเก็บประเภทต่าง ๆ  เพื่อการเรียกใชอี้กภายหลงั 

   3.3) การสืบคน้เพื่อใช้งาน (retrieval)  เป็นกระบวนการในการคน้หาต าแหน่งท่ี
จัดเก็บสารสนเทศท่ีต้องการใช้งานมาใช้งาน  หรือหากต้องการเป็นหลักฐานก็อาจสั่งให้พิมพ์
สารสนเทศออกมาเป็นเอกสารก็ได ้

  4) การส่งออกหรือการแสดงผล (Output)  เป็นกระบวนการของการประมวลผลไปสู่
บุคคลท่ีตอ้งการน าสารสนเทศไปใช้ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เช่น  แผนภาพ  แผนภูมิรายงาน หรือการ
บนัทึกตวัเลขบนกระดาษ  เป็นตน้ 

  5) การส่ือสารสารสนเทศ (information  communicating)  เป็นการส่งสารสนเทศไปยงั
บุคคลอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืนโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศลาการส่ือสรโทรคมนาคมในการกระจาย
สารสนเทศไปสู่ผูใ้ช ้

  กระบวนการแปลงขอ้มูลเป็นสารสนเทศขา้งตน้บ่งช้ีไดว้า่ ขอ้มูลจะกลายเป็นสารสนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้ทนัที  เม่ือสารสนเทศนั้นสร้างจากการน าขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการ
จดัการเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านขององคก์ร 

 

 1.3 ความหมายของการจัดการความรู้ 

  นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่  “การจดัการเรียนรู้”  ไวด้งัน้ี 

  วิจารณ์  พานิช (2555)  ให้ความหมายว่า  ความรู้ส าหรับนกัปฏิบติั  การจดัการความรู้  
คือ  เคร่ืองมือ  เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย  4  ประการ  ไปพร้อม ๆ  กนั ไดแ้ก่  บรรลุเป้าหมาย
ของงาน  บรรลุเป้าหมายของการพฒันาคน  บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้  และ
บรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ  ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 

  การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย  6  ประการต่อความรู้  ไดแ้ก่ 

  1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 

  2) การเสาะแสดงหาความรู้ท่ีตอ้งการ 

  3) การปรับปรุง  ดดัแปลง  หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 

  4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 
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  5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และสกดัขมุความรู้ออกมาบนัทึกไว ้

  6) การจดบนัทึก  “ขุมความรู้”  และ  “แก่นความรู้”  ส าหรับไวใ้ชง้านและปรับปรุงเป็น
ชุดความรู้ท่ีครบถว้น  ลุ่มลึก  และเช่ือมโยงมากข้ึน  เหมาะต่อการใชง้านยิง่ข้ึน 

  น ้าทิพย ์ วภิาวนิ (2550 : 23)  ใหค้วามหมายของ  การจดัการความรู้  วา่การจดัการความรู้  
หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร  ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ  เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้  รวมทั้ง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

  จากเน้ือหาขา้งตน้สรุปได้ว่า  การจดัการความรู้  หมายถึง  ล าดบัการจดัการขอ้มูลโดย
เน้นการพฒันาการปฏิบติังานควบคู่กบัการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นในองคก์ร  เพื่อยกระดบัความรู้  ช่วยให้
เกิดความรู้ใหม่ๆ อยา่งมีคุณค่า  ท าให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้
ได ้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพซ่ึงจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในการแข่งขนักบัองคก์ร
อ่ืนๆ ได ้

 

2.  ประเภทของระบบสารสนเทศ  
 ระบบสารสนเทศในองคก์รส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มีการจ าแนกระบบตามการให้การสนบัสนุน
ของระบบสารสนเทศได ้5 ประเภท ดงัน้ี  

2.1 ระบบประมวลผลรายการ  
ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) หมายถึง ระบบ

สารสนเทศท่ีใชใ้นการเปล่ียนขอ้มูลดิบจากการปฏิบติังานให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองจกัรสามารถอ่านได ้ 

เก็บรายละเอียดรายการ ประมวลผลรายการ และสั่งพิมพร์ายละเอียดรายการออกมาได ้ตวัอยา่งเช่น การ
ขายสินคา้ การจองตัว๋เคร่ืองบิน การซ้ือสินคา้ผา่นเครดิตการ์ดและการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คง
คลงั เป็นตน้  

ในการดาํเนินการของระบบประมวลผลรายการ ขอ้มูลถูกนาํเขา้ไปยงัคอมพิวเตอร์ของ
ระบบสารสนเทศ โดยใช้แป้นพิมพห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ ขอ้มูลจะถูกเก็บอยูใ่นคอมพิวเตอร์จนกระทัง่
พร้อมท่ีจะถูกประมวลผล หลงัจากท่ีขอ้มูลถูกป้อนเขา้ไปแลว้ จะเกิดการประมวลผลเพื่อเปล่ียนขอ้มูล
เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการจดัการ โดยระบบประมวลผลรายการจะทาํการบนัทึกรายการลงใน
ฐานขอ้มูลและผลิตเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้นออกมา อาจอยูใ่นรูปแบบของรายงาน ตาราง  กราฟ 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศนั้นๆ 
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2.1.1 ลกัษณะของระบบประมวลผลรายการ มีดงัน้ี  

1) ขอ้มูลมกัจะมีจ านวนมาก เน่ืองจากตอ้งรับขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนทุกวนั  

2) ตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลเพื่อสรุปยอดต่างๆ เป็นประจ า  

3) ตอ้งมีความสามารถในการเป็นหน่วยจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี  

4) ตอ้งมีความง่ายในการใชง้าน  เน่ืองจากผูใ้ชอ้าจไม่คุน้เคยกบัการท างาน       ท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้น  และในขณะใชง้านอาจจะมีลูกคา้รอการปฏิบติัการอยู ่ 

5) ระบบ TPS ถูกออกแบบใหมี้ความเท่ียงตรงสูง  

2.1.2 หน้าทีข่องระบบประมวลผลรายการ มี 3 ประการ คือ   

1) การท าบญัชี (book keeping)  

2) การออกเอกสาร (document issuance)  

3) การท ารายการควบคุม (control reporting) 

ทั้งน้ี เพื่อใชต้รวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานต่างๆ  ขององคก์รท่ีไดก้ระท า
เป็นประจ า 

ระบบประมวลผลรายการเร่ิมตน้จากการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  แล้วน าไปประมวลผล
รายการ  จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแกไ้ขฐานขอ้มูล   สร้างรายงานเอกสาร  และประมวลจากการบริการ
แบบสอบถาม  เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งอีกคร้ัง  สามารถสรุปกระบวนการท างานได ้ 
ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

รูปที ่ 7.1  วงจรระบบประมวลผลรายการ 

ทีม่า : สุขมุ  เฉลยทรัพย ์และคณะ (2555) 
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2.2 ระบบสารสนเทศส านักงานหรือระบบส านักงานอตัโนมัติ  
ระบบสารสนเทศส านกังาน (Office Information System : OIS) หรือระบบส านกังาน

อตัโนมติั (Office Automation System : OAS) เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูล โดยการนาํมาประมวลผล 

ให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ในการนาํ เสนอ จดัเก็บ และกระจายขอ้มูลไปยงับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจต่างๆ ในการบริหาร ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์และมีความเส่ียง
ต่อความผดิพลาดนอ้ย ระบบสารสนเทศส านกังานหรือระบบส านกังานอตัโนมติั  สามารถแบ่งประเภท
ตามหนา้ท่ีของระบบ เป็น 4 ระบบ  ดงัแสดงในรูปท่ี 7.2 มีรายละเอียด ดงัน้ี   

1) ระบบจัดการทางด้านเอกสาร (document management system) เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ี
จดัการเอกสารไม่วา่จะเป็นการสร้าง  การบนัทึก  และการส่งเอกสารไปยงัฝ่ายต่างๆ  ภายในองคก์ร  

2) ระบบการส่งข่าวสาร (message-handing system) เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีส่งขอ้มูล
ข่าวสารขององคก์รจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง  ท าใหไ้ดรั้บความสะดวก  รวดเร็ว  และประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่ง  การส่งข่าวสารในปัจจุบนัสามารถท าไดห้ลายวธีิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 7.2  ระบบสารสนเทศส านกังาน 

                                                 ทีม่า : https://vipbos2009.wordpress.com (2557)  

 

ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information System)) 
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3) ระบบการประชุมทางไกล (teleconferencing system)  เป็นระบบท่ีใช้ประชุม โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถพดูคุยประชุมกนัไดต้ามปกติแมอ้ยูห่่างไกลกนั  

4) ระบบสนับสนุนในส านักงาน (office support system)  เป็นระบบท่ีช่วยให้พนกังาน
สามารถน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในส านกังานมาใช้เพื่อให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างสะดวก  รวดเร็ว  และมี 

ประสิทธิภาพ   
 

2.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information system : MIS) หมายถึง   

ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ งภายใน และภายนอกองค์การอย่างมี
หลกัเกณฑ ์เพื่อนาํมาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ไดส้ารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนการทาํงาน  และการ
ตดัสินใจในดา้นต่างๆ ของผูบ้ริหาร เพื่อใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มีหน้าท่ีจดัทาํรายงานท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนั  สามารถจาํแนกได้  4 

ประเภท (ศรีไพร  ศกัด์ิรุ่งพงศากุล, 2551 : 161)  ดงัน้ี 

1)  รายงานทีจั่ดท าตามระยะเวลาทีก่ าหนด (periodic reports)  อาจเป็นรายงานท่ีท าเป็น
ประจ าทุกวนั  ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน  หรือทุกปี  เช่น  รายงานยอดขายของร้านสะดวกซ้ือ  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี  รายงานการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนกัศึกษา  เป็นตน้  

2) รายงานสรุป (summarized reports)  เป็นรายงานท่ีจดัท าเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
โดยภาพรวม  แสดงผลในรูปแบบตารางสรุปจ านวนและกราฟเปรียบเทียบ  

3) รายงานทีจั่ดท าตามเงื่อนไขเฉพาะ (executive reports)  เป็นรายงานท่ีไม่อยูใ่นเกณฑ์
การจดัท ารายงานตามปกติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริหารใชส้ารสนเทศส าหรับการตดัสินใจอยา่งเป็น
ปัจจุบนั  

4) รายงานที่จัดท าตามต้องการ (demand reports)  เป็นรายงานท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กบัรายงานท่ีจดัท าตามระยะเวลาท่ีก าหนด  จะจดัท าเม่ือผูบ้ริหารมีความตอ้งการรายงานนั้นๆ  เท่านั้น 

 

2.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS)  เป็นซอฟตแ์วร์หรือ

โปรแกรมท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การสร้างตวัแบบท่ีซับซ้อนภายใตซ้อฟต์แวร์เดียวกนั เพื่อแกปั้ญหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจ ยงัเป็นการประสานการทาํงานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้าน
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ซอฟตแ์วร์ โดยเป็นการกระทาํโตต้อบกนั  เพื่อแกปั้ญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของผูใ้ชต้ั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดขั้นตอน  

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ควรเป็นระบบท่ีสามารถสืบคน้ไดร้วดเร็ว เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ประกอบการตดัสินใจ  ใช้ในการแกปั้ญหาและก าหนดกลยุทธ์  ดงันั้น จึงควรออกแบบให้มีลกัษณะ
โตต้อบ (interactive)  กบัผูใ้ช้ไดดี้  ผูใ้ช้สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยผูบ้ริหารมีบทบาท
ส าคญัยิง่ต่อการก าหนดรูปแบบการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  (ณาตยา  ฉาบนาค, 2548 : 185)   
ลกัษณะท่ีส าคญัของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ มีดงัน้ี  

1) ประมวลผลและเสนอขอ้มูลประกอบการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหาร  เพื่อใชท้  าความเขา้ใจ
และเป็นแนวทางในการตดัสินใจ  

2) ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมภายใจขอ้จ ากดัของแต่ละสถานการณ์  ช่วยให้ผูบ้ริหาร
วเิคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาหรือสถานการณ์มากท่ีสุด  

3) เป็นระบบท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจทั้งแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  

4) เป็นระบบท่ีง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน  เน่ืองจากผูใ้ชบ้างคนอาจไม่ถนดัในการใช้
งานบางระบบ  ดงันั้นระบบท่ีใชง้านไดดี้และมีประสิทธิภาพควรเป็นระบบท่ีมีความสะดวกต่อผูใ้ชง้าน  

5) เป็นระบบท่ีสามารถโต้ตอบและส่ือสารกับผูใ้ช้ได้รวดเร็ว  เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูใ้ช้  โดยเฉพาะการท างานท่ีตอ้งการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สามารถแกปั้ญหา
ไดท้นัท่วงที  

6) มีขอ้มูลและแบบจ าลองส าหรับสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบั
ปัญหาแต่ละลกัษณะ  

7) ยืดหยุ่นต่อการสนองตอบความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของผูใ้ช้ได้ตลอดเวลา  จึง
สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเพื่อในการตดัสินใจได ้ 

8) สนับสนุนการท างานของผู ้บริหารได้หลายระดับ  สนับสนุนการท างานและ
ประกอบการตดัสินใจท่ีเก่ียวเน่ืองกนัตามขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการสนบัสนุนการตดัสินใจ  

9) ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ช่วยผูบ้ริหารทดสอบทางเลือกในการตดัสินใจ  โดย
ตั้งค  าถาม “ถ้า...แล้ว... (What......if……..)”  อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูบ้ริหารมี
ทางเลือกท่ีจะตอบสนองต่อปัญหา 
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2.5 ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหาร   
ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร (Executive Information System : EIS) หรือ Executive 

Support System : ESS) หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยเฉพาะ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ทกัษะ และความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร  เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ โดยเฉพาะดา้นระยะเวลาในการเขา้ถึง และทาํความเขา้ใจกบั
ขอ้มูล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนและปรับตวัอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั ได้สร้างแรงกดดนัให้ผูบ้ริหารต้องตดัสินใจภายใต้ขอ้จาํกัดของทรัพยากร ทางการจดัการ 
ระยะเวลา ขอ้มูล และการดาํเนินงานของคู่แข่งขนั นอกจากน้ี ผูบ้ริหารหลายคนยงัมีความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจาํกดั โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอายุมากและไม่มีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นการใชง้านสารสนเทศ  ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและออกแบบ
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยใหผู้บ้ริหารปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารตอ้งมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง โดยมีลกัษณะส าคญั  5   
ประการ  ดงัน้ี (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  และไพบูลย ์ เกียรติโกมล, 2551 : 157)   

1) สนบัสนุนการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning support)  ผูบ้ริหารระดบัสูง  ส่วน
ใหญ่มกัจะให้ความส าคญัต่อการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก าหนดแผนทางกลยทุธ์ท่ีสมบูรณ์  

2) เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (external environment focus)  สามารถสืบคน้
สารสนเทศท่ีตอ้งการและจ าเป็นต่อการตดัสินใจจากฐานขอ้มูลขององคก์รไดอ้ย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
ขอ้มูลและข่าวสารท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  

3) ความสามารถในการค านวณภาพกวา้ง (broad-based computing capabilities) การ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับปัญหาท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอนและขาดความชัดเจน  
เจาะลึกถึงภาพโดยรวมของระบบแบบกวา้งๆ  ไม่ลงลึกในรายละเอียด  ดงันั้นการค านวณท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งการจึงเป็นลกัษณะง่ายๆ  ชดัเจน  เป็นรูปธรรมและไม่ซบัซอ้นมาก 

4) ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน (exceptional ease of leaning and use)  การท่ีผูบ้ริหารมี
กิจกรรมหลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จึงมีเวลาในการจดัสินใจในแต่ละงานน้อย  ดงันั้น
การพฒันา  EIS  ควรเลือกรูปแบบกราฟใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ  มีการตอบโตท่ี้รวดเร็ว  

5) พฒันาเฉพาะส าหรับผูบ้ริการ (customization) การตดัสินใจของผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพนักงานอ่ืน  และต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบตอ้งค านึงถึงในการพฒันา EIS  เพื่อพฒันาใหมี้ศกัยภาพและประสิทธิภาพสูง  เหมาะสม
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กบัการใชง้านและเป็นแบบเฉพาะส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ เช่น  ขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งการมากหรือมีการเรียกใชบ้่อยควรออกแบบใหมี้ขั้นตอนการเขา้ถึงไดง่้าย  สะดวกและรวดเร็ว  โดย
การกดปุ่มบนแป้นพิมพ์เพียงไม่ก่ีปุ่ม  หรือการเคล่ือนท่ีและใช้งานเมา้ส์บนจอภาพหรือการสั่งด้วย
เสียงพดู  เป็นตน้ 

จากลกัษณะของระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารขา้งตน้สามารถสรุปเป็นภาพไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร 

ทีม่า : Laudon & Laudon (2000) 

 

3. สถาปัตยกรรมระบบการจัดการความรู้ 

 สถาปัตยกรรมระบบการจัดการความรู้   มีความส าคัญในการช่วยให้เข้าใจประเภทของ
เทคโนโลยใีนแต่ละระดบั  ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานไปจนถึงระดบัสูง  เพื่อใหน้ ามาประยุกตใ์ห้เหมาะกบัการ
จดัการความรู้ของแต่ละองค์กร  พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงมีองค์ประกอบการ
จดัการความรู้  (น ้ าทิพย ์ วิภาวิน  และนงเยาว ์ เปรมกมลเนตร, 2551 : 74)  แบ่งเป็น  3  ระดบั  โดย
ระดบัแรก  คือ  บริการโครงสร้างพื้นฐาน  ระดบัท่ีสอง คือ บริการความรู้  และระดบัท่ีสาม  คือ  บริการ
ประสานผูใ้ชก้บัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ 

 สถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้ประกอบดว้ย  3  ส่วน  ดงัน้ี 

 3.1 บริการโครงสร้างพืน้ฐาน  
  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure  services) หมายถึง  เทคโนโลยีพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการประยุกต์กบัการจดัการเรียนรู้  มี  2  ประเภท  คือ  เทคโนโลยีส าหรับการจดัเก็บ  และ
เทคโนโลยสี าหรับการส่ือสารซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดเก็บความรู้  (Storage  of  technology)  หรือท่ีเรียกวา่  
คลงัความรู้  (knowledge  repository)  เก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บตวัเน้ือหาความรู้  (content) และโครงสร้าง 
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(structure)  โดยทัว่ไปคลงัความรู้มกัจะเก็บขอ้มูลและเอกสาร  ปัจจุบนัคลงัความรู้ไดรั้บการออกแบบให้
มีความสามารถในการจบัสารสนเทศท่ีเป็นกราฟิก  คลงัความรู้จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
และใชค้วามรู้ซ ้ า  ประเภทของเทคโนโลยใีนการจดัเก็บความรู้  มีดงัน้ี 

   1.1) คลังข้อมูล (data  warehouse)  เป็นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
จ านวนมากจากหลายแหล่งภายในองค์กร  และช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ตวัอยา่งในการประยุกต์ใช้
งานเก็บรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับลูกค้าและรายละเอียดท่ีเกิดจากการท างานประจ าวนั  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหดี้ข้ึน 

   1.2) แม่ข่ายความรู้ (khowledge  server)  เป็นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการสร้างเน้ือหา  
การอา้งถึง  และเช่ือมโยงเอกสารแต่ละช้ิน  มีการจดัระบบความรู้ในองคก์รโดยการจดักลุ่ม  ท าดรรชนี
เขา้ถึง  และสร้างเมตาดาตา้ (metadata)  โดยผูใ้ชส้ามารถเรียกใชผ้า่นเวบ็บราวเซอร์ 

  2) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการส่ือสาร (technology  for  communication)  มี  3  ประเภท  
ดงัน้ี   
   2.1) เทคโนโลยีในการส่ือสารระหว่างพนักงาน   เช่น  การรับส่งแฟ้มขอ้มูล  และ
อีเมล ์ ตวัอยา่งเช่น  การใชโ้ปรแกรมเอาทลุ์กค ์(Outlook)  ในองคก์รต่าง ๆ  เพื่อการส่ือสารผา่นอีเมล 

   2.2) เทคโนโลยีที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างพนักงาน  เป็นการใชเ้ทคโนโลยี
ในการช่วยใหพ้นกังานสามารถพดูคุย  โตต้อบ  หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัทั้งในขณะเวลาเดียวกนั  
และแตกต่างเวลากนั  เช่น  โปรแกรมเน็ตมีทต้ิง (NetMeeting)  สนบัสนุนการประชุม  การสนทนา
ออนไลน์ (chat)  และการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ระหวา่งพนกังานในองคก์ร 

   2.3) เทคโนโลยีการจัดการการท างานของบุคลากร (Workforce  Management)  

เป็นระบบท่ีสนับสนุนให้พนักงานสามารถจดัการ  และควบคุมกระบวนการท างานผ่านทางระบบ
ออนไลน์  เช่น  ระบบท่ีใช้ในการรับ  และยืนยนัรายการสินคา้จากรายการสินคา้ของตวัแทนจ าหน่าย
ผา่นทางออนไลน์ได ้

 3.2 บริการความรู้   
  การบริการความรู้ (knowledge  services) หมายถึง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนบัสนุนการใหบ้ริการความรู้  เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู้มี  3  ดา้น  ดงัน้ี 

  1) การสร้างความรู้  (knowledge  creation)  ถูกสร้างผา่นวิธีการ  3  รูปแบบ  ไดแ้ก่   
1) การใชป้ระโยชน์จากความรู้เดิม  2) การส ารวจความรู้  การประมวลและการเขา้รหสัความรู้  เป็นการ
กลั่นกรองความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และ   
3) การประมวลและเข้ารหัสความรู้เป็นกระบวนการในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน (tacit  

knowledge)  ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใชง้านง่ายข้ึน  เช่น  สูตร  คู่มือ  หรือเอกสาร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงของคนอ่ืน ๆ  เป็นตน้ 
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  2) การแบ่งปันความรู้  (knowledge  sharing)  เพื่อแบ่งปันความรู้  ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายท่ี
ส าคญัของการจดัการความรู้  โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า  การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม  เช่น  ระบบท่ีมี
ความสามารถในการสร้างแผนท่ีความรู้ท่ีโยงไปยงัผูเ้ช่ียวชาญในบริษทั  เพื่ออ านวยความสะดวกและ
เป็นช่องทางใหค้นในองคก์รเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ี 

  3) การใช้ความรู้ซ ้า (knowledge  reuse)  มีความหมายในเชิงกวา้ง  คือ  การสืบคน้
สารสนเทศ (information  retrieval)  กระบวนการของการใชค้วามรู้ซ ้ ามี  4  ขั้นตอน  คือ  1) การจบั
ความรู้  2) การจดัท าความรู้ส าเร็จรูป  3) การแพร่กระจายความรู้  และ 4) การใชค้วามรู้ (Markus, 2001)  

ไดแ้ก่  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเน้ือหา  และการท าแผนท่ีความคิด  เพื่อสร้างและด าเนินการกบั
เน้ือหาท่ีมีความหลากหลายและมีรูปแบบแตกต่างกนั  ทั้งขอ้ความ  ภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหว 

  สรุปไดว้า่  วตัถุประสงคข์องการบริการความรู้เป็นการเพิ่มความสามารถในการสืบคน้  
เช่น  เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ และการสร้างขอ้มูลหรือเมตดาตา้  เพื่อ
สร้างความรู้ใหม่  แบ่งปันความรู้  และใช้ความรู้ซ ้ า  โดยระบบการสืบค้นส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการ
รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้จากค าถามท่ีผูใ้ช้สืบคน้ผ่านระบบ  จึงมีการพฒันาระบบเมตาดาตา้ซ่ึง
เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการอธิบายตวัเอกสารท่ีสามารถใชใ้นการสร้างชุดขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ 

 3.3 บริการประสานผู้ใช้กบัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ   
  การพฒันาบริการประสานผูใ้ช้กับแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ (presentation  

services)  มี 2 ประเภท  คือบริการท่ีแสดงความเป็นส่วนบุคคลของผูใ้ชแ้ต่ละคน  และระบบท่ีช่วยการ
มองเห็น 

  1) บริการที่แสดงความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคน (personalization)  เป็นระบบท่ี
แสดงความเป็นส่วนบุคคลของผูใ้ชแ้ต่ละคน  เพื่อสร้างระบบท่ีเหมาะกบัความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง
ของผูใ้ชแ้ต่ละคน  เก่ียวกบัการรวบรวมสารสนเทศของผูใ้ช ้ และจดัส่งเน้ือหา  และบริการท่ีเหมาะสม
ใหผู้ใ้ชต้ามความตอ้งการเฉพาะบุคคล 

  2) ระบบที่ช่วยการมองเห็น  (visualization)  เป็นระบบท่ีช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจสารสนเทศ
และความรู้ท่ีเหมาะสม  โดยสร้างการสืบคน้ผา่นระบบหวัเร่ือง  และเคร่ืองมืออ่ืนท่ีใชง้านง่าย   
  จากขอ้มูลขา้งตน้การบริการประสานผูใ้ช้กบัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศจึงเป็น
ระบบท่ีแสดงความเป็นส่วนบุคคลของผูใ้ช้แต่ละคน  และเป็นระบบท่ีช่วยการมองเห็น  ซ่ึงท าให้
ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศเขา้ใจสารสนเทศและความรู้ท่ีตอ้งการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

4. รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบักระบวนการจัดการความรู้ 

 รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจดัการความรู้   ตั้งแต่การสร้างหรือการ
แสดงหาความรู้  การรวบรวม  และการจดัการเรียนรู้  เพื่อง่ายต่อการเขา้ถึง  เผยแพร่  และติดต่อส่ือสาร
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ตลอดจนการคน้หาและเขา้ถึงความรู้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบติังาน  ซ่ึงรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้แบ่งเป็น 6 ประเภท  (ชชัวาล  วงษป์ระเสริฐ, 2548 : 

180-198)  ดงัน้ี 

 4.1 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการรวบรวมและการจัดการความรู้ทีป่รากฏ 

  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อรวบรวม และจัดการความรู้สามารถท าได้
หลากหลายรูปแบบ  ดงัน้ี 

1) ระบบจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational  Database  Management  System : 

RDBMS)  เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการควบคุมและจดัการจดัเก็บขอ้มูลลงบนหน่วยความจ าส ารอง  
สามารถสร้าง  บ ารุงรักษา  และเขา้ถึงฐานขอ้มูลสัมพนัธ์ได ้ 

2) ระบบจัดการเอกสาร (Document  Management  Systems : DMS)  เป็นการผลิต
เอกสารโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า  จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสะดวกใน
การสืบคน้และเขา้ถึง  สามารถพิมพแ์ละแจกจ่ายเอกสารนั้น ๆ  ปัจจุบนัมีการบนัทึกอยูใ่นหลายรูปแบบ  
เช่น  ส่ือมลัติมีเดีย  ตวัหนงัสือ  รูปภาพ  เสียง  และภาพเคล่ือนไหวหรือวดีีโอ  เป็นตน้ 

 4.2  เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้ในการสร้างความรู้ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศไดช่้วยในการสร้างความรู้โดยใชร้ะบบเก่ียวกบังานดา้นความรู้  เช่น  
โปรแกรมแคด (Computer  Aided  Design : CAD)  ซ่ึงเป็นโปรแกรมกราฟิกข้ึนสูงท่ีช่วยในการสร้าง  
และแกแ้บบ  มีลกัษณะเป็นสามมิติ  หรือการใชร้ะบบความจริงเสมือน (virtual  reality  systems)  ซ่ึง
เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาจากโปรแกรมแคด  มีลกัษณะโตต้อบได ้(interactive)  ในการสร้างภาพจ าลอง
ใกลเ้คียงกบัความจริง  มีประโยชน์ในดา้นการศึกษา  วิทยาศาสตร์  และธุรกิจ  หรือคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
วิเคราะห์การลงทุน (investment  workstations)  ซ่ึงเป็นพีซีท่ีมีความสามารถสูงใชว้ิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน 

 4.3  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเข้าถึงความรู้ทีป่รากฏ 

  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการเขา้ถึงความรู้ท่ีปรากฏมี  8  รูปแบบ  ดงัน้ี 

1) กรุ๊ปแวร์ (groupware)  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีออกแบบส าหรับกลุ่มคนในการแบ่งปันขอ้มูล  
ข่าวสาร  ท ากิจกรรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครือข่ายร่วมกนัได ้ เช่น  Lotus  Note,  Novell  Group  

Wise,  Microsoft  Exchange  เป็นตน้  ประกอบดว้ยฐานขอ้มูลท่ีสามารถท างานเอกสารร่วมกนั  ใช้
ก าหนดการ  ปฏิทิน  และ/หรือ  อีเมล  อภิปรายความคิดทางออนไลน์  และนดัหมายการประชุม  

2) อินเทอร์เน็ต (internet)  เป็นเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเช่ือมกนั  ท าให้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายส่ือสารท่ีใหญ่ท่ีสุด  และเป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่โลก  เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  สามารถเข้าถึงความรู้ท่ี
ตอ้งการผา่นเวบ็ไซต ์ ทั้งเวบ็ไซตฟ์รีและเวบ็ไซตท่ี์คิดค่าธรรมเนียม  
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3) โปรแกรมค้นหา (search  engines)  เป็นโปรแกรมช่วยในการคน้หาขอ้มูล  และความรู้
ท่ีตอ้งการจากอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการคน้หาจากฐานขอ้มูลความรู้ต่างๆ  ท่ีสนบัสนุน
การเติมเตม็ความรู้ในกระบวนการผลิต  และการจดัการความรู้ขององคก์รเสมือนจริง  

4) อินทราเน็ต  (intranet)  เป็นอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นองคก์ร  และมีการควบคุมการใชแ้ละ
มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงจากภายนอกองค์กร  ความรู้เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กรเสมือนจริง  ซ่ึงตอ้งมี
ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  

5) ไซต์ท่า (portals)  หมายถึง  เวบ็ท่ีรวบรวมลิงก์เวบ็ไซตแ์ละบทความต่าง  โดยการจดั
หมวดหมู่ให้ดูง่ายและมีหน้าท่ีน าพาผูช้มไปยงัเว็บหรือล้ิงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีขอ้มูลท่ีหลากหลายมากมายให้ไดค้น้หาตามความตอ้งการ  เช่น  web  board,  web  link,  

search  engine  เป็นตน้   
6) เคร่ืองมือการไหลของงาน (workflow  tools)  หมายถึง  การใชร้ะบบสารสนเทศมา

ช่วยในการท าให้ระบบการอนุมติัเอกสารต่าง ๆ  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เป็นกระบวนการท างานใน
องคก์รเสมือนจริง  สามารถท างานร่วมกนัได ้ และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีกลไก  การเตือน  การก าหนดเวลา
เก่ียวกบัปัญหาเพื่อป้องกนั  และเป็นแนวทางแกไ้ขในการปฏิบติังานขององคก์รเสมือนจริง  

7) เคร่ืองมือการท างานเสมือน (virtual  working  tools)  เป็นการใชค้วามรู้ความช านาญ
ของบุคคลในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัสามารถท างานร่วมกนับนเครือข่ายในลกัษณะท่ีเหมือนกบัองค์กร  
โดยสามารถใชง้านจากสถานท่ีอ่ืนไดโ้ดยทนัที  ซ่ึงไม่ตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญเดินทางไป  ณ  จุดนั้น  แต่ใช้
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือแทน  

8) การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning  tools)  เป็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้  และฝึกอบรมบุคลากรด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  ไดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา 

4.4  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ 

  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชค้วามรู้สามารถกระท าไดด้งัน้ี    

1)  เคร่ืองมือที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้กับสารสนเทศ (management  the  contents)  เป็น
การใชอิ้นทราเน็ต  หรือกรุ๊ปแวร์เขา้ถึงเครือข่ายและการใช้เอกสารร่วมกนัไดง่้าย และคน้หาขอ้มูลได้
รวดเร็ว  มี  3  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การรวบรวมสารสนเทศในเน้ือหาท่ีตอ้งการ  การจดัสารสนเทศในเน้ือหา
ท่ีตอ้งการ  การสืบคน้และการใชส้ารสนเทศ  

2) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (performance  Support  System : PSS)  เป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยใหง้านส าเร็จรวดเร็ว  เช่น  การท างานท่ีเก่ียวกบัภาษี  รายไดห้รือรายการท่ีตอ้งมีการจด
บนัทึกไว ้ ไดแ้ก่  ระบบเงิน  รายรับรายจ่ายขององคก์ร  เป็นตน้   
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3) คลังข้อมูล (data  warehouse)  เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งของ
ฐานขอ้มูลแปลงขอ้มูลเพื่อให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัเก็บ  และง่ายต่อการน าไปใช ้ และถูก
เก็บในฐานขอ้มูลของคลงัขอ้มูล  

4) การท าเหมืองข้อมูล (data  mining)  เป็นการคน้หาความรู้จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่  
รวมเทคนิคจากเคร่ืองมือต่าง ๆ  เขา้ไวด้ว้ยกนัเช่นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  การจดัการฐานขอ้มูล  
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  และการแสดงข้อมูลในลักษณะกราฟิก เช่น  การวิเคราะห์โรค  ธุรกิจ
ประกนัภยั  ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้  และธุรกิจอ่ืนๆ  เป็นตน้ 

 4.5  เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้โดยนัย 

 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชส้นบัสนุนการจดัการความรู้โดยนยั  สามารถท าไดด้งัน้ี 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail)  เป็นการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานส่ง
จดหมายเขา้มาใช้  สามารถแทรกขอ้มูลเอกสารประเภท  ไฟล์เสียง  รูปภาพ  หรือวีดิทศัน์  สามารถ
ท างานไดร้วดเร็ว  และส่งไปไดท้ัว่โลก 

2) การประชุมผ่านวิดีโอ (video  conferencing)  เป็นการใชว้ิดีโอในการติดต่อส่ือสาร  
และเป็นการติดต่อกนัระหว่างคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป  โดยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์  และมีกล้องถ่าย
วดีิโอเล็ก ๆ  และโปรแกรมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วเพียงพอ  

3) กระดานอภิปราย (discussion  boards)  มีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดการส่ือสารอยา่งไม่เป็น
ทางการ  ท าใหเ้กิดการร้องขอค าแนะน า  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ในหวัขอ้สนทนาท่ีสนใจ  

4) เคร่ืองมือสนับสนุนโครงการ (project  support  tools)  เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและทีมงาน  โครงการแบ่งแบ่งปันเอกสารและแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั  คล้ายกบั
ทีมงานโครงการทางไกล  เพื่อระดมสมองและสร้างทางเลือกในการใช้สารสนเทศหรือขอ้คิดตวัอย่าง
เคร่ืองมือสนบัสนุนโครงการ 

4.6  เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้ในการประมวลข้อมูล 

 การประมวลข้อมูลนั้นเน้นท่ีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการบันทึก  
อาจจะท าด้วยมือหรือใช้อุปกรณ์อตัโนมติัก็ได ้ ต่อจากนั้นขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเพื่อน าไป
ประมวล (Process)  ให้เป็นเอกสารธุรกิจ  จะท ารายงานหรือด าเนินการอ่ืนๆ  สุดแทแ้ต่ลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีเขา้สู่ระบบตวัอยา่งของระบบประมวลผล  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัระบบประมวลผลขอ้มูลนั้นไม่
ซบัซ้อน  เป็นเพียงระบบงานท่ีอาศยัระบบแฟ้มขอ้มูล  หรือฐานขอ้มูลท่ีดี  และมีโปรแกรมท่ีเหมาะสม
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เท่านั้น  จะมีขอ้ยกเวน้ก็  คือ  ระบบอาจจะใชอุ้ปกรณ์บนัทึกขอ้มูลแบบอตัโนมติัมาช่วยให้งานสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

 

5. ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ ามาใช้ในการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้ขององคก์รโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจดัการความรู้  ท าให้
เกิดประโยชน์ต่อระบบ  และมีความปลอดภยัของขอ้มูลส าคญัขององคก์ร  ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัดงัน้ี 

 5.1 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่จัดการความรู้ 

  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการความรู้  ท าให้เกิดการจดัการ
ระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการจดัการองค์กรอยา่งเหมาะสม  ถูกตอ้ง  ซ่ึงตอ้งมีการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศใหท้ างานอยา่งเป็นระบบดงัรูปท่ี  7.4  

 

 

รูปที ่7.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  และองคก์ร 

ทีม่า : สุขมุ เฉลยทรัพยแ์ละคณะ (2555) 

 

   จากภาพข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า  การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้
ก่อให้เกิดระบบการท างานและควบคุมการน าเขา้สารสนเทศ  เพื่อประกนัวา่ขอ้มูลน าเขา้ไดถู้กน าเขา้สู่
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ระบบอย่างถูกตอ้ง  มีการจดัเก็บ  และสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตสารสนเทศท่ีมีขอ
ใช้ได้ถูกแสดงผลให้แก่ผูข้อใช้สารสนเทศอย่างครบถ้วน  ตลอดจนการค านวณเป็นไปอย่างถูกตอ้ง  
ส่วนการควบคุมองค์ประกอบฮาร์ดแวร์  เพื่อป้องกนัความล้มเหลวในการท างานของฮาร์ดแวร์  เช่น  
การมีระบบตรวจสอบความผดิพลาดของฮาร์ดแวร์  เป็นตน้ 

  การแบ่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจดัการความรู้แบ่งได ้ 6  ลกัษณะ ดงัน้ี 
(บุญญลกัษม ์ ต านานจิตร, 2553 : 156-157) 

1) งานเอกสารเวิร์ดโพรเซสเซอร์  ส่ิงพิมพ์เอกสาร  เป็นงานท่ีมีการสร้างข้ึนทุกวนัและ
นบัวนัยิ่งสร้างข้ึนมาก  และใช้งานกนัตลอดเวลา  งานน้ีมีบทบาทส าคญัเพราะเก่ียวโยงกบัการท างาน
รายวนั  

2) งานอี บุ๊ก   อี ไ ลบรา รี   ปัจ จุบัน มีการจัดการเอกสารส่ิ งพิมพ์ใน รูปหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่การเก็บเอกสารแบบ Acrobat  แบบอีบุ๊ก  และ  XML  รวมทั้งการจดัเก็บเอกสาร
แบบรูปภาพหรือการเสนอเอกสารหนงัสือ 

3) ระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลข่าวสาร  ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลด าเนินการ  เช่น  ฐานขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ี  บุคคล  บริการ  การเงิน  และขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังานในองคก์ร  

4) เว็บ  การเก็บขอ้มูลจ านวนมากอีกวิธีหน่ึงคือ  การเก็บไวใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงเก็บ
ขอ้มูลไดง่้าย  รวดเร็ว  สามารถเก็บขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ  ทั้งมลัติมีเดีย  และขอ้มูลท่ีไม่มีรูปแบบ
หากพิจารณาตามทิศทางการพฒันาเทคโนโลยีเวบ็แลว้  เทคโนโลยีเวบ็ในยุคแรกมกัเน้นท่ีการจดัการ
ความรู้ท่ีชดัแจง้  โดยการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสาร  HTML  และฐานขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ป็น
หลกั  ในขณะท่ีเวบ็ยุคท่ี 2  มุ่งเนน้การจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลมากข้ึน  รูปแบบของการเขียนเวบ็
บล็อกและวิกิ  รวมทั้งเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในเวบ็ยุคถดัไปจะมุ่งเน้นท่ีการจดัการ
ความรู้เชิงความหมายมากยิ่งข้ึน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาโปรแกรมท่ีมีความชาญฉลาด (Intelligent  

Agents)  เพื่อมาช่วยในการปฏิบติังานและสืบคน้ขอ้มูลของผูใ้ชไ้ดดี้ยิง่ข้ึน  

5) อีเมล  เอฟทีพี (FTP)  เป็นขอ้มูลชนิดไฟล์ทรัพยากรโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็น
แหล่งเก็บขอ้มูลทั้งท่ีเป็นข้อมูลอีเมลส่วนตวั  อีเมลของหน่วยงาน  ขององค์กร  จึงมีการสร้าง  FTP  

Server  เพื่อเก็บขอ้มูลจ านวนมากและจดัการขอ้มูลท่ีเป็นแฟ้มไวใ้ชง้านร่วมกนั  

6) เว็บบล็อก (weblog)  เป็นเวบ็ไซต์ชนิดหน่ึงบนอินเทอร์เน็ต  แนวคิดของเวบ็บล็อก  
คือ  การให้สมาชิกขององค์กรได้เขียนความรู้ใส่เข้าไปในบนัทึก (blog)  ของตนเอง  โดยเล่า
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ประสบการณ์ต่าง ๆ  ความรู้เหล่าน้ีจะถูกเผยแพร่ไปยงัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ในองคก์รดิจิทลัผา่นหนา้หลกั
ของเวบ็  หรือจากการสืบคน้ของสมาชิกอ่ืนๆ   
 5.2 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

  การจดัการความรู้ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  นวตักรรม  โดยมีการน าเทคโนโลยีมา
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  แลกเปล่ียน  และเผยแพร่ความรู้ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาล
ต่อสังคมปัจจุบนัดงัน้ี 

1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร  

2) ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา  ในกรณีท่ีบุคลากรเกษียณอายุ  ลาออก  หรือ
เสียชีวติ  

3) เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและความอยูร่อด  

4) เป็นการลงทุนในตน้ทุนมนุษยใ์นการพฒันาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ีได้
เรียนรู้มาให้กบัคนอ่ืนๆ  ในองค์กร  และน าความรู้ไปปรับใช้กบังานท่ีท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน  เป็นการพฒันาคนและพฒันาองคก์ร  

5) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็วและดีข้ึน  
เพราะมีสารสนเทศ  หรือแหล่งความรู้เฉพาะท่ีมีหลกัการ  เหตุผล  และน่าเช่ือถือช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ  

6) ผูบ้งัคบับญัชาสารถท างานเช่ือมโยงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน  ช่วย
เพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน  

7) เม่ือพบขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังาน  ก็สามารถหาวธีิแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

8) แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน  ซ่ึงเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินคา้และ
บริการจากความรู้ท่ีมี  เพื่อเพิ่มคุณค่า  และรายไดใ้หก้บัองคก์ร  

9) เพื่อการสร้างสรรคแ์ละบรรลุเป้าหมายของจิตนาการท่ียิง่ใหญ่  

10) เปล่ียนวฒันธรรมจากวฒันธรรมอ านาจในแนวด่ิงไปสู่วฒันธรรมความรู้ใน
แนวราบ  ทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกนั 

  การจดัการความรู้ตอ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้  สามารถแปลความหมายและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องคก์รจึงตอ้งพยายามรักษา  พฒันาคนท่ีมีความรู้  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้  เน่ืองจากการท าให้ทุกคนในองค์กรมีแหล่งความรู้ท่ีสามารถ
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เขา้ถึงไดง่้าย  และแบ่งปันความรู้กนัไดอ้ย่างเหมาะสม  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานเพิ่ม  
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 

 

6. บทสรุป 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มีบทบาทในการจดัการองค์ความรู้ขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก 
เร่ิมตั้งแต่มีบทบาทในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ จนกระทัง่กลายเป็นองค์ความรู้ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์ร  การจดัการสารสนเทศ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
ตามตอ้งการ มี 5 ขั้นตอน คือ การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บสารสนเทศ การส่งออก
หรือการแสดงผล และการส่ือสารสารสนเทศ  โดยท่ีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
นั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ระบบประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศส านกังานหรือ
ระบบส านกังานอตัโนมติั ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ และระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร  ในส่วนของสถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้มีความส าคญัคือ ช่วยให้
เขา้ใจประเภทของเทคโนโลยีแต่ละระดบั เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัการจดัการความรู้ของ
แต่ละองคก์ร ซ่ึงสถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน บริการความรู้ และบริการประสานผูใ้ชก้บัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ  ส าหรับรูปแบบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการความรู้เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 

ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและจัดการความรู้ท่ีปรากฏ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ในการสร้างความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขา้ถึงความรู้ท่ีปรากฏ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการประยุกตใ์ชค้วามรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการจดัการความรู้โดยนยั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการประมวลขอ้มูล  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การจดัการความรู้ของ
องคก์รจะเกิดประโยชน์ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลส าคญั 
เพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจและการด าเนินงาน ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์รต่อไป  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงบอกความหมายของค าวา่  สารสนเทศ (information)  พอสังเขป 

2. จงบอกความหมายของค าวา่  ความรู้ (knowledge)  มาพอสังเขป  
3. จงบอกความหมายของค าวา่  ปัญญา (wisdom)  มาพอสังเขป 

4. การจดัการสารสนเทศเพื่อให้ไดส้ารสนเทศตามความตอ้งการและมีคุณภาพ  มีก่ีขั้นตอน  อะไรบา้ง 

5. วธีิการประมวลผลขอ้มูล  (data  processing)  มีก่ีวธีิ  อะไรบา้ง 

6. ใหว้าดวงจรระบบประมวลผลรายการต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามา 

7. สถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้ประกอบดว้ยก่ีส่วน  อะไรบา้ง  อธิบายพอสังเขป 

8. ใหร้ะบุประโยชน์ของการจดัการความรู้  จ  านวน 5 ขอ้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ 8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการฝึกอบรมและการศึกษา 

1.1 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  
1.2 การศึกษาทางไกล  

1.3 เครือข่ายการศึกษา 

1.4 การใชง้านในหอ้งสมุด  

1.5 การใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ  

1.6 การใชง้านประจ าและงานบริหาร 

2. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัสังคม 

2.1 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานสาธารณสุข 

2.2 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

2.3 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานบริการสังคม 

3. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกิจ 

3.1 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   
3.2 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

4. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัภาครัฐ 

4.1 ผูรั้บบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

4.2 การใหบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ 

5. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานอุตสาหกรรม 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการสร้างนวตักรรม 

7. บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  การศึกษาทางไกล  เครือข่ายการศึกษา  การใช้งาน
ในหอ้งสมุด  การใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ  และการใชง้านประจ าและงานบริการได ้

2. อธิบายการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัสังคมได ้

3. อธิบายการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกิจได ้

4. อธิบายการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบัภาครัฐได ้

5. อธิบายการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานอุตสาหกรรมได ้

6. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการสร้างนวตักรรมได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ผูส้อนถามค าถาม และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการโดยท าใบงานท่ี 4 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยต ์ (ต่อ)  
3. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง การใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยต ์   
 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงาน 

 

การประเมินผล 

4.1 ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

4.2 ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

4.3 ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่8 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ 

 

บทน า 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมในขณะน้ีเปรียบเสมือนกบัคล่ืนท่ีติดตามกนัมาท่ีเรียกวา่  คล่ืนลูกท่ี
สาม  คือ เนน้เทคโนโลยีระดบัสูงและปฏิเสธอุตสาหกรรม (Highly  Technology  and  Anti-Industrial  

Civilization)  โดยน ามนุษย์เขา้สู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  มีวงจรไฟฟ้าเป็นปัจจยัส าคญั  
อุตสาหกรรมทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัอย่างรวดเร็ว  จนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ีส่ีของโลกรองจากเหล็ก  รถยนต ์ และเคมีภณัฑ์  มีการพฒันาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง
เป็นแบบกระเป๋าห้ิว  (Notebook  Computer)  คอมพิวเตอร์มีราคาถูกจนสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์มากข้ึนตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรม  จนถึงระดับบุคคล  มีการใช้คอมพิวเตอร์  ส่วนบุคคล
เช่ือมต่อกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ธนาคาร  ร้านคา้  หน่วยราชการหรือท่ีบา้น     
ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ระบบโทรศพัท์เปล่ียนเป็นระบบใยแก้วน าแสง (Fiber  

Optic)  โดยน ามาใชแ้ทนระบบเส้นลวดทองแดง  ท าให้การส่ือสารขอ้มูลท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และรับส่ง
ขอ้มูลในคราวเดียวกนัอย่างมากมาย ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ในงานดา้น
ต่างๆ  อยา่งมีประสิทธิผลมากมายหลายดา้น   
 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการฝึกอบรมและการศึกษา 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษานั้น  มีแนวทางการใช้มากมายแต่ท่ีใช้กนั
โดยทัว่ไปมีอยู ่ 6  ประเภท  (ครรชิต  มาลยัวงศ,์ 2540 : 14-21)  

1.1 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็นการน าเอา

ค าอธิบายบทเรียนมาบรรจุไวใ้นคอมพิวเตอร์  แล้วน าบทเรียนนั้นมาแสดงแก่ผูเ้รียน  เม่ือผูเ้รียนอ่าน
ค าอธิบายนั้นแล้ว  คอมพิวเตอร์ก็จะทดสอบความเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่  หากไม่ถูกตอ้งมีวิธีการ
อธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมให้เขา้ใจมากข้ึนแลว้ถามซ ้ าอีก  ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาถึงระดบัใช้ส่ือประสม  
และใชเ้ทคนิคต่างๆ  เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน 
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1.2 การศึกษาทางไกล 

  เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาทางไกลมีหลายแบบ  ตั้งแต่แบบง่ายๆ  เช่น  
การใชว้ทิย ุ โทรศพัท ์ ออกอากาศให้ผูเ้รียนศึกษาเอง  ตามเวลาท่ีออกอากาศไปจนถึงการใชร้ะบบแพร่
ภาพผา่นดาวเทียม (Direct  To  Home : DTH)  หรือการประยุกตใ์ชร้ะบบประชุมทางไกล (Video  

Teleconference)  โดยให้ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถส่ือสารถึงกนัไดท้นัทีเพื่อสอบถามขอ้สงสัยหรือ
อธิบายค าสอนเพิ่มเติม 

1.3 เครือข่ายการศึกษา 

  เป็นการจดัท าเครือข่ายการศึกษา  เพื่อให้ครู  อาจารย ์ และนกัเรียนนกัศึกษามีโอกาสใช้
เครือข่ายเพื่อเสาะแสดงหาความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายในโลก  และใชบ้ริการต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษา  เช่น   บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Mail : E-mail)  การเผยแพร่  และคน้หา
ขอ้มูลในระบบเวิลด์ไวด์เวบ็ (World  Wide  Web)  ซ่ึงในปัจจุบนัมีเครือข่าย  สคูลเน็ต (SchoolNet)  ท่ี
เนคเทคไดส่้งเสริมให้เกิดข้ึนและมีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการน้ีประมาณ  4393  โรงเรียน  (พ.ศ. 2545)  
และยงัมีเครือข่ายกาญจนาภิเษกท่ีจดัท าข้ึน  เพื่อเป็นการกระจายความรู้ให้กบัประชาชนโดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชส้ารสนเทศแต่อยา่งใด 

1.4 การใช้งานในห้องสมุด 

  ปัจจุบันห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเกือบทุกแห่งได้น าเอาเทคโนโลย ี 
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบริการในลกัษณะ
เครือข่าย  เช่น  โครงการ PULINET (Provincial  University  Library  Network)  และโครงการ  
THAILINET  (Thai  Library  Network)  การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นห้องสมุด  ท าให้ผูใ้ช้
ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน  เช่น  บริการยมืคืน  การคน้หาหนงัสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพต่์างๆ  ท่ีตอ้งการได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

1.5 การใช้งานในห้องปฏิบัติการ 

  มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานในห้องปฏิบติัการ  ร่วมกบัอุปกรณ์
อ่ืน ๆ  เช่น  การจ าลองแบบ  การออกแบบวงจรไฟฟ้า  การควบคุมการทดลอง  ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัใน
ปัจจุบนัต่างผนวกความสามารถของเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไปดว้ยแทบทั้งส้ิน 

1.6 การใช้งานประจ าและงานบริหาร 

  การใช้งานประจ าและงานบริหาร  เป็นงานในองค์กรท่ีตอ้งใช้ความรวดเร็วในการจดัเก็บ
และการสืบคน้  เช่น  การจดัท าทะเบียนประวติัของนกัเรียน  การเลือกเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การ
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แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การแนะแนวอาชีพ  และศึกษาต่อ  ขอ้มูลผูป้กครอง  หรือขอ้มูลครู  ซ่ึง
การมีขอ้มูลดงักล่าวท าให้ครูอาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างดี  รวมทั้งครูอาจารย์
สามารถพฒันาตนเองไดสู้งข้ึน 

 

2. การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัสังคม 

 2.1 การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานสาธารณสุข 

  งานด้านการสาธารณสุขสามารถน ามาประยุกต์ได้หลายด้านดังน้ี (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม  ราชกุมารี, 2538  : 22-23)  

  2.1.1 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  (Hospital  Information  System : HIS)  

  เป็นระบบท่ีช่วยด้าน  Patient  record  หรือเวชทะเบียน  ระบบข้อมูลยา  การ
รักษาพยาบาลการคิดเงิน  มีลกัษณะแบบจุลภาค  แต่สามารถขยายเป็นระดบัมหภาคไดเ้ม่ือโรงพยาบาล  
ทัว่ประเทศแลกเปล่ียน  และส่งเวชระเบียนผา่นระบบโทรคมนาคมเป็นโทรเวชกลายๆ  ได ้

  2.1.2 ระบบสาธารณสุข 

  ใชใ้นการดูแลป้องกนัโรคระบาดในทอ้งถ่ิน  เช่น  เม่ือมีผูป่้วยอหิวาตกโรค  ในหมู่บา้น
แพทยแ์ละสาธารณสุขอ าเภออาจตรวจคน้ไดว้า่ผูป่้วยมาจากต าบลอะไร  มีประชากรก่ีคน  เป็นชายหญิง  
เด็ก  เท่าไร่เพื่อจะไดจ้ดัหาวคัซีนไปฉีดป้องกนัไดท้นัที  ระบบท านองน้ีอาจขยายไปสู่ระบบอ าเภอและ
จงัหวดั 

  2.1.3 ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert  System)  

  เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรคระบบท่ีมีช่ือเสียงเม่ือสิบปีเศษมาน้ี  คือระบบ  
Mycin  ของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  และเร่ิมมีผูน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืน ๆ  มากข้ึน  เลยไปถึงเร่ือง
โรคพืชและสัตว์  หลักการท่ีใช้  คือ  เก็บข้อมูลต่างๆ  ไวใ้ห้ละเอียด  แล้วใช้หลักปัญญาประดิษฐ ์ 
(Artificial  Intelligence : AI)  มาช่วยวิเคราะห์  เป็นแนวคิดในการท าให้คอมพิวเตอร์ท างานไดเ้หมือน
คน  ระบบน้ีจะช่วยอนามยัต าบลในการวินิจฉัยโรคยากได้  ให้คนท่ีมีความรู้ปานกลางพอสมควร
สามารถท่ีจะวินิจฉยัโรคได ้ เป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีเพิ่มจาก  Tele-Medicine  ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตวัจริงตอ้งมา
ให้ค  าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจอวยัวะภายในมนุษย์  ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียกว่า  
Computer  Tomography  เป็นเคร่ืองมือส าคญั  ในการตรวจและอ่านผลการตรวจ  นอกจากน้ีระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นระบบท่ีช่วยให้นักเรียนแพทยแ์ละแพทย์ได้ใช้สารสนเทศท่ีทนัสมยั  ตรงตามความ
ตอ้งการซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการเรียนและการวินิจฉยัโรค 
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2.2  การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

  2.2.1 กระทรวงวฒันธรรม 

   การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กบังานดา้นต่าง ๆ  กระทรวงวฒันธรรม  
ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการดูแลงานด้านการศาสนาและศิลปวฒันธรรมของชาติ   ได้มีการวางแผน
ยทุธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารข้ึนเพื่อใชส้ าหรับพฒันางานดา้นการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมงานของกระทรวงฯ  ใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน  โดยก าหนดเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  ส านกังานปลดักระทรวงและส านกังานรัฐมนตรี  พ.ศ. 2552-2556  ดงัน้ี 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลักดันให้ระบบศูนย์ข้อมูลกระทรวงวฒันธรรมเพื่อเป็นศูนย์
ขอ้มูลกลางองคค์วามรู้ดา้นศาสนา  ศิลปะ  และวฒันธรรมของชาติโดยก าหนดเป็นหน่วยบูรณาการและ
เผยแพร่องคค์วามรู้  ผา่นแผนท่ีองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม  3  กลุ่ม  (บุคคล  สถานท่ี  และขอ้มูล)  3 มิติ  
เวลา  (ขอ้มูลในปัจจุบนั  ขอ้มูลร่วมสมยั  และขอ้มูลประวติัศาสตร์หรืออดีต) 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2  สร้าง  สะสม  และจดัใหมี้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จดัท าขอ้มูลในรูปแบบ  national  digital  archives  ส าหรับสนบัสนุนงานหอสมุด  พิพิธภณัฑ์  หอ
จดหมายเหตุ  และหอศิลป์ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจัดเก็บค้นหาและให้บริการข้อมูลได้ตาม
มาตรฐานสากล  โดยด าเนินการพฒันาระบบ eArchieves,  eLibrary,  และ  eMuseum 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างกลไกในการพฒันาระบบจดัเก็บทะเบียนขอ้มูลส าคญัด้าน
ศิลปวฒันธรรมและขอ้มูลเชิงลึกทางวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม  พอเพียง  ต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ  โดยท าการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหลักและระบบฐานข้อมูลหลักของ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  กรมการศาสนา  กรมศิลปากร  ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สถาบนัฑิตพฒันศิลป์ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บูรณาการกิจกรรมการพฒันาส่ือและเน้ือหาด้านวฒันธรรม 
(Cultural  digital  content)  ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติเพื่อสนบัสนุนการอนุรักษ ์ รักษา  
สืบทอด  ปกป้อง  เชิดชูคุณค่าวฒันธรรมของชาติและความหลากหลายของวฒันธรรม  ตลอดจน
ใหบ้ริการประชาชน 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  พฒันาเครือข่ายประชาคมออนไลน์ (Online  social  network)  เพื่อ
เฝ้าระวงัภยัคุกคามทางวฒันธรรมอยูใ่นสังคมแบบออนไลน์  และดูแลความเหมาะสมของส่ือและเน้ือหา
ออนไลน ์
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   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ใช้  ICT  เป็นเคร่ืองมือหลักในการพฒันาสังคมแห่งความคิด
สร้างสรรค ์ (creative  society)  เพื่อน าประเทศสู่การพฒันาเศรษฐกิจแห่งความคิดสร้างสรรค ์ (Creative  

economy)  ท าการจดัท าเป็นเวบ็ไซต ์ 4  ภาษา  ไดแ้ก่  องักฤษ  สเปน  ญ่ีปุ่น  และ  จีน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 7  พ ัฒนากลไกและช่องทางการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนและสนับสนุนการท างานของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเต็มท่ีในทุกองค์กรของ
กระทรวง 

  ตวัอยา่งบริการดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

   1) ขอ้มูลกลางทางวฒันธรรม  รวบรวมขอ้มูลเป็น  4  หมวด  ไดแ้ก่  บุคคล  และ/
หรือ  องค์กรทางวฒันธรรม  ส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม  โบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  วิถีชีวิต  และ  
สถานท่ีทางวฒันธรรม  โดยแบ่งออกตามภูมิภาคดว้ย 

   2) บริการรับค าร้องและใหบ้ริการงานดา้นภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 
   3) บริการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นศาสนาของกรมศาสนา 

   4) บริการขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมและงานแสดงดา้นวฒันธรรม  สุนทรีย ์ คีตศิลป์  
ของกรมศิลปากร  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  และสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ 

   5) บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งบูรณาการ 

   6) บริการขอ้มูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

   7) บริการขอ้มูลเก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลมรดกโลก 

   8) โปรแกรมพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  และศพัทบ์ญัญติัทาง
วชิาการ  19  สาขา 

  2.2.2  พระไตรปิฎกภาษาบาล ี ฉบับคอมพวิเตอร์  

   พระไตรปิฎก  ฉบบัคอมพิวเตอร์ (BUDSIR : DUDdhist  Scriptures  Information  

Retrieval)  ไดรั้บการพฒันาโดยมหาวิทยาลยัมหิดล  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2531  โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
เพื่อมุ่งพฒันารูปแบบการสืบคน้ขอ้มูลส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาพระไตรปิฎกและคมัภีร์ต่างๆ  ไดอ้ยา่ง
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอ้ง  โปรแกรมดงักล่าวไดร้วบรวมพระไตรปิฎกฉบบับาลี  อกัษรไทย  45  เล่ม  
พระไตรปิฎกฉบบับาลีอกัษรโรมนั  45 เล่ม  พระไตรปิฎกฉบบัแปลเป็นภาษาไทย  45  เล่ม  อรรถกถา
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และคมัภีร์อ่ืน ๆ  ฉบบับาลีอกัษรไทย 70 เล่ม  อรรถกถาและคมัภีร์อ่ืน ๆ  ฉบบับาลีอกัษรโรมนั  70 เล่ม  
และภาษาเทวนาครีและสิงหล 

2.3 การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดล้อม 

 ส่ิงแวดล้อมถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าท่ีต้องดูแลรักษาให้คงไว้  การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนบัสนุนงานการดูแลรักษา  และบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทมาก
ข้ึนโดยเฉพาะกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงคือ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงลอ้ม  ซ่ึงไดมี้
การวางแผนยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงฯ  รวมทั้งการจดัท า
เวบ็ไซตใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นช่องทางในการส่ือสารและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัประชาชน 

  ขอ้มูลท่ีบริการแก่ประชาชน  ไดแ้ก่  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2555) 

1) ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ของกระทรวงฯ  น าเสนอ  ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 

2) ศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ทรัพยากรน ้ าของกรมทรัพยากรน ้ า  ซ่ึงให้บริการข้อมูล
เก่ียวกบั  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและเส้นทางพายุ  แผน่ท่ีอากาศ  แผนท่ีดา้นทะเล  แผนท่ีแสดงปริมาณ
ฝน  รายงานผลของเรดาห์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา  รายงานผลของเรดาห์ตรวจอากาศของ
ส านกังานฝนหลวง  สภาพน ้ าฝนและน ้ าท่า  ปริมาณน ้ าฝนรายวนั  ระดบัน ้ าและปริมาณน ้ าแม่น ้ าโขง
สภาพและปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าและแผนท่ีน ้าบาดาล 

3) สารานุกรมสัตว ์ เป็นบริการขององค์การสวนสัตว ์ ให้ความรู้เก่ียวกบัสัตวช์นิดต่างๆ  
แบ่งออกเป็นหมวด  ไดแ้ก่  สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  สัตวเ์ล้ือยคลาน  สัตวส์ะเทิ้นน ้ าสะเทิ้นบก  สัตวปี์ก  
สัตวน์ ้า  สัตวอ่ื์นๆ  นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษส์ัตวใ์นประเทศไทย 

4) บริการสืบคน้พนัธ์ุไม ้ เป็นระบบสืบคน้ขอ้มูลพนัธ์ุไมข้ององค์การสวนพฤกษศาสตร์
โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิเล่ม 1-7  และ
หนงัสือพรรณไมน้ ้าบึงบอระเพด็  แนะน าพนัธ์ุไมท่ี้น่าสนใจ  บริการตอบค าถามทางพฤกษศาสตร์ 

5) ฐานขอ้มูลด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงฯ  ประกอบด้วย  กฎหมายของกรม
ทรัพยากร  กรมควบคุมมลพิษ  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กรมทรัพยากรน ้ า  กรมทรัพยากรน ้ า
บาดาล  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช  กรมป่าไม้  และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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  6) แผนแม่บทโครงการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2555-2559  และแผนบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งขอ้มูลโครงสร้าง
สารสนเทศของกระทรวงฯ  ดว้ย 

2.4 การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานบริการสังคม 

  การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ  ได้มีการให้บริการสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Services) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และหน่วยงานต่างๆ  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการความรู้และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบถึงสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการท่ีประชาชนไดรั้บจากภาครัฐ  บริการสารสนเทศต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถติดตามไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น   

6) ระบบการจดัหางานของบณัฑิต 

7) ระบบแจง้เบาะแสผูป้ระสบภยัทางสังคม 

8) ระบบจดัหางานส าหรับผูส้มคัรงานและผูว้า่จา้ง 

9) ระบบบริการแจง้เหตุสาธารณภยัเพื่อประชาชน 

10) ระบบบริการขอ้มูลและประวติัการประกนัสังคมส าหรับประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

11) ระบบบริการตรวจสอบสิทธิประกนัสุขภาพผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

12) ระบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคมอยา่ง
บูรณาการ 

13) ระบบแจง้เบาะแสเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

14) ขอ้มูลสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐ 

15) ขอ้มูลสวสัดิการสังคมของไทย 

16) ฐานขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

17) ระบบแจง้ขอ้มูลการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
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3. การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกจิ 

3.1 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  หรือ  electronic  commerce (e-commerce)  คือ  การท าธุรกรรม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในทุกช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  การซ้ือขายสินเคา้และบริการ  การ
โฆษณา  ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์  โทรทัศน์  วิทยุ  รวมถึงอินเทอร์เน็ต  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ค่าใชจ่้าย  และเพื่อประสิทธิภาพขององคก์รโดยการลดบทบาทขององคป์ระกอบทางธุรกิจ  เช่น  ท่ีตั้ง  
อาคารประกอบการ  คลังสินค้า  ห้องแสดงสินค้า  รวมถึงพนักงานขาย  พนักงานแนะน าสินค้า  
พนกังานตอ้นรับ  เป็นตน้  จึงลดขอ้จ ากดัของระยะเวลาลงได ้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, 2555)   

  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  หรือ electronic  business  หมายถึง  การแปลงกระบวนการหลกั
ของธุรกิจให้สามารถด าเนินการโดยผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางธุรกิจ  
การคา้ขาย  การติดต่อประสานงาน  งานธุรการต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในส านกังาน  และการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ซ่ึงมีความหมายรวมถึงการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของธุรกิจดว้ย 

  ในปัจจุบนัการด าเนินพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเร่ิมไดรั้บการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย  และกระจายไปสู่ธุรกิจต่างๆ  มากข้ึน  โดยทางภาครัฐไดอ้อกกฎหมายคุม้ครองข้ึนเพื่อดูแล
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึน  คือ  พระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 
2544  ซ่ึงให้ความคุม้ครองทั้งการท านิติกรรม  ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  การ
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นจะตอ้งติดต่อส่ือสารกนัทางอินเทอร์เน็ต  จึงท าให้มี
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดอนัตรายจากภยัคุกคามต่าง ๆ  ต่อการรับส่งขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดังนั้ นการรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์จึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง  ปัจจุบนัมีวิธีการรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์อยู่
หลายวธีิ  ดงัน้ี 

1) ความปลอดภัยในการซ้ือขายหรือการให้บริการ  เช่น  secure  sockets  layer (SSL), 

secure  electronic  transactions  (SET),  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  ลายมือช่ือดิจิทลั  การใชร้หสัผา่น  

2) ความปลอดภัยในองค์กร  โดยการป้องกนัระบบของเคร่ืองแม่ข่าย  เช่น  การใชไ้ฟร์
วอลล ์ การเขา้รหสั  เพื่อป้องกนัการเขา้สู่ระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  การใชซ้อฟตแ์วร์ก าจดัไวรัส  
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3) ความปลอดภัยของลูกค้า  ควรเลือกใชเ้วบ็บราวเซอร์ท่ีมีการรักษาความปลอดภยัท่ีดี
พอ  ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ผูอ่ื้นทราบ  การเขา้เวบ็ไซต์ท่ีมีการเขา้รหัสขอ้มูลบตัรเครดิตดว้ย  
secure  HTTP  และ  secure  sockets  layer  (SSL)  โดยสังเกตจากเคร่ืองหมาย  “https://” หรือสังเกต
จากเคร่ืองหมายแม่กุญแจบริเวณเมนูบาร์ หรือดา้นล่างขวามือของจอคอมพิวเตอร์ 

 

 

รูปที ่ 8.1  ตวัอยา่งของเวบ็ไซตก์ารท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ทีม่า : www.ebay.com 

3.2 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์  
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic  marketing (e-Marketing)  หรือ  การตลาด

อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ท่ี
ทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้านเขา้มาเป็นส่ือกลาง  ไม่วา่จะเป็น  คอมพิวเตอร์  โทรศพัท ์ หรือ  เคร่ือง
พีดีเอ  ท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้ด้วยกนัดว้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกบัวิธีการทางการตลาด  การ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอยา่งลงตวักบัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร
อยา่งแทจ้ริง  (ภาวธุ  พงษว์ทิยภานุ  และ  สุธน  โรจน์อนุสรณ์, 2551) 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน  e-Marketing  ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี  

1) ก าหนดวัตถุประสงค์  เช่น  เพื่อสร้างยอดขาย  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์  เพื่อให้บริการ
และเพื่อสนบัสนุนการขาย  การสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั  การรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนั  การสร้าง
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายดว้ยวิธี  5W + 1H  
คือ  Who (ใคร)  What (อะไร)  Where (ท่ีไหน)  When (เม่ือไหร่)  Why (ท าไม)  และ How (อยา่งไร)  
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2) วางแผนงบประมาณ  เป็นการประเมินจ านวนเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  รวมถึง
การวางแผนการตลาดให้อยู่ภายใตง้บประมาณท่ีก าหนดไว ้ ตวัอย่างวิธีการจดัท างบประมาณ  ไดแ้ก่  
การจัดท างบประมาณตามสัดส่วนการขาย  การจัดท างบประมาณตามสภาพตลาด  การจัดท า
งบประมาณตามวตัถุประสงค ์ การจดัท างบประมาณตามเงินทุน  

3) ก าหนดแนวความคิดและรูปแบบ  การหาจุดขายและลูกเล่น  โดยการสร้างสรรค์
แนวคิดท่ีแปลกใหม่เพื่อสร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างให้กบัเวบ็ไซต์ของธุรกิจ  และสร้างความเป็น
เอกลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์ เช่น  การใชสี้สัน  การวางรูปแบบโครงร่างของหนา้เวบ็  การก าหนดเน้ือหาใน
เวบ็ไซต ์ 

4)  การวางแผนกลยุทธ์ ส่ือ และช่วงเวลา  การท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ดา้นออนไลน์ท่ีเหมาะสม  เช่น  การโฆษณาผา่นหนา้เวบ็ไซต์ในรูปแบบต่างๆ  
การตลาดผา่นระบบคน้หา  การตลาดผา่นอีเมล์  การตลาดผา่นเวบ็บล็อก  การตลาดผา่นเครือข่ายสังคม  
โดยตอ้งมีเทคนิคในการเลือกลงโฆษณาในเวบ็ไซตใ์ห้ไดผ้ล  เช่น  ควรเลือกโฆษณากบัเวบ็ท่ีมีผูเ้ขา้ชม
มากๆ  เลือกลงโฆษณาท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหายของเราและของเว็บไซต์  ควรเลือกลงโฆษณาหลายๆ 
เวบ็ไซต ์ ท าแบนเนอร์โฆษณาหลายรูปแบบ  

5)  ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้  ควรหมัน่ตรวจความพร้อม  ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการ  โดยมีเทคนิคการเตรียมตวัก่อนท าการประชาสัมพนัธ์หรือด าเนินกลยทุธ์ของเวบ็ไซต ์  

6) การวัดผลและประเมินผลลัพธ์   โดยดูผลลัพธ์ท่ีออกมาเพื่อวดัผลความส าเร็จของ
แผนงานท่ีวางไว ้ สามารถประเมินได้จากหลายปัจจยั  เช่น  การเติบโตของยอดขาย  ส่วนแบ่งทาง
การตลาด  ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ  ก าไรท่ีตั้งเป้าไว ้ สถิติการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์

 

4. การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัภาครัฐ 

ในปัจจุบนั มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รของรัฐ เพื่อ
พฒันาระบบการบริหารจดัการ และระบบการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้  ซ่ึงจะท าให้ภาคเอกชนและประชาชนไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง 

ทุกเวลา เป็นธรรม และเป็นการกระตุน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในภาคเอกชนและ
ประชาชน เพื่อน าประเทศกา้วเขา้สู่การแข่งขนัในเวทีโลก  ซ่ึงวิธีการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ท่ี
เนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารน้ี เรียกวา่  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)   
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ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ย ัง ถือว่า เ ป็นกลไกท่ี เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญัต่อการพฒันากลยุทธ์ของประเทศในการกา้วเขา้สู่ e-Thailand อีกดว้ย ซ่ึงในการ
สร้างระบบดงักล่าว ภาครัฐจะตอ้งเตรียมการรองรับโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร   ปรับปรุง
ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการให้มีความสอดคล้องกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนบัสนุน
การปรับปรุงทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัราชการ ในการพฒันาระบบราชการในปัจจุบนั  ภาครัฐไดมี้การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการ และวิธีการการท างานของหน่วยงานต่างๆ แลว้ โดยเฉพาะในงานดา้นการ
ใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการแก่ประชาชน หรือการบริการระหวา่งหน่วยงานราชการดว้ยกนัเอง 

4.1 ผู้รับบริการรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 

ผูรั้บบริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) รัฐ กับ ประชาชน (G2C) เป็นการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนโดยตรง ประชาชนจะ
สามารถด าเนินธุรกรรมโดยผา่นเครือข่ายสารสนเทศของรัฐ เช่น การช าระภาษี การจดทะเบียน การจ่าย
ค่าปรับ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแทนประชาชนกับผู ้
ลงคะแนนเสียง และการคน้หาขอ้มูลของรัฐท่ีด าเนินการใหบ้ริการขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2) รัฐ กบั เอกชน (G2B) เป็นการใหบ้ริการของรัฐต่อภาคธุรกิจเอกชน โดยท่ีรัฐจะอ านวย
ความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขนักันด้วยเครือข่ายความเร็วสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น การจดทะเบียนทางการคา้ การ
ลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน การจดัซ้ือจดัจา้งทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกและน าเขา้ การช าระ
ภาษี  และการช่วยเหลือผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก  

3) รัฐ กับ รัฐ (G2G) เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานของหน่วยราชการ  ซ่ึงเดิม
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัดว้ยกระดาษและลายมือช่ือ ไปเป็นการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นขอ้มูลในการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและ
ลดระยะเวลาในการส่งเอกสาร และขอ้มูลระหวา่งกนั นอกจากนั้นยงัเป็นการบูรณาการ การให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การเช่ือมต่อโครงข่ายสารสนเทศเพื่อเอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกนั 

(Collaboration) และการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั (Government Data Exchange) ทั้งน้ี รวมไปถึง
การเช่ือมโยงกบัรัฐบาลของต่างชาติและองค์กรปกครองทอ้งถ่ินด้วย  ระบบงานต่างๆ ท่ีใช้ในเร่ืองน้ี 
ไดแ้ก่ ระบบงาน Back Office ท่ีมีอยู ่11 ระบบ เช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบญัชีและ
การเงิน ระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นตน้  

4) รัฐ กบั ข้าราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) เป็นการให้บริการท่ีจ าเป็นของพนกังาน
ของรัฐ (Employee) กบัรัฐบาล โดยการสร้างระบบเพื่อช่วยให้เกิดเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน
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และการด ารงชีวติ เช่น ระบบสวสัดิการ ระบบท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และขอ้บงัคบัในการปฏิบติัราชการ 
ระบบการพฒันาบุคลากรภาครัฐ เป็นตน้ 

4.2 การให้บริการรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ 

ปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ท่ีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หรือระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ แก่
ประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) ระบบทะเบียนราษฎร กรมการปกครองไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์www.khonthai.com (คนไทย
ดอทคอม) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกบัระบบทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนราษฎร ทะเบียน
ครอบครัว  เป็นตน้  ในเวบ็ไซตน้ี์มีการลงทะเบียนเพื่อขอใช ้E-mail โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ  รวมทั้ง
ลงทะเบียนขอรหสั Pin code เพื่อใชต้รวจสอบขอ้มูลดา้นการทะเบียนของผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้  

2) ระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ หลงัจากท่ีไดมี้การอนุมติัจดัท าโครงการ e-Citizen 

ในปี พ.ศ.2547 ขา้ราชการไทยจะเป็นกลุ่มแรกท่ีจะใช้บตัรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะบตัร
สมาร์ตการ์ดโดยบตัรน้ีจะเป็นทั้งบตัรประชาชนและบตัรประกนัสังคมในบตัรเดียวกนั และในอนาคต
จะสามารถใชเ้ป็นบตัรติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดอี้ก คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 4-5 ปี หลงัจากเร่ิม
ด าเนินการ ประชาชนทั้งประเทศจะเขา้สู่ระบบบตัรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

3) ระบบภาษีเงินได้ กรมสรรพากรไดท้ าโครงการ TIN Online (Tax ID Number Online) 

เพื่อลดความซ ้ าซอ้น ของหมายเลขผูเ้สียภาษีโดยสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้มีเครือข่ายทัว่ประเทศ และ
มีการออกหมายเลขผูเ้สียภาษี On-line ในเครือข่ายทัว่ประเทศได ้ซ่ึงท าให้สามารถตรวจสอบไดว้า่ผูข้อ
เคยมีเลขประจ าตวัมาก่อนหรือไม่ 

4) ระบบภาษีศุลกากร กรมศุลกากรไดน้ าระบบ EDI (Electronic Data Interchange) เขา้มา
ช่วยในการบริการ เช่น ในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เอกสารจ าพวกใบสั่งซ้ือ ใบเสนอราคา ใบก ากบั
สินคา้ ฯลฯ ท าใหล้ดขั้นตอน ค่าใชจ่้าย และเวลาของงานดา้นเอกสาร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัเก็บขอ้มูล และการประสานงานในการติดต่อพิธีการต่าง ๆ กบัระบบการขนส่งท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 

5) ระบบทะเบียนการค้า กรมทะเบียนการคา้ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซต ์ www.thairegistration.com ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถจองช่ือนิติบุคคล ยื่นขอจด
ทะเบียน จดัตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทั โดยจะตอ้งเปิดบญัชีธนาคาร และขอเปิดใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงค์
ก้ิง พร้อมกบักรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในเวบ็ไซตด์งักล่าว ซ่ึงจะสามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดทุ้ก
ขั้นตอน จนถึงขั้นท่ีนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและแจง้ให้ช าระค่าธรรมเนียม ผูข้อจดทะเบียน
สามารถสั่งพิมพเ์อกสารจากเวบ็ไซตแ์ละให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง    ลงนามพร้อมช าระค่าธรรมเนียมผา่นระบบ
ของธนาคาร และจดัส่งเอกสารท่ีลงช่ือแลว้ พร้อมหลกัฐานการจ่ายเงินส่งให้กรมทะเบียนการคา้ดว้ย
ตนเองหรือทางไปรษณีย ์ เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแลว้ นายทะเบียนจะแจง้ให้ผูจ้ดทะเบียนมารับเอกสาร
ดว้ยตนเองหรือทางไปรษณีย ์

http://www.khonthai.com/
http://www.thairegistration.com/
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6) ระบบจ่ายค่าธรรมเนียมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับจ่าย
ค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานอุตสาหกรรม On-line  ผา่นเครือข่ายสาขาของธนาคารเอเซียทัว่ประเทศ 

โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2545 ในช่วงแรกธนาคารจะเปิดให้บริการผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารก่อน หลงัจากนั้นจะเปิดให้บริการผา่นอินเทอร์เน็ตเอเซียไซเบอร์แบงคก้ิ์ง และขยาย
ไปสู่การใหบ้ริการผา่นตู ้ATM 

 

ขณะน้ีไดมี้การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการระดบักระทรวง (Ministerial Operation Center : MOC) 

และศูนยป์ฏิบติัการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC)ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร รวมทั้ งระบบการบริหารการคลังภาครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระทรวงการคลงั เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐ การมีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government) จึงเป็นการพฒันาระบบราชการในภาครัฐ
อยา่งหน่ึง ซ่ึงน าไปสู่การใชข้อ้มูลกลางร่วมกนั และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกนัในบางเร่ือง 

โดยมีหน่วยงานหลกัในการก าหนดมาตรฐานในการจดัและพฒันาเครือข่ายกลาง (Common Network) 

อย่างไรก็ตามระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัการ
พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง  (Chief Information Officer : CIO) ท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารองค์กรท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยปฏิบติังานตามท่ีเราวางแนวทางไว ้ รวมทั้งจะตอ้งพฒันาขา้ราชการให้มีความพร้อมใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังาน 

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government) จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการท างานภาครัฐท่ี
พฒันาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเสริมสร้างความทนัสมยัในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมนัน่เอง 

 

5. การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานอตุสาหกรรม 

  โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 

Information System : MIS) เขา้มาช่วยจดัการดา้นผลิต การสั่งซ้ือ การพสัดุ การเงิน บุคลากร และงาน
ดา้นอ่ืนๆ ในโรงงาน ดงันั้น MIS จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวางแผน การออกแบบผลิตภณัฑ์ การวิจยั
เพื่อพฒันา และมีบทบาทส าคญัในการควบคุมการปฏิบติัการของเคร่ืองจกัรในโรงงาน  ตวัอยา่งการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

5.1  อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ไดใ้ช้คอมพิวเตอร์ออกแบบรถยนต์ ปฏิบติัการการผลิต การ
ขบัเคล่ือน การบริการ และการขาย รวมทั้งออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถปฏิบติังานในโรงงาน
ไดใ้นรูปแบบหุ่น ยนต ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการผลิต และลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน   



190                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.2  การใชร้ะบบความพิวเตอร์ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ 
ทีม่า : http://www.headlightmag.com/main/images/stories/worldsnews/.../_Japan_Production.jpg 

 

5.2 อุตสาหกรรมการพมิพ์ ในปัจจุบนับทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์
มีความส าคญัมาก  หน่วยงานในอุตสาหกรรมการพิมพ ์ ตลอดจนส านกัข่าวใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
จดัพิมพต์น้ฉบบั ตรวจแกไ้ข  จนกระทัง่จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม ท าให้การจดัท าหนงัสือพิมพ ์วารสาร และ
หนงัสือต่างๆ ด าเนินไปดว้ยความรวดเร็ว  รวมทั้ง ใช้ในการจดัเก็บและจ าหน่าย และสามารถพิมพ์
ขอ้มูลจากระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) วดิีโอเทก็ซ์ วสัดุยอ่ส่วนและเทเลเท็กซ์ได ้รวมทั้งการ
พิมพภ์าพโดยใชเ้ทอร์มินลัน าเสนอภาพ (Visual Display Terminal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.3 การใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองจกัรในงานส่ิงพิมพ ์

ทีม่า : http://www.thaiprint.org/thaiprint/index.php?...item&item_id=818&Itemid=54 
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6. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการสร้างนวตักรรม 

 นวตักรรม  คือ  กระบวนการในการสร้างความเปล่ียนแปลงทั้งเล็กและใหญ่  เปล่ียนแปลงโดย
ส้ินเชิงหรือบางส่วนเปล่ียนแปลงในตวัสินคา้  กระบวนการ  และบริการ  ซ่ึงน าไปสู่การน าเสนอส่ิงใหม่  
ส าหรับองคก์รในการเพิ่มมูลค่าแก่ลูกคา้และความรู้ขององคก์ร (O’Sullivan  and  Dooley, 2009)   
 

ตารางที ่8.1  ประเภทของนวตักรรม  

ประเภทของนวตักรรม การเปลีย่นแปลงองค์ประกอบ การเปลีย่นแปลงระบบ 

Incremental ปรับปรุงบางส่วน ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

Modular เปล่ียนใหม่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

Architectural ปรับปรุงบางส่วน มีโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมใหม่ 
Radical เปล่ียนใหม่ มีโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมใหม่ 
ทีม่า : Handerson  and  Clark, 1990  อา้งใน Smith (2006) 

 

 รูปแบบของนวตักรรม  สามารถแบ่งไดต้ามผลท่ีไดรั้บ  ไดแ้ก่ 

1) นวัตกรรมสินค้า   เป็นการพฒันาสินค้าท่ีเป็นสินค้าอุปโภค  บริโภค  รวมไปถึงสินค้า
อุตสาหกรรม  เช่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร 

2) นวตักรรมบริการ  เป็นการสร้างวธีิใหม่ในการใหบ้ริการ 

3) นวตักรรมกระบวนการ  เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานซ่ึงน าไปสู่รูปแบบใหม่ของ
กระบวนการท างาน 

 ตวัอย่างของนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  หุ่นยนต ์ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  เครือข่ายสังคม  คอมพิวเตอร์นาโน 

 

7. บทสรุป 

 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ไดก้บัการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน  จะ
เห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีมากมายท่ีได้ถูกน ามาใช้เพื่อการพฒันางานด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรมและการศึกษา การให้บริการดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางส่ิงแวดลอ้ม การให้บริการสังคม   
การขยายโอกาสทางธุรกิจ  การบริหารประเทศ การด าเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนการใช้ในงาน
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อุตสาหกรรม  นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  จนน าไปสู่
การสร้างนวตักรรมเพื่ออ านวยความสะดวกและรองรับความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษย ์ ดงันั้นการ
กา้วทนัเทคโนโลยจึีงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้  สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน  เพื่อให้เรา
สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยเีหล่านั้นกบัการด าเนินชีวติไดต่้อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการฝึกอบรมและการศึกษา มีแนวทางการใช้ทัว่ไปก่ี
ประเภท  อะไรบา้ง 

2. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานสาธารณสุขมีหลายด้าน  ยกตวัอย่างมา 3 ดา้น  พร้อม
อธิบายพอสังเขป 

3. หลกัการในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศระบบผูเ้ช่ียวชาญ  (Expert  system)  มีรายละเอียด
อยา่งไร 

4. ยกตวัอย่างแผนแม่บทท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีน าไปใชส้ าหรับพฒันางานดา้น
การอนุรักษแ์ละส่งเสริมงานของกระทรวงวฒันธรรม  อยา่งนอ้ย  3  ยทุธศาสตร์ 

5. ใหบ้อกบริการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม  มาอยา่งนอ้ย  5  ตวัอยา่ง 

6. นกัพฒันาสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้กบังานบริการสังคมไดอ้ยา่งไร 

7. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกิจก่ีประเภท  อะไรบา้ง 

8. รูปแบบของการสร้างนวตักรรมท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งได้ตามผลท่ีได้รับ                
มีอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

แนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 8 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

1. แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

2.1 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 สภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชง้านระบบไอที 

3. การปฏิรูปการท างานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยใีนอนาคต 

3.1 การปฏิรูปการท างานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

3.2 การปรับตวัขององคก์รเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

4. การปฏิบติัตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 แนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี  21 

4.2 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

4.3 ทกัษะดา้นสารสนเทศ  ส่ือและเทคโนโลยี 
4.4 ทกัษะชีวติและการท างาน 

4.5 บทสรุป 

ค าถามทา้ยบท  
เอกสารอา้งอิง 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายสรุปแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตได ้  
2. ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้

3. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหา โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ผูส้อนถามค าถาม และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนถาม และอภิปรายเน้ือหา 

2. ทบทวนเน้ือหาหลงัการบรรยายโดยการใหใ้หท้  าค าถามทา้ยบทเรียน 

     
ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

2. คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผล 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การตอบค าถามทา้ยบท 

3. การท าใบงาน 

 

การประเมินผล 

1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม 

2. ความถูกตอ้งของการตอบค าถามทา้ยบท ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       

3. ความถูกตอ้งของการท าใบงาน ไม่นอ้ยกวา่ 80 %       
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บทที ่ 9 

แนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

 

บทน า 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบนั ไม่ไดมี้อิทธิพลเฉพาะต่อผูท่ี้อยูใ่นแวด
วงสารสนเทศ  หากแต่เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อทุกคนภายในครอบครัว และหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศจะกลายเป็นเคร่ืองใช้
ในชีวิตประจ าวนั โดยจะถูกน ามาใช้ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การ
ผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง เกมออนไลน์ และกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ  ยิ่งไปกว่าน้ี การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษท่ี  21 มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถ
ใกลเ้คียงกบัมนุษย ์เช่น การเขา้ใจภาษาส่ือสารของมนุษย  ์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจ าลอง ระบบ
เสมือนจริง โดยพยายามน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึนลดขอ้ผิดพลาดและป้องกนัไม่ให้น าไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผดิกฎหมาย  
 

1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

 ในปัจจุบนัเป็นยุคของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบกา้วกระโดด  ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 องค์ประกอบ  คือ  
เทคโนโลยีเพื่อการประมวลผล  คือ  ระบบคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่  คือ  
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ซ่ึงแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
สรุปไดด้งัน้ี 

1) บ้านอัจฉริยะ   มนุษย์ในทศวรรษต่อไปน้ีจะอาศัยอยู่ในบ้านอัจฉริยะท่ีมีการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า  และเคร่ืองใช้ในบา้นแทบทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา
ปลุก  หม้อหุงข้าว  หม้อชงกาแฟ  โทรทัศน์  โทรศัพท์  เคร่ืองซักผา้  ฯลฯ  อีกทั้ งยงัสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบโทรคมนาคม  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในบา้น  แม้
เจา้ของจะอยู่นอกบา้น  นกัธุรกิจสามารถติดต่อเลขานุการหรือคณะท างานผา่นเทอร์มินอล  สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถติดต่อกันและติดต่อผูเ้ก่ียวข้องทั้ งท่ีเป็นร้านอาหาร  โรงภาพยนตร์  สนามบิน  
หา้งสรรพสินคา้  และผูป่้วยสามารถตรวจสอบความเปล่ียนแปลงในร่างกายและรายงานผลต่อแพทยไ์ด ้ 
นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้อย่างไม่จ  ากัดบนระบบอินเทอร์เน็ต  
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ทรัพยากรบุคคลของชาติมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป  รู้จกัใช้ความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน  มีการ
เรียนการสอนทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต  ทั้งภายในประเภทและระหวา่งประเทศ  

2) ด้านการสาธารณสุข  มีระบบแพทย์ออนไลน์  หรือ  Telemedicine  แพทย์ใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ  สามารถร่วมมือกนัในการรักษาโรคแก่ผูป่้วย  ในกรณีท่ีร้ายแรง  หรือต้องการ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค  ขอ้มูลจากห้องปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทยส์ามารถออนไลน์ถึงกนัไดท้ัว่
ประเทศและทัว่โลก  ซ่ึงนบัเป็นนิมิตท่ีดีส าหรับคุณภาพชีวติในสังคม  

3) ความบันเทิงทุกรูปแบบ  เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ไม่ว่าจะเป็น
การเล่นเกม  การชมภาพยนตร์  การฟังเพลง  แฟชัน่  เป็นตน้  ตลอดจนการจบัจ่ายซ้ือของหรือท่ีเรียกวา่  
shopping  สามารถเลือก  หรือชมสินคา้บนจอภาพ  ในระบบอินเทอร์เน็ตและตดัสินใจสั่งซ้ือได้
โดยสะดวก  

4) ระบบทางด่วนข้อมูล (Information  Super  Highway)  จดัเป็นเทคโนโลยีส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีท าให้การส่งผ่านขอ้มูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในปริมาณมาก  และทุกรูปแบบ  ท าให้เปล่ียน
โครงสร้างขององคก์รประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นธุรกิจ  มีการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพื่อการท าธุรกิจประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งระบบธนาคาร  เกิดเป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce)  

กล่าวคือการกระท าธุรกรรมทางธุรกิจแทบทุกอยา่ง  รวมทั้งการตลาด  ผา่น  อินเทอร์เน็ต  เป็นผลให้เกิด
ความคล่องตวัสูงข้ึน  ตลอดขยายออกไปอย่างไร้พรมแดน  น าความเป็นสากลมาสู่การบริหารทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน  

5) การประชุมทางไกล  ไดแ้ก่  Video  Conferencing  และ  Computer  Conferencing  ท า
ให้ประหยดัเวลาของผูบ้ริหาร  ประหยดัค่าใชจ่้ายขององคก์ร  ผูเ้ช่ียวชาญสามารถรับทราบสาระส าคญั
ไดใ้นเวลาเดียวกนั  

6) การท่องเที่ยว  ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  กล่าวคือ  เราสามารถสอบถามโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวและติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วรวมทั้งการจองตัว๋เคร่ืองบิน  โรงแรม  
ท่ีพกั  รถยนต ์ ส่วนทางออ้ม  หมายถึงการท่องเท่ียวไปบนอินเทอร์เน็ต  โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเลือก
สถานท่ีท่ีตอ้งการไดแ้ละท่องไปกบัโลกออนไลน์หนา้จอคอมพิวเตอร์  

7) การใช้สิทธิทางการเมือง   ของประชาชนโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือกลุ่มอ่ืนๆ  รวมทั้ ง  ประธานาธิบดีสามารถส่งสิทธิในการเลือกตั้ งในระบบออนไลน์  
ประชากรของประเทศใดๆ  ท่ีพ  านกัอาศยัอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก  ยงัคงมีสิทธิในบา้นเมืองของตนเสมือนอยู่
ในประเทศ  
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8) ฐานข้อมูลแห่งชาติ   นานาประเทศได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลแห่งชาติ  (Nation  

Database)  เพื่อรวบรวมส ามะโนประชากร  ท่ีครอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกคน  เช่น  
ขอ้มูลการเกิดท่ีอยูอ่าศยั  การประกอบอาชีพ  การเสียภาษี  สถานภาพการสมรส  เช่น  สมรส  หรือหยา่  
หรือโสด  การเกณฑท์หาร  ใบขบัข่ี  ขอ้มูลอาชญากรรม  บุคคลในครอบครัว  การตาย  ฯลฯ  ฐานขอ้มูล
แห่งชาติสามารถใช้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กรมการขนส่ง  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงกลาโหม  กรมสรรพากร  โรงพยาบาล  ฯลฯ  ท าให้การปราบปราม
อาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ท าใหก้ารตรวจสอบเก่ียวกบัการเสียภาษีมีความถูกตอ้งรวดเร็ว  การ
โอนยา้ยส ามะโนครัวไดรั้บความสะดวกข้ึน  เป็นตน้  

9) ระบบห้องสมุด  มีลกัษณะเป็นห้องสมุดดิจิทลั  ท่ีหนงัสือเอกสารทุกชนิดสามารถเก็บ
ไวใ้นรูปฐานข้อมูล  ผูใ้ช้สามารถเรียกใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้  และห้องสมุดเสมือน (Virtual  

Library)  ท่ีผูใ้ช้สามารถตรวจสอบและเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศได้ทุกสถานท่ี  ทุกเวลา  เป็นผลให้
การศึกษาคน้ควา้มีประสิทธิภาพข้ึน  

10) การหางานท า  ในปัจจุบนัเราสามารถตรวจสอบจาก  Web  Sites  ของบริษทัต่างๆ  
หรือบริษทัจดัหางาน  และสมคัรผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

11) การใช้แผนที่ดิจิทัล  ในการเดินทางทั้งภายในเมืองใหญ่ท่ีมีถนน  ตรอก  ซอย  หรือ
อาคารสถานท่ีส าคญัมากมาย  หรือการเดินทางไกลบนทางด่วนท่ีตอ้งทราบทิศทางและถนนท่ีถูกตอ้ง 

 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในอนาคต 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  จ  าเป็นจะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social  responsibility)  และการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม (social  responsibility)  ซ่ึงมีทั้งระดบับุคคลและองคก์ร  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากส าหรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล  ประกอบด้วย  3  ส่ิง  ได้แก่  การเป็น
ผูรั้บผิดชอบ  ต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน  การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และการตดัสินใจท่ีวางใจได้  (พราหาราช &  
ฮมัมอน, 2554  หนา้ 188)  ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก  ทั้งน้ีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้น
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแ้ก่ 
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1.1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม  และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีได้
ก าหนด   

1.2) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ และเป็นมิตรท่ีดีกบัคนอ่ืน 

1.3) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อก่อใหเ้กิดความรักสามคัคีในหมู่คณะ 

1.4) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์  เช่น  
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  บริจาค  หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัขอ้งจิตอาสา  

1.5) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  และ
ค านึงถึงการประหยดัพลงังาน 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร (Corporate  Social  Responsibility : CSR)  

หมายถึง  การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคม  ภายใตห้ลกั
จริยธรรม  การก ากบัดูแลท่ีดี (good  governance)  เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ
อย่างย ัง่ยืน  ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  องค์กรจะต้องตอบสนองต่อ
ประเด็นดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กบัคน  ชุมชน  และสังคม  นอกจากนั้น
ยงัตอ้งค านึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคม  
โดยจะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ  และบุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่าง ๆ  ท่ีตอบแทนในส่ิงท่ีดีงามสู่สังคมอยา่งจริงจงั 

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดล้อม 

 นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดล้อมอีกด้วย  ซ่ึงในอนาคตจะตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  หรือ  “กรีนไอที”  หรือ  “เทคโนโลยีสีเขียว”  ซ่ึงมีเป้าหมายของการพฒันา  ตวัอย่างของ
กรีน  และสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  (Green  

Network.  2009) 

1) เป้าหมายของกรีนไอท ีมีดงัน้ี  
1.1) การออกแบบจากแหล่งก าเนิดไปยงัแหล่งก าเนิดการใชง้านของส่ิงต่าง ๆ  ก็จะ

เป็นวฏัจกัรของผลิตภณัฑ ์ โดยการสร้างผลิตภณัฑใ์หส้ามารถน ากลบัมาใชง้านใหม่ได ้(recycle)  

1.2) การลดขอ้มูล  เป็นการลดทิ้งและมลพิษ  โดยการเปล่ียนรูปแบบของกรน าไป
สร้างผลิตภณัฑแ์ละการบริโภค  
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1.3) พฒันาส่ิงใหม่ๆ  เป็นการพฒันาเพื่อเทคโนโลยี  ไม่วา่จะเป็นการน าซากสัตวม์า
เป็นเช้ือเพลิงหรือทางเคมี  แต่ก็อาจท าใหสุ้ขภาพและสภาพแวดลอ้มเสียหายได ้ 

1.4) ความสามารถในการด ารงชีวิต  สร้างศูนย์กลางทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้
เหมาะสมกบัเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  ความเร็วในการพฒันาและสร้าง
อาชีพใหม่เพื่อปกป้องโลก  

1.5) พลงังาน  ตอ้งรับรู้ข่าวสารทางดา้นเทคโนโลยีสีเขียวรวมไปถึงการพฒันาของ
เช้ือเพลิง  ความหมายใหม่ของการก าเนิดพลงังานและผลของพลงังาน  

1.6) สภาพส่ิงแวดล้อม  น าไปสู่การคน้หาส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่  เพื่อคน้หาส่ิงท่ี
บรรลุและวธีิท่ีท าใหเ้กิดการกระทบกบัสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

2) ตัวอย่างของกรีนไอท ี

 ตวัอยา่งของกรีนไอทีไดถู้กน ามาใชใ้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในอนาคตจะตอ้งถูกออกแบบ
มาเพื่อใหค้  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) กรีนคอมพวิเตอร์ (green computer) 

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรอ่ืนๆ  ประกอบ
ไปดว้ยพลงังานหน่วยประมวลผลศูนยก์ลางท่ีมีประสิทธิภาพ (ซีพีย)ู  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริม
เพื่อลดการท างานของทรัพยากรและการจดัการเร่ืองการส้ินเปลืองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste)  

ซ่ึงมีแนวโนม้การลดพลงังาน  ดงัน้ี 

- ใหซี้พียแูละอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  ท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  ลดการใชพ้ลงังานลง 

- ลดพลังงานและการจ่ายไปให้แก่อุปกรณ์เสริมท่ีไม่ได้ใช้งานนาน  เช่น  
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 

- ให้หันมาใช้จอภาพหรือมอนิเตอร์ในแบบ  Liquid-Crystal-Display  (LCD)  

แทนการใชม้อนิเตอร์  (Cathode-Ray-Tube  (CRT) 

- ถ้าเป็นไปได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เดสก์ทอป  เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปจะกินไฟและใช้พลงังานมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุก๊ 

- ใชฟี้เจอร์  Power-Management  ให้ปิดการท างานของฮาร์ดดิสก์  และหนา้จอ
มินิเตอร์หากไม่ไดมี้การใชง้านติดต่อกนันานๆ  หลายนาที 
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- ใช้กระดาษให้น้อยท่ีสุดและถ้าเป็นไปได้ก็ให้น ากระดาษกลับมาใช้งาน
หมุนเวยีนอีก 

- ลดการใช้พลงังานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน  เซิร์ฟเวอร์  เน็ตเวิร์ก
และขอ้มูลส่วนกลาง 

2.2)  กรีนดาต้าเซ็นเตอร์  (green data center) 

กรีนดาต้าเซ็นเตอร์ หรือศูนย์ขอ้มูลกลางสีเขียว  คือ  การใช้งานทางด้านการ
จดัเก็บขอ้มูล  การจดัการทางดา้นขอ้มูลและการแพร่กระจายของขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อให้พลงังานสูงสุดแต่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยสุด  
ทั้งการออกแบบการค านวณจะเนน้ศูนยข์อ้มูลกลางสีเขียวรวมถึงเทคโนโลยี  ขั้นสูงและดว้ยกลยุทธ์การ
ออกแบบท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีแผ่กระจายแสงได้น้อยๆ  อย่างการปูพรม  การออกแบบท่ีสนับสนุน
สภาพแวดลอ้มและลดการส้ินเปลืองโดยการน ากลบัมาใชง้านอีก  เป็นตน้ 

2.3) สภาพแวดล้อมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการใช้งานระบบไอที 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูน้ี่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงเม่ือใชง้าน

อยูก่็คงไม่รบกวนโลกมาก  แต่พอเคร่ืองคอมพิวเตอร์หมดอายุการใชง้านกลายเป็น  “ขยะคอมพิวเตอร์”  
หรือ  “ขยะอิเล็กทรอนิกส์”  ซ่ึงอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถย่อยสลายได ้ ก่อมลพิษทางดา้นอากาศ  
ส่ิงแวดลอ้มให้แก่โลกอีกดว้ย  เพราะในส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น  ก็มีทั้งท่ีประกอบไป
ดว้ย  พลาสติก  อะลูมิเนียม  สังกะสี  และอ่ืน ๆ  ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านไดคิ้ดประดิษฐ์น าเอาไมไ้ผเ่ขา้มาเป็น
ส่วนประกอบกับอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เช่น  คีย์บอร์ด  หน้าจอมินิเตอร์  เมาส์  หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เพื่อลดปัญหาการย่อยสลายของขยะอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงเราจะต้องช่วยกันใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  และภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัท าลายส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเรา  
ก่อให้เกิดปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติตามมา  ซ่ึงในอนาคตเราจะตอ้งค านึงถึงการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (energy  efficiency)  ซ่ึงการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลขอ้มูลจะตอ้งค านึงถึงการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์ชั้นบรรยากาศ  หรือร่องรอยคาร์บอน (Carbon  footprint)  เร่ิมบงัคบัใช้
ภาษีคาร์บอนโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รจะตอ้งเขา้มามีส่วนในการรับภาระดา้นพลงังาน
น้ีดว้ย 
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3. การปฏรูิปการท างานกบัการใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยใีนอนาคต 

 การท างานในอนาคตจะท าให้มีเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานเป็นอยา่งมาก  คือ  อยูท่ี่
ไหนก็สามารถท างานได ้ ท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา (work  anywhere,  anytime  by  anyone)  มีการท างาน
ท่ีมีการแข่งขนัสูงในเวทีโลก  รวมถึงเป็นงานท่ีตอ้งใช้  “ความรู้”  และ  “ความคิดสร้างสรรค์”  เป็น
พื้นฐานในการท างาน  อีกทั้งจ  าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร
รวมถึงเป็น  “อาวุธ”  ท่ีส าคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กร  ในหัวขอ้น้ีจะ
อธิบายถึงการปฏิรูปการท างานกบัการใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  และการ
ปรับตวัขององคก์รเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 การปฏิรูปการท างานกบัการใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

  การปฏิรูปการท างานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตจะท าให ้

องคก์รต่าง ๆ  เกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี 

  1) การปฏิรูปแบบการท างานขององค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการปฏิรูป
รูปแบบของการท างาน  เช่น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่ือสารกนัในองค์กรดว้ย  อีเมล์  กรุ๊ปแวร์  
(groupware)  หรือแมแ้ต่กระทัง่เครือข่ายสังคมออนไลน์  อยา่งเฟซบุก๊  ท่ีท าใหก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารของ
พนกังานไม่จ  าเป็นตอ้งเดินหนงัสืออีกต่อไป  ลดการใชก้ระดาษท่ีตอ้งพิมพข์่าวสารแจก  และสามารถส่ง
ขอ้มูลข่าวสารเป็นจ านวนมากไปถึงบุคคลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  นอกจากน้ีรูปแบบการท างานแบบ  
“เวอร์ช่วลออฟฟิศ”  (virtual  office)  คือสามารถท างานไดไ้ม่วา่จะอยู ่ ณ  ท่ีไหน  เวลาใดก็ตาม  ดว้ย
อุปกรณ์ส่ือสารประเภทใดก็ไดท่ี้สะดวกในการใชติ้ดต่อส่ือสาร (anywhere  anytime  any  device)  โดย
แนวโนม้การท างานจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีตอ้งมีพื้นท่ีในส านกังานให้พนกังานเขา้ไปนัง่ประจ าท่ี
เพื่อท างาน (Work  place)  มาเป็นการท างานจากท่ีใดก็ไดไ้ม่วา่จะเป็นพื้นท่ีในออฟฟิศหรือเป็นสถานท่ี
นอกออฟฟิศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้หน่วยงานขา้ราชการท างานท่ีบา้น  
เพื่อลดการใชพ้ลงังาน  ท าให้หลายองคก์รตระหนกัถึงแนวคิด  และวิธีการท างานท่ีให้พนกังานท างาน
จากท่ีบ้านผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่า  เวอร์ชวลออฟฟิศ  ให้ได้ประสิทธิภาพ
เทียบเท่าหรือมากกวา่การเขา้มาท างานในส านกังาน 

  2) มีการจัดการเชิงกลยุทธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาใช้ในการสนับสนุนการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ซ่ึงในอนาคตการแข่งขนัแต่ละ
อุตสาหกรรมจะทวคีวามรุนแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเป็น
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อย่างยิ่ง  องค์กรจะตอ้งปรับตวัและอยู่รอด (survival)  รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนัท่ี
มุ่งเนน้กนัท่ีความรวดเร็ว  ความแม่นย  า  และทนัต่อเหตุการณ์  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
นอกจากน้ีคู่แข่งขนัมีมากข้ึนไม่จ  ากดัเฉพาะในประเทศเท่านั้น  แต่คู่แข่งจากต่างชาติมีศกัยภาพสูงทั้ง
ทางดา้นการเงินและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้การบริหารจดัการองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบ  
เพราะรูปแบบการบริหารเดิมท่ีมุ่งให้ความสนใจเฉพาะการบริหารงานภายในองค์กร  โดยไม่สนใจ
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนไป  ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินงานและลม้เหลวในท่ีสุด  ดงันั้น
ผูบ้ริหารในยคุใหม่จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของส่ิงแวดลอ้มท่ีการเปล่ียนแปลงบูรณาการเขา้
กบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Information  Systems : SIS)  ซ่ึงเป็นอาวุธท่ีส าคญัในการสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร 

  3) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการท างาน  เพื่อให้การท างานคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  เช่น  การใชร้ะบบสารสนเทศต่างๆ  ในองคก์ร  ไม่วา่จะเป็นระบบประมวลผล
รายการเปล่ียนแปลงขอ้มูล  (Transaction  Processing  Systems : TPS)  เป็นระบบสารสนเทศพื้นฐาน
ขององค์กรทางธุรกิจท่ีใช้สนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติัการ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(Management  Information  Systems : MIS)  ท่ีใชบ้ริการผูบ้ริหารเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision  Support  Systems : DSS)  สนบัสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  เป็นตน้   
  4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างคุณค่าให้กับองค์กร  ในอนาคตเทคโนโลยี
สารสนเทศจะถูกน ามาใชเ้พื่อสร้างคุณค่า (value)  ให้กบัองค์กร  เช่น  ใช้ในการสนบัสนุนการท างาน
เป็นทีมดว้ยการส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  และความรู้แก่กนัและกนัเพื่อพฒันาสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความพึง
พอใจแก่ลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  เป็นตน้ 

 3.2 การปรับตัวขององค์กรเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า  ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มี
บทบาทท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงและ
สร้างโอกาสแก่องค์กร  เน่ืองจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อส่ือสารและมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ท าให้มีการพฒันาและกระจายตวัของภูมิปัญญา  ซ่ึงตอ้งอาศยับุคคลท่ีมี
ความรู้และความเขา้ใจในการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  ปัจจุบนัองคก์รในประเทศไทยไดมี้
การต่ืนตวัท่ีจะน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้งานมากข้ึน  เพื่อท่ีจะท าให้เราติดตามความเปล่ียนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนจากเทคโนโลยไีดท้นั  และสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์ในการแข่งขนั  (แนวโนม้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, 2555)  

  การพฒันาเทคโนโลยขีององคก์ารจะข้ึนอยูก่บัผูบ้ริการเป็นส าคญั  โดยท่ีผูบ้ริหารองคก์ร
จะตอ้งเตรียมความพร้อมดงัต่อไปน้ี 

  1) ท าความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน  เพื่อให้
สามารถน าความรู้ต่าง ๆ  มาประยุกตใ์ชก้บังานท่ีก าลงัท าอยู ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพใน
การแข่งขนัขององค์การ  เช่น  การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วยในการสร้างระบบลูกคา้สัมพนัธ์ 
(Customer  Relationship  Management : CRM)  เพื่อเป็นการรักษาลูกคา้และสร้างความจงรักภกัดีขอ
ลูกคา้ใหมี้ต่อสินคา้และบริการขององคก์ร  เป็นตน้ 

  2) วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อให้การด าเนินการสร้างหรือพฒันาระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กรภายใตง้บประมาณและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ การ
วางแผนถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั  เพราะระบบสารสนเทศจะประกอบดว้ยระบบยอ่ยอ่ืน ๆ  อีกมาก  ซ่ึงจะตอ้ง
สัมพนัธ์กันและใช้เวลาในการพมันาให้สมบูรณ์  และจ าเป็นต้องมีการจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Infrastructure)  ท่ีจ  าเป็น  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซอฟแวร์  
ระบบเครือข่าย  ใหมี้พร้อมรองรับการใชง้าน 

  3) พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือความรู้ขององค์กร  
นกัวิเคราะห์ระบบและผูใ้ช้จะศึกษาหรือพิจารณาถึงขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ  ท่ีองค์กรตอ้งการและใช้
ในการด าเนินงานอยู่เป็นประจ า  เพื่อท่ีจะท าการรวบรวม  และจดัระเบียบเก็บไวใ้นระบบสารสนเทศ
และเม่ือมีความตอ้งการขอ้มูลก็สามารถเรียกออกมาใชไ้ดท้นัที  โดยการพฒันาระบบตอ้งให้ความส าคญั
กับภาพรวมและความสอดคล้องในการใช้งานสารสนเทศขององค์กรเป็นส าคญั  ทั้ งน้ีบางองค์กร
จ าเป็นตอ้งพฒันาระบบองคค์วามรู้  (Knowledge  Based  Systems :  KBS)  เพื่อจดัเก็บองคค์วามรู้ของ
องคก์รสามารถใชเ้ป็นฐานในการพฒันาและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ได ้

  4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  โดยอาจจะมีการจัดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ให้กบับุคลากรขององคก์ร  เพื่อให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้
อยา่งคุม้ค่าและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

  สรุป  การปฏิรูปการท างานกับข่าวสารในอนาคตนั้ น  ผูท่ี้จะเป็นนักบริหารและนัก
วิชาชีพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งไม่เพียงแค่รู้จกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แต่จะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และรู้จกัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยผูบ้ริหารในอนาคตจะตอ้งรู้จกัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบังานองค์กรของตน  มี
ความคิดในการท่ีจะสร้างระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กร  เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง  ท าใหก้ารบริหารของตนเองมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ
อยา่งสูง  ขณะท่ีนกัวชิาชีพจะใชร้ะบบสารสนเทศในการรวบรวมประมวลผล  และจดัการขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการค้นหาและตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  ผ่านระบบเครือข่ายอย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

4. การปฏบิัติตนให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โลกในอนาคตเป็นยุคแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารทัว่ทุกมุมโลกมีมากมายให้เราไดรั้บรู้
อย่างรวดเร็ว  ง่าย  กระชับ  ฉับไว  จนตามแทบไม่ทนั  การท างานก็เช่นกนัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งปรับตวั  เรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นกัศึกษาตอ้งพฒันาตวัเองให้เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้และทกัษะอยา่งเพียบพร้อม  มีความสามารถในการแกปั้ญหาพร้อมเสมอท่ีจะรับขอ้มูลอยา่งชาญ
ฉลาด  รู้เท่าทนัสถานการณ์ของโลกใบน้ี  ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมตวัและเตรียม 
“ทกัษะ”  เพื่อให้สามารถท างานในกระแสโลกาภิวตัน์ในศตวรรษท่ี 21 ได้  ซ่ึงมีทกัษะท่ีจ าเป็น
ดงัต่อไปน้ี (เบลลนักา,  2554 : 34-35) 
 4.1 แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่  21 

  แนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21  ท่ีนักศึกษาจ าเป็นจะต้องทราบและมีความรู้พื้นฐาน
เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานเพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี  “สัมมาชีพ”  เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและ
มีความสุขในชีวติ  คือ 

  1) จิตส านึกต่อโลก  คือ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อมและโลกใบน้ี  โดย
จะต้องมีความรู้และมีแนวคิดในการด ารงชีวิตท่ีถูกต้อง  มีจิตส านึกต่อโลก  มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีจิตอาสารักษาส่ิงแวดล้อม  เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงความสามารถท่ี
จะต้องเรียนรู้และท างานรวมกับคนจากวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  และสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศได ้

  2) ความรู้พืน้ฐานด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และการเป็นผู้ประกอบการ  คือ  ทกัษะ
ใหม่ท่ีจ  าเป็น  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากทางดา้นเศรษฐกิจ  เช่น  จะตอ้งมีการวางแผนการ
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ออมและการลงทุนหลงัเกษียณของตนเอง  วิกฤตการณ์ท่ีเพิ่งข้ึนในภาคธนาคาร  ธุรกิจสินเช่ือและการ
จ านอง  รวมถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ท่ีมีผลกระทบในหลาย ๆ  ประเทศ  เป็นการตอกย  ้า
ความส าคญัของความรู้ความเขา้ใจวา่พลงัทางเศรษฐกิจมีผลต่อชีวติของผูค้นมากมายเพียงใด  การตดัสิน
ผดิพลาดทางดา้นการเงินอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติได ้ ซ่ึงในการท างานนั้นจะตอ้งเรียนรู้วา่จะ
ปรับตวัและท าประโยชน์ให้กบัองค์กรไดอ้ย่างไร  และตอ้งรู้จกัน าวิธีคิดแบบผูป้ระกอบการมาใช้ใน
ชีวติเม่ือตระหนกัถึงโอกาส  ความเส่ียง  และรางวลัแลว้  จะสามารถเพิ่มพลงาน  เพิ่มทางเลือกในอาชีพ  
และจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งสุขมุ 

  3) ความรู้พืน้ฐานด้านพลเมือง  คือ  ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  สิทธิและหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองท่ีดี  เพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นและไม่ขดัต่อ
กฎหมายบา้นเมือง 

  4) ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ  คือ  ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัเพื่อจะได้มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง  ท าให้ด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติสุข  ซ่ึงควรมีความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร  
การออกก าลงักาย  การมีอารมณ์ท่ีแจ่มใสเบิกบานและการพกัผอ่นนอนหลบั  เป็นตน้ 

  5) ความรู้พื้นฐานด้านส่ิงแวดล้อม  คือ  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ลกัษณะ
ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ภาวะโลกร้อน  ภยัพิบติัทางธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมเป็นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นในการท างานในอนาคต   
ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   คือ  การคิดนอกกรอบ  มีการใช้จินตนาการ
สร้างสรรค์นวตักรรมข้ึนมา  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  คือ  สตีฟ  จ็อบส์ (Steve  Jobs)  ผูท่ี้เป็น  
“ต านาน”  ของการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันานวตักรรมของ  Apple 

  2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา  คือ  ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  
วพิากษ ์ วจิารณ์  และสามารถคิดแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงในอนาคตนกัศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีทกัษะการคิด  หรือลกัษณะจิต  5  ประการ  (การ์ดเนอร์, 2554 : 60)  ดงัน้ี  1) จิตเช่ียวชาญ  (discipline  

mind)  2) จิตสังเคราะห์  (synthesizing  mind)  3) จิตสร้างสรรค ์ (creative  mind)  4) จิตเคารพ  (respect  

mind)  และ  5) จิตรู้จริยธรรม  (ethical  mind)  ซ่ึงทั้ง 5  ลกัษณะจิตจ าเป็นตอ้งรับการฝึกฝนและขดัเกลา
อยา่งต่อเน่ือง 
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  3) การส่ือสารและการร่วมมือท างาน  คือ  ทกัษะในการส่ือสาร  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.3 ทกัษะด้านสารสนเทศ  ส่ือและเทคโนโลย ี

  ทกัษะดา้นสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยีนั้น  เป็นทกัษะและความรู้ท่ีนกัศึกษาจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งฝึกฝนและเรียนรู้  เพื่อให้สามารถปฏิบติัตนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีใน
กระแสโลกาภิวตัน์  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี 

  1) ความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ  คือ  สามารถพฒันา  จดัเก็บ  สืบคน้  และแพร่กระจาย
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการท างานและด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2) ความรู้พืน้ฐานด้านส่ือ  มีความรู้  ความเข้าใจ  และทกัษะในการใช้ส่ือ  ซ่ึงมีอยูม่ากมาย
ในโลกปัจจุบัน  และจะเพิ่มมากข้ึนในโลกอนาคต  ต้องรู้เท่าทันส่ือ  และใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือ 

ในการปฏิบติังานได ้    

  3) ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ี
นกัศึกษาจะตอ้งมีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบการส่ือสารอย่างถูกตอ้งและอย่าง
ชาญฉลาด  

 4.4 ทกัษะชีวติและการท างาน 

  เป็นทกัษะใหม่ท่ีมีความส าคญัในการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข  ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1) ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  คือ  สามารถยืดหยุน่และปรับตวัไดใ้น
ทุกสถานการณ์  ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานหรือชีวติประจ าวนั 

  2) ความริเร่ิมและการช้ีจ าตนเอง  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีตอ้งพฒันา
ให้ตวัเราสามารถด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกตอ้ง  ไม่ด าเนินชีวิตผิดธรรมนองคลองธรรมหรือจริยธรรม  
รวมถึงกฎหมาย 

  3) ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม  เน่ืองจากในอนาคตการท างานมิไดอ้ยู่
เพียงแต่ภายในประเทศเทา่นั้น  แต่การท างานในอนาคตจะเปิดกวา้งมากทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและ
ระดบัโลก  ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะทางสังคม  การเรียนรู้  และท างานขา้ม
วฒันธรรมของต่างประเทศได ้

  4) การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด  คือ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต
ใหก้บัองคก์ร  รวมถึงการรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีไดท้  าข้ึน 
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  5) ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  ประการสุดทา้ยคือ  จะตอ้งฝึกความเป็นผูน้ าและ
มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมองหมายและความรับผดิชอบต่อสังคม 

  สรุป  ทกัษะท่ีส าคญัในโลกอนาคตท่ีนักศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมตวัทั้ง  5  ทกัษะ  
คือแนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ทกัษะด้านสารสนเทศ  ส่ือและ
เทคโนโลยี  และทกัษะชีวิตและการท างาน  เพื่อจะไดเ้ป็นพลเมืองท่ีดีและมีความสุขในชีวิตต่อไปบน
โลกใบน้ี 

 

5. บทสรุป 

 ในโลกศตวรรษท่ี 21  มีการเปล่ียนแปลงความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกา้ว
กระโดด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการด าเนินชีวิต สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่องค์กร  ตวัอย่างของแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เช่น บา้นอจัฉริยะ 
การแพทยแ์ละระบบสาธารณสุขออนไลน์ การประชุมทางไกล การใช้ฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ ตลอดจนถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อความบนัเทิงทุกรูปแบบ ส าหรับการ
ท างานในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานอย่างมาก องค์กรต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับตวั
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ตอ้งมีการปฏิรูปการท างานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต และมีการปรับตวัขององคก์รเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
รวมถึงแนวโน้มการใช้งานกรีนไอที ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดบั
บุคคลและระดบัองคก์ร  รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  และผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้มท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหย้กตวัอยา่งแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  อยา่งนอ้ย  3  ขอ้  พร้อมขยายความ
พอสังเขป 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคมมีก่ีระดบั  อะไรบา้ง 

3. “กรีนไอที”  หรือ  “เทคโนโลยสีีเขียว” มีเป้าหมายของการพฒันาเทคโนโลยอียา่งไรใหเ้ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม   

4. ใหย้กตวัอยา่งกรีนไอทีท่ีถูกน ามาใชใ้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  เพื่อใหค้  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

5. ใหบ้อกแนวทางการปฏิรูปการท างานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

6. แนวทางการปฏิบติัตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตามแนวคิดส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21  มีลกัษณะอยา่งไร 

7. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมเป็นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นในการท างานในอนาคต  ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

8. ใหย้กตวัอยา่งแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  อยา่งนอ้ย  3  ขอ้  พร้อมขยายความ
พอสังเขป 
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ใบงานที ่1 

เร่ือง ระบบปฏิบัตกิาร Windows 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และมีทกัษะปฏิบติัในการใช้งานระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

 

ทฤษฎ ี

1. ระบบปฏิบัติการ 

ระบบปฏิบติัการ (Operating System :OS) เป็นซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) ท่ีท  า
หน้าท่ีควบคุมการท างานของเคร่ืองและอุปกรณ์  ควบคุมและสั่งการให้ Hardware สามารถท างาน
ได ้  เช่น ท าหนา้ท่ีในการตรวจเช็คอุปกรณ์  Keyboard ขณะเปิดเคร่ือง  ถา้ผูใ้ชลื้มเสียบสาย Keyboard ท่ี 
port ดา้นหลงัของเคร่ือง ขณะท่ีซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบแลว้ไม่พบอุปกรณ์เช่ือมต่อดงักล่าว จะมี
ขอ้ความแจง้เตือนความผิดพลาด  “Keyboard Error”  นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการเช่ือม
การท างานระหวา่ง User ในการใชโ้ปรแกรมประยุกต ์(Application Software) เพื่อควบคุมการท างาน 
(ควบคุมการRun) ของโปรแกรมประยุกต์  และท าหนา้ท่ี โตต้อบและเป็นส่ือกลางระหวา่งโปรแกรม
ประยกุตแ์ละฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.1  การควบคุมการท างานของเคร่ืองและอุปกรณ์ดว้ยระบบปฏิบติัการ  

ทีม่า : http://nakizacom.weebly.com...-operating-system.html 

 

http://nakizacom.weebly.com...-operating-system.html/
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ระบบปฏิบติัการ Windows คือ ส่วนของโปรแกรมระบบ (systems software) สร้างข้ึนโดย
บริษทัไมโครซอฟต์ มีลกัษณะเป็น GUI (Graphic-User Interface) ท่ีน ารูปแบบของสัญลกัษณ์
ภาพกราฟิกเขา้มาแทนการป้อนค าสั่งทีละบรรทดั โดยถูกพฒันาขีดความสามารถ และปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหก้ารใชง้านสะดวก รวดเร็ว และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการพฒันาของตวัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีการพฒันาตั้งแต่ Windows 1.0 ท่ีวางจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 1985 และพฒันา
เร่ือยมาเป็น Windows 2.0 Windows 3.0 Windows NT Windows 95 Windows 98 Windows 2000 

Professional  Windows Me Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 ท่ี
เปิดตวัเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2014 ส าหรับในบทเรียนน้ี จะอธิบายเก่ียวกบัการใชง้านระบบปฏิบติัการ 
Windows XP 

 

2. ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP มีดงัน้ี 

ส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP มีดงัน้ี 

2.1 เดสก์ทอป  

เดสก์ทอป (Desktop) คือบริเวณพื้นท่ีหรือฉากของระบบปฏิบติัการ Windows 

เปรียบเสมือนส่วนบนของโตะ๊ท างาน ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นส่วนแสดง Icon หรือ Windows ท่ีเปิดท างาน และ
เป็นส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยตรง ซ่ึงแสดงผลให้สามารถรับรู้ได ้และผูใ้ชส้ามารถโตต้อบการท างานได้ 
ดงัแสดงในรูปผนวกท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.2   เดสกท์อปของระบบปฏิบติัการ Windows XP 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2079-gui-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://men.kapook.com/view49729.html
http://men.kapook.com/view100069.html


223 

 

2.2 แถบงาน (Task bar) 

เป็นแถบแสดง Start Menu และหากมีโปรแกรมเปิดใชง้านอยู ่จะแสดงแถบช่ือโปรแกรม
ให้เห็นท่ี Taskbar หากตอ้งการใช้งานโปรแกรมใดให้คลิกท่ีแถบช่ือโปรแกรมนั้น และถา้มีการปิด
โปรแกรมท่ีใชง้านอยู ่แถบของโปรแกรมนั้นก็จะหายไปจาก Taskbar 

2.3 เมนู Start  

เมนู Start (Start Menu) เป็นปุ่มส าหรับเรียกเมนูหลกัของระบบปฏิบติัการ Windows XP 

ซ่ึงจะประกอบดว้ยเมนู (Menu) ส าหรับเปิดเมนูยอ่ย หรือเรียกใชโ้ปรแกรมของระบบ Windows XP เมนู
ยอ่ย (Submenu) ส าหรับเปิดเมนูยอ่ย หรือเรียกใชโ้ปรแกรมต่างๆ ท่ีติดตั้งไว ้

2.4 System Tray เป็นส่วนแสดงเวลาและไอคอนของโปรแกรมบางตวัท่ีก าลงัท างานอยู ่  
2.5 โปรแกรมไอคอน บนภาพพื้นหลงัอาจปรากฏไอคอนโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงเจา้ของเคร่ืองจะ

สร้างข้ึนมา หรือก าหนดใหป้รากฏไอคอนบนหนา้จอ โดยปกติจะมีไอคอนมาตรฐานดงัน้ี  

1) My Document เป็นไอคอนท่ีเก็บไฟลเ์อกสารท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยโปรแกรมต่างๆ  

2) My Computer เป็นท่ีเก็บรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

3) My Network Place จดัการเก่ียวกบัเครือข่าย Network ในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
เช่ือมต่อเป็น Network 

4) Recycle Bin เป็นถงัขยะเก็บไฟลท่ี์ถูกลบ 

5) Internet Explorer เป็นโปรแกรมบราวเซอร์ แถมฟรีมากบั Windows XP ไวดู้ขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต 

2.6 หน้าต่าง  

หน้าต่าง (Windows) ของระบบปฏิบติัการ Windows XP มีส่วนประกอบดงัน้ี (แสดง
รายละเอียดในรูปผนวกท่ี 1.3)  

1) ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงช่ือของโปรแกรมท่ีใชง้านอยู ่
2) เมนูบาร์ (Menu Bar) แสดงเมนูของโปรแกรมใชใ้นการเลือกค าสั่ง 

3) แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) เป็นรูปภาพเล็ก ๆ แทนค าสั่งใชง้านต่าง ๆ 

4) แถบต าแหน่ง (Addressbar) แสดงต าแหน่ง ณ ขณะนั้น 

5) มินิไมซ์ (minimize) ปุ่มลดขนาดหนา้ต่างหรือปิดหนา้ต่าง 

6) แมกซิไมซ์ (Maximize) ขยายหนา้ต่างใหเ้ตม็จอ 

7) ปุ่มปิดโปรแกรม (Close) ใชใ้นการปิดโปรแกรม 

8) ไอคอน (Icon) คือ รูปสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้รียกโปรแกรม 

9) แถบเลือ่น (Scroll Bar) ใชใ้นการเล่ือนหนา้จอไปซา้ย ขวา ข้ึนลงตามทิศทางลูกศร 

10) แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานการณ์ท างาน 
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รูปผนวกที ่1.3  หนา้ต่างของระบบปฏิบติัการ Windows XP 

 

3. การใช้งานโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows XP 

การเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ท่ีติดตั้ งอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบติัการ 
Windows XP  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Start  >> All Programs จะปรากฏโปรแกรมท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองดงัภาพขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.4  เมนู Start ของระบบปฏิบติัการ windows 7 
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จากนั้นเราสามารถเลือกใชง้านโปรแกรมต่างๆ ท่ีติดตั้งในระบบปฏิบติัการ Windows XP ได ้
ตามวตัถุประสงคข์องการใช้งาน ตวัอย่างการใชง้านของโปรแกรมในระบบปฏิบติัการ Windows XP    
มีดงัน้ี  

3.1 การใช้งานไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows XP  

ในระบบปฏิบติัการ Windows XP มีไฟลโ์ปรแกรมท่ีเราสามารถใชง้านได ้2 ประเภท คือ  
1) ไฟล์โปรแกรม (Programs File) คือไฟล์โปรแกรมต่างๆ ทั้งในส่วนของ ไฟล์ระบบ 

(Systems File) และ ไฟล์โปรแกรม (Application File)  เช่น ไฟล์ในส่วนของ Windows (Systems File) 

และ ไฟล์โปรแกรมต่างๆ (Application Files) เช่น Word , Excel , PowerPoint เป็นตน้ จะมี สกุล เป็น 
.com หรือ .EXE  

2) ไฟล์ข้อมูล (Data File) คือไฟล์ข้อมูล คือ ไฟล์ ท่ีถูกสร้างโดย โปรแกรมต่างๆ 
(Application) เช่น Word , Excel , PowerPoint จะมีสกุลตามโปรแกรมท่ีใชส้ร้าง เช่น Word จะมีสกุล 
.doc , Excel จะมีสกุล .xls , PowerPoint จะมีสกุล .ppt เป็นตน้ 

ความจุของไฟล์หรือขนาดของไฟล์ (file size) มีหน่วยเป็นไบต ์ (Byte) ซ่ึงอาจเทียบไดก้บั 1 

ตวัอกัษร หน่วยของไฟลมี์ขนาดดงัตารางผนวกท่ี 1  

 

ตารางผนวกที ่1  แสดงความจุของไฟล ์

1 Byte (ไบต)์ 1 ตวัอกัษร 

1KB (กิโลไบต)์ 1,024 Byte 

1MB (เมกกะไบต)์ 1,024 KB 

1GB (กิกะไบต)์ 1,024 MB 

1TB (เทราไบต)์ 1,024 GB 

 

3.2 การใช้งานโฟลเดอร์ ในระบบปฏิบัติการ Windows XP  

โฟลเดอร์ (Folder) คือ การสร้างแฟ้มท่ีใชเ้ก็บไฟล์ แบ่งไฟล์ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความ
สะดวกในการแยกประเภท และการคน้หาไฟล์  นอกจากน้ี ยงัสามารถสร้างโฟลเดอร์ยอ่ย เพื่อแบ่งกลุ่ม
ไฟล์ยอ่ยๆ ลงไปอีกไดซ้้อนกนัลงเป็นล าดบั การตั้งช่ือไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถมีอกัขระไดม้ากท่ีสุด 

255 อกัขระรวมถึงช่องวา่งดว้ย แต่ไม่ สามารถมีอกัขระต่อไปน้ีคือ \ / : * ? " < > | 

เม่ือตอ้งการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจดัเก็บไฟลใ์หเ้ป็นหมวดหมู่  ซ่ึงโดยปกติจะเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ไวท่ี้ Drive D: (Drive C: ใชเ้ก็บ Systems Files(Windows) และ Application Files (Programs) ให้คลิก
เลือกท่ี Drive D: แลว้คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกค าสั่ง  New >> Folder ดงัแสดงในรูปผนวกท่ี 1.5 เม่ือ
โฟลเดอร์ถูกสร้างข้ึนแลว้ เราสามารถบนัทึกไฟลต่์างๆ ลงในโฟลเดอร์ไดต้ามท่ีตอ้งการ   
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รูปผนวกที ่1.5   การสร้างโฟลเดอร์ 

 

การสร้างโฟลเดอร์บนเดสกท์อป ท าไดโ้ดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา  แลว้เลือก New >> Folder 

ดงัรูปผนวกท่ี 1.6 จากนั้นเราสามารถตั้งช่ือโฟลเดอร์ได ้เพื่อใหส้ะดวกต่อการจดจ าและการใชง้าน  
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รูปผนวกที ่1.6  การสร้างโฟลเดอร์บนเดสกท์อป 

 

3.3 การใช้งาน Windows Explorer ในระบบปฏิบัติการ Windows XP 

Windows Explorer คือโปรแกรมท่ี Microsoft Windows XP จดัหามาให้เพื่อใชส้ าหรับการ
จดัการในเร่ืองของดิสก ์ไฟล์ และโฟลเดอร์ เราสามารถเรียกใชโ้ปรแกรม Windows Explorer โดยการ
คลิกท่ีปุ่ม Start  >> All Program >> Accessories >> Windows Explorer หรือน าเมาส์ไปช้ีท่ีปุ่ม Start 

คลิกเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฏเมนูยอ่ยข้ึนมา แลว้คลิกค าสั่ง “Explore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.7  การเรียกใชง้าน Windows Explorer 
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รูปผนวกที ่1.8    ส่วนประกอบของ Windows Explorer 

 

จากรูปผนวกท่ี 1.8 จะเห็นไดว้า่ Windows Explorer ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีสามารถเลือกใช้
งานได ้ดงัน้ี  

1) Menu Bar ส่วนในการเลือกค าสั่งของโปรแกรม 

2) Toolbar ส่วนไอคอนท่ีเป็นรูปภาพ ท าใหก้ารเรียกงานใชส้ะดวกข้ึน 

3) ส่วนแสดงโครงสร้าง เป็นส่วนท่ีแสดงโครงสร้างของโฟลเดอร์ท่ีจดัไวใ้นระบบ 

4) ส่วนแสดงรายช่ือไฟล์ เป็นส่วนท่ีแสดงรายช่ือไฟล์และโฟลเดอร์ยอ่ย (ถา้มี) ของ
โฟลเดอร์ท่ีเลือกไวใ้นส่วนแสดงโครงสร้างขณะนั้น 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3.4 การ Format 

การฟอร์แมต คือ การจดัโครงสร้างของอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบท่ี
พร้อมใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลได ้หรือใชใ้นการลา้งขอ้มูลทั้งหมดในคราวเดียว และสามารถลา้งไวรัสท่ี
ซ่อนอยู ่กบัอุปกรณ์เก็บขอ้มูลต่างๆในกรณีท่ีไม่ตอ้งการขอ้มูลนั้นๆแลว้ 

เม่ือตอ้งการฟอร์แมต คลิกเลือกไดร์ฟท่ีตอ้งการฟอร์แมต เช่น ตอ้งการ Format Handy 

Drive คลิกเลือกไดร์ฟ                                       ในส่วนแสดงโครงสร้างของหนา้ต่าง Window Explorer 

แลว้คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกเมนู Format แลว้ คลิกปุ่ม Start 

 

 
 

 

รูปผนวกที ่1.9   การ Format 

 

หมายเหตุ การใช้ค  าสั่งน้ีควรใชอ้ย่างระมดัระวงั เน่ืองจากจะท าให้ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นไดร์ฟถูกลบและไม่
สามารถกูคื้นได ้ดงันั้นตอ้งคลิกเลือกไดร์ฟท่ีตอ้งการฟอร์แมตใหถู้กตอ้ง 

 

1 

2 
3 
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3.5 การดูรายละเอียดของอุปกรณ์เก็บข้อมูล  แสดงในรูปผนวกท่ี 1.10 โดยสามารถท าไดด้งั
ขั้นตอนต่อไปน้ี  

1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาท่ีไดร์ฟท่ีตอ้งการจะปรากฏเมนูยอ่ย 

2. เลือกค าสั่ง Properties  

3. หลงัจากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างแสดงรายละเอียดของดิสกข้ึ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.10   รายละเอียดของอุปกรณ์เก็บขอ้มูล 

 

    จากรูปผนวกท่ี 1.10 สามารถอธิบายรายละเอียดสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี  
                    =  พื้นท่ีท่ีถูกใชไ้ป  

=  พื้นท่ีวา่งในดิสก ์  

=  ตั้งช่ือแผน่ดิสก ์

=  ความจุของดิสก์ 
 

 

2 

1 

A 

B 

D 

D 

2 

A 

B 

C 

D 
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3.6 การคัดลอกและการย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใน Windows Explorer ใหค้ลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการคดัลอก 

2. บนเมนู Edit ให้คลิก Copy ส าหรับการคดัลอกหรือคลิก Cut ส าหรับการยา้ย         
จะปรากฏลกัษณะหนา้จอดงัรูปผนวกท่ี 1.11  

3. เปิดโฟลเดอร์หรือดิสกท่ี์ตอ้งการวางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ท่ีคดัลอกไว ้

4. บนเมนู Edit ใหค้ลิก Paste จะปรากฏลกัษณะหนา้จอดงัรูปผนวกท่ี 1.12  

 

 
 

รูปผนวกที ่1.11  การคดัลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ 

 

 

1 

2 
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รูปผนวกที ่1.12    การยา้ยแฟ้มหรือโฟลเดอร์ 

 

3.7 การลบ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ แสดงในรูปผนวกท่ี 1.13 สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. เลือก Drive ท่ีบรรจุไฟล ์หรือ โฟลเดอร์ 

2. เลือก ไฟล ์หรือ โฟลเดอร์ ท่ีตอ้งการลบ 

3. เลือก Delete หรือ Rename 

4. คลิก OK 

5. การเลือกไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่ไม่อยู่ติดกัน สามารถท าไดโ้ดยกดปุ่ม Ctrl คา้งไว ้และ 

คลิกท่ีช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการเลือกทีละไฟลจ์นหมด 

6. การเลือกไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่อยู่ติดกัน ท าไดโ้ดยคลิกท่ีช่ือไฟล์แรกท่ีตอ้งการเลือก 

หลงัจากนั้นกดปุ่ม Shift คา้งไวแ้ละคลิกท่ีช่ือไฟลสุ์ดทา้ยของกลุ่มไฟลท่ี์จะเลือก 
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รูปผนวกที ่1.13  การลบไฟลห์รือโฟลเดอร์ 

 

3.8 การเรียกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทีถู่กลบไปกลบัคืน สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. คลิกขวาท่ี ไอคอน Recycle Bin 

2. คลิกขวา เลือกค าสั่ง Restore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.14  การเรียกไฟลห์รือโฟลเดอร์ท่ีถูกลบไปกลบัคืน 
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3.9 การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สามารถท าได ้ดงัน้ี  
1. เลือก Drive ท่ีตอ้งการคน้หา ไฟล ์

2. พิมพช่ื์อไฟลท่ี์ตอ้งการคน้หา 

3. กดปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ด  

 

 
 

รูปผนวกที ่1.15  การคน้หาไฟลห์รือโฟลเดอร์ 

 

3.10 การปรับเวลานาฬิกาบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

การปรับเปล่ียนเวลาสามารถท าไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม Start ท่ีเดสกท์อป จากนั้นคลิกเลือกท่ี 

Control Panel เม่ือปรากฏหนา้ต่างของ Control Panel แลว้ ให้คลิกเลือกท่ี Date time, Language, and 

Regional Option จากนั้นให้เลือกท่ีแทบ้ Date and Time จะปรากฏหนา้ต่างเพื่อปรับเปล่ียนเวลาดงัรูป
ผนวกท่ี 1.16   

ส าหรับการปรับเปล่ียนชัว่โมง นาที หรือวนิาที ท าไดด้งัน้ี 

1. น าเมาส์ไปป้ายต าแหน่งของตวัเลขท่ีตอ้งการเปล่ียนใหข้ึ้นแถบสี 

2. พิมพค์่าตวัเลขท่ีตอ้งการเปล่ียน 

 

1 
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รูปผนวกที ่1.16  การปรับเวลานาฬิกาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

3.11 การใช้โปรแกรม Task Manager 

ในกรณีท่ีเราตอ้งการปิดโปรแกรมท่ีใช้งานอยู่ ซ่ึงไม่สามารถปิดโดยใช้วิธีปกติได ้ เรา
สามารถท่ีจะกด ปุ่ม Ctrl+Alt+Delete พร้อมกนั เพื่อเรียกโปรแกรม Task Manager เม่ือปรากฏ 

Windows Task Manager ใหท้  าตามขั้นตอนดงัน้ี   
1. คลิกเมาส์ท่ีแทบ้ Application 

2. คลิกเมาส์ท่ีช่ือโปรแกรมท่ีตอ้งการปิด 

3. คลิกเมาส์ท่ีปุ่ม End Task 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่1.16   การใชโ้ปรแกรม Task Manager 
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วธิีการปฏบิัติ 
 ใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows โดยปฏิบติัตามค าสั่งในใบกิจกรรม 
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ใบกจิกรรม  

ระบบปฏิบัติการ Windows  

 

1. ใหส้ร้างโฟลเดอร์ ช่ือ test 01 ท่ี Drive D: 

2. ให ้copy ไฟล ์สกุล .txt และ สกุล .dll  ท่ี  Drive C:  อยา่งละ 5 ไฟล ์มาท่ี D:\test01 

3. ลบไฟล ์ไฟล ์สกุล.txt และ สกุล .dll อยา่งละ 1 ไฟล ์

4. สร้าง โฟลเดอร์ testdll และ testtxt ท่ี D:\test01 

5. ให ้cut ไฟล ์สกลุ .txt ไปวางท่ี D:\test01\testtxt และ cut ไฟลส์กุล .dll  ไปวางท่ี D:\test01\testdll 

6. เรียก ไฟล ์สกุล .txt  และ สกลุ.dll  ท่ีลบไปกลบัคืน 

7. เปล่ียนช่ือ โฟลเดอร์ test01 เป็น testdelete 

8. ใหส้รุปวา่ หลงัท าขอ้ 1-7 มี โฟลเดอร์ ช่ืออะไรบา้ง และแต่ละโฟลเดอร์ มีไฟล ์ก่ีไฟล ์
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ใบงานที ่2 

เร่ือง การใช้งานไมโครซอฟท์ เวร์ิด (Microsoft Word)  
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ มีความเขา้ใจ และมีทกัษะปฏิบติัการใชง้านไมโครซอฟทเ์วิร์ด ในการ
จดัการงานเอกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ทฤษฎ ี

ไมโครซอฟท ์เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมประมวลค าเพื่อการคา้ ออกแบบโดย
ไมโครซอฟท์ เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1983 ภายใตช่ื้อ มัลติ-ทูล เวิร์ด ส าหรับระบบปฏิบติัการ 

Xenix โดยมีเวอร์ชันอ่ืนๆ ออกมาอีกภายหลังเพื่อท างานเขียนส าหรับแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อาทิเช่น 

ไอบีเอ็มพีซีรันบนดอส (1983), แอปเปิล แมคอินทอช (1984), เอที&ที Unix PC (1985), Atari ST 

(1986), SCO UNIX, โอเอส/2, และไมโครซอฟท ์วินโดวส์ (1989) โดยเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ
ซอฟต์แวร์ระบบไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายแยกต่างหาก และรวมอยู่ใน
ไมโครซอฟท ์เวร์ิก สูท เวอร์ชนัปัจจุบนั คือ ไมโครซอฟท ์เวร์ิด 2016 ส าหรับวินโดว ์และ 2016 ส าหรับ
แมค (Microsoft Office 2016 for Mac) นอกจากน้ียงัมีใน Word Mobile ซ่ึงเป็น freeware ในกลุ่ม 

ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ โมบายล์ ในระบบปฏิบติัการ Windows 10, Windows Phone, iOS และ Android 

(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559)   

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประมวลค า (word processor) ท่ีใชเ้หมาะ
ส าหรับการพิมพร์ายงาน พิมพจ์ดหมาย หรือพิมพเ์อกสารต่างๆ ในส านกังาน เป็นหน่ึงในโปรแกรม 
ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ (Microsoft Office) ซ่ึงพฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟต์อยา่งต่อเน่ือง โดยเปิดตวั
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1983 ภายใตช่ื้อ มัลติ-ทูล เวิร์ด ส าหรับระบบปฏิบติัการ Xenix และมีเวอร์ชนั
อ่ืนๆ ออกมาอีกภายหลงัเพื่อท างานเขียนส าหรับแพลตฟอร์มอ่ืนๆ อาทิเช่น ไอบีเอ็มพีซีรันบนดอส 

(1983), แอปเปิล แมคอินทอช (1984), เอที&ที Unix PC (1985), Atari ST (1986), SCO UNIX, โอเอส/
2, และไมโครซอฟท ์วินโดวส์ (1989) ส าหรับเวอร์ชนัปัจจุบนั คือ ไมโครซอฟท ์เวิร์ด 2016 ส าหรับ
วินโดว ์และ 2016 ส าหรับแมค (Microsoft Office 2016 for Mac) นอกจากน้ียงัมีใน Word Mobile ซ่ึง
เป็น freeware ในกลุ่ม ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ โมบายล์ ในระบบปฏิบติัการ Windows 10, Windows 

Phone, iOS และ Android (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559)  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัการแลว้ ถา้เราศึกษา
ไมโครซอฟทเ์วิร์ดเวอร์ชนัใดเวอร์ชันหน่ึง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชนัอ่ืนๆ ไดค้่อนขา้งง่าย เพราะ
ส่วนใหญ่เวอร์ชนัใหม่ๆ ก็จะการเปล่ียนแปลงในลกัษณะเพิ่มเติมเสียมากกวา่การลบออกไป 
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1. ส่วนประกอบของไมโครซอฟต์ เวร์ิด  
เม่ือเปิดใชง้านโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วร์ิด จะปรากฏหนา้จอดงัรูปผนวกท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.1    ส่วนประกอบของไมโครซอฟตเ์วิร์ด 

 

สามารถอธิบายรายละเอียดของหมายเลขต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของไมโครซอฟต์เวิร์ด ใน
รูปผนวกท่ี 2.1 ไดด้งัน้ี 

1. Title Bar  แถบแสดงช่ือของโปรแกรม และช่ือของแฟ้มเอกสารท่ีก าลงัใชอ้ยู ่
2. Menu Bar  แถบแสดงรายการค าสั่งหลกัโปรแกรม 

3. Tool Bar  แถบแสดงปุ่มค าส่งเคร่ืองมือ 

4. Document  พื้นท่ีวา่ง ท่ีจะพิมพเ์อกสารลงไป 

5. Ruler  แถบแสดงบนหน่วยวดับนจอ 

 

2. การใช้งานไมโครซอฟต์เวร์ิด 

ไมโครซอฟตเ์วิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั  เหมาะกบังานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด โดยสามารถพิมพ์
เอกสารออกมาเป็นชุดๆ สามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ ์   
ตรวจสอบการสะกดค าและหลกัไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิกในเอกสาร หรือเพิ่มเติมขอ้มูลได้
ตลอดเวลา ในบทเรียนน้ี จะอธิบายวธีิการใชง้านไมโครซอฟตเ์วร์ิดไปทีละขั้นตอน ดงัน้ี   
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2.1 การก าหนดขนาดกระดาษ 

การก าหนดขนาดกระดาษท่ีใชพ้ิมพเ์อกสาร เพื่อใหมี้ขนาดตามท่ีตอ้งการ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
1. คลิกปุ่ม เคา้โครงกระดาษ (Page Layout)  ท่ี  Menu Bar  

2. คลิกเลือก ขนาดกระดาษ (Size) ท่ี Tool Bar        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.2  การก าหนดขนาดกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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2.2 การก าหนดหน่วยวดั  
การก าหนดหน่วยวดั เพื่อใชว้ดัขนาดกระดาษท่ีใชพ้ิมพง์าน สามารถท าได ้ดงัต่อไปน้ี 

คลิกท่ีไอคอน เมนู   ตวัเลือกของ Word  ขั้นสูง  เลือกหน่วยวดั 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.3    การก าหนดหน่วยวดั 
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2.3 การก าหนดระยะขอบกระดาษ 

การก าหนดระยะขอบกระดาษ เพื่อใหมี้ความสวยงาม เหมาะสมกบัการพิมพ ์สามารถ
ปฏิบติั ดงัน้ี คลิก Menu Bar  เคา้โครงหนา้กระดาษ  ระยะขอบ  ระยะขอบก าหนดเอง 

 

 
 

รูปผนวกที ่2.4   การก าหนดระยะขอบกระดาษ 

 

2.4 การก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอกัษร 

การก าหนดรูปแบบและขนาดตวัอกัษร เพื่อเลือกใช้รูปแบบอกัษรและขนาดตวัอกัษรตาม
ความเหมาะสมของงานพิมพแ์ต่ละประเภท สามารถเลือกไดจ้าก Menu Bar ดงัแสดงในรูปผนวกท่ี 2.5 

 

 
 

รูปผนวกที ่2.5   การก าหนด รูปแบบ และ ขนาดตวัอกัษร 

 

 

 

1 
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2.5 การใส่หมายเลขหน้า และพมิพ์ข้อความบนต าแหน่งหัวกระดาษท้ายกระดาษ 

การใส่หมายเลขหนา้ ท าได ้ดงัน้ี  
1. คลิกท่ี Menu Bar แลว้เลือกเมนู แทรก  

2. เลือกเมนู หมายเลขหนา้ และต าแหน่งเลขหนา้ตามท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.6  การใส่หมายเลขหนา้กระดาษ 

  

ส าหรับการพิมพ์ข้อความในต าแหน่งหัวกระดาษ ท าได้โดยการกดดับเบิ้ลคลิกท่ีบริเวณ          
หวักระดาษ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปผนวกท่ี 2.7 ซ่ึงสามารถพิมพข์อ้ความไดต้ามตอ้งการ 

 

 
 

รูปผนวกที ่2.7  การพิมพข์อ้ความบนต าแหน่งหวักระดาษทา้ยกระดาษ 

1 

1 

2 
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2.6 การแทรก สัญลกัษณ์ 

ในงานพิมพ์ท่ีต้องใช้สัญลกัษณ์ เช่น การพิมพ์สูตรฟิสิกส์ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งการพิมพส์ัญลกัษณ์อ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดยการคลิกท่ี Menu Bar เลือกแทรก สัญลกัษณ์ หรือ
เลือก สัญลกัษณ์เพิ่มเติม จะปรากฏหนา้จอดงัรูปผนวกท่ี 2.8  

 

 

รูปผนวกที ่2.8   การแทรกสัญลกัษณ์ 
 

จากนั้นสามารถเลือกช่ือกลุ่มสัญลกัษณ์ตามแบบอกัษร เลือกสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการ แล้วคลิก 
แทรก เพื่อพิมพแ์ทรกสัญลกัษณ์นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.9  การเลือกและแทรกสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการ 

1 
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2.7 การแทรกรูปภาพ 

การแทรกรูปภาพเพื่อประกอบเน้ือหาในเอกสาร สามารถท าไดโ้ดย การคลิกท่ี Menu Bar  
เลือกเมนูแทรก แลว้กดเลือกเมนูยอ่ยเพื่อแทรกรูปภาพหรือภาพตดัปะ ดงัแสดงในรูผนวกท่ี 2.10 

 

 
 

รูปผนวกที ่2.10  การแทรกรูปภาพ 

 

 จากนั้น เลือก Drive และ Folder เพื่อเลือกไฟลรู์ปภาพท่ีตอ้งการ แลว้คลิกแทรก ดงัแสดงในรูป
ผนวกท่ี 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกท่ี 2.11  การเลือกภาพเพื่อใชแ้ทรก  

1 
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2.8 การแทรกสัญลกัษณ์หัวข้อย่อย 

การใชส้ัญลกัษณ์เพื่อแสดงหวัขอ้ยอ่ย สามารถท าไดด้งัน้ี คลิกท่ี Menu Bar  เลือกเมนู หนา้
แรก แลว้เลือก สัญลกัษณ์หวัขอ้ยอ่ย ดงัรูปผนวกท่ี 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.12  การแทรกสัญลกัษณ์หวัขอ้ยอ่ย 

 

จากนั้น คลิกท่ีสัญลกัษณ์  เลือกรูปแบบ  เลือกสัญลกัษณ์  แลว้คลิก ตกลง ดงัรูปผนวกท่ี 2.13  

 

 
 

รูปผนวกที ่2.13  การเลือกสัญลกัษณ์หวัขอ้ยอ่ยเพื่อใชแ้ทรก 

4 

1 

2 

3 

1 
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2.9 การแทรก ล าดับเลข 

การพิมพล์ าดบัเลขเพื่อแสดงล าดบัขอ้มูล หรือล าดบัหวัขอ้ สามารถท าไดด้งัน้ี  คลิกท่ี  
Menu Bar  เลือกเมนู หนา้แรก แลว้เลือก ล าดบัเลข ดงัรูปผนวกท่ี 2.14 

 

 
 

รูปผนวกที ่2.14  การแทรก ล าดบัเลข 

 

  จากนั้น ตั้งค่าตวัเลขตามตอ้งการ คลิก ตกลง ดงัรูปผนวกท่ี 2.15 

 

รูปผนวกที ่2.15  การเลือกล าดบัเลขเพื่อให้แทรก 

1 

1 

2 
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2.10 การตั้งค่า TAB 

การตั้งค่า TAB เพื่อการจดัระยะการพิมพ ์ท าไดโ้ดย ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไมบ้รรทดั ใส่ตวัเลข
ระยะการพิมพท่ี์ตอ้งการ เลือกการจดัแนว  เลือกเส้นโยง แลว้คลิกตั้งค่า  
 

 

 

รูปผนวกที ่2.16  การตั้งค่า TAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2.11 การแทรกตาราง 

การแทรกเน้ือหาในรูปแบบตาราง ท าไดโ้ดยการคลิกท่ี Menu Bar เลือกเมนู แทรก เลือก 
แทรกตาราง หรือระบายเพื่อเลือกจ านวนคอลมัน์และบรรทดัตามท่ีตอ้งการ 

 

 

 

รูปผนวกที ่2.17  การแทรกตาราง 

 

3. ข้อดีของไมโครซอฟต์ เวร์ิด  

ไมโครซอฟต์ เวิร์ด สามารถช่วยให้ผูใ้ช้สร้างงานเอกสารท่ีตอ้งการได้อย่างมีปะสิทธิภาพ มี
ขอ้ดีท่ีเหนือกวา่โปรแกรมประมวลค าอ่ืนๆ ดงัน้ี   

1) มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ท่ีช่วยในการท างานสะดวกข้ึน เช่น การตรวจค าสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การใส่ขอ้ความอตัโนมติั เป็นตน้  

2) สามารถใชส้ร้างตารางท่ีสลบัซบัซอ้นได ้

3) สามารถใชส้ร้างจดหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยสามารถก าหนดให้ผูว้ิเศษ (Wizard) ใน Word 

สร้างแบบฟอร์มของจดหมายไดห้ลายรูปแบบตามตอ้งการ 

4) ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสาร หรือเพื่อความสะดวกจะให้
โปรแกรมตกแต่งใหก้็ได ้โดยท่ีสามารถเป็นผูก้  าหนดรูปแบบของเอกสารเอง 

1 

2 

3 

4 
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5) สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผงัองคก์รลงในเอกสารได ้

6) เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนวินโดว์ ดัง นั้ นคุณสมบัติ ต่างๆ ของวินโดว์จะมีอยู่ใน
ไมโครซอฟต ์เวร์ิดดว้ย เช่น สามารถยอ่ขยายขนาดหนา้ต่างได ้สามารถเรียกใชรู้ปแบบอกัษรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
มากมายในวนิโดวไ์ด ้

7) มีความสามารถในการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมอ่ืนๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office โดย
สามารถโอนยา้ยขอ้มูลต่างๆ ระหวา่งโปรแกรมได ้เช่น สามารถดึงขอ้มูลใน Excel มาใส่ใน Word ได ้

8) มีผูช่้วยเหลือท่ีเรียกวา่ “Office Assistance” สามารถถามปัญหาในขณะใชง้านได ้ 
9) สามารถสร้างเอกสารใหใ้ชง้านในอินเตอร์เน็ตไดง่้าย 

 

วธิีการปฏบิัติ 
 ใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชง้านไมโครซอฟทเ์วิร์ด โดยปฏิบติัตามค าสั่งในใบกิจกรรม 
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ใบกจิกรรมที ่1  Microsoft  Word 

 

1. ใหส้ร้างเอกสารโดยตั้งช่ือแฟ้มวา่ Word01 

2. ตั้งค่าหนา้กระดาษ ดา้นบน 1.5” ดา้นล่าง 1” ดา้นซา้ย 1.5” ดา้นขวา 1” 

3. ก าหนดหวักระดาษ ขอ้ความจดัชิดซ้าย วา่ “Microsoft Word” และทา้ยกระดาษขอ้ความจดัชิดซ้าย
วา่ “ช่ือ-สกุล” 

4. แทรกเลขหนา้จดัชิดขวาดา้นบนหวักระดาษเร่ิมท่ีหนา้ C 

5. ใหพ้ิมพเ์คร่ืองหมายหนา้ขอ้พร้อมสร้างคอลมัน์ดงัต่อไปน้ี  
 

กระบวบการ data mining จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมขอ้มูล  

 ขั้นตอนท่ี 2 ลดขนาดของขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 คน้หาโมเดล  

 ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบและวเิคราะห์ผล  

 (data preparation)  

 (data reduction)  

 (data modeling/discovery) 

 (solution analyses) 

 

 

6. ใหต้ั้งค่าแทบ็ดงัต่อไปน้ี 

แทบ็ซา้ย  0.5 น้ิว และ 1.5 น้ิว  แทบ็ขวา 5.5 น้ิว  แทบ็ก่ึงกลาง  4 น้ิว 
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 ล าดับ หลกัสูตร ค่าลงทะเบียน ระยะเวลา 

 1 การใชโ้ปรแกรม Office  900 บาท 18  ชัว่โมง 

 2 โปรแกรม Access 900 บาท 18  ชัว่โมง 

 3 Macromedia Authorware 1,000 บาท 24  ชัว่โมง 

 4 การสร้าง Homepage 1,000 บาท 24  ชัว่โมง 

 5 โปรแกรม Photoshop 1,000 บาท 24  ชัว่โมง 
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ใบกจิกรรมที ่2  Microsoft  Word 

 

1. ใหส้ร้างเอกสารโดยตั้งช่ือแฟ้มวา่ Word02 

2. ใหแ้ทรกรูปภาพ ขอ้ความศิลป์ รูปร่างอตัโนมติั ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใหส้ร้างตารางดงัต่อไปน้ี 

บริษัท  พฒันานิยม จ ากดั 

รายละเอยีดการส่ังซ้ือสินค้า 

ล าดับที ่ รายการ ส่ังซ้ือ 
หน่วย

ละ 
รวมเงิน 

1 Computer  3 4,5000 135,000 

2 Keyboard  5 1450 7,250 

3 Mouse  3 450 1,350 

4 CD  2 90 180 

 รวม   143,780 

 

 

 

 

 

 

สู้ๆๆๆ 

ผลงานที่ 
น่าประทับใจ 
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4. ใหส้ร้างจดหมายเวียนดงัเง่ือนไขต่อไปน้ี 

4.1 ใหส้ร้างพิมพเ์น้ือหาจดหมายดงัน้ี 

 

เรียน <<ช่ือหน่วยงาน>> 

ดว้ยบริษทัก าลงัจดัท าแผนแม่บท เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้ป็นวสิัยทศัน์ พนัธ์กิจ 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศใหต้รงตามเป้าหมายและมี 

ประสิทธิภาพ  จึงขอเรียนเชิญท่านและผูท่ี้จดัท าแผนงบประมาณเขา้ร่วมเวลา 9.30 น. 
หอ้ง ประชุม2 จ านวน <<จ านวนคน>> คน 

 

4.2 ใหส้ร้างฐานฐานขอ้มูลบนัทึกตั้งช่ือแฟ้มขอ้มูลวา่ Data01 ดงัน้ี 

 

หน่วยงาน จ านวนคน 

ส านกังานอธิการบดี  3 

ส านกักิจการนกัศึกษา 2 

ส านกัวจิยัและบริการวชิาการ 2 

ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 2 

ส านกัศิลปวฒันธรรม 2 
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ใบงานที ่3 

เร่ือง การใช้งาน ไมโครซอฟท์เอก็เซล (Microsoft Excel)  
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ มีความเขา้ใจ และมีทกัษะปฏิบติัการใชง้านไมโครซอฟท์เอก็เซล    
ในการจดัการงานค านวณ หรือใชป้ระกอบการจดัการงานเอกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ทฤษฏี 
ไมโครซอฟทเ์อ็กเซล  (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือ

ตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชเ้ก็บบนัทึกขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเก็บขอ้มูลประเภท
การค านวณ โดยจะเก็บขอ้มูลลงในตารางส่ีเหล่ียมท่ีเรียกวา่ เซล (Cell) ท่ีสามารถน าเอา เซล มาอา้งอิงใส่
ในสูตร เพื่อใหโ้ปรแกรมค านวณหาผลลพัธ์จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ด ้

 

1. ส่วนประกอบของไมโครซอฟท์เอก็เซล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.1   ส่วนประกอบของไมโครซอฟทเ์อก็เซล   
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 ไมโครซอฟทเ์อก็เซล ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

3. Title bar ( แถบช่ือเร่ือง) แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเวิร์กบุ๊คท่ีใชง้านอยู ่
4. Menu bar ( เมนูบาร์ ) แถบเมนูค าสั่งส าหรับงานต่างๆ Tool bar ( ทูลบาร์ ) แถบเคร่ืองมือท่ีเป็น

ปุ่มค าสั่งท่ีช่วยใหก้ารท างานเร็วข้ึน 

5. Formula bar ( แถบสูตรค านวณ ) เป็นบริเวณท่ีใชพ้ิมพสู์ตร,ใส่ขอ้มูล,แกไ้ขขอ้มูลและใชแ้สดง
สูตรหรือขอ้มูลในเซลล์ 

6. Worksheet ( แผน่งาน ) พื้นท่ีท างานท่ีเราใชก้รอกขอ้มูลต่างๆลงไปจะมีลกัษณะเป็นช่องตาราง
แต่ละช่องเรียกวา่ เซล  

7. Task pane ( ทาส์กเพน ) หนา้ต่างท่ีเราใชแ้สดงค าสั่งส าหรับการท างานบางอยา่ง เช่น สร้างเวิร์ก
บุค๊ใหม่ แทรกรูปคลิปอาร์ต เป็นตน้  

8. Status bar ( แถบสถานะ ) แสดงสถานะการท างาน เช่น การกด Numlock และแสดงผลรวมจาก
กลุ่มตวัเลขท่ีเลือก 

9. เวร์ิกชีต ( Worksheet ) หรือถา้เป็นโปรแกรมExcelภาษาไทยจะเรียกวา่ แผน่งาน ในแผน่งานจะ
ประกอบดว้ยช่องตารางส่ีเหล่ียมจ านวนมากซ่ึงมีช่ือเรียกดงัต่อไป น้ี 

10. Row ( แถว ) คือพื้นท่ีแถวแนวนอนจากบนลงล่าง ตั้งแต่แถวท่ี 1 ไปจนถึงแถวท่ี 65536 ช่ือของ
แถวคือหมายเลขท่ีแสดงท่ีหวัแถว 

11. Column ( คอลมัน์ ) คือพื้นท่ีคอลมัน์แนวตั้งจากซา้ยไปขวา จากคอลมัน์ A ไปจนถึงคอลมัน์ IV 

จะมีทั้งหมด 256 คอลมัน์ ช่ือของคอลมัน์คือ ช่ือตวัอกัษรท่ีอยูบ่นหวัคอลมัน์ เช่น A, B, C,...  

12. Cell ( เซล ) แต่ละเซลกอ้จะมีช่ือส าหรับใชอ้า้งอิง ท่ีใชต้  าแหน่งของแถวและคอลมัน์มา
ประกอบกนัเป็นช่ือ เช่น เซลท่ีอยูต่รงคอลมัน์ B แถวท่ี 3 ก็จะเรียกวา่เซล B3 เซลท่ีก าลงัเลือก
หรือก าลงัท างาน เราเรียกเซลนั้นวา่ Active cell  

 

2. แถบเคร่ืองมือ  

มีลกัษณะคลา้ยๆ กบั Microsoft Office โปรแกรมอ่ืนๆ ตามปกติจะแสดงเพียง 2 ชุดคือ แถบ
เคร่ืองมือ Standard (มาตรฐาน ) และ Formatting ( จดัรูปแบบ ) 
 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.2  แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน 
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รูปผนวกที ่3.3  แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบ 

 

3. ข้อมูลใน Worksheet 

 

ชนิดของข้อมูล ความหมาย 

ตวัอกัษร 

 

ตวัเลข 

ขอ้มูลก าหนดพิเศษ 

 

 

ตรรกะ 

สูตร 

เป็นขอ้มูลประเภทตวัอกัษรหรือขอ้ความต่างๆ เช่น ก-ฮ A-Z รวมถึงตวั
เลขท่ีพิมพผ์สมกบัตวัอกัษรก็ถือวา่เป็นเทก็ซ์เช่นกนั 

เป็นขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีสามารถน าไปค านวณได ้เช่น 0-9 เป็นตน้ 

เป็นขอ้มูลท่ีถูกก าหนดให้แสดงในรูปแบบท่ีก าหนดโดยเฉพาะ เช่น ใน
รูปแบบ วนัท่ี หรือ เวลา 

เป็นขอ้มูลประเภทสูตรการค านวณ 

เป็นขอ้มูลท่ีถูกประมวลผล และแสดงผล ในรูป TRUE OR FALSE 

การเรียกใช ้สูตรต่างๆ เพื่อใชใ้นการประมวลผล 

 

4. ตัวด าเนินการทางคณติศาสตร์ 

 

Operator ความหมาย ตัวอย่างการใช้ 

+ บวก 4+7 

- ลบ 15-3 หรือ -6  

* คูณ 8*3.5 

/ หาร 9/4 

% เปอร์เซ็นต ์ 3%(มีค่าเท่ากบั 0.03)  

^ ยกก าลงั 2^3(หมายถึง 2 ยกก าลงั3)  
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5. ตัวด าเนินการเปรียบเทยีบ  

 

 Operator ความหมาย ตวัอยา่งการใช ้

= เท่ากบั A1= B1  

> มากกวา่ A1> B1  

< นอ้ยกวา่ A1< B1  

>= มากกวา่หรือเท่ากบั A1>= B1  

<= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั A1<= B1  

<> ไม่เท่ากบั A1<> B1  

 

6. การค านวณใน Excel 

เร่ิมตน้โดยการ พิมพข์อ้มูล ลงในเซล ต่างๆ โดยการคล้ิกท่ีเซลนั้นๆ แลว้พิมพข์อ้มูล 
เม่ือพิมพข์อ้มูลเสร็จแลว้ กด Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.4  ขั้นตอนท่ี 1 ของการค านวณ 

  

 เม่ือตอ้งการให ้ Excel ท าการค านวณ เปรียบเทียบ ใหเ้ร่ิมตน้โดยการพิมพ ์เคร่ืองหมาย 

 “ = “  ลงในต าแหน่งเซลท่ีตอ้งการค าตอบ แลว้ตามดว้ย ต าแหน่งแรกของเซลท่ีจะค านวณ จากนั้นตาม
ดว้ยตวั Operator( + - * / % ^ )  และจบดว้ย ต าแหน่งของเซลสุดทา้ยท่ีจะค านวณ  
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ตวัอยา่ง เป็นการสั่งให ้ต าแหน่ง B2 คูณกบัต าแหน่ง C2 โดยใหแ้สดงผลท่ีต าแหน่ง D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.5  ขั้นตอนท่ี 2 ของการค านวณ 

 

7. การใช้ ฟังก์ช่ัน (สูตร)  
การเขียนสูตร ใหค้ล๊ิกท่ีต าแหน่งเซลท่ีตอ้งการค าตอบ ตามรูปคือ ต าแหน่ง D5 แลว้พิมพเ์ร่ิมตน้

ดว้ยเคร่ืองหมาย  “  =  “  ตามดว้ยฟังกช์ัน่ (สูตร) ท่ีตอ้งการใหค้  านวณ จากนั้นใหพ้ิมพ ์ “ระยะขอ้มูล” 
อยูภ่ายในเคร่ืองหมายวงเล็บ แลว้กดแป้น Enter 

 

ตวัอยา่ง ท่ีต าแหน่ง D5 เป็นการใหห้าผลรวมของขอ้มูล จากต าแหน่ง D2 ถึง D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.6  ตวัอยา่งการใชง้านฟังกช์ัน่ 
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  สูตรท่ี Excel สามารถค านวณหาได ้สามารถดูไดโ้ดยการ คล๊ิกลูกศรช้ีลงท่ีปุ่ม  ท่ี
แถบเคร่ืองมือ แลว้เลือก ฟังกช์ัน่เพิ่มเติม จะปรากฏสูตร ท่ี Microsoft excel สามารถ ค านวณได ้พร้อม
อธิบายวธีิการใชสู้ตรค านวณนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.7   การใชง้านฟังกช์ัน่เพิ่มเติม 

 

การใช้ สูตร(ฟังก์ช่ัน) พืน้ฐาน จะมีรูปแบบดังนี้ 
= สูตร ( ระยะขอ้มูล )  เช่น 

= Average(D2:D4)  หมายถึง หาค่าเฉล่ียของขอ้มูล ตั้งแต่ต าแหน่ง D2ถึงD4 

= Count(D2:D4)     หมายถึง นบัจ านวนขอ้มูล ตั้งแต่ต าแหน่ง D2ถึงD4 

= Max(D2:D4)        หมายถึง หาค่าสูงสุด ตั้งแต่ต าแหน่ง D2ถึงD4 

= Min(D2:D4)        หมายถึง หาค่าต ่าสุด ตั้งแต่ต าแหน่ง D2ถึงD4 
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8. การเรียงล าดับข้อมูล 

เร่ิมตน้โดยการ คล๊ิกต าแหน่งเซลท่ีเป็นหวัตาราง ( A1 ) จากนั้น เลือก เมนู ข้อมูลเรียงล าดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.8   ขั้นตอนท่ี 1 ของการเรียงล าดบัขอ้มูล   
 

เลือก คอลมัน์ ท่ีจะเป็นคียใ์นการเรียงล าดบั และ ก าหนดการเรียง จากนอ้ยไปหามาก หรือจาก
มากไปหานอ้ย แลว้ตอบตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.9   ขั้นตอนท่ี 2 ของการเรียงล าดบัขอ้มูล   
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9. การกรองข้อมูล 

เร่ิมตน้โดย คล๊ิกต าแหน่งเซลท่ีเป็นหวัตาราง ( A1 ) จากนั้น เลือก เมนู   (ขอ้มูล  ตวักรอง 
 ตวักรองอตัโนมติั)  จะปรากฏลูกศรช้ีลงท่ีหวัคอลมัน์ เลือกคอลมัน์ท่ีตอ้งการใชเ้ป็นคียใ์นการกรอง
ขอ้มูลจากนั้นจากนั้นคล๊ิกลูกศรช้ีลง เช่น ตามตวัอยา่งในรูปผนวกท่ี 3.10  เลือกท่ี คอลมัน์ราคารวม ก็จะ
ปรากฏตวัเลือก ตามล าดบัดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.10  ขั้นตอนท่ี 1 ของการกรองขอ้มูล  
 

หาก คล้ิกเลือกท่ี 2500 ก็จะปรากฏเฉพาะ ขอ้มูล สินคา้ A ซ่ึงมีราคา 2500 บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.11  ขั้นตอนท่ี 2 ของการกรองขอ้มูล 
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หรือถา้เลือก ก าหนดเอง จะปรากฏกรอบโตต้อบ ใหใ้ส่เง่ือนไข ดงัรูปผนวกท่ี 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

fy’ 
 

รูปผนวกที ่3.12  ขั้นตอนท่ี 3 ของการกรองขอ้มูล 

 

ใส่เง่ือนไขท่ีตอ้งการกรองขอ้มูล เช่น ตวัอยา่ง ท่ีช่องดา้นซา้ย เลือก นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ท่ีช่อง
ดา้นขวาเลือก 6000 Excel จะแสดงขอ้มูล สินคา้ A และ B ท่ีมีราคา ตั้งแต่ 6000 บาท ลงมา 

 

 

 

รูปผนวกที ่3.13  ขั้นตอนท่ี 4 ของการกรองขอ้มูล 
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10. การสร้างกราฟ 

เลือก ขอ้มูลแรกท่ีจะใชใ้นการสร้างกราฟ โดยท าแถบทึบบนต าแหน่งขอ้มูล จากนั้นเลือก
ต าแหน่งขอ้มูลท่ีสองโดยการ กดแป้น ctrl บนคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้ท าแถบทึบขอ้มูลท่ีสองท่ีตอ้งการใช้
สร้างกราฟ 

 

 
 

 
  

รูปผนวกที ่3.14  ขั้นตอนท่ี 1 ของการสร้างกราฟ 
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จากนั้น คล๊ิกปุ่ม สร้างกราฟ  บนแถบ เคร่ืองมือ จะปรากฏชนิดของกราฟต่างๆ ใหเ้ลือก 
เช่น คอลมัน์(กราฟแท่งแนวตั้ง)  แท่ง(กราฟแท่งแนวนอน) กราฟเส้น ,กราฟวงกลม เป็นตน้  ให้เลือก
ชนิดของกราฟ แลว้เลือก ปุ่มถดัไป ตอบค าถามตวัช่วยสร้างแผนภูมิไปจนเสร็จส้ิน 

 

 
 

รูปผนวกที ่3.15  ขั้นตอนท่ี 2 ของการสร้างกราฟ  

 

วธิีการปฏบิัติ 
 ใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชง้านไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel) โดยปฏิบติัตามค าสั่ง
ในใบกิจกรรม  
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ใบกจิกรรม  Microsoft  Excel 

 

1. สร้างเอกสารตั้งช่ือ Eexcel01 

ล าดับ 

ที่ 
รหัส 

สินค้า 

รายการ 

สินค้า จ านวน 

ราคา 

ต่อหน่วย 

จ านวน 

เงิน ส่วนลด สรุป 

1 12 โทรศพัท ์ 1 1200 ? ? ? 

2 12 กระทะไฟฟ้า 1 369 ? ? ? 

3 13 ชุดท างานสตรี 1 2130 ? ? ? 

4 13 กางเกงผา้ร่ม 2 209 ? ? ? 

5 14 บอล 2 890 ? ? ? 

6 12 เคร่ืองเล่นวิดีโอ 1 13000 ? ? ? 

7 14 จกัรยาน 1 3200 ? ? ? 

8 12 โทรทศัน์ 1 13050 ? ? ? 

9 12 เคร่ืองดูดฝุ่ น 1 18000 ? ? ? 

10 13 เส้ือยดื 2 275 ? ? ? 

    รวมทั้งส้ิน =    

    ค่าต ่าสุด   =    

    ค่าสูงสุด   =    

 

2. จ านวนเงิน = จ านวน*ราคาต่อหน่วย 

3. ใหค้  านวณหา ส่วนลด และ สรุป โดยใชฟั้งกช์ัน่ IF ตามตารางดงัน้ี   
 

รหัสสินค้า ส่วนลด(%)ของจ านวนเงิน สรุป 

12 20 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

13 10 เส้ือผา้ 

14 15 อุปกรณ์กีฬา 

 

4. ใหค้ดัลอกขอ้มูลไปท่ี Sheet 2 

5. ใหจ้ดัเรียงขอ้มูลตามรหสัสินคา้ จากนอ้ยไปหามาก 

6. ใหส้ร้างตวักรองโดยใชร้าคา/หน่วย โดยมีเง่ือนไขคือ ราคาระหวา่ง 1,000-13,000 บาท 

7. ใหส้ร้างแผนภูมิแท่ง  โดยเลือกแสดงขอ้มูล รายการสินคา้  จ  านวนเงิน และส่วนลด 
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ใบงานที ่4 

เร่ือง การใช้งาน ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)  
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ มีความเขา้ใจ และมีทกัษะปฏิบติัการใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์
พอยต ์ในการน าเสนองาน หรือใชป้ระกอบการจดัการงานเอกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ทฤษฎ ี

ในปัจจุบนัมีโปรแกรมอยูห่ลายโปรแกรมท่ีถูกน ามาใชส้ร้างงานน าเสนอ แต่โปรแกรมท่ีเป็นท่ี
นิยมและครองใจผูใ้ช้อย่างแพร่หลายคือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ่ึงอยู่ในกลุ่มโปรแกรม 
Microsoft Office ซ่ึงปรากฏโฉมให้เราได้ใช้งานตั้งแต่รุ่นท่ีใช้กบัวินโดว์ 3.x จนมาถึงปัจจุบนั 
PowerPoint ไดถู้กกล่าวขานวา่ใชง้านง่าย และใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า เม่ือมีขอ้มูลอยูใ่นมือสามารถสร้าง
งานน าเสนอชั้นยอดภายในเวลาไม่ถึงชัว่โมง 

ลกัษณะของงาน PowerPoint ไดจ้  าลองการท างานของเคร่ืองฉายสไลด์ขอ้มูลท่ีใช้น าเสนอจะ
ถูกเก็บลงในสไลด์(Slide)ในแต่ละสไลด์อาจประกอบด้วย ข้อความ รูปท่ี แผนภูมิ ตารางหรือ
ภาพเคล่ือนไหวต่างๆในขณะท่ีเปล่ียนสไลด์ สามารถใส่เสียงประกอบหรือเทคนิคอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย
ทั้งหมดน้ีจึงช่วยส่งเสริมให้ PowerPoint น่าใชง้านมากข้ึน เม่ือสร้างงานพรีเซนจาก PowerPoint ไม่ได้
ถูกจ ากัดให้น าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น สามารถน าเสนอบนอินเทอร์เน็ต แผ่นใส 
ใบปลิว หรือสไลด์ 35 มม. สร้างเอกสารส าหรับผูฟั้ง PowerPoint สามารถพิมพเ์อกสารได ้4 แบบคือ 
สไลด ์บนัทึกยอ่ เอกสารประกอบค าบรรยายละเคา้ร่างท่ีเป็นขอ้ความในสไลด ์

 

1. การเรียกใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  
โดย ไปท่ีปุ่ม Start เลือก Microsoft PowerPoint จะปรากฏลกัษณะหนา้จอ ดงัรูปผนวกท่ี 4.1 
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รูปผนวกที ่4.1   การเรียกใชง้านโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 

 

2. ส่วนต่างประกอบของ Microsoft  PowerPoint   

แสดงดงัรูปผนวกท่ี 4.2  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.2  ส่วนต่างประกอบของ Microsoft  PowerPoint 

หมายเลข  1   Title bar แสดงช่ือไฟล ์  หมายเลข  2 เมนูค าสั่ง 

หมายเลข  3 แถบเคร่ืองมือมาตรฐานและจดัรูปแบบ   

หมายเลข  4   พื้นท่ีกรอกขอ้ความ  หมายเลข  5 พื้นท่ีของสไลด ์  

1 

2 

3 

4 

5 
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แถบเคร่ืองมือ  หน้าแรก 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.3  แถบเคร่ืองมือ หนา้แรก 

 

หมายเลขท่ีแสดงในรูปผนวกท่ี 4.3 มีการใชง้าน ดงัน้ี  
หมายเลข 1  คล้ิบบอร์ด ชุดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ คดัลอก ยา้ย วตัถุต่างๆ 

หมายเลข 2  ภาพน่ิง ชุดเคร่ืองมือท่ีใช ้สร้าง – ลบ จดัเคา้โครงของสไลด์ 
หมายเลข 3  แบบอกัษร ชุดเคร่ืองมือ ท่ีใชก้  าหนด ขนาด รูปแบบ ลกัษณะของตวัอกัษร 

หมายเลข 4  ยอ่หนา้ ชุดเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการก าหนด เคร่ืองหมาย ตวัเลข และลกัษณะการเยื้องของ 

       ขอ้ความ 

หมายเลข 5  รูปวาด ชุดเคร่ืองมือ ใชส้ร้าง กรอบขอ้ความ รูปแบบลกัษณะพิเศษต่างๆ 

หมายเลข 6  การแกไ้ข ชุดเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการคน้หา แกไ้ขขอ้ความ 

 

แถบเคร่ืองมือ มาตรฐาน 

 
 

รูปผนวกที ่4.4    แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน 

   
ปุ่มต่างๆ บนแถบเคร่ืองมือมาตรฐาน สามารถใชง้าน ดงัน้ี 

 สร้าง    เปิดเอกสารชุดใหม่ 
 เปิด       เรียกเอกสารชุดเก่าท่ีเก็บบนัทึกไวม้าแกไ้ข 

 บนัทึก    สั่งเก็บบนัทึกเอกสารไวใ้นเคร่ือง 

 สิทธ์ิ    ใชก้ าหนดหรือยกเลิกสิทธ์ิ  ดู  แกไ้ข  หรือบนัทึกใหก้บัผูใ้ชอ่ื้น ๆ 

 อีเมล ์   เปิดโปรแกรมสร้างอีเมลพ์ร้อมแนบไฟลข์อง PowerPoint  

 พิมพ ์   สั่งพิมพเ์อกสารลงบนกระดาษ 

1 2 3 4 5 6 
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 ตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ แสดงผลการพิมพบ์นหนา้จอเพื่อดูก่อนพิมพจ์ริง 

  การสะกด   ตรวจสอบการสะกดค าตามพจนานุกรม 

  การวจิยั   ใชห้าค าศพัทใ์นพจนานุกรม  ค าเหมือน  ตลอดจนช่ือเฉพาะจาก 

สารานุกรมบนอินเตอร์เน็ต 

   การตดั   ลบขอ้ความหรือส่ิงท่ีเลือกไวอ้อกจากเอกสาร  และน าขอ้ความหรือส่ิง 

    เดียวกนันั้นไปไวใ้นคลิปบอร์ด 

 การคดัลอก   คดัลอกขอ้ความหรือส่ิงท่ีเลือกไว ้ แลว้น าไปไวใ้นคลิปบอร์ด 

     การวาง    น าขอ้ความหรือส่ิงท่ีอยูใ่นคลิปบอร์ดมาวางในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

 ตวัคดัวางรูปแบบ คดัลอกเฉพาะรูปแบบของขอ้ความหน่ึงไปใส่ใหก้บัอีก ขอ้ความหน่ึง 

  เลิกท า    ยกเลิกค าสั่งหรือการท างานท่ีท าล่าสุด 

   ท าอีกคร้ัง   เรียกท าค าสั่งหรือการท างานท่ีถูกยกเลิกไป 

   แทรกแผนผงั   ขอใชต้ารางขอ้มูลและกราฟจากโปรแกรม  Microsoft  Chart 

   แทรกตาราง   ใส่ตารางในเอกสาร 

   ตารางและเส้นขอบ  แสดง / ไม่แสดงแถบเคร่ืองมือตารางและเส้นขอบ 

   การเช่ือมโยงหลายมิติ  สร้างการเช่ือมโยงจากต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ไปยงัเอกสารอ่ืน หรือไปยงั 

ส่วนอ่ืนในเอกสารเดียวกนั 

   ขยายทั้งหมด  ยอ่ / ขยายหวัขอ้ใหญ่  เพื่อแสดงหวัหวัขอ้หรือรายการยอ่ยท่ีอยู ่   
                ในสไลดทุ์ก ๆ แผน่บนแทบ็เคา้ร่าง (Outline) 

   แสดงการจดัรูปแบบ  แสดงฟอนตแ์ละขนาดท่ีแทจ้ริงของขอ้ความในสไลด ์ หรือไม่แสดง 

   แสดง / ซ่อนเส้นตาราง   แสดงเส้นกริด (เส้นแนว)  บนสไลดเ์พื่อช่วยในการจดัต าแหน่ง  แต่จะ  
ไม่ปรากฏเม่ือน าเสนอสไลด ์

   สี / ระดบัสีเทา  เลือกวา่ตอ้งการน าเสนอเป็นงานสี  ขาว/ด าท่ีมีการไล่สีเทาหรือขาว /ด า 

เพียง  2  สี 

  ยอ่ / ขยาย   ยอ่หรือขยายเอกสารท่ีแสดงบนหนา้จอ 

  วธีิใช ้   Microsoft  PowerPoint  แสดง  Office  Assistant  ซ่ึงเป็นตวัการ์ตูน 

ท่ีใหค้  าแนะน าในการใชง้าน 
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แถบเคร่ืองมือ  Formatting  ( จัดรูปแบบ ) 
 

 

รูปผนวกที ่4.5    แถบเคร่ืองมือ  Formatting   

 

แถบเคร่ืองมือ  จดัรูปแบบ  ( Formatting )  ประกอบดว้ยปุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัรูปแบบให้กบั
ตวัอกัษรหรือยอ่หนา้  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  แบบอกัษร    แสดงหรือเปล่ียนแบบของตวัอกัษร 

  ขนาดแบบอกัษร  แสดงหรือเปล่ียนขนาดตวัอกัษร 

   ตวัหนา     ท าตวัอกัษรเป็นแบบตวัหนาพิเศษหรือยกเลิก 

  ตวัเอียง     ท าตวัอกัษรเป็นแบบตวัเอียงหรือยกเลิก 

  ขีดเส้นใต ้     ขีดเส้นใตต้วัอกัษรหรือยกเลิก 

  เงา   ท าตวัอกัษรใหมี้เงาหรือยกเลิก 

  จดัชิดซา้ย     จดัขอ้ความในยอ่หนา้นั้นใหชิ้ดดา้นซา้ย 

   ก่ึงกลาง        จดัขอ้ความในยอ่หนา้เดียวกนัอยูก่ึ่งกลางบรรทดั              
  จดัชิดขวา      จดัขอ้ความในยอ่หนา้นั้นใหชิ้ดดา้นขวา 

   กระจายแบบไทย จดัขอ้ความในยอ่หนา้ให้แนวทางซ้ายและขวาตรงกนั  โดยเพิ่มขนาดของช่องวา่ง
ใหใ้หญ่ กวา่ปกติ  

  ล าดบัเลข     เติมหรือยกเลิกเลขล าดบัหนา้ขอ้ความ 

      สัญลกัษณ์แสดงหัวขอ้ย่อย   เติมจุดสีด า  หรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ให้กบัขอ้ความใน
แต่ละยอ่หนา้  หรือยกเลิก 

   เพิ่มขนาดแบบอกัษร  เพิ่มขนาดของตวัอกัษร 

   ลดขนาดแบบอกัษร   ลดขนาดของตวัอกัษร 

   ลดการเยื้อง     รุ่นทั้งยอ่หนา้ไปทางซา้ย  1  ชั้น 

  เพิ่มการเยื้อง     รุ่นทั้งยา่หนา้มาทางขวา  1  ชั้น 

   สีแบบอกัษร     เลือกสีของตวัอกัษร 

  ออกแบบภาพน่ิง   เปิดทาสกเ์พน  ออกแบบภาพน่ิง เป็นสไลดส์ าเร็จรูปท่ีใชง้านไดท้นัที 

  สร้างภาพน่ิง    เพิ่มสไลดแ์ผน่ใหม่ 
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3. การสร้างและการจัดการสไลด์ 

การสร้างงานน าเสนอภายในโปรแกรม  Power Point  สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

(1) งานน าเสนอเปล่า  เร่ิมดว้ยสไลดว์า่ง ๆ  ตามค่ามาตรฐานท่ีไม่มีการออกแบบใด ๆ 

(2) งานน าเสนอท่ีมีอยู่  สร้างสไลด์จากไฟล์ท่ีมีอยู่แล้ว  แลว้น ามาออกแบบหรือเปล่ียนเน้ือหาใหม่แทน
เน้ือหา ท่ีมีอยูเ่ดิม 

(3) แม่แบบการออกแบบ  สร้างไลด์จากแม่แบบของ  Powerpoint  ท่ีมีการออกแบบพื้นสไลด์แบบอกัษร  
และสีท่ีใชก้บัส่วนต่าง ๆ ในสไลดไ์วแ้ลว้หรือจะใชแ้ม่แบบจากท่ีคุณสร้างไวก้็ได ้

(4) ตวัช่วยสร้างเส้ือหาอตัโนมติั  ใช้แม่แบบท่ีมีทั้งเน้ือหาในสไลด์อย่างคร่าว ๆ พร้อมทั้งพื้นสไลด์ท่ีมี
ลวดลายให ้  

(5) แม่แบบบนเวบ็ไซต ์ สร้างงานน าเสนอข้ึนโดยใชแ้ม่แบบท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องคุณ 

(6) แม่แบบออนไลน์  เลือกจากแม่แบบเพิ่มเติมจาก  Microsoft  Office  Template  Gallery  บนเวบ็ไซต ์ 
Microsoft.com 

 

3.1 การสร้างสไลด์ 

 

เลือก Menu  สร้าง ดงัรูปผนวกท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.6  การสร้างสไลด์ 
 

จากนั้น เลือกจากงานน าเสนอเปล่า ดงัรูปผนวกท่ี 4.7 

 

1 
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รูปผนวกที ่4.7   การสร้างสไลดจ์ากแม่แบบ  
 

เลือกจากแม่แบบท่ีติดตั้ง  

 

 
 

รูปผนวกที ่4.8   เลือกจากแม่แบบท่ีติดตั้ง 

   

2 

3 
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เลือกจากชุดรูปแบบท่ีติดตั้ง 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.9   เลือกจากชุดรูปแบบท่ีติดตั้ง 

 

3.2 การเพิม่สไลด์แผ่นใหม่ 

ปฏิบติัดงัน้ี Menu >หนา้แรก > สร้างภาพน่ิง > เลือกรูปแบบ 

 

 

รูปผนวกที ่4.10   การเพิ่มสไลดแ์ผน่ใหม่ 
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3.3 การลบแผ่นสไลด์ 

คล้ิกท่ีสไลดท่ี์ตอ้งการลบ แลว้กด ลบภาพน่ิง 

  

 

 

รูปผนวกที ่4.11   การลบแผน่สไลด ์

 

4. การใส่ข้อความในสไลด์ 

  การใส่ขอ้ความในสไลดน์ั้น  มีวธีิใส่ได ้ 4  วธีิดว้ยกนั  คือ 

(1) ใส่ในตวัยึด  (Placeholder)  ตวัยึดน้ีจะมาพร้อมกบัสไลด์แต่ละแบบท่ีเลือก  ซ่ึงสามารถเปล่ียน
ฟอนต์หรือขนาดของอกัษรได ้ โดยแบ่งออกเป็น  3  แบบคือหวัเร่ืองหลกั (Title )  หวัเร่ืองรอง 
(Subtitle)  และแบบรายการยอ่ย (Bullet)  ซ่ึงในแท็บ Outline  (เคา้ร่าง)  ของมุมมอง Normal 

(ปกติ)  จะแสดงขอ้ความเหล่าน้ีใหเ้ห็น  และแกไ้ขได ้

(2) ใส่ในกล่องขอ้ความ  (Text box)  คลา้ยกบัตวัยดึ  ใชเ้พื่อเพิ่มขอ้ความนอกเหนือจากตวัยึดท่ีมีให้ใน
แต่ละสไลด ์ แต่จะไม่แสดงในแทบ็ Outline  (เคา้ร่าง)  ของมุมมอง Normal  (ปกติ) 

(3) ใส่ในรูปร่างอตัโนมติั (AutoShape) ท่ีมีรูปร่างแบบต่างๆ เช่น ดาว  ลูกศร  แต่ไม่แสดงให้เห็นใน
แทบ็ Outline  (เคา้ร่าง) ของมุมมอง  Normal (ปกติ)  เช่นกนั 

(4) ใส่ใน  WordArt  ซ่ึงสามารถประดิษฐ์หรือดดัขอ้ความให้เป็นรูปต่างๆ  หมุน ใส่สี  หรือมีเงาใน
แบบแปลก ๆ แต่ไม่แสดงในแทบ็  Outline (เคา้ร่าง) ของมุมมอง  Normal  (ปกติ )  เช่นกนั  

2 

1 
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4.1  การใส่ข้อความในตัวยดึ ( Placeholder  )  ท าไดด้งัน้ี 

  คลิกเมาส์ในตวัยดึ > กรอกขอ้ความ 

 
 

รูปผนวกที ่4.12  การใส่ขอ้ความในตวัยดึ 

 

4.2 การใส่ข้อความในกล่องข้อความ  ( Text box)     
1. Menu แทรก เลือกกล่องขอ้ความ โดยการคลิกท่ีปุ่ม   

2. พิมพข์อ้ความลงไปในกล่องขอ้ความ 

3. ถา้เราตอ้งการจะยอ่ / ขยาย กล่องขอ้ความ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) คลิกเมาส์ท่ีตวัยดึหรือกล่องขอ้ความ 

(2) เล่ือนเมาส์ไปท่ีจุดกลม ๆ ตรงเส้นกรอบ 

(3) คลิกลากเมาส์ เม่ือไดข้นาดท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยเมาส์ 

4. ถา้เราตอ้งการยา้ยต าแหน่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) คลิกเมาส์ท่ีตวัยดึหรือกล่องขอ้ความ  

(2) คลิกลากเมาส์ตรงเส้นกรอบ  เม่ือไดต้  าแหน่งท่ีตอ้งการ  แลว้ปล่อยเมาส์ 

5. การหมุนกล่องขอ้ความ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) คลิกเมาส์ท่ีกล่องขอ้ความ 

(2) คลิกลากเมาส์ตรงท่ีเป็นจุดปรับหมุน  หรือ  จุดสีเขียว 

1 
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รูปผนวกที ่4.13   การใส่ขอ้ความในกล่องขอ้ความ 

 

5. การใส่ข้อความในรูปร่างอตัโนมัติ ( AutoShape ) 

การใส่ขอ้ความนั้น  สามารถจะใส่ในรูปท่ีเรียกว่า  รูปร่างอตัโนมติั  เช่น  ลูกศร  วงกลม  
หรือกล่องส่ีเหล่ียม สามารถเลือกไดจ้าก Menu   > แทรก > รูปร่าง > เลือกรูปท่ีตอ้งการ > พิมพข์อ้ความ 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.14   การใส่ขอ้ความในรูปร่างอตัโนมติั 
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6. การใส่ข้อความส่วนหัวและท้ายสไลด์ 

  ถา้จะให้มีขอ้ความใดปรากฏในสไลด์ทุกๆ แผ่น เช่น  วนัท่ี  หัวเร่ืองของการสัมมนา  
หรือล าดบัท่ีของสไลด์  ขอ้ความเหล่าน้ีควรจะใส่ไวใ้นส่วนหวัและทา้ยสไลด์  (Header  และ  Footer ) 

ซ่ึงปกติในตน้แบบต่าง ๆ จะมีขอ้ความเหล่าน้ีให้ไวแ้ลว้  เพียงแต่เลือกว่าจะให้แสดงขอ้ความใดบา้ง 
และจะมีรูปแบบอยา่งใด  ดงัน้ี  Menu > แทรก > หวักระดาษและทา้ยกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปผนวกที ่4.15   การใส่ขอ้ความส่วนหวัและทา้ยสไลด ์

 

7. การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง  ท าไดด้งัขั้นตอนต่อไปน้ี 

  Menu > แทรก > ตาราง   > ก าหนดคอลมัน์ และแถว ดงัแสดงในรูปผนวกท่ี 4.16 
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รูปผนวกที ่4.16   การน าเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง 

 

8. การใส่เอฟเฟกต์ 

 PowerPoint  มีเคร่ืองมือท่ีใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟกต ์(Effect) ให้กบัสไลด์เพื่อช่วยให้ผูฟั้งไม่
เบ่ือขณะฟังบรรยาย  เช่น ใส่เสียงประกอบขณะเปล่ียนสไลด์  หรือให้ขอ้ความเล่ือนจากบนลงมาล่าง  
เป็นตน้  เอฟเฟกต ์เหล่าน้ีจะมีทั้งเสียง และการเคล่ือนไหว  ซ่ึงจะน าไปใชใ้นขณะเปล่ียนไปแสดงสไลด์
ถดัไป แสดงขอ้ความรายการยอ่ย  หรือกราฟแต่ละส่วน   

สามารถปฏิบติัไดโ้ดย เลือก Menu ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1  คือ ก าหนดลกัษณะ เอฟเฟกต ์

2  คือ เอฟเฟกต ์อตัโนมติั 

3  คือ ก าหนดเสียง 

4  คือ ก าหนดความเร็ว 

5 คือ ก าหนดการเล่ือนภาพน่ิง ดว้ยการคลิกเมาส์ หรือตั้งเวลา 
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รูปผนวกที ่4.17   การใส่เอฟเฟกต ์

 

วธิีการปฏบิัติ 
 ใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการใชง้านไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอยต ์โดยการสร้างงานน าเสนอ ตาม
ค าสั่งในใบกิจกรรม 
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ใบกจิกรรม  Microsoft PowerPoint  

 

 ใหต้ั้งช่ือไฟล ์PowerPoint01 และสร้างสไลด ์ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี    
1. สร้าง ช่ือ – สกุล รหสัประจ าตวั สาขาวชิา คณะ  
2. สร้างงานน าเสนอตามหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

3. ใหมี้พื้นหลงั และตั้งค่าภาพเคล่ือนไหวทุกแผน่สไลด ์

4. แต่ละสไลดต์อ้งก าหนดการตั้งเวลาการน าเสนอ 
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เฉลยค าถามท้ายบท 
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นการนาํขอ้มูลมาประเมินผลใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมร่วมกันในการจัดการ
สารสนเทศ ไดแ้ก่ การรวบรวม จดัเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือส่ือสารระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว ทนัต่อการใชป้ระโยชน์  
 

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีแกนหลักท่ีทาํงาน
ประสานกนั จนเป็นท่ีมาของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวมการทาํงานทั้งคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
เช่น มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบคน้ขอ้มูล หรือรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่ง
กนั ตลอดจนใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (mobile phone) หรือโทรศพัทมื์อถือในการติดต่อส่ือสาร 

 

3. ตวัอยา่งฮาร์ดแวร์ในส่วนของอุปกรณ์รับขอ้มูล (Input) ไดแ้ก่ คียบ์อร์ด เมาส์ จอภาพสัมผสั (Touch 

Screen) เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ และ สแกนเนอร์ เป็นตน้ 

 

4. ตวัอยา่งซอฟทแ์วร์ระบบท่ีมีการใชง้านในปัจจุบนั ไดแ้ก่  
1) โปรแกรมระบบปฏิบติัการ เช่น UNIX, DOS และ Microsoft Windows 

2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น โปรแกรม Editer 

3) โปรแกรมแปลภาษา  
 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศมีความสาํคญัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   
1) ความส าคัญในด้านการพฒันาการเมืองการปกครองของประเทศ โดยเป็นเคร่ืองมือในการให้

ข่าวสารความรู้ ความเขา้ใจทางการเมือง  
2) ความส าคัญในด้านสังคม  ทาํให้ได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์พร้อมกัน 

เพราะสามารถติดต่อ ส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวก  
3) ความส าคัญต่อการคมนาคม  ช่วยให้การขนส่งผูโ้ดยสาร การส่งสินคา้มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั  
4) ความส าคัญต่อการพฒันาสาธารณสุข  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถนาํมาจดัทาํระบบ

สารสนเทศดา้นสาธารณสุขและรักษาพยาบาล  ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
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5) ความส าคัญในวงการธุรกจิ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร 
การพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจและใชส้ร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มและพฒันาผลิตผล
ของอุตสาหกรรม 

6) ความส าคัญต่อการศึกษา  เทคโนโลยี มีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะความชาํนาญในดา้นต่าง ๆ ทั้งนกัเรียนนกัศึกษา บุคลากรในหน่วยงานเอกชน  
หน่วยงานราชการและประชาชน 

7) ความส าคัญต่อการบริการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญัต่อการบริการ
สารสนเทศ องค์การมีหนา้ท่ีรวบรวม จดัการและให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศ เช่นสถาบนับริการ
สารสนเทศประเภทหอ้งสมุด และศูนยส์ารสนเทศต่าง ๆ  

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งผลกระทบเชิง
บวกและผลกระทบเชิงลบ อธิบายไดด้งัน้ี 

1) ผลกระทบเชิงบวก ไดแ้ก่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ สร้างความเท่าเทียมในสังคมและเป็นการ
กระจายโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ  ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือประกอบการเรียนรู้ ช่วยงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ช่วยในการป้องกนั
ประเทศ ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมและพาณิชยก์รรม 

2) ผลกระทบเชิงลบ ไดแ้ก่  การลดความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน นกัเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจนอาจจะเขา้ถึงส่ือคอมพิวเตอร์ไดย้าก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป เช่น การเล่น
อินเทอร์เน็ต เฟซบุค การใชโ้ปรแกรม Chat ต่างๆ อาจทาํให้ขาดปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง การเขา้ถึง
สินคา้ต่างๆ ได้ง่าย ผ่านระบบ E-commerce และการใช้บตัรเครดิตท่ีสะดวกสบาย อาจทาํให้ผูใ้ช้
ตดัสินใจซ้ือของง่ายเกินไป ก่อให้เกิดหน้ีสินตามมา ตลอดจนการแข่งขนัทางธุรกิจสูงข้ึน จนอาจลืมนึก
ถึงจริยธรรมในการทาํธุรกิจ 

 

7. อุปกรณ์เทคโนโลยแีละสารสนเทศในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงพกพาไดง่้ายแต่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เช่น เก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน ประมวลผลไดเ้ร็วข้ึน ใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน โดยมีการผนวก
อุปกรณ์หลาย ๆ อยา่งไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั (ALL-IN-ONE) อุปกรณ์ต่างๆ ใชง้านไดง่้ายข้ึน สามารถ
สั่งงานดว้ยเสียงได ้มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีข้ึน เป็นตน้  
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่2 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์   
 

1. คาํว่า  “คอมพิวเตอร์”  มีท่ีมาจากภาษาละติน สะกดว่า  “Computare”  ในพจนานุกรม  ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศกัราช 2525  ใหค้วามหมายของ คอมพิวเตอร์ วา่เป็นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
แบบอตัโนมติั ทาํหนา้ท่ีเหมือนสมองกลใชส้ําหรับแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีง่ายและ   ซบัซ้อนโดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์  

 

2. ความหมายของคาํวา่  “คอมพิวเตอร์”  ท่ีสรุปจากความหมายของนกัวชิาการ อธิบายไดโ้ดยสังเขปวา่  
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถนาํเขา้ขอ้มูลหรือคาํสั่งต่างๆ  แลว้
ทาํการประมวลผลข้อมูลหรือคาํสั่งต่างๆ  ตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือชุดคาํสั่งของระบบ
คอมพิวเตอร์  โดยทาํการเปรียบเทียบขอ้มูลหรือคาํสั่งต่างๆ  จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์ในรูปแบบต่างๆ  
จากนั้นนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปแสดงผลท่ีอุปกรณ์แสดงผล  และทาํการจดัเก็บผลลพัธ์เอาไวใ้ช้งานใน
ภายหลงัต่อไป  

 

3. คุณสมบติัสาํคญั 5 ประการของคอมพิวเตอร์ มีดงัน้ี  
1) เคร่ืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  machine)  ผูใ้ช้งานป้อนขอ้มูลหรือคาํสั่งผ่านแผง

แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือคําสั่งจะถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจความหมาย  และทาํการประมวลผลได ้  

2) ความเร็ว  (Speed)  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึงท่ีมีสมรรถนะสูง  
สามารถทาํงานดว้ยความเร็วสูง  ดงันั้นการประมวลผลขอ้มูลหรือคาํสั่งด้วยคอมพิวเตอร์จึง
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว   

3) ความน่าเช่ือถือ  (Reliability)  คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลขอ้มูลหรือคาํสั่งไดถู้กตอ้ง
แม่นยาํ  ซ่ึงผูใ้ชง้านจะตอ้งป้อนขอ้มูลหรือคาํสั่งใหถู้กตอ้งดว้ย   

4) การจดัเก็บขอ้มูล  (Storage)  คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจาํท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดจ้าํนวนมาก   
5) การส่ือสารขอ้มูล  (Data  Communication)  คอมพิวเตอร์สามารถรับ-ส่งขอ้มูลหรือการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  โดยอาศยัอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเช่ือมโยงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  เช่น  การเช่ือมต่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร  และแลกเปล่ียนข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต 
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4.  ววิฒันาการของคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนัมี 4 ยคุ  ไดแ้ก่   
 ยคุท่ี  1  หลอดสุญญากาศ   (Vacuum  tube)   

 ยคุท่ี  2  ทรานซิสเตอร์  (Transistor) 

 ยคุท่ี 3  วงจรรวม  (Integrated  Circuit  :  IC) 

 ยคุท่ี 4  วงจรรวมขนาดใหญ่  (Very  Large  Scale  Integration : VLSI) 

 

5. ภาพหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  พร้อมอธิบายลกัษณะการรับ-ส่งขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกัษณะการรับ-ส่งขอ้มูล 

 1) มีการรับขอ้มูลคาํสั่งเขา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นหน่วยรับขอ้มูล/คาํสั่ง 

 2) ขอ้มูลจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทาํการประมวลผลตามคาํสั่งท่ีตั้งไว ้

 3) ในขณะท่ีทาํการประมวลผลหน่วยความจาํหลักจะทาํหน้าท่ีเก็บคาํสั่งต่างๆ ในการ
ประมวลผล 

 4) เม่ือประมวลผลเสร็จแลว้  ผลลพัธ์จะถูกเก็บท่ีหน่วยความจาํสาํรอง 

 5) หน่วยแสดงผลทาํหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์จากการประมวลผล 

 

6.  คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4  ประเภท  ไดแ้ก่ 

6.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)   

6.2 มินิคอมพิวเตอร์  (minicomputer)   

6.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  (mainframe  computer)   
6.4 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  (Supercomputer)   
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7. การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพ ควรมีหลกัการดงัน้ี   
1) ตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงคก์ารใชง้านเป็นหลกั   
2) ตอ้งดูงบประมาณของตนเอง   
3) ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัโดยระเอียดของคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อประกอบการซ้ือ เช่น  

6.5 ความเร็วของหน่วยประมวลผลหรือซีพีย ู รวมทั้งยีห่อ้ของหน่วยประมวลผลดว้ย  
6.6 พื้นท่ีความจุของแรม  เน่ืองจากแรมเป็นส่วนท่ีช่วยในการประมวลผลขอ้มูลร่วมกบั

ซีพีย ู ดงันั้นตอ้งพิจารณาความจุของแรมร่วมดว้ย   
6.7 พื้นท่ีความจุของหน่วยความจาํสาํรองหรือฮาร์ดดิสก ์  
6.8 พอร์ตในการเช่ือมต่ออุปกรณ์   
6.9 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต   
6.10 หนา้จอแสดงผล   

6.11 บริการหลงัการขายและการรับประกนัตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

6.12 ระยะเวลาการใชง้านของแบตเตอร่ี   
 

8. สาเหตุท่ีทาํใหเ้คร่ืองซีพีเกิดความเสียกาย และวธีิการแกไ้ข มีดงัน้ี  
1) ความร้อน   สาเหตุทําให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เอง  จะตอ้งรีบระบายความร้อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ
ออกไปใหเ้ร็วท่ีสุด เช่น ตรวจสภาพพดัลมระบายความร้อนทุกตวัในระบบ ตอ้งอยูใ่นสภาพใชเ้พาเวอร์
ซพัพลาย ในขนาดท่ีถูกตอ้ง ใช้งานเคร่ืองในย่านอุณหภูมิท่ีปลอดภยั อยา่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงแดด
ส่องถึงเป็นเวลานานๆ  

2) ฝุ่นผง  ฝุ่ นผงท่ีเกาะติดอยู่บนแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ทาํหน้าท่ีเสมือนฉนวนป้องกนัความ
ร้อน  ทาํใหค้วามร้อนท่ีเกิดข้ึนในระบบไม่สามารถระบายออกสู่สภาพแวดลอ้มภายนอกได ้ และอาจไป
อุดตนัช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพพลายหรือฮาร์ดดิสค์หรืออาจเขา้ไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กบั
หวัอ่านทาํให้แผน่ดิสคห์รือหวัอ่านเกิดความเสียหายได ้ แกปั้ญหาโดย ควรทาํความสะอาดภายในเคร่ือง
ทุก 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ีถอดฝาครอบ ตวัถงัหรือ ช้ินส่วนภายนอกอาจใชส้เปรยท์าํความสะอาด วงจร
ภายในใหใ้ชล้มเป่าและใชแ้ปรงขนอ่อนๆ ปัดฝุ่ นออก อยา่สูบบุหร่ีใกลเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  

3) สนามแม่เหล็ก  แม่เหล็กสามารถทาํให้ขอ้มูลในแผ่นดิสก์หรือฮาร์ดดิสก็สูญหายไดอ้ย่างถาวร 
แหล่งท่ีใหก้าํเนิดสนามแม่เหล็ก เช่น แม่เหล็กติดกระดาษบนัทึกบนตูเ้ก็บแฟ้ม คลิปแขวนกระดาษแบบ
แม่เหล็ก ไขควงหัวแม่เหล็ก  มอเตอร์ในพรินเตอร์ ลาํโพง UPS เป็นตน้ สามารถแกไ้ขโดยการยา้ย
อุปกรณ์ท่ีมีกาํลงัแม่เหล็กมากๆ ใหห่้างจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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4) ไฟฟ้าสถิต จะส่งผลให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง ประจุของไฟฟ้าสถิตจะสะสมอยู่เป็นจาํนวน
มากและหาทางวิ่งผ่านตวันาํไปยงับริเวณท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าตํ่ากว่า เม่ือผูใ้ช้ไปจบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประจุของไฟฟ้าสถิตจากตวัผูใ้ชจ้ะวิง่ไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทาํใหอุ้ปกรณ์เกิดความเสียหายได ้แต่
ในสภาวะท่ีมีความช้ืนสูงไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนจะร่ัวไหลหายไปในระยะเวลาอนัสั้น แกไ้ขไดโ้ดยควรทาํ
การคายประจุไฟฟ้าสถิตดว้ยการจบัตอ้งโลหะอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัถงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก่อนจะสัมผสัอุปกรณ์
ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  

5) น ้าและสนิม ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นศตัรูตวัร้ายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สนิมท่ีพบใน
เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์มกัจะเกิดจากการร่ัวซึมของแบตเตอร่ีบนเมนบอร์ด  แก้ไขไดโ้ดย หลีกเล่ียง
การนาํของเหลวทุกชนิดมาวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ กรณีการร่ัวซึมของแบตเตอร่ีแก้ไขได้โดยการ
เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่  เม่ือเคร่ืองมีอายกุารใชง้านไดป้ระมาณ  1-2 ปี  เป็นตน้ไป  
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เฉลยค ำถำมท้ำยบทที ่3  

เทคโนโลยกีำรส่ือสำรข้อมูล 

 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ  Computer  Network  หมายถึง  การเช่ือมต่อหรือติดต่อส่ือสารกนั
ระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  เคร่ืองข้ึนไป  โดยผา่นส่ือกลางในการติดต่อหรือการเช่ือมต่อท่ี
เป็นแบบสายหรือไม่มีสารก็ได ้ เช่น  สายเคเบิล  คล่ืนวิทยุ  ในการเช่ือมต่อจะมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือใชติ้ดต่อซ่ึงกนัและกนั  

 

2. องคป์ระกอบหลกัในระบบการส่ือสารขอ้มูลมี 5 ประการ  ประกอบดว้ย  
1) ผู้ส่ง  (Sender)  หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัส่งขอ้มูลข่าวสาร (Message)  ซ่ึงสามารถ

เป็นไดท้ั้งคอมพิวเตอร์  โทรศพัท ์ กลอ้งวดิีโอ  เป็นตน้ 

2) ผู้รับ (Receiver)  อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับรับข่าวสารท่ีส่งมาจากผูส่้ง  เช่น  ผูฟั้ง  เคร่ืองรับ  
โทรศพัท ์ เคร่ืองพิมพ ์ เป็นตน้  

3)  ส่ือกลาง (Medium)  หรือตวักลาง  เป็นเส้นทางการส่ือสารเพื่อนําข้อมูลจากต้นทางไปยงั
ปลายทาง  ส่ือส่งขอ้มูลอาจเป็นส่ือกลางประเภทสาย  เช่น  สายคู่บิดเกลียว  สายโคแอกเชียล  
สายใยแก้วนําแสง  สายเคเบิล  หรือสายโทรศพัท์  และส่ือกลางประเภทไร้สายหรือคล่ืนท่ี
ส่งผ่านทางอากาศ  เช่น  คล่ืนวิทยุภาคพื้นดิน  เลเซอร์  คล่ืนไมโครเวฟ  หรือคล่ืนวิทยุผ่าน
ดาวเทียม  

4) ข่าวสาร  (Message)  คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผา่นไปในระบบส่ือสาร  ซ่ึงอาจถูกเรียกวา่  
สารสนเทศ (Information)  โดยแบ่งเป็น  5  รูปแบบ ไดแ้ก่  ขอ้ความ  (Text)  ตวัเลข (Number)   
รูปภาพ  (Images)  เสียง (Audio)  และวิดีโอ (Video)  ใชแ้สดงภาพเคล่ือนไหว  ซ่ึงเกิดจากการ
รวมกนัของรูปภาพหลาย ๆ  รูป  

5) โพรโตคอล  (Protocol)  เป็นกฎเกณฑห์รือขอ้ตกลงท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูล  เพื่อให้การส่ือสาร
ระหวา่งอุปกรณ์นั้นมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัและสามารถส่ือสารกนัได ้  

 

3. รูปแบบหลกัของการติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายมีทั้งหมด 3  รูปแบบ  
ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบ  Unicast  การส่ือสารแบบ  Broadcast และการส่ือสารแบบ  Multicast 

 

4. ทิศทางของการส่ือสารขอ้มูลบนระบบเครือข่ายมี 3 รูปแบบ  ไดแ้ก่  
1) การส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์  (Simplex)  หรือการส่ือสารแบบทางเดียว  เช่น  โทรทศัน์  วิทย ุ 

โทรศพัท ์ 
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2) การส่ือสารแบบฮาลฟ์ดูเพล็กซ์  (Half  Duplex)  หรือการส่ือสารแบบทางใดทางหน่ึง  เช่น  การ
ใชว้ทิยส่ืุอสารของตาํรวจ  การส่ือสารในรูปแบบน้ีตอ้งอาศยัการสลบัสวิตซ์เพื่อแสดงการเป็นผู ้
ส่งสัญญาณคือตอ้งผลดักนัพดูและจะไม่สามารถส่งขอ้มูลพร้อมกนัได ้ 

3) การส่ือสารแบบฟูลดูเพล็กซ์  (Full-Duplex)  หรือการส่ือสารแบบสองทิศทาง  เช่น  การใช้
โทรศพัท ์

 

5. การแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ “แบ่งตามขนาดพื้นท่ีใหบ้ริการ”  มีดงัน้ี     

1) เครือข่ายทอ้งถ่ิน  (Local  Area  Network : LAN)  เครือข่ายทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายเฉพาะพื้นท่ี  
เป็นเครือข่ายท่ีติดตั้งและใชง้านและมีพื้นท่ีใหบ้ริการครอบคลุมระยะใกล ้  

2) เครือข่ายระดบัเมือง  (Metropolitan  Area  Network : MAN) เครือข่ายระดบัเมืองหรือเครือข่าย
ในพื้นท่ีเมือง  เป็นเครือข่ายท่ีมีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุมอาณาบริเวณกวา้งกว่าเครือข่าย
ท้องถ่ิน  และจะต้องใช้เครือข่ายสาธารณะเข้ามาเป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสาร  เช่น  
โครงข่ายขององคก์ารโทรศพัท ์ หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย   

3) เครือข่ายระดบัประเทศ  (Wide  Area  Network : WAN) เครือข่ายระดบัประเทศหรือเครือข่าย
พื้นท่ีกวา้ง  เป็นเครือข่ายท่ีมีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีห่างไกลกันมากกว่า
เครือข่ายระดบัเมือง  ใช้เป็นเครือข่ายสําหรับติดต่อส่ือสารกนัในระดบัประเทศ  ระดบัทวีป  
และตอ้งใชเ้ครือข่ายสาธารณะเขา้มาเป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสาร   

 

6. การแบ่งประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ “แบ่งตามลกัษณะการไหลของขอ้มูล”  มี
รายละเอียดดงัน้ี    
1) เครือข่ายแบบรวมศูนย์  (Centralized  Network) เป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด  

คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะติดต่อส่ือสารกนัผา่นจุดรวมศูนยเ์ท่านั้น  ส่วนใหญ่เป็นระบบท่ีมีการ
ติดตั้งฐานขอ้มูลหลกัท่ีสาขาใหญ่  โดยมีคอมพิวเตอร์ท่ีสถานีปลายทางกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  
เช่น  ระบบ  Automatic  Teller  Machine  (ATM)  ของธนาคาร  ระบบควบคุมสินคา้  เป็นตน้   

2) ครือข่ายแบบกระจาย  (Distributed  Network) จะสามารถส่งขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้
ในเครือข่าย  จะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบเครือข่ายได ้

 

7. ระบบเครือข่ายไร้สาย  (Wireless  LAN)  เกิดข้ึนคร้ังแรกบนเกาะฮาวาย   และมีลกัษณะการรับ-ส่ง
ขอ้มูลเป็นแบบ  Bi-directional  ส่งไป – กลบัง่าย ๆ  ผา่นคล่ืนวทิยส่ืุอสารกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ 7 
เคร่ือง  ซ่ึงตั้ งอยู่บนเกาะ  4  เกาะโดยรอบและมีศูนยก์ลางการเช่ือมต่ออยู่ท่ีเกาะๆ  หน่ึง  ช่ือว่า  
Oahu 
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8. การประยกุตใ์ชง้านของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดงัน้ี  
1) การประยุกต์ใช้ด้านการติดต่อส่ือสาร เช่น   

 บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bulletin  Boards  services)  

หรือเวบ็บอร์ด  (Web  board)   
 จดหมายและจดหมายเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail  and  Voice  

Mail)   

 การประชุมทางไกล  (Electronic  Teleconference)   

 การสนทนาแบบออนไลน์   
2) ด้านการค้นหาข้อมูล  บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Information  

services)  เป็นประโยชน์ท่ีสําคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดย
ผูใ้ห้บริการจะสามารถบริการสารสนเทศท่ีมีความสําคญัและเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช ้ 
ผา่นทางเครือข่ายซ่ึงผูใ้ชจ้ะสามารถเรียกดูสารสนเทศไดท้นัทีตลอด  24  ชัว่โมง  เช่น  
การใชเ้วบ็บราวเซอร์สืบคน้ขอ้มูล   

3) ด้านการเงินและการพาณิชย์ เช่น  การใช้บตัร ATM  เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ
ฝาก  ถอน  โอนเงิน  การนําคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วย
ปฏิบติังาน  ทาํให้การเช่ือมโยงขอ้มูลธนาคารเป็นไปอย่างสะดวกได้  การนาํระบบ
รหสัแท่ง  (Bar – Codes)  มาใชใ้นการคาํนวณราคาสินคา้  รวมทั้งในระบบมลัติมีเดีย
ในการนาํเสนอสินคา้หรือนิทรรศการสินคา้สู่สาธารณชน  

4)  ด้านการศึกษา ปัจจุบนัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยดา้นการศึกษาอยา่งมาก  
เช่น  การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การศึกษา
ทางไกล  การใช้งานในห้องสมุด  และการสืบคน้ขอ้มูลความรู้ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต  
เป็นตน้  

5)  ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลใหญ่ๆ ทัว่ไปมีการนาํเอาระบบเครือข่ายเขา้ไปใชง้านกนั
มาก  เช่น การจดัเก็บขอ้มูลคนไข ้ท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้  ทาํ
ให้ลดระยะเวลาของหมอและยงัช่วยให้การวินิจฉัยไดถู้กตอ้งครบดว้น  และยงัใช้ใน
ตรวจรักษาโรคทางไกลผา่นระบบเครือข่ายอีกดว้ย 
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่4 

อนิเทอร์เน็ต 

 

1. ความหมายของรากศัพท์คาํว่า  “อินเทอร์เน็ต  (internet)” หมายถึง เครือข่ายของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่  เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทัว่โลกให้สามารถติดต่อส่ือสาร
ถึงกนัได ้ โดยใชม้าตรฐานเดียวกนัในการรับส่งขอ้มูล  

 

2. ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  มีรายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี ประเทศไทยเร่ิม
เช่ือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โดยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดท้าํ
การเช่ือมโยง เพื่อส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลกบัประเทศออสเตรเลีย  ทาํให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล 
เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ช่าสายวงจร
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังแรก ระยะเวลาเดียวกันน้ี  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ก็ได้มีโครงการท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระหวา่งมหาวิทยาลยัข้ึน  และพฒันากา้วหนา้ข้ึนเป็นลาํดบัจนทาํให้มีสถาบนัออนไลน์
กบัอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรก  ไดแ้ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเซีย  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

 

3. หลกัการทาํงานของอินเทอร์เน็ต  มีดงัน้ี  หลกัการทาํงานของ  TCP/IP  ในการรับส่งขอ้มูล  ทาํหนา้ท่ี
แบ่งขอ้มูลออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ  เรียกวา่แพก็เกจ  (package)  ซ่ึงแต่ละแพก็เกจจะมีการระบุส่วนหัว  
(header)  ท่ีระบุถึงหมายเลขท่ีอยู ่ (IP  address)  ของปลายทางและตน้ทาง และขอ้มูลอ่ืนๆ  เพื่อทาํ
การส่งขอ้มูลไปในเครือข่ายซ่ึงมีหลายเส้นทาง  โดยเราเตอร์จะเป็นตวัจดัเส้นทางในการส่งแพก็เกจ
ไปยงัโหมดถดัไป  แต่ละแพ็กเก็จอาจไม่ไดไ้ปเส้นทางเดียวกนัทั้งหมดหรืออาจไม่ไปถึงปลายทาง
พร้อมกนัทั้งหมด  แต่เม่ือไปถึงจุดหมายเคร่ืองปลายทางจะรวบรวมแพ็กเกจทั้งหมดเขา้มาแลว้คืน
สภาพกลบัมาเป็นขอ้มูลเดิม  

 

4. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใชส้ายมี มี  2  แบบ  ไดแ้ก่  

1) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection) คือ การเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตจากท่ีบา้น (Home user)  ซ่ึงยงัตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัท์ในการเขา้สู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ผูใ้ช้ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกกบัผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตก่อน  จากนั้นจะได้เบอร์
โทรศพัทข์องผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต  รหสัผูใ้ช ้(User name)  และรหสัผา่น (Password)  ผูใ้ชจ้ะ
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เขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ตไดโ้ดยใชโ้มเด็มท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้หมุนไปยงัหมายเลข
โทรศพัทข์องผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงสามารถใช ้งานอินเตอร์เน็ตได ้

2) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection) พบได้ทัว่ไปตาม
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีจะมีเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local Area 

Network : LAN) เป็นของตวัเอง  ซ่ึงเครือข่าย LAN น้ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาผา่นสาย
เช่า (Leased line)  ดงันั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา  การใช้
อินเตอร์เน็ตผา่นระบบ LAN ไม่มีการสร้างการเช่ือมต่อ (Connection) เหมือนผูใ้ชร้ายบุคคลท่ียงั
ตอ้งอาศยัคู่สายโทรศพัทใ์นการเขา้สู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

5. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  มี 3 แบบ หลกัๆ ไดแ้ก่  
1) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเคร่ืองโทรศพัท์บา้นเคล่ือนท่ี PCT  เป็นการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตผา่นคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (Note book)  และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket PC)  

2) การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือโดยตรง (Mobile Internet) โดยอาศยัเทคโนโลยี
หลายรูปแบบ เช่น WAP (Wireless Application Protocol),  GPRS (General Packet Radio 

Service), โทรศพัทร์ะบบ  CDMA  (Code Division Multiple Access) และ เทคโนโลยี บลูทูธ 
(Bluetooth Technology)  

3) การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยโน้ตบุ๊ก (Note book) และ เคร่ืองปาล์ม (Palm) ผ่าน 
โทรศพัท์มือถือท่ีสนบัสนุนระบบ GPRS ท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นโมเด็มให้กบัอุปกรณ์ท่ีนาํมา
พ่วงต่อ  ไม่ว่าจะเป็น Note Book  หรือ  Palm  และในปัจจุบันบริษัทท่ีให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดมี้การผลิต SIM card ท่ีเป็น Internet SIM  สําหรับโทรศพัทมื์อถือเพื่อให้
สามารถติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 

6. องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยดาวเทียมประกอบดว้ย 

1) จานดาวเทียมขนาดเล็ก  

2) อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแปลงเขา้สู่คอมพิวเตอร์  

3) โมเด็มธรรมดา พร้อมสายโทรศพัท ์ 1 คู่สาย  เพื่อส่งสัญญาณกลบั (Upload)  

4) ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตผา่นดาวเทียม  
 

7. วธีิการป้องกนัภยัจากอินเทอร์เน็ต  ควรปฏิบติั ดงัน้ี  
1) การประเมินความเส่ียง  คือ  การพิจารณาถึงภยัคุกคามประเภทต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขององคก์ร  เพื่อหาทางป้องกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
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2) นโยบายความมั่นคงปลอดภัย  กาํหนดขอ้บงัคบัตามความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัและ
การควบคุมขององคก์ร  พร้อมทั้งกาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูล้ะเมินนโยบาย  

3) การให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย  เป็นการใหค้วามรู้  เช่น  การฝึกอบรมดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัเพื่อสร้างความตระหนกัแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

4) การป้องกนั  ทาํไดโ้ดยการติดตั้ง  firewall  ท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลท่ีผา่นเขา้ออกระหวา่ง
ระบบเครือข่าย  ติดตั้ง  antivirus  software  เพื่อป้องกนัการโจมตีจากสปายแวร์  มีการซ่อมแซม
ซอฟแวร์และเครือข่ายอยูเ่สมอ  ตรวจสอบการสาํรองขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ  

5) ระบบการตรวจจับการบุกรุก  (intrusion  detection  system : IDS)  คือระบบซอฟตแ์วร์ท่ี
ติดตามการจราจรและพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยในเครือข่าย  จะทาํการแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบ
ทนัทีท่ีพบการบุกรุก  ในบางกรณีระบบ  IDS  จะมีการตอบสนองการจราจรท่ีไม่พึงประสงค ์ 

6) honey  pot  คือ  ระบบหลุมพรางท่ีออกแบบมาใหเ้ป็นเหยือ่ล่อผูโ้จมตี  ใหห้นัมาโจมตีเคร่ือง  
honey  pot  แทนท่ีจะโจมตีระบบสาํคญัขององคก์ร  เป็นระบบท่ีช่วยรักษาความปลอดภยัท่ี
สามารถตั้งค่าของระบบ   
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่5 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

1. ราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2554  ได้ให้ความหมาย  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Network)  ว่า หมายถึงกลุ่มบุคคลผูติ้ดต่อส่ือสารกนัโดยผา่นส่ือสังคม  ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสาร
ขอ้มูลแลกเปล่ียนกนัแลว้  ยงัอาจจะร่วมกนัทาํกิจกรรมท่ีสนใจดว้ยกนั  

 

2. นักวิชาการหลายท่านได้ สรุปเป็นความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า หมายถึง สังคม
ออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมโยงกนัเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความตอ้งการทางสังคมท่ีมุ่งเน้น
ในการสร้างและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพนัธ์ทางสังคม  ในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจ
หรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผา่นหนา้เวบ็  และให้มีการตอบ
โตก้นัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต  

 

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์มี 7 ประเภท  ประกอบดว้ย ตอบ  มี 7 ประเภท  ไดแ้ก่  1) สร้างและ
ประกาศตวัตน (Identity Network)  2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network)  3) 

ความชอบในส่ิงเดียวกนั (Passion Network) 4) เวทีทาํงานร่วมกนั (Collaboration 

Network)  5) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)  6) เครือข่ายเพื่อการ
ประกอบอาชีพ (Professional Network)  และ 7)เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างผูใ้ช ้
(Peer to Peer : P2P)   

 

4. ตัวอย่างกลุ่มผู ้ให้บริการสังคมออนไลน์ เ ช่น www.facebook.com, www.youtube.com, 

www.gmail.com, www.google.com, www.hotmail.com, www.dekdee.com และอ่ืนๆ  
 

5. ตวัอยา่งของกลุ่มผูใ้หบ้ริการท่ี  “สร้างและประกาศตวัตน  (Identity  Network)”  เช่น  
1) Facebook  เฟซบุก๊เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีบริการเพื่อให้ผูใ้ชส้ร้างขอ้มูลส่วนตวั

เพิ่มเพื่อจากบญัชีรายช่ือผูใ้ช้อ่ืน  ส่งขอ้ความ  อพัโหลดภาพ  และไฟล์วิดีโอต่างๆ  และมีการ
สร้างเพจเฟซบุก๊ของผูใ้ชเ้พื่อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทั้งภาครัฐและเอกชน  

2) Twitter  ทวิตเตอร์เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก  จดัเป็นบล็อก
ขนาดเล็ก  มีคุณสมบติัคลา้ยกบับล็อกทัว่ไป  ทวติเตอร์กาํหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความไดต่้อ
คร้ังจาํนวนไม่เกิน  140  ตวัอกัษร ขอ้ความท่ีโพสต์ไปยงัทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเวบ็เพจของ
ผูใ้ชค้นนั้นบนเวบ็ไซต ์ 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.gmail.com/
http://www.google.com/
http://www.hotmail.com/
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3) Bloggang  บล็อกแก๊งเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทบล็อกของประเทศไทยท่ีเปิด
บล็อกเพื่อให้บริการกบัผูใ้ช้  เพื่อให้ผูใ้ช้นาํเสนอเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ  ของผูใ้ช้ใน
รูปแบบของบทความ  กราฟิก  หรือวดีิโอ 

6. ตวัอยา่งของกลุ่มผูใ้หบ้ริการท่ี  “สร้างและประกาศผลงาน  (Creative  Network)”  เช่น  
1) Youtube  ยูทูบเป็นเว็บไซต์ประเภทแชร์ไฟล์วิดีโอ  ยูทูบมีบริการเพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถ

อปัโหลดและแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์  รวมถึงการสร้างรายการโทรทัศน์          
มิวสิกวิดีโอ  วิดีโอสมาชิก  งานโฆษณา  ผา่นเวบ็ยทููบ  ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดวิดีโอของตนเอง
หรือนาํไฟลว์ดีิโอท่ีมี  การอปัโหลดไวไ้ปใส่ไวใ้นบล็อกหรือเวบ็ไซตข์องตนไดผ้า่นทางคาํสั่งท่ี
กาํหนดให ้ 

2) Flickr  ฟลิคเกอร์  เป็นบริการเครือข่ายสังคมประเภทแชร์รูปภาพ  มีรูปแบบการให้บริการ
เพื่อใหผู้ใ้ชอ้ปัโหลดรูปภาพเก็บและสามารถแบ่งปันใหผู้อ่ื้นดูได ้

 

7. ตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์ของ เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั  มีดงัน้ี  
1) ด้านการส่ือสาร (Communication)   เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกนาํมาใชเ้ป็นช่องทางในการ

นาํเสนอข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัข่าว เช่น ไทยรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์ หรือท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของเวบ็บล็อก  

2) ด้านการศึกษา (Education) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกนํามาใช้ในการสืบค้น ความรู้ 
ขอ้เท็จจริง ทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียกว่า สารานุกรมออนไลน์ 
ซ่ึงสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้  เช่น วิกิพีเดีย เป็นต้น  มีการนําเครือข่ายสังคมออนไลน์มา
ประยกุตใ์ชส้าํหรับจดัการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ  

3) ด้านการตลาด (Marketing) การนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบ
รนด์ไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสารเพื่อสร้างการเขา้ถึง  
สร้างความสัมพนัธ์  การมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภคไดดี้และวดัผลไดท้นัที  

4) ด้านบันเทิง (Entertainment) การนําเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในงานโฆษณา  ผลิต
รายการ  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างบริษทัและศิลปิน  จะเห็นได้จากบริษทัผูผ้ลิตผลงาน
ทางดา้นบนัเทิงมีความนิยมใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านยูทูบ  เช่น  การให้
ดาวน์โหลดเพลง  มิวสิควิดีโอ  การแชร์ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง  การสร้างแฟนเพจของศิลปิน
ดารา  นกัร้องผา่นเฟซบุก๊หรือทวติเตอร์  

5) ด้านส่ือสารการเมือง (Communication Political) การนาํเครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือในการ
พดูคุยส่ือสาร ติดต่อกนัระหวา่งกลุ่มคน หรือบุคคลท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนความคิดทางการเมือง 
กลุ่มน้ีจดัเป็นกลุ่มท่ีสร้างกระแสนิยมใหก้บัเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดบัโลก 
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8. ผลกระทบเชิงบวกของการใชเ้ครือข่ายออนไลน์ในชีวิตประจาํวนั  ไดแ้ก่  
1) เป็นส่ือในการนาํเสนอผลงานของตวัเอง  เช่น  งานเขียน  รูปภาพ  วดีิโอต่างๆ  เพื่อให้ผูอ่ื้นได้

เขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น  

2) เป็นส่ือท่ีใชใ้นการแบ่งปันขอ้มูล  รูปภาพ  ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น   
3) เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  เช่น  การศึกษา  การเมือง  บนัเทิง  การตลาด  

สินคา้และการบริการ  

4) เป็นเครือข่ายกระชบัมิตร  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้ 

5) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสามารถส่ือสารไดห้ลายรูปแบบ  

6) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาชุมชน  โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อประชาชนในชุมชน
กบักลุ่มองคก์รต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทาํใหป้ระชาชนในชุมชนสามารถถ่ายทอดปัญหา
และความตอ้งการไดโ้ดยตรง   

7) เป็นส่ือในการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  หรือบริการลูกคา้สาํหรับบริษทัและองคก์รต่างๆ  สร้าง
ความเช่ือมัน่  สร้างความสัมพนัธ์  สร้างกิจกรรม  หรือพดูคุยตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้  

8) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

 

9. ผลกระทบเชิงลบของการใชเ้ครือข่ายออนไลน์ในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่  
1) เป็นช่องทางท่ีถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ  ขโมยผลงาน  หรือถูกแอบอา้งไดง่้าย  หากผูใ้ช้

รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวจิารณญาณในการใชง้าน  อาจถูกหลอกลวงหรือละเมินสิทธิส่วน
บุคคลได ้

2) หากผูใ้ชห้มกมุ่นกบัการเขา้ร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
และอาจทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานหรือการเรียนลดลง  อีกทั้งจะทาํใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ช้
อยา่งไม่รู้คุณค่า  

3) เป็นช่องทางท่ีสามารถวพิากษว์จิารณ์กระแสสังคมในเร่ืองเชิงลบ  และอาจทาํใหเ้กิดกรณีพิพาท
บานปลาย 

4) ภยัคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ   
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่6 

ฐานข้อมูลและการสืบค้น   

 

1. คาํว่า  ฐานขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการจะจดัเก็บ  ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นเร่ือง
เดียวกนัไวด้ว้ยกนั  เพื่อสะดวกในการใชง้าน โดยอาศยัโปรแกรมท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดลกัษณะขอ้มูลท่ี
จะเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล  แกไ้ขปรับปรุง
ขอ้มูล  คน้หาขอ้มูล  กาํหนดสิทธ์ิผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานขอ้มูลได้  ทาํให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้าย  สะดวกและมีประสิทธิภาพ  เหมือนเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูลให้สามารถ
ติดต่อกนัได ้  

 

2. การสืบคน้  หมายถึง การคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการจากแหล่งต่างๆ  ท่ีจดัเก็บไว ้ กลบัคืนมาดว้ยวิธีการ
และเทคนิคอยา่งเป็นขั้นตอน  โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่ง
สะดวก  รวดเร็ว  และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  

 

3. องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูลมี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2) ซอฟตแ์วร์ 
(Software)  3)  ขอ้มูล (Data)  4) กระบวนการทาํงาน (procedures) และ 5) บุคลากร  (people)   

 

4. บุคลากร (People)  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่ ผูใ้ชท้ ัว่ไป (User)   
พนกังานปฏิบติัการ (Operator) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  ผูเ้ขียนโปรแกรม
ประยุกตใ์ช้งาน (Programmer) ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA)   ผูบ้ริหาร
ขอ้มูล (Data  administrators)   

 

5. การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตอ้งการของผูส้อบคน้หรือผูเ้รียน  มี
ส่ิงท่ีสาํคญั คือ 1) ท่ีอยูข่องเวบ็ไซต ์ 2) โปรแกรมคน้คืน  3)  คาํสาํคญั   

 

6. ตวัอยา่งประโยชน์ของฐานขอ้มูล มีดงัน้ี  
1) ลดความซํ้ าซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูล  ประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บ  และทาํใหเ้กิดความรวดเร็วใน

การคน้หาและจดัเก็บขอ้มูลดว้ย  

2) ขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีความทนัสมยั  ตรงกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัและตรงกบัความตอ้งการอยูเ่สมอ 

3) ใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้ โดยผูใ้ชแ้ต่ละคน เขา้ใชข้อ้มูลในแฟ้มท่ีมีขอ้มูลเดียวกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั   
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4) จดัทาํระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลได ้ โดยการกาํหนดรหสัผา่น และตรวจสอบสิทธ์ิ
ในการทาํงานกบัขอ้มูลทุกคร้ัง   
 

7. E-book  หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทาง
หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอ่ืนๆ  ได้  ทั้งในระบบออฟไลน์และ
ออนไลน์  ทาํใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน   

8. มลัติมีเดีย (multimedia) คือ การนําองค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ  มาผสมผสานเข้าด้วยกัน          
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัอกัษร (text)  รูปภาพ  (image)  ภาพเคล่ือนไหว (animation)  เสียง (sound)  และ
วีดิทศัน์  (video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อส่ือความหมายกบัผูใ้ช้อย่างมี
ปฏิสัมพนัธ์ (interactive)  ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่7  

เทคโนโลยกีารจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้   

 

1. สารสนเทศ (information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผา่นการกลัน่กรอง  วิเคราะห์  หรือสังเคราะห์  ให้ขอ้มูล
เกิดการตกผลึก  มีการแปลงรูปของบนัทึกและขอ้มูลใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจมากข้ึน  

2. คาํวา่  ความรู้ (knowledge)  หมายถึง  ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการปฏิบติั  ประสบการณ์ ปรากฏการณ์ซ่ึงได้
ยนิ ไดฟั้ง การคิดจากการดาํเนินชีวติประจาํวนัหรือเรียกวา่เป็นความรู้ท่ีไดโ้ดยธรรมชาติ  นอกจากน้ี
ความรู้ยงัไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน  การคน้ควา้  วจิยั  จากการศึกษาองคว์ชิาในแต่ละสาขาวชิา  

3. คาํวา่  ปัญญา (wisdom)  เป็นความรู้ท่ีมีอยูน่าํมาคิดหรือต่อยอดให้เกิดคุณค่า  หรือคุณประโยชน์มาก
ข้ึน   

4. การจดัการสารสนเทศเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศตามความตอ้งการและมีคุณภาพ  มี 3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่    1) 

การนาํเขา้ขอ้มูล  (input)  2) การประมวลผลขอ้มูล (data  processing)  และ 3) การจดัเก็บสารสนเทศ 
(storing)  

5. วธีิการประมวลผลขอ้มูล  (data  processing)  มี 5 วธีิ  ไดแ้ก่  1) การเรียงลาํดบั (arranging)  2) การ
จดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Classify)  3) การคาํนวณ (Calculation) 4) การสรุป (summarizing) 5) การ
วเิคราะห์ขอ้มูล (data  analysis)   

6. วงจรระบบประมวลผลรายการต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามา มีลกัษณะดงัน้ี 
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7. สถาปัตยกรรมระบบการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) บริการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure  services) หมายถึง  เทคโนโลยีพื้นฐานท่ีจาํเป็นใน
การประยุกต์กบัการจดัการเรียนรู้  มี  2  ประเภท  คือ  เทคโนโลยีสําหรับการจดัเก็บ  และ
เทคโนโลยสีาํหรับการส่ือสาร  

2) บริการความรู้  (knowledge  services) หมายถึง  การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการ
ใหบ้ริการความรู้   

3) บริการประสานผูใ้ช้กบัแหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ  (presentation  services)  มี              
2 ประเภท  คือบริการท่ีแสดงความเป็นส่วนบุคคลของผูใ้ช้แต่ละคน  และระบบท่ีช่วยการ
มองเห็น 

8. ตวัอยา่งประโยชน์ของการจดัการความรู้  ไดแ้ก่   
1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร  

2) ป้องกนัการสูญหายของภูมิปัญญา  ในกรณีท่ีบุคลากรเกษียณอาย ุ ลาออก  หรือเสียชีวติ  

3) เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและความอยูร่อด  

4) เป็นการลงทุนในตน้ทุนมนุษยใ์นการพฒันาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ีได้เรียนรู้มา
ให้กบัคนอ่ืน ๆ  ในองค์กร  และนาํความรู้ไปปรับใช้กบังานท่ีทาํอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน  เป็นการพฒันาคนและพฒันาองคก์ร  

5) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจและวางแผนดาํเนินงานให้รวดเร็วและดีข้ึน  เพราะมี
สารสนเทศ  หรือแหล่งความรู้เฉพาะท่ีมีหลกัการ  เหตุผล  และน่าเช่ือถือช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจ  

6) ผูบ้งัคบับญัชาสารถทาํงานเช่ือมโยงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน  ช่วยเพิ่มความ
กลมเกลียวในหน่วยงาน  

7) เม่ือพบขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังาน  ก็สามารถหาวธีิแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

8) แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน  ซ่ึงเป็นการสร้างความทา้ทายให้องค์กรผลิตสินคา้และบริการจาก
ความรู้ท่ีมี  เพื่อเพิ่มคุณค่า  และรายไดใ้หก้บัองคก์ร  

9) เพื่อการสร้างสรรคแ์ละบรรลุเป้าหมายของจิตนาการท่ียิง่ใหญ่  

10) เปล่ียนวฒันธรรมจากวฒันธรรมอาํนาจในแนวด่ิงไปสู่วฒันธรรมความรู้ในแนวราบ  ทุกคนมี
สิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกนั 
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เฉลยค าถามท้ายบทที ่8 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ 

 

1. การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัการฝึกอบรมและการศึกษา มีแนวทางการใช้ 6  ประเภท  
ได้แก่  1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) การศึกษาทางไกล 3) เครือข่ายการศึกษา   
4) การใชง้านหอ้งสมุด  5) การใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ  และ 6) การใชง้านประจาํและงานบริการ 

 

2. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานสาธารณสุขมีหลายดา้น  ตวัอยา่งเช่น  
1)  ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  (Hospital  Information  System : HIS) เป็นระบบท่ีช่วยดา้น  

Patient  record  หรือเวชทะเบียน  ระบบขอ้มูลยา  การรักษาพยาบาลการคิดเงิน  มีลกัษณะแบบ
จุลภาค  แต่สามารถขยายเป็นระดบัมหภาคไดเ้ม่ือโรงพยาบาลทัว่ประเทศแลกเปล่ียน  และส่ง
เวชระเบียนผา่นระบบโทรคมนาคมได ้ 

2) ระบบสาธารณสุข ใช้ในการดูแลป้องกนัโรคระบาดในทอ้งถ่ิน  เช่น  เม่ือมีผูป่้วยอหิวาตกโรค  
ในหมู่บา้นแพทยแ์ละสาธารณสุขอาํเภออาจตรวจคน้ไดว้า่ผูป่้วยมาจากตาํบลอะไร  มีประชากรก่ี
คน  เป็นชายหญิง  เด็ก เท่าไร เพื่อจะไดจ้ดัหาวคัซีนไปฉีดป้องกนัไดท้นัที  ระบบทาํนองน้ีอาจ
ขยายไปสู่ระบบอาํเภอและจงัหวดั  

3) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert  System)  เป็นระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์วินิจฉยัโรคระบบท่ีมีช่ือเสียง
เม่ือสิบปีเศษมาน้ี  คือระบบ  Mycin  ของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  และเร่ิมมีผูน้าํมาประยุกตใ์ช้
ในดา้นอ่ืนๆ  มากข้ึน  เลยไปถึงเร่ืองโรคพืชและสัตว ์

 

3. หลกัการในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศระบบผูเ้ช่ียวชาญ  (Expert  system)  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี คือ  เก็บขอ้มูลต่างๆ  ไวใ้ห้ละเอียด  แลว้ใชห้ลกัปัญญาประดิษฐ์  (Artificial  Intelligence : AI)  

มาช่วยวิเคราะห์  เป็นแนวคิดในการทาํให้คอมพิวเตอร์ทาํงานไดเ้หมือนคน  ระบบน้ีจะช่วยอนามยั
ตาํบลในการวนิิจฉยัโรคยาก ๆ ได ้ ใหค้นท่ีมีความรู้ปานกลางพอสมควรสามารถท่ีจะวนิิจฉยัโรคได ้  
  

4. ตวัอยา่งแผนแม่บทท่ีนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีนาํไปใชส้าํหรับพฒันางานดา้นการ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมงานของกระทรวงวฒันธรรม เช่น  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลกัดนัให้ระบบศูนยข์อ้มูลกระทรวงวฒันธรรมเพื่อเป็นศูนยข์อ้มูลกลางองค์
ความรู้ดา้นศาสนา  ศิลปะ  และวฒันธรรมของชาติโดยกาํหนดเป็นหน่วยบูรณาการและเผยแพร่องค์
ความรู้  ผ่านแผนท่ีองค์ความรู้ทางวฒันธรรม  3  กลุ่ม  (บุคคล  สถานท่ี  และข้อมูล)  3 มิติ  เวลา  
(ขอ้มูลในปัจจุบนั  ขอ้มูลร่วมสมยั  และขอ้มูลประวติัศาสตร์หรืออดีต)  

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  สร้าง  สะสม  และจดัใหมี้ทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัทาํขอ้มูล
ในรูปแบบ  national  digital  archives  สําหรับสนบัสนุนงานหอสมุด  พิพิธภณัฑ์  หอจดหมายเหตุ  
และหอศิลป์ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจดัเก็บคน้หาและให้บริการขอ้มูลได้ตามมาตรฐานสากล  โดย
ดาํเนินการพฒันาระบบ eArchieves,  eLibrary  และ  eMuseum  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  สร้างกลไกในการพฒันาระบบจดัเก็บทะเบียนขอ้มูลสาํคญัดา้นศิลปวฒันธรรม
และขอ้มูลเชิงลึกทางวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม  พอเพียง  ต่อเน่ืองและเป็นระบบ  โดย
ทาํการบูรณาการศูนยข์อ้มูลหลกัและระบบฐานขอ้มูลหลกัของ  สํานกังานปลดักระทรวงและสํานกังาน
วฒันธรรมจังหวดั  กรมการศาสนา  กรมศิลปากร  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธรสถาบนัฑิตพฒันศิลป์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บูรณาการกิจกรรมการพฒันาส่ือและเน้ือหาดา้นวฒันธรรม (Cultural  digital  

content)  ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติเพื่อสนบัสนุนการอนุรักษ ์ รักษา  สืบทอด  ปกป้อง  
เชิดชูคุณค่าวฒันธรรมของชาติและความหลากหลายของวฒันธรรม  ตลอดจนใหบ้ริการประชาชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  พฒันาเครือข่ายประชาคมออนไลน์ (Online  social  network)  เพื่อเฝ้าระวงัภยั
คุกคามทางวฒันธรรมอยูใ่นสังคมแบบออนไลน์  และดูแลความเหมาะสมของส่ือและเน้ือหาออนไลน์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ใช้  ICT  เป็นเคร่ืองมือหลักในการพฒันาสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค ์ 
(creative  society)  เพื่อนาํประเทศสู่การพฒันาเศรษฐกิจแห่งความคิดสร้างสรรค ์ (Creative  economy)  

ทาํการจดัทาํเป็นเวบ็ไซต ์ 4  ภาษา  ไดแ้ก่  องักฤษ  สเปน  ญ่ีปุ่น  และ  จีน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  พฒันากลไกและช่องทางการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริการประชาชนและสนบัสนุนการทาํงานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกมิติ  และ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเตม็ท่ีในทุกองคก์รของกระทรวง 

 

5. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม  เช่น 

1) ขอ้มูลกลางทางวฒันธรรม  รวบรวมขอ้มูลเป็น  4  หมวด  ไดแ้ก่  บุคคล  และ/หรือ  องคก์รทาง
วฒันธรรม  ส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม  โบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  วิถีชีวิต  และ  สถานท่ีทาง
วฒันธรรม  โดยแบ่งออกตามภูมิภาคดว้ย  

2) บริการรับคาํร้องและใหบ้ริการงานดา้นภาพยนตร์และวดิีทศัน์  
3) บริการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นศาสนาของกรมศาสนา  
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4) บริการข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและงานแสดงด้านวฒันธรรม  สุนทรีย์  คีตศิลป์  ของกรม
ศิลปากร  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  สํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  และสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์  

5) บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งบูรณาการ  

6) บริการขอ้มูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

7) บริการขอ้มูลเก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลมรดกโลก  

8) โปรแกรมพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  และศพัทบ์ญัญติัทางวิชาการ  19  
สาขา 

 

6. นกัพฒันาสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้กบังานบริการสังคมได ้โดยสร้างระบบบริการ
สารสนเทศต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถติดตามข่าวสารขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ ได้จากเวบ็ไซต ์ 
ไดแ้ก่  1) ระบบการจดัหางานของบณัฑิต 

    2) ระบบแจง้เบาะแสผูป้ระสบภยัทางสังคม 

    3) ระบบจดัหางานสาํหรับผูส้มคัรงานและผูว้า่จา้ง 

    4) ระบบบริการแจง้เหตุสาธารณภยัเพื่อประชาชน 

    5) ระบบบริการขอ้มูลและประวติัการประกนัสังคมสําหรับประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    6) ระบบบริการตรวจสอบสิทธิประกนัสุขภาพผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    7) ระบบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสา
ช่วยเหลือสังคมอยา่งบูรณาการ 

    8) ระบบแจง้เบาะแสเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

    9) ขอ้มูลสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนพึงไดรั้บจากภาครัฐ 

    10) ขอ้มูลสวสัดิการสังคมของไทย 

    11) ฐานขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

    12) ระบบแจง้ขอ้มูลการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

 

7. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกิจ มี  2 ประเภท  ไดแ้ก่   e-Commerce และ    
e-Marketing 
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8. รูปแบบของการสร้างนวตักรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  สามารถแบ่งไดต้ามผลท่ีไดรั้บ  มีดงัน้ี   
1)  นวัตกรรมสินค้า  เป็นการพัฒนาสินค้าท่ีเป็นสินค้าอุปโภค  บริโภค  รวมไปถึงสินค้า

อุตสาหกรรม  เช่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  

2) นวตักรรมบริการ  เป็นการสร้างวธีิใหม่ในการใหบ้ริการ  

3) นวตักรรมกระบวนการ  เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินงานซ่ึงนาํไปสู่รูปแบบใหม่ของ
กระบวนการทาํงาน 

ตวัอย่างของนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  หุ่นยนต ์ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  เครือข่ายสังคม  คอมพิวเตอร์นาโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 

เฉลยค าถามท้ายบทที ่9 

แนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

 

1. แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  เช่น  
1) บา้นอจัฉริยะ  ท่ีมีการใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า และเคร่ืองใชใ้นบา้นแทบทุก

ประเภท  ทั้งยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบโทรคมนาคม  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  ในบา้น  แมเ้จา้ของจะอยูน่อกบา้น  ทั้งยงัสามารถติดต่อธุรกิจ ปรึกษา
แพทย ์การเรียนการสอนทางไกล ซ้ือของออนไลน์ได ้จากในบา้น   

2) ดา้นการสาธารณสุข  มีระบบแพทยอ์อนไลน์  หรือ  Telemedicine  แพทยใ์นโรงพยาบาลต่าง ๆ  
สามารถร่วมมือกนัในการรักษาโรคแก่ผูป่้วย  ในกรณีท่ีร้ายแรง  หรือตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
โรค  ขอ้มูลจากห้องปฏิบติัการทางเทคนิคการแพทยส์ามารถออนไลน์ถึงกนัไดท้ัว่ประเทศและ
ทัว่โลก   

3) ความบนัเทิงทุกรูปแบบ  ไม่วา่จะเป็นการเล่นเกม  การชมภาพยนตร์  การฟังเพลง  แฟชัน่    
ตลอดจนการจบัจ่ายซ้ือของหรือท่ีเรียกวา่  shopping  สามารถเลือก  หรือชมสินคา้บนจอภาพ  
ในระบบอินเทอร์เน็ตและตดัสินใจสั่งซ้ือไดโ้ดยสะดวก  

4) ระบบทางด่วนขอ้มูล (Information  Super  Highway)  จดัเป็นเทคโนโลยส่ืีอสารขอ้มูลท่ีทาํให้
การส่งผา่นขอ้มูลเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ในปริมาณมาก  และทุกรูปแบบ  ทาํใหเ้ปล่ียนโครงสร้าง
ขององคก์รประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นธุรกิจ  มีการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพื่อการทาํธุรกิจประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งระบบธนาคาร  เกิดเป็นธุรกิจ 

5) การประชุมทางไกล  ไดแ้ก่  Video  Conferencing  และ  Computer  Conferencing  ทาํให้
ประหยดัเวลาของผูบ้ริหาร  ประหยดัค่าใชจ่้ายขององคก์ร  ผูเ้ช่ียวชาญสามารถรับทราบ
สาระสาํคญัไดใ้นเวลาเดียวกนั  

6) การท่องเท่ียว  ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  เราสามารถสอบถามโปรแกรมการท่องเท่ียวและติดต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วรวมทั้งการจองตัว๋เคร่ืองบิน  โรงแรม  ท่ีพกั  
รถยนต ์ ส่วนทางออ้ม  หมายถึงการท่องเท่ียวไปบนอินเทอร์เน็ต  โดยนกัท่องเท่ียวสามารถ
เลือกสถานท่ีท่ีตอ้งการไดแ้ละท่องไปกบัโลกออนไลน์หนา้จอคอมพิวเตอร์  
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7) การใชสิ้ทธิทางการเมือง  ของประชาชนโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
กลุ่มอ่ืนๆ  สามารถส่งสิทธิในการเลือกตั้งในระบบออนไลน์  ประชากรของประเทศใดๆ  ท่ี
พาํนกัอาศยัอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก  ยงัคงมีสิทธิในบา้นเมืองของตนเสมือนอยูใ่นประเทศ  

8) ฐานขอ้มูลแห่งชาติ  นานาประเทศไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลแห่งชาติ  (Nation  Database)  เพื่อ
รวบรวมสาํมะโนประชากร  ท่ีครอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนทุก ทาํใหก้าร
ปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ทาํใหก้ารตรวจสอบเก่ียวกบัการเสียภาษีมีความ
ถูกตอ้งรวดเร็ว  การโอนยา้ยสาํมะโนครัวไดรั้บความสะดวกข้ึน  เป็นตน้  

9) ระบบหอ้งสมุด  มีลกัษณะเป็นหอ้งสมุดดิจิทลั  ท่ีหนงัสือเอกสารทุกชนิดสามารถเก็บไวใ้นรูป
ฐานขอ้มูล  ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชผ้า่นระบบคอมพิวเตอร์ได ้ และหอ้งสมุดเสมือน (Virtual  

Library)  ท่ีผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบและเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศไดทุ้กสถานท่ี  ทุกเวลา  เป็นผล
ใหก้ารศึกษาคน้ควา้มีประสิทธิภาพข้ึน  

10)  การหางานทาํ  ในปัจจุบนัเราสามารถตรวจสอบจาก  Web  Sites  ของบริษทัต่าง ๆ  หรือบริษทั
จดัหางาน  และสมคัรผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

11) การใชแ้ผนท่ีดิจิทลั  ในการเดินทางทั้งภายในเมืองใหญ่ท่ีมีถนน  ตรอก  ซอย  หรืออาคาร
สถานท่ีสาํคญัมากมาย  หรือการเดินทางไกลบนทางด่วนท่ีตอ้งทราบทิศทางและถนนท่ีถูกตอ้ง 

 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรับผดิชอบต่อสังคม มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความรับผดิชอบต่อสังคม
ระดบับุคคล  2) ความรับผดิชอบต่อสังคมระดบัองคก์ร (Corporate  Social  Responsibility : CSR)   

 

3. “กรีนไอที”  หรือ  “เทคโนโลยสีีเขียว” มีเป้าหมายของการพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ  
1) การออกแบบจากแหล่งกาํเนิดไปยงัแหล่งกาํเนิดการใชง้านของส่ิงต่างๆ  ก็จะเป็นวฏัจกัรของ

ผลิตภณัฑ ์ โดยการสร้างผลิตภณัฑใ์หส้ามารถนาํกลบัมาใชง้านใหม่ได ้(recycle)   

2) การลดขอ้มูล  เป็นการลดทิ้งและมลพิษ  โดยการเปล่ียนรูปแบบของกรนาํไปสร้างผลิตภณัฑ์
และการบริโภค พฒันาส่ิงใหม่ ๆ  เป็นการพฒันาเพื่อเทคโนโลย ี ไม่วา่จะเป็นการนาํซากสัตว์
มาเป็นเช้ือเพลิงหรือทางเคมี  แต่ก็อาจทาํใหสุ้ขภาพและสภาพแวดลอ้มเสียหายได ้ 
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3) ความสามารถในการดาํรงชีวิต  สร้างศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบั
เทคโนโลยแีละผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  ความเร็วในการพฒันาและสร้าง
อาชีพใหม่เพื่อปกป้องโลก  

4) พลงังาน  ตอ้งรับรู้ข่าวสารทางดา้นเทคโนโลยสีีเขียวรวมไปถึงการพฒันาของเช้ือเพลิง  
ความหมายใหม่ของการกาํเนิดพลงังานและผลของพลงังาน  

5) สภาพส่ิงแวดลอ้ม  นาํไปสู่การคน้หาสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่  เพื่อคน้หาส่ิงท่ีบรรลุและวิธีท่ีทาํให้
เกิดการกระทบกบัสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 

4. ตวัอยา่งกรีนไอทีท่ีถูกนาํมาใชใ้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  เพื่อใหค้าํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี  
- ใหซี้พียแูละอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  ลดการใชพ้ลงังานลง 

- ลดพลงังานและการจ่ายไปใหแ้ก่อุปกรณ์เสริมท่ีไม่ไดใ้ชง้านนาน  เช่น  เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 

- ใหห้นัมาใชจ้อภาพหรือมอนิเตอร์ในแบบ  Liquid-Crystal-Display  (LCD)  แทนการใช้
มอนิเตอร์  (Cathode-Ray-Tube  (CRT)  

- ถา้เป็นไปไดใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊มากกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เดสกท์อป  เพราะเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เดสกท์อปจะกินไฟและใชพ้ลงังานมากกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  

- ใชฟี้เจอร์  Power-Management  ใหปิ้ดการทาํงานของฮาร์ดดิสก ์ และหนา้จอมินิเตอร์หากไม่ได้
มีการใชง้านติดต่อกนันานๆ  หลายนาที  

- ใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสุดและถา้เป็นไปไดก้็ใหน้าํกระดาษกลบัมาใชง้านหมุนเวยีนอีก  

- ลดการใชพ้ลงังานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชนั  เซิร์ฟเวอร์  เน็ตเวิร์กและขอ้มูลส่วนกลาง 

 

5. แนวทางการปฏิรูปการทาํงานกบัการใชข้่าวสารบนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต ไดแ้ก่  
1) การปฏิรูปแบบการทาํงานขององคก์ร  เทคโนโลยสีารสนเทศก่อใหเ้กิดการปฏิรูปรูปแบบของ

การทาํงาน  

2) มีการจดัการเชิงกลยทุธ์  เทคโนโลยสีารสนเทศถูกนาํมาใชใ้นการสนบัสนุนการจดัการเชิงกล
ยทุธ์ขององคก์รเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั   

3) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน  เพื่อใหก้ารทาํงานคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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4) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รในอนาคตเทคโนโลยสีารสนเทศจะถูก
นาํมาใชเ้พื่อสร้างคุณค่า (value)  ใหก้บัองคก์ร   
 

6. แนวทางการปฏิบติัตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตามแนวคิดสาํคญัใน
ศตวรรษท่ี 21  มีลกัษณะดงัน้ี  
1) จิตสํานึกต่อโลก  คือ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อมและโลก ต้องมีความรู้และมี

แนวคิดในการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสารักษาส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูท่ี้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงความสามารถท่ีจะตอ้งเรียนรู้และทาํงานรวมกบั
คนจากวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  และสามารถส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศได ้

2) ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และการเป็นผูป้ระกอบการ  คือ  ทกัษะใหม่ท่ี
จาํเป็น  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากทางดา้นเศรษฐกิจ    

3) ความรู้พื้นฐานดา้นพลเมือง  คือ  ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  สิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นพลเมือง
ท่ีดี  เพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นและไม่ขดัต่อ
กฎหมายบา้นเมือง  

4) ความรู้พื้นฐานดา้นสุขภาพ  คือ  ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัเพื่อจะไดมี้สุขภาพท่ีแข็งแรง  ทาํให้
ดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติสุข  ซ่ึงควรมีความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร  การออก
กาํลงักาย  การมีอารมณ์ท่ีแจ่มใสเบิกบานและการพกัผอ่นนอนหลบั  เป็นตน้  

5) ความรู้พื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  คือ  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ลกัษณะภูมิอากาศ  ภูมิ
ประเทศ  ภาวะโลกร้อน  ภยัพิบติัทางธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

7. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมเป็นพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็นในการทาํงานในอนาคต  ประกอบดว้ย  
1)  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  คือ  การคิดนอกกรอบ  มีการใช้จินตนาการสร้างสรรค์

นวตักรรมข้ึนมา  ตวัอยา่งเช่น  สตีฟ  จ็อบส์ (Steve  Jobs)  ผูท่ี้เป็น  “ตาํนาน”  ของการใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันานวตักรรมของ  Apple  

2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา  คือ  ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  วิพากษ ์ 
วจิารณ์  และสามารถคิดแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนได ้  

3) การส่ือสารและการร่วมมือทาํงาน  คือ  ทกัษะในการส่ือสาร  ฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  และการ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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