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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู รหัสวิชา GE40004  
จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5) ใชประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชประกอบการเรียนการสอนนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ตั้งแตป
การศึกษา 1/2558 เปนตนมา ซ่ึงไดทําการปรับปรุง และแกไขมาโดยตลอด ในเอกสารประกอบการ
สอนเลมนี้ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนไว 9 บทเรียน ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เริ่มตั้งแตการศึกษา วิเคราะหความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและแสวงหาความรูในสังคมยุคดิจิทัล และยุคแหง
ปญญาท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การใชงาน
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต การจัดเก็บขอมูล และการนําเสนอขอมูล การติดตอส่ือสาร
และแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารบนระบบเครือขาย การเคารพสิทธิทางปญญา คุณธรรมและจริยธรรม
ในสังคมยุคสารสนเทศ ซ่ึงในแตละบทยังไดรวบรวมคําถามทบทวนประจําบทเพ่ือใชทดสอบ
ความรูความเขาใจ ท่ีมีท้ังคําถามในรูปแบบของปรนัยและอัตนัย นอกจากนั้นยังสามารถดูเฉลย
คําถามทายบทเรียนไดท่ีภาคผนวก ก และ ข ไดดวย 

ผู เขียนไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ บทความวิชาการและวารสารวิชาการตาง ๆ ตลอดจนขอมูลวิชาการท่ี
ออนไลนบนระบบอินเทอรเน็ต ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ และได
แทรกภาพและตารางขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือใหมีเนื้อหาสาระทางดานวิชาการครบถวน และเรียบเรียงใน
รูปแบบเนื้อหาท่ีสามารถเขาใจไดงายขึ้น ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ 
จะเปนประโยชนตอนักศึกษา และนักวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนผู
ท่ีสนใจท่ัวไป ในการท่ีจะศึกษาแนวคิด หรือทฤษฏีขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ีไดใชหลักสูตรเดียวกัน เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ผูเรียบเรียงไดทําการปรับปรุง แกไข
เนื้อหาสาระและรูปภาพบางสวนใหเหมาะสมเพ่ิมเติม เนื่องจากไดใชประกอบการสอนตั้งแตป พ.ศ. 
2558 จนถึงปจจุบัน ในสวนของคําศัพทเฉพาะทางผูเรียบเรียงไดใชคําศัพทตามศัพทคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2546 และหากคําศัพทใด ไมมีคํา
แปลผูเรียบเรียงไดใชทับศัพท หรือตามความนิยมเพ่ือใหเหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

การจัดทําเอกสารประกอบการสอนเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก
รองศาสตราจารยโสภณ แดงประวัติ และผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร ศิริวัฒนกุลท่ีไดกรุณาให



 ข 

คําปรึกษา แนะนําและติดตามการทําเอกสารประกอบการสอนเลมนี้อยางใกลชิดตลอดมา นับตั้งแต
เริ่มตนจนกระท่ังสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูเรียบเรียงรูซึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกทานเปน
อยางยิ่ง 
 ผูเรียบเรียงขอขอบพระคุณความรักและกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งจากมารดา นาสาว และความรัก 
กําลังใจจากคนใกลชิดท่ีดูแลหวงใยกันมาโดยตลอดจากคุณบังอร เรียบรอย คุณประโยชนอันเกิด
จากเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ขอมอบแกผูท่ีมีพระคุณ และบุคคลท่ีผูเรียบเรียงรักและเคารพ
ทุกทาน 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณเจาของงานเขียนทุกทานท่ีไดถูกอางอิงในเอกสารประกอบการสอน
เลมนี้ ท้ังนี้ผูเขียนไมไดตั้งใจท่ีจะละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด หากมีเนื้อหาสาระ ขอความ หรือรูปภาพ
บางสวน ท่ีผูเรียบเรียงไมไดอางอิงถึง ผูเรียบเรียงก็ขออนุญาตมา ณ ท่ีนี้ดวย  

สุดทายนี้ หากผูท่ีนําเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ไปใชศึกษาแลวมีขอเสนอแนะ ผูเขียน
ยินดีรับฟงและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย  
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 
รหัสวิชา  GE40004 
   
รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู     3(2-2-5) 
 (Information Technology for Learning) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะหความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สืบคนและแสวงหาความรูในสังคมยุคตัวเลข และยุคแหงปญญา ท่ีมีผลตอชีวิตและความเปนอยู
ของมนุษย การใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต การ
จัดเก็บและนําเสนอขอมูล การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศบนระบบเครือขาย การ
เคารพสิทธิทางปญญา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงคทั่วไป 

1. เ พ่ือใหนัก ศึกษาเข าใจ ถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอ
ชีวิตประจําวันได 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประยุกตในสังคมยุค-
ตัวเลข และยุคแหงปญญาได 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุตได 
4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการจดัการขอมูลและสารสนเทศ 
5. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการส่ือสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
6. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศบนระบบ-

เครือขายได 
 
 
 
 



 ฐ 

เนื้อหา 
 
สัปดาหที ่ เนื้อหา เวลา (ชั่วโมง) 

1-2 แนะนํารายวิชา 
บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจําวัน 
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความหมายของขอมูล สารสนเทศ และความรู 
คุณลักษณะของสารสนเทศท่ีด ี
องคประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
ประโยชนของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
กระบวนการผลิตสารสนเทศ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไอทีกับแนวโนมโลก 
พระอัจฉริยภาพในหลวงกับไอที 

4 

3 บทที่ 2 คอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน 
ความหมายของคอมพิวเตอร 
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 
ประโยชนของคอมพิวเตอร 
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
ประเภทของคอมพิวเตอร 
วงจรการทํางานของคอมพิวเตอร 
ฮารดแวรคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

2 

4 บทที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการส่ือสารโทรคมนาคม 
วัตถุประสงคของการนําการส่ือสารโทรคมนาคม- 

มาประยุกตใชในองคกร 
สวนประกอบพ้ืนฐานของการส่ือสารโทรคมนาคม  

2 



 ฑ 

เนื้อหา (ตอ) 
 
สัปดาหที ่ เนื้อหา เวลา (ชั่วโมง) 

 องคประกอบหลักของการส่ือสารโทรคมนาคม  
ทิศทางการสงขอมูลของการส่ือสารโทรคมนาคม  
ชนิดสัญญาณขอมูลของการส่ือสารโทรคมนาคม  
การประยุกตใชการส่ือสารสารสนเทศในสังคม- 

สารสนเทศ 

 

5-6 บทที่ 4 จริยธรรม และความปลอดภยัเกี่ยวกบัเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ 

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ และการละเมิดทรัพยสินทาง-

ปญญา 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพิวเตอร 
การรักษาความปลอดภัย และวิธีการปองกันการ- 

เขาถึงขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 

7 บทที่ 5 การจัดการขอมูล 
หนวยของขอมูล  
ชนิดของขอมูล  
ประเภทของแฟมขอมูล  
ลักษณะการประมวลผลขอมูล 
การจัดโครงสรางแฟมขอมูล  
แฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล  
ระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูล 

2 

8 บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ 
สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 
บทบาทความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
คุณลักษณะของสารสนเทศยุคปจจุบันและใน- 

อนาคต 

2 



 ฒ 

เนื้อหา (ตอ) 
 
สัปดาหที ่ เนื้อหา เวลา (ชั่วโมง) 

 ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
ระดับของผูใชระบบสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 

9-10 บทที่ 7 ระบบการส่ือสารขอมูล 
การส่ือสารขอมูล 
องคประกอบหลักของการส่ือสารขอมูล 
ชนิดของสัญญาณขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารขอมูล  
โมเด็ม (Modem) อุปกรณในการส่ือสารขอมูล 
การเช่ือมตอคอมพิวเตอรดวยสายส่ือสาร 
ลักษณะของการรับ-สงขอมูลโดยอาศัยการส่ือสาร-

ขอมูล  
ทิศทางในการรับ-สงขอมูลของการส่ือสารขอมูล 
หลักเกณฑการพิจารณาเลือกส่ือนําขอมูลท่ีใชใน-

การส่ือสารขอมูล 
ส่ือนําขอมูลท่ีใชในการส่ือสารขอมูล  

4 

11-12 บทที่ 8 เครือขายคอมพิวเตอร 
ความหมายของเครือขายคอมพิวเตอร 
องคประกอบในการทํางานของระบบเครือขาย-

คอมพิวเตอร 
โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร  
ประเภทของฮารดแวร และซอฟตแวรในระบบ-

เครือขายคอมพิวเตอร 
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล ใ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย -

คอมพิวเตอร 
ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคการ 
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เนื้อหา (ตอ) 
 
สัปดาหที ่ เนื้อหา เวลา (ชั่วโมง) 

 การนําเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารขอมูล- 
มาประยุกตใชงานในปจจุบัน 

 

13-16 บทที่ 9 อนิเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 
อินเทอรเน็ต 
ความหมายของอินเทอรเน็ต 
ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
การประยกุตใชอินเทอรเน็ตในปจจุบัน 
การแทนช่ือท่ีอยูของอินเทอรเน็ต 
การเช่ือมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 
เวิลดไวดเว็บ 
โปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
บริการตาง ๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
เทคนิคการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
เทคนิคการจดัเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
ศูนยรวมเว็บไซตท่ัวโลก 
การปองกนัและการรกัษาความปลอดภยัของขอมูล-

สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 

8 

 สอบกลางภาค(บทที่ 1-5)  
 สอบปลายภาค(บทที่ 6-9)  

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. (32 ช่ัวโมง) 
1.1 อธิบายคําอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ กฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ังเกณฑใหคะแนน

และการประเมินผล 
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายเนื้อหาและส่ือบนคอมพิวเตอร 



 ด 

1.3 บรรยายประกอบสาธิตการใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต และฝกให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริงท่ีมุงชวยใหผูเรียนท้ังช้ันไดเห็นการปฏิบัติจริงดวยตา เพ่ือให
ผูเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเองตอไป 

1.4 ระหวางใหเนื้อหาสาระและสาธิตการฝกปฏิบัติโดยใชโปรแกรมตาง ๆ จะเปด
โอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ ในช้ันเรียน 

1.5 ผูเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือการประยุกตใชงานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต
อยางถูกตอง 

1.6 ผูเรียนทําคําถามทายบทเรียนตาง ๆ  
1.7 แบงผูเรียนกลุมละ 4-6 คน แลวมอบหมายแบบฝกหัดเปนการบาน 
1.8 ผูเรียนสรุปผลและนําเสนอกับอาจารยและเพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. แผนบริหารสอนประจํารายวิชา 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต 
4. เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมเพาเวอรพอยต 
5. วีดิทัศน 
6. คําถามทายบทเรียนตาง ๆ พรอมเฉลย 

 
การวัดผล และการประเมินผล 
 
การวัดผล 

1. คะแนนระหวางภาคเรียน (รอยละ 50%) 
- กิจกรรมและใบงาน      รอยละ 50 % 

2. คะแนนสอบกลางภาคเรียน (รอยละ 20%) 
- สอบทฤษฏี บทท่ี 1-5     รอยละ 20 %   

3. คะแนนปลายภาค (รอยละ 30%) 
- สอบทฤษฏี บทท่ี 6-9     รอยละ 30 % 

 
 



 ต 

การประเมิลผล ใชแบบอิงเกณฑ ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง คาระดับคะแนน 
80 -100 A ดีเยี่ยม 4.0 
75 - 79 B+ ดีมาก 3.5 
70 -74 B ดี 3.0 
65 - 69 C+ ดีพอใช 2.5 
60 - 64 C พอใช 2.0 
55 - 59 D+ ออน 1.5 
50 - 54 D ออนมาก 1.0 
0 - 49 F ตก 0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี1 
ความร้ทัวไปเกียวกับู เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 1 ความรู้ทวัไปเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนั 
บทบาทและความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความหมายของขอ้มลู สารสนเทศ และความรู้ 
คุณลกัษณะของสารสนเทศทีดี 
องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
ประโยชนข์องระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการผลิตสารสนเทศ 
พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไอทีกบัแนวโนม้โลก 
พระอจัฉริยภาพในหลวงกบัไอที 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายความรู้ทวัไปเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2. อธิบายความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
3. อธิบายองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
4. อธิบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนัได ้
5. อธิบายบทบาทและความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
6. อธิบายความหมายของขอ้มลู สารสนเทศ และความรู้ 
7. อธิบายคุณลกัษณะของสารสนเทศทีดีได ้
8. อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ได ้
9. อธิบายกระบวนการผลิตสารสนเทศได ้
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10. อธิบายพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
11. อธิบายประเด็นดา้นไอทีกบัแนวโนม้โลกได ้
12. อธิบายประเด็นพระอจัฉริยภาพในหลวงกบัไอทีได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  อธิบายคาํอธิบายรายวิชา เนือหาสาระ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทงัเกณฑ์ให้คะแนนและการ
ประเมินผล 

2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต์ และฝึกให้ผูเ้รียนได้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือให้ผูเ้รียนไปศึกษา
เพิมเติมดว้ยตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ในชนัเรียน 

5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง
ถกูตอ้ง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 
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การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %              
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บทที  1 
ความร้ทวัไปเกยีวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศู  

 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย์

อย่างมาก ทังการนําไอทีมาใช้งานทีบ้าน ทีทาํงาน และทีสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัจาํนวนมากจะเกียวขอ้งกบัการใชง้านไอที ยกตวัอย่างเช่น การ
พิมพเ์อกสารต่าง ๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ การถ่ายรูปดว้ยกลอ้งดิจิตอล และการใชอุ้ปกรณ์การสือสาร
โทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นตน้ จนอาจกล่าวไดว้่าไอทีเป็นเครืองมือทีมีความสาํคญั และส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยม์ากขึนทุกวนั ทงัในระดบับุคคล กลุ่ม รวมถึงการทาํงาน
แถบทุกดา้นขององคก์รอีกดว้ย  
 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาจากคาํ 2 คาํ คําหนึงคือ 
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงการนําเอาวิทยาการทีก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมเพือเพิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานนันๆให้มีผลดีมากยิงขึน และอีกคําคือ สารสนเทศ (Information) 
หมายถึงผลลพัธที์ไดจ้ากการดาํเนินการขอ้มลูทีเก็บรวบรวมไวม้าประมวลผลให้เหมาะสมกบัการ
ใชง้านให้ทนัเวลา และอยู่ในรูปของสารสนเทศทีดีทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงันัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology) จึงหมายถึง เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการ
ประมวลผลขอ้มลู ซึงครอบคลุมถึงการใชง้านเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการรวบรวม การจดัเก็บ การรับ-
ส่ง หรือการติดต่อสือสารระหว่างกัน รวมถึงขันตอนวิธีการดาํเนินการทีจัดการข้อมูลเพือนํา
สารสนเทศทีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีองค์ประกอบทีสาํคญั 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยกีารสือสารโทรคมนาคม โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
1. คอมพิวเตอร์ เป็นเครืองอิเลก็ทรอนิกส์ทีสามารถจดจาํขอ้มลูต่าง ๆ และปฏิบติัตามคาํสัง

ทีบอก เพือใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึงให ้คอมพิวเตอร์นนัประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ต่อเชือมกนัเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นีจะตอ้งทาํงานร่วมกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือทีเรียกกนัว่า ซอฟตแ์วร์ (Software)  

สรุปไดว้่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีทาํงาน
ร่วมกบัซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ซึงเครืองคอมพิวเตอร์จะทาํหน้าทีที
สาํคญั คือ การนาํเขา้ขอ้มลู การประมวลผลขอ้มลู เพือให้ไดส้ารสนเทศตามความตอ้งการของการ
ใชง้าน และการแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มลูหรือสารสนเทศเอาไวใ้ช้
งานในภายหลงั 

 

 
 

ภาพที 1.1 กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศ 
ทีมา: http://it.tru.ac.th/punchalee/inventory1/image/clip_image003.jpg สืบคน้ 5 มกราคม 2556 

 
2. เทคโนโลยีการสือสารโทรคมนาคม ใชใ้นการติดต่อสือสารรับ/ส่งขอ้มูลจากทีไกล ๆ 

เป็นการส่งของขอ้มลูระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครืองมือทีอยูห่่างไกลกนั ซึงจะช่วยให้การเผยแพร่
ขอ้มลูหรือสารสนเทศไปยงัผูใ้ชใ้นแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัการณ์ ซึงรูปแบบของขอ้มูลทีรับ/ส่งอาจเป็นตวัเลข (Numeric Data) ตวัอกัษร (Text) ภาพ 
(Image) และเสียง (Voice) ซึงเทคโนโลยีทีใช้ในการสือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ 
เทคโนโลยทีีใชใ้นระบบโทรคมนาคมทงัชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศพัท์ โมเด็ม แฟกซ ์
โทรเลข วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ เคเบิลใยแกว้นาํแสง คลืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นตน้ 
สาํหรับกลไกหลกัของการสือสารโทรคมนาคมมีองคป์ระกอบพืนฐาน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้แหล่งของ
ขอ้ความ (Source/Sender) สือกลางสําหรับการรับ/ส่งขอ้ความ (Medium) และส่วนรับขอ้ความ 
(Sink/Decoder)  

สรุปไดว้่า เทคโนโลยีการสือสารโทรคมนาคม ช่วยทาํให้การเผยแพร่ และแลกเปลียน
สารสนเทศไดง่้าย และรวดเร็วขึน ทาํใหปั้จจุบนัคอมพิวเตอร์สามารถเชือมต่อกนัไดโ้ดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อสือสารรับ/ส่งขอ้มูลกนัไดท้วัโลก ซึงขอ้มูลทีรับ/ส่งอาจ
เป็นตวัเลข (Numeric Data) ตวัอกัษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) โดยอาศยัการสือสาร
โทรคมนาคมทีมีทังชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข 
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วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ เคเบิลใยแกว้นาํแสง คลืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นตน้ ส่วน
กลไกหลกัของการสือสารโทรคมนาคมทีสาํคญัมี 3 ส่วน คือ ผูส่้งขอ้มลู สือกลางสาํหรับการรับ/ส่ง
ขอ้มลู และผูรั้บขอ้มลู ดงัแผนภาพต่อไปนี  

 

 
 

ภาพที 1.2 กลไกหลกัของการสือสารโทรคมนาคม 
ทีมา: http://it.tru.ac.th/punchalee/inventory1/image/clip_image004.jpg สืบคน้ 6 มกราคม 2556 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจาํวนั 

ปัจจุบนัมีการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างกวา้งขวาง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกียวขอ้งกบัทุกคน ดงันันการเรียนรู้ทีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
ความจาํเป็นในยคุสงัคมสารสนเทศ ดงัเห็นไดจ้าก การใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ทงั
ระบบโทรศพัท์เคลือนที ระบบเครือข่ายสือสารใหม่ๆ เกิดขึน จาํนวนมาก ชีวิตความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัจึงมีความสมัพนัธ ์และเกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพิมมากขึน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 1.3 การนาํเทคโนโลยสีารสนมาใชง้านในทุกวงการ 
ทีมา: http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/images/stories/pic%201.bmp สืบคน้ 6 มกราคม 2556 
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บทบาทและความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทและความสาํคญัต่อชีวิต 

ประจาํวนัของมนุษยม์ากขึน จะเห็นไดจ้ากการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการดาํเนินงานในองค์กร
เกือบทุกประเภท ทงันีเนืองจากการพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดงันัน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงช่วย ให้ทาํงานไดง่้าย สะดวก รวดเร็วขึน และทีสาํคญัช่วยให้สามารถ
ตดัสินใจดาํเนินงานไดเ้ร็ว และถกูตอ้งขึน  

เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทและความสาํคญัต่อองค์กรในหลายดา้น ทีสาํคญั คือ ดา้น
พฒันาการเมืองการปกครอง ด้านธุรกิจการบิน  ด้านการพฒันาแพทย์และสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ดา้นอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละธุรกิจอืนๆ ดา้นการเงินการธนาคาร ดา้นเกษตรกรรม ดา้น
อุตสาหกรรม ดา้นการทหารและตาํรวจ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
1. ด้านการพฒันาการเมอืงการปกครอง 

  การใชค้อมพิวเตอร์เป็นระบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั
ตวับทกฎหมายทุกฉบบั ไดแ้ก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง พระราชบญัญติั 
พระราชกาํหนด พระราชกฤษฎีกา  และกฎกระทรวงประกาศต่างๆ เพือช่วยในการค้นหา
สารสนเทศทางดา้นกฎหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น คน้หาขอ้มูลเกียวกบัคดีต่าง ๆ ทีเคยเกิดขึนแลว้ 
ส่วนทางดา้นการปกครองจะใชใ้นกิจกรรมการเลือกตงั เช่น ใชค้อมพิวเตอร์มาประมวลผลขอ้มูล
การเลือกตงั ทาํใหป้ระชาชนไดท้ราบผลการเลือกตงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ด้านธรกจิการบนิุ  
 การนาํคอมพิวเตอร์มาใชด้า้นธุรกิจการบิน  เพือใหส้ามารถใหบ้ริการไดร้วดเร็ว  เพือการ
แข่งขนักบั สายการบินอืน ๆ และเพือรักษาความปลอดภยัในการบินโดยช่วยตรวจสอบสภาพเครือง
และอุปกรณ์ได ้อยา่งถกูตอ้งแน่นอนและสมาํเสมอ 
เช่น ระบบบริการผูโ้ดยสาร อาจจะ เริมดว้ยระบบบนัทึกตารางการบิน ซึงบนัทึกและเปลียนแปลง
แกไ้ขขอ้มูลเทียวบิน เส้นทางบิน เวลาออกและเวลาถึง จาํนวนทีนัง สารสนเทศดา้นการบริการ
ผูโ้ดยสารมีความสาํคญัอย่างมาก  และจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลอย่างรวดเร็ว  โดยปราศจากปัญหา
ทางดา้นเวลา  และสถานที  รายการบินต่าง ๆ จึงไดแ้ข่งขนัในการสร้างฐานขอ้มูล ทางดา้นนี บาง
สายการบินไดร้วมตวักนั เพือใหเ้กิดความคล่องตวัในการใชส้ารสนเทศร่วมกนั 
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3. ด้านการพฒันาแพทย์และสาธารณสขุ  
 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มี บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม สํ า คัญ อ ย่ า ง สู ง ท า ง ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์แ ล ะ
สาธารณสุข   คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือทีช่วยอาํนวย ความสะดวกอย่างยิงในดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในการจัดเก็บขอ้มูลทะเบียนคนไข้ การใช้ประโยชน์ของ
สารสนเทศทีไดจ้ากเครืองคอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทวัไป ซึงการใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขอาจเกียวขอ้งในหลายดา้น ทีสาํคญั เช่น  ดา้นการบริหารการแพทย ์ดา้น
หอ้งทดลอง ดา้นการตรวจวินิจฉยัโรค และดา้นการศึกษาและวิจยัทางการแพทย ์ ดงันัน จะเห็นได้
ว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการให้ขอ้มูลเพือการวินิจฉัยโรคสาํหรับทาํการรักษา ไดอ้ย่างรวดเร็ว
และแม่นยาํขึน  

4. ด้านการศึกษา 
การใชค้อมพิวเตอร์ในดา้นการศึกษา เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการศึกษา    

และใชเ้ป็นเครืองมือในการสอน  ซึงการใชเ้ป็นเครืองมือในการศึกษาจะเกียวขอ้งกบัการบริหาร
การศึกษา โดยผูบ้ริหารการศึกษา จาํเป็นต้องทราบสารสนเทศต่าง ๆ ทางด้านนักศึกษา ด้าน
แผนการเรียน ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน และดา้นอาคารสถานทีและอุปกรณ์  ขอ้มูลแต่ละดา้นทีได้
จากคอมพิวเตอร์ ผูบ้ริหารการศึกษาสามารถนํามาใช้ช่วย ในการตัดสินใจได้ ส่วนการใช้
คอมพิวเตอร์เพือเป็นเครืองมือในการสอน  เป็นการช่วยใหค้รูใชค้วามรู้ ความสามารถพิเศษให้เป็น
ประโยชน์แก่ระบบการศึกษาไดม้ากขึน  การนาํคอมพิวเตอร์เขา้ มามีส่วนช่วยในการสอน  และ
การศึกษามีประโยชน์ในหลายเรือง ทีสาํคญั เช่น ครูใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครืองมือช่วยสอน ส่วน
นักเรียนก็ใชค้น้หาขอ้มูล จดัทาํรายงาน ส่งอีเมล ์และการวิจยั ดงันัน จะเห็นไดว้่าคอมพิวเตอร์มี
บทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการศึกษาได้ เป็นอย่างดีไม่เฉพาะแต่ภายใน
สถานศึกษาเท่านนั  บริษทัเอกชนต่าง ๆ  สามารถนาํคอมพิวเตอร์ มาใชฝึ้กอบรมเจา้หน้าทีของตน 
ให้ได้รับการศึกษา  หรือฝึกอบรมในงานหน้าทีได้เป็นอย่าง ดีด้วย  การใช้คอมพิวเตอร์ เพือ
การศึกษา จะเป็นเรืองธรรมดาในระบบการศึกษาต่อไป 

5. ด้านอตสาหกรรมการพมิพ์และธรกจิอนืๆุ ุ  
 ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นธุรกิจทีเกียวข้องกับสารสนเทศ ซึงหน่วยงานทางการ
พิมพ ์ ตลอดจนสาํนักข่าวใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ในการจดัพิมพต์น้ฉบบั ตรวจแกไ้ข  จนกระทงั
จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม ทาํให้การจดัทาํหนังสือพิมพ ์วารสาร และหนังสือต่าง ๆดาํเนินไปดว้ยความ
รวดเร็ว และถึงมือผูอ่้านได้อย่างทันท่วงที ดังนัน จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากการใช้
คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินงาน ทางด้านอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละธุรกิจอืนๆ มีการใช้อุปกรณ์
สือสารระบบสาํนกังาน อตัโนมติัและเทคโนโลยโีทรคมนาคมอืน ๆ ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ทาํให้การ
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ดาํเนินงานทาง ธุรกิจต่าง ๆ ดาํเนินไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาํให้ธุรกิจต่าง ๆ ไม่มี
ปัญหา ทางดา้นระยะเวลา และสถานทีต่อการติดต่อทางธุรกิจอีกต่อไป  

6. ด้านการเงินการธนาคาร 
 การใชค้อมพิวเตอร์ในดา้นการเงินและการธนาคาร เป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
งานด้านการบัญชี และด้านการบริหาร  การฝากถอนเงิน  การรับจ่าย การโอนเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์  การหักบญัชีอตัโนมติั ดา้นสินเชือ ดา้นแลกเปลียนเงินตรา บริการข่าว สารการ
ธนาคาร บริการฝากถอนเงินนอกเวลาและบริการอืน ๆ ซึงการบริการฝากถอนเงินนอกเวลา เรียกชือ
ว่า  บริการเงินด่วน  หรือบริการเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine: ATM) ทีธนาคารต่าง ๆ 
สามารถให้บริการเงินด่วนแก่ลูกค้าได้ ทาํให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้เงินในการ
ดาํเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ได ้

7. ด้านการเกษตรกรรม 
 การนาํคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์ในดา้นเกษตรกรรม เช่น การจดัทาํระบบ ขอ้มลูสาํมะ
โนเกษตรในระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ทาํให้ประเทศต่าง ๆ ทวัโลกไดข้อ้มูล
เพือเกษตรกรรมทางด้านสํามะโนเกษตร    นอกจากนียงัใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทาํแบบจาํลอง 
พยากรณ์ความตอ้งการ พยากรณ์ผลผลิตดา้น การเกษตร เป็นตน้ 

8. ด้านอตสาหกรรมุ  
 คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพฒันาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม เช่น การประดิษฐ์
หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย ์เพือใชใ้นบา้น อุตสาหกรรมและธุรกิจอืนๆ  เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมอาํนวยประโยชน์ในการช่วยทาํงานใน อุตสาหกรรม ทีสาํคญัคือ   งานทีตอ้งเสียงภยั
และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  เช่น โรงงานยา ฆ่าแมลง โรงงานสารเคมี  งานทีตอ้งการความละเอียด 
ถกูตอ้ง และรวดเร็ว เช่น โรงงาน ทาํฟันเฟืองนาฬิกา โรงงานทาํเลนส์กลอ้งถ่ายรูป  และงานทีตอ้ง
ทาํซาํ ๆ ซาก ๆ  และ น่าเบือหน่าย  เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานประกอบวงจรเบ็ดเสร็จ 
หรือไอซี และโรงงานทาํแบตเตอรี เป็นตน้ ดงันนั จะเห็นไดว้่าการประดิษฐ์สิงของหรือผลิตภณัฑ์
บางอย่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทอย่างสูงต่อการ ควบคุม การผลิต
สินคา้โดยไม่ตอ้งใชแ้รงงานคนมาก    เป็นการประหยดัแรงงาน  นอกจากดา้นการผลิตสินคา้แลว้ 
คอมพิวเตอร์ยงัมีส่วนช่วยต่อการจดั ส่งสินคา้  ตามใบสงัสินคา้ การควบคุมวสัดุคงคลงั และการคิด
ราคาตน้ทุนสินคา้ เป็นตน้ 

9. ด้านการทหารและตาํรวจ 
 มีการใชค้อมพิวเตอร์ดา้นการทหารและตาํรวจ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในวงจรสือสาร
ทหาร  ใช้ในการควบคุม ประสานงาน ดา้นการทหารใช้แปลรหัสลบัในงานจารกรรมระหว่าง
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ประเทศ    ใชใ้นการผลิตระเบิดนิวเคลียร์  ใชใ้นการทาํสงครามจิตวิทยา  ใชใ้นการวิจยัเตรียมทาํ
สงครามเชือโรค  ใชใ้นการสร้างขีปนาวุธ ใชใ้นการส่ง ดาวเทียม จารกรรม  และใชท้าํทะเบียนปืน 
ทาํทะเบียนประวติัอาชญากรรม ทาํใหเ้กิดความสะดวกต่อการสืบสวนคดีต่าง ๆ 

10.  ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 การใชค้อมพิวเตอร์เพือประโยชน์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ในสถาบนัการศึกษา ตลอดจน
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ มีการใชค้อมพิวเตอร์เพือการวิจยัทดลองทางดา้นวิทยาศาสตร์  เช่น  การวิจยั
ในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีการใช้คอมพิวเตอร์ ให้มีส่วนร่วมต่อการ
ออกแบบโครงสร้าง ทางวิศวกรรมทียุง่ยากสลบัซบัซอ้น  ทาํใหมี้ส่วนช่วยต่อการออกแบบ ทางดา้น
วิศวกรรมและ สถาปัตยกรรมได้อย่างไม่มีขอบเขตจาํกัด ดังนัน จะเห็นได้ว่าบทบาทของ
คอมพิวเตอร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์จึงมี ประโยชน์ต่อการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศอยา่งไม่หยดุยงั 
 
ความหมายของข้อมล สารสนเทศ และความรู้ ู 

นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ไว ้หลาย
ความหมาย แต่เมือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้ พอจะสรุปไดว้่า 

ขอ้มลู (Data) หมายถึง ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงดิบทีไดมี้การรวบรวมมา และยงัไม่ผ่านการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลจะยงัไม่มีความหมายมากนักในการนาํไปใชง้านต่อผูใ้ช ้
ขอ้มลูอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลือนไหว 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนาํขอ้มูลมาผ่านกระบวนการประมวลผลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการจดัเรียง จดักลุ่ม สรุปและวิเคราะห์ หรือจดัระบบแลว้ เมือนาํขอ้มูลมาประมวล
กนัเข้าก็จะก่อให้เกิดเป็นสารสนเทศ ซึงเป็นการเพิมคุณค่าให้กบัขอ้มูล ทาํให้สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรับรู้และความเขา้ใจหรือความคิดในเรืองใดเรืองหนึง 
โดยบุคคลไดส้งัเคราะห์หรือทาํความเขา้ใจจากสารสนเทศเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป และ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาในการดาํเนินงานต่างๆ โดยไม่จาํกดัเวลา ดงันัน จะเห็นไดว้่าความรับรู้
และความเขา้ใจทีเกียวขอ้งกบัเรืองใดเรืองหนึงหรือมีวตัถุประสงค์เพือการใดการหนึงของผูใ้ชค้น
หนึงอาจเป็นสารสนเทศของผูใ้ชอี้กคนหนึงได ้และในทาํนองเดียวกนั สารสนเทศของบุคคลหนึง
จึงอาจเป็นความรู้ของอีกบุคคลหนึงไดเ้ช่นกนั 
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ภาพที 1.4 ปิรามิดแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู สารสนเทศ และความรู้ 
ทีมา: http://www.prachinpao.go.th/knowledge/images/kmstory2_clip_image002.jpg 

สืบคน้ 6 มกราคม 2556 
 

คณลักษณะของสารสนเทศทีดีุ  
สารสนเทศทีดีจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถใช้สารสนเทศนันๆ ในการตัดสินใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึงคุณลกัษณะของสารสนเทศทีดีมีคุณภาพควรมีลกัษณะ 4 ดา้นดงัต่อไปนี 
1. ด้านเวลา 

 ทนัต่อเวลา (Timely) สารสนเทศทีดีตอ้งมีความถกูตอ้ง ทนัสมยั และสามารถ 
คน้หาไดร้วดเร็วทนัต่อเวลาทีตอ้งการของผูใ้ชใ้นการตดัสินใจ 

 ความเป็นปัจจุบนั (Up to Date) สารสนเทศทีมีคุณภาพตอ้งมีการปรับปรุง 
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 ระยะเวลา (Time Period) สารสนเทศทีดีสามารถคน้หาขอ้มลูตามระยะเวลาที 
ผูใ้ช้ตอ้งการโดยมีขอ้มูลทงัในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้พือการ
วางแผนและการตดัสินใจ 

2. ด้านเนือหา 
 ความถกูตอ้งเทียงตรง (Accurate) สารสนเทศทีดีตอ้งมีความถกูตอ้ง ซึงจะตอ้ง 

ไม่มีขอ้ผดิพลาดใด ๆ 
 ความสอดคลอ้งกบัเรือง (Relevant) สารสนเทศทีดีมีคุณภาพตอ้งสอดคลอ้ง 

กบัเรืองหรือวตัถุประสงคที์ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชเ้พือการตดัสินใจ 
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 ความสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศทีมีความสมบูรณ์จะตอ้งคลอบคลุม 
รายละเอียดทีสาํคญัทุกเรืองทีผูใ้ชต้อ้งการทราบ 

 ความน่าเชือถือได ้(Reliable) สารสนเทศทีดีตอ้งเชือถือได ้ซึงขึนอยูก่บัวิธีการ 
เก็บรวบรวมขอ้มลู และแหล่งทีมาของขอ้มลูทีนาํเขา้สู่ระบบ 

 ตรวจสอบได ้(Verifiable) ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบขอ้มูล และแหล่งทีมาของ 
ขอ้มลูได ้ซึงสารสนเทศทีดีตอ้งสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และแหล่งทีมาของขอ้มูล
ได ้โดยการเปรียบเทียบจากขอ้มลูลกัษณะเดียวกนักบัแหล่งขอ้มลูหลาย ๆ แห่ง เพือความเชือมนัว่า
มีความถกูตอ้งต่อการนาํไปใชต้ดัสินใจในเรืองต่าง ๆได ้ 

3. ด้านรปแบบู  
 ความชดัเจน(Simple) สารสนเทศทีมีคุณภาพจะตอ้งกะทดัรัดชดัเจน สือความ- 

หมาย เขา้ใจง่าย ไม่ซาํซอ้นต่อการทาํความเขา้ใจ โดยตอ้งไม่แสดงรายละเอียดทีคลุมเครือ ซึงจะทํ
ให้ผูที้ใชส้ารสนเทศในการตดัสินใจเกิดความสับสน และไม่แน่ใจว่าขอ้มูลหรือสารสนเทศใดมี
ความจาํเป็นจริงๆ เพือจะนาํสารสนเทศทีมีคุณภาพไปใชต้ดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ต่อไป 

 ความยดืหยุน่ (Flexible) สารสนเทศทีมีคุณภาพตอ้งสามารถปรับเปลียนใหเ้ขา้ 
กบัเหตุการณ์ปัจจุบนัได ้ซึงสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคที์แตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้นได ้ 

 ความประหยดั (Economical) ผูบ้ริหารมกัจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศ 
กบัราคาทีจะต้องจ่ายเพือการได้มาซึงสารสนเทศนันๆ ซึงสารสนเทศทีผลิตควรจะต้องมีความ
ประหยดั เหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาทีลงทุนไป 

4. ด้านกระบวนการ 
 ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessible) สารสนเทศทีดีจะตอ้งอาํนวยความ 

สะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถ เขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย และสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลตามระดบัสิทธิของผูใ้ช ้
เพือจะไดข้อ้มลูหรือสารสนเทศทีถกูตอ้งตามรูปแบบและทนัต่อความตอ้งการใชง้านของผูใ้ช ้ 

 ความปลอดภยั (Security) สารสนเทศจะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัเพือ 
ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซึงตอ้งออกแบบและจดัการให้มีความปลอดภยัจากผู ้
ทีไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูหรือสารสนเทศนนัๆ 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์ 
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็นระบบสนับสนุนการบริหารจดัการและการปฏิบติัการ

ของบุคคลในการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มลู บุคลากร และขนัตอนการปฏิบติังาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที 1.5 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

ทีมา: http://it.benchama.ac.th/ebook3/Image/Picture/it_system3.gif สืบคน้ 6 มกราคม 2556 
 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีทาํงานร่วมกนั 
อยา่งเป็นระบบ เช่น แป้นพิมพ ์เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง จอภาพ เครืองพิมพ ์และอุปกรณ์อืนๆ  

2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมทีสงังานใหฮ้าร์ดแวร์ทาํงานตาม 
ชุดคาํสงัทีเขียนขึนเพือประมวลผลขอ้มลูใหไ้ดส้ารสนเทศตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

3. ข้อมล ู (Data) เป็นสิงทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตัวเลข  
ขอ้ความ รูปภาพ หรือเสียง เป็นตน้ ซึงผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ และสังงาน
ใหค้อมพิวเตอร์ทาํการประมวลผลใหไ้ดส้ารสนเทศ และแสดงผลลพัธต์ามความตอ้งการของการใช้
งานได ้

4. บคลากรุ  (People ware) เป็นบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ใน 
การดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น ผูใ้ช ้ผูบ้ริหาร ผูพ้ฒันาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม 
เป็นตน้ ซึงบุคลากรทางระบบสารสนเทศจะสังงานให้คอมพิวเตอร์ทาํงานตามความตอ้งการของ
การใชง้าน 
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5. ขันตอนการปฏิบัติ (Procedure) เป็นขนัตอนการปฏิบติังานของระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์เพือทาํการประมวลผลใหไ้ดผ้ลลพัธห์รือสารสนเทศตามความตอ้งการของการใชง้าน 

 

 
 

ภาพที 1.6 ตวัอยา่งการแสดงความสมัพนัธข์อ้มลู การประมวลผล และสารสนเทศ 
ทีมา:  http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/108/images/clip_image008.jpg  

สืบคน้ 7 มกราคม 2556 
 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์ 
 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทีดีจะช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการและการปฏิบติังานใน
การดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทีมีคุณภาพ 
ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) และดา้นประสิทธิผล (Effectiveness) 

1. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  
องค์การทีนําระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินงานต่างๆ ใน

องค์การ มีวตัถุประสงค์ทีสาํคญั คือ เพือลดตน้ทุนในการปฏิบติังาน และช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูล
ปริมาณมากในองค์การไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึงผูใ้ช้งานสามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว และสามารถติดต่อสือสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การได้อย่าง
รวดเร็ว 

2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  
ปัจจุบนัองคก์ารขนาดใหญ่ ไดน้าํระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้านดา้นต่างๆ เพือ

ช่วยสนบัสนุนในการทาํงานทาํใหเ้กิดประสิทธิผลทางดา้นธุรกิจ ซึงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
จะช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ ส่งผลให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การไดม้ากขึน 
เช่น ช่วยในการเลือกผลิตสินคา้หรือบริการทีเหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกคา้ และช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการไดถ้กูตอ้งและรวดเร็วขึน 

สรุปไดว้่า ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทีดีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในการดาํเนินงานต่าง ๆ ในองค์การ ซึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ทีมีคุณภาพจะช่วยให้องค์การสามารถดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผล เพือช่วยในความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ และช่วยในการเพิม
คุณภาพชีวิตการทาํงานในชีวิตประจาํวนัใหดี้ขึน 
 
กระบวนการผลิตสารสนเทศ 

กระบวนการผลิตสารสนเทศ จะมีกระบวนการหรือขนัตอนต่างๆ ในการผลิต 9 ขนัตอน 
คือขนัตอนการเก็บรวบรวม ขนัตอนการตรวจสอบ ขนัตอนการจาํแนก ขนัตอนการจดัเรียงลาํดบั 
ขนัตอนการสรุป ขนัตอนการคาํนวณ ขนัตอนการจดัเก็บ ขนัตอนการเรียกใช้ และขนัตอนการ
เผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
1. ขันตอนการเก็บรวบรวม (Capturing) เป็นขนัตอนการปฏิบติัการเพือรวบรวม และ

บนัทึกข้อมูลพืนฐานในดา้นต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบทีตรงตามความต้องการของการใช้งาน มี
ความถูกต้อง และมีความเชือถือ เพือนํามาประมวลผล ซึงการเก็บรวบรวม อาจจะเริมด้วยการ
สงัเกตการณ์สมัพนัธ ์การออกแบบสอบถามเพือนาํไปสาํรวจขอ้มลูพืนฐาน การทดสอบ และการใช้
แบบสาํรวจ 

2. ขันตอนการตรวจสอบ (Verifying) เป็นขนัตอนการปฏิบติัการทีสาํคญัในกระบวนการ
ผลิตสารสนเทศ ซึงเป็นขนัตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เช่น ความเป็นไปได ้หรือ
ความสมเหตุ สมผลของขอ้มูล ความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล โดย
อาศยัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเป็นเกณฑ์ ซึงข้อมูลทีจัดเก็บรวบรวมมาตอ้งมีความถูกตอ้ง และ
น่าเชือถือ หากขอ้มลูไม่น่าเชือถือสารสนเทศทีไดก้็ไม่ถกูตอ้งน่าเชือถือเช่นกนั 

3. ขันตอนการจําแนก (Classifying) เป็นขนัตอนการปฏิบติัการทีมีความสาํคญัขนัตอน
หนึง อาจจะเป็นการกาํหนดหรือแบ่งประเภทข้อมูล โดยการแบ่งแยกขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม หรือ
หมวดหมู่ตามคุณสมบติัของขอ้มลูทีมีลกัษณะทีเหมือนกนัเอาไวด้ว้ยกนั เพือให้การดาํเนินการใน
ขนัตอนต่อไปจะไดส้ะดวกและรวดเร็วขึน 

4. ขันตอนการจดัเรียงลําดับ (Arranging) เป็นการจดัโครงสร้างขอ้มูลให้เป็นแฟ้มขอ้มูล 
โดยการจดัเรียงลาํดบัระเบียบขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลหรือรายการขอ้มูลหรือตารางทีกาํหนดไวต้าม
โครงสร้างของการจาํแนกขอ้มลูและการกาํหนดรหสัขอ้มลูนนั 

5. ขันตอนการสรป ุ (Summarizing) เป็นการสรุปผลหรือการรวบยอดของขอ้มลูแต่ละกลุ่ม
ในระดบัต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพือเตรียมการคาํนวณหาค่าดชันีหรือสารสนเทศขนัต่อไป ซึงการสรุปผล
จะขึนอยูก่บัความตอ้งการใชส้ารสนเทศว่าตอ้งการรูปแบบใด โดยขอ้มูลทีจะสรุปก็จะสรุปผลตาม
ความตอ้งการของการใชง้านนนั เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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6. ขันตอนการคาํนวณ (Calculating) เป็นขนัตอนปฏิบติัการทีสาํคญัทีนาํเอากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์มาจดัการทาํขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศในรูปความสัมพนัธ์ เช่น อตัราส่วน สัดส่วน 
และเลขดชันี เพือให้ได้สารสนเทศทีถูกต้อง และตรงกบัความต้องการของการใช้งานทีผูใ้ช้ได้
กาํหนดไวแ้ลว้ 

7. ขันตอนการจดัเกบ็ (Storing) เป็นขนัตอนในการจดัเก็บขอ้มลูพืนฐานและสารสนเทศที
ผ่านการจัดกระทาํดว้ยมือหรือเครืองคอมพิวเตอร์เอาไวเ้พือนํามาใชป้ระโยชน์ในภายหลงั ซึง
สามารถจดัเก็บขอ้มลูโดยใชสื้อการจดัเก็บหลายชนิด เช่น แผน่บนัทึกหรือซีดีรอม ฮาร์ดดิสก ์แฟลช
ไดร์ฟ เป็นตน้ เพือให้ง่ายต่อการจดัเก็บ และการให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพทนัต่อความ
ตอ้งการการใชง้านของผูใ้ช ้

8. ขันตอนการเรียกใช้ (Retrieving) เป็นกระบวนการสืบคน้ และเรียกใชข้อ้มูลทีตอ้งการ
จากสือบนัทึกขอ้มลูทีใชช้นิดต่าง ๆ เพือนาํขอ้มลูทีไดม้าปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั หรือเพือใหบ้ริการ
และคาํตอบแก่ผูใ้ช ้

9. ขันตอนการเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) เป็นการเผยแพร่สารสนเทศ
ใหก้บัผูใ้ชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ทงัในรูปแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอบนจอภาพคอมพิวเตอร์ 
โดยใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ ซึงปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสามารถจดัส่งขอ้มูล 
แจกจ่ายขอ้มลูหรือเผยแพร่สารสนเทศไปยงัผูใ้ชไ้ดง่้าย สะดวก และรวดเร็วยงิขึน 

 
พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศมีพฒันาการดา้นการจดัการขอ้มลูหรือสารสนเทศอยา่งต่อเนือง โดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะแบ่งได้ 4 ยุค คือ ยุคการ
ประมวลผลข้อมูล ยุคระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ยุคการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยคุที 1 การประมวลผลขอ้มลู (Data Processing Era) ใชใ้นการคาํนวณและการประมวลผล
ขอ้มลู  

ยคุที 2 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ (Management Information System: MIS) เป็นการ
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการตดัสินใจดาํเนินการควบคุม ติดตามผล และวิเคราะห์ผลงานของผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ  

ยุคที 3 การใชค้อมพิวเตอร์ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource-
Management) เป็นยคุทีเรียกใชส้ารสนเทศเพือช่วยในการตดัสินใจนาํหน่วยงานไปสู่ความสาํเร็จ 
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ยุคที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นยุคทีมีวตัถุประสงค์ที
สาํคญัทีเนน้ความคิดเกียวกบัเรืองการให้บริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยั
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสือสารโทรคมนาคม ซึงเป็นเครืองมือช่วยในการ
ประมวลผลขอ้มลูไปสู่การผลิตสารสนเทศทาํใหส้ามารถสร้างทางเลือกและรูปแบบใหม่ของสินคา้
และบริการ เพือการจดัทาํระบบสารสนเทศอยา่งมีคุณภาพ  

 
ไอทีกับแนวโน้มโลก 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหส้งัคมในปัจจุบนัเปลียนจากสงัคมอุตสาหกรรมมาเป็นสงัคม- 
สารสนเทศ ดงันนัการเปลียนแปลงของแนวโนม้โลกจึงขึนกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึงในทีนีจะ
ยกตวัอยา่งบทความวิชาการทีเกียวกบัไอทีกบัแนวโนม้โลก  มีดงันี 
 

จอห์น  ไนซบิ์ตต ์ ผูพ้ยากรณ์สังคมไดเ้ขียนหนงัสือเรือง Megatrends 2000  โดยกล่าวถึง 
แนวโน้มการเปลียนแปลงใหม่ทางสังคมโลก  เทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้การกระจายขอ้มูล
ข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีลกัษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว และยงัสือสารแบบสองทิศทางด้วยเหตุนีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากวิกฤตการณ์ทางดา้น
เศรษฐกิจจากประเทศหนึงมีผลกระทบต่อประเทศอืน ๆ  อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง  ผลของ
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกิดแนวโน้มการเปลียนแปลงทีสําคญัหลาย
ดา้น  แนวโนม้ทีสาํคญัทีเกิดจากเทคโนโลยทีีสาํคญัและเป็นทีกล่าวถึงกนัมาก  มีหลายประการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทาํให้สังคมเปลียนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสาร- 
สนเทศสภาพของสงัคมโลกไดเ้ปลียนแปลงมาแลว้สองครัง จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมา
เป็นสงัคมเกษตรทีรู้จกักบัการเพาะปลกูและสร้างผลิตผลทางการเกษตรทาํให้มีการสร้างบา้นเรือน
เป็นหลกัแหล่ง  ต่อมามีความจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้ให้ไดป้ริมาณมากและตน้ทุนถูก  จึงตอ้งหันมา
ผลิตแบบอุตสาหกรรม  ทาํให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ปลียนแปลงมาเป็นสังคมเมือง  มีการ
รวมกลุ่มอยูอ่าศยัเป็นเมือง  มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต  สังคมอุตสาหกรรมไดด้าํเนินการมา
จนถึงปัจจุบัน  และกาํลังจะเปลียนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และ
ระบบสือสารมีบทบาทมากขึน  มีการใชเ้ครือข่าย  เช่นอินเทอร์เน็ตเชือมโยงการทาํงานต่าง ๆ  การ
ดาํเนินธุรกิจใชส้ารสนเทศอยา่งกวา้งขวาง  เกิดคาํใหม่ว่า  ไซเบอร์สเปซ  มีการดาํเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ  ในไซเบอร์สเปซ  เช่น  การพูดคุย  การซือสินคา้และบริการ  การทาํงานผ่านทางเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ทาํให้เกิดสภาพทีเสมือนจริงมากมาย  เช่นห้องสมุดเสมือนจริง  ห้องเรียนเสมือน
จริง  ทีทาํงานเสมือนจริง  ฯลฯ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผสัและตอบสนองตามความ 
ตอ้งการ  การใชเ้ทคโนโลยปัีจจุบนัเป็นแบบบงัคบั  เช่น  การดูโทรทศัน์วิทยุ  เมือเราเปิดเครืองรับ
โทรทัศน์  เราไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้  ถา้สถานีส่งสัญญาณใดมา  เราก็จะต้อง
ชม  ดงันนัเมือเปิดวิทยุจะมีเสียงดงัขึนทนัที  หากไม่พอใจก็ทาํไดเ้พียงเลือกสถานีใหม่  แนวโน้ม
จากนีไปจะมีการเปลียนแปลงในลกัษณะทีเรียกว่า On Demand   เราจะมี TV on Demand มีวิทยุ
แบบตามความตอ้งการ เช่น  เมือตอ้งการชมภาพยนตร์เรืองใดก็เลือกชม และดูไดต้งัแต่ตน้รายการ
หากจะศึกษาหรือเรียนรู้ก็มี Education on Demand คือสามารถเลือกเรียนตามตอ้งการได ้ การ
ตอบสนองตามความตอ้งการ  เป็นหนทางทีเป็นไปได ้ เพราะเทคโนโลยีมีพฒันาการทีกา้วหน้าจน
สามารถนาํระบบสือสารมาตอบสนองตามความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้

 เทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกิดสภาพทางการทาํงานแบบทุกสถานทีและทุกเวลา 
เมือการสือสารแบบสองทางกา้วหน้าและแพร่หลายขึน  การโตต้อบผ่านเครือข่ายทาํให้เสมือนมี
ปฏิสัมพนัธ์ไดจ้ริง  เรามีระบบ  วีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ระบบประชุมบนเครือข่าย  มีระบบ Tele-
Education มีระบบการคา้บนเครือข่าย  ลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจเหล่านีทาํให้ขยายขอบเขตการ
ทาํงาน หรือดาํเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่ง  และดาํเนินการไดต้ลอด 24 ชวัโมง  เราจะเห็นจาก
ตวัอยา่งทีมีมานานแลว้  เช่น  ระบบเอทีเอ็ม  ทาํให้การเบิกจ่ายไดเ้กือบตลอดเวลา และกระจายไป
ใกลต้วัผูรั้บบริการมากขึน  แต่ดว้ยเทคโนโลยีทีกา้วหน้ายิงขึน  การบริการจะกระจายมากยิงขึน
จนถึงทีบา้น  ในอนาคตสังคมการทาํงานจะกระจายจนงานบางงานอาจนังทาํทีบา้นหรือทีใดก็ได ้
และเวลาใดก็ได ้

 เทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจเปลียนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจ 
โลก  ความเกียวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทาํใหเ้กิดสงัคมโลกาภิวตัน์ระบบเศรษฐกิจซึงแต่เดิมมี
ขอบเขตจาํกัดภายในประเทศ  ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก  ทวัโลกจะมีกระแสการหมุนเวียน
แลกเปลียนสินคา้บริการอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเอืออาํนวยให้
การดาํเนินการมีขอบเขตกวา้งขวางมากยงิขึน  ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผกูพนักบัทุกประเทศ และ
เชือมโยงกนัแนบแน่นขึน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้องคก์รมีลกัษณะผกูพนั  หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือ- 
ข่ายมากขึน  แต่เดิมการจดัองคก์รมีการวางเป็นลาํดบัขนั  มีสายการบงัคบับญัชาจากบนลงล่าง  แต่
เมือการสือสารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขึน  มีการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
ผกูพนักนัเป็นกลุ่มงาน  มีการเพิมคุณค่าขององค์กรดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดัโครงสร้าง
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ขององค์กรจึงปรับเปลียนจากเดิม และมีแนวโน้มทีจะสร้างองค์กรเป็นเครือข่ายทีมีลกัษณะการ
บงัคบับญัชาแบบแนวราบมากขึน  หน่วยธุรกิจจะมีขนาดเลก็ลง และเชือมโยงกนักบัหน่วยธุรกิจอืน
เป็นเครือข่าย  สถานะภาพขององคก์รจึงตอ้งแปรเปลียนไปตามกระแสของเทคโนโลยี  เพราะการ
ดาํเนินธุรกิจตอ้งใชร้ะบบสือสารทีมีความรวดเร็วเท่ากบัแสง  ก่อใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้มลูไดง่้าย
และรวดเร็ว 

 เทคโนโลยีสารสนเทศก่อใหเ้กิดการวางแผนการดาํเนินการระยะยาวขึน  อีกทงัยงัทาํ 
ใหว้ิถีการตดัสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดล้ะเอียดขึน  แต่เดิมการตดัสินปัญหาอาจมีหนทางให้เลือก
ไดน้อ้ย  เช่น  มีคาํตอบเดียว  ใช่ และ ไม่ใช่  แต่ดว้ยขอ้มลูข่าวสารทีสนับสนุนการตดัสินใจ  ทาํให้
วิถีความคิดในการตดัสินปัญหาเปลียนไป  ผูต้ดัสินใจมีทางเลือกไดม้ากขึน  มีความละเอียดอ่อนใน
การตดัสินปัญหาไดดี้ขึน 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยเีดียวทีมีบทบาททีสาํคญัในทุกวงการ  ดงันนัจึง 
มีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก  ลองนึกดูว่าขณะนีเรา
สามารถชมข่าว  ชมรายการทีวี  ทีส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ไดท้วัโลก  เรา
สามารถรับรู้ข่าวสารไดท้นัทีเราใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสือสารระหว่างกนั และติดต่อกบัคน
ไดท้วัโลก  จึงเป็นทีแน่ชัดว่าแนวโน้มการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม และ
การเมืองจึงมีลกัษณะเป็นสังคมโลกมากขึน ดังนันการเปลียนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึนกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 โดยสรุปแลว้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สังคมเปลียนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น
สังคมสารสนเทศ ทาํให้ระบบเศรษฐกิจเปลียนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลกทีทาํให้
ระบบเศรษฐกิจของโลกผกูพนักบัทุกประเทศ ความเชือมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทาํให้เกิด
สงัคมโลกาภิวฒัน์ และทาํใหอ้งคก์รมีลกัษณะผกูพนั มีการบงัคบับญัชาแบบแนวราบมากขึน หน่วย
ธุรกิจมีขนาดเลก็ลง และเชือมโยงกบัหน่วยธุรกิจอืนเป็นเครือข่าย การดาํเนินธุรกิจมีการแข่งขนักนั
ในดา้นความเร็ว โดยอาศยัการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสือสารโทรคมนาคมเป็นตวั
สนับสนุน เพือให้เกิดการแลกเปลียนขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว  และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผสั และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใชเ้ทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ทีเลือกไดเ้อง  เทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกิดสภาพทางการทาํงานแบบทุกสถานที
และทุกเวลา ก่อใหเ้กิดการวางแผนการดาํเนินการระยะยาวขึน อีกทงัยงัทาํให้วิธีการตดัสินใจ หรือ
เลือกทางเลือกไดล้ะเอียด และรวดเร็วมากยงิขึน  
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พระอัจฉริยภาพในหลวงกับไอที 
พระองค์ท่านทรงมีพระอจัฉริยภาพในหลากหลายด้าน โดยหนึงในพระอจัฉริยภาพที

สมควรจะยกมาเป็นตวัอยา่ง เพือเป็นเครืองระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ คือ
พระอฉัริยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึงพระองคท่์านทรงเป็นผูน้าํและผูจุ้ดประกายในการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครืองมือสําคัญในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพือใหพ้สกนิกรทุกหมู่เหล่าเกิดความผาสุกโดยถว้นหน้าอย่างยงัยืนตลอดมา ซึงมีรายละเอียดพอ
สงัเขป ดงันี 

 “ในหลวงกบัไอที” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็น
พระมหากษตัริยที์ทรงมีพระอจัฉริยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พระองคท่์านทรงเป็นผูน้าํและผู ้
จุดประกายในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเครืองมือสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ เพือใหพ้สกนิกรทุกหมู่เหล่าเกิดความผาสุกโดยถว้นหน้า ทงันีหากยอ้นวนัเวลา
จากเมือครังทีพระองค์ท่านไดท้รงใชเ้ทคโนโลยีเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมา
เป็นระยะเวลาอนัยาวนานนับเนืองกว่า 61 ปี แห่งการครองสิริราชสมบติั และกว่า 80 พรรษาแห่ง
พระชนมาย ุพระองคท่์านไดท้รงเลง็เห็นความสาํคญัของเครืองมือเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน ทรงเห็นความสําคญัและประโยชน์อย่างยิง ในดา้นส่วนพระองค์นัน 
พระองค์ทรงงานดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอชพลสั (Macintosh Plus) ทรงสนพระทยัเป็น
พิเศษในการประดิษฐต์วัอกัษรไทยไดท้รงประดิษฐอ์กัษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภู
พิงค ์เป็นตน้ ทงันีพระองค์ท่านไดท้รงสนพระทยัประดิษฐ์อกัษรขนาดใหญ่ทีสุดจนถึงขนาดเล็ก
ทีสุด นอกจากนนัยงัทรงสนพระทยัทีจะประดิษฐอ์กัษรภาษาอืนๆ เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต รวมถึง
ทรงพระราชดาํริทีจะประดิษฐอ์กัษรภาษาญีปุ่นและภาษาจีนขึนมาอีกดว้ย  

นอกจากนีแลว้ พระองคท่์านทรงตงัพระทยัในการศึกษาวิธีการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมต่าง ๆ ดว้ยพระองคเ์อง เมือครังทีมีผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายเครืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม พีซี คอม
แพททิเบิล (IBM PC Compatible) และอืน ๆ อีกหลายยหีอ้ ทรงสนพระทยัในการใชเ้ครืองพีซีอย่าง
มาก ทรงใชพิ้มพง์านทรงพระอกัษร หรือทรงพระราชนิพนธ์แปลเรืองนายอินผูปิ้ดทองหลงัพระ 
นอกจากนียงัทรงสนพระทัยในการปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเครือง
คอมพิวเตอร์ไอบีเอม็ พีซีดว้ย ทงันีพระองคท่์านทรงประดิษฐไ์อคอนขึนมาใหม่ เช่น ไอคอนแสดง
เครืองหมายภาษาไทยเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ นอกจากนนัพระองค์ท่านทรงมีพระอจัฉริยภาพดา้น
ไอทีในเรืองอืน ๆ อีกมากมาย เช่น ท่านทรงห่วงว่าไวรัสจะทาํลายขอ้มูลในเครืองคอมพิวเตอร์ได ้
จึงทรงใชง้านเครืองคอมพิวเตอร์อย่างระมดัระวงัมาก และทรงเก็บ (Copy) ข้อมูลไวห้ลายชุด 
รวมทงัทรงสนับสนุนกิจการทีอาศยัคอมพิวเตอร์อืน ๆ พระองค์ท่านทรงพระราชทานทรัพยสิ์น
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ส่วนพระองค์จ ํานวนหนึง เพือดําเนินงานในโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ทงันีการออกแบบและจดัทาํโปรแกรมพระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันา
แลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2534 โดยพฒันาต่อเนืองจากโปรแกรมบุดเซอร์ (BUDSIR) ซึงเป็น
โปรแกรมทีสามารถคน้หาคาํทุกคาํ ศพัททุ์กศพัท ์ทุกวลี ทุกพุทธวจนะ ทีมีปรากฏในพระไตรปิฎก 
จาํนวน 45 เล่ม หรือขอ้มูลมากกว่า 24.3 ลา้นตวัอกัษร ทีไดรั้บการบนัทึกในคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถกูตอ้ง และครบถว้น นบัเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบบัคอมพิวเตอร์ทีสมบูรณ์ทีสุด 
และต่อมานิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เป็นตน้ 

ดงันนั อาจจะกล่าวไดว้่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นพระมหากษตัริยที์ทรงมีพระ
อจัฉริยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมาก โดยทีพระองค์ท่านทรงใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครืองมือสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เพือให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเกิด
ความผาสุกโดยถว้นหนา้กนัเสมอมามิไดข้าด นับไดว้่าเป็นความโชคดียิงของพสกนิกรชาวไทยที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผูน้ ําด้านการศึกษาวิจัยและพฒันาความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ดว้ยพระองค์เอง โดยทรงเน้นถึงการดาํรงชีวิตดว้ยความ
พอเพียงดว้ยการประหยดัและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ จึง
นาํมาซึงความร่มเยน็เป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยโดยถว้นหนา้อยา่งยงัยนืตลอดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 1.7 เทิดพระเกียรติ…พระอจัฉริยภาพ “ในหลวง” กบัไอที 
ทีมา: http://mblog.manager.co.th/chutikran/th-46365/ สืบคน้ 8 มกราคม 2556 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีได้กล่าวถึงความรู้ทัวไปเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงจะมีเนือหาสาระ
โดยรวมต่าง ๆ คือ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล 
โดยครอบคลุมถึงการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวม การจัดเก็บ การรับส่ง หรือการ
ติดต่อสือสารระหว่างกนั รวมถึงขนัตอนวิธีการดาํเนินการทีจดัการขอ้มลูเพือนาํสารสนเทศทีไดไ้ป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ (2) องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศแบ่งเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยกีารสือสารโทรคมนาคม (3) เทคโนโลยสีารสนเทศจะมีบทบาทสาํคญั
ต่อองค์กรในหลายดา้นทงัในดา้นพฒันาการเมืองการปกครอง ดา้นธุรกิจการบิน ดา้นการพฒันา
แพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละธุรกิจอืนๆ (4) สารสนเทศทีดี
จะมีลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านเนือหา ด้านรูปแบบ และด้านกระบวนการ (5) 
องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล 
บุคลากร และขนัตอนการปฏิบติังาน (6) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทีมีคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ดา้น 
ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ และด้านประสิทธิผล (6) กระบวนการขันตอนต่างๆ ในการผลิต
สารสนเทศ แบ่งเป็น 9 ขนัตอนไดแ้ก่ ขนัตอนการเก็บรวบรวม ขนัตอนการตรวจสอบ ขนัตอนการ
จาํแนก ขนัตอนการจดัเรียงลาํดบั ขนัตอนการสรุป ขนัตอนการคาํนวณ ขนัตอนการจดัเก็บ ขนัตอน
การเรียกใช ้และขนัตอนการเผยแพร่ (7) พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ยคุ ไดแ้ก่ 
ยคุการประมวลผลขอ้มลู ยคุระบบสารสนเทศเพือการจดัการ ยุคการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดงันนั จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ของมนุษยอ์ย่างมาก ทงัการนาํไอทีมาใชง้านทีบา้น ทีทาํงาน และทีสถานศึกษา โดยทีการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัจาํนวนมากจะเกียวขอ้งกบัการใชง้านไอที ตวัอย่างเช่น การพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ โดยคอมพิวเตอร์ การถ่ายรูปด้วยกลอ้งดิจิตอล และการใชอุ้ปกรณ์การสือสาร
โทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น จนอาจกล่าวไดว้่าไอทีเป็นเครืองมือทีมีความสาํคญัและส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยม์ากขึนทุกวนั ทงัในระดบับุคคล กลุ่ม รวมถึงการทาํงาน
แถบทุกดา้นขององคก์รอีกดว้ย  
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี1 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงอะไร และมีองคป์ระกอบทีสาํคญักีส่วน อะไรบา้ง   
             
             
             
             
             
2. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีกีองคป์ระกอบ อะไรบา้ง จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
3. เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทและความสาํคญัในการดาํเนินชีวิตอยา่งไร จงยกตวัอยา่งมา 3 
ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
4. กระบวนการผลิตสารสนเทศมีกีขนัตอน อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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5. คุณลกัษณะสารสนเทศทีดี มีอะไรบา้ง จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. เก่งเป็นเจา้หนา้ทีในบริษทัแห่งหนึง มีหนา้ทีทาํงานกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แผนกทีเก่ง
ทาํงานอยู่นันใชโ้ปรแกรมทางดา้นการเงินและบญัชีทีถูกพฒันาขึนเองในองค์การ ทุก ๆ วนั เก่ง
จะตอ้งบนัทึกแกไ้ขปรับปรุงขอ้มลูดา้นการเงินและบญัชีทีมีการเปลียนแปลงทุก ๆ วนั ในบางครังที
มีการบนัทึกปรับปรุงแก้ไขจาํนวนเงินในบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวนั โปรแกรมทีใช้จะไม่
สามารถแก้ไขปรับปรุงจาํนวนเงินทีต้องป้อนหลกัทศนิยมสองตาํแหน่งได ้เก่งต้องทาํการปริน
ขอ้มลูบญัชีลงบนกระดาษแลว้เขียนทศนิยมสองตาํแหน่งลงในกระดาษจากนันค่อยทาํการคาํนวณ
จาํนวนเงินด้วยตนเอง จึงทาํให้เก่งไม่สามารถบันทึกแก้ไขปรับปรุงจาํนวนเงินในบัญชีแต่ละ
ประเภทได้ทันตามเวลาทีก ําหนด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นบริษัททีเก่งทํางานอยู่นีขาด
องคป์ระกอบใดของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

ก. ฮาร์ดแวร์ 
ข. ซอฟตแ์วร์ 
ค. กระบวนการปฏิบติัการ 
ง. พีเพิลแวร์ 
จ. ขอ้มลูหรือสารสนเทศ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่การประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ 
ก. ครูบนัทึกคะแนนสอบของนกัเรียนลงในโปรแกรมแลว้ตดัเกรดออกมา 
ข. พนกังานรับใบแจง้ค่าไฟฟ้าทีลูกคา้นาํมาชาํระค่าไฟฟ้าทีหน้าเคาน์เตอร์แลว้คาํนวณเงินและ
ออกใบเสร็จรับเงินส่งใหล้กูคา้ 
ค. ลกูคา้ไปชาํระค่าบริการโทรศพัทมื์อถือทีเคาน์เตอร์แลว้รับใบเสร็จชาํระค่าโทรศพัท์มือถือจาก
พนกังาน 
ง. ลกูคา้นาํกระเป๋าเป้ไปฝากไวที้เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธแ์ลว้เขา้ไปชอ้ปปิงในหา้งสรรพสินคา้ 
จ. ลกูคา้ใชบ้ตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้ทีเคาน์เตอร์แลว้รับใบเสร็จชาํระสินคา้จากพนกังาน 
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3. ขอ้ใดไม่ใช่การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ก. ภุฒิพทัรสือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดยแชทผา่นการพิมพข์อ้ความและผ่านกลอ้ง ดว้ยการใช้
โปรแกรม Skype 
ข. ลชานนทอ์อกแบบบา้นชนัเดียวดว้ยการใชโ้ปแกรม Sweet Home 3D  
ค. ทราทรส่งไฟลรู์ปภาพทีไปเทียวทะเลไปใหเ้พือนดูโดยใช ้Twitter 
ง. ลณภีร์ ใช ้facebook สนทนากบัเพือนอยูที่ต่างประเทศบนอินเทอร์เน็ต 
จ. บริษทั Eleccom Co.,Ltd. ส่งเซลแมนมาเสนอขาย Iphone5 ในราคาส่งทีจงัหวดัอุดรธานี 

4. ขอ้ใดเป็นกลไกหลกัของการสือสารโทรคมนาคม 
ก. ผูส่้งขอ้มลู สือกลางสาํหรับการรับ/ส่งขอ้มลู และผูรั้บขอ้มลู 
ข. ผูส่้งขอ้มลู โปรโตคอล และผูรั้บขอ้มลู 
ค. การนาํเขา้ขอ้มลู การประมวลผล และการแสดงผล 
ง. การนาํเขา้ขอ้มลู การประมวลผล และการจดัเก็บขอ้มลู    
จ. รับขอ้มลู การประมวลผล และสารสนเทศ 

5. ขอ้ใดไม่ใช่พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ก. การประมวลผลขอ้มลูโดยอาศยัไอทีในการดาํเนินงานในองคก์าร 
ข. ระบบสารสนเทศเพือการจดัการต่าง ๆ ในองคก์าร 
ค. การจดัการทรัพยากรสารสนเทศในองคก์ารโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ 
ง. การใหบ้ริการสารสนเทศดว้ยระบบไอทีแก่ผูใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. การเพิมผลผลิตเกียวกบัสินคา้และบริการภายในองคก์าร 

 
ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. เป็นการนาํขอ้มลูมาประมวลผล โดยเป็นกระบวนการ
ในการเพิมมูลค่าให้กับข้อมูล ทาํให้ได้สารสนเทศตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

ก. กระบวนการจดัการระบบ
สารสนเทศ 
ข. องคป์ระกอบของไอที 

 2.  เป็นเทคโนโลยีที เกียวข้องกับการรวบรวม การ
ประมวลผลขอ้มลู การรับส่ง และการจดัการขอ้มลู ทีเกียวขอ้งกบั
ขนัตอนวิธีการดาํเนินการ รวมถึงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ดว้ย 

ค. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง. คุณลกัษณะของสารเทศทีดี 
จ. สารสนเทศ 

 3. การนําเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการ
แสดงผลขอ้มลู   
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 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือสาร
โทรคมนาคม 

 

 5. มีความเทียงตรง ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และ
ทนัต่อเวลาทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี2 
คอมพวิเตอร์ขันพืนฐาน 2 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 2 คอมพิวเตอร์ขนัพืนฐาน 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ 
ประโยชนข์องคอมพิวเตอร์ 
วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
วงจรการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายประเด็นทางคอมพิวเตอร์ขนัพืนฐานได ้
2. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้
3. อธิบายคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ได ้
4. อธิบายประโยชน์ในการใชค้อมพิวเตอร์ในชีวิตประจาํวนัได ้
5. อธิบายวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ได ้
6. อธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้
7. อธิบายหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ได ้
8. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได ้
9. อธิบายความหมายและจาํแนกประเภทของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ เนืองจากมีความเกียวขอ้งกบับทนี  
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
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3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้
ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 

5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 
ถูกต้อง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %              
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บทท ี2 
คอมพวิเตอร์ขันพืนฐาน 

 
ในปัจจุบนัเกือบทุกองคก์ารไดเ้ปลียนแปลงระบบการทาํงานดว้ยมือมาเป็นการทาํงานโดย

ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศยัการทาํงานและการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ เพือสนับสนุนการ
ทาํงานของผูป้ฏิบติังานหรือผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ภายในองค์การ จนอาจกล่าวไดว้่าคอมพิวเตอร์
เป็นเครืองมือสาํคญัทีช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยงิขึน และเป็นทีแน่นอนว่าวิวฒันาการ
ของคอมพิวเตอร์จะพฒันาอย่างต่อเนืองไม่หยุดยงั เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยม์ากขึน 

 
ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์(Computer) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึงทีผูใ้ชง้านทัวไปสามารถ 
ป้อนขอ้มลูเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ และสงังานใหค้อมพิวเตอร์ทาํการประมวลผลให้ไดส้ารสนเทศ 
และแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการของการใชง้าน ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มูล
หรือสารสนเทศเอาไวใ้ช้งานในภายหลงัได้ ทังนีผูใ้ช้งานทัวไปจะต้องมีความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในทุกระดับอย่างเพียงพอ หากกล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์จะมีผูใ้ห้
ความหมายของคอมพิวเตอร์ไวห้ลายความหมายทีสาํคญั คือ 
 คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึงทีสามารถรับโปรแกรมและขอ้มูล 
ประมวลผล สือสาร เคลือนยา้ยขอ้มลู และแสดงผลลพัธไ์ด ้

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครืองอุปกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ชนิดหนึง ทีสามารถรับโปรแกรมและ
ขอ้มลูในรูปแบบทีเครืองสามารถรับได ้และทาํการประมวลผล โดยทาํการเปรียบเทียบจนกระทงั
ไดผ้ลลพัธ ์จากนนันาํผลลพัธที์ไดไ้ปแสดงผลทีอุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพหรือเครืองพิมพ ์เป็น
ตน้ 

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครืองอุปกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ชนิดหนึง ทีมีการทาํงานแบบอตัโนมติั 
ทาํหนา้ทีเหมือนสมองกล สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ทงัทีง่ายและซบัซอ้นตามคาํสังของโปรแกรม 
ขนัตอนการทาํงานจะประกอบดว้ย การรับโปรแกรมและขอ้มูลในรูปแบบทีเครืองสามารถรับได ้
และทาํการประมวลผล โดยทาํการเปรียบเทียบจนกระทงัได้ผลลพัธ์ จากนันนาํผลลพัธ์ทีไดไ้ป
แสดงผลทีอุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพหรือเครืองพิมพ ์เป็นตน้  
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สรุปไดว้่า คอมพิวเตอร์เป็นเครืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึงทีสามารถนาํเขา้ขอ้มูล
หรือคาํสังต่าง ๆ แลว้ ทาํการประมวลผลขอ้มูลหรือคาํสังต่าง ๆ ตามขนัตอนการปฏิบติังานหรือ
ชุดคาํสงัของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทาํการเปรียบเทียบขอ้มลูหรือคาํสงัต่าง ๆ จนกระทงัไดผ้ลลพัธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ จากนนันาํผลลพัธที์ไดไ้ปแสดงผลทีอุปกรณ์แสดงผล และทาํการจดัเก็บผลลพัธ์
เอาไวใ้ชง้านในภายหลงัต่อไป 
 
คณสมบัตขิองคอมพวิเตอร์ุ  

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึงทีสามารถจดัการขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ทีมีปริมาณมากในปัจจุบันได้ ซึงคอมพิวเตอร์สามารถทาํงานตามคุณสมบัติทีสําคัญ 5 
ประการ คือ เครืองจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ ความเร็ว ความน่าเชือถือ การจดัเก็บขอ้มูล และการสือสาร
ขอ้มลู  
1.  เครืองจกัรอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic machine) 

ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลหรือคาํสังผ่านแผงแป้นพิมพห์รืออุปกรณ์อืน ๆ เขา้สู่ระบบคอมพิว- 
เตอร์ ขอ้มลูหรือคาํสังจะถูกแปลงเป็นสัญญาไฟฟ้าทีทาํให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจความหมาย 
และทาํการประมวลผลได ้ ซึงขอ้มลูหรือคาํสงัทีเป็นสญัญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลบัให้เป็นรูปแบบ
ทีมนุษยส์ามารถเขา้ใจความหมายได ้
2.  ความเร็ว (Speed) 
          คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึงทีมีสมรรถนะสูง สามารถทาํงานดว้ย
ความเร็วสูง ดังนันการประมวลผลข้อมูลหรือคําสังด้วยคอมพิวเตอร์ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
(มากกว่าลา้นคาํสงัต่อวินาที)  
3.  ความน่าเชือถือ (Reliability) 
 คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลขอ้มลูหรือคาํสงัไดถ้กูตอ้งแม่นยาํ ซึงผูใ้ชง้านจะตอ้งป้อน
ขอ้มลูหรือคาํสงัใหถ้กูตอ้ง คอมพิวเตอร์ถึงจะดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลหรือคาํสังให้ไดผ้ลลพัธ์
ทีถกูตอ้งน่าเชือถือ 
4.  การจดัเกบ็ข้อมล ู (Storage) 
 คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจาํทีสามารถจดัเก็บขอ้มลูไดจ้าํนวนมาก ซึงการจดัเก็บขอ้มูลจะ
ขึนอยูก่บัขนาดพืนทีของหน่วยความจาํ โดยในปัจจุบนัเครืองคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจาํสาํรองที
มีขนาดพืนทีมาก ทาํใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มลูไดป้ริมาณมาก  
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5.  การสือสารข้อมล ู (Data Communication) 
คอมพิวเตอร์สามารถรับ-ส่งขอ้มูลหรือการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์ 

อืน  ๆ  โดยอาศยัอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครืองคอมพิวเตอร์ในการเชือมโยงกับเครือง
คอมพิวเตอร์อืน ๆ เช่น การเชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพือการ
ติดต่อสือสาร และแลกเปลียนขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต 
 
ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 

ในปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชง้านภายในองค์การต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางมากขึน 
โดยนาํเครืองคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานดา้นต่าง ๆ เช่น การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การใช้
งาน การส่งต่อ หรือการติดต่อสือสารกบัผูอื้น เป็นตน้ ซึงการใชค้อมพิวเตอร์ทาํใหเ้กิดประโยชน์ใน
งานต่าง ๆ เพือช่วยใหท้าํงานไดส้ะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้งขึน และทีสาํคญัช่วยให้สามารถจดัการ
สารสนเทศ และตดัสินใจดาํเนินงานไดเ้ร็วขึน ซึงการใชค้อมพิวเตอร์สามารถนาํมาประยุกต์ในงาน
ดา้นต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารไดอี้กมากมายหลายดา้น ดงันี 
 

ดา้นธุรกิจ โดยทีองคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไดน้าํคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานดา้นธุรกิจ เพือ
ช่วยใหท้าํงานไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งขึน เช่น ธนาคารไดใ้ห้ลูกคา้ใชบ้ริการฝาก-ถอน
เงินสดจากตู ้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติด้วยบัตร AMT หรือโอนเงินในบัญชีธนาคารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โรงภาพยนตร์ให้บริการจองตวัชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษทัขายสินคา้
และบริการใหบ้ริการลกูคา้ชาํระสินคา้และค่าบริการดว้ยบตัรเครดิต บริษทัใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์
ติดต่อสือสารกบัลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และโรงงานผลิตรถยนต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิต 
และควบคุมการประกอบชินส่วนทุกชนิดของรถยนต ์ซึงทาํให้การผลิตรถยนต์มีคุณภาพดีขึน เป็น
ตน้  

ดา้นวิทยาศาสตร์ การแพทย ์และงานสาธารณสุข โดยทีงานดา้นวิทยาศาสตร์ การแพทย ์
และงานสาธารณสุขไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนวิเคราะห์ตวั
แบบวิจัยด้านต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา สรีระวิทยา ดาราศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น และ
นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในการติดต่อสือสารแลกเปลียนสารสนเทศกบัเครือข่ายทางดา้น
วิทยาศาสตร์ในดา้นวิชาการต่าง ๆ เช่น การผ่าตดัทาํศลัยกรรม การผลิตยารักษาโรค ตลอดจนการ
ตรวจวินิจฉยัโรค เพือความรวดเร็วและถกูตอ้งแม่นยาํในการรักษาโรคใหห้ายขาด หรืออาการดีขึน
ได ้
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ดา้นคมนาคมและสือสาร โดยทีงานดา้นคมนาคมไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการให้บริการจอง
ตัวเครืองบินทังในประเทศและนอกประเทศของสายการบินทัวโลก โดยการจองตัวผ่านทาง 
Internet ด้วยตนเอง ซึงเพิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการจองตัวเครืองบิน 
ตลอดจนสามารถเช็คตารางเทียวบิน ขอ้มูลเทียวบิน และตรวจสอบการจองของสายการบินต่าง ๆ 
ได ้สาํหรับการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสือสารจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัการสือสารจะมีการนาํเอา
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสือสารกบับุคคลอืน โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือเพิมความสะดวก 
และรวดเร็วในการสือสารกบัทุกคนไดท้วัโลก 

ดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยทีงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบอาคารสิงก่อสร้าง การคาํนวณโครงสร้างของอาคาร รวมทังการ
ออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรม การจาํลองโครงสร้างของงาน เช่น การสร้างเขือน การสร้าง
สะพานขา้มแม่นาํ เป็นตน้ ตลอดจนช่วยในการวางแผน และควบคุมการสร้าง ซึงคอมพิวเตอร์จะช่ว
ในการคาํนวณโครงสร้างของสถาปัตยกรรมทีซบัซอ้นได ้

ดา้นราชการ โดยทีงานดา้นราชการไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานดา้นต่างๆ มากมายหลายงาน 
เช่น งานจดัเก็บภาษี หรือบนัทึกการเสียภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต งานการนับคะแนนการเลือกตงั 
และการประกาศผลการเลือกตงั งานทะเบียนราษฎร์ งานจดัทาํสาํนะโมประชากร และงานจดัเกบ็ค่า
ไฟฟ้า นาํประปา และโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ดา้นการศึกษา โดยทีงานดา้นการศึกษาไดใ้ชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน เช่น 
การสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วย E-learning หรือ CAI การจดัทาํตารางสอนหรือตารางสอบ การจดัทาํ
ทะเบียนนกัศึกษา เพือเพิมความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลนักศึกษาและผลการ
เรียน และช่วยในการคน้หาขอ้มลูนกัศึกษา สาํหรับการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานหอ้งสมุด เพือการ
จดัเก็บขอ้มลูยมื และการคืนหนงัสือภายในหอ้งสมุด เป็นตน้ 

 
ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์ 
 ตงัแต่กลางทศวรรษ 1940 จนถึงปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีวิวฒันาการกา้วหนา้ในทุกดา้นอย่าง
รวดเร็ว และไม่หยดุนิง ซึงเครืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัไดใ้ชว้งจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large- 
Scale Integrated : VLSI) ทีสามารถบรรจุชิปขนาดเลก็ได ้10 ลา้น ถึง 1,000 ลา้นตวั โดยมีความเร็ว
ในการประมวลผลในระดบั 10 ถึง 1,000 ลา้นคาํสงัต่อวินาที หากพิจารณายุคของคอมพิวเตอร์ตาม
หน่วยประมวลผลกลาง อาจแบ่งได ้4 ยคุดงัต่อไปนี 
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1. ยคที ุ 1 หลอดสญญากาศุ  (Vacuum tube) 
ประมาณ ค.ศ. 1946 ถึง 1956 เป็นคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดใหญ่ทีใชห้ลอดสุญญากาศในการ 

ประมวลผลและจดัเก็บขอ้มลู จึงมีปัญหาเกียวกบัการใชก้าํลงัไฟฟ้ามาก ซึงทาํใหเ้กิดความร้อนสูง 
ทาํใหไ้สห้ลอดขาดบ่อยมาก และมีสมรรถนะในการทาํงานตาํกว่าคอมพิวเตอร์ในยคุอืน ๆ โดยในยุ
นีมีคอมพิวเตอร์ทีถกูสร้างขึน เช่น มาร์ค วนั (MARK I) อีนิแอค (ENIAC) และยนิูแวค (UNIVAC) 
 
   

                                            
 
 
 
                   มาร์ค วนั                                                  อนีิแอค                                              

 
ภาพที 2.1 ตวัอยา่งววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ 

ทีมา: http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/mark1.gif สืบคน้ 8 มกราคม 2556 
 

2. ยคที ุ 2 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) 
ประมาณ ค.ศ. 1957 ถึง 1963 เป็นยุคทีใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ ซึง

ทรานซิสเตอร์สร้างจากสารกึงตวันาํทีมีขนาดเลก็กว่าหลอดสุญญากาศ จึงทาํให้คอมพิวเตอร์ยุคนีมี
สมรรถนะในการทาํงานมากขึน โดยมีความเร็วในการประมวลผล และความจุของหน่วยความจาํ
หลกัเพิมมากขึน โดยคอมพิวเตอร์ในยุคนีมีหน่วยความจาํหลกัทีสามารถจดัเก็บขอ้มูลในปริมาณ
มากขึน เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก และยุคนีมีการพฒันาซอฟต์แวร์จากภาษาระดบัสูง เช่น 
ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นตน้ 

3. ยคที ุ 3 วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) 
ประมาณ ค.ศ. 1964 ถึง 1979 เป็นยคุทีใชว้งจรรวมหรือไอซี ในการประมวลผล และจดัเก็บ 

ขอ้มูล โดยวงจรรวมเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีทรานซิสเตอร์หลายๆ ตัวบรรจุอยู่บนแผ่น
ซิลิคอน จึงทาํให้คอมพิวเตอร์ในยุคนีมีขนาดเล็ก และมีสมรรถนะในการทาํงานสูงขึน ซึงมี
ความเร็วในการประมวลผล และความจุของหน่วยความจาํหลกัเพิมขึน 
 



 - 36 - 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที 2.2 วงจรรวม 
ทีมา: http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it01/images/comyok31.jpg  

สืบคน้ 8 มกราคม 2556 
 

ยคที ุ 4 วงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large Scale Integration : VLSI) 
ประมาณ ค.ศ. 1980 จนถึงปัจจุบนั เป็นยคุทีใชว้งจรรวมขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ โดยมี 

ไมโครโพรเซสเซอร์ทีฝังทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กจาํนวนนับสิบลา้นตวั ทาํให้คอมพิวเตอร์ยุคนีมี
สมรรถนะในการทาํงานสูงขึนไปอีก ซึงมีการประมวลผลทีมีความเร็วสูง และหน่วยความจาํหลกัที
สามารถจดัเก็บขอ้มูลในปริมาณมากขึน จึงทาํให้คอมพิวเตอร์ยุคนีมีขนาดเล็ก และมีราคาถูกลง 
นอกจากนียงัมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบ และซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปต่าง ๆ ขึนมาใชง้านดว้ย ซึงการ
ใชง้านคอมพิวเตอร์ยคุนีสามารถนาํมาใชง้านในสาํนกังาน และงานส่วนตวัไดอ้ยา่งง่าย สะดวก และ
กวา้งขวางมากขึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.3 วงจรรวมขนาดใหญ่ 
ทีมา: http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/5/computer/1_files/ic.jpg  

สืบคน้ 8 มกราคม 2556 
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เนืองจากคอมพิวเตอร์มีวิวฒันาการดา้นการประมวลผลอย่างไม่หยุดนิง อีกทงัแต่ละยุคมี
วิวฒันาการการประมวลผลทีเร็วขึนมาก ภายหลงัจากยคุที 4 แลว้พฒันาการดา้นการประมวลผลยงัมี
การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเนือง จึงไม่สามารถแบ่งออกเป็นยคุต่อไปไดอ้ยา่งชดัเจน แต่จะ
เป็นการนาํเอาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มาพฒันาสิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เพือนาํมาช่วยในการ
ทาํงานได้อย่างสะดวกและง่ายยิงขึน โดย ไดน้ําแนวคิด และหลกัการทางดา้นปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) มาสร้างสิงประดิษฐห์รือนวตักรรมต่าง ๆ เพือช่วยอาํนวยประโยชน์ใน
การทาํงานดา้นต่าง ๆ ภายในองค์การ ทังภาครัฐ และเอกชน เช่น นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ตัดสินใจ การควบคุม การทํางานของเครืองจักรในโรงงานผลิตรถยนต์ โดยจะใช้หุ่นยนต์
คอมพิวเตอร์ในการทาสี พ่นสี ตลอดจนการประกอบรถยนต์ ซึงมีหลายประเทศทีกาํลงัสนใจ
คน้ควา้วิจยั และพฒันาทางดา้นปัญญาประดิษฐอ์ยา่งจริงจงั เช่น สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และประเทศ
ในแถบยโุรป เป็นตน้ 
 
ประเภทของคอมพวิเตอร์ 

ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีพฒันาการกา้วหน้าในทุกดา้นอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเนือง ซึงคอมพิวเตอร์ในยคุปัจจุบนัจะมีขนาดเครืองทีเลก็ลง ราคาถกูลง และมีสมรรถนะในการ
ทาํงานสูงขึน หากพิจารณาตามขนาดเครือง ราคา และความเร็วในการประมวลผลของเครือง
คอมพิวเตอร์ อาจจาํแนกประเภทคอมพิวเตอร์เป็น 9 ประเภท ดงันี 
 

1. ซเปอร์คอมพิวเตอร์ ู (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเครืองทีใหญ่ มีราคา 
แพงมาก และมีสมรรถนะในการทํางานสูงกว่าเครืองคอมพิวเตอร์ประเภทอืน ๆ โดยมีการ
ประมวลผลในระดบัสูง สามารถประมวลผลขอ้มลูปริมาณมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีหน่วยความจาํ
หลกัทีใหญ่มากสามารถจดัเก็บขอ้มลูในปริมาณสูงมาก ซึงการใชง้านคอมพิวเตอร์ประเภทนีเหมาะ
กบังานคาํนวณทางคณิตศาสตร์ และการประมวลผลขอ้มลูทีมีความซบัซอ้นมาก โดยเฉพาะในงาน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการทหาร เช่น งานดา้นพยากรณ์อากาศ งานดา้นอวกาศ 
งานดา้นประมวลผลภาพทางการแพทย ์งานดา้นวิศวกรรมออกแบบ งานดา้นวิเคราะห์โครงสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ งานดา้นออกแบบเครืองบิน และงานดา้นควบคุมขีปนาวุธ เป็นตน้ 
 
 
      

                    



 - 38 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.4 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ทีมา: http://61.19.202.164/resource/ebook/bm-it4/Images/p05-15.JPG สืบคน้ 9 มกราคม 2556 

 
2. เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที 

มีสมรรถนะในการทาํงานทีตาํกว่าเครืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยมีความเร็วในการประมวลผลใน 
ระดับสูง มีหน่วยความจําหลักทีใหญ่ สามารถจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก ซึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ประเภทนีเหมาะกบังานขององค์การขนาดใหญ่ทีมีผูใ้ชง้านขอ้มูลร่วมกนัจาํนวนมาก
ในเวลาเดียวกนั เช่น งานดา้นธนาคาร งานดา้นประกนั งานดา้นการลงทะเบียนนักศึกษา และงาน
ดา้นการบิน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.5 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ทีมา: http://61.19.202.164/resource/ebook/bm-it4/Images/p05-15.JPG สืบคน้ 9 มกราคม 2556 
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3. มนิิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลางทีมีสมรรถนะใน 
การทาํงานตาํกว่าเครืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่มีสมรรถนะสูงกว่าเครืองไมโครคอมพิวเตอร์ ซึง 
การใชง้านคอมพิวเตอร์ประเภทนีเหมาะกบังานองค์การขนาดกลางทีมีผูใ้ชง้านหลายคนพร้อมกนั
ในเวลาเดียวกนั เช่นงานดา้นบญัชีและการเงิน งานดา้นคาํนวณทางวิศวกรรม งานดา้นออกแบบทาง
วิศวกรรม งานดา้นควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานดา้นสินคา้คงคลงั และงานดา้น
สงัซือสินคา้ เป็นตน้ 

 
  
 

              
 
 
 

ภาพที 2.6 มินิคอมพิวเตอร์ 
ทีมา: http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/e3500.gif สืบคน้ 9 มกราคม 2556 

 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือ พีซี (Personal Computer: PC) เป็น 

เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทีมีขนาดเล็กแบบขนาดตังโต๊ะเหมาะสาํหรับวางบนโต๊ะทาํงาน 
สามารถนาํมาใช้งานทงัทีบ้าน ทีทาํงาน และทีสถานศึกษาได ้ซึงเครืองไมโครคอมพิวเตอร์จะมี
สมรรถนะในการทาํงานทีตาํกว่ามินิคอมพิวเตอร์ โดยเครืองไมโครคอมพิวเตอร์จะมีขนาดและ 
รูปแบบทีหลากหลาย มีราคาถูก และมีลกัษณะการใชง้านทีแตกต่างกนั เช่น พิมพเ์อกสาร คน้หา
ขอ้มลู และการสือสารทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.7 ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ทีมา: http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/e3500.gif สืบคน้ 9 มกราคม 2556 
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5. โน้ตบ๊ค หรือ แลปท้อป ุ (Notebook or Laptop) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเลก็ 

กว่าไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาดพอ ๆ กบัสมุดทีทาํดว้ยกระดาษ และมีนาํหนกัเบา สามารถนาํติดตวั 
ไปยงัสถานทีต่าง ๆ ไดส้ะดวก ใชง้านง่าย โดยโน๊ตบุ๊คหรือแลปทอ้ปจะมีสมรรถนะในการทาํงาน
เทียบเท่าเครืองไมโครคอมพิวเตอร์  

 
 

 
 
 
 
      

 
ภาพที 2.8 โนต้บุ๊คหรือแลปทอ้ป 

ทีมา: http://www.nengnengneng.net/wp-content/uploads/2010/11/notebook.jpg  
สืบคน้ 10 มกราคม 2556 

 
6. เน็ตบ๊ค ุ (Netbook) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเลก็กว่าโนต้บุ๊คหรือแลปทอ้ป  

สามารถนาํติดตวัไปใชง้านในสถานทีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก มีนาํหนกัเบา และใชง้านง่าย 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 2.9 เน็ตบุ๊ค 

ทีมา: http://www.nengnengneng.net/wp-content/uploads/2010/11/notebook.jpg  
สืบคน้ 10 มกราคม 2556 
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7. อัลตร้าบ๊ค ุ (Ultrabook) เป็นคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊ค แต่มีขนาดเล็กกว่า 
เครืองพีซีตงัโต๊ะ สามารถนาํติดตวัไปใชง้านในสถานทีต่าง ๆ ไดส้ะดวก มีนาํหนกัเบากว่าโนต้บุ๊ค
และมีรูปแบบทีสวยงามทนัสมยั 
 
       
   
 
 
 

 
ภาพที 2.10 อลัตราบุ๊ค 

ทีมา: http://notebookfocus.com/img_news_notebook/1346654040Satellite-S955.jpg  
สืบคน้ 10 มกราคม 2556 

 
8. แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเล็กกะทดัรัด มี 

นาํหนกัเบา มีหนา้จอแบบสมัผสัทีหมุนได ้สามารถพกพาติดตวัไปมาไดส้ะดวก การรับขอ้มลู 
สามารถใชนิ้วจิมไปทีหนา้จอสมัผสั และใชง้านปากกาสไตลสัในการนาํเขา้ขอ้มูลแทนทีคียบ์อร์ด
ได้ ซึงในปัจจุบันแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์จะมีคียบ์อร์ดเสมือจริงทีเป็นแบบสไลด์ในตัว หรือมี
คียบ์อร์ดทีแยกต่างหากดว้ย  
 
 
 
  
 

 
 

ภาพที 2.11 แท็บเลต็ 
ทีมา: http://notebookfocus.com/img_news_notebook/1346654040Satellite-S955.jpg  

สืบคน้ 10 มกราคม 2556 
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9. คอมพวิเตอร์แบบฝังตวั หรือเอม็เบด็เด็ดคอมพวิเตอร์ (Embedded Computer) เป็น 
คอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเลก็มากทีใชไ้มโครโพรเซสเซอร์หรือชิปฝังตวัอยูภ่ายในอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ 
เพือใชค้วบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เหล่านนั หากพิจารณาจากภายนอกผูใ้ชท้วัไปอาจ
ไม่ทราบว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบฝังตวั เช่น โทรศพัทมื์อถือ ตูเ้ยน็ เครืองซกัผา้ เตาไมโครเวฟ และ
สมาร์ตการ์ด เป็นตน้ 
 
 
 
                                   

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที 2.12 ตวัอยา่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบฝังตวั 
ทีมา: http://images.macrumors.com/article/2011/01/13/095125-
ipad_iphone_sans_home_button.jpg สืบคน้ 10 มกราคม 2556 

 
วงจรการทํางานของคอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ จะมีวงจรการทาํงานขนัพืนฐานทีสาํคญั 4 ขนัตอน คือ การรับ
ขอ้มลู การประมวลผล การแสดงผล และการจดัเก็บขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงันี 
  
 การรับขอ้มลู (Input) คอมพิวเตอร์จะทาํหนา้ทีรับขอ้มลูและคาํสงัต่าง ๆ ผา่นอุปกรณ์นาํเขา้
ขอ้มูลและคาํสัง เพือนาํขอ้มูลและคาํสังเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ และดาํเนินการจดัส่งขอ้มูลและ
คาํสงัต่าง ๆ ไปประมวลผลต่อไป ซึงในปัจจุบนัมีอุปกรณ์นาํเขา้ขอ้มลูและคาํสงัหลากหลายประเภท 
เช่น คียบ์อร์ด เมาส์ จอสัมผสั ปากกาสไตลสั เครืองอ่านพิกดั เครืองอ่านรหัสแท่ง สแกนเนอร์ 
ไมโครโฟน และกลอ้งดิจิทลั เป็นตน้ 
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 การประมวลผลขอ้มลู (Processing) เมือนาํขอ้มลูและคาํสังต่าง ๆ เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้ว ข้อมูลและคําสังต่าง ๆ จะถูกส่งไปยงัหน่วยประมวลผลกลาง เพือทําการคํานวณ และ
ประมวลผลขอ้มูลและคาํสังต่าง ๆ ตามโปรแกรมหรือชุดคาํสังทีกาํหนดไว ้ซึงหน่วยประมวลผล
กลางประกอบดว้ยส่วนประกอบทีสาํคญั 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม และหน่วยคาํนวณและตรรกะ 
 การแสดงผลข้อมูล (Output) เมือคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูลและคาํสังต่าง ๆ แลว้ 
คอมพิวเตอร์จะนาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลไปเก็บไวใ้นหน่วยความจาํแรม ตลอดจนนํา
ผลลพัธที์ไดแ้สดงผลออกทางอุปกรณ์ทีทาํหนา้ทีแสดงผลขอ้มลู เช่น จอภาพ เครืองฉายภาพแอลซีดี 
กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ สาํโพง เครืองพิมพ ์และพลอ็ตเตอร์ เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัหน่วยแสดงผล
อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ  คือ หน่วยแสดงผลแบบชวัคราวหรือซอฟตก์๊อปปี (Soft Copy) และ
หน่วยแสดงผลแบบถาวรหรือฮาร์ดก๊อปปี (Hard Copy) 
 การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เมือคอมพิวเตอร์ค ํานวณหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ และนาํผลลพัธ์ทีไดไ้ปแสดงผลแลว้ ขนัตอนต่อมาคือการจดัเก็บขอ้มูลลงในอุปกรณ์
เก็บขอ้มลู เพือใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นภายหลงั เช่น ฮาร์ดดิสก ์ดิสกเ์ก็ต แผน่ซีดี ซึงการ
จดัเก็บขอ้มูลสมยัใหม่ สามารถจัดเก็บไดด้ว้ยอุปกรณ์เก็บขอ้มูลชนิดพอร์ต USB Drive โดยใน
ปัจจุบนัหน่วยเก็บขอ้มลูอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ หน่วยความจาํหลกั โดยมีลกัษณะการ
เก็บขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ หน่วยความจาํแบบลบเลือนได ้หากเกิดไฟดบัระหว่างใช้
งาน ขอ้มลูจะหาย เรียกว่า แรม (RAM) และหน่วยความจาํแบบลบเลือนไม่ได ้เป็นหน่วยความจาํ
ถาวร แมไ้ฟจะดับข้อมูลก็จะยงัอยู่เหมือนเดิม เรียกว่า (ROM) ส่วนหน่วยความจาํสํารอง เป็น
หน่วยความจาํทีช่วยใหค้อมพิวเตอร์สามารถเก็บขอ้มลูไดม้ากขึน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสเกตต์ แผ่นซีดี 
และอุปกรณ์เก็บขอ้มลูชนิดพอร์ต ยเูอสบี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.13  หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 
ทีมา: http://sine50324715princess.exteen.com/images/ying_2.png สืบคน้ 11 มกราคม 2556 
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ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์เป็นเครืองอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถจดจาํขอ้มูลต่าง ๆ และปฏิบติัตามคาํสัง 
เพือใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึง คอมพิวเตอร์นันประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชือม
กันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นีจะต้องทาํงานร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือทีเรียกว่า ซอฟตแ์วร์ (Software) 
 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีองคป์ระกอบสาํคญั 5 ส่วน คือ หน่วยรับขอ้มลู หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจาํหลกั หน่วยแสดงผล และหน่วยความจาํสาํรอง โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.14 องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
ทีมา: http://dc374.4shared.com/doc/-IiseEQx/preview_html_6ed011cc.jpg  

สืบคน้ 11 มกราคม 2556 
 

1. หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) เช่น แผงแป้นอกัขระ (Keyboard), เมาส์, เครืองตรวจ 
กวาดภาพ (Scanner), จอภาพสมัผสั (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครืองอ่านบตัรแถบ
แม่เหลก็ (Magnetic Strip Reader), และเครืองอ่านรหสัแท่ง (Bar Code Reader) เป็นตน้ 

2. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู(Central Processing Unit: CPU) จะทาํงานร่วมกบั 
หน่วยความจาํหลกัในขณะคาํนวณหรือประมวลผล โดยปฏิบัติหน้าทีตามคาํสังของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยการดึงขอ้มลูและคาํสงัทีเก็บไวไ้วใ้นหน่วยความจาํหลกัมาประมวลผล  

3. หน่วยความจาํหลกั (Main Memory) มีหนา้ทีเก็บขอ้มลูทีมาจากอุปกรณ์รับขอ้มลูเพือใช ้
ในการคาํนวณ และผลลพัธข์องการคาํนวณก่อนจะส่งไปยงัอุปกรณ์ส่งขอ้มูล รวมทงัการเก็บคาํสัง
ขณะกาํลงัประมวลผล  
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4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) เช่น จอภาพ (Monitor) เครืองพิมพ์ (Printer) และ 
เทอร์มินลั เป็นตน้ 

5. หน่วยความจาํสาํรอง (Secondary Storage Unit) ทาํหนา้ทีจดัเก็บขอ้มลูและโปรแกรม 
ขณะยงัไม่ไดใ้ชง้าน เพือเก็บขอ้มลูไวใ้ชใ้นภายหลงั เช่น  ฮาร์ดดิสก ์แผน่ซีดี และอุปกรณ์เก็บขอ้มูล
ชนิดพอร์ต ยเูอสบี เป็นตน้ 

 
ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบทีสําคญัมากในการควบคุมการทาํงานของ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึงเป็นซอฟต์แวร์หรือชุดคาํสังทีสังให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทาํงานต่างๆ 
ตามตอ้งการ โดยซอฟตแ์วร์หรือชุดคาํสงัจะเขียนมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง หรือ
หลาย ๆ ภาษา เช่น ภาษาเครือง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาซี ภาษาปาสคาล 
ภาษาHTML ภาษาออราเคิล ภาษาโฟคสั และภาษามนุษย ์เป็นตน้ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้
เป็นเพียง 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ซอฟตแ์วร์ระบบ และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

1. ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีทาํหน้าทีเป็นตวักลางระหว่างผูใ้ช ้
คอมพิวเตอร์กบัฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทาํหนา้ทีควบคุมการทาํงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ภายในระบบคอมพิวเตอร์ทงัระบบ  ซอฟตแ์วร์ระบบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  

1.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์ระบบทีทาํหน้าทีเป็นสือกลางทีใช ้
ควบคุมการทํางานของเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดย
ระบบปฏิบัติการทีรู้จักกันในปัจจุบัน เช่น ดอส (Disk Operating System: DOS) วินโดวส์ 
(Windows) โอเอสทู (OS/2) และยนิูกซ ์(UNIX) เป็นตน้ 

1.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็นซอฟต์แวร์ทีทาํหน้าทีสนับสนุนระบบ และ 
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการใชค้อมพิวเตอร์เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ
คอมพิวเตอร์  โดยซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ทีนิยมใชก้นัในปัจจุบัน เช่น ซอฟต์แวร์เอดิเตอร์ 
(Editor) ซอฟต์แวร์แบ็คอพั (Backup) ซอฟต์แวร์สแกนดิสก์ (Scandisk) ซอฟต์แวร์ดิสก์ดีแฟรก-
เมนตเ์ตอร์ (Disk Defragmenter) และนอร์ตนัยทิูลิตี (Norton Uitility) เป็นตน้ 

1.3 ซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์ทีทาํหน้าทีในการแปลคาํสังที 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทีนกัพฒันาโปรแกรมเขียนขึนให้เป็นภาษาเครืองทาํให้เครืองคอมพิวเตอร์
เขา้ใจ และสามารถทาํงานต่าง ๆ ตามทีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ตอ้งการ โดยซอฟตแ์วร์แปลภาษาทีรู้จกักนั
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ในปัจจุบัน เช่น คอมไพเลอร์ (Compiler) อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) และแอสแซมเบลอ 
(Assembler) 

2. ซอฟต์แวร์ประยกต์ุ  เป็นซอฟต์แวร์ทีนกัพฒันาโปรแกรมเขียนขึนมาเพือสงัให้เครือง 
คอมพิวเตอร์ทาํงานทวัไป หรือเฉพาะดา้นตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  

2.1 ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์พืองานทวัไป เป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทีสร้างขึนมาเพือให ้
ผูใ้ชส้ามารถใชค้อมพิวเตอร์ทาํงานทวัไปในองคก์รได ้โดยซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์พืองานทวัไปทีนิยม
ใชก้นัมากและเป็นทีรู้จกักนัดี เช่น ซอฟตแ์วร์ประมวลผลคาํ (Word Processing) ซอฟตแ์วร์ดา้นการ
คาํนวณ (Spreadsheet) ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล (Database Management) และซอฟต์แวร์การ
นาํเสนอขอ้มลู (Presentation) เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 2.15 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์พืองานทวัไป 

ทีมา: http://www.buycdtoday.com/images/CDP/CDP-WD66/cdp-wd66-16.jpg  
สืบคน้ 11 มกราคม 2556 
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2.2 ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ฉพาะงาน เป็นซอฟตแ์วร์ทีถกูออกแบบมาเพือใชง้านเฉพาะทีใช ้
กนัในเชิงพาณิชย ์ ซึงอาจจะนาํไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องงานในองคก์รนนั  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที 2.16 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ฉพาะงาน 
ทีมา: http://www.velamall.com/classifieds/img/l_133231392841.jpg สืบคน้ 11 มกราคม 2556 

 
2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์อืน ๆ เป็นซอฟต์แวร์ทีสร้างขึนเพือความบนัเทิง และอืน ๆ โดย 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์อืน ๆ ทีรู้จักกนัในปัจจุบัน เช่นซอฟต์แวร์ต่อสู้จาํลอง ซอฟต์แวร์สร้างเมือง 
ซอฟตแ์วร์พจนานุกรม ซอฟตแ์วร์ช่วยในการเรียนการสอน ซอฟตแ์วร์แผนทีการเดินทาง เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.17 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์อืน ๆ 
ทีมา: http://gotoknow.org/file/mr-karun-070/banner_english_cai450.gif สืบคน้ 11 มกราคม 2556 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ขันพืนฐาน ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ (1) 
คอมพิวเตอร์ เป็นเครืองอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึง ทีมีการทาํงานแบบอตัโนมติั ทาํหน้าที
เหมือนสมองกล สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ทงัทีง่ายและซบัซอ้นตามคาํสงัของโปรแกรม ขนัตอนการ
ทาํงานจะประกอบดว้ย การรับโปรแกรมและขอ้มูลในรูปแบบทีเครืองสามารถรับได ้และทาํการ
ประมวลผล โดยทาํการเปรียบเทียบจนกระทังได้ผลลพัธ์ จากนันนาํผลลพัธ์ทีได้ไปแสดงผลที
อุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ (2) คอมพิวเตอร์มีคุณสมบติัทีสาํคญั 5 ส่วนไดแ้ก่ เครืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์ 
ความเร็ว ความน่าเชือถือ การจดัเก็บขอ้มลู และการสือสารขอ้มลู (3) การใชค้อมพิวเตอร์ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในงานดา้นต่าง ๆ ทีช่วยใหก้ารทาํงานสะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้งมากขึน รวมถึงช่วยใน
การจดัการสารสนเทศ และช่วยในตดัสินใจในการดาํเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วขึน ซึงการใช้
คอมพิวเตอร์สามารถนาํมาประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรไดอี้กมากมาย
หลายดา้น (4) วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์จาํแนกตามหน่วยประมวลผลกลาง แบ่งเป็น 4 ยุค ไดแ้ก่ 
ยคุที 1 หลอดสุญญากาศ ยุคที 2 ทรานซิสเตอร์ ยุคที 3 วงจรรวม และยุคที 4 วงจรรวมขนาดใหญ่  
(5) ประเภทของคอมพิวเตอร์จาํแนกตามขนาดเครือง ราคา และความเร็วในการประมวลผลของ
เครืองคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์/พีซี  โน้ตบุ๊ค/แลปท้อป เน็ตบุ๊ค อัลตร้าบุ๊ค แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์แบบฝังตวั/เอ็มเบ็ดเด็ดคอมพิวเตอร์ (6) คอมพิวเตอร์จะมีวงจรการ
ทาํงานขนัพืนฐานทีสาํคญั 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ การรับขอ้มลู การประมวลผลขอ้มลู การแสดงผลขอ้มูล 
และการจดัเก็บขอ้มลู (7) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีองคป์ระกอบสาํคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยรับขอ้มลู 
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาํหลกั หน่วยแสดงผล และหน่วยความจาํสาํรอง (8)ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ระบบ และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

ดงันัน จะเห็นไดว้่าเกือบทุกองค์กรไดเ้ปลียนแปลงระบบการทาํงานด้วยมือมาเป็นการ-
ทาํงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศยัการทาํงานและการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพือ
สนบัสนุนการทาํงานของผูป้ฏิบติังานหรือผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ภายในองค์กร จนอาจกล่าวไดว้่า
คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือสาํคญัทีช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยงิขึน และเป็นทีแน่นอนว่า
วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์จะมีพฒันาอยา่งต่อเนืองไม่หยดุยงั เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัการ
ดาํเนินชีวิตของมนุษยม์ากยงิขึน 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี2 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
2. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการดาํเนินงานต่าง ๆ ในขององคก์าร 
 อยา่งไร จงยกตวัอยา่งมา 3 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
3. คอมพิวเตอร์มีวงจรการทาํงานกีขนัตอน อะไรบา้ง จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
4. คอมพิวเตอร์มีววิฒันาการกียคุ อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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5. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ หมาถึงอะไร จงอธิบายมา 
 โดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดไม่ใช่วงจรการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

ก. Input 
ข. Processing 
ค. Output 
ง. Hard Copy 
จ. Storage 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ก. Windows XP 
ข. Adobe PageMaker 
ค. Scanner 
ง. Microsoft Access 
จ. UNIX 

3. ขอ้ใดเป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ก. การสือสารขอ้มลูผา่นทางอินเทอร์เน็ตโดยใชบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ข. การสนทนาบนอินเทอร์เน็ตโดยใชแ้ท็บเลต็ ทาํงานคู่กบั App Skype 
ค. การพดูคุยกนัโดยใช ้Viber Media 
ง. การใช ้Twitterในการส่งขอ้ความระหว่างกนับนอินเทอร์เน็ต 
จ. ถกูทุกขอ้ 

4. ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ 
ก. Electronic machine 
ข. Speed 
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ค. Reliability 
ง. Soft Copy 
จ. Storage 

5. ขอ้ใดเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ก. Windows 7 
ข. Microsoft Office 
ค. Light pen 
ง. UNIX 
จ. Linux 
 

ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1 .  ป ร ะ ก อบ ด้ว ย  2  หน่ ว ย ย่อ ย  คือ  RAM เ ป็ น
หน่วยความจาํแบบลบเลือนจาํเป็นตอ้งมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลียง
อยูส่มาํเสมอ ส่วน ROM เป็นหน่วยความจาํถาวรจะมีชุดคาํสังฝัง
อยูถึ่งแมไ้ฟฟ้าดบัขอ้มลูจะไม่สูญหาย 

ก. คอมพิวเตอร์ 
ข. โปรแกรมระบบ 
ค. อุปกรณ์รับขอ้มลู 
ง. หน่วยประมวลผลกลาง 

 2. Microphone Trackball และJoystick  จ. หน่วยความจาํหลกั 
 3. ประกอบดว้ยทีสาํคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนควบคุม และ
ส่วนคาํนวณและตรรกะ   

 

 4. เป็นตัวกลางระหว่างผูใ้ช้คอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์
คอ ม พิว เ ตอ ร์  แ ล ะทํา หน้ า ทีค ว บคุ ม กา ร ทํา ง าน อุ ปก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ทงัระบบ 

 

 5. เป็นเครืองจักรอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถประมวลผล
ขอ้มลูและสารสนเทศดว้ยความเร็วสูงซึงขอ้มูลหรือสารสนเทศที
ไดจ้ากการประมวลจะมีความน่าเชือถือค่อนขา้งมาก อีกทงัการ
จดัเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก และนําไปใชใ้นการสือสารขอ้มูล
ระหว่างระบบเครือข่ายต่าง ๆ ได ้
 

 

 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี3 
ความร้เบืองต้นเกียวกับการสือสารโทรคมนาคมู  2 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 3 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการสือสารโทรคมนาคม 

วตัถุประสงคข์องการนาํการสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 
ส่วนประกอบพืนฐานของการสือสารโทรคมนาคม  
องคป์ระกอบหลกัของการสือสารโทรคมนาคม  
ทิศทางการส่งขอ้มลูของการสือสารโทรคมนาคม  
ชนิดสญัญาณขอ้มลูของการสือสารโทรคมนาคม   
การประยกุตใ์ชก้ารสือสารสารสนเทศในสงัคมสารสนเทศ 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายความรู้เบืองตน้เกียวกบัการสือสารโทรคมนาคมได ้ 
2. อธิบายวตัถุประสงคข์องการนาํการสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้
3. อธิบายองคป์ระกอบพืนฐานของการสือสารโทรคมนาคมได ้
4. อธิบายองคป์ระกอบหลกัของการสือสารโทรคมนาคมได ้
5. อธิบายทิศทางการส่งขอ้มลูของการสือสารโทรคมนาคมได ้
6. อธิบายชนิดสญัญาณขอ้มลูของการสือสารโทรคมนาคมได ้
7. อธิบายการประยกุตใ์ชก้ารสือสารสารสนเทศในสงัคมสารสนเทศได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้



 - 56 - 

ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 
5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัเพือการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุตอ์ยา่ง 

ถกูตอ้ง 
6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %              
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บทที 3 
ความร้เบืองต้นเกยีวกบัู การสือสารโทรคมนาคม 

 
การสือสารโทรคมนาคมเป็นสิงจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมาก 

เช่น มีการใชอุ้ปกรณ์การสือสารโทรคมนาคมในการทาํงานเพือใชใ้นการติดต่อสือสาร รับ-ส่ง หรือ
แลกเปลียนขอ้มลูและสารสนเทศระหว่างกนั  

โดยในปัจจุบนัมีอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคมหลายประเภททงัชนิดมีสายและไร้สาย 
เช่น โทรเลข โทรศพัท์ แฟกซ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลใยแกว้นําแสง เคเบิลใต้นํา คลืนไมโครเวฟ
ดาวเทียม เป็นตน้ ซึงการสือสารโทรคมนาคมมีการพฒันาอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคม และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการเชือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพือใชใ้นการ
ติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มลูและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ผ่าน
สือนาํขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 
 
วตัถประสงค์ของการนําุ การสือสารโทรคมนาคมมาประยกต์ใช้ในองค์กรุ  
 ในการนาํการสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร มีวตัถุประสงคที์สาํคญัดงันี 

 เพือรับขอ้มลูและสารสนเทศทีไดจ้ากจุดกาํเนิดของขอ้มลูนนั ๆ 
 เพือส่งและแพร่กระจายข่าวสารขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 เพือลดระยะเวลาการทาํงาน 
 เพือการประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งข่าวสารขอ้มลู 
 เพือช่วยขยายการดาํเนินการและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์รใหดี้ยงิขึน 
 เพือช่วยปรับปรุงการบริหารจดัการขององคก์รใหส้ะดวกและดียงิขึน 

 
ส่วนประกอบพนืฐานของการสือสารโทรคมนาคม  

การสือสารโทรคมนาคม มีองคป์ระกอบพืนฐานทีสาํคญั 3 ส่วน คือ หน่วยส่งขอ้มลู 
ช่องทางการส่งขอ้มลู และหน่วยรับขอ้มลู 

1. หน่วยส่งข้อมลู เป็นหน่วยทีมีหนา้ทีส่งขอ้มลูข่าวสารผา่นช่องทางการส่งขอ้มลูไปยงั 
หน่วยรับขอ้มลู โดยหน่วยส่งขอ้มลูข่าวสาร อาจจะเป็นคน หรือวตัถุอืน ๆ ก็ได ้ เช่น สญัญาณควนั
และไฟ  สญัญาณไฟจราจร และการสือสารระหว่างบุคคล เป็นตน้ 
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2. ช่องทางการส่งข้อมลู  เป็นช่องทางทีทาํหน้าทีเป็นตวักลางในการรับ-ส่ง โอนยา้ย  
ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยรับขอ้มูล เช่น สายเคเบิล เคเบิลใยแกว้นาํแสง และ
อากาศ เป็นตน้ 

3. หน่วยรับข้อมลู  เป็นหน่วยทีมีหนา้ทีรับขอ้มลูทีถกูส่งมาใหจ้ากหน่วยส่งขอ้มลูข่าวสาร 
  
ตวัอยา่งการสือสารโทรคมนาคมดว้ยโทรศพัท ์

หน่วยส่งขอ้มลู คือ ผูส่้งขอ้มูล หรือเครืองโทรศพัท์ทีใชใ้นการส่งขอ้ความหรือ
เสียง 

ช่องทางการส่งขอ้มลู  คือ  สายโทรศพัท ์หรืออากาศ   
หน่วยรับขอ้มลู คือ ผูรั้บขอ้มูล หรือเครืองโทรศพัท์ทีใชใ้นการรับขอ้ความหรือ

เสียง 
 
องค์ประกอบหลักของการสือสารโทรคมนาคม  
 การสือสารโทรคมนาคม มีองคป์ระกอบหลกัทีสาํคญั ดงันี 

1. ผูส่้ง/อุปกรณ์ส่งขอ้มลู 
2. ผูรั้บ/อุปกรณ์รับขอ้มลู 
3. ขอ้มลู/สารสนเทศ 
4. สือนาํขอ้มลู 
5. โปรโตคอล 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 3.1 องคป์ระกอบของการสือสารโทรคมนาคม 

ทีมา: http://www.krumontree.com/web/images/knowledge/computer_pc.jpg, 
http://www4.csc.ku.ac.th/~b5340202941/images/computer3.jpg สืบคน้ 12 มกราคม 2556 

สือนําข้อมลู  

ผ้ส่งู /อปกรณ์ส่งข้อมลุ ู  ผ้รับู /อปกรณ์รับข้อมลุ ู  

ข้อมลู /สารสนเทศ 
โพรโตคอล โพรโตคอล 
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ผ้ส่งู /อปกรณ์ส่งุ ข้อมล ู เป็นผูส่้งข้อมูล/สารสนเทศหรือเป็นตน้แหล่งของข้อมูลข่าวสาร 

อาจจะเป็นอุปกรณ์ทีใชส่้งขอ้มลูข่าวสาร โดยจะทาํหนา้ทีสร้างขอ้มลูข่าวสารหรือส่งขอ้มูลข่าวสาร
จากตน้แหล่งไปยงัจุดหมายปลายทางของขอ้มูลข่าวสารทีตอ้งการ ซึงจะเป็นการส่งขอ้มูลข่าวสาร
ในรูปแบบของสญัญาณ/สญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

ผ้รับู /อปกรณ์รับข้อมลุ ู  เป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารทีอยู่ปลายทาง ซึงอาจเป็นอุปกรณ์ทีใชรั้บ
ขอ้มลูข่าวสาร โดยจะทาํหนา้ทีรับขอ้มลูข่าวสารทีถกูส่งมาใหจ้ากผูส่้งหรือตน้แหล่งของขอ้มูลเพือ
นาํขอ้มลูข่าวสารทีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ข้อมลู /สารสนเทศ เป็นขอ้มลูข่าวสารทีผูส่้งหรือตน้แหล่งของขอ้มูลข่าวสารทีตอ้งการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารไปให้ผูรั้บขอ้มูลข่าวสารปลายทาง ซึงข้อมูลข่าวสารทีส่งอาจจะอยู่ในรูปแบบที
หลากหลาย เช่น ขอ้ความ รูปภาพ และเสียง เป็นตน้ 

สือนําข้อมลู   เป็นสือนาํขอ้มลูหรือตวักลางในการสือสารขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มลูข่าวสาร
จากผูส่้งหรือต้นแหล่งของข้อมูลข่าวสารไปยงัผูรั้บข้อมูลข่าวสารปลายทางทีต้องการ เช่น 
สายสญัญาณ สายใยแกว้นาํแสง และอากาศ เป็นตน้ 

โปรโตคอล เป็นกฎเกณฑที์ใชใ้นการสือสารขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มลูข่าวสารระหว่างผูส่้ง
หรือต้นแหล่งของข้อมูลข่าวสารและผูรั้บข้อมูลข่าวสารปลายทางทีต้องกาํหนดกฎเกณฑ์หรือ
ขอ้ตกลงหรือระเบียบในการสือสารขอ้มลูไวก่้อนทีจะทาํการสือสารขอ้มลูระหว่างกนั โดยผูส่้งหรือ
อุปกรณ์ส่งข้อมูลข่าวสารและผูรั้บหรืออุปกรณ์รับขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งรู้จักกฎเกณฑ์หรือเขา้ใจ
กระบวนการหรือขันตอนในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารในลกัษณะหรือรูปแบบเดียวกัน ซึงใน
ปัจจุบนัการสือสารขอ้มลูโดยอาศยัระบบคอมพิวเตอร์นิยมใชโ้ปรโตคอล TCP/IP, IPX/SPX ในการ
สือสารขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั 

 
ทิศทางการส่งข้อมลของการสือสารโทรคมนาคม ู  
 การสือสารโทรคมนาคม มีทิศทางการส่งขอ้มลูทีสาํคญั 3 ชนิด ดงันี 
 

1. ทิศทางการส่งข้อมลชนิดทิศทางเดียวู  (Simplex ) เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารไปใน 
ทิศทางเดียว ซึงสญัญาณขอ้มลูข่าวสารทีส่งออกไปไม่สามารถส่งกลบัไปกลบัมาได ้เช่น วิทยุ และ
โทรทศัน์ เป็นตน้ 
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ภาพที 3.2 ทิศทางการส่งขอ้มลูชนิดทิศทางเดียว 

ทีมา: http://www.yenta4.com/webboard/upload_images/286494_3809207.jpg 
สืบคน้ 13 มกราคม 2556 

 
2. ทิศทางการส่งข้อมลชนิดกงึสองทิศทางู  (Half Duplex) เป็นการสือสารขอ้มูลระหว่าง 

ผูส่้งและผูรั้บทีตอ้งสลบักนัรับ-ส่งข้อมูลไปมา ซึงไม่สามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสารในคราว
เดียวกนัได ้เช่น วิทยสืุอสาร 

 
 

 
 

ภาพที 3.3 ทิศทางการส่งขอ้มลูชนิดกึงสองทิศทาง 
ทีมา: http://img.tarad.com/shop/b/bangkokrescue/img-lib/spd_20090611142930_b.jpg 

สืบคน้ 13 มกราคม 2556 
 

3. ทิศทางการส่งข้อมลชนิดสองู ทิศทาง (Full Duplex ) เป็นการสือสารขอ้มูลในการรับ- 
ส่งขอ้มลูข่าวสารไปมาพร้อมกนัระหว่างผูส่้งและผูรั้บ ซึงสามารถรับ-ส่งขอ้มลูในคราวเดียวกนัได ้
เช่น โทรศพัท ์
 

 
 

 
 

ภาพที 3.4 ทิศทางการส่งขอ้มลูชนิดสองทิศทาง 
ทีมา: http://www.horonumber.com/upload/uppic/1409218575.jpg สืบคน้ 13 มกราคม 2556 

Full-Duplex 

Half-Duplex 

Simplex 

http://www.yenta4.com/webboard/upload_images/286494_3809207.jpg
http://img.tarad.com/shop/b/bangkokrescue/img-lib/spd_20090611142930_b.jpg
http://www.horonumber.com/upload/uppic/1409218575.jpg
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ชนิดสัญญาณข้อมลู ของการสือสารโทรคมนาคม   
การสือสารโทรคมนาคม มีชนิดของสญัญาณขอ้มลูทีสาํคญั 2 ชนิด ดงันี 
 

 1.  สัญญาณชนิดแอนะลอ็ก (Analog) เป็นการส่งสญัญาณขอ้มลูทีมีลกัษณะการส่งขอ้มูลที
มีสญัญาณเป็นคลืนแบบต่อเนือง โดยนาํสัญญาณขอ้มูลจากตน้แหล่งของขอ้มูลมาผ่านอุปกรณ์รับ
สัญญาณและแปลงสัญญาณจึงจะได้ข้อมูลทีต้องการทีส่งไปยงัผูรั้บหรืออุปกรณ์รับสัญญาณ
ปลายทาง ซึงสัญญาณขอ้มูลแอนะล็อกทีใชง้านอยู่ในปัจจุบนัในการสือสารขอ้มูลในการรับ-ส่ง
ขอ้มลูผา่นระบบการสือสารขอ้มลู เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ และวิทย ุเป็นตน้  
 
 
 

 
 

ภาพที 3.5 สญัญาณชนิดแอนะลอ็ก 
ทีมา: http://cakezinini.blogspot.com/ สืบคน้ 14 มกราคม 2556 

 
 2. สัญญาณชนิดดิจิทัล (Digital)  เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลทีมีการรับ-ส่งขอ้มูลทีมี
ลกัษณะการส่งขอ้มลูทีมีสญัญาณเป็นสญัญาณทีไม่ต่อเนือง ซึงเป็นการสือสารทีส่งขอ้มลูในรูปของ
รหสัดิจิทลัในคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นเลขฐานสอง (0 และ 1) ทีแทนบิตขอ้มูล 0 ดว้ยสัญญาณไฟฟ้าที
เป็นกลาง และบิตขอ้มลู 1 ดว้ยสญัญาณไฟฟ้าทีเป็นบวก 

 
 
 
 
 

ภาพที 3.6  สญัญาณชนิดดิจิทลั 
ทีมา: http://cakezinini.blogspot.com/ สืบคน้ 14 มกราคม 2556 
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การประยกต์ใชุ้ การสือสารสารสนเทศในสังคมสารสนเทศ 
 ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยกีารสือสารสารสนเทศไปประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินการของ
องคก์รเกือบทุกวงการ โดยนาํระบบคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มลูมาช่วยในการทาํงานภายใน
องคก์รเพือเพิมประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทาํงานดา้นต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึงลกัษณะของ
การดาํเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ  ในยุคสังคมสารสนเทศจะมีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีการ
สือสารสารสนเทศเพือใชง้านหลากหลายดา้นดว้ยกนั ดงันี 
 

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation: OA) เป็นการนาํระบบคอมพิวเตอร์และ
การสือสารขอ้มลูมาประยกุตใ์ชเ้พือช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินการภายใน
องคก์ร โดยระบบสาํนกังานอตัโนมติัสามารถนาํมาช่วยในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานของมนุษย์
ในหลาย ๆ ดา้น เช่น ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) ระบบไปรษณียเ์สียง (Voice Mail) 
โทรสาร (Facsimile/Fax) โปรแกรมการประมวลผลคาํ (Word Processing) ระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conferencing) คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Computer Aided Design) ระบบสือ
ประสม (Multimedia Systems) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เป็นตน้ 

ระบบสารสนเทศภมิศาสตร์ ู (Geographic Information System: GIS) เป็นระบบที
นาํมาใชว้ิเคราะห์และตดัสินใจเกียวกบัขอ้มลูเชิงพืนทีและขอ้มลูเชิงบรรยาย โดยอาศยัดาวเทียมและ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพืนทีเพือระบุ
ตาํแหน่งของคน สถานที เสน้ทางการเดินทาง และสิงของทีเป็นเป้าหมายของระบบทีมีค่าพิกดัหรือ
มีตาํแหน่งจริงบนพืนโลกหรือในแผนที ซึงในปัจจุบนัมีการนาํระบบ GIS ไปใชใ้นหลายระบบ เช่น 
ระบบติดตามรถยนต ์ ระบบติดตามการเดินเรือ และระบบติดตามอากาศยาน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 3.7 ตวัอยา่งการใช ้GIS 
ทีมา: http://www.eideas.co.th/images/uploads/gis3.jpg สืบคน้ 15 มกราคม 2556 
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ระบบแลกเปลียนข้อมลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ู  (Electronic Data Interchange: EDI)  เป็น
ระบบแลกเปลียนขอ้มลูเชิงอิเลก็ทรอนิกส์โดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มูล
ในการรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร แทนการจดัส่งเอกสารในลกัษณะเดิมทีใช้
เจ้าหน้าทีจัดส่งเอกสารภายในหน่วยงานต่าง ๆ หรือใช้การจัดส่งเอกสารภายนอกองค์กรทาง
ไปรษณีย ์ซึงการรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบ EDI จะตอ้งใชแ้บบฟอร์มของเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ทีเป็นมาตรฐานเดียวกนัเพือความถกูตอ้งและลดขอ้ผดิพลาดซาํซอ้นของขอ้มลูในกา
รับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร และเพือเพิมความสะดวก รวดเร็วของการรับ-ส่ง
ขอ้มลูในระบบ ทาํใหก้ารติดต่อสือสารระหว่างองคก์รมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิมขึน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 3.8 ตวัอยา่งการใช ้EDI 

ทีมา: http://energise2-0.com/wp-content/uploads/2012/07/EDI.jpg สืบคน้ 15 มกราคม 2556 
 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นการนาํความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ไป
ประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานของมนุษย ์โดยเป็นการเรียนรู้เกียวกบั
กระบวนการการคิด การกระทาํ การให้เหตุผล การปรับตวั หรือการอนุมาน และการทาํงานของ
สมองมนุษย ์โดยมีการนําความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้งานเพือนาํไปสร้างสิงประดิษฐ์หรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ ให้สามารถทาํงานได้เหมือนมนุษยห์รือเลียนแบบการทาํงานของมนุษย ์ซึง
ปัจจุบนัมีสาขาทีเกียวขอ้งกบัปัญญาประดิษฐห์ลายสาขา เช่น ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural -
Language Processing) วิทยาการหุ่นยนต ์(Robotics) ข่ายงานเสน้ประสาท (Neural Networks) และ
ระบบผูเ้ชียวชาญ (Expert Systems) เป็นตน้ 
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ภาพที 3.9 ตวัอยา่งการใช ้AI ในการสร้างหุ่นยนต ์
ทีมา: http://www.vcharkarn.com/uploads/135/135993.jpg สืบคน้ 16 มกราคม 2556 

 
ระบบคอมพวิเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน (Electronic Learning: EL) เป็นระบบการเรียน

การสอนผา่นทางสือ Electronic ทุกประเภท โดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสาร
ข้อมูล เ ช่น  อิน เทอร์ เน็ต  อินทราเน็ต  เอ็กซ์ทรา เ น็ต   การแพร่ภาพส่งสัญญาดาวเทียม  
วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์แบบโตต้อบ เทปบนัทึกเสียง วิดีทศัน์ แผ่นซีดี-รอม  และSocial Media 
เป็นตน้ ซึงในปัจจุบนั E-Learning ทาํใหผู้เ้รียนและผูส้อนสามารถทีจะเรียนและสอนในเนือหาวิชา 
หลกัสูตรต่าง ๆ ไดทุ้กทีทุกเวลา ซึงเนือหาหรือสารสนเทศต่าง ๆ จะมีรูปแบบในการเรียนเป็นแบบ 
Electronic ทีเรารู้จกักนัทวัไป เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) การ
เรียนการสอนทางไกลผ่านWWW (World Wide Web) การเรียนออนไลน์ (Online Learning)  
ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) และการเรียนผ่าน
วิดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On Demand) เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 3.10 ตวัอยา่งการใช ้CAI และ Social Media ช่วยในการเรียนการสอน 
ทีมา: http://learners.in.th/file/gobori/banner_english_cai450.gif สืบคน้ 16 มกราคม 2556 
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ระบบการแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เป็นระบบการแพทยอ์อนไลน์ หรือระบบ
การแพทย์ทางไกลทีดําเนินการจัดส่งข้อมูลหรือสารสนเทศทางการแพทย์  เช่น  ข้อความ  
ภาพเคลือนไหว และเสียงทีสําคัญและจาํเป็นในการรักษา วินิจฉัยโรค และให้คาํปรึกษาจาก
ทางไกล โดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มลู เพือทาํใหแ้พทย ์พยาบาล และ
เจา้หนา้ทีทางการแพทย ์ไดรั้บขอ้มลูหรือสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัผูป่้วยไดช้ดัเจนมากยิงขึน และ
เพือทาํใหแ้พทยส์ามารถรักษา วินิจฉยัโรค และใหค้าํปรึกษาในการรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างดีมากยิงขึน 
ซึงในปัจจุบนัระบบโทรเวชจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าทีทางการ
แพทยใ์นทอ้งถินทีห่างไกลรวมทงัช่วยประหยดั งบประมาณของรัฐดา้นการให้บริการสาธารณสุข
ในอนาคตอีกดว้ย 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: EC) เป็นระบบพาณิช
อิเลก็ทรอนิกส์ในการทาํธุรกรรมการคา้ หรือธุรกิจต่าง ๆ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารเพือช่วยในการซือขายสินคา้และ
บริการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วเพือทาํใหล้ดตน้ทุนทางธุรกิจ และขยายโอกาสทางการคา้
และการบริการ และเพือทาํใหก้ารดาํเนินการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยผูซื้อและผูข้าย
สามารถดาํเนินการซือขายสินคา้และบริการ และโอนเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยอตัโนมติั 
เช่น ผูซื้อสามารถเลือกซือสินคา้และบริการ คาํนวณเงิน ตดัสินใจเลือกซือสินคา้และบริการดว้ย
วงเงินในบตัรเครดิตไดท้นัที ส่วนผูข้ายสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ เช็ควงเงินในบตัรเครดิต
ของลูกคา้ รับเงินชาํระค่าสินคา้และบริการ ตดัสินคา้จากสต็อกสินคา้ และประสานไปยงัผูจ้ดัส่ง
สินค้าและบริการได้ทนัที ซึงกระบวนการหรือขันตอนต่าง ๆ จะดาํเนินการเสร็จสินผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดโ้ดยอตัโนมติั   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 3.11 ตวัอยา่งการใช ้E-Commerce ช่วยในการซือขายสินคา้และบริการ 

ทีมา: http://crscomputer.co.th/images/shopingonline.png สืบคน้ 16 มกราคม 2556 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีไดก้ล่าวถึงความรู้เบืองตน้เกียวกบัการสือสารโทรคมนาคม ซึงจะมีเนือหาสาระ
โดยรวมต่าง ๆ คือ (1) การสือสารโทรคมนาคมเป็นสิงจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนั
เป็นอย่างมาก โดยทีมีการใช้โครงข่ายการสือสารโทรคมนาคมในการทาํงานเพือใช้ในการ
ติดต่อสือสาร รับ-ส่ง หรือแลกเปลียนขอ้มูลและสารสนเทศระหว่างกนัไดท้วัโลก (2) การนาํการ
สือสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใชใ้นองค์กรจะมีวตัถุประสงค์ทีสาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ เพือรับ
ขอ้มลูและสารสนเทศทีไดจ้ากจุดกาํเนิดของขอ้มลูนนั ๆ เพือส่งและแพร่กระจายข่าวสารขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว เพือลดระยะเวลาการทาํงาน เพือการประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งข่าวสารขอ้มูล เพือ
ช่วยขยายการดาํเนินการและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์กรให้ดียิงขึน และเพือช่วย
ปรับปรุงการบริหารจดัการขององค์กรให้สะดวกและดียิงขึน (3) การสือสารโทรคมนาคม จะมี
ส่วนประกอบพืนฐานทีสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยส่งขอ้มูล ช่องทางการส่งขอ้มูล และหน่วยรับ
ขอ้มูล (4) การสือสารโทรคมนาคม มีองค์ประกอบหลกัทีสาํคัญ 5 องค์กรประกอบ ไดแ้ก่ ผูส่้ง/
อุปกรณ์ส่งขอ้มลู ผูรั้บ/อุปกรณ์รับขอ้มูล ขอ้มูล/สารสนเทศ สือนาํขอ้มูล และโปรโตคอล (6) การ
สือสารโทรคมนาคม จะมีทิศทางการส่งขอ้มูลทีสาํคญั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดทิศทางเดียว ชนิดกึง
สองทิศทาง และชนิดสองทิศทาง (7) การสือสารโทรคมนาคม มีชนิดของสัญญาณขอ้มูลทีสาํคญั 2 
ชนิด ไดแ้ก่ สญัญาณชนิดแอนะล็อก และสัญญาณชนิดดิจิทลั (8)ในยุคสังคมสารสนเทศจะมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสือสารสารสนเทศเพือใช้งานหลากหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้าน
สาํนกังานอตัโนมติั ดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดา้นระบบแลกเปลียนขอ้มลูเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ 
ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน ด้านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ และดา้นระบบการแพทยอ์อนไลน์ 

ดังนัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการสือสารโทรคมนาคมมีการพฒันาอุปกรณ์การสือสาร
โทรคมนาคม และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการเชือมต่อกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการติดต่อสือสารแลกเปลียนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์การ
สือสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ผา่นสือนาํขอ้มลูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงขึน 
 

 
 



 - 67 - 

เอกสารอ้างองิ 
 

เตชา อศัวสิทธิถาวร, เทคโนโลยสีารสนเทศเบอืงต้น., กรุงเทพฯ, วงัอกัษร, 2547.  
กิดานันท์ มลิทอง, คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต มัลติมีเดีย., กรุงเพทฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2539. 
คณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต., เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้., กรุงเทพฯ,  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2548. 
ครรชิต  มาลยัวงศ,์ ทัศนะไอที., กรุงเทพฯม, ซีเอด็ยเูคชนั, 2540. 
ครรชิต มาลยัวงศ,์ ก้าวไกลไปกบัคอมพิวเตอร์ สาระคอมพิวเตอร์ทีข้าราชการต้องรู้., กรุงเทพฯ,  

ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538. 
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชดวิชาุ - 

เทคโนโลยเีพอืการจดัการสารสนเทศหน่วยท ี1-15., นนทบุรี, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา- 
ธิราช, 2548. 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา, เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี- 
สารสนเทศและการสือสาร., 2552. 

วศิน เพิมทรัพย,์ และวโิรจน ์ชยัมลู, ความร้เบอืงต้นเกยีวกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศู .,  
กรุงเทพฯ, 2548. 

วาสนา สุขกระสารติ, โลกของคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ., กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
2541. 

ศรีไพร ศกัดิรุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ., กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยเูคชนั, 2548. 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชดวิชาเทคโนโลยีุ - 

สารสนเทศเบืองต้น หน่วยที 1-7., นนทบุรี, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553. 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชดวิชาเทคโนโลยีุ - 

สารสนเทศเบืองต้น หน่วยที 8-15., นนทบุรี, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546. 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชดวิชาุ - 

คอมพวิเตอร์เบอืงต้น หน่วยที 1-7., นนทบุรี, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546. 
สานิตย ์กายาผาด, เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืชีวติ., กรุงเทพฯ, ซีเอด็ยเูคชนั, 2542.  
สาํนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- 

เพือการเรียนรู้., 2546. 



 - 68 - 

[Online]. Available: http://th.wikipedia.org/wiki [12 มกราคม 2556].   
[Online]. Available: http://www.chakkham.ac.th/technology/computer/web4.htm  

[14 มกราคม 2556].   
[Online]. Available: http://www.school.net.th/ [13 มกราคม 2556].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 69 - 

คาํถามทบทวนประจําบทท ี3 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. การสือสารโทรคมนาคม หมายถึงอะไร จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
2. การนาํการสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร มีวตัถุประสงคที์สาํคญัอยา่งไร  
จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
3. การสือสารโทรคมนาคม มีส่วนประกอบพืนฐานกีส่วน อะไรบา้ง แต่ละส่วนทาํหนา้ทีอะไร 
             
             
             
             
             
4. การสือสารโทรคมนาคมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งมา 1 ตวัอยา่ง 
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5. การประยกุตใ์ชก้ารสือสารสารสนเทศในสงัคมสารสนเทศมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่งมา 3 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบพืนฐานของการสือสารโทรคมนาคม 

ก. หน่วยส่งขอ้มลู 
ข. ช่องทางการส่งขอ้มลู 
ค. หน่วยรับขอ้มลู 
ง. หน่วยประมวลผลขอ้มลู 
จ. ตวักลางสือสารในการรับ-ส่งขอ้มลู 

2. ขอ้ใดเป็นช่องทางในการส่งขอ้มลูโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
ก. สายโทรศพัท ์
ข. เคเบิลใตน้าํ 
ค. สายใยแกว้นาํแสง 
ง. สายเคเบิล 
จ. อากาศ 

3. ขอ้ใดเป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสืีอสารสารสนเทศในสงัคมสารสนเทศ 
ก. GIS 
ข. EDI 
ค. EL 
ง. EC 
จ. ถกูทุกขอ้ 

4. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการนาํการสือสารโทรคมนาคมมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 
ก. เพือรับขอ้มลูและสารสนเทศทีไดจ้ากจุดกาํเนิดของขอ้มลูนนั ๆ 
ข. เพือเพิมระยะเวลาการทาํงาน 
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ค. เพือส่งและแพร่กระจายข่าวสารขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ง. เพือการประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งข่าวสารขอ้มลู 
จ. เพือช่วยขยายการดาํเนินการและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์รใหดี้ยงิขึน 

5. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์การสือสารโทรคมนาคมชนิดไร้สาย 
ก. สายโทรศพัท ์
ข. เคเบิลใยแกว้นาํแสง 
ค. สายเคเบิล 
ง. ดาวเทียม 
จ. เคเบิลใตน้าํ 
 

ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. เคเบิลใยแกว้นาํแสง เคเบิลใตน้าํ คลืนไมโครเวฟ แล
ดาวเทียม 
 2. การสือสารขอ้มลูระหว่างกนัโดยใชโ้ทรศพัทบ์า้นจะมี
สือนาํขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มลู คือ 
 3. เป็นการรับ-ส่งขอ้มลูแบบทิศทางเดียว 
 4. นิยมใชเ้ป็นแบบชนิดไร้สายโดยอาศยัเทคโนโลยี 3จี 
หรือ 4จี ในการติดต่อสือสารระหว่างกนั  
 5. หน่วยส่งขอ้มูล ช่องทางการรับส่งขอ้มูล และหน่วย
รับขอ้มลู 
 

ก. การสือสารโทรคมนาคมในยคุ
ปัจจุบนั 
ข. ส่วนประกอบพืนฐานของการ
สือสารโทรคมนาคม 
ค. สายโทรศพัท ์
ง. สือนาํขอ้มลูทงัมีสายหรือไร้สาย 
จ. การสือสารโทรคมนาคมดว้ยวิทย ุ
หรือโทรทศัน ์
 

  
 

  
  
  

 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี4 
จริยธรรม และความปลอดภัยเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 4 จริยธรรม และความปลอดภยัเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กฎหมายลิขสิทธิ และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กฎหมายทีเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 
การรักษาความปลอดภยั และวิธีการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายประเด็นดา้นจริยธรรม และความปลอดภยัเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2. อธิบายจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
3. อธิบายกฎหมายลิขสิทธิ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทีเกียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศได ้
4. อธิบายกฎหมายทีเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
5. อธิบายอาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ได ้
6. อธิบายการรักษาความปลอดภัย และวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี-

สารสนเทศได ้
 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
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ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 
5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัเพือการประยุกต์ใชง้านโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 

ถูกตอ้ง 
6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี4 
จริยธรรม และความปลอดภัยทีเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาททีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานของมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก เนืองจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการทาํงานดา้นต่าง ๆ ภายในองค์กร ย่อม
ส่งผลทาํใหก้ารดาํเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิมขึน ซึงการนาํเทคโนโลยหีลาย ๆ 
อย่างไปประยุกต์ใช้ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผูใ้ชอ้ย่างแน่นอน ซึงการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเหมือนดาบสองคม 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อผูใ้ชท้งัใหคุ้ณและใหโ้ทษ หากผูใ้ชน้าํไปใชไ้ม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสม อาจจะทาํ
ใหเ้กิดปัญหา และยอ่มส่งผลต่อจริยธรรมของผูใ้ชใ้นสังคมสารสนเทศ และทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาอีกมากมาย ดังนันผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนํา
เทคโนโลยไีปใชใ้หถ้กูตอ้งและเหมาะสม เพือป้องกนัปัญหาต่อสงัคมต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต
ต่อไป 

 
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมือกล่าวถึงคาํว่า “จริยธรรม” หรือ “ethics” เป็นคาํทีมีความหมายทีเกียวกบัความดีงามทาง
สังคมมนุษย ์และเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึงทีเป็นมาตรวดัว่าสิงไหนถูกและสิงไหนผิด หรืออาจ
หมายถึง การแยกสิงถกูจากผดิ ดีจากเลว คาํว่า “จริยธรรม” มาจากคาํ 2 คาํ คือ “จริยะ” แปลว่า ความ
ประพฤติ กิริยาทีควรประพฤติ และ “ธรรม” แปลว่า คุณความดี คาํสังสอนในศาสนา หลกัปฏิบติั
ในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ ดังนันจริยธรรม จึงหมายถึง 
กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลกัความจริงทีเป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบติั หาก
พิจารณาถึงจริยธรรมเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นข้อ
ประพฤติปฏิบติั และศีลธรรมอนัดีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีถูกกาํหนดขึนเป็นกฎเกณฑ์
กาํกบั หรือหลกัเกณฑ์ทีผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศควรยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติัเพือใชก้าํกบั
ดูแล ควบคุมการนาํเทคโนโลยหีลายๆ อยา่งไปใชใ้หถ้กูตอ้งเหมาะสมต่อค่านิยม และวฒันธรรมใน
สงัคมสารสนเทศ 
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กฎหมายลิขสิทธิ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายลิขสิทธิไทย มีผลบงัคบัใชเ้มือ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายหรือพรบ.ลิขสิทธิว่าดว้ย

การคุม้ครองผลงานทีสร้างสรรค์ขึนประเภทต่าง ๆ ของเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ เมือ
กล่าวถึงคาํว่า “ลิขสิทธิ” หรือ “copyright” เป็นคาํทีมีความหมายเกียวกบัผลงานทีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํ
ขึนทีมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวทีกฎหมายรับรองใหผู้ส้ร้างสรรคก์ระทาํการใดๆ เกียวกบัผลงานทีเจา้ของ
ได้ทาํขึน เช่น สิทธิทีจะคัดลอกและทําซํา หรือการลอกเลียน ดดัแปลง หรือการนําผลงานไ
เผยแพร่ในรูปลกัษณะต่าง ๆ หรือการนาํออกไปโฆษณา ไม่ว่าผลงานนันจะแสดงออกดว้ยวิธีใด
หรือในรูปแบบอย่างใด รวมทงัอนุญาตให้ผูอื้นนาํผลงานไปทาํเช่นกล่าวถึงนันดว้ย ตวัอย่างเช่น 
บริษทัอินเทลไดข้ายลิขสิทธิการออกแบบโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าๆ ให้บริษทัอืน เป็นตน้ ส่วน “การ
ละเมิดลิขสิทธิ” หรือ “การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา” เป็นการกระทาํต่าง ๆ อนัขดัต่อสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ดียวของเจา้ของผลงาน หรือเจา้ของลิขสิทธิ แต่มีกรณียกเวน้การละเมิดลิขสิทธิเกียวกบัซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์โดยการใชง้านโดยชอบธรรมอนัมีลิขสิทธิไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ โดยสามารถ
ศึกษาเพิมเติมไดจ้าก พรบ.ลิขสิทธิ พ.ศ. 2537 มาตราที 35  

 
 
 
 

ภาพที 4.1 © สญัลกัษณ์ลิขสิทธิ 
ทีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Copyright.png  

สืบคน้ 18 มกราคม 2556 
 

ในปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศไดง่้ายขึนโดยอาศยัการสือสาร และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมือมีการนําเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างมาประยุกต์ใชง้านย่อมมีผลต่อ
วฒันธรรมและค่านิยมของตนเองและสังคม ซึงในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศมกัจะมีการ
กระทาํความผดิเกียวกบักฎหมายลิขสิทธิ และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาเกิดขึน เช่น ความลบั
ทางการคา้ ลิขสิทธิ และสิทธิบตัร เป็นตน้ ซึงในยคุสารสนเทศมกัจะมีการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิปลอมแปลง   และเลียนแบบระบบซอฟต์แวร์ทีไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของลิขสิทธิเพิมมากขึน ดงันนัเพือป้องกนัการละเมิดลิขสิทธิต่อไปในอนาคตผูใ้ชท้วัไปจึง
ควรจะตอ้งระวงัการละเมิดลิขสิทธิ และควรมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายลิขสิทธิและการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาใน 3 ประเด็น ดงันี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ภาพที 4.2 ตวัอยา่งการละเมิดลิขสิทธิทางปัญญา 
ทีมา: http://www.siamdara.com/Picture_News/110803cs613910.jpg   

สืบคน้ 18 มกราคม 2556 
 
ความลบัทางการคา้ เป็นขอ้มลูต่าง ๆ ทีเกิดจากความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกียวกบั

สูตร กรรมวิธี การผลิต และรูปแบบสินคา้ เป็นตน้ 
 ลิขสิทธิ เป็นสิทธิในการกระทาํใด ๆ (ตีพิมพ ์แสดงผลงาน หรือแจกจ่ายผลงาน) เกียวกบั
งานทีสร้างสรรคขึ์น เช่น งานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซึงเป็นสิทธิทีไดรั้บการคุม้ครองใน
การคัดลอกหรือทําซําผลงานถึงแมว้ ่าผลงานนันจะนํา เสนอทางอ ินเทอร์เน ็ต และตาม 
พระราชบญัญติัสิทธิจะคุม้ครองผลงานนนั ๆ เป็นเวลา 50 ปี หลงัจากทีงานไดคิ้ดคน้ขึน หรือตงัแต่
ทีมีการแสดงผลงานเป็นครังแรก 
 สิทธิบตัร เป็นหนังสือสาํคญัทีออกรับรองให้เพือคุม้ครองการประดิษฐ์ หรือออกแบบ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ซึง สิทธิบตัรจะมีอาย ุ20 ปีนบัตงัแต่วนัขอรับสิทธิบตัร  

โดยสรุปแลว้ ผูใ้ชท้วัไปจะทาํซาํ คดัลอก การลอกเลียน ดดัแปลง หรือการนําผลงานไป 
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการนาํออกโฆษณา ไม่ว่าผลงานนันจะแสดงออกดว้ยวิธีใดหรือใน
รูปแบบอยา่งใด จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงานหรือเจา้ของลิขสิทธิก่อน และจะตอ้งไม่มี
วตัถุประสงค์ เพือแสวงหาผลกาํไร และไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิและการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ซึงผูใ้ชจ้ะตอ้งไม่มีเจตนาเพือการแสวงหาประโยชน์จากผลงานอนัมีลิขสิทธิตามปกติของ
เจา้ของผลงานหรือเจา้ของลิขสิทธิ พร้อมทังไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิอนัชอบธรรมดว้ย
กฎหมายของเจา้ของผลงาน หรือเจา้ของลิขสิทธิทีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายลิขสิทธิ 
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กฎหมายทีเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 4.3 พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ทีมา: http://variety.teenee.com/foodforbrain/img5/154743.jpg สืบคน้ 19 มกราคม 2556 
 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมาย

ไทย ประเภท พระราชบญัญติั ตราโดย สภานิติบญัญติัแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษตัริย ์ลงพระปรมาภิไธย เมือวนัที 10 มิถุนายน 2550 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมือวนัที 18 มิถุนายน 2550 และมีผลใชบ้งัคบัในอีกสามสิบวนัใหห้ลงั คือ ตงัแต่วนัที 
17 กรกฎาคม 2550 (ราชกิจจานุเบกษา: เล่ม 124/ตอนที 27 ก/หน้า 4/18 มิถุนายน 2550)  โดยแบ่ง
กฎหมายออกเป็นหลายฉบบั หรือมาตรา ซึงในทีนีจะยกตวัอยา่งมาตราทีเกียวขอ้งกบั พ.ร.บ. ว่าดว้ย
การกระทาํความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีมีความสําคัญและมีผลกระทบต่อผูใ้ช้
คอมพิวเตอร์ทีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมในการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์โดย
จะตอ้งไดรั้บโทษตงัแต่การระวางโทษจาํคุก หรือการเสียค่าปรับ หรือทงัจาํทงัปรับ ซึงไดป้ระกาศ 
และบงัคบัใชแ้ลว้นนั ตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2550 มีดงันี   

 
มาตรา 5 ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซึงระบบคอมพิวเตอร์ทีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนนัมิไดมี้ไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน10,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 5 เช่น นาย ก เป็นเจา้ของระบบ
คอมพิวเตอร์จะไม่อนุญาตใหใ้ครเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของนาย ก ก่อนไดรั้บอนุญาต แต่แลว้ นาย 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF
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ข แอบเขา้ไปใชโ้ดยทีนาย ก ไม่รู้...ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 6 ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ทีผูอื้นจดัทาํขึนเป็นการ
เฉพาะถา้นาํมาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้น ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 6 เช่น นาย ข แอบไปรู้วิธีการเขา้
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอืน แลว้บอกใหน้าย ค รู้...ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 7 ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทีมีมาตรการป้องกนการเขา้ถึงั
โดยเฉพาะและมาตรการนนัมิไดมี้ไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเกน่ ิ  2 ปี หรือปรับไม่
เกนิ 40,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 7 เช่น นาย ก จดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ระบบคอมพิวเตอร์ แลว้ นาย ข แอบไปลว้งเอาขอ้มลูของ นาย ก ...ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเกน ่ ิ 2 
ปี หรือปรับไมเกน ่ ิ 40,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 8 ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพือดกัรับไว้
ซึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของผูอื้นทีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นนัมิไดมี้ไวเ้พือประโยชน์สาธารณะหรือเพือใหบุ้คคลทวัไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 8 เช่น นาย ก ส่งขอ้มูลหา นาย ง 
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตวั แลว้ นาย ข ไปดกัจบัขอ้มูลของนาย ก และนาย ง...ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 9 ผูใ้ดทาํให้เสียหาย ทาํลาย แกไ้ข เปลียนแปลง หรือเพิมเติมไม่ว่าทงัหมดหรือ
บางส่วน ซึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของผูอื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 9 เช่น นาย ก ทาํการบนัทึกขอ้มูล
ลงในระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจาํทุกวนั แลว้ นาย ข เขา้ไปแกไ้ขขอ้มูลของนาย ก โดยทีนาย ก 
ไม่รู้...ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 10 ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพือใหก้ารทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ของผูอื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทาํงานตามปกติไดต้อ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 
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ตัวอย่างการกระทําความผิดด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 10 เช่น นาย ข ส่งไวรัสเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของนาย ก แลว้ยงิ Packet Message VirusTrojan หรือ Worm และเขา้ไปก่อกวน
จนระบบคอมพิวเตอร์ของนาย ก เดียง หรือหยดุชะงกั ... ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 11 ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอืนโดยปกปิด 
หรือปลอมแปลงแหล่งทีมาของการส่งขอ้มลูดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ของบุคคลอืนโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ตวัอย่างการกระทําความผดิด้วยคอมพวิเตอร์ตามมาตรา 11 เช่น นาย กไม่อยากไดข้อ้มูล 
หรือ E-Mail จากนาย ข แต่นาย ข กบัส่งให ้นาย ก ซาํ ๆ จนทาํใหน้าย ก เกิดความเบือหน่ายรําคาญ
...ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 13 ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสังทีจัดทาํขึนโดยเฉพาะเพือนําไปใช้เป็น
เครืองมือในการกระทาํความผดิตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ตวัอย่างการกระทําความผิดด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 13 เช่น นาย ข สร้างซอฟต์แวร์
เพือช่วยให้ นาย ค นําไปทาํเรืองไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสม ในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอืนใน
มาตราทีเกียวขอ้งกบัมาตราที 13 ขา้งบนได.้.. ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา 14 ผูใ้ดกระทาํความผิดทีระบุไวด้งัต่อไปนี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

(1) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือ 
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน 

(2) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการทีน่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อความมนัคงของประเทศหรือก่อใหเ้กิดความตืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผดิเกียวกบัความ- 
มนัคงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผดิเกียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มลู 
คอมพิวเตอร์นนัประชาชนทวัไปอาจเขา้ถึงได ้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้ว่าเป็นขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตาม (1) 
(2) (3) หรือ (4) 
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ตวัอย่างการกระทําความผิดด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 เช่น นาย ก ใชค้อมพิวเตอร์
เป็นเครืองมือเพือทา้ทายอาํนาจของรัฐทีอาจก่อใหเ้กิดความตืนตระหนกแก่ประชาชน...ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

โดยสรุปแล้ว เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเอกสารผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบญัญติั การลงพระปรมาภิไธย 
และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมือ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550 และจะมีผลใชบ้งัคบัใน
อีกสามสิบวนัให้หลงั นับ ตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2550 ซึงในยุคปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์มี
บทบาททีสาํคญัในการประกอบอาชีพและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์หากมีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์
ในทางทีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง และความมนัคงของรัฐ พร้อมทงัความสงบสุข ขอ้ประพฤติ
ปฏิบติั และศิลธรรมอนัดี ดงันนัจึงควรมีการกาํหนดกฎเกณฑ์ขึนเพือเป็นมาตรการในการป้องกนั 
หรือรักษาความปลอดภยัรวมทงักาํกบัดูแล ควบคุมเพือปราบปรามพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์
หรือไม่ควรปฏิบติัดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตรากฎหมายนีขึนเพือป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึนกบัสังคม
โลกต่อไปในอนาคต ซึงเนือหาสาระทีสาํคัญของกฎหมายว่าด้วยการกระทาํความผิดเกียวกับ
คอมพิวเตอร์แต่ละฉบบั หรือมาตราอืน ๆ สามารถติดตามขอ้มลู หรือสารสนเทศทีเกียวกบักฎหมาย
เทคโนโลยสีารสนเทศเพิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตก์ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  

 
อาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพวิเตอร์  
 ในปัจจุบนัการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นับวนัจะมีแนวโน้มเพิมมากขึนเรือย ๆ 
และนบัวนัจะเพิมความรุ่นแรงมากยงิขึน โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ซึงจะก่อใหเ้กิดปัญหาและความเสียหายต่อบุคคลอืน รวมทงัส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
และความมนัคงของประเทศชาติดว้ย เนืองจากรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จะมี
ลกัษณะของการกระทาํความผดิทีซบัซอ้นเพิมมากขึน ซึงจะทาํให้การป้องกนัปราบปราม และการ
รักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิงทีกระทาํไดย้ากยิงขึน โดยในปัจจุบนัมีหลาย
ประเทศทีออกกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการกระทาํความผิดเกียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือใชก้าํกบัดูแล ควบคุม และป้องกนัปราบปรามในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทงั
ภายในและนอกประเทศขึน 
 โดยทวัไปการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยอาศยัระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทีเชือมต่อกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพือกระทําความผิดทางอาญา แพ่งและพาณิชย์ เช่น การหมินประมาณ การ



 - 82 - 

เปลียนแปลง การแกไ้ข การทาํลาย และการขโมยขอ้มลูหรือสารสนเทศต่าง ๆ เป็นตน้ ซึงก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอืน และระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร รวมทงัส่งผลกระทบต่อความมนัคง
ของประเทศชาติดว้ย   
 สรุปไดว้่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบหนึงของการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ตในทางทีไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอืน และระบบ
คอมพิวเตอร์ขององคก์ร ในทีนีจะกล่าวถึงรูปแบบของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีดงันี 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที 4.4 อาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 

ทีมา: http://www.matichon.co.th/news-photo/matichon/2013/05/act01140556p1.jpg  
สืบคน้ 19 มกราคม 2556 

 
1.  ดาตา้ดิดดลิง (Data Diddling) เป็นการเปลียนแปลงขอ้มูลหรือสารสนเทศโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตก่อนและหรือหลงับนัทึกขอ้มลูลงในระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะกระทาํ
ดว้ยบุคคลอืน หรือพนกังานขององคก์รเองเพือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

2.  มา้โทรจนั (Trojan Horse) เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีแฝงไวใ้นโปรแกรม
ต่าง ๆ โดยโปรแกรมทีแฝงนนัจะทาํงานอตัโนมติัเพือดาํเนินการทาํลายขอ้มูลหรือสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอืน หรือขององคก์ร  

3.  ซาลามีเทคนิค (Salami Technique) เป็นโปรแกรมทีเขียนขึนเพือทาํการปัดเศษจาํนวน
เงิน โดยเฉพาะการปัดเศษทศนิยมตวัทีสามทิงให้เหลือแต่จาํนวนเงินทีสามารถจ่ายไดแ้ลว้นาํเศษ
ทศนิยมหรือเศษทีปัดทิงมาใส่ในบญัชีของตนเองหรือของคนอืน ซึงจะทาํให้เจา้ของบญัชีไม่รู้ว่ามี
การนาํเงินออกจากระบบบญัชีของตนเอง 

4.  ซูเปอร์แซบปิง (Superzapping) เป็นโปรแกรมแมโคร ยทิูลิตีประเภทหนึงทีใชใ้นศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยใชเ้ป็นเครืองมือของระบบเพือใชใ้นการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน 
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เปรียบเสมือนกุญแจผีทีนาํมาใชง้าน เมือกุญแจดอกอืนสูญหายหรือมีปัญหา ซึงโปรแกรมแมโคร 
ยทิูลิตีประเภทนีมีความเสียงอยา่งมาก หากตกไปอยูใ่นมือของอาชญากรคอมพิวเตอร์ 

5.  แทรปดอร์ (Trap Door) เป็นโปรแกรมทีเขียนขึนเพือเลียนแบบหน้าจอปกติของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเป็นการหลอกลวงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์เพือดกัจบัเอารหัสผูใ้ช ้และรหัสผ่านของผูใ้ช้
ระบบ ซึงโปรแกรมนีจะเก็บขอ้มลูทีตอ้งการไวใ้นไฟลล์บั 

6.  ลอจิกบอมบ ์(Logic Bomb) เป็นโปรแกรมทีเขียนขึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการติดตาม
ความเคลือนไหวของระบบบญัชี และระบบเงินเดือนของผูเ้สียหาย หรือขององค์กรแลว้จะทาํการ
เปลียนแปลงตวัเลขในระบบบญัชี ซึงโปรแกรมจะดาํเนินงานตามคาํสังหรือเงือนไขทีอาชญากร
คอมพิวเตอร์เขียนไว ้อาจจะก่อความเสียหายต่อขอ้มลูหรือสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ของ
องคก์ร เช่น การขโมยขอ้มูล การทาํลายขอ้มูล และการยึดครองคอมพิวเตอร์ของคนอืน หรือของ
องคก์ร เป็นตน้ 

7.  ดาตาลีกเกจ (Data Leakage) เป็นการทาํใหข้อ้มลูรัวไหลออกไปโดยตงัใจหรือไม่ตงัใจก็
ตาม เช่น การแผรั่งสีของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะทีกาํลงัทาํงาน อาชญากรคอมพิวเตอร์อาจนาํ
เครืองดกัสัญญาณมาตงัไวใ้กลก้ับเครืองคอมพิวเตอร์ เพือนาํมาดกัจับเอาขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ตามทีอาชญากรคอมพิวเตอร์ตอ้งการ 

ทงันีในโลกยคุสารสนเทศมกัจะกล่าวถึงอาชญากรคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นผูไ้ม่หวงัดีทีกระทาํ
ผดิทางกฎหมาย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทีเชือมต่อกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการก่ออาชญากรรม หรือกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ โดย
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอืน และระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึงสามารถจาํแนกอาชญา
กรคอมพิวเตอร์ไดห้ลายกลุ่ม มีดงันี 

 
1.  ผูไ้ม่หวงัดีมือใหม่ หรือมือสมคัรเล่น เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีอยากทดลอง

ความรู้และส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผูไ้ม่หวงัดีโดยนิสยั 
2.  ผูไ้ม่หวงัดีพวกจิตวิปริต เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีผิดปกติ มีนิสัยชอบความ

รุนแรง 
3.  ผูไ้ม่หวงัดี เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีร่วมมือกนัก่อความผดิในองคก์รขนาดใหญ่ 
4.  ผูไ้ม่หวงัดีมืออาชีพ เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์มืออาชีพ 
5. ผูไ้ม่หวงัดี เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีมีแนวคิดในการพฒันาทีชอบความกา้วหน้า

ดา้นคอมพิวเตอร์  
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6.  ผูไ้ม่หวงัดี เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์บา้ลทัธิ มีนิสยักระทาํผิดจากความเชือในสิง
ใดสิงหนึงอยา่งรุนแรง 

7. Cracker เป็นผูไ้ม่หวงัดี เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีไม่มีสิทธิเขา้ไปใชร้ะบบ- 
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถลกัลอบเขา้ไปใชไ้ดโ้ดยเจา้ของระบบไม่ไดอ้นุญาต ซึงมีวตัถุประสงค์เชิง
ธุรกิจเพือการขโมยขอ้มลู การทาํลายขอ้มลู และการทาํลายระบบคอมพิวเตอร์ของคนอืน หรือของ
องคก์ร 

8. Hacker เป็นผูไ้ม่หวงัดี หรือพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สู่ระบบ 
คอมพิวเตอร์ เสมือนกบั Cracker แต่ Hacker จะมีนิสยัอยากรู้ หรืออยากลอง โดยจะ hacker เขา้ไปดู 
อีเมล ์หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์ หรือการโอนไฟลข์อ้มลูเพือเอารหัสผ่าน หรือขโมยไฟลข์อ้มูลของบุคคล
อืน 

9.  ผูไ้ม่หวงัดี  เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีมีแนวความคิดเดิม ๆ หรือแฮกในรูป
แบบเดิม ๆ มกัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครืองมือในการกระทาํความผิดเกียวกบัการขโมย
ขอ้มลูบตัรเครดิต หรือบตัรเอทีเอม็ และรหสับตัรของบุคคลอืน 
 
การรักษาความปลอดภยั และวธีิการป้องกันการเข้าถึงข้อมลทางเทคโนโลยีสารสนเทศู  

ในสงัคมของเทคโนโลยสีารสนเทศเกือบทุกองคก์ารมกัจะมีการรวบรวม จดัเก็บขอ้มลูหรือ
สารสนเทศลงในฐานขอ้มูลเพือการจัดเก็บและคน้คืนข้อมูลและความปลอดภัยของขอ้มูลหรือ
สารสนเทศ ดังนันเพือให้ข้อมูลหรือสารสนเทศมีความปลอดภัย ผูดู้แลระบบขององค์การควร
จะตอ้งมีแนวทางหรือวิธีการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูทางไอทีอยา่งรัดกุมเพือป้องกนัปัญหาเกียวกบั
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีจะเกิดขึนต่อไปในอนาคต เช่น การใชร้ะบบสัญญาณกนัขโมย การ
ออกแบบโต๊ะเพือวางเครืองคอมพิวเตอร์ การใชส้ายเคเบิลและกุญแจล็อกเครืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ การใชก้ลอ้งวงจรปิด การใช ้Username และรหัสผ่าน Password ป้อนเขา้สู่ระบบ การใช้
อุปกรณ์ทีตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพืออนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ระบบ หรือการเข้าใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การตรวจสอบเสียง ลายนิวมือ ฝ่ามือ ลายเซ็น ม่านตา และรูปหน้า เป็นตน้ 
การป้องกนัดว้ยการสาํรองขอ้มลู (Backup) การใชไ้ฟร์วอลล ์(Firewall) เพือเฝ้าระวงัในการเขา้ใช้
ระบบ การใชซ้อฟตแ์วร์สาํหรับกลนักรองเวบ็ทีไม่เหมาะสม (Web Filtering Software) หรือการใช้
ซอฟตแ์วร์ป้องกนัการติดตามการท่องเวบ็ไซต ์(Surfsecret) เป็นตน้  

ในทีนีจะยกตวัอยา่งระบบการรักษาความปลอดภยั และวิธีการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลทาง
ไอทีด้วยวิธีการใส่บัญชีผูใ้ช้ Username และรหัสผ่าน Password และการติดตังซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ในการเฝ้าระวงัในการเขา้ใชง้านระบบ ซึงการเขา้สู่ระบบจาํเป็นจะตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ
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ในการเขา้ถึงขอ้มลูทีจะอนุญาตให้กบัผูใ้ชไ้อทีทีไดรั้บอนุญาตให้ใชข้อ้มูลหรือสารสนเทศเท่านัน  
จึงจะเขา้มาใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ชือบญัชีผูใ้ช ้User ID และรหัสผ่าน  Password ในการเขา้สู่
ระบบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 4.5 ตวัอยา่งการใส่บญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบซิตีแบงคอ์อนไลน์ 

ทีมา: https://www.citibank.co.th/th/static/images/loging-fguidpwd-1.jpg สืบคน้ 20 มกราคม 2556 
 

โดยทัวไประบบจะกาํหนดสิทธิให้ผูใ้ช้สามารถทีจะใชข้้อมูล หรือมองเห็นข้อมูลหรือ
สารสนเทศเฉพาะทีผูใ้ช้มีส่วนเกียวข้องหรือมีสิทธิใชข้้อมูลเท่านัน  และระบบไอทีจะต้องมี
ซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภยัของระบบเพือเฝ้าระวงัหรือติดตามความเคลือนไหว
หรือเปลียนแปลงของการเขา้มาใชง้านระบบของผูใ้ชไ้ด ้โดยระบบจะตอ้งมีการเก็บบนัทึกขอ้มูล
ส่วนทีสาํคญัต่อการรักษาความปลอดภยัต่าง ๆ  ไว ้เช่น  วนัเวลาทีเขา้มาใชร้ะบบ ฐานขอ้มูลทีถูกเขา้ถึงหรือความ
พยายามจะเขา้มาใชร้ะบบของผูไ้ม่หวงัดีหรือผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต  เป็นตน้  ถา้ระบบไอทีเกิดมีปัญหาหรือเกิดขดั
คล่องจะสามารถนาํผลบนัทึก ไปใชใ้นการตรวจสอบแกไ้ข หรือติดตามพฤติกรรมของผูไ้ม่หวงัดีทีเขา้มาใช้
ระบบทีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกบัระบบ โดยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภัย 
จะต้องมีประสิทธิภาพสามารถทําการป้องกัน ตรวจสอบและส่งข้อความเตือนหรือรายงาน
พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ในการใชง้านระบบให้ผูดู้แลระบบไดรั้บทราบทนัที เพือจะไดท้าํการ
ตรวจสอบ แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบัระบบไดท้นัถ่วงที 

โดยสรุปแลว้เทคโนโลยสีารสนเทศจึงมีบทบาทและความสาํคญัในองค์กรเกือบทุกวงการ 
และยอ่มส่งผลต่อการเปลียนแปลงสงัคมโลกในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นการดาํเนินชีวิต ค่านิยมและ
วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา การแพทย ์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมทงัการวิจยัและการพฒันาต่าง ๆ ในสงัคมโลกอีกดว้ย 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีไดก้ล่าวถึงจริยธรรม และความปลอดภยัทีเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงจะมี
เนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ (1) จริยธรรมเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั และศีลธรรมอนัดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีถูกกาํหนดขึนเป็นกฎเกณฑ์กาํกับ หรือหลกัเกณฑ์ทีผูใ้ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศควรยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบัติเพือใชก้าํกบัดูแล ควบคุมการนาํเทคโนโลยีหลายๆ 
อยา่งไปใชใ้หถ้กูตอ้งเหมาะสมต่อค่านิยม และวฒันธรรมในสงัคมสารสนเทศ (2) กฎหมายลิขสิทธิ 
และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทีผูใ้ชท้วัไปจะทาํซาํ คดัลอก การลอกเลียน ดดัแปลง หรื
การนาํผลงานไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการนาํออกโฆษณา ไม่ว่าผลงานนันจะแสดงออก
ดว้ยวิธีใดหรือในรูปแบบอยา่งใด จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงานหรือเจา้ของลิขสิทธิก่อน 
และจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงค์ เพือแสวงหาผลกาํไร และไม่ขดัต่อกฎหมายลิขสิทธิและการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซึงผูใ้ชจ้ะตอ้งไม่มีเจตนาเพือการแสวงหาประโยชน์จากผลงานอนัมีลิขสิทธิ
ตามปกติของเจา้ของผลงานหรือเจา้ของลิขสิทธิ พร้อมทงัไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิอนัชอบ
ธรรมดว้ยกฎหมายของเจา้ของผลงาน หรือเจา้ของลิขสิทธิทีอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมาย
ลิขสิทธิ (3) กฎหมายเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเกียวขอ้งกบั พ.ร.บ. ว่าดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีมีความสาํคญัและมีผลกระทบต่อผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทีไม่
ถกูตอ้งไม่เหมาะสมในการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์โดยจะตอ้งไดรั้บโทษตงัแต่
การระวางโทษจาํคุก หรือการเสียค่าปรับ หรือทงัจาํทงัปรับ ซึงไดป้ระกาศ และบงัคบัใชแ้ลว้นัน 
ตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2550 (4) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบหนึงของการใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในทางทีไม่ถกูตอ้งไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอืน 
และระบบคอมพิวเตอร์ขององคก์ร รวมไปถึงอาชญากรคอมพิวเตอร์ ทีเป็นผูไ้ม่หวงัดีทีกระทาํผิด
ทางกฎหมาย โดยอาศยัระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทีเชือมต่อกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการก่ออาชญากรรม หรือกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ โดย
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอืน และระบบคอมพิวเตอร์ขององคก์ร (5) การรักษาความปลอดภยั 
และวิธีการป้องกันการเข้าถึงขอ้มูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทวัไปมกัจะมีการรวบรวม 
จดัเก็บขอ้มูลหรือสารสนเทศลงในฐานขอ้มูลเพือการจดัเก็บและคน้คืนขอ้มูลและความปลอดภยั
ของขอ้มูลหรือสารสนเทศ ดงันันเพือให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศมีความปลอดภยั ผูดู้แลระบบของ
องคก์ารควรจะตอ้งมีแนวทางหรือวิธีการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลทางไอทีอย่างรัดกุมเพือป้องกนั
ปัญหาเกียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีจะเกิดขึนต่อไปในอนาคต 
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ดงันัน จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทสําคัญในองค์กรเกือบทุก
วงการ และส่งผลต่อการเปลียนแปลงต่อสงัคมโลกในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นการดาํเนินชีวิต ค่านิยม
และวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา การแพทย ์ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม รวมถึงการวิจัยและการพฒันาต่าง ๆ ในสังคมโลกอีกด้วย จนอาจกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาททีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก 
เนืองจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการทาํงานดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์ร ยอ่มส่งผลทาํให้
การดาํเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึน ทงันีการนาํเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างไป
ประยกุตใ์ชย้อ่มส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูใ้ชอ้ยา่งแน่นอน ซึงการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเปรียบเหมือนดาบสองคม ยอ่มส่งผลกระทบ
ต่อผูใ้ชท้งัใหคุ้ณและใหโ้ทษ หากผูใ้ชน้าํไปใชไ้ม่ถกูตอ้งไม่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ
ยอ่มส่งผลต่อจริยธรรมของผูใ้ชใ้นสงัคมโลก และก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ดงันัน
ผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนาํเทคโนโลยีไปใชใ้นทางที
ถกูตอ้งและเหมาะสม เพือป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนในสงัคมโลกต่อไปในอนาคตดว้ย 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี4 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
2. กฎหมายลิขสิทธิ และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
 พร้อมยกตวัอยา่งมา 1 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
3. กฎหมายเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบายพร้อม 
 ยกตวัอยา่งมาอยา่งละ 2 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
4. อาชญากรรม และอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร จงอธิบายพร้อม 
 ยกตวัอยา่งมาอยา่งละ 2 ตวัอยา่ง 
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5. การรักษาความปลอดภยั และวิธีการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูทางไอทีมีความสาํคญั 
 อยา่งไร จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. “นาย ก ซือแผน่ Master แผน่ซีดีเพลงหรือภาพยนตร์มาแลว้ทาํการ Copy แผน่ Master แผน่ซีดี
เพลงหรือภาพยนตร์แลว้ทาํการแปลงไฟลเ์พลงหรือภาพยนตร์แลว้ทาํการนาํไฟลที์แปลงไปใส่ไวใ้น
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แลว้จึงส่งต่อขายบนเวบ็ไซต”์ จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นการกระทาํ
ความผดิเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในขอ้ใด 

ก. อนุสิทธิบตัร 
ข. สิทธิบตัร 
ค. เครืองหมายทางการคา้ 
ง. ลิขสิทธิ 
จ. ความลบัทางการคา้ 

2. “โปรแกรมทีเขียนขึนเพือเลียนแบบหน้าจอปกติของระบบคอมพิวเตอร์โดยเป็นการหลอกลวง
ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์เพือดกัจบัเอารหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่นของผูใ้ชร้ะบบ ซึงโปรแกรมนีจะเก็บขอ้มูลที
ต้องการไว้ในไฟล์ลับ” จากข้อความข้างต้นถือว่าเป็นรูปแบบของการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ในขอ้ใด 

ก. Salami Technique 
ข. Superzapping 
ค. Trap Door 
ง. Logic Bomb 
จ. Data leakage 

3. ขอ้ใดเป็นการรักษาความปลอดภยัและวิธีการป้องกนัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ก. การใช ้Username และรหสัผา่น Password ป้อนเขา้สู่ระบบ 
ข. การใชอุ้ปกรณ์ตรวจสอบเอกลกัษณ์บุคคลเพืออนุญาตใหใ้ชร้ะบบ  
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ค. การใชก้ลอ้งวงจรปิดภายในองคก์าร 
ง. การใชส้ายเคเบิลและกุญแจลอ็กอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จ. ถกูทุกขอ้ 

4. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการป้องกนัและหลีกเลียงการติด Virus ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ก. อพัเดทแอนตีไวรัสอยูเ่สมอ 
ข. อยา่รับอีเมลแ์ปลก ๆ และไม่เปิดอีเมลอ่์านทนัที 
ค. ติดตามขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัไวรัสอยูเ่สมอ 
ง. การคดัลอกไฟลจ์ากแฟลชไดร์ฟเพือนไปใชก้บัเครืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
จ. ตรวจสอบไฟลห์รืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากโปรแกรมแอนตีไวรัสก่อนจะนาํไปใชง้านทุกครัง 

5. “พวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ทีไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นพวกทีมีนิสัย
อยากรู้ หรืออยากลอง โดยจะเจาะระบบเขา้ไปดู อีเมล ์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือการโอนไฟลข์อ้มูล
เพือเอารหัสผ่าน หรือขโมยไฟลข์้อมูลของบุคคลอืน” จากข้อความข้างตน้ถือว่าเป็นอาชญากร
คอมพิวเตอร์ในขอ้ใด 

ก. Data Diddling 
ข. Trojan Horse 
ค. Hacker 
ง. Logic Bomb 
จ. Trap Door 
 

ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. เป็นขอ้ประพฤติปฏิบัติ และศีลธรรมอนัดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีถูกกาํหนดขึนเป็นกฎเกณฑ์กาํกบั หรือ
หลกัเกณฑที์ผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศควรยดึถือเป็นหลกัในการ
ปฏิบติัเพือใชก้าํกบัดูแล ควบคุมการนาํเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง
ไปใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมต่อค่านิยม และวัฒนธรรมใน
สงัคมสารสนเทศ  
 2. เป็นหนังสือสาํคัญทีออกรับรองให้เพือคุม้ครองการ
ประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึงสิทธิทีได้รับการ
คุม้ครองจะมีอาย ุ20 ปีนบัตงัแต่วนัขอรับสิทธิคุม้ครองผลงานนนั  
 3 .  กา รก ระ ทํา ควา มผิด เ กีย วกับคอ มพิ ว เ ตอ ร์ ที มี

ก. ไฟร์วอลล ์
ข. สิทธิบตัร 
ค. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
ง. จริยธรรมทางไอที 
จ. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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ความสาํคญัและมีผลกระทบต่อผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทีไม่ถูกตอ้งไม่
เหมาะสมในการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
โดยจะต้องได้รับโทษตังแต่การระวางโทษจาํคุก หรือการเสีย
ค่าปรับ หรือทงัจาํทงัปรับ ซึงไดป้ระกาศ และบงัคบัใชแ้ลว้นัน 
ตงัแต่วนัที 17 กรกฎาคม 2550   
 4. เป็นรูปแบบหนึงของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตในทางทีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอืน และระบบคอมพิวเตอร์ขององคก์าร  
 5. เป็นระบบเฝ้าระวงัในการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ซึงเป็นระบบการรักษาความปลอดภัย และเป็น
วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศอีก
รูปแบบหนึง 
 

 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี5 
การจัดการข้อมลู  2 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 5 การจดัการขอ้มลู 

หน่วยของขอ้มลู  
ชนิดของขอ้มลู  
ประเภทของแฟ้มขอ้มลู  
ลกัษณะการประมวลผลขอ้มลู 
การจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มลู  
แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มขอ้มลู  
ระบบแฟ้มขอ้มลูและระบบฐานขอ้มลู 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายประเด็นการจดัการขอ้มลูได ้
2. อธิบายหน่วยของขอ้มลูได ้
3. อธิบายชนิดของขอ้มลูได ้
4. อธิบายประเภทของแฟ้มขอ้มลูได ้
5. อธิบายลกัษณะการประมวลผลขอ้มลูได ้
6. อธิบายการจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มลูได ้
7. อธิบายแฟ้มโปรแกรมและแฟ้มขอ้มลูได ้
8. อธิบายระบบแฟ้มขอ้มลูและระบบฐานขอ้มลูได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
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ตนเองต่อไป 
4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้

ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 
5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 

ถูกต้อง 
6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี5 
การจัดการข้อมล ู  

 
ในสงัคมยคุของสารสนเทศนนั การจดัการขอ้มูลและระบบสารสนเทศเป็นสิงสาํคญัอย่าง

ยงิต่อการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร โดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเขา้มา
ช่วยจดัการขอ้มูลให้ไดส้ารสนเทศ และนาํสารเทศทีไดไ้ปช่วยในการสนับสนุนการตดัสินใจได้
อยา่งรวดเร็วถกูตอ้ง และทนัต่อการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ารหรือบุคลากร เพือทาํให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจและเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององค์การยิงขึน ซึงใน
การจดัการขอ้มลูอาจจะมีวตัถุประสงคห์ลกัทีสาํคญัต่าง ๆ ดงันี 

 เพือบนัทึก รวบรวม และจดัเก็บขอ้มลูใหส้ามารถนาํกลบัมาใชใ้นภายหลงัได ้
 เพือจดัการขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพือปรับปรุงแกไ้ขขอ้มลูใหมี้ความถกูตอ้ง สมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 เพือรักษาความปลอดภัยและป้องกนัข้อมูลจากผูไ้ม่หวงัดีทีลกัลอบเขา้มาใช้ระบบ

สารสนเทศโดยเขา้มาขโมยขอ้มูล ทาํลายขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลขององค์การ รวมทงั
ป้องกันข้อมูลจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิดทีมีผลกระทบทาํให้ข้อมูลหรือ
สารสนเทศเสียหายและทาํใหร้ะบบสารสนเทศใชง้านไม่ได ้เช่น การก่อวินาศภยั อุทก
ภยั หรือความบกพร่องของระบบสารสนเทศ 

 
การจดัการข้อมลู  
 ขอ้มลู (Data) เป็นองคป์ระกอบหนึงทีสาํคญัของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ดงันันการ
จัดการข้อมูลจึงถือเป็นหนึงในองค์ประกอบหลักทีสําคัญในการบริหารจัดการองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต ซึงการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
องคก์ารนนั บุคลากรหรือผูบ้ริหารทุกระดบัควรใหค้วามสาํคญัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารเป็นอย่างยิงเพือนาํมาใช้สนับสนุนการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถนํา
ขอ้มลูหรือสารสนเทศทีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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หน่วยของข้อมล ู (Data Units) 
 หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยหน่วยของข้อมูล 6 หน่วย คือ บิต ไบต์หรือ
ตวัอกัษร ฟิลด์หรือเขตขอ้มูล เรคคอร์ดหรือระเบียน ไฟลห์รือแฟ้ม และฐานขอ้มูล โดยสามารถ
จดัเรียงตามลาํดบัชนัของหน่วยขอ้มลูจากขนาดเลก็ไปขนาดใหญ่ได ้ดงันี  
 

1. บิต (Bit) เป็นรหสัเลขฐานสองแทนค่า 0 หรือ 1 ทีมีสถานะ ปิดหรือเปิด 
2. ไบต์หรือตวัอกัษร (Byte/Character) เป็นกลุ่มหรือชุดสญัลกัษณ์ของบิตประกอบดว้ย 2  

ชุดสัญลกัษณ์ คือ (1) ชุดสัญลกัษณ์ของบิตทีแทนค่าตัวอกัษรด้วยชุดสัญลกัษณ์ ASCII เช่น 
01000010 แทนตวัอกัษร B มีค่าเท่ากบั 8 บิต แทนค่าดว้ยตวัอกัษร 1 ตวั และ(2) ชุดสัญลกัษณ์ 
Unicode เช่น 0000 0011 1011 0011 แทนตวัอกัษร  ใชเ้ลขฐานสอง 16 บิต แทนค่าตวัอกัษร 1 ตวั  

3. ฟิลด์หรือเขตข้อมล ู (Field) เป็นกลุ่มหรือชุดสญัลกัษณ์ของตวัอกัขระทีแทนขอ้เท็จจริง  
4. เรคคอร์ดหรือระเบียน (Record) เป็นโครงสร้างกลุ่มของข้อมูลหรือชุดสัญลกัษณ์ 

เดียวกนัทีแทนดว้ยเรคคอร์ดขอ้มลู 1 เรคคอร์ดทีประกอบดว้ยขอ้มลูในทุก ๆ ฟิลดใ์นแต่ละแถวทีอยู่
ภายใตต้าราง เช่น ระเบียนขอ้มลูทะเบียนราษฎร์เลขประจาํตวัประชาชน  341990058XXXX 

5. ไฟล์หรือแฟ้ม (File) เป็นโครงสร้างของตารางทีมีระเบียนทงัหมดอยู่ภายใต้ตาราง 
เดียวกนั  

6. ฐานข้อมล ู (Database) เป็นโครงสร้างกลุ่มของตารางทีมีความสัมพนัธก์นั ซึงเป็นที 
รวมกลุ่มของแฟ้มขอ้มลูทีมีความสมัพนัธก์นัอยูภ่ายใตก้ลุ่มเดียวกนั 
 
ชนิดของข้อมล ู (Data Types) 
 ชนิดของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชนิดข้อมูลต่าง ๆ คือ ค่าตรรกะ จาํนวนเต็ม 
จาํนวนจริง ตวัอกัษร สายอกัขระ วนัทีและเวลา และไบนารี โดยสามารถจาํแนกขอ้มลูคอมพิวเตอร์
แต่ละชนิดตามลกัษณะเฉพาะตวัได ้ดงันี  
 

1. ค่าตรรกะ (Boolean Values) เป็นค่าตรรกศาสตร์ทีมีพียง 2 ค่า คือ จริง กบั เท็จ ซึงจะ 
แสดงค่าความเป็นจริงหรือเท็จเพียงอยา่งใดอยา่งหนึงเท่านนั 

2. จาํนวนเตม็ (Integers) เป็นตวัเลขไม่มีทศนิยมหรือเศษส่วน ซึงอาจจะเป็นจาํนวนเต็ม 
บวกหรือเต็มลบ เช่น 1,2,3,-4,-5 เป็นตน้ 
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3. จาํนวนจริง (Floating-point Numbers) เป็นจาํนวนจริงจาํนวนหนึง หรือจาํนวนจริง 
ใด ๆ รวมทงัจาํนวนเต็มบวกและจาํนวนเต็มลบทีมีเศษทศนิยม เช่น 1.41,-1.4142 เป็นตน้ 

4. ตวัอกัษร (Characters) เป็นขอ้มลูอกัขระทีแทนดว้ยกลุ่มของบิต เช่น ตวัอกัษรB มีค่า 
เท่ากบั 8 บิต แทนตวัอกัษร 1 ตวั โดยอาจจะใชก้ารแทนค่าตวัอกัษรในระบบเลขฐานสองหรือฐาน
สิบหก  

5. สายอักขระ (Strings) เป็นข้อมูลประเภทกลุ่มอกัขระหรือคาํทีนาํมาประกอบเป็น  
ขอ้ความหรือประโยค ซึงสามารถกาํหนดเป็นกลุ่มอกัษรไดย้าวถึง 256 ตวัอกัษร ตงัแต่ 0 – 255 
ตวัอกัษร เช่น “ไอทีกบัแนวโนม้โลก”  และ “นกัศึกษาไทยกบัไอที” เป็นตน้ 

6. วันทีและเวลา  (Date/Time) เป็นขอ้มูลประเภททีใชต้วัเลขแทนรูปแบบของวนัทีและ 
เวลา ซึงระบบคอมพิวเตอร์จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบวนัทีและเวลาทีมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละระบบ เช่น 20/06/1996 เท่ากบั วนัที 20 มิถุนายน 1996 เป็นตน้     

7. ไบนารี (Binary) เป็นข้อมูลทีจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาจจะจัดเก็บใน 
ฟอร์แมตทีเป็นแฟ้มซอฟต์แวร์ แฟ้มรูปภาพ แฟ้มเสียง และแฟ้มภาพเคลือนไหว เป็นต้น ซึง
คอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลผลขอ้มลูรูปแบบต่าง ๆ โดยแปลงขอ้มูลทีจดัเก็บจากระบบเลขฐาน
ต่าง ๆ เช่น เลขฐานสิบหรือฐานสิบหกแปลงใหเ้ป็นระบบเลขฐานสอง เป็นตน้ 
 
ประเภทของแฟ้มข้อมล ู  

แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แฟ้มหลกั และแฟ้มรายการ
เปลียนแปลง โดยสามารถจาํแนกตามลักษณะการใช้งานและสถานะการเก็บข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ได ้ดงันี  

 
1. แฟ้มหลกั (Master Files) เป็นแฟ้มทีมีการเก็บขอ้มลูไวอ้ยา่งถาวร โดยทวัไปจะไม่มีการ 

เปลียนแปลงข้อมูลภายในแฟ้มข้อมูล  แต่ในบางกรณี ถา้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลใน
แฟ้มขอ้มูลหลกัมกัจะใชว้ิธีสร้างแฟ้มขอ้มูลขึนมาใหม่ ซึงจะมีแกไ้ขปรับปรุงหรือเปลียนแปลง
ขอ้มูลเฉพาะบางรายการในแฟ้มข้อมูลหลกั ตวัอย่างเช่น แฟ้มขอ้มูลหลกัของพนักงานบริษทัจะ
แสดงรายละเอียดประวติัของพนกังาน เช่น เลขทีพนกังาน ชือ นามสกุล ตาํแหน่ง เงินเดือน แผนก 
จงัหวดั  

2. แฟ้มรายการเปลียนแปลง (Transaction Files) เป็นแฟ้มทีมีการเก็บข้อมูลรายการ 
เปลียนแปลง โดยทัวไปข้อมูลจะถูกเก็บสะสมหรือรวบรวมไวใ้นช่วงเวลาหนึงแลว้จึงนําไป
ประมวลผลและนาํมาปรับปรุงรายการทีแฟ้มหลกัอีกครังหนึงเพือปรับปรุงขอ้มูลในแฟ้มหลกัให้
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เป็นปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มขอ้มูลลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาหรือปี
การศึกษา 
 
ลกัษณะการประมวลผลข้อมลู 

การประมวลผลขอ้มูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การประมวลผล
แบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทนัที โดยสามารถจาํแนกตามลกัษณะของการประมวลผลขอ้มลู
ในระบบคอมพิวเตอร์ได ้ดงันี  

 
1. การประมวลผลแบบกล่ม ุ (Batch Processing) เป็นการประมวลผลโดยทีขอ้มูลจะถกู 

เก็บรวบรวมหรือสะสมไวใ้นช่วงระยะเวลาหนึง อาจจะสะสมไวเ้ป็นประจาํวนัหรือประจาํสัปดาห์
หรือประจาํเดือนแลว้จึงนาํขอ้มลูทีเก็บรวบรวมหรือสะสมไวไ้ปประมวลผลพร้อมกนัครังเดียว ซึง
การประมวลผลแบบกลุ่มเพือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัลกัษณะของงานและประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น 
ยอดบญัชีการใช้จ่ายในการซือสินคา้และบริการในการชาํระค่าบตัรเครดิตแต่ละเดือน โพลการ
เลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การชาํระค่าไฟฟ้า การชาํระค่านําประปา และการชาํระค่
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) เป็นการประมวลผลขอ้มลูทนัที เมือ 
มีการทาํรายการเสร็จแลว้ระบบคอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลผลขอ้มลูและแสดงผลลพัธท์นัที เช่น 
การฝาก-ถอนเงินทีตูเ้อทีเอม็ การจองหอ้งพกัโรงแรม และการซือบตัรชมภาพยนตร์ เป็นตน้ ซึงการ
ประมวลผลแบบทันทีอาจจะมีลกัษณะการประมวลผลรายการแบบออนไลน์ทีเรียกว่า Online 
Transaction Processing หรือ OLTP ยกตวัอยา่งเช่น การจองตวัเครืองบินทงัในประเทศและระหว่าง
ประเทศ   

 
การจดัโครงสร้างแฟ้มข้อมล ู (File Organization) 

การจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มลูจะมีวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเขา้ถึงแบบลาํดบั (Sequential Access) และการเขา้ถึงแบบสุ่ม (Ramdom -
Access) โดยการจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มลูสามารถจาํแนกตามลกัษณะของการจดัเก็บและการเขา้ถึง
ขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 4 ประเภท ดงันี  
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1. แฟ้มแบบลาํดับ (Sequential File) เป็นแฟ้มลาํดบัทีมีวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูแบบลาํดบัทีใช ้
กบัเทปแม่เหลก็(Magnetic Tape)หรือจานแม่เหลก็ (Magnetic Disk) โดยอาศยัการเขา้ถึงขอ้มูลจาก
การอ่านข้อมูลตงัแต่ต้นเรคคอร์ดจนถึงตาํแหน่งขอ้มูลเรคคอร์ดทีต้องการ ซึงเป็นแฟ้มข้อมูลที
ประหยดัเนือทีในการจดัเก็บและเหมาะกบัการเขา้ถึงขอ้มลูทีมีการอ่านขอ้มลูปริมาณมากหรือตลอด
ทงัแฟ้ม และมีลกัษณะแบบเรียงลาํดบักนั แต่ไม่เหมาะกบัการเขา้ถึงขอ้มูลเรคคอร์ดแบบเจาะจง 
เนืองจากจะใชเ้วลามาก และไม่เหมาะกบัแฟ้มขอ้มูลทีมีการเพิม ลบ แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลอยู่
เป็นประจาํ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มลูเรคคอร์ดที 230 และตาํแหน่งของขอ้มลูเรคคอร์ด
ปัจจุบนัอยูที่ 200 ดงันนัการเขา้ถึงขอ้มลูจะตอ้งผา่นขอ้มูลเรคคอร์ดที 201,202,…,229 ซึงจะตอ้งใช้
เวลามากในการเขา้ถึงขอ้มลูเรคคอร์ดในแฟ้มขอ้มลูนนั 

2. แฟ้มแบบส่ม ุ (Direct File/Hash File) เป็นแฟ้มสุ่มทีมีวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบสุ่มทีใช ้
กบัจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ซึงการเขา้ถึงขอ้มูลไม่จาํเป็นตอ้งอ่านขอ้มูลตงัแต่ตน้เรคคอร์ด
จนถึงตาํแหน่งขอ้มลูเรคคอร์ดทีตอ้งการ โดยเป็นแฟ้มขอ้มูลทีเหมาะกบัการเขา้ถึงขอ้มูลเรคคอร์ด
แบบเจาะจงโดยอา้งอิงจากคียฟิ์ลด ์(Key Field)ในการเขา้ถึงขอ้มลูเรคคอร์ดในแฟ้มขอ้มลูนัน ซึงจะ
ใชเ้วลาในการเขา้ถึงขอ้มูลเร็วมาก  แต่ไม่เหมาะสาํหรับการเขา้ถึงขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั เนืองจาก
สินเปลืองเนือทีทีตอ้งจองไวม้าก และไม่เหมาะกบัการเขา้ถึงขอ้มูลเรคคอร์ดทีมีปริมาณมาก ซึงจะ
เหมาะกบัแฟ้มขอ้มลูทีตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลเรคคอร์ดจาํนวนไม่มาก และมีการเพิม ลบ แกไ้ขหรือ
ปรับปรุงขอ้มลูอยูเ่ป็นประจาํ 

3. แฟ้มแบบดรรชนี (Indexed File) เป็นแฟ้มดรรชนีจะใชก้ารเขา้ถึงขอ้มลูแบบสุ่มทีใชก้บั 
จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) เป็นแฟ้มขอ้มูลทีประหยดักว่าแฟ้มแบบสุ่ม แต่สินเปลืองเนือทีใน
การจดัเก็บกว่าแฟ้มแบบลาํดบั ใชไ้ดดี้และเร็วในการดึงขอ้มูลหรือการเขา้ถึงเรคคอร์ดแบบเจาะจง 
ซึงการจดัการดรรชนีอาจจะใชเ้วลามากในการดึงขอ้มลูเรคคอร์ด หลายเรคคอร์ดในแฟ้มขอ้มลูนนั  

4. แฟ้มแบบลาํดับดรรชนี (Indexed Sequential File) เป็นแฟ้มลาํดบัดรรชนีจะใชก้าร 
เขา้ถึงขอ้มลูไดท้งัแบบลาํดบัหรือแบบสุ่มทีใชก้บัจานแม่เหลก็ (Magnetic Disk) ซึงการเขา้ถึงขอ้มูล
เรคคอร์ดไดดี้ทงัขอ้มูลทีปริมาณมาก และแบบเจาะจง แต่ไม่ตอ้งจดัการดรรชนีมากเท่าแฟ้มแบบ
ดรรชนี และไม่เร็วเท่ากบัแฟ้มแบบสุ่ม และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

 
แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มข้อมลู   
  ในสังคมยุคสารสนเทศผูใ้ช้จาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจเกียวกับการจดัการแฟ้มและ
ประเภทของแฟ้มต่าง ๆ เพือจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถทํางานในระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน โดยแฟ้มในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แฟ้ม
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โปรแกรม และแฟ้มขอ้มูล ซึงแฟ้มโปรแกรมสามารถสร้างแฟ้มขอ้มูลทีมีส่วนขยายหรือนามสกุล
ต่าง ๆ ได ้โดยสามารถจาํแนกตามประเภทแฟ้มและลกัษณะนามสุกลของแฟ้มได ้ดงันี  
 

1. แฟ้มโปรแกรม เป็นสิงทีใชส้าํหรับอา้งอิงโปแกรมทีเก็บบนัทึกลงดิสก์ปกติการอา้งอิง
แฟ้มโปรแกรมจะทาํโดยชือแฟ้มโปรแกรมและตามด้วยจุดนามสกุลหรือส่วนขยายของแฟ้ม
โปรแกรมทีถกูสร้างขึน จาํนวนของแฟ้มโปรแกรมจะขึนอยู่กบัขนาดของแฟ้มโปรแกรมเองและ
ดิสก์ ซึงปกติถา้ดิสก์มีขนาดใหญ่มากจะสามารถเก็บแฟ้มโปรแกรมจาํนวนมากได ้ยกตัวอย่าง
นามสกุลของแฟ้มโปรแกรม เช่น .COM .EXE .BAT เป็นตน้ 

2. แฟ้มข้อมลู  เป็นสิงทีใช้สําหรับอ้างอิงข้อมูลทีเก็บบันทึกลงดิสก์ปกติการอ้างอิง
แฟ้มขอ้มูลจะทาํโดยชือแฟ้มข้อมูลและตามดว้ยจุดนามสกุลหรือส่วนขยายของแฟ้มขอ้มูลทีถูก
สร้างขึน จาํนวนของแฟ้มข้อมูลจะขึนอยู่กบัขนาดของแฟ้มขอ้มูลเองและดิสก์ ซึงปกติถา้ดิสก์มี
ขนาดใหญ่มากจะสามารถเก็บแฟ้มขอ้มูลจาํนวนมากได ้ยกตวัอย่างนามสุกลของแฟ้มขอ้มูล เช่น 
.ZIP .DOC .PDF .JPG เป็นตน้ 
 
ระบบแฟ้มข้อมลและระบบฐานข้อมลู ู  
 ในการจดัการขอ้มูลจากอดีตถึงปัจจุบนัจะมีพฒันาการตงัแต่การจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะ
ของแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแฟ้มขอ้มูลจะจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นหลายแฟ้มและมีการประมวลผลเป็น
อิสระต่อกนั ซึงจะทาํใหเ้กิดความยุง่ยากมากต่อการเพิม ลบ และปรับปรุงแกไ้ขขอ้มลูในแฟ้มขอ้มูล
ทีเกียวขอ้งกนั เนืองจากอาจจะทาํใหเ้กิดความซาํซอ้นของขอ้มลูขึนได ้แต่ในปัจจุบนัองค์การส่วน
ใหญ่ไดใ้ชร้ะบบจดัการขอ้มูลทีเรียกว่าระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System: -
DBMS) ซึงจะช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถจดัการขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสืบคน้
และเรียกใชข้อ้มูล โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บไวใ้นทีเดียวกนั ซึงอาจจะเรียกไดว้่าเป็นระบบในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากระบบแฟ้มขอ้มลูนนัเอง แต่มีขอ้เสียคือมีตน้ทุนการใชง้านค่อนขา้ง
สูง โดยการจดัการแฟ้มตามลกัษณะการจดัเก็บขอ้มลูในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีดงันี  
 

1. ระบบแฟ้มข้อมลู  (File Systems) เป็นแฟ้มทีมีลกัษณะการจดัเก็บข้อมูลไวห้ลาย ๆ  
แฟ้มขอ้มูลและมีการประมวลผลเป็นอิสระต่อกนั ซึงข้อมูลทีเกียวขอ้งกนัอาจจะถูกจัดเก็บไวใ้น
หลายแฟ้มขอ้มลู ตวัอยา่งเช่น ขอ้มลูลกูคา้อาจถกูจดัเก็บอยูที่แฟ้มขอ้มูลของฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย และ
ฝ่ายบุคคล เป็นตน้ ในการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลมีขอ้ดี คือ (1) การประมวลผลขอ้มูลทีรวดเร็ว (2) มี
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ตน้ทุนการใชง้านตาํ แต่การจดัเก็บขอ้มลูในลกัษณะของระบบแฟ้มขอ้มูลอาจมีขอ้เสียทีเกิดขึนได ้
ดงันี 

 
  ข้อมลมคีวามซําซ้อนู  (Data Redundancy)  

ในการจดัเก็บขอ้มลูของระบบแฟ้มขอ้มูลจะมีลกัษณะการเก็บขอ้มลูทีแยกจากกนัของแต่ 
ละฝ่ายหรือหน่วยงาน ซึงทาํใหไ้ม่สามารถจดัการขอ้มลูไม่ใหเ้กิดความซาํซอ้นของขอ้มลูได ้และทาํ
ใหสิ้นเปลืองเนือทีทีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลูมากขึน อีกทงัก่อใหเ้กิดความยุง่ยากในการเพิม ลบ และ
แกไ้ขปรับปรุงขอ้มลูในระบบแฟ้มขอ้มลู 
 

  ข้อมลขาดความู สอดคล้องกนั (Data Inconsistency) 
เนืองจากการจดัเก็บขอ้มลูของระบบแฟ้มขอ้มลูมีลกัษณะการเก็บขอ้มลูเดียวกนัไวใ้นหลาย  

แฟ้มขอ้มูล  ซึงจะทาํให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกนัหรือทีมีการปรับปรุงเปลียนแปลงจะมีค่าไม่ตรงกัน 
โดยอาจจะเกิดปัญหาจากการป้อนข้อมูลทีมีค่าไม่ตรงกัน หรือรูปแบบไม่ตรงกัน จึงทาํให้ไม่
สามารถนาํแฟ้มขอ้มลูมาใชร่้วมกนัได ้

  ข้อมลูมกีารจดัเกบ็แยกจากกนั (Data Isolation) 
ในระบบแฟ้มข้อมูลจะมีลกัษณะการจัดเก็บข้อมูลทีแยกเป็นอิสระจากกัน โดยระบบ 

แฟ้มข้อมูลจะมีการจัดเก็บข้อมูลแยกกันหลายแฟ้มข้อมูล ซึงในแต่ละแฟ้มข้อมูลจะมีคียห์ลัก 
(Primary Key) ทีเชือมโยงขอ้มลูเฉพาะในแฟ้มขอ้มลูนนัเอาไว ้จึงทาํให้ขอ้มูลแยกอิสระจากกนัใน
แต่ละแฟ้มขอ้มลู 

 ข้อมลขาดู ความปลอดภัย (Poor Security) 
เนืองจากการจดัการแฟ้มข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแยกเป็นอิสระต่อกนั จึงทาํให้การ 

กาํกบัดูแล และการควบคุมการดึงขอ้มลูหรือการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูทาํไดย้าก จึงทาํให้
ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลไม่รัดกุมเท่าทีควร ทาํให้บุคคลอืนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของ
หน่วยงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จึงทาํใหเ้กิดปัญหาการนาํขอ้มลูของหน่วยงานไปใชใ้นทางมิชอบ 

 ข้อมลู ขาดความเป็นบรณภาพู  (Lack of Data Integrity) 
ในโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลนนั ๆ จะตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบและการแทนค่าของขอ้มูล 

ใหมี้มาตรฐานเดียวกนั เช่น ขอ้มลูเลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูควรเป็นตวัเลขทงัหมดไม่ควร
ทีประกอบดว้ยตวัอกัษรทีมีอยูใ่นเลขทีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยการจดัการแฟ้มขอ้มูลให้
มีรูปแบบและการแทนค่าของขอ้มูลเดียวกนัจึงทาํไดย้าก เนืองจากการจดัเก็บขอ้มูลแยกกนัหลาย
แฟ้มและขอ้มลูแยกอิสระจากกนั จึงทาํใหข้าดบูรภาพของขอ้มลูในแฟ้มขอ้มลูนนั 
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  ข้อมลมีู ความขึนต่อกันระหว่างโปรแกรมประยกต์กับโครงสร้างของแฟ้มข้อมล ุ ู
(Application / Data Dependence) 
ในระบบแฟ้มขอ้มูลจะมีลกัษณะการจดัการขอ้มูลตามโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลและมีการ 

จดัเก็บขอ้มลูของระบบแฟ้มขอ้มลูโดยอาศยัโปรแกรมประยุกต์(Application Program) นัน ๆ เมือมี
การปรับปรุงเปลียนแปลงรูปแบบขอ้มูลในโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลนัน อาจจะทาํให้การจดัเก็บ
ข้อมูลทีเกียวข้องกันในแฟ้มข้อมูลไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการปรับปรุงแก้ไขชือของ
พนกังาน จากเดิม 20 ตวัอกัษร แต่ตอ้งการปรับปรุงเปลียนแปลงเป็น 30 ตวัอกัษร โดยโครงสร้าง
แฟ้มขอ้มลูจะตอ้งปรับปรุงเรคคอร์ดใหมี้ขนาด 30 ตวัอกัษร จึงจะมีเรคคอร์ดทีมีขนาดเพียงพอทีจะ
ปรับปรุงเปลียนแปลงขอ้มลูในแฟ้มขอ้มลูนนัได ้

 
2. ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เป็นแฟ้มทีมีลกัษณะการจดัเก็บข้อมูลไวที้

เดียวกัน โดยข้อมูลอาจจะถูกจัดเก็บไวที้แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกจัดเก็บข้อมูลไวห้ลาย
แฟ้มข้อมูล ซึงแฟ้มขอ้มูลทีถูกจัดเก็บจะต้องมีความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลทีถูกนาํมา
จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มลู เพือเพิมประสิทธิภาพในการจดัการขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลขององค์การ 
ตวัอยา่งเช่น องคก์ารธุรกิจจะใชฐ้านขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลบญัชี ขอ้มูลการ
ขาย และขอ้มูลพนักงาน เป็นตน้ ซึงการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะของระบบฐานขอ้มูลจะมีขอ้ดีที
เกิดขึน มีดงันี 

 
 มกีารใช้ข้อมลร่วมกนั ู (Data Sharing)  
ในระบบฐานขอ้มลูจะมีลกัษณะการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลไวใ้นทีเดียวกนั ดงันนัหากผูใ้ช ้

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งการใชข้อ้มลูหรือสารสนเทศร่วมกนัในฐานขอ้มูลทีมีการเก็บแฟ้มขอ้มูล
ต่าง ๆ ทีมีความสมัพนัธก์นัรวมไวด้ว้ยกนั ผูใ้ชห้รือหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่ง
สะดวกและเรียกใชข้อ้มลูร่วมกนัไดง่้ายขึน ตวัอย่างเช่น การซือสินคา้ของลูกคา้จากฝ่ายขายสินคา้
สามารถทีจะใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบยอดขายสินคา้และตรวจสอบสินคา้คงเหลือประจาํวนัได ้เพือนาํ
ขอ้มลูการขายสินคา้ไปใชใ้นการพฒันาแผนการตลาดทีมีประสิทธิภาพได ้  

 ลดความซําซ้อนของข้อมล ู (Reduce Data Redundancy)  
เนืองจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลมีลกัษณะการเก็บข้อมูลชุดเดียวกนัทีมี 

ความสมัพนัธก์นัรวมไวด้ว้ยกนั จึงทาํใหก้ารจดัการขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูทาํไดง่้ายขึน โดยการ
จดัเก็บรวบรวมขอ้มลูไวใ้นทีเดียวกนัทาํใหล้ดความซาํซอ้นของขอ้มลูในฐานขอ้มลู ซึงแต่ละฝ่ายใ



 - 105 - 

หน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มลูหรือสารสนเทศและเรียกใชข้อ้มลูทีตอ้งการจากระบบฐานขอ้มูลได้
สะดวกขึนและไม่สินเปลืองเนือทีทีตอ้งจดัเก็บขอ้มลูทีซาํซอ้นอยา่งเช่นระบบแฟ้มขอ้มลู 

 ข้อมลมคีวามถกต้องมากขึน ู ู (Improved Data Integrity)  
ในระบบฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะการเก็บกลุ่มของข้อมูลที มี

ความสัมพนัธ์กนัรวมไวใ้นทีเดียวกัน หากมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลนัน ๆ ก็จะ
สามารถทาํไดส้ะดวกขึน ซึงจะทาํใหข้อ้มลูทีมีการปรับปรุงเปลียนแปลงมีความถกูตอ้งมากขึน 

 เพมิความปลอดภัยให้กบัข้อมล ู (Increased Security) 
เนืองจากการจดัการขอ้มลูในลกัษณะการจดัเก็บกลุ่มของขอ้มลูทีมีความสมัพนัธก์นัรวมไว้

ในระบบฐานขอ้มลูเดียวกนั ทาํใหผู้ดู้แลระบบสามารถควบคุมและกาํหนดการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูไดอ้ยา่งรัดกุมขึน โดยการกาํหนดสิทธิหรืออนุญาตให้ผูใ้ชที้ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปใช้
ข้อมูลตามสิทธิทีรับอนุญาตนัน ซึงผูใ้ช้จะเข้าสู่ระบบได้ต้องใช้ชือบัญชีผูใ้ช้ และรหัสผ่าน 
Password ในการเขา้สู่ระบบเพือการเขา้ถึงขอ้มลูเฉพาะทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัผูใ้ช ้จึงจะมีสิทธิใชง้าน
เมนูต่าง ๆ ตามสิทธิทีไดก้าํหนดไวใ้นระบบนัน ๆ  ตวัอย่างเช่น ฝ่ายขายสินคา้สามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูการขายสินคา้ได ้แต่ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูดา้นการเงินของฝ่ายบญัชีได ้

 มคีวามเป็นอสิระของข้อมล ู (Data Independency) 
การใชข้อ้มูลร่วมกนัไม่เฉพาะแต่โปรแกรมทีเขียนขึนมาใชจ้ดัการขอ้มูลทีมีอยู่ในระบบ 

ฐานขอ้มลูเท่านนั แต่ยงัใชข้อ้มลูเรืองเดียวกนักบัโปรแกรมทีเขียนขึนใหม่ไดด้ว้ย ซึงโครงสร้างของ
แฟ้มขอ้มูลจะไม่ขึนอยู่กบัโปรแกรมประยุกต์ เนืองจากการจดัเก็บขอ้มูลหรือการปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้มูลในโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล ไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขโปรแกรมประยุกต์ที
เรียกใช้งาน จึงทาํให้เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูลทีจะทาํการจัดเก็บข้อมูลในโครงสร้างของ
แฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมประยกุต ์โดยในปัจจุบนัจะมีระบบจดัการฐานขอ้มูลทีไดรั้บความสนใจ
จากผูค้วบคุมดูแลระบบเพือนาํไปจดัการฐานขอ้มูลในระบบ ซึงปัจจุบนัมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น 
โปรแกรม Dbase โปรแกรม Access โปรแกรม SQL และโปรแกรม Oracle เป็นตน้ 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีไดก้ล่าวถึงการจดัการขอ้มลู ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ (1) การจดัการ
ขอ้มลูเป็นหนึงในองค์ประกอบหลกัทีสาํคญัในการบริหารจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาํเร็จต่อไปในอนาคต ซึงการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองค์การนัน บุคลากร
หรือผูบ้ริหารทุกระดบัควรให้ความสาํคญัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็นอย่างยิง
เพือนาํมาใชส้นบัสนุนการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง และสามารถนาํขอ้มลูหรือสารสนเทศที
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป (2) การจัดการข้อมูลจะมีวตัถุประสงค์หลกัทีสําคัญ 4 
ประการ ไดแ้ก่ การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูใหส้ามารถนาํกลบัมาใชใ้นภายหลงัได ้การจดัการขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบทีสามารถเรียกใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้มีความ
ถกูตอ้ง สมบูรณ์และทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมทงัการรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัขอ้มูลจากผู ้
ไม่หวงัดีทีลกัลอบเขา้มาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมไปถึงการป้องกนัขอ้มลูจากเหตุการณ์ทีเกิดขึน
โดยไม่คาดคิดทีส่งผลกระทบทาํให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศเสียหายและทาํให้ระบบสารสนเทศใช้
งานไม่ไดอี้กดว้ย (3) หน่วยของขอ้มูลแบ่งเป็น 6 หน่วย ไดแ้ก่ บิต ไบต์/ตวัอกัษร ฟิลด์/เขตขอ้มูล 
เรคคอร์ด/ระเบียน ไฟล/์แฟ้ม และฐานขอ้มูล (4) ชนิดของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยชนิด
ขอ้มลูต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าตรรกะ จาํนวนเต็ม จาํนวนจริง ตวัอกัษร สายอกัขระ วนัทีและเวลา และไบ
นารี (5) แฟ้มขอ้มลูคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ แฟ้มหลกั และแฟ้มรายการ
เปลียนแปลง (6) การประมวลผลขอ้มูลคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประมวลผล
แบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทันที (7) การจดัโครงสร้างแฟ้มข้อมูลสามารถจาํแนกตาม
ลกัษณะของการจดัเก็บและการเขา้ถึงขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ แฟ้ม
ลาํดับ แฟ้มสุ่ม แฟ้มดรรชนี และแฟ้มลาํดับดรรชนี (8) แฟ้มในระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แฟ้มโปรแกรม และแฟ้มข้อมูล โดยทีแฟ้มโปรแกรมสามารถสร้าง
แฟ้มขอ้มูลทีมีส่วนขยาย หรือนามสกุลทีแตกต่างกนัไป (9) ระบบแฟ้มข้อมูลมีข้อดี ไดแ้ก่ การ
ประมวลผลข้อมูลทีรวดเร็ว มีต้นทุนการใช้งานตาํ แต่การจัดเก็บข้อมูลในลกัษณะของระบบ
แฟ้มขอ้มลูอาจจะมีขอ้เสียทีเกิดขึนได ้เช่น ขอ้มลูมีความซาํซอ้น ขอ้มลูขาดความสอดคลอ้งกนั และ
ขอ้มลูขาดความปลอดภยั เป็นตน้ ในส่วนระบบฐานขอ้มูลจะมีขอ้ดีทีเกิดขึน ไดแ้ก่ มีการใชข้อ้มูล
ร่วมกนั  ลดความซาํซอ้นของขอ้มลู  และมีความเป็นอิสระของขอ้มลู เป็นตน้ 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี5 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. การจดัการขอ้มลูมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
2. การจดัการขอ้มลูมีวตัถุประสงคห์ลกัทีสาํคญัอยา่งไร จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
3. หน่วยของขอ้มลูคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยกีหน่วย อะไรบา้ง จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
4. การจดัโครงสร้างแฟ้มขอ้มลูสามารถจาํแนกตามลกัษณะของการจดัเก็บและการ 
 เขา้ถึงขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์ไดกี้ประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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5. จงเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้จาํกดัระหว่างระบบแฟ้มขอ้มลูและระบบฐานขอ้มลูมา 
 พอโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดเป็นนามสุกลหรือส่วนขยายของแฟ้มโปรแกรม 

ก. .TXT 
ข. .XLS 
ค. .AVI 
ง. .COM 
จ. .RAR 

2. “ไอทีกบัแนวโนม้โลก” จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นชนิดของขอ้มลูในขอ้ใด 
ก. ค่าตรรกะ 
ข. จาํนวนเต็ม 
ค. ตวัอกัษร 
ง. สายอกัขระ 
จ. จาํนวนจริง 

3. ขอ้ใดเป็นการเรียงลาํดบัหน่วยของขอ้มลูจากขนาดเลก็ไปขนาดใหญ่ 
ก. ฐานขอ้มลู ไบต ์ฟิลด ์เรคคอร์ด ไฟล ์และ บิต 
ข. บิต ไบต ์ฟิลด ์เรคคอร์ด ฐานขอ้มลู และไฟล ์
ค. บิต ไบต ์เรคคอร์ด ฟิลด ์ไฟล ์และฐานขอ้มลู 
ง. ไบต ์บิต ฟิลด ์เรคคอร์ด ไฟล ์และฐานขอ้มลู 
จ. บิต ไบต ์ฟิลด ์เรคคอร์ด ไฟล ์และฐานขอ้มลู 

4. ขอ้ใดเป็นหนา้ทีหลกัของระบบจดัการฐานขอ้มลู (DBMS) 
ก. จดัทาํการสาํรองขอ้มลู 
ข. การควบคุมความปลอดภยัขอ้มลู 
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ค. กาํหนดโครงสร้างขอ้มลู 
ง. การจดัทาํพจนานุกรม 
จ. การบนัทึกขอ้มลู 

5. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ดีในการจดัเก็บขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู 
ก. การใชข้อ้มลูร่วมกนั 
ข. ลดความซาํซอ้นของขอ้มลู 
ค. ขอ้มลูแยกอิสระต่อกนั 
ง. ขอ้มลูมีความถกูตอ้งมากขึน 
จ. เพิมความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลู 

 
ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. การจองตวัชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลขอ้มลูเป็น 
 2. จะใชก้ารเขา้ถึงขอ้มลูแบบ Sequential Access ทีใชก้บั 
Magnetic Tape เป็นแฟ้มทีประหยดั ใชไ้ดดี้กบัการเขา้ถึงขอ้มูล 
ปริมาณมาก  หรือทังแฟ้ม แต่การจะเ ข้า ถึงระ เบียนแบ บ
เฉพาะเจาะจงจะใชเ้วลามาก 
 3.  แฟ้มขอ้มลูนกัศึกษาจะใชร้หัสประจาํตวันักศึกษาใน
การระบุระเบียนขอ้มลูนกัศึกษา  
 4.  ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล การจัดข้อมูล  การ
ปรับปรุงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน
ขอ้มลู 
 5. จะมีขอ้ดีทีเกิดขึน คือ มีการใชข้อ้มูลร่วมกนั ลดความ
ซาํซอ้นของขอ้มลู และมีความเป็นอิสระของขอ้มลู เป็นตน้ 
 
 

ก. ระบบฐานขอ้มลู 
ข. แบบทนัที 
ค. คียห์ลกั 
ง. แฟ้มลาํดบั 
จ.วตัถุประสงคใ์นการจดัการขอ้มลู 

 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี6 
ระบบสารสนเทศ 2 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 6 ระบบสารสนเทศ 

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
บทบาทความสาํคญัของระบบสารสนเทศ 
คุณลกัษณะของสารสนเทศยคุปัจจุบนัและในอนาคต 
ประโยชนข์องระบบสารสนเทศ 
ระดบัของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายประเด็นระบบสารสนเทศได ้
2. อธิบายส่วนประกอบของระบบสารสนเทศได ้
3. อธิบายคุณลกัษณะของสารสนเทศยคุปัจจุบนัและในอนาคตได ้
4. อธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศได ้
5. อธิบายระดบัของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศได ้
6. อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 
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5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัเพือการประยุกต์ใชง้านโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง- 
ถูกตอ้ง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักรรมกิจต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี6 
ระบบสารสนเทศ 

 
 เนืองจากในปัจจุบนัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีความสาํคญัและความจาํเป็นอย่างมาก
เมือนาํระบบสารสนเทศไปประยกุตใ์ชง้านในหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์าร โดยจะนาํไปใชจ้ดัการ
ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลและการบริหารจดัการฐานขอ้มูลให้มีรูปแบบและวิธีการทีจะนาํขอ้มูล
สารสนเทศไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานขององค์การ ซึงจะทาํให้การดาํเนินงาน
ทงัภายในและภายองคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยงิขึน 
 
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
  ปัจจุบันเป็นยุคสังคมสารสนเทศทีมีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใชง้านในการ
จัดการข้อมูลข่าวสารเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดาํเนินงานขององคก์าร โดยระบบสารสนเทศจะมีองค์ประกอบหลกัทีสาํคญัประกอบดว้ย 5 ส่วน 
คือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลข่าวสาร ผูใ้ช ้และขนัตอนการปฏิบติังาน 
โดยจะมีกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ส่วน คือ ส่วน
นาํเขา้ขอ้มลูข่าวสาร ส่วนประมวลผล และส่วนแสดงผลลพัธ์ ซึงขอ้มูลข่าวสารจะเป็นวตัถุดิบของ
ระบบสารสนเทศในส่วนขอ้มลูนาํเขา้ เพือใชใ้นการประมวลผลดว้ยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ 
แลว้จะไดส้ารสนเทศทีเป็นผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากการประมวลผลของระบบสารสนเทศ ซึงใน
กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศจะมีการส่งขอ้มลูยอ้นกลบัเพือใชต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ของข้อมูลและทําการประเมินผลข้อมูลยอ้นกลับภายในระบบสารสนเทศนัน เพือนําข้อมูล
สารสนเทศยอ้นกลบัไปใชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารต่อไปในอนาคต 

 
 

บทบาทสําคญัของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ใชใ้น
การวางแผน กาํกบัดูแล ควบคุม และสนบัสนุนการตดัสินใจในการทาํงานดา้นต่าง ๆ ขององค์การ 
โดยอาศยักระบวนการทาํงานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศมาช่วยจัดการสารสนเทศ เช่น การ
รวบรวม การจดัเก็บขอ้มลู ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ เพือใชส้นับสนุนการตดัสินใจและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบนัและอนาคต  ซึงบทบาทสาํคัญของระบบ
สารสนเทศเป็นปัจจยัสาํคญัในการนาํระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ 
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ขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยงิการนาํไปประยกุตใ์ชง้านทางดา้นธุรกิจ เช่น การแข่งขนัทางการคา้
และบริการ การขยายภาคีทางการคา้และบริการ และความทา้ทายของเศรษฐกิจระดบัโลก รวมไปถึง
ความกา้วลาํของเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุปัจจุบนัและอนาคตอีกดว้ย 
 
คณลักษณะของสารสนเทศในยคปัจจบันและอนาคตุ ุ ุ  
 เนืองจากในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิงสําคัญทีจะนําไปประยุกต์ใช้งานในการ
วางแผนกุลยทุธ์ในการดาํเนินการขององค์การ เพือนาํมาใชส้นับสนุนการตดัสินใจในการทาํงาน
ดา้นต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกองคก์าร โดยทีสารสนเทศทีดีตอ้งมีคุณภาพทีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
และบุคลากรทุกระดับสามารถนาํสารสนเทศไปประยุกต์ใชใ้นการติดสินใจเรืองต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตได ้ทงันีคุณลกัษณะของสารสนเทศทีดีมีคุณภาพจะตอ้งนาํไปใช้
สนบัสนุนในการตดัสินใจในการดาํเนินงานในเรืองต่าง ๆ ขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ซึงสารสนเทศจะตอ้งมีคุณลกัษณะสาํคญั ๆ ดงันี  
 

1. ถกูตอ้งแม่นยาํ ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งไม่มีขอ้ผดิพลาดทางดา้นเนือหาสาระ ซึงจะตอ้ง
มีการปรับปรุงขอ้มลูสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. สมบูรณ์ครบถว้น ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งคลอบคลุมเนือหาสาระทีสาํคญัในทุกๆ เรือง
ทีตอ้งการจะนาํไปประยกุตใ์ชง้านในองคก์าร 

3. เขา้ใจง่าย ขอ้มลูสารสนจะตอ้งมีเนือหาสาระทีเขา้ใจง่าย และกระชบัชดัเจน 
4. ทันต่อเวลา  ผูใ้ช้ทุกกลุ่มหรือทุกระดับสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็ว

ทนัเวลาทีตอ้งการจะนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานภายในองคก์าร 
5. เชือถือได ้ ขอ้มลูสารสนเทศทีจะนาํไปใชง้านจะตอ้งตรวจสอบแหล่งทีมาของขอ้มลูทีทาํ

การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศนนั เพือความน่าเชือถือของขอ้มลูสารสนเทศทีจะนาํใชง้าน 
6. คุ ้มราคา ข้อมูลสารสนเทศจะต้องคุ้มค่าในการลงทุนภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของ

องค์การ เพือความคุม้ค่าคุม้ราคาในการลงทุนระบบสารสนเทศทีจะนาํมาประยุกต์ใช้งานในยุค
ปัจจุบนัและอนาคต 

7. ตรวจสอบได ้ขอ้มลูสารสนเทศทีนาํมาใชง้านตอ้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือหาสาระและแหล่งทีมาทีจะใชใ้นการอา้งอิงได ้

8. ยดืหยุน่ ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งมีระบบในการคน้หาเนือหาสาระทียืดหยุ่นใชง้านง่าย 
และสะดวก 



 - 117 - 

9. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งมีความสมัพนัธก์บัเรืองหรือเนือหา
สาระทีตอ้งการจะนาํไปประยกุตใ์ชง้านได ้

10. สะดวกในการเขา้ถึง ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งมีระบบทีสามารถใชใ้นการเขา้ถึงเนือหา
สาระไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

11. ปลอดภยั ขอ้มลูสารสนเทศจะตอ้งมีระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศทีมีความปลอดภยั
เพือป้องกนัรักษาขอ้มลูสารสนเทศทีรัดกุม โดยจะอนุญาตเฉพาะบุคคลทีมีสิทธิเขา้สู่ระบบและใน
การเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศเท่านนั 
 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ทีสาํคญั ๆ คือ ช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงาน ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการตดัสินใจ 
และช่วยเพิมคุณภาพในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซึงมีรายละเอียด ดงันี 
 

1. เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
องคก์าร เช่น ทุกหน่วยงานขององคก์ารอาจจะนาํระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการทาํงานทาํ
ใหก้ารทาํงานมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถผลิตงานไดป้ริมาณมาก พร้อมทงัรับส่งชินงานได้
ตามระยะเวลาทีกาํหนด ซึงจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิมยงิขึน 

2. เพือช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ เช่น ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ทางธุรกิจในยคุปัจจุบนัและอนาคต  

3. เพือช่วยส่งเสริมสนับสนุนต่อการตดัสินใจ เช่น ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดับใช ้
ส่งเสริมสนบัสนุนในการตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ในการดาํเนินงานขององคก์าร             

4. เพือช่วยเพิมคุณภาพและมาตรฐานต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ผูใ้ชง้านทุกระดบัจะ
มีการพัฒนาการทํางานของตนเองโดยอาศัยระบบมาช่วยในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนั จึงทาํใหคุ้ณภาพและมาตรฐานต่อการดาํเนินงานในชีวิตประจาํวนัมากยงิขึน  
 
ระดับของผ้ใช้ระบบสารสนเทศู  
 ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศประกอบดว้ย 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดับกลาง 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ และบุคลากรระดบัปฏิบติัการ ซึงสามารถจาํแนกตามระดบัในการดาํเนินงานได้
ดงันี 
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1.  ผูบ้ริหารระดบัสูง (Senior Managers) ทาํหน้าทีวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและตดัสินใจ
ในเรืองการดาํเนินการต่าง ๆ ทีสาํคญั ๆ ทงัภายในและภายนอกองค์การ โดยระบบสารสนเทศที
ผูบ้ริหารระดบัสูงนาํมาประยกุตใ์ชง้าน เช่น EIS ES และ AI เป็นตน้ 

2.  ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) ทาํหน้าทีการบริหารจัดการและตรวจสอบ
ควบคุมตดัสินใจการบริหารงานเพือนาํสารสนเทศมาวิเคราะห์รายงานสรุปในระดบับริหารจดัการ 
โดยระบบสารสนเทศทีผูบ้ริหารระดบักลางนาํมาประยกุตใ์ชง้าน เช่น DSS และEIS เป็นตน้ 

3.  ผูบ้ริหารระดับต้น (Operational managers) ทาํหน้าทีกาํกับดูแล และควบคุมการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน โดยระบบสารสนเทศทีผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการนาํมาประยุกต์ใชง้าน
เพือนาํขอ้มลูมาประมวลผลและสรุปเป็นความรู้ใหม่ เพือเป็นรายงานสรุปทีจดัทาํขึนเพือนาํเสนอ
ผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป เช่น MIS และ DSS เป็นตน้ 

4.  บุคลากรระดับปฏิบัติงาน (Workers) ทําหน้าทีปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมและ
ควบคุมรายการขอ้มลูประจาํวนัโดยระบบสารสนเทศทีผูป้ฏิบติังานนาํมาประยุกต์ใชง้าน เช่น TPS 
หรือ DPS และPOS ในขณะทีระบบสารสนเทศทีนาํมาช่วยผูใ้ชง้านทุกระดบัเพือส่งเสริมสนับสนุน
การดาํเนินงานภายในสาํนกังานขององคก์าร เช่น OIS หรือ OAS ซึงเป็นระบบสาํนกังานอตัโนมติัที
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ซึงจะมีระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งใน
การนาํไปใชง้านในสาํนักงาน เช่น ระบบจดัการเอกสาร  ระบบการจัดการข่าวสาร  ระบบการ
ทาํงานร่วมกันแบบประชุมทางไกล  ระบบการประมวลภาพ  และระบบการจัดการสํานักงาน     
เป็นตน้ 
 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 ในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศจะมีความสัมพนัธ์กนักับประเภทของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ  ทังนีระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภทหรือหลายรูปแบบ โดยทีขึนอยู่ก ับ
ลักษณะการดําเนินการและระดับของผูใ้ช้ในแต่ละกลุ่ม โดยทีการนําระบบสารสนเทศมา
ประยกุตใ์ชง้านทงัภายในและภายนอกหน่วยงานต่าง ๆ จะมีวตัถุประสงค์ในการนาํมาประยุกต์ใช้
งานทีแตกต่างกันไป เช่น เพือใชว้างแผนกลยุทธ์ การบริหารจดัการและส่งเสริมสนับสนุนการ
ตดัสินใจในดา้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ทังนีบุคลากรทีมีส่วนเกียวขอ้งทุกระดับทุกกลุ่มจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจําเป็นในหลาย ๆ ด้าน หากนําระบบสารสนเทศหรือ
สารสนเทศทีไดจ้ากระบบไปใชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ขององค์การ เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
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การทาํงาน และช่วยเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการดาํเนินงานขององค์การในอนาคต
ต่อไป  

โดยทวัไปแลว้ ระบบสารสนเทศจะประกอบดว้ย 6 ประเภท คือ ระบบการประมวลผล-
ธุรกรรม(TPS) ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ(MIS) ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (DSS) ระบบ
สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร(EIS) ระบบผูเ้ชียวชาญ(ES) และระบบจดัการความรู้(KMS) ซึงสามารถ
จาํแนกตามประเภทและลกัษณะการดาํเนินงานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศได ้ดงันี 

 
1.  ระบบการประมวลผลธรกรรมุ ข้อมลประจาํวนัู   (Transaction Processing Systems:- 

TPS) 
 ระบบ TPS เป็นระบบสารสนเทศทีเป็นแหล่งขอ้มูลพืนฐานให้กบัระบบอืน ๆ ในการ
ดาํเนินธุรกิจขององคก์าร โดยระบบ TPS จะมีการประมวลผลขอ้มลูสารสนเทศทีรวดเร็ว ประหยดั
ค่าใชจ่้ายซึงลดค่าใช้จ่ายในส่วนทีไม่จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ โดยหน้าทีการทาํงานของระบบ 
TPS จะมีหนา้ทีเก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศพืนฐานในระบบแฟ้มขอ้มูลหรือระบบฐานขอ้มูลใน
แต่ละวนั นอกจากนีระบบ TPS จะมีลกัษณะการดาํเนินงานโดยรับข้อมูลจากบุคลากรระดับ
ปฏิบติังาน (Workers) เพือนาํขอ้มูลสารสนเทศทีไดม้าประมวลผลธุรกรรมขอ้มูลประจาํวนัและ
นาํไปจดัการขนัตน้ในระบบสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูสารสนเทศต่อการปฏิบติังานประจาํวนั
อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบการสังซือสินคา้ ระบบควบคุมการผลิต และ
ระบบการเงินและบญัชี เป็นตน้ 

 
2. ระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ (Management Information System: MIS) 

 ระบบ MIS เป็นระบบสารสนเทศทีอาศยัขอ้มูลพืนฐานทีไดจ้ากระบบ TPS โดยนาํมาใช้
ประมวลผลและสรุปผลสารสนเทศจากระบบแฟ้มขอ้มูลหรือระบบฐานขอ้มูล เพือจดัการขอ้มูล
หรือสารสนเทศต่าง ๆ สาํหรับตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารทุกระดบั เพือนาํไปใชใ้น
กาํกบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์หรือกลวิธี และสนับสนุนการ
ตดัสินใจ นอกจากนีระบบ MIS จะทาํหน้าทีรายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ทีนาํเสนอในรูปแบบของ
ตารางสรุปจาํนวนขอ้มลู หรือแผนภูมิเปรียบเทียบขอ้มลู จึงทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถใชง้าน
ไดง่้ายและสะดวกขึน อีกทงัผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถทาํความเขา้ใจในรูปแบบการใชร้ะบบ MIS 
ไดด้ว้ยตนเอง โดยทวัไปแลว้ระบบ MIS สามารถจาํแนกตามภาระงานในการจดัทาํรายงานสรุปใน
รูปแบบต่าง ๆ ในองคก์ารและตามระดบัของการจดัการได ้4 ประเภท ดงันี   
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2.1 รายงานทีจัดทําตามระยะเวลาทีกําหนด (Periodic Reports) เป็นรายงานทีจดัทาํขึน
ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ ซึงอาจเป็นรายงานทีจดัทาํขึนในแต่ละวนั แต่ละสัปดาห์ แต่ละ
เดือนหรือแต่ละปี เช่น รายงานการชาํระเงินใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ รายงานยอดจาํหน่ายสินคา้ใน
แต่ละวนัของพนกังาน  
              2.2 รายงานสรป ุ (Summarized Reports) เป็นรายงานทีจดัทาํเพือสรุปการดาํเนินการโดย
ภาพรวม  โดยปกติจะนาํเสนอในรูปแบบของตารางสรุปจาํนวนขอ้มูลและแผนภูมิเปรียบเทียบ
ขอ้มลู 
              2.3 รายงานทีจัดทําตามเงือนไขเฉพาะเจาะจง (Exception Reports) เป็นรายงานทีจดัทาํ
ตามเงือนไขพิเศษไม่อยู่ในเกณฑ์การจดัทาํรายงานตามปกติ  มีวตัถุประสงค์เพือให้ผูบ้ริหารทุก
ระดับไดใ้ชส้ารสนเทศสาํหรับการตดัสินใจอย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น สารสนเทศทีแสดงถึง
ผูส้มคัรสอบบรรจุครูผูช่้วยทีสอบไดค้ะแนนตามเกณฑที์กาํหนดไวซึ้งตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่ตาํกว่
ร้อยละ 60 ในทุกรายวิชา หรือสารสนเทศทีแสดงถึงรายชือนักศึกษาทีสอบผ่าน Exit Exam ครังที 1 
ประจาํปีการศึกษา 2557 ในทุกรายวิชา 

2.4 รายงานทีจัดทําตามความต้องการของผ้บริหารทกระดับู ุ  (Demand Reports) เป็น
รายงานทีมีลกัษณะตรงขา้มกบัรายงานทีจดัทาํตามระยะเวลาทีกาํหนด ซึงรายงานจะกระทาํตาม
เวลาอย่างต่อเนืองในขณะที Demand Reports จะจดัทาํขึนเมือผูบ้ริหารมีความตอ้งการในรายงาน
สรุปเท่านัน ตวัอย่างเช่น สรุปรายชือนักศึกษาและจาํนวนเกรดติด I ภาคเรียนที 2/2556 โดยแจง้
นกัศึกษาติด I เพือใหน้กัศึกษายนืคาํร้องขอแก ้I ต่ออาจารยผ์ูส้อนภายในวนัเวลาทีกาํหนด และช่วย
ในการตรวจสอบและติดตามนกัศึกษาติด I เพือมาดาํเนินการแก ้I ตามระยะเวลาทีกาํหนดไว ้
 

3. ระบบสนับสนนการตดัสินใจุ  (Decision Support Systems: DSS) 
ระบบ DSS เป็นระบบสารสนเทศทีเป็นการทาํงานแบบกึงโครงสร้างหรือแบบไม่มี

โครงสร้างทีแน่นอนทีนําข้อมูลจากระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินการขององคก์าร  โดยระบบ DSS จะช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจและ
การแกปั้ญหาสาํหรับผูบ้ริหารทุกระดบัทีตอ้งการนาํสารสนเทศทีไดจ้ากระบบไปใชใ้นการบริหาร
จดัการและวางแผนกลยุทธ์เพือสนับสนุนการตดัสินใจและการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการ
ดาํเนินงานขององค์การ โดยผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ จะสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในการ
แกปั้ญหาและใชใ้นการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ได ้นอกจากนีในปัจจุบนัยงัมีการออกแบบระบบ 
DSS ในลกัษณะทีโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัทีเพือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจไดท้นัเวลา  
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4. ระบบสารสนเทศสําหรับผ้บริหารระดับสงู ู  (Executive Information Systems: EIS / 
Executive Support Systems: ESS) 

 ระบบ ESS เป็นระบบสารสนเทศทีช่วยสนับสนุนการตดัสินใจสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
โดยเฉพาะ เพือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนกลยทุธใ์นระดบันโยบายขององคก์าร ซึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทังภายในและภายนอก
องค์การไดด้ว้ย โดยระบบ ESS จะนาํขอ้มูลจากรายงาน ตาราง และแผนภูมิมาวิเคราะห์เพือช่วย
สรุปสารสนเทศให้ผู ้บริหารระดับสูงได้เข้าใจง่ายและช่วยประหยดัเวลาในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลขอ้มลูเพือเป็นสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจและการบริหารจดัการในองค์การโดยนาํ
สารสนเทศไปใชไ้ดง่้ายและรวดเร็วขึนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ระบบมีความคล่องตัวและ
ยดืหยุน่สูงในการวางแผนกลยทุธใ์นระดบันโยบาย อีกทงัทาํใหร้ะบบใชง้านไดง่้าย และตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา 

 
5. ระบบผ้เชียวชาญู  (Expert Systems: ES) หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial -

Intelligence: AI) 
 ระบบ ES หรือAI เป็นระบบผูเ้ชียวชาญทีเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรู้ซึงจะมีกระบวนการในการรวบรวม จัดเก็บความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการ
ดาํเนินงานต่าง ๆ ของผูเ้ชียวชาญทีมีการสังสมความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาอย่าง
ต่อเนืองยาวนานหลายสิบปีอย่างเป็นระบบเพือนาํมาพฒันานวตักรรมทีสามารถเลียนแบบการ
ทาํงานของมนุษยห์รือปฏิบติังานเหมือนกบัมนุษยเ์พือช่วยใหค้าํแนะนาํและหาขอ้สรุปในการแกไ้ข
ปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร โดยระบบ ES หรือAI จะโตต้อบกบัผูใ้ชง้านเมือตอ้งการ
ใชง้านระบบเพือช่วยแกปั้ญหาหรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ในการดาํเนินงานขององค์การ จึงทาํให้
ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดี้ยงิขึน 

ยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบ ES และ AI ซึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทีมีระบบ
ฐานความรู้ทีมีกระบวนการจดัการความรู้ในลกัษณะการทาํงานทีมีส่วนติดต่อประสานงานกบัผูใ้ช้
ทีเป็นซอฟต์แวร์ทีช่วยในการสนทนาหรือสือสารกับผูใ้ช้ เมือผูใ้ช้งานต้องการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศจากฐานความรู้ของระบบผูเ้ชียวชาญ ซึงระบบจะมีกลไกลอนุมานคาํถามทีช่วยให้
คาํแนะนาํและหาขอ้สรุปในการแกไ้ขปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้โดยระบบจะมีการเชือง
โยงกบัฐานความรู้ทีมีการรวบรวม จดัเก็บความรู้ในลกัษณะกลุ่มของขอ้เท็จจริงซึงมีความสัมพนัธ์
กนัระหว่างขอ้เท็จจริงทีเป็นความรู้เพือนาํมาเปรียบเทียบเชือมโยงกบัความรู้อืน ๆ เพือวิเคราะห์



 - 122 - 

ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศทีทาํให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาและ
ช่วยในการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ชใ้นองคก์ารต่อไป 
 

6. ระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) 
 ระบบ KMS เป็นระบบการจดัการความรู้ทีใชก้ระบวนการปฏิบติังานทางคอมพิวเตอร์มา
ใชจ้ดัเก็บ รวบรวมความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทีอยูใ่นใจของแต่ละคนหรือการปฏิบติังานของ
แต่ละฝ่ายงาน รวมทงัการรวบรวม และประมวลผลความรู้ทีชดัเจนทีไดจ้ากหนังสือ ตาํรา คู่มือ 
เอกสารในองคก์ารอย่างเป็นระบบซึงจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพือนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ใน
การจดัการกลยุทธ์การบริหารจัดการและทาํการตดัสินใจให้กบัผูใ้ช้ อีกทงัเพือพฒันาระบบการ
จดัการความรู้ทีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารต่อไป 
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บทสรปุ  
 
ในบทนีไดก้ล่าวถึงระบบสารสนเทศ ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ (1) ระบบ

สารสนเทศคอมพิวเตอร์มีบทบาทสาํคญัอย่างมาก หากนาํระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใชง้านใน
หน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิงนาํไปใชใ้นการจดัการขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล
และการบริหารจดัการฐานข้อมูลให้มีรูปแบบและวิธีการทีจะนําข้อมูลสารสนเทศไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานขององค์การ ซึงจะทาํให้การทาํงานทังภายในและภายนอก
องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิงขึน (2)ระบบสารสนเทศ มีส่วนประกอบหลกั 4 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนนาํเขา้ขอ้มูล  ส่วนประมวลผลขอ้มูล ส่วนแสดงผลลพัธ์ และส่วนป้อนกลบั (3) 
คุณลักษณะของสารสนเทศทีดีมีคุณภาพจะต้องนําไปใช้สนับสนุนในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานในเรืองต่าง ๆ ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
สารสนเทศจะต้องมีคุณลกัษณะสําคัญหลกั ๆ ได้แก่ ถูกต้องแม่นยาํ สมบูรณ์ครบถว้น ทันต่อ
เวลา  และเชือถือได้ เป็นต้น (4)ระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์ทีสําคัญ ๆ ได้แก่ ช่วยเพิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ 
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการตดัสินใจ และช่วยเพิมคุณภาพในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั (5)ผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
และบุคลากรระดับปฏิบัติการ (6)ระบบสารสนเทศ จะแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ระบบการ
ประมวลผลธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร ระบบผูเ้ชียวชาญ และระบบการจดัการความรู้ เป็นตน้ 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี6 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศมีส่วนประกอบทีสาํคญักีส่วน อะไรบา้ง  
 จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
2. คุณลกัษณะของสารสนเทศในยคุปัจจุบนัและอนาคตมีความสาํคญัอยา่งไร 
 จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
3. ระดบัผูใ้ชข้องระบบสารสนเทศมีกีส่วน อะไรบา้ง จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
4. บทบาทความสาํคญัและประโยชน์ของระบบสารสนเทศ จงอธิบายมาโดยสงัเขป  
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5. ระบบสารสนเทศสามารถจาํแนกตามประเภทและลกัษณะการดาํเนินงานต่าง ๆ ใน 
 องคก์ารไดกี้ประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดเป็นหนา้ทีหลกัของผูบ้ริหารระดบัสูงในการใชร้ะบบสารสนเทศดาํเนินงานในองคก์าร 

ก. ควบคุมการปฏิบติังาน 
ข. บริหารจดัการ 
ค. วางแผนกลยทุธ ์
ง. ปฏิบติังาน 
จ. ไม่มีขอ้ถกู 

2. “ระบบสารสนเทศทีช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ เพือช่วยใน
การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบายขององค์การ ซึงผูบ้ริหารระดบัสูง
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทังภายในและภายนอกองค์การได้ด้วย”        
จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นประเภทของระบบสารสนเทศในขอ้ใด 

ก. TPS 
ข. MIS 
ค. DSS 
ง. EIS 
จ. DPS 

3. “ระบบสารสนเทศทีอาศยัขอ้มลูพืนฐานทีไดจ้ากระบบ TPS โดยนาํมาใชป้ระมวลผลและสรุปผล
สารสนเทศจากระบบแฟ้มข้อมูลหรือระบบฐานขอ้มูล เพือจดัการข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ 
สาํหรับตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารทุกระดบั” จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นประเภท
ของระบบสารสนเทศในขอ้ใด 

ก. TPS 
ข. MIS 
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ค. DSS 
ง. EIS 
จ. DPS 

4. ขอ้ใดเป็นระบบสารสนเทศทีนาํมาช่วยผูใ้ชง้านทุกระดบัเพือส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินงาน
ภายในสาํนกังานขององคก์าร 

ก. TPS 
ข. MIS 
ค. DSS 
ง. EIS 
จ. OAS 

5. ขอ้ใดเป็นระบบสารสนเทศทีผูบ้ริหารระดบัสูงนาํมาประยกุตใ์ชง้านเพือวางแผนกลยทุธร์ะยะยาว
และตดัสินใจในเรืองการดาํเนินการต่าง ๆ ทีสาํคญั ๆ ทงัภายในและภายนอกองคก์ารทงัหมด  

ก. TPS, ES, EIS, DP, OAS 
ข. MIS, AI, DP, OIS, DSS 
ค. DSS, MIS, OIS, TPS, DP 
ง. EIS, ES, AI, MIS, DSS, 
จ. OAS, TPS, MIS, DSS, DP 

 
ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. ส่วนนาํเข้าขอ้มูล ส่วนประมวลผลขอ้มูล ส่วนแสดง
ผลลพัธ ์และส่วนผลสะทอ้นกลบั 
 2. ขอ้มลูมีสมบูรณ์ครบถว้น ทนัต่อเวลา และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการผูใ้ชง้าน เป็นตน้   
 3. ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบั
ตน้ และเจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการ 
 4. เป็นการนาํแนวคิดหรือหลกัการปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
มาพฒันานวตักรรมทีสามารถเลียนแบบการทาํงานของมนุษย์
หรือปฏิบัติงานเหมือนกับมนุษยเ์พือช่วยให้ค ําแนะนําและหา
ขอ้สรุปในการแกไ้ขปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร 
 5.  เป็นระบบการจัดการความรู้ทีใช้กระบวนการ

ก.ระดบัผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
ข. ระบบเคเอม็เอส 
ค. ระบบอีเอส 
ง. ส่วนประกอบหลกัของระบบ
สารสนเทศ 
จ. สารสนเทศทีดี 
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ปฏิบติังานทางคอมพิวเตอร์มาใชจ้ดัเก็บ รวบรวมความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ทีอยูใ่นใจของแต่ละคนหรือการปฏิบติังานของ
แต่ละฝ่ายงาน รวมทังการรวบรวม และประมวลผลความรู้ที
ชดัเจนทีไดจ้ากหนังสือ ตาํรา คู่มือ เอกสารในองค์การอย่างเป็น
ระบบซึงจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ เพือจะนาํไปประยุกต์ใชง้าน
ภายในองคก์ารต่อไป 
 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี7 
ระบบการสือสารข้อมล ู 4 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 7 ระบบการสือสารขอ้มลู 

การสือสารขอ้มลู 
องคป์ระกอบหลกัของการสือสารขอ้มลู 
ชนิดของสญัญาณขอ้มลูเกียวกบัการสือสารขอ้มลู   
โมเด็ม (Modem) อุปกรณ์ในการสือสารขอ้มลู 
การเชือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ยสายสือสาร 
ลกัษณะของการรับ-ส่งขอ้มลูโดยอาศยัการสือสารขอ้มลู  
ทิศทางในการรับ-ส่งขอ้มลูของการสือสารขอ้มลู 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือกสือนาํขอ้มลูทีใชใ้นการสือสารขอ้มลู 
สือนาํขอ้มลูทีใชใ้นการสือสารขอ้มลู  

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายความหมายของการสือสารขอ้มลูได ้
2. อธิบายองคป์ระกอบหลกัของการสือสารขอ้มลูได ้
3. อธิบายหนา้ทีของโมเด็มในระบบการสือสารขอ้มลูได ้
4. อธิบายการเชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์โดยสายสือสารได ้
5. อธิบายลกัษณะของการรับส่งขอ้มลูโดยอาศยัการสือสารขอ้มลูได ้
6. อธิบายและจาํแนกประเภททิศทางในการรับส่งสญัญาณในระบบการสือสารขอ้มลูได ้
7. อธิบายหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือกสือนาํขอ้มลูทีใชใ้นการสือสารขอ้มลูได ้
8. อธิบายสือนาํขอ้มลูทีใชใ้นระบบการสือสารขอ้มลูได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
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3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้
ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 

5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 
ถูกต้อง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6.  คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี7 
ระบบการสือสารข้อมลู  

 
ในยคุปัจจุบนัทีเป็นยคุโลกาภิวตัน์แห่งสารสนเทศ หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นยคุของสงัคมโลก

แห่งขอ้มลูข่าวสารทีอาศยัไอทีทาํใหเ้กิดการกระจ่ายขอ้มลูข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วซึงมีลกัษณะ
การกระจายแบบทุกทิศทุกทางและมีขอบเขตกวา้งขวางมากยงิขึน จึงทาํใหค้นทีอยูค่นละมุมโลกกนั
สามารถรับรู้ขอ้มลูข่าวสารไดท้นัทีโดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสือสารขอ้มูลระหว่างกนั
ไดง่้ายและรวดเร็ว และก่อใหเ้กิดการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนัมากยงิขึน 
 ในช่วงตน้ของการพฒันาระบบสือสารข้อมูลนัน ในอดีตจะมีรูปแบบการสือสารข้อมูล
ระหว่างคนทีอยูห่่างไกลกนัโดยอาศยัวิธีการต่าง ๆ เช่น สญัญาณไฟหรือควนั เสียง และส่งจดหมาย 
เป็นตน้ ซึงการสือสารขอ้มลูดว้ยวิธีการต่าง ๆ เหล่านนัมีขอ้จาํกดัเรืองระยะเวลา และปริมาณขอ้มูล
ข่าวสารทีรับส่งในการสือสารระหว่างกนั ซึงต่อมาไดมี้การคิดคน้เครืองโทรเลขและโทรศพัท์ขึน 
ซึงถือว่าเป็นตน้กาํเนิดของระบบการสือสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ในปัจจุบนั และต่อมาไดมี้การ
พฒันาเป็นระบบสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึน จึงทาํให้ทุกคนสามารถสือสาร
สารสนเทศและแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนัไดท้วัโลก  
 
การสือสารข้อมลู  
 การสือสารขอ้มลู (Data Communications) เป็นการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร
โดยอาศยัอุปกรณ์เทคโนโลยสืีอสารสารสนเทศต่าง ๆ ในการรับ-ส่งหรือโอนยา้ยขอ้มลูข่าวสารผา่น
ตวักลางหรือสือนาํขอ้มลูข่าวสารประเภทต่าง ๆ เพือใชใ้นการติดต่อสือสารระหว่างกนั 
  
องค์ประกอบหลักของการสือสารข้อมลู  
 การสือสารขอ้มลู มีองคป์ระกอบหลกัทีสาํคญั ๆ ดงันี 
 

1. ผูส่้งขอ้มลู 
2. ผูรั้บขอ้มลู 
3. ขอ้มลู 
4. สือกลาง 
5. โปรโตคอล 
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ผ้ส่งข้อมล ู ู (Sender) เป็นผูส่้งข่าวสารหรือจุดกาํเนิดขอ้มูล อาจจะเป็นอุปกรณ์สือสาร
ขอ้มูลทีใชส่้งขอ้มูล ซึงทาํหน้าทีสร้างข้อมูลหรือส่งขอ้มูลจากต้นทางไปยงัจุดหมายปลายทางที
ตอ้งการ โดยส่งขอ้มลูในรูปของสญัญาณหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

ผ้รับข้อมลู ู  (Receiver) เป็นผูรั้บข่าวสารทีอยูป่ลายทาง อาจจะเป็นอุปกรณ์สือสารขอ้มูลที
ใชรั้บขอ้มูล ซึงทาํหน้าทีรับขอ้มูลทีถูกส่งมาให้จากผูส่้งขอ้มูลตน้ทางเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
ภายหลงัได ้

ข้อมล ู (Data) เป็นข่าวสารทีผูส่้งขอ้มลูตน้ทางตอ้งการส่งขอ้มลูไปให้ผูรั้บขอ้มูลปลายทาง 
โดยขอ้มลูทีส่งอาจจะอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ เป็นตน้ 

สือกลาง (Medium) เป็นสือกลางหรือสือนาํขอ้มูลในการรับ-ส่งขอ้มูลจากผูส่้งขอ้มูลตน้
ทางไปยงัผูรั้บขอ้มลูปลายทางทีตอ้งการ เช่น สายเคเบิล เคเบิลใยแกว้นาํแสง และอากาศ เป็นตน้ 

โปรโตคอล (Protocol) เป็นกฎเกณฑ์หรือขอ้ตกลงทีใชใ้นการสือสารขอ้มูลระหว่างผูส่้ง
และผูรั้บ อาจจะเป็นวิธีการหรือกฎเกณฑ์ในการสือสารข้อมูลเพือรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์
สือสารขอ้มูล โดยผูส่้งขอ้มูลตน้ทางและผูรั้บขอ้มูลปลายทางจะตอ้งตกลงวิธีการในการสือสาร
ขอ้มูลไวก่้อนล่วงหน้า ซึงผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งรู้จกักฎระเบียบหรือเขา้ใจวิธีการรับ-ส่งขอ้มูลใน
รูปแบบเดียวกนั โดยในปัจจุบนัโปรโตคอลทีรู้จกักนั เช่น X.25 SDLC HDLC BSC และTCP/IP 
เป็นตน้ 
 
ตวัอย่างการสือสารข้อมลู ด้วยคอมพวิเตอร์ 
 ผู้ส่งข้อมูลหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล คือ ผู้ส่งข้อมูล หรือเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการส่ง
ข้อความหรือเสียงหรือวิดีโอ 

สือกลางในการรับ-ส่งขอ้มลู คือ สายโทรศพัท ์หรืออากาศ   
 ผูรั้บขอ้มูลหรืออุปกรณ์รับขอ้มูล คือ ผูรั้บขอ้มูล หรือเครืองคอมพิวเตอร์ทีใชใ้นการรับ
ขอ้ความหรือเสียง 
 ขอ้มลู คือ ขอ้มูลข่าวสารทีผูส่้งขอ้มูลตน้ทางตอ้งการส่งขอ้มูลไปให้ผูรั้บขอ้มูลปลายทาง 
โดยขอ้มลูทีส่งอาจจะอยูใ่นรูปแบบของขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ  
 โปรโตคอล คือ ก่อนทีจะเริมทาํการสือสารขอ้มูลระหว่างกนั ผูสื้อสารทงัสองฝ่ายจะตอ้ง
ตกลงหรือกาํหนดกฎเกณฑที์ใชใ้นการสือสารขอ้มูลระหว่างกนัก่อน ซึงอาจจะเป็นวิธีการหรือขอ้
ปฏิบติัหรือระเบียบในการสือสารขอ้มลูเพือรับ-ส่งขอ้มลูระหว่างกนัหรืออุปกรณ์สือสารขอ้มลู  โดย 
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ผูส่้งขอ้มลูตน้ทางและผูรั้บขอ้มลูปลายทางจะตอ้งตกลงวิธีการในการสือสารขอ้มูลไวก่้อนล่วงหน้า 
ซึงผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งรู้จกักฎระเบียบหรือเขา้ใจวิธีการรับ-ส่งขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนัโดยอาศยั
โปรโตคอล TCP/IP ในการสือสารขอ้มลูระหว่างกนั  
  
ชนิดของสัญญาณข้อมลู เกียวกับการสือสารข้อมลู    

การสือสารขอ้มลู มีชนิดของสญัญาณขอ้มลูทีสาํคญั 2 รูปแบบ ดงันี 
 

 1.   สัญญาณแบบแอนะลอ็ก (Analog) เป็นการส่งสญัญาณขอ้มลูทีอาจจะอยูใ่นรูปของภาพ
หรือเสียงทีส่งผา่นระบบคอมพิวเตอร์และการสือสาร มีลกัษณะการส่งขอ้มูลทีมีสัญญาณเป็นคลืน
แบบต่อเนือง โดยส่งสัญญาณขอ้มูลจากผูส่้งหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณจากต้นทางไปยงัผูรั้บหรือ
อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง  ซึงสัญญาณแอนะล็อกทีรู้จกัและใช้กนัอยู่ทวัไปในระบบสือสาร
ขอ้มลู เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ และวิทยกุระจายเสียง เป็นตน้ 

 
2.  สัญญาณแบบดิจทิัล (Digital)  เป็นการส่งสญัญาณขอ้มลูทีมีการรับ-ส่งขอ้มลูทีอยูใ่นรูป

ของรหสัทีแทนแต่ละตวัอกัษร มีลกัษณะการส่งขอ้มลูทีมีสญัญาณเป็นสญัญาณทีไม่ต่อเนือง ซึงการ
รับ-ส่งขอ้มลูจะแทนแต่ละตวัอกัษรดว้ยชุดสัญลกัษณ์ 0 และ 1หรือรหัสของเลขฐานสอง โดยเป็น
การสือสารทีส่งขอ้มลูในรูปของรหสัดิจิทลัทีแทนบิตขอ้มลูดว้ย 0 และ 1 หรือมีสถานะ ปิด/เปิด 
 
โมเด็ม (Modem) อปกรณ์ในการสือสารข้อมลุ ู  
 โมเด็ม(Modem) เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีทาํหน้าทีแปลงสัญญาณขอ้มูลในการรับ-ส่ง
ขอ้มูลข่าวสารผ่านสือนาํขอ้มูลเพือใชสื้อสารขอ้มูลระหว่างกนั ซึงโมเด็มสามารถแปลงสัญญาณ
ขอ้มลูจากสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทลั อีกทงัทาํหน้าทีแปลงสัญญาณดิจิทลักลบัไป
เป็นสญัญาณแอนะลอ็กไดด้ว้ย โดยทวัไปแลว้การสือสารขอ้มูลจะอาศยัคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการ
สือสารขอ้มลูระหว่างกนั ซึงโมเด็มในยคุปัจจุบนัจะเป็นสือแบบไร้สายและมีความเร็วในการสือสาร
ขอ้มลูค่อนขา้งสูงซึงจะทาํใหก้ารรับ-ส่งขอ้มลูไดเ้ร็วยงิขึน  
 
การเชือมต่อคอมพวิเตอร์ด้วยสายสือสาร 
 โดยทวัไประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะการเชือมต่อโดยอาศยัคอมพิวเตอร์เชือม
ถึงกันโดยผ่านอุปกรณ์ในการสือสารขอ้มูลประเภทต่าง ๆ เพือใชติ้ดต่อสือสารและแลกเปลียน
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ขอ้มูลระหว่างกนัได ้ซึงในปัจจุบนัการเชือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ยสายสือสารอาจจาํแนกออกตาม
ลกัษณะในการเชือมต่อไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงันี 
 

1.   การเชือมต่อคอมพวิเตอร์ด้วยสายสือสารแบบเชือมกนัจดต่อจด ุ ุ (Point-to-Point) เป็น
การเชือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสือสารข้อมูลรอบข้าง 2 เครืองหรือ 2 ตัวเท่านัน 
โดยทวัไปการเชือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสือสารขอ้มูล 2 เครืองหรือ 2 ตวัเท่านันเขา้
ดว้ยกนัโดยอาศยัเทคโนโลยกีารสือสารโทรคมนาคม จึงทาํให้เครืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใน
การสือขอ้มลูประเภทต่าง ๆ สามารถติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูระหว่างกนัได ้ 

 
2.   การเชือมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายสือสารแบบเชือมกันหลายจด ุ (Multipoint) ) เป็น

การเชือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสือสารขอ้มูลมากกว่า 2 เครืองหรือ 2 ตวั โดยทวัไป
การเชือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสือสารขอ้มูลมากกว่า 2 เครืองหรือ 2 ตวัเขา้ดว้ยกนั
โดยอาศยัอุปกรณ์เชือมต่อเครือข่ายประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ฮับ และรีพีทเตอร์  จึงทาํให้เครือง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสือขอ้มลูประเภทต่าง ๆ สามารถเชือมต่อถึงกนัโดยผา่นสายสือสาร
แบบเชือมต่อกนัหลายจุดเพือใชติ้ดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูระหว่างกนัได ้ 
 
ลักษณะของการรับ-ส่งข้อมลโดยอาศัยการสือสารข้อมล ู ู (Data Transmission) 
 โดยทวัไปลกัษณะของการรับ-ส่งขอ้มูลทีเชือมต่อถึงกนัโดยผ่านพอร์ตการสือสารขอ้มูล
อาจจาํแนกออกตามลกัษณะในการรับ-ส่งขอ้มลูไดเ้ป็น 2 ประเภท  ดงันี 
 

1.   การสือสารข้อมลแบบอนกรม ู ุ (Serial Data Transmission) เป็นการรับ-ส่งขอ้มูลบน
สายสือสารเสน้เดียว ครังละ 1 บิต โดยเป็นการรับ-ส่งขอ้มลูไปบนสือนาํสัญญาณหรือสายสัญญาณ
จนครบตามจํานวนข้อมูล ซึงจะมีลักษณะการรับ-ส่งข้อมูลแบบไม่ประสานจังหวะไปตาม
สายสัญญาณแบบอนุกรมและไปยงัอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทวัไปแลว้การรับ-ส่งขอ้มูลโดยอาศยัการ
สือสารขอ้มลูแบบอนุกรมจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) การรับ-ส่งขอ้มลูแบบอะซิงโครนัส 
(Asynchronous Data Transmission) ซึงเป็นลกัษณะของการรับ-ส่งขอ้มลูไปบนสือนาํสญัญาณหรือ
สายสญัญาณ โดยจะส่งขอ้มูลเป็นชุด ๆ ไม่มีจงัหวะในการรับ-ส่งขอ้มูล และ(2) การรับ-ส่งขอ้มูล
แบบซิงโครนสั (Synchronous Data Transmission) ซึงเป็นลกัษณะของการรับ-ส่งขอ้มูลไปบนสือ
นาํสญัญาณหรือสายสญัญาณ โดยจะส่งขอ้มลูเป็นกลุ่มของขอ้มลูทีต่อเนืองกนัอยา่งเป็นจงัหวะ 
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2.  การสือสารข้อมลแบบขนาน ู (Parallel Data Transmission) เป็นการรับ-ส่งขอ้มูลทีละ
หลาย ๆ บิต ไปบนสือนาํสัญญาณหรือสายสัญญาณโดยสามารถรับ-ส่งขอ้มูลปริมาณมากแบบ
ประสานจงัหวะและมีความเร็วสูงไปบนสายสัญญาณแบบขนาน จึงสามารถรับ-ส่งขอ้มูลไปบน
สายสญัญาณไดค้รังละ 8 บิต โดยทวัไปแลว้จะมีการรับ-ส่งขอ้มูลออกไปพร้อมกนัผ่านสายสือสาร
ขอ้มลูทงั 8 เสน้จนครบตามจาํนวนขอ้มลูในการรับ-ส่งขอ้มลูระหว่างกนั  
  
ทิศทางในการรับ-ส่งข้อมลของการสือสารู ข้อมลู  
 การสือสารขอ้มลู มีทิศทางการรับ-ส่งขอ้มลูทีสาํคญั 3 รูปแบบ ดงันี 
 

1. แบบทิศทางเดียว (One-Way) เป็นการสือสารขอ้มูลทีส่งขอ้มูลไปในทิศทางเดียวไม่ 
สามารถส่งยอ้นกลบัมาได ้เช่น ระบบส่งวิทยกุระจายเสียง ระบบการส่งสญัญาณโทรทศัน ์
 

2. แบบสองทศิทางสลบักนั (Half Duplex) เป็นการสือสารขอ้มลูทีผูส่้งและผูรั้บตอ้งผลดั 
กนัทาํหนา้ทีส่งและรับขอ้มลูไปมา โดยจะทาํหนา้ทีส่งและรับขอ้มลูในเวลาเดียวกนัไม่ได ้เช่น การ
สือสารขอ้มลูดว้ยวิทยสืุอสารตอ้งสลบักนัส่งหรือรับขอ้มลูเท่านนั 
 

3. แบบสองทิศทางพร้อมกนั (Both-Way) เป็นการสือสารขอ้มลูทีผูส่้งและผูรั้บสามารถ 
ส่งและรับขอ้มลูไปมาไดพ้ร้อมกนั โดยสามารถส่งและรับขอ้มลูในเวลาเดียวกนัได ้เช่น การสือสาร
ขอ้มลูดว้ยโทรศพัทส์ามารถส่งและรับขอ้มลูพร้อมกนัได ้
 
หลักเกณฑ์การพจิารณาเลือกสือนําข้อมลทีใช้ในการสือสารข้อมลู ู  
 โดยปกติ การเลือกสือนําขอ้มูลหรือสือนาํสัญญาจะตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบการเชือมต่อ
ขอ้มูลและอตัราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลไปบนสือนําขอ้มูล ซึงอตัราความเร็วในการรับ-ส่ง
ขอ้มลูมากจะทาํใหก้ารรับ-ส่งขอ้มลูไดร้วดเร็ว โดยในปัจจุบนัความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลมีอตัรา
ความเร็วตงัแต่ 1 Mbps จนถึง 10 Gbps ขึนไป โดยทีการเลือกสือนาํขอ้มูลเพือใช้ในการสือสาร
ขอ้มลูระหว่างกนัจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัในการเลือกสือนาํขอ้มลู ดงันี 
 

1. ราคา ควรคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการลงทุนหรือติดตังระบบการสือสาร ซึงการติดตงั  
สือสารโดยอาศยัสือนาํขอ้มลูแต่ละประเภทจะมีค่าใชจ่้ายทีแตกต่างกนัไปตงัแต่ราคาถูก ปานกลาง 
และแพง โดยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบการสือสารครังแรกและจะต้องเสีย
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ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและการซ่อมระบบสือสาร จึงเป็นค่าใช้จ่ายประจาํทีองค์การจะตอ้ง
นาํไปใชใ้นการดูแล ควบคุมระบบการสือสาร เพือการบาํรุงรักษาและการซ่อมระบบการสือสารให้
พร้อมทีจะใชง้านอยูเ่สมอ 

2. ความเร็ว ควรคาํนึงถึงอตัราความเร็วในการใชสื้อนาํขอ้มลูแต่ละประเภท เนืองจากสือ  
นาํขอ้มลูจะมีความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มลูไดช้า้ ปานกลาง และเร็วต่างกนั ดงันนัจะตอ้งเลือกสือนาํ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเชือมต่อถึงกันกับอุปกรณ์เครือข่ายประเภทต่าง ๆ และ
ความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มลูระหว่างกนั 

3. ระยะทาง ควรคาํนึงถึงระยะทางการเชือมต่อระบบการสือสารในแต่ละพืนทีทีมี 
รูปแบบการเชือมโยงระหว่างอุปกรณ์สือสารขอ้มลูประเภทต่าง ๆ โดยจะตอ้งคาํนึงถึงระยะห่างใกล ้
ปานกลาง และไกล โดยอาจจะมีระยะทางในการเชือมต่อแตกต่างกนัไปตงัแต่ไม่กีเมตรไปจนถึง
หลายกิโลเมตรขึนไป 

4. สัญญาณรบกวน ควรคาํนึงถึงสญัญารบกวนทีเกิดขึนในการรับ-ส่งขอ้มลูจากภายนอก  
ซึงสือนาํขอ้มูลแต่ละประเภทจะผลิตจากวสัดุหรือโลหะทีแตกต่างกนั จึงตอ้งเลือกสือนาํขอ้มูลที
เหมาะสมกับการนาํไปใช้ในระบบการสือสาร โดยจะต้องคาํนึงถึงสือนําขอ้มูลทีมีการป้องกัน
สญัญาณรบกวนไดใ้นระดบัตาํ ปานกลาง และสูง จึงขึนอยูก่บัความเหมาะสมทีจะนาํไปใชง้านใ
แต่ละองคก์าร 

5. ความปลอดภยัของข้อมลู  ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัของขอ้มลูจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที 
อาจเกิดขึนโดยทีไม่คาดคิดทีทาํใหร้ะบบและขอ้มลูเกิดความเสียหาย ซึงสือนาํขอ้มูลแต่ละประเภท
จะมีความปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัตาํ ปานกลาง และสูงทีแตกต่างกนั ดงันันผูด้ ูแลระบบกา
สือสารจะตอ้งวางแผนในการบริหารจดัการระบบดว้ยความรัดกุม เพือเฝ้าระวงัในการป้องกนัระบบ
และรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูอยา่งสมาํเสมอ 
 
สือนําข้อมลทีใช้ในการสือสารข้อมล ู ู (Communication Media) 
 โดยทวัไปสือนาํขอ้มลูทีใชใ้นระบบการสือสารจะมีการเชือมต่อถึงกนัระหว่างผูส่้ง-รับหรือ
อุปกรณ์ส่ง-รับ ซึงในปัจจุบนัสือนาํขอ้มลูหรือสือนาํสญัญาณจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สือ
นําข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) และสือนําข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media) โดยมี
รายละเอียดดงันี 
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 1.  สือนําข้อมลแบบมสีาย ู (Wired Media)  
ในการติดตังระบบการสือสารในองค์การได้มีการเชือมต่อสือนําข้อมูลแบบมีสายกับ

อุปกรณ์สาํหรับเครือข่ายประเภทต่าง ๆ เพือใชใ้นการสือสารขอ้มูลระหว่างกนั โดยสือนาํขอ้มูล
แบบมีสายทีนิยมใชใ้นปัจจุบนัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ชนิด คือสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล และ
สายใยแกว้นาํแสง 

 สายค่บิดเกลยีว ู (Twisted-Pair Cable) 
สายคู่บิดเกลียว เป็นสายนาํสัญญาณไฟฟ้าทีมีราคาถูกทีสุดและนาํไปติดตงัใชง้านไดง่้าย 

โดยเป็นสายสือสารทีผลิตจากวสัดุหรือโลหะนาํไฟฟ้าทีประกอบเขา้ดว้ยกนั ซึงประกอบดว้ยสายนาํ
สญัญาณไฟฟ้าดา้นในจาํนวนเป็นคู่ ๆ ตงัแต่2 4 6 8 หรือ10 เสน้ ซึงในแต่ละเสน้จะมีตวันาํไฟฟ้าทาํ
ดว้ยลวดทองแดงบิดพนักนัเป็นเกลียวห่อหุ้มดว้ยฉนวนทงัดา้นในและดา้นนอก อีกทงัมีพลาสติก
ห่อหุ้มจากภายนอกด้วย ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ช่วยลดสัญญาณรบกวนในการรับ-ส่งขอ้มูลจากคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้าได ้อีกทงัยงัช่วยทาํให้การรับ-ส่งขอ้มูลได้ระยะทางทีเพิมขึนกว่าปกติด้วย แต่มี
ขอ้จาํกดัทีไม่สามารถป้องกนัแสงจึงทาํใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานจากรังสีความร้อนจากภายนอกได ้
โดยสือนาํขอ้มลูแบบมีสายทีใชส้ายคู่บิดเกลียวในระบบการสือสารขอ้มูลทีใชใ้นปัจจุบนัอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ คือ สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชิลด์(UTP) และสายคู่บิดเกลียวแบบมีชิลด์
(STP) ซึงสายคู่บิดเกลียวทีมีชิลด์ห่อหุ้มจะมีแผ่นโลหะทีป้องกันสัญญาณรบกวนในการรับ-ส่ง
ขอ้มลูจากคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากภายนอกไดด้ว้ย  

 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 
สายโคแอกเชียล เป็นสายนาํสญัญาณไฟฟ้าทีมีคุณภาพสูงกว่าและมีราคาแพงกว่าสายคู่บิด

เกลียว อีกทงัการติดตงัค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้นกว่าสายยทีูพีและสายเอสทีพี โดยเป็นสายสือสารที
ผลิตจากวสัดุหรือโลหะนาํไฟฟ้าทีประกอบเขา้ดว้ยกนั ซึงประกอบดว้ยสายนาํสัญญาณไฟฟ้าอยู่
ตรงกลางภายในตวัสายซึงตวันาํไฟฟ้าทาํดว้ยลวดทองแดงมีชิลดที์ถกัทอห่อหุม้ตวันาํสญัญาณไฟฟ้า
อีกชนัหนึง ทงันีสายโคแอกเชียลจะมีฉนวนห่อหุม้ 2 ชนั ซึงชนัในจะมีลกัษณะเป็นฉนวนแบบแข็ง
และชนันอกมีฉนวนพลาสติกห่อหุม้ ดว้ยเหตุนีจึงช่วยป้องกนัสัญญาณรบกวนในการรับ-ส่งขอ้มูล
จากคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้และสามารถป้องกนัแสงทีทาํให้เกิดการสูญเสียพลงังานจากรังสีความ
ร้อนจากภายนอกได ้อีกทงัยงัช่วยทาํใหก้ารรับ-ส่งขอ้มลูดว้ยความเร็วสูงกว่าและไดร้ะยะทางทีไกล
กว่าสายคู่บิดเกลียว 

 สายใยแก้วนําแสง (Optical Fiber Cable) 
สายใยแกว้นาํแสง เป็นสายนาํสัญญาณแสงทีมีคุณภาพสูงกว่าและมีราคาแพงกว่าสือนํา

ขอ้มลูแบบมีสายประเภทต่าง ๆ โดยการติดตงัระบบสือสารทีอาศยัสายใยแกว้นาํแสงในการรับ-ส่ง
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ขอ้มูลจาํเป็นจะต้องใชผู้เ้ชียวชาญในการติดตงัระบบ เนืองจากการติดตงัระบบค่อนข้างยุ่งยาก
ซบัซอ้นกว่าสือนาํขอ้มลูแบบมีสายรูปแบบอืน ๆ ซึงสือนาํขอ้มลูประเภทนีจะผลิตจากวสัดุนาํแสงที
ประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยประกอบดว้ยใยแกว้นาํแสงอยู่ตรงกลางภายในตวัสายและมีวสัดุป้องกนั
แสงจากภายนอก ซึงตวันาํทาํดว้ยแกว้หรือพลาสติกพิเศษทีมีความสามารถในการรับ-ส่งขอ้มูลใน
ลกัษณะลาํแสงผ่านใยแก้วนําแสง ซึงในการรับ-ส่งขอ้มูลด้วยใยแก้วนําแสงจะต้องมีการแปลง
สญัญาไฟฟ้ากลบัไปกลบัมาให้เป็นสัญญาณคลืนแสงก่อนแลว้จึงทาํการรับ-ส่งลาํแสงออกไปบน
สายใยแกว้นาํแสงไปมาระหว่างผูรั้บ-ส่งหรืออุปกรณ์รับ-ส่งตน้ทางและปลายทาง อีกทงัมีการการ
แปลงสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาแสงกลบัไปกลับมาให้เหลือแต่สัญญาณข้อมูลทีต้องการเพือ
นาํไปใชง้านต่อไปในองคก์าร ทงันีสายใยแกว้นาํแสงจะมีแกนกลางเป็นใยแกว้และมีวสัดุป้องกนั
แสงจากภายนอก ด้วยเหตุนีจึงช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนในการรับ-ส่งข้อมูลจากคลืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าไดสู้งกว่าสือนาํขอ้มูลแบบมีสายรูปแบบอืน ๆ และสามารถป้องกนัแสงทีทาํให้เกิด
การสูญเสียพลงังานจากรังสีความร้อนจากภายนอกไดดี้กว่าสือนาํขอ้มูลแบบมีสายประเภทต่าง ๆ 
อีกทงัยงัมีการรับ-ส่งขอ้มลูดว้ยความเร็วแสงจึงทาํให้มีอตัราความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลค่อนขา้ง
สูง นอกจากนีการรับ-ส่งขอ้มูลดว้ยใยแกว้นาํแสงยงัมีความปลอดภัยของขอ้มูลค่อนขา้งสูง และ
สามารถรับ-ส่งขอ้มลูไดร้ะยะทางทีไกลกว่าสือนาํขอ้มลูแบบมีสายรูปแบบอืน ๆ ดว้ย 

 
2.  สือนําข้อมลแบบไร้สาย ู (Wireless Media)  
ในการเชือมโยงถึงกนัระหว่างอุปกรณ์สือสารประเภทต่าง ๆ โดยอาศยัสือนาํขอ้มูลแบบไร้

สายจะทาํให้เกิดความสะดวกในการติดตงัระบบการสือสาร เนืองจากบางพืนทีอาจไม่สะดวกใน
การเดินสายสือสารหรือสือนาํขอ้มูลบางประเภทอาจมีขอ้จาํกดัในการเดินสายในสภาพพืนทีทีไม่
เหมาะสม ซึงลกัษณะของการสือสารจะเป็นการรับ-ส่งขอ้มลูผา่นอากาศไปมาระหว่างผูรั้บ-ส่งหรือ
อุปกรณ์รับ-ส่งขอ้มลูไปบนสือนาํขอ้มูลแบบไร้สาย โดยสือนาํขอ้มูลไร้สายอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ประเภท ดงันี 

 
 แสงอนิฟาเรด (Infrared) 
แสงอินฟาเรด เป็นสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายทีเป็นระบบคลืนแสงอินฟาเรดทีมีลกัษณะการ

สือสารขอ้มลูในการรับ-ส่งดว้ยคลืนแสงอินฟาเรดเป็นเส้นตรง โดยใชห้ลกัการทาํงานทีคลา้ยกบั
ระบบการสือสารขอ้มลูดว้ยสญัญาณคลืนวิทย ุแต่จะเป็นการสือสารขอ้มลูโดยใชค้ลืนแสงอินฟาเรด
เป็นตวักลางในการรับ-ส่งขอ้มลูระหว่างอุปกรณ์รับ-ส่งดว้ยแสงอินฟาเรดแทน ซึงอุปกรณ์สือสาร
ข้อมูลในการรับ-ส่งด้วยแสงอินฟาเรดทีนิยมนํามาใช้งานในปัจจุบัน เช่น ปาล์มกับปรินเตอร์ 
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โน๊ตบุ๊คกบัโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์กบัปรินเตอร์ และรีโมทคอนโทรลกบัเครืองรับวิทยุหรือโทรทศัน์ 
เป็นตน้ ทงันีระบบแสงอินฟาเรด เป็นสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายทีมีการติดตงัและเคลือนยา้ยอุปกรณ์
ไดง่้ายเมือจะนาํไปใชง้าน แต่มีขอ้จาํกดัทีอตัราความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลดว้ยแสงอินฟาเรดที
ค่อนขา้งตาํกว่าสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายรูปแบบอืน ๆ อีกทงัยงัมีระยะทางการรับ-ส่งขอ้มูลดว้ยแสง
อินฟาเรดไดร้ะยะทางทีสนักว่าสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายรูปแบบอืน ๆ ดว้ย 

 สัญญาณวทิย ุ (Radio Ware) 
สญัญาณวิทย ุเป็นสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายทีเป็นระบบคลืนวิทยทีุอาศยัสญัญาณคลืนวิทยุ

ในยา่นความถีตงัแต่ 30 MHz -1 GHz ซึงคลืนวิทยเุป็นสญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้าทีมีลกัษณะการรับ-ส่ง
คลืนวิทยผุา่นอากาศไปบนสายสญัญาณและสายอากาศรับ-ส่งก่อนทีจะส่งออกไปยงัอุปกรณ์รับ-ส่ง
สญัญาณคลืนวิทย ุทงันีสายอากาศจะดกัเอาสญัญาณคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในอากาศเขา้มา และสือสาร
ผา่นสายส่งสญัญาณไปยงัอุปกรณ์รับสญัญาณได ้โดยในปัจจุบนัสญัญาณวิทยจุะมีแถบคลืนวิทยบุน
สเปกตรัมแม่เหลก็ไฟฟ้า ซึงแบ่งออกไดห้ลายแถบความถี ดงัแสดงในตารางจาํแนกความถีของ
คลืนวิทยดุา้นล่างนี  

 ไมโครเวฟภาคพนืดนิ (Terrestrial Microwave) 
ไมโครเวฟภาคพืนดิน เป็นสือนําข้อมูลแบบไร้สายทีเป็นระบบคลืนไมโครเวฟทีอาศยั

สัญญาณคลืนวิทยุในย่านความถี 2-10 GHz ซึงเป็นย่านความถีทีสูงกว่าคลืนสัญญาณวิทยุและ
โทรทศัน์ทัวไป โดยการสือสารข้อมูลด้วยคลืนไมโครเวฟจะมีลกัษณะในการรับ-ส่งขอ้มูลเป็น
เส้นตรงผ่านอากาศไปยงัสถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟ เนืองจากคลืนไมโครเวฟมีการรับ-ส่ง
สญัญาณเป็นเสน้ตรง จึงจาํเป็นตอ้งติดตงัจานกระทะรับ-ส่งสญัญาณไวบ้นเสาสถานีรับ-ส่งสญัญาณ
ไมโครเวฟในทีสูงโดยทาํการติดตงัในลกัษณะทีหนัหนา้จานกระทะรับ-ส่งสญัญาณคลืนไมโครเวฟ
เขา้หากนัหรือใหห้นัหนา้จานกระทะใหต้รงกนัทงัฝังสถานีรับ-ส่งคลืนไมโครเวฟ ทงันี ระบบคลืน
ไมโครเวฟ เป็นสือนาํขอ้มูลแบบไร้สายทีมีการติดตงัสถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟไวบ้นทีสูง 
เช่น ตึก อาคาร และเสาสถานีรับ-ส่งสญัญาณไมโครเวฟทีสูง เป็นตน้ อีกทงัเป็นระบบทีติดตงัไดง่้าย
โดยไม่ตอ้งติดตงัสายนาํสญัญาณไฟฟ้าจึงทาํใหส้ะดวก แต่มีขอ้จาํกดัทีระยะทางในการรับ-ส่งดว้ย
คลืนไมโครเวฟไม่เกิน 30-50 กิโลเมตร และมีขอ้จาํกดัดา้นสภาพอากาศทีไม่เหมาะสม เช่น อากาศ
ร้อน ฝนตก และพายุฟ้าคะนองจึงทาํให้สัญญาณไมโครเวฟถูกรบกวนและทาํให้เกิดสิงกีดขวาง
สญัญาณจึงทาํใหส้ญัญาณถกูหกัเหก่อใหเ้กิดการลดถอนสญัญาณลงหรือทาํให้สัญญาณไมโครเวฟ
อ่อนลงจึงทาํให้ไม่สามารถสือสารกันได ้ในกรณีทีตอ้งการสือสารขอ้มูลในการรับ-ส่งด้วยคลืน
ไมโครเวฟไดร้ะยะทางไกล ๆ ทงันีจาํเป็นจะตอ้งติดตงัอุปกรณ์ขยายหรือทวนสัญญาณไมโครเวฟ
เพิมขึน เพือทาํใหก้ารรับ-ส่งสญัญาณไมโครเวฟไดร้ะยะทางไดไ้กลกว่าปกติ 
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 การสือสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) 
การสือสารผา่นดาวเทียม เป็นสือนาํขอ้มลูแบบไร้สายทีเป็นระบบสือสารผา่นดาวเทียมโดย

อาศยัคลืนในยา่นความถีคลืนไมโครเวฟคลา้ยกบัระบบสญัญาณไมโครเวฟ ซึงเป็นระบบทีสามารถ
ลดข้อจาํกัดการสือสารในการรับ-ส่งขอ้มูลดว้ยคลืนไมโครเวฟได ้ทงัในดา้นสภาพอากาศทีไม่
เหมาะสมทีทาํใหเ้กิดสิงกีดขวางในการสือสาร และดา้นระยะทางในการรับ-ส่งทีมีขอ้จาํกดั โดยการ
สือสารดว้ยดาวเทียมจะมีลกัษณะในการรับ-ส่งขอ้มลูแบบกระจายทีผูด้าํเนินรายการหรือออกอากาศ 
1 รายไปยงัสถานีรับสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ไดจ้าํนวนมาก อาทิเช่น การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกไป
ยงัสถานีรับสญัญาณโทรทศัน์ผา่นช่องฟรีทีวี ช่อง 3 5 7 และ9 เป็นตน้ ในกรณีทีตอ้งการสือสารใน
การรับ-ส่งคลืนระหว่างจุด 2 จุดนนั ๆ จึงจาํเป็นตอ้งรับ-ส่งผา่นอุปกรณ์ทวนหรือขยายสญัญาณทีอยู่
ในระบบสือสารดว้ยดาวเทียม ทงันีดาวเทียมจะโคจรอยู่นอกโลกและจะหมุนไปตามการหมุนของ
โลก ทงันีดาวเทียมจะโคจรอยูน่อกโลกหมุนไปพร้อมกบัการหมุนของโลกซึงจะมีระยะทางทีอยู่สูง
จากพืนโลกประมาณ 22,300 ไมล ์โดยระบบสือสารผา่นดาวเทียมจะมีอุปกรณ์ทีทาํหน้าทีการทวน
หรือขยายสญัญาณไปมาระหว่างสถานีรับ-ส่งสญัญาณทีอยูภ่าคพืนดิน เพือแพร่ภาพและเสียงไปยงั
สถานีรับ-ส่งภาคพืนดินอืน ๆ 
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บทสรปุ  
 

ในบทนีไดก้ล่าวถึงการสือสารขอ้มลู ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ (1) การสือสาร
ขอ้มูล เป็นการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารโดยอาศยัอุปกรณ์เทคโนโลยีการสือสาร
สารสนเทศต่าง ๆ ในการรับส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูลข่าวสารผ่านตวักลางหรือสือนาํขอ้มูลข่าวสาร
ประเภทต่าง ๆ เพือใชใ้นการติดต่อสือสารระหว่างกนั (2)การสือสารขอ้มูล มีองค์ประกอบหลกัที
สาํคญั ๆ  5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ผูส่้งขอ้มูล ผูรั้บข้อมูล ขอ้มูล สือกลาง และโปรโตคอล (3)การ
สือสารขอ้มูล มีชนิดของสัญญาณข้อมูลทีสาํคญั 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ สัญญาณแบบแอนะล็อก และ
สญัญาณแบบดิจิทลั (4)การเชือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ยสายสือสารอาจจาํแนกออกตามลกัษณะในการ
เชือมต่อไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบเชือมกนัจุดต่อจุด และแบบเชือมกนัหลายจุด (5)การสือสาร
ขอ้มลูอาจจาํแนกออกตามลกัษณะในการรับส่งขอ้มลู แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การสือสารขอ้มูล
แบบอนุกรม และการสือสารขอ้มูลแบบขนาน (6)การสือสารขอ้มูล มีทิศทางการรับส่งขอ้มูลที
สาํคญั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทิศทางเดียว แบบสองทิศทางสลบักนั และแบบสองทิศทางพร้อมกนั 
(7)หลกัเกณฑ์การพิจารณาเลือกสือนําข้อมูลทีใช้ในการสือสารข้อมูล ได้แก่ ราคา ความเร็ว 
ระยะทาง สัญญาณรบกวน และความปลอดภยัของข้อมูล (8)สือนาํข้อมูลหรือสือนาํสัญญาณจะ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สือนาํขอ้มลูแบบมีสาย และสือนาํขอ้มลูแบบไร้สาย  
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี7 
 
ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. การสือสารขอ้มลู หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
2. การสือสารขอ้มลู มีองคป์ระกอบทีสาํคญักีส่วน อะไรบา้ง 
             
             
             
             
             
3. การสือสารขอ้มลูต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบาย พร้อมยกตวัอยา่ง
มา 1 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
4. การสือสารขอ้มลูมีทิศทางในการรับ-ส่งขอ้มลูทีสาํคญักีส่วน อะไรบา้ง จงอธิบาย  
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5. สือนาํขอ้มลูทีใชใ้นระบบการสือสารจะมีการเชือมต่อถึงกนัระหว่างผูรั้บ-ส่งหรือ อุปกรณ์รับ-ส่ง
แบ่งไดเ้ป็นกีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดองคป์ระกอบของการสือสารขอ้มลูทงัหมด 

ก. ผูส่้งขอ้มลู ขอ้มลู สือกลาง ผูรั้บขอ้มลู และร◌พีตเตอร์ี  
ข. ผูรั้บขอ้มลู ขอ้มลู สือกลาง ผูส่้งขอ้มลู และโคแอกเชียล 
ค. ผูส่้งขอ้มลู ผูรั้บขอ้มลู ขอ้มลู สือกลาง และโปรโตคอล  
ง. สือกลาง ผูรั้บขอ้มลู ขอ้มลู ผูส่้งขอ้มลู และไคลเอนต์  
จ. ผูส่้งขอ้มลู ผูรั้บขอ้มลู ขอ้มลู สือกลาง และเซิร์ฟเวอร์  

2. ขอ้ใดเป็นสือกลางในการส่งขอ้มลูชนิดไร้สาย 
ก. แสงอินฟาเรด 
ข. คลืนวิทย ุ
ค. ไมโครเวฟภาคพืนดิน 
ง. อากาศ 
จ. ถกูทุกขอ้ 

3. ขอ้ใดเป็นทิศทางการรับส่งขอ้มลูรูปแบบสองทิศทางสลบักนั 
ก. โทรศพัท ์
ข. วิทยสืุอสาร 
ค. วิทย ุ
ง. โทรทศัน ์
จ. วิทยกุระจายเสียง 

4. ขอ้ใดเป็นสือกลางแบบมีสายทีมีความเร็วในการส่งขอ้มลูทีตาํทีสุด 
ก. ยทีูพี 
ข. โคแอกเชียล 
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ค. เคเบิลใยแกว้นาํแสง 
ง. คลืนไมโครเวฟ 
จ. ดาวเทียม 

5. ขอ้ใดเป็นสือกลางชนิดมีสายทีมีความเร็วในการส่งขอ้มลูทีสูงทีสุด 
ก. เอสทีพี 
ข. ยทีูพี 
ค. โคแอกเชียล 
ง. เคเบิลใยแกว้นาํแสง  
จ. คลืนไมโครเวฟ 
 

ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. เป็นสือกลางทีมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงและมี
ระยะทางในการส่งขอ้มลูทีไกล 
 2. เป็นอุปกรณ์ในระบบสือสารข้อมูลทีทาํหน้าทีแปลง
สญัญาณสลบัไปมาระหว่างสญัญาณแอนะลอ็กไปเป็นสญัญาณ 
ดิจิทลั  
 3. เป็นอุปกรณ์ในการสือสารขอ้มูลทีผูรั้บจะมีหน้าทีรับ
ข้อมูลเพียงเท่านัน ทังนีทิศทางในการส่งข้อมูลจะเป็นแบบ
ทิศทางเดียว 
 4. ผูใ้ช้ทีสือสารขอ้มูลโดยโทรศพัท์บ้านจะต้องรับส่ง
สญัญาณผา่นสือกลางทีเรียกว่า 
 5. เป็นการรับส่งขอ้มลูโดยอาศยัการสือสารขอ้มลูทีมีการ
สือสารขอ้มลูไดเ้ร็วกว่าแบบ Serial 
 

ก. วิทย ุและโทรทศัน ์
ข. สายโทรศพัท ์
ค. โมเด็ม 
ง. แบบขนาน 
จ. เคเบิลใยแกว้นาํแสง 

 

 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี8 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 4 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
องคป์ระกอบในการทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ประเภทของฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลขอ้มลูในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์าร 
การนาํเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มลูมาประยกุตใ์ชง้านในปัจจุบนั 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
2. อธิบายองคป์ระกอบในการทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
3. อธิบายประเภทและโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
4. อธิบายประเภทของฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
5. อธิบายการประมวลผลขอ้มลูในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
6. อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
7. อธิบายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ารได ้
8. อธิบายการนาํเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มลูมาประยกุตใ์ชง้านในปัจจุบนัได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้



 - 150 - 

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 

5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 
ถูกต้อง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 

 
การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี8 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 
ในปัจจุบนัเป็นยคุการสือสารแบบไร้สายทีอาศยัเทคโนโลยขีนัสูงทีมีการเชือมต่อกบัระบบ

เครือข่ายความเร็วสูงโดยทีอาศยัการจัดเก็บซอฟต์แวร์และสารสนเทศไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายต่าง ๆ ทีอาศยัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และมีเครือข่ายเชือมโยงการกระจาย
ทรัพยากร ซึงเป็นโครงข่ายทีมีการเชืองโยงกบัเครือข่ายต่าง ๆ มากมาย เริมตังแต่เครือข่ายส่วน
บุคคลทีนาํเอาคอมพิวเตอร์ตงัแต่ 2 เครืองขึนไปมาเชือมต่อกัน ทาํให้เกิดการเชือมถึงกันไปยงั
เครือข่ายย่อย ๆ รวมถึงไปอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ แถบจะทุกเครือข่ายทงัภายในและภายนอก
องคก์ารต่าง ๆ ดว้ยเหตุนีเองจึงทาํใหเ้กิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึนในปัจจุบนั เพือใชใ้น
การติดต่อสือสารทีมีความถกูตอ้ง และสามารถแลกเปลียนสารสนเทศดว้ยความเร็วสูงยิงขึน ดงันัน
ในยคุปัจจุบนัจึงทาํใหทุ้กคนสามารถติดต่อสือสารขอ้มลูข่าวสารผา่นเครือข่ายไดท้วัโลก  
 
ความหมายของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) เป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกจาํนวนตงัแต่ 2 เครืองขึนไปมาเชือมต่อ
กันภายใต้มาตรฐานและโปรโตคอลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน เพือใช้ในการ
ติดต่อสือสาร แลกเปลียนซอฟต์แวร์และข้อมูลข่าวสาร รวมทงัทาํให้ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ร่วมกนับนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ย 
 
องค์ประกอบในการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 เนืองจากการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งติดตงัระบบให้ใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีสาํคญั ๆและจาํเป็นทีทาํให้การ
ดาํเนินงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การไดอ้ย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึงในการ
ทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบทีสาํคญัๆ คือ จาํนวนคอมพิวเตอร์บน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สือนาํสัญญาณ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทีใชใ้นการติดต่อสือสาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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1. จาํนวนคอมพวิเตอร์บนเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จาํเป็นจะต้องมีการเชือมต่อกับจาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์มากมาย ซึงการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จาํเป็นจะต้องติดตังให้เหมาะสมกับเครือข่ายแต่ละประเภท ทังนีจ ํานวนเครือง
คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแต่ละประเภททีเหมาะสมจะทาํใหก้ารทาํงานบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน 

2. สือนําสัญญาณ (Transmission Medium) การติดตงัสือนาํสัญญาณจะตอ้งติดตงัให ้
เหมาะสมกับขนาดและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกทังต้องติดตังสือนําสัญญาณให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทงัระดบักายภาพหรือระดบัตรรก และการนาํไปใชง้านดว้ย เนืองจาก
สือนาํสญัญาณแต่ละประเภทจะมีคุณสมบติั ลกัษณะในการใชง้าน ขอ้ดีหรือขอ้เสียทีแตกต่างกนัไป 
ถา้นาํมาติดตงัไม่เหมาะสมจะทาํใหค้วามเร็วในการสือสารขอ้มูลภายในระบบชา้ลง อีกทงัยงัทาํให้
เสียค่าใชจ่้ายในการติดตงัอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทีไม่จาํเป็นอีกดว้ย 

3. คอมพวิเตอร์และอปกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์ุ  (Hardware) การติดตงัและเชือมต่อ 
กบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งจะตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นในลกัษณะ
การใชง้านเครือข่ายในแต่ละประเภท เนืองจากทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในระบบ
เครือข่ายถือว่าเป็นตน้ทุนหลกัในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การต่อไป
ในอนาคต 

4. ซอฟต์แวร์ทีใช้ในการติดต่อสือสารข้อมลู  (Software) การติดตงัซอฟต์แวร์สาํหรับ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการติดต่อสือสารขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งเลือกติดตงัซอฟต์แวร์
ประเภทต่าง ๆใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท เพือทาํให้บริหาร
จดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน 
 
โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Topology) 
 โดยปกติแลว้ การติดตงัเครือข่ายในแต่ละประเภทจะตอ้งคาํนึงถึงการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทีอาศยัการเชือมถึงกนักบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง 
ๆ อีกทงัตอ้งคาํนึงถึงการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทไวด้ว้ย เนืองจาก
การวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทค่อนขา้งจะมีความแตกต่างกนัทงัใน
ดา้นคุณสมบติั ลกัษณะในการสือสารข้อมูล และข้อเด่นหรือข้อด้อยอืน ๆในแต่ละโครงสร้าง
เครือข่าย ซึงในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นประเภทโครงสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามลกัษณะในการเชือมต่อต่าง ๆ คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส เครือข่าย
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คอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

1. เครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบบัส (Bus Topology) เป็นการวางระบบโครงสร้างเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์โดยอาศยัการเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้ง
ต่าง ๆ ทีอาศัยการรับ-ส่งข้อมูลด้วยสือนําสัญญาณซึงจะมีคอนเน็คเตอร์ในการเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนักบัสือนาํสัญญาณ ขอ้ดี
ของการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบสัคือ ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการวางสายสัญญาณมาก
นัก สามารถขยายระบบไดง่้าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึงถือว่าระบบบัสนี  เป็นโครงสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทีไดรั้บความนิยมใชก้นัมากทีสุด มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เหตุผลอย่างหนึงก็คือ
สามารถติดตงัระบบ  ดูแลรักษา  และติดตังอุปกรณ์เพิมเติมได้ง่าย  ไม่ต้องใช้เทคนิคทียุ่งยาก
ซบัซอ้นมากนกั แต่มีขอ้เสียคือ อาจเกิดขอ้ผดิพลาดง่าย เนืองจากทุกเครืองคอมพิวเตอร์เชือมต่ออยู่
บนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังนันหากมีสัญญาณขาดทีตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึง ก็จะทาํให้
เครืองบางเครืองหรือทงัหมดในระบบไม่สามารถใชง้านไดต้ามไปดว้ย การตรวจหาเครืองทีขดัขอ้ง
ทาํไดย้าก  เนืองจากขณะใดขณะหนึงจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครืองเดียวเท่านันทีสามารถส่งขอ้มูล
ออกมาบนสายสัญญาณ ดงันันถา้มีเครืองคอมพิวเตอร์จาํนวนมาก ๆ อาจทาํให้เกิดการคบัคงัและ
ก่อใหเ้กิดขอ้มลูชนกนัภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึน ซึงจะทาํให้การติดต่อสือสารในการรับ-ส่ง
ขอ้มลูภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชา้ลงได ้ 

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (Ring Topology) เป็นการวางระบบโครงสร้าง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอาศยัการเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ดว้ยสือนาํสญัญาณเดียวในลกัษณะ
วงแหวน ไม่มีคอมพิวเตอร์หลกัเป็นศนูยก์ลาง การส่งขอ้มลูจะตอ้งผา่นไปยงัคอมพิวเตอร์รอบ ๆ ใน
ลกัษณะเป็นวงกลม และผ่านเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองเพือไปยงัสถานีปลายทางทีตอ้งการ ซึง
ขอ้มลูทีส่งไปจะไปในทิศทางเดียวกนัเสมอ หากมีเครืองคอมพิวเตอร์เครืองใดเครืองหนึงขดัขอ้ง ก็
จะทาํใหก้ารส่งขอ้มลูภายในเครือข่ายหยดุชะงกั ขอ้ดีของการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวง
แหวนคือ ผูส่้งสามารถส่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บได้หลาย ๆ เครืองพร้อม ๆ กนั โดยกาํหนดตาํแหน่ง
ปลายทางเหล่านนัลงในส่วนหวัของแพ็กเกจขอ้มูล Repeater ของแต่ละเครืองจะทาํการตรวจสอบ
เองว่า ขอ้มลูทีส่งมาใหน้นัเป็นตนเองหรือไม่ การส่งผา่นขอ้มลูในเครือข่ายแบบวงแหวน จะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัเสมอจากเครืองสู่เครือง จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณ ขอ้มูลทีส่งออกไปยงั
คอมพิวเตอร์ทุกเครืองภายในระบบเครือข่ายมีโอกาสทีจะส่งขอ้มลูไดอ้ยา่งทดัเทียมกนั แต่มีขอ้เสีย
คือ ถา้มีเครืองใดเครืองหนึงในเครือข่ายขดัขอ้ง การส่งขอ้มลูจะไม่สามารถผา่นไปยงัเครืองต่อๆ ไป
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ได ้และจะทาํให้เครือข่ายทังเครือข่ายไม่สามารถทาํงานต่อไปได้ ขณะทีขอ้มูลถูกส่งผ่านแต่ละ
เครือง เวลาส่วนหนึงจะสูญเสียไปกับการทีทุก ๆ Repeater  จะต้องทาํการตรวจสอบตาํแหน่ง
ปลายทางของขอ้มลูนนั ๆ ทุกขอ้มลูทีส่งผา่นมาถึงสถานีทีตอ้งการ  

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star Topology) เป็นการวางระบบโครงสร้าง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอาศยัการเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทีทาํหน้าทีเป็นจุดศูนยก์ลางของเครือข่ายเขา้ด้วยกนั ซึงการสือสารในการรับ-ส่งขอ้มูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครืองในเครือข่ายจะตอ้งเชือมต่อกบัอุปกรณ์ทีเป็นศูนยก์ลางทีเรียกว่าฮบั (Hub)  
ดงันนั   การรับ-ส่งขอ้มลูของคอมพิวเตอร์   จากเครืองหนึงไปยงัเครืองหนึงจะตอ้งสือสารโดยการ
ส่งขอ้มลูผา่นฮบัเสมอ ขอ้ดีของการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวคือ การติดตงัเครือข่าย
และการดูแลรักษาทาํไดง่้าย    หากมีเครืองใดเกิดขดัขอ้งก็สามารถตรวจสอบไดง่้าย   และศนูยก์ลาง
สามารถตัดเครืองทีขดัข้องนันออกจากการสือสารในเครือข่ายได้โดยไม่มีผลกระทบกบัระบบ
เครือข่าย แต่มีขอ้เสียคือ เสียค่าใชจ่้ายมาก ทงัในดา้นของเครืองทีจะใชเ้ป็นเครืองศูนยก์ลางหรือ
ตวัฮบัเอง และค่าใชจ่้ายในการติดตงัสายเคเบิลในเครืองอืน ๆ ทุกเครือง การขยายระบบให้ใหญ่ขึน
ค่อนขา้งทาํได้ยาก เพราะการขยายเครือข่ายแต่ละครังจะตอ้งเกียวเนืองกบัเครืองอืน ๆ ทงัระบบ
เครือข่าย 

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช (Mesh Topology) เป็นการวางระบบโครงสร้าง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจะมีลกัษณะการสือสารข้อมูลทีมีการเชือมต่อสายสือสารหรือช่องส่ง
สัญญาณของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยงัโหนดอืน ๆ  ทุกตวั ทาํให้มีช่องส่ง
สัญญาณข้อมูลหลายช่องทาง และปลอดภยัจากเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนจากการขัดขอ้งของระบบ
เครือข่าย ซึงถือว่าระบบเมชนี  เป็นโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีไดรั้บความนิยมใชก้นัมากใน
ระบบเครือข่ายบริเวณกวา้ง (WAN) แต่ระบบเครือข่ายแบบนีจะใชค่้าใชจ่้ายมากกว่าระบบเครือข่าย
ประเภทอืนๆ เพราะตอ้งใชส้ายสือสารเป็นจาํนวนมากในการติดตงัหรือวางระบบเครือข่ายภายใน
องคก์าร  

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (Hybrid Topology) เป็นการวางระบบโครงสร้าง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอาศยัการผสมผสานระหว่างความสามารถของโครงสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบรวมกนั ประกอบดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อย ๆ หลายเครือข่ายทีมี
โครงสร้างเครือข่ายทีแตกต่างกันมาเชือมต่อกันตามความเหมาะสม ทําให้เกิดเครือข่ายทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการติดต่อสือสารเพือใช้ในการรับ-ส่งขอ้มูลภายในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์าร 
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ประเภทของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 เนืองจากการติดตงัหรือวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งนาํเอาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง ๆ มาเชือมต่อกนัภายในระบบเครือข่าย อีกทงั
จาํเป็นตอ้งมีการติดตงัซอฟต์แวร์สาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไวด้ว้ย จึงจะก่อให้เกิดการทาํงาน
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือใชใ้นการติดต่อสือสารใน
การรับ-ส่งขอ้มลูระหว่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทขององค์การได ้ซึงในปัจจุบนั
อาจจาํแนกประเภทของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ รวมทงัซอฟตแ์วร์สาํหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ไดด้งันี 
 

1. เครืองแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์เครืองหลกัภายใน 
เครือข่ายทีใชจ้ดัเก็บขอ้มลูและใหบ้ริการแฟ้มขอ้มลูและทรัพยากรต่าง ๆ แก่เครืองคอมพิวเตอร์อืน 
ๆ ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเครืองคอมพิวเตอร์ทีนาํมาใชเ้ป็น Server จะมีสมรรถนะ
ค่อนขา้งสูงและมีเนือทีทีใชใ้นการจดัเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ค่อนขา้งจะมีความจุมากกว่าเครือง
คอมพิวเตอร์ทัวไปในระบบเครือข่าย ซึงเครืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทีให้บริการข้อมูลและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจจาํแนกไดห้ลายชนิด เช่น File server Database 
server Print server Internet server Web server และMail server เป็นตน้ 

2. เวร์ิกสเตชัน (Workstation) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทวัไปทีสามารถประมวลผลขอ้มลู 
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีนํามาเชือมถึงกันซึงอาจจะเป็นเครือง
คอมพิวเตอร์ทีต่างรุ่นกนัหรือประเภทเดียวกนัทีนาํมาเชือมต่อกนัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. เครืองลกข่าย หรือไคลเอนต์ ู (Client) เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายที 
เรียกใชบ้ริการต่าง ๆ และเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ จากแฟ้มขอ้มูลทีถูกจดัเก็บไวใ้น Server ซึงเป็น
เครืองคอมพิวเตอร์ของผูที้ เรียกใช้บริการต่าง ๆ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4. เทอร์มนิัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์เครือข่ายอืน ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืน ๆ ทีสามารถเชือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้เช่น จอภาพ 
แป้นพิมพ ์เครืองพิมพ ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืน ๆ เป็นตน้ 

5. คอมพวิเตอร์  เป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อกนัในระบบเครือข่าย ซึงสามารถทีจะ 
นาํเครืองคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ มาเชือมต่อเข้าด้วยกนัได ้ เช่น คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ และ
คอมพิวเตอร์แมคอินทอช เป็นตน้ 
 



 - 156 - 

6. สือนําสัญญาณ  เป็นสือนาํสัญญาณทีนาํมาใช้เชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อืน ๆ ในระบบเครือข่าย ซึงสือนาํขอ้มลูทีนาํมาใชมี้หลายชนิดดว้ยกนั 
แต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัทีแตกต่างกนัไป ซึงสือนาํขอ้มูลจะมีความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล และมี
ราคาทีแตกต่างกนัไป ดงันนัการเลือกใชสื้อนาํสญัญาณจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
เลือกสือนาํสญัญาณต่าง ๆ ทีจะนาํไปใชใ้นระบบเครือข่ายเพือใชสื้อสารขอ้มูล เช่น ขนาด อุปกรณ์
ต่อพ่วงต่าง ๆรอบขา้ง และประเภทของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีใชใ้นแต่ละประเภท 

7. ฮับ (Hub)/ รีพตีเตอร์ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นการทวนสญัญาณและช่วยขยาย 
สญัญาณใหมี้ระยะทางไกลขึนโดยเป็นอุปกรณ์ทีใชใ้นการเชือมต่อสือนาํสญัญาณในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึงมีลกัษณะเป็นพอร์ตหรือช่องเสียบสายสัญญาณระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) กบัเครืองคอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะอืน ๆ ทีเป็นเครืองลกูข่ายหรือไคลเอนต ์แต่ถา้มีคอมพิวเตอร์
เชือมต่อกนัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากเกินไปจะทาํใหอ้ตัราการรับ-ส่งขอ้มลูลดลง 

8. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card: NIC) เป็นการ์ดแลนด์ทีเสียบลงไปบน 
สล๊อตบนเมนบอร์ดของเครืองคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และ
สายสญัญาณ โดยการ์ดแลนดจ์ะทาํหนา้ทีแปลงสญัญาณจากเครืองคอมพิวเตอร์ทีถูกส่งผ่านไปตาม
สายสญัญาณ จึงช่วยทาํให้เครืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสือสารแลกเปลียน
ขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนัได ้ซึงในปัจจุบนัการ์ดเน็ตเวิร์กจะมีหลายแบบดว้ยกนัโดยจะขึนอยู่กบั
สล็อตหรือช่องเสียบภายในเครืองคอมพิวเตอร์นัน เช่น ISA, PCI, PCMCIA USB Port หรือ 
Compact flash เป็นตน้ 

9. บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ทีสามารถใช้ในการเชือมต่อกบัเครือข่ายย่อยทีมีความ 
แตกต่างกันในระดับกายภาพได้ โดยมกัจะใช้ในการเชือมต่อกับเครือข่ายย่อยขององค์การเข้า
ดว้ยกันจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เพือทาํให้เครือข่ายย่อย ๆ ทีมีการเชือมต่อเครือข่ายต่าง
ระบบกันสามารถติดต่อสือสารและแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายยอ่ยอืนๆ ได ้เช่น การเชือมต่อระหว่างเครือข่าย Ethernet กบั Token Ring เป็นตน้ ซึงบริดจ์
มกัจะใชใ้นการเชือมต่อวงแลน 2 วงเขา้ดว้ยกนัจึงทาํใหส้ามารถขยายขอบเขตของวงแลนออกไปได้
เรือย ๆ โดยทีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของระบบเครือข่ายไม่ลดลงมากนัก โดยบริดจ์
อาจเป็นได้ทงัฮาร์ดแวร์เฉพาะในระบบเครือข่าย หรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที
กาํหนดใหเ้ป็นบริดจก์็ได ้ 

10. เนทเวร์ิคสวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ทีรวมเอาความสามารถของฮบัและบริดจเ์ขา้ไว ้
ภายในเนทเวิร์คสวิตช์ จึงทาํให้สวิตซ์สามารถรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารออกไปพร้อมกนัไดห้ลาย ๆ 
เครืองในระบบเครือข่ายดว้ยความเร็วสูงกว่าการใชบ้ริดจ์จาํนวนหลาย ๆ ตวัเชือมต่อกนั ซึงสวิตซ์



 - 157 - 

จะช่วยลดปัญหาการชนกันของข้อมูลข่าวสารและลดปริมาณข้อมูลข่าวสารทีวิงอยู่บนระบบ
เครือข่ายดว้ย อีกทงัทาํให้การเชือมต่อระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสารในแต่ละระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยงิขึน  

11. เราต์เตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์สาํหรับเครือข่ายทีใชเ้ชือมต่อระบบเครือข่ายหลาย ๆ  
แบบเขา้ดว้ยกนัได ้ซึงสามารถเชือมต่อเครือข่ายทีใชส้ายสัญญาณแตกต่างกนัไดแ้ละมีลกัษณะใน
การทาํงานทีสูงกว่าสวิตช ์เช่น การใชเ้ราตเ์ตอร์ในการเชือมต่อระหว่างเครือข่ายทีใชส้ายสญัญาณใย
แกว้นาํแสงกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีใชส้ายสัญญาณ Coaxial  โดยเราต์เตอร์จะทาํหน้าทีในการ
เชือมโยงระหว่างเครือข่ายทีอยูห่่างไกลกนั นอกจากนียงัสามารถเชือมต่อกบัเครือข่ายอืน ๆ ได ้เช่น 
WAN ATM และ ISDN เป็นตน้ 

12. เกทเวย์    (Gateway)  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาํหรับระบบเครือข่ายทีสามารถใชใ้นการ 
เชือมต่อและแปลงข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายทีมีความแตกต่างกันหรือทีมีการเชือมต่อ
เครือข่ายต่างระบบเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น การใชเ้กตเวยใ์นการเชือมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ตงั
โต๊ะเขา้กบัคอมพิวเตอร์แมคอินทอช การเชือมต่อและแปลงขอ้มูลข่าวสารระหว่างระบบเครือข่าย 
LAN กบั ระบบ Mainframe และการเชือมต่อระหว่างเครือข่าย SNA ของบริษทั IBM กบั DECNet 
ของบริษทั DEC เป็นตน้ 

 
โดยทวัไปแลว้ การทีจะนาํเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบ

ขา้งต่าง ๆ มาเชือมต่อกนัเป็นระบบเครือข่ายนนั จาํเป็นตอ้งมีการติดตงัซอฟตแ์วร์สาํหรับเครือข่าย
ต่าง ๆ ไวด้ว้ย โดยอาจจะมีซอฟตแ์วร์สาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ดงันี 

 
1. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System: NOS) เป็นซอฟต์แวร์ 

ระบบปฏิบติัการเครือข่ายทีทาํหนา้ทีบริหารจดัการระบบต่าง ๆ ภายในเครือข่ายทงัระบบ ซึงจะคอย
จดัการเกียวกบัการใชง้านเครือข่ายของผูใ้ชใ้นแต่ละคน และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ภายในระบบ
เครือข่ายทงัระบบ โดยในปัจจุบันระบบปฏิบติัการเครือข่ายทีนิยมนาํมาใชง้านในองค์การ เช่น 
Windows Server 2003 Novell NetWare Sun Solaris Linux และ Unix เป็นตน้ 

2. ไดรเวอร์สําหรับเครือข่าย เป็นโปรแกรมทีใชใ้นการทาํใหฮ้าร์ดแวร์เครือข่ายทาํงานกบั 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ดังนันจึงต้องติดตังไดรเวอร์ลงบนระบบเครือข่ายเพือทําให้
คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างระบบ
เครือข่ายอืน ๆ ได ้
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3. ซอฟต์แวร์ใช้งาน เป็นโปรแกรมประยุกต์ทีนาํมาใช้ในการทาํงานทวัไปเพือช่วยให้ 
ผูใ้ช้งานสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายได ้เช่น ไมโครซอฟท์ เวิร์ด ไมโครซอฟท ์    
เอก็เซล  ไมโครซอฟท ์แอคเซส และ ไมโครซอฟท ์พาวเวอร์พอยต ์เป็นตน้ โดยโปรแกรมทีเรียกใช้
งานเหล่านีอาจจะถกูจดัเก็บไวใ้นเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง หรือถูกจดัเก็บไวใ้นเครืองแม่ข่าย 
(Server) เพือใหผู้ใ้ชเ้ขา้ไปใชบ้ริการผา่นระบบเครืองแม่ข่ายอีกทีหนึง 

4. ซอฟต์แวร์สําหรับเซิร์ฟเวอร์  เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเครืองแม่ข่าย (Server) ทีทาํหน้าที 
จดัการให้บริการงานเฉพาะดา้นในระบบเครือข่าย ซึงจะทาํงานให้บริการในระบบเครือข่ายแก่
เครืองลูกข่ายทีเรียกใช้งานผ่านระบบเครืองแม่ข่ายอีกทีหนึง โดยเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการผ่าน
โปรแกรมบริการทีทาํงานภายใต้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายอีกทีหนึง ซึงในปัจจุบันซอฟต์แวร์
สาํหรับเซิร์ฟเวอร์ทีรู้จักกันดี เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์  เมลเซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์ โดเมนเนม
เซิร์ฟเวอร์ (DNS) นิวส์เซิร์ฟเวอร์ วิดีโอสตรีมมิงเซิร์ฟเวอร์ ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ และไทมเ์ซิร์ฟเวอร์ เป็น
ตน้ 

5. ซอฟต์แวร์สําหรับบริหารเครือข่าย เป็นซอฟตแ์วร์ทีติดตงัใชง้านในระบบเครือข่ายเพือ 
ช่วยบริหารงานในระบบเครือข่าย อีกทงัยงัช่วยใหผู้ดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการระบบเครือข่าย
ไดท้งัระบบ จึงทาํใหง่้ายต่อการบริหารจดัการขอ้มูลและการให้บริการผูใ้ชผ้่านระบบเครือข่ายได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน 
 
การประมวลผลข้อมลในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ู (Computing Architecture) 
 โดยทวัไปแลว้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลผลขอ้มลูผา่นระบบเครือข่าย
ได ้2 รูปแบบ คือ การประมวลผลขอ้มูลแบบศูนยก์ลาง และการประมวลผลขอ้มูลแบบไคลเอนต์/
เซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

1. การประมวลผลข้อมลแบบศนย์กลาง ู ู (Centralized Processing) เป็นการส่งขอ้มลูไป 
ประมวลผลยงัเครืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮสต์ ซึงเครืองลูกข่ายไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุนีเองจึงตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัเครืองแม่ข่ายก่อนแลว้ เครืองแม่ข่าย (Server) หรือ
โฮสตก์็จะการประมวลผลขอ้มูลอีกทีหนึง เมือทาํการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งขอ้มูล
มายงัเครืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอีกทีหนึง ดงันันเครืองคอมพิวเตอร์ทีทาํหน้าทีเป็นเครืองแม่ข่าย 
(Server) หรือโฮสต์นีควรจะมีสมรรถนะสูง มีความเร็วในการประมวลผลขอ้มูลค่อนขา้งสูง และ
สามารถให้บริการแก่เครืองลูกข่ายทีตอ้งการส่งข้อมูลจาํนวนมากมาประมวลผลทีเครืองแม่ข่าย 
(Server) หรือโฮสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2. การประมวลผลข้อมลแบบไคลเอนต์ู /เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Processing) เป็นการ 
ใหบ้ริการขอ้มลูจากเซิร์ฟเวอร์ หากเครืองไคลเอนตต่์าง ๆ ตอ้งการขอใชบ้ริการขอ้มูลจากเครืองแม่
ข่าย (Server) จะตอ้งร้องขอบริการหรือเขา้ไปเรียกใชบ้ริการผา่นระบบเครือข่ายไปยงัเซิร์ฟเวอร์ ซึง
เครืองไคลเอนต์สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเองอีกทังยงัสามารถจัดแบ่งข้อมูลไป
ประมวลผลยงัเครืองเซิร์ฟเวอร์ไดด้ว้ย 

 
ประเภทของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

โดยปกติแลว้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเรารู้จกักนัอยู่ในปัจจุบนันีจะมีการเชือมต่อเครือง
คอมพิวเตอร์ตงัแต่ 2 เครืองขึนไปทีเชือมต่อกนัจึงจะถือว่าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงันี 

 
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบคคล หรือเรียกชือย่อว่า แพนุ  (Personal Area-  

Network: PAN) เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลทีใชเ้ครือข่ายร่วมกนักบัอุปกรณ์เคลือนทีส่วนบุคคลต่าง 
ๆเพือใชใ้นการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารหรือขอใชบ้ริการอืนๆ ผา่นเครือข่ายส่วน
บุคคล ซึงในปัจจุบนัจะนาํเทคโนโลยี บลูทูธ (Bluetooth) มาใชใ้นครือข่ายส่วนบุคคลร่วมกนักบั
อุปกรณ์เคลือนทีส่วนบุคคลต่าง ๆ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได ้เช่น การใชเ้ทคโนโลยี บลูทูธ ในการ
แลกเปลียนขอ้มลูระหว่างมือถือกบัโนต้บุ๊กเพือใชเ้ชือมต่ออินเทอร์เน็ตและใชบ้ริการอีเมล ์เป็นตน้ 

2. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ระยะใกล้ หรือเรียกชือย่อว่าแลน (Local Area Network:-  
LAN) เป็นระบบเครือข่าย เป็นเครือข่ายระดบัทอ้งถิน โดยทีเป็นระบบเครือข่ายทีมีการเชือมโยงกนั
ในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรและมีความเร็วในการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูสูงถึง 10-
100 Mbps โดยทีไม่ต้องเ ชือมต่อกับโครงข่ายการสือสารขององค์การโทรศัพท์หรือ
การสือสารแห่งประเทศไทย ซึงระบบเครือข่ายแลนจะมีการเชือมต่อกนัในรัศมีใกล ้ๆ ในเขตพืนที
เดียวกนัอยู่ภายในอาคารเดียวกนัหรือต่างอาคารในระยะทางใกล้ๆ  โดยในปัจจุบนัจะเป็นการนาํ
เครือข่ายแลนมาประยุกต์ใช้งานในองค์การแบบไร้สาย หรือ เรียกว่า Wireless LAN ซึงเป็น
เทคโนโลยทีีไดรั้บความนิยมเพิมขึนอยา่งต่อเนืองในปัจจุบนั เนืองจากติดตงัไดง่้ายจึงเหมาะสาํหรับ
การเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพืนทีทีไม่สะดวกในการเดินสายสญัญาณอีกดว้ย 

3. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ระยะกลาง หรือเรียกชือย่อว่าแมน (Metropolitan Area-  
Network: MAN) เป็นระบบเครือข่ายระดบัเมือง ซึงเป็นระบบเครือข่ายทีมีการเชือมโยงกนัใน
ระยะทางตงัแต่ 5-40 กิโลเมตรโดยอาศยัการเชือมต่อกบัโครงข่ายการสือสารขององค์การโทรศพัท์
หรือการสือสารแห่งประเทศไทย ซึงเครือข่ายแมนจะมีความเร็วในการติดต่อสือสารและแลกเปลียน
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ขอ้มลูค่อนขา้งสูง อีกทงัยงัมีพืนทีในการเชือมต่อครอบคลุมพืนทีในระดบัตาํบลหรือในระดบัอาํเภอ
ของจงัหวดั ซึงเครือข่ายแมนจะมีการขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายระดบัทอ้งถินหลาย ๆ 
เครือข่ายเขา้ดว้ยกนั  

4. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ระยะไกล หรือเรียกชือย่อว่าแวน (Wide Area Network:-  
WAN) เป็นระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือระดับโลก ซึงเป็นระบบเครือข่ายทีใช้ในการ
เชือมโยงกนัในระยะทางทีห่างไกล อาจจะเป็นกิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร โดยอาศยัการ
เชือมต่อกบัโครงข่ายการสือสารขององคก์ารโทรศพัท ์หรือ การสือสารแห่งประเทศไทยจึงจะใชใ้น
การติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างระบบเครือข่ายทีมีระยะทางทีอยู่ห่างไกลกนัได ้ซึงใน
ปัจจุบนัมีการนาํเครือข่ายแวนมาประยกุตใ์ชง้านในองคก์ารในลกัษณะการทาํงานแบบวงกวา้งผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีใหบ้ริการในการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารไดค้รอบคลุม
พืนทีทวัโลก อีกทงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีถือว่าเป็นเครือข่าย 
WAN เครือข่ายหนึงนนัเอง 
 
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในองค์การ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์การ สามารถจาํแนกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ๆ คือ  
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต และเครือข่ายอีเทอร์เน็ต โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

1. เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสุดใน 
โลกทีมีการเชือมโยงติดต่อสือสารกนัในระดบัประเทศขา้มทวีปหรือระดบัโลก โดยอาจจะเรียก
เครือข่ายนีว่า เครือข่ายโลกไร้พรมแดน (Cyberspace) ก็ได ้โดยมีการใชรู้ปแบบในการสือสารใน
การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างระบบเครือข่ายทีมีมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล 
(Protocol)  หรือ TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ใน
แต่ละเครือข่ายสามารถติดต่อสือสารและรับ-ส่งไฟลข์อ้มลูระหว่างเครือข่ายกบัเครืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายไดห้ลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูในรูปแบบของขอ้ความ 
ตวัเลข รูปภาพ  เสียง วิดีโอ หรือ เรียกว่า สือประสม (Multimedia) ก็ได ้โดยไฟลข์อ้มลูจะถกูส่งผา่น
ระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็วมากขึน   นอกจากนียงัมีเครืองมือคน้หาทีนาํมาใชใ้นการ
สืบค้นข้อมูล (Search Engine) จากฐานขอ้มูลภายในเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ เรียกว่า 
เซิร์ฟเวอร์ทีมีหน้าทีรองรับการให้บริการต่าง ๆ  เพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได้
อยา่งกวา้งขวาง และสามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มลูกนัได ้ฉะนนัจึงทาํให้การรับ-ส่งขอ้มูล
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ข่าวสารระหว่างเครือข่ายยอ่ย ๆ ไดห้ลาย ช่องทาง โดยไม่มีการแบ่งเขตพืนทีหรือแบ่งเขตพรมแดน
ของประเทศนนั ๆ และไม่จาํกดัว่าเครืองคอมพิวเตอร์จะต่างประเภทกนัก็สามารถนาํมาใชเ้ชือมต่อ
กนัในเครือข่ายไดเ้พือใชใ้นการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารกนัได ้ซึงผูใ้ชบ้ริการทุก
คนสามารถเขา้ถึงข่าวสารขอ้มลูไดท้วัถึงกนัหมดไดท้วัทุกมุมโลกไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดในโลกนีก็
ตาม 

2. เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เป็นการนาํคอมพิวเตอร์เชือมต่อระบบเครือข่าย  
อินทราเน็ตเพือใชใ้นการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารภายในองค์การเท่านัน ซึง
อินทราเน็ตจะมีลกัษณะคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก  เนืองจากอินทราเน็ตจะนํา
เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาใช้ทาํงานร่วมกันในระบบเครือข่าย และใช้ในการติดต่อสือสาร
แลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารร่วมกนั หรือใชใ้นการทาํงานต่าง ๆ ภายในองคก์าร รวมทงัใชง้านอุปกรณ์
ต่าง ๆ ร่วมกันในระบบเครือข่ายในองค์การ เช่น การใช้ TCP/IP ทีเป็นโปรโตคอลในการ
ติดต่อสือสารขอ้มลูในระบบเครือข่ายในองค์การ การใชร้ะบบ World Wide Web และเว็บบราวเซอร์
ในการสนทนาหรือแลกเปลียนความคิดเห็นและความรู้ หรือใชใ้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร
ระหว่างบุคลากรในองคก์าร การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ในองค์การ และการใช้
อีเมลใ์นการติดต่อสือสารและแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างบุคลากรในองคก์าร เป็นตน้ 

3. เครือข่ายเอก็ซ์ทราเน็ต หรือเครือข่ายภายนอกองค์การ (Extranet) เป็นการนาํระบบ 
คอมพิวเตอร์ภายในองค์การมาเชือมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์การโดยอาศยัเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการส่งผา่นขอ้มลูข่าวสารไปมาระหว่างเครือข่ายภายในองคก์ารกบัระบบเครือข่ายที
อยูภ่ายนอกองคก์าร โดยระบบเครือข่ายเอก็ซท์ราเน็ตจะกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงระบบเครือข่ายที
แตกต่างกันไปขึนอยู่กบัผูใ้ช้งานในแต่ละกลุ่มทีจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งานระบบเฉพาะ
สมาชิกหรือลกูคา้ในองคก์ารหรือผูใ้ชบ้ริการทีจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงหรือเขา้ไปใชง้านระบบ
เครือข่ายเท่านนั ดว้ยเหตุนีผูใ้ชบ้ริการจากภายนอกองค์การทีเชือมต่อเขา้มาใชง้านระบบเครือข่าย
ภายในองคก์ารจะตอ้งถกูจาํแนกกลุ่มผูใ้ชง้าน เช่น ผูดู้แลระบบเครือข่าย สมาชิกหรือลูกคา้ ผูผ้ลิต
หรือตัวแทนจาํหน่าย หรือผูใ้ชบ้ริการทวัไป เป็นตน้ ซึงเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตเป็นเทคโนโลยีที
ไดรั้บความนิยมเพิมขึนอยา่งต่อเนืองในปัจจุบนั เนืองจากในองคก์ารต่าง ๆ ไดน้าํเครือข่ายเอก็ซท์รา
เน็ตมาประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์เพิมขึนเรือย ๆ เช่น การทําธุรกรรมหรือการทาํธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ต หรือการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซึงการใหบ้ริการต่าง ๆ 
เหล่านีจาํเป็นจะตอ้งมีการเชือมต่อกบัระบบเครือข่ายภายนอกองคก์ารและเกียวขอ้งกบับุคลากรของ
องค์การจาํนวนมาก ฉะนันจึงตอ้งมีระบบการบริหารจัดการในการเชือมต่อเครือข่ายภายนอก
องคก์ารทีจะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีมีประสิทธิภาพสูง 
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4. เครือข่ายอเีทอร์เน็ต (Ethernet) เป็นระบบครือข่ายมาตรฐานแบบแรกของโลก โดย 
ปกติแลว้ระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตจะมีการเชือมต่อแบบระบบแลนมกัจะใชเ้ชือมโยงคอมพิวเตอร์
ไปยงัอุปกรณ์สือสารตามมาตรฐานทีกาํหนด โดยจะมีลกัษณะการเชือมต่อเป็นแบบเส้นตรงโดย
อาศยัการ์ดเชือมต่ออีเทอร์เน็ต หรือ เรียกว่า NIC เป็นการ์ดเชือมต่อทีมีจาํหน่ายอยูร้่านคา้ไอทีทวัไป 
มกัจะมีหัวเชือมต่อรูปแบบต่าง ๆ ทงัทีเป็นแบบ Coaxial และ UTP หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็น
มาตรฐานกลางในการเชือมต่อในระบบแลนก็ได ้คือ 10BASE-2 หรือ 10BASE-T หรือ 100BASE-
T ซึงการใชง้านเครือข่ายอีเทอร์เน็ตจึงติดตงัไดง่้ายเนืองจากมีนาํหนกัเบา เพียงแค่เลือกสายแลนทีจ
นาํมาเชือมต่อหรือนาํมาใชค้วบคู่กบัอุปกรณ์ Switch หรือ HUB (Switch จะมีความเร็ว 10/100/1000 
Mbps) ฉะนันการติดตังระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตเพือการใช้งานในองค์การก็เพียงแค่หาสาย 
Coaxial หรือ สาย UTP มาเชือมต่อกับการ์ดแลน และติดตังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟตว์ินโดวส์ 95 หรือ วินโดวส์ NT ก็จะทาํใหเ้ชือมต่อเป็นระบบเครือข่ายได ้อีกทงัทาํให้
สามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารในการทาํงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ และใช้ข้อมูล
ร่วมกนั หรือใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกนัได ้ ซึงเครือข่ายอีเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายทีเป็นทีนิยมใช้
งานกนัอยูใ่นปัจจุบนั เนืองจากมีราคาถกูและติดตงัไดง่้าย  

 
การนําเครือข่ายคอมพวิเตอร์และการสือสารข้อมลมาประยกต์ใช้งานในปัจจบันู ุ ุ  
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูลจ ําเป็นต้องอาศัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มลู โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมาช่วยใน
การติดต่อสือสารในการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารในระบบเครือข่าย ซึงจะทาํให้การดาํเนินงานต่าง ๆ 
ภายในองคก์ารหรือภายนอกองคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน โดยลกัษณะการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีอาศยัการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มูลภายในหน่วยงานต่าง ๆ 
ขององคก์าร มีดงันี 
 

1. จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Mail: E-mail) เป็นการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
หรือการส่งข้อความ หรือข้อมูลข่าวสารทีส่งถึงกันระหว่างบุคคลอืน ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือขอ้ความทีส่งถึงกนัระหว่างบุคคลทีทาํหน้าที
ในการรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซึงจาํเป็นจะตอ้งมีชือและทีอยูใ่นรูปแบบของ อีเมลแ์อดเดรส 
(E-mail Address) ยกตัวอย่างเช่น Somboon@gmail.com  ถึงจะสามารถรับ-ส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์  หรือการส่งขอ้ความ หรือขอ้มลูข่าวสารระหว่างบุคคลอืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายได ้
 

mailto:omboon
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2. การส่งข้อความเสียง (Voice Mail) เป็นระบบรับ-ส่งขอ้ความหรือขอ้มูลข่าวสารใน 
รูปแบบของเสียง โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถรับ-ส่งขอ้ความเสียงไปฝากไวใ้นระบบ แลว้ระบบจะทาํ
การจดัเก็บขอ้มลูเสียงลงในระบบไว ้หากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเปิดฟังก็สามารถเขา้ไปเปิดฟังขอ้ความ
เสียงทีถกูเก็บไวใ้นระบบได ้

3. การส่งข้อความทีเป็นหน้ากระดาษ หรือโทรสาร (Facsimile/Fax) เป็นอุปกรณ์ 
อิเลก็ทรอนิกส์หรือเครืองมือในการสือสารทีมีการทาํงานในลกัษณะการทาํสาํเนาเอกสารตน้ฉบบั
หรือทาํสําเนาข้อความทีอยู่บนกระดาษจากเครืองส่งโทรสารต้นทางผ่านสายสัญญาณไปยงั
เครืองรับโทรสารปลายทาง ซึงเอกสารทีไดรั้บจากเครืองโทรสารปลายทางจะมีรูปแบบเหมือนกบั
เอกสารตน้ฉบบัหรือมีขอ้ความทีอยูบ่นกระดาษเดิมจากตน้ทาง ซึงในปัจจุบนัเครืองคอมพิวเตอร์ก็
สามารถทาํการรับ-ส่งและทาํสาํเนาขอ้ความ หรือขอ้มลูข่าวสารเหมือนกบัเครืองโทรสารได ้แต่ตอ้ง
มีการติดตงัโปรแกรมทีจะช่วยใหส้ามารถรับ-ส่งเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวด้ว้ย 

4. การสือสารข้อมลในการรับู -ส่งด้วยภาพและเสียง (Video Conferencing) เป็นการ 
ติดต่อสือสารขอ้มูลโดยอาศยัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครืองคอมพิวเตอร์เพือใชใ้นการรับ-ส่ง
ภาพและเสียง หรืออาจจะเป็นภาพเคลือนไหว หรือวีดิโอก็ได ้โดยการรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์หรือเครืองคอมพิวเตอร์ตน้ทางไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครืองคอมพิวเตอร์
ปลายทาง ซึงในปัจจุบนัระบบ Video Conferencing นิยมนาํมาประยุกต์ใชง้านเกียวกบัการประชุม
ทางไกล และการจดัการเรียนการสอนทางไกล 

5. ระบบวิเคราะห์และระบตาํแหน่งของสิงต่าง ๆุ  บนพืนโลก (Global Positioning  
System: GPS) เป็นระบบทีนาํมาใช้ระบุตาํแหน่งของสิงต่าง ๆ บนพืนโลก โดยอาจจะเป็น คน  
สตัว ์หรือสิงของต่าง ๆ ทีตอ้งการทราบตาํแหน่งในระบบโดยอาศยัดาวเทียมทีโคจรอยู่รอบโลก ซึง
ในปัจจุบนัระบบ GPS นิยมนาํมาประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัโปรแกรมแผนทีเพือใชใ้นการนาํทางต่าง ๆ 
เช่น การเดินเรือ การระบุตาํแหน่งการเดินทางดว้ยรถยนต ์หรือเครืองบิน เป็นตน้ 

6. ระบบแลกเปลียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) เป็น 
ระบบแลกเปลียนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างบริษทัคู่คา้หรือองคก์าร โดยใชรู้ปแบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทีมีแบบฟอร์มมาตรฐานอนัเป็นทียอมรับร่วมกนั เพือทาํการสือสารในการรับ-ส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสือสารจากเครืองคอมพิวเตอร์เครืองหนึงไปยงัเครือง
คอมพิวเตอร์อีกเครืองหนึง จึงทาํให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการแลกเปลียนขอ้มูลในการ
รับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้าหรือองค์การเพิมยิงขึน ซึงแบบฟอร์มของเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ทีใชใ้นการแลกเปลียนขอ้มลูหรือเอกสารทางธุรกิจทีมีรูปแบบมาตรฐาน เช่น ใบสัง
ซือสินคา้และบริการ บญัชีราคาสินคา้และบริการ ใบส่งสินคา้และบริการ และรายงานสรุป เป็นตน้ 
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ดงันันการสือสารในการรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสือสารข้อมูลในการแลกเปลียน
เอกสารทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ซึงทุกองค์การหรือคู่ค้าทางธุรกิจจะสามารถ
แลกเปลียนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างกนัไดท้วัโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 165 - 

บทสรปุ  
 

ในบทนีได้กล่าวถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ 
(1)เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการนาํเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง 
ๆ ทังภายในและภายนอกจํานวนตังแต่ 2 เครืองขึนไปมาเชือมต่อกันภายใต้มาตรฐานและ
โปรโตคอลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน เพือใช้ในการติดต่อสือสาร แลกเปลียน
ซอฟตแ์วร์และขอ้มลูข่าวสาร รวมทงัทาํให้ทุกคนสามารถใชอุ้ปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ร่วมกันบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (2) การทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมี
องคป์ระกอบทีสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ จาํนวนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สือนาํสัญญาณ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีใช้ในการ
ติดต่อสือสาร (3)โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามลกัษณะในการเชือมต่อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบสั เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช และเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (4) ประเภทของของฮาร์ดแวร์
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชนั ไคลเอนต์ เทอร์มินัล 
คอมพิวเตอร์ สือนาํสญัญาณ ฮบั/รีพีตเตอร์ การ์ดเน็ตเวิร์ก เป็นตน้ และประเภทของซอฟต์แวร์ใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ระบบปฏิบติัการเครือข่าย ไดรเวอร์สาํหรับเครือข่าย ซอฟต์แวร์
ใช้งาน ซอฟต์แวร์สําหรับเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์สําหรับบริหารเครือข่าย (5)ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลผลขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การประมวลผล
ขอ้มูลแบบศูนยก์ลาง และการประมวลผลขอ้มูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (6)ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ แพน แคน แลน แมน และ แวน 
(7)ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองคก์าร สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต และเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (8)การนํา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งขอ้ความเสียง การส่งขอ้ความทีเป็นหน้ากระดาษทางโทรสาร การสือสาร
ขอ้มลูในการรับส่งดว้ยภาพและเสียงโดยอาศยัระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ระบบวิเคราะห์และระบุ
ตาํแหน่งของสิงต่าง ๆ บนพืนโลกดว้ยระบบจีพีเอสและระบบแลกเปลียนขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ เป็น
ตน้ 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี8 
 

ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร และมีองคป์ระกอบในการทาํงานอยา่งไร จงอธิบาย   
             
             
             
             
             
2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
3. ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายมา
โดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
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5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ารมีกีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
  
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. อุปกรณ์ทีสามารถใชใ้นการเชือมต่อกบัเครือข่ายย่อยทีมีความแตกต่างกนัในระดบักายภาพได ้
โดยมกัจะใชใ้นการเชือมต่อกบัเครือข่ายย่อยขององค์การเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่เพือทาํให้เครือข่ายย่อย ๆ ทีมีการเชือมต่อเครือข่ายต่างระบบกนัสามารถติดต่อสือสารและ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายย่อยอืนๆ ได้ ซึงในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเรียกอุปกรณ์นีว่าอะไร  

ก. บริดจ ์
ข. ไคลเอนต ์
ค. เทอร์มินลั 
ง. ฮบั  
จ. เวิร์คสเตชนั 

2. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาํหรับระบบเครือข่ายทีสามารถใชใ้นการเชือมต่อและแปลงขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างเครือข่ายทีมีความแตกต่างกนัหรือทีมีการเชือมต่อเครือข่ายต่างระบบเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ก. เวร์คสเตชนั 
ข. ไคลเอนต ์
ค. เทอร์มินลั 
ง. ฮบั  
จ. เกทเวย ์

3. “การเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ดว้ยสือนําสัญญาณเดียว โดยทีไม่มีคอมพิวเตอร์หลกัเป็น
ศูนยก์ลาง ซึงการส่งขอ้มูลจะตอ้งผ่านไปยงัคอมพิวเตอร์รอบ ๆ ในลกัษณะเป็นวงกลม และผ่าน
เครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองเพือไปยงัสถานีปลายทางทีตอ้งการ ทงันีขอ้มลูทีส่งไปจะไปในทิศทาง
เดียวกนัเสมอ หากมีเครืองคอมพิวเตอร์เครืองใดเครืองหนึงขดัขอ้ง ก็จะทาํให้การส่งขอ้มูลภายใน
เครือข่ายหยดุชะงกั” จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นขอ้เสียของโครงสร้างเครือข่ายประเภทใด 
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ก. Bus Topology 
ข. Ring Topology  
ค. Star Topology 
ง. Mesh Topology 
จ. Hybrid Topology 

4. ขอ้ใดไม่ใช่การนาํเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจาํวนั 
ก. การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชบ้ริการอีเมล 
ข. แลกเปลียนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างบริษทัคู่คา้โดยใชร้ะบบอีดีไอ 
ค. การจดัประชุมทางไกลโดยใชร้ะบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์
ง. การใชร้ะบบจีพีเอสในการระบุตาํแหน่งการเดินทางดว้ยรถยนต ์
จ. การใชแ้มนนวลในการจดัทาํเอกสารในองคก์าร 

5. “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสุดในโลกทีมีการเชือมโยงติดต่อสือสารกันใน
ระดบัประเทศขา้มทวีปหรือระดบัโลก” จากขอ้ความขา้งตน้ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทใด 

ก. แพน 
ข. แคน 
ค. แวน 
ง. แลน 
จ. แมน 

 
ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้ายมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู ู  
 1. เป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์รอบขา้งต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกจาํนวนตงัแต่ 
2 เครืองขึนไปมาเชือมต่อกนัภายใตม้าตรฐานทีกาํหนดไว ้
 2.  เ ป็นการส่งข้อมูลไปประมวลย ัง เค รืองแม่ ข่ าย 
(เซิร์ฟเวอร์) ทงันีเครืองลูกข่าย(ไคลเอนต์) ไม่สามารถทาํการ
ประมวลผลขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 
 3.  เป็นการนําระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์การมา
เชือมต่อกบัระบบเครือข่ายภายนอกองค์การโดยอาศยัเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการส่งผา่นขอ้มลูข่าวสารไปมาระหว่างเครือข่าย-

ก. เครือข่ายเอก็ซท์ราเน็ต 
ข. เครือข่ายอินทราเน็ต 
ค. เครือข่ายแบบดาว 
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จ .  ก า รป ร ะ ม วล ผ ล ข้อมูล แ บ บ
ศนูยก์ลาง 
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ภายในองคก์ารกบัระบบเครือข่ายทีอยูภ่ายนอกองคก์าร 
 4. เป็นการสือสารและเชือมต่อระบบเครือข่ายภายใน
องคก์ารเท่านนั 
 5. จะอาศยัฮับเป็นศูนยก์ลางในการเชือมต่อกับเครือง
คอมพิวเตอร์เครืองอืน ๆ ทีใชสื้อสารในการรับส่งขอ้มูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครืองในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทท ี9 
อินเทอร์เน็ตและเวิร์ดไวด์เว็บ 8 ชัวโมง 

 
หัวข้อเนือหา 
บทที 9 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวดเ์วบ็ 

อินเทอร์เน็ต 
ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 
การแทนชือทีอยูข่องอินเทอร์เน็ต 
การเชือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต 
เวิลด์ไวดเ์วบ็ 
โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การสืบคน้ขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต 
เทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต 
เทคนิคการจดัเก็บขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต 
ศนูยร์วมเวบ็ไซตท์วัโลก 
การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 
วตัถประสงค์เชิงพฤตกิรรมุ  
 หลงัจากเรียนบทนีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปนี 

1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้
2. อธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศได ้
3. อธิบายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได ้
4. การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตในชีวติประจาํวนัได ้
5. อธิบายการแทนชือทีอยูข่องอินเทอร์เน็ตได ้
6. อธิบายการเชือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตได ้
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7. อธิบายโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ได ้
8. ยกตวัอยา่งบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
9. อธิบายการสืบคน้ขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตได ้
10. ยกตวัอยา่งเทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ตได ้
11. ยกตวัอยา่งเทคนิคการจดัเก็บขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตได ้
12. ยกตวัอยา่งศนูยร์วมเวบ็ไซตท์วัโลกได ้
13. อธิบายการป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตได ้

 
วธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนเรืองทีเรียนครังทีแลว้ 
2. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเนือหาและสือบนคอมพิวเตอร์ 
3. บรรยายประกอบสาธิตการใชโ้ปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์และฝึกใหผู้เ้รียนได ้

ปฏิบติัจริงทีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทงัชนัไดเ้ห็นการปฏิบติัจริงดว้ยตา เพือใหผู้เ้รียนไปศึกษาเพิมเติมดว้ย
ตนเองต่อไป 

4. ระหว่างให้เนือหาสาระและสาธิตการฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในชนัเรียน 

5. ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติเพือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์อย่าง 
ถูกต้อง 

6. ผูเ้รียนทาํคาํถามทบทวนประจาํบทเรียน 
7. แบ่งผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน แลว้มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 
8. ผูเ้รียนสรุปผลและนาํเสนอกบัอาจารยแ์ละเพือน ๆ ในชนัเรียน 

     
สือการเรียนการสอน  

1. แผนบริหารการสอนประจาํบทเรียน 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ 
3. โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์
4. เครืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
5. วีดิทศัน ์
6. คาํถามทบทวนประจาํบทเรียน พร้อมเฉลย 
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การวดัผล 
        1. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
        2. การตอบคาํถามและการนาํเสนอชินงานต่าง ๆ  
        3. การฝึกปฏิบติักบัเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามใบงาน 
 
การประเมินผล 
      1. ความสนใจ และกระตือรือร้น ของการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการตอบคาํถามต่างๆ  
     2. ความถกูตอ้งของการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ  
     3. ความถกูตอ้งของการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามใบงาน ไม่นอ้ยกว่า 50 %    
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บทท ี9 
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 

 
ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต มีบทบาทและความสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของทุกคนใน

หลาย ๆ ดา้น ทงัการศึกษา การพาณิชย ์การทาํธุรกรรม และอืน ๆ ซึงการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชใ้น
องคก์รในเชิงพาณิชยมี์แนวโนม้จะเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะนาํมาใชใ้นการซือขายสินคา้และ
บริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมทงัใชใ้น
การดาํเนินงานในการติดต่อสือสารแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงในยุค                
ดิจิทลัองค์กรขนาดใหญ่จะสร้างระบบฐานขอ้มูลเชือมโยงไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดว้ยเหตุนี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิดบริการต่าง ๆ ขึนทีใช้งานภายใตก้ารบริการของเวิลด์ไวด์เว็บ 
(Word Wide Web) เช่น การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต การซือสินคา้และบริการออนไลน์ การ
ประมลูสินคา้ออนไลน์ การจองหอ้งพกัโรงแรม การจองตวัเครืองบินทงัในประเทศและต่างประเทศ 
และการชาํระภาษีเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
อินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นกลุ่มเครือข่ายย่อย ๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากมายทีรวม
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทวัโลกเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยั
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารสือสารโทรคมนาคมเป็นตวัเชือมเครือข่ายจาํนวนมาก
เข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสือสารเดียวกัน ทีเรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซึงการ
ติดต่อสือสารขอ้มลูในปัจจุบนันิยมสือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนืองจากการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ในการสือสารในการรับ-ส่งข่าวสารขอ้มลูทาํไดง่้ายสะดวกและรวดเร็วขึน 

 
ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสุดในโลกทีเกิดจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ยอ่ย ๆ จาํนวนมากเชือมต่อกนัเป็นเครือข่ายเดียวกนั ซึงการสือสารในการรับ-ส่งขอ้มูล
ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตจาํเป็นตอ้งใชม้าตรฐานการสือสารเดียวกนั โดยใชโ้ปรโตคอลแบบทีซีพี/
ไอพี (Transmission Control Protocol /Internet Protocol :TCP/IP) ในการสือสารในการรับ-ส่ง
ข่าวสารข้อมูลกันระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์ทีต่างประเภทกนั ดว้ยเหตุนีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทต่าง ๆจึง สามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนัไดท้วัโลก 
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ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตถือกาํเนิดขึนครังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) 

โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกาทีเรียกว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ (U.S. Defence 
Department) ) ซึงเป็นเครือข่ายสาํนกังานโครงการวิจยัชนัสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
โดยไดคิ้ดคน้โครงการอาร์พาเน็ตขึน หรือ เรียกว่า (Advanced Research Projects Agency Network) 
โดยมีวตัถุประสงค์ เพือให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสือสารขอ้มูลข่าวสารทาง
การทหารได้ ซึงวตัถุประสงค์หลกัในการสร้างเครือข่าย เพือให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถ
เชือมต่อในการติดต่อสือสารระหว่างกนัได ้ หากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในตาํแหน่งอืน ๆ ถูกทาํลาย
หรือถูกตดัขาด เครือข่ายอืน ๆ ในระบบเครือข่ายก็ยงัสามารถเชือมโยงติดต่อสือสารแลกเปลียน
ขอ้มลูข่าวสารกนัได ้ 
 ในปีเดียวกนัเครือข่ายอาร์พาเน็ตไดเ้ชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบนั 4 แห่ง 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนียทีลอสแอนเจลิส (UCLA)  มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียทีซานตา
บาร์บารา (UCSB) มหาวิทยาลยัแห่งรัฐยทูาห์ (UTAH) และสถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด (SRI) ดว้ยเหตุ
นีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบนัทงั 4 แห่งจึงสามารถเชือมต่อในการติดต่อสือสารกนัได้
โดยทีไม่มีขอ้จาํกดัว่าเครืองคอมพิวเตอร์จะต่างประเภทกนัหรือใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการที
แตกต่างกนั ก็คงจะสามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกนัได ้ซึงเครือข่ายอาร์พาเน็ต
เป็นเครือข่ายในยคุเริมแรกทีต่อมาไดพ้ฒันาใหเ้ป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบนั 

นอกจากนีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัถือว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินการในองคก์รอยา่งยงิ ซึงในปัจจุบนัมีหน่วยงาน และองค์กรจาํนวนมากทีให้ความสนใจใน
การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตมากขึนโดยมีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ซึงมีการทาํธุรกิจ 
หรือทาํธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนีร้านค้า และบริษัทต่าง ๆ จึงได้เข้าร่วมเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพิมมากขึนเรือย ๆ ซึงแนวโน้มในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในอนาคตจะเขา้มามีบทบาท
สาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก 
 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริมขึนเมือปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSU) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที (AIT) ไดมี้การเชือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศพัท์ไปยงัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย ซึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย
ในการเชือมโยงอินเทอร์เน็ตตามโครงการ IDP ซึงการสือสารข้อมูลในขณะนันจะใช้บริการ
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จดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ในการรับ-ส่งขอ้มลูดว้ยสายโทรศพัทจึ์งทาํใหก้ารสือสารขอ้มลูไดช้า้และไม่
เป็นการถาวร จนกระทังในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้มีการเชือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เขา้กับเครือข่ายยยููเน็ต (UUNET) ของบริษัทยยููเน็ตเทคโนโลยี จาํกดั รัฐเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงต่อมามีมหาวิทยาลยัหลายแห่งไดข้อเชือมโยงกบัเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยเรียกเครือข่ายนีว่า เครือข่ายไทยเน็ต (THAINET) 

ในปีเดียวกนั ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ไดท้าํ
การเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โดยเรียกว่าเครือข่ายนีว่า เครือข่ายไทยสาร (ThaiSARN) ซึงต่อมาเครือข่ายไทยสารไดเ้ชือมต่อกบั
เครือข่ายของยยูเูน็ตเขา้ดว้ยกนั 

โดยสรุปแลว้ การเชือมโยงเครืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดเ้ริมตน้ขึนเป็นครังแรกเมือปี 
พ.ศ. 2530 โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลียตามโครงการ IDP 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดเ้ชือมต่อเครือข่ายยยูเูน็ต (UUNET) ของบริษทัยู
ยเูน็ตเทคโนโลยี จาํกดั รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกเครือข่ายนีว่า เครือข่ายไทยเน็ต 
(THAINET) ต่อมาในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ไดจ้ัดตังเครือข่ายไทยสารขึน ซึงต่อมาไดเ้ชือมต่อกับเครือข่ายยยููเน็ตและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที 9.1 การเชือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ทีมา: http://www.ssobooks.com/e_book/internet/unti1_4.htm สืบคน้ 5 กุมภาพนัธ ์2556 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.ssobooks.com/e_book/internet/unti1_4.htm ��� 5 ����Ҿѹ�� 2556
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ภาพที 9.2 เครือข่ายไทยสารไดเ้ชือมโยงกบัสถาบนัต่าง ๆ  
ทีมา: http://www.ssobooks.com/e_book/internet/unti1_4.htm สืบคน้ 6 กุมภาพนัธ ์2556 

 
การประยกต์ใช้อิุ นเทอร์เน็ตในปัจจบันุ  
 ในยุคปัจจุบนัมีการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการดาํเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่าง
มากมาย ซึงการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการดาํเนินงานขององคก์รมีดว้ยกนัหลากหลายดา้น ทงัใน
ดา้นการติดต่อสือสารระหว่างกนั และการสืบคน้ข่าวสารขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีขอ้จาํกดั
ดา้นสถานที และเวลา ซึงทุกคนสามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูลกนัไดท้วัโลก ดว้ย
เหตุนีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงไดรั้บความนิยมมากขึน ซึงการประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนันนั
มีดว้ยกนัหลายดา้น ดงันี 

 
1. ด้านการตดิต่อสือสาร เป็นการติดต่อสือสารบนอินเทอร์เน็ต สามารถใชค้อมพิวเตอร์ 

ติดต่อสือสารระหว่างกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดท้วัโลก โดยในปัจจุบนัการเชือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ทุกคนไดรั้บประโยชน์ในด้านการติดต่อสือสารอย่าง
มากมาย ทงัในดา้นการติดต่อสือสารดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ทีมีความเร็วในการรับ-
ส่งข่าวสารข้อมูลถึงกันได้มากกว่าการรับ-ส่งทางไปรษณียป์กติ  และการสนทนาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือ เรียกว่า แชท (Chat) ทีช่วยให้ทุกคนสามารถคุยโตต้อบกบัทุกคนไดจ้ากทุกมุม
โลก นอกจากการสนทนาระหว่างกนัแลว้ทุกคนยงัสามารถแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร และไฟล ์   
ต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 
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ภาพที 9.3 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และการสนทนาออนไลน์ 
ทีมา: http://www.edudemic.com/gmail-tools/, 

http://images.droidsans.com/sites/default/files/facebook-15-post.jpg สืบคน้ 7 กุมภาพนัธ ์2556 
 
2. ด้านการทําธรกจิออนไลน์ุ  ในปัจจุบนัมีร้านคา้ และบริษทัต่าง ๆ มากมายทีกาํลงัสนใจ 

ทาํธุรกิจขายของออนไลน์ หรือการทาํการตลาดออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึงเป็นการทาํธุรกิจการ
ซือ-ขายสินคา้ออนไลน์ทีลงทุนไม่สูงมากนกัเหมือนกบัการทาํการตลาดแบบเดิมทีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธค่์อนขา้งสูง ซึงบริษทัผูข้ายสินคา้สามารถทาํการซือ-ขายสินคา้กบัผู ้
ซือไดอ้ย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนีแลว้ ผูซื้อยงัสามารถชาํระเงิน และค่าจัดส่งสินค้าได้
หลายช่องทาง ทังทางการโอนเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ Pay Pal Visa หรือผ่านทางตู ้
ATM และชาํระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเก็บเงินปลายทางก็สามารถทาํได ้ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 9.4 เวบ็ไซตก์ารทาํธุรกิจการซือ-ขายสินคา้ออนไลนบ์นอินเทอร์เน็ต 
ทีมา: http://donottellmyboss.com/wp-content/uploads/2013/01/flip-ebay-to-amazon1.png 

สืบคน้ 7 กุมภาพนัธ ์2556 

http://donottellmyboss.com/wp-content/uploads/2013/01/flip-ebay-to-amazon1.png
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3. ด้านการศึกษาและวจิยั ในยคุสงัคมสารสนเทศสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทงัในประเทศ 
ไทยและต่างประเทศไดเ้ชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้สู่ครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิดการ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มากมาย โดยมีการสร้างความร่วมมือ
ทางดา้นการศึกษา และการวิจยัต่าง ๆ ระหว่างสถาบนัการศึกษาขึน เพือส่งเสริมการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกล และมีการจดัทาํฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เพือจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารทางวิชาการ
และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ทงัเป็นบทความวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา 
ผูส้นใจสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารทีอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุดเสมือนจริงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้นอกจากนีมหาวิทยาลยัหลายแห่งไดป้ระยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ต เพือการติดต่อสือสาร
และแลกเปลียนความคิดเห็นทางดา้นวิชาการต่าง ๆ จึงก่อประโยชน์อย่างยิงต่อการศึกษาและการ
วิจยัต่าง ๆ ซึงในยคุสงัคมสารสนเทศอินเทอร์เน็ตถือเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ทีสุดในโลก
ซึงผูใ้ชง้านทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดจ้ากทุกมุมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 9.5 โครงการจดัทาํเนือหา ระบบ E-Learning ของการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
ทีมา: http://www.most.go.th/main/images/stories/edl-tv2.png สืบคน้ 9 กุมภาพนัธ ์2556 

 
4. ด้านข้อมลข่าวสารู  ในสงัคมยคุใหม่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึงทุกคนจาํเป็นตอ้งรู้จกั 

แสวงหาขอ้มลูข่าวสารอยูเ่สมอ เพือพฒันาตนเองใหรู้้ทนักบัการเปลียนแปลง และกา้วทนัเหตุการณ์ 
กา้วทนัโลก ซึงความรู้และสารสนเทศถือเป็นพลงัความคิดในการอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบนั ซึง
สงัคมในยคุนีจะมีการจดัเก็บและเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอย่างมากมายจึงทาํให้ขอ้มูล
ข่าวสารทีส่งถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว อีกทงัสงัคมในยุคนีไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เชือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงช่วยอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ทุกคนทวัโลกทีตอ้งการ

http://www.most.go.th/main/images/stories/edl-tv2.png
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ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเรืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบโลกผ่านทางเว็บไซต์บนครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที 9.6 การนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซตต่์างประเทศ 

ทีมา: http://lee-anthro.blogspot.com/2010/10/dr-clancys-ivf-story-now-on-cnncom.html, 
http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2009/04/espn.jpg สืบคน้ 11 กุมภาพนัธ ์2556 

 
5. ด้านการหางานและสมคัรงาน ปัจจุบนันีอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึงในการ 

สมคัรงานผา่นอินเทอร์เน็ต ซึงสงัคมในยคุนีมีผูห้างานสนใจทีจะหนัมาใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเครืองมือ
ในการสืบคน้ และสมคัรงานกนัอยา่งแพร่หลาย และเป็นทีนิยมมากขึนเรือย ๆ เนืองจากการสมคัรง
งานทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายกว่า เมือเปรียบเทียบกบัการหางานจาก
รูปแบบการสมคัรงานแบบปกติ ซึงผูส้มคัรงานตอ้งเขา้ไปสมคัรงานดว้ยตนเองยงับริษทัทีผูส้มคัร
อยากจะทาํงานดว้ย ดว้ยเหตุนีจึงทาํใหเ้สียเวลาในการเดินทางทงัวนัเพือสมคัรงานเพียงบริษทัเดียว 
แต่ในปัจจุบนัการสมคัรงานไดเ้ปลียนแปลงไปสู่การสมคัรงานทางอินเทอร์เน็ต โดยผูส้มคัรงาน
สามารถสืบคน้งานไดจ้ากแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ผา่นทางเว็บไซต์สมคัรงาน หากผูส้มคัรงาน
ตอ้งการสมคัรงานจากเวบ็ไซตใ์ดก็เพียงแค่ส่งใบสมคัรงาน หรือฝากเรซูเม่กบัเวบ็ไซตจ์ดัหางานนัน 
ๆ ไดท้นัที ซึงจะมีวิธีการ และขนัตอนการสมคัรงานง่าย ๆ สะดวก ไม่ยุ่งยาก เนืองจากผูส้มคัรงาน
จะใช้เวลาในการสมคัรงานทางอินเทอร์เน็ตในเวลาไม่กีนาทีไม่ถึงชัวโมงก็เสร็จ และเพียงชัว
พริบตาใบสมคัรงานก็ถึงผูป้ระกอบการ หรือบริษทัจดัหางานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทนัที  
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ภาพที 9.7 เวบ็ไซตส์มคัรงานบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ทีมา: http://www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2009/06/w_jobstreet.jpg  
สืบคน้ 12 กุมภาพนัธ ์2556 

 
6. ด้านความบันเทิง ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต มีความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัของคนเรา 

หลากหลายดา้น ทงัทางดา้นความบนัเทิง (Entertain) ซึงถือว่าเป็นบริการดา้นหนึงในอินเทอร์เน็ตที
ทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นความบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์
ออนไลน์  ดูรายการทีวีออนไลน์ ฟังรายการวิทยุออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึงทุกคน
สามารถเลือกใชบ้ริการเพือความบนัเทิงไดต้ลอด 24 ชวัโมง ไม่จาํกดัเวลา และสถานที โดยทุกคน
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ทีอยู่ทวัทุกมุมโลกทงัในประเทศไทยและ
ต่างประเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

 
 
 
 

 
 

http://www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2009/06/w_jobstreet.jpg


 - 182 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 9.8 เวบ็ไซตด์ูรายการทีวีออนไลน ์
ทีมา: http://iamsirid.com/wp-content/uploads/2011/04/ThaiTVOnline1.jpg  

สืบคน้ 15 กุมภาพนัธ ์2556 
 

การแทนชือทีอย่ของอนิเทอร์เน็ต ู (Internet addresses) 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ซึงเกิดจากกลุ่มของ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยอ่ย ๆ เชือมโยงเขา้กบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือให้บริการต่าง ๆ บน
ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เวิลดไ์วดเ์วบ็ หรือเครือข่ายใยแมงมุม (WWW) และบริการคน้หาขอ้มูลบน
อินเทอร์เน็ต (Search Engine) เป็นตน้ ซึงในปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีใชอิ้นเทอร์เน็ตจะ
เชือมต่อกนัโดยใช้มาตรฐานโปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol หรือ 
TCP/IP) โดยเครืองคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่ออยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีการแทนชือทีอยู่ของ
อินเทอร์เน็ต (Internet Address) ซึงเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองในระบบจะต้องมีหมายเลข
ประจําตัว หรือ เรียกว่า หมายเลขไอพี (IP address) จะประกอบด้วยหมายเลขประจาํเครือง
คอมพิวเตอร์ 4 ชุด ๆ ละ ขนาด 8 บิต ซึงในแต่ละชุดจะคันดว้ยเครืองหมายจุด โดยในแต่ละชุด
จะตอ้งแทนดว้ยตวัเลขทีไม่ซาํกนัซึงจะตอ้งแทนค่าดว้ยตวัเลขเท่านัน ทงันีหมายเลขไอพีมกัจะนิย
แปลงจากรหสัเลขฐาน 2 เป็นรหสัเลขฐาน 10 เนืองจากจาํไดง่้ายกว่ารหัสเลขฐาน 2 และสะดวกใน
การป้อนเขา้สู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงรหสัเลขฐาน 10 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255 ยกตวัอย่าง

http://iamsirid.com/wp-content/uploads/2011/04/ThaiTVOnline1.jpg
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เช่น การแทนหมายเลขไอพีดว้ยรหัสเลขฐาน 2 จาก 1100 0000.0000 0001.0000 0010.0000 0011 
แปลงเป็นรหสัเลขฐาน 10 ไดเ้ป็น 192.1.2.3 เป็นตน้  
 โดยทัวไปแลว้ ผูใ้ช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องสมคัรเป็นสมาชิกของผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตก่อน (Internet service provider: ISP) จึงจะสามารถเชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได ้ซึงผู ้
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตจะเป็นผูที้ขอหมายเลขไอพี และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนดว้ยตนเอง ซึง
การใช้หมายเลขไอพีแทนด้วยตัวเลขหลายหลกัจะทาํให้จดจาํได้ค่อนขา้งยากจึงไม่เป็นทีนิยม
เท่าทีควร ซึงในปัจจุบนัไดมี้การใชร้ะบบการตงัชือโดเมน (Domain Name System: DNS) มาใช้
แทนหมายเลขไอพี เนืองจากจดจาํไดง่้ายกว่าการใชห้มายเลขไอพี ทาํให้สะดวกในการป้อนเขา้สู่
ระบบอินเทอร์เน็ต  ซึงชือโดเมนจะประกอบดว้ย ชือเครืองคอมพิวเตอร์ ชือเครือข่ายทอ้งถิน ชือ
โดเมนยอ่ย และชือโดเมนระดบับนสุดทีมีความสมัพนัธก์บัหมายเลขไอพีของเครืองคอมพิวเตอร์ที
กาํลงัใช้งานอยู่ในขณะนัน ยกตวัอย่างเช่น  หมายเลขไอพี 192.168.1.1 แทนด้วยชือโดเมน 
udru.ac.th ซึงชือโดเมนจะเรียงลาํดบัความสาํคญัของชือจากขวาไปซา้ย โดยจะมีจุดคนัในแต่ละ
ส่วน ซึงจะสอดคลอ้งกบัการกาํหนดมาตรฐานในระบบชือโดเมนของหน่วยงาน ICANN ดงันนัจาก
ตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นว่า th แทนโดเมนระดบับนสุดคือ ประเทศไทย ส่วน ac แทนโดเมนย่อยคือ 
สถาบนัการศึกษา (academic) ส่วน udru แทนโดเมนชือองค์กรเป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตในทีนี
คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี (Udon thani Rajabat University) เป็นตน้ 
 เนืองจากความเจริญกา้วหน้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทาํให้การกาํหนด
มาตรฐานโครงสร้างในระบบชือโดเมนของหน่วยงาน ICANN ไดมี้การกาํหนดชือโดเมนใหม่
เพิมขึน ทงันีชือโดเมนจะเริมจากขวาไปซา้ยสุดของชือโดเมน ซึงเริมตน้ดว้ยชือโดเมนระดบับนสุด
จะแทนประเภทองคก์ร หรือชือประเทศของเครือข่าย โดยชือโดเมนต่าง ๆ จะมีรายละเอียดดงัตาราง
ขา้งล่างนี 
 
ตารางที 9.1 ชือโดเมนระดบับนสุด (Top-Level Domain: TLD) ทีระบุชือของประเภทองค์กรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ชือย่อโดเมน ชือเตม็โดเมน ประเภทองค์กร ตวัอย่างชือโดเมน 
com Commercial องคก์รธุรกิจ Amazon.com 
gov Governmental องคก์รของรัฐ Nasa.gov 
mil Military องคก์รทางทหาร Army.mil 
edu Educational สถาบนัการศึกษา Okstate.edu 
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ตารางที 9.1 (ต่อ) 
 
ชือย่อโดเมน ชือเตม็โดเมน ประเภทองค์กร ตวัอย่างชือโดเมน 

net Network Services องคก์รใหบ้ริการเครือข่าย Networksolutions.net 
org Organization องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร Reporter.org 

coop Cooperatives องคก์รความร่วมมือ United.coop 
museum Museums องคก์รพิพิธภณัฑ ์ Chicago.art.museum 

info Information Services องคก์รใหบ้ริการสารสนเทศ Business.info 
aero Air transport companies องคก์รใหบ้ริการทางอากาศ United.aero 
biz Businesses องคก์รการคา้ Kcom.biz 

name Individuals บุคคล Trevor.smith.name 
pro professionals บุคคลผูเ้ชียวชาญ Johnsmith.law.pro 

 
ตารางที 9.2 ชือโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain: TLD) ทีระบุชือย่อของประเทศต่าง ๆ 
ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ชือย่อโดเมน ชือเตม็โดเมน ประเทศ ตวัอย่างชือโดเมน 

th Thailand ไทย Udru.ac.th 
jp Japan ญีปุ่น Keio.ac.jp 
my Malaysia มาเลเซีย Upm.edu.my 
ca Canada แคนาดา Yellowpages.ca 
au Australia ออสเตรเลีย Geko.com.au 
uk United Kingdom องักฤษ Icdl.open.ac.uk 
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ตารางที 9.3 ชือโดเมนยอ่ยในประเทศไทย ทีระบุประเภทขององคก์รต่าง ๆ  
 
ชือย่อโดเมนย่อย ชือเตม็โดเมน ประเภทองค์กร ตวัอย่างชือโดเมนย่อย 

co Commercial องคก์รการคา้ Thairath.co.th 
go Government องคก์รของรัฐ Moe.go.th 
ac Academic สถาบนัการศึกษา Udru.ac.th 
or Organizations องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร Nectec.or.th 
net Network องคก์รใหบ้ริการเครือข่าย Thaisarn.net.th 
mi Military องคก์รทางทหาร Navy.mi.th 

 
 ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งชือโดเมน udru.ac.th ซึงเป็นชือโดเมนมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
โดยประกอบดว้ยชือโดเมนระดบับนสุด th คือประเทศไทย ส่วน ac เป็นชือโดเมนยอ่ยแทนประเภท
องค์กร คือสถาบนัการศึกษา และ udru  เป็นชือโดเมนสถาบนัการศึกษา คือมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี  
  
การเชือมโยงเข้าส่ระบบอินเทอร์เน็ตู  
 การเชือมโยงเครืองคอมพิวเตอร์เขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตผูใ้ชจ้ะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ไอเอสพี (ISP: Internet Service Provider) ซึงผูใ้ชส้ามารถสมคัรเป็น
สมาชิกผา่นทางเครือข่าย หรือศนูยผ์ูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ได ้หากผูใ้ชต้อ้งการใชบ้ริการต่าง 
ๆ บนอินเทอร์เน็ตจะตอ้งทาํการเชือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถเขา้ไปใชง้านบริการต่าง 
ๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ซึงในปัจจุบันจะมีวิธีการในการเชือมต่อเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตทีเป็นทีนิยมกนัมีอยู ่2 วิธีการดงันี 
 

1. การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง (Direct Internet Access) เป็นการเชือมโยง 
อินเทอร์เน็ตโดยตรงจะเป็นการนาํคอมพิวเตอร์เครือข่ายเชือมต่อโดยตรงกบัสายหลกั (Backbone) 
ของระบบอินเทอร์เน็ต ซึงเป็นการเชือมโยงโดยตรงดว้ยอุปกรณ์ทีเรียกว่า เกตเวย ์(Gateway) หรือ
เป็นการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้กบัเราเตอร์ (Router) โดยปกติจะมีการเชือมต่อผา่นสายใย
แก้วนําแสงซึงเป็นสายหลักในการเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ต่อไปยงัผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตทีเรียกว่า ไอเอสพี (Internet Service Provider: ISP) หรือเครือข่ายผูใ้ห้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึงวิธีการเชือมต่อแบบนีจะมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลทีสูงในการ
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เชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชที้ตอ้งการเชือมต่อเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา ดงันนัจึง
เหมาะกบัองคก์รขนาดใหญ่ทีมีงบประมาณค่อนขา้งสูงทีตอ้งการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็ว
สูง หากแต่วิธีการเชือมต่อแบบนีจะเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ซึงในปัจจุบนัวิธีการเชือมต่อแบบนี
จะตอ้งมีอุปกรณ์เชือมต่อเขา้กบัสายสัญญาณหลกัโดยอาจจะเป็นการเช่าสายสัญญาณพิเศษ เช่น 
Leased Line หรือISDN ทีเชือมต่อกบัอุปกรณ์ Router ซึงจะทาํหน้าทีเป็น Gateway ต่อเข้าสู่
อินเตอร์เน็ต เมือเชือมต่อไดแ้ลว้คอมพิวเตอร์ทุกเครืองในระบบเครือข่ายในองค์กรก็จะสามารถ
ติดต่อสือสารบนอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา  
 

2. การเชือมต่อผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม (Dialup Access) เป็นการเชือมโยงอินเทอร์เน็ต 
ผา่นทางเครือข่ายโทรศพัทแ์ละโมเด็ม ซึงการเชือมต่อแบบนีผูใ้ชจ้ะนาํเครืองคอมพิวเตอร์เชือมต่อ
ผ่านทางสายโทรศพัท์และโมเด็ม ซึงโมเด็มจะเป็นอุปกรณ์ทีทาํหน้าแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้
เป็นสญัญาณดิจิทลั หากผูใ้ชต้อ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตก็จะเชือมต่อไปยงัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ 
เรียกว่า ไอเอสพี (Internet Service Provider: ISP) เมือเชือมต่อไดแ้ลว้ก็จะสามารถเขา้ไปใชบ้ริการ
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได ้ซึงวิธีการเชือมต่อแบบนีจะเหมาะกบัหน่วยงานขนาดเล็กทีมีงบประมาณ
จาํกดั และเหมาะสาํหรับผูใ้ชที้ตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตในลกัษณะเชือมต่อแบบไม่ตลอดเวลา เมือ
ผูใ้ชต้อ้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตจึงค่อยเชือมต่อ แต่หากไม่ตอ้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตก็ค่อยทาํการ
ยกเลิกการเชือมต่อทีหลงัได ้ซึงการเชือมต่อดว้ยวิธีนีจะมีค่าใชจ่้ายถูกกว่าการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบโดยตรง 
 นอกจากวิธีการในการเชือมต่อเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตทงั 2 วิธีทีไดก้ล่าวมาแลว้ยงัมีวิธีการ
เชือมต่อแบบไร้สายทีกาํลงัไดรั้บความนิยมในการใชง้านทงัทีบา้น หน่วยงาน และในองค์กรต่าง ๆ 
เนืองจากติดตังง่าย และสามารถเชือมต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สายได้หลายชนิด ซึงเป็นการ
ติดต่อสือสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สายทีรับ-ส่งขอ้มูลโดยอาศยัคลืนความถีวิทยุผ่านอุปกรณ์
เชือมต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ซึงเป็นอุปกรณ์ทีทาํหนา้ทีเป็นจุดกระจายและเชือมต่อ
สัญญาณแบบไร้สาย เพือเชือมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายทงัหลายเขา้ด้วยกัน โดยจะทาํงานภายใต้
มาตรฐานของ IEEE802.11 อีกทงัยงัเป็นจุดเขา้ใชง้านเครือข่ายแบบไร้สายทีทาํหน้าทีรองรับการ
เชือมต่อกบัเครืองลกูข่ายทีทาํหนา้ทีคลา้ยคลึงกบั Switching Hub ซึงจะตอ้งเชือมต่อกบัการ์ดแลนไร้
สายทีติดตงัอยูภ่ายในอุปกรณ์แบบไร้สายต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ก และเครืองพิมพ ์ เป็นตน้ 
ทงันีวิธีการเชือมต่อเพือใชอิ้นเทอร์เน็ตนันยงัมีการเชือมต่อแบบไร้สายทีเป็นทีนิยมมากยิงขึน ซึง
เป็นการเชือมต่อเพือการติดต่อสือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงทีอาศยัเทคโนโลยีการสือสารไร้สาย
แบบ 3G และ 4G เป็นตน้  
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เวล์ิด ไวด์ เวบ็ (World Wide Web) 
 ในปัจจุบนัการเชือมต่อทางอินเทอร์เน็ตทาํใหเ้กิดการใหบ้ริการต่าง ๆ ขึนทีอยูภ่ายใตก้าร
ใหบ้ริการหลกัของระบบอินเทอร์เน็ต โดยเวิลด์ไวดเ์วบ็ (World Wide Web) ถือว่าเป็นบริการหนึง
บนอินเทอร์เน็ต ซึงมีองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) ทาํหนา้ทีพฒันาและดูแลระบบ
มาตรฐานหลกั และมาตรฐานต่าง ๆ ทีใชก้นัในเวิลดไ์วดเ์วบ็ ซึงมาตรฐานหลกัทีใชก้นัในเวบ็ไซต์
ประกอบดว้ย 3 มาตรฐานหลกัดงัต่อไปนี 
 

1. ยนิฟอร์ม รีซอร์ด โลเคเตอร์ู  หรือเรียกชือย่อว่า ยอาร์แอลู  (Uniform Resource-  
Locator: URL) ซึงเป็นระบบมาตรฐานทีใชก้าํหนดตาํแหน่งทีอยูข่องเวบ็เพจ (Web pages)ในแต่ละ
เวบ็ไซต ์โดยทีอยูข่องเวบ็เพจแต่ละหนา้จะเชือมโยง (Link) ไปยงัเวบ็เพจอืน ๆ ทีเกียวขอ้งในแต่ละ
เวบ็ไซต ์ทงันียงัมีตาํแหน่งทีใชเ้ชือมโยงไปยงัเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ทีเกียวขอ้งของแต่ละเว็บเพจนี
จะเรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก ์(Hyper Links) ซึงในแต่ละเวบ็เพจจะแสดงข่าวสารขอ้มลูของเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ต ดว้ยเหตุนีในแต่ละเวบ็ไซตจึ์งประกอบดว้ยเว็บเพจแรกทีเรียกว่า โฮมเพจ (Home- 
Page) ซึงเวบ็เพจเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทีมีส่วนประกอบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และหรือ
ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ทีจะแสดงข่าวสารขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์  เช่น ขอ้ความ 
รูปภาพ และวิดีโอ เป็นตน้  
 

2. ไฮเปอร์เท็กซ์ ทรานสเฟอร์ โปรโตคอล หรือเรียกชือย่อว่าเอชทีทีพี (HyperText-  
Transfer Protocol: HTTP) ซึงเป็นมาตรฐานในการกาํหนดลกัษณะการสือสารขอ้มูลระหว่าง      
เบราวเ์ซอร์ และเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
 

3. ไฮเปอร์เท็กซ์ มาร์กอัป แลงเกวจ หรือเรียกชือย่อว่า เอชทีเอ็มแอล (HyperText-  
Markup Language: HTML) ซึงเป็นตวักาํหนดลกัษณะการแสดงผลของขอ้มูลบนเว็บเพจในแต่
ละเวบ็ไซตท์งันีการสร้างเว็บไซต์ตอ้งใชภ้าษา HTML ซึงเป็นชุดคาํสังทีเรียกว่า แท็ก (Tags) หรือ 
มาร์กอปั (Markups) โดยเป็นลกัษณะของภาษา HTML ทีใชใ้นการสร้างเว็บเพจในแต่ละเว็บไซต์
บนระบบอินเทอร์เน็ต 
  
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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ภาพที 9.9 ตวัอยา่งเวบ็ท่า เวบ็ไดเร็กทรอรี และSearch Engine ทีคนไทยรู้จกักนัดี 

ทีมา: http://www.sanook.com/  สืบคน้ 16 กุมภาพนัธ ์2556 
 
ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งลกัษณะชนิดของชุดคาํสังทีใชแ้ท็กในภาษา HTML เพือใชใ้นการ

สร้างเว็บเพจในแต่ละเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้แท็ก <h2>เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
แนวโนม้โลก</h2> เพือกาํหนดใหป้ระโยคว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศกบัแนวโน้มโลก” แสดงผล
ขอ้มลูในลกัษณะของหวัขอ้อนัดบัที 2 ของแท็ก และแสดงผลขอ้มลูในลกัษณะทีเป็นตวัอกัษรขนาด
ใหญ่ และมีตวัหนา หรือการใชแ้ท็ก <b>เทคโนโลยก้ีาวหน้า</b> <i>นวัตกรรมก้าวลาํ</i> <u>การ
พฒันาอยา่งยงัยนื</u> ซึงจะแสดงผลของตวัอกัษรในลกัษณะขอ้ความตวัหนา ตวัเอียง และขีดเส้น
ใต ้ อีกทงัยงัมีการใชแ้ท็กในการเชือมโยงไฮเปอร์เท็กซท์ในแต่ละเว็บเพจไปยงัเว็บไซต์ต่าง ๆ ได ้
ตวัอยา่งเช่น การใชแ้ท็กในการเชือมโยงระหว่างขอ้ความบนเว็บเพจไปยงัอีกเว็บไซต์หนึงของเว็บ
เพจ โดยไม่ว่าไฮเปอร์เท็กซทจ์ะถกูจดัเก็บในทีเดียวกนัหรือต่างทีกนัก็ตาม ตวัอยา่งเช่น การใชแ้ท็ก 
<a href="http://www.google.com/">เวบ็ไซตก์เูกิล</a> เมือผูใ้ชค้ลิกเมาส์ทีตาํแหน่งคาํว่า“เว็บไซต์
กูเกิล” บนเว็บเพจ ระบบจะแสดงผลในลกัษณะการเชือมโยงไปยงัเว็บไซต์กูเกิลทนัที นอกจาก
ชุดคาํสงัทีใชแ้ท็กในภาษา HTMLแลว้ในปัจจุบนัยงัมีการพฒันาเว็บเพจรูปแบบใหม่ดว้ยมาร์กอปั
ในแบบ <div> ซึงเป็นโค้ดทีทาํให้ข้อความเลือนไปทางซ้ายได้ ตัวอย่างเช่น <marquee>พลงั
ความคิดและพลงัใจ</marquee> เป็นตน้ 

ตาํแหน่งทีอยูข่อง
เวบ็ไซต ์หรือ URL 

สือประสม หรือไฮเปอร์มีเดีย 
 

ขอ้ความ หรือ ไฮเปอร์เทก็ซ์ 
 

http://www.sanook.com/


 - 189 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 9.10 ตวัอยา่งการใชแ้ท็ก (Tag)ในภาษา HTML 
 
โปรแกรมเวบ็เบราว์เซอร์ (Web Browser) 

เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) เป็นโปรแกรมทีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ไปท่องเวบ็ไซตต่์าง 
ๆ บนอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งไร้พรมแดน โดยผูใ้ชส้ามารถคน้ดูข่าวสารขอ้มลูบนเวบ็ไซตที์จดัเก็บไวที้
เว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านบริการของเวิลด์ไวด์เว็บได้ ซึงในอดีตเว็บเบราวเ์ซอร์โปรแกรมแรกทีชือว่า 
เวิลด์ไวด์เว็บ ได้รับการพฒันาโดยทิม เบอร์เนิร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) จากสถาบนัวิจัยเซิร์น 
(CERN) ซึงต่อมาสถาบนัวิจยัเอ็นซีเอสเอ (NCSA) ของมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชม
เปญจน์ (University of Illinois at Urbana-Champaign: UIUC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคิ้ดคน้
โปรแกรมเบราวเ์ซอร์ทีใชแ้สดงข่าวสารขอ้มลูและกราฟฟิกขึนทีเรียกชือว่า โมเสก (MOSAIC) โดย
ต่อมาทีมงานทีพฒันาโมเสกจึงแยกตัวออกมาเปิดบริษัทเน็ตสเคป (Netscape) ซึงในปัจจุบัน
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทีนิยมใช้ท่องอินเทอร์เน็ตมีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari เป็นตน้ 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81_%28%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B
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ภาพที 9.11 ตวัอยา่งโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ กเูกิลโครม 
ทีมา: http://www.google.com/chrome/intl/th/images/dlpage_alt.jpg สืบคน้ 18 กุมภาพนัธ ์2556 

 
 ในทีนีจะขอยกตวัอย่างการใชง้านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของกูเกิลโครม เมือเปิดใช้
งานเบราวเ์ซอร์กเูกิลโครมครังแรกจะมีการแนะนาํการใชง้านปรากฏขึนมา ซึงในหน้าแรกของ กู
เกิลโครมจะมีช่องคน้หาขอ้มลูของกเูกิลจะอยูด่า้นบนภาพสกรีนช็อตของ 8 อนัดบัเวบ็ไซตที์ผูเ้ขา้มา
เยยีมชมมากทีสุดของกเูกิลโครม โดยเฉพาะกเูกิลโครมเวอร์ชนัใหม่จะยา้ยช่องทางในการเขา้ถึงเว็บ
แอพพลิเคชนัทีเป็นโปรดกัส์ของกูเกิลไปไวท้างดา้นมุมขวาบนเบราวเ์ซอร์ ทงันีผูใ้ชง้านสามารถ
แชร์หรือโพสเรืองราวต่าง ๆ ไปยงั กเูกิลพลสั ไดใ้นทนัที  

นอกจากนีกเูกิลโครมยงัเพิมเติมระบบแจง้เตือน(Notification) ของกเูกิลพลสัเขา้มาอีกดว้ย 
ซึงการแจง้เตือนทีจะเกิดขีนจะเป็นไปตามฟังชันทีผูใ้ช้งานตังค่าเอาไวใ้นกูเกิลพลสั อีกทังช่อง
ทางการเขา้ถึงเวบ็แอพพลิเคชนัอืน ๆ ทีเคยติดตงัไวบ้นกเูกิลโครมจะถกูยา้ยไปอยูต่รงไอคอน(Icon) 
มุมดา้นซา้ยของบุ๊กมาร์กบาร์ (Bookmarks Bar) เมือผูใ้ชง้านคลิกไอคอนแอพจะเขา้ไปสู่หน้าจอที
รวบรวมเอาเว็บแอพพลิเคชนัทีผูใ้ชง้านไดเ้คยติดตงัเอาไวแ้ลว้ แต่หากผูใ้ชง้านตอ้งการใชง้านไอ
คอนใดก็เพียงแค่นาํเมาส์ไปคลิกเพียงครังเดียวก็สามารถเรียกใชง้านไดท้นัที  

เนืองจากในปัจจุบนัผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นิยมใชมื้อถือแบบสมาร์ทโฟนรุ่นอืน ๆ 
เช่น Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone 5S, Nokia Lumia 1020 เป็นตน้ ในการเชือมต่อกบั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.google.com/chrome/intl/th/images/dlpage_alt.jpg
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อินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไวไฟ (Wi-Fi) หรือไร้สาย เพือการใชง้านในการติดต่อสือสารขอ้มูล และ
คน้ดูข่าวสารขอ้มลูบนเวบ็ไซตต่์าง ๆ ผ่านมินิเบราวเ์ซอร์(Mini Browser) ของสมาร์ทโฟน ซึงการ
เขา้สู่เวบ็ไซตต่์าง ๆ ดว้ยมินิเบราวเ์ซอร์จะใชง้านไดง่้าย และสะดวก ใชง้านไดทุ้กที เมือผูใ้ชต้อ้งการ
เขา้ไปดูข่าวสารขอ้มลูบนเวบ็ไซตใ์ดก็เพียงแค่ป้อนทีอยูข่องเวบ็ไซตน์นั ๆ ลงทีช่องตาํแหน่งทีอยู่ที
ใชอ้า้งอิงไปยงัเวบ็ไซตบ์นมินิเบราวเ์ซอร์แลว้คลิกคน้หาก็จะสามารถเรียกดูข่าวสารขอ้มูลไดท้นัที 
ซึงในทีนีจะขอยกตวัอยา่งเวบ็เบราวเ์ซอร์โอเปร่า มินิ (Opera Mini) ซึงเป็นโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์
สาํหรับแอนดรอยด์ (Android) ทีใชง้านบนสมาร์ทโฟน และสามารถทาํงานบนสมาร์ทโฟนเกือบ
ทงัหมดทีสนบัสนุนจาวา (Java) อีกทงัยงัทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วสาํหรับสมาร์ทโฟนทีใชเ้ทคโนโลยี
คลาวดอี์กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 9.12 ตวัอยา่งเวบ็เบราวเ์ซอร์ของโอเปร่า มินิ 
ทีมา: http://www.maximumpc.com/files/u69/Opera_Mini_5_Beta.jpg สืบคน้ 19 กุมภาพนัธ ์2556 

 
บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแหล่งทีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารไวจ้าํนวนมหาศาล 
ซึงเปรียบเสมือนกบัเป็นหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ทีผูใ้ชส้ามารถคน้ดูข่าวสาร
ขอ้มลูทีมีอยูม่ากมายและทนัสมยั หรือใชใ้นการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาตลอด 24 ชัวโมง ซึงการบริการต่าง ๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีอยูม่ากมายหลายบริการ ดงันนัจึงขึนอยูก่บัผูใ้ชบ้ริการในแต่ละคนทีจะเลือกนาํไปใช้
งานต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซึงบริการต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตทีเป็นทีรู้จกักนัในปัจจุบนั 
มีดงันี 

http://www.maximumpc.com/files/u69/Opera_Mini_5_Beta.jpg
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1. ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) โดยทีไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือนิยม 
เรียกสัน ๆ ว่าอีเมล ์(E-mail) เป็นบริการติดต่อสือสาร ระหว่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีสุดในสงัคมยคุสารสนเทศ ซึงผูใ้ชบ้ริการอีเมลส์ามารถรับ-ส่ง
ขอ้ความ รูปภาพ และแฟ้มขอ้มลูไปมาระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได ้อีกทงัยงัช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการ
อีเมลส์ามารถติดต่อสือสารระหว่างกนัไดท้วัโลก ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถติดต่อสือสารระหว่างกันได้ทุกเวลาตลอด 24 ชัวโมง โดยใช้เวลาเพียงไม่กีนาที และ
สามารถแนบไฟล์ข้อมูลไปพร้อมกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย การส่งไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะนี ผูใ้ชบ้ริการอีเมลจ์ะตอ้งมีทีอยูเ่หมือนกบัจดหมายทีถูกส่งทางไปรษณีย์
ปกติ แต่หากทีอยู่ของไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) 
โดยทวัไปทีอยูข่องอีเมลจ์ะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ชือผูใ้ช ้(User Name) และชือโดเมน (Domain 
Name) ซึงชือโดเมนเป็นเครือข่ายทีใหบ้ริการอีเมลส์าํหรับสมาชิกอีเมลจ์ะมีเครืองหมาย แอ็ท (@) 
คนัระหว่างชือผูใ้ช ้และชือโดเมนของอีเมลแ์อดเดรส ซึงในทีนีจะขอยกตวัอย่างอีเมลแ์อดเดรสของ 
Chaiyo@gmail.com ซึงจะมีชือผูใ้ชอี้เมลชื์อ Chaiyo คนัดว้ยเครืองหมาย แอ็ท (@) และมีโดเมน 
เป็น gmail.com ซึงเป็นเครือข่ายทีใหบ้ริการอีเมลข์องจีเมล ์
 โดยปกติแลว้ การใช้บริการอีเมล์บนเครือคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะประกอบด้วย 2 
รูปแบบ คือ การใชบ้ริการรับ-ส่งอีเมลผ์า่นแอพพลิเคชนั ซึงเป็นโปรแกรมทีให้บริการรับ-ส่งอีเมล์
โดยตรง เช่น Outlook Express, Eudora Pro  และ Netscape Mail เป็นตน้ และการใชบ้ริการรับ-ส่ง
อีเมลผ์า่นเวบ็ไซตที์ใหบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์แบบฟรี ซึงเว็บไซต์ทีให้บริการอีเมลฟ์รีบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายเว็บไซต์ เช่น gmail.com, hotmail.com, yahoo.com และ 
thaimail.com เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 9.13 ตวัอยา่งการใชบ้ริการฟรีอีเมลข์องเวบ็ไซต ์yahoo.com 
ทีมา: http://www.yahoo.com สืบคน้ 20 กุมภาพนัธ ์2556 

mailto:somchai@gmail.com
http://www.gmail.com/
http://www.yahoo.com/
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ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งการใชบ้ริการฟรีอีเมลข์องเวบ็ไซต์ yahoo.com มาพอสงัเขป ดงันี 
เมือผูส่้งตอ้งการส่งจดหมายถึงผูอื้นใหพิ้มพอี์เมลแ์อดเดรสลงทีช่อง ทู (To) ซึงเป็นผูรั้บจดหมาย แต่
หากตอ้งการส่งสาํเนาจดหมายให้พิมพที์ช่อง ซีซี (Cc) และหรือตอ้งการส่งสาํเนาซ่อนจดหมายให้
พิมพที์ช่อง บีซีซี (Bcc) ซึงเป็นการสาํเนาซ่อนทีอยูข่องผูรั้บทีช่องบีซีซีทีผูรั้บจดหมายในช่อง ทู และ 
ซีซี จะไม่รู้ว่าผูส่้งไดส่้งสาํเนาซ่อนจดหมายไปถึงใครบา้ง จากนนัใหพิ้มพห์วัเรืองจดหมายทีตอ้งการ
ลงทีช่อง ซับเจค (Subject) แลว้พิมพ์เนือความจดหมายลงทีตาํแหน่ง บอดี (Body) แต่หากผูส่้ง
ตอ้งการส่งไฟล์ขอ้มูลไปให้ผูรั้บให้คลิกทีปุ่มแนบไฟล์ หรือนิยมเรียกสัน ๆ ว่าไอคอนแอทแทช 
หรือนิยมเรียกทวัไปว่า แอทแทชเมน้ท์ (Attachment) เมือเขียนจดหมายเสร็จแลว้ให้ใชเ้มาส์คลิกที
ปุ่ม ส่ง (Send) จดหมายก็จะถกูส่งไปยงัอีเมลแ์อดเดรสปลายทางของผูรั้บทุกคนทนัที 

 
2. การสนทนาออนไลน์ (Online Chat) โดยทีการสนทนาออนไลน์ หรือนิยมเรียกสนั ๆ  

ว่า แชท (Chat) เป็นบริการทีใชใ้นการติดต่อสือสารระหว่างกนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ยการพิมพ์
ขอ้ความโตต้อบระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซึงผูใ้ชส้ามารถติดต่อสือสารและพูดคุยโตต้อบกบั
บุคคลอืนไดทุ้กมุมโลกไดต้ลอดเวลา ทงันีการติดต่อสือสารดว้ยขอ้ความ หรือนิยมเรียกกนัทวัไปว่า 
การสนทนาออนไลน์ (Internet Relay Chat: IRC) เป็นการติดต่อสือสารกบับุคคลอืนดว้ยการพิมพ์
ขอ้ความโต้ตอบระหว่างกนั ซึงจาํนวนบุคคลร่วมสนทนาอาจมีคนเดียว หรือหลายคนในเวลา
เดียวกนัก็ได ้ซึงทุกคนทีร่วมสนทนาจะเห็นขอ้ความทีแต่ละคนพิมพเ์สมือนกบัว่ากาํลงันังพูดคุย
โตต้อบกนัอยูที่หอ้งเดียวกนั โปรแกรมทีใชใ้นการติดต่อสือสารกบัผูอื้นบนอินเทอร์เน็ต เช่น ICQ, 
Windows Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, เป็นตน้  

นอกจากการสือสารดว้ยขอ้ความแลว้ ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาแอพพลิเคชนัทีสามารถใช้
ติดต่อสือสารกบับุคคลอืนบนอินเทอร์เน็ตได ้ซึงการสือสารในลกัษณะนีจะมีการทาํงานทีคลา้ยกบั
การใชโ้ทรศพัท์ แต่หากแตกต่างกนัทีเป็นการติดต่อสือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้
กลอ้งวิดีโอ ไมโครโฟน และลาํโพงเชือมต่อกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสนทนากบัผูอื้นผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต อีกทังผูใ้ช้จะต้องติดตังโปรแกรมทีช่วยในการติดต่อสือสารลงบนระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วย จึงจะสามารถติดต่อสือสารและแลกเปลียนไฟล์ข้อมูลกับผูอื้นได้ ทังนีจะมี
โปรแกรมทีผูใ้ชส้ามารถใชติ้ดต่อสือสารและแชทแบบเห็นหนา้กนัไดด้ว้ยซึงในปัจจุบนัไดรั้บความ
นิยมอยูม่ากมายหลายโปรแกรม เช่น สไกป์(Skype) ไลน์(Line) และแคมฟรอก(CamFrog) เป็นตน้  
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ภาพที 9.14 ตวัอยา่งการสนทนาออนไลน์ดว้ยแอพพลิเคชนัสไกป์ 
ทีมา: http://first.in.th/wp-content/uploads/2013/12/skype.jpg สืบคน้ 1 มีนาคม 2556 
 
นอกจากนีในปัจจุบนัยงัมีการพฒันาแอพพลิเคชนัทีทาํงานบนเว็บไซต์ผ่านทางโปรแกรม

เวบ็เบราวเ์ซอร์เพือใชใ้นการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตทีนิยมเรียกกนัทวัไปว่า 
โซเชียลมีเดีย (Socia Media) ซึงเป็นแอพพลิเคชนัทีทาํงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีใชง้านง่ายและ
สะดวก สามารถรับ-ส่งไฟล์ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึงจะทาํให้การติดต่อสือสารและแลกเปลียน
ขอ้มลูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยงิขึน ในทีนีจะขอยกตวัอย่างโซเชียลมีเดียทีนิยมใชก้นั
อยูใ่นปัจจุบนั เช่น เฟซบุ๊ก (FaceBook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และอินสตราแกรม (Instagram) เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 9.15 ตวัอยา่งการสนทนาผา่นทางโซเชียลมีเดียของเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก 

ทีมา: www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2013/03/23/k5i6f6kba8idci9b9h8k6.jpg 
สืบคน้ 2 มีนาคม 2556 

http://first.in.th/wp-content/uploads/2013/12/skype.jpg
http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2013/03/23/k5i6f6kba8idci9b9h8k6.jpg
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3. การโอนย้ายไฟล์ข้อมล ู (File Transfer Protocol) โดยทีโปรแกรมโอนยา้ยไฟลข์อ้มูล  
หรือนิยมเรียกสนั ๆ ว่า เอฟทีพี (FTP) เป็นบริการทีใชก้ารติดต่อสือสารแลกเปลียนไฟลข์อ้มลูต่าง ๆ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึง ซึงใช้สําหรับการโอนยา้ยไฟล์ข้อมูลระหว่างผูใ้ช้
โปรแกรมเอฟทีพี กบั เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์(FTP Server) ซึงการโอนยา้ยไฟลข์อ้มลูจากเครือง เอฟทีพี 
เซิร์ฟเวอร์ ไปยงัเครืองของผูใ้ชบ้ริการจะเรียกว่า การดาวน์โหลด (Download) แต่หากการโอนยา้ย
ไฟลข์อ้มลูจากเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการไปยงัเครือง เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ จะเรียกว่า การอพั
โหลด (Upload)  ทงันีไฟลข์อ้มูลทีให้บริการในการโอนยา้ยขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะ
ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ ฟรีแวร์ (Free Ware) เป็นโปรแกรมทีแจกจ่ายให้ใชฟ้รีไม่ตอ้งจ่ายเงิน
ซือมาใชง้าน แชร์แวร์ (Share Ware) เป็นโปรแกรมทีแจกจ่ายใหใ้ชฟ้รีชวัคราวมีระยะเวลาหมดอายุ
หลงัจากนันจะตอ้งจ่ายเงินซือมาใช้งาน โดยทัวไปแลว้จะนิยมเรียกว่า โปรแกรมรุ่นทดลองใช ้
(Demo) และ คอมเมอร์เชียลแวร์ (Commercial Ware) จะเป็นโปรแกรมทีมีวางจาํหน่ายทวัไปซึง
ผูใ้ช้จะต้องจ่ายเงินซือมาใช้งาน เป็นต้น นอกจากนีการโอนยา้ยไฟล์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือการใชโ้ปรแกรมเอฟทีพีดาวน์โหลดไฟลข์อ้มลูโดยตรง และการใชเ้วบ็ไซต์ทีให้บริการ
ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 

 
 
 
 
  

ภาพที 9.16 การอพัโหลด และดาวน์โหลดไฟลข์อ้มลูดว้ยเอฟทีพี  
 
4. เทลเน็ต (Telnet) โดยทีการเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากระยะไกล หรือ 

นิยมเรียกกนัทวัไปว่า เทลเน็ต (Telnet) เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึง ซึงเป็นการ
เชือมต่อในการขอเขา้ไปใชค้อมพิวเตอร์เครืองอืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระยะไกล 
โดยปกติแลว้ผูใ้ชที้สามารถเขา้ไปใชร้ะบบเทลเน็ตไดจ้ะตอ้งมีชือผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) เพือใชเ้ชือมต่อไปยงัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีใหบ้ริการ เมือเครือข่ายทีไดรั้บอนุญาตแลว้ 
ผูใ้ชจึ้งจะสามารถเขา้มาบงัคบั ควบคุมการทาํงาน และสังงานทีเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชไ้ดใ้น
ระยะไกล อีกทงัยงัช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปใชโ้ปรแกรม และช่วยในการควบคุมดูแลระบบใน

อัพโหลด 

ดาวน์โหลด 

เครืองทีใช้บริการ (FTP Client) เครืองทีให้บริการ (FTP Server) 
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ระยะไกลได ้ทงันีการขอเขา้ไปใชร้ะบบจากระยะไกลจะใชส้าํหรับติดต่อกบัเครืองคอมพิวเตอร์ที
ใหบ้ริการทีอาจจะสนบัสนุนการใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ (Unix) และหรือ ลีนุกซ์ (Linux) ก็
ได ้ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งการใชง้านระบบเทลเน็ตของบริษทัเทลเน็ต ไอที จาํกดั ทีเชือมต่อเขา้ไป
ใหบ้ริการขอ้มลูแก่ลกูคา้ในระยะไกล เมือบริษทั เทลเน็ต ไอที จาํกดั ไดรั้บแจง้ปัญหาจากลูกคา้ที
เกียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางบริษทัจะดาํเนินการเชือมต่อเขา้ไปใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์
ของลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระยะไกลทันที เมือเครือข่ายทีได้รับอนุญาตแลว้ 
บริษัทเทลเน็ต ไอที จาํกัดจะสามารถเขา้ไปให้คาํแนะนาํเกียวกบัการให้บริการติดตงัโปรแกรม
สาํหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือเข้าไปให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ของลกูคา้ในระยะไกลไดท้นัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 9.17 การใชร้ะบบเทลเน็ตในการใหบ้ริการขอ้มลูแก่ลกูคา้ 

ทีมา: http://www.chaiwbi.com/anet01/p04/p040/telnet.gif สืบคน้ 3 มีนาคม 2556 
 
การสืบค้นข้อมลบนอินเทอร์เน็ตู  
 อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแหล่งจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลข่าวสารทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึง
เปรียบเสมือนกบัหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดใหญ่ทีจดัเก็บขอ้มลูข่าวสารไวจ้าํนวนมหาศาล หาก
ผูใ้ชไ้ม่รู้ว่าจะคน้หาขอ้มลูข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศใด มกัจะนิยมเขา้มาใชบ้ริการในการคน้หา
ขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะใชเ้ครืองมือ
คน้หาขอ้มลูข่าวสารอยู ่2 ประเภทคือ เครืองมือคน้หาขอ้มูลข่าวสารทวัไป หรือนิยมเรียกสัน ๆว่า 
เสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) และเครืองมือคน้หาข้อมูลข่าวสารแบบสารบบ หรือนิยมเรียกกัน

http://www.chaiwbi.com/anet01/p04/p040/telnet.gif
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ทวัไปว่า เสิร์ชไดเร็กทอรี(Search Directory) แต่หากการใชเ้ครืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสารทัง 2 
ประเภทจะมีความแตกต่างกนัอยู่ทีว่า เสิร์ชเอ็นจิน เป็นการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากคาํคน้ หรือ
เรียกว่า คียเ์วิร์ด (Keyword) ทีผูใ้ชป้้อนขอ้ความเขา้ไปโปรแกรมจะทาํการคน้หาขอ้มลูทีตอ้งการให้
ภายในเวลาไม่กีนาที ซึงผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งจาํชือเวบ็ไซต ์ก็สามารถใชว้ิธีการคน้หาขอ้มลูข่าวสารใน
ลกัษณะนีได ้ส่วนเสิร์ชไดเร็กทอรี เป็นการคน้หาขอ้มลูข่าวสารบนเวบ็ไซตที์ใหบ้ริการคน้หาขอ้มลู
ตามหมวดหมู่ ทงันีจะมีการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มลูข่าวสารไวอ้ยา่งเป็นระบบ ซึงจะมีการจดัเก็บ
ขอ้มลูข่าวสารเป็นหมวดหมู่ จึงทาํใหผู้ใ้ชส้ะดวกในการเลือกขอ้มลูข่าวสารทีตอ้งการคน้หา และทาํ
ให้ไดข้อ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปดูขอ้มูล
ข่าวสารบนเวบ็ไซตน์นัไดท้นัที ซึงในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตม์ากมายทีใหบ้ริการคน้หาขอ้มลูข่าวสารบน
อินเทอร์เน็ต เช่น google.com, yahoo.com, lycos.com, webcrawler.com, altavista.digital.com, 
bing.com, excite.com, ask.com, hotbot.com, msn.com, siam-search.com, sanook.com, 
thaifind.com, siamguru.com และhunsa.com เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 9.18 การคน้หาขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ตดว้ยเวบ็ไซตก์เูกิล 
ทีมา: http://itshee.exteen.com/images/google_suggest_thailand.png สืบคน้ 5 มีนาคม 2556 

 
 
 

http://sanook.com/
http://excite.com/
http://www.siam-search.com/
http://siamguru.com/
http://hunsa.com/
http://itshee.exteen.com/images/google_suggest_thailand.png
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เทคนิคการสืบค้นข้อมลทางอินเทอร์เน็ตู  
 ในสงัคมยุคสารสนเทศจะมีการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารมากมายมหาศาลไวใ้นอินเทอร์เน็ต 
การทีผูใ้ชง้านทวัไปจะคน้หาขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมากมายดว้ยวิธีการคน้หาขอ้มูลแบบพืนฐาน
อาจจะไม่ไดผ้ลลพัธต์รงความตอ้งการของผูใ้ชเ้ท่าทีควร อีกทงัขอ้มูลข่าวสารทีคน้หาไดมี้จาํนวน
มากจนเกินไป อาจจะไม่ตรงประเด็นทีผูใ้ชง้านตอ้งการจะนาํไปใชป้ระโยชน์ ทงันีผูใ้ชง้านจาํเป็น
จะตอ้งอาศยัการคน้หาขอ้มลูข่าวสารดว้ยวิธีการสร้างเงือนไขขึนมา โดยการเลือกเครืองมือคน้หาที
สามารถคน้หาขอ้มลูข่าวสารดว้ยวิธีการสร้างเงือนไขทีซบัซอ้นได ้ดงันันในการคน้หาขอ้มูลให้ได้
ผลลพัธต์รงความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหม้ากขึนนนั ผูใ้ชง้านจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้เทคนิคการคน้หา
ขอ้มลูต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เพือช่วยลด หรือจาํกดัคาํคน้ใหเ้ฉพาะเจาะจง และตรงประเด็นในการ
คน้หาขอ้มลู เพือช่วยในการคน้หาขอ้มูลให้ไดผ้ลลพัธ์ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากทีสุด ซึง
ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งเทคนิคในการคน้หาขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต มาพอสงัเขป ดงันี 
 

 ผูใ้ชต้้องเลือกประเภทของเครืองมือในการคน้หาขอ้มูลให้ตรงกบัสิงทีตอ้งการมาก 
ทีสุดเมือผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มลูข่าวสารในลกัษณะทวัไป แต่ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการจาํกดัคาํคน้ หรือไม่
เฉพาะเจาะจงในประเด็นทีตอ้งการคน้หา ผูใ้ชก้็ควรเลือกเครืองมือคน้หาขอ้มลูข่าวสารแบบสารบบ 
เพราะผูใ้ชจ้ะมีโอกาสค้นหาหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารทีอยู่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
ประเด็นทีตอ้งการได้ง่าย ทังนีเว็บไซต์ประเภทนีจะให้ข้อมูลข่าวสารทีจัดตามหมวดหมู่ทีผูใ้ช้
ตอ้งการทีจะนาํไปใชง้านไดท้นัที ยกตวัอย่างเช่นเว็บไซต์ www.sanook.com แต่หากผูใ้ชต้อ้งการ
คน้หาขอ้มลูในลกัษณะป้อนคาํคน้ หรือชีเฉพาะเจาะจงในประเด็นทีตอ้งการคน้หา ผูใ้ชก้็ควรเลือก
เครืองมือคน้หาขอ้มลูข่าวสารแบบเฉพาะเจาะจงในลกัษณะป้อนคาํคน้ทีสามารถกาํหนดเงือนไขใน
การคน้หาขอ้มูลแบบซบัซอ้นได ้ยกตวัอย่างเช่นเว็บไซต์ www.google.com, www.infoseek.com 
และ www.altavista.com เป็นตน้ 

 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลดว้ยคาํ หรือวลีมากกว่า 1 คาํ ทีมีลกัษณะทีเกียวขอ้งกนัเพือ 
ช่วยในการค้นหาข้อมูล อีกทังจะได้ผลลพัธ์จากการค้นหาทีมีจาํนวนน้อยลง และตรงกับสิงที
ตอ้งการคน้หา หรือในเรืองทีเฉพาะเจาะจงมากขึน ทงันีผูใ้ชอ้าจจะสร้างเงือนไขในการคน้หาขอ้มูล
โดยการป้อนคาํคน้ร่วมกบัเครืองหมายบวก “+”(รวม) ก็ได ้ยกตวัอยา่งเช่น สุโขทยัธรรมาธิราช+สุร
ศกัดิมนตรี 

 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มลูดว้ยวิธีการสร้างเงือนไขในการคน้หาขึนมา โดยผูใ้ชส้ามารถ 
ใชเ้ครืองหมายวงเล็บ ( ) ในการจดักลุ่มเงือนไขทีซบัซ้อน หรือช่วยในการแยกกลุ่มคาํ ทงันีผูใ้ช้
อาจจะใชเ้ครืองหมายวงเล็บ ( ) ร่วมกบัตวัเชือมทางตรรกศาสตร์ (Logic) เขา้มาช่วยในการคน้หา

http://www.sanook.com/
http://www.google.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.altavista.com/
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ขอ้มลู ซึงประกอบดว้ย 3 ตวัเชือม คือ AND (ตอ้งการ) เป็นตวัเชือมทีใชใ้นการคน้หากลุ่มคาํ หรือ
วลี ซึงจะไดผ้ลลพัธใ์นการคน้หาทีจะนาํเอาเฉพาะเวบ็เพจ หรือเว็บไซต์ทีปรากฏคาํนัน ๆ มาแสดง
เท่านนั โดยไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งมีกลุ่มคาํนนั ๆ อยูติ่ดกนัมาแสดง เช่น วิทยาศาสตร์ AND เทคโนโลย ี
ส่วนตวัเชือม OR (หรือ) เป็นการคน้หาเวบ็เพจ หรือเวบ็ไซตที์จะตอ้งปรากฏกลุ่มคาํ หรือวลี ทีผูใ้ช้
ตอ้งการคน้หาอยา่งน้อยหนึงคาํ หรือคาํใดคาํหนึง ซึงผลลพัธ์ในการคน้หาอาจจะปรากฏคาํนัน ๆ 
อยูใ่นหนา้เวบ็เพจเดียวกนัก็ได ้เช่น ผกั OR ผลไม ้และตวัเชือม NOT (ไม่ตอ้งการ) เป็นการคน้หา
ขอ้มลูทีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการใหป้รากฏกลุ่มคาํ หรือวลีนนัๆ อยูใ่นหนา้เอกสารเว็บเพจ หรือเว็บไซต ์เช่น 
ภาพยนตร์ not ภาพยนตร์ฝรังเศส นอกจากนีการคน้หาขอ้มูลยงัสามารถใชว้ิธีการสร้างเงือนไขใน
การคน้หาทีซบัซอ้นขึนมาได ้ยกตวัอย่างเช่น บรอกโคลี and ฟักแมว้ and (เนือ not เนือไก่) and 
โรคหวัใจ or ความดนัโลหิตสูง 

 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลดว้ยการป้อนคาํคน้ (Keyword) ไวใ้นส่วนตน้ในการคน้หา 
ขอ้มลู เพราะเครืองมือคน้หาจะคน้หาขอ้มูลจากคาํ หรือ วลี แรกก่อน ทงันีการขึนตน้ดว้ยหัวเรือง
หลกัผูใ้ช้ควรใช้ตัวอกัษรใหญ่ หรือตัวเล็ก เนืองจากเครืองมือค้นหาขอ้มูลแต่ละประเภทจะให้
ผลลพัธจ์ากการคน้หาทีแตกต่างกนั ถา้หากผูใ้ชป้้อนคาํคน้เป็นตวัอกัษรเลก็ทงัหมด เครืองมือคน้หา
จะคน้หาเวบ็เพจทีมีคาํคน้นนัปรากฏอยูใ่นหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึงเครืองมือคน้หาจะไม่สนใจว่าคาํ 
หรือ วลีทีป้อนลงในช่องคน้หาจะเป็นตวัอกัษรใหญ่ หรือตวัเล็ก ดงันันหากผูใ้ช้ตอ้งการผลการ
คน้หาทีตรงกบัสิงทีตอ้งการก็ควรป้อนเป็นตวัอกัษรตวัใหญ่แทน นอกจากนีผูใ้ชอ้าจจะใชต้วัเชือม 
AND ในการจาํกดัการคน้หาใหแ้คบลง หรือเฉพาะเจาะจงมากขึน ซึงจะไดผ้ลลพัธ์จากการคน้หาที
จะนาํเอาเฉพาะหนา้เอกสารเวบ็เพจ หรือเว็บไซต์ทีปรากฏคาํทงัสองอยู่ในหน้าเอกสารเดียวกนัมา
แสดงเท่านนั ยกตวัอยา่งเช่น Information AND Technology 

 ผูใ้ชส้ามารคน้หาขอ้มูลดว้ยการป้อนคาํคน้ลงในเครืองหมายคาํพูด หรือฟันหนู “…”  
เพือช่วยในการคน้หากลุ่มคาํทีตอ้งการ อีกทงัจะไดผ้ลลพัธ์จากการคน้หาตรงกบักลุ่มคาํ หรือวลีที
ผูใ้ชป้้อนลงในเครืองหมายคาํพดูทุกคาํ นอกจากนียงัช่วยลดโอกาสทีเครืองมือคน้หาจะคน้หาเว็บ
เพจทีมีค ําค้นทีไม่เกียวข้องนันปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกด้วย ทังนีผูใ้ช้อาจจะใช้
เครืองหมายคาํพดู “…” ร่วมกบัเครืองหมายบวก “+” (รวม) หรือเครืองหมายลบ “–” (ไม่รวม) เพือ
จะไดผ้ลลพัธ์ตรงความตอ้งการมากขึนกว่าการทีจะป้อนคาํคน้ลงในเครืองหมายคาํพูดเพียงอย่าง
เดียว ยกตวัอยา่งเช่น “ผกั”+กาดหอม หรือ “ผลไม”้-มะ เป็นตน้ 

 ผูใ้ช้สามารถใชไ้วลด์การ์ดทีอยู่ในรูปเครืองหมายดอกจนั (*) เพือช่วยในการคน้หา 
กลุ่มคาํ หรือวลีนัน ๆ ซึงจะได้ผลลพัธ์จากการค้นหากลุ่มคาํ หรือวลีนัน ๆ ได้หลากหลายขึน 
ยกตัวอย่างเช่น เมือใดทีผูใ้ช้ต้องการค้นหากลุ่มคํา หรือวลี ตามทีผูใ้ช้ก ําหนด ผูใ้ช้จะพิมพ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เครืองหมายดอกจนัไวด้า้นหน้า หรือดา้นทา้ยของกลุ่มคาํ หรือวลีนันๆ เช่น soccer* หมายถึงการ
คน้หากลุ่มคาํทีขึนตน้ดว้ย soccer ส่วนคาํทีอยู่ต่อทา้ยจะเป็นอะไรก็ได ้หรือ *technology หมายถึง
การคน้หากลุ่มคาํทีลงทา้ยดว้ย technology ส่วนคาํขึนตน้จะเป็นอะไรก็ได ้
 นอกจากเทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ปัจจุบนัใน
การคน้หาขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ผูใ้ชจ้าํเป็นจะตอ้งใชเ้ครืองมือคน้หาขอ้มูลอืน ๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 
เนืองจากเครืองมือคน้หาขอ้มลูประเภทเดียวไม่สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารไดค้รอบคลุมทงัหมด 
ดว้ยเหตุนีเครืองมือคน้หาแต่ละประเภทจึงมีเทคนิคในการคน้หาขอ้มลู และการกาํหนดเงือนไขการ
คน้หาขอ้มลูทีซบัซอ้นแตกต่างกนัไป 
 
เทคนิคการจดัเก็บข้อมลบนอนิเทอร์เน็ตู  
 ในยคุสงัคมแห่งขอ้มลูข่าวสารจะมีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจาํนวนมากทีนิยมเขา้ไปใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เมือผูใ้ชต้อ้งการจดัเก็บขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตก็จะมีวิธีการจัดเก็บ
ขอ้มลูในรูปแบบต่าง ๆ ซึงขึนอยูก่บัเครืองมือทีผูใ้ชน้าํมาประยุกต์ใชง้านในขณะนัน ดงันันเพือให้
การจดัเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากขึน ผูใ้ช้จาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้เทคนิคเบืองตน้ในการจดัเก็บ
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึงจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน ในทีนีจะขอยกตัวอย่างเทคนิคในจัดเก็บข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต มาพอสงัเขป ดงันี 
 
 โดยทีผูใ้ชส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบไฟลโ์ปรแกรม หรือไฟลข์อ้มูลต่าง ๆ ได ้ เมือ
ผูใ้ชต้อ้งการจดัเก็บไฟลข์อ้มลูใหเ้ลือนเมาส์ไปวางทีตาํแหน่งรูปภาพ จากนนัใหค้ลิกเมาส์ปุ่มขวาจะ
แสดงเมนูคาํสงัขึนมาใหผู้ใ้ชเ้ลือกทีคาํสงับนัทึกรูปเป็น (Save Picture As หรือ Save Target As) จะ
ปรากฏกรอบเมนูคําสังสําหรับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขึนมา จากนันให้ผูใ้ช้ทาํการบันทึกรูปที
ตอ้งการจดัเก็บเพียงเท่านนัเอง แต่หากผูใ้ชต้อ้งการดาวน์โหลดไฟลโ์ปรแกรมต่าง ๆ ให้เลือนเมาส์
ไปทีตาํแหน่งดาวน์โหลด จากนนัใหค้ลิกเมาส์ปุ่มซา้ยจะแสดงกรอบเมนูคาํสังดาวน์โหลดสาํหรับ
จดัเก็บไฟลโ์ปรแกรม หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาจะแสดงเมนูคาํสงัขึนมาใหผู้ใ้ชเ้ลือกทีคาํสังบนัทึกลิงก์
เป็นก็จะปรากฏกรอบเมนูคาํสงัสาํหรับดาวน์โหลดไฟลโ์ปรแกรม จากนันให้ผูใ้ชเ้ลือกตาํแหน่งใน
การจดัเก็บขอ้มลูต่าง ๆ และตงัชือไฟลโ์ปรแกรมทีจะบนัทึก เพือจะนาํไฟลโ์ปรแกรมทีจดัเก็บไวไ้ป
ใชง้านในภายหลงั นอกจากเทคนิคการจดัเก็บขอ้มลูในรูปแบบของไฟลต่์าง ๆ แลว้ ผูใ้ชย้งัสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบของขอ้ความ หรือรูปไดอี้กดว้ย หากผูใ้ชต้้องการจัดเก็บ
ขอ้ความ หรือรูปภาพให้ผูใ้ชเ้ขา้ไปยงัหน้าเอกสารเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ทีตอ้งการ จากนันให้ลาก
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เมาส์โดยคลิกเมาส์ดา้นซา้ยคา้งไว ้และลากเมาส์เลือกขอ้ความ หรือรูปภาพจนถึงตาํแหน่งทีตอ้งการ
แลว้ใหป้ล่อยเมาส์ จากนนัใหค้ลิกเมาส์ปุ่มขวาจะแสดงเมนูคาํสังขึนมาให้ผูใ้ชเ้ลือกทีคาํสังคดัลอก 
(Copy) จากนนัใหผู้ใ้ชเ้รียกใชโ้ปรแกรมทีจะนาํขอ้มลูไปใชง้านเสร็จแลว้ ใหผู้ใ้ชค้ลิกเมาส์ขวาเลือก
คาํสังวาง (Paste) จากนันให้ผูใ้ชท้าํตามขนัตอนการบนัทึกขอ้มูลทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จนจบเพียง
เท่านี ผูใ้ชก้็จะไดไ้ฟลข์อ้มลูทีเก็บไวที้จะนาํไปใชง้านต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 9.19 ตวัอยา่งการจดัเก็บไฟลโ์ปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

ทีมา: http://software.thaiware.com/download.php?id=9498 สืบคน้ 6 มีนาคม 2556 
 
ศนย์รวมเวบ็ไซต์ทัวโลกู  
 ในโลกยุคไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) เป็นยุคสมยัทีมีการเปลียนแปลงสาํคญัในหลาย ๆ 
มิติทีส่งผลทาํใหเ้กิดวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัทีเปลียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเขา้มาทาํงานในพืนทีสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตทีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ทัวโลก ปัจจุบันการเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตจะมีเว็บไซต์ที
ใหบ้ริการทุกคนตลอดเวลา 24 ชวัโมง ทงันีจะมีเว็บไซต์จาํนวนมากทวัโลกทีเปิดให้บริการในยุค
สงัคมแห่งขอ้มลูข่าวสาร โดยทีสามารถจาํแนกประเภทเว็บไซต์ในปัจจุบนัไดเ้ป็น 14 ประเภท ซึง
ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งเวบ็ไซตสุ์ดฮิตทวัโลกทงัในประเทศไทย และต่างประเทศ มาพอสังเขปโดย
จะแสดงรายละเอียดตามตารางดา้นล่าง ดงันี 
 
 

http://software.thaiware.com/download.php?id=9498


 - 202 - 

ตารางที 9.4  เวบ็ไซตเ์ครืองมือคน้หาขอ้มลูข่าวสาร (Search Engine) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สนุกดอทคอม www.sanook.com 
สยามกรูู www.siamguru.com 
คูล www.th.cuil.pt  
กเูกิลเสิร์ชเอนจิน  www.google.com  
ยาฮู www.yahoo.com. 
เอม็เอสเอน็ www.msn.com    
เอโอแอล www.aol.com 
อาสก ์  www.ask.com 
แอลตาวิสตา www.altavista.com 
ฮอตบอต www.hotbot.com 
ไลคอส  www.lycos.com 
ไป่ตู ้ www.baidu.com 
ยานเดกซ ์ www.yandex.com 
เสิร์ช  www.search.com 
ม่ะมา๊  www.mamma.com 

 
นอกจากเครืองมือคน้หาทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีการคน้หาขอ้มูลจากบล็อกต่างประเทศ 

เช่น www.blogdigger.com/index.html และwww.ysearchblog.com เป็นต้น นอกจากนียงัมีการ
คน้หาจากเวบ็ไซตที์แนะนาํการใชบ้ลอ็กในประเทศไทยอีกดว้ย เช่น www.keng.com เป็นตน้   
 
ตารางที 9.5 เวบ็ไซตใ์หค้าํแนะนาํการใชค้อมพิวเตอร์ 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
ไอทีไกด ์ www.it-guides.com/lesson/search_engine_ 

01.html    
สารพนัความรู้ไอทีและบริการสร้างเวบ็ไซต ์ www.thaimisc.com/index2       
 

http://www.sanook.com/
http://www.siamguru.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5_%28%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%29
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.altavista.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.search.com/
http://www.blogdigger.com/index.html
http://www.keng.com/
http://www.it-guides.com/lesson/search_engine_ 01.html
http://www.thaimisc.com/index2.php
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ตารางที 9.5 (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
ดาวน์โหลดโปรแกรมสกดัเวบ็ไซตที์ไม่-
เหมาะสม 

www.icthousekeeper.in.th 

สยามพฒันาสารพนัสาระความรู้ไอที www.siamdev.com 
เวบ็แนะนาํการใชค้อมพิวเตอร์ www.pawoot.com, www.siamdev.com, 

www.sanambin.com, www.ruen.com, 
www.tosdn.com และ 
www.netthailand.com/eduindex.html 

เวบ็แนะนาํการใชไ้อที www.it-guides.com   
เวบ็กลุ่มผูดู้แลระบบแห่งประเทศไทย www.thaiadmin.org 
เวบ็บทความไอซีทีของ ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ www.drkanchit.com/ict_education/index.html  
เวบ็ใหบ้ริการครูอาจารยส์ร้างเวบ็ไซตใ์นการ-
สอนนกัเรียน 

www.moodle.org    

 
ตารางที 9.6  เวบ็ไซตเ์กียวกบัการศึกษา 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th 
สารพนัความรู้สาํนกัสมัพนัธต่์างประเทศ- 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ แนะนาํ
ทุนการศึกษา และการฝึกอบรม ฯลฯ   

www.bic.moe.go.th 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ-
การศึกษาตามอธัยาศยั  

www.nfe.go.th 

เวบ็ศนูยร์วมของ กศน. www.gnfe.net 
ศนูยป์ฏิบติัการสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ www.moc.moe.go.th 
สถาบนัพฒันาครูผูบ้ริหารและคณาจารยท์าง- 
การศึกษา 

www.moe.go.th/idea  

 

http://www.icthousekeeper./
http://www.siamdev.com/
http://www.pawoot.com/
http://www.sanambin.com/
http://www.ruen.com/
http://www.tosdn.com/
http://www.thaiadmin.org/tamain.php
http://www.drkanchit.com/ict_education/index.html
http://www.bic.moe.go.th/
http://www.nfe.go.th/
http://www.gnfe.net/
http://www.moc.moe.go.th/
http://www.moe.go.th/idea/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.moe.go.th/idea
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ตารางที 9.6  (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สถานีวิทยโุทรทศัน์ ETV ทางการศึกษาของ-
กระทรวงศึกษาธิการ 

www.etvthai.tv 

อินเทอร์เน็ตสร้างสรรคแ์ละความปลอดภยั- 
สาํหรับเยาวชน 

www.sema.go.th 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน www.obec.go.th 
คน้หาเวบ็เพจเขตพืนทีการศึกษาและสถาบนั- 
การศึกษา 

www.mis.moe.go.th175   

คน้หาเวบ็เพจสถานการศึกษาสงักดั สพฐ. www2.obec.go.th/schoollink/links.php?actio
n=s-earch 

ศนูยจี์พีเอของ สพฐ. www.gpa.moe.go.th 
มุมนกัเรียน www2.obec.go.th/obecstuden 
สาํนกังานสภาการศึกษาและสารพนับทความ-
งานวิจยัการศึกษา 

www.onec.go.th 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th 
 

นอกจากเวบ็ไซตที์เกียวกบัหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมี
เว็บไ ซต์แสดง ร าย ละ เ อี ยด ข้อ มูลข อง สถ าน ศึก ษ าดี เ ด่ น  เ ช่น  www.mwit.ac.th/index, 
www3.assumption.ac.th และ www.dek-d.com เป็นตน้ นอกจากนียงัมีเวบ็ไซตที์เกียวกบัหน่วยงาน 
การศึกษาของต่างประเทศอีกด้วย เช่น www.education.vic.gov.au/default.htm, www.curriculum.edu.au, 
และwww.dfes.gov.uk เป็นตน้ 
 
ตารางที 9.7 เวบ็ไซตร์ะบบการเรียนการสอนทางไกล (E-learning) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สถาบนัการศึกษาทางไกล กศน. www.dei.ac.th/index 
เนคเทค อีเลิร์นนิง www.elearning.nectec.or.th  
จุฬา ออนไลน์ www.ocsc.chulaonline.net/main/MainCourse.asp 

http://www.sema.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.mis.moe.go.th175/
http://www.gpa.moe.go.th/
http://www.mwit.ac.th/index
http://www.dek-d.com/
http://www.education.vic.gov.au/default.htm
http://www.curriculum.edu.au/
http://www.dfes.gov.uk/
http://www.dei.ac.th/index
http://www.elearning.nectec.or.th/
http://www.ocsc.chulaonline.net/main/MainCourse.asp


 - 205 - 

ตารางที 9.7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
อีเลิร์นนิง การเรียนผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ www.e-learning.sg.or.th 
อีเลิร์นนิง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  www.e-learning.tu.ac.th 
แม่ฟ้าหลวง อีเลิร์นนิง www.e-learning.mfu.ac.th 
STOU อีเลิร์นนิง มสธ. www.stou.ac.th/elearning/home          
อีเลิร์นนิง /CAI เศรษฐกิจพอเพียง www.longlivetheking.kpmax.com  
สถาบนัฝึกอบรมดา้นการคา้ของสหประชาชาติ www.unitar.org       
เวบ็เพจเรียนรู้ของประเทศองักฤษ www.teachingall.com             
 
ตารางที 9.8  เวบ็ไซตอ่์านหนงัสือบนอินเทอร์เน็ต (E-Book) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
Download อีบุ๊คกฎหมาย www.pub-law.net/ebook/ebook_ main.html 
Download อีบุ๊ค www.ilovelibrary.com 
 

นอกจากเวบ็ไซตใ์นการอ่านหนงัสือบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้
ยงัมีเวบ็ไซตที์เกียวกบัการอ่านหนงัสือของต่างประเทศอีกดว้ย เช่น www.storiesfromtheweb.org, 
www.starfall .com,  www.magickeys.com/books,  www.ukchlidrenbooks.co.uk , 
www.bbc.co.uk/schools, www.primaryresources.co.uk/english/englishbooks.htm เป็นตน้  

 
ตารางที 9.9  เวบ็ไซตเ์กียวกบัเด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และครอบครัว 
 

 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
มลูนิธิคุม้ครองเด็ก www.childprotection.or.th 
มลูนิธิดวงประทีป www.dpf.or.th 
มลูนิธิสาํหรับการพฒันาเดก็ www.fcdchild.com 
มลูนิธิปวีณา หงสกุล เพือเด็กและสตรี www.pavena.thai.com 
เครือข่ายคุม้ครองสิทธิเด็กและสตรี CWRP www.move.to/cwrp 

http://www.stou.ac.th/elearning/home
http://www.longlivetheking.kpmax.com/
http://www.unitar.org/
http://www.pub-law.net/ebook/ebook_ main.html
http://www.ilovelibrary.com/
http://www.storiesfromtheweb.org/
http://www.starfall.com/
http://www.magickeys.com/books
http://www.ukchlidrenbooks.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/schools
http://www.primaryresources.co.uk/english/englishbooks.htm
http://www.childprotection/
http://www.dpf.or.th/
http://www.fcdchild.com/
http://www.pavena.thai.com/
http://www.move.to/cwrp
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ตารางที 9.9  (ต่อ) 
 

 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและ-
ประสานงานสตรี  

www.thaiwomen.net/thaiindex.htm    

มลูนิธิพฒันางานผูสู้งอาย ุ www.fopdev.org   
ชมรมชายหญิงวยัทองแห่งประเทศไทย www.amst.or.th 
ศนูยส์มเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพือผูสู้งอาย ุ www.aging.go.th 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย www.cdpt.or.th 
สาํนกังานคณะกรรมการฟืนฟสูมรรถภาพคน-
พิการ 

www.ocrdp.dopw.go.th 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย www.tab.or.th 
โครงการฐานขอ้มลูสารสนเทศ เรือง "เด็ก- 
เยาวชนและครอบครัว"  

www.childdept.com 

มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว  www.familynetwork.or.th  
เวบ็ไซตเ์สนอวิธีส่งเสริมพฤติกรรมเด็กนกัเรียน www.curriculum.edu.au  
 

นอกจากเวบ็ไซตที์เกียวกบัเด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และครอบครัวในประเทศไทยทีกล่าว
มาขา้งตน้แลว้ยงัมีเว็บไซต์ให้คาํแนะนําในการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และเว็บไซต์
แนะนําวิธีการตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานแก่ผูป้กครองอีกด้วย เช่น 
www.iqeqdekthai.com,  www.thaiparents.net,  และ www.thaisafenet.org/home เป็นตน้ 
 
ตารางที 9.10 เวบ็ไซตเ์กียวกบักฎหมาย 
 

 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย  www.lawreform.go.th 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th    
ศาลรัฐธรรมนูญ www.concourt.or.th 
ศาลปกครอง www.admincourt.go.th   
สาํนกังานศาลยติุธรรม www.oja.go.th 

http://www.thaiwomen.net/thaiindex.htm     %E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.fopdev.org/
http://www.amst.or.th/
http://www.aging.go.th/
http://www.ocrdp.dopw.go.th/
http://www.tab.or.th/
http://www.childdept.com/
http://www.iqeqdekthai.com/
http://www.lawreform.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.concourt.or.th/
http://www.admincourt.go.th/
http://www.oja.go.th/
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ตารางที 9.10  (ต่อ) 
 

 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

www.stou.ac.th/Thai/Courses/law   

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั www.chula.ac.th/college/law 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ www.law.tua.ac.th  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง www.ru.ac.th/law1  
สถาบนันโยบายศึกษา (IPPS) www.fpps.or.th   
สาํนกัพิมพว์ิญ ูชน www.winyuchon.co.th   
สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ www.nitiban.com 

 
นอกจากเวบ็ไซตที์เกียวกบักฎหมายในประเทศไทยทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีเวบ็ไซตที์

เกียวกบักฎหมายของต่างประเทศอีกดว้ย เช่น www.lawcrawler.com, www.legifrance.gouv.fr, 
  www.OffentlichesRecht.de, www.vlib.org/Law.html และ www.europa.eu.int เป็นตน้ 
 
ตารางที 9.11  เวบ็ไซตใ์หบ้ริการขอ้มลูข่าวสารทวัไป 
 

 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
เวบ็แนะนาํสายการบิน www.skyscanner.net  
เวบ็แนะนาํตรวจสอบอากาศทวัโลก www.weather.com 
เวบ็คน้หาขอ้มลูเสียง www.findsounds.com  
คลงัปัญญาไทย www.panyathai.or.th      
การกีฬาแห่งประเทศไทย www.sat.or.th    
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของ-
มนุษย ์

www.m-society.go.th 

เวบ็เกียวกบัสารพนัต่าง ๆ www.pantip.com    
เวบ็สารานุกรม online มีหลายภาษา  
ซึงสามารถเขียนบทความโดยผูใ้ช ้

www.wikipedia.com    

เวบ็คน้หาขอ้มลูไดท้วัโลก www.google.com    

http://www.stou.ac.th/Thai/Courses/law
http://www.chula.ac.th/college/law
http://www.ru.ac.th/law1
http://www.fpps.or.th/
http://www.winyuchon.co.th/
http://www.nitiban.com/
http://www.lawcrawler.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.offentlichesrecht.de/
http://www.vlib.org/Law.html
http://www.europa.eu.int/
http://www.weather.com/
http://www.panyathai.or.th/    %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://www.panyathai.or.th/
http://www.sat.or.th/
http://www.m-society.go.th/
http://www.pantip.com/
http://www.google.com/
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ตารางที 9.12   เวบ็ไซตเ์กียวกบัความปลอดภยั 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั www.disaster.go.th            
คณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ www.safety.thaigov.net    
กรมโยธาธิการ www.pwd.go.th    
กรุงเทพมหานคร www.bma.go.th 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th   
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม www.molsw.go.th   
สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานและ- 
สวสัดิการสงัคม 

www.molsw.go.th/03.htm 

สาํนกังานประกนัสงัคม www.molsw.go.th/main.htm   
แนะนาํบทบาทหนา้ทีของสมาคมฯ โครงการ-
และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 

www.thaigia.com    

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. www.airportthai.or.th 
บริษทัไทยเดินเรือทะเล  จาํกดั หรือ บทด. www.tmn.co.th 
องคก์รขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. www.bmta.motc.go.th  
 

นอกจากเวบ็ไซตที์เกียวกบัหน่วยงานความปลอดภยัในประเทศไทยทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้
ยงัมีเว็บไซต์เกียวกบัระบบมาตรฐานความปลอดภยัอีกด้วย เช่น www.tisi.go.th, www.cdc.gov, 
www.cdc.gov/niosh, www.iso.ch/index.html, www.skyenet.net, และ www.tpminc.on.ca เป็นตน้ 

 
ตารางที 9.13 เวบ็ไซตเ์กียวกบัสุขภาพ 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สสส.สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง-
เสริมสุขภาพ    

www.thaihealth.or.th 

เสนอรายงานวิจยัสาธารณสุข www.hpp-hia.or.th/index.html 
มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ   www.thainhf.org/ThaiNHF/index.asp 
โครงการการสือสารเพือสุขภาพ     www.c4health.org   

http://www.pwd.go.th/
http://www.bma.go.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.molsw.go.th/
http://www.molsw.go.th/03.htm
http://www.molsw.go.th/main.htm
http://www.thaigia.com/
http://www.airportthai.or.th/
http://www.tmn.co.th/
http://www.bmta.motc.go.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/niosh
http://www.iso.ch/index.html
http://www.skyenet.net/
http://www.tpminc.on.ca/
http://www.thaihealth/
http://www.hpp-hia.or.th/index.html
http://www.thainhf.org/ThaiNHF/index.asp
http://www.c4health.org/
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ตารางที 9.13  (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    www.hsro.or.th/demo/home.html 
สสสของออสเตรเลียที เมืองเพิร์ท www.healthway.wa.gov.au  
สสสของออสเตรเลียทีรัฐวิกทอเรีย www.vichealth.vic.gov.au     
 
ตารางที 9.14  เวบ็ไซตเ์กียวกบัส่วนราชการ 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม 

www.mod.go.th/organization/secretary 

กองบญัชาการทหารสูงสุด www.schq.mi.th 
กรมบญัชีกลาง  www.cgd.mof.go.th   
กรมสรรพากร    www.rd.go.th 
กรมอาเซียน www.aseansec.org 
กรมการกงสุล www.mfa.go.th 
สาํนกังานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา  

www.mots.go.th   

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ www.dsdw.go.th 
สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว www.women-family.go.th 
กรมชลประทาน www.rid.go.th 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.fisheries.go.th 
สาํนกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทาง
บก  

www.ocmlt.go.th 

กรมการขนส่งทางบก www.dlt.motc.go.th 
สาํนกังานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม www.oepp.go.th 
กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th 
 

http://www.hsro.or.th/demo/home.html%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://www.hsro.or.th/demo/home.html
http://www.mod.go.th/organization/secretary
http://www.schq.mi.th/
http://www.cgd.mof.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mots.go.th/
http://www.dsdw.go.th/
http://www.women-family.go.th/
http://www.rid.go.th/
http://www.fisheries.go.th/
http://www.ocmlt.go.th/
http://www.dlt.motc.go.th/
http://www.oepp.go.th/
http://www.pcd.go.th/
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ตารางที 9.14  (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
สาํนกังานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

www.ict.go.th/home 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

www.dedp.go.th 

กรมการคา้ต่างประเทศ www.dft.go.th 
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  www.ipthailand.org/indext.html 
กรมการปกครอง  www.dola.go.th 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปราม-ยาเสพติด   

www.oncb.go.th 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน www.labour.go.th 
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ www.culture.go.th 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง-
ประเทศไทย 

www.tistr.or.th 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th 
กรมควบคุมโรคติดต่อ www.cdcnet.moph.go.th 
กระทรวงอุตสาหกรรม   www.industry.go.th  
 
ตารางที 9.15  เวบ็ไซตใ์หบ้ริการฟรีอีเมล ์(Free E-Mail) 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
ฮอทเมล ์ www.hotmail.com 
จีเมล ์ www.gmail.com 
ยาฮูเมล ์ www.yahoo.com 
ไทยเมล ์ www.thaimail.com 
 
 
 

http://www.ict.go.th/home
http://www.dedp.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.ipthailand.org/indext.html
http://www.dola.go.th/
http://www.oncb.go.th/
http://www.labour.go.th/
http://www.culture.go.th/
http://www.tistr.or.th/
http://www.moe.go.th/
http://www.cdcnet.moph.go.th/
http://www.industry.go.th/
http://www.gmail.com/
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ตารางที 9.16 เวบ็ไซตที์ใหบ้ริการโซเชียลมีเดีย 
 

รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 
เฟสบุ๊ค เมเนเจอร์  (Facebook Messenger) www.facebook.com 
ฟายมายเฟรน (Find My Friends) www.apple.com 
เฟสบุ๊ค (Facebook) www.facebbook.com 
ทวิตเตอร์ (Twitter) www.twitter.com 
สไกป์ (Skype) www.skype.com 
วีแชท (WeChat) www.wechat.com 
ไวเบอร์ (Viber) www.viber.com 
ปรินเซสเทอเรส (Pinterest) www.pinterest.en.softonic.com 
สไกป์บนไอแพด (Skype for iPad) www.skype.com 
แทงโก ้(Tango  ) www.tango.me 
ไลน์ (Line) www.line.me/th  
วอ็ทซแอป (WhatsApp)  www.whatsapp.com/download/?l=th 
กเูกิลพลสั (Google+) www.plus.google.com/photos?hl=th  
อินสตาแกรม (Instagram) www.instagram.com 
 
 โดยทวัไปแลว้ แอปพลิเคชนัเหล่านีจะมีคุณสมบติัต่าง ๆ มากมาย เช่น แชทออนไลน์ เล่น
เกมส์ออนไลน์ โทรศพัทฟ์รี และเล่นเว็บแคม เป็นตน้ ซึงบริการต่าง ๆ เหล่านีจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถติดต่อสือสารระหว่างกนัไดท้งัขอ้ความ เสียง และวิดีโอ ทงันีการติดต่อสือสารอาจจะเป็น
การสนทนากนัแบบตวัต่อตวั หรือประชุมสายพร้อมกนัหลายคนผา่นอินเทอร์เน็ตไดท้วัโลก โดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตใชง้านอยู่แลว้ อีกทงัแอปพลิเคชนัต่าง ๆ เหล่านีจะเหมาะ
สาํหรับคนชอบแชทอยา่งมาก นอกจากคุณสมบติัต่าง ๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้แอปพลิเคชนัยงัมีฟิ
เจอร์เสริมเพิมเข้ามาอีกมากมาย โดยผูใ้ช้บริการสามารถสร้างกระดานส่วนตัวขึนมาแลว้ก็นํา
เรืองราว หรือรูปภาพทีน่าสนใจโพสต์ไวที้กระดานส่วนตัวเพือนําเสนอแลว้ยงัใชติ้ดต่อสือสาร
ระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ เสียง และภาพจากกลอ้ง ซึงเป็นการสือสารกนัแบบ
ออนไลน์และยงัเป็นแอปพลิเคชนัทีใชง้านไดง่้ายอีกดว้ย 
 
 

https://www.facebook.com/about/messenger
https://www.apple.com/icloud/features/find-my-friends.html
https://facebbook.com/
https://twitter.com/download
http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-windows/downloading/
http://www.wechat.com/th/download.html
http://www.viber.com/
http://pinterest.en.softonic.com/
http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-ipad/
http://www.tango.me1/
http://www.line.me/th
http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.asp?NewsID=9570000019986
http://www.whatsapp.com/download/?l=th
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การป้องกันและการรักษาความปลอดภยัของข้อมลสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ตู  
 ปัจจุบันเกือบทุกองค์กรได้นําอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งานในการดาํเนินการต่าง ๆ 
ภายในองค์กร โดยจะนําเครือข่ายอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตมาเชือมโยงใชง้านภายใตร้ะบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือการติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย อีกทงั
อินเทอร์เน็ตยงัเป็นเครือข่ายทีใหบ้ริการสาธารณะทีทุกคนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา จึง
ทาํให้เกิดช่องโหว่ในบริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง ซึงในยุคข้อมูล
สารสนเทศจะมีผูไ้ม่หวงัดี หรือนิยมเรียกกนัทวัไปว่า แฮกเกอร์ อาศยัช่องโหว่ของระบบ รวมทงั
ช่องโหว่ของโปรแกรมระบบปฏิบติัการ หรือเวบ็เบราวเ์ซอร์เขา้ไปทาํลายระบบ หรือทาํลายขอ้มูล
สารสนเทศขององคก์ร ซึงจะทาํใหเ้กิดความเสียกบัระบบ และขอ้มลูสารสนเทศอยา่งมหาศาลซึงถือ
ว่าเป็นภัยคุกคาม หรือการก่อการร้ายบนโลกไซเบอร์อีกรูปแบบหนึง ทีเป็นการก่อการร้ายผ่าน
ระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ตทีส่งผลความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ซึงในปัจจุบนั
องคก์รขนาดใหญ่ใหค้วามสาํคญัอยา่งยงิในเรืองการป้องกนั และการรักษาความปลอดภยัของระบบ 
และข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยจะมีการติดตังระบบรักษาความปลอดภัยทีมีมาตรฐาน
ค่อนข้างสูงทงัในดา้นเทคโนโลยี และกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทงัมีระบบตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย และการเขา้รหัส เพือ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล และมีการติดตงัระบบไฟร์วอลล ์(Firewall) ซึงเป็นระบบ
ตรวจสอบการเขา้สู่ระบบเครือข่าย ซึงจะเป็นการเฝ้าระวงั และแจง้เตือนผ่านระบบเครือข่ายโดยจะ
ทาํใหท้ราบไดว้่ามีผูใ้ชค้นใดเขา้มาในระบบ อีกทงัยงัป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ให้เขา้สู่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์รอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 9.20 ตวัอยา่งระบบไฟร์วอลล ์

ทีมา: http://www.optimized.co.th/attachment/images/product/other/firewall.jpg 
สืบคน้ 7 มีนาคม 2556 

http://www.optimized.co.th/attachment/images/product/other/firewall.jpg
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บทสรปุ  
 

ในบทนีไดก้ล่าวถึง อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ซึงจะมีเนือหาสาระโดยรวมต่าง ๆ คือ 
(1)อินเทอร์เน็ต เป็นครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีสุดในโลกทีเกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยอ่ย 
ๆ จาํนวนมากเชือมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึงการสือสารในการรับส่งข้อมูลข่าวสารบน
อินเทอร์เน็ตจาํเป็นตอ้งใชม้าตรฐานการสือสารเดียวกนั โดยใชโ้ปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี ในการ
สือสารในการรับส่งข่าวสารขอ้มูลกนัระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์ทีต่างประเภทกนั ดว้ยเหตุนีเอง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ จึงสามารถติดต่อสือสารแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั
ไดท้วัโลก (2) อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศถือกาํเนิดขึนครังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือปี 
พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) โดยองคก์รทางทหารของสหรัฐอเมริกาหรือทีเรียกว่า ย.ูเอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์
ทเมนท์  ทงันีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไดคิ้ดคน้โครงการอาร์พาเน็ตขึน ซึงวตัถุประสงค์
หลกัในการสร้างเครือข่าย เพือให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเชือมต่อในการติดต่อสือสาร
ร ะ ห ว่ า ง กั น ไ ด้  ( 3 ) อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ริ ม ขึ น เ มื อ ปี  พ . ศ .  2530 โ ด ย
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชียไดมี้การเชือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยงัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
ซึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเชือมโยงอินเทอร์เน็ตตามโครงการไอดีพี ซึงการสือสาร
ขอ้มลูในขณะนนัจะใชบ้ริการจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ในการรับส่งขอ้มลู จนกระทงัในปี พ.ศ. 2535 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดมี้การเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้กบัเครือข่ายยยูเูน็ตของบริษทัยู
ยเูน็ตเทคโนโลย ีจาํกดั รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงต่อมามีมหาวิทยาลยัหลายแห่งไดข้อ
เชือมโยงกบัเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยเรียกเครือข่ายนีว่า เครือข่ายไทยเน็ต (4) ใน
ยุคปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันหลากหลายด้าน ทังในด้านการติดต่อสือสาร
แลกเปลียนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั และการสืบคน้ข่าวสารขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต (5)การแทนชือ
ทีอยูข่องอินเทอร์เน็ต เครืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งมีหมายเลขประจาํตวั หรือเรียกว่า หมายเลขไอพี จะ
ประกอบดว้ยหมายเลขประจาํเครืองคอมพิวเตอร์ 4 ชุด ๆ ละ ขนาด 8 บิต ซึงในแต่ละชุดจะคนัดว้ย
เครืองหมายจุด โดยในแต่ละชุดจะต้องแทนด้วยตัวเลขทีไม่ซาํกนัซึงจะตอ้งแทนค่าดว้ยตวัเล
เท่านนั รวมถึงการกาํหนดชือโดเมนใหม่เพิมขึน โดยทีชือโดเมนจะเริมจากขวาไปซา้ยสุดของชือ
โดเมน ซึงเริมตน้ดว้ยชือโดเมนระดบับนสุดจะแทนประเภทองค์กร หรือชือประเทศของเครือข่าย
นัน (6) วิธีการในการเชือมต่อเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตทีเป็นทีนิยมกันมีอยู่ 2 วิธีการ ไดแ้ก่ การ
เชือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง และการเชือมต่อผา่นโทรศพัทแ์ละโมเด็ม (7) เวิลด์ไวด์เว็บ ถือว่าเป็น
บริการหนึงบนอินเทอร์เน็ต โดยทีมีมาตรฐานหลกัทีใชก้นัในเว็บไซต์ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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หลกั ไดแ้ก่ ยนิูฟอร์ม รีซอร์ด โลเคเตอร์ ไฮเปอร์เท็กซ ์ทรานสเฟอร์ โปรโตคอล และไฮเปอร์เท็กซ ์
และมาร์กอปั แลงเกวจ (8) เวบ็เบราวเ์ซอร์ เป็นโปรแกรมทีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปท่องเว็บไซต์
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างไร้พรมแดน ไดแ้ก่ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
Internet Explorer, Opera, Safari เป็นตน้ (9)บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาออนไลน์ และการโอนยา้ยไฟลข์อ้มูล เป็นตน้ (10) การคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะใชเ้ครืองมือคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยู่ 2 ประเภทไดแ้ก่ เครืองมือคน้หา
ขอ้มลูข่าวสารทวัไป หรือนิยมเรียกสัน ๆว่า เสิร์ชเอ็นจิน และเครืองมือคน้หาขอ้มูลข่าวสารแบบ
สารบบ หรือนิยมเรียกกนัทวัไปว่า เสิร์ชไดเร็กทอรี (11) เทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต
ต่าง ๆ ในปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผูใ้ชจ้าํเป็นจะตอ้งใชเ้ครืองมือคน้หาขอ้มูลอืน ๆ 
ควบคู่กนัไปดว้ย เนืองจากเครืองมือคน้หาขอ้มูลประเภทเดียวไม่สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารได้
ครอบคลุมทงัหมด ดว้ยเหตุนีเองเครืองมือคน้หาแต่ละประเภท จึงมีเทคนิคในการคน้หาขอ้มูล และ
การกาํหนดเงือนไขการคน้หาขอ้มลูทีซบัซอ้นแตกต่างกนัไปดว้ย (12)ผูใ้ชส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบไฟลโ์ปรแกรม หรือไฟลข์อ้มูลต่าง ๆ ได ้ เมือผูใ้ชต้อ้งการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลให้เลือนเมาส์
ไปวางทีตาํแหน่งรูปภาพ จากนันให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาจะแสดงเมนูคาํสังขึนมาให้ผูใ้ชเ้ลือกทีคาํสัง
บนัทึกรูปเป็น (Save Picture As หรือ Save Target As) จะปรากฏกรอบเมนูคาํสงัสาํหรับการจดัเก็บ
ไฟลข์อ้มูลขึนมา จากนันให้ผูใ้ชท้าํการบนัทึกรูปทีตอ้งการจดัเก็บเพียงเท่านีเอง (13) ในปัจจุบนั
สามารถจาํแนกประเภทเว็บไซต์ไดเ้ป็น 14 ประเภท ซึงในทีนีจะขอยกตวัอย่างเว็บไซต์สุดฮิตทวั
โลก ไดแ้ก่ กเูกิลเสิร์ชเอนจิน ยทููบ และเฟสบุ๊ค เป็นตน้ (14) องคก์รขนาดใหญ่จะมีการติดตงัระบบ
รักษาความปลอดภยัทีมีมาตรฐานค่อนขา้งสูงทงัในดา้นเทคโนโลยี และกระบวนการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทงัมีระบบตรวจสอบการรับส่งขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่าย และการเขา้รหสั เพือรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล และมีการติดตงัระบบไฟร์
วอลล ์(Firewall) ซึงเป็นระบบตรวจสอบการเขา้สู่ระบบเครือข่าย ทงันีเป็นการเฝ้าระวงั และแจง้
เตือนผา่นระบบเครือข่ายโดยจะทาํใหท้ราบไดว้่ามีผูใ้ชค้นใดเขา้มาในระบบ อีกทงัยงัป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์ไม่ใหเ้ขา้สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์รไดอี้กดว้ย 
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คาํถามทบทวนประจําบทท ี9 
 

ตอนที 1 จงตอบคาํถามต่อไปนี 
1. อินเทอร์เน็ต หมายถึงอะไร และมีประวติัความเป็นมาทงัในประเทศไทยและต่างประเทศอยา่งไร 
จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
2. จงยกตวัอยา่งการนาํอินเทอร์เน็ตไปประยกุตใ์ชง้านในองคก์รมาอยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง 
             
             
             
             
             
3. อินเทอร์เน็ตมีการแทนชือทีอยูใ่นรูปแบบอยา่งไร จงอธิบายมาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการเชือมต่อเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ตไดกี้วิธี อะไรบา้ง จงอธิบายมา
โดยสงัเขป 
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5. จงยกตวัอยา่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมาอยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง และจงอธิบายระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูในระบบเครือข่ายในการดาํเนินงานขององคก์ร มาโดยสงัเขป 
             
             
             
             
             
 
ตอนที 2 ให้ทําเครืองหมาย  บนตวัเลือกทีเห็นว่าถกต้องทีสดู ุ  
1. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นองคก์รทีเกียวขอ้งกบัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในยคุแรกทงัในประเทศไทย
และต่างประเทศ 

ก. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กบักระทรวงสาธารณสุขของฝรังเศส 
ข. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กบักระทรวงพาณิชยข์องอิตาลี 
ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยักบักระทรวงศึกษาธิการขององักฤษ 
ง. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กบักระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา 
จ. มหาวิทยาลยัขอนแก่นกบักระทรวงการคลงัของออสเตรเลีย 

2. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นโครงการทีเกียวขอ้งกบัตน้กาํเนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตทงัในประเทศไทยและต่างประเทศในยคุแรก 

ก. PSI และ ARBANet 
ข. TSI และ ARTANet 
ค. IDP และ ARPANet 
ง. ISI และ ARRANet  
จ. TCI และ ARPANet 

3. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบทีอยูบ่นแบบฟอร์มของอีเมล ์
ก. Too: 
ข. Subject: 
ค. Cc: 
ง. Bcc:  
จ. Attachments 
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4. ขอ้ใดต่อไปนีกล่าวไม่ถกูตอ้งเกียวกบัเวบ็ไซต ์se-ed.com กบั เวบ็ไซต ์google.com 
ก. เวบ็ไซต ์se-ed.com มีโดเมนระดบับนสุด คือ .com 
ข. เวบ็ไซต ์google.com เป็นเวบ็ไซตที์ช่วยคน้หาข่าวสารขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต 
ค. เวบ็ไซต ์se-ed.com เป็นเวบ็ไซตใ์หบ้ริการสงัซือหนงัสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ง. เวบ็ไซต ์google.com จะใชค้าํคน้หลกั หรือ เรียกว่า คียเ์วร์ิด เพือใชใ้นการคน้หาข่าวสารขอ้มลู 
ต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จ. เวบ็ไซต ์google.com จะมีโดเมนระดบับนสุด คือ google 

5. ขอ้ใดเป็นโปรแกรมช่วยถ่ายโอนไฟลร์ะยะไกลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ก. IRC  
ข. FTP 
ค. Telnet 
ง. E-Mail 
จ. URL 

 
ตอนที 3 ให้จบัค่คาํถามด้านซ้าู ยมือกับคาํตอบทางด้านขวามือให้ถกต้องู  
 1. google.com, yahoo.com เป็นเครืองมือช่วยให้การ
คน้หาข่าวสารขอ้มลูทงัในรูปแบบขอ้ความ หรือภาพกราฟิกก็ได ้
ซึงมีโดเมน .com เป็นองคก์รธุรกิจการคา้ทีแสวงหาผลกาํไร หรือ 
เรียกว่า commercial organization โดยการสร้างเว็บจะต้องใช้
ภาษา HTML โดยทีมีชุดของคาํสงั หรือ เรียกว่า แท็ก หรือ มาร์ก
อปั ซึงเป็นลกัษณะของภาษา HTML ทีใชใ้นการสร้างเว็บเพจใน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 2. ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ทังนีเครืองคอมพิวเตอร์ที
เชือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตและ
เครืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งมีหมายเลขประจาํเครือง หรือเรียกว่า 
ไอพี แอดเดรส (IP address) ทีมีชุดของตวัเลข 4 ชุด ซึงแทนดว้ย
ตวัเลขไดเ้ท่านนั 
 3.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้
มาตรฐานการสือสารขอ้มลูเดียวกนั โดยอาศยัโปรโตคอลในการ
ติดต่อสือสารระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั 

ก. ไอเอสพี 
ข. ทีซีพี/ไอพี 
ค. โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
ง. เวบ็ไซต ์
จ. อีเมล 



 - 219 - 

 4. จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนแรกชือผูใ้ช้ (user 
name) คันดว้ยเครืองหมาย แอ็ท (@) และส่วนทีสองชือโดเมน 
(domain name) ซึงชือผูใ้ช ้จะคนัดว้ยเครืองหมายแอ็ท  และชือ
โดเมน ยกตวัอย่างเช่น Chaiyo@gmail.com จะมีผูใ้ชชื้อ Chaiyo 
คนัดว้ยเครืองหมายแอท็ และมีโดเมน เป็น gmail.com 
 5. Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ถือ
ว่าเป็นโปรแกรมทีใชแ้สดงข่าวสารขอ้มูลของเว็บต่าง ๆ ทงันีแต่
ละเว็บจะประกอบดว้ยเว็บเพจแรก ทีเรียกว่า โฮมเพจ ซึงมี เว็บ
เพจ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทีมีส่วนประกอบไฮเปอร์เท็กซ ์
หรือไฮเปอร์มีเดีย ทีใช้เชือมโยงไปยงัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที
เกียวขอ้งอืน ๆ หรือ เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก ์ 
 
 
 

mailto:Chaiyo@gmail.com
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ภาคผนวก ก 
เฉลยคาํถามบททวนประจาํบทที 1-5 ตอนที 2 และตอนที 3 
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เฉลยคาํถามบททวนประจาํบทที 1-5 ตอนที 2 และตอนที 3 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 1 ความร้ทัวไปเกยีวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศู  
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ค 2) ง 3) จ 4) ก 5) จ 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) จ   2) ค 3) ก 4) ข 5) ง 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 2 คอมพวิเตอร์ขันพนืฐาน 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ง 2) ค 3) จ 4) ง 5) ค 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) จ    2) ค 3) ง 4) ข 5) ก 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 3 ความร้เบืองต้นเกยีวกบัู การสือสารโทรคมนาคม 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ง 2) จ 3) จ 4) ข 5) ง 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ง    2) ค 3) จ    4) ก 5) ข 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 4 จริยธรรม และความปลอดภยัเกยีวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ง 2) ค 3) จ 4) ง 5) ค 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ง    2) ข 3) ค    4) จ 5) ก 
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เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 5 การจดัการข้อมลู  
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ง 2) ง 3) จ 4) ค 5) ค 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ข    2) ง 3) ค    4) จ 5) ก 
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ภาคผนวก ข 
เฉลยคาํถามบททวนประจาํบทที 6-9  ตอนที 2 และตอนที 3 
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เฉลยคาํถามบททวนประจาํบทที 6-9 ตอนที 2 และตอนที 3 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 6 ระบบสารสนเทศ 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ค 2) ง 3) ข 4) จ 5) ง 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ง    2) จ 3) ก    4) ค 5) ข 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 7 ระบบการสือสารข้อมลู  
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ค 2) จ 3) ข 4) ก 5) ง 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) จ   2) ค 3) ก 4) ข 5) ง 
 
 
เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 8 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ก 2) จ 3) ข 4) จ 5) ค 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ง   2) จ 3) ก  4) ข 5) ค 
 
 

เฉลยแบบทบทวนท้ายบทที 9 อนิเทอร์เนต็และเวล์ิดไวด์เวบ็ 
ตอบกจิกรรมตอนที 2 

เฉลย 1) ง 2) ค 3) ก 4) จ 5) ข 
ตอบกจิกรรมตอนที 3 

เฉลย 1) ง   2) ก 3) ข  4) จ 5) ค, ง 
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