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ประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟัง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอนในครั้งต่อไป 

 

 

อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง 
 1 มกราคม 2558 

 



 
(3) 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า .............................................................................................................................................. (1) 
สารบัญ ........................................................................................................................................... (3) 
สารบัญภาพ ................................................................................................................................... (6) 
สารบัญตาราง .............................................................................................................................. (12) 
แผนการบริหารการสอนประจ าวิชา ............................................................................................. (13) 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 ................................................................................................... 1 
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ................................................................................... 3 

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ........................................................................................ 3 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................................... 4 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ .................................................................................... 4 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .................................................................................. 6 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................................ 18 
บทสรุป ............................................................................................................................. 20 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 1 .................................................................................................. 21 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................... 23 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 ................................................................................................. 25 
บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ...................................................................................................... 27 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ ............................................................................................. 27 
ยุคของคอมพิวเตอร์ .......................................................................................................... 27 
ประเภทคอมพิวเตอร์ ........................................................................................................ 31 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ................................................................................. 36 
รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ................................................................. 53 
บทสรุป ............................................................................................................................. 55 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 2 .................................................................................................. 57 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................... 60 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 ................................................................................................. 61 
บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ................................................................ 63 

ความหมายเทคโนโลยีการสื่อสาร ...................................................................................... 63 
องค์ประกอบการเทคโนโลยีการสื่อสาร ............................................................................. 63 
ทิศทางการสื่อสาร ............................................................................................................. 64 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ................................................................................ 65 

 

 



 
(4) 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ความหมายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..................................................................................... 69 
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ................................................................................. 69 
ตัวกลางการสื่อสาร ........................................................................................................... 69 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ .......................................................................................... 72 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์.......................................................................................... 74 
รูปแบบการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ................................................................ 75 
การเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้ .................................................. 77 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร ................................................................... 81 
บทสรุป ............................................................................................................................. 92 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 3 .................................................................................................. 93 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................... 96 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4................................................................................................. 97 
บทที่ 4 การจัดการความรู้ .............................................................................................................. 99 

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ .............................................................................. 99 
การด าเนินการจัดการความรู้ .......................................................................................... 100 
ประเภทความรู้ ............................................................................................................... 100 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ...................................................................................... 101 
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ ..................................................................................... 102 
กระบวนการจัดการการความรู้ ....................................................................................... 102 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร ................................... 103 
บุคลากรในการจัดการความรู้ .......................................................................................... 104 
เครื่องมือการจัดการความรู้ ............................................................................................. 105 
บทสรุป ........................................................................................................................... 109 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 4 ................................................................................................ 111 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................. 112 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5............................................................................................... 113 
บทที่ 5 ข้อมูลและฐานข้อมูล ........................................................................................................ 115 

ชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ....................................................................................... 115 
ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล ........................................................................................... 117 
ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ............................................................................................ 120 
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล .............................................. 121 
ประเภทแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล .............................................................................. 124 
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน ...................................................................... 127 



 
(5) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทสรุป ........................................................................................................................... 130 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 5 ................................................................................................ 131 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................. 134 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 ............................................................................................... 135 
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ ............................................................................................................. 137 

ความหมายของข้อมูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศ .................................................. 137 
สาเหตุท าให้เกิดสารสนเทศ ............................................................................................. 138 
ลักษณะของสารสนเทศ ................................................................................................... 138 
ประโยชน์และความส าคัญของระบบสารสนเทศ .............................................................. 139 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ ............................................................................................. 140 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ......................................................................................... 141 
บทสรุป ........................................................................................................................... 151 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 6 ................................................................................................ 152 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................. 154 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 ............................................................................................... 155 
บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการกระท าผิดกฎหมาย ....................................................... 157 

ความหมายของจริยธรรม ................................................................................................ 157 
จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ ..................................................................................... 157 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ........................................................................................ 159 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ......................................................................................... 160 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ............................................................. 164 
การตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ........................................................ 165 
การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ .......................................................................... 167 
บทสรุป ........................................................................................................................... 168 
แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 7 ................................................................................................ 169 
เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................. 170 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................ 171 
ภาคผนวก..................................................................................................................................... 175 

ภาคผนวก ก เฉลยแบบฝึกหัดหลังเรียน .......................................................................... 176 
ภาคผนวก ข คู่มือปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมประยุกต์

ส านักงาน .................................................................................................. 179 
 

 



 
(6) 

สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ 1.1  องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล .............................................................. 4 
ภาพที่ 1.2 การเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล ......................................................... 7 
ภาพที่ 1.3  การใช้สื่อการเรียนการสอนระบบ eDLTV ................................................................... 8 
ภาพที่ 1.4  โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Android ......................................................... 8 
ภาพที่ 1.5  การใช้อุปกรณ์การแพทย์ตรวจสุขภาพ ......................................................................... 9 
ภาพที่ 1.6 การใช้ความดันและชีพจร ............................................................................................ 9 
ภาพที่ 1.7  ภาพรวมแสดงการท างานการแพทย์ทางไกล ................................................................ 9 
ภาพที่ 1.8  การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ................................................................................. 10 
ภาพที่ 1.9   ติดต่อสื่อสารแบบประชุมทางไกล .............................................................................. 10 
ภาพที่ 1.10 เครื่องถ่ายเอกสารในงานส านักงาน ............................................................................ 11 
ภาพที่ 1.11 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตสินค้า ....................................................................... 11 
ภาพที่ 1.12 การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ .......................................................... 12 
ภาพที่ 1.13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงิน .............................................................................. 12 

ภาพที่ 1.14  การใช้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ .................................................................................. 13 
ภาพที่ 1.15 นิทานอิสปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่อง IPad ............................................................. 13 
ภาพที่ 1.16 หนังสือธรรมะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่อง IPad ........................................................ 13 
ภาพที่ 1.17 ภาพรวมเครือข่ายโทรคมนาคมพ้ืนฐาน ...................................................................... 14 
ภาพที่ 1.18  การสื่อสารในยุคปัจจุบัน ............................................................................................ 14 
ภาพที่ 1.19 รถเก่ียวนวดข้าว ......................................................................................................... 15 
ภาพที่ 1.20 รถพ่นยา ..................................................................................................................... 15 
ภาพที่ 1.21 เครื่องปลอกกระเทียม ................................................................................................ 15 
ภาพที่ 1.22  เทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกภายในบ้านเรือน ................................................ 16 
ภาพที่ 1.23  การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูลภูมิศาสตร์ .............................................. 16 
ภาพที่ 1.24 การโปรแกรมประยุกต์ในการตรวสอบการจราจร ....................................................... 17 
ภาพที่ 1.25 การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ืองานบริการ ................... 17 
ภาพที่ 1.26 การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ) .................................. 18 
ภาพที่ 2.1  แสดงภาพเครื่อง IBM 650 ........................................................................................ 28 
ภาพที่ 2.2 แสดงภาพทรานซิสเตอร์ ............................................................................................ 28 
ภาพที่ 2.3  แสดงภาพเครื่อง IBM 360 ........................................................................................ 29 
ภาพที่ 2.4 แสดงภาพหน่วยประมวลผลกลางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บริษัท Intel .................. 30 
ภาพที่ 2.5 ภาพเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ................................................................................... 31 
 
 



 
(7) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพที่ 2.6 ภาพเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์  .............................................................................. 31 
ภาพที่ 2.7  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ......................................................................................... 32 
ภาพที่ 2.8  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1981 ......................................................................... 32 
ภาพที่ 2.9  แสดงภาพคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ .................................. 33 
ภาพที่ 2.10 แสดงภาพโน๊กบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ 13 นิ้ว .............................................. 33 
ภาพที่ 2.11 แสดงรูปร่างเครื่องคอมพิวเตอร์อัลตราบุ๊ก .................................................................. 34 
ภาพที่ 2.12 แสดงรูปร่างเครื่องเน็ตบุ๊ก ........................................................................................... 34 
ภาพที่ 2.13 แสดงหน้าจอบนเครื่องแท็บเล็ตพีซีผลิตโดยบริษัทซัมซุง ............................................. 35 
ภาพที่ 2.14 แสดงหน้าจอเครื่องแท็บเล็ตพีซีผลิตโดยแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ .................................... 35 
ภาพที่ 2.15  ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์............................................................................................... 36 
ภาพที่ 2.16 ปากกาเลเซอร์ ............................................................................................................ 37 
ภาพที่ 2.17 เมาส์แบบไร้สาย ......................................................................................................... 37 
ภาพที่ 2.18 เครื่อสแกนเนอร์  ....................................................................................................... 37 
ภาพที่ 2.19 ไมโครโพน  ................................................................................................................. 38 
ภาพที่ 2.20  หน่วยประมวลผลกลางผลิตโดยบริษัทอินเทล ............................................................ 38 
ภาพที่ 2.21  หน่วยความจ าแรม ..................................................................................................... 39 
ภาพที่ 2.22  แผนวงจรรอม ........................................................................................................... 39 
ภาพที่ 2.23  แผนวงจร ................................................................................................................... 39 
ภาพที่ 2.24 จอภาพ LCD .............................................................................................................. 40 
ภาพที่ 2.25 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ..................................................................................................... 40 
ภาพที่ 2.26  ล าโพง ........................................................................................................................ 40 
ภาพที่ 2.27  เครื่องฉายภาพ ........................................................................................................... 40 
ภาพที่ 2.28 ฮาร์ดดิสก์ ................................................................................................................... 41 
ภาพที่ 2.29 แฟลชไดรฟ์ ................................................................................................................ 41 
ภาพที่ 2.30  แผ่นซีดี ..................................................................................................................... 41 
ภาพที่ 2.31 แสดงสายเชื่อมต่อแบบพอร์ตแบบ USB ..................................................................... 42 
ภาพที่ 2.32  แสดงขั้นตอนการเรียกใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ใช้งาน ........................................................ 42 
ภาพที่ 2.33  แสดงขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ................................................................... 43 
ภาพที่ 2.34 ระบบปฏิบัติการ android ......................................................................................... 44 
ภาพที่ 2.35 ระบบปฏิบติการ IOS ................................................................................................. 44 
ภาพที่ 2.36 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Ubuntu ............................................................................. 44 
ภาพที่ 2.37 ตัวอย่างระบบปฏิบัติ windows ................................................................................. 45 
ภาพที่ 2.38 ตัวอย่างระบบปฏิบัติ Mac OS ................................................................................... 45 



 
(8) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพที่ 2.39  โปรแกรมตรวจสอบไวรัสของระบบปฏิบัติการวินโดส์ ................................................ 45 
ภาพที่ 2.40 โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ .................................................... 46 
ภาพที่ 2.41  โปรแกรมบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์บนระบบปฏิบัติการวินโดส์ ................................... 46 
ภาพที่ 2.42  โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ ................................ 46 
ภาพที่ 2.43  โปรแกรมดีไวซ์ไดเวอร์เครื่องพิมพ์ .............................................................................. 47 
ภาพที่ 2.44  โปรแกรมดีไวซ์ไดเวอร์เครื่องพิมพ์ .............................................................................. 47 
ภาพที่ 2.45  โปรแกรมดูวีดิโอบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ ............................................................... 48 
ภาพที่ 2.46  โปรแกรมปฏิทินบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ ............................................................... 48 
ภาพที่ 2.47 โปรแกรม endnote .................................................................................................. 49 
ภาพที่ 2.48  โปรแกรม Microsoft office ..................................................................................... 49 
ภาพที่ 2.49  โปรแกรม PhotoScape ............................................................................................ 49 
ภาพที่ 2.50 โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................ 52 
ภาพที่ 2.51 การประมวลผลคอมพิวเตอร์รูปแบบส่วนบุคคล ......................................................... 53 
ภาพที่ 2.52 ตัวอย่างแสดงการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบรวมศูนย์กลาง ................................... 54 
ภาพที่ 2.53 แสดงการเรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ............................................... 55 
ภาพที่ 3.1  องค์ประกอบการสื่อสาร ............................................................................................ 63 
ภาพที่ 3.2  การสื่อสารแบบทิศทางเดียวแบบระบบโทรทัศน์ ........................................................ 64 
ภาพที่ 3.3  การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทางโดยวิทยุสื่อสาร ............................................................ 64 
ภาพที่ 3.4  การสื่อสารแบบสองทิศทางระบบโทรศัพท์ ................................................................. 64 
ภาพที่ 3.5  แสดงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ........................................................................... 65 
ภาพที่ 3.6  เครื่องพิมพ์แบบส่งโทรสารได้ ..................................................................................... 65 
ภาพที่ 3.7  ขั้นตอนการส่งจดหมายเสียง ...................................................................................... 65 
ภาพที่ 3.8  การใช้ประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................... 66 
ภาพที่ 3.9  โปรแกรมประยุกต์ระบุพิกัด ....................................................................................... 66 
ภาพที่ 3.10  การติดต่อธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ................................................. 67 
ภาพที่ 3.11 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................... 67 
ภาพที่ 3.12  การท างานของระบบ RFID ........................................................................................ 68 
ภาพที่ 3.13  แผงวงจร RFID .......................................................................................................... 68 
ภาพที่ 3.14  ประยุกต์ใช้กับฉลากสินค้า ......................................................................................... 68 
ภาพที่ 3.15  ประยุกต์ใช้กับการเกษตร ........................................................................................... 68 
ภาพที่ 3.16  ตัวอย่างแสดงการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ......................................................... 69 
ภาพที่ 3.17  สายคู่บิดเกลียว .......................................................................................................... 70 
ภาพที่ 3.18  สายเคเบิลร่วมแกน .................................................................................................... 70 



 
(9) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพที่ 3.19  เคเบิลเส้นใยแก้วน าแสง ............................................................................................. 70 
ภาพที่ 3.20  ปากกาเลเซอร์ (Laser Pointer) ................................................................................ 71 
ภาพที่ 3.21  การใช้โทรทัศน์ในการรับสัญญาณวิทยุ ....................................................................... 71 
ภาพที่ 3.22  การส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ ................................................................................... 71 
ภาพที่ 3.23 ดาวเทียม ................................................................................................................... 72 
ภาพที่ 3.24 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ........................................................................................... 72 
ภาพที่ 3.25  เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย ............................................................................ 73 
ภาพที่ 3.26  เราเตอร์ ..................................................................................................................... 73 
ภาพที่ 3.27  ไฟร์วอล์ ..................................................................................................................... 73 
ภาพที่ 3.28  แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ................................................. 74 
ภาพที่ 3.29  ภาพเครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาบึงกาฬและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี........... 74 
ภาพที่ 3.30  ภาพแสดงเครือข่าย Uninet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ................................... 75 
ภาพที่ 3.31  การเชื่อมต่อแบบ Peer – to – Peer ........................................................................ 75 
ภาพที่ 3.32  การเชื่อมต่อแบบ Client-server LAN ....................................................................... 76 
ภาพที่ 3.33  แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบบัส .............................................................................. 77 
ภาพที่ 3.34  แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบดาว ............................................................................ 78 
ภาพที่ 3.35  แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน ................................................................... 79 
ภาพที่ 3.36  แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม ......................................................................... 79 
ภาพที่ 3.37  แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ...................................................................... 80 
ภาพที่ 3.38  ภาพแสดงสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้สายของหอพักนักศึกษา ..................................... 80 
ภาพที่ 3.39 แสดงการท างานระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ................................................................ 81 
ภาพที่ 3.40  แสดงการท างานระบบเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ......... 82 
ภาพที่ 3.41  แสดงการท างานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต .............................................................. 83 
ภาพที่ 3.42  แสดงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ Gmail .............................................. 85 
ภาพที่ 3.43  แสดงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ Hotmail .......................................... 85 
ภาพที่ 3.44  การใช้บริการ facebook ........................................................................................... 86 
ภาพที่ 3.45  การใช้บริการ twitter ................................................................................................ 86 
ภาพที่ 3.46  การใช้บริการ Instagram ........................................................................................... 87 
ภาพที่ 3.47  การใช้บริการ line ..................................................................................................... 87 
ภาพที่ 3.48  การใช้บริการ YouTube ............................................................................................ 88 
ภาพที่ 3.49  การซื้อสินค้าเว็บไซต์ pantipmarket ........................................................................ 88 
ภาพที่ 3.50  แสดงเว็บบราเซอร์ Chrome ..................................................................................... 89 
ภาพที่ 3.51  แสดงเว็บบราเซอร์ Windows Internet Explorer (IE) ............................................. 89 



 
(10) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพที่ 3.52  แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เว็บไซต์ Google .............................. 90 
ภาพที่ 3.53  แสดงการดูโทรทัศน์แบบออนไลน์จาก adintrend.com............................................ 90 
ภาพที่ 3.54  แสดงการใช้บริการจัดเก็บพ้ืนที่ของ google .............................................................. 91 
ภาพที่ 3.55  แสดงหน้าจอเว็บไซต์ Thnic ...................................................................................... 91 
ภาพที่ 3.56  แสดงตัวอย่างโดเมน .................................................................................................. 91 
ภาพที่ 4.1  แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ ..................................................................................... 101 
ภาพที่ 4.2  กระบวนการจัดการความรู้ ...................................................................................... 103 
ภาพที่ 4.3  ตัวอย่างเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ........................ 104 
ภาพที่ 4.4   แสดงโมเดลปลาทู .................................................................................................... 106 
ภาพที่ 4.5  บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือการเล่าเรื่อง ........................................... 107 
ภาพที่ 4.6  โมเดลวงจรการเรียนรู้ยกก าลังสาม บวก คว้า .......................................................... 107 
ภาพที่ 4.7  ตัวอย่างการบันทึกขุมความรู้ ................................................................................... 108 
ภาพที่ 5.1  แสดงโครงสร้างข้อมูลแฟ้มข้อมูลนักศึกษา ............................................................... 116 
ภาพที่ 5.2  แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลลงทะเบียน ......................................................................... 117 
ภาพที่ 5.3  แฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูล ........................................................................................... 121 
ภาพที่ 5.4  แสดงรูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล .......................................................................... 121 
ภาพที่ 5.5  แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น .................................................................. 124 
ภาพที่ 5.6  แสดโครงสร้างแบบเครือข่าย ................................................................................... 125 
ภาพที่ 5.7  แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ............................................................... 125 
ภาพที่ 5.8  แสดงโครงสร้งฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์เชิงวัตถุ .......................................................... 126 
ภาพที่ 5.9  แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน .......................................................... 126 
ภาพที่ 5.10  แสดงความสัมพันธ์ของคลังข้อมูลและดาต้ามาร์ทจากการเรียกใช้คลังข้อมูล ............ 127 
ภาพที่ 5.11  แสดงการท างานระหว่างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล ............................................... 128 
ภาพที่ 5.12  แสดงการท างานของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย .................................................. 129 
ภาพที่ 6.1  การประมวลผลสารสนเทศ ...................................................................................... 137 
ภาพที่ 6.2  แสดงประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการท างานขององค์กร ....................... 142 
ภาพที่ 6.3  แสดงการท างานระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูล ................................................ 143 
ภาพที่ 6.4  แสดงการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ .................................................... 144 
ภาพที่ 6.5  แสดงการท างานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ......................................... 146 
ภาพที่ 6.6 แสดงการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ........................................... 147 
ภาพที่ 6.7  แสดงการท างานระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญ .......................................................... 148 
ภาพที่ 6.8  แสดงภาพรวมของการท างานระบบส านักงาน ......................................................... 150 
 

file:///F:/เอกสาร_Asst.Prof/book_asst.prof/ch4.docx%23_Toc413440086


 
(11) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพที่ 7.1  แสดงกรอบแนวคิดจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ ................................................ 159 
ภาพที่ 7.2  แสดงผู้กระท าผิดในการลักลอบเข้าถึงข้อมูล ............................................................ 161 
ภาพที่ 7.3  แสดงการละเมิลลิขสิทธิ์ ........................................................................................... 161 
ภาพที่ 7.4  ภาพการแสดงการก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ ......................................................... 162 
ภาพที่ 7.5  การส่งข้อมูลก่อกวนด้วยระบบสแปมเมล์ ................................................................. 163 
ภาพที่ 7.6  ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอม ......................................................... 163 
ภาพที่ 7.7  ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอม ......................................................... 164 
ภาพที่ 7.8  โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของ Windows Defender ................................ 164 
ภาพที่ 7.9  ตรวจคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ........................................................................ 166 
ภาพที่ 7.10  การตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล .................................................................... 166 
ภาพที่ 7.11  การตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เก่ียวข้อง ................................................................. 166 
ภาพที่ 7.12  แสดงการจัดเรียงข้อมูล Defragment and Optimize ............................................ 167 
ภาพที่ 7.13  แสดงการอัปเดพข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ...................................................................... 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(12) 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่ 2.1  ต าแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................ 50 
ตารางที่ 3.1  ตารางแสดงประเภทโดเมนของสหรัฐอเมริกา ........................................................... 91 
ตารางที่ 3.2  ตารางแสดงประเภทโดเมนประเทศต่าง ๆ................................................................ 91 
ตารางที่ 3.3  ตารางแสดงประเภทโดเมนของประเทศไทย ............................................................. 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(13) 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

รหัสวิชา GE40004 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้    3 (2-2-5) 

 (Information Technology for Learning) 

ค าอธิบายรายวิชา    

         ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น
และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ การจัดเก็บและ
น าเสนอข้อมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย การเคารพสิทธิทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศได้ 
3. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้ 
4. ผู้เรียนอธิบายความหมายกระบวนการการจัดการความรู้ได้ 
5. ผู้เรียนวิเคราะห์บ ารุงรักษาตรวจสอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 
6. ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงานได้ 
7. ผู้เรียนอธิบายความหมายการสื่อสารและของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
8. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ผู้เรียนวิเคราะห์จริยธรรม คุณธรรมและการเคราพสิทธิทางปัญญา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันได้ 

เนื้อหา 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

1-2 อธิบายแผนการบริหารการสอนรายวิชา 

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 ชั่วโมง 



 
(14) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 

2 ชั่วโมง 
2 ชั่วโมง 

3-5 บทท่ี 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ยุคของคอมพิวเตอร์ 
ประเภทคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 
6-8 บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ความหมายเทคโนโลยีการสื่อสาร 
องค์ประกอบการเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ทิศทางการสื่อสาร 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ความหมายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตัวกลางการสื่อสาร 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบการสื่อสารระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
การเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรบัประเภทเครือข่ายระยะใกล้ 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Word 

6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 
9 บทที่ 4 การจัดการความรู้ 

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
การด าเนินการจัดการความรู้ 
ประเภทความรู้ 

2 ชั่วโมง 
 
 
 



 
(15) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

 เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ประโยชน์การจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร 
บุคลากรในการจัดการความรู้ 
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft word 

2 ชั่วโมง 

10-12 บทที่ 5 ข้อมูลและฐานข้อมูล 

ชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 
ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล 
ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ประเภทแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล 
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Word 
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Excel 

 6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

2 ชั่วโมง 
4 ชั่วโมง 

13-14 บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ 

ความหมายของข้อมูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
สาเหตุท าให้เกิดสารสนเทศ 
ลักษณะของสารสนเทศ 
ประโยชน์และความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Excel 

4 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

2 ชั่วโมง 
15-16 บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการกระท าผิดกฎหมาย 

ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
 

4 ชั่วโมง 
 
 
 



 
(16) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
(ชั่วโมง) 

 การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบคุณลักษณะ  
การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Power Point 

 
 
 

4 ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ   
  เรียนชั่วโมงทฤษฎี รวมทั้งหมด 32 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
      เรียนชั่วโมงปฏิบัติ รวมทั้งหมด 32 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนสาธิตการข้ันตอนการท างานการระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 
4. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
5. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
6. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
4. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน  70 คะแนน  

- สอบปฏิบัติ  30 คะแนน 
- คะแนนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กิจกรรม/ใบงาน  20 คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค   20 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 

 

 



 
(17) 

การประเมินผล 

คะแนน 80-100 ระดับคะแนนผลการเรียน  A 
คะแนน 75-79 ระดับคะแนนผลการเรียน  B+ 
คะแนน 70-74 ระดับคะแนนผลการเรียน  B  
คะแนน 65-69 ระดับคะแนนผลการเรียน  C+ 
คะแนน 60-64 ระดับคะแนนผลการเรียน  C 
คะแนน 55-59 ระดับคะแนนผลการเรียน  D+ 
คะแนน 50-54 ระดับคะแนนผลการเรียน  D 
คะแนน 0-49 ระดับคะแนนผลการเรียน  F 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

เนื้อหา 
บทที ่1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ชั่วโมง 

ความหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการ  จ านวน 2 ชั่วโมง 
 (เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก)  

 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 2 ชั่วโมง  
 (เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3. ผู้เรียนอธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันได้ 
5. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์ประโยชน์และความส าคัญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเทศ 
6. ผู้เรียนอธิบายแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 
 
 
 
 



 
2 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ        

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

 

การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียน  
3. กิจกรรมที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
4. ใบงานจากการฝึกปฏิบัติ 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที ่1 
3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน  

 
 



บทท่ี 1 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปัจจุบันการท างานแต่ละหน่วยงานมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่จะ

รับข่าวสาร หรือการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น การด าเนินงานด้านผลิตสินค้า
การเพ่ิมผลผลิตจากการน าเครื่องจักร มาประยุกต์ใช้ท าให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร
ข้อมูล การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างานจะท าให้ช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ
ท าให้ทุกสาขาอาชีพต่างน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในยุคปัจจุบัน  

องค์กรใดบุคคลใด มีสารสนเทศมีข่าวสารที่น ามาประมวลผลหรือถ่ายทอดความรู้  น ามา
ประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคลากร องค์กร ก็จะได้เปรียบด้านการบริหารจัดการมากข้ึน 
ดังนั้นการพูดถึงเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความส าคัญบุคคลต้องเรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการท างานให้มีความแม่นย า ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน บทนี้จะกล่าวถึงความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 
 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา , 2549) ได้กล่าวความหมายว่า 

เทคโนโลยีมีความหมายมาจากค า 2 ค าคือ Technique หมายถึง วิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถ
น าไปใช้ได้และค าว่า Logic หมายถึงความมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ รวมกันแล้วหมายถึง วิธีการปฏิบัติ
ที่มีการจัดล าดับ อย่างมีรูปแบบ และขั้นตอน เพ่ือที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องความเร็ว 
(Speed) ความน่าเชื่อถือ (Reliable) ความถูกต้อง (Accurate) 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2542) ได้นิยามความหมายของค าว่า 
เทคโนโลยี คือวิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  และนิยามค าว่า 
สารสนเทศคือข่าวสาร การแสดงหรือ ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547: 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
งานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้เป็นสารสนเทศ ซี่งเทคโนโลยีที่ใช้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสาร และการ
ส่งผ่านข้อมูลและสารสนเทศให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

(สุพรรษา  ยวงทอง, 2557: 218) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศท่ีต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

จากความหมายข้างบนสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การน าเทคโนโลยีที่
พัฒนามาจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้าน
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร 
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องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือกระบวนการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน

คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลและค านวณเพ่ือให้ได้สารสนเทศ  
โดยมีพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 5 

องค์ประกอบคือ 1. ฮาร์ดแวร์  (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์  (Software) 3. บุคคล (People) 
4. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 5. ข้อมูล (Data) กล่าวรายละเอียดในบทที่ 2  

2. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล คือกระบวนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ ใช้
ส าหรับการสื่อสารหรือการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งอ่ืน ๆ โดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมีการติดต่อสื่อสารบนพ้ืนฐานการสื่อสาร
ข้อมูลมีองค์ประกอบ ทั้งหมด 3 องค์ประกอบคือ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล และช่องทางการสื่อสารข้อมูล 

ดังภาพที่ 1.1 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันภาครัฐ และเอกชนได้วางแผนยุทธศาสตร์โดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย

ในการบริหารจัดการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเห็นคุณค่าและตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ด าเนินการให้ตรงของแต่ละองค์กรด้วยเหตุผลดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมความเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย
ประมวลผล ท าให้การประมวลผลสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. มีการท างานที่มีความถูกต้อง คอมพิวเตอร์มีการประมวลผลที่แม่นย า ท าให้ข้อมูลที่
ประมวลผลมีข้อผิดพลาดน้อยลง ความถูกต้องที่เกิดขึ้นมนุษย์เป็นคนควบคุมดูแลอีกครั้ง 

3. สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์มีสื่อจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีปัจจุบันมีสื่อที่ใช้
จัดเก็บขอ้มูลหลากหลาย และมีพ้ืนที่ปริมาณมากข้ึน 

4. ช่วยประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบันมีรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างแพร่หลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
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จากเหตุผลการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาด าเนินงานช่วยในการอ านวยความสะดวก
รวดเร็ว สามารถจัดเก็บสารสนเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย และเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่
ทันสมัยรองรับการท างานยุคสังคมสารสนเทศในยุคปัจจุบัน  ท าให้เกิดประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ให้เหมาะสมกับองค์กรแต่ละองค์กรดังนี้ 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน ควบคุมตรวจสอบ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้น าระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย พัฒนาระบบข้อมูล
และรูปแบบการบริการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการบริการตามความต้องการและสามารถ
เลือกเวลาและสถานที่บริการได้ตามสะดวก เช่น ศูนย์บริการสอบถาม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การ
ตรวจสอบผลการเรียน เป็นต้น 

3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็น 
เนื่องจากปริมาณข้อมูลมีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล สามารถปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้มีความ
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ เช่น ระบบการสืบค้นทรัพยากรหนังสือ ระบบเวชระเบียน ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น 

4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่
ของสังคมเมือง มีระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้
ติดต่อสื่อสารสะดวกยิ่งข้ึน ดังนั้นในการด าเนินชีวิตประจ าวันจึงสะดวกสบายยิ่งขึ้น มีการอ านวยความ
สะดวกภายในบ้าน เช่น ระบบตู้เย็นอัตโนมัติ ระบบจอภาพอัจฉริยะ ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ เป็นต้น 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ เช่น ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียน
ห้องเรียนเสมือน การเรียนทางไกล และใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์และการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างรูปแบบจ าลองพยากรณ์ ภูมิศาสตร์ อากาศ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือหาเส้นทางการเดินทางในรูปแบบแผนที่ดาวเทียมเป็นต้น 

7. ด้านความมั่นคงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจสอบ ควบคุม รายงาน ใน
การติดตามข้อมูลเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันประเทศ เช่น ระบบจัดเก็บ
สารสนเทศทะเบียนผู้ก่อการร้าย ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 

8. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม ด้านธุรกิจมีการแข่งขันสูง จึง
จ าเป็นต้องหาวิธีเพ่ิมผลผลิตให้มีมาตรฐาน และควบคุมตรวจสอบ เช่น การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในด้าน
แรงงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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9. ระบบสารสนเทศสุขภาพและแพทย์ ประชาชนมีระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้น
ข้อมูล หรือองค์ความรู้ในการรักษา ดูแลสุขภาพ 

10. ความบันเทิงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมคุณภาพของสื่อประสม (Multimedia) 
เช่น ระบบแสง สี เสียง ภาพยนตร์สี่มิติ และหนังสือการ์ตูนสามมิติ เป็นต้น 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิวัฒนาการในยุคปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี
การแข่งขันของผู้ประกอบการสูงขึ้น ท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐมีและเอกชนจะต้องติดตามแนวโน้ม
การใช้งานในยุคปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีตาม
ลักษณะการใช้งานประเด็นหลักดังนี้ 

1. การติดต่อสื่อสาร จะมีการติดต่อสื่อสารโดยไม่จ ากัดด้วยระยะทาง เวลา สถานที่ มีการ
ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ประชาสั มพันธ์ หรือการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2. ด้านการศึกษาจะมีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่จ ากัด เวลา 
สถานที่ มากขึ้น มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอนแนวคิดอีเลิร์นนิง  
(e-learning) แนวคิดยูเลิร์นนิง (u-learning) หรือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการ
สอนมากขึ้น 

3. การด าเนินชีวิตในสังคม จะมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินชีวิต ให้ง่ายและ
สะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้น เช่น การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า การพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยในการ
ท างานดูแลความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

4. ด้านสุขภาพ วงการแพทย์ได้น าเอาเทคโนโลยีการวิเคราะห์โรค ใช้อุปกรณ์ในการรักษา 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้ระวัง หรือแนวทางแก้ไขปัญหาพ้ืนได้จากการรับรู้
ข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญ 

5. การธุรกิจ ในการแข่งขันด้านธุรกิจจะน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยให้บริการข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริการ สร้าง
ระบบการช าระค่าบริการรูปแบบออนไลน์ การขายสินค้ารูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) เพ่ิมข้ึน 
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จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมนุษย์มากขึ้น ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และด้านการสื่อสาร ซึ่งการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องค านึงถึง
ลักษณะและแนวโน้วการใช้งานให้สามารถตอบสนองการท างานในชีวิตประจ าวันให้ท างานง่ายขึ้น 
ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านดังนี้ 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา 
การศึกษาในยุคปัจจุบันผู้เรียนมีความต้องการแสวงหาแหล่งสารสนเทศ ที่สนับสนุน

ทรัพยกรการเรียนรู้ ได้ โดยไม่จ ากัดระยะทางเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเ พ่ิมขึ้น 
กระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่แสวงหาสารสนเทศ 
จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยสอน ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น จากภาพที่ 1.2 เป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล (Video Conference) และ 

น าการประยุกต์กระบวนการเรียนรูปแบบสื่อการเรียนรการสอนออนไลน์ (e-learning) 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 การเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล 
(ที่มา: http://muit.mahidol.ac.th/video_conferencing.htm) 

 
อดีตระบบการศึกษาการเรียนการสอนอาจมีอุปสรรค์ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา 

โรงเรียนที่ขาดแคลนครู โรงเรียนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยสอนและมีสื่อการศึกษา
เข้ามาช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถเห็นอุปกรณ์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการฝึกทบทวน ทดสอบ
ด้วยตนเอง ภาพที่ 1.3 เป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างการน าบทเรียนช่วยสอนจากโครงการ eDLTV จัด
สื่อการเรียนการการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์ และภาพที่ 1.4 การตัวอย่างการน าสื่อการเรียนรู้การ
สอนในรูปแบบแอปพลิเคชันรูปแบบออฟไลน์ หรือโปรแกรมประยุกต์สื่อเสริมทักษะรูปแบบ
คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1.3 การใช้สื่อการเรียนการสอนระบบ eDLTV 
(ที่มา: http://www.udru.ac.th/eDLTV/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Android 
(ที่มา: http://www.udru.ac.th/eDLTV/) 

 

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการค้นหาข้อมูล ให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับการรักษา ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายในการใช้งาน ศูนย์บริการแหล่งความรู้ต่อผู้บริโภคมากขึ้น 
ท าให้ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูล ศึกษาสารสนเทศเบื้องต้นน าไปสู่การสร้างความเข้าใจความ
เชื่อมั่นในการรักษา จากภาพที่ 1.5 และ 1.6 แสดงให้เห็นการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น
เครื่องมือในการรักษาด้านสุขภาพ 
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ภาพที่ 1.5 การใช้อุปกรณ์การแพทย์ตรวจสุขภาพ 

(ที่มา: https://bit2alone.wordpress.com/) 
 

 
 

ภาพที่ 1.6 การใช้ความดันและชีพจร 

(ที่มา: http://thaisportmonitor.com/Omron-BP791IT-10plus) 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลการักษาผู้ป่วยโครงการ

แพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบอุปกรณ์และโปรแกรมที่ช่วยใน
การสนับสนุนวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบหลักในการช่วยท างานวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย ภาพที่ 1.7 เป็นการแสดงภาพรวมแสดง
การท างานการแพทย์ทางไกล และภาพที่ 1.8 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทดลองงานด้าน
วิทยาศาสตร์เกี่ยวการผลิตยาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการผลิต 

 

 
ภาพที่ 1.7 ภาพรวมแสดงการท างานการแพทย์ทางไกล 

(ที่มา: http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=apps_6) 
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ภาพที่ 1.8 การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

(ที่มา: http://sameaf.mfa.go.th/th/business-center/detail.php?ID=4256) 
 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานส านักงาน 
การใช้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการติดต่อสื่อสารจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  

ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในงานส านักงานหลากหลายมากขึ้น ดัง
ภาพที่ 1.9 การประชุมทางไกลด้วยระบบ (Video Conference) และภาพที่ 1.10 การน าอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เช่น ระบบการส่งเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัล การบันทึกเสียงประชุมด้วยเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล  เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1.9 ติดต่อสื่อสารแบบประชุมทางไกล 

(ที่มา :http://ploywimol-office.blogspot.com/2010/08/3.html) 
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ภาพที่ 1.10 เครื่องถ่ายเอกสารในงานส านักงาน 

(ที่มา: http://courseware.payap.ac.th/) 
 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีด้านอุตสหกรรมมีการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตสูง และมีการวิเคราะห์

ตลาดการผลิต ซึ่งในการผลิตได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างาน ทั้งเครื่องจักรกล 
โปรแกรมประยุกต์ที่วิเคราะห์ ควบคุมการท างาน ดังภาพที่ 1.11 และ 1.12 ที่แสดงการน าเครื่องจักร
มาช่วยในการผลิตสินค้า หรือการน าเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมการท างาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1.11 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตสินค้า 
(ที่มา: http://www.keyence.co.th/solutions/applications/ap_20111.jsp) 



 
12 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ        

 
 

ภาพที่ 1.12 การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 
(ที่มา: http://machine-99.blogspot.com/2013/07/ferrari-maranello-italy.html) 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานการเงินการพาณิชย์ 

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านการเงินในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่าง
มาก และผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจ่ายค่าบริการ สินค้า เช่นการใช้เครื่องกดเงิน
อัตโนมัติถอนเงิน จ่ายค่าบริการ อ านวยความสะดวกมีตู้เงินฝาก ปรับสมุดธนาคาร รวมถึงการใช้
บริการจ่ายบริการในจุดให้บริการธนาคาร หรือบริษัทรูปแบบออนไลน์ เช่น การจ่ายค่าน้ าค่าไฟ จ่าย
ค่าบัตรวีซ่า การจ่ายประกันชีวิต การเติมเงินผ่านตู้เงินสด ดังภาพที่ 1.13 แสดงการน าตู้เอทีเอ็ม มาใช้
ในการให้บริการลูกค้ารูปแบบต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงิน 

(ที่มา: http://board.postjung.com/825829.html) 
 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานหลักของ
ธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพ่ิมช่องทางการใช้บริการให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานประทับใจและยัง
สะดวกสบายในการช าระเงินมาใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  เช่น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของธนาคาร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้บริการธุรกรรมผ่านระบบมือถือ เป็นต้น ดังแสดงหน้าจอการ
ให้บริการธุรกรรมในภาพที่ 1.14  
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ภาพที่ 1.14 การใช้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ 
(ที่มา: http://www.bot.or.th/) 

 

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานสื่อสิ่งพิมพ ์
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานสิ่งพิมพ์ที่มีหลากหลายประเภทมีเทคนิคการผลิต

ให้ผู้อ่านสนใจ ความสวยงาม ดังภาพที่ 1.15 และ 1.16 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
แมกกาซีนผ่านโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

                
ภาพที่ 1.15 นิทานอิสปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครื่อง IPad   ภาพที่ 1.16 หนังสือธรรมะหนังสือ 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง)      อิเล็กทรอนิกส์เครื่อง IPad 
       (ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานด้านการบริการสื่อสาร  
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานบริการสื่อสารเป็นการประยุกต์ใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เช่น โทรทัศน์ดิจิตอล การรับโทรทัศน์จานดาวเทียม การใช้โทรศัพท์ 3G ดังภาพที่ 1.17 
แสดงการท างานภาพรวมในการรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมและแสดงการท างานของเครือข่าย
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.17 ภาพรวมเครือข่ายโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
(ที่มา:  http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Definition_of_Telecommunications/index.php) 

อีกทั้งยังน าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาช่วยในการติดต่อ สามารถรับส่งข้อมูล ไฟล์
เอกสาร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายและแบบมีสาย มีเทคโนโลยี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการส่งที่สะดวกและรวดเร็วดังภาพที่ 1.18 เป็นตัวอย่างแสดงการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันตามประเภทการใช้งานด้านการสื่อสารข้อมูล 

 

 
 

ภาพที่ 1.18 การสื่อสารในยุคปัจจุบัน 
(ที่มา: https://softwareparkthailand.files.wordpress.com) 
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8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานด้านเกษตรกรรม  
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเกษตร เพ่ือช่วยในการท างานโดยน าเครื่องมือ 

อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือผลผลิตดังภาพที่ 1.19 – 1.21 การใช้รถเครื่องเก่ียวข้าว
นวดข้าวในการท างานด้านการเกษตร และมีการน าเครื่องพ่นยา อุปกรณ์กีดยางพารา เทคโนโลยีการ
ปั๊มน้ า เครื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จากภาพข้างล่างแสดงในงานวันวิทยาศาสตร์ประจ าปี 
 

 
 

ภาพที่ 1.19 รถเก่ียวนวดข้าว 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

     
 

 ภาพที่ 1.20 รถพ่นยา                  ภาพที่ 1.21 เครื่องปลอกกระเทียม 

     (ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง)        (ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 
 

9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ปัจจุบันสังคมไทยได้หันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ 

ที่สร้างสรรค์ ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จากภาพที่ 1.22 เป็นตัวอย่างการน า
เครื่องไฟฟ้ามามาใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกภายในบ้านเรือน อุปกรณ์ครัวเรือน อุปกรณ์
ไฟฟ้า รถเข็นส าหรับคนพิการ เป็นต้น 
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ภาพที่ 1.22 เทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกภายในบ้านเรือน 

(ที่มา: http://www.haaksquare.com/en/node/2340) 
 

10. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานภูมิศาสตร์ 
การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้น าเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บข้อมูลและ
ช่วยประมวลผลทางภูมิศาสตร์หาพิกัดระบุต าแหน่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
หลากหลายยิ่งขึ้นที่เรียกว่า GPS (Global Positioning System) ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้แผน
ที่ด้วยสัญญาณดาวเทียม แผนภูมิในการควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือความก้าวหน้าในการหาทิศทางการ
เดินทางได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีการน าภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้
อีกด้วย ดังภาพที่ 1.23 แสดงการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านภูมิศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 1.23 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูลภูมิศาสตร์ 
(ที่มา: https://www.google.co.th/maps) 
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จากภาพที่ 1.24 แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้น าเทคโนโลยีภูมิศาสตร์มาใช้ในการหา
เส้นทางการจราจรด้วยโปรแกรม Google Map 

 
 

ภาพที่ 1.24 การโปรแกรมประยุกต์ในการตรวสอบการจราจร 
(ที่มา: https://www.google.co.th/maps) 

 

จากภาพที่ 1.25 และ 1.26 เป็นภาพแสดงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการ
สอบถามระยะทางระหว่างจังหวัดและอ าเภอ และบอกต าแหน่งหน่วยงาน สถานที่ส าคัญของแต่ละ
จังหวัด พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จากโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ืองานบริการ 

 

 
ภาพที่ 1.25 การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ืองานบริการ 

(ที่มา: http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php) 
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ภาพที่1.26 การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ต่อ) 
(ที่มา: http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php) 

 

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีความเจริญและมีวิวัฒนาการล้ าหน้า ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้อย่าง
แพร่หลายสามารถสรุปประเด็นทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

1. การรวมตัวกันของเทคโนโลยี (Convergence) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสาร รวมถึงระบบเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน เช่นการกระจายเสียง ท าให้มีการส่งข้อมูลรูปแบบ
สื่อประสมที่มีคุณภาพดีข้ึน 

2. ต้นทุนที่ถูกลง (Cost Reduction) เทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานมี
ปริมาณมากขึ้นท าให้ต้นทุนการลงทุนลดลง รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารลดลงตามกลไกของตลาด 

3. การพัฒนาอุปกรณ์ท่ีเล็กลง (Miniaturization) การพัฒนาอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือความ
สะดวกสบายในการพกพา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะมีขนาดเล็กลง เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ค 

4. การพกพาและการเคลื่อนที่ (Portability and Mobility) เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ง่ายขึ้น เช่น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาเป็นต้น 

5. การประมวลผลที่ดีขึ้น (Processing Power) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประมวลผลที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ โดยพัฒนาหน่วยประมวลผลกลางให้ท างานเร็วขึ้น และสร้างโปรแกรมตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. การใช้งานที่ง่าย (User Friendliness) การพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบันมีการออกแบบ
ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการท างานให้ง่ายและดียิ่งขึ้น มีการสร้างเมนูให้สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความต้องการผู้ใช้ 
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7. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Evolution) ทิศทางของความนิยมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งเอกสารเป็นกระดาษก็หันมาใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการส่งเอกสารท าให้เกิดองค์กรที่ปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานแบบไร้กระดาษ 

8. สื่อประสม (Multimedia) เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเผยแพร่สารสนเทศเป็นแบบสื่อ
ประสมรูปแบบตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เข้าไว้รวมกัน 

9. เวลาและภูมิศาสตร์ (Time and Distance) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีท าให้การติดต่อสื่อสาร
ทางไกลมีความสะดวกสบาย จากระยะทางไกลก็สามารถติดต่อสื่อสารที่ไม่จ ากัดระยะทาง ท าให้เพ่ิมความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ห่างกันก็ตาม เช่น การประชุมทางไกล การถ่ายทอดสดกีฬา ฟุตบอล เป็นต้น 
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บทสรุป 

       ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศคือการน าเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร 
       ปัจจุบันการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการช่วยให้ท างานได้ สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความส าคัญบุคคลต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เครื่องมือช่วยเพิ่มความเร็ว  
2. มีความถูกต้อง  
3. การจัดเก็บบันทึกข้อมูล      
4. ช่วยประชาสัมพันธ์  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิวัฒนาการในยุคปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี
การแข่งขันของผู้ประกอบการสูงขึ้น ท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐมีและเอกชนจะต้องติดตามแนวโน้ม
การใช้งานในยุคปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีตาม
ลักษณะการใช้งาน เช่น ด้านธุรกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา เป็นต้น 

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้ตลาดการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการมีสูงขึ้น แนวโน้มการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปลี่ยนไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในปัจจุบันตลาดแข่งขัน ก็ผลิตเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
ราคาเทคโนโลยีในปัจจุบันราคาลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สะดวก รวดเร็วและกระทัดรัด 
ลดขนาดอุปกรณ์ให้สามารถพกพาได้ง่ายยิ่งขึ้นแยกประเด็นการท างานแนวโน้มอนาคต เช่น การ
รวมตัวกันของเทคโนโลยี ต้นทุนที่ถูกลง ความสะดวกในการพกพา การใช้งานที่ง่าย เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 1 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จงอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่องค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมอธิบายแต่ละ

องค์ประกอบ 
3. จงอธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมยกตัวอย่าง 
4. ให้นักศึกษาอธิบายและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตัวอย่าง

การประยุกต์ในปัจจุบันอย่างน้อย 5 อย่าง 
5. จงอธิบายแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ อย่างน้อย 2 เรื่อง  

พร้อมอธิบายตัวอย่างในแต่ละเรื่อง 
ตอนที่ 2 กากบาทหน้าตัวเลือกที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด 
ก. เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้าน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร 
ข. เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้าน

คอมพิวเตอร์ 
ค. เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้านการสื่อสาร 
ง. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศด้าน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร 
จ. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศและการประยุกต์ ใช้ด้าน

การสื่อสาร 
2. ข้อใดคือองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. 2 องค์ประกอบ   ข. 3 องค์ประกอบ 
ค. 4 องค์ประกอบ   ง. 5 องค์ประกอบ 
ง. 6 องค์ประกอบ 

3.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. รวดเร็ว 
ข. ถูกต้อง 
ค. ประชาสัมพันธ์ 
ง. เกิดกระแสไฟฟ้า 
จ. จัดเก็บข้อมูล 

4. ข้อใดคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์  
ก. GFF    ข. GOS 
ค. GIS    ง. GIG 

     จ. GOF 
 



 
22 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ        

5. ข้อใดคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร 
ก. 3D    ข. 4D 
ค. 3G    ง. Graphic 
จ. Map 

6. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านส านักงาน 
ก. ระบบจัดเก็บข้อมูลเสียง 
ข. ระบบกล้องวงจรปิด 
ค. ประชุมทางไกล 
ง. ระบบสแกนนิ้วมือ 
จ. แผนที่พื้นที่องค์กร 

7. ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา 
ก. e-learning 
ข. e-University 
ค. e-Library 
ง. e-Mapping 
จ. e-Use 

8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีกี่องค์ประกอบ 
ก. 2 องค์ประกอบ   ข. 3 องค์ประกอบ 
ค. 4 องค์ประกอบ   ง. 5 องค์ประกอบ 
จ. 6 องค์ประกอบ 

9. เทคโนโลยีการสื่อสารมีก่ีองค์ประกอบ 
ก. 2 องค์ประกอบ   ข. 3 องค์ประกอบ 
ค. 4 องค์ประกอบ   ง. 5 องค์ประกอบ 
จ. 6 องค์ประกอบ 

10. e-commerce คือการประยุกต์ใช้ด้านใด 
ก.  ด้านการค้า 
ข. ด้านอุตสาหกรรม 
ค. ด้านสาธารณสุข 
ง. ด้านภูมิศาสตร์ 
จ. ด้านการลงทุน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
 

เนื้อหา 
บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จ านวน 6 ชั่วโมง 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ยุคของคอมพิวเตอร์ 
ประเภทคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 6 ชั่วโมง  
(เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ผู้เรียนอธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต ์
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 2 
3. กิจกรรมที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 2 
3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 2 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน เพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน การลดภาระงานที่มีการประมวลผลปริมาณมากเป็นต้น แทบทุกสาขาอาชีพก็ล้วนแต่
ต้องน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ดังนั้น การศึกษาประวัติความเป็นมา ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการประยุกต์ใช้งานกับกิจกรรมต่างๆ ต่อไป 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าที่เสมือนสมองกลใช้ส าหรับ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน      
พ.ศ.2542, 2542) 
คอมพิวเตอร์ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 
2547: 22) 

ฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ คือองค์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการ
ประมวลผล อาจเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นก็ได้ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชุดของอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือท างานร่วมกันในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ๆ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์, 2546: 73) 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่
ประมวลผลและค านวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีง่ายและซับซ้อน 

ยุคของคอมพิวเตอร์ 
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อันดับแรกที่ใช้ค านวณชิ้นแรกคือลูกคิด (Abacus) ของชาวจีน

โบราณ และมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลข ในการเก็บภาษีจุดเริ่มต้นพัฒนา 
ตั้งแตป่ี ค.ศ.1642 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาตลอดมาแบ่งตามยุคคอมพิวเตอร์ได้ 6 ยุคดังนี้ 

1. ยุคที่ 1 (First Generation: ค.ศ. 1940-1953)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเ พ่ือการท างานทั่ว ไป  (General Purpose 

Computer) เครื่องแรกคือ ENIAC แต่เนื่องจาก ENIAC มีข้อจ ากัดมากมาย จึงท าให้เกิดการพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเฉพาะด้านการพาณิชย์เครื่องแรกคือ UNIVAC I และในต้นปี ค.ศ. 1980 
บริษัท IBM ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 701 ออกสู่ตลาด แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าไร ปีค.ศ.
1954 ได้ผลิต IBM 650 ออกสู่ตลาดได้รับความนิยมมากในยุคนี้ส่งผลให้ IBM มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้วัสดุส าคัญ คือหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube)    
ท าให้เครื่องมีขนาดใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูง มีราคาแพงมาก ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ยุคนี้คือ
ภาษาเครื่อง (Machine Language) สื่อข้อมูลที่ใช้คือบัตรเจาะรู (Punched Card) และ เทปกระดาษ 
(Paper Tape) ดังภาพที่ 2.1 แสดงสื่อข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูล 
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2. ยุคที่ 2 (Second Generation: ค.ศ. 1953-1963) 
ได้มีการสร้างและน าอุปกรณ์ที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เข้ามาใช้แทน

หลอดสุญญากาศ ดังภาพที่ 2.2 ตัวอย่างของทรานซิสเตอร์ ท าให้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลง ราคาถูก
กว่าใช้พลังงานและมีความร้อนน้อยลง ในยุคนี้ ได้น า แกนแม่เหล็ก (Magnetic Core) ซึ่งลักษณะ
เป็นตาข่ายเหล็กมาใช้เป็นหน่วยความจ าหลัก โดยในยุคนี้ค านึงถึงขนาดของหน่วยความจ ามากขึ้น คือ
พยายามสร้างหน่วยความจ าที่มีประสิทธิภาพแต่มีขนาดเล็กลง และความเร็วเพ่ิมขึ้น สื่อข้อมูลที่ใช้ใน
ยุคนี้ยังคงใช้บัตรเจาะรู (Punched Card) และ เทปกระดาษ (Paper Tape) ภาษาคอมพิวเตอร์ได้
พัฒนามาเป็นภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) หรือภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic Language) 
และเกิดการพัฒนาภาษาระดับสูงได้แก่ FORTRAN, ALGOL, COBOL 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงภาพทรานซิสเตอร์ 
(ที่มา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Transistors.agr.jpg) 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงภาพเครื่อง IBM 650 
(ท่ีมา: http://www.computer-history.info/Page4.dir/pages/IBM.650.dir/images/ibm.650. 

console.jpg) 
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3. ยุคที่ 3 (Third Generation: ค.ศ. 1963-1972) 
ค.ศ.1964 บริษัท IBM ได้เปิดตัวเครื่อง IBM 360 ซ่ึงได้น าไอซี (Integrated Circuit: IC) 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผงวงจรรวม มาใช้ โดยแผงวงจรรวมสามารถท างานได้เทียบเท่ากับ
ทรานซิสเตอร์หลายร้อยตัวรวมกัน ท าให้มีคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ใช้พลังงานน้อยลง 
ความร้อนลดลง ดังภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเครื่อง IBM 360 และความเร็วเพ่ิมขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ที่
น ามาใช้นี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคที่ 3 แต่ในช่วงต้นของยุคนี้ ยังคงใช้แกนแม่เหล็ก (Magnetic 
Core) เป็นหน่วยจ าหลักอยู่  บริษัท IBM น าเทคโนโลยีนี้มาใช้ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในยุคนี้ โดยมีการใช้ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่คือระบบปฏิบัติการของบริษัท IBM (IBM’s OS) คือ
ระบบปฏิบัติการที่ควบคุมท างานของคอมพิวเตอร์ เมื่อค.ศ.1970 ส าหรับสื่อที่ยังคงใช้ในยุคนี้คือ
บัตรเจาะรู (Punched Card) แต่ก็เริ่มลดความนิยมลงและจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) จึงได้รับ
ความนิยมน ามาใช้กันมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงภาพเครื่อง IBM 360 

(ที่มา: http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/ 
mainframe_PP2030.html) 

 
4. ยุคที่ 4 (Fourth Generation: ค.ศ.1972-1984) 

คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้มีการพัฒนาแผงวงจรรวมจากยุคที่ 3 จากแผงวงจรขนาดเล็ก
(Small-scale Integration: SSI) มาเป็นแผงวงจร LSI (Large-scale Integration) ที่เป็นแผนวงจรขนาด
ใหญ่และวงจร VLSI (Very-large-scale Integration) ที่เป็นวงจรขนาดใหญ่มาก ท าให้เกิดไมโครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) ตัวแรกของโลกคือ Intel 4004 ที่ผลิตบริษัทอินเทล (Intel) โดยใช้ชิป (Chip) ตัวเดียว
เก็บหน่วยควบคุมและหน่วยค านวณ/ตรรกะ (Control Unit and Arithmetic/Logical Unit) ซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยของหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ดังภาพที่  2.4 แสดงภาพหน่วย
ประมวลผลกลาง ในเครื่องคอมพิวเตอร์เทคนิคการย่อทรานซิสเตอร์ให้รวมกันอยู่บนแผ่นซิลิกอน ได้รับการ
พัฒนาจนกระทั่งสามารถเก็บทรานซิสเตอร์นับล้านตัวไว้ในชิปตัวเดียวได้ จึงท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีขนาด เล็กลง ความเร็วเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal) กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ตลอดจนแนวคิดการแบ่งข้อมูลและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนี้ 
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ภาพที่ 2.4 แสดงภาพหน่วยประมวลผลกลางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์บริษัท Intel 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

5. ยุคที่ 5 (Fifth Generation: ค.ศ.1984 – ปัจจุบัน) 
ในยุคที่ 4 ได้รับความนิยมในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้นและต่อเนื่อง มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพให้หน่วยประมวลผลกลาง ท าให้ในยุคที่ 5 มีการแข่งขันสูงขึ้น ราคาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ลดลง ผู้ผลิตได้พัฒนารูปแบบการโต้ตอบและแสดงผลหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยสนอง
ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น บริหารจัดการง่ายยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการน าเสนอแบบกราฟิก (Graphic 
User Interface: GUI) และกลางปี ค.ศ.1990 ความนิยมในการน าเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) 
และอินเทอร์เน็ต(Internet) เข้ามาใช้ในองค์กรเพ่ิมขึ้น ท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) และเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) 
ขึ้นมาใช้งานอย่างรวดเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ทั่วโลก 
และจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็มีพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดพกพาได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้มีการพัฒนาหน่วยประมวลผล
กลางแบบคู่ขนาน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการแข่งขันจาก
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บริษัทเอกชนที่มีการแข่งขันด้านการตลาดเพ่ิมขึ้น เป็นยุคที่มีการแข่งขันด้าน
คุณภาพหน่วยประมวลผลกลาง และยุคนี้เป็นยุคของการสร้างคอมพิวเตอร์ให้สามารถเลียนแบบ
กระบวนการคิดของมุนษย์หรือที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) มีวิจัยหลาย
ชิ้นงานที่น าหลักการปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หุ่นยนต์กู้เก็บระเบิด การ
ควบคุมการท างานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยเสียงมนุษย์ เป็นต้น ซ่ึงเดิมการท างานจะมีการใช้ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) จะเป็นเพียงระบบที่ช่วยน าเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจแต่เพ่ิมแนวคิดการท างานระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าไปจนกลายเป็นระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) เพ่ือเสริมการท างานให้มีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์และมีการใช้
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language Processing: NLP) เ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการท างานระบบปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งข้ึน 
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ประเภทคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์มีล าดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแยกประเภทตามขนาด ราคา มีทั้งหมด      

4 ประเภทดังนี้ 
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด สามารถ
ประมวลผลค าสั่งได้มากกว่า 100 ล้านค าสั่งต่อวินาที เหมาะกับงานท่ีมีการประมวลผลซ้ าซ้อน มีความ
ละเอียด แม่นย าในการค านวณสูง เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงานนิวเคลียร์ และงานวิจัยด้าน
ฟิสิกส์ ดังภาพที่ 2.5 ภาพแสดงเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์บริษัท IBM 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 ภาพเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
(ที่มา: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35990.wss) 

 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์คือเครื่อคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดรอง มีความเร็วในการประมวลผล
ได้หลายสิบล้านค าสั่งต่อวินาที เหมาะส าหรับการประมวลผลที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน ในการ
ประมวลผลพร้อมกันสามารถประมวลผลได้จ านวนนับหลายพันคน งานที่ใช้ในการประมวลผลพร้อม
กัน เช่น งานธนาคาร งานส ามะโนประชากร งานสายการบิน งานประกันชีวิต เป็นต้น ดังภาพที่ 2.6 
ที่แสดงภาพเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ภาพเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
(ที่มา: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/zos/basics/topic/com. 

ibm.zos.zcourses/zcourses_MFHWenvironment.pdf) 
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3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 
มิ นิ คอม พิว เตอร์ คื อ เ ครื่ อคอม พิว เตอร์ ที่ มี ขน าดอยู่ ร ะหว่ า ง เ มน เฟรมกั บ

ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลน้อยกว่าและช้ากว่าเครื่องเมนเฟรม 
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เหมาะส าหรับการท างาน
องค์กรที่ใช้ระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใช้แม่ข่ายในการด าเนินงาน ที่มีความต้องการใช้งาน
พร้อมกันอย่างน้อยร้อยคน ปัจจุบันนิยมใช้ในสถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทเอกชนเป็นต้น 
ดังภาพที่ 2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

4. ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคล (Microcomputer/Personal 
Computer: PC ) 

ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีราคาถูก เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ผลิต
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับส่วนบุคคล ดังภาพที่ 2.8 เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ใน ค.ศ. 1981 มี
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Two Zilog Z80s จอภาพขนาด 12 นิ้ว ในปัจจุบันมีบริษัทผลิต
คอมพิวเตอร์หลายบริษัทเช่น IBM, Dell, Acer, HP, Lenovo, ASUS Macintosh, Atec เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1981 
(ที่มา: http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/superbrain.html) 
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4.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)  
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเหมาะส าหรับใช้ในบ้านที่ท างานนิยมใช้ในปัจจุบันอย่างมาก 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงภาพคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง 

 

4.2 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer)  
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบพกพา เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลน้ าหนักเบา พกพา

ง่ายหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) จากภาพที่ 2.10 แสดงให้
เห็นภาพเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ 13 นิ้ว มีน้ าหนักเบาเนื่องจากไม่มีช่องอ่านซีดี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 แสดงภาพโน้ตบุ๊ตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอ 13 นิ้ว 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

4.2.1 อัลตราบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Ultrabook Computer) 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ เรียกกันว่าอัลตราบุ๊กคอมพิวเตอร์ เป็น

คอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โน้ตบุ๊กด้วยความบาง เบา พกพาสะดวก ระยะเวลา
การใช้งานบนแบตเตอรี่ที่ยาวนาน และประสิทธิภาพที่ดี เยี่ยม มีคีย์บอร์ดแบบฟูลฟังก์ชัน และความ
รวดเร็วในการเปิดเครื่องใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง เปิดเครื่องและใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วลดเวลาในการบูตเครื่องมีบริษัทที่พัฒนาตามมาหลายบริษัท เช่น Acer, Lenovo, ASUS เป็น
ต้น ดังภาพที่ 2.11 แสดงลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์อัลตราบุ๊กที่มีขนาดบาง เบา พกพาง่าย 
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ภาพที่ 2.11 แสดงรูปร่างเครื่องคอมพิวเตอร์อัลตราบุ๊ก 
(ที่มา: http://www.arip.co.th/) 

 

4.2.2  เครื่องเน็ตบุ๊ก (Netbook)  
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการความสะดวกสบายในการ

พกพาสะดวก มีขนาดจอภาพเล็ก รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเมาส์ แป้นพิมพ์ เหมือน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่น้ าหนักเบากว่าเครื่องโน้ตบุ๊ก นิยมพกพาเพ่ือใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
แต่ไม่นิยมใช้เครื่องเน็ตบุ๊กท างานประมวลผลหนักเพราะหน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่ดีเท่า
โน้ตบุ๊ก ดังภาพที่ 2.12 แสดงลักษณะเครื่องเน็ตบุ๊ก 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 แสดงรูปร่างเครื่องเน็ตบุ๊ก 
(ที่มา: http://www.techmoblog.com/article-tablet-vs-netbook/) 

 
4.2.3 แท็บเล็ตพีซ ี(Tablet PC)  

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบพกพา เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลน้ าหนักเบา 
ไม่มีแป้นพิมพ์ ไม่มีเมาส์ แต่ใช้การสัมผัสหน้าจอและใช้ปากกาในการเขียนที่หน้าจอ ปรับหมุนจอได้โดย
อัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้ง  Android และ
Windows แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังภาพที่ 2.13 และหากเป็น
บริษัทแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์จะเรียกเครื่องนี้ว่า “ไอแพด” (IPad) ดังภาพที่ 2.14 
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ภาพที่ 2.13 แสดงหน้าจอบนเครื่องแท็บเล็ตพีซีผลิตโดยบริษัทซัมซุง 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

 

ภาพที่ 2.14 แสดงหน้าจอเครื่องแท็บเล็ตพีซีผลิตโดยบริษัทแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ท าให้มนุษย์มี

ความสะดวกในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น ที่มีกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเพ่ือให้การ
ท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบคือ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
2. ซอฟต์แวร์ (Software)  
3. บุคคล (People)  
4. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)  
5. ข้อมูล (Data) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
1. ฮาร์ดแวร์ 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ 
เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ อุปกรณ์อ่ืน ๆ มีส่วนประกอบหลัก 6 ส่วนคือ ดังภาพที่ 
2.15 แสดงให้เห็นส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ดังนี้ 

1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) 
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU 
1.3 หน่วยความจ า (Memory) 
1.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 
1.5 อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง (Storage Devices) 
1.6 อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2.15 ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจากศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549:39) 

อุปกรณ์
รับข้อมูล  

หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยควบคุม 

หน่วยค านวณและตรรกะ 

หน่วยความจ า 

อุปกรณ์
แสดงผล 

อุปกรณ์
จัดเก็บ
ข้อมูล
ส ารอง 

อุปกรณ์สื่อสาร 
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1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) 
อุปกรณ์รับข้อมูลเป็นฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ท าหน้าที่รับข้อมูล โปรแกรม และค าสั่งเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน ดังภาพที่ 2.16 – 2.19 
แสดงภาพอุปกรณ์รับข้อมูลที่มีการใช้งานในส่วนอุปกรณ์รับข้อมูลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.17 เมาส์แบบไร้สาย 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 ปากกาเลเซอร์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

 
 

ภาพที่ 2.18 เครื่อสแกนเนอร์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 
หน่วยประมวลผลกลาง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญคือ 

หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ทุกส่วน และหน่วยค านวณ
และหน่วยตรรกะ(Arithmetic/Logic Unit: ALU) ท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์เปรียบเทียบทาง
ตรรกศาสตร์ หน่วยประมวลผลกลาง CPU หรือบางครั้งเรียกกว่าชิปไมโครโปรเซสเซอร์มีหลายยี่ห้อ
คือ Pentium, Celeron, AMD เป็นต้น ดังภาพที่ 2.20 เป็นหน่วยประมวลผลกลางบริษัทอินเทลเป็น
ภาพที่ผู้เขียนได้ถ่ายภาพเพ่ือน าเสนอ 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 หน่วยประมวลผลกลางผลิตโดยบริษัทอินเทล 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
1.3 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 

เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูล หน่วยความจ าจะบรรจุอยู่
บนแผงวงจรหลัก หน่วยความจ าหลักที่รู้จักกันทั่วไปมี 3 ประเภทคือ แรม (RAM) รอม (ROM) และ
ซีมอส (CMOS)   

1.3.1 หน่วยความจ าแรม (Random Access Memory: RAM) เป็นอุปกรณ์หรือ
แผงวงจรที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่าหน่วยความจ าชั่วคราว หากไฟฟ้าดับ
หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ความจ าก็จะถูกลบ ดังภาพที่ 2.21 เป็นหน่วยความจ าแรมส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 
ภาพที่ 2.19 แสดงไมโครโฟน 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 



 

 

39 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 

ภาพที่ 2.21 หน่วยความจ าแรม 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

1.3.2 หน่วยความจ ารอม (Real-Only Memory: ROM) เป็นหน่วยความจ าที่บันทึก
ข้อมูลสนเทศและค าสั่งเริ่มต้น (Start-up) ของระบบคุณสมบัติเด่นของรอมคือข้อมูลและค าสั่งไม่ถูกลบ
หายไป ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ดังภาพที่ 2.22 แสดงอุปกรณ์
รอมที่ท าหน้าที่การ์ดป้องกันการบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 2.22  แผนวงจรรอม 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
  

1.3.3 หน่วยความจ าซีมอส (Complementary Metal-Oxide Semiconductor: CMOS)
เป็นหน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อมูลที่ใช้เป็นประจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทแป้นพิมพ์ เมาส์ 
จอภาพ จะใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังภาพที่ 2.23 เป็น
หน่วยความจ าที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.23 แผนวงจร CMOS 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 



 
40 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) 
เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจจะแสดงผล

ทางรายงานหรือหน้าจอภาพ แสดงรูปแบบเสียงและวิดีโอได้ เช่น ล าโพง เครื่องพิมพ์ จอภาพ เป็นต้น          
ดังแสดงภาพที่ 2.24 – 2.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.25 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
ภาพที่ 2.24 จอภาพ LCD 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
  

 
 

ภาพที่ 2.27 เครื่องฉายภาพ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

 
 

ภาพที่ 2.26 ล าโพง 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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1.5 อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Devices) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ส ารองข้อมูล เช่น แผ่นดิสเกตต์ (Diskette)  
ฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แฟลชไดร์ฟ และซีดี ดังภาพที่ 2.28 – 2.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.30 แผ่นซีดี 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.28 ฮาร์ดดิสก์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

 
ภาพที่ 2.29 แฟลชไดรฟ์ 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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1.6 อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices) 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในสื่อสารข้อมูลท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ เช่น 

สายโทรศัพท์ สายเคเบิล อุปกรณ์กระจายสัญญา และสายเชื่อมต่อแบบพอร์ตแบบ USB ดังภาพที่ 2.31  

 
ภาพที่ 2.31 แสดงสายเชื่อมต่อแบบพอร์ตแบบ USB 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

2. ซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือค าสั่งที่ท าหน้าที่แปลงข้อมูล ค าสั่งที่บอกให้

คอมพิวเตอร์รู้และปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการท างานต่าง ๆ มี 2 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ 
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังภาพที่ 2.32 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จะท าการเรียกใช้งานจากซอฟต์แวร์
ประยุกต์ และโปรแกรมประยุกต์ก็จะท าการเชื่อมโยงประสานกับซอฟต์แวร์ระบบให้ติดต่อให้อุปกรณ์
ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่งผู้ใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
Z 

ซอฟต์แวร์ระบบ 
(System Software) 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
(Utility Programs) 

โปรแกรมขับอุปกรณ์ 
หรือดีไวซ์ไดเวอร์ 
(Device Driver) 

ผู้ใช้ (User) 

ภาพท่ี 2.32 แสดงข้ันตอนการเรียกใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ใช้งาน 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Brian, K. W., Stacey C. S., 2013) 
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2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 
คือโปรแกรมชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่ประสานระหว่างบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้

สามารถท างานได้ตามค าสั่งตามกระบวนการที่ผู้ใช้ต้องการได้ และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากภาพที่ 
2.33 เป็นการแสดงให้เห็นขั้นตอนการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์        
2) หน่วยประมวลผลกลางเริ่มท างาน 3) หน่วยความจ ารอมท าการประมวลผลค าสั่ง 4) หน่วย
ประมวลผลกลางเรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่ถูกจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์และท าการส่งข้อมูลไปเก็บชั่วคราว
ที่หน่วยความจ าแรม 5) ระบบปฏิบัติการจะท าการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างาน
ตามค าสั่งผู้ใช้งาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.33 แสดงขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ที่มา: ดังแปลงจาก Brian, K. W., Stacey C. S., 2013) 

 
 
 

 

 

 

 ROM 
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2.1.1 ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ท าหน้าที่ประสานระหว่างบุคคล
และคอมพิวเตอร์ให้สามารถสั่งการท างานตามกระบวนการได้ และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างาน
ตามค าสั่งที่บุคคลก าหนด มีระบบปฏิบัติการอยู่หลายชนิดส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 
Windows, Mac, Dos หรือส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Windows2003, Unix, Linux หรือ
ส าหรับแท็บเล็ต android IOS, Window Mobile ดังภาพที่ 2.34 – 2.38 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลัก
ระบบปฏิบัติการในแต่ละรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.35 แสดงหน้าหลักระบบปฏิบัติการ Android 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

 
ภาพที่ 2.34 แสดงหน้าหลักระบบปฏิบติการ IOS 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
 

ภาพที่ 2.36 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
(ท่ีมา: http://www.ubuntu.com/desktop) 

 
 



 

 

45 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.38 ตัวอย่างระบบปฏิบัติ Mac 
(ที่มา: http://southernstars.com/products/skysafari_mac/index.html) 

 

2.1.2 อรรถประโยชน์ (Utility) เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับจัดสรรทรัพยากรของ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวรัสและป้องกันสปายแวร์ดังภาพที่ 2.39 โปรแกรมจัดเรียง
ข้อมูลดังภาพที่ 2.40 และภาพท่ี 2.41 โปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.39 โปรแกรมตรวจสอบไวรัสของระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
 

ภาพที่ 2.37 ตัวอย่างระบบปฏิบัติ window 
(ท่ีมา: http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx) 



 
46 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.40 โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.41 โปรแกรมบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์บนระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

2.1.3 โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device driver) เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งช่วยให้อุปกรณ์
รับ/ส่งสามารถสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ ดังภาพที่ 2.42 แสดงรายละเอียดโปรแกรมบริหาร
จัดการของระบบปฏิบัติการวินโดส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.42 โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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ภาพที่ 2.43 จะแสดงการเข้าเว็บไซต์ผู้ให้บริการจากผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ให้บริการ 
ที่ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากผู้ให้บริการ และภาพที่ 2.44 แสดงหน้าจอเว็บไซต์ที่
ให้บริการโปรแกรมขับอุปกรณ์หน้าจอส าหรับการ์ดจอจากบริษัท NVIDIA  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.43 โปรแกรมดีไวซ์ไดเวอร์เครื่องพิมพ์ 
(ที่มา: http://www8.hp.com/us/en/drivers.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.44 โปรแกรมดีไวซ์ไดเวอร์การ์ดจอ 
(ที่มา: http://notebookspec.com/) 
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2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 
คือโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะด้านหรือโปรแกรมในการจัดการงานแบ่งซอฟต์แวร์

ประยุกต์เป็นด้านตามการประยุกต์ใช้งานดังนี้ 
2.2.1 ซอฟต์แวร์ความบันเทิง เช่น โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น ดังภาพที่ 2.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.45 โปรแกรมดูวีดิโอบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

2.2.2 ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล เช่น โปรแกรมจดบันทึก โปรแกรมปฏิทิน เป็นต้น    
ดังภาพที่ 2.46 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดในการท างานแต่ละวันและแสดง
รายละเอียดรูปแบบปฏิทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.46 โปรแกรมปฏิทินบนระบบปฏิบัติการวินโดส์ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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2.2.3 ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา เช่น โปรแกรมจัดท าบรรณานุกรม โปรแกรม
จัดท าสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ดังภาพที่ 2.47 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.47 โปรแกรม Endnote 
(ที่มา: http://www.stollenweb.de/blogs/endnote/) 

 

2.2.4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์งานส านักงาน เช่น โปรแกรมส านักงานส าหรับ
ฐานข้อมูล โปรแกรมส าหรับจัดท าเอกสาร Microsoft Word โปรแกรมส าหรับค านวณด้านสถิติ
การเงิน Microsoft Excel และโปรแกรมส าหรับใช้ในการน าเสนองาน Microsoft PowerPoint   
เป็นต้น ดังภาพที่ 2.48 

 
ภาพที่ 2.48 โปรแกรม Microsoft Office 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
2.2.5 ซอฟต์แวร์เฉพาะใช้งาน เช่น การตัดต่อวีดิโอ Animation3D เป็นต้น 

ตัวอยางภาพที่ 2.49 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.49 โปรแกรม PhotoScape 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft Word 
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3. บุคคล 
คือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโดยมีหน้าที่ในการดูแล พัฒนาและควบคุมระบบ

สารสนเทศของแต่ละองค์กร ดังแสดงรายละเอียดหน้าที่ในตารางที่ 2.1 
ตารางที ่2.1 ต าแหน่งของบุคคลที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าแหน่ง หน้าที่ 
ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) พัฒนาและบ ารุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer Support 
specialist) 

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เกี่ยวกับ
เทคนิคในการใช้บริการเทคโนโลยีในองค์กร 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา (Development 
Support Staff) 

สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator) พัฒนาและบ ารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในการตัดสินใจว่า

จะจัดการกับข้อมูลอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) วางแผน ออกแบบ และบ ารุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ 

นักเขียนโปรแกรม (Programmer) พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม 
 

3.1 โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรจะต้องมีต าแหน่งตามล าดับ

สายงานจากบนลงล่าง นั้นหมายถึงจากผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโครงสร้างบุคลากร 
แต่ละองค์กรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท การท างานของแต่ละองค์กรการด าเนินงานจะต้องมี
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน วางแผนยุทธศาสตร์และควบคุม
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 

3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer: 
CIO) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและจัดการงานด้านสารสนเทศขององค์กร ท าหน้าที่ในการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวในการใช้สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ซึ่งต้องมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานสารสนเทศ และมีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมหลักขององค์กร รวมทั้งทราบความสัมพันธ์ของสารสนเทศที่หน่วยงานต่างๆ ต้องใช้
ร่วมกัน ท าหน้าที่อนุมัติและติดตามโครงการต่างๆ ตลอดจนสั่งการและประสานงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3.1.2 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Director) 
ท าหน้าที่ผู้บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้บริการประมวลผลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูล/สารสนเทศ และ
พัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปสารสนเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงได้ ดังนั้น
ผู้บริหารระบบ สารสนเทศจะต้องมีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรต้อง
ด าเนินการ ข้อมูล/สารสนเทศท่ีองค์กรต้องใช้ ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงาน เพ่ือควบคุม
และติดตามการพัฒนาระบบงานประยุกต์ให้ส าเร็จ  ก าหนดมาตรการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแว ร์ 
ซอฟต์แวร์ เครือข่ายข้อมูล การบริหารงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน 

3.1.3 ฝ่ายการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
1) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Manager) 

ท าหน้าที่รับผิดชอบงานในฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมด โดยท าหน้าที่ในการวางแผนงาน
พัฒนาระบบประยุกต์ของทั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานอื่นๆ ในโครงการต่างๆ ให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ติดตาม ประสานงานการพัฒนาระบบงานประยุกต์ระหว่างบุคลากรและผู้ ใช้  
มีประสบการณ์ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ เพ่ือติดตามและควบคุมการท างานของ
บุคลากร 

2) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ท าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานประยุกต์ ส่งระบบงานที่วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วให้กับโปรแกรมเมอร์ พัฒนา
ระบบงานให้ประมวลผลได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบงาน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการ
พัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การจัดเก็บ
ข้อมูล สามารถให้ความรู้และความเข้าใจกับโปรแกรมเมอร์ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา ท าการ
ทดสอบจนระบบใช้งานได้ 

3) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ท าหน้าที่บริหารดูแล 
ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ การรักษาความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการจะมีหน้าที่หลัก 
3 ประเด็นคือ 1) การก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมูล 2) การวางแผนงานดูแลการส ารอง
ข้อมูลและฟ้ืนสภาพข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาด 3) ก าหนดคุณสมบัติการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลตามสิทธิ
การใช้งานพร้อมประสาน 

4) ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator) ท าหน้าที่บริหาร ควบคุม
การท างานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานสถานภาพการใช้บริการบน
ระบบเครือข่าย ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข วางแผน และก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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5) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมด้วยค าสั่ง
ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ตามท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรม รู้เทคนิค
ของโปรแกรมนั้นๆ ให้โปรแกรมสามารถประมวลผลตามที่ออกแบบได้ ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาได้ และยังรวมไปถึง ต าแหน่งเว็บมาสเตอร์ที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมภาษา HTML 
หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ในการสร้างเว็บเพจให้กับหน่วยงาน 

3.1.4 ฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบงานสารสนเทศ 
1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา (Development Support Staff) ท าหน้าที่

ด้านธุรการ ดูแลด้านการจัดเอกสาร ข้อมูลที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบงาน ดูแลการรับส่งเอกสาร 
ประสานงานในการจัดประชุมการพัฒนาระบบงาน 

2) ผู้ เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์  (Computer Support Specialist) ท าหน้าที่
บริหารและควบคุมการให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร มีความรู้และ
ประสบการณ์ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประมวลผล เครือข่าย เพ่ือให้ค าแนะน าในการ
ประมวลผลสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้บริหารควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  
มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ให้บริการแก่ผู้ใช้ให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2.50 โครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง 

 
จากภาพที่ 2.50 แสดงโครงสร้างการบริหารงานตามล าดับบนลงล่างจะแสดงให้เห็นว่าการ

ท างานเทคโนโลยีมีผู้บริหารระดับสูงและผู้อ านวยการดูแล วางแผน ควบคุมการด าเนินงานโครงการ 
โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ฝ่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศท าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ

ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิเคราะห์ระบบ

ผู้บริหารฐานข้อมูล

ผู้บริหารเครือข่าย

นักเขียนโปรแกรม/ผู้ดูแลเว็บ

ฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ 
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ขององค์กรมีผู้ปฏิบัติหน้าที่หลักคือนักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม และฝ่ายบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ มีบุคลากรที่สนับสนุน
การท างานคือต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์  ดูแลการจัดท า
เอกสารการประชาสัมพันธ์และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการรวมถึงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในองค์กร 

 
4.  ข้อมูล 

ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงที่สนใจจะรวบรวม ยังไม่ผ่านการประมวลผล การน า
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บน าเข้าสู่กระบวนการประมวลผลรูปแบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล 
เช่น ไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft word ไฟล์น าเสนอผลงานจากโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint หรือไฟล์ที่ต้องการค านวณเป็นตารางข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น 

 
5.  ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 

เป็นรูปแบบกระบวนการท างาน หรือแนวทางการด าเนินงานที่ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
บริหารจัดการระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ น าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานหรือกิจกรรม 

รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะของการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้

รูปแบบการประมวลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับองค์กร ในการประมวลผลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์มี 3 รูปแบบได้แก่ การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal computing) การประมวลผล
แบบรวมศูนย์ (Centralized Computing) การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal computing) 
เป็นการประมวลผลด้วยเครื่องเดียวไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครื่องอ่ืน น าข้อมูลมา

ประมวลผล จากโปรแกรมที่ก าหนดจัดเก็บจากอุปกรณ์ต่าง ๆ จากเครื่องตนเอง จากภาพที่ 2.51 เป็น
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างานประมวลผลส่วนบุคคล 

 
 

ภาพที่ 2.51 การประมวลผลคอมพิวเตอร์รูปแบบส่วนบุคคล 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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2. การประมวลผลแบบรวมศูนย์กลาง (Centralized Computing) 
การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท

เมนเฟรม (Mainframe Computer) ท างานที่ประมวลผลเพียงเครื่องเดียว ข้อเสียการประมวลผล
แบบนี้ คือหากมีข้อมูลปริมาณจะท าให้การท างานช้าลง ในช่วงเวลาได้มีการพัฒนาการประมวลผลอีก 
2 แบบคือการประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing) โดยใช้บัตรเจาะรู เป็นอุปกรณ์น าเข้าหรือ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และพัฒนาการประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) ซึ่งสามารถใช้
งานได้หลายๆ เครื่องพร้อมกันเรียกว่า “มัลติยูเซอร์ (Multi-user)” ในยุคแรกใช้เครื่องคอพิวเตอร์
แบบไมโครคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงมีหน้าที่แสดงข้อมูลเท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาเพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้เพ่ิมขึ้น กลายเป็นเครื่องเทอร์มินอลแบบเชิงปัญญา (Intelligent Terminal) 
เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นต้น ดังภาพที่ 2.52 แสดงการเรียกใช้งานจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) 
 
ข้อจ ากัดการประมวลแบบศูนย์กลางหากมีปริมาณข้อมูลมากท าให้การประมวลผล

ท างานช้าลง จึงได้การพัฒนาการประมวลแบบกระจาย มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือกระจายการท างาน
ของทรัพยากรให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ในหน่วยงานย่อยภายในองค์กร เช่น การแชร์
เครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูลข่าวสาร เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรจะมีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะใช้การเชื่อมโยงแบบไคล์เอ็นเซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) เช่น 
ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน เป็นต้น ดังภาพที่ 2.53 

 
 
 
 

 ภาพที่ 2.52 ตัวอย่างแสดงการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบรวมศูนย์กลาง 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
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(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 
บทสรุป 

โลกของยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน เพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็ว ช่วยในการประมวลข้อมูลปริมาณมาก ท าให้มนุษย์ได้หันมาใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
มากยิ่งขึ้น ในบทนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ ประวัติของยุคคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สรุปเนื้อหาได้ดังนี้ 
คอมพิวเตอร์หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่ประมวลผลและค านวณเพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์
ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีง่ายและซับซ้อน และยุคของคอมพิวเตอร์มี 5 ยุค คือ  
ยุคที่ 1 (First Generation: ค.ศ. 1940-1953)  
ยุคที่ 2 (Second Generation: ค.ศ. 1953-1963) 
ยุคที่ 3 (Third Generation: ค.ศ. 1963-1972) 
ยุคที่ 4 (Fourth Generation: ค.ศ.1972-1984) 
ยุคที่ 5 (Fifth Generation: ค.ศ.1984-ปัจจุบัน 
ประเภทคอมพิวเตอร์ มี 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุด และมี

ความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด สามารถประมวลผลค าสั่งได้มากกว่า 100 ล้านค าสั่งต่อ
วินาที เหมาะกับงานท่ีมีการประมวลผลซ้ าซ้อน มีความละเอียด แม่นย าในการค านวณสูง 

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดรอง มี
ความเร็วในการประมวลผลได้หลายสิบล้านค าสั่งต่อวินาที เหมาะส าหรับการประมวลผลที่มี
ผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน ในการประมวลผลพร้อมกันสามารถประมวลผลได้จ านวนนับหลาย
พันคน งานที่ใช้ในการประมวลผลพร้อมกัน   

ภาพที่ 2.53 แสดงการเรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เครื่องพิมพ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ฐานข้อมูล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพวิเตอร์ลกูข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ลกูข่าย 
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3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดอยู่ระหว่างเมนเฟรมกับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลน้อยกว่าและช้ากว่าเครื่อง
เมนเฟรม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร นิยมใช้ใน
สถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาลเป็นต้น 

4. ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Microcomputer/Personal computer)คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีราคาถูก สามารถใช้งานคนได้
โดยมีการเชื่อมต่อเครือข่าย มีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับส่วนบุคคล 
หลายบริษัท  

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
หมายถึง คอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ท าให้มนุษย์
มีความสะดวกในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นเพ่ือให้
การท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 5 
องค์ประกอบคือ  
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดค าสั่ง หรือโปรแกรม 
3. บุคคล (People) คือบุคลากรในการด าเนินงาน 
4. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) คือรูปแบบ กระบวนการท างาน 
5. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน 
รูปแบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มี 3 รูปแบบ 

ลักษณะของการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้รูปแบบ
การประมวลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับองค์กร ในการประมวลผลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์มี 3 รูปแบบได้แก่ 
1. การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal computing) เป็นการประมวลผลด้วยเครื่องเดียวไม่มี

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครื่องอ่ืน น าข้อมูลมาประมวลผล จากโปรแกรมที่ก าหนดจัดเก็บจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ จากเครื่องตนเอง 

2. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing) การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเมนเฟรมท างานที่ประมวลผลแต่ละงานเพียง
เครื่องเดียว 

3. การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) คือการประมวลผลแบบกระจาย
การท างานของทรัพยากรให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ในหน่วยงานย่อยภายในองค์กร 
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แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 2 
 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. ยุคของคอมพิวเตอร์มีกี่ยุค และแต่ละยุครายละเอียดความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
3. ประเภทคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท พร้อมอธิบายลักษณะการท างานหลักของแต่ละประเภท 
4. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่องค์ประกอบ พร้อมอธิบายหลักการท างานของ   

แต่ละองค์ประกอบมาพอสังเขป 
5. จงอธิบายรูปแบบการประมวลผลคอมพิวเตอร์มีกี่รูปแบบ มีหลักการท างานอย่างไรบ้าง 

 
ตอนที่ 2 กากบาทข้อที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใด ประมวลผลด้วยเครื่องแม่ข่ายประมวลผล และมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในการแบ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ก. การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal computing)  
ข. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing)  
ค. การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) 
ง. การประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing) 
จ. การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) 

2. ข้อใดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีการประมวลผลสูงสุดใช้งานประมวลผลที่ซับซ้อน 
ก. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. เมเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ง. มินิคอมพิวเตอร์ 
จ. พีซีคอมพิวเตอร์ 

3. ข้อใดคืออุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด 
ก. Pointer, Speaker, Hard disk external 
ข. Mouse, Scanner, Pen Leaser 
ค. Projector, flash driver, Microphone 
ง. CD-ROM, Microprocessor, ROM 
จ. RAM, Sound card, Headphone 

4. ยุคคอมพิวเตอร์ยุคใดใช้ทรานซิสเตอร์ในการประมวลผลหลัก 
ก. ยุคที่ 1  
ข. ยุคที่ 2 
ค. ยุคที่ 3  
ง. ยุคที่ 4 
จ. ยุคที่ 5 
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5. ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์มีกี่ส่วนประกอบ 
ก. 2 ส่วน  ข. 3 ส่วน 
ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน 
จ. 6 ส่วน  

6. ข้อใดคือหน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อมูลในการจัดการระบบฮาร์ดแวร์ และกระแสไฟจาก
แบตเตอรี่ 
ก. ROM ข. RAM 
ค. CMOS ง. FMOS 
จ. SMOS 

7. บุคคลใดท าหน้าที่วางแผน ออกแบบ และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ก. นักเขียนเทคนิค (Technical writer) 
ข. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineer) 
ค. ผู้บริหารเครือข่าย (Network administrator) 
ง. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database administrator) 
จ. นักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) 

8. Window, Mac, IOS, Unix เรียกว่าอะไร 
ก. ระบบปฏิบัติการ 
ข. โปรแกรมประยุกต์ 
ค. โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
ง. โปรแกรมเบราว์เซอร์ 
จ. โปรแกรมเอนกประสงค์ 

9. ข้อใดคือซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility) 
ก. Connect to a project  
ข. Disk Cleanup  
ค. Remote Access 
ง. Note pad 
จ. Paint 

10. การประมวลผลของคอมพิวเตอร์แบบ online Processing จัดอยู่ในการประมวลผลรูปแบบใด 
ก. Personal Computing 
ข. Centralized Computing 
ค. Distributed Computing 
ง. Intelligent Terminal 
จ. Dumb Terminal 
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ตอนที ่3 จับคู่และเติมค าตอบตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อต่อไปนี้ 
 _____ 1. Web master  
 _____ 2. Chief Information Officer   
 _____ 3. CPU 
 _____ 4. ALU 
 _____ 5. เมาส์ 
 _____ 6. ล าโพง 
 _____ 7. ฮาร์ดดิสก์ 
 _____ 8. สแกนเนอร์ 
 _____ 9. จอภาพ 
 _____ 10. การประมวลผลแบบกระจาย 
 _____ 11. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ 
 _____ 12. ระบบปฏิบัติการ 
 _____ 13. โปรแกรมประยุกต์ 
 _____ 14. ยุคที่ 4 (Fourth Generation: ค.ศ.1972-1984) ใช้อุปกรณ์ใดในการประมวลผล 
 _____ 15. ประเภทเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
A. บุคลากรออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์ 
B. IOS, Android 
C. หน่วยประมวลผลกลาง 
D. หน่วยควบคุม 
E. บุคลากรบริหารจัดการ วางแผนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
F. บุคลากรออกแบบ วิเคราะห์งานระบบสารสนเทศ 
G. หน่วยค านวณและตรรกะ 
H. อุปกรณ์รับข้อมูล 
I. อุปกรณ์แสดงผล 
J. Microsoft office 
K. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
L. ชิปหรือไมโครโพสเซสเซอร์ (Microprocessor) 
M. Database Server 
N. Personal computer 
O. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการประมวลผลเครื่องเดียว 
P. การประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผล และมีการเชื่อมโยง

เครือข่ายในการแบ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
Q. อุปกรณ์เก็บข้อมูลส ารอง 
R. ไอซี (Integrated Circuit :IC) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
 

เนื้อหา 
บทที่ 3  เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ชั่วโมง 

ความหมายเทคโนโลยีการสื่อสาร 
องค์ประกอบการเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ทิศทางการสื่อสาร 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ความหมายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตัวกลางการสื่อสาร 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้ 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft word จ านวน 6 ชั่วโมง 
 (เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบการสื่อสารได้ 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้ 
4. ผู้เรียนวิเคราะห์โครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับ

ท้องถิ่นได้ 
5. ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
6. ผู้เรียนอธิบายข้อแตกต่างประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรได้ 
7. ผู้เรียนอธิบายการประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
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4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์
เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

 

การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 
3. กิจกรรมที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 
3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน  

 



บทที่ 3 
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การติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันมีความสะดวกสบาย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่จ ากัด 
สถานที่ระยะเวลา ระยะทาง ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น วัฒนาการเทคโนโลยีการ
สื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ลดขนาดอุปกรณ์ให้พกพาง่าย และสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น 
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทในองค์กร และประชาชนมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีจึงต้องปรบัตวั
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 

ความหมายเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เทคโนโลยีหมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง

ปฏิบัติและอุตสาหกรรม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2542) 
การสื่อสารหมายถึง วิธีการน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือ

สถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง 
ดังนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึง การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ

สื่อสารข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง 

องค์ประกอบการเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบดังนี้ 
1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูลเริ่มต้น 
2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมา 
3. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลที่ผู้ส่งให้ผู้รับ ข้อมูลที่ส่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร 

ตัวเลข รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น 
4. สื่อน าข้อมูล (Medium) คือ ตัวกลางท าหน้าที่ส่งข้อมูล 
5. โพรโทคอล (Protocol) คือ เกณฑท์ี่ถูกก าหนดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย 
จากภาพที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบการสื่อสารน าข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูล    

ผ่านสื่อน าข้อมูลและรูปแบบโพรโทคอล 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 องค์ประกอบการสื่อสาร 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

สื่อน าข้อมูล 

ข้อมูล 

ผู้ส่ง ผู้รับ 

โพรโทคอล 
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ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล 
การส่งข้อมูลของของเทคโนโลยกีารสื่อสารมีทิศทางของการสื่อสารข้อมูล จ าแนกได้ 3 แบบ คือ 
1. แบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) ข้อมูลจะถูกส่งจากทิศทางหนึ่งไปยังอีก

ทิศทางหนึ่ง ผู้ส่งและผู้รับท าหน้าที่ของตนเอง เช่น ระบบวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ดังภาพที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half-Duplex Transmission) ข้อมูลสามารถส่งสลับกันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง 2 ทิศทางโดยต้องผลัดกัน เช่น วิทยุสื่อสาร ดังภาพที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทางโดยวิทยุสื่อสาร 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

3. แบบสองทิศทาง (Full-Duplex Transmission) ข้อมูลสามารถที่สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลพร้อมกันทั้งคนส่งและคนรับในเวลาเดียวกัน เช่น โทรศัพท์ ประชุมทางไกล เป็นต้น ดังภาพที่ 3.4 

 
 

ภาพที่ 3.4 การสื่อสารแบบสองทิศทางระบบโทรศัพท์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

ภาพที่ 3.2 การสื่อสารแบบทิศทางเดียวแบบระบบโทรทัศน์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
1. ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( Electronic Mail หรื อ  e-mail) คือการ ใช้ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อความจดหมายไปยังอีกคน ดังตัวอย่างภาพที่ 3.5 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดย Gmail   

 
ภาพที่ 3.5 แสดงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
2. โทรสาร (Facsimile หรือ Fax) คือการส่งข้อความ รูปภาพ จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องโทรสาร หรือปัจจุบันได้มีเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์สามารถส่งข้อมูลโทรสารได้ ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 3.6  

 
ภาพที่ 3.6 เครื่องพิมพ์แบบส่งโทรสารได้ 

(ที่มา: http://jomax-international.com/printer-fax-photocopier/) 
 

3. จดหมายเสียง (Voice Mail) คือการบันทึกเสียงพูดและส่งข้อความไปยังอุปกรณ์หรือผู้รับ 
จากภาพที่ 3.7 การแสดงขั้นตอนการส่งข้อความเสียงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 

 
 

 
 
 
 

1. ผู้ส่งพูดข้อความ 2. จดหมายเสียง 3. ผู้รับข้อความ 

ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการส่งจดหมายเสียง 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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4. การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) คือ การสื่อสารข้อมูล
รูปแบบมัลติมีเดียไปยังปลายทาง โดยต้นทางปลายทางต้องมีอุปกรณ์สามารถรับข้อมูลแบบมัลติมีเดีย 
มีอุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันได้ ดังภาพที่ 3.8 แสดงการประชุมทางไกลฯ 
ส าหรับองค์กร 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 การใช้ประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ที่มา: http://ploywimol-office.blogspot.com/2010/08/3.html) 

 
5. การระบุต าแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Positioning Systems : GPS) คือระบบที่ใช้

การวิเคราะห์ระบุต าแหน่งพิกัดโดยใช้ดาวเทียม ปัจจุบันนิยมใช้กับการเดินทางรถยนต์ เรือ เครื่องบิน
เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพที่ 3.6 แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Sygis 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 โปรแกรมประยุกต์ระบุพิกัด 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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6. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกรรมการเงินในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้ามาช่วยในการให้บริการเพ่ิมความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ช าระเงินหรือจ่ายค่าบริการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม สมาร์ทการ์ด เป็นต้น  ดัง
ภาพที่ 3.10 แสดงบริการธุรกรรมการเงินที่มีในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 การติดต่อธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(ที่มา: http://www.bot.or.th/) 

 

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เป็นระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้แบบฟอร์มของเอกสารเป็นมาตรฐานสากล 
ลดการใช้กระดาษเพ่ิมความสะดวก ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล เช่น การสั่งซื้อสินค้า ใบส่ง
ของเรียกเก็บเงินผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และผู้ผลิตสามารถตรวจสอบจ านวนสินค้า
ที่ผลิตให้กับผู้ค้าปลีกจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ดังภาพที่ 3.8  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีก 

ลูกค้าปลีก 

ผู้ผลิต 

ผู้ผลิต ผู้ผลิต 

ภาพที่ 3.11 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 



 
68     เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

8. การระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification หรือ 
RFID) เป็นระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ปัจจุบันนิยมน ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบ
หาวัตถุ ตรวจสอบฉลากยา บัตรทางด่วน ระบบหนังสือเดินทาง ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
เป็นต้น ดังภาพที่ 3.12 -3.15 แสดงภาพรวมของการท างานระบบ RFID และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 
RFID ในยุคปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 3.12 การท างานของระบบ RFID 

(ที่มา: http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 ประยุกต์ใช้กับฉลากสินค้า 
(ท่ีมา: http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 ประยุกต์ใช้กับการเกษตร 
(ท่ีมา: http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 

ภาพที่ 3.13 แผงวงจร RFID 
(ท่ีมา: http://rfid.siam2web.com/?cid=1648847) 
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ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จากผู้ส่งไป

ยังผู้รับ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง เป็นต้น 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง กลุ่มคอมพิวเตอร์ที่น ามาเชื่อมโยง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้
อุปกรณ์เครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 3.16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ตัวอย่างแสดงการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
2. การใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน 
3. การใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน 
4. ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร 
5. การเข้าถึงข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลง่ายและสะดวกข้ึน 
6. มีศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้  ท าให้

สามารถตรวจสอบ ควบคุมความปลอดภัยและก าหนดสิทธิการใช้งานได้ 

ตัวกลางการสื่อสาร 
องค์ประกอบในการสื่อสารที่เป็นตัวน าส่งข้อมูลไปส่งผู้รับคือตัวกลาง ตัวกลางการสื่อสาร

จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สื่อการแบบมีสาย และสื่อกลางแบบไร้สาย โดยมีรายละเอียดคือ 
1. สื่อกลางแบบมีสาย 

สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลมี 3 ชนิดดังนี้ 
1.1 สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair) คือสายสัญญาณน าข้อมูลไฟฟ้า มีลักษณะคล้าย

สายไฟฟ้า มีก าลังความถี่ ในการส่งข้อมูล 100 Hz ถึง 5 MHz ลักษณะการส่งข้อมูลมี 2 ลักษณะคือ
สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชั้นโลหะห่อหุ้ม (Unshielded Twisted-Pair) และสายคู่บิดเกลียวแบบมีชั้น
โลหะห่อหุ้ม (Shielded Twisted-Pair) ดังภาพที่ 3.17  
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1.2 สายเคเบิลร่วมแกน (Coaxial Cable) คือสายสัญญาณน าข้อมูลไฟฟ้า มีก าลัง
ความถี่ในการส่งข้อมูล 100 Hz ถึง 500 MHz มีความเร็วในการส่งข้อมูลดีกว่าสูงกว่าสายคู่บิดเกลียว 
มีสายดินและวัสดุป้องกันคลื่นรบกวนจึงสามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้ ดังภาพที่ 3.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 เคเบิลเส้นใยน าแสง (Optical Fiber Cable) สายสัญญาณท าจากใยแก้วหรือสาร
น าแสงห่อหุ้มวัสดุป้องกันแสง มีความเร็วสูงเท่ากับความเร็วแสง สามารถส่งได้ที่มีความถี่สูงได้ มี
ประสิทธิภาพในการส่งระยะไกล ดังภาพที่ 3.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17 สายคู่บิดเกลียว 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

ภาพที่ 3.18 สายเคเบิลร่วมแกน 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

ภาพที่ 3.19 เคเบิลเส้นใยแก้วน าแสง 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 



 
71 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สื่อกลางแบบไร้สาย 
2.1 แสงอินฟราเรด (Infrared) เป็นการสื่อกลางที่ใช้แสงส่งข้อมูล จะต้องมีอุปกรณ์ส่ง

ข้อมูลและอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น เมาส์ไร้สาย รีโมทคอนโทรล เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล เครื่อง
สัญญาแบบไร้สาย เป็นต้น ดังภาพที่ 3.20 ตัวอย่างอุปกรณ์ไร้สายปากกาเลเซอร์ 

 
ภาพที่ 3.20 ปากกาเลเซอร์ (Laser Pointer) 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

2.2 สัญญาณวิทยุ (Radio Wave) เป็นการสื่อสารโดยมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุไป
ในอากาศ และมีอุปกรณ์รับสัญญาณ วิทยุแบบไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต บลูทูธ 
เป็นต้น ดังภาพที่ 3.21 ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุของเครื่องโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Microwave) เป็นการสื่อสารส่งข้อมูลจากเสา
สัญญาณไปยังอากาศ และมีอุปกรณ์รับสัญญาณจากเสารับข้อมูล ในกรณีที่ห่างกันมากก็ต้องมีอุปกรณ์
ทวนสัญญาณเพ่ือส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณมาก  ดังภาพที่ 3.22 
แสดตัวอย่างการประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟในชุมชน 

 
ภาพที่ 3.22 การส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ 

ที่มา (http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ed-techno/program/unit9/page4.html) 

ภาพที่ 3.21 การใช้โทรทัศน์ในการรับสัญญาณวิทยุ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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2.4 การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) เป็นการส่งสัญญาณจาก
พ้ืนโลกที่มีสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม โดยดาวเทียมจะท าหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณ เพ่ือจัดส่ง
สัญญาณต่อไปยังสถานีภาคพ้ืนดินอ่ืนๆ ระยะการส่งข้อมูลจากโลกถึงดาวเทียมประมาณ 22,000 ไมล์ 
เหมาะส าหรับการสื่อสารระยะไกล ภาพที่ 3.23 แสดงภาพดาวเทียมโคจรรอบโลก 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 ดาวเทียม 
(ที่มา: http://www.tpa.or.th/writer/) 

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ที่ใช้ใน

การท าหน้าที่ตามการใช้งาน ดังนี้ 
1. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่

รับส่งจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง ดังภาพที่ 3.24 
 

  
 

ภาพที่ 3.24 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
2. เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณจุด

เข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายท าหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงจากเครื่องลูกข่าย ส่งข้อมูลทางคลื่นความถี่
วิทยุ ดังภาพที่ 3.25 
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ภาพที่ 3.25 เครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สาย 

(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

3. อุปกรณ์ชี้เส้นทาง (Router) คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบ
เข้าด้วยกัน โดยเราเตอร์จะมีเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง ท า
ให้เราเตอร์สามารถท าหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ดังภาพที่ 3.26 

 
ภาพที่ 3.26 เราเตอร์ 

(ที่มา: http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html) 
 

4. ไฟร์วอล์ (Firewall) ท าหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามภายนอกลามเข้ามาภายในเครือข่าย
แลน และตรวจสอบการท างานของผู้ใช้บริการ หรือตรวจสอบการใช้ที่น่าจะเกิดภัยที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายในระบบเครือข่ายได้ ดังแสดงตัวอย่างภาพอุปกรณ์ไฟร์วอล์ดังภาพที่ 3.27 

 
ภาพที่ 3.27 ไฟร์วอล์ 

(ที่มา: http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html) 
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ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารข้อมูล มีลักษณะการใช้งานตามลักษณะงานของแต่ละองค์กร มีคุณสมบัติ

เฉพาะที่แตกต่างกันไป แบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ 3 แบบ คือ 
1. เครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) 

การเชื่อมต่อเครือข่ายมีระยะเชื่อมต่อภายในองค์กร อาคารเดียวกัน ท้องถิ่น เป็น
เครือข่ายพ้ืนฐานที่ใช้ในองค์กร โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงและติดตั้งการ
ใช้งาน ดังภาพที่ 3.28 แสดงการใช้งานเครือข่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

1.1 ข้อดี 
1.1.1. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
1.1.2. เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
ภาพที่ 3.28 แผนผังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ที่มา:  http://academic.udru.ac.th/~compcenter/) 
 

2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) 
การเชื่อมต่อเครือข่ายมีระยะเชื่อมต่อมีขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายแลน โดยมีระยะ

ทางการเชื่อมต่อประมาณ 50 กม. มักจะเกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบแลน ในบริเวณเดียวกัน 
และขยายเพ่ิมขนาดระดับใหญ่ออกไป เช่น การใช้ระบบเคเบิลทีวี มีการเชื่อมต่อระดับเมือง และมา
กระจายในระดับท้องถิ่น ดังภาพที่ 3.29 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.29 เครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาบึงกาฬและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ที่มา: http://academic.udru.ac.th/~compcenter/) 
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3. เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) 
การเชื่อมโยงเครือข่ายบริเวณกว้าง เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ เกิดจากน า

เครือข่ายแลน สองเครือข่ายมาเชื่อมต่อกันแล้วตั้งค่าการส่งข้อมูลระดับประเทศ ข้ามทวีป โดยมีการ
ก าหนดตั้งค่าโดยใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายในการป้องกันและดูแลเครือข่าย  ดังภาพที่ 3.30 
แผนผังแสดงเครือข่าย Uninet กรุงเทพฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 

ภาพที่ 3.30 ภาพแสดงเครือข่าย Uninet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ที่มา: http://academic.udru.ac.th/~compcenter/) 

รูปแบบการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยใช้สายสื่อสารในการ

รับส่งข้อมูลแบ่งรูปแบบการเชื่อมต่อได้ 2 รูปแบบคือ  
1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Peer – to - Peer )  

เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ด้วยการใช้สายการสื่อสารเพียงหนึ่งเส้น
เท่านั้น เช่น การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งค่า
ให้บริการเครื่องพิมพ์ดังภาพที่ 3.31  
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ภาพที่ 3.31 การเชื่อมต่อแบบ Peer – to – Peer 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
2. การเชื่อมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)  

เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หลายเครื่อง และเป็นการส่งข้อมูลมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการข้อมูลไปยังลูกข่าย ดังภาพที่ 3.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

ภาพที่ 3.32 การเชื่อมต่อแบบ Client-server LAN 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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การเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้ 
การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Topology) ประเภทเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับ

ท้องถิ่นหรือ LAN มีการเชื่อมต่อเครือข่าย 4 แบบ ดังนี้ 
1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส (Bus Network Topology) 

เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพ้ืนที่เดียวกันใช้สัญญาณเชื่อมต่อเส้นหลัก
ร่วมกัน โดยสัญญาณจะถูกกระจายไปตลอดท้ังเส้นทาง ดังภาพที่ 3.33 

1.1 ข้อดี 
1.1.1 ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา 
1.1.2 เครือข่ายมีรูปแบบง่าย น่าเชื่อถือเพราะมีการส่งข้อมูลเพียงเส้นเดียว 
1.1.3 เพ่ิมจุดใช้บริการใหม่ได้ง่าย 

1.2 ข้อเสีย 
1.2.1 หาข้อผิดพลาดตรวจสอบยาก เนื่องจากไม่มีศูนย์กลางในการควบคุม

ดังนั้นจะต้องท าการตรวจสอบหลายๆ จุดในเครือข่าย 
1.2.2 ในกรณีการเสียหายในสายส่งข้อมูล เครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้

ทั้งหมด 
1.2.3 การเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้งาน อาจท าให้เกิดการชนกันของข้อมูลเมื่อมีการ

รับส่งข้อมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว (Star Network Topology) 

การเชื่อมต่อแบบดาวเป็นการเชื่อมต่อที่มีคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางโดยมีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Hub) หรือ สวิตซ์ (Switch) เชื่อมต่อด้วยกันดังภาพที่ 3.34 

2.1 ข้อดี 
2.1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางง่ายต่อการบริหารจัดการติดตั้ง 
2.1.2 หากมีจุดใดจุดหนึ่งเสียหาย ก็ไม่ส่งผลต่อการท างานจุดอื่น 

ศูนย์บริการ 

สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน 

สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน ภาพที่ 3.33 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบบัส 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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2.1.3 การติดต่อสื่อสารแบบนี้จะท าการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์กลางและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเท่านั้น จึงง่ายต่อการควบคุมการส่งข้อมูล 

2.2 ข้อเสีย 
2.2.1 ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางและ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบ ารุงรักษา 
2.2.2 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสียหายจะไม่สามารถท างานได้ทั้ง

เครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network Topology) 
การเชื่อมต่อแบบมีประสิทธิภาพสูงโดยมีการเชื่อมต่อเป็นวงแหวนส่งข้อมูลในทิศทาง

เดียวกัน มีการติดต่อสื่อสารโดยการส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลและก็ปล่อยข้อมูลส่งวนผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโทเค็น (Token) ดังภาพที่ 3.35 

3.1 ข้อดี 
3.1.1 เหมาะส าหรับใช้สายสัญญาณแบบเคเบิลเส้นใยแก้ว เนื่องจากมีการส่ง

ข้อมูลสูงในวงแหวนเดียวกัน 
3.1.2 ใช้สายส่งข้อมูลความยาวใกล้เคียงกับแบบบัส 

3.2 ข้อเสีย 
3.2.1 การส่งข้อมูลบนวงแหวนจะต้องผ่านทุกๆ จุด ดังนั้นหากมีเครื่องใดช ารุด 

ทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถใช้งานได้ 
3.2.2 ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดต้องทดสอบระหว่างจุดกับจุดถัดไป เพ่ือ

ตรวจสอบท าให้เสียวเวลาในการตรวจสอบมาก 
3.2.3 ยากต่อการติดตั้งจุดเพ่ิมใหม ่

 
 
 

สถานีใช้งาน 

สถานีใช้งาน 

สถานีใช้งาน 

ศูนย์บริการ สถานีใช้งาน 

ภาพที่ 3.34 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบดาว 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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4. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม (Mesh Network Topology) 
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม เป็นเครือข่ายที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เครือข่ายแบบ

ผสมนี้มีการเชื่อมต่อหลายรูปแบบรวมกัน แต่ละจุดอาจจะมีการลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน เช่น 
แบบวงแหวนกับแบบบัส เป็นต้น ดังภาพที่ 3.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีใช้

สถานีใช้

สถานีใช้ศูนย์บริกา

สถานีใช้

Token 

ภาพที่ 3.35 แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

สถานีใช้งาน 
สถานีใช้งาน 

สถานีใช้งาน 
ศูนย์บริการ สถานีใช้

งาน

ศูนย์บริการ 

สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน 

สถานีใช้งาน สถานีใช้งาน 

ภาพที่ 3.36 แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Network Topology) 
ปัจจุบันการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายนิยมมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบัน

นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีที่เรียกว่า “Wireless Networking” เริ่มแรกนั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้     
2 Mbps (Megabit per Second) ซึ่งเครือข่ายไร้สายนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลไปบนความถี่ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ซึ่งเรียกว่า “Spread Spectrum” และรองรับการใช้งานที่เความเร็ว 11 
Mbps บนย่านความถี่ 2.4 GHz มีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้สัญญาณระหว่างผู้ใช้งานรบกวน
กันเอง ดังภาพที่ 3.37 และภาพที่ 3.38 แสดงสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้สายตัวอย่างหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
ภาพที่ 3.37 แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย 

(ที่มา: กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547:195) 

 
ภาพที่ 3.38 ภาพแสดงสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้สายของหอพักนักศึกษา 

(ที่มา: http://academic.udru.ac.th/~compcenter/index.php/) 



 
81 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร 
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ส าหรับ

องค์กร ให้คุ้มค่ามากที่สุด สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า และปลอดภัย โดยมีเครือข่ายที่ใช้
ในองค์กรดังนี้ 

1. เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet Network)  
เป็นเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กร การใช้งานแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร เครือข่าย

แบบนี้เหมาะส าหรับการใช้บริการสารสนเทศให้กับการท างานที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยและ
ให้บริการภายองค์กรเท่านั้น เช่น ระบบบุคลากร ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น 

ในเครือข่ายอินทราเน็ต ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ภายในเครือข่ายเท่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายจะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบไฟร์วอลล์      
ดังภาพที่ 3.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. เครือข่ายเอ็กซทราเน็ต (Extranet Network) 
เป็นเครือข่ายเฉพาะที่เชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งจุดขององค์กรเข้าด้วยกัน องค์กรหลายแห่ง

ให้เทคโนโลยีนี้ เพ่ือก าหนดการใช้งาน เช่น ระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตหรือศูนย์
การศึกษาต่างสถานที่ หรือบริษัทจัดส่งสินค้าและบริษัทอ่ืนๆ สามารถมีสิทธิ์เข้าใช้ระบบเครือข่ายนี้ได้
ดังภาพที่ 3.40 แสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรเดียวกันแต่ต่างสถานที่ 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย อุปกรณ์ชี้เสน้ทาง 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

LAN LAN 

LAN 

ภาพที่ 3.39 แสดงการท างานระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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LAN 

LAN 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ช้ีเส้นทาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

Intranet 

LAN 

LAN 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ช้ีเส้นทาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

Intranet 

Extranet 

ภาพที่ 3.40 แสดงการท างานระบบเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Network) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้บริการทั่วโลกขนาดใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อม

เครือข่ายย่อย จ านวนมากด้วยกัน สามาถส่งข้อมูล สารสนเทศแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ไม่จ ากัดระยะทาง 
สถานที่ โดยมีการใช้โพรโทคอลเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นโพโทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)  

การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า
(Internet Service Provider: ISP) เช่น กสท โทรคมนาคม (CAT) ทีโอที (TOT) ทริปเปิลที (3BB) 
ดีแทค (DTAC) เอไอเอส (AIS) ทรูอินเตอร์เน็ต (True) เป็นต้น  

มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต คือส านักคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็น องค์กรของ
รัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ 
3.1.1 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) คือ 

เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต 
3.1.2 HTML (Hypertext Markup Language) คือภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ

เว็บไซต์ 
3.1.3 IP address (Internet Protocol) คือหมายเลขไอพีเป็นหมายเลข

ประจ าตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

ภาพที่ 3.41 แสดงการท างานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 

ISP 

ISP 
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3.1.4 ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.1.5 Website คือไฟล์ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดในแต่ละชื่อโดเมน 
3.1.6 Webpages คือข้อมูลที่แสดงในแต่ละหน้า  
3.1.7 Homepage คือหน้าแรกของเว็บเพจที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเรียกใช้

เว็บไซต์นั้น 
3.1.8 Web Browser คือโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูล เช่น Windows Internet 

Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, Chrome เป็นต้น 
3.2 การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็น
เครือข่ายที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในปัจจุบัน ผู้ใช้บริการมีลักษณะการใช้บริการดังนี้ 

3.2.1 การสื่อสาร คือการสื่อสารข้อมูลเป็นลักษณเครือข่ายที่นิยมมากที่สุดใน
การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ในระยะไกลโดยไม่จ ากัดเรื่องระยะและประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้มีผู้ใช้บริการมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนมาก บริการที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารดังนี้ 

1) การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Mail: e-mail)  
คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกเพ่ือใช้งาน เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo 
เป็นต้น ที่อยู่ของผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือชื่อผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ เช่น onanong_tu@hotmail.com 

onanong_tu  ชื่อผู้ใช้บริการ 
@   ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้และเครื่องที่ให้บริการ 
hotmail.com ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 
ส่วนประกอบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
1) From คือชื่อสมาชิกตู้จดหมาย 
2) To คืออีเมลผู้รับปลายทาง 
3) Subject หมายถึง หัวเรื่องในอีเมล 
4) CC (Carbon Copy) คือส าเนาจดหมายปลายทางหลายแสดงชื่อผู้รับ 
5) BCC (Blind Carbon Copy) คือส าเนาจดหมายปลายทางหลายคนไม่

แสดงชื่อผู้รับ 
6) Attachment คือแนบเอกสารอื่นไปพร้อมกับอีเมล  
7) Body คือพ้ืนที ่ส าหรับเนื้อความของจดหมาย 
8) Reply คือตอบจดหมายฉบับที่ก าลังอ่าน 
9) Reply to all คือกรณีตอบรับส่งถึงหลายๆ คน พร้อมกัน 
10) FWD (Forward) คือส่งจดหมายต่อไปให้ผู้อ่ืน 
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จากภาพที่ 3.42 แสดงตัวอย่างการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และส่วน
ประกอบการส่งจดหมายตัวอย่างผู้ใช้บริการ Gmail และภาพท่ี 3.43 แสดงตัวอย่างการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างผู้ใช้บริการ Hotmail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.42 แสดงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ Gmail 

(ที่มา: www.hotmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.43 แสดงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ Hotmail 
(ที่มา: www.hotmail.com) 

 
3.2.2 การใช้บริการสังคมออนไลน์ (Social Network) คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต แบ่งปันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเครือข่ายจนเรียกว่า สังคม
ออนไลน์ มีโปรแกรมประยุกต์หลากหลายอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, skype, 
YouTube เป็นต้น 
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1) Facebook เป็นเว็บลักษณะการใช้บริการแลกเปลี่ยนโดยสามารถ
โพสต์ รูปภาพ การพิมพ์เครื่องหมาย # ที่เรียกว่า Hashtag เพ่ืองานต่อการสืบค้นข้อมูลในกลุ่มค า
เดียวกันที่ใส่เครื่องหมาย # ดังภาพที่ 3.44 
 

 
 

ภาพที่ 3.44 การใช้บริการ facebook 
(ที่มา: www.facebook.com) 

 

2) Twitter บริการลักษณะ Microblog คือส่งข้อความสั้นๆ ครั้งละไม่เกิน 
140 ตัวอักษร ใช้ในการประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการ เป็นต้น ดังภาพที่ 3.45 
 

 
 

ภาพที่ 3.45 การใช้บริการ twitter 
(ที่มา: www.twitter.com) 

 

3) Instagram เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ เรียกว่า IG เป็นโปรแกรมใช้
ส าหรับถ่ายภาพหรือคลิปวีดิโอ เพ่ือแชร์หรือแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน สามารถใช้เครื่องหมาย # เพ่ือเชื่อมโยง
หมวดหมู่ และติดตาม แสดงความคิดเห็นได้ ปัจจุบัน Facebook ได้ท าการซื้อโปรแกรมตั้งแต่เดือน
เมษายน 2555 ดังภาพที่ 3.46 
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ภาพที่ 3.46 การใช้บริการ Instagram 
(ที่มา: www.Instagram.com) 

 

4) Line เป็นโปรแกรมประยุกต์สนทนายอดนิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มี
ผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จุดเด่นสามารถสนทนาได้หลากหลายรูปแบบ อักษร เสียง และสามารถแชร์
รูปภาพ ไฟล์ได้หลายชนิด สามารถแชร์สถานที่ระบุพิกัด และผู้ใช้บริการนิยมใช้สติกเกอร์ในการแสดง
ความคิดเห็นได้ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และยังสามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น 
IOS, Android, window เป็นต้น ดังภาพที่ 3.47 
 

 
 

ภาพที่ 3.47 การใช้บริการ Line 
(ที่มา: www.line.me.th) 

5) YouTube เป็นบริการลักษณะวีดิโอแชร์ สามารถอัพโหลด เผยแพร่
เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้ ปัจจุบัน google ได้เข้ามาซื้อ YouTube หากผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก 
google สามารถเข้าไปเข้าระบบจากระบบ YouTube ได้เลย ดังภาพที่ 3.48 
 

http://0.0.0.47/
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ภาพที่ 3.48 การใช้บริการ YouTube 

(ที่มา: www.youtube.com) 
 

3.2.3 การซื้อสินค้าและบริการ (Electronic Commerce : E-Commerce) 
เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย เช่น ขายหนังสือ 

คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องส าอาง เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีการ
สื่อสารเจริญและและมีการติดต่อสื่อสารง่าย จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น  Amazon.com, 
Lazada.co.th, pantipmarket.com เป็นต้น ดังภาพที่ 3.49 แสดงการจ าหน่วยสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
 

 
 

ภาพที่ 3.49 การซื้อสินค้าเว็บไซต์ pantipmarket 
(ที่มา: www.pantipmarket.com) 

3.2.4 การสืบค้นข้อมูล (Search) 
เป็นการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในการใช้

งาน โดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการสืบค้น โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการสืบค้นเว็บไซต์ต่างๆ ที่
เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าใจและท างานตามค าสั่งของภาษา 
HTML โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Windows Internet 
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Explorer (IE),  Mozilla Firefox, Chrome เป็นต้น ดังภาพที่ 3.50 แสดงการใช้โปรแกรม Chrome 
และภาพท่ี 3.51 แสดงการใช้โปรแกรม Windows Internet Explorer (IE) 

 

 
 

ภาพที่ 3.50 แสดงเว็บเบราว์เซอร์ Chrome 
(ที่มา: www.google.com) 

 

 
 

ภาพที่ 3.51 แสดงเว็บเบราว์เซอร์ Windows Internet Explorer (IE) 
(ที่มา: http://www.msn.com/th-th/) 

 
ปัจจุบันมีการค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่เรียกกว่า Search Engine การ

ท างานของ Search Engine คือจะอาศัยเว็บไซต์การค้นหาข้อมูลด้วยการพิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น
โปรแกรมค้นหาข้อมูลก็จะท าการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์มาแสดงผล เว็บไชต์ที่ให้บริการ Search 
Engine เ ช่ น  www.google.com, www.yahoo.com, www.teenee.com, www.sanook.com, 
www.kapook.com เป็นต้น ดังตัวอย่างภาพที่ 3.52 แสดงการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ Google 
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ภาพที่ 3.52 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เว็บไซต์ Google 
(ที่มา: http://www.google.co.th) 

 

3.2.5 ความบันเทิง 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญ ท าให้การใช้งานบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ้นมาก ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลด้านความบันเทิงได้ ผู้
ให้บริการ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หน่วยงานเอกชน รัฐบาลก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ผ่านเว็บไซต์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถดูภาพยนต์ อ่านนิตยสาร ฟังเพลง ดู
โทรทัศน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายการต่างๆ ย้อนหลังได้ การใช้บริการด้านความ
บันเทิงจึงเป็นสิ่งจูงใจอีกช่องทางหนึ่งที่เอกชนเพิ่มช่องทางการโฆษณามากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 3.53 
 

 
ภาพที่ 3.53 แสดงการดูโทรทัศน์แบบออนไลน์ adintrend 

(ที่มา: http://www.adintrend.com) 
 

3.2.6 การใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cloud Server) 
การใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น การ

บริการนี้คือการโอนย้ายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งใน
ปัจจุบันผู้ให้บริการข้อมูลหรือเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ก็ให้บริการพ้ืนที่ในการจัดเก็บฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เช่น google, Hotmail เป็นต้น และเสียค่าบริการจากการเช่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Thnic, 
idc.cattelecom.com เป็นต้น ดังแสดงภาพที่ 3.54 
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ภาพที่ 3.54 แสดงการใช้บริการจัดเก็บพื้นที่ของ google 
(ที่มา: http://www.google.co.th) 

 

ชื่อโดเมน (Domain Name) 
ชื่อโดเมนคือชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต ( IP Address) เป็นชื่อที่

สื่ อความหมายถึงหน่วยงาน หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่ งชื่อโดเมนจะต้องไม่ซ้ ากัน  เช่น 
http://www.udru.ac.th (ชื่อโดเมนคือ udru.ac.th) 

ประเทศไทยจึงมีหน่วยงานที่รับจดทะเบียนโดเมนท าหน้าที่ก ากับดูแลชื่อโดเมนชื่อว่า 
บริษัท ที.เอช.นิค จ ากัด เว็บไซต์คือ https://www.thnic.co.th ดังตัวอย่างภาพที่ 3.55 
 

 
ภาพที่ 3.55 แสดงหน้าจอเว็บไซต์ Thnic 

(ที่มา: http://www.thnic.co.th) 
ส่วนประกอบของช่ือโดเมน 
ส่วนประกอบของโดเมนจะเป็น 2 ส่วนหลักคือชื่อโดเมน และประเภทโดเมน ดังภาพที่ 

3.56 แสดงส่วนประกอบของโดเมน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.56 แสดงตัวอย่างโดเมน 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

http://www.udru.ac.th 

ชื่อโดเมน 

ประเภทโดเมน 

โพรโทคอล 
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงประเภทโดเมนของสหรัฐอเมริกา 
ประเภทโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

com Commercial กลุ่มองค์กรการค้า 
gov Governmental กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป 
mil Military กลุ่มองค์กรทหาร 
edu Educational กลุ่มสถาบันการศึกษา 
net Network services กลุ่มองค์กรบริการเครือข่าย 
org Other  organizations กลุ่มองค์กรอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงประเภทโดเมนประเทศต่างๆ  
ประเภทโดเมน ความหมาย 

Sg สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
Jp ประเทศญี่ปุ่น 
Kh ราชอาณาจักรกัมพูชา 
Vn สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
Mm สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  
Bn เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
Id สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงประเภทโดเมนของประเทศไทย 
ประเภทโดเมน ชื่อเต็ม ความหมาย 

co.th Commercial กลุ่มองค์กรการค้า ภาคเอกชน 
go.th Government กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป 
ac.th Academic กลุ่มองค์กรสถาบันการศึกษา 
or.th Organizations กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
in.th individual ส่วนบุคคล 

 
บทสรุป 

เทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึง การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสื่อสารข้อมูลจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง มีองค์ประกอบการสื่อสารดังนี้ 

1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูลเริ่มต้น 
2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมา 
3. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลที่ผู้ส่งให้ผู้รับ ข้อมูลที่ส่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร 

ตัวเลข รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น 
4. สื่อน าข้อมูล (Medium) คือ ตัวกลางท าหน้าที่ส่งข้อมูล 
5. โพรโทคอล (Protocol) คือ กฏหรือวิธีที่ถูกก าหนดเพื่อส่งข้อมูล 
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ทิศทางการสื่อสารข้อมูลจ าแนกได้ 3 แบบ คือ 
1. แบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)  
2. แบบกึ่งสองทิศทาง (Half-Duplex Transmission) 
3. แบบสองทิศทาง (Full-Duplex Transmission) 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มคอมพิวเตอร์ที่น ามาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ โดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายในการสื่อสาร  การสื่อสารในปัจจุบันมี
ตัวกลางในการสื่อสาร 2 ประเภท คือ สื่อกลางแบบมีสายและสื่อกลางแบบไร้สาย 
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานมี 3 ประเภท 

1. เครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) 
2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) 
3. เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) 

โครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถิ่น  การเชื่อมต่อ
เครือข่ายทางกายภาพให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะการใช้งานมีทั้หมด 5 
รูปแบบดังนี้ 

1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส (Bus Network) 
2. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว (Star Network) 
3. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 
4. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผสม (Mesh Network) 
5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Network) 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส าหรับองค์กร ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ 
สามารถรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีเครือข่ายที่ใช้ใน
องค์กรดังนี้ 

1. เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) 
2. เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) 
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 

แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 3 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
2. อธิบายและวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารมีกี่องค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 
3. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันอย่างน้อย 3 อย่าง 
4. อธิบายทิศทางการสื่อสารข้อมูล พร้อมยกตัวอย่าง 
5. อธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการท างานของตัวกลางการสื่อสารมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมี

อะไรบ้าง 
7. อธิบายประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 
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8. อธิบายโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับประเภทเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถิ่น
มีการเชื่อมต่อรูปแบบอะไรบ้างมีการท างานอย่างไร 

9. นักศึกษาการน าเอาระบบเครือข่ายมาใช้งานมีประโยชน์อย่างไร 
10. หากหน่วยงานนักศึกษาต้องการสร้างระบบเครือข่ายโดยเชื่อมต่อเครือข่ายให้สามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลการเงิน บุคลากร โดยก าหนดสิทธิการใช้งานเพ่ือความปลอดภัย นักศึกษาคิดว่าจะ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด เพราะเหตุ มีอุปกรณ์ใดบ้างที่จะใช้งาน  

11. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการใช้
บริการ 
 
ตอนที่ 2 จงกากบาททับข้อที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. อุปกรณ์ใดใช้คลื่นไมโครเวฟ 
 ก. โทรศัพท์ ข. โทรทัศน์ 
 ค. วิทยุ ง. วิทยุสื่อสาร 
 จ. บลูทูธ 

2. ข้อใดคือข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูล 
 ก. อัตราความเร็ว ข. แพ็กเก็ต 
 ค. โพรโทคอล ง. แบนด์วิดท์ 
 จ. บิต 

3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้โพรโทคอลใด 
  ก. TCP/IP ข. TCC/IP 
 ค. TCP/HTTP ง. HTTP 
 จ. HTTPS  

4. ประเภทเครือข่ายใดติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น 
  ก. อินเทอร์เน็ต ข. อินทราเน็ต 
 ค. เอ็กซ์ทราเน็ต ง. เครื่องต่อเครื่อง 
 จ. ลูกข่ายแม่ข่าย 

5. ข้อใดเป็นประเภทเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด 
 ก. แลน ข. แวน 
 ค. แมน ง. อินทราเน็ต 
 จ. เอ็กซ์ทราเน็ต 

6. www.thnic.co.th เป็นเว็บไซต์ประเภทใด 
 ก. องค์กรเอกชน ข. องค์กรเครือข่าย 
 ค. รัฐบาล ง. รัฐวิสาหกิจ 
 จ.องค์กรอิสระ 
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7. อุปกรณ์สื่อสารทางสายแบบใดที่มีอัตราความเร็วในการส่งสูงสุด 
 ก. สายคู่บิดเกลียว ข. สายคู่แกนกลาง 
 ค. เคเบิลเส้นใยน าแสง  ง. สายแลน 
 จ. สายแวน 

8. อุปกรณ์ใดท าหน้าที่ชี้เส้นทางเลือกเส้นทางการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ก. Router ข. HUB 
 ค. Gateway ง. Firewall 
 จ. ACCESS Point 

9. อุปกรณ์ใดท าหน้าที่กระจายสัญญาณข้อมูลส่งรับข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ก. Router ข. HUB 
 ค. Gateway ง. Firewall 
 จ. Access Point 

10. โทรศัพท์เป็นทิศทางการสื่อสารแบบใด 
 ก. ทิศทางเดียว ข. สองทิศทาง 
 ค. กึ่งสองทิศทาง ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง 
 จ. ข้อ ก. และ ข ถูกต้อง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
 

เนื้อหา 
บทที่ 4 การจัดการความรู้      จ านวน 2 ชั่วโมง 

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
การด าเนินการจัดการความรู้ 
ประเภทความรู้ 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ประโยชน์การจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร 
บุคลากรในการจัดการความรู้ 
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft word จ านวน 2 ชั่วโมง  
(เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายความรู้ องค์ความรู้ การจัดการความรู้ได้ 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์การจัดการความรู้ 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์ประโยชน์การจัดการความรู้ส าหรับองค์กรได้ 
4. ผู้เรียนอธิบายเครื่องมือการจัดการความรู้ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 4 
3. กิจกรรมการที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 4 
3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน  

 



 

 

บทท่ี 4 

การจัดการความรู ้
 
ปัจจุบันข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบุคคลทั่วไป 

องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรใดมีองค์ความรู้ที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ประกอบการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ก็จะได้เปรียบในการวางแผนการท างาน ทรัพยากรที่มีมูลค่า
ขององค์กรอีกปัจจัยหนึ่งคือความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ ที่มาจากมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทรัพยากร
ส าคัญยิ่งในการผลักดันให้องค์กรมีความเจริญเติบโตก้าวหน้า เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาความหมาย กระบวนการท างาน ประโยชน์และรูปแบบของการ
จัดการความรู้ 
 

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ได้ให้ความหมายความรู้ (Knowledge) 

หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ได้รับมาจากการได้ยิน 
ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ ในแต่ละสาขาท่ีได้ศึกษามา 

(จ าเรียง  จันทรประภา, 2557) ได้ให้ความรู้ (Knowledge) หมายถึงสาระข้อมูล แนวคิด
หลักการที่บุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา การรับรู้ 
การคิดและการฝึกปฏิบัติ จนสามารถสรุปสาระความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น  

จากที่กล่าวมาสรุปความรู้หมายถึงสารสนเทศ แนวคิด ประสบการณ์ การค้นคว้า
ความสามารถเชิงปฏิบัติทักษะ การรับรู้กระบวนการที่ได้ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในแต่ละสาขาอาชีพ 

 
(จ าเรียง  จันทรประภา , 2557) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) หมายถึงความรู้ที่

ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก โครงสร้างและช่องทางที่จะเข้าถึงความรู้ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนใน
กระบวนการคือ1) รวบรวม ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและมีส่วนร่วม  2) ทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์และสรุป  
3) เกิดความรู้แนวคิด เนื้อหาและแนวทางพัฒนา 4) การสังเคราะห์ แนวคิด เนื้อหา แนวทาง บูรณา
การมาเป็นความรู้ในระดับสูงขึ้น 

สรุปได้ว่าความหมายองค์ความรู้ (Body of Knowledge) หมายถึงการรวบรวมความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ ทฤษฎีที่ศึกษา มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ แนวคิดมาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 (วิจารณ์ พานิช, 2548 : 3) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้”  คือ ส าหรับนัก
ปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการได้แก่  

1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปความหมายของการจัดการความรู้คือการบริหารจัดการ 

องค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคล ที่ใช้เทคนิคการกระตุ้นและการโน้มน้าวให้เกิดองค์กรในการแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน 
 

การด าเนินการจัดการความรู้ 
1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3. การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตนเอง 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึก 
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับปรับปรุงชุดความรู้ให้ครบถ้วน 

และเหมาะต่อการใช้งานมากขึ้น โดยการน าทั้งหมดมาบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

ประเภทความรู ้
ความรู้อาจแบ่งใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ 
1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือ

วิชาการ อยู่ในต ารา คู่มือปฏิบัติงาน 
2. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวตน เป็นประสบการณ์ที่

สั่งสมมา ยาวนาน เป็น ภูมิปัญญา  
 
 ประเภทความรู้ทั้งสองประเภทที่กล่าวข้างต้นมีการจัดการความรู้แบบเด่นชัด จะเน้นเข้าถึง
แหล่งความรู้ ตรวจสอบ ตีความได้สืบค้นจากเอกสารที่รวบรวม ตีความหมายท าความเข้าใจและ
น าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่สามารถอ้างอิงได้  และการจัดการความรู้แบบซ่อนเร้น คือการสร้าง
ความรู้ เรียนรู้ร่วมกัน และจัดเวทีที่สามารถแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน อันน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ แต่ละคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(ที่มา: http://www.bb.go.th/BBKM/public/aboutKM/Article/startkm.pdf) 

 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

เป้าหมายส าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการตามที่ก าหนดนิยามผลสัมฤทธิ์ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. การสนองตอบความต้องการของลูกค้า เจ้าของกิจการ พนักงาน สังคมส่วนรวม 
2. การมีนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้านการผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. ขีดความสามารถขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น สะท้อนสภาพการเรียนรู้ของ

องค์กร 
4. ประสิทธิภาพ การได้ผลผลิตที่มากกว่าการลงทุน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

 
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการด าเนินงานรวมกลุ่มความรู้ของตนเอง ที่

ร่วมกันสร้างเอง ส าหรับงานของตนเองและสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา น าผลการสร้างมา
ทดลองความรู้ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนและการทดลองใช้งาน 

การจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่
แทรกหรือแฝง ในการบูรณาการอยู่ทุกกิจกรรมการท างาน ต้องเป็นการฝึกประสบการณ์ร้อยละ 80 และ
ส่วนทฤษฎีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นการท าความเข้าใจลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นในการท างาน 
 
 
 
 

ความรู้เด่นชัด 
Explicit Knowledge 

ความรู้ซ่อนเร้น 
Tacit Knowledge 

3. เข้าถึง
ตีความ 

1. สร้าง
ความรู้

ยกระดับ 

2. เรียนรู้
ร่วมกัน 

2. รวบรวม/
จัดเกบ็ 

1. เรียนรู้
ยกระดับ 

3.มีใจ/
แบ่งปัน 

4. น าไปใช้
ปรับใช ้
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
1. ช่วยเก็บรักษาความรู้ที่มาจากบุคลากรมาจัดเก็บไว้กับองค์กร 
2. องค์กรได้ผลผลิต ประสิทธิภาพและปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น 
3. ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาองค์กร บริการ หรือการด าเนินงานในองค์กร ให้มีการ

ปรับปรุงหรือเรียนรู้งานใหม่ 
4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้บุคลากร

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
5. สร้างความพร้อมในการแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานองค์กรตลอดเวลา 

 

กระบวนการจัดการความรู้ 
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดข้ึน ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ : 2548) 

1. การบ่งชี้ความรู้ คือการพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ขององค์กรคืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไรมรีูปแบบใด  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คือการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอกและ 
รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ 

3. การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ  คือการวางโครงสร้างความรู้  วางแผนโครงการ และ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในองค์กรในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน และ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้  คือการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยประกอบการการท างาน เช่น การสร้างเว็บไซต์เพ่ือประชา
สัมพันธ์องค์ความรู้ หรือเว็บบอร์ด หรือการใช้สังคมเครือข่าย (Social Network) ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กรเป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือวิธีการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้น มี
เทคนิคการใช้งานหลายวิธี เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ คือกระบวนการเรียนรู้ที่ควรจะท าให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานประจ าวัน ถึง
จะมีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เกิดประสบการณ์ใหม่ หมุนเวียนไปอย่าง
ต่อเนื่อง จากข้ันตอนดังกล่าวแสดงขั้นตอนการท างานในภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
(ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ : 2548) 

 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเกบ็องค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นแหล่งความรู้ในองค์กร จากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็น
ได้ว่าการน าเทคโนโลยีมาช่วยในองค์กรจะช่วยในการจัดการองค์ความรู้ในองค์ กรได้ หากดูจาก
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน จะเห็นว่าการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดองค์กรจะ
อยู่ขั้นตอนที่ 5 คือการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการน าเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกและง่าย เช่นการหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารด้วยการสร้างเว็บไซต์  สร้างเว็บบอร์ดในการ
แลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 

ตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ 
1. ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
2. การสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร 
3. การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรหรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่าย
หรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้อ
อย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์
อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 

เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
5. การสร้างชุมชนสังคมเครือข่าย 
6. บล็อกหรือเว็บบอร์ดของชุมชนในองค์กร 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
(ท่ีมา: www.udru.ac.th/kmudru) 

 
บุคลากรในการจัดการความรู้ 

1. ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer: CEO)   
ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณ

เอ้ือ(ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิการบดี รองผู้อ านวยการ 
2. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer: CKO) 

คือผู้มีบทบาทในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือทิศทางของการจัดการความรู้ มี
หน้าที่คัดสรรหาคุณอ านวย เพ่ือให้คุณอ านวยมาช่วยก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกระบวนการ
ท างาน 

3. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator: KF) 
คือผู้ที่ให้ความสะดวกในการจัดการความรู้ ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยู่ที่การเป็น

นักจุดประกายความคิด และการเป็นนักเชื่อมโยง โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน(คุณกิจ) กับผู้บริหาร (คุณเอ้ือ) 
สามารถจัดการความรู้ภายในและภายนอก คุณอ านวยมีหน้าที่ดังนี้ 

3.1 จัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
3.2 จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธีท างานที่น าไปสู่

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
3.3 จัดให้มีการดูงานหรือจัดกิจกรรม เชิญเพ่ือมาช่วยเล่าเรื่อง หรือมาสาธิตการท างาน 
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3.4 จัดให้มีพ้ืนที่เสมือนส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวม ขุมความรู้ที่ได้ 
เช่น ใช้เทคโนโลยี จดหมายข่าว เว็บบล็อก เว็บไซต์ เป็นต้น 

3.5 ส่งเสริมให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) ในเรื่องที่เป็น
ความรู้ หรือเป็นหัวใจหลักขององค์กร 

3.6 เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก 
เพ่ือสร้างความคึกคัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก 

4. คุณกิจ (Knowledge Practitioner - KP) 
คือผู้ปฏิบัติงานตัวจริงของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมในการจัดการ

ความรู้ประมาณ 90-95 ของความรู้ทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความรู้  (Explicit Knowledge & Tacit 
Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

5. คุณประสาน (Network Manager) 
คือผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างข้ึน เกิดพลังความร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้
แบบทวีคูณ 
 
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

เครื่องมือที่ใช้จัดการความรู้ มีเครื่องมือที่ใช้หลายชนิด แต่ละชนิดต้องมีการประยุกต์ให้
เหมาะส าหรับแต่ละองค์กร เช่น โมเดลปลาทู โมเดลปลาตะเพียน การเล่าเรื่อง เทคนิคการแลกเปลี่ยน
ความรู้ฝังลึก วิธีสกัดความรู้จากการปฏิบัติ เครื่องมือชุดธารปัญญา วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกก าลัง
สามบวกคว้าและบันทึก ชุมชนแนวปฏิบัติ การสร้างความรู้จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การตรวจสอบ
ความรู้ในบทนี้จะยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือที่นิยมใช้กัน 

1. โมเดลปลาทู 
เครื่องมือหรือเทคนิคในการจัดการความรู้เป็นการจัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ใช้โมเดลที่คิด

โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ส าหรับท าความเข้าใจ 3 ส่วนหลักของการจัดการความรู้กับบุคคล 3 กลุ่ม 
ในการด าเนินการจัดการความรู้ดังนี้ 

หัวปลา หมายถึงเป้าหมายหลักของการด าเนินการจัดการความรู้ สะท้อน “วิสัยทัศน์ความรู้” 
หรือ หัวใจของความรู้ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้ที่ท าหน้าที่ส่งเสริม ให้เกิดหัวปลาคือคุณ
เอ้ือ (CKO) 

ตัวปลา หมายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
บุคคลส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดตัวปลา ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพคือ คุณอ านวย โดยมีผู้แสดงบทแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือคุณกิจหรือผู้ท ากิจกรรม
การจัดการความรู้ขององค์กร 

หางปลา หมายถึงขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สกัดขุม
ความรู้ออกจากกระบวนการแลกเปลี่ยนและบันทึกความรู้คือคุณกิจ โดยมีการบันทึกขุมความรู้มีคุณ
ลิขิตเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บความรู้ในแต่ละกิจกรรม 
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ภาพที่ 4. 4  แสดงโมเดลปลาทู 
ที่มา (ประพันธ์ ผาสุข, สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) 

 
2. การเล่าเรื่อง (Storytelling) 

เป้าหมายส าคัญที่สุดของการเล่าเรื่องคือการให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ปลดปล่อยความรู้ที่
ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ) ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด) และในส่วนลึกของร่างกาย 
(การปฏิบัติ) ออกมาเป็นค าพูด และหน้าตาท่าทาง การปล่อยความรู้จากการปฏิบัตินี้ ผู้ปล่อยจะอยู่ใน
ภาพจิตใต้ส านึกและจิตส านึก ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้ความช านาญการเล่าเรื่องอย่างทรงพลัง โดยการ
ก าหนดเป้าหมายใจความการสื่อสารอย่างชัดเจน เช่น การปฏิบัติงานด้านธุรการ การปฏิบัติงานด้าน      
เวชระเบียน เป็นต้น 

 
2.1 วิธีการปฏิบัติและข้ันตอนการเล่าเรื่องมีดังนี้ 

2.1.1 ก าหนด เป้าหมายประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.1.2 ก าหนดให้กลุ่มเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพ่ือให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็น

กันเอง ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระง่ายต่อการสื่อสาร 
2.1.3 ถ้าเป็นไปได้ควรจะจัดกลุ่มที่มีสมาชิกที่แตกต่างกัน เช่น คนละหน่วยงาน 

คนละเขต สังกัด 
2.1.4 เลือกตั้งประธานกลุ่มท าหน้าที่ประชุม และสรุปประเด็น เลขานุการท า

หน้าที่ขุมความรู้จดความรู้ประเด็นเป้าหมายที่พูดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
2.1.5 สมาชิกทุกคนเล่าเรื่องตามเป้าหมายก าหนด 
2.1.6 เพ่ือนสมาชิก ช่วยกันสกัดหรือถอนความรู้เพ่ือการบรรลุเป้าหมายหรือหัว

ปลา ให้เลขานุการหรือคุณลิขิต บันทึกเพ่ือง่ายต่อการแก้ไข 
2.1.7 มีคุณอ านวย ท าหน้าที่ช่วยเหลือสร้างบรรยากาศความชื่นชม คิดทางบวก 

ซักถาม หมุนเวียนกันเล่าเรื่อง 
2.1.8 การเล่าเรื่องต้องเล่าแบบให้ข้อมูลดิบ ไม่ผ่านการตีความหมายของผู้เล่าเรื่อง 
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การเล่าเรื่องจะประสบความส าเร็จมากน้อย มีปัจจัยส าคัญ 3 ประเด็น คือ ผู้เล่า ผู้ฟัง และ
บรรยากาศขณะเล่า 

 
 

ภาพที่ 4.5 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือการเล่าเรื่อง 
 

3. วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกก าลังสามบวกคว้าและบันทึก 
ได้แก่วงจรการเรียนรู้ก่อนท างาน (ร.ก.) การเรียนรู้ระหว่างท างาน (ร.ร.) และการเรียนรู้หลัง

ท างาน (ร.ล.) เป็นเสมือนวงล้อหมุนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานไปสู่ผลงาน โดยมีกระบวนการ 
“คว้า” หรือ ดูดซับ ความรู้จากภายนอกเข้ามาสู่วงจรแลกเปลี่ยนก าลังสาม เกิดความรู้ใหม่มีการจด
บันทึก ขุมความรู้จัดเป็นระบบคลังความรู้ไว้ใช้ในการปรับปรุงต่อเนื่องเป็นวงจรไม่รู้จบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 โมเดลวงจรการเรียนรู้ยกก าลังสาม บวก คว้า 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก วิจารณ์ พานิช, 2551 : 156) 

คว้าความรู ้

ร.ร. 

ร.ก. ร.ล. 

ตรวจสอบยกระดับ 

ผลงาน เป้าหมายของ
งานงาน

คว้าเอามาประยุกต์ 
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4. การเรียนรู้ก่อน เพื่อช่วยเพื่อน (Peer Assist: PA) 
การลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่สันทัด ก็น่าค้นหากัลยาณมิตรที่มีผลงานดีมาก มาช่วย

แนะน าให้ความรู้มาบรรยาย หรืออภิปรายความส าเร็จ 
4.1 เรียนรู้ระหว่าง (After Action Review: AAR) 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทั่วไปต้องสร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ เท่าเทียม 
จัดเป็นวงกลม มีคุณอ านวยด าเนินกระบวนการ และมีคุณลิขิต บันทึกขุมความรู้ที่จะเกิดขึ้นส่งให้ผู้ร่วม
ท าทุกคนภายหลัง 

4.2 เรียนรู้ภายหลัง (Retrospect) 
การเรียนรู้หลังเสร็จงานเรียกว่า “การประชุมทบทวนงาน” เป็นกิจกรรมคล้าย ARR

แต่เน้นรายละเอียดเจาะลึกเป็นพิธีการกว่า มีคุณอ านวยช่วยด าเนินการประชุม มีหัวหน้าโครงการเข้า
ประชุมด้วยเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการ จะต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นขุมความรู้
เพ่ือท างานต่อในอนาคต 

5. ชุมนุมแนวปฏิบัติ 
ชุมนุมแนวปฏิบัติ (CoP – Community of Practice) เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่

ง่ายและทรงพลังมากอีกชั้นหนึ่ง ชุมนุมแนวปฏิบัติคือรูปแบบหนึ่งของตัวปลา มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความเป็นจริงในกลุ่ม โดยมีคุณอ านวยมียุทธ์ศาสตร์การเรียนรู้จากการ
สนับสนุนของคุณเอ้ือ ท าการหาสาระโดยมีการตรวจสอบว่าตรงตามเป้าหมายองค์กรหรือหัวปลาของ
การจัดการความรู้ มีการจัดกิจกรรมเช่น ตลาดนัดชุมนุมแนวปฏิบัติที่มีเป้าหมายการประชุมเพ่ือ
ช่วยกันหาทางเพ่ิมคุณค่าของชุมชน “ทุนปัญญา” ที่มีในองค์กร จะส าเร็จตามหัวปลาขององค์กรได้
จะต้องมีคุณลิขิตช่วยกันสกัดความรู้ แล้วท าการ AAR มองเห็นลู่ทางสร้างมูลค่า 

ยุทธศาสตร์หลักของการใช้ ชุมนุมแนวปฏิบัติ เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้คือ ควร
หลีกเลี่ยงการจัดตั้งชุมชนแนวทางปฏิบัติจากค าสั่งผู้บริหาร ควรให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมชาติ จากความพร้อมใจของแกนน าและสมาชิกของชุมชนเอง หน้าที่ของทีมส่งเสริมการจัดการ
ความรู้คือการชี้ให้เห็นคุณค่าต่อองค์กร ชี้ให้เห็นลู่ทางพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามปณิธานของสมาชิก 

มีการจัดตลาดนัดความรู้เฉพาะเรื่อง และหลังจากประชุม มีการบันทึกขุมความรู้สรุป
ประเด็นของการถามหรือความสมัครใจที่จะร่วมกันก่อตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ ท าตามแผนปฏิบัติที่ก่อตั้งขึ้น 
 

ประเด็น 
.....................

...............................

...............................

.............................. 

เรื่องเล่า และค าพูด 

.....................
...............................
ทดลองวิธีการใหม่ 
.............................. 

แหล่งข้อมูล 

ประวัติ 
.....................

............................... 

.............................. 

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการบันทึกขุมความรู้ 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก วิจารณ์ พานิช, 2551) 
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บทสรุป 

         ความรู้ เกิดจากประสบการณ์ การค้นคว้าความสามารถเชิงปฏิบัติทักษะ การรับรู้
กระบวนการที่ได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะอยู่ในตัวมนุษย์ ดังนั้น การรวบรวมความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์เป็นองค์ความรู้ และมีแนวคิดมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล
และองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการการจัดการความรู้  การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ และบรรลุ
ความเป็นชุมชนการแลกเปลี่ยน ความเอ้ืออาทรกันระหว่างคนในองค์กร 

ประเภทความรู้แบ่งใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ ความรู้เด่นชัน (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือวิชาการ อยู่ในต ารา คู่มือปฏิบัติงาน  และความรู้ซ่อนเร้น 
(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวตน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมา ยาวนาน เป็น ภูมิ
ปัญญา  

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่
จะเกิดขึ้น ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งชี้ 2)การสร้างและแสวงหาความรู้  3)การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4)การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5)การเข้าถึงความรู้ 6)การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรียนรู้ 
 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้ามามีบทบาทในการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บองค์
ความรู้เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ในการองค์กร  

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการองค์กรท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก
และง่าย เช่น การหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารด้วยการสร้างเว็บไซต์ สร้าง เว็บบอร์ดในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนสังคมองค์กร เป็นต้น 

เป้าหมายของการจัดความรู้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. การสนองตอบความต้องการของลูกค้า เจ้าของกิจการ พนักงาน สังคมส่วนรวม 
2. การมีนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมด้านการผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. ขีดความสามารถขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร 
4. ประสิทธิภาพ การได้ผลผลิตที่มากกว่าการลงทุน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
เครื่องมือที่ใช้จัดการความรู้ มีเครื่องมือที่ใช้หลายชนิด แต่ละชนิดต้องมีการประยุกต์ให้

เหมาะส าหรับแต่ละองค์กรมีเครื่องมือหลายประเภท เช่น  
โมเดลปลาทู เครื่องมือหรือเทคนิคในการจัดการความรู้เป็นการจัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน

ท าความเข้าใจ 3 ส่วนหลักของการจัดการความรู้กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ หัวปลากลุ่มผู้บริหารท า
หน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตัวปลาเป็นกลุ่มมี เป้าหมายมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และหางปลากลุ่มผู้สกัดขุมความรู้ท าหน้าที่เก็บความรู้ในแต่ละกิจกรรม  
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การเล่าเรื่อง เป้าหมายส าคัญที่สุดคือการให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ปลดปล่อยความรู้ที่
ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ) ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด) และในส่วนลึกของร่างกาย 
(การปฏิบัติ) ออกมาเป็นค าพูด และหน้าตาท่าทาง การปล่อยความรู้จากการปฏิบัตินี้ ผู้ปล่อยจะอยู่
ในภาพจิตใต้ส านึกและจิตส านึก ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้ความช านาญการเล่าเรื่องอย่างทรงพลัง โดย
การก าหนดเป้าหมายใจความการสื่อสารอย่างชัดเจน 

วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกก าลังสามบวกคว้าและบันทึก วงจรการเรียนรู้ก่อนท างาน 
(ร.ก.) การเรียนรู้ระหว่างท างาน (ร.ร.) และการเรียนรู้หลังท างาน (ร.ล.) เป็นเสมือนวงล้อหมุน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานไปสู่ผลงาน โดยมีกระบวนการ “คว้า” หรือ ดูดซับ ความรู้จาก
ภายนอกเข้ามาสู่วงจรแลกเปลี่ยนก าลังสาม เกิดความรู้ใหม่มีการจดบันทึก ขุมความรู้จัดเป็นระบบ
คลังความรู้ไว้ใช้ในการปรับปรุงต่อเนื่องเป็นวงจรไม่รู้จบ 

ชุมนุมแนวปฏิบัติ เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ง่ายและทรงพลังมากอีกชั้นหนึ่งชุมนุม
แนวปฏิบัติคือรูปแบบหนึ่งของตัวปลา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความเป็นจริงในกลุ่ม 
โดยมีคุณอ านวยมียุทธ์ศาสตร์การเรียนรู้จากการสนับสนุนของคุณเอ้ือ ท าการหาสาระโดยมีการ
ตรวจสอบว่าตรงตามเป้าหมายองค์กรหรือหัวปลาของการจัดการความรู้ มีการจัดกิจกรรม 
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แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 4 
 

จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายขององค์ความรู้ 
2. อธิบายความรู้ของการจัดการองค์ความรู้ 
3. นักศึกษาคิดว่าการจัดการความรู้มีประโยชน์อะไรกับองค์กร อย่างไร 
4. ถ้าให้นักศึกษาเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้นักศึกษาจะใช้เครื่องมือใดในการจัดการ

ความรู้ เพราะเหตุใด มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
5. อธิบายกระบวนการจัดการความรู้ 
6. ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการจัดการความรู้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

เนื้อหา 
บทที่ 5 ข้อมูลและฐานข้อมูล      จ านวน 4 ชั่วโมง 

ชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 
ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล 
ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ประเภทแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล 
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft word จ านวน 2 ชั่วโมง  
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Excel จ านวน 4 ชั่วโมง  

 (เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายการจัดการกับข้อมูลได้ 
3. ผู้เรียนอธิบายความหมายของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ 
4. ผู้เรียนอธิบายข้อแตกต่างการประมวลผลข้อมูลได้ 
5. ผู้เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลได้ 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของฐานข้อมูลเพ่ือประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ 
7. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อแตกต่างของประเภทระบบฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต ์
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 5 
3. กิจกรรมที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 5 
3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน  

 



 

บทท่ี 5 

ข้อมูลและฐานข้อมูล 
 

การด าเนินงานการจัดการกับข้อมูลในปัจจุบันเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความส าคัญมาก เนื่องจาก 
วิวัฒนาการการสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้น ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร บุคคลมาก
ขึ้น มีปริมาณข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบสามารถแยกประเภท ท าการ
สืบค้นได้ง่ายและตรงต่อความต้องการผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กร การน าข้อมูลที่ใช้มา
จัดเก็บลงฐานข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลต้องมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มี
กระบวนการจัดการ รูปแบบกระบวนการท างานลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน 
 

ชนดิข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 
1. ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่สนใจรวบรวม โดยใช้กระบวนการเครื่องมือในการจัดเก็บ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ข้อมูลเฉพาะ เป็นการรวมข้อมูลที่มีลักษณะ ตัวเลข หรืออักษร ที่มีรูปแบบ
เฉพาะเจาะจง มีการควบคุมลักษณะการบันทึกข้อมูล เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตร
ประชาชน ทะเบียนการค้า เลขที่ ISBN เป็นต้น 

1.2 ข้อความ  เป็นข้อมูลที่จัดเก็บอักษร ตัวเลข อักขระอ่ืน ๆ เช่น การบันทึกข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ชื่อสถานที่ เป็นต้น 

1.3 รูปภาพ เป็นการข้อมูลรูปภาพชนิดต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพสถานที่ ภาพบุคลากร 
ลูกค้า สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น 

1.4 เสียง เป็นข้อมูลรูปแบบเสียง ข้อความเสียง 
1.5 ภาพเคลื่อนไหว เป็นการถ่ายวิดีโอที่รวมทั้งภาพและเสียงไว้ด้วยกัน เช่นการประชุม

ทางไกล เป็นต้น 
การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมตัวอักษร คอมพิวเตอร์สามารถ

น าไปประมวลผลค านวณได้มีสองชนิดคือข้อมูลที่ค านวณได้ เช่น ตัวเลข และข้อมูลที่ไม่สามารถ
ค านวณได้ เช่น บ้านเลขท่ี หมายเลขทะเบียนการค้า หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
 

2. โครงสร้างข้อมูล 
คอมพิวเตอร์จะสามารถอ่านข้อมูลในรูปแบบภาษาเครื่องหรือเลขฐานสองประกอบไปด้วย

ตัวเลข สองตัวคือ 0 และ 1 โดยจะมีการแปลข้อมูลจากโปรแกรมหรือภาษาเครื่อง โดยมีโครงสร้างข้อมูล
ดังนี้ 

2.1 ตัวอักขระ (Character) คืออักขระตัวอักษร a-z, ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ 
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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2.2 เขตข้อมูล (Field) เป็นหน่วยข้อมูลที่เก็บข้อมูลหนึ่งเรื่อง หนึ่งสิ่ง หนึ่งชื่อ เช่นชื่อ
นักศึกษา ชื่อพนักงาน วันเกิด เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1 เขตข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลอักขระตัวเลขจ านวนเต็มบวก ลบ ทศนิยม ที่
น าไปค านวณได้ เช่น จ านวนสินค้า ราคาสินค้า จ านวนบุคลากร เป็นต้น 

2.2.2 เขตข้อมูลตัวอักษร เป็นข้อมูลอักขระที่เป็นตัวอักษร อักขระตัวอักษร a-z,   
ก-ฮ, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ เช่นชื่อนักศึกษา ชื่อพนักงาน เป็นต้น 

2.2.3 เขตข้อมูลอักขระ เป็นข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ ตัวเลขปน
อักษร เช่น บ้านเลขท่ี รหัสสินค้า เลขทะเบียนหนังสือ 

2.3 ระเบียน (Record) เป็นกลุ่มเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 1 ระเบียน เช่น ข้อมูล
พนักงานหนึ่งคน ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาหนึ่งคน เป็นต้น 

2.4 แฟ้ม (File) คือกลุ่มระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่นแฟ้มข้อมูลพนักงาน 
แฟ้มข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น 

2.5 ฐานข้อมูล (Database) คือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์น ามารวมกันไว้ เช่น 
ฐานข้อมูลทะเบียน ฐานข้อมูลประชากร ฐานข้อมูลหนังสือ เป็นต้น 

จากความหมายข้างต้นโครงสร้างข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เริ่มจากอักขระคือตัวอักษร
แต่ละตัวอักษร เมื่อตัวอักขระรวมกันเป็นค าหนึ่งค าก็จะเป็นโครงสร้างเขตข้อมูล เช่น ล าดับ รหัสนักศึกษา 
เป็นต้น เมื่อรวมหลายเขตข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งระเบียนหรือหนึ่งเรื่อง  เช่น ล าดับที่ 1 รหัสนักศึกษา 
55202490011 ชื่อศศิ ปัญญาดี ที่อยู่กรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดห้าคนรวมกัน
เป็นหนึ่งแฟ้มหรือหนึ่งตาราง ดังภาพที่ 5.1 และจากแฟ้มหลายๆ แฟ้มหลายตารางถูกรวบรวมด้วย
ความสัมพันธ์จะเป็นหนึ่งฐานข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลรายวิชา รวมกันจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลการลงทะเบียน ดังภาพที่ 5.2  

เขตข้อมูล (Field)  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ คณะ 

1 55202490011 ศศิ  ปัญญาด ี กรุงเทพฯ มนุษยศาสตร์ 

2 4730279017 อภิชาติ  รักเรียน สมุทรปราการ วิทยาศาสตร์ 

3 56100781461 จุฑามาศ  จงดี นนทบุรี วิทยาการจัดการ 

4 56205663879 กาญจนา กลา้หาญ สุพรรณบุรี เทคโนโลยี 

5 55104640984 ศักดิ์สิทธิ์ นิยมไทย นครปฐม ครุศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงโครงสร้างข้อมูลแฟ้มข้อมูลนักศึกษา 
 
 

ระเบียน
(Record) 
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ข้อมูลอาจารย์ 

   
 

    
    
 ข้อมูลนักศึกษา  
    
    
    
    

   
ข้อมูลรายวิชา 

   
 

  

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล 
การจัดการกับข้อมูลเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปประมวลผล

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการจัดการกับข้อมูล 14 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition)  

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลดิบมาใช้ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดน้ าฝนที่
เก็บข้อมูลว่าแต่ละวันมีฝนตกมากเท่าใด ต ารวจน าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับมาสอบปากค าบันทึกลงไว้ใน
กระดาษเป็นบันทึกประจ าวัน พนักงานสารบรรณบันทึกว่า ได้รับหนังสือจากหน่วยงานใด เวลาใด 
การเก็บข้อมูลนั้นเป็นกิจกรรมแรกของกรรมวิธีข้อมูลและเป็นงานที่ต้องให้ความสนใจมาก เพราะอาจ
เกิดความผิดพลาดในการจดบันทึกได้ ถ้าไม่เขียนตัวบรรจง หรือท างานอย่างลวกๆ เราควรทราบด้วย
ว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ จะพยายามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อัตโนมัติมาเก็บข้อมูลมากขึ้น 
เพราะช่วยให้เก็บข้อมูลได้ถูกต้อง โดยใช้เวลาน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น การใช้รหัสแท่งก็เป็นการท าให้
สามารถเก็บข้อมูลเข้าเครื่องได้โดยอัตโนมัติ 

2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry)  
เป็นกิจกรรมในการน าข้อมูลที่เก็บมาได้แล้วมาบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใช้แป้นพิมพ์ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถบันทึกข้อมูลเชิงจ านวน
และข้อมูลอักขระได้อย่างสะดวก การใช้กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องวีดีทัศน์ ก็ท าให้บันทึกภาพบุคลากรได้ 
และการใช้เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer) ช่วยให้เราอ่านภาพพิกัดของแผนที่เก็บไว้ในเครื่องได้ 

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Edit)  
ข้อมูลที่บันทึกไว้อาจจะผิดพลาดได้ เช่น   พนักงานอาจอ่านเลข  1 เป็นเลข  7 แล้วบันทึก

ไปตามที่อ่าน ซึ่งจะท าให้ข้อมูลผิดไปจากความจริง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล หลังจากการบันทึกแล้ว การตรวจสอบนี้มี 2 แบบ คือ  

 

ภาพที่ 5.2 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลลงทะเบียน 
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3.1 การทวนสอบ (Verification) เป็นการตรวจว่าข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นตรงกับข้อมูลที่
ปรากฏบนเอกสาร ต้นฉบับข้อมูลหรือไม่ 

3.2 ความสมเหตุสมผล (Validation) เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือ
ใช้ได้หรือไม่ เช่น ถ้าใช้รหัสเพศของบุคลากรเพียงสองคือ M กับ F ก็ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลในช่อง
รหัสเพศต้องไม่เป็นช่องว่าง หรือมีคนใส่รหัสว่า G หรือไม่ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ตรวจว่าไม่มีวันที่ 
30/2/94 เพราะเดือนกุมภาพันธ์ ย่อมไม่มีวันที่ 30 เป็นต้น 

4. การจัดแฟ้มข้อมูล (Filing)  
ถ้าหากเป็นข้อมูลเอกสาร กิจกรรมนี้ ก็คือ การเก็บเอกสารลงในแฟ้มให้ถูกท่ีถูกต าแหน่ง 

ในระบบคอมพิวเตอร์นี้เช่นกันการเก็บบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะแยกเก็บเป็นแฟ้ม
ต่างๆ ตามเรื่องที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะเดียวกันแฟ้มนั้นๆ ก็จะต้องจัดในลักษณะที่สามารถค้นหาข้อมูลได้
โดยสะดวก ยกตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ธรรมดานั้น จัดเรียงชื่อผู้เช่าโทรศัพท์ตามล าดับอักษรชื่อต้น 
เมื่อเราต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของเพ่ือนเรา ก็เพียงแต่พลิกหาหมวดอักษรไล่ดูรายชื่อจนพบ
แล้วก็ไล่ดูนามสกุลต่อ รวมแล้วก็ไม่เสียเวลาเท่าใด แต่ถ้าหากองค์การโทรศัพท์เกิดเปลี่ยนมาท าสมุด
โทรศัพท์แบบนี้คงจะท าไม่ได้เลย เพราะจะต้องไล่ดูชื่อคนนับล้านคนทีเดียว ด้วยเหตุนี้ การจัดแฟ้มข้อมูล
ของคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหลักการและวิธีการที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

5. การประมวลผล (Data Processing) 
การเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  ก็เพ่ือจะน ามาใช้ในการประมวลผล

ให้เกิดเป็นรายงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้และผู้บริการต้องการ การประมวลผลนั้นจะกระท าโดยโปรแกรม ซึ่ง
เราจะต้องจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว การประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะการประมวลผลใน
ปัจจุบัน ได้แบ่งเป็น 2 วิธี  คือการประมวลผลแบบทันที (Online Processing) หรือ (Real-time 
Processing) และการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) หรือ (Transaction Processing)  

5.1 การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing)  
เป็นการประมวลผลที่มีการปรับปรุงข้อมูลจากรายการเปลี่ยนแปลงที่มีแฟ้มข้อมูล

หลักทันที และแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ทราบทันทีเมื่อมีการด าเนินการหรือมีเปลี่ยนแปลง เช่นการถอน
เงินจากตู้เอทีเอ็ม การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ การประมวลผลแบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานโต้ตอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ประสิทธิภาพอีกด้วย 

5.2 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)  
การประมวลผลแบบนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงท าการ

ประมวลผลในคราวเดียวเพ่ือปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหลักให้เป็นปัจจุบัน การประมวลผลแบบนี้
เหมาะส าหรับงานที่ไม่ต้องการข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา 

6. การสอบถามและค้นคืนข้อมูล (Data Query and Data Retrieval)  
ในบางครั้งเราจัดเก็บข้อมูลเอาไว้เพ่ือสอบถามหรือค้นหาข้อมูลมาใช้งานตามใจชอบ 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราต้องการนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ในตอนเช้าวันที่ 15 เราอาจ
ขอให้พนักงานขายบัตรโดยสารของบริษัทการบินไทยค้นได้ว่าเที่ยวบินที่ต้องการนั้นมีผู้จองที่นั่งไว้เต็ม
แล้วหรือยัง การสอบถามยอดเงินในบัญชีผ่านระบบ ATM หรือแม้แต่การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทาง
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บริการ 13 ก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกัน ปัจจุบันนี้มีผู้พัฒนาภาษาส าหรับสอบถามข้อมูลที่
สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ภาษานั้นมีชื่อว่า SQL ซึ่งย่อมาจาก Structured Query Language ผู้บริหาร
สามารถเรียนรู้ได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก 

7. การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update)  
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลจะเป็นประโยชน์   ถ้าหากถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การ

ปรับนี้จะท าบ่อยครั้งแค่ไหนก็สุดแท้แต่ความจ าเป็น เช่น การปรับแฟ้มข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันนั้น
ปกติจะกระท าเพียงเดือนละครั้ง คือ ก่อนหน้าน าข้อมูลไปใช้ในการคิดบัญชีเงินเดือนก็น่าจะเพียงพอแล้ว 
แต่การปรับแฟ้มบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามธนาคารต่างๆ นั้นจะต้องท าทันทีหรือจะต้องมีวิธีการที่บอก
ให้คอมพิวเตอร์รู้ได้ทันทีว่า ตัวเลขในบัญชีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

8. การจัดท ารายงาน (Reporting)  
เป้าหมายของการประมวลผลก็คือ การจัดท ารายงานเพ่ือส่ งให้แก่ผู้ใช้และผู้บริการ 

รายงานแบบต่างๆ มักเป็นตารางตัวเลขที่มีรายละเอียดมากท าให้อ่านและท าความเข้าใจได้ยาก บางที
ผู้ใช้รายงานอาจมองข้ามความส าคัญของตัวเลขบางรายการไปได้โดยง่าย ดังนั้นปัจจุบันนี้จึงนิยม
เปลี่ยนไปจัดท ารายงานในลักษณะเป็นกราฟแบบต่างๆ มากขึ้นท าให้ผู้บริหารสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติใน
การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์พอที่จะแก้ไขเรื่องนั้นๆ ได้ 

9. การท าส าเนา (Duplication)  
เป็นการน ารายงานมาถ่ายเอกสารท าส าเนาเพ่ิมเติมหรืออาจใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงาน 

รวมไปถึงการน าแฟ้มข้อมูลมาท าส าเนาเพ่ือส่งไปให้หน่วยงานอ่ืนใช้ด้วย 
10. การส ารองข้อมูล (Backup)  

เป็นการน าส าเนาแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น เทปแม่เหล็ก หรือจาน
แม่เหล็ก แล้วน าสื่อนั้นไปแยกเก็บไว้ต่างหาก เพ่ือส ารองไว้ใช้ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลเดิ มในระบบ
คอมพิวเตอร์มีอันถูกท าลายหรือสูญหายไปด้วยประการใดก็ตาม การส ารองข้อมูลนั้นเป็นเรื่องส าคัญมาก
เพียงใด อาจจะลองคิดดูได้ไม่ยาก นั่นคือ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากแฟ้มข้อมูลเงินฝากของธนาคารที่เราฝาก
เงินไว้มีอันถูกไฟไหม้ไปจนหมด และไม่มีแฟ้มข้อมูลส ารองอ่ืนใดเหลืออยู่เลย ในฐานะผู้บริหารเราจะต้อง
คอยดูแลให้มีการส ารองข้อมูลของหน่วยงานของเราอยู่เสมอ ถ้าเป็นข้อมูลส าคัญมาก ควรส ารองทุกวัน
หลังเสร็จงานประจ า แต่ถ้าเป็นข้อมูลอ่ืนอาจส ารองทุกสัปดาห์ก็ได้ 

11. การกู้ข้อมูล (Data Recovery)  
เป็นงานที่จะต้องท าเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกท าลาย และเราต้องน าข้อมูลส ารองกลับมาใช้

ใหม่วิธีการก็คือจะต้องบรรจุข้อมูลที่ส ารองไว้ลงในจานแม่เหล็กของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมกันนั้น
ก็จะต้องปรับปรุงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เปลี่ยนไป นับตั้งแต่เมื่อได้ส ารองข้อมูลครั้งสุดท้ายเอาไว้ การกู้ข้อมูล
นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและสมควรฝึกฝนเอาไว้ให้ช านาญ 

12. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)  
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง   เช่น การส่งข้อมูลดิบ

จากจุดที่บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะอยู่คนละจังหวัดไปเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่กรุงเทพฯ หรือการ
ส่งรายงานที่ประมวลผลท่ีกรุงเทพฯ ไปให้ผู้ใช้ที่อยู่จังหวัดอ่ืนๆ การส่งข้อมูลนี้อาจกระท าได้โดยการส่ง
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แผ่นดิสก์เก็ตที่ใช้บันทึกข้อมูลไปทางไปรษณีย์ หรือส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนกลางกับของผู้ใช้ที่อยู่จังหวัดอ่ืน 

13. การท าลายข้อมูล (Data Scraping)  
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าลายข้อมูล ที่ไม่มีความจ าเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้แล้ว ใน

กรณีของเอกสารเราอาจท าลายได้โดยใช้เครื่องท าลายเอกสาร ส่วนในกรณีของสื่อบันทึกคอมพิวเตอร์ 
เราอาจจะใช้วิธีต่างๆ ได้หลายวิธี เช่น ถ้าเป็นจานแม่เหล็กเราอาจสั่งให้ คอมพิวเตอร์จัดเนื้อที่ใหม่ 
(Format) หรือถ้าเป็นเทปแม่เหล็ก เราอาจน าเทปนั้นไปบันทึกทับก็ได ้

14. การจัดการไฟล์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดไฟล์ เพ่ือจัดหาวิธีในการดึงข้อมูลจากไฟล์เพ่ือน ามาประมวลผล

อ านวยความสะดวกในการสร้างไฟล์และการบ ารุงรักษาไฟล์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดบันทึกข้อมูล 
 

ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่แยกกันจัดเก็บ มีการจัดเก็บกระจายกันท าให้มีข้อมูลต่าง ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน พบปัญหาระบบแฟ้มข้อมูลดังนี้ 
1. ความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) 

ปัญหาความซ้ าซ้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน
ถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มเดียวกันมากกว่าหนึ่งท าให้เสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บ เช่น ชื่อพนักงานในบริษัทฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายถูกบันทึกชื่อเดียวกันสองที่ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กับฝ่ายโสตทัศน์
วัสดุ 

2. ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Data Inconsistency) 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บซ้ าซ้อนมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ท าให้ข้อมูลชุดเดียวกันต่างกันได้ 

เช่น อรอนงค์ที่อยู่อุดรธานี และย้ายที่อยู่เป็นขอนแก่น ซึ่งอรอนงค์เป็นพนักงานฝ่ายขายก็ปรับปรุง
ข้อมูลที่ฝ่ายขาย โดยไม่ไปแจ้งกับฝ่ายบุคคลของบริษัทท าให้บริษัทมีข้อมูลที่อยู่ เดิมท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นไม่ทราบว่าที่อยู่ใดถูกต้อง 

3. ความไม่สัมพันธ์กันของข้อมูล (Data Anomaly) 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแฟ้ม เมื่อการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากแฟ้ม 

การเพ่ิม การลบ การแก้ไข ต้องท าให้ครบทุกแฟ้มข้อมูลท าให้เกิดข้อผิดพลาดไม่สัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลที่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน (Modification Anomaly) 
3.2 การเพ่ิมข้อมูลที่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน (Insertion Anomaly) 
3.3 การลบที่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน (Deletion Anomaly) 
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ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลหมายถึง กลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันถูกรวบรวมมาไว้ด้วยกัน เพ่ือใช้งาน

ระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลรายการสินค้า ฐานข้อมูลทะเบียนรถ เป็นต้น จากภาพที่ 5.3 แสดงให้
เห็นตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนที่มีแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งหมด 4 
แฟ้มข้อมูล ดังภาพที่ 5.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 แฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูล 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
ในการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจะมีกระบวนการในการท างาน ที่มี

ความซับซ้อน ข้อมูลมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ผู้ใช้งานมีความต้องการก าหนดสิทธิและมีความต้องการ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการ
ด าเนินงานในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลท าหน้าที่โต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถบริหาร
จัดการลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เช่น Oracle, MSSQL, PostgreSQL ,Mysql เป็นต้น 
ดังภาพที่ 5.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 แสดงรูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียน 

แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลรายวิชา 

แฟ้มข้อมูลอาจารย์ แฟ้มข้อมูลคณะ 

ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียน 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System) 
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1. หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
1.1 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดหรือสร้างฐานข้อมูลเพ่ือก าหนดโครงสร้างข้อมูล 

ชนิดข้อมูลรวมทั้งการอนุญาตให้ข้อมูลที่ก าหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานข้อมูลได้ ซึ่งในส่วนนี้
เรียกว่า DDL (Data Definition Language) 

1.2 อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเพ่ิม ปรับปรุง ลบ และเรียกใช้ ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลได้ ซึ่งในส่วนนี้เรียกกว่า DML (Data Manipulation Language) 

1.3 สามารถท าการควบคุมในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
1.3.1 ความปลอดภัยของระบบ (Security System) โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง

ข้อมูลในฐานข้อมูล จะไม่สามารถเข้ามาใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
1.3.2 ความคงสภาพของระบบ (Integrity System) ท าให้เกิดความถูกต้องตรงกัน

ในการจัดเก็บข้อมูล 
1.3.3 มีระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน  (Concurrency Control 

System) คือสามารถแชร์ข้อมูลเ พ่ือบริการในการเข้าถึงข้อมูลพร้อม ๆ กันจากผู้ ใช้งานใน
ขณะเดียวกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูล 

1.3.4 การกู้คืนระบบ (Recovery Control System) สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้
ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เกิดความเสียหาย 

1.3.5 การเข้าถึงรายการต่างๆ (User-Accessible Catalog) ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
รายการหรือรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 

2. ประโยชน์การใช้ฐานข้อมูล 
2.1 สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลซ้ าซ้อน    

จึงลดปัญหาการเก็บข้อมูลตัวเดียวกัน และควบคุมการคงสภาพของข้อมูลที่เก็บไว้ที่เดียวกันได้โดยมี
กฎในการควบคุมการบันทึกข้อมูลไม่ให้เกิดข้อความผิดพลาดขึ้น   

2.2 สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เช่น การก าหนดการป้อนข้อมูล    
วันเดือนปี หรือ เดือนปีวัน หรือ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เป็นต้น 

2.3 สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลฐานข้อมูล สามารถที่จะก าหนดสิทธิ
ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละคนในระดับต่างๆ กันตามความส าคัญและความเหมาะสมได้ 

2.4 สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ 
2.5 ข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลสามารถน าเสนอได้ง่าย 
2.6 ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมในการเรียกใช้ฐานข้อมูล 
2.7 สามารถควบคุมการใช้งานการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน 
2.8 ท าให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถแก้ไขโครงสร้างการจัดเก็บและวิธีการ

เรียกใช้ข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรม ไม่ยุ่งยากและไม่มีข้อจ ากัดมากเหมือนในระบบ
การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล 
 
 
  



 
123 ข้อมูลและฐานข้อมูล 

3. ข้อเสียการใช้ฐานข้อมูล 
3.1 การท างานมีความซับซ้อนมากขึ้น หากต้องการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต้องมี

ผู้พัฒนา และออกแบบฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ 
3.2 ผู้ใช้งานฐานข้อมูลจ าเป็นต้องได้รับการฝึกสอนการใช้ฐานข้อมูล จึงจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการท างานส่วนนี้ 
3.3 การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เดียวกัน หากฐานข้อมูล

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จะท าให้ข้อมูลสูญเสียได้ การท างานระบบฐานข้อมูลข้อนี้จะต้องมี
การส ารองข้อมูลตามแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงในข้อนี้ 

3.4 การใช้งานฐานข้อมูลจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการพัฒนา เช่นค่าผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

4. ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relationship) หัวใจส าคัญในการออกแบบฐานข้อมูลที่มี

โครงสร้างเชิงสัมพันธ์หรือ Relational Database คือการออกแบบตารางเพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มต่างๆ 
โดยจะต้องสามารถก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางจะมีด้วยกัน 3 ลักษณะคือ 

4.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One)  
ความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้หนึ่งมี

ความสัมพันธ์กับสมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้หนึ่ง ตัวอย่าง ถ้าสมมติว่าบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง
ได้ก าหนดว่า ลูกค้าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ในราคาพิเศษได้เพียงหนึ่งคันเท่านั้น  

4.2 ความสัมพันธ์แบบแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many)    
ความสัมพันธ์รูปแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตี้หนึ่ง  มี

ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีกเอนติตี้หนึ่ง ตัวอย่างเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนจะเป็นที่
ปรึกษานักศึกษาได้หลายคนแต่นักศึกษาหนึ่งคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงคนเดียวหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับแผนก พนักงานหนึ่งคนจะสังกัดแผนกได้เพียงหนึ่งแผนกแต่แผนก 
แต่ละแผนกจะสามารถมีพนักงานสังกัดอยู่ได้มากกว่าหนึ่งคน   

4.3 ความสัมพันธ์แบบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many) 
ความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกรายการในเอนติตี้หนึ่ งมี

ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีกเอนติตี้หนึ่ง เช่น นักศึกษาแต่ละคนจะสามารถลงทะเบียน
เรียนได้หลายวิชาและวิชาแต่ละวิชาก็จะสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าหนึ่งคนข้ึนไป  
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ประเภทของแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล 
การออกแบบการใช้งานระบบฐานข้อมูลแต่ละองค์กรประกอบไปด้วยผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

บุคลากร ซึ่งในการออกแบบระบบฐานข้อมูลในแต่ละองค์กรจะต้องศึกษาความต้องการ รูปแบบลักษณะ
การท างานของแต่ละองค์กร ปัจจุบันมีประเภทของแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล 5 แบบดังนี้ 

1. แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database Model)  
เป็นการท างานคล้ายโครงสร้างของต้นไม้ มีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

จากบนลงล่าง โดยบนสุดจะเรียกว่าโหนด (Root Node) และล าดับต่อมาจะเรียกว่าโหนดลูก (Child 
Node) โหนดบนจะเรียกโหนดลูกแต่ละชั้น สามารถเรียกได้มากกว่า 1 โหนดการท างานฐานข้อมูล
แบบล าดับชั้นจะเห็นว่ามีโหนดเป็นหลักการเรียกใช้จะไม่คล่องตัวใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูลและ
การเข้าถึงโหนด การแสดงข้อมูลต้องเริ่มจากโหนดเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
ดังภาพที่ 5.5 
 

 
 

ภาพที่ 5.5 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
2. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Model)  

ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายเป็นการท างานที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม โครงสร้างหลัก
เหมือนการท างานแบบล าดับชั้น แต่ต่างกันที่สามารถมีโหนดหลักได้มากกว่าหนึ่งโหนด และโหนด
หลักก็สามารถมีโหนดลูกมากกว่าหนึ่งโหนดเช่นกัน การท างานฐานข้อมูลแบบนี้จะต้องมีการจัดเก็บ
พ้ืนที่เพ่ือหาต าแหน่งความสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ท าให้ยุ่งยากหากมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ข้อมูล 
ความสัมพันธ์ที่สร้างเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม ดังภาพที่ 5.6 

ผู้จัดการ

หวัหนา้ฝ่ายขาย

พนกังาน

หวัหนา้ฝ่ายตลาด

พนกังาน

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี

พนกังาน
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ภาพที่ 5.6 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
3. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)  

ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เป็นที่นิยมมากที่สุด เป็นการแสดงข้อมูลเข้าใจง่าย การแสดง
ข้อมูลฐานข้อมูลแบบนี้จะแสดงเป็นแบบตาราง 2 มิติ แนวนอนและแนวตั้ง สามารถรองรับ
ความสัมพันธ์แบบได้ท้ังหนึ่งกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม 

มีการก าหนดค่าในแต่ละเขตข้อมูลหรือที่เรียกกว่า คีย์หลัก คีย์รอง คีย์อ้างอิง เป็นต้น  
เขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลจะก าหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างตารางฐานข้อมูล
จะต้องมีกระบวนการ ดังภาพที ่5.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.7 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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รหัสพนักงาน ชื่อ รหัสแผนก 
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4. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Model)  
ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุเป็นแนวคิดแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Program : OOP)  

มีแนวคิดให้มองทุกสิ่งทุกวัตถุโดยแต่ละวัตถุเป็นแหล่งรวมข้อมูลและปฏิบัติงาน มีคลาสเป็นตัวก าหนด
คุณสมบัติรายละเอียดวัตถุ การเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีการตอบรับกับเมธอดในวัตถุนั้นว่าจะอนุญาตให้
ใช้ได้หรือไม่ สามารถเก็บข้อมูลความซับซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วิดีโอได้ ดังภาพที่ 5.8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.8 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์เชิงวัตถุ 
(ที่มา: โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2546 : 62) 

5. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน (Multidimensional Database Model)  
ฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน แบบนี้ใช้งานกับคลังข้อมูลจะมีการน าเสนอข้อมูลท าให้วิว

ข้อมูลแบบสองทางเพ่ือให้สามารถเห็นปัญหาในธุรกิจ และสร้างวิธีการแก้ไขปัญหา ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องการใช้ เช่น การน าข้อมูลผลิตภัณฑ์กับข้อมูลพ้ืนที่การขายมาประมวลผลแบ่งข้อมูลออก
เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ เพ่ือวิเคราะห์การสั่งซื้อ เป็นต้น ดังภาพที่ 5.9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.9 แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบติไดเมนชัน 
(ที่มา: โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2546 : 62) 
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การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
1. คลังข้อมูล (Data Warehouse) 

เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตามงานและความต้องการของ
องค์กร ท าให้การสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กัน ในฐานข้อมูลอีกหนึ่งฐานข้อมูล
เมื่อผู้ใช้มีความต้องการค้นหาหรือสอบถามข้อมูล ก็ต้องมีการประมวลผลเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ จะใช้งาน
เฉพาะด้านจึงเป็นที่มาของคลังข้อมูล 

คลังข้อมูลคือ ฐานข้อมูลที่ได้มีกระบวนการสกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ืน ที่มีโครงสร้าง
แตกต่าง หรือมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
สนับสนุนการบริหารขององค์กรต่อไป จากภาพที่ 5.10 แสดงให้เห็นการเรียกใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ที่มี
หน้าที่ในการท างานหลายลักษณะ จึงได้ใช้การบริหารจัดการคลังข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ช่วยในการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.10  แสดงความสัมพันธ์ของคลังข้อมูลและดาต้ามาร์ทจากการเรียกใช้คลังข้อมูล 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
1.1 ประโยชน์ของคลังข้อมูล 

1.1.1 ช่วยเพ่ิมความรู้ให้กับผู้บริหาร เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บในคลังข้อมูลเป็นข้อมูล
ที่มาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้น คลังข้อมูลจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
บริหารน าข้อมูลที่มีวิเคราะห์ความต้องการในการด าเนินมากข้ึน 

1.1.2 ช่วยเพ่ิมศักยภาพในด้านการแข่งขันกับองค์การ การที่องค์การมีข้อมูลที่หลากหลาย
และมาจากแหล่งที่มาต่าง ๆท าให้องค์การสามารถทราบถึงสถานภาพในการด าเนินธุรกิจของตนเองและ
ของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหรือก าหนดกลยุทธ์กับแข่งขันให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคลังข้อมูลจึงช่วยให้องค์การสามารถเพ่ิมศักยภาพด้านการ
แข่งขันได้ 

1.1.3 ช่วยเพ่ิมความสามารถและศักยภาพด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ถูกรวบรวมและจัดเก็บในคลังข้อมูล ซึ่งน ามาวิเคราะห์สภาพให้บริการแต่ละช่วงเวลาได้ 

คลังข้อมูล 

ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายผลิต 
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1.1.4 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารขององค์การ การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเสมอ การสร้างคลังข้อมูลช่วยให้ การ
บริหารงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

1.1.5 ท าให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้น ไม่
เพียงแต่การตัดสินใจเท่านั้นที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล แต่การด าเนินงานใดๆ ขององค์การล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้น ดังนั้นการสร้างคลังข้อมูลจึงช่วยสนับสนุนในการด าเนินงานขององค์การเป็นไป
อย่างราบรื่นและเกิดความคล่องตัว 

1.1.6 เพ่ิมผลผลิตให้กับพนักงานที่ต้องการใช้ความรู้ การใช้คลังข้อมูลจะช่วยเพ่ิมผลผลิต
ให้กับพนักงานที่ต้องท างานโดยใช้ความรู้ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานดังกล่าวสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น
ต้องการปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 

2. ดาต้ามาร์ท (Data Mart) 
ดาต้ามาร์ทคือการจัดเก็บข้อมูลและแบ่งส่วนจัดเก็บเป็นส่วนย่อยๆ จากการดูหน้าที่

หน่วยงานย่อยขององค์กร เช่น หน้าที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายการขาย แต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่หลัก
แตกต่างกันท าให้ต้องมีการส าเนาข้อมูลบางส่วนมาจัดเก็บเพ่ือใช้ในการประมวลผลสกัดข้อมูลดาต้า
มาร์ทสามารถพัฒนาให้ค้นหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมกับปัญหา บางหน่วยงานจึงท าการ
สร้างดาต้ามาร์ทเป็นงานเฉพาะและพัฒนาเชื่อมโยงไปเป็นดาต้าแวร์เฮาส์ในล าดับต่อไป 

 
3. เหมืองข้อมูล (Data Mining) 

เหมืองข้อมูลคือซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของ
การบริหารในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแยกประเภท จ าแนกรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือคลังข้อมูล และน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจธุรกิจจะสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคบางประการเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ จ าแนกและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นจากคลังข้อมูล ท าให้ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมี
มาก่อนจนกลายเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Discovery) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้อาจรวมถึงกฎ (Rules) บางอย่างเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจ และประเมินผลลัพธ์การตัดสินใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลงัข้อมลู สกัด/วิเคราะห/์ 
แยกประเภท/พยากรณ ์ เหมืองข้อมลู 

 ภาพที่ 5.11 แสดงการท างานระหว่างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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4. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System) 
การท างานระบบการจัดการข้อมูลจะท าการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะออกแบบระบบฐานข้อมูล

แต่ละหน่วยงานจะต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐานการท างานขององค์กร เช่น องค์กรที่มีส านักงาน
เพียงจุดเดียวแต่มีฝ่ายการท างานแต่ละฝ่ายก็จะใช้ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง แต่หากเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่มีสาขาย่อยต่างสถานที่ท างานการออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจายเพ่ือความสะดวกและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูล แต่ต้องมีการออกแบบการท างานของฐานข้อมูลมีกระบวนการ
จัดการที่ท าให้เสมือนใช้ฐานข้อมูลเดียวกันองค์กรที่ใช้งานในปัจจุบัน ในการท างานฐานข้อมูลแบบ
กระจายก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่เรียกว่าระบบการจัดการฐานข้อมูล
แบบกระจาย (Distributed Database Management System : DDBMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.12 แสดงการท างานของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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บทสรุป 

การท างานในยุคที่มีการใช้กระดาษลดลง มีเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ท าให้ในการด าเนินงานมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ท าให้มีปริมาณข้อมูลที่
เพ่ิมมากขึ้นเกิดปัญหาการสืบค้นข้อมูลที่ต้องใช้เวลาในการสืบค้น ดังนั้น หากองค์กรมีกระบวนการ         
การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์กับองค์กรสูงสุด 

โครงสร้างข้อมูล คือรายละเอียดรูปแบบของข้อมูลมีส่วนประกอบโครงสร้างข้อมูลจาก
หน่วยตัวอักขระที่จัดเป็นเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์ จัดเก็บรวมกันเป็นเขตข้อมูลที่รวมค าหนึ่ง เมื่อ
รวมค าหรือหนึ่งเรื่องหนึ่งสิ่งรวมกันเป็นข้อมูลหนึ่งบรรทัดหนึ่งระเบียน ข้อมูลหลายๆระเบียนจะ
รวมกันเป็นหนึ่งแฟ้ม หลายแฟ้มจะรวมกันเป็นหนึ่งฐานข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือการประมวลผลแบบทันทีเป็นการปรับปรุงข้อมูล
และบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทันที และการประมาณแบบกลุ่มเป็นการประมวลผลโดยการ
รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนจึงประมวลผลภายหลัง 

จากปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่มีความสอดคล้อง 
และไม่มีความสัมพันธ์กันจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้น าระบบฐานข้อมูลมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน 

ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ในการน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน เช่น ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในข้อมูลชุดเดียวกันท าให้ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ไม่ขัดแย้ง สามารถควบคุมความคงสภาพของข้อมูลจากการควบคุมข้อมูลในการบันทึกและมี
มาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้ข้อมูลพร้อมกันได้ ก าหนดการรักษาความปลอดภัยกับฐานข้อมูล ท า
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

ประเภทแบบจ าลองของระบบฐานข้อมูล การออกแบบการใช้งานระบบฐานข้อมูลแต่ละ
องค์กรประกอบไปด้วยผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในการพัฒนา จึงท าให้การใช้งานแต่ละ
องค์กรมีการใช้งานหลากหลายประเภทดังนี้ 

1. แบบจ าลองระบบฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database Model)  
2. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database Model)  
3. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)  
4. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Model)  
5. แบบจ าลองฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชัน (Multidimensional Database Model)  
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันมีดังนี้ 
1. คลังข้อมูล (Data Warehouse) 
2. ดาต้ามาร์ท (Data Mart) 
3. เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
4. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System) 
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แบบฝึกหัดประจ าบทที่ 5 
 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลแต่ละชนิด 
2. อธิบายความหมายของชนิดข้อมูลแต่ละชนิด 
3. องค์กรแต่ละองค์กรจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้ฐานข้อมูล 
4. อธิบายความหมายของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์มีกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง 
5. อธิบายความหมายและข้อแตกต่างของคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล 
6. ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง 
7. ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่อะไรบ้าง อธิบายมาพร้อมสังเขป 

 

ตอนที่ 2 จงกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ชนิดข้อมูลเฉพาะคือข้อใด 

ก. หมายเลขหนังสือ 
ข. ชื่อ นามสกุล 
ค. ภาพสแกน 
ง. เสียงจากวิทยุ 
จ. ภาพเคลื่อนไหวอุบัติเหตุ 

2. ข้อใดคือหน่วยที่เล็กท่ีสุดขอโครงสร้างข้อมูล 
ก. Field  ข. Bit   
ค. Byte ง. Record 
จ. File 

3. ขั้นตอนการจัดการข้อมูลมีกี่ขั้นตอน 
ก. 6  ขั้นตอน 
ข. 8  ขั้นตอน 
ค. 9  ขั้นตอน 
ง. 10 ขั้นตอน 
จ. 14 ขั้นตอน 

4. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีกี่วิธี 
ก. 2 วิธ ี
ข. 3 วิธ ี
ค. 4 วิธ ี
ง. 5 วิธ ี
จ. 6 วิธ ี
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5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล 
ก. อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูลได้ 
ข. เพ่ือก าหนดโครงสร้างข้อมูล   
ค. อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเพ่ิม ปรับปรุง ลบ  
ง. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 
จ. สามารถเรียกใช้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ 

6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
ก. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
ข. ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   
ค. สามารถควบคุมการคงสภาพของข้อมูล   
ง. ท าให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้   
จ. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 
ก. ความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
ข. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องท าซ้ าซ้อนหลายไฟล์ 
ค. ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลหรือแก้ไขได้ 
ง. ความไม่สอดคล้องของข้อมูล 
จ. ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไม่สัมพันธ์กัน 

8. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล 
ก. DBMS ข. DBM 
ค. DBMM ง. DBSS 
จ. DBMIS 

9. ฐานข้อมูลแบบลักษณะข้อมูลในการจัดเก็บสองมิติ 
ก. แบบเครือข่าย 
ข. แบบเชิงสัมพันธ์ 
ค. แบบเชิงวัตถุ 
ง. แบบล าดับชั้น 
จ. แบบคลังข้อมูล 

10. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่1 เป็นความสัมพันธ์ชนิดใดในฐานข้อมูล 
ก. หนึ่งต่อหนึ่ง 
ข. หนึ่งต่อกลุ่ม 
ค. กลุ่มต่อกลุ่ม 
ง. ข้อ ก. และข. 
จ. ข้อ ข และ ง. 
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ตอนที่ 3 จับคู่และเติมค าตอบตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อต่อไปนี้ 
 _____ 1. Online Processing 
 _____ 2. Verification  
 _____ 3. การจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ท่ีกรมขนส่ง 
 _____ 4. คลังข้อมูล 
 _____ 5. เหมืองข้อมูล 

A. การประมวลผลรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยประมวลผลทันที 
B. การประมวลผลรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวบรวมข้อมูลเป็นชุดข้อมูล 
C. การตรวจสอบทวนสอบ 
D. การตรวจสอบแบบความสมเหตุสมผล 
E. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
F. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
G. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
H. ฐานข้อมูลแบบมีกระบวนการสกัดข้อมูลเพื่อไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลหรือประโยชน์ต่อไป 
I. ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของการบริหาร

องค์กร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
 

เนื้อหา 
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ       จ านวน 4 ชั่วโมง 

ความหมายของข้อมูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
สาเหตุท าให้เกิดสารสนเทศ 
ลักษณะของสารสนเทศ 
ประโยชน์และความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Excel  จ านวน 4 ชั่วโมง 
 (เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายระบบสารสนเทศ 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อแตกต่างระบบสารสนเทศแต่ละระบบย่อยได้ 
3. ผู้เรียนอธิบายหลักการท างานของระบบสารสนเทศแต่ละระบบย่อยได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

 

การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 6 
3. กิจกรรมการที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 



 
    ระบบสารสนเทศ 136 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 6 

3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน



บทท่ี 6 
 ระบบสารสนเทศ 

 
ปัจจุบันตลาดการแข่งขันด้านธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น สังคมในปัจจุบันจึงต้องมีการแสวงหา 

ข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในยุคที่เรียกว่าดิจิทัลจะต้องน าเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยประกอบการตัดสินใจ เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการท างานมากข้ึน 
 

ความหมายของข้อมูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
ข้อมูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่สนใจรวบรวม จัดเก็บ เช่น จัดเก็บข้อมูล

ส่วนตัวบุคลากร รายการสินค้า ยอดในการจ าหน่ายสินค้า 
สารสนเทศ ( Information) หมายถึง ข้อมูลที่น ามาประมวลผลเพ่ือน าสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ เช่น การประมวลผลสรุปการท างานรายเดือน การประมวลผลเงินล่วงเวลา 
ดั้งนั้น การท างานระหว่างข้อมูลและสารสนเทศคือการน าเอาข้อมูลที่สนใจมาประมวลผล 

ผลลัพธ์คือสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ดังภาพที่ 6.1  
 
 
 
 
 
 

 
ระบบสารสนเทศหมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ ทุกองค์ประกอบนี้ท างาน
ร่วมกันเพื่อก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือ
สารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม 
การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร (สุชาดา กีระนันทน์, 2541) 

ระบบสารสนเทศหมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือน าเข้าสู่ระบบใด แล้วน ามา
ผ่านกระบวนการบางอย่าง ที่อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์คือสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547: 22)   

จากนักวิชาการได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศนั้นสามารถสรุปความหมายคือ 
กระบวนการประมวลผลโดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เมื่อได้
สารสนเทศก็สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมการท างาน
ภายในองค์กรได้ 
 

ประมวลผล สารสนเทศ ข้อมูล 

ภาพที่ 6.1 การประมวลผลสารสนเทศ 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 



 
    ระบบสารสนเทศ 138 

สาเหตุท าให้เกิดสารสนเทศ 
กระบวนการท างานขององค์กรจะต้องมีการผลิตสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 

มีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่  เมื่อมีวิทยาการความรู้  

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ท าให้เกิดสารสนเทศตามมาเพ่ือเผยแพร่สารสนเทศไปยังแหล่งต่าง ๆ 
2. พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญใน

การผลิตสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และสามารถที่จะน ามาใช้
ในการผลิตสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารในยุคดิจิทัลช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเผยแพร่สารสนเทศไปยังแหล่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับทราบเหตุการณ์และข่าวสารที่
เกิดข้ึนได้เวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์นับเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนา
ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงช่วยในการผลิต
สารสนเทศในปริมาณมากในเวลาอันสั้นเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานมากขึ้น 

5. ความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศในยุคปัจจุบันการศึกษาหาข้อมูล สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความส าคัญต่อประชาชนในปัจจุบันมาก มีการศึกษาหาข้อมูล 
สารสนเทศที่ตนเองต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาได้ 
 

ลักษณะของสารสนเทศ 
สารสนเทศที่ดีย่อมมีประโยชน์ในการไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ที่ให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีลักษณะของสารสนเทศท่ีดีที่นักวิชาการได้
กล่าวลักษณะของสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

1. ถูกต้องแม่นย า (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกต้องจะต้องปราศจากข้อผิดพลาด
ใดๆ ดังนั้นหากมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด อาจส่งผลให้สารสนเทศผิดพลาดได้ 

2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สารสนเทศต้องมีความสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วน เช่นการสรุปรายงานประจ าปี ใบรายงานผลการเรียน การสรุปโครงการ
งบประมาณ 

3. เข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศดีต้องมีคุณภาพต้องเข้าใจง่ายไม่ซ้ าซ้อน สามารถแสดง
รายละเอียด ให้ผู้ใช้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจการใช้งานได้ 

4. ทันต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีต้องมีถูกต้อง และตรงต่อเวลาที่ก าหนดการใช้งาน 
5. เชื่อถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่ดีต้องมีการรวบรวม อ้างอิงอย่างเป็นระบบท าให้มี

ความน่าเชื่อถือ 
6. คุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีความประหยัด เหมาะสมคุ้มค่า

กับราคาการลงทุน ผู้บริหารมักจะพิจารณาประเด็นนี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบ
ได้ สามารถมีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลอย่างเป็นกลางได้ 

8. ยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพควรจะสามารถน าไปใช้ในวัตถุประสงค์
แตกต่าง และหลากหลายด้านได้ เช่นการสรุปโครงการ สรุปงบประมาณ ยอดค่าใช้จ่าย ก็สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงานจากปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถน าสารสนเทศไป
วิเคราะห์พัฒนาโครงการใหม่ได้ เป็นต้น 

9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีคววาม
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการ ตอบสนองการใช้งานได้ 

10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศที่ดีต้องมีแนวทางในการใช้งานให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงงาน สามารถเผยแพร่ตามรูปแบบที่ถูกต้อง 

11. ความมั่นคง (Security) สารสนเทศที่ดีต้องถูกออกแบบและจัดการให้สามารถเข้าไปใช้
งานได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน ก าหนดสิทธิของการรับสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

ประโยชน์และความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ช่วยในกระบวนการท างานให้มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว มีการสื่อสารที่ง่ายขึ้น 
ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้ง่ายต่อการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

2. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขันระบบสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศมีกระบวนการท างานที่ช่วยในการลด
ขั้นตอนการท างาน ติดตาม ควบคุมการท างาน และใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้ 

4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการใช้งานส าหรับประชาชน
มากขึ้น ท าให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้งาน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ท าให้ลด
ขั้นตอนการท างานหลายอย่างที่ซ้ าซ้อนได้ เช่นการให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประมวลผลสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นต้น 

จากประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เล็งเห็นความส าคัญของระบบสารสนเทศ และใช้ระบบสารสนเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
วางแผน ด าเนินโครงการต่างๆ ในระบบธุรกิจ องค์กรปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมาใช้ในการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานและน าสารสนเทศมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
สนับสนุนการตัดสินใจ มีปัจจัยในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจและภาครัฐ ได้ให้
ความส าคัญของระบบสารสนเทศดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินด้านธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้การติดต่อสื่อสารให้บริการภาครัฐต้องปรับตัวให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
มากขึ้น การมีสารสนเทศในมือ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจมากที่สุด รวมถึง
การศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งขัน การรู้ถึงความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การ
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ด าเนินงานธุรกิจประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้สารสนเทศสังคมเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการแข่งขัน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนของ
องค์กรได้ตลอดเวลา ดังนั้นความจ าเป็นของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์กรในยุคระบบเศรษฐกิจฐานความรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งในโลกปัจจุบัน 

2. ด้านการแข่งขันทางการค้า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไร้
ขีดจ ากัดที่มีอิสระเสรีมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น กระบวนการระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องแม่นย า ทันสมัยในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน การบริการ งานธุรกิจ
จะต้องมีการจัดท าระบบสารสนเทศ มีการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณาและส่งเสริมการขายมากขึ้น 

3. การขยายเครือข่ายการค้า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภคสินค้า
และการใช้บริการ ท าให้ธุรกิจ องค์กรทั้งภาครัฐต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น ของลูกค้าประชาชน มีรูปแบบงานด้านธุรกิจที่ได้รับความนิยมแพร่หลายใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจเฟรนไซส์ (Franchise) ธุรกิจออนไลน์ในลักษณะของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งระบบสารสนเทศจะช่วยในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการขยายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความก้าวหน้า วิวัฒนาการการเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน รวมถึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้งานขององค์กร ภาครัฐและเอกชนเพิ่มอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีมากข้ึน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ท าให้ประชาชน 
ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กร 
 

ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศตามกระบวนการน าข้อมูลมาประมวลผล และได้สารสนเทศ 

สามารถน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การรวบรวม (Capturing) เป็นการด าเนินการเพ่ือรวบรวม และบันทึกข้อมูลที่อยู่ใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือการประมวล เช่น การบันทึกไว้ ในแฟ้มเอกสาร หรือด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การรวบรวมท าได้โดยการสังเกต ความสัมพันธ์ การท าแบบสอบถาม การทดสอบและ
การใช้แบบส ารวจ ข้อมูลที่ได้ 

2. การตรวจสอบ (Verifying) เป็นขั้นตอนส าคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ ท าขึ้นเพ่ือให้
มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม และบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้อง   

3. การจ าแนก (Classifying) เป็นการก าหนดหลักการแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่ม 
ตามคุณสมบัติข้อมูล ในลักษณะที่เหมาะสม มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยการก าหนด
สิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน  
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4. การจัดเรียงล าดับ (Arranging)  ภายหลังที่มีการจ าแนกข้อมูลและการก าหนดรหัสข้อมูล 
จ าเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลจัดล าดับข้อมูล 

5. การสรุป (Summarizing) เป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือแบ่งกลุ่มข้อมูล และ
รวบยอดของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเตรียมค านวณหาค่าดัชนี หรือสารสนเทศในขั้นต่อไป การสรุปหรือการ
รวบรวมยอดข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูลอีกด้วย 

6. การค านวณ (Calculating) เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะจัดการท าข้อมูล  ให้เป็นสารสนเทศที่
อาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาจัดกระท ากับข้อมูล อาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วย
ค านวณเพื่อความสะดวกและรวดเร็วได้ 

7. การจัดเก็บ (Storing) ขั้นตอนของการบันทึกสารสนเทศลงสื่อหลายชนิด เป็นจานบันทึก
แบบแข็ง (Hard disk) เพ่ือให้ง่ายแก่การจัดเก็บ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ และทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้  

8. การเรียกเก็บ (Retrieving) เป็นกระบวนการค้นหา และดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากสื่อ ที่ใช้
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพ่ือให้บริการและค าตอบแก่ผู้ใช้ ในการจัดเรียงล าดับข้อมูล
ภายในแฟ้ม  

9. การเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) คือการเผยแพร่สารสนเทศให้กับผู้ใช้ใน
รูปแบบต่างๆ ท าในแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอบนจอภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งส าคัญ 
คือการก าหนดและออกแบบรายงานสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการท างานให้สะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ 
ช่วยในการน าเสนอสรุป จัดท ารายงาน ประมวลผลงาน และสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ หากแบ่งตามระดับการจัดการได้ 3 ระดับ คือระดับล่าง (Lower Management) ระดับกลาง 
(Middle Management) ระดับสูง (Top Management) โดยใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing Systems: TPS) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) 
4. ระบบสนับสนุนเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS) 
5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES)  
6. ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Automation Systems: OAS) 
 
การใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องช่วยในการบริหารงานของแต่ละองค์กรจะมีการออกแบบ

ระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากประโยชน์การใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการท างาน
ขององค์กรจึงแบ่งระดับการท างานเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะน าระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในองค์กร ดังภาพที่ 6.2 
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ภาพที่ 6.2 แสดงประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการท างานขององค์กร 
(ที่มา: กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547 : 238) 

 
1. ระบบประมวลผลข้อมูล 

ระบบประมวลผลข้อมูล  (Transaction Processing System: TPS) เป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นที่การประมวลผลรายการประจ าวัน 
(Transaction) การท างานจะท าการบันทึกข้อมูล สร้างข้อมูลในการด าเนินงานและการเก็บรักษา
ข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูลมักจะท างานอยู่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจเท่านั้น เช่น ฝ่าย
การเงินและบัญชี  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน 
ข้อมูลจะถูกป้อนและจัดเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ และไฟล์ต่างๆ จะถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผล
รายการประจ าวัน จากนั้นผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาตามช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น ใบส่งของประจ าวัด
หรือรายงานประจ าเดือน เป็นต้น 

ระบบประมวลผลข้อมูลมักจะถูกใช้งานได้ถึงระดับของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 
(Operational Management) เท่านั้น เนื่องจากระบบชนิดนี้จะไม่ยืดหยุ่น และไม่สามารถสนอง
ความต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลางหรือสู่งเท่าที่ควร ข้อมูลในระบบ
ประมวลผลข้อมูลจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับน าไปประมวลผลในระบบระดับสูงอ่ืนๆ เช่น ระบบ
จ่ายเงินเดือน ระบบบันทึกค าสั่งซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบใบก ากับสินค้า ระบบส่งสินค้า เป็นต้น  

จากภาพที่ 6.3 เป็นการแสดงตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายให้บริการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจาการเรียกใช้ของผู้ใช้บริการ 

 
 

Top Management

Middle Management

Lower Management

DSS EIS 

MIS 

TPS 

ทุกระดับ OAS 

ES 
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ภาพที่ 6.3 แสดงการท างานระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูล 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS)  ระบบ
ที่ให้สารสนเทศตามที่ผู้บริหารต้องการ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร 
สารสนเทศที่เก่ียวกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอนาคต นอกจากนี้ระบบ 
MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 

แม้ว่าผู้บริหารที่ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคือ ผู้บริหาร
ระดับกลาง แต่โดยพ้ืนฐานของระบบMIS แล้ว จะเป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารทั้ง
สามระดับ ทั้งบริหารระดับต้นผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการจะให้รายงานที่สรุปสารสนเทศ ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์
ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มและภาพรวมขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏิบัติการด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตของรายงานจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงค์ในการใช้งาน โดยอาจมีรายงานตามสภาวการณ์ 
หรือเหตุผิดปกติ เช่น การวิเคราะห์การขายแยกตามพ้ืนที่ การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณประจ าปี 
การวิเคราะห์การลงทุน และตารางการผลิต เป็นต้น 

2.1 คุณสมบัติของระบบ MIS 
ลักษณะของระบบ MIS ที่ดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.1.1 สนับสนุนการท างานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล

รายวัน 
2.1.2 ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ 

ในองค์กร 

ฐานข้อมูล ฝ่ายขาย/พัสดุ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

  

ประมวลผล/รายงาน 
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2.1.3 ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ 

2.1.4 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ไปขององค์กร 

2.2 ข้อแตกต่างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและระบบสารสนเทศการ
ประมวลผล 

2.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะท าการรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า
รายงานที่ผู้บริหารต้องการ แต่ระบบสารสนเทศการประมวลผลจะประมวลผลจากกิจกรรมที่
ต้องการในแต่ละงานหรือระบบย่อย 

2.2.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร         
ทุกระดับ แต่ระบบประมวลผลรายการสนับสนุนการท างานระดับการปฏิบัติการ 

2.2.3 สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการรายงาน ผลการบันทึกข้อมูล หรือสถิติการ
ท างานสถานการณ์ที่ต้องการอาจจะเกิดจากระบบย่อยของงานหลายด้าน แต่ระบบประมวลผล
รายงานของระบบย่อยหนึ่งระบบย่อย  
 จากภาพที่ 6.4 เป็นการแสดงตัวอย่างการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มาใช้
สรุปรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอรายงานระบบสารสนเทศ DSS, EIS, ES ล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.4 แสดงการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
 
 
 
 

ข้อมูลภายใน/
ภายนอก 
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รายงานเสนอระบบ 
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ผู้ใช้งาน 
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3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น

จากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์
หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ MIS ของบริษัท ส าหรับท าการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในงาน
ปกติ แต่บ่อยครั้งที่ผู้ที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับวางแผนบริหารและวางแผน
ยุทธศาสตร์ จะเผชิญกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้บริหาร 
แต่ละคน 

ดังนั้น ในหลายกรณีระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหน้าที่ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้
อย่างสะดวก โดยอาจจะช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือกทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับให้ทางเลือก
ต่างๆ ตามวิธีที่ ผู้ตัดสินใจก าหนด นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเป็นระบบสารสนเทศ
แบบตอบโต้ได้ ซึ่งจะใช้ชุดเครื่องมือที่ประกอบขึ้นจากทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือช่วยให้ผู้
ตัดสินใจให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด เช่น การแสดงกราฟิกแบบต่าง ๆ หรือ ใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้โมเดลการวางแผนและท านาย รวมทั้งการใช้ภาษาในการ
ซักถามที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ หรือแม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเรียกใช้
สารสนเทศที่ต้องการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.1 คุณสมบัติของระบบ DSS 

ลักษณะของระบบ DSS ที่ดีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ระบบ DSS จะต้องช่วยผู้บริหารในกระบวนการการตัดสินใจ 
3.1.1 จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้างและ

แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนได้ 
3.1.2 จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะเน้นที่ระดับวางแผน

บริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ 
3.1.3 จะมีรูปแบบการใช้งานเอนกประสงค์  มีความสามารถในการจ าลอง

สถานการณ์ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือผู้ท าการตัดสินใจ 
3.1.4 จะต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้บริหารต้อง

สามารถใช้งานได้โดยพ่ึงความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน้อยที่สุด หรือไม่พ่ึงเลย 
3.1.5 ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3.1.6 ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
3.1.7 ต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้ 
3.1.8 ต้องท างานโดยไม่ข้ึนกับระบบการท างานตามตารางเวลาขององค์กร 
3.1.9 ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารงานแบบต่าง ๆ 

3.2 ความแตกต่างระหว่างระบบ DSS และ MIS 
3.2.1 ระบบ MIS จะถูกออกแบบให้สามารถจัดการเฉพาะกับปัญหาที่มีโครงสร้าง

เท่านั้น ในขณะที่ระบบ DSS ถูกออกแบบให้สามารถจัดการกับปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้างหรือแบบไม่
มีโครงสร้างแน่นอน ตัวอย่างเช่น  ความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งสินค้าของพ่อค้า จะ
สามารถหาโครงสร้างในส่วนของสารสนเทศที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการส่งของอย่างตรงเวลาของ
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พ่อค้าในสองปีที่ผ่านมา โดยอาจหาจากรายงาน หรือฐานข้อมูลในระบบ MIS ได้ แต่ในส่วนที่ไม่มี
โครงสร้าง เช่น สถานการณ์จ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถส่งสินค้า หรือราคาและนโยบายในการสั่งซื้อ   
เป็นต้น ท าให้ปัญหาเช่นนี้ต้องใช้ระบบ DSS ช่วยในการตัดสินใจ 

3.2.2 ระบบ MIS จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานที่แน่นอนเช่น 
ระบบบัญชี การควบคุมสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่ระบบโดยรวมขององค์กรทั้งหมด ในขณะที่ระบบ 
DSS เป็นชุดของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ การ
ตัดสินใจรูปแบบที่แตกต่างๆ ได้ 

3.2.3 ระบบ MIS จะให้รายงานหรือสารสนเทศที่สรุปออกมากับผู้ใช้ ในขณะที่
ระบบ DSS จะโต้ตอบกับผู้ใช้ทันที 

3.2.4 ระบบ MIS ผู้ใช้ไม่สามารถขอรายงานเพ่ือใช้ในวิเคราะห์ แต่ในระบบ DSS 
ผู้ใช้สามารถก าหนดเองได้ 

3.2.5 ระบบ MIS จะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงกับผู้บริหารระดับกลาง 
ในขณะที่ระบบ DSS จะให้สารสนเทศท่ีเหมาะกับท้ังผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 

จากภาพที่ 6.5 การแสดงการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะต้องมีการใช้
ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลรูปแบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง ท าการสร้างองค์ความรู้และแบบจ าลองในการประมวลผล ท านายหรือพยากรณ์เหตุการที่
จะเกิดขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.5 แสดงการท างานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 

 
4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 

ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) เป็น
ระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ หรือ
สามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพ่ือเน้นในการให้สารสนเทศ
ที่ส าคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ซอฟต์แวร์ DSS 

ฐานองค์ความรู้ แบบจ าลอง 

ผู้ใช้งาน 
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ระบบ EIS จะใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น รายงานจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล หรือข้อมูลประชากร น ามาสรุปอยู่ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบ และใช้ในการตัดสินใจ
โดยผู้บริหารได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารดูในรายละเอียดที่ต้องการในจุดต่างๆ ได้อีกด้วย 

ตัวอย่างของระบบ EIS เช่น รายงานเกี่ยวกับการเงินและสถานภาพทางธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน หรือจ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อนาทีที่ใช้บริการสนับสนุนหลังการขาย
ทางโทรศัพท์ เป็นต้น   

4.1 ความแตกต่างของระบบ EIS และ DSS 
4.1.1 ระบบ DSS จะถูกออกแบบเพ่ือให้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง แต่ระบบ EIS จะเน้นการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะ 

4.1.2 ระบบ DSS จะมีส่วนของการใช้งานที่ใช้ไม่ง่ายเท่ากับระบบ EIS เนื่องจาก
ระบบ EIS เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงสุดใช้นั่นเอง 

4.1.3 ระบบ EIS สามารสร้างขึ้นมาบนระบบ DSS เสมือนเป็นระบบซึ่งช่วยให้
สามารถสอบถามและใช้งานข้อมูลได้สะดวกขึ้น ระบบ EIS จะส่งต่อการสอบถามนั้นไปยังระบบ DSS 
และท าการสรุปข้อมูลที่ระบบ DSS ส่งมา ให้อยู่ในรูปที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. 6 แสดงการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง 
 

จากภาพที่ 6.6 แสดงถึงการท างานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูงมีซอฟต์แวร์ ในการ
ประมวลผลจากฐานข้อมูล จากองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร น าองค์ความรู้มาวิเคราะห์
สกัดองค์ความรู้ พยากรณ์แนวโน้มและคาดคะเนปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้สามารถวางแผนนโยบาย
องค์กรได้ จึงมีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการข้อมูลชนิดพิเศษข้ึน 
 
 
 

ซอฟต์แวร์ EIS 

ฐานข้อมูลภายใน การจัดการข้อมูล
ชนิดพิเศษ 

ฐานข้อมูลภายนอก 

ผู้บริหาร 
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5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES) มีส่วนที่คล้ายคลึงกับระบบอ่ืนๆ คือเป็น

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหา หรือท าการตัดสินใจได้ดีขึ้น ระบบผู้เชี่ยวชาญจะ
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบมาให้ช่วยในการ
ตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการท างานด้วยระบบ ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

ระบบผู้เชี่ยวชาญจะท าการโต้ตอบกับมนุษย์ โดยมีการถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความ
กระจ่าง ให้ข้อแนะน า และช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือ การท างานคล้ายกับเป็นมนุษย์
ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหานั้นๆ เนื่องจากระบบนี้ก็คือ การจ าลองความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริงๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจเป็นได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ยา หรือแม้แต่ ผู้เชี่ยวชาญในการท าอาหารเป็นต้น 

5.1 ข้อดีของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
5.1.1 ระบบผู้เชี่ยวชาญ ช่วยในการเก็บความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง

ไว้ ท าให้ไม่สูญเสียความรู้นั้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องออกจากองค์กรหรือไม่อาจจะปฏิบัติงานได้ 
5.1.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจให้กับ

ผู้บริหารจ านวนมากพร้อมๆ กัน 
5.1.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ สามารถเพ่ิมทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับผู้ท า

การตัดสินใจได้เป็นอย่างมาก 
5.1.4 ระบบผู้เชี่ยวชาญจะท าให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความใกล้เคียง และ

สอดคล้องกัน 
5.1.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดการพ่ึงพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
5.1.6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมที่จะเป็นระบบในการฝึกสอนและเป็น

ต้นแบบในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

ฐานกฏเกณฑ์ 
 
กลไกการวิเคราะห์ 
 
ฐานองค์ความรู้ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ภาพที่ 6.7 แสดงการท างานระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญ 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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จากภาพที่ 6.7 ระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงติดต่อจาก
ผู้ใช้งาน ท าการวิเคราะห์จากกฏเกณฑ์ กลไกวิเคราะห์ และฐานความรู้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
สามารถสกัดวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อโต้ตอบให้กับผู้ใช้บริการ 

5.2 ประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญจะต้องน าระบบฐานองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ในการ

พัฒนาซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวิจัยและพัฒนาระบบต่อไปมีประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ
ดังนี้ 

5.2.1 Rules-Base Expert Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
ในรูปแบบกฎพื้นฐาน เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ 

5.2.2 Frame-Base Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญใน
รูปแบบเฟรม โดยอาศัยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

5.2.3 Hybrid Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ
ผสมผสาน โดยส่วนใหญ่อาศัยหลักการในส่วนของกฎและเฟรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ 

5.2.4 Model-Base Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญใน
รูปแบบของแบบจ าลอง โดยอาศัยโครงสร้างและฟังก์ชันของระบบที่ต้องการศึกษา  มาใช้ในการ
เปรียบเทียบกันระหว่างโครงสร้างและฟังก์ชันของระบบ 

5.2.5 Ready-Made Systems เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสร้าง
มาเพ่ือความต้องการผู้ใช้งานหรือเป็นชนิดส าเร็จรูป มาใช้ในการบริหารจัดการแบบต่างๆ เป็นต้น 

6. ระบบสารสนเทศส านักงาน   
 เป็นระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Automation Systems : OAS) ที่ถูกออกแบบ
และพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยให้การท างานในส านักงานมีประสิทธิภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กรเดียวกันหรือระหว่างองค์กรระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบสารสนเทศส านักงาน แบ่งการท างานได้ 4 ประเภทดังนี้ 

6.1 ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) เป็นการจัดการบันทึก 
พิมพ์เอกสารจัดเก็บด้วยโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม Microsoft office, Reprographics 
Desktop, Publishing, Image Processing เป็นต้น 

6.2 ระบบควบคุมและส่งผ่านข่าวสาร (Message Handling System) การติดต่อสื่อสาร
ในองค์กร เช่น การส่ง E-mail, Voice mail, SMS  

6.3 ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing) การติดต่อสื่อสารส าหรับบุคลากร
ต้องการประชุมระยะไกลภายในองค์กร เช่น Audio Teleconferencing, Video Teleconferencing, 
Computer Conferencing 

6.4 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานในส านักงาน  (Office Support System) เป็น
โปรแกรมอรรถประโยชน์ อ่ืน ๆ ที่ควบคุมกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เช่น 
Presentation Graphics, โปรแกรมที่องค์กรพัฒนามาใช้ในส านักงานโดยเฉพาะ ระบบตอบรับ
เอกสาร ดังภาพที่ 6.8 แสดงให้เห็นประเภทของระบบสารสนเทศส านักงานที่ใช้ในแต่ละองค์กร 
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ระบบจัดการเอกสาร

• โปรแกรมส านักงาน
• โปรแกรมช่วยใน

การบันทึกข้อมูล

ระบบควบคุมและส่ง
ข่าวสาร

• การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

• ส่งข้อความ และส่ง
ข้อความภาพ

ระบบประชุมทางไกล

• ระบบการประชุม
ทางไกลแบบเสียง

• ระบบการประชุม
ทางไกล

ระบบสนับสนุนการ
ด าเนินงาน

• โปรแกรม
อรรถประโยชน์

• ระบบตอบรับ
เอกสาร

ภาพที่ 6.8 แสดงภาพรวมของการท างานระบบส านักงาน 
(ท่ีมา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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บทสรุป 

การด าเนินขององค์กรในยุคปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ลด
ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ดังจะเห็นว่าในการท างานเริ่มจากกระบวน
ประมวลผลจากการน าข้อมูลมาประมวลผลและผลลัพธ์จากการประมวลผลคือสารสนเทศ  องค์กร
สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป 

การน าระบบสารสนเทศมาช่วยประมวลผลข้อมูล จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ บริหาร
จัดการ วางแผน ควบคุมการท างานภายในองค์กรได้  ปัจจุบันองค์กรวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีโดยน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

การผลิตสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพต้องค านึงถึงความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์
ครบถ้วน เข้าใจง่าย ทันต่อเวลาที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน ร่วมถึงต้องมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยและท า
ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 9 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล น า
ข้อมูลมาตรวจสอบ จากการด าเนินการจ าแนกแยกประเภทข้อมูลเพ่ือน ามาจัดเรียงข้อมูลให้ง่ายต่อ
การสืบค้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการสรุปรายละเอียดเพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลและผลลัพธ์
ของสารสนเทศท่ีได้รับมาจัดเก็บเพ่ือการค้นหาข้อมูลหรือเรียกเก็บข้อมูลตามการประยุกต์ใช้ในงาน
ในแต่ละองค์กร 

ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการท างานให้สะดวก รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ ช่วยในการน าเสนอสรุป จัดท ารายงาน ประมวลผลงาน และสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการ หากแบ่งตามระดับการจัดการได้  แบ่งการท างานได้ 3 ระดับ คือระดับล่าง 
(Lower Management) ระดับกลาง (Middle Management) ระดับสูง (Top Management) 
องค์กรจะต้องเลือกใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน ในปัจจุบันระบบ
สารสนเทศในองค์กรมีระบบสารสนเทศดังนี้ 

1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing Systems : TPS) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems : MIS) 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) 
4. ระบบสนับสนุนเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems : EIS) 
5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert  Systems : ES)  
6. ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Automation Systems : OAS) 
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แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 6 
 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายระบบสารสนเทศ 
2. อธิบายความหมายข้อมูลและสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่าง 
3. อธิบายและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้องท าให้เกิดสารสนเทศในปัจจุบัน 
4. อธิบายลักษณะของสารสนเทศ พร้อมยกตัวอย่างแต่ละประเด็น 
5. อธิบายความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
6. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน และให้นักศึกษายกตัวอย่างขั้นตอนการผลิตสารสนเทศ

อย่างน้อย 1 เรื่องพร้อมอธิบายการท างานแต่ละขั้นตอน 
7. อธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศ  

 

ตอนที่ 2 จงกากบาททับข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 

ก. ถูกต้องแม่นย า 
ข. สมบูรณ์ครบถ้วน 
ค. เข้าใจง่าย 
ง. มีปริมาณมาก 
จ. ทันต่อการใช้งาน 

2. ขั้นตอนการผลิตสารสนเทศมีก่ีขั้นตอน 
ก.  3 ขั้นตอน   ข. 5 ขั้นตอน 
ค. 7 ขั้นตอน   ง. 9 ขั้นตอน 
จ. 14 ขั้นตอน 

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
ก. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ข. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 
ค. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
ง. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต 
จ. ช่วยเพิ่มปริมาณงานขององค์กร 

4. ระดับการบริหารสารสนเทศในองค์กรมีกี่ระดับ 
ก. 1 ระดับ    ข. 2 ระดับ 
ค. 3 ระดับ    ง. 4 ระดับ 
จ. 5 ระดับ 
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5. ระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาสนับสนุบการบริหารส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ก. ระบบประมวลผลข้อมูล 
ข. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
จ. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  

6. การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศจะต้องใช้ระบบใด 
ก. ระบบประมวลผลข้อมูล 
ข. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
จ. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  

7. ระบบสารสนเทศใดรองรับการท างานเพ่ือสรุปรายงานเพ่ือพัฒนาองค์กร 
ก. ระบบประมวลผลข้อมูล 
ข. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
จ. ระบบสารสนเทศส านักงาน 

8. ระบบสารสนเทศชนิดช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ พยากรณ์จากสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  
ก. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ข. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
จ. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

9. ระบบสารสนเทศที่ให้ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารและสร้างสารสนเทศให้กับบุคลากรในองค์กร 
ก. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ข. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ค. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
จ. ระบบสารสนเทศส านักงาน 

10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของให้เกิดสารสนเทศ 
ก. พัฒนาการจัดการความรู้ 
ข. พัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ค. พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ 
จ. ความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
 

เนื้อหา 
บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการกระท าผิดกฎหมาย  จ านวน 4 ชั่วโมง 

ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบคุณลักษณะ  
การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน Microsoft Power Point จ านวน 4 ชั่วโมง 
(เนื้อหารายละเอียดภาคผนวก) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนอธิบายจริยธรรมพื้นฐานในสังคมยุคสารสนเทศได้ 
2. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของผู้กระท าผิด ผู้ประสงค์ร้ายแต่ละประเภทได้ 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในสังคมสารสนเทศได้ 
4. ผู้เรียนวิเคราะห์การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ผู้เรียนวิเคราะห์ตรวจสอบคุณลัษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์อธิบายวิธีการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เนื้อหาบทเรียน 
3. ผู้สอนมอบหมายกิจกรรม ใบงาน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่มให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหา ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์

เนื้อหา และน าไปสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
5. ผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผล 
1. ให้ฝึกท ากิจกรรมท้ายบทเรียน  
2. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 7 
3. กิจกรรมที่มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

 

การประเมิน 
1. ความถูกต้องในการใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล

จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนบทที่ 7 

3. การตอบค าถามมีความเข้าใจและถูกต้อง จากท ากิจกรรมหลังเรียนและใบงาน



บทท่ี 7 
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการกระท าผิดกฎหมาย 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท างานในองค์กรเพ่ิมความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล ท าให้ประชาชน องค์กรให้ความสนใจและใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน มีการใช้บริการสังคมสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูล สารสนเทศส่วนบุคคลมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องรู้จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และรู้วิธี รูปแบบการป้องกันข้อมูลและรักษาความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นจากผู้กระท าผิด
ที่ประสงค์จะท าร้ายข้อมูล โจรกรรมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นอันตรายและเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน 

 

ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรมหมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2542) 
จริยธรรมหมายถึง แบบแผนความประพฤติหรือสามัญส านึกต่อสังคมในทางที่ดี โดยไม่มี

กฎหมายตายตัว (สุพรรษา ยวงทอง, 2557 : 254) 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าจริยธรรมหมายถึงข้อประพฤติ ศีลธรรมที่ดีต่อสังคม เช่น 

การคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นต้น 

 

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้า มีอุปกรณ์ในการสื่อสารที่ผู้ใช้บริการมีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวคือข้อมูล สารสนเทศที่บุคคล องค์กร ยินยอมอนุญาตให้ผู้ อ่ืนไปใช้
ประโยชน์หรือเปิดเผยได้ด้วยการยินยอมของตนเองหรือองค์กร  
 ยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันความ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้บางสิ่งบางเรื่องผู้ใช้บริการจึงต้องการก าหนดสิทธิการเปิดเผยข้อมูล 
เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผู้ใช้บริการจะโพสต์ข้อมูลลงไปก่อนจะแสดงข้อมูลก็สามารถก าหนดสิทธิ
ในการเปิดเผยข้อมูลก่อนได้ และกรณีผู้ให้บริการจะรับสมัครสมาชิกจากผู้ขอใช้บริการก็ควรจะมีการ
สอบถามความต้องการในเปิดเผยข้อมูลกับผู้ใช้บริการหรือให้บริการเลือกเอง เช่น การสมัครเป็น
สมาชิกจะต้องการส่งโฆษณาของบริษัทในเครือไปยังสมาชิกจะต้องมีการให้บันทึกแบบฟอร์มยินยอม
เงื่อนไขก่อนรับเป็นสมาชิกเป็นต้น 

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
 ข้อมูลข่าวสารสนเทศในปัจจุบันมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างมากมาย ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ยังมีข้อมูล ข่าวสารบางอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความ
จริง ไม่มีความน่าเชื่อถือ อาจจะเกิดความเสียหายกับบุคคลอ่ืนได้ ดังนั้นจริยธรรมส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ควรจะมีแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ
สืบค้นข้อมูล มีการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ข้อมูล 

3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) 
 ยุคที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูลที่
ง่ายมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย การให้การรับรู้ข่าวสารง่ายขึ้น ก่อให้เกิดการน าข้อมูลที่สืบค้นพบไป
ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นการกระท าผิดกฎหมายและไม่มีจริยธรรม
อีกด้วย เช่น การคัดลอกผลงาน การดัดแปลงผลงานคนอ่ืน คัดลอกDVD CD ภาพยนต์ เป็นต้น  

3.1 ค าศัพท์ที่พบในการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ (License) 
 การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานนั้นมีอยู่หลายประเภท การอนุญาตให้ใช้งาน

ลิขสิทธิ์มีรูปแบบการใช้งาน เช่น 

3.1.1 Copyright หมายถึงการสงวนสิทธิ์ห้ามน าผลงานนี้ไปใช้หรือท าซ้ าเด็ดขาด 
นอกจากจะมีการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานใช้สัญลักษณ์คือ © 

3.1.2 Creative Commons หมายถึงการอนุญาตให้น าผลงานไปใช้ต่อยอดบาง
กรณี เช่น ให้ดูฟรี อ่านฟรี แต่ห้ามจ าหน่าย หรือถ้าน าไปต่อยอดเพ่ิมเติมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ใช้สัญลักษณ์คือ  มีการแสดงรายละเอียดเงื่อนไข เช่น 

1) การแสดงที่มา (by) หมายถึงยินยอมให้ผู้อ่ืนคัดลอกแจกจ่ายจัด
แสดง และเผยแพร่งานของคุณแต่ต้องประกาศด้วยว่างานนั้นเป็นของเจ้าของที่ท าการคัดลอกมา 

2) ไม่ใช้เพ่ือการค้า (nc) หมายถึงแสดงความยินยอมให้คัดลอก 
แจกจ่าย และเผยแพร่งาน แตส่ าหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น 

3) ไม่ดัดแปลง (nd) หมายถึงการความยินยอมให้คัดลอก แจกจ่าย 
เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง 

4) อนุญาตแบบเดียวกัน (sa) หมายถึงยินยอมให้ผู้อ่ืนแจกจ่ายงาน
ดัดแปลง ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกับที่ใช้กับงานของคุณเท่านั้น 

ตัวอย่างในการแสดงสัญลักษณ์  หมายถึง สัญญาอนุญาต
แบบ แสดงท่ีมา-อนุญาตแบบเดียวกัน (by-sa) เป็นต้น 

3.2 ค าศัพท์เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม (Open Source) 
 โอเพ่นเซอร์สเป็นโปรแกรมที่นักพัฒนาสร้างขึ้นมาเพ่ือ แจกจ่ายต้นฉบับหรือความรู้ ให้

บุคคลอ่ืนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปพัฒนา ดัดแปลงต่อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก็มีลักษณะการใช้
งานโปรแกรมที่มีการก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น 

3.2.1 Freeware สามารถดาวน์โหลดไปพัฒนาแจกจ่ายได้ฟรี 
3.2.2 Free Trial สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แต่ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อได้ 
3.2.3 Shareware จ าเป็นต้องซื้อเพ่ือจะน าเอามาใช้งาน 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เป็นเรื่องที่นิยมใช้งานมากขึ้น ดังนั้นผู้
ให้บริการต้องมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือป้องกันข้อมูลและแบ่งตามระดับการใช้งาน 
เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา มีการก าหนดสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้บริการคือ นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนได้
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อย่างเดียว อาจารย์สามารถบันทึกข้อมูล ดูผลการเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับตนเอง เป็นต้น 
ดังภาพที่ 7.1 แสดงกรอบแนวคิดจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1 แสดงกรอบแนวคิดจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

 

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ท าให้กลุ่มที่กระท าผิดกฎหมายหาวิธีการช่องโหว่งที่จะกระท าผิดท าร้ายข้อมูล
ประชาชนผู้ ใช้บริการทั่วไป ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลบังคับตั้งที่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550  
 3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นั้นมีความส าคัญมากในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ผู้ใช้อาจจะกระท าผิดแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (www.mict.go.th) มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

3.1.1 เข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
3.1.2 รู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนและน าความวิธีการไปบอกบุคคลอ่ืน 
3.1.3 เข้าไปเจาะระบบข้อมูลบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์ 
3.1.4 โจรกรรมข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.5 แก้ไข ดัดแปลงข้อมูลผู้อ่ืน 
3.1.6 ก่อกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์คนอ่ืน ให้เกิดความเสียหายไม่สามารถ

ท างานได้ เช่น ส่ง Message หรือ Virus worm เป็นต้น 
3.1.7 เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และยินยอมให้เกิดข้ึนจงใจสนับสนุนให้กระท าผิด 
3.1.8 ตัดต่อรูปภาพบุคคลอ่ืน และท าการเผยแพร่ 
3.1.9 การกระท าผิดที่เว็บไซต์ที่ต่างประเทศ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน 

 

ความเป็นส่วนตัว

ความ
เป็น

เจ้าของ

ความถูกต้อง

การ
เข้าถึง
ข้อมูล
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 ประเทศไทยได้มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมดูแลการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
6. กฎหมายล าดับรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานสารสนเทศ 
 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย จากผู้กระท าผิดที่ใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาท าความเสียหาย ท าลายข้อมูลให้
เกิดความเสียหายและมีการกระท าที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีการ
กระท าผิด มีตัวอย่างดังนี้ 

1. การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
คือคนที่มีจุดประสงค์ไม่ดีเข้ามาลักลอบ โจรกรรมข้อมูลท าความเสียหาย การเข้าไปอ่าน

ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าโฮมเพจ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง
แบ่งกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต 3 กลุ่มดังนี ้

1.1 แฮกเกอร์ (Hacker) คือนักเลงคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีความรู้ และความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และอาศัยช่องโหว่ของระบบเข้าไปท าการลักลอบดูข้อมูลคนอ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือท าการทดลองมุ่งหาช่องโหว่ของระบบเพ่ือหาวิธีการป้องกันระบบ ไม่มี
จุดประสงค์ท าร้ายข้อมูลในระบบ หรือจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มคนหมวกขาว (White Hat) 

1.2 แคร็กเกอร์ (Cracker) คือนักเจาะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับแฮกเกอร์ แต่คนกลุ่มนี้มีจุดประสงค์ต่างกันคือไปท าร้าย 
โจรกรรมข้อมูลคนอ่ืน ให้เกิดความเสียหาย ท าลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์คนอ่ืน 

1.3 สคริปต์ (Script Kiddy) คือบุคคลที่เข้ามาลักลอบดูข้อมูลคนอ่ืน ก่อกวนการท างาน
ของคนอ่ืน จากการเขียนโปรแกรมหรือเครื่องมือบางอย่างที่หาได้จากการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การขโมยรหัสผ่าน การลักลอบอ่านข้อมูลคนอ่ืน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยอยากรู้
อยากเห็นทดลองโปรแกรมจากการดาวน์โหลดที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 กรณีตัวอย่าง ดีเอสไอรวบแคร็กเกอร์รัสเซียพร้อมพวก 3 ราย เจาะเว็บไซต์สถาบัน
การเงินประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสียหายกว่า 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หลบหนีมากบดานใช้
ชีวิตหรูในไทย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอมที่จะเดินทางกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
โดยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้คือการดัดแปลงหน้าเว็บไซต์เพ่ือเจาะข้อมูลโดยน าข้อมูลเหล่านั้นไปท า
ธุรกรรม เช่น ไอแบงก้ิง จองห้องพัก และใช้จ่ายหรูหรา ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่แถบยุโรป  
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การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร้องขอผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ให้สืบสวนกลุ่มชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียและ
โมร็อกโกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากในปี 2554 กลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเจาะข้อมูลเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์และดัดแปลงหน้าเว็บไซต์สถาบันการเงินหลายแห่งท าให้คนหลงเชื่อว่าเป็นหน้าเว็บไซต์
จริง ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์ที่ท าปลอมขึ้น จนมีผู้ได้รับความเสียหาย 1,000 ราย มูลค่า
ความเสียหายกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.28 แสนล้านบาท) นอกจากนี้จากการ
ตรวจสอบข้อมูลนายฟาริดเป็นบุคคลคนที่ระบุว่าเป็นอาชญากรคอมพิวเตอร์และเคยโจรกรรมข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ของสื่อมวลชนหลายส านัก ดังภาพที่ 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.2 แสดงผู้กระท าผิดในการลักลอบเข้าถึงข้อมูล 

(ท่ีมา: www.sanook.com) 
 

2. การละเมิดลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ 
การละเมิดลิขสิทธิ์คือ การท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน 

รวมทั้งการน าต้นฉบับหรือส าเนางานให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทางอ้อม การ
กระท าทางการค้า หรือการกระท าที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดย
ผู้กระท ารู้อยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ดังภาพที่ 7.3 แสดงตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.3 แสดงการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(ที่มา: http://203.209.117.203/ipthailand) 
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3. การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Software) 
รูปแบบอาชญากรรมที่มีการก่อกวน ประสงค์ร้ายและท าลายระบบคอมพิวเตอร์ หรือเรียก

อีกกว่าหนึ่งว่ามัลแวร์ (Malware) มีรูปแบบหลายชนิด เช่น 
3.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ จัดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาเพ่ือมุ่ง

ท าลายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดความเสียหาย การท างานผิดปกติ จากการเขียนค าสั่งที่แฝงตัวไปกับ
โปรแกรม เช่น การอ่านอีเมล์ การเปิดดูเว็บไซต์ เป็นต้น 

3.2 เวิร์มหรือหนอนอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อยในปัจจุบัน ถูก
พัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงกว่าไวรัส เพราะจะท าลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
เกิดความเสียหาย หรือลดประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.3 ม้าโทรจัน เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพ่ือฝั่งตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะไม่มี
การแพร่กระจาย แต่จะถูกติดตั้งรอให้มีการควบคุมให้ท าลายข้อมูล จะมีการท างานควบคุมจาก
ระยะไกล ฝั่งค าสั่งเพื่อท าลายข้อมูลเมื่อถูกสั่งให้ท างานทันที 

4. การก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ (Spyware) 
เป็นการก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดดูบางเว็บที่ไม่

เหมาะสมหรือดาวน์โหลดหรือการดาวน์โหลดข้อมูลฟรี ไม่ท าลายข้อมูลแต่จะก่อกวนให้เกิดความ
ร าคาญ เช่น โฆษณา หรือควบคุมติดตามการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ดังภาพที่ 7.4 

 

 
 

ภาพที่ 7.4 ภาพการแสดงการก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ 
(ที่มา: http://www.net-gates.com/article.html) 

 



 

 

   ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการกระท าผิดกฎหมาย 163 

5. การก่อกวนระบบด้วยสแปมเมล์ (Spam Mail) 
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไม่ต้องการ เป็นภัยคุกคามอีกประเภทหนึ่ง ก่อกวนให้

ร าคาญ ในบางครั้งอาจจะถูกติดตามการท างานจากสปายแวร์ ที่เก็บข้อมูลในการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การส่งจดหมายโฆษณา เป็นต้น ดังภาพที่ 7.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5 การส่งข้อมูลก่อกวนด้วยระบบสแปมเมล์ 
(ท่ีมา: www.hotmail.com) 

 

6. การหลอกลวงเพื่อเอาข้อมูลส่วนตัว (Phishing/Pharming) 
6.1 Phishing เป็นการหลอกลวงผู้ใช้เข้าไปคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมและให้ท าการ

กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไป เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต รหัสผ่านข้อมูลธุรกรรมการเงินเป็นต้น 
6.2 Pharming เป็นเจาะระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  โจมตี เครื่องแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ ไปท าการเปลี่ยนแปลงค่า เพ่ือให้คลิกไปยังเว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้นเพ่ือเอาข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้บริการ ดังภาพที่ 7.6 ตัวอย่างหน้าจอให้ดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอมที่หน้าเว็บไซต์
ธนาคารกสิกรไทย และภาพท่ี 7.7 ตัวอย่างหน้าจอให้ดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอมท่ีหน้าเว็บไซต์
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.6 ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอม 
(ที่มา: https://www.thaicert.or.th/) 
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ภาพที่ 7.7 ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรม AVG ปลอม 

(ที่มา: https://www.thaicert.or.th/) 
 

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
 วิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น

ท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ มีความเสี่ยงที่จะถูกบุกรุกโจรกรรมข้อมูล หรือหลอกลวงข้อมูลไปใช้
ในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จะต้องทราบกลวิธีในโจรกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิ ด
ความเสียหาย มีวิธีการป้องกันลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายดังนี้ 

1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus Program) 
ท าติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสจะท าหน้าที่ตรวจสอบ การแพร่กระจายจากโปรแกรม

ก่อกวน การท างานผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หนอน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้อส าคัญเมื่อติดตั้งไปแล้วจะต้องท าการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์มีการสร้างมาใหม่ หากไม่ท าการปรับปรุง
โปรแกรมป้องกัน โปรแกรมก็จะไม่สามารถป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ได้ ดังภาพที่ 7.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.8 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของ Windows Defender 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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2. การใช้ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall System) 
การบุกรุกและโจมตีจากกลุ่มผู้ท าลายข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือการเจาะระบบ

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น หน่วยงาน องค์กรจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย
ที่เรียกว่า ไฟร์วอลล์ จะท าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานตลอด มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุมดูแลผู้ใช้บริการเครือข่าย เพ่ิมความปลอดภัยให้กับองค์กรไม่ให้มีผู้บุกรุก เจาะระบบเข้ามา
ลักลอบโจรกรรมข้อมูลได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือติดตามดูพฤติกรรมการท างานอีก
ครั้ง 

3. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 
การเข้ารหัสเป็นวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยช่องทางหนึ่ง มีวิธีสร้างโดยอาศัย

สมการคณิตศาสตร์ที่ท าการแปลงข้อมูลหรือเรียกว่าการเข้ารหัสก่อนท าการส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 
ดังนั้นหากมีการดัดจับ หรือแอบลักลอบอ่านข้อมูลก็ไม่สามารถอ่านได้จนกว่าจะมีการถอดรหัสผ่าน  

เว็บใดมีโปรโตคอลด้านความปลอดภัยหรือ (Secure Sockets Layer: SSL) สังเกตว่าจะ
มีที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource Locator: URL)  

4. การส ารองข้อมูล (Back up)  
การท าส ารองข้อมูลคือวิธีการคัดลอกข้อมูล ไฟล์ โปรแกรมเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ได้อีก

หากเกิดความเสียหายขึ้นภายหลัง ดังนั้นในการท างานจะต้องมีแผนในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลสูญหายไป เช่น การคัดลอกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยจัดเก็บข้อมูลอ่ืน 

ทุก 1 เดือนเป็นต้น 
5. ความปลอดภัยบนสื่อสังคมออนไลน์ 

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เน็ตเวิร์กต่าง ๆ จะต้องมีการป้องกัน
ข้อมูลตนเองจากการตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้งาน และภัยที่จะเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล การ
ลักลอบอ่านข้อมูล เช่น การตั้งค่าบน Facebook ให้กับบัญชีหากมีการใช้งานให้แจ้งเตือนการเข้าสู่
ระบบด้วยการส่ง e-mail ไปยังผู้ใช้บริการเป็นต้น 

 

การตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นท าให้เราทราบถึงคุณสมบัติลักษณะของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ก าลังใช้งานอยู่ หรือความสามารถในการท างาน การรองรับการท างานรูปแบบใดได้บ้าง
ดังนั้นจะมีวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ควรจะตรวจสอบดังนี้ 

1. ตรวจสอบหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบหน่วยประมวลผลกลางท าให้ทราบถึงอัตราความเร็วในการประมวลผล

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทราบยี่ห้อ รุ่นในการใช้งาน เช่น Intel(R) Core i3-3217U @ 1.80 GHz 
หมายถึง หน่วยประมวลผลการยี่ห้อ Intel ชิปเซตรุ่น Core i3-3217U  อัตราความเร็วในการ
ประมวลผล 1.80 GHz เป็นต้น ดังภาพที่  7.9 แสดงตัวอย่างคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 7.9 ตรวจคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
2. ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูล 

การตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งที่ควรจะท าเสมอ และการจัดการข้อมูล
ส าหรับไฟล์ที่ไม่จ าเป็น หรือไม่ต้องการใช้งานแล้ว เช่น การลบไฟล์ที่ไม่ต้องการใช้งานทิ้งจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 7.10 แสดงตัวอย่างการตรวจสอบพื้นท่ีทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.10 การตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถทราบว่าคุณลักษณะของ

คอมพิวเตอร์สามารถรองรับการใช้งานแบบใดได้บ้าง เช่น มีไดร์ฟเป็นแบบ DVD/CD หรือมีช่องในใช้
การ์ดแบบ SD CARD หรือ MMC เป็นต้น ดังภาพที่ 7.11 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
  

 
 
 

  
 

ภาพที่ 7.11 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง 
(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
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การดูแล บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะต้องมีการดูแล บ ารุงรักษา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เบื้องเป็นระยะๆ จะท าให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมากขึ้น และเป็นอันตรายน้อยลงจากพวก
ไวรัสหรือสปายแวร์ที่เข้ามาฝั่งตัวในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานควรตรวจสอบดูแลดังนี้ 

1. ดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ 
การตรวจสอบฮาร์ดแวร์  เป็นประโยชน์ในการยืดอายุการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง และควรจะใช้บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภายในตัวเครื่อง เช่น การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่หน่วยจัดเก็บว่ามีจุดช ารุดที่ใด (Check Disk) หรือมี
การจัดเรียงข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disk Defragmenter) 
อีกทั้งต้องให้ความส าคัญในการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ภายนอก เช่น  การท าความสะอาดภายนอก
ตัวเครื่อง อย่างวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่อุณหภูมิที่ร้อน หรือไม่ให้วางเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ใกล้
แสงแดด เป็นต้น ภาพที่ 7.12 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบการจัดเรียงข้อมูลในพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย
โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบนระบบปฏิบัติการ Windows  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.12 แสดงการจัดเรียงข้อมูล Defragment and Optimize 
 

2. ดูแลรักษาซอฟต์แวร์ 
การตรวจสอบซอฟต์แวร์ เป็นการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  ไม่ให้ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ท างานหนักเกินไปหากติดตั้งซอฟร์แวร์มากเกินไปจะท าให้เครื่องท างานช้าลง หาก
ซอฟต์แวร์ใดที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว ก็ควรจะท าการลบทิ้งจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ิมขึ้น 
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3. การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สปายแวร์ 
การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว้รัส ป้องกันสปายแวร์ และหมั่นอัปเดตข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน (Update) เนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์จะถูกสร้างใหม่ มีสปายแวร์ที่เข้ามาฝั่งในตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์เตอร์และโจรกรรมข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์
ป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างภาพที่ 7.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.13 แสดงการอัปเดพข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

(ที่มา: อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง) 
 
บทสรุป 

จริยธรรมสังคมสารสนเทศเป็นการประพฤติที่ต่อสังคมส าหรับผู้ใช้สารสนเทศ ควรมีส านึก
ในการใช้บริการสารสนเทศในสังคม และรู้วิธีการป้องกัน พวกที่มีจริยธรรมสังคมสารสนเทศที่ไม่ดี 
ที่สร้างความเดือนร้อนแก่สังคม และกระท าผิดกฎหมายท าความเสียหายให้บุคคลอ่ืน  เกิด
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมการ
กระท าผิดเหล่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดคอมพิวเตอร์ และมีกฎหมายที่ร่างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการควบคุมการกระท าผิดด้านธุรกรรมอีก 6 ฉบับ 

การตรวจสอบคุณลักษณะจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงคุณลักษณะความสามารถใน
การรองรับการท างานได้ และควรจะท าการดูแล บ ารุงรักษา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น
ระยะๆ เพ่ือช่วยให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมากขึ้น และเป็นการป้องกันอันตรายจากพวก
ไวรัสหรือสปายแวร์ที่เข้ามาฝังตัวในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
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แบบฝึกหัดประจ าบทท่ี 7 
 
จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  1 ตัวอย่าง 
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 
4. นักศึกษามีแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยในการใช้สังคมสารสนเทศอย่างไร 
5. ให้นักศึกอธิบายข้อแตกต่างระหว่างแฮกเกอร์และแครกเกอร์มีความการกระท าผิดอย่างไร 

พร้อมยกตัวอย่าง 
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ภาคผนวก (ก) 
เฉลยแบบฝึกหัดหลังเรียน 
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เฉลยแบบฝึกหัดหลังเรียนตอนที่ 2 
 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 1 
1. ก 2. ก 3. ง 4. ค 5. ค 
6. จ 7. ก 8. ง 9. ข 10. ก 

 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 2 
1. ค 2. ข 3. ข 4. ข 5. จ 
6. ค 7. จ 8. ก 9. ข 10. ข 

 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 3 
1. ก 2. ค 3. ก 4. ข 5. ข 
6. ก 7. ค 8. ก 9. ข 10. ข 

 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 5 
1. ก 2. ข 3. จ 4. ก 5. ง 
6. ข 7. ค 8. ก 9. ข 10. ข 

 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 6 
1. ง 2. ง 3. จ 4. ค 5. ง 
6. ก 7. ข 8. จ 9. จ 10. จ 

 
 

เฉลยแบบฝึกหัดหลังเรียนตอนที่ 3 
 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 2 
     A 1. Web master  
     E 2. Chief Information Officer   
     C 3. CPU 
     G 4. ALU 
     H 5. เมาส์ 
     I 6. ล าโพง 
     Q 7. ฮาร์ดดิสก์ 
     H 8. สแกนเนอร์ 
     I 9. จอภาพ 
     P 10. การประมวลผลแบบกระจาย 



 
178       

     O 11. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ 
     B 12. ระบบปฏิบัติการ 
     J 13. โปรแกรมประยุกต์ 
     L 14. ยุคที่ 4 (Fourth Generation: ค.ศ.1972-1984) ใช้อุปกรณ์ใดในการประมวลผล 
     N 15. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
 
เฉลยแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนบทที่ 5 
     A 1. Online Processing 
     C 2. Verification  
     E 3. การจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ท่ีกรมขนส่ง 
     H 4. คลังข้อมูล 
     I 5. เหมืองข้อมูล 
 

  



 
179  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก (ข) 
คู่มือปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมประยุกต์ส านักงาน 
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ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
ซอฟท์แวร์ระบบ (Operating System) เป็นซอฟต์แวร์ที่ส าคัญที่สุดที่คอมพิวเตอร์ทุกขนาด

ทุกระบบจ าเป็นต้องมี ท าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกและประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์, ผู้ใช้ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Windows3.11, Windows95, Windows98, 
Windows ME, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 2003 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

การใช้เมาส์คือ อุปกรณ์ที่ใช้มือในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวชี้ต าแหน่งบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์จะใช้เมาส์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 

Click    
Double-click   
Right-click   
Drag   

คือ การกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้ง แล้วปล่อย กดเพื่อเลือก 
คือ การกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 2 ครั้ง ติดต่อกัน แล้วปล่อย 
คือ กดปุ่มขวาของเมาส์ 1 ครั้ง จะปรากฏเมนูลัด 
คือ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปต าแหน่งอ่ืน   
แล้วปล่อยปุ่มของเมาส์ เพ่ือเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ไปบนจอภาพ 

1.1 ส่วนประกอบของ Windows 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desktop 

Taskbar Start Button 

Icon 

ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของ Windows 
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1.2 ส่วนประกอบของการเปิดใช้โปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Menu bar  เป็นส่วนของพ้ืนจอของ Windows แสดงส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้เห็น เช่น      
ไอคอน, หน้าต่างโปรแกรม ส่วนนี้เราสามารถปรับแต่งเป็นรูปภาพหรือลวดลาย ต่าง ๆ 
เพ่ือความสวยงามได้ 

2. Icon คือ เป็นส่วนของรูปภาพที่ใช้แทนโปรแกรมที่วินโดวส์จัดเตรียมไว้ให้เราเรียกใช้ 
เพ่ือให้เรียกใช้ได้อย่างสะดวก 

3. Title bar เป็นส่วนของการควบคุมการใช้งาน 
4. Tool bar เป็นแถบเครื่องมือในการใช้โปรแกรม 
5. Minimize/Restore  การลดขนาด เพิ่มขนาดหน้าต่าง 
6. Maximize การขยายให้เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
7. Close ปิดโปรแกรม 

 
1.3 รูปแบบของไอคอน 

ไฟล์แต่ละไฟล์จะถูกสร้างมาโดยมีการก าหนดและนามสกุลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
การสร้างของแต่ละโปรแกรมโดยจะมีชื่อและนามสกุลระหว่างชื่อและนามสกุลของไฟล์จะมีจุดมาขั้น  
เช่น bg.gif ชื่อไฟล์คือ bg และนามสกุลคือ gif  

 

คือ โฟลเดอร์เก็บไฟล์ 

 

ไฟล์ชนิดระบบ 

Title Bar Minimize/Restore  

Maximize  

Close 

Menu Bar  

Toolbar 

Icon 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโปรแกรม My Computer 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงมุมมองของไฟล์ 

 

ไฟล์ชนิดรูปภาพ 

 

ไฟล์ชนิดงานเอกสาร 

 

ไฟล์ชนิดเพลง Mp3 , Windows Media Player 

1.4 มุมมองลักษณะต่าง ๆ ของไฟล์และโฟลเดอร์ 
 

 

1. Thumbnails คือ การดูรูปแบบแสดงภาพจริงขนาดเล็ก 
2. Tiles           คือ การดูรูปแบบหัวเรื่อง 
3. Icons          คือ การดูรูปแบบ Icons 
4. List             คือ การดูรูปแบบรายการ 
5. Details        คือ การดูรายละเอียดข้อมูลของไฟล์ 
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1.5 การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ  
1.5.1 การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ Windows XP คลิกที่ปุ่ม Start เลือก 

Turn off computer 
 

1.5.2 การสร้างโฟลเดอร์ 
1) ดับเบิลคลิกท่ี Icon โปรแกรม My computer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ windows 

ภาพที่ 5 การสร้างโฟลเดอร์ 
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2) จะปรากฏหน้าต่าง 

  
3) เลือก Driver ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ เช่น C:,D: โดยการดับเบิลคลิก 
4) เลือกเมนู File > New >Folder  

 

ภาพที่ 6 แสดงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ windows XP 

ภาพที่ 5 การสร้างโฟลเดอร์  
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5) พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการและกดปุ่ม Enter  ดังภาพที่ 7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถเปิดโฟลเดอร์ได้โดยการดับเบิลคลิก ที่รูปโฟลเดอร์ดังรูปที่ 3.10 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 การสร้างโฟลเดอร์ 

ภาพที่ 7 การสร้างโฟลเดอร์ 
 

ภาพที่ 8 การสร้างโฟลเดอร์  



 
186       

1.5.3 รูปแบบการเลือกไฟล์ 
1) การเลือกเดียวโดยการคลิกท่ีชื่อไฟล์ที่ต้องการ 
2) การเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์โดยการคลิกและกดปุ่มCtrl 

  
1.5.4 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ (Rename) 

3) คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การเลือกไฟล์ 

ภาพที่ 10 เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ 



 
187  

4) คลิกท่ีชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ พิมพ์ชื่อใหม่และกดปุ่ม Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5 การลบไฟล์ 
1) เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะลบ 
2) โดยกดปุ่ม Del ที่แป้นพิมพ์หรือคลิกขวาเลือกค าสั่ง Delete 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3) การลบไฟล์ในหน้าต่าง Windows จะให้เรายืนยันการลบ ให้เราเลือก 
Yes ไฟล์จะไปเก็บใน Recycle Bin ซึ่งสามารถเรียกกลับคืนมาได้ 

 

ภาพที่ 11 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

ภาพที่ 12 การลบไฟล์ 
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1.5.6 การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
1) เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะย้าย 
2) คลิกขวาเลือกค าสั่ง Cut หรือปุ่ม Ctrl + X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3) เลือกที่ต้องการและคลิกขวาเลือกค าสั่ง Paste หรือปุ่ม Ctrl + V   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

ภาพที่ 14 การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
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1.5.7 การคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
1) เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะคัดลอก 
2) คลิกขวาเลือกค าสั่ง Copy หรือปุ่ม Ctrl + C   

 
3) เลือกที่ต้องการและคลิกขวาเลือกค าสั่ง Paste หรือปุ่ม Ctrl + V  

 
  
 
 

ภาพที่ 15 การคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

ภาพที่ 16 การคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ 



 
190       

1.5.8 การใช้ Recycle Bin  
Recycle Bin ท าหน้าที่คล้ายถังขยะที่ต้องการจะลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่

ไม่ต้องการมาทิ้งและสามารถน ามาใช้ใหม่ได้การกู้ไฟล์ที่ลบไปแล้วกลับคืนมา 
1) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Recycle Bin จะปรากฏรายชื่อที่ลบไปแล้ว  

2) ให้คลิกเลือกไฟล์ที่ถูกลบไปกลับคืนมา 
3) คลิกขวาเลือกค าสั่ง Restore 

ภาพที่ 18 แสดงการยกเลิกการลบข้อมูล 
 

4) เมื่อกู้เสร็จแล้วให้คลิกปิดวินโดว์ Recycle Bin 
5) ต้องการลบจริงให้คลิกท่ี Empty Recycle 

 
 
 
 

ภาพที่ 17 การใช้ Recycle Bin 
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1.5.9 การค้นหาไฟล์ 
1) รูปแบบการค้นหาไฟล์ใน  Windows XP คลิกขวาค าสั่ง Search 

ไอคอน My Computer  
 

 

ภาพที่ 19 การค้นหาข้อมูล 
2) เลือกรูปแบบที่ต้องการค้นหา เช่น Pictures, Documents, All files 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 เลือกรูปแบบที่ต้องการค้นหา 
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2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word 
Microsoft Word คือโปรแกรมประมวลผลค าที่มีประสิทธิภาพอีกโปรแกรมหนึ่งที่

นิยมใช้มากกันในปัจจุบัน สามารถสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายและน าไปประยุกต์ใช้
งานส าหรับงานเอกสารเช่น งานธุรการ งานจัดท าหนังสือ หรืองานเอกสารด้านอ่ืน ๆ ได้ตามต้องการ 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างโปรแกรม Microsoft word 2013 
2.1 การสร้างแฟ้มเอกสาร 

เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่การท างานของโปรแกรม Microsoft Word 
เราสามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้เลย   เนื่องจากว่าเมื่อเข้าสู่การใช้งานของโปรแกรม จะยังไม่มีการ
ตั้งชื่อเอกสาร โปรแกรมจึงจัดการให้แสดงอยู่ในรูปแบบที่ชื่อ Document 1 ขึ้นมา จนกว่าจะมีการ
บันทึกแฟ้มเอกสารเป็นชื่ออ่ืนต่อไป 

2.1.1 วิธีสร้างเอกสารใหม่   
3) โดยการคลิกที่เมนูแฟ้ม >> ใหม่>>เอกสารเปล่า (File >> New >> 

Blank Document) 
 

 
 

ภาพที่ 22 การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ Microsoft word 2013 
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2.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
2.2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  

คลิกเมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ (page layout) >> ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
(Margins) ตั้งค่าระยะขอบของกระดาษ ความกว้าง ความสูงของกระดาษ คลิกปุ่ม ตกลง 

 

4) 
ภาพที่ 23 แสดงการตั้งหน้ากระดาษ 

2.2.2 การก าหนด Tab 
จัดรูปแบบย่อหน้าโดยการตั้ง Tab โดยปกติแล้วเวิร์ดจะก าหนด Tab ไว้ให้

แล้ว โดยมีระยะ Tab เท่ากับ 0.5 นิ้ว ซึ่งสังเกตได้จากแถบไม้บรรทัด อย่างไรก็ตามหากต้องการจะตั้ง
ระยะ Tab เอง เวิร์ดก็เปิดโอกาสให้เราท าได้ โดยที่จะมี Tab ดังนี้ 

 
  ซ้าย  เมื่อพิมพ์ข้อความที่ Tab ด้านซ้าย ข้อความจะเลื่อนไปทางขวา 
  ขวา เมื่อพิมพ์ข้อความที่ Tab ด้านขวา ข้อความจะเลื่อนไปทางซ้าย 

 กึ่งกลาง เมื่อพิมพ์ข้อความที่ Tab กึ่งกลาง ข้อความจะถูกจุดให้ห่างจาก 
จุดกลางมีระยะเท่ากัน 

 ทศนิยม เมื่อพิมพ์ตัวเลขที่มีทศนิยมต าแหน่งของจุดทศนิยมจะตรงกัน 
 

2.3 ลักษณะและการจัดรูปแบบอักษร 
การพิมพ์เอกสารผู้ พิมพ์สามารถก าหนดลักษณะตัวอักษรได้ตามรูปแบบที่

ต้องการพร้อมน ารูปแบบที่ก าหนดไปใช้ในการจัดท าสารบัญ หรือจัดเก็บเป็นแม่แบบใช้ในงานอ่ืนๆ ได้ 
มีวิธีการก าหนดโดยการคลิกเมนูหน้าหลัก 
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ภาพที่ 24 แสดงเครื่องมือการใช้โปรแกรม 

2.3.1 การสร้างอ้างอิงเชิงอรรถ 
การแทรกการอ้างอิงเชิงอรรถด้วยการคลิกเมนูอ้างอิง >> เลือกแทรก

อ้างอิงรูปแบบที่ต้องการ หรือการสร้างค าอธิบายรูปภาพ ตาราง โดยคลิกเลือกปุ่มแทรกค าอธิบาย
ภาพ 

 
 

ภาพที่ 25 เครื่องมือแสดงการแทรกค าอธิบายภาพ ตาราง เชิงอรรถ 

2.3.2 การเลือกพ้ืนหลัง 
การเลือกพ้ืนหลังจากเมนูออกแบบและคลิกเลือกพ้ืนหลัง 

 
 

 
ภาพที่ 26 การสร้างพื้นหลังเอกสาร 

Microsoft Excel 
Microsoft Excel มีความสามารถที่พิเศษหลายอย่างในการสร้างเอกสารที่ต้องการการ

ค านวณที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนภูมิ หรือสร้างฐานข้อมูลแบบง่าย ๆ ที่
ไม่ซับซ้อนมากนัก และน าเอาตัวเลขของฐานข้อมูลเหล่านั้นมาท ารายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว โดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมใด ๆ และนอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
เอกสารประเภทเว็บเพจที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel
มีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้คือ 

1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารที่ต้องการการค านวณต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม  
2. มีฟังก์ชัน (สูตรส าเร็จรูป) ให้เลือกใช้งานมากมายกว่า 500 ฟังก์ชัน โดยแยกออกเป็น

หมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันทางการเงิน ฟังก์ชันวันที่และเวลา ฯลฯ 
3. สามารถใช้เก็บเป็นฐานข้อมูลแล้วท ารายงานวิเคราะห์ผลในมุมมองหลายลักษณะได้  
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ส่วนประกอบต่างๆ โปแกรม Microsoft excel 
                     
 
       

 
 

ภาพที่ 27 ตัวอย่างแสดงข้อมูล 

ชนิดของข้อมูลที่สามารถป้อนในสมุดงาน 

 
ชนิดของข้อมูล ความหมาย 

Text 
 
Number 
Date-Time 
 
Formula/Function 

เป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรหรือข้อความต่างๆ เช่น ก-ฮ A-Z รวมถึง
ตัวเลขที่พิมพ์ผสมกับตัวอักษรก็ถือว่าเป็นเท็กซ์เช่นกัน 
เป็นข้อมูลประเภทตัวเลขที่สามารถน าไปค านวณได้ เช่น 0-9 เป็นต้น 
เป็นข้อมูลประเภทวันที่และเวลา สามารถน าไปค านวณหาจ านวนวัน
และเวลาได้ 
เป็นข้อมูลประเภทสูตรการค านวณ 

  
เครื่องหมายที่ใช้ในการค านวณ 

 ก่อนที่เราจะสร้างสูตรได้นั้นก็จะต้องทราบถึงเครื่องหมายที่จ าเป็นกันก่อนว่ามีเครื่องหมาย
อะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องหมายที่เรารู้จักกันดีคือ 

1. บวก +  
2. ลบ – 
3. คูณ * 

แถบเครื่องมือ 

แถบสูตร 

เ ซ ล ส์  แ ผ่ น
งาน 
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4. หาร / 
5. ยกก าลัง ^ 
6. วงเล็บ () 

ตารางที่ 1 ตารางล าดับความส าคัญของเครื่องหมายที่ใช้ในการค านวณ 
ล าดับความส าคัญ เครื่องหมาย 

วงเล็บ 
ยกก าลัง 
คูณและหาร 
บวกและลบ 

( ) 
^ 
*, / 
+, - 

ฟังก์ชันพื้นฐานในการค านวณ 

ฟังก์ชัน Sum คือการค านวณหาผลรวมข้อมูล รูปแบบการใช้  =sum(c2:c10) 
ฟังก์ชัน Average คือการค านวณหาค่าเฉลี่ยข้อมูล  รูปแบบการใช้ =average(c2:c10) 
ฟังก์ชัน Maximum คือการค านวณหาค่าสูงสุด รูปแบบการใช้ =max(c2:c10) 
ฟังก์ชัน Minimize คือการค านวณหาค่าต่ าสุด รูปแบบการใช้ =min(c2:c10) 
ฟังก์ชัน Count คือการค านวณหาจ านวนนับ รูปแบบการใช้ =count(c2:c10) 
 

การกรองข้อมูล 

การกรองข้อมูลคือการแสดงข้อมูลบางส่วนที่ต้องการดู ซึ่งสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีหัวตารางที่ต้องการกรอง 
2. คลิกท่ีเมนูข้อมูล 
3. กรณีที่ต้องการดูข้อมูลคลิกข้อมูล หรือกรณีที่ค านวณหาช่วงข้อมูลให้คลิกเลือกเมนูย่อย

ระดับการกรองแบบก าหนดเอง    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 ตัวอย่างการกรองข้อมูล 
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การเรียงล าดับข้อมูล 
นอกจาก Excel จะมีความสามารถในการกรองข้อมูลแล้วยังสามารถเรียงล าดับ 

ของข้อมูลได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้จะท าการเรียงล าดับข้อมูลตามยอดขายสินค้าจากน้อยไปหา
มากโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกข้อมูลทั้งหมดโดยใช้เมาส์ระบายแถบสีด าทั้งหมด 
2. คลิกท่ีเมนูข้อมูลแล้วคลิกเรียงล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 แสดงการเรียงล าดับ 

Microsoft PowerPoint 
ในปัจจุบันมีโปรแกรมอยู่หลายโปรแกรมที่ถูกน ามาใช้สร้างงานน าเสนอ แต่โปรแกรมที่เป็นที่

นิยมและครองใจผู้ใช้อย่างแพร่หลายคือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งอยู่ในกลุ่มโปรแกรม 
Microsoft Office ซึ่งปรากฏโฉมให้เราได้ใช้งานตั้งแต่รุ่นที่ ใช้กับวินโดว์ 3.x จนมาถึงปัจจุบัน
PowerPoint ได้ถูกกล่าวขานว่าใช้งานง่าย และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เมื่อคุณมีข้อมูลอยู่ในมือคุณ
สามารถสร้างงานน าเสนอชั้นยอดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง 

ลักษณะของงาน PowerPoint ได้จ าลองการท างานของเครื่องฉายสไลด์ข้อมูลที่ใช้น าเสนอ
จะถูกเก็บลงในสไลด์ (Slide) ในแต่ละสไลด์อาจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ ตารางหรือ
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆในขณะที่เปลี่ยนสไลด์คุณสามารถใส่เสียงประกอบหรือเทคนิคอ่ืนๆ ได้อีก
มากมายทั้งหมดนี้จึงช่วยส่งเสริมให้ PowerPoint น่าใช้งานมากขึ้นเมื่อคุณสร้างงาน พรีเซนจาก 
PowerPoint คุณไม่ได้ถูกจ ากัดให้น าเสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น คุณสามารถน าเสนอ
บนอินเทอร์เน็ต แผ่นใส ใบปลิว หรือสไลด์ 35 มม. สร้างเอกสารส าหรับผู้ฟัง PowerPoint สามารถ
พิมพ์เอกสารได้ 4 แบบคือสไลด์ บันทึกย่อ เอกสารประกอบค าบรรยายละเค้าร่างที่เป็นข้อความใน
สไลด์ 
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ขั้นตอนการสร้างงานน าเสนอ 
 การสร้างงานพรีเซนเตชันให้ได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ข้อมูล
ที่จะใช้บรรยายล าดับการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ บรรยากาศในขณะการบรรยาย ฯลฯ เป็นปัจจัย
ต่างๆเป็นตัวแปรที่เราควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าคุณเตรียมพร้อมไว้ก่อนเหตุการที่ก่อให้เกิดปัญหา
อาจมีน้อยลงหรือหมดไปเลยในบางครั้งเราไม่อาจสรุปได้ว่าจะเริ่มท าสิ่งใดก่อนหรือหลังเพ่ือจะท าให้
งานน าเสนอของคุณดีที่สุดแต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการสร้างงานน าเสนอ 

ส่วนประกอบท่ีส าคัญ  
 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงส่วนประกอบจอภาพ 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบเนื้อหา สร้างงานน าเสนอ 

ปรับปรุง แก้ไข น าเสนอ 
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หมายเลข  1   Title bar แสดงชื่อไฟล์     
หมายเลข  2 เมนู 
หมายเลข  3 แท็บและปุ่มส าหรับแสดงสไลด์ในแบบต่างๆ   
หมายเลข  4 พ้ืนที่ของสไลด์  

มุมมองต่างๆ การน าเสนองาน 
1. มุมมองเค้าร่าง 

มุมมองเค้าร่าง (Outline View) เป็นรูปแบบการแสดงการจัดล าดับหัวข้อที่อยู่ภายใน
สไลด์ คุณสามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของหัวข้อต่างๆได้สะดวกที่สุดในมุมมองนี้อีกทั้งยัง
ปรับแต่งเครื่องหมายหน้าข้อความได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสังเกตให้ดีจะทราบว่ามุมมองเค้าร่างคือส่วนของ 
Notes paneซึ่งอยู่ในมุมมองปกตแิต่ขยายใหญ่นั้นเอง 

2. มุมมองตัวเรียงล าดับภาพนิ่ง 
มุมมองตัวเรียงล าดับภาพนิ่ง(Slide Sorter View)เป็นมุมมองที่ใช้แสดงสไลด์ทั้งหมด บน

หน้าจอ โดยแสดงเป็นสไลด์แผ่นเล็กๆ (Miniature)เรียงล าดับกันคุณสามารถเพ่ิมสไลด์แผ่นใหม่
โยกย้ายเรียงล าดับใหม่ ก าหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์หรือลบสไลด์ทิ้งไปได้ง่าย รวมทั้งยังสามารถ
ก าหนดเทคนิคในการเปลี่ยนสไลด์ได้อีกด้วย 

3. มุมมองภาพนิ่ง 
มุมมองภาพนิ่ง( Slide View )ในมุมมองนี้เหมาะส าหรับการตกแต่งองค์ประกอบสไลด์คุณ

จะเห็นรายละเอียดต่างๆที่อยุ่ในแต่ละสไลด์ เช่นข้อความ ตาราง แผนภูมิ และรูปภาพโดยสามารถ
ปรับแต่งองค์ประกอบแต่ละสไลด์เช่นเปลี่ยนสีพ้ืนหลัง ย้ายต าแหน่งองค์ประกอบ ปรับขนาดรูปภาพ 

4. มุมมองการแสดงภาพนิ่ง(Slide View) 
คือมุมมองที่คุณใช้น าเสนอต่อสายตาผู้ฟังนั้นเอง ในมุมมองนี้เปรียบเสมือนเครื่อฉาย 

สไลด์มีหน้าที่น าเสนอสิ่งที่ได้ตระเตรียมมาท้ังหมด 

การก าหนดพื้นหลังของสไลด์ 
การเลือกพ้ืนหลังของแผ่นสไลด์นั้นเราสามารถกระท าได้สองวิธี วิธีแรกเป็นการใช้การ

ออกแบบที่โปรแกรมก าหนดมาให้และวิธีที่สองคือการก าหนดพ้ืนหลังเองซึ่งวิธีแรกนั้นหากเราสร้าง
สไลด์จากการออกแบบพ้ืนหลังของสไลด์จะเหมือนกันหมดเราไม่สามารถก าหนดเองได้แต่หากเราใช้
พ้ืนหลังก าหนดเองเราจะสามารถออกแบบเองได้ท าไห้พ้ืนหลังสไลด์แต่ละแผ่นต่างกันวิธีการก าหนด
พ้ืนหลังของสไลด์ 
 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกเมนูออกแบบ   
2. คลิกรูปแบบที่ต้องการ   
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างการเลือกออกแบบพ้ืนหลัง Microsoft Powerpoint 2013 
 
การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมีการประยุกต์ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ปัจจุบันเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ดังนี้ 

1. ด้านสืบค้นข้อมูล 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
3. ด้านการเงิน ธุรกิจ 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านสื่อสารมวลชน 
6. ด้านสาธารณสุข 
7. ด้านการเมืองการปกครอง 

 
เทคนิคและกลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือการสืบค้นสารนิเทศ (Search engine) บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1. การสืบค้นข้อมูลด้วย Google ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ส าคัญคือ 

1.1 Include Search  
Google จะท าการยกเว้นค าที่ค้น ในกรณีที่เป็นค าถาม หรือค าเชื่อมต่างๆ เช่น 

where, the, how และ I เป็นต้น ซึ่งจะท าให้การค้นหาข้อมูลช้าและแสดงจ านวนข้อมูลมาก เพ่ือให้
การค้นหาข้อมูลเร็วขึ้น ให้ใช้เครื่องหมาย (+) หน้าค าที่ต้องการให้ละเว้นเพ่ือให้การค้นหารวดเร็วขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น Star Wars Episode +I 
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ภาพที่ 33 ตัวอย่างค้นหาแบบ + 

1.2 Synonym Search  
Google จะท าการค้นหาค าเหมือน ค าสอดคล้องกัน เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครอบ

คลุมการใช้งานมากที่สุด โดยการใช้เครื่องหมาย (~) หน้าค าที่ต้องการให้ค้นหา ยกตัวอย่างเช่น 
~computer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 ตัวอย่างแบบคล้าย 

1.3 OR Search  
การค้นหาค าโดยการใช้ OR (ตัวพิมพ์ใหญ่) ในกรณีที่ต้องการค้นหาค าที่เป็นจริง

อย่างน้อย 1 เงื่อนไข หรือเป็นจริงทั้ง 2 เงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น Personal Computer OR 
Notebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 ตัวอย่างค้นหากรณีหรือ 
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1.4 Domain Search  
การค้นหาค า โดยการระบุเว็บไซต์ (website) เพ่ือให้ Google ค้นหาข้อมูล

เฉพาะที่อยู่เพียงในเว็บไซต์ที่ก าหนดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อรอนงค์ site:udru.ac.th 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 ตัวอย่างการค้นหาแบบเว็บไซต์ 

1.5 Numrange Search 
การค้นหาสินค้า รายการข้อมูลที่มีการก าหนดราคาในช่วงที่เราสนใจ ยกตัวอย่าง

เช่น Notebook 20000..30000 baht 

 

ภาพที่ 37 ตัวอย่างค้นหาแบบตัวเลข 

การค้นหาข้อมูลรูปภาพ 
1. ในช่อง Address  ให้พิมพ์ www.google.co.th   แล้วกด Enter 
2. จากหัวข้อที่ค้นหา “ดอกไม”้ และคลิกที่แท็บ “รูปภาพ” แล้วกด Enter 
3. คลิกเลือกรูปที่ตรงกับการค้นหา 
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ภาพที่ 38 ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

4. หากบันทึกรูปภาพให้ท าการคลิกขวา 
5. เลือกค าสั่ง บันทึกเป็น (Save picture as…) 

 

 
 

ภาพที่ 39 การบันทึกภาพ 
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การใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cloud Server) 
การใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น การบริการนี้คือการ

โอนย้ายข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการ
ข้อมูลหรือเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ก็ให้บริการพ้ืนที่ในการจัดเก็บฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น google, 
Hotmail เป็นต้น  และเสี ยค่ าบริ การจากการ เช่ า พ้ืนที่ ในการจั ด เก็บข้อมูล  เช่น  Thnic, 
idc.cattelecom.com เป็นต้น 

1. การอัปโหลดข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการกูเก้ิล โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 40 แสดงการใช้บริการ google 

 
2. คลิกเลือกแอปพิลเคชัน ไดร์ฟ (Drive) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 แสดงการเข้าระบบไดร์ฟของกูเก้ิล 
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3. การอัปโหลดไฟล์ หรือการสร้างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 การอัปโหลดข้อมูล 
 

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด ดังภาพที่ 43-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 การเลือกไฟล์ 
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ภาพที่ 44 แสดงข้อมูลหลังท าการอัปโหลด 
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