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ค ำน ำ 
 

 ต ำรำ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันน้ี จัดท ำขึ้ นเพ่ือน ำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ (GE40004) หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี ที่มีเน้ือหำครอบคลุมตำมที่ก  ำหนดในหลักสูตร อำทิ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กำรจัดกำรข้อมูล ระบบสำรสนเทศ กำรสื่อสำร
ข้อมูล เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ บริกำรออนไลน์ พำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย 
จริยธรรม และกำรรักษำมั่นคงทำงข้อมูล เป็นต้น ซ่ึงเน้นเน้ือหำที่ศึกษำท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย และ
สอดคล้องกับหลักสูตรรำยวิชำศึกษำทั่วไป ซ่ึงนักศึกษำหรือผู้สนใจทั่วไปสำมำรถศึกษำและ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้  
 สุดท้ำยน้ี หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำต ำรำเล่มน้ีจะอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมสมควร หำกท่ำนที่น ำไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและ
ขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์น้ัน ณ โอกำสน้ีด้วย  
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บทท่ี 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างมากมายเกือบทุกองค์กร เหน็ได้จากการ
ประยุกต์ ใช้งานกันอย่างแพ ร่หลายในกิจการหลากหลายประเภท  โดยมีราคาที่ ถู กลง  
และมีขีดความสามารถในการท างานสูงขึ้ น ทั้งน้ีแนวโน้มดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
ฮาร์ดแวร์ รวมถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งด้านซอฟต์แวร์ 
ซ่ึงได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ที่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ที่ คอมพิ วเตอ ร์สามารถควบ คุมได้กับ กิ จกรรมมากมายอ ย่างที่ ไ ม่ เคยท าได้มาก่ อน  
ซ่ึงแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน 

ของมนุษย์ในด้านต่างๆ กจ็ะมีความฉลาดขึ้นและมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค า 2 ค า คือ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน แต่เมื่อ
พิจารณาถึงรายละเอยีดโดยรวมพอจะสรุปได้ ดังน้ี 

 

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการประกอบวัตถุเป็นอุตสาหกรรม หรือ
วิชาช่างอุตสาหกรรม หรือการน าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติ  (ช านาญ เชาวกีรติพงศ์, 
2534) เหน็ได้ว่า เทคโนโลยีเป็นการน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์น่ันเอง ซ่ึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้จัดการสารสนเทศต่างๆ 
อาจ เกี่ ย ว ข้องกับ เทคโน โล ยีคอม พิ วเตอ ร์  เทค โน โล ยีก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม              
(วศิน เพ่ิมทรัพย์ และวิโรจน์ ชัยมูล, 2548) อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี เป็นการน าเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การสร้าง  
การผลิต การใช้สิ่งของ ข้ันตอนและกระบวนการที่ใช้ผลิตต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองมือและเคร่ืองทุ่น
แรง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีในธรรมชาติ เช่น ข้ันตอนและกระบวนการที่ใช้ผลิตชิป (Chip) ที่
ถูกผลิตมาจากซิลิกอน หรือทราย ซ่ึงน ามาผ่านข้ันตอนและกระบวนการพิเศษจนเป็นอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพสูงที่น าไปเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างสมองของคอมพิวเตอร์ หรือที่นิยมเรียกส่วน
ที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือที่เรียกช่ือย่อว่าซีพียู (CPU) น่ันเอง 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การน าเอาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวเลข 
ข้อความ ภาพ และเสียง ที่ได้น ามารวบรวม จัดเกบ็เป็นระบบแล้วน าข้อมูลเหล่าน้ีมาผ่านระบบ
การประมวลผลในลักษณะต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การค านวณ การวิเคราะห์ การแปล
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ความหมาย และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง รายงานสรุป และแผนภูมิ 
ซ่ึ ง ผู้ ใ ช้ ส าม ารถ เข้ า ใจถึ งค วามหม าย ได้ ต รงกั น  แ ละส าม ารถน าส ารสน เทศ ไป ใ ช้  

ประโยชน์ได้ อาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศเป็นการน าเอาข้อมูลมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ผ่านขั้นตอนและกระบวนการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลน้ันๆ จึงท าให้ผู้ใช้สามารถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เช่น สถานีพยากรณ์แผ่นดินไหวจะ
รายงานมาเป็นข้อมูลตัวเลข แต่เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจวัดจะน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลกจ็ะสามารถคาดการณ์ หรือพยากรณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่
ต า แ ห น่ ง  ข น าด  แ ล ะ เว ล า เกิ ด  ซ่ึ งก า รพ ย าก รณ์ ข อ ง เท ค โน โล ยี ค อ ม พิ ว เต อ ร์  

และอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจวัดแผ่นดินไหวจึงนับว่าเป็นสารสนเทศที่สามารถน ามาพยากรณ์ 
การเกดิแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้ เป็นต้น 

หากน าเอาค าว่า เทคโนโลยี และสารสนเทศ มารวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว อาจจะกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูล ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ อาจจะน ามาใช้ในการ
รวบรวม การจัดเกบ็ การบันทกึ การประมวลผล การค้นคืน การแสดงผล การติดต่อสื่อสารและ
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่น ามาจัดการข้อมูล
ที่เป็นกระบวนการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลน้ันๆ เพ่ือท าให้ได้สารสนเทศที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ (มาลี ล า้สกุล, 2546) 

ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีความหมายครอบคลุมกว้างกว่าค าว่า ระบบ
คอมพิ วเตอ ร์  หากจะพูดรวมถึ งระบบการเช่ือมโยงสารสนเทศด้วยเค ร่ืองมื อสื่ อสาร 
และโทรคมนาคมเข้าไปด้วย ซ่ึงแทบจะเรียกได้ว่ามีทิศทางของการพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิง ช่วยให้ 

การติดต่อและแลกเปล่ียนสารสนเทศท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดไร้พรมแดน มีการเช่ือมโยงกัน     
อย่างทั่วถึงมากย่ิงขึ้ น ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีทิศทาง 
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ เปล่ียนแปลงไปด้วย ซ่ึงมีการพัฒนา 
และออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเลก็และมีประสทิธภิาพในการประมวลผลมากขึ้น 

 

พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิโรจ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2558) จากการพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยี ดังกล่าวมีบทบาทความส าคัญต่อการด าเนินงาน 

ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้ น ซ่ึงจะสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท  าให้ 

เกิดการแพร่กระจายของการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายในปัจจุ บัน  
ซ่ึงประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังน้ี 
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1. การรวมตวักนัของเทคโนโลยี (Convergence)  

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น การกระจายเสียง สามารถรับและส่งสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูป
ของสื่อผสม ที่ประกอบด้วย ภาพ เสยีง และข้อความต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ และสามารถส่งข้อมูล
ได้ในปริมาณมาก การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ท าได้อย่างทั่วถึงมากย่ิงขึ้ น โดยเฉพาะการเผยแพร่
ข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ตน้ทุนทีถู่กลง (Cost Reduction)   
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวโน้มของราคาที่จะถูกลงเร่ือยๆ สิ่งเหล่าน้ีด าเนินการไปตาม

กลไกราคาตลาด เม่ือมีผู้บริโภคมากข้ึนราคากย่็อมมีแนวโน้มที่จะถูกลง รวมไปถึงอัตราค่าบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย รวมทั้ง
ราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้มถูกลงเร่ือยๆ เช่นกนั 

3. การพฒันาอุปกรณที์เ่ล็กลง (Portability Mobility)  
อุปกรณ์ เทค โน โล ยีสารสน เทศ มีหลายประเภท  รวมถึ ง เค ร่ือ งคอมพิ วเตอ ร์ 

และโทรศัพท์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากขึ้ น เน่ืองจากวิวัฒนาการของ        
ไมโครชิปท าให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

4. การประมวลผลทีด่ีข้ึน (Processing Power)  

เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ มี ก า รป ร ะ ม วล ผ ล ที่ ดี ข้ึ น  ด้ ว ย อ า ศั ย พั ฒ น าก า ร 
ของผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียูที่ท  างานเร็วข้ึนกว่าเดิม รวมทั้งการสร้างโปรแกรม 

เพ่ือตอบสนองต่อการท างานของผู้ใช้ที่มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

5. การใชง้านทีง่่าย (User Friendliness)  
การพัฒนาโปรแกรม มีการออกแบบส่วนประสานงานกบัผู้ใช้เพ่ือช่วยเหลือคนที่ไม่คุ้นเคย

ในการใช้เทคโนโลยี ท าให้ไม่ต้องกังวลและกลัวว่าจะใช้งานได้ยากเหมือนในอดีต ทั้งน้ีผู้ ใช้แค่
ศึ ก ษ าก าร ใ ช้ โป ร แ ก ร ม เพี ย ง บ า ง ส่ ว น ก็ ส าม า ร ถ ท า ไ ด้ แ ล้ ว  โด ย จ ะน า รู ป แ บ บ 

ของเมนูเลือกรายการ หรือการคลิกผ่านเมาส์บนหน้าจอ ซ่ึงช่วยให้การเผยแพร่ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปได้อย่างรวดเรว็มากขึ้น 

 6. การเปลีย่นจากอะตอมเป็นบติ (Bits Versus Atoms)  
แนวโน้มความนิยมและการแพร่กระจ่ายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเรว็ผ่าน

ใช้เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมที่ใช้อะตอม 
ด้วยการส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบการใช้บิตแทนนั่นเอง ซ่ึงปัจจุบันหลายองค์กรมี
การปรับเปล่ียนการท างานในส านักงานแบบไร้กระดาษมากย่ิงขึ้น  

  7. สือ่ผสม (Multimedia)  
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแพร่กระจ่ายสารสนเทศในรูปแบบสื่อผสมมากย่ิงขึ้ น โดย

การน าตัวอกัษร ภาพกราฟิก เสยีง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกนัน่ันเอง 
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  8. เวลาและภูมิศาสตร ์(Time & Distance)  
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากย่ิงขึ้ น สามารถท าให้มนุษย์เอาชนะ

ข้อจ ากัดด้านเวลาและภมูิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เช่น การประชุมทางไกล โดยองค์กรขนาดใหญ่ ที่มี
สาขาอยู่หลายประเทศ เมื่อต้องการจัดประชุมโดยให้ผู้บริหารทุกสาขาเดินทางมายังส านักงานใหญ่
พร้อมกัน อาจจะท าได้ไม่สะดวก หรือจัดเวลาไม่ตรงกัน ซ่ึงการประชุมทางไกลสามารถช่วย
แก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ หรือการใช้สญัญาณดาวเทยีมถ่ายทอดสัญญาณรายการเพ่ือการศึกษาทางไกล
ไปยังโรงเรียนชนบท โดยที่นักเรียนไม่จ าเป็นต้องเข้ามาแสวงหาความรู้ในจังหวัด ซ่ึงสามารถได้
แหล่งความรู้ที่เหมือนกนัและช่วยลดปัญหาในด้านภมูิศาสตร์ลงไปได้ด้วยน่ันเอง 

ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าพัฒนาการที่ไม่หยุดน่ิงของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจะท าให้หน่วย
ระบบมีขนาดเลก็ลง เรว็ขึ้น ราคาถูกลง และมีประสิทธิภาพการท างานดีย่ิงขึ้น เน่ืองจากวงจรรวม
ขนาดเลก็ที่เรียกว่าไมโครชิป (Microchip) เข้ามามีบทบาทความส าคัญในชีวิตประจ าวันมากขึ้ น  
ในอนาคตอาจจะมีไมโครชิปผนวกเข้ากบัสมองที่จะมีเซนเซอร์ส าหรับท าให้เราสามารถจดจ าข้อมูล
ได้ดีย่ิงขึ้ น รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้ น สามารถเปล่ียนแปลงการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร โด ย เช่ื อ ม ต่ อ กั บ อิ น เท อ ร์ เน็ ต ไ ร้ ส าย เพ่ื อ เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิภ าพ ใน ก าร 
ท ากจิกรรมต่างๆ รวมถึงเข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

  

ขอ้ดีและขอ้เสียของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตอาจจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่าง
มากมาย แต่กอ็าจจะส่งผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสยีแก่ส่วนอื่นๆ ได้เช่นกนั ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

1. ขอ้ดี 
1.1  การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ 

เช่ือมโยงถึงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ท าให้เกิดช่องทางการด าเนินธุรกิจ 
เช่น การท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ การผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นเกมออนไลน์ และบันเทงิต่างๆ เป็นต้น 

1.2  การสร้างคอมพิวเตอร์ให้สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้  อ่าน  

ตัวอักษรประสาทสมัผัสเสมือนว่าได้อยู่ในสถานการณ์น้ันจริงๆ 

1.3  การสร้างระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เ พ่ือพัฒนาระบบ  

ผู้เช่ียวชาญและการจัดการความรู้ต่างๆ  
1 .4   การส ร้ างระบบอิ เล็กทรอนิกส์  ( e-Learn ing)  เ พ่ือการ ศึกษาตาม  

อัธยาศัยโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบโทรศึกษา (Tele-Education) โดย
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมงจากห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual 

Library) 
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1.5  การสร้างเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้  

สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้สามารถค้นหาต าแหน่งที่ต้องการได้
อย่างถูกต้องและแม่นย า 

1.6 การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐที่เรียกว่า รัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government) รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชาชน (e-Citizen) เช่น 
การพิสจูน์ยืนยันตัวบุคคล และการบริการประชาชน เป็นต้น  

 

2. ขอ้เสีย 

2.1  ท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงในส่วน 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดข้ึนจากการออกแบบและการสร้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบและการสญูเสยีค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากบัระบบน้ัน 

2.2 ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการ 

ท าส าเนาและลอกเลียนแบบสนิค้าหรือผลิตภัณฑต่์างๆ  
2.3  ท าให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูล การล่วงละเมิด 

และการก่อกวนทางระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น  

 

ทิศทางของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ก้าวเข้าสู่ยุคที่อินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์เช่ือมโยงผู้คนทั้งโลกเข้าหากัน และได้เปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ของทุกคนไปอย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากการน าเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีและอุปกรณ์  
ต่างๆ เหล่าน้ันมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงน ามาเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ได้ตลอดเวลา  
ทั้งน้ี แนวโน้มเทคโนโลยีหรือทิศทางของเทคโนโลยีที่น ามาต่อยอดในเร่ืองของการพัฒนา 
ธุรกจิ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน ซ่ึงอาจพอยกตัวอย่างได้ดังน้ี 

 

1. รถยนตอ์จัฉริยะ (Connected Car) 

รถยนต์ แบ่งเป็นสองแบบ คือ รถยนต์อัจฉริยะ (Connected Car) หรือรถที่มาพร้อมกับ
ระบบอัจฉริยะ เช่ือมต่อมือถือ  สั่งงานด้วยเสียง มีระบบประมวลผลทั้งเร่ืองเส้นทางจราจร  
ความปลอดภัยที่ช่วยเหลือขณะขับรถได้ ที่คล้ายๆ กับมีผู้ช่วยส่วนตัวขณะขับรถ ซ่ึงอุปกรณ์ติดรถ
จะไม่ ใช่ เพ่ื อความบันเทิง เพี ยงอ ย่างเดียว แต่ เป็นการเช่ือมต่อการสื่ อสารในรถยนต์ 
(Infotainment) เพ่ื อตอบสนองความต้องการทั้ งด้ าน ข้อมูลและความบันเทิงของผู้ ขับ ข่ี  

โดยที่บริษัทรถยนต์ทั้ง ฟอร์ด โตโยต้า วอลโว่ และบีเอม็ดับเบ้ิลยู ได้แข่งกันเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 

ที่มีการเช่ือมต่อรถยนต์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร (Built In Connected Car) รวมไปถึงบริษัท



 - 6 - 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง อนิเทล วอลคอมม์ด้วย และรถยนต์ขับเคล่ือนอัตโนมัติ (Self Driving 

Car) หรือรถยนต์ไร้คนขับ ที่มีบริษัทกูเกิล และแอปเปิล ที่ได้สร้างรถยนต์อัจฉริยะขึ้นมาได้สักพัก
แล้ว โดยที่มีหลายบริษัทได้เผยโฉมเทคโนโลยีที่จะร่วมผนึกก าลังกันที่จะสร้างรถยนต์อัจฉริยะที่มี
กล้องที่เกบ็ภาพพร้อมกนัได้ 14 มุม เอามาช่วยประมวลผลเส้นทางการเดินรถได้น่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 รถยนต์อจัฉริยะ 
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/561658 

 

2. เวอรช์วล เรียลลิต้ี แบบ 360 องศา (Virtual Reality 360) 

การเกบ็ภาพและวิดีโอแบบ 360 องศา สามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงน้ัน ได้ด้วยการ
สวมแว่นวีอาร์ จะแพร่หลายมากขึ้ น เน่ืองจากความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ทั้งส าหรับผู้สร้าง  
และผู้เสพคอนเทรนต์มีให้เลือกหลากหลาย ในราคาที่มีให้เลือกได้มากขึ้ น ทั้งน้ี โอคูลัส ริฟต์ 
(Oculus Rift) บริษัทผลิตแว่นวีอาร์ที่เฟสบุ๊ก ทุ่มเงินซ้ือกิจการไปเปิดพรีออเดอร์ให้ลูกค้าทั่วไป
จองแว่นมาเล่นกันได้แล้ว  หรือค่ายมือถืออย่าง เอชทีซี ก็ออก ไว พรี เฮดเซต (Vive Pre 

Headset) มาแข่งกับ ซัมซุงเกียวีอาร์ (Samsung Gear VR) ในราคาใกล้เคียงกัน ในส่วนของการ
ผลิตคอนเทนต์ ริคอน เทรา (Ricoh Theta) ได้ชิงเปิดตัวก่อนเป็นเจ้าแรกแล้ว และนิคอนยัง
เปิดตัว กล้องแอคช่ันคาเมร่าคีย์มิชช่ัน 360 (Action Camera Keymission 360) ที่ เก็บวิดีโอ
ความละเอียด  4K ได้ 360 องศาด้วยเช่นกัน  ท าให้คนทั่วไปสามารถร่วมกันสร้างเน้ือหา 
ที่หลากหลาย เอาไปใส่ในแว่นวีอาร์ได้ รวมไปถึง โมบายซอฟต์แวร์ (Mobile Software)  

ที่เปิดตัวมาให้เกบ็ภาพ 360 องศาได้อกี ส าหรับผู้ที่อยากน านวัตกรรมน้ีไปต่อยอดธุรกิจ สามารถ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้า ซ่ึงจะท าให้ธุรกจิของตนเองเหนือกว่าคู่แข่งได้ไม่ยากน่ันเอง 
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ภาพที่ 1.2 Virtual Reality แบบ 360 องศา 
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/561658 

 

3. จอมว้นได ้(OLED Flexible Screen) 

เทคโนโลยีจอโค้งงอได้ ที่เป็นจอภาพที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม ซ่ึงมีส่วนประกอบเป็น
สารอนิทรีย์ที่สามารถเปล่งแสงได้เอง (OLED Flexible Screen) จาก แอลจี เป็นจอภาพบางมากๆ 
โปร่งแสงได้ และปรับเปล่ียนรูปทรงได้ จะโค้ง จะม้วน จะงอ แล้วแต่จะน าไปสร้างสรรค์ โดยที่จะ
เป็นมิติใหม่ของวงการโฆษณา หรือวงการการออกแบบ ที่จะน าเอาจอไปติดโซฟา/ฝาบ้าน/ประดับ
แผงคอนโซลรถยนต์ ม้วนเป็นปลอกแขน ท าแบนๆ เป็นแผ่นรองจานกไ็ด้ด้วยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 จอม้วนได้ 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/561658 
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4. สมารท์โฮม (Smart Home) 

บ้านอัจฉริยะ เป็นการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพ่ืออ านวย 

ความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ที่มีหลายบริษัทได้เปิดตัวบ้านอัจฉริยะมากขึ้ นเร่ือยๆ ที่มีการติดตั้ง
เซน็เซอร์ที่ท  าหน้าที่ตรวจจับค่าต่างๆ และให้เซน็เซอร์เหล่าน้ันสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทีวี แอร์ 
ตู้ เยน็ เคร่ืองซักผ้า หลอดไฟ เคร่ืองล้างจาน ล าโพง และประตูอย่างอัตโนมัติ ซ่ึงบ้านอัจฉริยะ  

จะเกิดขึ้ นแน่นอนในอนาคต แต่มีข้อสังเกต 2 ข้อ คือ ส่วนใหญ่ของใช้อัจฉริยะต่างๆ ยังไม่ได้
เปล่ียนวิถีชีวิตคนทั่วไป ถึงขนาดที่ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มนิยมใช้เทคโนโลยีจริงจังจะยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือ
เคร่ืองใหม่ และอีกอย่างหน่ึงยังไม่มีมาตรฐานกลางสากลใดๆ ที่จะแพร่หลายเพียงพอที่จะเป็น
ศูนย์กลางให้เคร่ืองใช้ ไฟฟ้าต่างๆ เหล่านี้ เช่ือมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อจริงๆ คงต้องรอให้บริษัท
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลายมาตกลงกันให้รู้เร่ืองก่อน ทุกคนถึงจะได้สัมผัสกับบ้านไฮเทคน้ี
อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 Smart Home 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/561658 

 

5. อากาศยานไรค้นขบั (Drone) 

โดรน เป็นอากาศยานที่ควบคุมระยะไกลที่มีประโยชน์กับหลายวงการ เช่น วงการ  

สื่อ ใ ช้ เก ็บภาพมุมสูง  ด้านความมั่นคง ใช้สอดแนม และให้ความช่วยเหลือในจุดที่มนุษย์ 

เข้าไปไม่ได้ ด้านการขนส่ง ใช้เพ่ือลดต้นทุน ปัจจุบันโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้ น  
มีราคาถูกลง ควบคุมได้ง่ายขึ้ น และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โดรนออกมา
อย่างเป็นทางการแล้ว โดยที่โดรนยังคงไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่น้ี ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าทิศทางของ
วงการเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงน้ี ภาพรวมยังคงอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง 
ในการสื่อสาร หรือการใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งในสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง 
ที่สามารถสื่อสารและเช่ือมต่อกันได้ ทั้งน้ีอินเทอร์เนต็ออฟติงส์ (Internet of Things) คือทุกอย่าง
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ที่สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เนต็ได้และจะยังคงพัฒนาและฉลาดขึ้นเร่ือยๆน่ันเอง (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://www.thairath.co.th/content/561658 ของไทยรัฐออนไลน์)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 อากาศยานไร้คนขับ 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/561658 

 

6. การพฒันาระบบปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence)  

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการของ
มนุษย์ได้ ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ มีความเข้าใจภาษามนุษย์ รับรู้ได้และตอบสนอง
ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมและภาษามนุษย์ โดยปัญญาประดิษฐ์จะประกอบด้วยสาขาวิชา
ต่างๆ เช่น ภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผู้เช่ียวชาญ และศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ 
เป็นต้น 

7. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)  

ภาษาธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ โดยน าวิทยาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยการ
ประมวลผลตัวอกัษร ค า ข้อความ หรือภาพ รวมถึงความรู้ด้านภาษาศาสตร์ด้วย 

8. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  

การสร้างคอมพิวเตอร์ที่จ าลองเอาวิธีการท างานของสมองมนุษย์ ท าให้คอมพิวเตอร์รู้จัก
คิดและจดจ าในแนวเดียวกับโครงข่ายประสาทของมนุษย์ เพ่ือช่วยให้คอมพิวเตอร์ฟังภาษามนุษย์
ได้เข้าใจ อ่านออก และรู้จ าได้ ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมองกลกว่็าได้ (กริช สมกนัธา, 2555) 
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9. ยูบคิวิตสัเทคโนโลยี (Ubiquitous technology)  

สงัคมยูบิควิตัสที่ท  าให้เกดิสภาพแวดล้อมของการสื่อสารสมัยใหม่ ซ่ึงยูบิควิตัส เป็นภาษา
ลาติน มีความหมายว่า อยู่ในทุกแห่ง หรือมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) แห่ง
ศูนย์วิจัยปาโลอัลโต้ ของบริษัทซีรอ็กซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ค านิยาม ยูบิควิตัสคอมพิวติง
ไว้ว่า คุณสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เช่ือมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใด ทั้งน้ี จุดเด่นของยูบิควิตัส เช่น การเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายไม่ว่าผู้ใช้งาน จะเคล่ือนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ การสร้างสภาพการใช้งานโดยผู้ใช้จะไม่
รู้สึกว่าก าลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ รวมทั้งการให้บริการที่สามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทั้ง
สถานที่ อุปกรณ์ และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการศึกษา   

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กบัการศึกษา เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided 

Instruction: CAI) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าข้ึนท าให้รูปแบบการเรียนที่จ ากัดด้วย
ช้ันเรียนขนาดเลก็กลายเป็นการเรียนด้วยระบบการสื่อสารทางไกลหรือเรียกว่าโทรศึกษา (Tele-

Education) โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน 
ต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ตได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมากขึ้ นจึงได้ พัฒนาเป็นการ
เรียนการสอนผ่านเว็บเพจ (Web Based Instruction: WBI) และต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุง
เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Learning) ซ่ึงเป็นการน าเอาเทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เนต็เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้การอบรม รวมทั้งการ
ทดสอบและประเมินผลผ่านเวบ็เพจอกีด้วย 

11. หอ้งสมุดเสมือน (Virtual Library)  
การให้บริการอีกช่องทางหน่ึงของห้องสมุดในยุคปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการให้บริการผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุด
เสมือนจริงได้ ข้อมูลที่ให้บริการจะอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล ท าให้เปิดโอกาสในการเรียนรู้ เป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถเข้าสู่ข้อมูลที่ให้บริการได้จากทุกหนทุกแห่งบริการของ
ห้องสมุดเสมือนจริง เช่น บริการสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public 

Access Catalog: OPAC) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และบริการแนะน าสารสนเทศที่น่าสนใจต่างๆ เป็นต้น 

12. นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กล่าวว่า “นาโนเทคโนโลยี มีความส าคัญอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวัน 
ค าว่า นาโน (Nano) แปลว่า 1 ในพันล้านส่วน เช่น นาโนวินาที เท่ากับ 10 ยกก าลัง-9 หรือ 
0.000000001 วินาที 1 นาโนเมตร เท่ากับ 1/1,000,000,000 เมตร หรือ 0.000000001 

เมตร นาโนเทคโนโลยี เป็นการท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานของโมเลกุลขนาดระดับ 1 ถึง 100 นาโน
เมตร กลายเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ นาโนที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้สอยได้ ซ่ึงต้องอาศัย
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คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของระบบที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอะตอม โมเลกุล กับวัตถุ
ขนาดใหญ่ และสามารถควบคุมคุณสมบัติทั้งหลายได้ เช่น วัสดุ ฉลาด ตัวรับรู้ หรือเซ็นเซอร์ 
โครงสร้างชีวภาพขนาดนาโน คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม คอมพิวเตอร์ดีเอน็เอ เป็นต้น” สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่https://th.wikipedia.org/wiki/นาโนเทคโนโลยี 

13. รฐับาลอิเล็กทรอนกิส ์(e-Government)  

วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการ
สื่อสาร เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของภาครัฐ ปรับปรุงการให้บริการแก่
ประชาชน บริการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้
ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีข้ึน มีความใกล้ชิดกบัภาครัฐมากข้ึน อีกทั้งท าให้ประเทศ
มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีขึ้นด้วย ทั้งน้ีที่มารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกสข์องไทย 
โครงการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการโดยการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือมุ่งให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะ 2 ปี ได้แก่ การให้บริการต่อสาธารณะ เป็นการผลักดันเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้บริการข้อมูลที่ดี มีมาตรฐาน และคุณภาพแก่สาธารณะต่างๆ เช่น 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมถึงการให้บริการที่ดีผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็น 4 ท. ได้แก่ 
ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา รวมทั้งการบริหารจัดการของรัฐ เช่น การบริหารจัดการด้าน
การเงินระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ยุติธรรม การบริหารข้อมูลและทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น ภายในและระหว่าง กระทรวง ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เพ่ิม
ประสทิธภิาพในการท างานของหน่วยงานรัฐ เพ่ิมคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเรว็ 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ ลดต้นทุนการด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น 

ในที่น้ีขอกล่าวถึงบริการของรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ ดังน้ี 

 

การติดตามแกะรอยคนรา้ย ปัจจุบันมี 3 ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
ระบบฐาน ข้อ มูลประวัติ อาชญ ากร ห รือ  CDOS (Criminals Database Operating System)  

ระบบตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมืออัตโนมัติ หรือ AFIS (Automated Fingerprint Identification 

System) และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย หรือ PICASSO (Police Identikit: 

Computer Assisted Suspect Sketching Outfit) ส าม ารถ อ่ าน ร าย ล ะ เอี ย ด เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ที่ 
https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 

ระบบสารสนเทศส าหรบังานประปา บริการเบด็เสรจ็ภายในคราวเดียว ได้แก่ จดมาตร
จ านวนการใช้น ้า พิมพ์ใบแจ้งหน้ี และส่งให้ลูกค้าได้ทันที โดยใช้เวลาทั้งสิ้ นไม่เกิน 10 นาท ี
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ผู้ใช้บริการสามารถน าใบแจ้งหน้ีไปช าระเงินที่สาขาของการประปานครหลวง หรือที่ท  าการ
ไปรษณีย์ หรือที่ Counter Service หรือช าระผ่านอนิเทอร์เนต็ด้วยบัตรเครดิต 

การยื่นแบบแสดงและช าระภาษีผ่านทางอินเทอรเ์น็ต เข้าสู่ระบบได้ที่ www.rd.go.th  

มีบริการ 2 แบบ ได้แก่ การบริการแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมโปรแกรมค านวณภาษีเงินได้  
และการย่ืนแบบทางอนิเทอร์เนต็ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั การประมูลแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ คือ http://www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่จัดประมูล 

ระบบฐานขอ้มูลเพือ่การบริการสาธารณะผ่านอินเทอรเ์น็ต บริการด้านงานทะเบียน
ร า ษ ฎ ร ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ h t t p : / / w w w . d o p a . g o . t h  แ ล ะ   

http://www.khonthai.com ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอรเ์นต็ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เ ร่ิม เปิ ด ให้ บ ริก าร ค้นห าข้อ มู ลธุ รกิ จ  และการท าธุ รกรรม ต่ างๆ  ผ่ านอิน เทอ ร์ เน็ต 

ทางเวบ็ไซต์ http://www.thairegistration.com 

การบริการต่อทะเบียนรถ และช าระภาษีรถผ่านอินเทอรเ์น็ต  กรมการขนส่งทางบก  
มุ่ ง เน้ นที่ จ ะให้ บ ริก ารป ระชาชน ใน รูปแบบออน ไล น์  บ ริก ารได้ ทัน ทีทั น ใดทั่ ว ไท ย  
แบบ One-Stop-Service โดยสามารถเข้าไปใช้บริการผ่านเวบ็ไซต์ http://www.dlt.moct.go.th 

การจัดท าหนงัสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ  
ได้เช่ือมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหลักฐานการขอท า
และขอต่ออายุหนังสือเดินทาง โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเป็นหลักฐาน
ประกอบการขอท าหนังสอืเดินทางได้โดยไม่ต้องน าเอกสารมามากมายเหมือนที่ผ่านมาในอดีต 

 

ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันของเราอย่างมากมาย และท าให้การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดังกล่าวมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ มากย่ิงขึ้ นโดยล าดับ 
ซ่ึงพอจะยกตัวอย่างได้ดังน้ี 

 

1. ดา้นเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันการเพ่ิมความได้เปรียบกับการแข่งขันทางธุรกิจจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้กับการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนการ
ด าเนินงานต่างๆ ทางธุรกิจ อกีทั้งยังช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่จะสร้างขีด
ความสามารถกับการแข่งขันในสนามการค้าทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย         

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.khonthai.com/
http://www.thairegistration.com/
http://www.dlt.moct.go.th/
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ทั้งน้ี ปัจจุบันอัตราการขยายตัวภาคธุรกิจจะอยู่ระดับสูง ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างภาคธุรกิจ
มากขึ้น และมีแนวโน้มจะมีการแข่งขันค่อนข้างสงูขึ้นเร่ือยๆ จะเหน็ได้ว่าองค์กรธุรกจิแทบทุกแห่ง 
จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การฝากถอนเพ่ือท ารายการทางการเงินของธนาคาร มีระบบการ
ท ารายการที่เช่ือมโยงกันระหว่างสาขาย่อยของแต่ละธนาคาร มีการน าเอาตู้ เอทีเอม็ (Automatic 

Teller Machine: ATM) ติดตั้งเพ่ือให้บริการลูกค้าของธนาคารตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการขยาย
สาขาการรับฝากถอนเงินไปยังต่างประเทศทั่วโลก ในวงการตลาดหลักทรัพย์ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และแนะน าการลงทุน การตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ใน รูป แบบ เรี ยล ไทม์  (Real Time)  รวมทั้ งก าร ส่ งร ายก ารค าสั่ ง ซ้ื อ ข ายห ลักท รัพ ย์                 
เ พ่ื อ นั ก ล ง ทุ น ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ ง่ า ย ด า ย ม า ก ข้ึ น  ( ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ที่ 
http://ibfbs.blogspot.com/2013/04/whats-forex.html ของฟอเร็กซ์) ฉะน้ัน อาจจะกล่าวได้
ว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากสารสนเทศ และเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อการ
แข่งขันกันระหว่างธุรกิจ ที่ขึ้ นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองมากย่ิงขึ้นน่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกจิในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่มา: http://ibfbs.blogspot.com/2013/04/whats-forex.html 

 

2. ดา้นสงัคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาเปล่ียนวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนมี
ชีวิตที่ง่ายขึ้ น อีกทั้งยังจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานกับกิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้ น ตัวอย่างเช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริของ
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สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สงัคม ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน มีการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียนชนบท คนป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขัง รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยเหลือคนตาบอดเพ่ือให้สามารถอ่านหนังสือได้  เช่น หนังสือระบบ (Digital Accessible 

Information System: DAISY) ที่มีการบันทกึข้อมูลของหนังสือเป็นระบบเสยีงรูปแบบดิจิทลั ช่วย
ให้คนตาบอดสามารถค้นหาข้อมูลในหนังสือได้อย่างรวดเรว็และละเอียด สามารถก้าวกระโดดไป
ยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ เช่น ตอน บท ย่อหน้า ประโยคหรือค า จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนในสังคมได้อย่างดี  (สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ www.it24hrs.com/2015/60th-anniversary-princess-it-exhibition-nstda-01) 
รวมถึงท าให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเรว็มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีแล้วในปัจจุบันองค์กรทั้ง
ในส่วนภาครัฐและเอกชนแทบทุกแห่งได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏบัิติงาน หรือ
ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้ น เหน่ือยน้อยลง รวมถึง
การให้บริการที่รวดเรว็มากข้ึน ทั้งยังท าให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการใช้เวลาน้อยลงอกีด้วย 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารีกบัโครงการไอทเีพ่ือพัฒนาผู้ต้องขัง 
ที่มา: www.it24hrs.com/2015/60th-anniversary-princess-it-exhibition-nstda-01 

 

3. ดา้นการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้าน การศึกษาได้ง่ายขึ้ น 
และมีความสะดวกมากขึ้นในการสบืค้นข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยต่างๆ ทั้งน้ี การศึกษาในปัจจุบัน
จะเปล่ียนจากระบบแบบแผนเดิมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดทั้งเทอมไปสู่รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ E-Learning หรือการศึกษา
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ทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ และทุกเวลาโดยไร้
ขีดจ ากัด อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และเป็นการกระจายโอกาส
ทางด้านการศึกษาในทุกๆ พ้ืนที่ทั่วประเทศ นอกจากน้ียังจะช่วยลดปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดสญัญาณรายการสอนผ่าน
เครือข่ายดาวเทยีมส าหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน การให้บริการ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไก ล ผ่ า น ร ะ บ บ โท ร ทั ศ น์ แ ล ะ วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เสี ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพ่ือสอนในระดับอุดมศึกษาบางสาขา
ให้กับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้เข้ามาเรียน โดยท าการศึกษา ทบทวน และทดสอบด้วยตนเองผ่าน
ระบบของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี ความส าคัญที่ ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนความรู้ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศกันมากย่ิงขึ้น (วศิน เพ่ิมทรัพย์ และวิโรจน์ 
ชัยมูล, 2548) ดังจะเห็นได้จากการที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หรือเนคเทค (NECTEC) ได้เปิดเครือข่ายเพ่ือการศึกษาต่างๆ โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ซ่ึงเครือข่ายที่รู้จักกนัดี มีดังน้ี 

3.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and    

 Research Network: ThaiSARN) 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่  
เช่ือมต่อถึงกันเพ่ือสนับสนุนการใช้งานเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ทางการศึกษา การวิจัย  
ท าให้เกิดการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน  

ให้ทัดเทียมกับนานประเทศได้  

  3.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียน (SchoolNet) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เ ช่ือมต่อโรงเ รียนมัธยมในประเทศไทยเ ข้าสู่  

อินเทอร์เน็ต โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนไทยและลดความเหล่ือมล า้ของโอกาสทางการศึกษาได้อย่างดี ส่งผลให้เยาวชน 
น ัก เ รีย น  ห รือ ค รูอ าจ า ร ย ์ส าม ารถ ใช้ ป ร ะ โย ชน ์จ าก เค รือ ข ่า ยค อมพิว เต อ ร์ห รือ
อินเทอร์เน็ตในการศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงปัจจุบันเครือข่ายน้ีได้ถูกโอนย้าย
ไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วน่ันเอง 

3.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษก (Kanchanapisek Network: KPNet)  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศที่มี 

ข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวกับประเทศไทย 
ประกอบด้วยงานหลักสองส่วน ได้แก่ เครือข่ายพระราชกรณียกิจและเครือข่ายกระจายความรู้
ให้กับประชาชน เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าเอาสารสนเทศมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
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3.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (eDLTV)  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ จัดท าเน้ือหา ระบบ E -Learning ของการศึกษา  

ทางไกลผ่านดาวเทียม  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกล  

ผ่านดาวเทียม  ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน าเน้ือหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ที ่ออกอากาศทางสถาน ีวิทยุและโทรท ัศน์ก ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเท ียม  

จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

เพ่ือใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ  โรงเรียนใน
ชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน 
สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบออฟไลน์ (Off Line) 

และเผยแพร่แบบออนไลน์ (On Line) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน  และผู้สนใจ
ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://edltv.thai.net/ 

ของ eDLTV) 
 

 

 

ภาพที่ 1.8 โครงการจัดท าเน้ือหาระบบ E-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ที่มา: http://edltv.thai.net/ 

 

4. ดา้นสาธารณสุข 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างย่ิงและมีความส าคัญอย่างสูงทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ซ่ึงคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกอย่างย่ิงในด้านการแพทย์
และสาธารณสขุ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเกบ็ข้อมูลลงทะเบียนคนไข้การใช้ประโยชน์ของ
สารสนเทศที่ได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป ซ่ึงการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข อาจเกี่ยวข้องในหลายด้านที่ส าคัญ เช่น ด้านการบริหารการแพทย์  
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ด้านห้องทดลอง ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค รวมถึงด้านการศึกษา และการวิจัยทดลองทางด้าน
การแพทย์ ตัวอย่างเช่น โครงการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการน าเอาความก้าวหน้า
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ซ่ึงใช้การส่งสัญญาณผ่านสื่อ
โทรคมนาคมที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหรือใยแก้วน าแสงแล้วแต่
สถานการณ์ ควบคู่กันไปกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแพทย์ต้นทางและปลายทางสามารถ
ติดต่อถึงกันได้ด้วยภาพเคล่ือนไหวและเสียง จึงท าให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลของคนไข้ระหว่าง
หน่วยงานได้ทั้งทางด้านภาพ เช่น ฟิล์มเอก็ซ์เรย์ และสัญญาณเสียงจากเคร่ืองมือแพทย์ เช่น   
การเต้นของหัวใจ คล่ืนหัวใจ พร้อมๆ กันกับการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการปรึกษาเสมือน
กับคนไข้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ดีย่ิงขึ้ น (วศิน เพ่ิมทรัพย์ 
และวิโรจน์ ชัยมูล, 2548) รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ใน
ท้องถิ่นธุรกันดาร การแพทย์ทางไกลยังได้น าเอามาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน 
รวมถึงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ให้สามารถแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญได้ 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  http://anniesack.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ระบบแพทย์ทางไกล”) ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์เพ่ือการวินิจฉัยโรคเพ่ือท าการ
รักษาได้อย่างทนัทว่งท ีและแม่นย ามากย่ิงขึ้น  

 

 

 

ภาพที่ 1.9 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ที่มา: http://anniesack.blogspot.com/2013/09/blog-post.html 
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5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดย
ตรงที่ส่งผลกระทบอย่างมากเหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศกเ็ป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมากมาย ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ัน
อาจจะเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ขยะอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ซ่ึ ง เป็ น ต้ น เหตุ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ปั ญ ห าต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อม 

และมลพิษตามมาอีกมากมาย ทั้งน้ีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไม่เคยรู้เกี่ยวกับขยะอิเลก็ทรอนิกส ์

ในสภาวะน ้าท่วมที่คนใช้งาน และโยนทิ้ งลงในน ้า ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาของเสียที่เป็นช้ินส่วน
ประกอบอยู่ในเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยจะก่อให้เกดิอนัตรายจากสารโลหะหนัก และสารเคมีต่างๆ  
เช่น ตะกั่ว (Lead) ปรอท (Mercury) คลอรีน (Chlorine) แคดเมียม (Cadmium) และโบรมีน
(Bromine) เป็นต้น จะแพร่กระจายเข้าสู่สิ่ งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษทางน ้า รวมถึง 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนอีกด้วย ทั้งน้ี จะเห็นได้ว่า การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะส่งผลกระทบทั้งให้คุณและให้โทษ ถ้าหากผู้ใช้น าไปใช้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกอ็าจจะก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่มีมาตรการในการควบคุม 
ห รือตรวจสอบการใช้งาน เทคโน โล ยีส ารสน เทศอ ย่างจ ริงจั ง ก็อาจจะท าให้ป ริมาณ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยใ์นอนาคตด้วย ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกัน ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า (Geographic Information System: GIS) หรือ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาจัดเกบ็และประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยการก าหนด
ข้อมูลด้านต าแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก (Ground Position) ซ่ึงรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลพ้ืนที่ 
แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทยีม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาผังเมือง 
ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ก้าวหน้าไป
ใ น ทิ ศ ท า ง ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม  ( ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 
http://droneblog.com/2 0 1 5 / 0 1 / 0 3 / gis-mapping-service-and-significance-of-gis-

services/ ของ GIS “การวิเคราะห์และส ารวจสภาพพ้ืนที่ภมิูศาสตร์ด้วยจีไอเอส”) 
 

http://droneblog.com/2015/01/03/gis-mapping-service-and-significance-of-gis-services/
http://droneblog.com/2015/01/03/gis-mapping-service-and-significance-of-gis-services/
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ภาพที่ 1.10 การใช้งาน GIS เพ่ือวิเคราะห์และส ารวจสภาพพ้ืนที่ภมิูศาสตร์  
ที่มา: http://droneblog.com/2015/01/03/gis-mapping-service-and-significance-of-gis-services/ 

 

6. ดา้นการเมือง 

ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของกฎหมายทุกฉบับ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ
ต่างๆ เพ่ือช่วยในการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศทางด้านกฎหมายได้สะดวก และรวดเร็ว
ขึ้ น เช่น การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีความที่เคยเกดิข้ึนมาแล้ว นอกจากน้ีทางด้านการปกครองจะ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนกิจกรรมของการเลือกตั้ง ซ่ึงจะใช้คอมพิวเตอร์มาประมวลผล
ข้อมูลการเลือกตั้ง จึงท าให้ประชาชนได้รับทราบผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย า
ย่ิงขึ้น  

7. ดา้นส านกังาน 

ได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในด้าน
การจัดการข้อมูลข่าวสารภายในส านักงานอย่างเป็นระบบ จึงท าให้การจัดเกบ็และค้นคืนข้อมูลท า
ได้สะดวก นอกจากน้ีแล้วยังใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์รายงาน ตรวจสอบแก้ไข และจัดท า
หนังสือต่างๆ จึงท าได้ง่าย และรวดเร็วมากย่ิงขึ้ น รวมถึงน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเป ล่ียน ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานขององค์กร เช่น การใช้งานโซเชียลมี เดีย         
(Social Media) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทขององค์กร รวมทั้งการใช้งานอีเมล 
(E-Mail) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบส านักงานอตัโนมัติ (Office Automation: OA) ที่น าเอาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน
มาเช่ือมโยงถึงกันในระบบเครือข่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน      

http://droneblog.com/2015/01/03/gis-mapping-service-and-significance-of-gis-services/
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จึงท าให้ผู้ปฏบัิติงานสามารถเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน อีกทั้งยังท าให้เพ่ิมความสามารถ
ในการแก้ไขข้อมูลได้สะดวก และรวดเรว็ย่ิงขึ้น 

8. ดา้นอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วนช่วยพัฒนาความก้าวหน้า ทางด้านอุตสาหกรรม 
เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์เพ่ือใช้ในบ้าน รวมไปถึงอุตสาหกรรม และธุรกิจ
อื่นๆ  เช่น  การประดิษฐ์หุ ่นยนต์อ ุตสาหกรรมอ านวยประโยชน์ในการช่วยท างานใน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ งานที่ต้องเสี่ยงภัย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงานยาฆ่า
แมลง โรงงานสารเคมี งานที่ต้องการความละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว เช่น โรงงานท า
ฟันเฟืองนาฬิกา โรงงานท าเลนส์กล้องถ่ายรูป และงานที่ต้องท าซ ้าๆ ซากๆ และน่าเบื่อ
หน่าย เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานประกอบวงจรเบ็ดเสร็จ หรือไอซี และโรงงานท า
แบตเตอร่ี เป็นต้น ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้ น 

9. ดา้นการเงินและพาณิชย ์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเงินและการธนาคาร เป็นการน าคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในงานด้านการท าระบบบัญชี และด้านการบริหาร การฝากถอนเงิน  การรับจ่าย การโอนเงิน
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์การหักบัญชีอตัโนมัติ ด้านสินเช่ือ ด้านแลกเปล่ียนเงินตรา บริการข่าวสารการ
ธนาคาร บริการฝากถอนเงินนอกเวลาและบริการอื่นๆ  ซ่ึงการบริการฝากถอนเงินนอกเวลา       
ที่เรียกช่ือว่าบริการเงินด่วน หรือบริการเอทเีอม็ ที่ธนาคารสาขาต่างๆ สามารถให้บริการเงินด่วน
แก่ลูกค้าได้ ท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วต่อการใช้เงินในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ    
ต่างๆ นอกจากน้ีแล้วทางด้านการพาณิชย์ ได้น าระบบรหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด (Bar Code) เข้ามา
ใช้ในการตรวจสอบราคาสินค้าในขณะขาย เพ่ือใช้ในการค านวณราคาสินค้า และรับช าระเงิน อีก
ทั้งยังใช้ตรวจสอบยอดการขาย เพ่ือค านวณต้นทุนสินค้า และสินค้าคงคลัง เพ่ือตรวจสอบจ านวน
สนิค้าในสตอ็กสนิค้าได้อกีด้วย  

10. ดา้นการบริการทางการสือ่สาร 

บริการการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันจะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ดาวเทียม การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และ
การสื่อสารด้วยเครือข่าย 4จี เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความเร็วสูง 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่รวดเรว็ย่ิงข้ึน อีกทั้งยังท าให้บริการการ
สื่อสารในอนาคตมีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น   

11. ดา้นสุขภาพจิต 

ในสภาวะปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตได้เปล่ียนแปลงไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ทุกวัน 
ท าให้วิถีชีวิตของคนได้เปล่ียนจากเรียบง่ายมาเป็นการด าเนินชีวิตที่รีบเร่งต้องท างานแข่งกับเวลา 
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ไม่มีเวลาได้พักผ่อนกอ็าจจะเป็นตัวการท าให้เกิดความเครียด และสุขภาพจิตกเ็สียตามมาด้วย 
และในสังคมยุคปัจจุบันทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ในสภาวะปัจจุ บันตลอดเวลา ก็
อาจจะท าให้เกิดความวิตกกังวล และเกิดความเครียดในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ นอกจากน้ัน 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาพัฒนา และสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในองค์กร ท าให้พนักงานต้องปรับตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์ กอ็าจจะท าให้
พนักงานหลายคนที่มีอายุมาก เกดิความวิตกกงัวลที่ต้องเรียนรู้วิธกีารใช้งานคอมพิวเตอร์ กอ็าจจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงท าให้เกิดความเครียด และเกิดความวิตกกังวลต่างๆ นานาได้ เน่ืองจาก
พนักงานเหล่าน้ีไม่สามารถปรับตัวให้เรียนรู้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ นอกจากน้ัน การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานแทนแรงงานคนในภาคอุตสาหกรรม อาจจะต้องปลด
คนงานออก เน่ืองจากในบางหน้าที่การงานที่ท  าอยู่กไ็ม่จ าเป็นต้องใช้แรงงานคน และพนักงาน
หลายคนที่มีอายุมากข้ึน กอ็าจจะถูกเลิกจ้าง ซ่ึงท าให้พนักงานหลายคนเกิดความวิตกกังวล และ
เกิดความเครียดได้ ทั้งน้ีพนักงานบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัว หากต้องให้ออกจากงาน 
อาจท าให้เกิดความเดือนร้อนแก่ครอบครัวของตนด้วย นอกจากน้ีแล้วการเปล่ียนแปลงไปกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเยาวชนในยุคปัจจุบันด้วย เน่ืองจาก
เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย ท าให้เยาวชนใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิดได้ ก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนตามมาได้ เช่น การติดสื่อออนไลน์ หรือการติดเกม
คอมพิวเตอร์ อาจท าให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมในสื่อออนไลน์ต่างๆ เหล่าน้ัน และ
ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบต่อสู้ และใช้ความรุนแรง เป็นต้น 

 ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลต่อการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก และผู้บริหารองค์กรจะต้องท างานแข่งกับเวลา ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย าให้ทนักบัเหตุการณ์ในสภาวะปัจจุบัน ทั้งน้ีหากองค์กรใดปรับเปล่ียนไม่ทนักับ 

สังคมโลกที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา กอ็าจจะท าให้องค์กรเหล่าน้ันต้องปิดกิจการไป นอกจากน้ี
แล้ว วิถีการด าเนินชีวิตของคนท างานที่ เร่งรีบ ก็อาจจะท าให้เกิดความวิตกกังวล และเกิด
ความเครียดข้ึนทั้งน้ี หากไม่มีการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กอ็าจจะท าให้ทุกคนเกิดความวิตกกังวล และเกิดความเครียด รวมถึงเกิดความทุกข์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย 

เน่ืองจากการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) ได้น าแนวคิดของกรอบนโยบายฉบับเดิม 
(IT2000-2010 ฉบับที่ 1-2) และสถานภาพการพัฒนาไอซีที ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นข้อเทจ็จริง 
และข้อจ ากัดที่ผู้มีส่วนในการพัฒนาและขับเคล่ือนไอซีทีทุกคนในประเทศต้องตระหนักมาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญประการหน่ึงในการพิจารณาการจัดท ากรอบนโยบายฉบับใหม่ 
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โดยการจัดท ากรอบนโยบายที่ มีระยะยาว 10 ปีน้ัน สิ่งที่ มีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อน 

ไปกว่ากัน คือการเข้าใจในบริบท ทิศทางพัฒนาโดยรวมของประเทศ ความท้าทายในด้านต่างๆ  
ที่ประเทศจะต้องเผชิญ เพ่ือจะได้คาดการณ์ถึงความต้องการและบทบาทของ ICT ซ่ึงสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  พระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  17) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ในอนาคตและการเข้าใจถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ มี 

การเปล่ียนแปลงที่จะมีนัยต่อการพัฒนา จึงได้น าบริบทดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุน
การจัดท าของกรอบนโยบายด้วย ซ่ึงกรอบนโยบายดังกล่าว (IT 2020) ได้รับความเห็นชอบ 

จากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
www.mitc.go.th) 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสาระส าคัญของกรอบนโยบาย  
ซ่ึงมปีระเดน็ที่ส าคัญ 4 ประการ ดังน้ี 

 

1. วิสยัทศัน ์ 
“ไอซีท ีเป็นพลังขับเคล่ือนส าคัญในการน าพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทย 

สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค” อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยในปี 2020  
จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพ้ืนฐาน  

ของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
อย่างเสมอภาคน าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020) 

2. เป้าหมายหลกั  
2.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ไอซีท ีความเรว็สูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง  

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทยีมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ทั่วไป โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา คือ ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมและอินเทอร์เนต็ความเรว็สูงภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) และร้อยละ 95 ภายใน  

ปี 2568 (ค.ศ. 2020) 

2.2 มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประชาชน
มีความรอบ รู้ เข้าถ ึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน ์จากสารสนเทศได้อย่างรู้ เท ่าทนั  
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน และบุคลากร ไอซีท ี 

มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในระดับสากล โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา คือ ประชากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่าง 
รู้เท่าทนั 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF
http://www.mitc.go.th/
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2.3 เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ไอซีที โดยเฉพาะในกลุ่ม 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีต ัว ช้ีวัดการพัฒนา คือ 
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ไอซีที (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัล1คอนเทนต์) ต่อ GDP 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

2.4 ยกระดับความพร้อมด้าน ไอซีท ีโดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัด 

ระดับระหว่างประเทศ โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา คือ ระดับความพร้อมด้าน ไอซีที ใน Networked 

Readiness Index อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสงูที่สดุ 25% (Top Quartile) 
2.5 เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา คือ เกิดการจ้างานแบบใหม่ๆ ที่เป็นการท างาน
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.6 ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ไอซีท ี

ต ่อ ก ารพ ัฒ น า เศ รษ ฐก ิจแ ละส ังคมที ่เป็ น ม ิต รก ับ สิ ่งแ วด ล้อ ม  แ ล ะม ีส ่วน ร ่วม ใน
กระบวนการพัฒนา โดยมีตัวช้ีวัดการพัฒนา คือ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนัก 

ถ ึงความส าค ัญและบทบาทของ ไอซ ีท  ีต ่อการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมที ่เป็ นม ิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไอซีที ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการ 

สื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 

3.2 พัฒนาทุนมนุษย์ ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมี 
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันรวมถึงพัฒนา บุคลากร ไอซีที ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 

3.3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ไอซีที เพ่ือสร้าง 

มูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิด
การค้าเสรี และประชาคมอาเซียน  

3.4 ใช้ไอซีที เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ 

ประชาชน และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  

3.5 พัฒนาและประยุกต์ ไอซีที เพ่ือสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิตให้ 

สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลกโดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมสดัส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกจิโดยรวม 

 

                                                   

1ดจิิทลั คือ วธิแีทนความหมายของข้อมูลหรือชิ้นงานต่างๆในรปูแบบของตวัเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ที่ไม่ต่อเนื่องกนั 
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3.6 พัฒนาและประยุกต์ ไอซีที เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการสารธารณะส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ 
บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสขุ 

3.7 พัฒนาและประยุกต์ ไอซีที เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

4. ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของหลกัการส าคญั  
4.1 ใช้แนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ต้องค านึงถึงการพัฒนาใน  

3 มิติ คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ไอซีท ีในกรอบนโยบายน้ี จึงได้บูรณาการและพยายามให้เกิดความสมดุลของทั้ง 3 มิติ นอกจากน้ี
ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่  

กนัไป เพ่ือเกดิการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีเสถียรภาพ 

4.2 ให้ความส าคัญกบัการใช้ประโยชน์จาก ไอซีท ีในการลดความเหล่ือมล า้และ 

สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเคร่ืองมือ 

ทางนโยบายที่ให้ความส าคัญ ได้แก่ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าถึง 
ข้อมูล/สารสนเทศ/ความรู้/บริการของรัฐ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบ
การเมืองการปกครอง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรทั้งของประเทศและท้องถิ่น 

4.3 ใช้แนวคิดในการพัฒนาที่ยึดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง คือมุ่งเน้นการพัฒนา 

เศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันกค็ านึงถึงความพอเพียง
หรือพอประมาณกับศักยภาพของประเทศ ความมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภมิูคุ้มกนัที่ดีเพ่ือรองรับผลกระทบอนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

4.4 ความเช่ือมโยงและต่อเน่ืองทางนโยบายและยุทธศาสตร์กบักรอบนโยบายฯ  
และแผนแม่บทฯ ที่มีก่อนหน้าน้ี เพ่ือให้เกดิแรงผลักดันอย่างจริงจัง 

4.5 งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวจะไม่มีเพียงพอที่จะตอบสนองความ 

ต้องการทั้งหมดได้ เพราะรัฐยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนด้านอื่นและการจัดสวัสดิการสงัคม 
ดังน้ัน ด้านไอซีท ีควรจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
และประชาชนร่วมด าเนินการสู่ความส าเรจ็ 
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ภาพที่ 1.11 สาระส าคัญของกรอบนโยบาย (IT-2020) 
ที่มา: www.mitc.go.th 

 

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าหลักการส าคัญในการจัดท ากรอบนโยบาย ICT 2020 จะใช้แนวคิด
หลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ค านึงถึงความย่ังยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ไอซีท ีในการลดความเหล่ือมล า้และสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในการรับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ใช้แนวคิดการพัฒนาโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความเช่ืองโยงและความต่อเน่ืองทางนโยบายกับนโยบายและแผนที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน รวมทั้งควรส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้ น รวมถึง 
การลงทุนด้านไอซีทอีกีด้วย 

 

อาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ (2558) อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณสมบัติของงาน โดยค าจ ากัดความเกี่ยวกับอาชีพน้ันๆ เงินเดือนโดยประมาณ ระยะเวลา 
ความก้าวหน้า โอกาส และอื่นๆ หากต้องการทราบถึงอาชีพอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีดังน้ี (สามารถศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่ www.mhhe.com/ce2015) 

 

นกัคอมพิวเตอรซ์พัพอรต์ (Computer Support) เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และจัดการปัญหา
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมักเป็นปัญหาระบบเครือข่ายหรือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่ผู้ใช้ประสบโดยทั่วไปให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้อื่นๆ ซ่ึงในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่จ้างบริษัทภายนอก
เพ่ือดูแลคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรที่เรียกว่า การบริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

http://www.mitc.go.th/
http://www.mhhe.com/ce2015
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ให้องค์กร (Outsource Service) คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่จบสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศ มีรายได้ต่อปี ประมาณ $31,000 ถึง 
$58,000 ทั้งน้ีหากมีทกัษะและประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบในองค์กร
กอ็าจจะมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพน้ีได้เช่นกนั 

เว็บมาสเตอร ์(Webmaster) เป็นผู้พัฒนาและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือระบบ
สารสนเทศ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บ จะมีรายได้ต่อปี
ประมาณ $56,000 ถึง $80,000 ทั้ งน้ีหากมีประสบการณ์ทางด้านน้ีอาจน าไปสู่ โอกาส 

ในต าแหน่งการบริหารได้เช่นกนั 

วิศวกรซอฟตแ์วร ์(Software Engineer) เป็นบุคคลที่ท  าหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึงเป็น
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีรายได้ต่อปีประมาณ 
$53,000 ถึง $97,000 ทั้งน้ีหากมีทักษะและประสบการณ์การสื่อสารและวิเคราะห์ปัญหาทาง
บริษัทหรือตลาดแรงงานจะมีความต้องการมากในปัจจุบัน 

ผู ้จัดการเค รือข่าย (Network Administrator) เป็น ผู้พัฒนาและบ ารุงเค รือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายทุกระบบในบริษัทหรือองค์กรทั้งระบบเครือข่ายแบบ
แลนและเครือข่ายอินเทอร์เนต็ รวมถึงแก้ปัญหาระบบ และบ ารุงรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จะมีผู้จัดการเครือข่ายหลายคนซ่ึงแต่ละคนจะมีหน้าที่ 
ดูเฉพาะเร่ือง ไม่ว่าจะดูแลเคร่ืองให้บริการเวบ็ เคร่ืองให้บริการฐานข้อมูล เคร่ืองให้บริการอีเมล 
อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงระบบสารเคเบิล คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ ทั้งน้ีหากมีทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัยเครือข่าย การบ ารุงรักษาในปัจจุบัน
อาชีพน้ีมีรายได้ค่อนข้างสงูและมีโอกาสก้าวหน้าได้เล่ือนต าแหน่งไปยังระดับสูงได้เช่นกนั 

ผูบ้ริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) เป็นคนท าหน้าที่ จัดการฐานข้อมูล  
และก าหนดการใช้ข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร รวมถึงเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบทางด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการส ารองข้อมูล รวมทั้งใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในการตัดสินใจ  

ว่าจะจัดการกับข้อมูลอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้ต่อปี
ประมาณ $67,000 ถึงมากกว่า $98,000 ทั้งน้ีหากมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่จะได้รับการพิจารณาเข้าท างานเป็นกรณีพิเศษโดยปัจจุบัน
อาชีพน้ีเป็นที่ต้องการขององค์กรและตลาดแรงงานมากข้ึน 
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นกัวิเคราะหร์ะบบ (System Analyst) เป็นผู้ที่ท  าหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงาน
ใหม่ รวมทั้งจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทหรือองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์ระบบจะมีทักษะทางด้านการวางแผน ออกแบบ และบ ารุงรักษา  

ระบบสารสนเทศ ซ่ึงมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 
$49,000 ถึงมากกว่า $93,000 ทั้งน้ีจะมีโอกาสก้าวหน้าไปในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ ได้เช่นกนั 

นกัเขียนดา้นเทคนิค (Technical Writer) เป็นผู้เขียนคู่มือการใช้งานด้านต่างๆ รวมทั้ง
เตรียมคู่มือปฏบัิติงานของชุดค าสั่งและรายงานด้านเทคนิค รวมถึงจัดเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน
ด้านเทคนิค หลักเกณฑ์ หรือเอกสารเชิงเทคนิคต่าง ๆ คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา
ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสื่อสารหรือวารสารศาสตร์หรือภาษาองักฤษ จะมีรายได้
ต่อปีประมาณ $41,000 ถึง $78,000 ทั้งน้ีหากมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถเขียน 

เรียบเรียงงานได้เก่งโอกาสที่จะก้าวหน้าในต าแหน่งที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้
เช่นกนั 

ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการกูคื้นระบบ (Disaster Recovery Specialists) เป็นผู้ที่เชียวชาญ
การกู้คืนระบบและข้อมูลรวมถึงวางแผนการป้องกันและเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิด
ข้ึนกับบริษัทหรือองค์กร ท าหน้าที่ส าคัญคือการส ารองข้อมูลทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร 
ไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจ าต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาสาขาระบบสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จะมีรายได้ต่อปีประมาณ $70,000 ถึง $103,000  ทั้งน้ีหากมีทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง และการจัดการฐานข้อมูลกอ็าจจะมีโอกาสก้าวหน้าได้เล่ือนขึ้ น
เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารระดับสงูได้อกีด้วย 

นักเข้ารหัส (Cryptography) เป็นผู้ท าหน้าที่ เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลหรือเป็น 

ที่ปรึกษาทางด้านการเข้ารหัสแต่ทั้งน้ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสในเครือข่าย ซ่ึงจะอาศัย
หลักการและแนวคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยในการสร้างโค้ดและการถอดรหัสโค้ด โดยผู้เข้ารหัส
จะเป็นคนออกแบบระบบ ออกแบบการเปิดระบบ รวมถึงการวิจัยทางด้านการเข้ารหัส 
คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเข้ารหัส และต้องเป็นผู้ส าเรจ็
การศึกษาสาขาคณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีรายได้ต่อปี
ประมาณ $60,000 ถึงมากกว่า $100,000 ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับทักษะและประสบการณ์เข้ารหัสและ
ถอดรหัสข้อมูล   

ผูจ้ัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Managers) เป็นผู้ท าหน้าที่คอย
ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงควบคุมนโยบายด้านสารสนเทศของบริษัทหรือองค์กร 
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คุณลักษณะที่ส าคัญเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
หรืออาจส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศบ้าง รายได้ต่อปีประมาณ $92,000 ถึงมากกว่า $125,000 โดยทั่วไปแล้วผู้จัดการ
ระบบมักจะเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทมาก่อน ทั้งน้ีหากมีทักษะหรือ
ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเครือข่ายมักจะเป็นที่ต้องการของบริษัท
หรือองค์กรต่างๆ อกีด้วย 

โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นนักพัฒนาโปรแกรม ท าหน้าที่ พัฒนาระบบ  
สร้าง ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม คุณลักษณะที่ส าคัญคือ จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี หรือปวส. (2 ปี) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมี
รายได้ต่อปีประมาณ $49,000 ถึง $89,000 ทั้งน้ีจะมีโอกาสก้าวหน้าไปในต าแหน่งหัวหน้าทีม
หรือหัวหน้างานรวมทั้งอาจจะมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์หรือเฉพาะทาง ซ่ึงในปัจจุบัน
เทคโนโลยีพัฒนาเพ่ิมข้ึน การจ้างงานมักจะเป็นการจ้างโปรแกรมเมอร์เฉพาะทางมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.12 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

ที่มา: http://www.chillpainai.com/scoop/2423/ 

 

บทสรุป 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหน่ึงแขนง
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ต้องอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือการจัดการสารสนเทศที่ต้องการน่ันเอง นอกจากน้ัน
เทคโนโลยีสารสนเทศยังน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้หลายด้าน คือ เศรษฐกจิ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งน้ีประเทศไทยได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญ ที่ได้
วางกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT2000-IT2010) ขึ้ นโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
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สร้างสงัคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้  และพัฒนาต่อเน่ืองเป็น ICT2020 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนาคต 

อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการจ าแนกตามคุณสมบัติของงาน ที่มีค าจ ากัด
ความเกี่ยวกับอาชีพน้ันๆ รวมทั้งเงินที่จ้างซ่ึงประมาณเป็นรายเดือนหรือรายปี และระยะเวลา 
ตลอดจนความก้าวหน้า โอกาส และอื่นๆ อีกทั้งยังมีอาชีพอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีช่ือเรียกต่างๆ กันไป คือ ผู้เช่ียวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer support specialist) 
มีหน้าที่สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ รวมถึงช่างคอมพิวเตอร์ 
(Computer Technician) ที่มีหน้าที่ซ่อมบ ารุง และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ เป็นต้น 

 

ค าถามทบทวน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ทา่นสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานใน 

 ชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมอธบิาย 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการ และทิศทางในการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันอย่างไร       
 จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อยประเดน็ละ 3 ตัวอย่าง  
3 .  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญและมีอทิธพิลในการด าเนินชีวิตอย่างไร จ งยกตั ว อ ย่ า ง  

 มา 3 ตัวอย่าง 
4 .  Digital Accessible Information System มีประโยชน์อย่างไรบ้าง จ ง อ ธิ บ า ยม าพอสั ง เ ขป  

5. เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกบัพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 และ  

 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยคือเครือข่ายใดหน่วยงานใดที่ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายน้ี 

6. ประโยชน์ของ จีไอเอส มีอะไรบ้าง จงอธบิาย 

7. การแพทย์ทางไกล คืออะไร จงอธบิาย 

8. สาระส าคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของ  
 ประเทศไทย ที่อยู่ในกรอบ ICT2020 ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธบิาย 

9. อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยอาชีพอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อม    
 ยกตัวอย่างประกอบ 

10.ให้ท่านค้นหา Case Study ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มาคนละ 1 กรณีศึกษา  
 พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

11. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทย หรือบทความวิชาการ 

ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเขียน
สรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกนิ 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้ง
น าบทสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 



บทท่ี 2 

ฮารด์แวรค์อมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์

 

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ที่ต่อพ่วงทั้งภายในและภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ล าโพง 
และเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ควบคุม 

ให้คอมพิวเตอร์ท างานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซ่ึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมจะเขียนข้ึนด้วย
ภาษาต่างๆ ที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี และภาษาจาวา เป็นต้น 

 

  ฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์

Norton (2003) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จัดเป็นองค์ประกอบหลักประการแรกที่นึกถึง  
ซ่ึงเมื่อกล่าวถึงค าว่าฮาร์ดแวร์จะหมายถึง อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบหรือสร้างสิ่งต่างๆ 
เช่น ค้อน กรรไกร และไขควง เป็นต้น และส าหรับค าว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์น้ันจะหมายถึง 
อุปกรณ์ทางด้านอิเลก็ทรอนิกส์ที่ท  าหน้าที่รับค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น 
การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด การประมวลผลการด าเนินงาน และการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ 
เป็นต้น 

นอกจากน้ันฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท  างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ  

ซ อ ฟ ต ์แ วร ์ (Software)  เป็ น ช ุด ค าสั ่งห ร ือ ซ อ ฟ ต ์แ วร ์ที ่สั ่ง ง าน ให้ฮ าร ์ด แ วร ์ท า ง าน 

ตามชุดค าสั่งที่เขียนข้ึนเพ่ือประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ข้อมูล (Data) เป็นสิ่งที่ได้จากการเกบ็รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ตัวเลข ข้อความ 
รูปภาพ หรือเสียง เป็นต้น ซ่ึงผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และสั่งงาน  

ให้คอมพิวเตอร์ท าการประมวลผลให้ได้สารสนเทศ และแสดงผลลัพธ์ตามความต้องการของการ
ใช้งานได้  บุคลากร (Peopleware) เป็นบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินงาน ในด้านต่างๆ เช่น ผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ  และนักเขียน
โปรแกรม เป็นต้น ซ่ึงบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศจะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามความ
ต้องการของการใช้งาน และกระบวนการท างาน (Procedure) เป็นขั้นตอนการปฏบัิติงานในระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือท าการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศตามความต้องการของการใช้งาน 

(วาสนา สุขกระสานติ, 2541) ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องมีการประสานการท างาน
ร่วมกนัจึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพน่ันเอง (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://thn2340333.blogspot.com/2014/11/blog-post_77.html) 
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 

1. ความหมายของฮารด์แวร ์ 

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเหน็และสัมผัสได้ เช่น ตัวเคร่ือง จอภาพ คีย์บอร์ด และ
เมาส ์เป็นต้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะมีฮาร์ดแวร์หลักๆ ดังน้ี 

1.1 ตัวเคร่ือง (Case) ท าหน้าที่ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจาก 

อุปกรณ์น าเข้าต่างๆ ซ่ึงภายในตัวเคร่ืองจะมีอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงวงจรหลัก หม้อแปลงไฟฟ้า 
ซีพียู ฮาร์ดดิสก ์หน่วยความจ า การ์ดแสดงผล และการ์ดเสยีง เป็นต้น 

1.2 จอภาพ (Monitor) ท าหน้าที่แสดงผลข้อความรูปภาพ 

1.3 ดิสกไ์ดร์ฟ (Disk Drive) เป็นอุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูลบนดิสกเ์กต็ 

1.4 คี ย์บอร์ด  (Keyboard) ท าหน้าที่ ป้ อน ข้อมูลเข้าเค ร่ืองคอมพิวเตอ ร์ 

1.5 เมาส ์(Mouse) เป็นส่วนที่ใช้สั่งงานด้วยการช้ีและเลือกสิ่งต่างๆ ที่แสดงอยู่บนจอภาพ 

1.6 ล าโพง (Speaker) เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลที่เป็นเสยีง  

 

2. ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร ์

โดยจ าแนกตามหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นส่วนส าคัญ 5 ส่วน ดังน้ี 

2.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับโปรแกรมค าสั่ง และข้อมูลเข้าสู่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) ท าหน้าที่เกี่ยวกบั
การค านวณทั้งทางตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการประมวลข้อมูลตามค าสั่งที่ได้รับ 

Peopleware 

Data/Information 

Software Hardware 

Procedure 



 - 33 - 

2.3 หน่วยความจ า (Memory Unit) ท าหน้าที่เกบ็ข้อมูลหรือค าสั่งที่ส่งมาจาก 

หน่วยรับข้อมูล เพ่ือเตรียมส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผลกลาง และเกบ็ผลลัพธ์ที่ได้มา
จากการประมวลผลแล้วเพ่ือเตรียมส่งไปยังหน่วยแสดงผล 

2.4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ท า 

การประมวลผล หรือผ่านการค านวณแล้วน่ันเอง 
2.5 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (Peripheral Equipment) เป็นอุปกรณ์ที่น ามาต่อพ่วง 

เข้ากบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการท างานให้มากขึ้น เช่น โมเดม็ และแผงวงจร
เช่ือมต่อเครือข่าย เป็นต้น 

 

หน่วยรบัขอ้มูล (Input Unit)  

ฮาร์ดแวร์ที่ท  าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูลมีหลากหลายอุปกรณ์ ดังน้ี 

 

1. คียบ์อรด์ (Keyboard)  

อุปกรณ์รับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วท าการเปล่ียนเป็นรหัสเพ่ือบอกให้คอมพิวเตอร์ 

รู้ว่ามีการกดตัวอักษรอะไร แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานของเคร่ืองพิมพ์ดีด  
ซ่ึงระบบรับรหัสตัวอกัขระที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์เป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต (Operator) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 คีย์บอร์ด 

 

2. เมาส ์(Mouse)  

อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลโดยการเล่ือนเมาส์เพ่ือบังคับตัวช้ีไปยังต าแหน่งต่างๆ บนหน้าจอ 
เมาสท์ี่นิยมใช้มีด้วยกนั 3 ประเภท มีดังน้ี 

     2.1 แบบทางกล (Mechanical) เมาสแ์บบใช้ลูกกล้ิงกลม 

     2.2 แบบใช้แสง (Optical mouse) เมาสแ์บบใช้แสงหรือออปติคอลเมาส์ 
     2.3 แบบไร้สาย (Wireless Mouse) เมาสแ์บบไร้สาย   
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ภาพที่ 2.3 เมาส์ 
 

3. สแกนเนอร ์(Scanner)  

อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสาร รูปภาพ หรือรูปถ่าย สแกนเนอร์สามารถแบ่งออก 

ได้ 2 ประเภท มีดังน้ี 

    3.1 แบบเล่ือนกระดาษ (Sheet Fed Scanner) สแกนเนอร์แบบน้ีจะรับ 

กระดาษแล้วค่อยๆ เล่ือนหน้ากระดาษให้ผ่านหัวสแกนซ่ึงอยู่กบัที่น่ันเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 สแกนเนอร์แบบเล่ือนกระดาษ 

 

3.2 แบบแท่นนอน (Flatbed Scanner) สแกนเนอร์แบบน้ีจะมีกลไกคล้ายกับ 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เหมาะส าหรับใช้กบัเอกสารทั้งที่เป็นแผ่นเดียว และเอกสารที่เป็นเล่ม 
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ภาพที่ 2.5 สแกนเนอร์แบบแทน่นอน 

 

4. แผ่นสมัผสั (Touch Pads)  

อุปกรณ์ รับข้อมูลโดยการใช้ น้ิวสัมผัสลงบนแผ่นสัมผัสน า้หนักที่กดส่งไปจะถูก
เปล่ียนเป็นสญัญาณไฟฟ้า มักพบอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 แผ่นสมัผัส 

 

5. กลอ้งดิจิทลั (Digital Camera)  

อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลงข้อมูลภาพเป็นสัญญาณดิจิทัล  
มีลักษณะการใช้งานเหมือนกล้องถ่ายภาพทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มในการบันทึก
ข้อมูล ข้อมูลภาพที่ได้สามารถถ่ายลงสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกดูได้ทนัที หรือจะใช้
โปรแกรมช่วยตกแต่งภาพให้ดูสวยงามขึ้นกไ็ด้ 
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ภาพที่ 2.7 กล้องดิจิทลั 

 

หน่วยความจ า (Memory Unit)  

 โดยเป็นหน่วยจัดเกบ็ข้อมูลที่ท  างานได้รวดเร็ว ซ่ึงสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้
งานได้ 2 ประเภท มีดังน้ี 

 

1. หน่วยความจ าหลกั (Main Memory)  

โดยทั่วไปแล้วอาจจะเรียกว่า หน่วยความจ าภายใน (Internal Memory) ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1.1 รอม (Read Only Memory: ROM) เป็นหน่วยความจ าที่มีโปรแกรมหรือ
ข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานได้แต่จะไม่สามารถเขียนเพ่ิมเติมได้ และแม้ว่าจะไม่มี
กระแสไฟฟ้าไปเล้ียงให้แก่ระบบข้อมูลกไ็ม่สญูหายไป 

1.2 แรม (Random Access Memory: RAM) เป็นหน่วยความจ าที่สามารถเกบ็
ข้อมูลได้เม่ือมีกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงเท่าน้ัน เม่ือใดไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเล้ียงข้อมูลที่อยู่ใน
หน่วยความจ าชนิดน้ีกจ็ะหายไปทนัท ี

 

2. หน่วยความจ าส ารอง (Second Memory)  

ซ่ึงอาจจะเรียกว่า หน่วยความจ าภายนอก (External Memory) เป็นหน่วยความจ าที่ต้อง
อาศัยสื่อบันทกึข้อมูลและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลชนิดต่างๆ มีดังน้ี 

     2.1 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท  าหน้าที่เกบ็ข้อมูลในเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมใช้งานต่างๆ ไฟล์เอกสาร รวมถึงเป็นที่เกบ็ระบบปฏิบัติการที่เป็น
โปรแกรมควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วย 
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2.2 ฟลอ็บป้ีดิสก์ (Floppy Disk) เป็นอุปกรณ์บันทกึข้อมูลที่มีขนาด 3.5 น้ิว มี 
ลักษณะเป็นแผ่นกลมบางท าจากไมลาร์ (Mylar) สามารถบรรจุข้อมูลได้เพียง 1.44 เมกะไบต์ 
เทา่นั้น 

2.3 คอมแพคดิสก ์(Compact Disk: CD) เป็นอุปกรณ์บันทกึข้อมูลแบบดิจิทลั เป็นสื่อที่มี 

ขนาดความจุสูง เหมาะส าหรับบันทึกข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซีดีรอมท ามาจากแผ่นพลาสติกกลม
บางที่เคลือบด้วยสารโพลีคาร์บอเนต (Poly Carbonate) ท าให้ผิวหน้าเป็นมันสะท้อนแสง ซ่ึงมี
การบันทกึข้อมูลเป็นสายเดียว (Single Track) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 120 มิลลิเมตร 
ปัจจุบันมีซีดีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ซีดีเพลง (Audio CD) วีซีดี (Video CD: VCD) ซีดี-อาร์ 
(CD Recordable: CD-R) ซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-Rewritable: CD-RW) และดี วีดี  (Digital 

Video Disk: VD) เป็นต้น  

2.4 รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive) เป็นอุปกรณ์เกบ็ข้อมูลที่ไม่ต้องมีตัว 

ขับเคล่ือน (Drive) สามารถพกพาไปไหนได้โดยต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วย Port USB 

ปัจจุบันความจุของรีมูฟเอเบิลไดร์ฟมีตั้งแต่ 8 16 32 64 128 จนถึง 1024 เมกะไบต์ ทั้งน้ียังมี
ไดร์ฟลักษณะเดียวกนั เรียกในช่ืออื่นๆ ได้แก่ Pen Drive Thump Drive และFlash Drive เป็นต้น 

2.5 ซิบไดร์ฟ (Zip Drive) เป็นสื่อบันทกึข้อมูลที่จะมาแทนแผ่นฟลอ็ปป้ีดิสก์ มี 

ขนาดความจุ 100 เมกะไบต์ ซ่ึงการใช้งานซิปไดร์ฟจะต้องใช้งานกับซิปดิสก์  (Zip Disk) 

ความสามารถในการเกบ็ข้อมูลของซิปดิสกจ์ะเกบ็ข้อมูลได้มากกว่าฟลอ็ปป้ีดิสก์ 
2.6 ออฟติคอลดิสก์ไดรฟ์ (Magnetic Optical Disk Drive) เป็นสื่อเกบ็ข้อมูล 

ขนาด 3.5 น้ิว ซ่ึงมีขนาดพอๆ กบัฟลอ็บป้ีดิสก ์แต่ขนาดความจุมากกว่า เน่ืองจากว่า เอม็โอดิสก์
ไดร์ฟ 1 แผ่นสามารถบันทกึข้อมูลได้ตั้งแต่ 128 เมกะไบต์ จนถึงระดับ 5.2 กกิะไบต์  

2.7 เทปแบค็อพั (Tape Backup) เป็นอุปกรณ์ส าหรับการส ารองข้อมูล ซ่ึงเหมาะ 

กบัการส ารองข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ ขนาดระดับ 10-100 กกิะไบต์ 
2.8 การ์ดเมมโมรี (Memory Card) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็ก  

พัฒนาขึ้ น เพ่ือน าไปใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบต่างๆ เช่น กล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์มือถือ 
(Personal Data Assistant: PDA) และโทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น  

 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 

หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ 
ชิป (Chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เน่ืองจากมีหน้าที่ในการ
ประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลตามชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ ผู้ใช้
ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน มีดังน้ี 
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1. หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU)  

ซ่ึงหน่วยค านวณตรรกะ จะท าหน้าที่เหมือนกบัเคร่ืองค านวณอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ท างานเกี่ยวกับการค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งยังมีความสามารถ
อีกอย่างหน่ึงที่ เคร่ืองค านวณธรรมดาไม่มี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์ ซ่ึงเป็น 
ความสามารถในการเปรียบเทียบตามเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ค าตอบ
ออกมาว่าเงื่อนไข น้ันเป็น จริง หรือ เทจ็ ได้น่ันเอง 

2. หน่วยควบคุม (Control Unit)  

ซ่ึงหน่วยควบคุม จะท าหน้าที่ควบคุมล าดับ ข้ันตอนการประมวลผล รวมถึงการ
ประสานงานกับอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจ าส ารองด้วย ทั้งน้ีซีพียู 

ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ Inter Core i3 Inter Core i5 Inter Core i7 Pentium 4 Celeron  

Duron และ Athlon เป็นต้น 

 

หน่วยแสดงผล (Output Unit)  

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ ส่งออก (Output device) ท าหน้าที่ แสดงผลลัพธ์เมื่ อ ซีพี ยูท าการ
ประมวลผลแล้ว มีดังน้ี 

 

1.  จอภาพ (Monitor)  

อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ซ่ึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ จอภาพแบบ CRT 

(Cathode Ray Tube) จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display) และจอแอลอีดี (Light Emitting 

Diode: LED) 
2.  เครือ่งพมิพ ์(Printer)  

อุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ในรูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บน
กระดาษ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ดอตเมตทริกซ์ (Dot Matrix Printer) 

เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก (InkJet Printer) เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) และ              
พลอ็ตเตอร์ (Plotter) สามารถอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่ https://sutananp.wordpress.com/   

 

                                     

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก 
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ภาพที่ 2.9 เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 

 

3. ล าโพง (Speaker)  

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของเสียง สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน
แผงวงจรที่เกี่ยวกบัเสยีง (Sound Card) ซ่ึงมีหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทลัไปเป็นเสียงน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 แผงวงจรเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 ล าโพง 
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หลกัการประสานการท างานร่วมกนัของฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์

 การประสานการท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนน้ันจะมีอุปกรณ์
รับเข้าข้อมูลที่จะรับค าสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้งาน และจะส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือท าการประมวลผล ซ่ึงในขณะที่ก  าลังประมวลผลจะมีการบันทึกข้อมูลในลักษณะ 

ช่ัวคราวที่หน่วยความจ าหลัก ถ้าหากต้องการบันทึกข้อมูลแบบถาวรก็จะต้องบันทึกลง 
ที่หน่วยความจ าส ารอง แต่ถ้าต้องการให้แสดงผลลัพธ์กจ็ะแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
และถ้าหากคอมพิวเตอร์ต้องการติดต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ กจ็ าเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์
ติดต่อสื่อสารเพ่ิมด้วย นอกจากน้ันเพ่ือความสะดวกในการท างานกอ็าจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบเสริมเข้าไปด้วยน่ันเอง 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 การประสานงานร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

 

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์

 โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์จะหมายถึง ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกระบวนการ
ในการท างานตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบประมวลผลข้อมูลแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ 
ซ่ึงซอฟต์แวร์จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด มีดังน้ี 

 

 1. ซอฟตแ์วรร์ะบบ  

ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างข้ึนมาเพ่ือใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การท างานของ
ซอฟต์แวร์ระบบ จะด าเนินงานพ้ืนฐานต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผง 
แป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ น าข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือ
น าออกไปยังเคร่ืองพิมพ์ รวมถึงจัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความส ารอง เมื่อเปิด

อุปกรณร์บัขอ้มูล อุปกรณแ์สดงผล
ขอ้มูล

หน่วยความจ าส ารอง 

หน่วยความจ าหลกั 

หน่วยประมวลผลกลาง 

อุปกรณติ์ดต่อสื่อสาร 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะท างาน
ตามโปรแกรมทันที ทั้งน้ีโปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ท างานจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซ่ึง
ซอฟต์แวร์ระบบอาจจะเก็บไว้ในรอม หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก แต่ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ 
คอมพิวเตอร์กจ็ะท างานไม่ได้ นอกจากน้ีแล้วซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่างๆ ด้วย 

 2. ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์ 

ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่างๆ ออกจ าหน่ายมากมาย  
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย ซ่ึงอาจจะแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ซอฟต์แวร์ส าเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์
ส าเรจ็ในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า และซอฟต์แวร์ตารางท างาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 การแบ่งชนิดของซอฟต์แวร์ 

 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ  

โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยความจ า 
และหน่วยประมวลผล ในการท างานของคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานกับอุปกรณ์
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ดังน้ันจึงต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเพ่ือใช้ในการจัดการระบบ ซ่ึงหน้าที่หลักของ
ซอฟต์แวร์ระบบ มีดังน้ี 

 

1. ใชใ้นการจดัการหน่วยรบัเขา้และหน่วยส่งออก 

เพ่ือรับการกดแป้นต่างๆ บนแผงแป้นอักขระ เพ่ือส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรือ
เคร่ืองพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้า และส่งออกอื่นๆ เช่น เมาส์ และอุปกรณ์สังเคราะห์เสียง 

เป็นต้น 

ซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วรร์ะบบ 

 

ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์

 

ระบบปฏิบติัการ 

 

ตวัแปลภาษา 

 

ซอฟตแ์วรส์ าเร็จ 

 

ซอฟตแ์วรใ์ชง้านเฉพาะ 
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2. ใชใ้นการจดัการหน่วยความจ า  

เพ่ือน าข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจ าหลัก หรือในท านองกลับกันเป็น
การน าข้อมูลจากหน่วยความจ าหลักมาเกบ็ไว้ในแผ่นบันทกึ 

3. ใชเ้ป็นตวัเชื่อมต่อระหว่างผูใ้ชง้านกบัคอมพวิเตอร ์  
ซอฟต์แวร์ระบบจะเป็นตัวกลางประสานการท างานหรือเป็นตัวเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ต่างๆ ถ้าหากไม่มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ ผู้ใช้งานกไ็ม่
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้เลย โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์ระบบพ้ืนฐานจะ
แบ่งออกเป็นระบบปฏิบัติการ และตัวแปลภาษา ซ่ึงซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ประเภทน้ีจะท าให้เกิด
พัฒนาการประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น 

 

ระบบปฏิบติัการ 

 โดยระบบปฏบัิติการต่างๆ ที่รู้จักกนัในปัจจุบัน มีดังน้ี 

 

1. ระบบปฏิบติัการ (Operating System)  

ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ และสนับสนุนค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ให้กับ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ เช่น Windows 8  DOS  Linux  และMac OS X เป็นต้น (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ https://sutananp.wordpress.com/ ของระบบปฏบัิติการ Mac OS X v.10.7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 ระบบปฏบัิติการ Mac OS X v.10.7 
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2. ยูทิลิต้ี (Utility Program)  

ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ท  าหน้าเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าให้เคร่ืองท างาน
ง่ายขึ้ นเร็วขึ้ น และการป้องกันการรบกวนจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โปรแกรมป้องกัน
ไวรัส  โปรแกรมดีแฟรก (Defrag) เพ่ือจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ท าให้การอ่านข้อมูลเร็ว
ขึ้ น   โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ งโปรแกรม (Uninstall Program) โปรแกรมบีบอัดไฟ ล์ 
(WinZip/WinRAR)เ พ่ื อ ท า ให้ ไฟ ล์ มี ข น าด เล็ ก ล ง  แ ล ะ โป ร แ ก ร ม ก าร ส าร อ ง ข้ อ มู ล          
(Backup Data) เป็นต้น 

3. ดีไวซไ์ดรเ์วอร ์(Device Driver/Driver)  

ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ท  าหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก  
ของแต่ละอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อซ้ือกล้องวีดิโอมาใหม่และต้องการน าเอาวีดิ โอที่ถ่ายเสร็จ 
น าไปตัดต่อที่คอมพิวเตอร์ กต้็องติดตั้งไดร์เวอร์ หรือโปรแกรมที่ติดมากับกล้อง ท าการติดตั้งที่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกได้ 

โดยปกติแล้วโปรแกรมวินโดว์ ที่อ ยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีไดร์เวอร์ติดตั้ งมาให้แล้ว 

ซ่ึงไม่ต้องท าการติดตั้งไดร์เวอร์เอง เช่น ไดร์เวอร์เมาส์ ไดร์เวอร์คีย์บอร์ด ไดร์เวอร์การใช้ยูเอสบี
พอร์ต ไดร์เวอร์เคร่ืองพิมพ์ แต่ถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งานร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ก็
ต้องหาไดร์เวอร์มาติดตั้งเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ซ่ึงต้องเป็นไดร์เวอร์ที่พัฒนาขึ้ นมาของแต่ละ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์น่ันเอง     

 

ตวัแปลภาษา 

การพั ฒ นาซอฟ ต์แว ร์จ า เป็น ต้องมีซอฟ ต์แว ร์ที่ ใ ช้ ในการแป ลภาษาระดับ สู ง  
เพ่ือแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเคร่ือง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่าน้ี  

สร้างขึ้ นเพ่ือให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งได้ง่าย และเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไข
ซอฟต์แวร์ในภายหลังได้ ซ่ึงภาษาระดับสูงที่พัฒนาข้ึนมาทุกภาษาจะต้องมีตัวแปลภาษาส าหรับ
แปลภาษา โดยภาษาระดับสูงที่ เป็นที่ รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล  
ภาษาเบสกิ ภาษาซี และภาษาโลโก เป็นต้น ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. ภาษาปาสคาล  

ซ่ึงเป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ มี รูปแบบเป็นโครงสร้าง เป็นภาษาในรูปแบบ 

ของโปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้เขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็นช้ินเลก็ๆ แล้วมารวมกนัเป็นโปรแกรม
ขนาดใหญ่ได้ 

2. ภาษาเบสิก  

ซ่ึงเป็นภาษาที่มีรูปแบบค าสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบค าสั่ง
พ้ืนฐานที่สามารถน ามาเขียนเรียงต่อกนัเป็นโปรแกรมได้ 
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3. ภาษาซี  
ซ่ึงเป็นภาษาที่ เหมาะส าหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ ภาษาซีเป็นภาษาที่ มี

โครงสร้างคล่องตัวส าหรับการเขียนโปรแกรมหรือให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ 

4. ภาษาโลโก  

ซ่ึงเป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการเรียนรู้และเข้าใจหลักการโปรแกรมภาษาโลโกได้รับการ
พัฒนาส าหรับเดก็ นอกจากภาษาที่กล่าวถึงแล้วยังมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอีก
มากมายหลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล และภาษาอาร์พีจี เป็นต้น 

 

ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์

ในยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่ มี
คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ท าให้มีการใช้งานคล่องตัวขึ้น จนในปัจจุบันสามารถน าคอมพิวเตอร์ขนาด
เลก็ติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้สะดวกการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซ่ึงอาจ
เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จที่มีผู้พัฒนาเพ่ือใช้งานทั่วไปท าให้การท างานได้สะดวกขึ้ น หรืออาจเป็น
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซ่ึงผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของตน 
ซ่ึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่รู้จักกนัในปัจจุบัน มีดังน้ี 

  

1. ซอฟตแ์วรส์ าเร็จ  
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ที่ มี ใ ช้ กั น ทั่ ว ไ ป  เ ช่ น  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส า เร็ จ  ( Package)  

เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์ส าเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาข้ึน  
แล้วน าออกมาจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้ใช้งานซ้ือไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์ส าเร็จที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานมี  
5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลค า (Word Processing Software) ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างาน  (Spread Sheet Software) ซอ ฟ ต์ แ ว ร์ จัด การฐาน ข้อ มู ล  (Database Management 

Software) ซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล (Presentation Software) และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (Data 

Communication Software) เป็นต้น 

1.1 ซอฟต์แวร์ประมวลค า เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ส าหรับการพิมพ์เอกสาร  
สามารถแก้ไข เพ่ิม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่ พิมพ์ไว้จัดเป็น
แฟ้มข้อมูล เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์กม็ีรูปแบบตัวอักษร 

ให้เลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปัจจุบันมีการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ประมวลค าอีกมากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลค าที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เช่น วินส์เวิร์ด   
จุฬาจารึก และโลตัสเอมิโปร เป็นต้น 
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1.2 ซอฟต์แวร์ตารางท างาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดค านวณ การท างาน 

ของซอฟต์แวร์ตารางท างาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะท างานที่ มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้  
มีเคร่ืองมือคล้ายปากกา ยางลบ และเคร่ืองค านวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่
ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้ค านวณตามสูตรหรือเง่ือนไขที่ก  าหนด ผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ตารางท างานสามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่นๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ตารางท างาน
ที่นิยมใช้ เช่น เอกเซล และโลตัส เป็นต้น 

1.3 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์อย่างหน่ึงคือการใช้เกบ็ 

ข้อมูล และจัดการกับข้อมูลที่จัดเกบ็ในคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล  
การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์
จั ด ก ารฐาน ข้อ มู ล จึ งห ม าย ถึ งซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ที่ ช่ วย ใน ก าร เก็บ  ก าร เรี ย ก ค้ น ม าใ ช้ งาน  
การท ารายงาน การสรุปผลจากข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น เอกเซส ดีเบส  
พาราดอ็ก และฟ๊อกเบส เป็นต้น 

1.4 ซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่ ใ ช้ส าหรับน าเสนอข้อมูล  
การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์เหล่าน้ีจึงเป็นซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถ
แสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่ายแล้วจะต้องสร้างแผนภมูิ กราฟ และรูปภาพได้ 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล เช่น เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรีแลนซ์ และฮาร์วาร์ดกราฟิก    
เป็นต้น 

1.5 ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลน้ีหมายถึงซอฟต์แวร์ที่จะ 

ช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นในที่ห่างไกล โดยผ่านทาง
สายโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์สื่ อสารใช้เช่ือมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
อนิเทอร์เนต็ ท าให้สามารถใช้บริการอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ สามารถใช้รับส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ใช้
โอนย้ายแฟ้มข้อมูล ใช้แลกเปล่ียนข้อมูล อ่านข่าวสาร นอกจากน้ียังใช้ในการเช่ือมเข้าหา
มินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพ่ือเรียกใช้งานจากเคร่ืองเหล่าน้ันได้ ซ่ึงซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล 

ที่นิยมมีมากมายหลายซอฟต์แวร์ เช่น โปรคอม ครอสทอล์ค และเทลิก เป็นต้น 

 

ซอฟตแ์วรใ์ชง้านเฉพาะ 

การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่อาจจะน ามา  

ประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ในกิจการธนาคาร มีการฝากถอน
เงิน งานทางด้านบัญชี หรือในห้างสรรพสินค้ากม็ีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน  
การควบคุมสินค้าคงคลัง ฉะน้ันจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะส าหรับงานแต่ละ
ประเภทให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายน่ันเอง 
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ซ่ึงซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการ 

ท างาน หรือความต้องการของธุรกิจน้ันๆ แล้วจัดท าขึ้ น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ มี 

หลายส่วนรวมกันเพ่ือร่วมกันท างาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงาน
ทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจ าหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และ  

การเช่าซ้ือความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังน้ันจึงต้องมี  
ความต้องการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะต่างๆ ซ่ึงสามารถอ่าน
รายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครซอฟท_์ออฟฟิศ 

 

ภาพที่ 2.15 ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ 

 

โมบายแอพ 

เมื่อกล่าวถึงบทบาทการใช้ชีวิตในประจ าวันของทุกคน ล้วนแต่มีกิจกรรมต่างๆ ให้ท า
มากมาย ซ่ึงในบางคร้ังสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ กไ็ด้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอด และสิ่งที่ใช้ควบคู่
กันไป กค็งหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันที่จะท าให้การท ากิจกรรมต่างๆ เป็นเร่ืองง่าย และสนุกสนาน 
เช่น การถ่ายรูป การแชท เกมสม์ัลติเพลย์เยอร์ และการท าธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากน้ันแอปพลิเคชันยังเป็นตัวช่วยที่จะท าให้ธุรกิจต่างๆ ท างานได้สะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงผู้คน หรือลูกค้าได้ง่ายขึ้น อาจจะเรียกได้ว่าแอพได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในการท ากจิกรรม 
หรือธุรกิจต่างๆ ไปแล้ว ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างให้ได้รู้ว่า โมบายแอพพลิเคชันจากที่ได้กล่าวมาน้ี
มันคืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท และมีข้อดีแตกต่างกนัอย่างไรบ้าง  
                

https://th.wikipedia.org/wiki/
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ภาพที่ 2.16 โมบายแอปพลิเคชัน 

 

ความหมายของโมบายแอพ 

โมบายแอพ หรือโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Appliccation) เป็นโปรแกรมประยุกต์
บนคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้ สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ได้อย่างรวดเรว็ 
สะดวก และเรียบง่าย จะเห็นว่าได้ว่าในปัจจุบันมีโมบายแอพต่างๆ ที่ถูกพัฒนาออกมาอย่าง
มากมาย ทั้งแอพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แอพการท าธุรกรรมออนไลน์  แอพความบันเทิง  
และแอพเกมส์ต่างๆ เพียงแค่เปิดใช้งานด้วยโทรศัพทเ์คล่ือนที่หรือแทบ็เลต็ และท าการเช่ือมต่อ
แบบไร้สายไปยังอิน เทอร์เน็ต  ก็สามารถ เร่ิมท ากิจกรรมต่างๆ  ได้ตามความต้องการ               
(ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ, 2558) ซ่ึงจากที่กล่าวมาข้างต้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในตอนน้ี       
แอพได้กลายเป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว น่ันเอง (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ที่  http://www.smeleader.com/ โม บ าย แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น -smes ข อ งโม บ าย           
แอปพลิเคชัน) 

 

ประเภทของโมบายแอพ 

โดยโมบายแอพ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีดังน้ี 

 

1. เนทีฟแอพ (Native App) 

ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาด้วย Library (ชุดค าสั่ง) หรือ SDK (เคร่ืองมือที่
เอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคช่ัน) ของ OS Mobile น้ันๆ โดยเฉพาะ เช่น Android 

ใช้ Android SDK  iOS ใช้ Objective c  และWindows Phone ใช้ C# เป็นต้น 
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2. ไฮบริดแอปพลิเคชนั (Hybrid Application ) 

ซ่ึงเป็นแอปพลิเคช่ันที่ ถูกพัฒนาข้ึนมาด้วยจุดประสงค์ ที่ ต้องการให้สามารถรันบน
ระบบปฏิบัติการได้ทุก OS ซ่ึงใช้ FrameWork (ชุดค าสั่ง) เข้าช่วยเพ่ือให้สามารถท างานได้ 

ทุกระบบปฏบัิติการ 

3. เว็บแอปพลิเคชนั (Web Application ) 

ซ่ึงเป็นแอปพลิเคช่ันที่ถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเป็น Browser ส าหรับการใช้งานเวบ็เพจต่างๆ 
ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล 

ของตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้ น อีกทั้งผู้ใช้งาน  

ยังสามารถใช้งานผ่านอนิเทอร์เนต็และอนิทราเนต็ในความเรว็ต ่าได้ 

 

คุณสมบติัของแอพ 

โดยทั่วไปแล้วแอพแต่ละประเภทจะมีข้อดีแตกต่างกนัไป มีดังน้ี 

 

1. เนทีฟแอพ (Native App) 

ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึ งได้ ง่ายจาก Google Play หรือ Apple’s App Store รวมถึ ง 
การท างานแบบไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ในบางแอพ ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งานแอพได้
ทุกทีหากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ รวมถึงสะดวกในการใช้ที่ให้ผู้ใช้งานใช้กล้องดิจิตอล จีพีเอส 

รวมถึงรายช่ือผู้ติดต่อในระหว่างที่ใช้งานแอพได้อกีด้วย 

2. ไฮบริดแอปพลิเคชนั (Hybrid Application) 

ซ่ึงเป็นประเภทแอพที่ถูกออกแบบมาให้รองรับระบบปฏิบัติการ ได้หลายแพลตฟอร์ม  
ในแอพเดียว จึงท าให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการท างาน เน่ืองจากเขียนชุดค าสั่งคร้ังเดียว 
สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยน่ันเอง 

3. เว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) 

ซ่ึงสามารถใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ต้องการ 

ใช้ Web browser กส็ามารถใช้แอพประเภทน้ีได้ รวมทั้งมีการอัพเดท แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ  
อยู่ตลอดเวลา รวมถึงใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 

 นอกจากน้ันการใช้งานแอพต่างๆ ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ซ่ึง
หลายบ ริษัท  ห รือ ผู้ พัฒ นาต่างๆ  จึงเล็งเห็นถึ งโอกาสในการสร้างก าไร ห รือ ช่ือ เสียง 

เป็นของตนเอง ทั้งน้ี ผู้พัฒนาจึงต้องสร้างระบบปฏิบัติการ เป็นของตนเองขึ้ นมา เพ่ือเป็น
เอกลักษณ์ให้กับองค์กรน้ันๆ เช่น iOS ที่ เป็นของ Apple  และAndroid ที่ เป็นของ Google      

เป็นต้น  
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วิธีการสงัเกตแอปพลิเคชนัปลอม 

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานแอพต่างๆ จะต้องมี วิธีการสังเกต แอปพลิเคชันปลอม 

ในเบ้ืองต้นด้วย ซ่ึงผู้ใช้จ าเป็นต้องตรวจสอบผู้พัฒนาว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ หรือน าช่ือ
ผู้พัฒนาไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ ว่ามีประวัติอะไรอย่างไร มีที่มาจากไหน รวมถึงพยายามอ่าน
รีวิวของแอพพลิเคช่ันน้ัน ว่ามีอะไรที่ผิดปกติ หรือแจ้งเตือน จากที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดไปก่อน
หน้านี้  รวมทั้งตรวจสอบขนาดไฟล์ของแอพว่ามีขนาดไฟล์ที่ตรงกันในทุก OS หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
แอพบน iOS ขนาดไฟล์ 175 MB แต่ Android แค่ 12 MB ทั้งที่มีช่ือเหมือนกัน และประเภท
ของแอพเหมือนกัน นอกจากน้ันยังมีจุดสังเกตอีกประการหน่ึงคือ ถ้าหากเป็นแอพดังๆ อาจจะมี
เว็บไซต์ของผู้พัฒนา ซ่ึงผู้ใช้งานอาจเข้าไปอ่านข้อมูล หรือการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ รวมทั้งการ
ตรวจสอบแอพต่างๆ จากผู้พัฒนาเดียวกัน ซ่ึงมีข้อค านึงอยู่หน่ึงประการคือ ถ้าหากเป็นผู้พัฒนา
แอพที่แท้จริง จะต้องเตม็ไปด้วยแอพต่างๆ แต่ถ้ามีแค่อยู่ไม่กี่แอพ บางทผู้ีใช้งานอาจจะต้องตั้ง
ข้อสงสยัไว้บ้างแล้วว่ามีอะไรที่ผิดแปลกหรืออย่างไร 

  

ขอแนะน าวิธีป้องกนัการซ้ือแอพเบื้ องตน้ 

ในการป้องกันการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเดก็ๆ หรือหากใครต้องการ 
การยืนยันก่อนที่จะซ้ือแอพ หรือบริการต่างๆ ภายในแอพก็แจ้งเตือนได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงใน
เบ้ืองต้นน้ันก่อนที่จะเร่ิมใช้งานแอพ จะต้องตรวจสอบข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะ
ดาวน์โหลดมาใช้งานทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันการก่อให้เกดิความเสยีหายที่จะตามมาในอนาคต รวมถึง
เมื่อดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว กต้็องที่จะศึกษาถึงวิธใีช้งานอย่างละเอียด และต้องมกีารตั้งค่าต่างๆ 
ใ ห้ ดี ก่ อ น ทุ ก ค ร้ั ง เ ส ม อ  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ อ่ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
http://news.siamphone.com/news-17780.html 

 

บทสรุป 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ ต่อพ่วงทั้งภายใน และภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จอภาพ 
แป้นพิมพ์ เมาส์ ล าโพง และเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็น
โปรแกรม หรือชุดค าสั่งที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท างานให้ได้ผลลัพธต์ามที่ต้องการ ซ่ึงซอฟต์แวร์ 
หรือโปรแกรมจะเขียนข้ึนด้วยภาษาต่างๆ ที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ ภาษาปาสคาล ภาษาซี และ
ภาษาจาวา เป็นต้น ซ่ึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นต้น 

โมบายแอพ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่เพ่ิม
เข้าไปในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถด าเนินการกับ งานต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลายขึ้ น ในปัจจุบันได้มีการน าโมบายแอพมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การน ามาใช้
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แบ่งปัน รวมถึงใช้งานข้อมูลร่วมกัน ได้แก่ การแบ่งปันรูปภาพ การระบุต าแหน่งสถานที่ที่สนใจ 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น แอปเฟสบุ๊ก ที่เป็นแอปที่ได้รับความนิยม และมีการใช้งานกันอย่าง
กว้างขวางซ่ึงผู้ใช้สามารถก าหนดคุณลักษณะการใช้งานได้เหมือนกับการใช้งานผ่านอินเทอร์เนต็ 
รวมถึงเพ่ิมเติมความสามารถด้านการถ่ายรูป การใช้งาน จีพีเอส และแอพอินสตราแกรม  
เข้าไว้ด้วยกันซ่ึงเน้นไปที่การแบ่งปันภาพถ่ายเป็นหลักน่ันเอง ซ่ึงในปัจจุบันมีแอพสโตร์ที่เข้าถึง        
แอปพลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เล็ตโดยเฉพาะที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแบบฟรี  
หรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย และแอพสโตร์ที่ รู้จักกันเป็นแพร่หลาย ได้แก่ Google play  
และ Apple’s App Store เป็นต้น  

 

ค าถามทบทวน 

1. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
 พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. รอม และ แรม มีความแตกต่างกนัอย่างไร จงอธบิายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3. จงอธบิายหลักการประสานการท างานร่วมกนัของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ 

4. จงจ าแนกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และโดยทั่วไปแล้วตัวท่านเองนิยมใช้
 ซอฟต์แวร์ประเภทใด จงอธิบาย 

5 .  โดยทั่วไปแล้วหน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร จงอธบิายมาพ อ สั ง เ ข ป  

6. โมบายแอปพลิเคชัน คืออะไร จงอธบิายมาพอสงัเขป 

7 .  จงอธบิายความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ม า พ อ สั ง เ ข ป  

8 .  จงอธบิายวิธกีารสงัเกตแอพปลอมและแนะน าวิธกีารป้องกนัการซ้ือแอพบนเวบ็ไซต์ 

9. จงอธบิายเกี่ยวกบัความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ส าเรจ็และซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ 

10. จงอธบิายความแตกต่างระหว่างระบบปฏบัิติการและตัวแปลภาษาม า พ อ สั ง เ ข ป  

11. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 มาคนละ 1 กรณีศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

12. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ  

 ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 คอมพิวเตอร์ และเขียนสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า
 กระดาษ A4 พร้อมทั้งน าบทสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกันใน
 ห้องเรียน 



บทท่ี 3 

การจดัการขอ้มูล 

 

 ในยุคปัจจุบันเกอืบทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรมากขึ้น รวมถึง
น าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในการท างานและการด าเนินงานขององค์กร อย่างเ ช่น  
คน กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ การบริหารจัดการ และนโยบายหรือกลยุทธทุ์กระดับในองค์กร 
เป็นต้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศทั้งภายใน  

และภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรในการใช้สารสนเทศในการท างาน
และการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จสูงสุดตามที่ได้ก าหนดไว้ ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง 

ในการด าเนินธุรกิจที่ มีการแข่งขันในด้านต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงองค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องน า 
ระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือน า
สารสนเทศที่ ได้ไปใช้สนับสนุนในการท างานและการด าเนินธุรกิจในทุกระดับขององค์กร  
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ และความได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจ และรวมทั้งสามารถ  

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในการบ ริหารจัดการ วางแผนกลยุท ธ์ และการตัดสินใจ 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลย่ิงขึ้น 

 

ความหมายของการจดัการขอ้มูล 

 การจัดการข้อมูล หมายถึง การผลิต จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล การสืบค้นและ
เผยแพร่ข้อมูล หรือเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศ รวมถึงการ
จัดการกับกระแสของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาศัยเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าเข้ามาจัดการ
กับข้อมูลน้ันๆ ในองค์กร รวมทั้งมีนโยบายหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสทิธภิาพ 

ฉะน้ัน จะเหน็จะได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรให้ประสบความส าเรจ็สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าระบบสารสนเทศ
ต่างๆ มาใช้จัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรน่ันเอง 
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วตัถุประสงคข์องการจดัการขอ้มูล 

 โดยทั่วไปน้ัน การจัดการข้อมูลจะมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. เพ่ือบันทึก รวบรวม และจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถ  

น ากลับมาใช้ในภายหลังได้ 

2. เพ่ือจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างมี  

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย  

อยู่เสมอ 

4. เพ่ือรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลและสารสนเทศจากผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบ 

เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศโดยเข้ามาขโมยข้อมูล ท าลายข้อมูล และแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศของ
องค์กร รวมทั้งป้องกันข้อมูล และสารสนเทศจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบ
ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศเสียหาย หรือก่อให้เกิดระบบสารสนเทศใช้งานไม่ได้ อย่างเช่น  
การก่อวินาศภัย อุทกภัย หรือความบกพร่องของระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

 

ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู ้
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (2546) โดยทั่วไปแล้ว ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับ 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทุกคนจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค า 3 ค า  
คือ ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้ งน้ี  มี ผู้ให้ความหมายไว้ต่างกันไป แต่เมื่ อพิจารณา 
ถึงความหมายโดยรวมแล้ว อาจพอจะสรุปได้ ดังน้ี 

 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงดิบที่ได้มีการรวบรวมมา และยังไม่ผ่านการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลจะยังไม่มีความหมายมากนักในการน าไปใช้งานต่อผู้ใช้  
ซ่ึงข้อมูลอาจจะมีรูปแบบเป็นตัวเลข ตัวอกัษร สญัลักษณ์ต่างๆ รูปภาพ เสยีง หรือภาพเคล่ือนไหว 
(McLeod and Schell, 2001) 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การน าข้อมูลมาผ่านกระบวนการประมวลผล 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวม จัดเกบ็ ประมวลผล จัดเรียง จัดกลุ่ม วิเคราะห์ สรุป ค้นหา 
และเผยแพร่สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีการน าข้อมูลมาประมวลกันเข้าก็จะก่อให้เกิด  

เป็นสารสนเทศ และรวมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับข้อมูล ท าให้ได้สารสนเทศที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในภายหลังได้ 

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรับรู้และความเข้าใจหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง โดยบุคคลได้สังเคราะห์หรือท าความเข้าใจจากสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป  
และตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ โดยไม่จ ากัดเวลา ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่า 
ความรับรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใดการหน่ึง 
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ของผู้ใช้คนหน่ึงอาจเป็นสารสนเทศของผู้ใช้อีกคนหน่ึงได้ และในท านองเดียวกัน สารสนเทศ  

ของบุคคลหน่ึงจึงอาจเป็นความรู้ของอกีบุคคลหน่ึงด้วยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ปิรามิดแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
 

หน่วยของขอ้มูล 

 หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยของข้อมูล 6 หน่วย คือ บิต ไบต์หรือ
ตัวอักษร ฟิลด์หรือเขตข้อมูล เรคคอร์ดหรือระเบียน ไฟล์หรือแฟ้ม และฐานข้อมูล โดยสามารถ
จัดเรียงตามล าดับช้ันของหน่วยข้อมูลจากขนาดเลก็ไปขนาดใหญ่ได้ ดังน้ี  
 

1. บติ (Bit) เป็นรหัสเลขฐานสองแทนค่า 0 หรือ 1 ที่มีสถานะ ปิดหรือเปิด 

2. ไบตห์รือตวัอกัษร (Byte/Character) เป็นกลุ่มหรือชุดสัญลักษณ์ของบิต  
ประกอบด้วย 2 ชุดสัญลักษณ์ คือ (1) ชุดสัญลักษณ์ของบิตที่แทนค่าตัวอักษรด้วยชุดสัญลักษณ์ 
ASCII เช่น 01000010 แทนตัวอักษร B มีค่าเท่ากับ 8 บิต แทนค่าด้วยตัวอักษร 1 ตัว และ(2) 
ชุดสัญลักษณ์ Unicode เช่น 0000 0011 1011 0011 แทนตัวอักษร  ใช้เลขฐานสอง 16 บิต 
แทนค่าตัวอกัษร 1 ตัว  

3. ฟิลดห์รือเขตขอ้มูล (Field) เป็นกลุ่มหรือชุดสญัลักษณ์ของตัวอกัขระที่แทน 

ข้อเทจ็จริง ยกตัวอย่างฟิลด์ช่ือเพลง เช่น ลดพัดลมเพ และอยู่ใกล้ๆ น่ีเอง เป็นต้น 

4. เรคคอรด์หรือระเบียน (Record) เป็นโครงสร้างกลุ่มของข้อมูลหรือชุดสัญลักษณ์ 
เดียวกันที่แทนด้วยเรคคอร์ดข้อมูล 1 เรคคอร์ดที่ประกอบด้วยข้อมูลในทุกๆ ฟิลด์ในแต่ละแถว 
ที่อ ยู่ภายใต้ตาราง ตัวอย่างเช่น ระเบียนข้อมูลทะเบียนราษฎร์เลขประจ าตัวประชาชน  
341990058XXXX 

ความรู้ 

(Knowledge) 

สารสนเทศ (Information) 

ข้อมูล (Data) 
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ตารางที ่3.1 ระเบยีนขอ้มูลทะเบยีนราษฎร ์

 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ช่ือตวัและช่ือสกุล เกิดวนั/
เดือน/ปี 

ทีอ่ยู่ 

341990058XXXX นายสาธติ ยอดทอง 7 ม.ค. 2518 77/109 หมู่ที่ 9 ต.หมูม่น 

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

 

5. ไฟล์หรือแฟ้ม (File) เป็นโครงสร้างของตารางที่ มีระเบียนทั้งหมดอยู่ภายใต้ 

ตารางเดียวกนั เช่น ตารางเพลงคู่ 

 

ตารางที ่3.2 ตารางเพลงคู่ 

 

ช่ือเพลง ผูร้อ้งคู่ ความยาว
เพลง 
(นาที) 

ผูป้ระพนัธ ์ ช่ืออลับั้ม ปีท่ีวางแผง 

ลมพัดลมเพ จักรพันธ ์ครบุรีธรีโชติ
, เปาวลี พรพิมล 

3.54 ชนะ เสวิกุล เพชรตัดเพชร 2554 

อยู่ใกล้ๆ
น่ีเอง 

ตั๊กแตน ชลดา, ต่าย 
อรทยั, รัชนก ศรีโล
พันธุ,์ เอร์ิน เดอะ

สตาร์ 

4.07 สลา คุณวุฒิ เพลงพิเศษ 

ในงานแต่งงานของ
ดีเจคลื่น FM 95 

2556 

 

6. ฐานขอ้มูล (Database) เป็นโครงสร้างกลุ่มของตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงเป็น 

ที่รวมกลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธก์นัอยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกนั 

 

 

  

 

ภาพที่ 3.2 หน่วยของข้อมูล 

 

 

 

Bits Byte Field Record 
File 

Database 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ชนดิของขอ้มูล  
 ชนิดของข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชนิดข้อมูลต่างๆ คือ ค่าตรรกะ จ านวนเต็ม 
จ านวนจริง ตัวอกัษร สายอักขระ วันที่และเวลา และไบนารี ซ่ึงสามารถจ าแนกข้อมูลคอมพิวเตอร์
แต่ละชนิดตามลักษณะเฉพาะตัวได้ ดังน้ี  
 

1. ค่าตรรกะ (Boolean Values) เป็นค่าตรรกศาสตร์ที่มีพียง 2 ค่า คือ จริง กับ เทจ็ 

ซ่ึงจะแสดงค่าความเป็นจริงหรือเทจ็เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเทา่นั้น 

2. จ านวนเต็ม (Integer) เป็นตัวเลขไม่มีทศนิยมหรือเศษส่วน ซ่ึงอาจจะเป็น  

จ านวนเตม็บวก หรือเตม็ลบ เช่น 1,2,3,-4,-5 เป็นต้น 

3. จ านวนจริง (Floating Point Numbers) เป็นจ านวนจริงจ านวนหน่ึงหรือจ านวน 

จริงใดๆ รวมทั้งจ านวนเตม็บวกและจ านวนเตม็ลบที่มีเศษทศนิยม เช่น 1.41,-1.4142 เป็นต้น 

4. ตวัอักษร (Character) เป็นข้อมูลอักขระที่แทนด้วยกลุ่มของบิต เช่น ตัวอักษร  
B มีค่าเท่ากับ 8 บิต แทนตัวอักษร 1 ตัว โดยอาจจะใช้การแทนค่าตัวอักษรในระบบเลขฐานสอง
หรือฐานสบิหก  

5. สายอักขระ (String) เป็นข้อมูลประเภทกลุ่มอักขระหรือค าที่น ามาประกอบ  

เป็น ข้อความหรือประโยค ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นกลุ่มอักษรได้ยาวถึง 256 ตัวอักษร  
ตั้งแต่ 0 – 255 ตัวอักษร เช่น “เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก” และ “นักศึกษาไทยกับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นต้น 

6. วนัที่และเวลา (Date/Time) เป็นข้อมูลประเภทที่ใช้ตัวเลขแทนรูปแบบของวันที่ 
และเวลา ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวันที่และเวลาที่มี
ความแตกต่างกนัไปในแต่ละระบบ เช่น 20/06/1996 เทา่กบั วันที่ 20 มิถุนายน 1996 เป็นต้น    

7. ไบนารีหรือฐานสอง (Binary) เป็นข้อมูลที่ จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ โดย 

อ า จ จ ะ จัด เก็บ ในฟ อ ร์แมตที่ เ ป็ น แ ฟ้ ม ซอฟ ต์ แ ว ร์  แ ฟ้ ม รูป ภ าพ  แ ฟ้ ม เสี ย ง  แ ล ะ 
แฟ้มภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น  ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลข้อมูลรูปแบบต่างๆ  
โดยแปลงข้อมูลที่จัดเกบ็จากระบบเลขฐานต่างๆ เช่น เลขฐานสิบหรือฐานสิบหกแปลงให้เป็น
ระบบเลขฐานสอง เป็นต้น 

 

คุณลกัษณะทีด่ีของสารสนเทศ 

สารสนเทศที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจในการปฏบัิติงาน
และการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้ น  
ซ่ึงคุณลักษณะที่ดีของสารสนเทศน้ันควรมีลักษณะต่างๆ ดังน้ี (Shelly et al, 2002 and Stair & 

Raynolds, 1999) 
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1. ทนัต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถ 

ค้นหาได้รวดเรว็ทนัต่อเวลาที่ต้องการของผู้ใช้ในการตัดสนิใจ 

2. ความเป็นปัจจุบนั (Up-to-date) สารสนเทศที่มีคุณภาพต้องมีการปรับปรุง 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทนัสมัยอยู่เสมอ 

3. ช่วงระยะเวลา (Time Period) สารสนเทศที่ดีสามารถค้นหาข้อมูลตามระยะเวลา 
ที่ผู้ใช้ต้องการโดยมีข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพ่ือการ
วางแผนและการตัดสนิใจ 

4.  ความถูกต้องแม่นย า  (Accura t e)  สารสน เทศที่ ดี ต้ อ ง มีความถูก ต้อง   
ซ่ึงจะต้องไม่มี ข้อผิดพลาดใดๆ  

5. ความสอดคลอ้งกบัเรื่อง (Relevant) สารสนเทศที่ดีมีคุณภาพต้องสอดคล้องกับ 

เร่ืองหรือวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เพ่ือการตัดสนิใจ 

6. ความสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศที่ มีความสมบูรณ์จะต้องคลอบคลุม 

รายละเอยีดที่ส าคัญทุกเร่ืองที่ผู้ใช้ต้องการทราบ 

7. ความน่าเช่ือถือได  ้(Reliability) สารสนเทศที่ดี ต้องเ ช่ือถือได้ ซ่ึงขึ้ นอ ยู่กับ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และแหล่งที่มาของข้อมูลที่น า เข้าสู่ระบบ 

8. ตรวจสอบได ้(Verifiable) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล 

ได้ซ่ึงสารสนเทศที่ดีต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแหล่งที่มาองข้อมูลได้ โดย
การเปรียบเทียบจากข้อมูลลักษณะเดียวกันกับแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่ง เพ่ือความเช่ือมั่น 

ว่ามีความถูกต้องต่อการน าไปใช้ตัดสนิใจในเร่ืองต่างๆได้ เป็นต้น 

 

กระบวนการผลิตสารสนเทศ 

กระบวนการผลิตสารสนเทศ จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต 9 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการเกบ็รวบรวม ขั้นตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนการจ าแนก ขั้นตอนการจัดเรียงล าดับ 
ขั้นตอนการสรุป ขั้นตอนการค านวณ ขั้นตอนการจัดเก็บ ขั้นตอนการเรียกใช้ และขั้นตอน 

การเผยแพร่ โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวม (Capturing) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม  
และบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของการใช้งาน  

มีความถูกต้อง และมีความเช่ือถือ เพ่ือน ามาประมวลผล ซ่ึงการเกบ็รวบรวม อาจจะเร่ิมด้วยการ
สังเกตการณ์สัมพันธ์ การออกแบบสอบถามเพ่ือน าไปส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน การทดสอบ และ 

การใช้แบบส ารวจ 
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2. ขั้ นตอนการตรวจสอบ (Verifying) เป็นข้ันตอนการปฏิบัติการที่ส าคัญใน 

กระบวนการผลิตสารสนเทศ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น  
ความ เป็น ไปได้  ห รือความสมเหตุ  สมผลของข้ อ มูล ความสอดคล้องกันของข้อ มูล  
และความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเกณฑ์ ซ่ึงข้อมูลที่จัดเก็บ
รวบรวมมาต้องมีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือ หากข้อมูลไม่น่าเช่ือถือสารสนเทศที่ได้กไ็ม่ถูกต้อง
น่าเช่ือถือเช่นกนั 

3. ขั้นตอนการจ าแนก (Classifying) เป็นข้ันตอนการปฏิบัติการที่มีความส าคัญ 

ขั้นตอนหน่ึง อาจจะเป็นการก าหนดหรือแบ่งประเภทข้อมูล โดยการแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
หรือหมวดหมู่ตามคุณสมบัติของข้อมูลที่ มี ลักษณะที่ เห มือนกัน เอาไว้ด้วยกัน  เพ่ื อให้ 

การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปจะได้สะดวกและรวดเรว็ขึ้น 

4. ขั้นตอนการจัดเรียงล าดบั (Arranging) เป็นการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็น 

แฟ้มข้อมูล โดยการจัดเรียงล าดับระเบียบข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหรือรายการข้อมูลหรือตาราง 

ที่ก  าหนดไว้ตามโครงสร้างของการจ าแนกข้อมูลและการก าหนดรหัสข้อมูลน้ัน 

5. ขั้ นตอนการสรุป (Summarizing) เ ป็นการสรุปผลหรือการรวบยอดของ  

ข้อมูลแต่ละกลุ่มในระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเตรียมการค านวณหาค่าดัชนีหรือสารสนเทศ  

ขั้นต่อไป ซ่ึงการสรุปผลจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้สารสนเทศว่าต้องการรูปแบบใด โดยข้อมูล  

ที่จะสรุปกจ็ะสรุปผลตามความต้องการของการใช้งานน้ัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

6. ขั้ นตอนการค านวณ (Calculating) เป็นข้ันตอนปฏิบัติการที่ส าคัญที่น าเอา 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาจัดการท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศในรูปความสัมพันธ ์ 
เช่น อัตราส่วน สัดส่วน และเลขดัชนี เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ 
ของการใช้งานที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้แล้ว 

7. ขั้ นตอนการจัดเก็บ (Storing) เป็นขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและ 

สารสนเทศที่ผ่านการจัดกระท าด้วยมือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอาไว้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 

ในภายหลัง ซ่ึงสามารถจัดเกบ็ข้อมูลโดยใช้สื่อการจัดเกบ็หลายชนิด เช่น แผ่นบันทกึหรือซีดีรอม 

ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น  เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บ  และการให้การบริการอย่างมี
ประสทิธภิาพทนัต่อความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ 

8. ขั้ นตอนการเรียกใช้ (Retrieving)  เ ป็นกระบวนการสืบค้น และเรียกใช้  

ข้อมูลที่ต้องการจากสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ชนิดต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
หรือเพ่ือให้บริการและค าตอบแก่ผู้ใช้ 

9. ขั้นตอนการเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) เ ป็นการเผยแพร่  

สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสาร รายงานหรือการเสนอบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ
จัดส่งข้อมูล แจกจ่ายข้อมูลหรือเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ย่ิงขึ้น 
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 นอกจากน้ัน ปัจจุบันได้มีการเพ่ิมเติมขั้นตอนการท าลายข้อมูลและสารสนเทศขึ้ นมา 
เน่ืองจากผู้ใช้จะต้องจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่ไม่ต้องการหรือล้าสมัยโดยการท าลายข้อมูล
และสารสนเทศในระบบที่ไม่ต้องการทิ้งไป ทั้งน้ีเป็นการป้องกนัและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ และรวมทั้งเป็นการป้องกนัไม่ให้สิ้นเปล้ืองเน้ือที่ในระบบสารสนเทศอกีด้วย 

 

ความส าคญัของระบบคอมพิวเตอรใ์นการจดัการสารสนเทศ 

 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

ในการด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงความส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์  

ในการจัดการสารสนเทศที่มีคุณภาพ จะประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านประสทิธภิาพ (Efficiency) 
และด้านประสทิธผิล (Effectiveness) โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency)  
องค์กรที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ในองค์กร  

มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน และช่วยในการเข้าถึงข้อมูลปริมาณ
มากในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว  
และสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้อย่างรวดเรว็ 

2. ดา้นประสิทธิผล (Effectiveness)  
ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานด้านต่างๆ เพ่ือช่วย

สนับสนุนในการท างานท าให้เกิดประสิทธิผลทางด้านธุรกจิ ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยสนับสนุน
ก ารตั ด สิ น ใจ  ส่ งผ ล ให้ ก ารด า เนิ น งาน บ รร ลุ วัต ถุ ป ระส งค์ ข อ งอ งค์ ก ร ได้ ม าก ขึ้ น  
เช่น ช่วยในการเลือกผลิตสินค้าหรือบริการที่ เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า  
และช่วยปรับปรุงคุณภาพของสนิค้าหรือบริการได้ถูกต้องและรวดเรว็ขึ้ น 

ฉะน้ัน  จะเห็นได้ ว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ ดี จะช่วยสนับสนุนการบ ริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานของบุคคลในการด าเนินงานต่างๆ ในองค์กร ซ่ึงประโยชน์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เพ่ือช่วยในความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ และช่วยในการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตในการท างานในชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้น 
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ประเภทของแฟ้มขอ้มูล  
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แฟ้มหลัก และแฟ้มรายการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานและสถานะการเก็บข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ดังน้ี  

 

1. แฟ้มหลกั (Master File) เป็นแฟ้มที่มีการเกบ็ข้อมูลไว้อย่างถาวร โดยทั่วไปจะไม่มี 

การเปล่ียนแปลงข้อมูลภายในแฟ้มข้อมูล  แต่ในบางกรณี ถ้ามีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล 

ในแฟ้มข้อมูลหลักมักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้ นมาใหม่ ซ่ึงจะมีแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเฉพาะบางรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลหลักของพนักงานบริษัท 

จะแสดงรายละเอียดประวัติของพนักงาน เช่น เลขที่พนักงาน ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง เงินเดือน 
แผนก จังหวัด  

2. แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) เป็นแฟ้มที่มีการเก็บข้อมูล  

รายการเปล่ียนแปลง โดยทั่วไปข้อมูลจะถูกเกบ็สะสมหรือรวบรวมไว้ในช่วงเวลาหน่ึงแล้วจึงน าไป
ประมวลผลและน ามาปรับปรุงรายการที่แฟ้มหลักอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลัก 

ให้เป็นปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาหรือ 

ปีการศึกษา 
 

ลกัษณะการประมวลผลขอ้มูล 

การประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประมวลผล
แบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทนัท ีซ่ึงสามารถจ าแนกตามลักษณะของการประมวลผลข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ดังน้ี  
 

1. การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) เป็นการประมวลผลโดยที่ข้อมูล 

จะถูกเกบ็รวบรวมหรือสะสมไว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง อาจจะสะสมไว้เป็นประจ าวันหรือประจ า
สัปดาห์หรือประจ าเดือนแล้วจึงน าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมหรือสะสมไว้ไปประมวลผลพร้อมกัน 

คร้ังเดียว ซ่ึงการประมวลผลแบบกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะของงานและประหยัด
ค่าใช้จ่าย เช่น ยอดบัญชีการใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าและบริการในการช าระค่าบัตรเครดิตแต่ละ
เดือน โพลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การช าระค่าไฟฟ้า การช าระค่าน า้ประปา และการช าระ 
ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการประมวลผลแบบกลุ่ม 

 

2. การประมวลผลแบบทนัที (Real Time Processing) เป็นการประมวลผลข้อมูล 

ทันที เมื่อมีการท ารายการเสร็จแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลข้อมูลและ
แสดงผลลัพธ์ทันท ีเช่น การฝากถอนเงินที่ตู้ เอทเีอม็ ผู้ใช้สามารถใช้บริการธนาคารได้ทุกสถานที่
ตลอดเวลา (Haag et al, 2002) หรือการจองห้องพักโรงแรม และการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์     
เป็นต้น ซ่ึงการประมวลผลแบบทันทีอาจจะมีลักษณะการประมวลผลรายการแบบออนไลน์  

ที่เรียกว่า Online Transaction Processing หรือ OLTP (Stair & Raynolds, 1999) ยกตัวอย่าง
เช่น การจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการประมวลผลแบบทนัที 
 

 

1. การใชน้ ้ าในแต่ละวนัจะ
บนัทึกทีม่ิเตอรน์ ้ า 

2. ในแต่ละเดือนพนกังานจะบนัทึก
การใชน้ ้ า 

3.บนัทึก/ถ่ายโอนการใชน้ ้ าเขา้สู่
ระบบคอมพวิเตอร ์

4. พมิพใ์บแจง้ค่าใชน้ ้ าและ
ใบเสร็จรบัเงิน 

1. ถอนเงิน 500 บาท 

จากตู ้ATM 

2. ATM ส่งค ารอ้ง 
อิล็กทรอนกิสไ์ปยงัธนาคาร 

3. ธนาคารตรวจสอบสถานะ 
และประมวลตามค ารอ้ง 

5. ATM จ่ายเงิน 500 บาท 4. ธนาคารส่งผลการอนุมติั 

และตดัยอดเงินในบญัชี 

อนุมติั 

ค ารอ้ง 
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การจดัโครงสรา้งแฟ้มขอ้มูล  
การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลจะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  

2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเข้าถึงแบบล าดับ (Sequential Access) และการเข้าถึงแบบสุ่ม  
(Ramdom Access) ซ่ึงการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลสามารถจ าแนกตามลักษณะของการจัดเกบ็ 

และการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังน้ี  
 

1. แฟ้มแบบล าดบั (Sequential File) เป็นแฟ้มล าดับที่มีวิธกีารเข้าถึงข้อมูลแบบล าดับ 

ที่ใช้กับเทปแม่เหลก็ (Magnetic Tape)หรือจานแม่เหลก็ (Magnetic Disk) โดยอาศัยการเข้าถึง
ข้อมูลจากการอ่านข้อมูลตั้งแต่ต้นเรคคอร์ดจนถึงต าแหน่งข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการ ซ่ึงเป็น
แฟ้มข้อมูลที่ประหยัดเน้ือที่ในการจัดเกบ็และเหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลที่มีการอ่านข้อมูลปริมาณ
มากหรือตลอดทั้งแฟ้ม และมีลักษณะแบบเรียงล าดับกัน แต่ไม่เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูล 

เรคคอร์ดแบบเจาะจง เน่ืองจากจะใช้เวลามาก และไม่เหมาะกับแฟ้มข้อมูลที่มีการเพ่ิม ลบ แก้ไข
หรือปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจ า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดที่ 230 และ
ต าแหน่งของข้อมูลเรคคอร์ดปัจจุบันอยู่ที่ 200 ดังน้ันการเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านข้อมูลเรคคอร์ด
ที่ 201,202,…,229 ซ่ึงจะต้องใช้เวลามากในการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลน้ัน 

 ตัวอย่างอุปกรณ์เทปแม่เหลก็ เช่น เทปแม่เหลก็ เทปคาสเซท็ และม้วนเทปแม่เหลก็  
เป็นต้น โดยทั่วไปเทปแม่เหล็กจะคล้ายเทปบันทึกเสียงที่มีลักษณะเป็นแถบริบบอนพลาสติก  
ซ่ึงมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงล าดับ จะแตกต่างจากการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มของจานแม่เหล็ก 

ที่ จะเข้าถึงข้อมูลได้ เร็วก ว่าเทปแม่เหล็ก  โดยเทปแม่เหล็กสามารถแบ่งได้  2 ประเภท  
คือ เทปคาสเซ็ท ที่ใช้กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์(Cassette Tape) และม้วนเทปแม่เหล็ก 
(Magnetic Tape Reel) ที่ใช้กับมินิคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันการใช้
อุปกรณ์เทปแม่เหลก็ทั้ง 2 ประเภท ในการจัดเกบ็ข้อมูลได้รับความนิยมน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างเคร่ืองอ่านและหน่วยเกบ็ประเภทเทปแม่เหลก็ในรูปแบบต่างๆ 

Reel tape player-recorder 

Cassette tape player-recorder 

Compact Cassette 

Analog Type 
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2. แฟ้มแบบสุ่ม (Direct File/Hash File) เป็นแฟ้มสุ่มที่มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบ 

สุ่มที่ใช้กับจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ซ่ึงการเข้าถึงข้อมูลไม่จ าเป็นต้องอ่านข้อมูลตั้งแต่ 

ต้นเรคคอร์ดจนถึงต าแหน่งข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการ โดยเป็นแฟ้มข้อมูลที่เหมาะกับการเข้าถึง
ข้อมูลเรคคอร์ดแบบเจาะจงโดยอ้างอิงจากคีย์ฟิลด์หรือเขตหลัก (Key Field)ในการเข้าถึงข้อมูล     
เรคคอร์ดในแฟ้มข้อมูลน้ัน ซ่ึงจะใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเรว็มาก แต่ไม่เหมาะส าหรับการเข้าถึง
ข้อมูลแบบเรียงล าดับ เน่ืองจากสิ้นเปล้ืองเน้ือที่ที่ต้องจองไว้มาก และไม่เหมาะกบัการเข้าถึงข้อมูล 
เรคคอร์ดที่มีปริมาณมาก ซ่ึงจะเหมาะกับแฟ้มข้อมูลที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเรคคอร์ดจ านวน 

ไม่มาก และมีการเพ่ิม ลบ แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจ านั่นเอง 
 ตัวอย่างอุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลส ารอง เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ แผ่นซีดีชนิดต่างๆ  
จะมีเคร่ืองขับจานแม่เหลก็หรือเคร่ืองขับแผ่นในการอ่านหรือเขียนข้อมูลที่อยู่บนพ้ืนที่ของอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลเหล่าน้ี ซ่ึงข้อมูลจะถูกบันทึกลงบนพ้ืนที่จานแม่เหล็กหรือแผ่นดิสก์ลักษณะ 
เป็นวงกลมรอบแกน ที่เรียกว่า แทรค (Tracks) ในแต่ละแทรคจะถูกแบ่งพ้ืนที่เป็นช้ินๆ ที่เรียกว่า 
เซกเตอร์ (Sectors) ถ้ามีเซกเตอร์มากกว่าหน่ึงเซกเตอร์รวมกันจะเรียกว่า คลัสเตอร์ (Clusters) 

โดยจ านวนเซกเตอร์ใน 1 คลัสเตอร์อาจขึ้ นอยู่กับระบบแฟ้มข้อมูลน้ัน นอกจากน้ันแล้ว 

การเข้าถึงข้อมูลแบบแฟ้มสุ่มจะใช้ได้กับจานแม่เหลก็ได้เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้กับเทปแม่เหลก็ได้ 
ซ่ึงลักษณะในการค านวณหาต าแหน่งที่เกบ็ข้อมูลจะจองพ้ืนที่ในหน่วยความจ าส ารองไว้มาก
พอสมควร ซ่ึงเป็นข้อเสียของแฟ้มแบบสุ่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายสูง หากข้อมูลมีปริมาณมาก  

จะไม่เหมาะกับการใช้แฟ้มแบบสุ่ม ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหน้ีค่าน ้าประปา ทั้งน้ีแฟ้มแบบสุ่มจะ
เหมาะกับปริมาณข้อมูลไม่มากที่ ต้องการรวดเร็วในการเพ่ิมและการค้นหาข้อมูล รวมถึง 
การปรับปรุงข้อมูล หากมีการปรับปรุง เพ่ิม ลบ จะไม่ส่งผลให้เรคคอร์ดของข้อมูลเปล่ียนไป 

ซ่ึงไม่เสยีเวลาในการจัดเรียงล าดับข้อมูลใหม่เหมือนแฟ้มแบบล าดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างเคร่ืองอ่านและหน่วยเกบ็ประเภทจานแม่เหลก็ในรูปแบบต่างๆ 

 

จานแม่เหลก็และเคร่ืองขบัจานแม่เหล็ก จานแม่เหลก็แบบอ่อน(ฟลอปปีดิสก)์ 
และเคร่ืองขบัแผ่น 

แผ่นซีดี/แผ่นดิจิทลัอเนกประสงคแ์ละเคร่ืองขบัแผ่น 
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3. แฟ้มแบบดรรชน ี(Indexed File) เป็นแฟ้มดรรชนีจะใช้การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มที่ใช้ 

กับจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) เป็นแฟ้มข้อมูลที่ประหยัดกว่าแฟ้มแบบสุ่ม แต่สิ้ นเปลือง 
เน้ือที่ในการจัดเกบ็กว่าแฟ้มแบบล าดับ ใช้ได้ดีและเร็วในการดึงข้อมูลหรือการเข้าถึงเรคคอร์ด
แบบเจาะจง ซ่ึงการจัดการดรรชนีอาจจะใช้เวลามากในการดึงข้อมูลเรคคอร์ด หลายเรคคอร์ด  

ในแฟ้มข้อมูลน้ัน  
4. แฟ้มแบบล าดบัดรรชนี (Indexed Sequential File) เป็นแฟ้มล าดับดรรชนีจะ 

ใช้การเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งแบบล าดับหรือแบบสุ่มที่ใช้กับจานแม่เหลก็ (Magnetic Disk) ซ่ึงการ
เข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดได้ดีทั้งข้อมูลที่ปริมาณมาก และแบบเจาะจง แต่ไม่ต้องจัดการดรรชนี 

มากเทา่แฟ้มแบบดรรชนี และไม่เรว็เทา่กบัแฟ้มแบบสุ่ม และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู 
 

แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มขอ้มูล  

  ในสังคมยุคสารสนเทศผู้ใช้จ าเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแฟ้ม 

และประเภทของแฟ้ม ต่างๆ  เพ่ื อจะช่วยให้ ผู้ ใช้สามารถท างาน ในระบบสารสน เทศ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยแฟ้มในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆ  
คือ แฟ้มโปรแกรม และแฟ้มข้อมูล ทั้งน้ีแฟ้มโปรแกรมสามารถสร้างแฟ้มข้อมูลที่มีส่วนขยาย 

หรือนามสกุลต่างๆ ได้ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามประเภทแฟ้มและลักษณะนามสกุลของแฟ้มได้ ดังน้ี  
 

1. แฟ้มโปรแกรม เป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับอ้างอิงโปแกรมที่เกบ็บันทึกลงดิสก์ปกติการ 

อ้างอิงแฟ้มโปรแกรมจะท าโดยช่ือแฟ้มโปรแกรมและตามด้วยจุดนามสกุลหรือส่วนขยายของ 

แฟ้มโปรแกรมที่ถูกสร้างข้ึน จ านวนของแฟ้มโปรแกรมจะข้ึนอยู่กับขนาดของแฟ้มโปรแกรมเอง
และดิสก ์ซ่ึงปกติถ้าดิสก์มีขนาดใหญ่มากจะสามารถเกบ็แฟ้มโปรแกรมจ านวนมากได้ ยกตัวอย่าง 
แฟ้มโปรแกรมและนามสกุลหรือส่วนขยายของแฟ้มโปรแกรมที่ควรรู้จัก ดังน้ี 

 

ตารางที ่3.3 ตารางแสดงรายละเอียด และนามสกุลของแฟ้มโปรแกรม 

 

นามสกุลของแฟ้ม รายละเอียดของแฟ้ม 

.COM Execute ไฟล์ เป็นไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันหรือท างานด้วยตัวมันเองได้  

.EXE Execute ไฟล์ เป็นไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันหรือท างานด้วยตัวมันเองได้ 

.BAT Batch ไฟล์ เป็น text ไฟล์ที่บรรจุชุดค าสั่งลงไป สามารถรันหรือใช้ท างานโดยการ
เรียกโปรแกรมอื่น ๆ  

.DLL ไฟล์ DLLเป็นโปรแกรมขนาดเลก็ที่ถูกเรียกใช้ให้ท างานเฉพาะบางอย่างโดย
โปรแกรมหลักหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ท  างานในระบบปฏบัิติการ Windows 
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2. แฟ้มขอ้มูล เป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับอ้างอิงข้อมูลที่เกบ็บันทึกลงดิสก์ปกติการอ้างอิง 
แฟ้มข้อมูลจะท าโดยช่ือแฟ้มข้อมูลและตามด้วยจุดนามสกุลหรือส่วนขยายของแฟ้มข้อมูลที่ถูก
สร้างขึ้ น จ านวนของแฟ้มข้อมูลจะขึ้ นอยู่กับขนาดของแฟ้มข้อมูลเองและดิสก์ ซ่ึงปกติถ้าดิสก์ 
มีขนาดใหญ่มากจะสามารถเกบ็แฟ้มข้อมูลจ านวนมากได้ ยกตัวอย่างแฟ้มข้อมูลและนามสกุลหรือ
ส่วนขยายของแฟ้มข้อมูลที่ควรรู้จัก ดังน้ี 

 

ตารางที ่3.4 ตารางแสดงรายละเอียด และนามสุกลของแฟ้มขอ้มูล 

 

นามสุกลของแฟ้ม รายละเอียดของแฟ้ม 

.ZIP , .RAR Zip ไฟล์ และ RAR file เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอดัข้อมูล โดยโปรแกรมที่ใช้
สร้าง/เปิด : Winzip, Pkzip, Winrar 

.XLS, .XLW Excel ไฟล์ เป็นไฟล์ตารางข้อมูล โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด :  

MS Excel , OpenOffice  

.BMP Bitmap ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหน่ึง โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด :  

Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ  

.DOC Document ไฟล์ เป็นไฟล์เอกสาร word โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด :  

MS Word, WordPAD , OpenOffice  

.AVI Video ไฟล์ เป็นไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/
เปิด : Windows Media Player,Quick Time, ACDsee เวอร์ช่ันใหม่ๆ  

.TXT Text ไฟล์ เป็นไฟล์ข้อความธรรมดาโดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด : 

NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ  

.JPG Jpeg ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหน่ึง โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด :  

Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ  

.PDF PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเลก็ คุณภาพสูงจากค่าย Adobe โดยโปรแกรมที่
ใช้สร้าง/เปิด : Acrobat Reader (ฟรีแวร์ที่ download ได้ฟรี)  

.MP3 MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหน่ึง โดยโปรแกรมที่ใช้สร้าง/เปิด :  

Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ  
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ระบบแฟ้มขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล 

 ในการจัดการข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีพัฒนาการตั้ งแต่การจัดเก็บข้อมูล 

ในลักษณะของแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลจะจัดเก็บ ข้อมูลไว้ในหลายแฟ้มและ 

มีการประมวลผลเป็นอิสระต่อกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดความยุ่งยากมากต่อการเพ่ิม ลบ และปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกนั เน่ืองจากอาจจะท าให้เกิดความซ า้ซ้อนของข้อมูลขึ้นมาได้  

แต่ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบจัดการข้อมูลที่มักเรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System: DBMS) ซ่ึ งจะช่วยให้ ผู้ ใช้งานสามารถจัดการข้อ มู ลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้  

ในที่ เดียวกัน ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดข้ึนจากระบบ
แฟ้มข้อมูลน่ันเอง แต่มีข้อเสียคือมีต้นทุนการใช้งานค่อนข้างสูง นอกจากน้ันยังมีการประยุกต์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการด าเนินงานทางธุรกิจขึ้น โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ให้กับข้อมูล
ในตาราง หรือมักเรียกข้อมูลในตารางที่มีความสัมพันธก์ันว่ารีเลชัน (Relation) ซ่ึงในแต่ละตาราง
จะต้องมีคีย์หลัก (Primary Key) ที่ใช้เป็นตัวเช่ือมข้อมูลในแต่ละตารางที่จะมีหน้าที่ดึงข้อมูล 

ในตารางได้โดยไม่ซ า้กัน รวมทั้งจะต้องเป็นคีย์หลักที่ไม่ซ า้กันกับคีย์อื่นๆ ในแต่ละตารางอีกด้วย 
ทั้งน้ีการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางจะประกอบด้วย 3 แบบ คือ แบบหน่ึงต่อหน่ึง  
(One to One) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One to Many) และแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to-Many)  
ซ่ึงการจัดการแฟ้มตามลักษณะการจัดเกบ็ข้อมูลในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี  
 

1. ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems) เป็นแฟ้มที่ มีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลไว้ 

หลาย ๆ แฟ้มข้อมูลและมีการประมวลผลเป็นอิสระต่อกัน ซ่ึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอาจจะถูก
จัดเกบ็ไว้ในหลายแฟ้มข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้าอาจถูกจัดเกบ็อยู่ที่แฟ้มข้อมูลของฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายขาย และฝ่ายบุคคล เป็นต้น ในการจัดเกบ็แฟ้มข้อมูลมีข้อดี คือ (1) การประมวลผลข้อมูล 

ที่รวดเร็ว (2) มีต้นทุนการใช้งานต ่า แต่การจัดเกบ็ข้อมูลในลักษณะของระบบแฟ้มข้อมูลอาจมี
ข้อเสยีที่เกดิข้ึนได้ ดังน้ี (ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์, 2545 และ Turban et al., 2002 ) 

 

 ข้อมูลมีความซ า้ซ้อน (Data Redundancy)  
ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูลจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน  

ของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงาน ซ่ึงท าให้ไม่สามารถจัดการข้อมูลไม่ให้เกิดความซ า้ซ้อนของข้อมูลได้ 

และท าให้สิ้นเปล้ืองเน้ือที่ที่ใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลมากข้ึน อีกทั้งก่อให้เกดิความยุ่งยากในการเพ่ิม 
ลบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล 

 ข้อมูลขาดความสอดคล้องกัน (Data Inconsistency) 
เน่ืองจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูลมีลักษณะการเก็บข้อมูลเดียวกัน 

ไว้ในหลายแฟ้มข้อมูล ซ่ึงจะท าให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันหรือที่ มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
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จะมีค่าไม่ตรงกัน โดยอาจจะเกดิปัญหาจากการป้อนข้อมูลที่มีค่าไม่ตรงกนั หรือรูปแบบไม่ตรงกัน 
จึงท าให้ไม่สามารถน าแฟ้มข้อมูลมาใช้ร่วมกนัได้ 

 ข้อมูลมีการจัดเกบ็แยกจากกนั (Data Isolation) 
ในระบบแฟ้มข้อมูลจะมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลที่แยกเป็นอิสระจากกัน  โดย  

ระบบแฟ้มข้อมูลจะมีการจัดเกบ็ข้อมูลแยกกันหลายแฟ้มข้อมูล ซ่ึงในแต่ละแฟ้มข้อมูลจะมี 
คีย์หลัก (Primary Key) ที่เช่ือมโยงข้อมูลเฉพาะในแฟ้มข้อมูลน้ันเอาไว้ จึงท าให้ข้อมูลแยกอิสระ
จากกนัในแต่ละแฟ้มข้อมูล 

 ข้อมูลขาดความมั่นคง (Poor Security) 
เน่ืองจากการจัดการแฟ้มข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแยกเป็นอิสระต่อกัน จึงท าให้ 

การก ากับดูแล และการควบคุมการดึงข้อมูลหรือการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลท าได้ยาก  
จึงท าให้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่รัดกุมเท่าที่ควร ท าให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงท าให้เกิดปัญหาการน าข้อมูลของหน่วยงานไปใช้
ในทางมิชอบ 

 ข้อมูลขาดความเป็นบูรณภาพ (Lack of Data Integrity) 
ในโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลน้ันๆ จะต้องมีการก าหนดรูปแบบและการแทนค่าของ 

ข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูควรเป็นตัวเลข
ทั้ งหมดไม่ควรที่ ประกอบด้วยตั วอักษรที่ มีอ ยู่ใน เลขที่ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู  
โดยการจัดการแฟ้มข้อมูลให้มีรูปแบบและการแทนค่าของข้อมูลเดียวกันจึงท าได้ยาก เน่ืองจาก
การจัดเกบ็ข้อมูลแยกกันหลายแฟ้มและข้อมูลแยกอิสระจากกัน จึงท าให้ขาดบูรภาพของข้อมูล 

ในแฟ้มข้อมูลน้ัน 

 ข้อมูลมีความขึ้ นตรงต่อกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล  
(Application/Data Dependence) 

ในระบบแฟ้มข้อมูลจะมีลักษณะการจัดการข้อมูลตามโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลและ 

มีการจัดเกบ็ข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
น้ันๆ เม่ือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบข้อมูลในโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลน้ัน อาจจะท าให้ 

การจัดเกบ็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในแฟ้มข้อมูลไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการปรับปรุงแก้ไข 

ช่ือของพนักงาน จากเดิม 20 ตัวอักษร แต่ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็น 30 ตัวอักษร  
โดยโครงสร้างแฟ้มข้อมูลจะต้องปรับปรุงเรคคอร์ดให้มีขนาด 30 ตัวอักษร จึงจะมีเรคคอร์ด  

ที่มีขนาดเพียงพอที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลน้ันได้ 
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ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างระบบแฟ้มข้อมูล 

 

2. ระบบฐานขอ้มูล (Database Systems) เป็นแฟ้มที่มีลักษณะการจัดเกบ็ข้อมูลใน 

ที ่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจจะถูกจัดเก็บไว้ที่ แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกจัดเก็บข้อมูลไว้ 
หลายแฟ้มข้อมูล ซ่ึงแฟ้มข้อมูลที่ ถูกจัดเก็บจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูล 

ที่ถูกน ามาจัดเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรธุรกิจจะใช้ฐานข้อมูลจัดเกบ็ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบัญชี 
ข้อมูลการขาย และข้อมูลพนักงาน เป็นต้น ซ่ึงการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของระบบฐานข้อมูล 

จะมีข้อดีที่เกดิข้ึน มีดังน้ี 

 

 มีการใช้ข้อมูลร่วมกนั (Data Sharing)  
ในระบบฐานข้อมูลจะมีลักษณะการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ดังน้ันหากผู้ใช้ 

หรือหน่วยงานต่างๆ ต้องการใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศร่วมกันในฐานข้อมูลที่มีการเกบ็แฟ้มข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันรวมไว้ด้วยกัน ผู้ใช้หรือหน่วยงานต่างๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้อย่างสะดวกและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ง่ายขึ้ น  ตัวอย่างเช่น การซ้ือสินค้าของลูกค้าจาก 

ฝ่ายขายสินค้าสามารถที่จะให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบยอดขายสินค้าและตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
ประจ าวันได้ เพ่ือน าข้อมูลการขายสนิค้าไปใช้ในการพัฒนาแผนการตลาดที่มีประสทิธภิาพได้  

 ลดความซ า้ซ้อนของข้อมูล (Reduce Data Redundancy)  
เน่ืองจากการจัดเกบ็ข้อมูลของระบบฐานข้อมูลมีลักษณะการเกบ็ข้อมูลชุดเดียวกันที่ มี 

ความสัมพันธ์กนัรวมไว้ด้วยกัน จึงท าให้การจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น โดยการ
จัดเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกันท าให้ลดความซ า้ซ้อนของข้อมูลในฐานข้อมูล ซ่ึงแต่ละฝ่าย 

ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศและเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการจากระบบฐานข้อมูล
ได้สะดวกขึ้นและไม่สิ้นเปล้ืองเน้ือที่ที่ต้องจัดเกบ็ข้อมูลที่ซ า้ซ้อนอย่างเช่นระบบแฟ้มข้อมูล 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายขาย 

ฝ่ายบุคคล 

โปรแกรมบญัชี 

โปรแกรมการขาย 

โปรแกรมฝ่ายบุคคล 
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 ข้อมูลมีความเป็นบูรณภาพ (Improved Data Integrity)  
ในระบบฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บ ข้อมูลในลักษณะการเก็บก ลุ่มของข้อมูลที่ มี

ความสัมพันธ์กันรวมไว้ในที่ เดียวกัน หากมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลน้ันๆ  
กจ็ะสามารถท าได้สะดวกข้ึน ซ่ึงจะท าให้ข้อมูลที่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมีความเป็นอิสระ 
ต่อกนัจึงท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นและมีบูรณภาพของแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูลน้ัน 

 เพ่ิมความมั่นคงให้กบัข้อมูล (Increased Security) 
เน่ืองจากการจัดการข้อมูลในลักษณะการจัดเก็บกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 

รวมไว้ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและก าหนดการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างรัดกุมข้ึน โดยการก าหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต 

ให้เข้าไปใช้ข้อมูลตามสิทธิ์ที่ รับอนุญาตน้ัน ซ่ึงผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบได้ต้องใช้ ช่ือบัญ ชีผู้ใช้  
และรหัสผ่าน Password ในการเข้าสู่ระบบเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้  
จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานเมนูต่างๆ ตามสิทธิ์ที่ได้ก าหนดไว้ในระบบน้ันๆ  ตัวอย่างเช่น ฝ่ายขายสินค้า
สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการขายสินค้าได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล 

ด้านการเงินของฝ่ายบัญชีได้ 

 มีความเป็นอสิระของข้อมูล (Data Independency) 
การใช้ข้อมูลร่วมกันไม่เฉพาะแต่โปรแกรมที่เขียนข้ึนมาใช้จัดการข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 

ฐานข้อมูลเท่าน้ัน แต่ยังใช้ข้อมูลเร่ืองเดียวกันกับโปรแกรมที่เขียนข้ึนใหม่ได้ด้วย ซ่ึงโครงสร้าง 
ของแฟ้มข้อมูลจะไม่ขึ้ นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ เน่ืองจากการจัดเกบ็ข้อมูลหรือการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลในโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ 
ที่ เรียกใช้งาน จึงท าให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูลที่จะท าการจัดเก็บข้อมูลในโครงสร้าง 
ของแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์  โดยใน ปัจจุ บันจะมีระบบจัดการฐาน ข้อมูลที่ 
ได้รับความสนใจจากผู้ควบคุมดูแลระบบเพ่ือน าไปจัดการฐานข้อมูลในระบบ ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่
หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Dbase โปรแกรม Access โปรแกรม SQL และโปรแกรม Oracle 

เป็นต้น 

  

ตัวอย่างการใช้ระบบฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดการข้อมูลในลักษณะ 

ของการจัดการฐานข้อมูล โดยในองค์กรธุรกิจจะพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในฝ่ายต่างๆ  

ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก มีความถูกต้องของข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึง 

ความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงข้อมูลในแต่ละฝ่ายจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือ 

อาจจะแยกเกบ็หลายๆ แฟ้มข้อมูลกไ็ด้แต่จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ  

ถูกน ามาจัดเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ซ่ึงองค์กรจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเพ่ือช่วยจัดเกบ็ข้อมูล
ของแต่ละฝ่ายไว้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขาย และข้อมูลสินค้า เป็นต้น  
ซ่ึงจะมีระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส ช่วยแก้ปัญหาความซ ้าซ้อนของข้อมูล  
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รวมถึงความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวมทั้งช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสทิธภิาพอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างระบบฐานข้อมูล 

 

นอกจากน้ัน แนวโน้มในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรที่อาศัยระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดเกบ็และค้นคืนข้อมูลหรือสารสนเทศจะเปล่ียนแปลงไปใช้ระบบคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) และระบบเหมืองข้อ มูล (Data Mining) เน่ื องจากใน ปัจจุ บัน ข้อมูล 

หรือสารสนเทศจะมีปริมาณมาก จึงจ าเป็นต้องน าระบบดังกล่าวมาช่วยในการวิเคราะห์  
หรือสังเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลในลักษณะเชิงลึกและหลายมิติ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ  

เข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศในส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับ รวมถึง  
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร 
อกีด้วย ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าการน าข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดเกบ็ไว้ในคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

มาวิเคราะห์ สรุป ประมวลผล และสัง เคราะห์ข้อมูลให้ได้สารสนเทศตามที่ ต้องการน้ัน  
เพ่ือจะน าสารสนเทศที่ได้ไปตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึง
เป็นการน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสุดในการท างานในด้านต่างๆ ขององค์กร เพ่ือ
เพ่ิมประสทิธภิาพในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรต่อไปในอนาคต 

 

บทสรุป 

การจัดการข้อมูลเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการ
บริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้น้ันจะต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
รวมถึงต้องทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบันซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการท าธุรกิจในยุคดิจิทลั จะเหน็ได้

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายขาย 

ฝ่ายบุคคล 

โปรแกรมบญัชี 

โปรแกรมการขาย 

โปรแกรมฝ่ายบุคคล 

DBMS 
ลูกคา้ 

พนกังาน 

การขาย 

สินคา้ 
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ว่าการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพน้ันจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลซ่ึงจะท าให้องค์กรอยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกจิที่สงูข้ึนเร่ือยๆ 

 

ค าถามทา้ยบท 

1. กระบวนการผลิตสารสนเทศทั้ง 9 ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิาย 

2. คุณลักษณะที่ดีของสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธบิาย 

3. ข้อมูลภายในสถาบันการศึกษาหรือในองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่มีอะไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบ 

4. ไฟล์หรือแฟ้มคืออะไร จงอธบิายม าพอสั ง เ ขป  

5. ในการจัดการข้อมูลน้ัน ข้อมูลมีโอกาสซ า้ซ้อนกนัได้หรือไม่ ถ้ามีจะมีวิธกีารแก้ไขได้อย่างไร 

6. การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบล าดับ แบบสุ่ม แบบดรรชนี และแบบล าดับดรรชนี          
มีหลักการท างานอย่างไรบ้าง จงอธบิาย  

7. ความซ า้ซ้อนกันของข้อมูล (Data Redundancy) คืออะไร และเพราะเหตุใดจึงต้องน าระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ในการท างาน จงอธบิาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

8. DBMS มีความสามารถโดยทั่วไปต่อการจัดการฐานข้อมูลอย่างไรบ้าง จงอธิบายม า พ อ
สั ง เ ขป  

9. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล มาคนละ 1 กรณีศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

10. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และเขียนสรุปสาระส าคัญ
ของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้งน าบทสรุป
สาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

 

 



บทท่ี 4 

ระบบสารสนเทศ 

  

 ในยุคดิจิทัลที่ให้ความส าคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์กร โดยมุ่งตอบสนอง 
ต่อความต้องการในการท างานและการด าเนินงานในทุกระดับขององค์กร ที่น ามาใช้บริหารจัดการ
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจต่างๆ  ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ มุ่งน ามาใช้ 

จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีการน าระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้จัดการข้อมูล  

และสารสนเทศอย่างมีระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรในการเพ่ิมขีดความสามารถของการ 

ด าเนินธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันไปทุกๆ ด้านได้อย่างรวดเรว็ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรมากขึ้ น ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าเกือบทุกองค์กรได้เลง็เหน็ความส าคัญกับการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศและการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ ทั้งน้ีวิถีการด าเนินงานในองค์กรต่างๆ จะเปล่ียนแปลงไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเรว็ และส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และรวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในสงัคมโลกที่
มีการปรับเปล่ียนไปกบัเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเรว็ตลอดเวลา 
 

ความหมายของระบบสารสนเทศ 

ปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้หลายความหมาย แต่เมื่อพิจารณา 
ความหมายโดยรวมแล้ว พอจะสรุปได้ ดังน้ี 

  

 ระบบสารสนเทศ คือ องค์ประกอบต่างๆ อย่าง คน กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบเหล่าน้ีสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และสามารถปรับให้เข้ากัน
ได้ด้วยตนเอง โดยต่างท างานตามขอบเขตความสัมพันธ์ที่ก  าหนดไว้ เพ่ือรวบรวม ประมวลผล  
และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่น าไปสู่สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ขององค์กร 
(Johns, 2001) 

 ระบบสารสนเทศ คือ การน าทั้งเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 
(อะไร-What) คน (ใคร-Who) และกระบวนการต่างๆ (อย่างไร-How) มาใช้ในการสื่อสาร 
ทั้งข้อมูล สารสนเทศและความรู้ต่างๆ ในองค์กร (Pearlson, 2001) 
 ระบบสารสนเทศ คือ องค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันและท างานร่วมกัน 

เพ่ือรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ  
การประสานงาน การควบคุม การวิเคราะห์  และการแสดงให้ เห็นห รือ วิชวลไลเซซั น 
(Visualization) ในองค์กร (Laudon and Laudon, 2000) 
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 ระบบสารสนเทศ คือ การน าองค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ 

ในการรวบรวม บันทกึ ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการ
และสนับสนุนการตัดสินใจ (McLeod and Schell, 2001) ซ่ึงกระบวนการในการท างานของ 
ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) 
การประมวลผล (Processing) ผลลัพธ ์(Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 ฉะน้ัน อาจกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในระบบ
สารสนเทศ ทั้ งคน ข้อมูลหรือสารสนเทศ กระบวนการหรือขั้ นตอนปฏิ บัติ งาน ต่างๆ  
และระบบสารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ที่น ามารวบรวม ประมวลผล จัดเกบ็ และเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร 

ในการใช้สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย  
และการวางแผนกลยุทธใ์นทุกระดับขององค์กร  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
และการแข่งขันในปัจจุบันไปทุกๆ ด้านได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการด าเนินธุรกจิ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามภารกจิขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ 
 

องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

  กิติ ภักดีวัฒนะกุล (2547) ปัจจุบันเป็นยุคสงัคมสารสนเทศที่มีการน าระบบสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้งานในการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศที่จะน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดในการด าเนินงานขององค์กร โดยระบบสารสนเทศจะมี ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้  
และขั้ นตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ  น า เ ข้ า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ก า ร แ ส ด งผ ล ลั พ ธ ์ 
และการส่งข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงข้อมูลข่าวสารจะเป็นวัตถุดิบของระบบสารสนเทศที่เป็นส่วนข้อมูล
น าเข้า เพ่ือใช้ในการประมวลผลโดยกระบวนการและวิธีการต่างๆ แล้วจะได้สารสนเทศที่เป็น
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นจากการประมวลผลของระบบสารสนเทศ  ซ่ึงกระบวนการท างานของระบบ
สารสนเทศจะมีการส่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและท าการ
ประเมินผลข้อมูลย้อนกลับภายในระบบสารสนเทศน้ัน เพ่ือน าข้อมูลหรือสารสนเทศย้อนกลับไป
ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 4.1 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2547) การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็น
วงจร มีกระบวนการพ้ืนฐานการด าเนินงานคล้ายกันอาจแตกต่างกัน ในรายละเอียดของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้น กระบวนการท างานของระบบประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ 
โดยท างานต่อเน่ืองกันไป ซ่ึงกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาจแบ่งเป็น  
7 ขั้นตอน ดังน้ี  
 

1. การศึกษาสภาพการณปั์จจุบนั (Current Situation Study) เป็นกระบวนการ 

รวบรวมปัญหา ความต้องการของหน่วยงานที่เกิดข้ึนจากการท างานด้วยวิธกีารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือจะได้รู้แนวทางการท าระบบเพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการ 

2. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) มีการก าหนดว่าปัญหาคืออะไร  

จะแก้ไขระบบเดิมหรือพัฒนาระบบใหม่ โดยจะต้องท าการศึกษาในเร่ืองต่างๆ เช่น ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อการลงทุน โดยมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลของระบบและคาดคะเน
ความต้องการของระบบ 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ท าการศึกษาระบบเดิมเพ่ือก าหนด  

ความต้องการของระบบใหม่ซ่ึงการวิเคราะห์จะต้องใช้การเก็บข้อมูลเช่น ศึกษาเอกสาร  
การสัมภาษณ์ผู้ใช้ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับระบบเพ่ือจะได้ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร 
จะแก้ไขโดยใช้ระบบใหม่อย่างไร ซ่ึงใช้เคร่ืองมือช่วยการท างาน เช่น แผนภาพการไหลข้อมูล 
(Data Flow Diagram) 

4 .  การออกแบบ (Design) จากขั้ นตอนการวิเคราะห์ระบบ แ ล ะ ท า ขั้ น ต อ น  

ของการวิเคราะห์ มาเขียนให้อยู่ในรูปของแผนภาพล าดับ โดยท าให้มองเหน็ภาพของโปรแกรม 
ว่าท างานสัมพันธ์กันอย่างไร ในการออกแบบรายงานการแสดง ผลบนจอภาพ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งานและป้องกนัข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้การออกแบบ เช่น พจนานุกรม
ข้อมูล (Data- Dictionary) ผังงานโครงสร้าง (Structure Chart) 

ข้อมูลน ำเข้ำ ประมวลผล ผลลพัธ์ 

ข้อมูลย้อนกลบั 
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5. การพฒันาระบบ (System Construction) เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม  
และทดสอบโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจริงมาท าการทดสอบ และท าคู่มือการใช้งานและฝึกปฏบัิติการ
ใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัระบบงาน 

6. การปรบัเปลี่ยน (Conversion) เป็นข้ันตอนที่น าระบบใหม่เข้าใช้แทนที่ระบบ  

เดิมอาจมีการกระท าแบบคู่ขนานโดยค่อยท าทลีะส่วนและใช้ข้อมูลเดียวกนั เปรียบเทยีบถ้าไม่เกิด
ปัญหากน็ าระบบใหม่เข้าใช้แทนระบบเดิมได้ 

7. การบ ารุงรักษา (Maintenance) หลังจากการใช้งานระบบอาจจะต้องมีการ  

บ ารุงรักษา หรือแก้ไขควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือให้ระบบสามารถ
ท างานได้ตลอดไป 

 

บทบาทความส าคญัของระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศมีบทบาทความส าคัญต่อการด าเนินการในด้านต่างๆ ขององค์กร โดยใช้
ในการวางแผน ก ากับดูแล ควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจในการท าง านด้านต่างๆ  
ขององค์กร ซ่ึงอาศัยกระบวนการท างานต่างๆ ของระบบสารสนเทศมาช่วยจัดการข้อมูลข่าวสาร  
เช่น การรวบรวม การจัดเกบ็ข้อมูล ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือใช้สนับสนุน  

การตัดสินใจและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงบทบาท 

ความส าคัญของระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะปัจจัยส าคัญที่น าไปประยุกต์ใช้งาน 

ทางด้านธุรกิจ เช่น ความท้าทายของเศรษฐกิจระดับโลก  การแข่งขันทางการค้าและบริการ       
การขยายภาคีทางการค้าและบริการ  และความก้าวล า้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันและ 
ในอนาคต เป็นต้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
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คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ีทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานขององคก์ร 
 เน่ืองจากในยุคปัจจุบันข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปประยุกต์ใช้งาน 

ในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ  

ในการท างานด้านต่างๆ ภายในองค์กร โดยสารสนเทศที่ดีต้องมีคุณภาพที่ ช่วยให้ผู้บริหาร 
และบุคลากรทุกระดับสามารถน าสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการติดสินใจเร่ืองต่างๆ ในการ
ท างานในปัจจุบันและในอนาคตได้ ซ่ึงคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพจะต้องน าไปใช้
สนับสนุนในการตัดสินใจในการด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสทิธผิลสงูสดุ โดยสารสนเทศที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญหลักๆ ดังน้ี  
 

  ความชัด เจน  (S imp le)  สารสน เทศที่ มี คุณภาพจะต้องกะทัด รัด ชัด เจน   
สื่ อ ความหมาย เข้าใจง่าย ไม่ซ ้าซ้อนต่อการท าความเข้าใจ โดยต้องไม่แสดงรายละเอียดที่
คลุมเครือ ซ่ึงจะท าให้ผู้ที่ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจเกิดความสับสน และไม่แน่ใจว่าข้อมูลหรือ
สารสนเทศใดมีความจ าเป็นจริงๆ เพ่ือจะน าสารสนเทศที่มีคุณภาพไปใช้ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 
ต่อไป 

 ความยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพต้องสามารถปรับเปล่ียนให้เข้า 
กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกนัหลายๆ ด้านได้  

 ความประหยัด (Economical) ผู้บริหารมักจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศกับ 

ราคาที่ จะต้องจ่ายเพ่ือการได้มาซ่ึงสารสนเทศน้ันๆ ซ่ึงสารสนเทศที่ ผ ลิตควรจะต้องมี 

ความประหยัด เหมาะสมคุ้มค่ากบัราคาที่ลงทุนไป 

 ความสามารถในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศที่ดีจะต้องอ านวยความสะดวก 

ให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลตามระดับสิทธิของผู้ใช้  
เพ่ือจะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกต้องตามรูปแบบและทนัต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้  

  ความมั่นคง (Security) สารสนเทศจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเ พ่ือ  

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงต้องออกแบบและจัดการให้มีความปลอดภัยจาก 

ผู้ที่ไม่มีสทิธใินการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศน้ันๆ เป็นต้น 

 

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร 
 ในยุคสังคมฐานความรู้องค์กรต่างๆ ได้ปรับเปล่ียนไปกับเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ทุกวัน  
จึงท าให้เกือบทุกองค์กรจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการระบบสารสนเทศ 

อย่างเป็นระบบ และรวมทั้งน าไปใช้จัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรด้วย และในปัจจุบัน
องค์กรต่างๆ ได้เห็นความส าคัญในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและ  

การด าเนินงานต่างๆ ในองค์กรมากขึ้น โดยน ามาบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  

ในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งขันทางการค้าอื่นๆ ซ่ึงการประยุกต์ใช้ 
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ระบบสารสนเทศจะอื้ ออ านวยในการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ด้านที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จตามที่ ได้ตั้ งไว้ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร  
โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

  เ พ่ือช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานในหน่ วยงาน      
ต่างๆ ขององค์กร เช่น ทุกหน่วยงานขององค์กรอาจจะน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

ในการท างานท าให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถผลิตงานได้ปริมาณมาก  
พร้อมทั้งรับส่งช้ินงานได้ตามระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลเพ่ิมย่ิงขึ้น 

 เพ่ือช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เช่น ความได้เปรียบในการ  

แข่งขันทางธุรกจิในยุคปัจจุบันและในอนาคต  

 เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนต่อการตัดสินใจ  เช่น ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

ใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการตัดสนิใจเร่ืองต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์กร             
 เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เช่น ผู้ใช้งาน  

ทุกระดับจะมีการพัฒนาการท างานของตนเองโดยอาศัยระบบมาช่วยในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน จึงก่อให้เกดิคุณภาพและมาตรฐานต่อการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันเพ่ิมย่ิงขึ้น  
 

ระดบัของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

 ศรีไพร ศักดิ์ รุ่ งพงศากุล (2548) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศประกอบด้วย 4 ก ลุ่ม  
คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และบุคลากรระดับปฏิบัติการ  
ซ่ึงสามารถจ าแนกตามระดับในการด าเนินงานได้ ดังน้ี 

 

ผู้บริหาร
ระดบัสูง

ผู้บริหารระดบักลาง

ผู้บริหารระดบัต้น

บุคลากรระดบัปฏิบัติการ
 

 

ภาพที่ 4.3 ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

ระดบัวางแผนกลยทุธ ์

ระดบับริหารจัดการ 

ระดบัควบคุมการ
ปฏิบติังาน 

ระดบัปฏิบติังาน 
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ผู้บริหารระดับสูง (Senior Managers) ท าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและตัดสินใจ 

ในเร่ืองการด าเนินการต่างๆ ที่ส าคัญๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยระบบสารสนเทศ 

ที่ผู้บริหารระดับสูงน ามาประยุกต์ใช้งาน เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ระบบผู้เช่ียวชาญ  
หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ เป็นต้น 

ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) ท าหน้าที่การบริหารจัดการและตรวจสอบ
ควบคุมตัดสินใจการบริหารงานเพ่ือน าสารสนเทศมาวิเคราะห์รายงานสรุปในระดับบริหารจัดการ  
โดยระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับกลางน ามาประยุกต์ใช้งาน เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ เป็นต้น 

ผู้บ ริหารระดับต้น (Operational Managers) ท าหน้าที่ ก  ากับดูแล และควบคุมการ
ปฏบัิติงานของผู้ปฏบัิติงาน โดยระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับปฏบัิติการน ามาประยุกต์ใช้งาน 

เพ่ือน าข้อมูลมาประมวลผลและสรุปเป็นความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นรายงานสรุปที่จัดท าข้ึนเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสงูต่อไป เช่น ระบบการประมวลผลธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และ
ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ เป็นต้น 

บุคลากรระดับปฏบัิติงาน (Workers) ท าหน้าที่ปฏบัิติงานในการเกบ็รวบรวมและควบคุม
รายการข้อมูลประจ าวันโดยระบบสารสนเทศที่ผู้ปฏิบัติงานน ามาประยุกต์ใช้งาน เช่น ระบบการ
ประมวลผลธุรกรรม ในขณะที่ระบบสารสนเทศที่น ามาช่วยผู้ใช้งานทุกระดับเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานภายในส านักงานขององค์กร เช่น ระบบสารสนเทศส านักงาน หรือระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (O'Brien, 1996) ซ่ึงเป็นระบบส านักงานอัตโนมัติที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ ซ่ึงจะมีระบบงานประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้งานในส านักงาน เช่น 
ระบบจัดการเอกสาร  ระบบการจัดการข่าวสาร ระบบการท างานร่วมกันแบบประชุมทางไกล 

ระบบการประมวลภาพ และระบบการจัดการส านักงาน เป็นต้น 

 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 ใน ยุคสารสน เทศ  ระบบสารสน เทศจะมี ความสัม พั นธ์ระห ว่างประเภทของ 

ระบบสารสนเทศ ซ่ึงระบบสารสนเทศจะมีหลายประเภทหรือหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะ
การด าเนินงานและระดับของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานภายใน
หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร เพ่ือใช้วางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุน 

การตัดสินใจในด้านการท างานต่างๆ ซ่ึงบุคลากรที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับทุกกลุ่มจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นในหลายๆ ด้าน เมื่ อน าระบบสารสนเทศและ
สารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ท างาน และช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพประสทิธผิลสงูสุดในการด าเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต  
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โดยทั่วไปแล้วระบบสารสนเทศจะประกอบด้วย 6 ประเภท คือ ระบบการประมวลผล
ธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบผู้เช่ียวชาญ และระบบจัดการความรู้  ซ่ึงสามารถจ าแนกตามประเภทและลักษณะ
การด าเนินงานต่างๆ ของระบบสารสนเทศได้ดังน้ี 

ระบบสารสนเทศ
(Information Systems)

ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ (DSS)

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการการจดัการ

(MIS)

ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผูบ้ริหาร

(EIS)

ระบบจดัการความรู้
(KMS)

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
(ES)

ระบบการประมวล
ผลธุรกรรม (TPS)

ภาพที่ 4.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 

 

1. ระบบการประมวลผลธุรกรรมขอ้มูลประจ าวนั (Transaction Processing Systems: TPS) 

 ระบบทีพี เอส เป็นระบบสารสนเทศที่ เป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานให้กับระบบอื่ นๆ  
ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยระบบทพีีเอส จะมีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่ายซ่ึงลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ โดยหน้าที่การท างาน 

ของระบบทีพีเอส จะมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในระบบแฟ้มข้อมูลหรือ 

ระบบฐานข้อมูลในแต่ละวัน นอกจากน้ีระบบทีพีเอส จะมีลักษณะการด าเนินงานโดยรับข้อมูล 

จากบุคลากรระดับปฏิบัติงาน (Workers) เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาประมวลผลธุรกรรม
ข้อมูลประจ าวันและน าไปจัดการข้ันต้นในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ 

ต่อการปฏิบัติงานประจ าวันอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบการสั่งซ้ือสินค้า 
ระบบควบคุมการผลิต และระบบการเงินและบัญชี เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างระบบงานเงินเดือน (Payroll)  
 

โดยปกติแล้ว ระบบงานเงินเดือนจะมีการติดตามตรวจสอบขั้นตอนในการจัดท าเงินเดือน
ซ่ึงจะมีการติดตามเวลาการท างานของพนักงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ การคิดเงินเดือน  

ในแต่ละเดือน โดยมีการจ่ายค่าประกนัสงัคม หักภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจะมีข้ันตอนการจ่าย
เงินเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกเช็คเงินเดือนหรือการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีให้กับ
พนักงานแต่ละคน 

 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 

 ระบบเอ็มไอเอส เป็นระบบสารสนเทศที่อาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ ได้จากระบบทีพีเอส  

โดยน ามาใช้ประมวลผลและสรุปผลสารสนเทศจากระบบแฟ้มข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูล  
เพ่ือจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ ส าหรับตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ 
เพ่ือน าไปใช้ในก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์หรือกลวิธ ี  
และสนับสนุนการตัดสินใจ นอกจากน้ีระบบเอม็ไอเอส จะท าหน้าที่รายงานสรุปเชิงสถิติต่างๆ  

HR Staff Text file/Excel 

Team Service Calculate 

จัดส่ง
เอกสาร 

พิมพร์ายงานต่างๆ  
เกีย่วกบัเงินเดือน

ทั้งหมด 

Check and confirm 

By customer 

Payroll summary 

Report 

ผูม้ีอ านาจเซ็นเอกสารและเตรียมเช็ค 

เพือ่น าส่งใหห้น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

Incorrect 
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ที่น าเสนอในรูปแบบของตารางสรุปจ านวนข้อมูล หรือแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูล จึงท าให้
ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้ น อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับสามารถท าความ
เข้าใจในรูปแบบการใช้ระบบเอม็ไอเอส ได้ด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้วระบบเอม็ไอเอส สามารถ
จ าแนกตามภาระงานในการจัดท ารายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ในองค์กรและตามระดับของการ
จัดการได้ 4 ประเภท ดังน้ี  

 

2.1 รายงานที่จัดท าตามระยะเวลาที่ก าหนด (Periodic Reports) เป็นรายงานที่ 
จัดท าขึ้ นตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ล่วงหน้า ซ่ึงอาจเป็นรายงานที่จัดท าข้ึนในแต่ละวัน แต่ละ
สัปดาห์ แต่ละเดือนหรือแต่ละปี เช่น รายงานการช าระเงินให้กับผู้จัดจ าหน่ายสินค้า รายงาน  

ยอดจ าหน่ายสนิค้าในแต่ละวันของพนักงาน  

2.2 รายงานสรุป (Summarized Reports)  เป็นรายงานที่ จัดท า เ พ่ือส รุปการ  

ด าเนินการโดยภาพรวม โดยปกติจะน าเสนอในรูปแบบของตารางสรุปจ านวนข้อมูลและแผนภูมิ
เปรียบเทยีบข้อมูล 

2.3 รายงานที่จัดท าตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง (Exception Reports) เป็นรายงาน 

ที่จัดท าตามเง่ือนไขพิเศษไม่อยู่ในเกณฑ์การจัดท ารายงานตามปกติ   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริหารทุกระดับได้ใช้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น สารสนเทศ 

ที่แสดงถึงผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ซ่ึงต้องสอบได้คะแนน
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ในทุกรายวิชา หรือสารสนเทศที่แสดงถึงรายช่ือนักศึกษาที่สอบผ่าน  
Exit Exam คร้ังที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 ในทุกรายวิชา 

2.4 รายงานทีจ่ดัท าตามความตอ้งการของผูบ้ริหารทุกระดบั (Demand Reports)  

เป็นรายงานที่มีลักษณะตรงข้ามกับรายงานที่จัดท าตามระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงรายงานจะกระท า 
ตามเวลาอย่างต่อเน่ืองในขณะที่ดีมานต์ รีพอร์ต จะจัดท าขึ้ นเมื่ อผู้บริหารมีความต้องการ 

ใน รายงาน ส รุป เท่ า น้ั น  ตั วอ ย่ าง เช่น  ส รุป ราย ช่ื อ นั ก ศึ กษ าและจ าน วน เก รดติ ด  I  
ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยแจ้งนักศึกษาติด I เพ่ือให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอแก้ I ต่ออาจารย์ผู้สอน 

ภายในวันเวลาที่ก  าหนด และช่วยในการตรวจสอบและติดตามนักศึกษาติด I เพ่ือมาด าเนินการ 
แก้ I ตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ 
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วิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมการสรา้งสรรคสื์อ่ดิจิทลั 

การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2556 

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 
A 76 32.9 

B+ 60 25.97 

B 47 20.35 

C+ 13 5.63 

C 11 4.76 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 20 8.66 

E 0 0 

I 2 0.87 

PD 0 0 

P 0 0 

EX 0 0 

Go 0 0 

PA 0 0 

Fai 0 0 

U 0 0 

W 2 0.87 

S 0 0 

Au 0 0 

รวม 231 100 

 

ภาพที่ 4.6 รายงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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3. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems: DSS) 

ระบบดีเอสเอส เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นการท างานแบบกึ่งโครงสร้างหรือแบบไม่มี
โครงสร้างที่ แน่นอนที่น าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการขององค์กร โดยระบบดีเอสเอส จะช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาส าหรับผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการน าสารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้ 

ในการบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ  
ที่ เกิดข้ึนในการด าเนินงานขององค์กร โดยผู้บริหารระดับต่างๆ จะสามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ในการแก้ปัญหาและใช้ในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้  นอกจากน้ีในปัจจุบัน 

ยังมีการออกแบบระบบดีเอสเอส ในลักษณะที่ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันทีเพ่ือช่วยสนับสนุน 

การตัดสนิใจได้ทนัเวลา  
ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่าง ระบบจีดีเอสเอส  ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ

กลุ่มที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเพ่ือน ามาใช้ในการน าเสนอ
ข้อมูล แลกเปล่ียนมุมมอง ระดมความคิดเหน็ วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ 

การตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มโดยที่ สมาชิกแต่ละคนอาจจะอ ยู่คนละมุมโลกกันได้ ด้วย  
และระบบจีไอเอส เป็นระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ส าหรับการตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
ของสถานที่ต่างๆ และเส้นทางการเดินทางต่างๆ ซ่ึงระบบสามารถวิเคราะห์หาเส้นทางการเดินทาง
ที่เหมาะสมจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงที่ก  าหนดได้ จึงท าให้ผู้ใช้สามารถสอบถามระยะทาง
ระหว่างจังหวัด อ าเภอ แผนที่จังหวัด แผนที่โดยกรมทางหลวงได้ อกีทั้งใช้ตรวจสอบระยะทางและ
สถานที่ในการเดินทางต่างๆ ได้ด้วย เป็นต้น (Chang, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบจีดีเอสเอส ในการประชุมทางไกล 
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ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบจีไอเอส  
 

4. ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Information System: EIS 

/Executive Support Systems: ESS) 

 ระบบอีเอสเอส เป็นระบบสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบายของ
องค์กร ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรได้ด้วย โดยระบบอีเอสเอส จะน าข้อมูลจากรายงาน ตาราง และแผนภูมิ 
มาวิเคราะห์เพ่ือช่วยสรุปสารสนเทศให้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าใจง่ายและช่วยประหยัดเวลา  

ในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเพ่ือเป็นสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
ในองค์กรโดยน าสารสนเทศไปใช้ได้ง่ายและรวดเรว็ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ระบบมีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นสูงในการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบาย อีกทั้งท าให้ระบบใช้งานได้ง่าย  

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างรวดเร็วและทนัเวลา   (Laudon and 

Laudon, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบอไีอเอส ในการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบาย 

 

ข้อมูลจากภายใน 

-TPS/MIS/DSS 

-ข้อมูลการเงิน 

-ระบบจัดการส านักงาน 

 

ข้อมูลจากภายนอก 

-ดาวน์โจนส ์

-Standard & Poor’s 

 

เคร่ืองมือเพ่ือการ
วิเคราะห์และวางแผน
กลยุทธ ์

เจาะลึกสารสนเทศ 

ยืดหยุ่น 

 

สารสนเทศ 

EIS 

ผูบ้ริหาร 
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โดยทั่วไปแล้วการประยุกต์ใช้ระบบอีเอสเอส ในการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบาย
ส าหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในระดับนโยบายของ
องค์กร โดยข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรจะเกี่ยวข้องกบัข้อมูลทางการเงินโดยจะมีการเช่ือมโยง
กับระบบจัดการส านักงานและระบบสารสนเทศอื่นๆ เช่น ระบบทีพีเอส ระบบเอ็มไอเอส  
และระบบดีเอสเอส เป็นต้น ส่วนสารสนเทศภายนอกองค์กรจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสังคม  
และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ดาวน์โจนส์ และสแตนดาร์ด พลู เป็นต้น ซ่ึงระบบอีเอสเอส 

จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในระดับเชิงนโยบายที่มีความยืดหยุ่น
ค่อนข้างสูงซ่ึงสามารถเจาะลึกสารสนเทศลงไปได้ตามความต้องการของผู้บริหารระดั บสูงได้
ทนัททีนัใดและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากดัเวลา 

 

5. ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System: ES) และปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence: AI) 

 ระบบอีเอส หรือเอไอ เป็นระบบผู้เช่ียวชาญที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ซ่ึงจะมีกระบวนการในการรวบรวม จัดเก็บความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 

วิธีการด าเนินงานต่างๆ ของผู้เช่ียวชาญที่มีการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานหลายสบิปีอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเลียนแบบ
การท างานของมนุษย์หรือปฏิบัติงานเหมือนกับมนุษย์เพ่ือช่วยให้ค าแนะน าและหาข้อสรุป 

ในการแก้ไขปัญหาหรือท าการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร โดยระบบอีเอส หรือเอไอ จะโต้ตอบ 

กับผู้ใช้งานเมื่อต้องการใช้งานระบบเพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ในการด าเนินงาน
ขององค์กร จึงท าให้ ผู้บ ริหารสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติ งานไ ด้อย่างประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิลได้ดีย่ิงขึ้น (Stuart, 2003)   

ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบอีเอส หรือเอไอ ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ มีระบบฐานความรู้ที่ มีกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะการท างานที่ มี ส่วนติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ที่ เป็นซอฟต์แวร์ที่ ช่วยในการสนทนาหรือสื่อสารกับผู้ใช้ เมื่ อผู้ใช้งาน 

ต้องการค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากฐานความรู้ของระบบผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงระบบจะมีกลไกลอนุมาน
ค าถามที่ ช่วยให้ค าแนะน าและหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาหรือท าการตัดสินใจให้กับผู้ใช้  
โดยระบบจะมีการเช่ืองโยงกับฐานความรู้ที่ มีการรวบรวม จัดเก็บความรู้ในลักษณะกลุ่ม 

ของข้อเท็จจริงซ่ึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อเท็จจริงที่ เป็นความรู้เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงกับความรู้อื่นๆ เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ท  าให้ผู้ใช้งานเข้าใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและช่วยในการตัดสินใจให้กบัผู้ใช้ในองค์กรต่อไป 
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ภาพที่ 4.10 กระบวนการท างานของระบบเช่ียวชาญ (ES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการผลิตหุ่นยนต์ 
 

6. ระบบการจัดการความรู ้(Knowledge Management System: KMS) 

 ระบบเคเอม็เอส เป็นระบบการจัดการความรู้ที่ใช้กระบวนการปฏบัิติงานทางคอมพิวเตอร์ 
มาใช้จัดเกบ็ รวบรวมความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่อยู่ในใจของแต่ละคนหรือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน รวมทั้งการรวบรวม และประมวลผลความรู้ที่ชัดเจนที่ได้จากหนังสือ ต ารา  
คู่มือ เอกสารในองค์กรอย่างเป็นระบบซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน าความรู้มาใช้ประโยชน์ 

ในการจัดการกลยุทธ์การบริหารจัดการและท าการตัดสินใจให้กับผู้ใช้ อีกทั้งเพ่ือพัฒนาระบบ  

การจัดการความรู้ที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององค์กรต่อไป (Alavi and Leidner, 2001) 

 

 

ผูใ้ช ้

ค าถาม 

ค าแนะน า /  
ค าอธิบาย 

 

ส่วนติดต่อ 

กบัผูใ้ช ้

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

กลไกอนุมาน 

ฐานความรู ้
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 ในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่าง การจัดการความรู้โดยอาศัยตัวแบบทูน่า (TUNA MODEL)  
เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา  
ซ่ึงประกอบด้วยส่วนหัว ล าตัว และหาง แต่ละส่วนมีหน้าที่ ที่ ต่ างกัน คือ ส่วนหัว และ 
ตา (Knowledge Vision: KV) มองว่าก าลังจะไปทางไหน อาทิเช่น การก าหนดเป้าหมาย  
และวิสัยทัศน์ขององค์กรซ่ึงต้องตอบให้ได้ ว่า "ท า เคเอ็ม  ไปเพ่ืออะไร" ส่วนกลางล าตัว 
(Knowledge Sharing: KS) ส่วนที่ เป็นหัวใจให้ความความส าคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ช่วยเหลือ เกื้ อกูลกันและกัน และส่วนหาง (Knowledge Assets: KA) เป็นการสร้างคลังความรู้
จากการจัดเกบ็ รวบรวมความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่อยู่ในใจของแต่ละคนหรือการปฏบัิติงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน รวมทั้งการรวบรวม และประมวลผลความรู้ที่ชัดเจนที่ได้จากหนังสือ ต ารา 
คู่มือ เอกสารในองค์กรอย่างเป็นระบบซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาเช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ "สะบัดหาง" สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ 
(สุวรรณ เหรียญ และคณะ, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการจัดการความรู้ (KMS) โดยอาศัย TUNA MODEL 

 

ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าผู้ใช้ระบบสารสนเทศจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการด าเนินงานต่างๆ และระดับของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่ มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรซ่ึงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็นที่จะน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิลสงูสดุในการด าเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต 

แนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยให ้“ไม่ไปผิดทาง” 

KM Model “ปลาทู” 

 Knowledge Vision (KV) 

 Knowledge Sharing (KS) 

 Knowledge Assets (KA) 

Knowledge Vision 

ส่วนหวั ส่วนตา 
มองว่าก าลงัจะไปทางไหน 

ตอ้งตอบไดว่้า ท า KM ไปเพือ่อะไร 

Knowledge Assets 

ส่วนหาง สรา้งคลงัความรู ้
เช่ือมโยงเครือข่าย ประยกุตใ์ช ้ICT 

สะบดัหาง สรา้งพลงัจาก CoPS 

Knowledge Sharing 

ส่วนล าตวั ส่วนท่ีเป็น หวัใจ 

ใหค้วามส าคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

Share & Learn 

KV KS 
KA 
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ตัวอย่างผูท้ าการคา้รถยนต์ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศหลายรูปแบบ เพื่อชิงความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ในที่ น้ีจะขอกล่าวถึงตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ท าการค้ารถยนต์ได้ใช้ระบบสารสนเทศหลาย
รูปแบบ เพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://elearning.northcm.ac.th/mis/lesson.asp?LessonID=15) 
 

บริษัท Frankin Chevrolet/Toyota เป็นบริษัทผู้ร่วมท าการค้ารถยนต์ในเมือง Statesboro  

รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขายและให้บริการแก่เจ้าของรถใหม่และรถที่ใช้แล้ว 
ตลอดจนการช่วยลูกค้าในการจัดท าไฟแนนซ์ เป็นผู้ประกอบการค้ารถยนต์ทั่วไปเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ บริษัทร่วมดังกล่าวต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) อย่างมาก  
ทั้งน้ี กเ็พ่ือให้สามารถแข่งขันกบัผู้อื่นได้ 

วีดี โอเท็กซ์  (Videotext) เป็นส่วนหน่ึงของระบบหลักที่ ใช้ในฝ่ายขายช้ินส่วนและ 
ฝ่ายบริการ วีดีโอเท็กซ์ส่วนใหญ่ก็คือ แคตตาล็อกรายการช้ินส่วนแบบเช่ือมตรง (On-line)  

ซ่ึงมีการติดตั้งไว้ด้านบนของเคาน์เตอร์บริการ และมีจอหมุนรอบตัวเพ่ือให้มองเหน็ได้ทั้ง 2 ด้าน 
การค้นหาช้ินส่วยเร่ิมข้ึนเม่ือลูกค้าหรือช่างคนใดคนหน่ึงบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายช้ินส่วนของบริษัท 

ว่าต้องการช้ินส่วนของรถรุ่นใด ปีใด ภาพของรถจะปรากฏข้ึนที่จอภาพ 

ระบบน้ีจะช่วยขยายช้ินส่วนของรถเพ่ือให้เหน็ได้อย่างชัดเจน แม้จะมีขนาดเลก็มากกต็าม 
จอภาพที่หมุนได้จะช่วยให้ลูกค้าหรือช่างรู้ถึงช้ินส่วนที่ตนต้องการ เม่ือได้รับการยืนยันแล้ว
เจ้าหน้าที่ผ่ายช้ินส่วนจะได้รับหมายเลขช้ินส่วนส าหรับแต่ละรายการที่ต้องการจากระบบวีดีโอ
เทก็ซ์ ต่อจากน้ันหมายเลขช้ินส่วนกจ็ะเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์อีกคร้ังหน่ึงซ่ึงเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน  
เพ่ือวินิจฉัยว่าช้ินส่วนที่ ต้องการน้ันมีอยู่ในสต็อกหรือว่าต้องสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือช้ินส่วนที่ไม่มี 

ในสตอ็กจะกระท าโดยใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
นอกจากน้ีระบบวีดีโอเทก็ซ์ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช้ินส่วนสามารถค้นหาช้ินส่วนของรถ

จากคลังเกบ็ช้ินส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในพ้ืนที่น้ันได้อีกด้วย ถ้าผู้ประกอบการรายอื่น 

ไม่มีช้ินส่วนที่ต้องการเลยกจ็ะป้อนค าสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทที่ จัดส่งช้ินส่วน ซ่ึงบริษัท
ดังกล่าวกจ็ะส่งค าสั่งอิเลก็ทรอนิกส์กลับมาเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าจะส่งช้ินส่วนให้ได้ เมื่อใดงานขาย
ได้รับการสนับสนุนจากระบบต่างๆ หลายระบบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการจะใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับ 

งานพิมพ์ งานออกแบบ งานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้ซ้ือให้เข้ามา  

เย่ียมชมโชว์รูม และช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซ้ือ
ให้เข้าชมรถที่มีอยู่ ดังน้ันการใช้ระบบที่ช่วยมองเห็นรถจึงเป็นทางเลือก (Option) ที่เหมาะสม  
และสามารถติดต่อกับบริษัทอื่นในเขตเดียวกันว่ามีรถที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะใช้ค าสั่ง 
หรือใบสั่งด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส่งตรงสู่โรงงานผู้ผลิตโดยมีรายการที่ลูกค้าต้องการควบคุม 

ทุกอย่าง  
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เมื่อเร็วๆ น้ีบริษัทแฟรงคลินได้ริเร่ิมการจัดห้องพิเศษเพ่ือรองรับระบบการฝึกอบรม 

โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใหม่ ซ่ึงผลิตและจัดจ าหน่ายโดยบริษัท General Motor 

เป็นการรวมเอาวีดีโอเทก็ซ์ (Videotext) ออดิโอเทก็ซ์ (Audiotext) และส่วนข้อมูลเข้าด้วยกัน 

ในหน่วยเดียว ซ่ึงผู้ผลิตจะเปิดโอกาสให้ช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายช้ินส่วน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้ารับ 

การฝึกอบรมในขั้นเร่ิมต้น ขั้นกลาง และขั้นสงูได้ 

ผู้ประกอบการคาดว่าให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของตนจะมีความ
ซับซ้อนและ พัฒนามากย่ิงขึ้ น ในอนาคตคาดว่าระบบข้อความในส านักงานขายจะมีระบบ
กราฟฟิกที่ทันสมัยกว่าเข้ามาใช้แทน ทั้งน้ีก็เพ่ือให้ลูกค้าสามารถมองเห็นว่าสิ่งที่ตนสั่งน้ันมี
ลักษณะเป็นอย่างไร บริษัทแฟรงคลินยังหวังอีกด้วยว่าแผนกบริการแต่ละแผนกจะมีคอมพิวเตอร์
ปลายทาง (Terminal) ที่ท  างานโดยใช้ซอฟต์แวร์ของระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert system) ซ่ึงช่วย
ช่างในการวินิจฉัยปัญหา และบอกส่วนที่ มีประสิทธิผลที่สุดของทางเลือก (Option) ในการ
ให้บริการนอกจากน้ันยังคาดว่าจะมีการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video-conference) ซ่ึงจะ
ช่วยให้ช่างได้รู้จักกบัผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะน าตนเข้าสู่ระบบในการซ่อมบ ารุงที่ซับซ้อน
ต่อไป  

 

บทสรุป 

ในสังคมดิจิทัลที่ให้ความส าคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์กร โดยมุ่งตอบสนอง 
ต่อความต้องการในการท างานและการด าเนินงานในทุกระดับขององค์กร ที่น ามาใช้บริหารจัดการ 
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงมุ่งน ามาใช้ 

จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีการน าระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้จัดการข้อมูล  

และสารสนเทศอย่างมีระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรในการเพ่ิมขีดความสามารถของ 

การด า เนิ น ธุ รกิ จและการแ ข่ งขั น ใน ปั จ จุ บั น ไป ทุ กๆ  ด้ าน ได้ อ ย่ างรวด เร็ว  รวมทั้ ง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรให้มากย่ิงขึ้ น ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าเกือบ  

ทุกองค์กรได้เล็งเห็นความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
จัดการระบบสารสนเทศและการด าเนินธุรกิจต่างๆ ทั้งน้ีวิถีการด าเนินงานในองค์กรต่างๆ  
จะเปล่ียนแปลงไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเรว็ และส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต 

ของมนุษย์ และรวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในสังคมโลกที่มีการปรับเปล่ียนไปกับเทคโนโลยีต่างๆ  
อย่างรวดเรว็ตลอดเวลาด้วยเช่นกนั 

 

ค าถามทบทวน 

1. ระบบสารสนเทศที่ทา่นพบเหน็ในชีวิตประจ าวันมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 3 ระบบ 

2. Knowledge Management System คืออะไร จงอธบิายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

3. ระบบจีไอเอส มีประโยชน์อย่างไรต่อการใช้งานทางภมูิศาสตร์ จงอธบิายม าพอสั ง เ ขป  
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4. Artificial Intelligence (AI) มีหลักการท างานอย่างไรบ้าง จงอธบิาย 

5. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 4 ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิายม าพอสั ง เ ขป  

6. ระบบสารสนเทศ 6 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิายม าพอสั ง เ ขป  

7. วงจรพัฒนาระบบมีกี่ข้ันตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธบิาย 

8. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ มาคนละ 1 กรณีศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

9. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเขียนสรุปสาระส าคัญ
ของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้งน าบทสรุป
สาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

 



บทท่ี 5 

การสือ่สารขอ้มูล 

 

ในอดีตได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขึ้ นมาโดยน า
เทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้สื่อสารรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อย่างข้อความ ภาพ และเสียงทั้ง
ในระยะใกล้และระยะไกล และรวมถึงใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเกบ็รวบรวมข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ อีกด้วย ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภทให้สามารถท างาน
ร่วมกันและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันโดยสัญญาณดิจิทัลขึ้ น และช่วงเวลาต่อมาได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ข้ึนมาเพ่ือให้บริการต่างๆ และเพ่ือการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างบริการอีเมล ข้อมูลข่าวสาร โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งน้ีบริการต่างๆ เหล่าน้ีจะให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยอาศัย
สมรรถนะของเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน จึงท าให้
อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน 

 

ความหมายของการสือ่สารขอ้มูล 

ปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายของการสื่อสารข้อมูล ไว้หลายความหมาย แต่เมื่อพิจารณา 
ความหมายโดยรวมแล้ว พอจะสรุปได้ ดังน้ี (ทศัไนย เปียระบุตร, 2546) 

 

 การสื่อสารข้อมูล คือ การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินัล ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างอุปกรณ์โทรคมนาคมกับอุปกรณ์โทรคมนาคม  
เช่น เคร่ืองโทรสาร และโมเดม็ เป็นต้น 

การสื่อสารข้อมูล คือ การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยังคอมพิวเตอร์ 
อีกเคร่ืองหน่ึง การถ่ายโอนสามารถเกิดขึ้ นได้โดยตรงทางสายเคเบิลเช่ือมต่อกัน ดังเช่น  

ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หรือโดยผ่านทางสายโทรศัพทแ์ละโมเดม็  
 ฉะน้ัน อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) คือ การติดต่อสื่อสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารต่างๆ  
ในการรับส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลข่าวสารผ่านตัวกลาง หรือสื่ อน าข้อมูลข่าวสารทางสาย  
หรือไร้สายที่มีการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียง ข้อความ ภาพ หรือส่งผ่านสัญญาณ 

ทางคอมพิวเตอร์ไปตามสายโทรศัพท์ที่ เช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโมเด็ม หรือส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทยีม หากจุดส่งกับจุดรับข้อมูลข่าวสารอยู่พ้ืนที่ห่างไกลกันมากจนเกินไป ทั้งน้ี  
เพ่ือประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัได้ทั่วโลก  
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องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มูล 

 โดยทั่วไป น้ัน การสื่ อสารข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่างๆ จะท าให้ 

ผู้ส่งผู้รับสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านตัวน าข้อมูลต่างๆ ได้ จึงก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิ ทั้งน้ีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบของการสื่ อสารข้อมูลที่ส าคัญๆ คือ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล  
ข้อมูล สื่อกลาง และโพรโตคอล (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, 2548) โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 

 

ผู้ส่งข้อมูล (Sender) เป็นผู้ส่งข่าวสารหรือจุดก าเนิดข้อมูล อาจจะเป็นอุปกรณ์สื่อสาร
ข้อมูลที่ใช้ส่งข้อมูล ซ่ึงท าหน้าที่สร้างข้อมูลหรือส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง 
ที่ต้องการ โดยส่งข้อมูลในรูปของสญัญาณหรือสญัลักษณ์ต่าง ๆ  

ผู้รับข้อมูล (Receiver) เป็นผู้รับข่าวสารที่อยู่ปลายทาง อาจจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล 

ที่ใช้รับข้อมูล ซ่ึงท าหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้จากผู้ส่งข้อมูลต้นทางเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

ในภายหลังได้ 

ข้อมูล (Data) เป็นข่าวสารที่ผู้ส่งข้อมูลต้นทางต้องการส่งข้อมูลไปให้ผู้รับข้อมูลปลายทาง 
โดยข้อมูลที่ส่งอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสยีง และวิดีโอ เป็นต้น 

สื่อกลาง (Medium) เป็นสื่อน าสัญญาณหรือสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูล 

ต้นทางไปยังผู้รับข้อมูลปลายทางที่ต้องการ เช่น สายเคเบิล เคเบิลใยแก้วน าแสง และอากาศ เป็นต้น 

โพรโตคอล (Protocol) เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง 
ผู้ส่งและผู้รับ อาจจะเป็นวิธีการหรือกฎเกณฑ์ในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
สื่อสารข้อมูล โดยผู้ส่งข้อมูลต้นทางและผู้รับข้อมูลปลายทางจะต้องตกลงวิธีการในการสื่อสาร

ผูส่้ง ผูร้บั 

สือ่กลาง 

โพรโตคอล โพรโตคอล 

ขั้นตอน 1: 

ขั้นตอน 2: 

ขั้นตอน 3: 

………….. 

ขั้นตอน 1: 

ขั้นตอน 2: 

ขั้นตอน 3: 

………….. 

ขอ้มูล 
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ข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า ซ่ึงผู้ส่งและผู้รับจะต้องรู้ จักกฎระเบียบหรือเข้าใจวิธีการรับส่งข้อมูล 

ในรูปแบบเดียวกนั โดยในปัจจุบันโพรโตคอลที่รู้จักกนั เช่น X.25 BSC และTCP/IP เป็นต้น 

 

ตวัอย่างการสือ่สารขอ้มูลระหว่างคอมพวิเตอรก์บัคอมพวิเตอร ์

 ผู้ ส่งข้อมูลหรืออุปกรณ์ ส่งข้อ มูล คือ ผู้ ส่งข้อมูล ห รือเค ร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ ใ ช้ 

ในการส่งข้อความ เสยีง รูปภาพ หรือวิดีโอ 

สื่อกลางในการรับส่งข้อมูล คือ สายโทรศัพท ์หรืออากาศ   

 ผู้ รับ ข้อมูลหรืออุปกรณ์ รับ ข้อมูล  คือ  ผู้ รับ ข้อมูล หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ 

ในการรับข้อความ เสยีง รูปภาพ หรือวิดีโอ 

 ข้อมูล คือ ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งข้อมูลต้นทางต้องการส่งข้อมูลไปให้ผู้รับข้อมูลปลายทาง 
โดยข้อมูลที่ส่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสยีง และวิดีโอ  
 โพรโตคอล คือ ก่อนที่จะเร่ิมท าการสื่ อสารข้อมูลระหว่างกัน ผู้สื่อสารทั้ งสองฝ่าย 

จะต้องตกลงหรือก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันก่อน ซ่ึงอาจจะเป็นวิธีการ
หรือกฎเกณฑ์ในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือ รับส่งข้อมูลระหว่างกันหรืออุปกรณ์สื่ อสารข้อมูล  

โดยผู้ส่งข้อมูลต้นทางและผู้รับข้อมูลปลายทางจะต้องตกลงวิธีการในการสื่อสารข้อมูลไว้ก่อน
ล่วงหน้า ซ่ึงผู้ส่งและผู้รับจะต้องรู้จักกฎระเบียบหรือเข้าใจวิธีการรับส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน
โดยอาศัยโพรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกนั  
  
ชนดิของสญัญาณขอ้มูลเกีย่วกบัการสือ่สารขอ้มูล   

ในการสื่อสารข้อมูลจะต้องส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปมาระหว่างอุปกรณ์ส่งและอุปกรณ์รับ  
ซ่ึงอุปกรณ์รับส่งจะท าหน้าที่แปลงข้อมูลข่าวสารให้เป็นสัญญาไฟฟ้า และในท านองเดียวกัน 

กจ็ะท าหน้าที่แปลงสัญญาไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลข่าวสารเช่นเดิม จึงท าให้ผู้รับส่งข้อมูลข่าวสารเข้าใจ
ได้ตรงกนั ทั้งน้ีสญัญาณไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังน้ี 

 

1. สญัญาณไฟฟ้าแบบแอนะล็อก (Analog) เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลที่อาจจะอยู่ใน 

รูปของภาพหรือเสียงที่ ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีลักษณะการส่งข้อมูลที่มี
สญัญาณเป็นคล่ืนแบบต่อเน่ือง โดยส่งสัญญาณข้อมูลจากผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งสญัญาณจากต้นทาง
ไปยังผู้รับหรืออุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง  ซ่ึงสัญญาณแอนะล็อกที่ รู้จักและใช้กันอยู่ทั่วไป 

ในระบบสื่อสารข้อมูล เช่น โทรศัพท ์โทรทศัน์ และวิทยุกระจายเสยีง เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.2 สญัญาณไฟฟ้าแอนะลอ็ก 

ที่มา: http://wara.com/article-818.html  

 

2. สญัญาณไฟฟ้าแบบดิจิทลั (Digital)  เป็นการส่งสญัญาณข้อมูลที่มีการรับส่งข้อมูลที่ 
อยู่ในรูปของรหัสที่แทนแต่ละตัวอักษร มีลักษณะการส่งข้อมูลที่ มีสัญญาณเป็นสัญญาณ 

ที่ไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงการรับส่งข้อมูลจะแทนแต่ละตัวอักษรด้วยชุดสัญลักษณ์ 0 และ 1หรือรหัส 

ของเลขฐานสอง โดยเป็นการสื่อสารที่ส่งข้อมูลในรูปของรหัสดิจิทลัที่แทนบิตข้อมูลด้วย 0 และ 1 
หรือมีสถานะ ปิด/เปิด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 สญัญาณไฟฟ้าดิจิทลั 

ที่มา: http://wara.com/article-818.html  

 

การแปลงสญัญาณไฟฟ้าในการสือ่สารขอ้มูล 

โมเดม็ (Modem) เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสท์ี่ท  าหน้าที่แปลงสญัญาณข้อมูลในการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อน าข้อมูลเพ่ือใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ซ่ึงโมเดม็สามารถแปลงสัญญาณ
ข้อมูลจากสญัญาณแอนะลอ็กให้เป็นสญัญาณดิจิทลั อีกทั้งยังท าหน้าที่แปลงสญัญาณดิจิทลักลับไป
เป็นสญัญาณแอนะลอ็กได้ ซ่ึงการแปลงสญัญาณระหว่างสญัญาญาณทั้ง 2 แบบ มีดังน้ี 

 

1. สัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog) จะเป็นสัญญาณแบบต่อเน่ืองที่ ทุกๆ ค่าที่
เปล่ียนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมีความหมาย การส่งสัญญาณแบบแอนะลอ็กจะถูกรบกวน 

ให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้  ง่ายกว่า เน่ืองจากค่าทุกค่าถูกน่ามาใช้งาน ซ่ึงสัญญาณ 

แบบแอนะล็อกจะเป็นสัญญาณที่สื่อกลางในการสื่อสารส่วนมากใช้อยู่ เช่น สัญญาณเสียงใน
สายโทรศัพท ์เป็นต้น 
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 2. สญัญาณแบบดิจิทลั (Digital) จะประกอบขึ้ นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า คือ
สญัญาณ ระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต ่าสุด ดังน้ันจะมีประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือสงูกว่า  

แบบแอนะล็อก เน่ืองจากมีการใช้งานค่าเพียง 2 ค่า ที่ มีการตีความหมายเป็น on/off  

หรือ 1/0 เท่าน้ัน ซ่ึงสัญญาณดิ จิทัลจะเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการท่างานและ 
ติดต่อสื่อสารกัน ในกระบวนการแปลงสัญญาณน้ันจะสามารถใช้เคร่ืองมือในการแปลงระหว่าง
สัญญาณทั้ง 2 แบบได้ จึงช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลผ่านสัญญาณพาหะที่เป็นแอนะลอ็ก  
เช่น สายโทรศัพท์ หรือคล่ืนวิทยุ การแปลงสัญญาณแบบดิจิทัลไปเป็นแอนะล็อกจะเรียกว่า  
มอดูเลชัน (Modulation) เช่น การแปลงแบบ Amplitude Modulation (AM) และ Frequency 

Modulation (FM) เป็นต้น ส่วนการแปลงสัญญาณแบบแอนะล็อกเป็นดิ จิทัล จะเรียกว่า  
ดีมอดูเลชัน (Demodulation)  

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าการสื่อสารข้อมูลจะอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกัน ซ่ึงโมเดม็ในยุคปัจจุบันจะเป็นสื่อแบบไร้สายที่มีความเรว็ในการสื่อสารข้อมูลค่อนข้าง
สูงซ่ึงจะท าให้การรับส่งข้อมูลได้เรว็ย่ิงข้ึน ทั้งน้ีความเร็วที่โมเดม็ใช้ในการรับส่งข้อมูลจะวัดหน่วย
เป็นบิตต่อวินาที (Bits Per Second : bps) ซ่ึงความเร็วในการท างานของโมเด็มจะต่างกันไป 

ในแต่ละเคร่ือง ตั้งแต่ 2,400 bps ถึงเรว็สดุ 28,800 bps น่ันเอง 
 

การเช่ือมต่อคอมพิวเตอรโ์ดยสายสือ่สาร 

 โดยทั่วไปน้ันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะการเช่ือมต่อโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
เช่ือมถึงกันโดยผ่านอุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารและ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนัได้ ซ่ึงในปัจจุบันการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายสื่อสารอาจจ าแนก
ออกตามลักษณะในการเช่ือมต่อได้เป็น 2 ประเภท  ดังน้ี 

 

1. การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรโ์ดยสายสือ่สารแบบเช่ือมกนัจุดต่อจุด (Point to Point)  

เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลรอบข้าง 2 เคร่ืองหรือ  
2 ตัวเท่าน้ัน โดยทั่วไปการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล 2 เคร่ืองหรือ  
2 ตัวเท่าน้ัน เข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม จึงท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ในการสื่อข้อมูลประเภทต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนัได้  
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ภาพที่ 5.4 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์โดยสายสื่อสารแบบเช่ือมกนัจุดต่อจุด  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัปร้ินเตอร์โดยสายอสารแบบเช่ือมกนัจุดต่อจุด 

 

2. การเชื่อมต่อคอมพวิเตอรโ์ดยสายสือ่สารแบบเช่ือมกนัหลายจุด (Multi point)  

เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลมากกว่า 2 เคร่ือง 

หรือ 2 ตัว โดยทั่วไปการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลมากกว่า 2 เคร่ือง
หรือ 2 ตัวเข้าด้วยกันโดยอาศัยอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายประเภทต่างๆ อาทิเช่น ฮับ และ 
รีพีทเตอร์ จึงท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการสื่อข้อมูลประเภทต่างๆ สามารถ
เช่ือมต่อถึงกันโดยผ่านสายสื่อสารแบบเช่ือมต่อกันหลายจุดเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างกนัได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบโดยสายสื่อสารแบบเช่ือมต่อกนัหลายจุด 
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ลกัษณะของการรบัส่งขอ้มูลโดยอาศยัการสือ่สารขอ้มูล 

 ในลักษณะของการรับส่งข้อมูลที่เช่ือมต่อถึงกนัโดยผ่านพอร์ตการสื่อสารข้อมูลอาจจ าแนก
ออกตามลักษณะในการรับส่งข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท  ดังน้ี 

 

1. การสือ่สารขอ้มูลแบบอนุกรม (Serial Data Transmission)  

เป็นการรับส่งข้อมูลบนสายสื่อสารเส้นเดียว คร้ังละ 1 บิต โดยเป็นการรับส่งข้อมูลไปบน
สื่อน าสัญญาณหรือสายสัญญาณจนครบตามจ านวนข้อมูล ซ่ึงจะมีลักษณะการรับส่งข้อมูลแบบ 

ไม่ประสานจังหวะไปตามสายสัญญาณแบบอนุกรมและไปยังอุปกรณ์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว 

การรับส่งข้อมูลโดยอาศัยการสื่ อสารข้อมูลแบบอนุกรมจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  
คือ (1) การรับส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Data Transmission) ซ่ึงเป็นลักษณะ 
ของการรับส่งข้อมูลไปบนสื่อน าสัญญาณหรือสายสัญญาณ โดยจะส่งข้อมูลเป็นชุดๆ ไม่มีจังหวะ  

ในการรับส่งข้อมูล และ(2) การรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous Data Transmission)  
ซ่ึงเป็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลไปบนสื่อน าสัญญาณหรือสายสัญญาณ โดยจะส่งข้อมู ล 

เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ต่อเน่ืองกนัอย่างเป็นจังหวะ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 การรับส่งข้อมูลด้วยอาศัยการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม 

 

2. การสือ่สารขอ้มูลแบบขนาน (Parallel Data Transmission)  

เป็นการรับส่งข้อมูลทีละหลายๆ บิต ไปบนสื่อน าสัญญาณหรือสายสัญญาณโดยสามารถ
รับส่งข้อมูลปริมาณมากแบบประสานจังหวะและมีความเร็วสูงไปบนสายสัญญาณแบบขนาน  
จึงสามารถรับส่งข้อมูลไปบนสายสัญญาณได้คร้ังละ 8 บิต โดยทั่วไปแล้วจะมีการรับส่งข้อมูล
ออกไปพร้อมกันผ่านสายสื่อสารข้อมูลทั้ง 8 เส้นจนครบตามจ านวนข้อมูลในการรับส่งข้อมูล
ระหว่างกนั  

 

 

 

 

 

 ผู้รับ 

00110001 

การรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม 

00110001 
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ภาพที่ 5.8 การรับส่งข้อมูลด้วยอาศัยการสื่อสารข้อมูลแบบขนาน 

 

โดยทั่ วไป น้ัน การรับส่งข้อมูลในปัจจุบันจะอาศัยการสื่ อสารข้อมูลที่ มี ลักษณะ 
การเช่ือมต่อถึงกันผ่านพอร์ตแบบยูเอสบี (Universal Serial Bus Port: USB port) ซ่ึงเป็นการ
รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่าพอร์ตแบบอนุกรมและพอร์ตแบบขนาน อีกทั้งพอร์ตยูเอสบี 

หน่ึงพอร์ตยังสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกอื่นๆ ได้จ านวนมาก ด้วยเหตุน้ีท าให้  

ในปัจจุบันการเช่ือมต่อด้วยพอร์ตยูเอสบีจึงได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานในระบบสื่อสาร
มากกว่าพอร์ตแบบอนุกรมและพอร์ตแบบขนาน 

 

ทิศทางการรบัส่งขอ้มูลของการสือ่สารขอ้มูล 

 ในการสื่อสารข้อมูลโดยระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมน้ัน จะมีการส่งต่อข้อมูลไปมา
ระหว่างเคร่ืองรับและเคร่ืองส่งสารสนเทศ ซ่ึงสารสนเทศจะถูกส่งด้วยสัญญาไฟฟ้าที่มีทิศทาง 
การรับส่งข้อมูลที่ส าคัญๆ 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 

1. แบบทิศทางเดียว (Simplex/One Way) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปใน 

ทิศทางเดียวไม่สามารถส่งย้อนกลับมาได้ เช่น ระบบส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบการส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 การรับส่งแบบทศิทางเดียว 

Simplex 

ผู้ส่ง 

00110011 

 

ผู้รับ 

 00110011 

 

การรับส่งข้อมูลคร้ังละ 8 บิต
แบบขนาน 

0 
0 

0 

1 
1 
0 

1 
1 
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2. แบบสองทิศทางสลบักนั (Half Duplex) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ ผู้ส่งและผู้รับ 

ต้องผลัดกันท าหน้าที่ส่งและรับข้อมูลไปมา โดยจะท าหน้าที่ส่งและรับข้อมูลในเวลาเดียวกันไม่ได้  
เช่น การสื่อสารข้อมูลด้วยวิทยุสื่อสารต้องสลับกนัส่งหรือรับข้อมูลเทา่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.10 การรับส่งแบบสองทศิทางสลับกนั  

 

3. แบบสองทิศทางพรอ้มกนั (Full Duplex/Both Way) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ ผู้ส่ง 
และผู้รับสามารถส่งและรับข้อมูลไปมาได้พร้อมกัน โดยสามารถส่งและรับข้อมูลในเวลาเดียวกัน
ได้ เช่น การสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพทส์ามารถส่งและรับข้อมูลพร้อมกนัได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 การรับส่งแบบสองทศิทางพร้อมกนั 

 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือกสือ่น าขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสือ่สารขอ้มูล 

 โดยปกติน้ัน การเลือกสื่อน าข้อมูลหรือสื่อน าสัญญาจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบการ
เช่ือมต่อข้อมูลและอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลไปบนสื่อน าข้อมูล ซ่ึงอัตราความเรว็ในการ
รับส่งข้อมูลมากจะท าให้การรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว โดยในปัจจุบันความเร็วในการรับส่งข้อมูล 

มีอัตราความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps จนถึง 10 Gbps ขึ้ นไป ซ่ึงการเลือกสื่อน าข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างกนัจ าเป็นจะต้องค านึงถึงคุณสมบัติในการเลือกสื่อน าข้อมูล ดังน้ี 

 

 

Half-Duplex 

Full Duplex 
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  ราคา ควรค านึงถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุนหรือติดตั้ งระบบการสื่อสาร ซ่ึ ง ก า ร  

ติดตั้งระบบสื่อสารโดยอาศัยสื่อน าข้อมูลแต่ละประเภทจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ราคา
ถูก ปานกลาง และแพง โดยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบการสื่อสารคร้ังแรกและ 

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบสื่อสาร จึงเป็นค่าใช้จ่ายประจ าที่องค์กร
จะต้องน าไปใช้ในการดูแล ควบคุมระบบการสื่อสาร เพ่ือการบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบ  

การสื่อสารให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ 

 ความเร็ว ควรค านึงถึงอัตราความเร็วในการใช้สื่อน าข้อมูลแต่ละประเภทเน่ืองจาก 

สื่อน าข้อมูลจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ช้า ปานกลาง และเร็วต่างกัน ดังน้ันจะต้องเลือก 

สื่อน าข้อมูลให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเช่ือมต่อถึงกันกับอุปกรณ์เครือข่ายประเภทต่างๆ  
และความเรว็ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกนั 

 ระยะทาง ควรค านึงถึงระยะทางการเช่ือมต่อระบบการสื่อสารในแต่ละพ้ืนที่ที่ มี 

รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลประเภทต่างๆ โดยจะต้องค านึงถึงระยะห่าง 

ใกล้ ปานกลาง และไกล โดยอาจจะมีระยะทางในการเช่ือมต่อแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่ เมตร 
ไปจนถึงหลายกโิลเมตรขึ้นไป 

 สัญญาณรบกวน ควรค านึงถึงสัญญารบกวนที่เกิดข้ึนในการรับส่งข้อมูลจากภายนอก  
ซ่ึงสื่อน าข้อมูลแต่ละประเภทจะผลิตจากวัสดุหรือโลหะที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกสื่อน าข้อมูล 

ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในระบบการสื่อสาร โดยจะต้องค านึงถึงสื่อน าข้อมูลที่มีการป้องกัน
สัญญาณรบกวนได้ในระดับต ่า ปานกลาง และสูง จึงข้ึนอยู่กับความเหมาะสมที่จะน าไปใช้งาน 

ในแต่ละองค์กร 
 ความปลอดภัยของข้อมูล ควรค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนโดยที่ไม่คาดคิดที่ท  าให้ระบบและข้อมูลเกิดความเสียหาย ซ่ึงสื่อน าข้อมูลแต่ละ
ประเภทจะมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับต ่ า ปานกลาง และสูงที่แตกต่างกัน ฉะน้ัน 

ผู้ดูแลระบบการสื่อสารจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการระบบด้วยความรัดกุม เพ่ือเฝ้าระวัง 

ในการป้องกนัระบบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม ่าเสมอ 

 

สือ่น าขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสือ่สารขอ้มูล 

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2551) โดยทั่วไปสื่อน าข้อมูลที่ใช้ในระบบการสื่อสารจะมีการ
เช่ือมต่อถึงกันระหว่างผู้ส่งรับหรืออุปกรณ์ส่งรับ ซ่ึงในปัจจุบันสื่อน าข้อมูลหรือสื่อน าสัญญาณ 

จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สื่อข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) และสื่อน าข้อมูลแบบ 

ไร้สาย (Wireless Media) ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 
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1. สือ่น าขอ้มูลแบบมีสาย (Wired Media)  

ในการติดตั้งระบบการสื่อสารในองค์กรได้มีการเช่ือมต่อสื่อน าข้อมูลแบบมีสายกับ
อุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน โดยสื่อน าข้อมูล
แบบมีสายที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล  
และสายใยแก้วน าแสง 

 

1.1  สายคู่บดิเกลียว (Twisted Pair Cable) 

สายคู่บิดเกลียว เป็นสายน าสัญญาณไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดและน าไปติดตั้งใช้งานได้ง่าย 
โดยเป็นสายสื่อสารที่ผลิตจากวัสดุหรือโลหะน าไฟฟ้าที่ประกอบเข้าด้วยกนั ซ่ึงประกอบด้วยสายน า
สญัญาณไฟฟ้าด้านในจ านวนเป็นคู่ๆ ตั้งแต่2 4 6 8 หรือ10 เส้น ซ่ึงในแต่ละเส้นจะมีตัวน าไฟฟ้า
ท าด้วยลวดทองแดงบิดพันกันเป็นเกลียวห่อหุ้มด้วยฉนวนทั้งด้านในและด้านนอก อีกทั้ง  

มีพลาสติกห่อหุ้มจากภายนอกด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ช่วยลดสัญญาณรบกวนในการรับส่งข้อมูล  

จากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังช่วยท าให้การรับส่งข้อมูลได้ระยะทางที่เพ่ิมข้ึนกว่าปกติด้วย 

แต่มีข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถป้องกันแสงจึงท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานจากรังสีความร้อน 

จากภายนอกได้ โดยสื่อน าข้อมูลแบบมีสายที่ใช้สายคู่บิดเกลียวในระบบการสื่อสารข้อมูลที่ใช้ 

ในปัจจุบันอาจแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อยๆ คือ สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชิลด์(UTP) และ 
สายคู่บิดเกลียวแบบมีชิลด์(STP) ซ่ึงสายคู่บิดเกลียวที่มีชิลด์ห่อหุ้มจะมีแผ่นโลหะที่ ป้องกัน 

สญัญาณรบกวนในการรับส่งข้อมูลจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากภายนอกได้ด้วย  
 

ใน ที่ น้ี จ ะขอ ยกตั วอ ย่ าง  ก าร ใช้ งาน ระบ บ โท ร ศั พ ท์ ส าห รับ ก าร รับ ส่ ง เสี ย ง  
โดยสายโทรศัพท์จะประกอบด้วยตัวน าไฟฟ้าท าด้วยลวดทองแดงตีเกลียวห่อหุ้มด้วยฉนวน  
ซ่ึงสายโทรศัพท์จะเป็นสายรวมที่มีสายคู่บิดเกลียวอยู่ด้านในเป็นร้อยๆ คู่ สายคู่บิดเกลียว 1 คู่  
จะมีขนาดประมาณ 0.016-0.036 น้ิว เป็นต้น    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีชิลด์ ( UTP) และแบบมีชิลด์ (STP) 
 

 

UTP Cable 
STP Cable 
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1.2  สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 

สายโคแอกเชียล เป็นสายน าสัญญาณไฟฟ้าที่ มีคุณภาพสูงกว่าและมีราคาแพงกว่า 
สายคู่ บิดเกลียว อีกทั้ งการติดตั้ งค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนกว่าสายยูทีพีและสายเอสทีพี  
โดยเป็นสายสื่อสารที่ผลิตจากวัสดุหรือโลหะน าไฟฟ้าที่ประกอบเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วย 

สายน าสัญญาณไฟฟ้าอยู่ตรงกลางภายในตัวสายซ่ึงตัวน าไฟฟ้าท าด้วยลวดทองแดงมีชิลด์  
ที่ถักทอห่อหุ้มตัวน าสญัญาณไฟฟ้าอกีช้ันหน่ึง  

โดยทั่วไปน้ันสายโคแอกเชียลจะมีฉนวนห่อหุ้ม 2 ช้ัน ซ่ึงช้ันในจะมีลักษณะเป็นฉนวน 

แบบแข็งและช้ันนอกมีฉนวนพลาสติกห่อหุ้ม ด้วยเหตุ น้ี จึงช่วยป้องกันสัญญาณรบกวน 

ในการ รับ ส่งข้อ มูลจากค ล่ืนแม่ เหล็กไฟ ฟ้ าได้  และสามารถ ป้องกันแสงที่ ท  าให้ เกิด 

การสูญเสียพลังงานจากรังสีความร้อนจากภายนอกได้ อีกทั้งยังช่วยท าให้การรับส่งข้อมูล  

ด้วยความเรว็สงูกว่าและได้ระยะทางที่ไกลกว่าสายคู่บิดเกลียว 
ในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่าง การใช้งานระบบโทรทัศน์ส าหรับการรับส่งภาพและเสียง  

โดยสายเคเบิลโทรทัศน์จะประกอบด้วยตัวน าไฟฟ้าท าด้วยลวดทองแดงมีชิลด์ที่ถักทอห่อหุ้ม 

ตัวน าไฟฟ้าและห่อหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก ซ่ึงสายเคเบิลโทรทัศน์จะเป็นสายที่สามารถม้วน 

โค้งงอได้ง่าย โดยสายโคแอกเชียลที่ นิยมน ามาใช้งานในระบบการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน 

อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 75 โอห์ม และ 50 โอห์ม  ซ่ึงขนาดของสายโคแอกเชียลอาจจะมี 
ตั้งแต่ 0.4 - 1.0 น้ิว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 สายโคแอกเชียล 

 

1.3  สายใยแกว้น าแสง (Optical Fiber Cable) 

สายใยแก้วน าแสง เป็นสายน าสัญญาณแสงที่ มีคุณภาพสูงกว่าและมีราคาแพงกว่า 
สื่อน าข้อมูลแบบมีสายประเภทต่างๆ โดยการติดตั้งระบบสื่อสารที่อาศัยสายใยแก้วน าแสงในการ
รับส่งข้อมูลจ าเป็นจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการติดตั้งระบบ เน่ืองจากการติดตั้งระบบค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อนกว่าสื่อน าข้อมูลแบบมีสายรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงสื่อน าข้อมูลประเภทน้ีจะผลิตจาก 

วัสดุน าแสงที่ประกอบเข้าด้วยกัน โดยประกอบด้วยใยแก้วน าแสงอยู่ตรงกลางภายในตัวสาย 

และมีวัสดุป้องกันแสงจากภายนอก ซ่ึงตัวน าท าด้วยแก้วหรือพลาสติกพิเศษที่มีความสามารถ 

ในการรับส่งข้อมูลในลักษณะล าแสงผ่านใยแก้วน าแสง ซ่ึงในการรับส่งข้อมูลด้วยใยแก้วน าแสง 
จะต้องมีการแปลงสัญญาไฟฟ้ากลับไปกลับมาให้เป็นสัญญาณคล่ืนแสงก่อนแล้วจึงท าการรับส่ง
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ล าแสงออกไปบนสายใยแก้วน าแสงไปมาระหว่างผู้รับส่งหรืออุปกรณ์ รับส่งต้นทางและ  

ปลายทาง อีกทั้งยังมีการแปลงสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาแสงกลับไปกลับมาให้เหลือแต่สัญญาณ
ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือน าไปใช้งานต่อไปในองค์กร 

โดยทั่วไปน้ัน สายใยแก้วน าแสงจะมีแกนกลางเป็นใยแก้วและมีวัสดุป้องกันแสง 
จากภายนอก ด้วยเหตุน้ีจึงช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนในการรับส่งข้อมูลจากคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
ได้สูงกว่าสื่อน าข้อมูลแบบมีสายรูปแบบอื่น ๆ และสามารถป้องกันแสงที่ท  าให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานจากรังสีความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่าสื่อน าข้อมูลแบบมีสายประเภทต่างๆ อีกทั้ง  

ยังมีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสงจึงท าให้มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างสูง 
นอกจากน้ีการรับส่งข้อมูลด้วยใยแก้วน าแสงยังมีความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างสูง  
และสามารถรับส่งข้อมูลได้ระยะทางที่ไกลกว่าสื่อน าข้อมูลแบบมีสายรูปแบบอื่นๆ อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 สายใยแก้วน าแสง 
ที่มา: http://yaranaikaneko.blogspot.com/p/hardware-network.html  

 

2. สือ่น าขอ้มูลแบบไรส้าย (Wireless Media)  

ในการเช่ือมโยงถึงกันระหว่างอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ โดยอาศัยสื่อน าข้อมูลแบบ  

ไร้สายจะท าให้เกิดความสะดวกในการติดตั้งระบบการสื่อสาร เน่ืองจากบางพ้ืนที่อาจไม่สะดวก 

ในการเดินสายสื่อสารหรือสื่อน าข้อมูลบางประเภทอาจมีข้อจ ากัดในการเดินสายในสภาพพ้ืนที่ 
ที่ไม่เหมาะสมซ่ึงลักษณะของการสื่อสารจะเป็นการรับส่งข้อมูลผ่านอากาศไปมาระหว่างผู้รับส่ง
หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลไปบนสื่อน าข้อมูลแบบไร้สาย โดยสื่อน าข้อมูลไร้สายอาจแบ่งออก 

เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

2.1  แสงอินฟาเรด (Infrared) 

แสงอินฟาเรด เป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายที่เป็นระบบคล่ืนแสงอินฟาเรดที่มีลักษณะ 
การสื่อสารข้อมูลในการรับส่งด้วยคล่ืนแสงอินฟาเรดเป็นเส้นตรง โดยใช้หลักการท างาน  

ที่คล้ายกับระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยสัญญาณคล่ืนวิทยุ แต่จะเป็นการสื่อสารข้อมูลโดยใช้คล่ืน
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แสงอินฟาเรดเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับส่งด้วยแสงอินฟาเรดแทน  

ซ่ึงอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในการรับส่งด้วยแสงอินฟาเรดที่นิยมน ามาใช้งานในปัจจุบัน เช่น ปาล์ม
กบัปร้ินเตอร์ โนต๊บุค๊กบัโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์กับปร้ินเตอร์ และรีโมทคอนโทรลกับเคร่ืองรับวิทยุ 
หรือโทรทศัน์ เป็นต้น 

โดยทั่วไป น้ัน ระบบแสงอินฟาเรดเป็นสื่ อน าข้อมูลแบบไร้สายที่ มีการติดตั้ งและ
เคล่ือนย้ายอุปกรณ์ได้ง่ายเม่ือจะน าไปใช้งาน แต่มีข้อจ ากดัที่อัตราความเรว็ในการรับส่งข้อมูลด้วย
แสงอนิฟาเรดที่ค่อนข้างต ่ากว่าสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายรูปแบบอื่นๆ อกีทั้งยังมีระยะทางการรับส่ง
ข้อมูลด้วยแสงอนิฟาเรดได้ระยะทางที่สั้นกว่าสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายรูปแบบอื่นๆ อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 แสงอนิฟราเรด 

 

2.2  สญัญาณวิทยุ (Radio Wave) 

สัญญาณวิทยุ เป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายที่เป็นระบบคล่ืนวิทยุที่อาศัยสัญญาณคล่ืนวิทยุ
ในย่านความถี่ตั้ งแต่ 30 MHz -1 GHz ซ่ึงคล่ืนวิทยุเป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะ 
การรับส่งคล่ืนวิทยุผ่านอากาศไปบนสายสัญญาณและสายอากาศรับส่งก่อนที่จะส่งออกไปยัง
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุ ทั้งน้ีสายอากาศจะดักเอาสัญญาณคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในอากาศ
เข้ามา และสื่อสารผ่านสายส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณได้  โดยในปัจจุบันสัญญาณวิทยุ 

จะมีแถบคล่ืนวิทยุบนสเปกตรัมแม่เหลก็ไฟฟ้า ซ่ึงแบ่งออกได้หลายแถบความถี่ ดังแสดงในตาราง
จ าแนกความถี่ของคล่ืนวิทยุด้านล่างน้ี (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/

คล่ืนวิทยุ#) 
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ตารางที ่5.1 จ าแนกความถีข่องคลืน่วิทยุ 
 

ช่ือแถบ ตวั
ย่อ 

ITU 

band 

ความถีแ่ละ 

ความยาวคลื่นในอากาศ 

ตวัอย่างการใชง้าน 

Extremely 

low 

frequency 

ELF 1 < 3 Hz 

> 100,000 km 

3-30 Hz 

100,000 km - 10,000 

km 

การสื่อสารกบัเรือด าน า้ 

Super low 

frequency 

SLF 2 30-300 Hz 

10,000 km - 1000 km 

การสื่อสารกบัเรือด าน า้ 

Ultra low 

frequency 

ULF 3 300-3000 Hz 

1000 km - 100 km 

การสื่อสารภายในเหมือง 

Very low 

frequency 

VLF 4 3-30 kHz 

100 km - 10 km 

การสื่อสารกบัเรือด าน า้, avalanche 

beacons, การตรวจจับคลื่นหัวใจแบบไร้
สาย, ฟิสกิสธ์รณวีิทยา 

Low 

frequency 

LF 5 30-300 kHz 

10 km - 1 km 

การเดินเรือ, สญัญาณเวลา, การกระจาย
สญัญาณแบบคลื่นยาว (AM), RFID 

Medium 

frequency 

MF 6 300-3000 kHz 

1 km - 100 m 

การกระจายสญัญาณ AM แบบคลื่นปาน
กลาง 

High 

frequency 

HF 7 3-30 MHz 

100 m - 10 m 

วิทยุคลื่นสั้น, วิทยุสมัครเล่น และการ
สื่อสารของอากาศยานเหนือเส้นขอบฟ้า, 
RFID 

Very high 

frequency 

VHF 8 30-300 MHz 

10 m - 1 m 

วิทยุ FM, การกระจายสญัญาณโทรทศัน์, 
การสื่อสารระหว่างภาคพ้ืนกบัอากาศยาน 
หรืออากาศยานกบัอากาศยานที่มองเหน็
ในสายตา, การสื่อสารโทรศัพทเ์คล่ือนที่
บนภาคพ้ืน 

Ultra high 

frequency 

UHF 9 300-3000 MHz 

1 m - 100 mm 

การกระจายสญัญาณโทรทศัน์, เคร่ืองอบ
ไมโครเวฟ, โทรศัพทเ์คล่ือนที่, wireless 

LAN, บลูทูธ, GPS, คลื่น3G และการ
สื่อสารวิทยุสองทางอื่นๆ เช่น Land 

Mobile, วิทยุ FRS และวิทยุ GMRS 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

 

ช่ือแถบ ตวั
ย่อ 

ITU 

band 

ความถีแ่ละ 

ความยาวคลื่นในอากาศ 

ตวัอย่างการใชง้าน 

Super high 

frequency 

SHF 10 3-30 GHz 

100 mm - 10 mm 

อุปกรณไ์มโครเวฟ, wireless LAN, 

เรดาร์สมัยใหม่ 

Extremely 

high 

frequency 

EHF 11 30-300 GHz 

10 mm - 1 mm 

Above 300 GHz 

< 1 mm 

ดาราศาสตร์วิทยุ, high-speed 

microwave radio relay 

 

 

                            

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 การรับส่งคล่ืนวิทยุ 

 

2.3  ไมโครเวฟภาคพื้ นดิน (Terrestrial Microwave) 

ไมโครเวฟภาคพ้ืนดิน เป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายที่เป็นระบบคล่ืนไมโครเวฟที่อาศัย
สัญญาณคล่ืนวิทยุในย่านความถี่  2-10 GHz ซ่ึงเป็นย่านความถี่ที่สูงกว่าคล่ืนสัญญาณวิทยุ 

และโทรทัศน์ โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลด้วยคล่ืนไมโครเวฟจะมีลักษณะในการรับส่งข้อมูล  

เป็นเส้นตรงผ่านอากาศไปยังสถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟ เน่ืองจากคล่ืนไมโครเวฟมีการรับส่ง
สญัญาณเป็นเส้นตรง จึงจ าเป็นต้องติดตั้งจานกระทะรับส่งสัญญาณไว้บนเสาสถานี รับส่งสัญญาณ
ไมโครเวฟในที่สูงโดยท าการติดตั้งในลักษณะที่หันหน้าจานกระทะรับส่งสัญญาณคล่ืนไมโครเวฟ
เข้าหากนัหรือให้หันหน้าจานกระทะให้ตรงกนัทั้งฝั่งสถานีรับส่งคล่ืนไมโครเวฟ 

โดยปกติน้ัน ระบบคล่ืนไมโครเวฟเป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายที่มีการติดตั้งสถานีรับส่ง
สญัญาณไมโครเวฟไว้บนที่สงู เช่น ตึก อาคาร และเสาสถานีรับส่งสญัญาณไมโครเวฟที่สงู เป็นต้น 
อีกทั้งเป็นระบบที่ติดตั้ งได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้ งสายน าสัญญาณไฟฟ้าจึงท าให้สะดวก แต่มี
ข้อจ ากัดที่ระยะทางในการรับส่งด้วยคล่ืนไมโครเวฟไม่เกิน 30-50 กิโลเมตร และมีข้อจ ากัดด้าน

คลืน่วิทยุ 

ภาคขยาย 

คลืน่พาหะ 

สญัญาณเสียง 
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สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน ฝนตก และพายุฟ้าคะนองจึงท าให้สัญญาณ
ไมโครเวฟถูกรบกวนและท าให้เกิดสิ่งกีดขวางสญัญาณจึงท าให้สัญญาณถูกหักเหก่อให้เกดิการลด
ถอนสัญญาณลงหรือท าให้สัญญาณไมโครเวฟอ่อนลงจึงท าให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ในกรณี  
ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลในการรับส่งด้วยคล่ืนไมโครเวฟได้ระยะทางไกลๆ ทั้งน้ีจ าเป็นจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ขยายหรือทวนสัญญาณไมโครเวฟเพ่ิมขึ้ น เพ่ือท าให้การรับส่งสัญญาณไมโครเวฟได้
ระยะทางได้ไกลกว่าปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.17 สถานีรับส่งสญัญาณไมโครเวฟ 

 

2.4  การสือ่สารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) 

การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นสื่อน าข้อมูลแบบไร้สายที่เป็นระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

โดยอาศัยคล่ืนในย่านความถี่คล่ืนไมโครเวฟคล้ายกับระบบสัญญาณไมโครเวฟ ซ่ึงเป็นระบบ 

ที่สามารถลดข้อจ ากัดการสื่อสารในการรับส่งข้อมูลด้วยคล่ืนไมโครเวฟได้ ทั้งในด้านสภาพอากาศ
ที่ไม่เหมาะสมที่ท  าให้เกิดสิ่งกีดขวางในการสื่อสาร และด้านระยะทางในการรับส่งที่มีข้อจ ากัด  
โดยการสื่อสารด้วยดาวเทียมจะมีลักษณะในการรับส่งข้อมูลแบบกระจายที่ผู้ด าเนินรายการหรือ
ออกอากาศ 1 รายไปยังสถานีรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ได้จ านวนมาก อาทิเช่น การถ่ายทอดสด
ฟุตบอลโลกไปยังสถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านช่องฟรีทีวี ช่อง 3 5 7 และ9 เป็นต้น ในกรณี 
ที่ต้องการสื่อสารในการรับส่งคล่ืนระหว่างจุด 2 จุดน้ัน ๆ จึงจ าเป็นต้องรับส่งผ่านอุปกรณ์ทวน
หรือขยายสัญญาณที่อยู่ในระบบสื่อสารด้วยดาวเทียม ทั้งน้ีดาวเทียมจะโคจรอยู่นอกโลกและ 
จะหมุนไปตามการหมุนของโลก 

โดยทั่ วไป น้ัน ดาวเทียมจะโคจรอยู่นอกโลกหมุนไปพร้อมกับการหมุนของโลก 

ซ่ึงจะมีระยะทางที่อยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณ 22,300 ไมล์ โดยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 
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จะมีอุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่การทวนหรือขยายสัญญาณไปมาระหว่างสถานีรับส่งสัญญาณที่อยู่
ภาคพ้ืนดิน เพ่ือแพร่ภาพและเสยีงไปยังสถานีรับส่งภาคพ้ืนดินอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.18 การสื่อสารผ่านดาวเทยีม 

 

บทสรุป 

ในสังคมสารสนเทศที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบทุกทิศทุกทางและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังท าให้คนที่อยู่คนละมุมโลกกันสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ทันท ี 
โด ยอ าศั ย เค รือ ข่ ายค อม พิ ว เต อ ร์ ใน ก ารสื่ อ ส าร ข้อ มู ล ระห ว่ างกั น ได้ อ ย่ างสะด วก  
และรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมทั้งยังก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

ได้มากขึ้น ทั้งน้ีในช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลน้ัน ในอดีตจะมีรูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างคนที่อยู่ห่างไกลกัน โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น สัญญาณไฟหรือควัน เสียง  
และส่งจดหมาย เป็นต้น ซ่ึงการสื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีมีข้อจ ากัดเร่ืองระยะทาง 
ระยะเวลา และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่รับส่งในการสื่อสารระหว่างกัน และต่อมาได้มีการประดิษฐ์
คิดค้นเคร่ืองโทรเลขและโทรศัพท์ขึ้ น ซ่ึงถือว่าเป็นต้นก าเนิดของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
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สมัยใหม่ในปัจจุบัน และช่วงเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ข้ึนมาจึงท าให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ได้ทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจ ากดั  
 

ค าถามทบทวน 

1. ทา่นคิดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องน าการสื่อข้อมูลเข้ามาช่วยการท างานในองค์กร  
2. การสื่อสารข้อมูลมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิาย 

3. การสื่อสารข้อมูลมีทศิทางการรับส่งข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิาย 

4. ท ่า น ค ิด ว่ า ก า ร สื ่ อ ส า ร ข้ อ ม ูล จ ะ ส า ม า ร ถ ช่ว ย ส ่ง เ ส ริม ก า ร ท า ง า น ใน อ งค ์ก ร         
ได้อย่างไร  จงอธิบาย  

5. Optical Fiber Cable มีลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปอย่างไรบ้าง จงอธบิาย 

6. Twisted Pair Coaxial และOptical Fiber มีความแตกต่างกนัอย่างไรบ้าง จงอธบิาย 

7. การจ าแนกความถี่ของคล่ืนวิทยุมีอะไรบ้าง จงอธบิาย 

8. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่ เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มาคนละ 1 กรณีศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

9. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล และเขียนสรุปสาระส าคัญ
ของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้งน าบทสรุป
สาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

 



บทท่ี 6 

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 

 ในสังคมดิจิทัลที่มีการสื่อสารแบบไร้สายโดยอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูงที่อาศัยการเช่ือมต่อ
กับระบบเครือ ข่าย ที่ อ าศัยการจัดเก็บซอฟต์แวร์และข้อ มูลข่าวสารไว้บนเซิ ร์ฟ เวอ ร์ 
ของผู้ให้บริการเครือข่ายโดยอาศัยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเครือข่ายเช่ือมโยงการ
กระจายทรัพยากร ซ่ึงเป็นโครงข่ายที่มีการเช่ืองโยงกับเครือข่ายมากมาย ตั้งแต่เครือข่ายส่วน
บุคคลที่น าเอาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปมาเช่ือมต่อกันที่ท  าให้เกิดการเช่ือมถึงกันไปยัง
เครือข่ายย่อยๆ และอุปกรณ์ เครือข่ายต่างๆ แถบจะทุกเครือข่ายภายในห น่วยงานต่างๆ  
ขององค์กร ด้วยเหตุ น้ี จึงก่อให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้ น เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีความถูกต้อง และสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวด้วยความเรว็สูงย่ิงขึ้น อกีทั้งท าให้
ทุกคนสามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั่วโลก  
 

 

 

ภาพที่ 6.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลทั่วโลก 

ที่มา: http://aitsada06.blogspot.com/  

 

ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2548) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เป็นการ

น าเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
จ านวนตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้ นไปมาเช่ือมต่อกันภายใต้มาตรฐานและโพรโตคอลของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เดียวกนั เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปล่ียนซอฟต์แวร์และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
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ท าให้ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ร่วมกันบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ด้วย  

 

องคป์ระกอบในการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 เน่ืองจากการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องติดตั้งระบบให้ใช้งานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญๆและจ าเป็นที่ท  าให้
การด าเนินงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ซ่ึงในการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญๆ คือ จ านวน 

คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อน าสัญญาณ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1.1  สือ่น าสญัญาณ (Transmission Medium) การติดตั้งสื่อน าสญัญาณจะต้องติดตั้งให้ 

เหมาะสมกับขนาดและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกทั้งต้องติดตั้งสื่อน าสัญญาณ  

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งระดับกายภาพหรือระดับตรรก และการน าไปใช้งานด้วย  
เน่ืองจากสื่อน าสัญญาณแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติ ลักษณะในการใช้งาน ข้อดีหรือข้อเสีย  

ที่แตกต่างกันไป ถ้าน ามาติดตั้งไม่เหมาะสมจะท าให้ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลภายในระบบ 

ช้าลง อีกทั้งยังท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่จ าเป็นอีก
ด้วย 

1.2  คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณเ์ครือข่ายคอมพวิเตอร ์(Hardware) การติดตั้งและเช่ือมต่อกับ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นในลักษณะ  

การใช้งานเครือข่ายในแต่ละประเภท เน่ืองจากทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในระบบ
เครือข่ายถือว่าเป็นต้นทุนหลักในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่อไป 

ในอนาคต 

1.3  ซอฟตแ์วรที์ใ่ชใ้นการติดต่อสือ่สารขอ้มูล (Software) การติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลจ าเป็นจะต้องเลือกติดตั้งซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท เพ่ือท าให้ 

บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โดยปกติแล้ว เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันน้ีจะมีการเช่ือมต่อ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปที่เช่ือมต่อกนัจึงจะถือว่าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
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1. Personal Area Network (PAN) 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ เรียกว่า แพน (Personal Area Network: 

PAN) เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เครือข่ายร่วมกันกับอุปกรณ์เคล่ือนที่ส่วนบุคคลต่างๆเพ่ือใช้ 

ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารหรือขอใช้บริการอื่นๆ ผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล 
ซ่ึงในปัจจุบันจะน าเทคโนโลยี บลูทูธ (Bluetooth) มาใช้ในครือข่ายส่วนบุคคลร่วมกันกับอุปกรณ์
เคล่ือนที่ ส่วนบุคคลต่างๆ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้ เช่น การใช้เทคโนโลยี บลูทูธ ในการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างมือถือกบัโน้ตบุก๊เพ่ือใช้เช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็และใช้บริการอเีมล เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 การใช้เครือข่ายส่วนบุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยีบลูทูธ 

 

2. Local Area Network (LAN) 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) เป็นระบบเครือข่าย
ระดับท้องถิ่น ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายที่มีการเช่ือมโยงกันในระยะทางไม่เกิน 10 กโิลเมตร และ
มีความเร็วในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลสูงถึง 10-100 Mbps โดยที่ไม่ต้อง
เช่ือมต่อกบัโครงข่ายการสื่อสารขององค์กรโทรศัพทห์รือการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซ่ึงระบบ
เครือข่ายแลนจะมีการเช่ือมต่อกนัในรัศมีใกล้ๆ ในเขตพ้ืนที่เดียวกันอยู่ภายในอาคารเดียวกัน
หรือต่างอาคารในระยะทางใกล้ๆ โดยในปัจจุบันจะเป็นการน าเครือข่ายแลนมาประยุกต์ใช้
งานในองค์กรแบบไร้สาย หรือ เรียกว่า Wireless LAN ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม
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เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน เน่ืองจากติดตั้งได้ง่ายจึงเหมาะส าหรับการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพ้ืนที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสายสญัญาณอกีด้วย 

3. Metropolitan Area Network (MAN) 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง (Metropolitan Area Network: MAN) เป็น

ระบบเครือข่ายระดับเมือง ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายที่มีการเช่ือมโยงกนัในระยะทางตั้งแต่ 5-40 

กิโลเมตรโดยอาศัยการเช่ือมต่อกับโครงข่ายการสื่ อสารขององค์กรโทรศัพท์ห รือ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเครือข่ายแมนจะมี ความเร็วในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปล่ียนข้อมูลค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ในการเช่ือมต่อครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับต าบล
หรือในระดับอ าเภอของจังหวัด ซ่ึงเครือข่ายแมนจะมีการขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากเครือข่ายระดับท้องถิ่นหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกนั  

4. Wide Area Network (WAN) 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็น

ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือระดับโลก ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเช่ือมโยงกัน 

ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็นกิโลเมตร หรือ หลายๆ กโิลเมตร โดยอาศัยการเช่ือมต่อกับ
โครงข่ายการสื่อสารขององค์กรโทรศัพท์ หรือ การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงจะใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายที่ มีระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันได้  
ซ่ึงในปัจจุบันมีการน าเครือข่ายแวนมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรในลักษณะการท างานแบบ 

วงกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก อีกทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นเครือข่าย WAN เครือข่ายหน่ึงน่ันเอง 

 

 
 

ภาพที่ 6.3 การเช่ือมต่อของเครือข่ายแบบ LAN MAN และWAN 
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โครงสรา้งเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 โดยปกติน้ัน การติดตั้งเครือข่ายในแต่ละประเภทจะต้องค านึงถึงการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่อาศัยการเช่ือมถึงกันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รอบข้างต่างๆ อีกทั้งต้องค านึงถึงการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  

ไว้ด้วย เน่ืองจากการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะมี  
ความแตกต่างกันทั้งในด้านคุณสมบัติ ลักษณะในการสื่อสารข้อมูล และข้อเด่นหรือข้อด้อยอื่นๆ  

ในแต่ละโครงสร้างเครือข่าย ซ่ึงในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นประเภท 

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามลักษณะในการเช่ือมต่อต่างๆ คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แบบบัส เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว เครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบเมช และเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (จักกริช พฤษการ, 2548) โดยมี
รายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์บบบสั (Bus Topology) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส เป็นการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดย

อาศัยการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างต่างๆ ที่อาศัย 

การรับส่งข้อมูลด้วยสื่อน าสัญญาณซ่ึงจะมีคอนเน็คเตอร์ในการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างต่างๆ เข้าด้วยกันกับสื่อน าสัญญาณ ข้อดีของการ
เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสคือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสายสัญญาณมากนัก 
สามารถขยายระบบได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย ซ่ึงถือว่าระบบบัสน้ี  เป็นโครงสร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุด มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอย่างหน่ึงกค็ือ
สามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากนัก แต่มีข้อเสยีคือ อาจเกดิข้อผิดพลาดง่าย เน่ืองจากทุกเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อ 

อยู่บนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังน้ันหากมีสัญญาณขาดที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง กจ็ะท าให้
เคร่ืองบางเคร่ืองหรือทั้งหมดในระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามไปด้วย การตรวจหาเคร่ืองที่ขัดข้อง
ท าได้ยาก เน่ืองจากขณะใดขณะหน่ึงจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวเท่าน้ันที่สามารถส่งข้อมูล
ออกมาบนสายสัญญาณ ดังน้ันถ้ามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากๆ อาจท าให้เกิดการคับคั่ง  

และก่อให้เกิดข้อมูลชนกันภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้ น ซ่ึงจะท าให้กา รติดต่อสื่อสาร 
ในการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช้าลงได้  
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ภาพที่ 6.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส 

 

2. เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์บบวงแหวน (Ring Topology) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน เป็นการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยอาศัยการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อน าสัญญาณเดียวในลักษณะวงแหวน  
ไม่มีคอมพิวเตอร์หลักเป็นศูนย์กลาง การส่งข้อมูลจะต้องผ่านไปยังคอมพิวเตอร์รอบๆ ในลักษณะ
เป็นวงกลม และผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองเพ่ือไปยังสถานีปลายทางที่ต้องการ ซ่ึงข้อมูล 

ที่ส่งไปจะไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงขัดข้อง  
กจ็ะท าให้การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายหยุดชะงัก ข้อดีของการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แบบวงแหวนคือ ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆ เคร่ืองพร้อมๆ กัน โดยก าหนด
ต าแหน่งปลายทางเหล่าน้ันลงในส่วนหัวของแพ็กเกจข้อมูล รีพีตเตอร์ของแต่ละเคร่ือง 
จะท าการตรวจสอบเองว่า ข้อมูลที่ส่งมาให้น้ันเป็นตนเองหรือไม่ การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่าย 

แบบวงแหวน  จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอจากเค ร่ืองสู่ เค ร่ือง จึงไม่มีการชนกัน 

ของสัญญาณ ข้อมูลที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองภายในระบบเครือข่ายมีโอกาสที่จะส่ง
ข้อมูลได้อย่างทัดเทียมกัน แต่มี ข้อเสียคือ  ถ้ามีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในเครือข่ายขัดข้อง  
การส่งข้อมูลจะไม่สามารถผ่านไปยังเคร่ืองต่อๆ  ไปได้ และจะท าให้เครือข่ายทั้งเครือข่าย 

ไม่สามารถท างานต่อไปได้ ขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละเคร่ือง เวลาส่วนหน่ึงจะสญูเสยีไปกบัการที่
ทุกๆ รีพีตเตอร์จะต้องท าการตรวจสอบต าแหน่งปลายทางของข้อมูลน้ันๆ ทุกข้อมูลที่ส่งผ่าน
มาถึงสถานีที่ต้องการ  
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ภาพที่ 6.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน 

ที่มา: http://earth-ring.blogspot.com/  
 

3. เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์บบดาว (Star Topology) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว เป็นการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

โดยอาศัยการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ท  าหน้าที่ 
เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซ่ึงการสื่อสารในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ 
แต่ละเคร่ืองในเครือข่ายจะต้องเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าฮับ (Hub) ฉะน้ัน    
การรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ จากเคร่ืองหน่ึงไปยังเคร่ืองหน่ึงจะต้องสื่อสารโดยการส่งข้อมูล
ผ่านฮับเสมอ ข้อดีของการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวคือ การติดตั้งเครือข่ายและการ
ดูแลรักษาท าได้ง่าย หากมีเคร่ืองใดเกิดขัดข้องกส็ามารถตรวจสอบได้ง่าย และศูนย์กลางสามารถ
ตั ด เค ร่ือ งที่ ขั ด ข้ อ ง น้ั น ออกจากก ารสื่ อ ส ารใน เค รือ ข่ าย ได้ โด ยไม่ มี ผ ลกระทบกั บ 

ระบบเครือข่าย แต่มีข้อเสียคือ เสยีค่าใช้จ่ายมาก ทั้งในด้านของเคร่ืองที่จะใช้เป็นเคร่ืองศูนย์กลาง
หรือตัวฮับเอง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเคเบิลในเคร่ืองอื่นๆ ทุกเคร่ือง การขยายระบบ  

ให้ใหญ่ข้ึนค่อนข้างท าได้ยาก เพราะการขยายเครือข่ายแต่ละคร้ังจะต้องเกี่ยวเน่ืองกับเคร่ืองอื่นๆ 

ทั้งระบบเครือข่าย 
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ภาพที่ 6.6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว 
ที่มา: http://computerplatforms.wikispaces.com/Network+Topologies  

 

4. เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์บบเมช (Mesh Topology) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช เป็นการวางระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจะ

มีลักษณะการสื่อสารข้อมูลที่มีการเช่ือมต่อสายสื่อสารหรือช่องส่งสัญญาณของข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่นๆ ทุกตัว ท าให้มีช่องส่งสัญญาณข้อมูลหลายช่องทาง  
และปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากการขัดข้องของระบบเครือข่าย ซ่ึงถือว่าระบบเมชน้ี   
เป็นโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง 
(WAN) แต่ระบบเครือข่ายแบบน้ีจะใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบเครือข่ายประเภทอื่นๆ เพราะต้อง
ใช้สายสื่อสารเป็นจ านวนมากในการติดตั้งหรือวางระบบเครือข่ายภายในองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช 

HU

B 
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5. เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์บบผสม (Hybrid Topology) 
 ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ  (2558) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม เป็นการวาง
ระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างความสามารถของ
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ แบบรวมกัน ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ 
หลายเครือข่ายที่มีโครงสร้างเครือข่ายที่แตกต่างกันมาเช่ือมต่อกันตามความเหมาะสม ท าให้เกิด
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการติดต่อสื่อสารเพ่ือใช้ในการรับส่งข้อมูลภายใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม 

ที่มา: http://thinktechpro.blogspot.com/2012/09/hybrid-topology.html  

 

ประเภทของฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วรใ์นเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 เน่ืองจากการติดตั้งหรือวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องน าเอาคอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างต่างๆ มาเช่ือมต่อกันภายในระบบเครือข่าย  
อีกทั้งจ าเป็นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย จึงจะก่อให้เกิดการ  

ท างานของระบบ เค รือ ข่ ายคอม พิ ว เตอ ร์ที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผล  เพ่ื อ ใ ช้ 
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ในการติดต่อสื่อสารในการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท 

ขององค์กรได้ ซ่ึงในปัจจุบันอาจจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ  
รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ ดังน้ี (วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา  
ยวงทอง, 2558) 

 

1. คอมพวิเตอรที์เ่ชื่อมต่อในเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
โดยคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี 

 

1.1 เครื่องแม่ข่าย หรือเซิรฟ์เวอร ์(Server) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหลัก  

ภ า ย ใน เค รือ ข่ ายที่ ใ ช้ จัด เก็บ ข้อ มู ลและให้ บ ริก ารแ ฟ้ ม ข้อ มู ลและท รัพ ยากร ต่ างๆ  

แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่น ามา 
ใช้เป็น Server จะมีสมรรถนะค่อนข้างสงูและมีเน้ือที่ที่ใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ค่อนข้าง
จะมีความจุมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไปในระบบเครือข่าย ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
ที่ให้บริการข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจจ าแนกได้หลายชนิด  
เ ช่ น  File server Database server Print server Internet server Web server แ ล ะMail server   

เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 6.9 เซิร์ฟเวอร์ และเวิร์กสเตชัน 

ที่มา: http://yaranaikaneko.blogspot.com/p/hardware-network.html  

 

1.2  เวิรก์สเตชนั (Workstation) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สามารถประมวลผลข้อมูล 

ต่ างๆ  ได้ ด้ วยตนเอง โดยเป็น เค ร่ืองคอมพิ วเตอ ร์ที่ น ามาเช่ือมถึ งกัน ซ่ึ งอาจจะเป็น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ ต่างรุ่นกันหรือประเภทเดียวกันที่น ามาเช่ือมต่อกันในระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ 
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1.3  เครือ่งลูกข่าย หรือไคลเอนต ์(Client) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายที่ 
เรียกใช้บริการต่างๆ และเข้าถึงแฟ้มข้อมูลต่างๆ จากแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเกบ็ไว้ใน Server ซ่ึงเป็น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ เรียกใช้บริการต่างๆ หรือทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 เคร่ืองลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (Client) 
 

1.4  คอมพวิเตอร ์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกนัในระบบเครือข่าย ซ่ึงสามารถที่จะ 

น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ มาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ  

และคอมพิวเตอร์แมคอนิทอช เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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2. อุปกรณร์อบขา้งต่างๆ ทีเ่ชื่อมต่อในเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อโดยอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ มีดังน้ี 

 

2.1  เทอรม์ินลั (Terminal) เป็นอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น จอภาพ 
แป้นพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น 

2.2 สื่อน าสญัญาณ เป็นสื่อน าสัญญาณที่น ามาใช้เช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบเครือข่าย ซ่ึงสื่อน าข้อมูลที่น ามาใช้มีหลายชนิด
ด้วยกัน แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ซ่ึงสื่อน าข้อมูลจะมีความเรว็ในการรับส่งข้อมูล 
และมีราคาที่แตกต่างกันไป ดังน้ันการเลือกใช้สื่อน าสัญญาณจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเลือกสื่อน าสัญญาณต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในระบบเครือข่ายเพ่ือใช้สื่อสารข้อมูล  
เช่น ขนาด อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรอบข้าง และประเภทของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.12 สายเคเบิล UTP และสายเคเบิล Coaxial 

ที่มา: http://www.vajira.ac.th/edu/?p=18  

 

2.3  ฮบั (Hub) หรือ เรียก รีพตีเตอร ์(Repeater) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทวนสัญญาณ 

และช่วยขยายสัญญาณให้มีระยะทางไกลข้ึนโดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อสื่อน าสัญญาณ 

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นพอร์ตหรือช่องเสียบสายสัญญาณระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอื่นๆ ที่ เป็นเคร่ืองลูกข่ายหรือ
ไคลเอนต์ แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกันในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากเกินไปจะท าให้
อตัราการรับส่งข้อมูลลดลง 
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ภาพที่ 6.13 ฮับ (Hub) หรือ รีพีตเตอร์ (Repeater) 
ที่มา: http://www.voipandgo.be/siemens-gigaset-dect-repeater.html  

 

2.4  การด์เนต็เวิรค์ (Network Interface Card: NIC) เป็นการ์ดแลนด์ที่เสยีบลงไปบน 

สล๊อตบนเมนบอร์ดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์  

และสายสัญญาณ โดยการ์ดแลนด์จะท าหน้าที่แปลงสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งผ่าน
ไปตามสายสัญญาณ จึงช่วยท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ ซ่ึงในปัจจุบันการ์ดเน็ตเวิร์คจะมีหลายแบบด้วยกัน 

โดยจะขึ้ นอยู่กับสล็อตหรือช่องเสียบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน เช่น ISA PCI PCMCIA  

USB Port หรือ Compact flash เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 การ์ดเนต็เวิร์ค หรือ NIC 

ที่มา: http://www.petervaldivia.com/technology/networks/  
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2.5 บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเช่ือมต่อกับเครือข่ าย ย่อยที่ มี  

ความแตกต่างกันในระดับกายภาพได้ โดยมักจะใช้ในการเช่ือมต่อกับเครือข่ายย่อยขององค์กร 
เข้าด้วยกันจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เพ่ือท าให้เครือข่ายย่อยๆ ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย 

ต่างระบบกันสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์และ 
ระบบเครือข่ายย่อยอื่นๆ ได้ เช่น การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย Ethernet กับ Token Ring เป็นต้น 
ซ่ึงบริดจ์มักจะใช้ในการเช่ือมต่อวงแลน 2 วงเข้าด้วยกนัจึงท าให้สามารถขยายขอบเขตของวงแลน
ออกไปได้เร่ือยๆ โดยที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของระบบเครือข่ายไม่ลดลงมากนัก 

โดยบริดจ์อาจเป็นได้ทั้ งฮาร์ดแวร์เฉพาะในระบบเครือข่าย  หรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์ 
บนคอมพิวเตอร์ที่ก  าหนดให้เป็นบริดจ์กไ็ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.15 บริดจ์ 

ที่มา: http://www2.tsu.ac.th/cst/course/computer_it/network/bridge.html  

 

2.6  เน็ตเวิรค์สวิตช ์(Switch) เป็นอุปกรณ์ที่รวมเอาความสามารถของฮับและบริดจ์เข้าไว้ 
ภายในเน็ตเวิร์คสวิตช์ จึงท าให้สวิตซ์สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารออกไปพร้อมกันได้หลายๆ 
เคร่ืองในระบบเครือข่ายด้วยความเรว็สูงกว่าการใช้บริดจ์จ านวนหลาย ๆ ตัวเช่ือมต่อกัน ซ่ึงสวิตซ์
จะช่วยลดปัญหาการชนกันของข้อมูลข่าวสารและลดปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ ว่ิงอ ยู่บน 

ระบบเครือข่ายด้วย อีกทั้งท าให้การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียน 

ข้ อ มู ล ข่ าวสาร ใน แ ต่ ละระบบ เค รือ ข่ าย ได้ อ ย่ างรวด เร็วและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ย่ิ งขึ้ น  
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ภาพที่ 6.16 เนต็เวิร์คสวิตซ์ (Switch) 

ที่มา: http://www.netgear.com/business/products/switches/  

 

2.7  เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายที่ใช้เช่ือมต่อระบบเครือข่ายหลายๆ  
แบบเข้าด้วยกันได้ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายที่ใช้สายสัญญาณแตกต่างกันได้และมีลักษณะ 
ในการท างานที่สงูกว่าสวิตช์ เช่น การใช้เราเตอร์ในการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้สายสัญญาณ
ใยแก้วน าแสงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สายสัญญาณ Coaxial โดยเราเตอร์จะท าหน้าที่ 
ในการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลกัน นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่าย 

อื่นๆ ได้ เช่น WAN ATM และ ISDN เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.17 เราเตอร์ (Router) 

 

2.8 เกทเวย ์(Gateway) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบเครือข่ายที่สามารถใช้ใน 

การเช่ือมต่อและแปลงข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันหรือที่มีการเช่ือมต่อ
เครือข่ายต่างระบบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การใช้เกตเวย์ในการเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ 

ตั้งโต๊ะเข้ากับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช การเช่ือมต่อและแปลงข้อมูลข่าวสารระหว่างระบบ
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เครือข่าย LAN กับ ระบบ Mainframe และการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย SNA ของบริษัท IBM 

กบั DECNet ของบริษัท DEC เป็นต้น 

 

3. ซอฟตแ์วรส์ าหรบัเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
การที่จะน าเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์รอบข้างต่างๆ  

มาเช่ือมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายน้ัน จ าเป็นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับเครือข่ายต่างๆ   

ไว้ด้วย ซ่ึงอาจจะมีซอฟต์แวร์ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ดังน้ี 

 

3.1 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  (Network Operating System: NOS) เ ป็น  

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการระบบต่างๆ ภายในเครือข่าย 

ทั้งระบบ ซ่ึงจะคอยจัดการเกี่ยวกบัการใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้ในแต่ละคน และควบคุมทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในระบบเครือข่ายทั้งระบบ โดยในปัจจุบันระบบปฏบัิติการเครือข่ายที่นิยมน ามาใช้งาน 

ในองค์กร เช่น Windows Server 2003 Novell NetWare Sun Solaris Linux และ Unix เป็นต้น 

3.2 ไดรเวอรส์ าหรบัเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท าให้ฮาร์ดแวร์เครือข่ าย  

ท างานกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ดังน้ันจึงต้องติดตั้งไดรเวอร์ลงบนระบบเครือข่ายเพ่ือ 

ท าให้คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ระบบเครือข่ายอื่นๆ ได้ 

3.3  ซอฟตแ์วรใ์ชง้าน เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่น ามาใช้ในการท างานทั่วไปเพ่ือช่วยให้ 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินงานต่างๆ ในระบบเครือข่ายได้ เช่น ไมโครซอฟท์ เวิร์ด ไมโครซอฟท ์  
เอ็กเซล ไมโครซอฟท์ แอคเซส และ ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นต้น โดยโปรแกรม 

ที่เรียกใช้งานเหล่าน้ีอาจจะถูกจัดเกบ็ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง หรือถูกจัดเก็บไว้ 
ในเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าไปใช้บริการผ่านระบบเคร่ืองแม่ข่ายอกีทหีน่ึง 

3.4 ซอฟตแ์วรส์ าหรบัเซิรฟ์เวอร์ เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ที่ท  าหน้า 
ที่จัดการให้บริการงานเฉพาะด้านในระบบเครือข่าย ซ่ึงจะท างานให้บริการในระบบเครือข่ายแก่
เคร่ืองลูกข่ายที่เรียกใช้งานผ่านระบบเคร่ืองแม่ข่ายอีกทีหน่ึง โดยเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการผ่าน
โปรแกรมบริการที่ท  างานภายใต้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายอีกทีหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบันซอฟต์แวร์
ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ รู้จักกันดี เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ เนมเซิร์ฟเวอร์ โดเมนเนม
เซิ ร์ฟ เวอ ร์  (DNS) นิ วส์ เซิ ร์ฟ เวอ ร์  วิดี โอสต รีมมิ่ ง เซิ ร์ฟ เวอ ร์  ไฟ ล์ เซิ ร์ฟ เวอ ร์  และ 
ไทม์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 

3.5 ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารเครือข่าย  เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ งใช้งานในระบบ  

เครือข่ายเพ่ือช่วยบริหารงานในระบบเครือข่าย อกีทั้งยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ 

ระบบเครือข่ายได้ทั้งระบบ จึงท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการผู้ใช้  

ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การประมวลผลขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 โดยทั่วไปน้ัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ได้ 3 รูปแบบ คือ การประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ การประมวลผลแบบกระจาย และ 

การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (เดชานุชิต กตัญญูทวีทรัพย์, 2548) ซ่ึงมี
รายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. การประมวลผลขอ้มูลแบบรวมศูนย ์(Centralized Processing) 
เป็นการส่งข้อมูลไปประมวลผลยังเคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮสต์ ซ่ึงเคร่ืองลูกข่าย 

ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุน้ีเองจึงต้องส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย  

ก่อนแล้ว เคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮสต์ก็จะการประมวลผลข้อมูลอีกทีหน่ึง เมื่อท าการ
ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งข้อมูลมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอีกที่หน่ึง ทั้งน้ี 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท  าหน้าที่เป็นเคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮสต์น้ีควรจะมีสมรรถนะสูง  
มีความเร็วในการประมวลผลข้อมูลค่อนข้างสูง และสามารถให้บริการแก่เคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการ
ส่งข้อมูลจ านวนมากมาประมวลผลที่เคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น  จะเห็นได้ว่าการประมวลผลรูปแบบน้ีจะมีข้อเสีย คือ ถ้าหากมีข้อมูลจ านวนมาก  
การประมวลผลค่อนข้างล่าช้า เน่ืองจากมีเคร่ืองแม่ข่ายเพียงเคร่ืองเดียวที่ท  าการประมวลผล 

และจัดเกบ็ข้อมูลทุกส่วนไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.18 การเช่ือมต่อของการประมวลผลแบบรวมศูนย์ 
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เคร่ืองแม่ข่าย 
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2. การประมวลผลขอ้มูลแบบกระจาย (Distributed Processing)  
เป็นการประมวลผลที่มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเค ร่ืองพิมพ์  เป็น ต้น  โดยเป็นการกระจายการประมวลผล และฐาน ข้อมูลไป ยัง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และน าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลมารวมกัน ซ่ึงวิธีการน้ีท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบโดยรวม 
รวมทั้งยังสามารถลดจ านวนข้อมูลที่ส่งผ่านไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เนต็
ได้อีกด้วย จะเหน็ได้ว่าการประมวลผลรูปแบบน้ีจะกระจายข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ท าให้เกิด
การประมวลผลข้อมูลที่มีความรวดเรว็มากย่ิงข้ึน 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.19 การเช่ือมต่อของการประมวลผลแบบกระจาย 

 

3. การประมวลผลขอ้มูลแบบไคลเอนต/์เซิรฟ์เวอร ์(Client / Server Processing)  
เป็นการให้บริการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หากเคร่ืองไคลเอนต์ต่างๆ ต้องการขอใช้บริการ

ข้อมูลจากเคร่ืองแม่ข่าย (Server) จะต้องร้องขอบริการหรือเข้าไปเรียกใช้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเคร่ืองไคลเอนต์สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเองอีกทั้ง  

ยังสามารถจัดแบ่งข้อมูลไปประมวลผลยังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.20 การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์  
ที่มา: http://networkcomputer99.blogspot.com  
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การใชง้านเครือข่ายส าหรบัองคก์ร 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานในองค์กร สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ 
คือ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ เครือข่ายอินทราเนต็ เครือข่ายเอก็ซ์ทราเนต็ และเครือข่ายอีเทอร์เนต็ 

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

1. เครือข่ายอินเทอรเ์นต็ (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดใน 

โลกที่มีการเช่ือมโยงติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศข้ามทวีปหรือระดับโลก โดยอาจจะเรียก
เครือข่ายน้ีว่า เครือข่ายโลกไร้พรมแดน (Cyberspace) กไ็ด้ โดยมีการใช้มาตรฐานในการสื่อสาร
ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างระบบเครือข่ายที่ มีรูปแบบเดียวกัน เรียกว่า โพรโตคอล 
(Protocol) ห รื อ  TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) ด้ ว ย เห ตุ น้ี 

จึงท าให้ในแต่ละเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารและรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างเครือข่ายกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบเครือข่ายได้หลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 

ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข รูปภาพ  เสียง วีดิโอ หรือ เรียกว่า สื่อประสม (Multimedia)  
กไ็ด้ โดยไฟล์ข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้ น  นอกจากน้ี 

ยังมีเคร่ืองมือค้นหาที่น ามาใช้ในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) จากฐานข้อมูลภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่รองรับการให้บริการต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง และสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลกนัได้ 
ฉะน้ันจึงท าให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายย่อยๆ ได้หลาย ช่องทาง โดยไม่มีการแบ่ง
พ้ืนที่หรือแบ่งเขตพรมแดนของประเทศน้ันๆ และไม่จ ากัดว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต่างประเภท
กันกส็ามารถน ามาใช้เช่ือมต่อกันในเครือข่ายได้เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกันได้ ซ่ึงผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงกันหมดได้ทั่วทุกมุมโลก  

ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดในโลกน้ีกต็าม 

2. เครือข่ายอินทราเน็ต  (Intranet) เป็นการน าคอมพิวเตอร์เ ช่ือมต่อระบบ  

เครือข่ายอินทราเน็ตเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
เท่าน้ัน ซ่ึงอินทราเน็ตจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก  เน่ืองจากอินทราเน็ต 

จะน าเทคโนโลยีของอนิเทอร์เนต็มาใช้ท างานร่วมกันในระบบเครือข่าย และใช้ในการติดต่อสื่อสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารร่วมกนั หรือใช้ในการท างานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ ร่วมกันในระบบเครือข่ายในองค์กร  เช่น การใช้ TCP/IP ที่ เป็นโพรโตคอลในการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายในองค์กร การใช้ระบบเวิลด์ไวด์เวบ็ และเวบ็บราวเซอร์ 
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ในการสนทนาหรือแลกเปล่ียนความคิดเหน็และความรู้ หรือใช้ในการประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร
ระหว่างบุคลากรในองค์กร การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ในองค์กร และการใช้    
อเีมลในการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 

3. เครือข่ายเอ็กซท์ราเนต็ หรือ เรียกว่า เครือข่ายภายนอกองคก์ร (Extranet) เป็นการน า 
ระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรมาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรโดยอาศัย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปมาระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรกับ  

ระบบเครือข่ายที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยระบบเครือข่ายเอก็ซ์ทราเนต็จะก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน
ระบบเฉพาะสมาชิกหรือลูกค้าในองค์กรหรือผู้ใช้บริการที่จะได้รับสิทธิในการเข้าถึงหรือเข้าไปใช้
งานระบบเครือข่ายเท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีผู้ใช้บริการจากภายนอกองค์กรที่เช่ือมต่อเข้ามาใช้งาน 

ระบบเครือข่ายภายในองค์กรจะต้องถูกจ าแนกกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบเครือข่าย สมาชิก
หรือลูกค้า ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ใช้บริการทั่วไป เป็นต้น ซ่ึงเครือข่ายเอก็ซ์ทราเน็ต  

เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน เน่ืองจากในองค์กรต่างๆ  
ได้น าเครือข่ายเอก็ซ์ทราเน็ตมาประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ เช่น การท าธุรกรรม  

หรือการท าธุรกิจบนอินเทอร์เนต็ หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนอินเทอร์เนต็ เป็นต้น 
ซ่ึงการให้บริการต่างๆ เหล่าน้ีจ าเป็นจะต้องมีการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรและ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรจ านวนมาก ฉะน้ันจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการในการ
เช่ือมต่อเครือข่ายภายนอกองค์กรที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสทิธภิาพสูง 

4. เครือข่ายอีเทอรเ์น็ต (Ethernet) เป็นระบบครือข่ายมาตรฐานแบบแรกของโลก 

โดยปกติแล้วระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตจะมีการเช่ือมต่อแบบระบบแลนมักจะใช้เช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์สื่อสารตามมาตรฐานที่ก  าหนด โดยจะมีลักษณะการเช่ือมต่อเป็น 

แบบเส้นตรงโดยอาศัยการ์ดเช่ือมต่ออเีทอร์เนต็ หรือ เรียกว่า NIC เป็นการ์ดเช่ือมต่อที่มีจ าหน่าย 

อยู่ร้านค้าเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป มักจะมีหัวเช่ือมต่อรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบ Coaxial 

และ UTP หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานกลางในการเช่ือมต่อในระบบแลนก็ได้ คือ  
10BASE-2 หรือ 10BASE-T หรือ 100BASE-T ซ่ึงการใช้งานเครือข่ายอีเทอร์เนต็จึงติดตั้งได้
ง่ายเน่ืองจากมีน า้หนักเบา เพียงแค่เลือกสายแลนที่จะน ามาเช่ือมต่อหรือน ามาใช้ควบคู่กบัอุปกรณ์ 
Switch หรือ HUB (Switch จะมีความเร็ว 10/100/1000 Mbps) ฉะน้ันการติดตั้ งระบบ
เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้งานในองค์กรก็เพียงแค่หาสาย  Coaxial หรือ สาย UTP มา
เช่ือมต่อกับการ์ดแลน และติดตั้ งโปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ 95 หรือ 
วินโดวส์ NT ก็จะท าให้เช่ือมต่อเป็นระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในการท างานต่างๆ ร่วมกันได้ และใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ร่วมกันได้ ซ่ึงเครือข่ายอีเทอร์เนต็เป็นระบบเครือข่ายที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน 
เน่ืองจากมีราคาถูกและติดตั้งได้ง่าย  
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ตวัอย่างระบบเครือข่ายการสือ่สารทีท่ าใหอุ้ตสาหกรรมขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตข้ึน 

ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงตัวอย่างเกี่ยวกบัระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ท  าให้อุตสาหกรรมขนาด
เล็ ก มี โ อ ก า ส เติ บ โต ขึ้ น  ซ่ึ ง มี ร า ย ล ะ เอี ย ด  ดั ง น้ี  ( ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ที่ 
http://elearning.northcm.ac.th/mis/lesson.asp?LessonID=15) 

 

กลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ของรัฐ ได้ร่วมกันติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงบริษัทผลิตสินค้าใน South Calolina กับผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค 

ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐมีแผนขยายเครือข่ายไปยังรัฐอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

เพ่ือจัดตั้ งระบบเครือข่าย Semnet [Southeast Manufacturing Network (SMN)] ด้วย ในที่สุด 

ก็มีความต้องการจะขยายระบบ Semnet ไปทั่วประเทศเพ่ือตั้ งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการผลิต ซ่ึงจะช่วยให้อุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางสามารถ
ด ารงอยู่และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

ตามที่นาย Paul Huray ซ่ึงเป็นรองประธานฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย South Carolina  

และเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมสมรรถนะสงู [High Performance Manufacturing Consortium 

(PMC)] ซ่ึงมีสมาชิกประมาณ 355,000 ราย แต่สมาชิกเหล่าน้ันต่างคนต่างอยู่และขาดวิธี
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกค้า (Customer) และผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิค (Technical experts) นาย Huray กล่าวว่า ตลาดของสมาชิกเหล่าน้ันกคื็อเมืองที่เขา
อาศัยอยู่น่ันเอง 

อย่างไรกต็ามความสนใจเร่ืองระบบเครือข่ายการสื่อสารไม่ได้จ ากดัเฉพาะในอุตสาหกรรม
ขนาดเลก็เท่าน้ัน มีบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่ยังขาดระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และนาย Huray  

ตั้ งข้อสังเกตว่าบริษัททั้ งหลายพยายามที่ จะด าเนินการเกี่ ยวกับระบบแลกเปล่ียนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายภายในองค์กรซ่ึงใช้ควบคุมระบบการเงิน  
ผลกคื็อไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายระดับประเทศได้ 

เครือข่าย Semnet จะน าความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้ามา
เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย และผู้ผลิตจะสามารถท าการเสนอราคาที่เหมาะสมในการขาย ทั้งน้ี 

เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพของผู้ขายให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศได้ นอกจากน้ีได้มีการพัฒนาเสนอการ
ประมูล (Electronic bidding board) ส าหรับการเสนอราคาสินค้าโดยผู้ขายใช้เพ่ือการต่อรอง 
ราคาสินค้า ผู้ใช้เครือข่าย Semnet จะสามารถคัดลอกคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรูปภาพสินค้า
จากบอร์ดดังกล่าว และท าการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าเพ่ือความสะดวกต่อการตัดสินใจส าหรับ
ธุรกจิการซ้ือการขาย 

ลูกค้ารายใหญ่ๆ อาจจะใช้เครือข่ายน้ีในการรวบรวมความสามารถทั้งหมดเพ่ือให้งาน 

ใหญ่ขึ้ น ระบบเครือข่ายสามารถช่วยให้ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) ขนาดเล็กรวมตัวกัน 

เสนอราคาผลิตภัณฑ์เพ่ืองานใหญ่ๆ ได้ เครือข่าย  Semnet ได้รับการคาดหวังว่าจะถูกใช้ 
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ในการประสานงานและจัดตารางการผลิต เพ่ือสนับสนุนการผลิตให้ทนัเวลา และเป็นการลดเวลา
ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานด้วย สิ่งส าคัญส าหรับเครือข่ายคือจะต้องสนับสนุน
ข้อมูลที่ เป็นทั้ งข้อความ (Text) เสียง (Voice) ภาพ (Image) และการแลกเป ล่ียนข้อมูล     
วิดีโอ (Video) ได้ด้วย ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้ผลิตหรือออกแบบสินค้าตามความต้องการของ
ลูกค้าได้ และยังสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูป 3 มิติ ระหว่างบริษัท
ต่างๆ ได้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาอกีด้วย 

แม้ว่าผลประโยชน์ที่ ได้ รับจากเครือข่าย Semnet จะยังมีอยู่ แต่เครือข่ายดังกล่าว 
กดู็เหมือนว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันในปัจจุบัน 
ดังน้ันบริษัทจึงต้องรักษาเครือข่าย Semnet ให้ท างานได้ดีอย่างสม ่าเสมอและขยายตัวเพ่ิมขึ้ น 

ในอนาคต  

 

บทสรุป 

ในยุคสังคมสารสนเทศที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงจะมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบทุกทศิทุกทางและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังท าให้คนที่อยู่คนละมุมโลกกันสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ทันท ี 
โด ยอ าศั ย เค รือ ข่ ายค อม พิ ว เต อ ร์ ใน ก ารสื่ อ ส าร ข้อ มู ล ระห ว่ างกั น ได้ อ ย่ างสะด วก  
และรวดเร็วย่ิงขึ้ น รวมทั้งยังก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

ได้มากขึ้น ทั้งน้ีในช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลน้ัน ในอดีตจะมีรูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างคนที่อยู่ห่างไกลกัน โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น สัญญาณไฟหรือควัน เสียง  
และส่งจดหมาย เป็นต้น ซ่ึงการสื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีมีข้อจ ากัดเร่ืองระยะทาง 
ระยะเวลา และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่รับส่งในการสื่อสารระหว่างกัน และต่อมาได้มีการประดิษฐ์
คิดค้นเคร่ืองโทรเลขและโทรศัพท์ขึ้ น ซ่ึงถือว่าเป็นต้นก าเนิดของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
สมัยใหม่ในปัจจุบัน และช่วงเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ข้ึนมาจึงท าให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ได้ทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจ ากดั  
 

ค าถามทบทวน 

1. ทา่นคิดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องน าระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยการท างานในองค์กร  
2. ข้อดี และข้อเสยีของเครือข่ายมีอะไรบ้าง จงอธบิาย 

3. ท ่า น ค ิด ว ่ า เ ค ร ือ ข ่า ย จ ะ ส า ม า ร ถ ช ่ว ย ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร ท า ง า น ใ น อ ง ค ์ก ร ไ ด้          
อย่างไร จงอธบิาย 

4. อุปกรณ์เนต็เวิร์คสวิตซ์ มีหน้าที่หลักอย่างไร จงอธบิาย 

5. Hub ที่น ามาติดตั้งในระบบเครือข่าย มีหน้าที่หลักอย่างไรบ้าง จงอธบิาย 
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6. Centralized Processing กบั Distributed Processing มีลักษณะการประมวลแตกต่างกนัอย่างไร
บ้าง จงอธบิาย 

7. Router คืออะไร เอามาติดตั้งกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์อะไร 
8. การใช้งานเครือข่ายส าหรับองค์กรมี 4 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง จงอธบิายม าพอสั ง เ ขป  

9. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย มาคนละ 1 กรณีศึกษา พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

10. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และเขียนสรุปสาระส าคัญของ
บทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้ งน าบทสรุป
สาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

 



บทท่ี 7 

อินเทอรเ์นต็และบริการออนไลน ์

 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  
ในปัจจุบันได้มีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้กันอย่างกว้างขวางขึ้ น เช่น การติดสื่อสาร การซ้ือของ       
การค้นหาข้อมูล การศึกษาและเรียนรู้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และความบันเทงิ เป็นต้น 

นอกจากน้ันยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ดูหนังออนไลน์      
ฟังเพลงออนไลน์ การเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การซ้ือสินค้าออนไลน์ และการเล่นเกม
ออนไลน์ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ เวิร์ดไวด์เวบ็ และแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ได้น่ันเอง 

  

อินเทอรเ์นต็ 

อินเทอร์เน็ต เป็นกลุ่มเครือข่ายย่อยๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากมายที่รวมเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวเช่ือมเครือข่ายจ านวนมาก
เข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่ อสารเดียวกัน ที่ เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซ่ึงการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนิยมสื่อสารผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เน่ืองจากการใช้อินเทอร์เนต็
ในการสื่อสารในการรับส่งข่าวสารข้อมูลท าได้ง่ายสะดวกและรวดเรว็ขึ้น 

 

ความหมายของอินเทอรเ์นต็ 

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ศรีไพร  

ศักดิ์ รุ่งพงศากุล, 2548) ที่ เกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ จ านวนมากเช่ือมต่อกัน 

เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซ่ึงการสื่อสารในการรับส่งข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้องใช้
มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน โดยใช้โพรโตคอลแบบทีซีพีหรือไอพี (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol: TCP/IP) ในการสื่ อสารในการรับส่งข่าวสารข้อมูลกั นระหว่าง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต่างประเภทกัน ด้วยเหตุน้ีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ จึงสามารถ
ติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัได้ทั่วโลก 
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ความเป็นมาของอินเทอรเ์นต็ 

อินเทอร์เน็ตถือก าเนิดขึ้ นคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่ อปี  พ.ศ. 2512  

(ค.ศ. 1969) โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท ์
(U.S. Defence Department) ซ่ึงเป็นเครือข่ายส านักงานโครงการวิจัยช้ันสูงของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา โดยได้คิดค้นโครงการอาร์พาเนต็ขึ้ น หรือ เรียกว่า (Advanced Research Projects 

Agency Network) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารทางการทหารได้ ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้  หากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ในต าแหน่งอื่นๆ ถูกท าลายหรือถูกตัดขาด เครือข่ายอื่นๆ ในระบบเครือข่ายกยั็งสามารถเช่ือมโยง
ติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนัได้  

 ในปีเดียวกันเครือข่ายอาร์พาเน็ตได้เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน  
4 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ ลอสแอนเจลิส (UCLA) มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาร์บารา (UCSB) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ (UTAH) และสถาบันวิจัย
สแตนฟอร์ด (SRI) ด้วยเหตุน้ีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันทั้ง 4 แห่ง จึงสามารถ
เช่ือมต่อในการติดต่อสื่อสารกนัได้โดยที่ไม่มีข้อจ ากัดว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต่างประเภทกันหรือ
ใช้โปรแกรมระบบปฏบัิติการที่แตกต่างกัน กค็งจะสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
กันได้ ซ่ึงเครือข่ายอาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายในยุคเร่ิมแรกที่ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากน้ันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังถือว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินการในองค์กรอย่างย่ิง ซ่ึงในปัจจุบันมีหน่วยงาน และองค์กรจ านวนมากที่ให้ 

ความสนใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้ นโดยมีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิงพาณิชย์  
ซ่ึงมีการท าธุรกิจ หรือท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุน้ีร้านค้า และบริษัทต่างๆ จึงได้เข้า
ร่วมเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เนต็ในอนาคตจะเข้ามา
มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก 

 

อินเทอรเ์นต็ในประเทศไทย 

อินเทอร์เนต็ในประเทศไทยเร่ิมขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSU) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอท ี(AIT) ได้มีการเช่ือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

ในการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตตามโครงการ IDP ซ่ึงการสื่อสารข้อมูลในขณะน้ันจะใช้บริการ
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งข้อมูลด้วยสายโทรศัพท์จึงท าให้การสื่อสารข้อมูลได้ช้า  

และไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเช่ือมต่อ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด    
รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงต่อมามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ขอเช่ือมโยงกบัเครือข่าย
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเรียกเครือข่ายน้ีว่า เครือข่ายไทยเนต็ (THAINET) 

ในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  

ได้ท าการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรียกว่าเครือข่ายน้ีว่า เครือข่ายไทยสาร (ThaiSARN) ซ่ึงต่อมา
เครือข่ายไทยสารได้เช่ือมต่อกบัเครือข่ายของยูยูเนต็เข้าด้วยกนั 

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าการเช่ือมโยงเครืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เร่ิมต้นขึ้ นเป็นคร้ัง
แรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

ตามโครงการ IDP ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่ือมต่อเครือข่ายยูยูเนต็ 
(UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จ ากัด รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

เรียกเครือข่ายน้ี ว่า เครือข่ายไทยเน็ต (THAINET) ต่อมาในปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสารขึ้ น ซ่ึงต่อมาได้
เช่ือมต่อกับเครือข่ายยูยูเนต็และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9500000067518) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 เครือข่ายไทยสาร  
ที่มา: https://thaisarn.net.th 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/
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การประยุกตใ์ชอิ้นเทอรเ์นต็ 

 ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการด าเนินการต่างๆ ภายในองค์กร  

อย่างมากมาย ซ่ึงการใช้บริการอินเทอร์เนต็ในการด าเนินงานขององค์กรมีด้วยกันหลากหลายด้าน 
ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการสืบค้นข่าวสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านสถานที่ และเวลา ซ่ึงทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลกันได้ 

ทั่วโลก ด้วยเหตุน้ีเครือข่ายอินเทอร์เนต็จึงได้รับความนิยมมากขึ้น ซ่ึงการประยุกต์ใช้อินเทอร์เนต็
ในปัจจุบันนั้นมีด้วยกนัหลายด้าน ดังน้ี  

 

1. ดา้นการติดต่อสื่อสาร  

เป็นการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เนต็ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก โดยในปัจจุบันการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เข้าสู่อนิเทอร์เนต็จะช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมากมาย ทั้งในด้าน
การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ที่มีความเรว็ในการรับส่งข่าวสารข้อมูล
ถึงกันได้มากกว่าการรับส่งทางไปรษณีย์ปกติ และการสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เนต็ หรือเรียกว่า 
แชท (Chat) ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถคุยโต้ตอบกับทุกคนได้จากทุกมุมโลก นอกจากการสนทนา
ระหว่างกนัแล้วทุกคนยังสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และไฟล์ต่างๆ ได้อกีด้วย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 เวบ็ไซต์ Gmail.com1 และแอปพลิเคชัน Facebook  
 

                                                   

1
 จีเมล (Gmail) เป็นบริการอเีมลฟรีของกูเกลิผ่านทางระบบเวบ็เมล POP และ IMAP และในปัจจุบันจีเมลรับรองการใช้งาน 54 ภาษา

รวมไปถงึภาษาไทยอกีด้วย 
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2. ดา้นการท าธุรกิจออนไลน ์ 

ในปัจจุบันมีร้านค้า และบริษัทต่างๆ มากมายที่ก  าลังสนใจท าธุรกิจขายของออนไลน์  
หรือการท าการตลาดออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการท าธุรกิจการซ้ือขายสินค้าออนไลน์  

ที่ลงทุนไม่สูงมากนักเหมือนกับการท าการตลาดแบบเดิมที่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซ่ึงบริษัทผู้ขายสินค้าสามารถท าการซ้ือขายสินค้ากับผู้ซ้ือได้อย่าง
สะดวก และรวดเรว็ นอกจากน้ีแล้ว ผู้ซ้ือยังสามารถช าระเงิน และค่าจัดส่งสินค้าได้หลายช่องทาง 
ทั้งทางการโอนเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ Pay Pal Visa หรือผ่านทางตู้  ATM และช าระผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเกบ็เงินปลายทางกส็ามารถท าได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 เวบ็ไซต์การซ้ือขายสนิค้าออนไลน์ Amazon.com 

ที่มา: https://www.amazon.com/ 

 

3. ดา้นการศึกษาและวิจัย   

ในยุคสังคมสารสนเทศสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ได้เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่ครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิดการสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย โดยมีการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา 
และการวิจัยต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาขึ้ น เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางไกล และมีการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ในหลากหลายสาขา ผู้สนใจสามารถ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุดเสมือนจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
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นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต  เพ่ือการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ทางด้านวิชาการต่างๆ จึงก่อประโยชน์อย่างย่ิงต่อการศึกษาและการวิจัย
ต่างๆ ซ่ึงในยุคสังคมสารสนเทศอินเทอร์เน็ตถือเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ซ่ึงผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 โครงการระบบ E-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์#cite_note-1 

 

4. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

ในสงัคมยุคใหม่เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงทุกคนจ าเป็นต้องรู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองให้รู้ทันกับการเปล่ียนแปลง และก้าวทันเหตุการณ์ ก้าวทันโลก  

ซ่ึ งค วาม รู้และสารสน เทศถื อ เป็ น พ ลังความคิ ด ในการอ ยู่รอด ใน สั งคม ยุค ปั จ จุ บั น  
ซ่ึงสังคมในยุคน้ีจะมีการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย 

จึงท าให้ ข้อมูลข่าวสารที่ ส่งถึงกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้ งสังคมในยุคน้ีได้น า 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ให้แก่ทุกคนทั่วโลกที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร และเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ รอบโลกผ่านทาง
เวบ็ไซต์บนครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 
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ภาพที่ 7.5 เวบ็ไซต์น าเสนอข่าวต่างประเทศ CNN.com2 

 

5. ดา้นการหางานและสมคัรงาน  

ปัจจุบันน้ีอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต  

ซ่ึงสังคมในยุคน้ีมีผู้หางานสนใจที่จะหันมาใช้อินเทอร์เนต็เป็นเคร่ืองมือในการสืบค้น และสมัคร
งานกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต 

มีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายกว่า เมื่ อเปรียบเทียบกับการหางานจากรูปแบบ  

การสมัครงานแบบปกติ ซ่ึงผู้สมัครงานต้องเข้าไปสมัครงานด้วยตนเองยังบริษัทที่ ผู้สมัคร 

อยากจะท างานด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ เสียเวลาในการเดินทางทั้ งวันเพ่ือสมัครงานเพียง 

บริษัทเดียว แต่ในปัจจุบันการสมัครงานได้เปล่ียนแปลงไปสู่การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต  
โดยผู้สมัครงานสามารถสืบค้นงานได้จากแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ผ่านทางเวบ็ไซต์สมัครงาน 
หากผู้สมัครงานต้องการสมัครงานจากเวบ็ไซต์ใดกเ็พียงแค่ส่งใบสมัครงาน หรือฝากข้อมูลผู้สมัคร 

กับเว็บไซต์จัดหางานน้ันๆ ได้ทันที ซ่ึงจะมีวิธีการ และขั้นตอนการสมัครงานง่ายๆ สะดวก  
ไม่ยุ่งยาก เน่ืองจากผู้สมัครงานจะใช้เวลาในการสมัครงานทางอินเทอร์เนต็ในเวลาไม่กี่นาทีไม่ถึง
ช่ัวโมงก็เสร็จ  และเพียงช่ัวพริบตาใบสมัครงานก็ถึงผู้ประกอบการ หรือบริษัทจัดหางาน 

ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ทนัท ี 

                                                   

2
 ซีเอ็นเอ็น หรือเคเบิล นิวส์ เน็ตเวิร์ก เป็นเครือข่ายโทรทศัน์เคเบิลที่เสนอข่าวสารตลอด 24 ชัว่โมง ก่อตัง้โดย เท็ด เทอร์เนอร์ เร่ิมต้น

ออกอากาศเมื่อวนัอาทิตย์ที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2523 



 - 142 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 เวบ็ไซต์หางานและสมัครงาน JOBTOPGUN.com 

 

6. ดา้นความบนัเทิง  
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราหลากหลายด้าน  

ทั ้ง ท างด้ านความ บั น เทิ ง  (Entertain) ซ่ึ งถื อ ว่ า เป็ น บ ริก าร ด้ านห น่ึ งในอิ น เทอ ร์ เน็ต 

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านความบันเทงิในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม
ออนไลน์ ดูรายการทีวีออนไลน์ ฟังรายการวิทยุออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซ่ึงทุกคน
สามารถเลือกใช้บริการเพ่ือความบันเทงิได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่จ ากดัเวลา และสถานที่ โดยทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกทั้งในประเทศไทย 

และต่างประเทศบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.7 เกมออนไลน์ LostArk 
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การแทนช่ือทีอ่ยู่ของอินเทอรเ์นต็ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงเกิดจากกลุ่มของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ เช่ือมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้บริการต่างๆ  
บนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เครือข่ายใยแมงมุม หรือเวิลด์ไวด์เวบ็ (WWW) และบริการค้นหา
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ ใช้
อินเทอร์เน็ตจะเช่ือมต่อกันโดยใช้มาตรฐานโพรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol: TCP/IP)  โด ย เค ร่ือ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ที่ เ ช่ื อ ม ต่ อ อ ยู่ กั บ ระบ บ
อนิเทอร์เนต็จะต้องมีการแทนช่ือที่อยู่ของอนิเทอร์เนต็ (Internet Address) ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ืองในระบบจะต้องมีหมายเลขประจ าตัว หรือ เรียกว่า หมายเลขไอพี ( IP address)  
จะประกอบด้วยหมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 ชุดๆ ละ ขนาด 8 บิต ซ่ึงในแต่ละชุดจะคั่น
ด้วยเคร่ืองหมายจุดโดยในแต่ละชุดจะต้องแทนด้วยตัวเลขที่ไม่ซ า้กันซ่ึงจะต้องแทนค่าด้วยตัวเลข
เท่าน้ัน ทั้งน้ี หมายเลขไอพีมักจะนิยมแปลงจากรหัสเลขฐาน 2 เป็นรหัสเลขฐาน 10 เน่ืองจาก  

จ าได้ง่ายกว่ารหัสเลขฐาน 2 และสะดวกในการป้อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ซ่ึงรหัสเลข
ฐาน 10 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-255 ยกตัวอย่างเช่น การแทนหมายเลขไอพีด้วยรหัสเลขฐาน  
2 จาก 1100 0000.0000 0001.0000 0010.0000 0011 แปลงเป็นรหัสเลขฐาน 10 ได้เป็น 
192.1.2.3 เป็นต้น  
 โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เนต็ก่อน (Internet Service Provider: ISP) จึงจะสามารถเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เนต็ได้  
ซ่ึงผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็จะเป็นผู้ที่ขอหมายเลขไอพี และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนด้วยตนเอง 
 ซ่ึงการใช้หมายเลขไอพีแทนด้วยตัวเลขหลายหลักจะท าให้จดจ าได้ค่อนข้างยากจึงไม่เป็นที่นิยม
เท่าที่ควร ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการใช้ระบบการตั้ งช่ือโดเมน (Domain Name System: DNS)  
มาใช้แทนหมายเลขไอพี  เน่ืองจากจดจ าได้ ง่ายกว่าการใช้หมายเลขไอพี  ท าให้สะดวก  

ในการป้อนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงช่ือโดเมนจะประกอบด้วย ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ช่ือเครือข่ายท้องถิ่น ช่ือโดเมนย่อย และช่ือโดเมนระดับบนสุดที่มีความสัมพันธ์กับหมายเลขไอพี
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ก  าลังใช้งานอยู่ในขณะน้ัน ยกตัวอย่างเช่น  หมายเลขไอพี 192.168.1.1 

แทนด้วยช่ือโดเมน udru.ac.th ซ่ึงช่ือโดเมนจะเรียงล าดับความส าคัญของช่ือจากขวาไปซ้าย  
โดยจะมีจุดคั่นในแต่ละส่วน ซ่ึงจะสอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานในระบบช่ือโดเมน 

ของหน่วยงาน ICANN ดังน้ันจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า th แทนโดเมนระดับบนสุดคือ  
ประเทศไทย ส่วน ac แทนโดเมนย่อยคือ สถาบันการศึกษา (Academic) ส่วน udru แทนโดเมน 

ช่ือองค์กรเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในที่ น้ีคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon thani 

Rajabhat University) เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.8 IP และ Domain 

 

นอกจากน้ันในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางอินเทอร์เนต็เป็นไปอย่างรวดเรว็ จึงท าให้
การก าหนดมาตรฐานโครงสร้างในระบบช่ือโดเมนของหน่วยงาน ICANN ได้มีการก าหนดช่ือ
โดเมนใหม่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีช่ือโดเมนจะเร่ิมจากขวาไปซ้ายสุดของช่ือโดเมน ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยช่ือโดเมน
ระดับบนสุดจะแทนประเภทองค์กร หรือช่ือประเทศของเครือข่าย โดยช่ือโดเมนต่างๆ จะมี
รายละเอยีดดังตารางข้างล่างน้ี 

 

ตารางที่ 7.1 ช่ือโดเมนระดับบนสุด (Top Level Domain: TLD) ที่ระบุช่ือของประเภทองค์กร 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ช่ือย่อโดเมน ช่ือเต็มโดเมน ประเภทองคก์ร ตวัอย่างช่ือโดเมน 

com Commercial องค์กรธุรกจิ Amazon.com 

gov Governmental องค์กรของรัฐ Nasa.gov 

mil Military องค์กรทางทหาร Army.mil 

edu Educational สถาบันการศึกษา Okstate.edu 

net Network Services องค์กรให้บริการเครือข่าย Networksolutions.net 

org Organization องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร Reporter.org 

coop Cooperatives องค์กรความร่วมมือ United.coop 

museum Museums องค์กรพิพิธภัณฑ์ Chicago.art.museum 

info Information Services องค์กรให้บริการสารสนเทศ Business.info 

 

 

 

192.168.1.1 

UDRU.AC.TH 
ชื่อเครือข่ายท้องถิ่น/ 

ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ชื่อโดเมนย่อย 

หมายเลขไอพี 

รหัสประเทศ 
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ตารางที ่7.1 (ต่อ) 

 

ช่ือย่อโดเมน ช่ือเต็มโดเมน ประเภทองคก์ร ตวัอย่างช่ือโดเมน 

aero Air transport 

companies 

องค์กรให้บริการทางอากาศ United.aero 

biz Businesses องค์กรการค้า Kcom.biz 

name Individuals บุคคล Trevor.smith.name 

pro professionals บุคคลผู้เช่ียวชาญ Johnsmith.law.pro 

 

ตารางที ่7.2 ช่ือโดเมนระดับบนสดุ ที่ระบุช่ือย่อของประเทศต่างๆ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ช่ือย่อโดเมน ช่ือเต็มโดเมน ประเทศ ตวัอย่างช่ือโดเมน 

th Thailand ไทย Udru.ac.th 

jp Japan ญ่ีปุ่น Keio.ac.jp 

my Malaysia มาเลเซีย Upm.edu.my 

ca Canada แคนาดา Yellowpages.ca 

au Australia ออสเตรเลีย Geko.com.au 

uk United Kingdom องักฤษ Icdl.open.ac.uk 

 

ตารางที ่7.3 ช่ือโดเมนย่อยในประเทศไทย ที่ระบุประเภทขององค์กรต่างๆ  
 

ช่ือย่อโดเมนย่อย ช่ือเต็มโดเมน ประเภทองคก์ร ตวัอย่างช่ือโดเมนย่อย 

co Commercial องค์กรการค้า Thairath.co.th 

go Government องค์กรของรัฐ Moe.go.th 

ac Academic สถาบันการศึกษา Udru.ac.th 

or Organizations องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร Nectec.or.th 

net Network องค์กรให้บริการเครือข่าย Thaisarn.net.th 

mi Military องค์กรทางทหาร Navy.mi.th 
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ในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่างช่ือโดเมน udru.ac.th ซ่ึงเป็นช่ือโดเมนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยประกอบด้วยช่ือโดเมนระดับบนสุด th คือประเทศไทย ส่วน ac เป็นช่ือโดเมนย่อย 

แทนประเภทองค์กร คือสถาบันการศึกษา และ udru  เป็น ช่ือโดเมนสถาบันการศึกษา  
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  
การเช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอรเ์นต็ 

การเช่ือมต่อเข้าระบบอิน เทอร์เน็ตโดยการเช่ือมโยงเค ร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าสู่  
ระบบอินเทอร์เน็ตผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  หรือ ไอเอสพี  
( Internet Service Provider: ISP)  ซ่ึ ง ผู้ ใ ช้ ส าม ารถสมั ค ร เป็ น สม าชิก ผ่ าน ทางเค รือ ข่ าย  
หรือศูนย์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ ได้ หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
จะต้องท าการเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานบริการต่างๆ ผ่านทาง 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงในปัจจุบันจะมีวิธีการในการเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต  

ที่เป็นที่นิยมกนัมีอยู่ 2 วิธกีาร ดังน้ี 

 

1. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง (Direct Internet Access)  

เป็นการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตโดยตรงจะเป็นการน าคอมพิวเตอร์เครือข่ายเช่ือมต่อ 

โดยตรงกับสายหลัก (Backbone) ของระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงโดยตรงด้วย
อุปกรณ์ที่ เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือเป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับ        
เราเตอร์ (Router) โดยปกติจะมีการเช่ือมต่อผ่านสายใยแก้วน าแสงซ่ึงเป็นสายหลักในการ
เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า ไอเอสพี (Internet 

Service Provider: ISP) หรือเครือข่ายผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เนต็ ซ่ึงวิธกีารเช่ือมต่อแบบน้ีจะมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงในการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ต้องการ
เช่ือมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันจึงเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ มี
งบประมาณค่อนข้างสูงที่ต้องการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง หากแต่วิธีการเช่ือมต่อ
แบบน้ีจะเสยีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ซ่ึงในปัจจุบันวิธีการเช่ือมต่อแบบน้ีจะต้องมีอุปกรณ์เช่ือมต่อเข้า
กับสายสัญญาณหลักโดยอาจจะเป็นการเช่าสายสัญญาณพิเศษ เช่น Leased Line หรือISDN  
ที่เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ Router ซ่ึงจะท าหน้าที่เป็น Gateway ต่อเข้าสู่อินเตอร์เนต็ เมื่อเช่ือมต่อได้
แล้วคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในระบบเครือข่ายในองค์กรกจ็ะสามารถติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เนต็
ได้ตลอดเวลา  
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2. การเช่ือมต่อผ่านโทรศพัทแ์ละโมเด็ม (Dialup Access)  

เป็นการเช่ือมโยงอนิเทอร์เนต็ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพทแ์ละโมเดม็ ซ่ึงการเช่ือมต่อแบบน้ี 

ผู้ใช้จะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์และโมเดม็ ซ่ึงโมเดม็จะเป็นอุปกรณ์ 
ที่ท  าหน้าแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล หากผู้ใช้ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตกจ็ะ
เช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ เรียกว่าไอเอสพี ( Internet Service Provider: ISP) 

เมื่อเช่ือมต่อได้แล้วกจ็ะสามารถเข้าไปใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต็ได้ ซ่ึงวิธกีารเช่ือมต่อแบบน้ี
จะเหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็กที่ มีงบประมาณจ ากัด และเหมาะส าหรับผู้ใช้ที่ ต้องการใช้
อินเทอร์เนต็ในลักษณะเช่ือมต่อแบบไม่ตลอดเวลา เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงค่อย
เช่ือมต่อ แต่หากไม่ต้องการใช้งานอินเทอร์เนต็กค่็อยท าการยกเลิกการเช่ือมต่อทีหลังได้ ซ่ึงการ
เช่ือมต่อด้วยวิธน้ีีจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็แบบโดยตรง 

 นอกจากน้ันวิธีการในการเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เนต็ทั้ง 2 วิธีที่ได้กล่าวมาแล้วยังมี
วิธกีารเช่ือมต่อแบบไร้สายที่ก  าลังได้รับความนิยมในการใช้งานทั้งที่บ้าน หน่วยงาน และในองค์กร
ต่างๆ เน่ืองจากติดตั้งง่าย และสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สายได้หลายชนิด ซ่ึงเป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สายที่รับส่งข้อมูลโดยอาศัยคล่ืนความถี่ วิทยุผ่านอุปกรณ์
เช่ือมต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่เป็นจุดกระจายและ
เช่ือมต่อสัญญาณแบบไร้สาย เพ่ือเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายทั้งหลายเข้าด้วยกัน โดยจะท างาน
ภายใต้มาตรฐานของ IEEE802.11 อีกทั้งยังเป็นจุดเข้าใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายที่ท  าหน้าที่
รองรับการเช่ือมต่อกับเคร่ืองลูกข่ายที่ท  าหน้าที่คล้ายคลึงกับ Switching Hub ซ่ึงจะต้องเช่ือมต่อ
กับการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้ งอยู่ภายในอุปกรณ์แบบไร้สายต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค  
และเคร่ืองพิมพ์  เป็นต้น ทั้งน้ีวิธีการเช่ือมต่อเพ่ือใช้อินเทอร์เนต็น้ันยังมีการเช่ือมต่อแบบไร้สาย 

ที่เป็นที่นิยมมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อเพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงที่อาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายแบบ 3จี และ 4จี เป็นต้น  
 

บริการออนไลน ์

 การใช้บริการออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีมากมาย เช่น บริการ
เวิลด์ไวด์เวบ็ บริการเวบ็เบราว์เซอร์ บริการอีเมล บริการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ต่างๆ บริการ
การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล บริการเทลเนต บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การรับชมและ
เผยแพร่ไฟล์วิดีโอ บริการทวีีออนไลน์ และบริการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
เป็นต้น บริการต่างๆ เหล่าน้ีท าให้ได้ใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้
อย่างมากขึ้น 
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บริการเวิลดไ์วดเ์ว็บ 

กิดานันท ์ มลิทอง  (2539) ปัจจุบันการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการ
ให้บริการต่างๆ ข้ึนที่อยู่ภายใต้การให้บริการหลักของระบบอินเทอร์เน็ต โดยเวิล์ดไวด์เว็บ 
(World Wide Web) ถือว่าเป็นบริการหน่ึงบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีองค์กร World Wide Web 

Consortium (W3C) ท าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบมาตรฐานหลัก และมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้กัน
ในเวิลด์ไวด์เวบ็ ซ่ึงมาตรฐานหลักที่ใช้กนัในเวบ็ไซต์ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้   

 

1. ยูน ิฟ อ รม์  รีซ อ รด์  โลเค เตอ ร  ์ห รือ เรียก ชื ่อย ่อว่า  ยูอ ารแ์ อล  (Uniform 

Resource Locator: URL)  
ซ่ึ ง เป็ น ระบบ มาตรฐาน ที่ ใ ช้ ก าหนดต าแห น่ งที่ อ ยู่ ขอ งเว็บ เพ จ  (Web pages) 

ในแต่ละเว็บไซต์ โดยที่อ ยู่ของเว็บเพจแต่ละหน้าจะเช่ือมโยง (Link) ไปยังเว็บเพจอื่ นๆ            
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเวบ็ไซต์ ทั้งน้ียังมีต าแหน่งที่ใช้เช่ือมโยงไปยังเอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละเวบ็เพจน้ีจะเรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyper Links) ซ่ึงในแต่ละเวบ็เพจจะแสดงข่าวสาร
ข้อมูลของเวบ็ไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เนต็ ด้วยเหตุน้ีในแต่ละเวบ็ไซต์จึงประกอบด้วยเวบ็เพจแรก
ที่ เรียกว่า โฮมเพจ (HomePage) ซ่ึงเว็บเพจเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ มี ส่วนประกอบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และหรือไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ที่จะแสดงข่าวสารข้อมูล 

ในรูปแบบต่างๆ บนเวบ็ไซต์  เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น  
2. ไฮ เป อ ร เ์ท ็ก ซ ์ ท ราน ส เฟ อ ร  ์โพ รโต ค อ ล  ห ร ือ เร ีย ก ชื ่อ ย ่อ ว ่า เอ ช ท ีท ีพี 

(HyperText Transfer Protocol: HTTP) 

 ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการก าหนดลักษณะการสื่อสารข้อมูลระหว่าง เบราว์เซอร์ และ  

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

3. ไฮ เป อ ร เ์ท ็ก ซ ์ ม ารก์ อ ัป  แ ล งเก ว จ ห รือ เรีย ก ชื ่อ ย ่อ ว่า  เอ ชทีเอ ็ม แ อ ล 
(HyperText Markup Language: HTML)  

ซ่ึ ง เ ป็ น ตั ว ก า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ข อ ง ข้ อ มู ล บ น เ ว็ บ เ พ จ 

ในแต่ละเวบ็ไซต์ทั้งน้ีการสร้างเวบ็ไซต์ต้องใช้ภาษา HTML ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งที่เรียกว่า แทก็ (Tags) 
หรือมาร์กอัป (Markups) โดยเป็นลักษณะของภาษา HTML ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจในแต่ละ
เวบ็ไซต์บนระบบอนิเทอร์เนต็ 

  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://th.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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ภาพที่ 7.9 เวิลด์ไวด์เวบ็ของ www.alibaba.com 

 

ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างลักษณะชนิดของชุดค าสั่งที่ใช้แทก็ในภาษา HTML เพ่ือใช้ในการ
สร้างเว็บเพจในแต่ละเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้แทก็  <h2>เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับแนวโน้มโลก</h2> เพ่ือก าหนดให้ประโยคว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก” 
แสดงผลข้อมูลในลักษณะของหัวข้ออันดับที่ 2 ของแทก็ และแสดงผลข้อมูลในลักษณะที่เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่ และมีตัวหนา หรือการใช้แทก็ <b>เทคโนโลยีกา้วหนา้</b> <i>นวตักรรม 
กา้วล า้</i> <u>การพัฒนาอย่างย่ังยืน</u> ซ่ึงจะแสดงผลของตัวอักษรในลักษณะข้อความตัวหนา 
ตัวเอียง และขีดเส้นใต้  อีกทั้งยังมีการใช้แทก็ในการเช่ือมโยงไฮเปอร์เทก็ซท์ในแต่ละเวบ็เพจ  

ไปยังเวบ็ไซต์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้แทก็ในการเช่ือมโยงระหว่างข้อความบนเวบ็เพจไปยัง
อกีเวบ็ไซต์หน่ึงของเวบ็เพจ โดยไม่ว่าไฮเปอร์เทก็ซท์จะถูกจัดเกบ็ในที่เดียวกันหรือต่างที่กนักต็าม 
ตัวอย่างเช่น การใช้แทก็ <a href="http://www.google.com/">เว็บไซต์กูเกิล</a> เมื่อผู้ใช้คลิก
เมาส์ที่ต าแหน่งค าว่า“เวบ็ไซต์กูเกิล” บนเวบ็เพจ ระบบจะแสดงผลในลักษณะการเช่ือมโยงไปยัง
เวบ็ไซต์กูเกิลทันท ีนอกจากชุดค าสั่งที่ใช้แทก็ในภาษา HTMLแล้วในปัจจุบันยังมีการพัฒนาเวบ็
เพจรูปแบบใหม่ด้วยมาร์กอัปในแบบ <div> ซ่ึงเป็นโค้ดที่ท  าให้ข้อความเล่ือนไปทางซ้ายได้ 
ตัวอย่างเช่น <marquee>พลังความคิดและพลังใจ</marquee> เป็นต้น 

ต ำแหน่งท่ีอยูข่อง
เวบ็ไซต ์หรือ URL 

ส่ือประสม หรือไฮเปอร์มีเดีย 

 

ขอ้ควำม หรือ ไฮเปอร์เท็กซ์ 
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ภาพที่ 7.10 การใช้แทก็ (Tag) ของภาษา HTML 

 

บริการเว็บเบราวเ์ซอร ์

เวบ็เบราว์เซอร์ (Web Browser) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปท่องเวบ็ไซต์ 
ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้พรมแดน  โดยผู้ใช้สามารถค้นดูข่าวสารข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ที่จัดเกบ็ไว้ที่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ผ่านบริการของเวิลด์ไวด์เวบ็ได้ ซ่ึงในอดีตเวบ็เบราว์เซอร์โปรแกรม
แรกที่ ช่ื อ ว่า เวิลด์ ไวด์ เว็บ  ได้ รับการพั ฒ นาโดยทิม  เบอ ร์ เนิ ร์ส ลี  (Tim Berners Lee)  
จากสถาบันวิจัยเซิร์น (CERN) ซ่ึงต่อมาสถาบันวิจัยเอ็นซีเอสเอ (NCSA) ของมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ เออร์แบนาแชมเปญจน์  (University of Illinois at Urbana Champaign: UIUC)  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้แสดงข่าวสารข้อมูลและกราฟฟิกข้ึน
ที่ เ รียก ช่ือ ว่า โม เสก  (MOSAIC) โดยต่อมาทีม งานที่ พั ฒ นาโม เสก จึงแยกตั วออกมา 
เปิดบริษัทเน็ตสเคป (Netscape) ซ่ึงในปัจจุบันโปรแกรมเวบ็เบราว์เซอร์ (วิโรจน์ ชัยมูล และ    
สุพรรษา ยวงทอง, 2558) ที่นิยมใช้ท่องอินเทอร์เนต็มีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.11 เวบ็เบราว์เซอร์ กูเกลิโครม 

 

 ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเวบ็เบราว์เซอร์ของกูเกลิโครม เม่ือเปิดใช้งาน
เบราว์เซอร์กูเกิลโครมคร้ังแรกจะมีการแนะน าการใช้งานปรากฏขึ้ นมา ซ่ึงในหน้าแรกของ  
กูเกิลโครมจะมีช่องค้นหาข้อมูลของกูเกิลจะอยู่ด้านบนภาพสกรีนช็อตของ 8 อันดับเว็บไซต์ 
ที่ผู้เข้ามาเย่ียมชมมากที่สุดของกูเกิลโครม โดยเฉพาะกูเกิลโครมเวอร์ช่ันใหม่จะย้ายช่องทาง 

ในการเข้าถึงเวบ็แอพพลิเคช่ันที่เป็นโปรดักส์ของกูเกิลไปไว้ทางด้านมุมขวาบนเบราว์เซอร์ ทั้งน้ี
ผู้ใช้งานสามารถแชร์หรือโพสเร่ืองราวต่างๆ ไปยัง กูเกลิพลัส ได้ในทนัท ี 

นอกจากน้ันกูเกิลโครมยังเพ่ิมเติมระบบแจ้งเตือน (Notification) ของกูเกิลพลัสเข้ามา
อกีด้วย ซ่ึงการแจ้งเตือนที่จะเกิดข้ีนจะเป็นไปตามฟังช่ันที่ผู้ใช้งานตั้งค่าเอาไว้ในกูเกิลพลัส อีกทั้ง 
ช่องทางการเข้าถึงเวบ็แอพพลิเคช่ันอื่นๆ ที่เคยติดตั้งไว้บนกูเกิลโครมจะถูกย้ายไปอยู่ตรงไอคอน
(Icon) มุมด้านซ้ายของบุ๊กมาร์กบาร์ (Bookmarks Bar) เมื่อผู้ใช้งานคลิกไอคอนแอพจะเข้าไปสู่
หน้าจอที่รวบรวมเอาเวบ็แอพพลิเคช่ันที่ผู้ใช้งานได้เคยติดตั้งเอาไว้แล้ว แต่หากผู้ใช้งานต้องการ 

ใช้งานไอคอนใดกเ็พียงแค่น าเมาสไ์ปคลิกเพียงคร้ังเดียวกส็ามารถเรียกใช้งานได้ทนัที  
เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่นิยมใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ 

เช่น Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone 5S, Nokia Lumia 1020 เป็นต้น ในการเช่ือมต่อ
กบัอินเทอร์เนต็แบบเครือข่ายไวไฟ (WiFi) หรือไร้สาย เพ่ือการใช้งานในการติดต่อสื่อสารข้อมูล  
และค้นดูข่าวสารข้อมูลบนเวบ็ไซต์ต่างๆ ผ่านมินิเบราว์เซอร์ (Mini Browser) ของสมาร์ทโฟน  
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ซ่ึงการเข้าสู่เวบ็ไซต์ต่างๆ ด้วยมินิเบราว์เซอร์จะใช้งานได้ง่าย และสะดวก ใช้งานได้ทุกที่ เม่ือผู้ใช้
ต้องการเข้าไปดูข่าวสารข้อมูลบนเว็บไซต์ใดก็เพียงแค่ป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์น้ันๆ ลงที่ ช่อง
ต าแหน่งที่อยู่ที่ใช้อ้างอิงไปยังเวบ็ไซต์บนมินิเบราว์เซอร์แล้วคลิกค้นหากจ็ะสามารถเรียกดูข่าวสาร
ข้อมูลได้ทันที ซ่ึงในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์โอเปร่า มินิ (Opera Mini) ซ่ึงเป็น
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส าหรับแอนดรอยด์ (Android) ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน และสามารถ
ท างานบนสมาร์ทโฟนเกือบทั้งหมดที่สนับสนุนจาวา (Java) อีกทั้งยังท างานได้อย่างรวดเร็ว
ส าหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.12 เวบ็เบราว์เซอร์ของโอเปร่า มินิ 

 

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)  

โดยที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์, 2545) หรือเรียกสั้นๆ ว่า
อีเมล (E-mail) เป็นบริการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุดในสังคมยุคสารสนเทศ ซ่ึงผู้ใช้บริการอีเมลสามารถรับส่งข้อความ 
รูปภาพ และแฟ้มข้อมูลไปมาระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้บริการอีเมล
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วโลก ด้วยเหตุ น้ี จึงท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
และสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาท ี 

และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลไปพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย การส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ในลักษณะน้ี ผู้ใช้บริการอีเมลจะต้องมีที่อยู่เหมือนกับจดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์
ปกติ แต่หากที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า อีเมลแอดเดรส (E-mail Address) 
โดยทั่วไปที่อยู่ของอีเมลจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ช่ือผู้ใช้ (User Name) และช่ือโดเมน 
(Domain Name) ซ่ึงช่ือโดเมนเป็นเครือข่ายที่ให้บริการอเีมลส าหรับสมาชิกอีเมลจะมีเคร่ืองหมาย 
แอท็ (@) คั่นระหว่างช่ือผู้ใช้ และช่ือโดเมนของอีเมลแอดเดรส ซ่ึงในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างอีเมล
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แอดเดรสของ Chaiyo@gmail.com ซ่ึงจะมีช่ือผู้ใช้อีเมลช่ือ Chaiyo คั่นด้วยเคร่ืองหมาย แอ็ท 
(@) และมีโดเมน เป็น gmail.com ซ่ึงเป็นเครือข่ายที่ให้บริการอเีมลของจีเมล  

 โดยปกติน้ัน การใช้บริการอีเมลบนเครือคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะประกอบด้วย  
2 รูปแบบ คือ การใช้บริการรับส่งอีเมลผ่านแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ให้บริการรับส่ง    
อีเมลโดยตรง เช่น Outlook Express, Eudora Pro  และ Netscape Mail เป็นต้น และการใช้
บริการรับส่งอีเมลผ่านเวบ็ไซต์ที่ให้บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แบบฟรี ซ่ึงเวบ็ไซต์ที่ให้บริการ
อีเมลฟรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายเว็บไซต์ เช่น gmail.com, hotmail.com, 

yahoo.com และ thaimail.com เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.13 อเีมลจีเมล 

 

ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างการใช้บริการฟรีอีเมลของเวบ็ไซต์ yahoo.com มาพอสังเขป ดังน้ี
เมื่อผู้ส่งต้องการส่งจดหมายถึงผู้อื่นให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสลงที่ช่อง ทู (To) ซ่ึงเป็นผู้รับจดหมาย 
แต่หากต้องการส่งส าเนาจดหมายให้พิมพ์ที่ช่อง ซีซี (Cc) และหรือต้องการส่งส าเนาซ่อนจดหมาย
ให้พิมพ์ที่ช่อง บีซีซี (Bcc) ซ่ึงเป็นการส าเนาซ่อนที่อยู่ของผู้รับที่ช่องบีซีซีที่ผู้รับจดหมายในช่องทู 
และ ซีซี จะไม่รู้ว่าผู้ส่งได้ส่งส าเนาซ่อนจดหมายไปถึงใครบ้าง จากน้ันให้พิมพ์หัวเร่ืองจดหมายที่
ต้องการลงที่ช่อง ซับเจค (Subject) แล้วพิมพ์เน้ือความจดหมายลงที่ต าแหน่ง บอดี้  (Body)  
แต่หากผู้ส่งต้องการส่งไฟล์ข้อมูลไปให้ผู้รับให้คลิกที่ปุ่มแนบไฟล์ หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่าไอคอน
แอทแทช หรือนิยมเรียกทั่วไปว่า แอทแทชเม้นท ์(Attachment) เมื่อเขียนจดหมายเสรจ็แล้วให้ใช้
เมาสค์ลิกที่ปุ่มส่ง (Send) จดหมายกจ็ะถูกส่งไปยังอเีมลแอดเดรสปลายทางของผู้รับทุกคนทนัท ี
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บริการสื่อสารบนสงัคมออนไลน์ 
โดยที่การสนทนาออนไลน์ หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า แชท (Chat) เป็นบริการที่ใช้ในการ 

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างบุคคล  
หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและพูดคุยโต้ตอบกับบุคคลอื่นได้ทุกมุมโลก 

ได้ตลอดเวลา ทั้งน้ีการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความ หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่าการสนทนาออนไลน์ 
(Internet Relay Chat: IRC) เป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบ
ระหว่างกัน ซ่ึงจ านวนบุคคลร่วมสนทนาอาจมีคนเดียว หรือหลายคนในเวลาเดียวกันก็ได้  
ซ่ึงทุกคนที่ร่วมสนทนาจะเห็นข้อความที่แต่ละคนพิมพ์เสมือนกับว่าก าลังน่ังพูดคุยโต้ตอบกัน 

อยู่ที่ห้องเดียวกัน โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นบนอนิเทอร์เนต็ เช่น ICQ, Windows 

Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, เป็นต้น  
นอกจากน้ันการสื่อสารด้วยข้อความแล้ว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่

สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นบนอนิเทอร์เนต็ได้ ซ่ึงการสื่อสารในลักษณะน้ีจะมีการท างาน 

ที่คล้ายกับการใช้โทรศัพท์ แต่หากแตกต่างกันที่เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
โดยจะใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และล าโพงเช่ือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสนทนา 
กบัผู้อื่นผ่านระบบอินเทอร์เนต็ อีกทั้งผู้ใช้จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารลงบน
ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย จึงจะสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี 

จะมีโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถใช้ติดต่อสื่อสารและแชทแบบเหน็หน้ากันได้ด้วยซ่ึงในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมอยู่มากมายหลายโปรแกรม เช่น สไกป์  (Skype) ไลน์ (Line) และแคมฟรอก
(CamFrog) เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.14 แอปพลิเคชันสไกป์ 

 

นอกจากน้ันในปัจจุบันยังมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ท  างานบนเวบ็ไซต์ผ่านทางโปรแกรม
เวบ็เบราว์เซอร์เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ที่นิยมเรียกกันทั่วไป 

ว่า โซเชียลมีเดีย (Socia Media) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคช่ันที่ท  างานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่ใช้งาน
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ง่ายและสะดวก สามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้การติดต่อสื่ อส ารและ
แลกเปล่ียนข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างโซเชียลมีเดีย 

ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก (FaceBook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และอินสตราแกรม 
(Instagram) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.15 เวบ็ไซต์เฟซบุก๊ 

 

บริการการโอนยา้ยไฟลข์อ้มูล 

การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล (File Transfer Protocol) โดยที่โปรแกรมโอนย้ายไฟล์ข้อมูล 
หรือนิยมเรียกสั้นๆ ว่า เอฟทีพี (FTP) เป็นบริการที่ใช้การติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมูล
ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงใช้ส าหรับการโอนย้ายไฟล์ข้อมูลระหว่าง 
ผู้ใช้โปรแกรมเอฟทพีี กับ เอฟทพีี เซิร์ฟเวอร์(FTP Server) ซ่ึงการโอนย้ายไฟล์ข้อมูลจากเคร่ือง  
เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ ไปยังเคร่ืองของผู้ใช้บริการจะเรียกว่า การดาวน์โหลด  (Download) แต่หาก
การโอนย้ายไฟล์ข้อมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยังเคร่ือง เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์  
จะเรียกว่า การอัพโหลด (Upload)  ทั้งน้ีไฟล์ข้อมูลที่ให้บริการในการโอนย้ายข้อมูลบนเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ จะประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ฟรีแวร์ (Free Ware) เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้
ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินซ้ือมาใช้งาน แชร์แวร์ (Share Ware) เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรีช่ัวคราว 

มีระยะเวลาหมดอายุหลังจากน้ันจะต้องจ่ายเงินซ้ือมาใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะนิยมเรียกว่า 
โปรแกรมรุ่นทดลองใช้ (Demo) และ คอมเมอร์เชียลแวร์ (Commercial Ware) จะเป็นโปรแกรม
ที่มีวางจ าหน่ายทั่วไปซ่ึงผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินซ้ือมาใช้งาน เป็นต้น นอกจากน้ีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล
จะแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือการใช้โปรแกรมเอฟทพีีดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลโดยตรง และการใช้
เวบ็ไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 
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ภาพที่ 7.16 เอฟทพีี  
 

บริการเทลเน็ต 

เทลเน็ต (Telnet) โดยที่การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากระยะไกล หรือ 

นิยมเรียกกันทั่วไปว่า เทลเน็ต จึงเป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็น 

การเช่ือมต่อในการขอเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ในระยะไกล โดยปกติแล้วผู้ใช้ที่สามารถเข้าไปใช้ระบบเทลเนต็ได้จะต้องมีช่ือผู้ใช้ (User Name) 
และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้เช่ือมต่อไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เม่ือเครือข่าย 

ที่ ได้ รับอ นุญ าตแ ล้ว ผู้ ใ ช้ จึ งจะสามารถเข้ามาบั งคับ  ควบ คุมการท างาน  และสั่ งงาน 

ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ในระยะไกล อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้โปรแกรม  
และช่วยในการควบคุมดูแลระบบในระยะไกลได้  ทั้งน้ีการขอเข้าไปใช้ระบบจากระยะไกล 

จะใช้ส าหรับติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่อาจจะสนับสนุนการใช้งานระบบปฏบัิติการ
ยูนิกซ์ (Unix) และหรือ ลีนุกซ์ (Linux) กไ็ด้ ในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่างการใช้งานระบบเทลเน็ต 

ของบริษัทเทลเนต็ ไอที จ ากัด ที่เช่ือมต่อเข้าไปให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าในระยะไกล เม่ือบริษัท 
เทลเนต็ ไอที จ ากัด ได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางบริษัท 

จะด าเนินการเช่ือมต่อเข้าไปใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในระยะไกลทันที เม่ือเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทเทลเนต็ ไอที จ ากัดจะสามารถเข้าไป 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งโปรแกรมส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือเข้าไป
ให้บริการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าในระยะไกลได้ทนัท ี

 

อพัโหลด 

ดาวนโ์หลด 

เคร่ืองท่ีใชบ้ริการ (FTP 

)
เคร่ืองท่ีใหบ้ริการ (FTP Server) 



 - 157 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.17 การใช้ระบบเทลเนต็ 

 

บริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอรเ์นต็ 

 อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแหล่งจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลข่าวสารที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก  
ซ่ึงเปรียบเสมือนกับห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่จัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารไว้จ านวนมหาศาล 
หากผู้ใช้ไม่รู้ว่าจะค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศใด มักจะนิยมเข้ามาใช้บริการในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต  

จะใช้เคร่ืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสารอยู่ 2 ประเภทคือ เคร่ืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสารทั่วไป หรือ 

นิยมเรียกสั้นๆ ว่า เสิร์ชเอน็จ้ิน (Search Engine) และเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสารแบบสารบบ 
หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า เสิร์ชไดเร็กทอร่ี (Search Directory) แต่หากการใช้เคร่ืองมือค้นหา 
ข้อมูลข่าวสารทั้ง 2 ประเภทจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ ว่า เสิร์ชเอน็จ้ิน เป็นการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากค าค้น หรือเรียกว่า คีย์เวิร์ด (Keyword) ที่ผู้ใช้ป้อนข้อความเข้าไปโปรแกรมจะท าการ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ภายในเวลาไม่กี่นาที ซ่ึงผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องจ าช่ือเว็บไซต์ กส็ามารถใช้
วิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะน้ีได้ ส่วนเสิร์ชไดเร็กทอร่ี เป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน
เวบ็ไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ ทั้งน้ีจะมีการจัดเกบ็และรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะมีการจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่ จึงท าให้ผู้ใช้สะดวกในการเลือก
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการค้นหา และท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้วยเหตุน้ี 

จึงท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารบนเวบ็ไซต์น้ันได้ทนัที ซ่ึงในปัจจุบันมีเวบ็ไซต์มากมาย
ที่ ให้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต เช่น google.com, yahoo.com, lycos.com, 

webcrawler.com, altavista.digital.com, bing.com, excite.com, ask.com, hotbot.com, 

msn.com, siam-search.com, sanook.com, thaifind.com, siamguru.com และhunsa.com เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.18 การสบืข้อมูลจากเวบ็ไซต์กูเกลิ 

 

 1. เทคนคิการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอรเ์นต็ 

ในสังคมยุคสารสนเทศจะมีการจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลไว้ในอินเทอร์เนต็ 
การที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะค้นหาข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมายด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลแบบพ้ืนฐาน
อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการของผู้ใช้เท่าที่ควร อีกทั้งข้อมูลข่าวสารที่ค้นหาได้มีจ านวน
มากจนเกินไป อาจจะไม่ตรงประเดน็ที่ผู้ใช้งานต้องการจะน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีผู้ใช้งานจ าเป็น
จะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการสร้างเง่ือนไขขึ้นมา โดยการเลือกเคร่ืองมือค้นหา  

ที่สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการสร้างเง่ือนไขที่ซับซ้อนได้ ดังน้ันในการค้นหาข้อมูลให้ได้
ผลลัพธต์รงความต้องการของผู้ใช้งานให้มากขึ้นนั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ เทคนิคการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เนต็ เพ่ือช่วยลด หรือจ ากัดค าค้นให้เฉพาะเจาะจง และตรงประเดน็ใน
การค้นหาข้อมูล เพ่ือช่วยในการค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธต์รงความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด  
ซ่ึงในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างเทคนิคในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ มาพอสังเขป ดังน้ี (สุรเดช 
พรประภา, 2541) 

1.1  ผู้ใช้ต้องเลือกประเภทของเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับสิ่ งที่  
ต้องการมากที่สุดเม่ือผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะทั่วไป แต่ผู้ใช้ไม่ต้องการจ ากัด
ค าค้นหรือไม่เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่ต้องการค้นหา ผู้ใช้กค็วรเลือกเคร่ืองมือค้นหาข้อมูล
ข่าวสารแบบสารบบ เพราะผู้ใช้จะมีโอกาสค้นหาหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนเว็บไซต์    
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ที่ต้องการได้ง่าย ทั้งน้ีเวบ็ไซต์ประเภทน้ีจะให้ข้อมูลข่าวสารที่จัดตาม
หมวดหมู่ที่ ผู้ใช้ต้องการที่จะน าไปใช้งานได้ทันที ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.sanook.com  
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แต่หากผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลในลักษณะป้อนค าค้น หรือช้ีเฉพาะเจาะจงในประเดน็ที่ต้องการ
ค้นหา ผู้ใช้กค็วรเลือกเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสารแบบเฉพาะเจาะจงในลักษณะป้อนค าค้น 

ที่ สามารถก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูลแบบซับซ้อนได้  ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ 
www.google.com, www.infoseek.com และ www.altavista.com เป็นต้น 

1.2 ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยค า หรือวลีมากกว่า 1 ค า ที่ มีลักษณะที่ 
เกี่ยวข้องกันเพ่ือช่วยในการค้นหาข้อมูล อีกทั้งจะได้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่มีจ านวนน้อยลง และ
ตรงกับสิ่งที่ต้องการค้นหา หรือในเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ทั้งน้ีผู้ใช้อาจจะสร้างเง่ือนไขในการ
ค้นหาข้อมูลโดยการป้อนค าค้นร่วมกับเคร่ืองหมายบวก “+”(รวม) ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น  
สโุขทยัธรรมาธริาช+สรุศักดิ์มนตรี 

1.3  ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยวิธกีารสร้างเง่ือนไขในการค้นหาขึ้นมา โดยผู้ใช้ 

สามารถใช้เคร่ืองหมายวงเลบ็ ( ) ในการจัดกลุ่มเง่ือนไขที่ซับซ้อน หรือช่วยในการแยกกลุ่มค า 
ทั้งน้ีผู้ใช้อาจจะใช้เคร่ืองหมายวงเลบ็ ( ) ร่วมกับตัวเช่ือมทางตรรกศาสตร์ (Logic) เข้ามาช่วยใน
การค้นหาข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตัวเช่ือม คือ AND (ต้องการ) เป็นตัวเช่ือมที่ใช้ในการค้นหา
กลุ่มค า หรือวลี ซ่ึงจะได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่จะน าเอาเฉพาะเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏ    
ค าน้ันๆ มาแสดงเท่าน้ัน โดยไม่จ า เป็นว่าจะต้องมีกลุ่มค าน้ันๆ อยู่ติดกันมาแสดง  เช่น 
วิทยาศาสตร์ AND เทคโนโลยี ส่วนตัวเช่ือม OR (หรือ) เป็นการค้นหาเวบ็เพจ หรือเวบ็ไซต์ที่
จะต้องปรากฏกลุ่มค า หรือวลี ที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาอย่างน้อยหน่ึงค า หรือค าใดค าหน่ึง ซ่ึงผลลัพธ์
ในการค้นหาอาจจะปรากฏค าน้ันๆ อยู่ในหน้าเว็บเพจเดียวกันกไ็ด้ เช่น ผัก OR ผลไม้ และ
ตัวเช่ือม NOT (ไม่ต้องการ) เป็นการค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ปรากฏกลุ่มค า หรือวลีน้ันๆ 
อยู่ในหน้าเอกสารเวบ็เพจ หรือเวบ็ไซต์ เช่น ภาพยนตร์ not ภาพยนตร์ฝร่ังเศส นอกจากน้ีการ
ค้นหาข้อมูลยังสามารถใช้วิธีการสร้างเง่ือนไขในการค้นหาที่ซับซ้อนข้ึนมาได้ ยกตัวอย่างเช่น 
บรอกโคลี and ฟักข้าว and(เน้ือ not เน้ือไก่) and โรคหัวใจ or ความดันโลหิตสงู 

1.4  ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยการป้อนค าค้น (Keyword) ไ ว้ในส่วนต้น  

ในการค้นหาข้อมูล เพราะเคร่ืองมือค้นหาจะค้นหาข้อมูลจากค า หรือ วลี แรกก่อน ทั้งน้ีการ
ขึ้นต้นด้วยหัวเร่ืองหลักผู้ใช้ควรใช้ตัวอกัษรใหญ่ หรือตัวเลก็ เน่ืองจากเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลแต่ละ
ประเภทจะให้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่แตกต่างกัน ถ้าหากผู้ใช้ป้อนค าค้นเป็นตัวอักษรเลก็ทั้งหมด 
เคร่ืองมือค้นหาจะค้นหาเวบ็เพจที่มีค าค้นน้ันปรากฏอยู่ในหน้าเวบ็ไซต์ต่างๆ ซ่ึงเคร่ืองมือค้นหา
จะไม่สนใจว่าค า หรือ วลีที่ป้อนลงในช่องค้นหาจะเป็นตัวอักษรใหญ่ หรือตัวเลก็ ฉะน้ันหากผู้ใช้
ต้องการผลการค้นหาที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการกค็วรป้อนเป็นตัวอักษรตัวใหญ่แทน นอกจากน้ีผู้ใช้
อาจจะใช้ตัวเช่ือม AND ในการจ ากัดการค้นหาให้แคบลง หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ซ่ึงจะได้
ผลลัพธ์จากการค้นหาที่จะน าเอาเฉพาะหน้าเอกสารเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏค าทั้งสอง 
อยู่ในหน้าเอกสารเดียวกนัมาแสดงเทา่นั้น ยกตัวอย่างเช่น Information AND Technology 
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1.5 ผู้ใช้สามารค้นหาข้อมูลด้วยการป้อนค าค้นลงในเคร่ืองหมายค าพูด หรือ 

ฟันหนู “…” เพ่ือช่วยในการค้นหากลุ่มค าที่ต้องการ อีกทั้งจะได้ผลลัพธ์จากการค้นหาตรงกับ
กลุ่มค า หรือวลีที่ผู้ใช้ป้อนลงในเคร่ืองหมายค าพูดทุกค า นอกจากน้ียังช่วยลดโอกาสที่เคร่ืองมือ
ค้นหาจะค้นหาเวบ็เพจที่มีค าค้นที่ไม่เกี่ยวข้องน้ันปรากฏอยู่ในหน้าเวบ็ไซต์ต่างๆ อกีด้วย ทั้งน้ีผู้ใช้
อาจจะใช้เคร่ืองหมายค าพูด “…” ร่วมกบัเคร่ืองหมายบวก “+” (รวม) หรือเคร่ืองหมายลบ  “–” 
(ไม่รวม) เพ่ือจะได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการมากข้ึนกว่าการที่จะป้อนค าค้นลงในเคร่ืองหมาย
ค าพูดเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น “ผัก”+กาดหอม หรือ “ผลไม้”-มะ เป็นต้น 

1.6  ผู้ใช้สามารถใช้ไวลด์การ์ดที่อยู่ในรูปเคร่ืองหมายดอกจัน (*) เพ่ือช่วยใน 

การค้นหากลุ่มค า หรือวลีน้ันๆ ซ่ึงจะได้ผลลัพธจ์ากการค้นหากลุ่มค า หรือวลีน้ันๆ ได้หลากหลาย
ขึ้ น ยกตัวอย่างเช่น เม่ือใดที่ผู้ใช้ต้องการค้นหากลุ่มค า หรือวลี ตามที่ผู้ใช้ก าหนด ผู้ใช้จะพิมพ์
เคร่ืองหมายดอกจันไว้ด้านหน้า หรือด้านท้ายของกลุ่มค า หรือวลีน้ันๆ เช่น soccer* หมายถึงการ
ค้นหากลุ่มค าที่ข้ึนต้นด้วย soccer ส่วนค าที่อยู่ต่อท้ายจะเป็นอะไรกไ็ด้ หรือ *technology หมายถึง
การค้นหากลุ่มค าที่ลงท้ายด้วย technology ส่วนค าขึ้นต้นจะเป็นอะไรกไ็ด้ 

 นอกจากน้ันเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัจจุบัน 

ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผู้ใช้จ าเป็นจะต้องใช้เคร่ืองมือค้นหาข้อมูลอื่นๆ ควบคู่กนัไปด้วย 
เน่ืองจากเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลประเภทเดียวไม่สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุมทั้งหมด 
ด้วยเหตุน้ีเคร่ืองมือค้นหาแต่ละประเภทจึงมีเทคนิคในการค้นหาข้อมูล และการก าหนดเง่ือนไข
การค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนแตกต่างกนัไป 

 

2. เทคนคิการจัดเก็บขอ้มูลทางอินเทอรเ์นต็ 

 ในยุคสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารจะมีผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็จ านวนมากที่นิยมเข้าไปใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เมื่อผู้ใช้ต้องการจัดเกบ็ข้อมูลบนอินเทอร์เนต็กจ็ะมีวิธีการจัดเกบ็
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือที่ ผู้ใช้น ามาประยุกต์ใช้งานในขณะน้ัน ดังน้ัน 

เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ผู้ใช้จ าเป็นจะต้อง เรียนรู้เทคนิคเบ้ืองต้น 

ในการจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างเทคนิคในจัดเกบ็ข้อมูล 

บนอนิเทอร์เนต็ มาพอสงัเขป ดังน้ี 

 โดยที่ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้   
เม่ือผู้ใช้ต้องการจัดเกบ็ไฟล์ข้อมูลให้เล่ือนเมาส์ไปวางที่ต าแหน่งรูปภาพ จากน้ันให้คลิกเมาส ์

ปุ่มขวาจะแสดงเมนูค าสั่งข้ึนมาให้ผู้ใช้เลือกที่ค าสั่งบันทึกรูปเป็น (Save Picture As หรือ Save 

Target As) จะปรากฏกรอบเมนูค าสั่งส าหรับการจัดเกบ็ไฟล์ข้อมูลขึ้ นมา จากน้ันให้ผู้ใช้ท าการ
บันทึกรูปที่ต้องการจัดเกบ็เพียงเท่าน้ันเอง แต่หากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมต่างๆ  
ให้เล่ือนเมาส์ไปที่ต าแหน่งดาวน์โหลด จากน้ันให้คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายจะแสดงกรอบเมนูค าสั่ง 
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ดาวน์โหลดส าหรับจัดเกบ็ไฟล์โปรแกรม หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาจะแสดงเมนูค าสั่งขึ้ นมาให้ผู้ใช้
เลือกที่ค าสั่งบันทึกลิงก์เป็นกจ็ะปรากฏกรอบเมนูค าสั่งส าหรับดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม จากน้ัน
ให้ผู้ใช้เลือกต าแหน่งในการจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ และตั้งช่ือไฟล์โปรแกรมที่จะบันทกึ เพ่ือจะน าไฟล์
โปรแกรมที่จัดเกบ็ไว้ไปใช้งานในภายหลัง นอกจากเทคนิคการจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์
ต่างๆ แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบของข้อความ หรือรูปได้อีกด้วย 
หากผู้ใช้ต้องการจัดเกบ็ข้อความ หรือรูปภาพให้ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าเอกสารเวบ็เพจ หรือเวบ็ไซต์ที่
ต้องการ จากน้ันให้ลากเมาส์โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ และลากเมาส์เลือกข้อความ  
หรือรูปภาพจนถึงต าแหน่งที่ต้องการแล้วให้ปล่อยเมาส์ จากน้ันให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาจะแสดงเมนู
ค าสั่งข้ึนมาให้ผู้ใช้เลือกที่ค าสั่งคัดลอก (Copy) จากน้ันให้ผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมที่จะน าข้อมูล 

ไปใช้งานเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ขวาเลือกค าสั่งวาง (Paste) จากน้ันให้ผู้ใช้ท าตามขั้นตอน 

การบันทึกข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจนจบเพียงเท่าน้ี ผู้ใช้กจ็ะได้ไฟล์ข้อมูลที่เกบ็ไว้ที่จะน าไป 

ใช้งานต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.19 การจัดเกบ็ไฟล์ต่างๆ ทางอนิเทอร์เนต็ 
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บริการประมวลผลแบบคลาวด์ 
การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นการให้บริการผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เนต็ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ โดยผู้ใช้เข้าไปใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์
แบบออนไลน์ ซ่ึงผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์กลางตั้ งอยู่ที่ใด หรือมีทรัพยากร 

มากน้อยแค่ไหน หรือผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับตัวพ้ืนฐานการท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน ซ่ึงการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะของการท างานของผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหน่ึงกับผู้ใช้ ซ่ึงผู้ให้บริการจะแบ่งปัน
ทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานน่ันเอง ตัวอย่างบริการคลาวด์คอมพิวติ้ งที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 
ระบบบริการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์โดยที่ผู้ใช้สามารถเกบ็วิดีโอไว้ได้ ซ่ึงผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ในการ
สร้างระบบวิดีโอออนไลน์ เช่น Youtube เป็นต้น 

 

ความหมายของคลาวดค์อมพิวต้ิง 

มีผู้ให้ความหมายของคลาวด์คอมพิวติ้ งไว้หลายความหมาย ซ่ึงพอสรุปได้ ดังน้ี  
 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นการประมวลผลบนเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ โดยจะเป็นการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารซ่ึงคลาวด์
คอมพิวติ้ งจะเป็นการประมวลผลและค านวณผ่านกลุ่มเมฆหรือเป็นการให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของผู้ให้บริการได้ซ่ึงเปรียบเทียบได้กับการให้บริการ 

ในรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเหมือนกบัระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือระบบจ่ายน า้ประปา  
ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องสร้างเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยตัวเอง เพียงแค่เช่ือมต่อสายไฟ 

เข้ากับมิเตอร์ก็สามารถใช้บริการกระแสไฟฟ้าได้ ปัจจุบันระบบคลาวด์จะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จัดหา การประมวลผล 
ค านวณ รวมถึงซอฟต์แวร์การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล ซ่ึงผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ
ต าแหน่งที่ตั้ งและการก าหนดค่าต่างๆ ของระบบที่ ให้บริการน้ัน จะเห็นได้ว่าระบบคลาวด์      
คอมพิวติ้ งมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจขององค์กรที่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา  

ตัวอย่างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เป็นที่รู้จัก เช่น ระบบบริการอีเมลฟรีต่างๆ  
เช่น Google Mail หรือ Yahoo Mail โดยผู้ใช้บริการสามารถเก็บอีเมลไว้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

ของผู้ให้บริการได้ ซ่ึงผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างระบบอเีมลน้ัน 
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ภาพที่ 7.20 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_applications.jpg  

 

องคป์ระกอบพื้ นฐานของคลาวดค์อมพิวต้ิง 

ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
คอมพิวติ้ งไว้ 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 

 

1. ไคลเอนต ์อาจจะเป็นบริษัทและผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ และ 

แหล่งเกบ็ข้อมูลซ่ึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลาที่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องซ้ือ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลน้ัน 

2. อินเทอรเ์น็ต เป็นระบบที่ใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยมี 
ปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดประสทิธภิาพของระบบคลาวด์ คือ ความเรว็และความน่าเช่ือถือของ
ผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบอนิเทอร์เนต็ และความสามารถของอนิเทอร์เนต็ที่ให้การส่งผ่านที่ปลอดภัย 
เช่ือถือได้ของข้อมูลและซอฟต์แวร์ 

3. ผู ้ใ ห้บ ริ ก า ร  เ ป็ นอง ค์กรที่ ใ ห้บ ริ ก า ร เ ช่ื อม ต่อร ะห ว่ า งคอมพิวเตอร์กับ  

อินเทอร์เน ็ต โดยที่ให้บริการเข้าถึงฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ และการจัดเกบ็ผู้ให้บริการเหล่าน้ี 

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น Google Drive Apps ให้บริการ 

การเข้าถึงฟรีมีบริการซอฟต์แวร์ที่ มีความสามารถคล้ายกับไมโครซอฟท์ เช่น MS-Word      

MS-Excel และ MS-PowerPoint เป็นต้น   
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ประเภทของคลาวดค์อมพิวต้ิง 

นาวิน คงรักษา (2557) ได้อธบิายเกี่ยวกบัประเภทของคลาวด์คอมพิวติ้ งไว้ 4 ประเภท ดังน้ี 

 

1. ไพรเวทคลาวด ์(Private cloud) เป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ งที่องค์กรสร้างขึ้ น  

ส าหรับใช้ภายในองค์กรเท่าน้ัน โดยเป็นการผสมผสานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่
ภายใต้การครอบครอง หรือควบคุมโดยตรงขององค์กรดังกล่าวเข้าด้วยกัน แล้วท าการจัดสรร 

หรือให้บริการทรัพยากร และบริการประมวลผลกลับไปยังองค์กรน้ันๆ ในรูปแบบของบริการ  

ต่างๆ ไพรเวทคลาวด์ยังเป็นแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

รูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร Private cloud เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเรียบง่ายกว่าคล่องตัวมากกว่า แขง็แกร่งและเป่ียมด้วยเสถียรภาพ  
ซ่ึงจะช่วยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนการให้บริการด้าน  

การใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 

2. พับบลิคคลาวด์ (Public Cloud)  เป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ งที่ เ ป็ นการ  

จัดสรรรูปแบบของบริการให้แก่สาธารณะชนผ่านแหล่งทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ผู้ให้บริการโดยมีลักษณะใกล้เคียงกบับริการเอาต์ซอร์สแต่จะต้องเป็น ทรัพยากรแบบออนดีมานด์ 
ที่ยืดหยุ่นรองรับการเข้าใช้ บริการผ่านการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านการเช่ือมโยง เครือข่าย 

อย่างกว้างขวาง และจัดหาในรูปแบบของบริการที่  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งาน 

ได้จากแหล่งทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศที่ รับรองการใช้งานร่วมกัน บริการที่ ว่า น้ี 

อาจจะมี ระบบความปลอดภัยมากน้อยแตกต่างกัน  ขึ้ นอ ยู่กับ ผู้ ให้บ ริการแต่ละราย  
และทรัพยากรบนพับบลิคคลาวด์น้ี อาจรองรับหรือไม่รองรับการผนวกรวมเข้ากับทรัพยากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศอื่ นๆ ภายในองค์กร เมื่ อมีการสร้าง  Private cloud องค์กรต่างๆ  
กจ็ะสามารถโอนค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษาและการจัดการไปสู่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซ่ึงจะช่วย
กระตุ้นการเติบโตและเพ่ิมความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

3. คอมมูนิ ต้ีคลาวด์ (Community Cloud)  เ ป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ งที่  
สร้างขึ้ นด้วยการผนวกรวมทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศจากกลุ่มสมาชิกที่เฉพาะเจาะจง
(ชุมชน) และจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศกลับไปยังกลุ่มสมาชิกดังกล่าวรูปแบบ  
ของบริการต่างๆ 

4. ไฮบริดคลาวด ์(Hybrid Cloud) เป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ งที่สร้างข้ึนด้วย 

การรวบรวมและ ผนวกรวมทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Private cloud ขององค์กรเข้ากับ
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการ และเน่ืองจากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าวมีการรวมเข้าด้วยกัน ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรออกไปในรูปแบบของบริการประมวลผล
ให้แก่องค์กร ดังน้ันไฮบริดคลาวด์จึงมีลักษณะเหมือนกับ  Private cloud ส าหรับผู้ใช้เจ้าของ
แอพพลิเคช่ันและส่วนงานธุรกจิต่างๆ  
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การบริการบนระบบคลาวดค์อมพิวต้ิง 

ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการระบบคลาวด์ผ่านเครือข่ายอินเทอ ร์เน็ตเป็นจ านวนมาก  
ซ่ึงจะพอสรุปการให้บริการต่างๆ ของระบบคลาวด์ได้ ดังน้ี 

 

1.  การใ ห้บ ริการซ อ ฟ ต์แวร์  (So f tware  a s  a  Serv i c e :  SaaS)  เ ป็นการ  

ให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และเปิดให้การบริการ
ทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ  แก่ ผู้ขอใช้บริการน้ัน เช่น Salefoce.com Google Apps Microsoft 

Dynamic CRM Office Live NETSuite Adobe เป็นต้น 

2. การให้บริการแพลตฟอร์ม  (Plat form as  a Service :  PaaS) เ ป็นการ  

ประมวลผลโดยมีระบบปฏิบัติการ และการสนับสนุนจากเวบ็แอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วย  เช่น 
Google AppEngine Foce.com Facebook F8 Platform Azure เป็นต้น 

3 .  การให้บริการโครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เ ป็น  

การให้บริการเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจ านวนมาก  

เช่น Amazon Google IBM  Microsoft เป็นต้น 

4. บริการระบบจัดเก็บขอ้มูล (Data Storage as a Service: dSaaS) ระบบการ 

จัดเกบ็ข้อมูลที่มีพ้ืนเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่จ ากดั ซ่ึงรองรับการสบืค้นและการจัดการข้อมูลข้ันสงู 
5. บริการร่วมรวมล าดบัความเช่ือมโยง (Composite Service: CaaS) เป็นส่วน 

ท าหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์ หรือจัดล าดับการเช่ือมโยงแบบ workflow ข้ามเครือข่าย รวมถึง 
การจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ 

 

ประโยชนข์องคลาวดค์อมพิวต้ิง  
คลาวด์คอมพิวติ้ งมีประโยชน์ ดังน้ี 

 

- ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ไม่ต้อง
เสียเวลาใน 

- การจัดซ้ือ ติดตั้ง หรือดูแล ไม่ต้องมีการวางแผน ไม่ต้องจัดการด้านการลงทุนหรือการ
ดูแลทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร  

ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียงบประมาณเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เพียงแค่ขอรับ
บริการตามที่ตนเองต้องการเทา่น้ัน 

- มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน ผู้ใช้จะเสียค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานเท่าน้ัน ใช้มากจ่าย
มาก ใช้น้อยจ่ายน้อย นักพัฒนาโปรแกรมจะท างานง่ายขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมของการท างานจะ
น าไปไว้บนระบบคลาวด์ทั้ งหมด นักพัฒนาเพียงแค่เช่ือมโยงระบบเครือข่ายเข้าไปขอใช้
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สภาพแวดล้อมในการพัฒนา พอพัฒนาเสร็จกน็ าฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์น้ันๆ ไปไว้ในคลาวด์ 
เมื่อต้องการใช้งานจริงกใ็ห้ผู้ใช้เช่ือมต่อเข้าไปใช้ในระบบคลาวด์ได้ทนัท ี

 

ตวัอย่างการใชง้านกูเกิลด็อก 

ในที่น้ีขอกล่าวถึงตัวอย่างของการใช้งานกูเกิลดอ็ก (Google Docs) ซ่ึงเป็นชุดซอฟต์แวร์ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

กูเกิลดอ็ก เป็นชุดซอฟต์แวร์ออฟฟิศออนไลน์ของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ ซ่ึงจะท าให้
บริษัทหรือผู้ใช้บริการสามารถท างานร่วมกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้สร้างเอกสารและ  

ใช้เอกสารร่วมกับ ผู้อื่ นได้ ซ่ึงผู้ใช้สามารถใช้งานและเข้าถึงเอกสารได้ผ่านทางเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ โดยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกส็ามารถใช้งานกูเกลิดอ็กได้ ซ่ึงการสมัครเข้าใช้งาน มีดังน้ี 

ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเพ่ือขอรับบัญชีรายช่ือในการเข้าใช้งานระบบ ซ่ึงสามารถสมัคร  

ขอใช้งานได้ฟรี เพียงแค่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอเีมลของ Gmail กส็ามารถเข้าไปสมัครใช้บริการได้ทนัที 
การสร้างเอกสาร ผู้ใช้ลงช่ือเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ Google.com แล้วคลิกเลือกเมนู 

ไดรฟ์ ทางมุมขวาบนของหน้าต่าง จากน้ันคลิกปุ่มเมนูสร้าง แล้วคลิกเลือกเอกสาร หรือประเภท
ของงานที่ต้องการสร้าง แล้วเร่ิมพิมพ์เอกสาร โดยผู้ใช้สามารถใช้เคร่ืองมือตามแถบเคร่ืองมือ
ด้านบนได้ จากน้ัน ท าการตั้งช่ือเอกสาร แล้วคลิกที่ด้านบนซ้ายมือ เมื่อสร้างเอกสารเสรจ็แล้วให้
ท าการปิดหน้าต่างเอกสารโดยเอกสารจะท าการบันทกึเองโดยอตัโนมัติ 

การแบ่งปันเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันเอกสารที่สร้างให้กับบุคคลอื่นได้ เพียงแค่
ก าหนดสิทธิให้เข้าถึงเอกสารหรือแก้ไขเอกสารได้ โดยคลิกเปิดเอกสารที่ต้องการแบ่งปันให้ 

บุคคลอื่น จากน้ันคลิกปุ่มแชร์ทางด้านขวาบนของหน้าต่าง แล้วพิมพ์อีเมลของบุคคลที่ต้องการ
แบ่งปันให้ใช้เอกสารร่วมกัน จากน้ันคลิกกล่องข้อความทางด้านขวา โดยเลือกก าหนดสิทธิ 
ในการเข้าใช้งานเอกสาร แล้วคลิกปุ่มส่ง จากน้ันเอกสารดังกล่าวกจ็ะถูกแชร์ทนัที 
 

เว็บไซตศู์นยร์วม 

 ในสังคมยุคดิจิทลัเป็นยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงส าคัญในหลายๆ มิติที่ส่งผลท าให้เกิด
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ามาท างานใน
พ้ืนที่สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่างๆ  
ได้ทั่วโลก (พรชัย จันทรศุภแสง, 2546) ปัจจุบันการเข้าไปใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

จะมีเวบ็ไซต์ที่ให้บริการทุกคนตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ทั้งน้ีจะมีเวบ็ไซต์จ านวนมากทั่วโลกที่เปิด
ให้บริการในยุคสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยที่สามารถจ าแนกประเภทเวบ็ไซต์ในปัจจุบันได้เป็น 
14 ประเภท ซ่ึงในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างเวบ็ไซต์สุดฮิตทั่วโลกทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
มาพอสงัเขปโดยจะแสดงรายละเอยีดตามตารางด้านล่าง ดังน้ี 
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ตารางที ่7.4 เวบ็ไซต์เคร่ืองมือค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.sanook.com สนุกดอทคอม 

www.siamguru.com สยามกูรู 

www.th.cuil.pt  คูล 

www.google.com  กูเกลิเสร์ิชเอนจิน  

www.yahoo.com ยาฮู 
www.msn.com    เอม็เอสเอน็ 

www.aol.com เอโอแอล 

www.ask.com อาสก ์  

www.altavista.com แอลตาวิสตา 
www.hotbot.com ฮอตบอต 

www.lycos.com ไลคอส  

www.baidu.com ไป่ตู้ 
www.yandex.com ยานเดกซ์ 

www.search.com เสร์ิช  

www.mamma.com ม่ะมา๊  

 

นอกจากเคร่ืองมือค้นหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการค้นหาข้อมูลจากบลอ็กต่างประเทศ 
เช่น www.blogdigger.com/index.html และwww.ysearchblog.com เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการ
ค้นหาจากเวบ็ไซต์ที่แนะน าการใช้บลอ็กในประเทศไทยอกีด้วย เช่น www.keng.com เป็นต้น   
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5_%28%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://www.blogdigger.com/index.html
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ตารางที ่7.5 เวบ็ไซต์ให้ค าแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.it-guides.com/lesson/search_engine_ 

01.html    
ไอทไีกด์ 

www.thaimisc.com/index2       สารพันความรู้ไอทแีละบริการสร้างเวบ็ไซต์ 

www.icthousekeeper.in.th ดาวน์โหลดโปรแกรมสกัดเว็บไซต์ที่ ไม่
เหมาะสม 

www.siamdev.com สยามพัฒนาสารพันสาระความรู้ไอที 
www.pawoot.com, www.siamdev.com, 

www.sanambin.com, www.ruen.com, 

www.tosdn.com และ 
www.netthailand.com/eduindex.html 

เวบ็แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์ 

www.it-guides.com   เวบ็แนะน าการใช้ไอที 
www.thaiadmin.org เวบ็กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย 

www.drkanchit.com/ict_education/index.html  เวบ็บทความไอซีทขีอง ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

www.moodle.org    เว็บให้บริการครูอาจารย์สร้างเว็บไซต์
ในการสอนนักเรียน 

 

http://www.siamdev.com/
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ตารางที ่7.6 เวบ็ไซต์เกี่ยวกับการศึกษา 
 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.moe.go.th กระทรวงศึกษาธกิาร 

www.bic.moe.go.th สารพันความรู้ส านักสัมพันธ์ต่างประเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร แนะน า
ทุนการศึกษา และการฝึกอบรม ฯลฯ   

www.nfe.go.th ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย  

www.gnfe.net เวบ็ศูนย์รวมของ กศน. 
www.moc.moe.go.th ศูนย์ปฏบัิติการสารสนเทศ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

www.moe.go.th/idea  สถาบันพัฒนาครูผู้บริหารและคณาจารย์        
ทางการศึกษา 

www.etvthai.tv สถานีวิทยุโทรทศัน์ ETV ทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 

www.sema.go.th อนิเทอร์เนต็สร้างสรรค์และความปลอดภัย 

ส าหรับเยาวชน 

www.obec.go.th ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

www.mis.moe.go.th175   ค้นหาเว็บเพจเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถาบันการศึกษา 

www2.obec.go.th/schoollink/links.php?action=s-

earch 

ค้นหาเวบ็เพจสถานการศึกษาสงักดั สพฐ. 

www.gpa.moe.go.th ศูนย์จีพีเอของ สพฐ. 
www2.obec.go.th/obecstuden มุมนักเรียน 

www.onec.go.th ส านักงานสภาการศึกษาและสารพันบทความ
งานวิจัยการศึกษา 

www.mua.go.th ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

นอกจากเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

ยั งมี เว็บ ไซต์ แสดงรายละเอี ยด ข้อ มู ลของสถาน ศึกษาดี เด่ น  เช่น  www.mwit.ac.th/index, 

www3.assumption.ac.th และ www.dek-d.com เป็นต้น นอกจากน้ียังมีเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน

http://www.moe.go.th/idea/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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การศึกษาของต่างประเทศอีกด้วย เช่น www.education.vic.gov.au/default.htm, www.curriculum.edu.au, 

และ www.dfes.gov.uk เป็นต้น 

 

ตารางที ่7.7 เวบ็ไซต์ระบบการเรียนการสอนทางไกล (E-learning) 
 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.dei.ac.th/index สถาบันการศึกษาทางไกล กศน. 
www.elearning.nectec.or.th  เนคเทค อเีลิร์นนิ่ง 
www.ocsc.chulaonline.net/main/MainCourse.asp จุฬา ออนไลน์ 

www.e-learning.sg.or.th อเีลิร์นนิ่ง การเรียนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
www.e-learning.tu.ac.th อเีลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

www.e-learning.mfu.ac.th แม่ฟ้าหลวง อเีลิร์นนิ่ง 
www.stou.ac.th/elearning/home          STOU อเีลิร์นนิ่ง มสธ. 
www.longlivetheking.kpmax.com  อเีลิร์นนิ่ง /CAI เศรษฐกจิพอเพียง 
www.unitar.org       สถาบันฝึกอบรมด้านการค้าของสหประชาชาติ 
www.teachingall.com             เวบ็เพจเรียนรู้ของประเทศองักฤษ 

 

ตารางที ่7.8 เวบ็ไซต์อ่านหนังสอืบนอนิเทอร์เนต็ (E-Book) 
 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.pub-law.net/ebook/ebook_ main.html Download อบุีค๊กฎหมาย 

www.ilovelibrary.com Download อบุีค๊ 

 

นอกจากเวบ็ไซต์ในการอ่านหนังสือบนอินเทอร์เนต็ในประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือของต่างประเทศอีกด้วย เช่น www.storiesfromtheweb.org,  
www.star fa l l .com,  www.magickeys.com/books,  www.ukchl id renbooks.co .uk ,   

www.bbc.co.uk/schools, www.primaryresources.co.uk/english/englishbooks.htm เป็นต้น  

http://www.dfes.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/schools
http://www.primaryresources.co.uk/english/englishbooks.htm
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ตารางที ่7.9 เวบ็ไซต์เกี่ยวกับเดก็ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัว 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.childprotection.or.th มูลนิธคุ้ิมครองเดก็ 

www.dpf.or.th มูลนิธดิวงประทปี 

www.fcdchild.com มูลนิธิส าหรับการพัฒนาเดก็ 

www.pavena.thai.com มูลนิธปิวีณา หงสกุล เพ่ือเดก็และสตรี 

www.move.to/cwrp เครือข่ายคุ้มครองสทิธิเดก็และสตรี CWRP 

www.thaiwomen.net/thaiindex.htm    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรี   

www.fopdev.org   มูลนิธพัิฒนางานผู้สูงอายุ  
www.amst.or.th ชมรมชายหญิงวัยทองแห่งประเทศไทย 

www.aging.go.th ศูนย์สมเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพ่ือผู้สงูอายุ 

www.cdpt.or.th สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

www.ocrdp.dopw.go.th ส านักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ 

www.tab.or.th สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

www.childdept.com โคร งการฐาน ข้อ มูลสารสนเทศ  เ ร่ื อ ง  
"เด็กเยาวชนและครอบครัว"  

www.familynetwork.or.th  มูลนิธเิครือข่ายครอบครัว  
www.curriculum.edu.au  เวบ็ไซต์เสนอวิธีส่งเสริมพฤติกรรมเดก็นักเรียน 

 

นอกจากเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวในประเทศไทย 

ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี เว็บไซต์ให้ค าแนะน าในการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธ ี  
และเวบ็ไซต์แนะน าวิธกีารตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เนต็ของบุตรหลานแก่ผู้ปกครองอีกด้วย เช่น 

www.iqeqdekthai.com,  www.thaiparents.net,  และ www.thaisafenet.org/home เป็นต้น 

http://www.thaiwomen.net/thaiindex.htm%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.thaiwomen.net/thaiindex.htm%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตารางที ่7.10 เวบ็ไซต์เกี่ยวกบักฎหมาย 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.lawreform.go.th คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย  
www.krisdika.go.th    ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
www.concourt.or.th ศาลรัฐธรรมนูญ 

www.admincourt.go.th   ศาลปกครอง 
www.oja.go.th ส านักงานศาลยุติธรรม 

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

www.chula.ac.th/college/law คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

www.law.tua.ac.th  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

www.ru.ac.th/law1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
www.fpps.or.th   สถาบันนโยบายศึกษา (IPPS) 

www.winyuchon.co.th   ส านักพิมพ์วิญญูชน 

www.nitiban.com ส านักพิมพ์นิติบรรณการ 

 

นอกจากเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีเวบ็ไซต์ 
ที่เกี่ยวกบักฎหมายของต่างประเทศอกีด้วย เช่น www.lawcrawler.com, ww.legifrance.gouv.fr, 

www.OffentlichesRecht.de, www.vlib.org/Law.html และ www.europa.eu.int เป็นต้น 

 

ตารางที ่7.11 เวบ็ไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

 

เว็บไซต ์  ตวัอย่าง 

www.skyscanner.net  เวบ็แนะน าสายการบิน 

www.weather.com เวบ็แนะน าตรวจสอบอากาศทั่วโลก 

www.findsounds.com  เวบ็ค้นหาข้อมูลเสียง 
www.panyathai.or.th      คลังปัญญาไทย 

www.sat.or.th    การกฬีาแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

http://www.panyathai.or.th/%20%20%20%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ตารางที ่7.12 เวบ็ไซต์เกี่ยวกบัความปลอดภัย 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.m-society.go.th กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

www.pantip.com    เวบ็เกี่ยวกบัสารพันต่างๆ 

www.wikipedia.com    เวบ็สารานุกรม online มีหลายภาษา  
ซ่ึงสามารถเขียนบทความโดยผู้ใช้ 

www.google.com    เวบ็ค้นหาข้อมูลได้ทั่วโลก 

www.disaster.go.th            กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

www.safety.thaigov.net    คณะกรรมการป้องกนัอุบัติภัยแห่งชาติ 
www.pwd.go.th    กรมโยธาธกิาร 

www.bma.go.th กรุงเทพมหานคร 

www.krisdika.go.th   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
www.molsw.go.th   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม 

www.molsw.go.th/03.htm ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ  

สวัสดิการสังคม 

www.molsw.go.th/main.htm   ส านักงานประกนัสงัคม 

www.thaigia.com    แนะน าบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ โครงการ
และกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร 

www.airportthai.or.th การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. 
www.tmn.co.th บริษัทไทยเดินเรือทะเล  จ ากดั หรือ บทด. 
www.bmta.motc.go.th  องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. 
 

นอกจากเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกบัหน่วยงานความปลอดภัยในประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยัง
มีเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย เช่น www.tisi.go.th, www.cdc.gov, 
www.cdc.gov/niosh, www.iso.ch/index.html, www.skyenet.net, และ www.tpminc.on.ca เป็นต้น 

http://www.m-society.go.th/
http://www.airportthai.or.th/
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ตารางที ่7.13 เวบ็ไซต์เกี่ยวกบัสขุภาพ 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.thaihealth.or.th สสส.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ    

www.hpp-hia.or.th/index.html เสนอรายงานวิจัยสาธารณสขุ 

www.thainhf.org/ThaiNHF/index.asp มูลนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ   
www.c4health.org   โครงการการสื่อสารเพ่ือสขุภาพ     
www.hsro.or.th/demo/home.html ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ    
www.healthway.wa.gov.au  สสสของออสเตรเลียที่ เมืองเพิร์ท 

www.vichealth.vic.gov.au     สสสของออสเตรเลียที่รัฐวิกทอเรีย 

 

ตารางที ่7.14 เวบ็ไซต์เกี่ยวกบัส่วนราชการ 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.mod.go.th/organization/secretary ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม 

www.schq.mi.th กองบัญชาการทหารสงูสดุ 

www.cgd.mof.go.th   กรมบัญชีกลาง  
www.rd.go.th กรมสรรพากร    
www.aseansec.org กรมอาเซียน 

www.mfa.go.th กรมการกงสลุ 

www.mots.go.th   ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงการทอ่งเที่ยวและ
กฬีา  

www.dsdw.go.th กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

www.women-family.go.th ส านักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

http://www.hsro.or.th/demo/home.html%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://www.cgd.mof.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.mots.go.th/
http://www.women-family.go.th/
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ตารางที ่7.14 (ต่อ) 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.rid.go.th กรมชลประทาน 

www.fisheries.go.th กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
www.ocmlt.go.th ส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร

ทางบก  
www.dlt.motc.go.th กรมการขนส่งทางบก 

www.oepp.go.th ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

www.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ 

www.ict.go.th/home ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

www.dedp.go.th กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

www.dft.go.th กรมการค้าต่างประเทศ 

www.ipthailand.org/indext.html กรมทรัพย์สนิทางปัญญา  
www.dola.go.th กรมการปกครอง  
www.oncb.go.th ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด   
www.labour.go.th กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

www.culture.go.th ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
www.tistr.or.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 

www.moe.go.th ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

www.cdcnet.moph.go.th กรมควบคุมโรคติดต่อ 

www.industry.go.th  กระทรวงอุตสาหกรรม   
 

http://www.rid.go.th/
http://www.fisheries.go.th/
http://www.ocmlt.go.th/
http://www.ict.go.th/home
http://www.dola.go.th/
http://www.labour.go.th/
http://www.culture.go.th/
http://www.cdcnet.moph.go.th/
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ตารางที ่7.15 เวบ็ไซต์ให้บริการฟรีอเีมล (Free E-Mail) 
 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.hotmail.com ฮอทเมล 

www.gmail.com จีเมล 

www.yahoo.com ยาฮูเมล 

www.thaimail.com ไทยเมล 

 

ตารางที ่7.16 เวบ็ไซต์ที่ให้บริการโซเชียลมีเดีย 

 

เว็บไซต ์ ตวัอย่าง 

www.facebook.com เฟสบุก๊ เมเนเจอร์  (Facebook Messenger) 
www.apple.com ฟายมายเฟรน (Find My Friends) 
www.facebbook.com เฟสบุก๊ (Facebook) 
www.twitter.com ทวิตเตอร์ (Twitter) 
www.skype.com สไกป์ (Skype) 
www.wechat.com วีแชท (WeChat) 

www.viber.com ไวเบอร์ (Viber) 
www.pinterest.en.softonic.com ปร๊ินเทอเรส (Pinterest) 
www.skype.com สไกป์บนไอแพด (Skype for iPad) 
www.tango.me แทงโก้ (Tango) 
www.line.me/th  ไลน์ (Line) 
www.whatsapp.com/download/?l=th วอ็ทซแอป (WhatsApp)  
www.plus.google.com/photos?hl=th กูเกลิพลัส (Google+) 
www.instagram.com อนิสตาแกรม (Instagram) 
 

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-ipad/
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 โดยทั่วไปน้ัน แอปพลิเคช่ันเหล่าน้ีจะมีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น แชทออนไลน์  
เล่นเกมออนไลน์ โทรศัพท์ฟรี และเล่นเว็บแคม เป็นต้น ซ่ึงบริการต่างๆ เหล่าน้ีจะท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั้งข้อความ เสียง และวิดีโอ ทั้งน้ีการติดต่อสื่อสาร
อาจจะเป็นการสนทนากันแบบตัวต่อตัว หรือประชุมสายพร้อมกันหลายคนผ่านอินเทอร์เน็ตได้  

ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่มีอินเทอร์เนต็ใช้งานอยู่แล้ว อีกทั้งแอปพลิเคช่ันต่างๆ 
เหล่าน้ีจะเหมาะส าหรับคนชอบแชทอย่างมาก นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
แอปพลิเคช่ันยังมีฟิเจอร์เสริมเพ่ิมเข้ามาอีกมากมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถสร้างกระดานส่วนตัว
ขึ้ นมาแล้วก็น าเร่ืองราว หรือรูปภาพที่ น่ าสนใจโพสต์ไว้ที่ กระดานส่วนตัวเพ่ือน าเสนอ 

แล้วยังใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านอินเทอร์เนต็ด้วยข้อความ เสียง และภาพจากกล้อง ซ่ึงเป็น  

การสื่อสารกนัแบบออนไลน์และยังเป็นแอปพลิเคช่ันที่ใช้งานได้ง่ายอกีด้วย 

 

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลทางอินเทอรเ์นต็เบื้ องตน้ 

 ในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรได้น าอินเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้งานในการด าเนินการต่างๆ 
ภายในองค์กร โดยจะน าเครือข่ายอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตมาเช่ือมโยงใช้งานภายใต้  

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เพ่ือการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย  
อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายที่ ให้บริการสาธารณะที่ ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการ 

ได้ตลอดเวลา จึงท าให้เกิดช่องโหว่ในบริการข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง  
ซ่ึงในยุคข้อมูลสารสนเทศจะมีผู้ไม่หวังดี หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า แฮกเกอร์ อาศัยช่องโหว่ 

ของระบบ รวมทั้งช่องโหว่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือเวบ็เบราว์เซอร์เข้าไปท าลายระบบ 
หรือท าลายข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียกับระบบ และข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมหาศาลซ่ึงถือว่าเป็นภัยคุกคาม หรือการก่อการร้ายบนโลกไซเบอร์อีกรูปแบบหน่ึง ที่เป็น 

การก่อการร้ายผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ต่อองค์กร ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ให้ความส าคัญอย่างย่ิงในเร่ืองการป้องกัน และการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ และข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยจะมีการติดตั้งระบบรักษา  

ความปลอดภัยที่ มีมาตรฐานค่อนข้างสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีระบบตรวจสอบการรับส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่าย และการเข้ารหัส เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และมีการติดตั้งระบบ
ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซ่ึงเป็นระบบตรวจสอบการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ซ่ึงจะเป็นการเฝ้าระวัง และ
แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายโดยจะท าให้ทราบได้ว่ามีผู้ใช้คนใดเข้ามาในระบบ อีกทั้งยังป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอกีด้วย 
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บทสรุป 

อินเทอร์เน็ต เป็นครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ เกิดจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ย่อยๆ จ านวนมากเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยการสื่อสารในการรับส่ง 

ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน ซ่ึงใช้โพรโตคอล  

แบบทีซีพี/ไอพี ในการสื่อสารในการรับ ส่งข้อมูลข่าวสารกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ที่ ต่างประเภทกัน ด้วยเหตุ น้ี เองจึงท าให้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ สามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัได้ทั่วโลก 

นอกจากน้ันอินเทอร์เนต็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูลข่าวสารไว้จ านวน
มหาศาล ซ่ึงเปรียบเสมือนกับเป็นห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ผู้ใช้สามารถ 

ค้นดูข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่มากมาย และทันสมัย หรือใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงบริการ
ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็มีอยู่มากมายหลายบริการ ได้แก่ บริการเวิลด์ไวด์เวบ็ บริการเวบ็
เบราว์เซอร์ บริการอีเมล บริการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ต่างๆ บริการการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล 
บริการเทลเนต บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ การรับชมและเผยแพร่ไฟล์วิดีโอ บริการทีวี
ออนไลน์ และบริการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นต้น ซ่ึงบริการต่างๆ 
เหล่าน้ีจะท าให้เราได้ใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้อย่างเตม็ที ดังน้ัน
การใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตจึงข้ึนอยู่กับผู้ใช้บริการในแต่ละคนที่จะเลือกน าไปใช้งานให้
เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่านับวันอินเทอร์เนต็จะย่ิงเขามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสั่งซ้ือของทางเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ การดูหนังออนไลน์ การฟังเพลงออนไลน์ หรือ
แม้แต่การสนทนากันกใ็ช้อินเทอร์เนต็ได้ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ให้มีชีวิตที่เป็นสขุมีความสะดวกสบาย และรวดเรว็ขึ้นนั่นเอง 
 

ค าถามทบทวน 

1. เวบ็ไซต์และเวบ็เพจ มีความแตกต่างกนัอย่างไรบ้าง จงอธบิาย 

2. บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์ ท า งอิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต ที่ นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น มี อ ะ ไ ร บ้ า ง         
จงยกอย่างมา 4 บริการ 

3. เวบ็เบราว์เซอร์ คืออะไร ให้นักศึกษายกตัวอย่างมา 3 โปรแกรม 

4. ISP มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกบัการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็อย่างไรบ้าง จงอธบิาย 

5. วิธกีารเช่ือมต่อกบัอนิเทอร์เนต็มีกี่วิธ ีอะไรบ้าง จงอธบิายแต่ละวิธี 
6. เคร่ืองมือในการสบืค้นข้อมูล รวมถึงเทคนิคการสบืค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ และเทคนิคการ  

 จัดเกบ็ข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็มีอะไรบ้าง จงอธบิาย  
7. การประยุกต์ใช้งานทางอนิเทอร์เนต็มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 5 ด้าน 
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8. เพราะเหตุใดจึงน าเอาระบบ Domain Name Server มาอ้างอิงช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อยู่บน 

 อนิเทอร์เนต็ จงอธบิาย 

9. ทา่นคิดว่าการน าระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ 

 หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

1 0 .  อภิปราย เกี่ ย วกับบ ริก ารออนไล น์ทา งอิน เทอ ร์ เน็ต มีปร ะ โยช น์ ต่อการ ใ ช้ ใ น   

 ชีวิตป ร ะ จ า วั น อย่างไร 

11. อภิปรายเกี่ยวกบัอนิเทอร์เนต็ และต้นก าเนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
12. อภิปรายบริการสื่อสารบนสงัคมออนไลน์ต่างๆ 

13. ให้ท่านค้นหา Case Study  ที่ เกี่ ยวกับอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์  มาคนละ 
1 กรณีศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

14. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เนต็และบริการออนไลน์ และเขียน
สรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้ง
น าบทสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

 



บทท่ี 8 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละโซเชียลมีเดีย 

 

ในสังคมดิจิทัลมีการท าธุรกรรมซ้ือขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น 
พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย กันอย่างกว้างขวาง ซ่ึงในปัจจุบันได้น าอนิเทอร์เนต็มาใช้
ในองค์กรเชิงพาณิชย์มากขึ้ น ซ่ึงได้รับความนิยมและก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะการน ามาใช้ในการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่เรา
รู้จักกันในช่ือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงใช้โซเชียลมีเดีย ในการ
ด าเนินงานในการติดต่อสื่อสารแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงองค์กรต่างๆ 
จะสร้างระบบฐานข้อมูลสินค้าขนาดใหญ่เช่ือมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เนต็ซ่ึงจะมีความสะดวก 
และรวดเรว็มากขึ้น 

 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์

แนวโน้มการท าธุรกิจด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  
ซ่ึงจะท าให้การค้าขายและการด าเนินธุรกิจของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามเปล่ียนแปลงตัวเองให้ก้าวทนัโลกยุคเทคโนโลยีในการท าธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ด้วยเช่นกนั 

 

ความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิ ร์ซ (E-Commerce) จะหมายถึง การท าธุรกิจ 

และธุรกรรมทุกรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเลก็ทรอนิกส์ ในปัจจุบันได้ม ี   
การท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต็อย่างแพร่หลาย  
ซ่ึงการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์สามารถท าผ่านสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เล็ต ในการซ้ือขายสินค้า
ออนไลน์ การโอนเงินช าระค่าบริการสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์ การจองตั๋วเคร่ืองบินและช าระเงินจาก
บัญชีอัตโนมัติ เป็นต้น ในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ และกฎหมายลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงมีกฎหมายการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เข้ามาให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการเงินด้วย (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
https://th.wikipedia.org/wiki/การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส#์cite_note-1) 

 

 



 - 182 - 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 ระบบการซ้ือขายแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

วิวฒันาการของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 ย้อนไปหลายสิบปีก่อนได้มีแนวคิดที่จะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางธุรกิจ โดยที่น ามาใช้
จัดการกับข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ใบสั่งซ้ือ ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ยอดสตอ็คสินค้า และข้อมูล
อื่นๆ ที่จะถูกจัดเกบ็ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงจัดเกบ็ข้อมูลการค้าของผู้ขายไว้ เมื่อมีการ
ติดต่อกับบริษัทจากภายนอกกจ็ะเป็นการขายของให้ลูกค้า หรือสั่งซ้ือของจากตัวแทนจ าหน่าย
ต่างๆ ซ่ึงยังใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสารจากข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ส าหรับ
ออกเป็นหลักฐานบนกระดาษก่อนที่จะจัดส่งด้วยพนักงานรับส่งเอกสาร ส่งไปรษณีย์ หรือแฟกซ์
ไปตามที่อยู่ของคู่ค้าอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงกระบวนการท างานดังกล่าวท าให้เสียเวลาในการด าเนินงาน
ทางธุรกจิมากพอสมควร 

 ต่อมาได้มีแนวคิดการด าเนินการธุรกิจการซ้ือ หรือการขายสินค้าบนระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยที่ผู้ซ้ือสามารถท าธุรกรรมได้บนระบบอนิเทอร์เนต็ ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการเลือกชม ซ้ือสินค้า 
ค านวณเงินที่ ต้องช าระ ซ่ึงสามารถช าระเงินได้ทั้ งผ่านบัตรเครดิต โอนเงินโดยอัตโนมัติ  
และในส่วนผู้ขายเองสามารถน าเสนอสินค้า ประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมช่ัน ตรวจสอบวงเงินบัตร
เครดิตของลูกค้า หรือรับการช าระเงิน จัดการกับสินค้าทั้งหมดได้เหมือนกับมีร้านค้าจริง  
ซ่ึงในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม ลด แก้ไขรายการสนิค้าในร้าน รวมไปถึงการประสานงาน
ไปยังผู้จัดส่งสินค้าได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จบน
ระบบอินเทอร์เนต็ได้ ซ่ึงผู้ซ้ือและผู้ขายไม่ต้องเดินทางไปพบกัน ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ววิวัฒนาการของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค ดังน้ี  (วิโรจ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 

2558)  

 

1. ยุคการแลกเปลีย่นขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส ์(Electronics Data Interchange: EDI) 

การแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นยุคที่ เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ควบคุมใน  

การแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยที่
น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าทั้งสองฝ่ายมาเช่ือมโยงกันเพ่ือท าการแลกเปล่ียนเอกสารกันทาง

ผูซ้ื้อ ผู้ขาย ช่องทางจ าหนา่ยทางอิเล็กทรอนิกส ์
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อเิลก็ทรอนิกส์โดยตรง ซ่ึงคอมพิวเตอร์ของฝ่ายหน่ึงจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ต้องพิมพ์ลงกระดาษ
น้ันไปให้คอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายหน่ึงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะ หรือส่งผ่านข้อมูลทางสายโทรศัพท์ที่ช่วยเพ่ิมความเรว็ในการ
ด าเนินงานได้มากขึ้น แต่กมี็ข้อเสียเช่นกนัคือ ไม่มีเอกสารที่อยู่บนกระดาษใช้เป็นหลักฐานให้คู่ค้า
เซน็ช่ือก ากับแบบเดิม นอกจากน้ีโปรแกรมที่จัดการกับข้อมูลของแต่ละฝ่ายกยั็งเป็นโปรแกรมคน
ละชนิดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้   

แม้ต่อมาปัญหานี้ จะได้รับการแก้ไขโดยมีการเข้ารหัสพิเศษก่อนจะส่งข้อมูล ส าหรับยืนยัน
ได้ว่าผู้เข้ารหัสมาน้ันคือฝ่ายที่เป็นคู่ค้าเอง ซ่ึงไม่ใช่คนอื่น ที่จะท าปลอมหรือจะมาอ้างในภายหลัง
ว่าตนเองไม่ได้กระท า ซ่ึงวิธกีารเข้ารหัสลับเฉพาะจะรู้กันเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน และในส่วน
ปัญหาที่โปรแกรมต่างชนิดกันไม่สามารถใช้งานในรูปแบบเดียวกันได้น้ัน ได้มีการวางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนัให้เป็นมาตรฐานขึ้นนั่นเอง ถึงแม้ปัญหา
น้ีจะได้รับการแก้ไขจากการสังเกตได้ให้ความคิดเห็นว่าการน าระบบ การแลกเปล่ียนข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้น้ัน ยังได้รับความนิยมน้อย เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการวางระบบ หรือการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะในการที่จะให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละฝ่ายของคู่ค้าสามารถ
รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีฝ่ายของคู่ค้าเพ่ิมมากขึ้ น กจ็ะเกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน จึงท าให้ใช้กันเฉพาะในวงธุรกจิ หรืออุตสาหกรรมและการค้าเฉพาะด้านที่มี
คู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่ฝ่ายเท่าน้ัน ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ การจัดส่งสินค้า และน าเข้าหรือ
ส่งออกผ่านศุลกากร การเงินและการธนาคาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 การน าเอาระบบ EDI มาใช้งาน 

 

 

ก่อนใช ้EDI 

หลงัใช ้EDI 
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2. ยุคพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์

ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ (2558) พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นยุคที่มีการเ ช่ือมต่อ 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส่วนของคู่ค้าสามารถใช้การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เป็นช่องทาง
ระบายสินค้าขายปลีกได้โดยไม่ต้องจ้างพนักงาน ข้อดีอีกประการหน่ึงคือเป็นการลดการกัดตุน
สนิค้าคงคลังไว้ ซ่ึงร้านค้าแบบเดิมจะต้องคอยเติมสินค้าคงคลังเป็นระยะส าหรับให้เตม็คลังสินค้า 
โดยที่การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์จะไม่มีการจัดเกบ็สินค้าคงคลังและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะจัดส่งไป
ยังผู้ซ้ือโดยตรง จะเหน็ได้ว่าการพณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์จะมาแทนที่ธุรกิจซ้ือขายรูปแบบเดิมที่ต้อง
ไปซ้ือจากร้านขายเท่าน้ัน ซ่ึงผู้ขายเพียงแค่เปิดให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ สามารถรับค า
สั่งซ้ือ รวมไปถึงการรับช าระเงินในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยที่ ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
(Browser) เพ่ือเรียกดูข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็กด็ าเนินการค้าได้ ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่าย 

ที่ถูกลงหากเทียบกับสมัยก่อน นอกจากน้ียังท าให้ต้นทุนต่างๆที่ด าเนินการธุรกิจน้ันซ่ึงแต่เดิมมี
ต้นทุนที่สงูกลับถูกลงตามไปด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 8.3 เวบ็บราวเซอร์ หรือโปรแกรมส าหรับเรียกดูข้อมูลผ่านอนิเทอร์เนต็ 

ที่มา: https://th.aliexpress.com/ 
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ขอ้ดีและขอ้เสียของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล (2548) พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสม์ีทั้งข้อดีและข้อเสยี ทั้งต่อผู้ ซ้ื อ  
และผู้ประกอบธุรกจิ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

1. ขอ้ดี 
1.1 เปิดขายสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา โดยที่สามารถเปิดด าเนินการได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1.2 สามารถด าเนินการค้าขายได้อย่างรวดเรว็และทั่วโลก 

1.3 ใช้ต้นทุนในการลงทุนต ่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย
สนิค้า ซ่ึงท าให้ต้นทุนสนิค้าต ่าลง รวมถึงมียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน  

1.4 ไม่ต้องเสียค่าเดินทางในระหว่างการด าเนินการ รวมถึงสามารถท าธุรกรรม
ทางธุรกจิที่บ้านได้ ท าให้การเดินทางน้อยลง 

1.5 ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมไปถึงง่ายต่อการประชาสัมพันธ ์
และสามารถประชาสมัพันธใ์นคร้ังเดียวไปได้ทั่วโลก 

1.6  สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ง่าย รวมถึงสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเรว็ 

1.7 ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาส าหรับผู้ซ้ือและผู้ขาย  ซ่ึงได้รับความสะดวก  
รวมไปถึงประหยัดเวลาและค่าเดินทางไปยังร้านค้าโดยตรง 

1.8 ไม่จ าเป็นต้องเปิดเป็นร้านขายสินค้าจริงๆ  สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด 
และท าธุรกจิระหว่างคู่ค้าด้วยกนัได้ง่ายและรวดเรว็ขึ้น 

 

2. ขอ้เสีย 

2.1 ลูกค้าไม่สามารถทดลองสนิค้าได้ และไม่สามารถรับสนิค้าได้ทนัที  
2.2 ต้องมีระบบเฝ้าระวังและระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบที่ มี

ประสทิธภิาพ 

2.3 ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ต้องขยายระบบ
อนิเทอร์เนต็ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง 

2.4 ขาดความเช่ือมั่นในเร่ืองการช าระเงินผ่านทางบัตรเครดิต  จะ ต้องมี
ความปลอดภัยเกี่ยวกบัการช าระเงินผ่านระบบอนิเทอร์เนต็  

2.5 ขาดกฎหมายรองรับในเร่ืองการด าเนินการธุรกิจขายสินค้าแบบออนไลน์ 

ต้องมีกฎหมายทางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน 
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2.6 การด าเนินการทางด้านภาษียังไม่ชัดเจน ต้องมีการออกกฎระเบียบในการ
ช าระภาษีในการด าเนินการทางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ชัดเจน (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
จาก http://oxygen.readyplanet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=419543&Ntype=19) 

 

รูปแบบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 วิโรจ ชัยมูล และสพุรรษา ยวงทอง (2558) โดยทั่วไปน้ันพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ สามารถ
แบ่งตามลักษณะของการด าเนินงานระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายสนิค้าได้หลายรูปแบบ ซ่ึงหลักๆที่ใช้กนั 
มีดังน้ี 

 

1. แบบธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business: B2B)  

เป็นลักษณะการท าธุรกจิระหว่างผู้ขายกบัผู้ขายซ่ึงเป็นการขายสนิค้าที่มีจ านวนมาก และที่
ต้องการความปลอดภัยสูง อาทิ ร้านขายหนังสือต้องการสั่งซ้ือหนังสือจากโรงพิมพ์ ตัวอย่างของ
เว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น ลั ก ษ ณ ะ น้ี  เ ช่ น  www.pantavanij.com www.alibaba.com 

www.cementhaionline.com เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 8.4 www.alibaba.com 

 

2. แบบธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (Business to Consumer: B2C)  

เ ป็นลักษณะการท าธุรกิจระหว่ า ง ผู้ ขาย กับ ผู้ ซ้ือ  อาทิ โรงพิมพ์ ต้ อ ง ก า ร ซ้ื อ
ต้นฉบับหนังสือจากผู้เขียน ตัวอย่างของเว็บไซต์ด าเนินงานลักษณะน้ี เช่น www.nokair.com 

www.lazada.co.th www.misslily.com และwww.amazon.com เป็นต้น 

 

 

www.pantavanij.com 

www.alibaba.com 

www.cementhaionline.com 
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ภาพที่ 8.5 www.amazon.com 

 

3. แบบผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer: C2C)  

เป็นลักษณะการท าธุรกจิระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ซ้ือ อาท ิผู้ซ้ือต้องการขายรถยนต์ของตนให้กับ
ผู้ ซ้ื อ อี ก ค น  ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง เว็ บ ไ ซ ต์ ธุ ร กิ จ ป ร ะ เภ ท น้ี  เ ช่ น  www.pantipmarket.com 

www.pramool.com www.olx.com และ www.ebay.com เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.6 www.ebay.com 

 

www.nokair.com 

www.lazada.co.th 

www.misslily.com และ
www.amazon.com 

www.pantipmarket.com 

www.pramool.com 

www.olx.com 

www.ebay.com 
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นอกจากน้ันรูปแบบของพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีรูปแบบอื่นๆ  
อีกที่ ในบางธุรกิจอาจน ามาประยุกต์ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ ผู้บริโภคกับผู้ขาย 
(Consumer to Business: C2B) โดยที่เป็นลักษณะการท าธุรกิจระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย ซ่ึงเป็นการ
ซ้ือสินค้าที่พบเห็นได้ทั่วไป อาทิ ลูกค้าต้องการซ้ือหนังสือจากร้านขายหนังสือ หรือการด าเนิน
ธุรกรรมแบบออนไลน์จากธนาคาร รวมไปถึงรูปแบบการพาณิชย์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
(Government to Customer: G2C) โดยที่เป็นลักษณะรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรือบริการที่น าเสนอข้อมูลให้กบัประชาชน 
พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น บริการย่ืนแบบเสียภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร และบริการด้าน
ทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการคา้แบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 การค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 

ขั้นที ่1 ออกแบบและจัดท าเว็บไซต ์

เป็นขั้นตอนแรกของการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างเวบ็เพจให้น่าสนใจ ส าหรับดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเย่ียมชมและเรียกค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้ โดยที่มีข้อแนะน าเพ่ือการออกแบบและจัดท าเวบ็ไซต์ ได้แก่ ออกแบบด้วย
รูปลักษณ์ที่สวยงามที่น่าสนใจ ออกแบบข้ันตอนวิธีใช้ที่ง่ายและสะดวก ออกแบบเวบ็ให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน และออกแบบด้วยการสร้างความแตกต่าง เป็นต้น 

ขั้นที ่2 โฆษณาเผยแพร่หรือใหข้อ้มูล 

โดยทั่วไปทุกองค์กรจะโฆษณาเผยแพร่ หรือให้บริการข้อมูลอย่างแพร่หลายผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเย่ียมชมและเรียกค้นข้อมูลส าหรับซ้ือสินค้า 
ที่ต้องการ โดยที่จะอาจต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การลงประกาศตามกระดานข่าว ที่มีลักษณะ
ของโปรแกรมบนเวบ็ไซต์ชนิดหน่ึงที่จัดท าข้ึนมาเพ่ือใช้แลกเปล่ียนความคิดเหน็หรือสร้างประเดน็
เน้ือหาที่น่าสนใจ ซ่ึงจะมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเหน็กนัอยู่เสมอ 

โฆษณาผ่านช่องทางอีเมล จะสามารถโฆษณาเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวน
มาก และสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เอง แต่อาจให้ผลในเชิงลบหากเป็นอเีมลโฆษณาสินค้าที่มี
ความถี่บ่อยเกินไป ซ่ึงอาจท าให้ลูกค้าเกิดความร าคาญและไม่สนใจซ้ือสินค้าและบริการของบริษัท
กเ็ป็นได้ 

การเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ เป็นกลวิธทีี่ใช้กันมานานและใช้ได้ผลดี พบเหน็ได้โดยทั่วไปกับ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ โทรทศัน์ หรือสื่ออื่นๆ โดยที่การสร้างสื่อจะมีความน่าสนใจเป็น
อย่างมากหากการใช้ภาพ สีสัน หรือข้อความที่มีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้าและ
บริการ 
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การลงทะเบียนกับผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล ได้แก่ sanook hunsa google yahoo และ live 

โดยที่เป็นกลุ่มที่มีการเกบ็ข้อมูลเวบ็ไซต์ไว้ในฐานข้อมูลส าหรับให้ผู้ใช้บริการเข้ามาค้นข้อมูลได้
โดยสะดวก 

การลงทะเบียนเพ่ือโฆษณาเวบ็ไซต์ อาจอาศัยบริษัทตัวกลางท าหน้าที่ด าเนินการให้แบบ
เสรจ็สรรพและสามารถลงทะเบียนกบัผู้ให้บริการค้าหาข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก 

ขั้นที ่3 ท ารายการซ้ือขายและช าระเงิน 

โดยที่เป็นหัวใจส าคัญของการค้าอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็
น่ันเอง เน่ืองจากเป็นจุดที่จะวัดเป็นตัวเงินได้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ ผลได้ผลเสียน้ันคุ้มหรือไม่ 
ขั้นตอนนี้ จะประกอบไปด้วยการท ารายการสั่งซ้ือ หรือรายการสนิค้าต่างๆ  ดังน้ันส าหรับท าให้เกิด
ระบบที่เช่ือถือได้และม่ันใจด้วยกันระหว่างสองฝ่าย ซ่ึงอาจจะต้องอาศัยการเข้ารหัสที่ผูกกันอย่าง
ซับซ้อนหลายช้ัน ส าหรับให้ข้อมูลที่รับส่งกันในข้ันตอนน้ีมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้จากทั้ง
สองฝ่าย ได้แก่ การรักษาความลับ ความเช่ือถือได้ และสามารถพิสจูน์ตัวตนจริงๆ ของทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้ซ้ือและผู้ขายได้ 

ขั้นที ่4 ส่งมอบสินคา้ 

โดยทั่วไปการส่งมอบสินค้าอาจจะแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าที่จะจัดส่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ สินค้าที่ จับต้องได้ (hard goods) เช่น หนังสือ รองเท้า เคร่ืองประดับ สินค้า
หัตถกรรม เป็นต้น และสินค้าที่ จับต้องไม่ได้ (soft goods) เช่น ข้อมูลข่าวสาร เพลง รูปภาพ 
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสห์รือซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

ขั้นที ่5 การบริการหลงัการขาย 

ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่กม็ีความส าคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอนอื่นๆ เน่ืองจากเป็นขั้นตอน 

ที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซ้ือ โดยที่มักน าไปใช้กับสินค้าทีมีการใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน
หรือไม่สามารถท าความเข้าใจได้น่ันเอง 

 

ขั้นตอนการเปิดรา้นเพือ่ด าเนนิการธุรกิจแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 การเปิดร้านค้าที่ด าเนินการธุรกิจแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเกี่ยวข้องกับหลายข้ันตอน 
ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นหลักๆ ดังน้ี 

 

        1.  พัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการเว็บไซต์
ส าเรจ็รูปที่มีให้บริการอยู่มากมายหลายเวบ็ไซต์  
        2.  หลังจากที่ด าเนินการในข้ันตอนแรกเสร็จแล้วจากน้ันก็มาด าเนินการจดโดเมนกับ
เวบ็ไซต์ที่เปิดให้บริการ 

        3.  เมื่อมีโดเมนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการเปิดบริการการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องมา
ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ือรอรับโปรแกรมการช าระเงินผ่านทางอนิเทอร์เนต็จากผู้ให้บริการ TPSP                     
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        4.  ขออนุมัติการเปิดร้านค้าและบัญชีเงินฝากจากธนาคารใดกไ็ด้ที่ให้บริการการช าระเงิน
ผ่านทางอนิเทอร์เนต็เพ่ือรองรับการช าระเงิน 

        5.  ด าเนินการธุรกจิการค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.7 ขั้นตอนการเปิดร้านค้าแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ที่มา: http://oxygen.readyplanet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=421202&Ntype=19 

 

การรกัษาความปลอดภยัทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์

เน่ืองจากระบบร้านค้าแบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ได้เปิดให้บริการการช าระเงินผ่านทาง
บัตรเครดิตด้วย ดังน้ันการรักษาความปลอดภัยเร่ืองการช าระเงินจึงมีความจ าเป็นในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้แก่เวบ็ไซด์ ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เนต็ แบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

 

1. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เป็นการเข้ารหัสและถอดรหัสระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ท  ากิจกรรมซ้ือขายในเครือข่ายอินเทอร์เนต็หรือระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ ซ่ึงระบบน้ี
เป็นระบบที่ยอมรับกนัทั่วไปบนอนิเทอร์เนต็ 

1. พฒันา Web E-Commerce 

2. จดทะเบยีน Domain จาก ISP 

3. จดทะเบียนเพือ่ขอรบัโปรแกรมการช าระเงินผ่านทาง
อินเทอรเ์น็ต จากผูใ้หบ้ริการ TPSP 

4. ขออนุมติัเปิดรา้นและรบัฝากเงินจากธนาคาร เพือ่
ขอรบัการช าระเงิน จากลูกคา้ผ่านทางบตัรเครดิต 

5. เริม่ด าเนนิธุรกิจ E-Commerce 
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2. การยืนยนัตวัตน (Authentication) เป็นระบบส าหรับตรวจสอบ ซ่ึงจะตรวจสอบว่า
เป็นผู้ได้รับอนุญาตตัวจริงให้เข้าถึงระบบและบริการในช้ันที่ก  าหนดให้ โดยให้แจ้งข้อมูลรหัสผ่าน
ของผู้ได้รับอนุญาต 

3. การใช้ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall System) เป็นระบบที่ท  างานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  โดยไฟร์วอลล์ จะวางอยู่ระหว่างเครือข่ายภายในองค์กร (Local 

Network) และเครือข่ายภายนอก (Internet) เพ่ือป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาขโมยข้อมูลหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล (Hacker) โดยผ่านทางเครือข่ายภายนอก 
(Internet) 

4.  การเขา้รหสัดว้ยกุญแจสาธารณะ (Public key) เป็นบริการรักษาความปลอดภัย ซ่ึง
ปกติจัดให้ผู้ใช้เรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว เซิร์ฟเวอร์น้ันจะส่งใบรับรอง (Certificate) กลับมายัง
เคร่ืองของผู้ใช้ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ข้อมูลที่ส่งในหน้าเวบ็ไซต์น้ันจะถูกเข้ารหัสลับ
ทั้งหมด โดยจะมีเฉพาะเคร่ืองผู้ส่งและผู้รับข้อมูลเท่าน้ันที่มีคีย์ถอดรหัสดังกล่าว ซ่ึงโดยทั่วไปจะ
จัดให้ใบรับรอง หรือการเข้ารหัสลับการตรวจสอบสิทธิ์ และการจัดการใบรับรอง โดยที่ใช้
เทคโนโลยีการเข้าและถอดรหัสโดยกุญแจสาธารณะน่ันเอง 
 

โซเชียลมีเดีย 

ในยุคการให้บริการสื่ อสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นรูปแบบการให้บริการของเว็บไซต์  
หรือแอพพลิเคช่ันที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าโซเชียลมีเดีย (Socia Media) เป็นการสร้างสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับผู้ใช้งานบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เพ่ือใช้เขียนหรืออธบิายเร่ืองราวต่างๆ รวมไปถึง
กิจการที่ได้ท าเพ่ือเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการสื่อสังคมออนไลน์ 

มักจะประกอบไปด้วย การแชต็ ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บลอ็ก การท างาน 

จะอาศัยคอมพิวเตอร์เกบ็ข้อมูลพวกน้ีไว้ในรูปฐานข้อมูลเอสคิวแอล ในส่วน วิดีโอหรือ รูปภาพ  

อาจเกบ็ในรูปแบบของไฟล์กไ็ด้ บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม เช่น ไฮไฟฟ์ มายสเปซ  

เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย ซ่ึงเว็บไซต์เหล่าน้ีจะมีผู้ใช้งานมากมาย โดยเฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์ 
ที่คนไทยใช้มากที่สุด ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ในปัจจุบันบริการ 

สื่อสังคมออนไลน์ มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยใช้หาเงินจากการโฆษณา และการเล่นเกม  

โดยใช้บัตรเติมเงิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

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

มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของโซเชียลมีเดียไว้หลายความหมาย ดังน้ี  
 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บัญญัติค าว่า Social Media ไว้ว่า สื่อสังคม หมายถึง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่ อเหล่าน้ีเป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน  
เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกพีิเดีย (Wikipedia) เป็นต้น 

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว (ม.ป.ป.) อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวว่า “มีเดีย” (Media) หมายถึง สื่อหรือเคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือการ
สื่อสารโซเชียล (Social) หมายถึง สังคม และในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการ
แบ่งปันในสังคม  ซ่ึงอาจจะเป็นการแบ่งปันเน้ือหา (ไฟล์ รสนิยม ความเหน็) หรือปฏสิัมพันธ์ใน
สังคม(การรวมกับเป็นกลุ่ม) เพราะฉะน้ัน โซเชียลมีเดียในที่น้ีหมายถึงสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่ท  าให้
ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองเพ่ือที่จะมีปฏสิมัพันธก์บัหรือแบ่งปันข้อมูลกบับุคคลอื่น 

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่า โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาจากค า 2 ค า ค าหน่ึงคือ โซเชียล 
(Social) หมายถึง สังคมซ่ึงในน้ีที่อาจจะหมายรวมถึงสังคมออนไลน์ที่ เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน และอีกค าคือ มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อซ่ึงเป็นสื่อที่แสดง
เน้ือหา เร่ืองราว บทความ วิดีโอ เพลงและรูปภาพ เป็นต้น ดังน้ันค าว่า โซเชียลมีเดีย (Social 

Media) จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางผ่านเครือข่าย
อนิเตอร์เนต็และอาจจะหมายรวมถึงเวบ็ไซต์ส าหรับผู้ใช้งานในอนิเทอร์เนต็ที่สามารถมีปฏสิมัพันธ์
โต้ตอบกันได้ ดังน้ันโซเชียลมีเดียจึงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร เขียนเล่าเร่ืองราว 
เน้ือหา ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนข้ึนเอง หรือท าข้ึนเอง หรือพบเจอ 

จากสื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียล
เน็ตเวิร์คที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันการสื่อสารแบบน้ี จะท าผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

และโทรศัพทม์ือถือเท่าน้ันเน้ือหาของโซเชียลมีเดียโดยทั่วไปเปรียบได้หลายรูปแบบ ทั้งกระดาน
ความคิดเห็น (Discussion boards) เว็บบล็อก (Weblogs) วิกิ (wikis) พอดคาสต์ (Podcasts) 

รูปภาพ และวิดีโอ ในส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเน้ือหาเหล่าน้ีกร็วมไปถึง เวบ็บล็อก (Weblogs)  

เว็บไซต์แชร์รูปภาพ เว็บไซต์แชร์วิดีโอ เว็บบอร์ด อีเมล เว็บไซต์แชร์เพลง เคร่ืองมือการส่ง
ข้อความหรือเสยีงที่ให้บริการโต้ตอบทนัท ีเป็นต้น 
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ความเป็นมาของโซเชียลมีเดีย 

 โซเชียลมีเดียมีความเป็นมา ดังน้ี 

 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนมาจากความต้องการของมนุษย์ 

ที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่เดิมได้พัฒนาจากเว็บไซต์ในยุค 1.0  

ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ที่แสดงเน้ือหาเพียงอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานแต่ละคนไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือ
โต้ตอบกันได้ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นเว็บไซต์ในยุค 2.0 หรือที่ เรียกว่าเว็บแอพลิเคชัน         
(Web Application) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ที่เป็นแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีความสามารถใน
การโต้ตอบกบัผู้ใช้งานมากขึ้น ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ เพ่ือให้
เหน็ภาพที่ชัดเจนของโซเชียลมีเดียมากข้ึน จะขอยกตัวอย่างเวบ็ไซต์ที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ขนาด
ใหญ่ที่มีผู้ใช้งานเป็นล้านคนทั่วโลก แต่ละคนที่มีเร่ืองราวมากมายมาเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ศูนย์กลาง
ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของเร่ืองราว หรือสื่อสงัคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ซ่ึงคนทั่วไปมักรู้จักและคุ้นเคยกัน
ดี คือเว็บไซต์ของเฟซบุ๊ก (Facebook) ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถน าเอาสื่อต่างๆ เช่น 
เร่ืองราวของตัวเอง หรือเร่ืองราวต่างๆ ภาพ วีดิโอ มาเผยแพร่ไปยังผู้ใช้งานทุกคนในเครือข่ายได้ 
โดยที่ ผู้ใช้งานคนอื่นกส็ามารถจัดท าสื่อของตนเองข้ึนมาแลกเปล่ียนได้ จะเห็นได้ว่าสื่อต่างๆ      
ที่น ามาแลกเปล่ียนกบัผู้ใช้งานในสื่อสงัคมออนไลน์น้ันจะเรียกกนัว่าโซเชียลมีเดียน่ันเอง  

ปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมี เดียในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน รูปแบบ  
Social Media Education ซ่ึงเป็นการน าเคร่ืองมือที่ มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน
นักศึกษาทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้แบบทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Anyone anywhere Anytime 

Learning) ซ่ึงเป็นการลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ โดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานเวบ็ในยุค 2.0 ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีปฏสิมัพันธก์ันได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ผ่าน
โซเชียลมีเดียซ่ึงสามารถท ากิจกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างโซเชียลมีเดีย 

ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์  เวบ็ บล็อก ยูทูป และ  
กูเกิลแอพ เป็นต้น โดยผู้สอนต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของเคร่ืองมือแต่ละประเภท เพ่ือใช้
วางแผนและเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของผู้เรียนในโลกปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนรู้
ยุคใหม่ซ่ึงในทางกลับกันกอ็าจเป็นโทษหากนักเรียนนักศึกษาขาดความรู้หรือขาดวิจารณญาณใน
การใช้งาน ทั้งน้ีผู้สอนควรค านึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีมาตรการในการจัดการ
และการควบคุมที่ไม่เหมาะสม 
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ลกัษณะของโซเชียลมีเดีย  
 โซเชียลมีเดียมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

 

1. สื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม  ซ่ึงตรงน้ีไม่ต่ าง  

จากคนเราสมัยก่อนที่เกิดเร่ืองราวที่น่าสนใจอะไรข้ึนมา กพ็ากันมาน่ังพูดคุยกันจนเกิดสภาพ 
Talk of the town แต่เมื่อมาอยู่ในโลกออนไลน์ การแพร่กระจายของสื่อกท็  าได้ง่ายขึ้นโดยเกิดจาก
การแบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) จากใครกไ็ด้ อย่างกรณีของป้า Susan Boyle ที่ดังกันข้าม
โลกเพียงไม่กี่สปัดาห์จากการลงคลิปที่ประกวดร้องเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผ่านทาง    
ยูทูป เป็นต้น ทั้งน้ี โซเชียลมีเดีย อาจจะอยู่ในรูปของ เน้ือหา รูปภาพ เสยีงหรือวิดีโอ เป็นต้น 

2. สือ่สงัคมออนไลนที์เ่ปลีย่นแปลงสือ่เดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) 
เป็นแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของ 
การเป็นสื่อสังคม สิ่งส าคัญกคื็อการสนทนาพาทีที่เกิดข้ึน อาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเร่ืองที่
สนใจร่วมกัน หรือการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่างๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเน้ือหา
ของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้ผลิตเน้ือหาน่ันเอง เพราะผู้ที่ได้รับสารมีสทิธทิี่จะเข้าร่วมในรูปแบบ
ของการเพ่ิมเติมความคิดเหน็ หรือแม้กระทั่งเข้าไปแก้ไขเน้ือหาน้ันได้ด้วยตัวเอง 

3. สื่อสงัคมออนไลนที์่เปลี่ยนผูค้นจากผูบ้ริโภคเนื้ อหาเป็นผูผ้ลิตเนื้ อหา จากคนตัว 

เลก็ๆ ในสังคมที่แต่เดิมไม่มีปากมีเสียงอะไรมากนัก เพราะเป็นเพียงคนรับสื่อ ขณะที่สื่อจ าพวก 
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมาก สามารถช้ีชะตาใครต่อใครหรือ
สินค้าหรือบริการใด โดยที่เราแทบจะไม่มีทางอุทธรณ์ แต่เม่ือเป็นโซเชียลมีเดีย ที่แทบจะไม่มี
ต้นทุนท าให้ใครๆ กส็ามารถผลิตเน้ือหาและกระจายไปยังผู้รับสารได้อย่างเสรี หากใครผลิต
เน้ือหาที่โดนใจคนหมู่มาก กจ็ะเป็นผู้ทรงอทิธิพลไป ย่ิงหากเป็นในทางการตลาด กส็ามารถโน้มน า
ผู้ติดตามในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าหรือบริการได้โดยง่าย  

 

ประเภทของโซเชียลมีเดีย 

โซเชียลมีเดียสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังน้ี 

 

1. บล็อก (Blog) ซ่ึงเป็นการลดรูปจากค าว่า Weblog (เว็บล็อก) ซ่ึงถือเป็นระบบ  

จัดการเน้ือหา (Content Management System: CMS) รูปแบบหน่ึง ซ่ึงท าให้ผู้ใช้สามารถเขียน
บทความเรียกว่า โพสต์ และท าการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมาน่ังเรียนรู้ถึง
ภาษาเอชทเีอม็แอล หรือโปรแกรมท าเวบ็ไซต์ ทั้งน้ีการเรียงของเน้ือหาจะเรียงจากเน้ือหาที่มาใหม่
สุดก่อน จากน้ันกล็ดหล่ันลงไปตามล าดับของเวลา (Chronological Order) การเกิดของบล็อก 

เปิดโอกาสให้ใครๆที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียน
ได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจ ากัดเร่ืองเทคนิคอย่างในอดีตอีกต่อไป ท าให้เกิดบล็อก ขึ้ นมาจ านวน
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มากมาย และเพ่ิมเน้ือหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจ านวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
นอกจากน้ีเคร่ืองมือที่ส าคัญที่ท  าให้เกิดลักษณะของโซเชียล คือการเปิดให้เพ่ือนๆ เข้ามาแสดง
ความเหน็ได้น่ันเอง 

2. ทวิตเตอร ์(Twitter) และไมโครบล็อก (Microblog) อื่นๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของ  

บล็อก ที่จ ากัดขนาดของการโพสต์ แต่ละคร้ังไว้ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเร่ิมเดิมที ผู้ออกแบบ
ทวิตเตอร์ ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเร่ืองราวว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ในขณะน้ี (What are you doing?) 

แต่กิจการต่างๆ กลับน าทวิตเตอร์ไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ  
เพ่ิมยอดขาย สร้าง Brand  หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความสมัพันธลู์กค้า (CRM) ทั้งน้ี
เรายังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์บทความใหม่ๆบนบล็อกของเราได้ด้วย 

ทวิตเตอร์ น้ันเป็นนิยมขึ้ นมากอย่างรวดเร็ว จนท าให้เว็บไซต์ประเภท โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ  
เพ่ิม Feature ที่ให้ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่าตอนน้ีก าลังท าอะไรกันอยู่ น้ันกค็ือการน าไมโครบลอ็ก 

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงด้วยน้ันเอง 
3. โซเชียลเนต็เวิรค์กิง (Social Networking) จากช่ือกส็ามารถแปลความหมายได้ว่าเป็น 

เครือข่ายที่เช่ือมโยงเรากับเพ่ือนๆจนกลายเป็นสังคม ทั้งน้ีผู้ใช้จะเร่ิมต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้น
ในส่วนของ Profile ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทกึ (Note) หรือ
การใส่วิดีโอ (Video) และอื่นๆ นอกจากน้ี Social Networking ยังมีเคร่ืองมือส าคัญในการสร้าง
จ านวนเพ่ือนให้มากขึ้ น คือ ในส่วนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพ่ือน
จากเพ่ือนของเพ่ือนอกีด้วย 

4. มีเดียแชร์ริง (Media Sharing) เป็นเว็บไซต์ที่ เ ปิดโอกาสให้เ ร าสามา ร ถ   
upload รูปหรือวิดีโอ  เพ่ือแบ่งปันให้กับครอบครัว เพ่ือนๆ หรือแม้กระทั่งเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จ าเป็นจะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง 
เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากน้ันน าขึ้ นไปสู่
เวบ็ไซต์ มีเดียแชร์ริงอย่าง ยูทูป หากความคิดของเราเป็นที่ช่ืนชอบ กท็ าให้เกิดการบอกต่ออย่าง
แพร่หลาย หรือกรณีหากกิจการคุณขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงาม กอ็าจจะถ่ายรูปแล้วน าขึ้นไปสู่
เวบ็ไซต์อย่างฟลิคเกอร์ เพ่ือให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าชมโรงงาน หรือ
บรรยากาศในการท างานของกิจการ เป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยม 

น ารูปภาพที่ตนเองถ่ายมาแสดงฝีมือ เหมือนเป็นแกลลอรีส่วนตัว ท าให้ผู้ว่าจ้างได้เหน็ฝีมือก่อนที่จะ
ท าการจ้าง 

5. การแบ่งปันการคัน่หนา้เว็บในสงัคมออนไลน  ์(Social News and Bookmarking)  

เป็นเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงไปยังบทความหรือเน้ือหาใดในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิด
โอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกล่ันกรองว่าบทความหรือเน้ือหาใด
น้ันเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของโชเชียลบุ๊กมาร์กกิงน้ัน เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถท า
การบุ๊กมาร์กเน้ือหาหรือเว็บไซต์ที่ ช่ืนชอบ โดยไม่ข้ึนอยู่กับคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง  
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แต่สามารถท าผ่านออนไลน์ และเน้ือหาในส่วนที่เราท าบุ๊กมาร์กไว้น้ี สามารถที่จะแบ่งปันให้คน
อื่นๆได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการบอกต่อและสร้างจ านวนคนเข้ามายังที่เวบ็ไซต์
หรือแคมเปญ การตลาดที่ต้องการ 

6. บอรด์อภิปรายแบบออนไลน ์(Online Forums) ถือเป็นรูปแบบของ Social Media  

ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซ่ึงอาจจะเป็น
เร่ือง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน และอื่นๆอีกมากมาย ได้ท าการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะน าสินค้าหรือบริการต่างๆ 
นักการตลาดควนสนใจเน้ือหาที่ พูดคุยในฟอรัมเหล่าน้ี เพราะบางคร้ังอาจจะเป็นค าวิจารณ์
เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเรา ซ่ึงเราเองสามารถเข้าไปท าความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ตลอด
จนถึงใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  เว็บไซต์ประเภทฟอรัม อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้
แลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นส่วนหน่ึงในเวบ็ไซต์เน้ือหาต่างๆ  

 

ศูนยร์วมเว็บไซตโ์ซเชียลมีเดีย  

เวบ็ไซต์โซเชียลมีเดียสามารถแบ่งตามหมวดได้เป็น 6 หมวด ดังน้ี 

 

1. หมวดการสือ่สาร (Communication) 

Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox 

Internet forums: vBulletin, phpBB 

Micro-blogging: Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku 

Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, 

Netlog, Hi5, Friendster, Multiply 

Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo 

Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com 

2. หมวดความร่วมมือ และแบ่งปัน (Collaboration) 

Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint 

Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, CiteULike 

Social news: Digg, Mixx, Reddit 

Opinion sites: epinions, Yelp 

3. หมวด มลัติมีเดีย (Multimedia) 

Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug 

Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver 
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Art sharing: deviantART 

Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype 

Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter 

4. หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions) 

Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com 

Q&A: Yahoo Answers 

5. หมวดบนัเทิง (Entertainment) 

Virtual worlds: Second Life, The Sims Online 

Online gaming: World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video game) 

Game sharing: Miniclip 

 

เว็บไซตที์ใ่หบ้ริการโซเลยีมีเดีย  
เวบ็ไซต์ที่ให้บริการโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้งานปัจจุบัน มีดังน้ี 

 

1. เฟสบุก๊ (Facebook) เช่ือว่าตอนน้ี คงไม่มีใครไม่รู้จักเฟสบุ๊ก แบรนด์ใหญ่ต่างๆ มี 

การสร้างแฟนเพจเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เช่น ให้คนกดติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกบัแบรนด์ของตัวเองโดยการกดไลค์ ที่เพจน้ันเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.8 Facebook เวบ็ไซต์ในรูปแบบ Social Networking 

 

2. ไลน ์(Line)  แอฟพลิเคช่ันแชทยอดฮิต ที่ปัจจุบันในไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้าน 

มีจุดเด่นคือเป็นเจ้าแรกที่สามารถส่งสติ๊กเกอร์น่ารักๆ ให้คนอื่นได้ ในมุมของการตลาด นอกจาก 
ไลน์ จะอนุญาตให้แบรนด์ต่างๆ สร้างสติ๊กเกอร์แบรนด์ของตัวเอง ก็ยังมี Official Account  

ซ่ึงเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่แบรนด์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้กบัผู้ติดตามตนเองได้มากย่ิงข้ึน 
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3. ทวิตเตอร ์(Twitter) โซเชียลมีเดียที่ข้ึนช่ือว่าใช้งานง่ายที่สดุ เพราะถึงแม้ว่าจะพิมพ์ 

ข้อความได้เพียง 140 ตัวอักษร แต่น้ันกช่็วยกล่ันกรองให้ผู้เขียนพิมพ์เฉพาะใจความส าคัญลงไป  
ท าให้ข้อความที่ส่งออกไปน้ันกระชับ และง่ายต่อการอ่าน 

4. ยูทูป (Youtube) เวบ็ไซต์บริการที่ให้ผู้ใช้สามารถแชร์วีดีโอให้ผู้อื่นดูได้ โดยที่ยูทูป 

จัดเป็น 1 ในเว็บไซต์ส าคัญส าหรับนักการตลาด ที่เราสามารถโฆษณาวีดีโอคอนเท้นท์ของเรา 
ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายได้ 

 

 

 

ภาพที่ 8.9 YouTube  เวบ็ไซต์ Social Networking และ แชร์วิดีโอ 

 

5. อินสตาแกรม (Instagram) โซเชียลมีเดียที่เราสามารถอัพโหลดรูปภาพต่างๆ และ 

แชร์ให้กับผู้ติดตามของเราได้ โดยที่แบรนด์ต่างๆ สมัยน้ีกนิ็ยมใช้อินสตาแกรม เป็นสื่อกลาง 
เพ่ือโปรโมทและให้ข้อมูลข่าวสารกบัผู้ติดตามเช่นเดียวกนั 

6. สแนปแชต (Snapchat) แอฟพลิเคช่ันที่เราสามารถแชร์รูป วีดีโอ ให้กับผู้อื่ นได้  
โดยเราสามารถตั้ งเวลาได้ ว่าจะให้ รูป น้ันโชว์กี่ วินาที เม่ือครบเวลาที่ ก  าหนดรูปน้ันก็จะ 

ถูกลบออกทันที จะเห็นได้ว่าสแนปแชตได้เปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 โดยผู้ใช้สามารถ 

ส่ง "สแนปส์" คือทั้งรูปหรือวิดีโอ ที่ มีความยาวไม่เกิน 10 วินาที ไปให้คู่สนทนาได้ ตอนน้ี  
สแนปแชตมีคนใช้งานราว 100 ล้านคน  และมีการส่งสแนปส์กันมากถึงวันละประมาณ  
350 ล้านสแนปส์ โดย 26 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานที่ อายุระหว่าง 18-29 ปี  ใช้งานผ่าน       
สมาร์ทโฟน 
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7. ว็อทซแอป (Whatsapp) แอปพลิเคชันแชทยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานปัจจุบันมากกว่า 700  

ล้านคนทั่วโลก 

8. ลิงดอิ์น (LinkedIn) แพลทฟอร์ม ที่เน้นในเร่ืองของการท าธุรกิจโดยตรง เป็นทั้ ง  

Business Community ที่ อัพ เดทข่าวสาร และยังช่วยให้บริษัทสามารถว่าจ้างบุคลากรที่ มี
ประสทิธภิาพมาเข้าร่วมท างานกบับริษัทได้ 

9. ลิงดอิ์นพลัส ์ (LinkedIn Pulse) พัลส์ ของลิงค์อิน ซ่ึงเป็นช่องทางที่คนสามารถแชร์ 

ไอเดียใหม่ ๆ และติดตามผู้น าความคิด (Thought Leader) ในอุตสาหกรรมน้ันๆได้ 

10. ปร้ินเทอเรส (Pinterest) เวบ็ที่เป็นเหมือนเวบ็บอร์ดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ 

คนหลายๆ คน เป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิง มีฟังก์ช่ันให้เราสามารถแชร์รูปภาพ ความคิดสร้างสรรค์
เจ๋งๆ ให้กบัคนอื่น โดยผู้ใช้สามารถ “Pin” ข้อมูลเหล่านั้นเกบ็ไว้เป็นหมวดๆได้ 

11. กูเกิลพลัส (Google+) แพลดฟอร์มน้องใหม่จากกูเกิล ที่ รวมบริการต่างๆ  
ของกูเกิล เข้าไว้ด้วยกัน ท าให้ผู้ใช่งานน้ันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถ 

ให้ผู้ใช้งานสร้างคอนเท้นทต่์างๆ แชร์ข้อมูลแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในแวดวงที่ตนเองสร้างได้ 

12. ไวน ์(Vine) โซเชียลมีเดียที่มีจุดเด่นในการแชร์วีดีโอคอนเท้นทส์ั้นๆ ไม่เกิน 6 วินาท ี 
ท าให้ข้อมูลต่างๆ จะสื่อสารกับผู้ใช้น้ัน ถูกผ่านการกล่ันกรองมาอย่างดี เพ่ือที่จะใช้ 6 วินาทีน้ัน 

ให้คุ้มค่าที่สุด จะเห็นได้ว่าไวน์จะเป็นแอพพลิเคช่ันแบ่งปันวิดีโอของทวิตเตอร์ (Twitter)  

บนระบบปฏบัิติการ "ไอโอเอส" (iOS) ที่เปิดตัวไปเม่ือเดือนมกราคม 2556 น้ีเอง และเปิดตัวบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอนน้ีมีคนใช้งานแล้วกว่า 40 ล้านราย  

โดยจะมีการจ ากัดความยาวของวิดีโอที่ห้ามเกิน 6 วินาที ซ่ึงท าให้ไวน์กลายเป็นอีกช่องทางหน่ึง
ส าหรับวัยรุ่นในการสื่อสารและแบ่งปัน วิดีโอบนโลกโซเชียล 

13. ซิง (Xing) เป็นเว็บไซต์หางานที่ดี เว็บไซต์นึง สามารถช่วยให้ เรา พัฒนา  

ความสมัพันธก์บัผู้ว่าจ้าง และผู้น าความคิดในธุรกจิน้ันๆได้ 

14. เหรินเหริน (Renren) โซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีการใช้งานจะคล้ายกับ  
Facebook คือผู้ใช้สามารถแชร์ความเหน็ของตัวเอง อพัเดทสเตตัส และติดต่อกบัผู้อื่นได้ 

15. ดิสคสั (Disqus) เป็น Tool ที่ให้เราสามารถใช้รับมือกับ feedback คอมเม้นต่างๆ 

และสแปมบนเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถใช้โซเชียลสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าได้อกีด้วย 

16. ทมัเบลอร ์(Tumblr) เวบ็บลอ็กที่มีจุดเด่นตรงที่ผู้ใช้สามารถอพัโหลดภาพเคล่ือนไหว 
ภาพ gif ลงไปได้ ซ่ึงต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น เฟสบุก๊ ที่ไม่รองรับฟังกช่ั์นน้ี 

17. ทีวูด้ (Twoo) เว็บไซต์หาคู่ที่ ช่วยให้ผู้ใช้พบปะผู้คนใหม่ๆ จับกลุ่มเป้าหมาย  

อายุ 25 ปี หรือต ่ากว่า จากทั่วโลก 
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18. ไมเอ็มเอฟบ ี(MyMFB) โซเชียลมีเดียของมุสลิม มีฟังกช่ั์นการใช้งานต่างๆ เหมือน  
เฟสบุก๊ โดยมีเป้าหมายที่จะเช่ือมโยงผู้ใช้มากกว่า 1.5 พันล้านคน เข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียว 

19. วีเค (vk.com) โซเชียลมีเดียสญัชาติรัสเซีย โดยที่เราสามารถตั้งโปรไฟล์ ส่งข้อความได้ 

มีวิธกีารใช้งานแทบจะไม่ต่างจากเฟสบุก๊เลย 

20. มีทอัพ (Meetup) แพลทฟอร์มที่ช่วยท าให้เราสามารถพบปะกลุ่มคนใหม่ๆ ที่ มี  

ความสนใจและความชอบเหมือนๆ เกี่ ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเหมือนกับเรา ท าให้เรา 
ได้มีเพ่ือนเพ่ิมในวงที่กว้างข้ึน 

 

แนวโนม้ของโซเชียลมีเดีย 

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ท าให้การสื่อสารในโลกปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ จะเหน็ได้ว่าแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารหรือใช้โต้ตอบปฏสิมัพันธก์ัน 

บนโลกออนไลน์มีแนวโน้มมากขึ้ นเร่ือยๆ ซ่ึงในที่ น้ีจะยกตัวอย่างบทความวิชาการที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มของโซเชียลมีเดีย ดังน้ี  
 

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมาก ซ่ึงในยุคน้ี 

ทุกคนรู้จักโซเชียลมีเดีย คือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองทางสังคมได้หลายมิติ  
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็หรือเวบ็ไซต์ที่ทุกคนบนโลกน้ีสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้ 
พ้ืนฐานการเกิดโซเชียลมีเดียมาจากความต้องการของคนเราที่ ต้องการติดต่อสื่อสารหรือ 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จะเห็นได้ว่าในปี 2010 ที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอย แต่ในโลก
อนิเทอร์เนต็กลับไม่ได้ถดถอยลงเลย จะเหน็ได้จากในปีที่ผ่านมาโซเซียลมีเดียเร่ิมเข้ามามีบทบาท
และมีอิทธิพลกับชีวิตประจ าวันของทุกคนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ จะมีการ
อ้างองิแหล่งข้อมูลที่มาจากเวบ็ไซต์ประเภทโซเชียลมีเดีย หรือบลอ็กมาร์เกต็ติงกนัมากขึ้น ซ่ึงโลก
ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์ที่ ทุกคนจะใช้เคร่ืองโน๊ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ  
ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอดเวลา และออนไลน์ได้ตลอดเวลาซ่ึงเป็นกระแสที่ก  าลังเกิดข้ึน 

ในหลายประเทศซ่ึงการเข้าถึงอินเตอร์เนต็เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองที่จะกลายเป็นกระแส
โลกซ่ึงก่อนที่ทุกคนจะรู้ตัวกอ็าจจะพบว่ารอบตัวเราได้กลายเป็นสังคมเครือข่ายแบบออนไลน์ 

ไปกันหมดแล้วซ่ึงผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเน้ือหา เล่าเร่ืองราว
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผู้ใช้เขียนข้ึนมาเอง หรือจัดท าข้ึนเอง หรืออาจจะพบ
เจอจากสื่อต่างๆ จากน้ันน ามาแบ่งปันให้กบับุคคลอื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านสังคมเครือข่าย
ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ซ่ึงปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เนต็และโทรศัพท์มือถือ
มากยิ่งขึ้น  
 ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ซ่ึงน าไปจัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลายลักษณะผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น  
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การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือภายในเครือข่ายซ่ึงผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ของตนเอง และมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันทางเฟสบุ๊ก หรือการเผยแพร่ความรู้ความเช่ียวชาญโดยอาจจะ 

อยู่ในลักษณะของเวบ็บลอ็กต่างๆ หรือการเผยแพร่ข้อความสั้นทางทวิตเตอร์ หรือการเพ่ิมเติม
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์วิกีพีเดีย และการเผยแพร่เน้ือหาเฉพาะ การเผยแพร่ภาพ เสียง 
วีดิโอ ผ่านทางเวบ็ไซต์ยูทูป และฟลิคเกอร์ เป็นต้น 

นอกจากน้ันโซเชียลมีเดียยังสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชอ็ปปิงออนไลน์ รับชม
ข่าว โฆษณา รวมถึงการใช้งานเพ่ือความบันเทิงต่างๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และการ
สอนท าอาหารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ ว่าการใช้งานโซเชียลมี เดียในการ
ติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันจะมีแนวโน้มสูงขึ้ นเร่ือยๆ โดยเฉพาะการใช้งานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริหารจัดการต้นทุนต ่ารวมถึงการเพ่ิมก าไรด้วยการใช้โซเชียลมีเดียอกีด้วย  

 

อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย 

ในปัจจุบันโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบไปในหลากหลายวงการ เช่น การศึกษา การเมือง 
ดนตรี และแวดวงอื่ นๆ ซ่ึงไม่จ ากัดเพียงแค่กลุ่ม ใดกลุ่มหน่ึง แต่ยังส่งผลกระทบไปใน 

วงกว้างไม่ว่าแวดวงใด ซ่ึงในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างบทความวิชาการที่เกี่ยวกับอิทธิพลของโซเชียล
มีเดียต่อการเปล่ียนแปลงโลก ที่จะมาสะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนว่า โซเชียลมีเดียจะส่งผลกระทบ 

อย่างไรบ้างในแต่ละวงการ ดังน้ี  

 

การข่าวสารและสื่อสารมวลชน (News) ในยุคดิจิทัลโซเชียลมีเดียกลายมาเป็นแหล่ง
รวบรวมข่าวสารขนาดใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก โดยโซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสาร
โดยเฉพาะข่าวด่วน (Breaking News) คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 50% ของผู้บริโภคทั้งหมด รวมถึง
โซเชียลมีเดียยังเป็นช่องทางในการรับข่าวสารที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มผู้บริโภค
ชาวอเมริกัน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 27.8% ซ่ึงเป็นรองจากอันดับที่ 1 อย่างทางหนังสือพิมพ์คิดเป็น
สัดส่วนเพียงแค่ 1% เท่าน้ัน นอกจากน้ีในกลุ่มนักข่าวกว่า 65% ยังหันมาใช้โซเชียลมีเดีย 

อย่างเฟสบุก๊ และลิงค์อนิมาก่อนเป็นอนัดับต้นๆ เพ่ือค้นหาข่าวสารและข้อมูลต่างๆ 

การศึกษา  (Education) ปัจจุบันพบว่ามีจ านวนนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐฯ 

ที่ใช้งานโซเชียลมีเดียคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของจ านวนทั้งหมด โดยกว่า 59% ของ
นักเรียนทั้งหมดใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองของการศึกษา 
รวมถึง 50% ยังใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกบังานหรือการบ้านที่ได้รับด้วยเช่นกัน ซ่ึงการใช้
งานโซเชียลมีเดียในแวดวงการศึกษาไม่ถูกจ ากัดเพียงแค่ในกลุ่มนักเรียนเท่าน้ัน แต่คุณครูและ
อาจารย์ก็เป็นอีกหน่ึงกลุ่มที่ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยการผลส ารวจพบว่ากว่า 30%  

ของคุณครูทั้งหมดใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกบันักเรียนและอกีมากกว่า 50% 

กใ็ช้โซเชียลมีเดียเพ่ือเป็นตัวช่วยในการสอนหนังสอื 
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การจ้างงาน  (Employment) จากผลการส ารวจพ บ ว่าปัจ จุ บันก ลุ่ม ผู้สมัครงาน 

เร่ิมหันมาค้นหาต าแหน่งงานผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 6  

ของผู้สมัครงานทั้งหมด โดยโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สมัครงานมากที่สุดเป็น 

อันดับที่ 1 คือ เฟสบุ๊ก (52%) รองลงมาเป็นลิงค์อิน (38%) และทวิตเตอร์ (34%) แต่ในทาง
กลับกันบริษัทส่วนใหญ่กว่า 89% กลับใช้ลิงค์อิน เพ่ือค้นหาผู้สมัครงานมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
ตามมาด้วย เฟสบุ๊ก (26%) และทวิตเตอร์ (15%) ซ่ึงในเวลานี้ มีจ านวนบริษัทมากกว่า 2.6 ล้าน
บริษัทที่มีเพจบนลิงค์อนิ 

เศรษฐกิจ (Economy) โซเชียลมีเดียกลายมาเป็นธุรกิจประเภทใหม่ที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในแวดวงธุรกิจ ซ่ึงช่วยสร้างต าแหน่งงานได้มากกว่า 1,000 ต าแหน่ง อกีทั้งยังช่องทางใหม่
ที่ช่วยสร้างรายได้และยอดขายให้เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล ซ่ึงทางเฟสบุ๊กรายงานว่าในไตรมาสที่ 3 

ขอ งปี  2012 ที่ ผ่ าน ม า เฟ ส บุ๊ ก  มี ร าย ได้ รวม กั น อ ยู่ ที่  1,260 พั น ล้ าน เห รีย ญ ส ห รั ฐ  
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกว่าเดิมจาก 954 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2011 

การตลาด (Marketing) โดยผลการส ารวจพบว่าในแง่มุมของนักธุรกิจโซเชียลมีเดียเป็น
ช่องทางส าคัญในการท าการตลาดที่ช่วยสร้าง Lead ได้มากกว่าช่องทางอื่นอย่างงานแสดงสินค้า 
การตลาดโดยใช้จดหมายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ และการโฆษณาผ่านตัวแทนเว็บ จะมี
ลักษณะโฆษณาที่เม่ือมีการคลิก หรือที่เรียกว่า PPC (Pay Per Click) ถึง 2 เท่าตัว รวมถึงโซเชียล
มีเดียยังมีอัตราการซ้ือสินค้าต่อจ านวนการคลิก หรือ อัตราของการเปล่ียนแปลงมากกว่าค่าเฉล่ีย
ปกติถึง 13% ส่วนในแง่มุมของผู้บริโภคพบว่ากว่า 46% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการใช้งาน
โซเชียลมีเดียเพ่ือเป็นช่องทางที่ช่วยในการตัดสนิใจก่อนซ้ือสนิค้า 

ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันส่งผลกระทบไปในทุกวงการ ไม่
จ ากัดเพียงแค่แวดวงใดแวดวงหน่ึง ซ่ึงการใช้งานบนโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มมากขึ้ นเร่ือยๆ  
ซ่ึงการใช้งานโซเชียลมีเดียอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านลบและทางด้านบวกกไ็ด้หากผู้ใช้งาน  

ยังไม่สามารถควบคุมหรือก ากับตนเองให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้  (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://thumbsup.in.th/2013/08/socialmedia-is-changing-the-world/) 
 

การประยุกตใ์ชโ้ซเชียลมีเดีย 

 ปัจจุบันเค ร่ืองมือออนไลน์ มีอยู่อย่างหลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ มี
ประสิทธภิาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซ่ึงนับวันจะมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
ทั้งน้ีเราจะสามารถใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง
ย่ังยืนได้อย่างไร เพ่ือตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงในที่ น้ี 

จะยกตัวอย่างการน าโซเชียลมีเดียไปประยุกต์ใช้งาน ดังน้ี 
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เฟซบุ๊ก (Facebook) น าไปใช้งานในการสื่อสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันได้ 
โดยการตั้งกลุ่มต่างๆ เพ่ือการสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนั 

เวิร์ดเพรส (WordPress) เป็นเว็บไซต์ส าเร็จรูปหรือบล็อก ที่ ผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้
สร้างบลอ็กส่วนตัว หรือในแต่ละเร่ืองส าหรับเผยแพร่เน้ือหาในแต่ละหัวข้อ หรือสร้างปฏสิัมพันธ์
กบัผู้ใช้ได้ 

ยูทูป (Youtube) เป็นเวบ็ไซต์ที่น าไปใช้งานในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ผู้ใช้งานสามารถอัพ
โหลดและเผยแพร่วิดีโอต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์ยูธูป  ใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเวบ็ไซต์เป็นสื่อในการเรียนรู้ 
และผู้ใช้สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพ่ือนๆ และบุคคลอื่นๆ แสดงความคิดเหน็ได้ 

ทวิตเตอร์ (Twitter) น าไปใช้งานในการสื่อสารข้อความสั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกัน
ได้อย่างรวดเรว็ 

สไลด์แชร์ (Slideshare) น าไปใช้งานในการแบ่งปันเอกสารระหว่างกนัได้ เป็นต้น 

 

แนวทางและการแกไ้ขปัญหาการใชง้านโซเชียลมีเดียเบื้ องตน้ 

 การใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นการใช้งานส่วนบุคคลที่ทุกคนสามารถน าไปใช้งานได้อย่างเสรี 
เมื่อน าไปใช้งานด้านต่างๆ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมรวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง  

ของข้อมูลจะต้องไม่แชร์ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ เอกสาร ภาพ หรือวิดีโอ จากแหล่งข้อมูลที่มี
ความล าเอียงหรือไม่เหมาะสม โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ในที่น้ีขอยกตัวอย่าง
แนวทางในการน าโซเชียลมีเดียมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังน้ี 

 

- หากผู้ใช้งานต้องการน าเสนอข้อมูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆ ควรตรวจสอบความถูกต้อง หรือ
ความทันสมัยของข้อมูล ซ่ึงการตรวจสอบข้อมูลจากต้นฉบับ หรือค้นหาแหล่งที่มาของบุคคล 

ที่เผยแพร่จากองค์กรหรือผู้ที่น่าเช่ือถือ 

- ควรมีการไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือควรค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากหลากหลายแหล่งที่มา 

- การน าข้อมูลต่างๆ มาใช้งาน เช่น ข้อความ เอกสาร ภาพ หรือวิดีโอ ควรมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องและชัดเจน  

- ควรใช้เวลากับโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสม โดยผู้ใช้งานไม่ควรใช้เวลามากเกินไป  

ในโซเซียลมีเดีย ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการท างานซ่ึงท าให้ผลของการท างานลดลงได้ 

- ควรใช้ค าพูดที่ เหมาะสมในโซเชียลมีเดีย ซ่ึงผู้ใช้งานไม่ควรโพสต์ข้อความต่างๆ  
โดยไม่มีการไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน หากผู้ใช้งานเขียนต าหนิการท างานอย่างรุนแรงของ
ผู้บริหารหรือบ่นในโซเชียลมีเดียว่างานที่ท  าอยู่น่าเบ่ือและไม่มีความสุขในการท างานเลย อาจจะ
เป็นสาเหตุท าให้ถูกฟ้องหมิ่นประมาณหรือถูกไล่ออกจากงานได้ 
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- ไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองโดยการอัปเดตสเตตัสว่าขณะน้ีคุณก าลังท าอะไร
อยู่หรืออยู่ที่ใดซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองได้ ซ่ึงอาจจะถูกผู้ไม่พึงประสงค์เข้าไปขโมย
ของในบ้านหรือถูกหลอกลวงไปฆ่าได้  
 

ตวัอย่างการใชง้านเฟสบุก๊ 

ในที่ น้ี จะขอกล่าวถึ งตั วอ ย่างของการใช้งาน เฟซบุ๊ก  ซ่ึงเป็นสื่ อสังคมออนไลน์ 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี (ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ, 2558) 
 

เฟซบุ๊ก เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถแสดงออก หาเพ่ือน แลกเปล่ียนรูปภาพ  
ดูวิดีโอ รวมถึงเป็นพ้ืนที่ทางสังคมออนไลน์ที่ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ซ่ึงผู้ใช้สามารถ
ใช้เฟซบุ๊กติตต่อกับคนอื่ นๆ บนเว็บได้ โดยไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนก็สามารถใช้งานเฟซบุ๊กได้  
ซ่ึงการสมัครเข้าใช้งาน มีดังน้ี 

 ผู้ใช้งานจะต้องสมัครเพ่ือขอรับบัญชีรายช่ือในการเข้าใช้งานระบบ ซ่ึงสามารถสมัคร  

ขอใช้งานได้ฟรี เพียงแค่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอีเมลกส็ามารถเข้าไปสมัครใช้บริการได้ทันที เมื่อสมัคร
เสร็จแล้วระบบจะส่งข้อความไปที่อี เมลเพ่ือท าการยืนยันการใช้งาน หลังจากน้ัน เฟซบุ๊ก  

จะให้ท าตามขั้นตอนต่างๆ หรืออาจจะข้ามไปก่อนก็ได้ เมื่อต้องการค้นหาเพ่ือนบน เฟซบุ๊ก  

ก็กดค าว่า เพ่ิมเพ่ือน ระบบก็จะส่งค าขอเป็นเพ่ือนไปยัง เฟซบุ๊กของคนน้ัน หลังจากน้ัน 

กจ็ะสามารถเข้าไปใช้งานเฟซบุก๊ได้ 

ในหน้าต่างเฟซบุ๊กจะมีหัวข้อด้านบนจะมีค าว่า หน้าแรก กจ็ะเป็นข้อมูลข่าวการสนทนา
ของสมาชิกบนเครือข่าย ด้านขวามือกจ็ะมีรายช่ือสมาชิกที่ท่านอาจรู้จักมาให้ท่านได้ขอเป็นเพ่ือน 

ก็ได้ ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นข้อมูลที่ เพ่ือนของท่านมาฝากข้อความไว้ หรือมีสมาชิก 

บนเครือข่ายท่านอื่นๆ ส่งค าขอเป็นเพ่ือนกับท่าน หรืออาจจะมีคนที่รู้จักลากท่านเข้าไปในกลุ่ม 

ที่สมาชิกกไ็ด้โดยอาจจะมีการตั้งข้ึนเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเฉพาะวิชาที่เรียน ถ้าคนใดที่ไม่ได้ 

อยู่ในกลุ่มกจ็ะไม่สามารถเข้าไปดูการสนทนาของกลุ่มน้ันๆได้ ส่วนด้านล่างลงมาอีกช่องกจ็ะเป็น
เกมที่ท่านสามารถเข้าไปเล่นได้ ส่วนด้านล่างสุดทางขวามือกจ็ะมีเพ่ือนที่ท่านสามารถแชทคุยกัน
ได้โดยไม่มีใครรู้การสนทนาของท่านกับเพ่ือน แต่ถ้าเป็นการฝากข้อความไว้บนหน้าเฟซบุ๊กน้ัน 

คนอื่นสามารถเหน็ข้อความของทา่นได้  

ส่วนข้อมูลส่วนตัว กจ็ะมีหัวข้อต่างๆ มากมาย มีทั้งให้ท่านกรอกประวัติของท่าน มีพ้ืนที่
ให้ท่านได้อัพโหลดรูปภาพขึ้ นบน เฟซบุ๊ก โดยให้ท่านไปที่  Browse ไปเลือกรูปของท่าน 

แล้วกด Open ก็จะท าให้รูปภาพของท่านสามารถขึ้ นมาอยู่บน เฟซบุ๊กของท่านได้ ถ้าท่าน 

อยากน าขึ้ นไปไว้เป็นภาพประจ าตัว ท่านก็กดที่ รูปภาพน้ันแล้วไปที่ ข้อความ ใช้รูปน้ีเป็นรูป
ประจ าตัว นอกจากน้ันท่านยังสามารถแทก็รูปน้ีไปที่เพ่ือนๆ บนเครือข่ายของท่านได้อีกด้วย 
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นอกจากน้ันยังสามารถอัพโหลดวีดีโอ โดยใช้วิธีคล้ายกันกับการอัพโหลดรูปภาพเพียงแค่ให้ท่าน
คลิกที่รูปวีดีโอเทา่น้ัน  

 ในส่วนของการตั้ งกระทู้โต้ตอบ แค่ท่านไปที่ ข้อมูลส่วนตัวแล้วไปคลิกที่ท่านก าลัง 
คิดอะไรอยู่ แล้วก็กดแบ่งปัน เพียงเท่าน้ีเพ่ือนๆ ในกลุ่มของท่านก็จะสามารถเห็นข้อความ 

ของท่านได้ หรือถ้ามีเพ่ือนของท่านส่งข้อความมาหาแล้วท่านต้องการตอบกลับไป ท่านกไ็ปพิมพ์
ตรงค าว่า เขียนความคิดเหน็ แล้ว Enter ถ้าถูกใจข้อความใดกค็ลิกถูกใจกนัได้ทนัท ี

นอกจากน้ันการที่ท่านได้มีเพ่ือนไว้พูดคุยกันทั่วโลกแล้ว ท่านยังสามารถสร้างกลุ่มเพ่ือน
เฉพาะได้ เช่น สร้างกลุ่มเพ่ือนสาขาวิชาเดียวกัน โดยที่ท่านไปที่หน้าแรก แล้วดูทางด้านซ้าย 

จะมีค าว่าสร้างกลุ่ม ให้จัดการสร้างขึ้นมาแล้วกต็ั้งช่ือของกลุ่มท่าน สมาชิกในกลุ่ม ความปลอดภัย
ของกลุ่ม แล้วกดสร้างได้ทันที จะเห็นได้ว่าการเล่นเฟซบุ๊ก จะต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ จากน้ัน 

คุณก็จะมีสิทธิ์เป็นคนได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองรวมถึงเป็นคนเล่นเองด้วยเช่นกัน รวมทั้ง 
การตั้ งค่าความเป็นส่วนตัวให้คุณรวมถึงการเลือกถึงความปลอดภัยบนหน้าต่างของคุณได้  
นอกจากน้ันยังมีศูนย์ช่วยเหลือการใช้เฟซบุ๊ก เมื่อต้องการออกจากการเล่นเฟซบุ๊กบนเคร่ืองของ
ทา่น ให้ไปที่ บัญชีผู้ใช้ แล้วกดค าว่า ออกจากระบบเทา่น้ันเอง  
 

บทสรุป 

 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เป็นรูปแบบการท าธุรกรรมซ้ือขาย แลกเปล่ียน สินค้าหรือบริการ
ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจ าหน่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแต่เดิมจะใช้
ระบบ EDI หรือระบบแลกเปล่ียนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ ท าให้คู่ค้าทั้งสองฝ่ายแลกเปล่ียนเอกสาร
ทางการค้าได้โดยตรง แต่ก็มีความนิยมค่อนข้างน้อยเพราะมีค่าใช้จ่ายในการวางระบบ 

และด าเนินงานสูง ซ่ึงมีใช้เฉพาะในวงการอุตสาหกรรมบางกลุ่มหรือการค้าเฉพาะทางเท่าน้ัน 
จนกระทั่งอนิเทอร์เนต็มีการใช้งานแพร่หลาย การแลกเปล่ียนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์จึงกลายมาเป็น
การท างานผ่านอินเทอร์เนต็แทน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่ากันมาก โดยรูปแบบของพาณิชย์ที่พบเหน็
มากที่สุด สามารถแยกออกได้ 3 รูปแบบ คือ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค 
(C2C) และธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ส าหรับขั้นตอนการค้าน้ันประกอบด้วย การออกแบบ 

และจัดท าเว็บไซต์ การโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล การท ารายการซ้ือขาย การส่งมอบสินค้า  
และการให้บริการหลังการขาย 

โซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือออนไลน์ที่ท  าให้ทุกคนโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ด้วยการแบ่งปันข้อมูล ข้อความ เอกสาร ภาพ วิดีโอ หรือพูดคุยกนั ซ่ึงการใช้งานบนโซเชียลมีเดีย 

มีทั้งประโยชน์และโทษ ทั้งน้ีไม่ควรที่จะปิดกั้นตนเองไม่ใช้งาน แต่กไ็ม่ควรที่จะใช้อย่างไม่มีวินัย
หรือขาดวิจารณญาณในการใช้ ทุกคนควรจะเรียนรู้ที่จะใช้งานโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์และ
เหมาะสม เพ่ือส่งผลให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธภิาพ 
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ค าถามทบทวน 

1. การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์คืออะไร จงอธบิาย 

2. วิธกีารช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสมี์กี่วิธ ีจงอธบิาย 

3. ข้อดีและข้อเสียของการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์มีอะไรบ้าง จงอธบิาย 

4. C2B B2B B2C และC2C มีความแตกต่างกนัอย่างไร จงอธบิาย 

5. การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธบิายแต่ละประเภท 

6. การรักษาความปลอดภัยทางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ คืออะไร จงอธบิาย 

7. เวบ็ไซต์ที่ท  าธุรกจิแบบ C2B B2B B2C และC2C มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาประเภทละ 2 เวบ็ไซต ์

8. ท่านคิดว่าโซเชียลมีเดียใดบ้างที่เหมาะสมในการน ามาใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน  

 สถานการศึกษา เพราะเหตุใด จงอธบิาย 

9. ท่านคิดว่าการน าโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์หรือ ไม่  
 เพราะเหตุใด จงอธบิาย 

10. ท่านคิดการใช้งานโซเชียลมีเดียในองค์กรควรจะมีการตั้ งข้อจ ากัดใน ก า ร ใ ช้ ง า น  

 ภายในองค์กรอย่างไร เพราะเหตุใด จงอธบิาย 

11. ข้อดีและข้อเสยีของการใช้โซเชียลมีเดียที่ทา่นใช้ในการสื่อสารระหว่างกนัมีอะไรบ้าง จงอธบิาย 

12. จงอธิบายเกี่ยวกับเวบ็ไซต์ LAZADA ในประเดน็องค์ประกอบต่างๆ ของเวบ็ไซต์ดังน้ี  
 หน้าร้านของเว็บไซต์น าเสนอสิ่งใด รายละเอียดสินค้า การสั่งซ้ือสินค้า วิธีการช าระเงิน  
 และการจัดส่งสนิค้า ม า พ อ สั ง เ ข ป     
13. จงอธบิายขั้นตอนเปิดร้านเพ่ือด าเนินการธุรกจิแบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสต์ามองค์ประกอบ  

 ดังน้ี รูปแบบของพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์สนิค้าที่ขาย โดเมนเนม วิธกีารจัดท าเวบ็ไซต์ วิธีการ  

 ช าระเงิน วิธกีารประชาสมัพันธ ์และการให้บริการหลังการขาย ม า พ อ สั ง เ ข ป  

14. จงอธบิายเกี่ยวกบัประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  
15. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย มาคนละ 1 

กรณีศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

16. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย และ
เขียนสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 

พร้อมทั้งน าบทสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 
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จริยธรรมและความมัน่คงทางขอ้มูล 

 

ในยุคปัจจุบันจะพบเห็นข่าวที่ เกี่ ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมปรากฏตามหน้า
หนังสือพิมพ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงสื่อโทรทัศน์ โดยสิ่งหน่ึงที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ น้ี
ขึ้ นมาก็คือ การขาดคุณธรรม จริยธรรมหรือจิตส านึกที่ดี ซ่ึงเหตุผลด้านหน่ึงน้ันคือผู้คนยุค
สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมสารสนเทศ ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางที่
ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น การจงใจพยายามใส่สีตีไข่ หรือใส่ร้ายป้ายสีกันทาง
อนิเทอร์เนต็ หรือการลักลอบโจรกรรมข้อมูลของผู้อื่นเพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองกม็ีพบ
เห็นอยู่บ่อยคร้ัง ย่ิงเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้ นเพียงใด คนในยุคสังคมสารสนเทศก็ย่ิง
ห่างไกลจากหลักค าสอนทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

ในอดีต ผู้คนมักน าหลักธรรมค าสอนในศาสนาเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจและสร้างจิตส านึก
ที่ดี แต่ในปัจจุบันอาจจะพบเหน็กลุ่มคนเหล่าน้ีลดน้อยลงไปมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นหนุ่ม
สาววัยรุ่นยุคสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นวัยที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บ่อยที่สุด อาจจะห่างไกลจาก
กิจกรรมการขัดเกลาจิตใจมากขึ้ น ซ่ึงหลักค าสั่งสอนทางศาสนา รวมถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีอาจถูก
มองข้ามไปอยู่เสมอ ซ่ึงส่งผลให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับสังคมมีปัญหาขึ้ นมาได้ 
เน่ืองจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีน่ันเอง 

 

  ความหมายของจริยธรรมและความมัน่คงทางขอ้มูล 

 จริยธรรมและความมั่นคงทางข้อมูลมีความหมาย ดังน้ี 

 

1. จริยธรรม (Ethics)  

เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดของจริยธรรม อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ที่เป็นสภาพคุณงาม
ความดี การประพฤติปฏบัิติที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และเป็นรูปแบบของความดีงามที่ถูก
ปลูกฝังข้ึนภายในจิตใจจนเกิดจิตส านึกที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดี รู้จักรับผิดชอบ ช่ัว ดี เกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด รวมถึงความคิดความเช่ือ ค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดถือร่วมกันที่เป็นความคิดที่ดี 
และการกระท าบนพ้ืนฐานความถูกต้องดีงามภายใต้จิตส านึกที่ดีในจิตใจ ทั้งน้ีผู้ใช้งานควรจะมี
จิตส านึกที่ดีงามที่จะใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้ถูกต้องดีงาม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร และสงัคมน่ันเอง 

แต่ถ้ากล่าวถึงจริยธรรม จะหมายถึง แบบแผนความประพฤติหรือความมีสามัญส านึกต่อ
สงัคมในทางที่ดี โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ข้ึนอยู่กับกลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสงัคมน้ันๆ เป็น
หลัก โดยส่วนใหญ่จริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหน ควร ไม่ควร ดี ไม่ดี 
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ถูก ผิด ตัวอย่างเช่น นายสมควรลอกข้อสอบปลายภาคของนางสาวสมพรการลอกข้อสอบดังกล่าว
ของนายสมควรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่คนในสังคมการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระท า ซ่ึงถือได้ว่านายสมควรขาดจริยธรรมทางด้านการศึกษาที่ดี (วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา 
ยวงทอง, 2558) 

หากกล่าวถึงจริยธรรมกับกฎระเบียบจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีจริยธรรม ซ่ึงเป็นคนที่ในกลุ่ม
สังคมยอมรับว่ามีสามัญส านึกที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติดีและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคม
โดยรวม ตรงกันข้ามกับคนที่ขาดจริยธรรม ซ่ึงจะเป็นคนที่กลุ่มในสังคมไม่ยอมรับ เน่ืองจากมี
รูปแบบการประพฤติหรือปฏบัิติตนที่ไม่มีประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมหรืออาจส่งผลที่ไม่ดีต่อสงัคม 
การควบคุมให้คนมีจริยธรรมที่ดี น้ันอาจใช้ข้อบังคับกฎหรือระเบียบของสังคมมาเป็นส่วน
สนับสนุน เพ่ือช้ีชัดลงไปว่า ถูกหรือผิด ตัวอย่างเช่น สถาบันการศึกษาออกกฎระเบียบและลงโทษ
นักศึกษาที่ลอกข้อสอบ โดยปรับให้ตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ ในกรณีที่
นายสมควรลอกข้อสอบของเพ่ือน นอกจากขาดจริยธรรม แล้วยังถือว่าท าผิดกฎระเบียบของ
สถาบันอกีด้วย 

ฉะน้ัน อาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ และศีลธรรมอันดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกก าหนดข้ึนเป็นกฎเกณฑ์ก ากับ หรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือใช้ก ากับดูแล ควบคุมการน า
เทคโนโลยีหลายๆ  อย่างไปใช้ให้ ถูก ต้องเหมาะสมต่อค่ านิยม และวัฒนธรรมใน ยุค
สงัคมสารสนเทศน่ันเอง  

2. ความมัน่คงทางขอ้มูล 

ความมั่นคงทางข้อมูล (Information Security) แยกออกเป็นสองค า คือ สารสนเทศ 

(Information) เป็นข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ที่ได้น ามารวบรวม 
จัดเป็นระบบ และน าเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน 

ตาราง หรือแผนภมูิต่างๆ และความมั่นคง (Security) เป็นสภาพที่เกดิข้ึนจากการจัดตั้งและด ารง
ไว้ซ่ึงมาตรการการป้องกัน ที่ท  าให้เกดิความม่ันใจว่าจะไม่มีผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาได้ เมื่อรวม
สองค ากจ็ะได้ ความมั่นคงทางข้อมูล ซ่ึงจะหมายถึงการศึกษาถึงความไม่มั่นคงในการใช้งาน
สารสนเทศที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การวางแผนและการจัดระบบความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ โดย
ศึกษาถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่ การรักษาความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงใน
ระบบฐานข้อมูล การรักษาความมั่นคงในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงประเดน็ในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับความมั่นคงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/การรักษาความ
มั่นคงทางข้อมูล ของวิกพีิเดีย สารานุกรมเสรี) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/
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จริยธรรมกบัสงัคมสารสนเทศ 

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเหน็ได้ว่าคนในสงัคมสารสนเทศจะขาดจริยธรรมกนัมากขึ้น ซ่ึง
ท าให้ เกิดปัญหาต่างๆ ต่อสังคมโดยรวมมาก นอกจาก น้ันการขาดจริยธรรมในสังคม 

อาจพบเห็นกลุ่มคนที่กระท าผิดกฎระเบียบที่สังคมบัญญัติไว้ร่วมกัน โดยเฉพาะการท าผิดต่อ
กฎหมายของสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงเป็นภัยที่ส่งผลเสียอย่างร้ายแรง สามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://kongkoynoy.blogspot.com/2013/05/chapter13-ethics-4-13.html 

โดยทั่วไปแล้ว หากกล่าวถึงจริยธรรมที่เกี่ยวกบัสังคมสารสนเทศ จะกล่าวถึงประเดน็หรือ
กรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 4 ประเดน็ด้วยกนั ดังน้ี (O’Brien, 1996) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 9.1 กรอบแนวคิดด้านจริยธรรมเกี่ยวกบัสังคมสารสนเทศ 

ที่มา: http://kongkoynoy.blogspot.com/2013/05/chapter13-ethics-4-13.html 

 

1. ความเป็นส่วนตวั (Privacy Information)  
ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เ จ้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถ

รวบรวม จัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทั้งยังสามารถเรียกใช้ข้อมูล
และสารสนเทศของตนเองได้ โดยทั่วไปน้ันเจ้าของสทิธสิามารถที่จะอยู่ตามล าพัง และสามารถที่จะ
ควบคุมข้อมูลและสารสนเทศของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น ซ่ึงผู้อื่นจะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของสิทธิ์ ก่อน จึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอ ร์และเข้าถึ งข้อมูลของบุคคลอื่ น ได้          
(วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 2558) ซ่ึงความเป็นส่วนตัวดังกล่าวน้ี อาจหลีกเล่ียงการ
ละเมิดสิทธิ์ได้ ในกรณีของบางบริษัทที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อาจมีการประกาศ
แจ้งหรือสอบถามลูกค้าก่อนที่จะเข้าใช้บริการว่าจะยอมรับที่จะให้น าข้อมูลส่วนตัวน้ีไปเผยแพร่
หรือน าไปให้กับบริษัทอื่นเพ่ือใช้งานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ จะพบเหน็ได้จากผู้ให้บริการข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่ให้ใช้งานฟรีๆ เพ่ือแลกกับรายได้ค่าโฆษณาที่ผู้ให้บริการรายน้ันจะ
ได้มา (Haag, 2002) เช่น บริการฟรีอีเมล บริการพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล บริการใช้งานโปรแกรมฟรี 
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เป็นต้น ซ่ึงผู้ที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจ าเป็นจะต้องกรอกและให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเสียก่อน 
จากน้ันจึงจะสามารถเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และใช้งานได้ในที่สดุน่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ภาพที่ 9.2 ค าช้ีแจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์เฟสบุก๊  
ที่มา: www.adweek.com/socialtimes/guest-post-rights-facebook-privacy-policies/294671 

 

2. ความถูกตอ้งแม่นย า (Accuracy Information)  
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็น

สิ่งส าคัญอย่างย่ิงที่ผู้ใช้ควรจะรวบรวม จัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศไว้อย่างถูกต้อง ซ่ึงคุณสมบัติ
ของข้อมูลและสารสนเทศที่ดีจะต้องประกอบด้วย ความถูกต้องแม่นย า ความน่าเช่ือถือได้      
การปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากน้ันผู้ใช้จะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล องค์กร และ
สงัคม ฉะน้ัน หากผู้ใช้รวบรวบ จัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสม และน าไป
เผยแพร่โดยที่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศ อาจก่อให้เกิดปัญหาและ
ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมของบุคคลในสังคมที่จะท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น 
การเผยแพร่เน้ือหาต่างๆ ด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เนต็ ก็
อาจจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการหม่ินประมาทต่อบุคคลอื่นได้  
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  ภาพที่ 9.3 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนอนิเทอร์เนต็  

ที่มา: http://www.get2idea.com/บลอ็กโฆษณาขยะบนเฟสบุค๊/ และ http://www.house-herb.com/ 

 

ตัวอย่างของการขาดจริยธรรมในประเด็นน้ี  (วศิน เพิ่มทรัพย์ และวิโรจน์ ชัยมูล , 

2548) อาจพบเห็นแหล่งข่าวบนอินเทอร์เนต็ หนังสือพิมพ์ รวมถึงรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเน้ือหาที่น าเสนออาจมีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลที่สร้างข้ึนเอง หรือข่าวสารที่ไม่ได้มี
การกล่ันกรอง เม่ือผู้ใช้งานอ่านหรือน าไปตีความ และเข้าใจว่าสารสนเทศน้ันเป็นเร่ืองจริง อาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดต่อสังคมโดยรวมและส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ดังน้ัน การรับ
ข้อมูลข่าวสารมาใช้จึงควรมีการตรวจสอบ ตีความและวิเคราะห์พิจารณาให้ดีเสียก่อน ผู้ใช้งาน
สารสนเทศจึงควรเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มีความน่าเช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ง่าย 

3. ความเป็นเจา้ของ (Property Information)  
บางทีอาจจะหมายถึง สิทธิความเป็นเจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน

ทั้งที่เป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น บ้าน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น 
หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
ซ่ึงในปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นับวันจะมีแนวโน้ม
สงูขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากสังคมได้เปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงท าให้
เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน อีกทั้งยังง่ายต่อการท าซ า้ และมี
รูปแบบต่างๆ ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามมาอีกมากมาย จึงท าให้การป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เม่ือผู้ซ้ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ท าการคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงในซีดีรอม เพ่ือน าไปขายให้กับผู้อื่นใน
ราคาถูกกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กอ็าจจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ ฉะน้ัน 
ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมที่จะ
ท าการคัดลอกน้ัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในระดับใด โดยปกติน้ัน สิทธิในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ (1) ผู้ใช้ได้ ซ้ือลิขสิทธิ์มาและมีสิทธิ์ ใช้          

http://www.get2idea.com/บล็อกโฆษณาขยะบนเฟสบุ๊ค/
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(2) ผู้ใช้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือ และ (3) ผู้ใช้ใช้งานได้ฟรี คัดลอกและเผยแพร่ให้กับ
ผู้อื่นได้นอกจากน้ัน ในกรณีข้อมูลบนเวบ็ไซต์ที่เผยแพร่ไปยังผู้ใช้งานทั่วไปกเ็ช่นเดียวกัน ข้อมูล
บางอย่างอาจถูกขโมยและลักลอบเผยแพร่ได้ ผู้ให้บริการจะต้องช้ีแจงรายละเอียดข้อตกลง
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ ไว้ภายในเวบ็ไซต์เหล่าน้ี รวมถึงการ
ให้ลูกค้าที่น าโปรแกรมไปใช้ต้องท าการลงทะเบียนการใช้งานไปยังบริษัทผู้ผลิตเพ่ือตรวจสอบการ
ใช้งานด้วย 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.4 ข้อความประกาศแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูลในเวบ็ไซต์ Apple 

ที่มา: http://www.macstroke.com/1460/register-apple-id-free 

 

4. การเขา้ถงึขอ้มูล (Accessibility Information)  
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศเป็น

สิทธิส่วนบุคคล หรือขององค์กรที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติน้ันองค์กรขนาดใหญ่จะติดตั้งระบบป้องกนัและการ
รักษาความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศไว้ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละคนจะถูกก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือการก าหนดสทิธิตามระดับของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันไป ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละ
คนจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบก่อนจึงจะสามารถเข้ามาใช้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
องค์กรได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นการรักษาความมั่นคง
ในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ฉะน้ัน หากมีผู้ใดเข้ามาใช้
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ หรือขององค์กร กอ็าจจะถือว่า
เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หากพิจารณาถึงมิติในจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กอ็าจจะถือว่าเป็นการกระท าผิดจริยธรรมอนัดีงามแล้วยังถือว่าได้เป็น การกระท าที่ผิด
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้อีก
ด้วย 
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ภาพที่ 9.5 การใช้ User ID และรหัสผ่านในการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูล 

ที่มา: http://www.macstroke.com/1460/register-apple-id-free 

 

กฎหมายคอมพิวเตอร ์(Computer Law) 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 

and Communication Technology: ICT) ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการมีการท าธุรกรรมผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์กันมากข้ึน การซ้ือขายสินค้า แลกเปล่ียนข้อมูล 
รวมถึงการให้บริการระหว่างประชาชนกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรด้วยกันมีการด าเนินงานและ
ให้บริการแบบไม่จ ากัดสถานที่และเวลา ซ่ึงเป็นการให้บริการแบบทุกททุีกเวลา 24 ช่ัวโมง ฉะน้ัน
เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการมีความคล่องตัว น่าเช่ือถือ และใช้เป็นแนวปฏบัิติร่วมกัน 
ประเทศต่างๆ จึงได้ออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้ น รวมถึงประเทศไทยได้มีการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 6 ฉบับ ดังน้ี 

 

- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) เพื่อ
รับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ากฎหมายที่ท  าธุรกรรม 

ด้วยกระดาษ 

- กฎหมายเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) เพ่ือรับรอง 
การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยการลงลายมือช่ือธรรมดา อันส่งผลต่อความเช่ือมั่น 

มากขึ้นในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท าธุรกจิผ่านเครือข่าย 

- กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) เพ่ือก าหนด
มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระท าผิดต่อระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคมท าให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกัน
อย่างสงบสขุ 

 

 

http://www.macstroke.com/1460/register-apple-id-free
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- กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law)  
เพ่ือก าหนดกลไกส าคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงเป็น
ระบบช าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อระบบการท า
ธุรกรรมทางการเงินทางอเิลก็ทรอนิกสม์ากยิ่งขึ้น 

- กฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เพ่ือก่อให้เกิด
การรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีโดยค านึงถึงการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างสทิธขิั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และความม่ันคงของรัฐ 

- กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   
ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดับรองของรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (National Information Infrastructure Law) 
เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ นับเป็นกลไกล
ส าคัญในการช่วยลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและเพ่ือสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการ
ปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชุนและน าไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป 

ต่อมาได้มีการรวมเอากฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นฉบับเดียวกันเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2545 แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้น ามาใช้สมบูรณ์แบบ เน่ืองจาก
ยังไม่มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้ งน้ีสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
http://www.etcommission.go.th/ ส่วนกฎหมายอีก 4 ฉบับที่เหลือ ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ซ่ึงสาระส าคัญของกฎหมายแต่ละฉบับและการติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับกฎหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.mict.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.7 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 

 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส ์

 

อาชญากรรม 

ทางคอมพวิเตอร ์

 

คุม้ครองขอ้มูล 

สวนบุคคล 

 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส ์

 

โอนเงินทาง 

อิเล็กทรอนกิส ์

 

ล าดบัรองรบัรฐัธรรมนูญ 

มาตรา 78 
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จากที่ได้กล่าวไว้ตั้ งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ รวมถึงใช้ในการก ากบัดูแล และควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการประกอบกิจการและด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ือเป็นหลักประกัน
สทิธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกนัของสงัคม ท าให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
ซ่ึงผู้ใดใช้คอมพิวเตอร์ในการกระท าผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ ยวกับคอมพิวเตอ ร์ พ .ศ . ๒๕๕๐  ตั้ งแต่การระวางโทษจ าคุก  การเสียค่าป รับ  หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับน่ันเอง ฉะน้ันเพ่ือป้องกนัการละเมิดลิขสิทธิ์ในอนาคตผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรจะต้อง
ระวังการละเมิดลิขสิทธิ์  รวมถึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ และ 
การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาใน 3 ประเดน็ ดังน้ี (Laudon and Laudon, 2002) 

 

- ความลับทางการค้า (Trade Secret) เป็นข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากความคิดของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกบัสตูร กรรมวิธ ีการผลิต และรูปแบบสนิค้า เป็นต้น 

 - ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นสิทธิในการกระท าใดๆ (ตีพิมพ์ แสดงผลงาน หรือแจกจ่าย
ผลงาน) เกี่ยวกบังานที่สร้างสรรค์ข้ึน เช่น งานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซ่ึงเป็นสทิธทิี่ได้รับ
การคุ้มครองในการคัดลอกหรือท าซ า้ผลงานถึงแม้ว่าผลงานน้ันจะน าเสนอทางอินเทอร์เนต็ และ
ตามพระราชบัญญัติสทิธิ์จะคุ้มครองผลงานน้ันๆ เป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่งานได้คิดค้นข้ึน หรือ
ตั้งแต่ที่มีการแสดงผลงานเป็นคร้ังแรก 

 - สิทธิบัตร (Patent) เป็นหนังสือส าคัญที่ออกรับรองให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงสิทธิบัตรจะมีอายุ 20 ปีนับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร  (ทิพวรรณ  

หล่อสุวรรณรัตน์, 2545)   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.8 การละเมิดลิขสทิธิ์ทางปัญญา  
ที่มา: http://songkhlatoday.com/paper/83714 
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โดยทั่วไปแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

๒๕๕๐ จะประกอบด้วยหลายมาตรา ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะบางมาตราในการกระท าผิดที่
จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายกระท าผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ ดังน้ี  

 

มาตรา ๕ เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 5 เป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน
โดยมิชอบการเข้าถึงน้ันไม่ จ ากดัว่าเข้าถึงในระดับใดทั้งระดับกายภาพ หรือผู้กระท าผิดด าเนินการ
ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงเพ่ือให้ได้รหัสผ่านน้ันมาและ สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ันได้โดยน่ังอยู่หน้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน  และหมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แม้ตัวบุคคลที่ เข้าถึงจะอยู่ห่างโดยระยะทางกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
แต่สามารถเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการได้ นอกจากน้ัน
ยังหมายถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกไ็ด้ 
ดังน้ันจึงอาจหมายถึง การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ หรือ 9 ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่
ถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบเพ่ือใช้ในการส่งหรือโอนถึงอีกบุคคลหน่ึ ง เช่น ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนวิธีการเข้าถึงน้ันรวมทุกวิธีการไม่ว่าจะเข้าถึงโดยผ่านทางเครือข่าย 

สาธารณะ และยังหมายถึงการเข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันด้วยก็ได้  นอกจากน้ียัง
หมายความรวมถึงการเข้าถึงโดยการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) อีก
ด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ พระราชบัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) 

มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 6 เป็นการล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการเฉพาะไม่ว่าการรู้ถึงมาตรการป้องกันน้ันจะได้มาโดยชอบ
หรือไม่กต็าม และน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยเป็นที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๒ ปี หรือปรับ
ไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 7 เป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันไว้
เป็นพิเศษโดยมิชอบ ซ่ึงการเข้าถึง วิธีการเข้าถึง ตลอดถึงช่องทางในการเข้าถึงน้ันมีส่วนคล้ายกับ
ความผิดตามมาตรา 5 ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนต้นแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกนิสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๘ ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 8 เป็นการดักรับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับการส่งใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า   
ทั้งปรับ 

มาตรา ๙ รบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 9 เป็นการแก้ไข เป ล่ียนแปลง ห รือเพ่ิมเติม 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมทั้งหมด
หรือบ่างส่วนกต็าม และผู้แก้ไขน้ันไม่มีสทิธิแก้ไข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่
เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 10 เป็นการขัดขวางการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จน
ไม่สามารถท างานได้ตามปกติต้องระวาง โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่ น  

โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสขุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 11 เป็นการส่งข้อมูล หรือ อีเมลให้ผู้อื่น โดยไม่เปิดเผย
แหล่งที่มาของข้อมูล โดยท าให้ผู้ที่รับข้อมูลน้ันเกิดความร าคาญ หรือรบกวนผู้อื่นนั้น การกระท าน้ี
ในปัจจุบันเรียกการกระท านี้ ว่า สแปมเมล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๒ การกระท าต่อความมั่นคง เช่น ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือกระทบต่อความมั่นคง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือเป็นอนัตรายแก่กายหรือชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑๐ ปี ถึง ๒๐ปี 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 12 เป็นลักษณะกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ที่ถูกการรบกวน
ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 โดยมีลักษณะเป็นการเพ่ิมโทษ ถ้าเป็นความเสียหายเกิดขึ้ นกับ
บุคคล จะเพ่ิมโทษเป็นโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  และถ้าเป็นความ
เสียหายที่เกิดข้ึนต่อการรักษาความม่ันคงมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ จะเพ่ิมโทษเป็นจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสบิห้า
ปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
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มาตรา ๑๓ จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

การกระท าความผิดตาม มาตรา 13 ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่ จัดท าข้ึน
โดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 5  มาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    

(๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที่น่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสยีหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิดเกี่ยวกบัความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกบัการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 14 เป็นการน าข้อมูลปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือ
ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอันลามก เข้าสู่ระบบ แล้วท าให้เกิดความเสียหายความมั่นคงของประเทศ
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ม าต รา ๑ ๖  ผู้ ใดน า เข้ าสู่ ระบบคอมพิ วเตอ ร์ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปอาจเข้ าถึ งได้                

ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพน้ันเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างข้ึน    
ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ี โดยประการที่น่าจะ
ท าให้ผู้อื่นน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอบัอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึง เป็นการ
น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิดความ ผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิด
อันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา     
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสยีหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสยีหาย 

การกระท าความผิดตาม มาตรา 16 เป็นการน าภาพของผู้อื่น และภาพน้ันเป็นภาพที่เกิด
จากการสร้างขึ้ น เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  โดยประการที่ น่าจะท าให้ผู้อื่น น้ันเสียช่ือเสียง  
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอบัอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกิน
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หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่เป็นการน าเข้าโดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด และความผิด
ตามมาตรานี้ ยอมความได้ 

 

 
 

ภาพที่ 9.9 การกระท าความผิดตามมาตรต่างๆ 

ที่มา: http://www.bangkok.go.th/law/page/sub/3983/title/0/info/5634/ 

 

  อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์(Computer Crime) 

 การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นับวันจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ และนับวันจะ
เพ่ิ มความ รุ่นแรงมาก ย่ิ งขึ้ น  โดยเฉพ าะการก่ ออาชญ ากรรมในระบบคอมพิ วเตอ ร์  

และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมทั้งส่งผลกระทบ 

ต่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศชาติด้วย เน่ืองจากรูปแบบการก่ออาชญากรรม 

ทางคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะของการกระท าความผิดที่ซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้การป้องกัน
ปราบปราม และการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากขึ้ น  
ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ออกกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ก ากับดูแล ควบคุม และป้องกันปราบปรามในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและนอกประเทศขึ้นน่ันเอง 
 โดยทั่ วไปแล้ว การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ อาจจะพ่ึงพาอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ และอุปกรณ์ที่
เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือกระท าความผิดทางอาญา แพ่งและพาณิชย์         
เช่น การหม่ินประมาณ การเปล่ียนแปลง การแก้ไข การเข้าไปก่อกวน การท าลายระบบของผู้อื่น 
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(Haag et al, 2002) และการขโมยข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น และระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติด้วย ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบหน่ึงของการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น และระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซ่ึงในที่ น้ีจะขอยกตัวอย่างรูปแบบของการก่อ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี 

 

1. การลกัลอบเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (Unauthorized Access and Use)  

กลุ่มผู้ไม่หวังดีเหล่าน้ีจะเข้ามาลักลอบดูข้อมูล หรือมีเจตนาท าให้เกิดความเสียหาย
ต่างๆกับข้อมูลสารสนเทศกไ็ด้ โดยจะอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เนต็ รวมถึงอุปกรณ์
เช่ือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรม ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรด้วย 

ตัวอย่างเช่น การลักลอบเข้าไปเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลเวบ็ไซต์หน้าแรกขององค์กรต่างๆ 
ซ่ึงเกิดจากความไม่พอใจในเหตุการณ์บางอย่าง การต่อต้านสงคราม การแบ่งกลุ่มชนช้ัน หรือท า
เพ่ือต้องการให้องค์กรน้ันได้รับความเสียหาย หรือเพียงแค่สร้างช่ือเสียงให้ตนเอง การกระท า
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและพบเหน็มากขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ บางทมีักจะทิ้ งร่องรอยเพ่ือ
บ่งบอกให้ทราบว่าพวกเขาได้เข้ามายังระบบเวบ็เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรน้ันๆ แล้ว ซ่ึงพิมพ์ข้อความ 
รวมถึงน าภาพลามกอนาจารติดตั้ งไ ว้แทนหน้าเว็บไซต์อันเดิม (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.zone-h.org) 

 

 
 

ภาพที่ 9.10 การเข้าไปแก้ไขข้อมูลเวบ็ไซต์หน้าแรกแทนที่หน้าเวบ็เพจเดิม 

ที่มา: http://blog.groundlabs.com/category/data-breaches/page/2 

 

http://www.zone-h.org/
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ตัวอย่างกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
ดังน้ี 

1.1 แฮกเกอร ์(Hacker)  
เป็นผู้ไม่หวังดี หรือพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ เสมือนกับ แครกเกอร์ แต่แฮกเกอร์ จะมีนิสัยอยากรู้ หรืออยากลอง โดยที่       
แฮกเกอร์จะเข้าไปดู อีเมล หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์หรือการโอนไฟล์ข้อมูลเพ่ือเอารหัสผ่าน หรือขโมย
ไฟล์ข้อมูลของบุคคลอื่น ซ่ึงเจตนาแล้วไม่ได้มุ่งร้ายต่อข้อมูล แฮกเกอร์1บางคนอาจเข้าไปหา
จุดบกพร่องต่างๆ ของระบบเครือข่ายแล้วแจ้งกับผู้ดูแลระบบว่า ระบบเครือข่ายน้ันบกพร่องและ
ควรแก้ไขข้อมูลส่วนใดบ้าง โดยเจตนาที่ไม่ได้มีความประสงค์ร้ายต่อข้อมูล บางคร้ังจึงมักนิยม
เรียกว่าเป็นพวก กลุ่มคนหมวกขาว หรือ ไวต์แฮต2 (White Hat) โดยปกติน้ันมักไม่ยอมเปิดเผย
ตัวให้คนอื่ นทราบ แต่หากเข้าไปยังกลุ่มพบปะแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นทั่ วไปบน
อินเทอร์เน็ตแล้วขอความช่วยเหลืออาจจะพบค่อนข้างบ่อย  (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://th.wikipedia.org/wiki/นักเลงคอมพิวเตอร์) 

1.2 แครกเกอร ์(Cracker)  
ผู้ไม่หวังดีมืออาชีพ เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ แต่สามารถลักลอบเข้าไปใช้ได้โดยเจ้าของระบบไม่ได้อนุญาต ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เชิง
ธุรกจิเพ่ือการขโมยข้อมูล การท าลายข้อมูล และการท าลายระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น หรือของ
องค์กร โดยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถที่มีความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกนักับกลุ่มแฮกเกอร์ แต่มี
เจตนาที่แตกต่างกันอย่างมาก มักเรียกว่าเป็นกลุ่มคนหมวกด า หรือแบลก็แฮต3 (Black Hat) ซ่ึง
จะมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มหมวดขาว เน่ืองจากจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงกว่า ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความร้ายแรงมากน่ันเอง 

 

 

 

                                                   

1
 แฮกเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่พยายามที่จะเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ใช้ความรู้
ความช านาญเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้มจุีดมุ่งหมายเพ่ือท าลายหรือในด้านลบ ถงึอย่างไรกต็ามการที่เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งผดิกฎหมาย 

2
 ไวตแ์ฮค สามารถผ่านเข้าระบบรักษาความมั่นคงของระบบ โดยไม่มเีจตนาร้าย ตวัอย่างเช่นทดสอบระบบรักษาความมั่นคงของตนเอง 

3
 แบล็กแฮต หรือแครก็เกอร์ เป็นบุคคลที่พยายามเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรศัพท์ หรือเครือข่าย เพ่ือท าลายหรือในด้านลบ ตัวอย่างเช่น ส ารวจเครือข่ายเพ่ือตรวจหาเครื่องแปลกปลอม เป็นต้น ถึง
อย่างไรกต็ามการที่เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งผดิกฎหมาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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1.3 สคริปตคิ์ดด้ีส์4 (Script Kiddies)  
ผู้ไม่หวังดีมือใหม่ หรือมือสมัครเล่น เป็นพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่อยากทดลอง 

ความรู้และส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้ไม่หวังดีโดยนิสัย บางคร้ังจึงมักนิยมเรียกว่า พวกเดก็ที่ชอบเล่น
สคริปต์ คนกลุ่มน้ีมักจะอาศัยโปรแกรมหรือเคร่ืองมือบางอย่างที่หามาได้จากแหล่งต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต หรือท าตามคู่มือการใช้งาน ก็สามารถเข้าไปก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่น 

ให้เกิดความเสียหายได้ เช่น การขโมยรหัสผ่านของผู้อื่น การลอบอ่านอีเมล และการใช้โปรแกรม
ก่อกวนอย่างง่าย เป็นต้น  

ในที่ น้ีจะขอกล่าวถึงรูปแบบของการก่ออาชญากรรมของนายเควิน มิตนิค (Kevin 

Mitnick) ซ่ึงเป็นบุคคลที่เป็นทั้งแฮกเกอร์และแครกเกอร์ในเวลาเดียวกนั โดยเขาเคยถูก เอฟบีไอ 

หรือหน่วยงานสบืสวนของกลางสหรัฐตามล่าตัว และจับตัวได้ เน่ืองจากในขณะน้ันเขาได้ใช้ความรู้
ของตนเองไปใช้ประโยชน์ท าความเสียหายให้กับองค์กรอื่นๆ เช่น การสร้างโปรแกรมขโมย
รหัสผ่าน การเจาะระบบโทรศัพท์ หรือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ คุ้มครองอย่างผิด
กฎหมาย ซ่ึงการกระท าของเขาเป็นการกระท าที่อยากรู้อยากเหน็และอยากศึกษาทดลองโดยที่ไม่
คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิด จนกระทั่งถูกตามจับตัวได้ ทั้งน้ีในปัจจุบันเขาได้หันกลับมาใส่หมวกขาวแล้ว 
โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัระบบรักษาความมั่นคงต่างๆ ให้กับองค์กรที่ต้องการ รวมถึงการเขียน
หนังสอืเกี่ยวกบัการรักษาความมั่นคงของระบบด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 9.11 เควิน มิตนิค  
ที่มา: http://thodsaphon-yeamcharoen.blogspot.com/p/blog-page_20.html 

                                                   

4
 สคริปต์คิดดี้ส์ เป็นแฮคเกอร์ (Hacker) หรือแฮคกิง (Hacking) ประเภทหนึ่งมีจ านวนมากประมาณ 95 % ของแฮคกิง (Hacking) 

ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ค่อยมคีวามช านาญ ไม่สามารถเขยีนโปรแกรมในการเจาะระบบได้เองแต่อาศัยการ Download จากอนิเทอร์เนต็นั่นเอง 
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1.4 การขโมยและท าลายอุปกรณ ์(Hardware Theft and Vandalism)  
ในยุคดิจิทัลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มักเสี่ยงต่อถูกขโมยไปใช้งานเช่นเดียวกับการโจรกรรม

ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุปกรณ์ที่มีขนาดเลก็ คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือซ่ึง
มักถูกขโมย เน่ืองจากผู้ใช้ไม่รอบคอบและวางอุปกรณ์ไว้ในที่มีความเสี่ยงต่อถูกขโมยได้ง่าย เช่น 
วางไว้บนโตะ๊ท างานโดยไม่มีใครอยู่ในห้อง และไม่มีระบบกุญแจป้องกันที่ดีพอ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ไม่
หวังดีเข้ามาโจรกรรมได้ง่าย ในบางคร้ังอาจเกิดจากบุคคลภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนภายในองค์กรที่เคยท างานอยู่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรน้ันมาก่อน อาจเกิด
ความไม่พอใจหรือตั้งใจลักลอบเข้ามาท าลายอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเจตนาให้องค์กรได้รับความเสื่อม
เสยี หรือเสยีหายน่ันเอง 

ในที่น้ีจะยกตัวอย่างบางสถาบันการศึกษา ที่พบเห็นการขโมยเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายใน
คอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีพียู หรือแรมได้ ผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวเป็นนักศึกษาที่อาจสวมรอย
ลักลอบเข้าไปใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วท าการแกะ และถอดเอาอุปกรณ์ที่ต้องการไป 
หรือกรณีของตู้ เอทเีอม็ของธนาคารที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศที่มีเงินอยู่ในตู้จ านวนมาก ในแต่ละ
วันอาจเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดี ซ่ึงอาจงัดแงะ หรือทุบท าลาย เพ่ือลักลอบขโมยเอาธนบัตรที่
เกบ็ไว้ในตู้ไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับตู้ที่มีการติดตั้งไว้ในบริเวณเสี่ยงที่ปลอดคน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ มี
แนวทางและวิธีป้องกันได้ โดยการสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของระบบที่ดีพอ เช่น การใช้
ระบบสัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด และมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือช่วยป้องกันและรักษาความ
มั่นคงของระบบ เช่น การใช้สายเคเบิลและกุญแจลอ็กเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Haag et 

al, 2002) รวมถึงมีการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลที่มาติดต่ออย่างเป็นระบบ หรือ             
ตั้งกฎระเบียบและวางมาตรการในการใช้อุปกรณ์อย่างรัดกุมกอ็าจช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ ได้   

 

 

 
 

ภาพที่ 9.12 การป้องกนัการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่มา: http://thai.alibaba.com/product-gs-img/-1-2-1-8-2m-1603069375.html 
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1.5 การขโมยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Software Theft)  
การขโมยเอาข้อมูลของโปรแกรม หรือคัดลอกข้อมูลโปรแกรมถือว่าเป็นการกระท าที่ผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะการท าซ ้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลของคนอื่น หรือองค์กร การกระท า
ดังกล่าวสามารถท าซ า้ได้ง่าย และสามารถท าได้เพียงไม่กี่วินาทซ่ึีงส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตโปรแกรม
ได้รับความเสียหายมาก เน่ืองจากมีการลักลอบท าซ ้าข้อมูลโปรแกรมและน าออกวางจ าหน่าย
แทนที่โปรแกรมต้นฉบับจริง รวมทั้งมีราคาที่ถูกกว่ามาก จึงท าให้ผู้ใช้งานทั่วไปหันไปใช้โปรแกรม
ที่ มีการท าซ ้าเหล่าน้ีแทน ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตหลายรายได้หาทางแก้และป้องกัน โดย
ก าหนดให้ผู้ใช้งานที่ซ้ือโปรแกรมไปใช้สามารถใช้ได้จ านวนจ ากัด และไม่สามารถท าซ า้ หรือใช้กับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นๆ ได้ง่าย ซ่ึงอาจมีการจ ากัดปริมาณการใช้งานต่อเคร่ือง หากใช้
เกินกว่าที่ก  าหนดจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ โดยทั่วไปจะพบเหน็ได้กับการก าหนดสิทธิ์
ควบคุมการใช้งานในร้านอนิเทอร์เนต็ หรือบริษัทที่มีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกนัเป็นจ านวนมาก  

ผู้ใช้งานจ านวนมากจะนิยมเลือกใช้งานโปรแกรมจากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมขนาดใหญ่
มากกว่าบริษัทผู้ผลิตขนาดเลก็ ที่มีการผลิตและจ าหน่ายออกไปในหลายประเทศ สร้างรายได้อย่าง
มหาศาลกับบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมขนาดใหญ่  จึงท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ มีมากข้ึน ทั้ งน้ี
บริษัทผู้ผลิตโปรแกรม หรือบริษัทคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้รวมตัวกันก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า 
(Business Software Alliance: BSA) ขึ้ นมาเพ่ือควบคุมและดูแลการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งการท าความเข้าใจกับผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง (ศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ www.bsa.org) ประกอบด้วยพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจ านวน 23 รายด้วยกันกระจายอยู่
ใน 60 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงจะส่งผลท าให้ระดับการละเมิดลิขสทิธิ์โปรแกรมลดน้อยลงไปได้บ้าง 

 

 
 

ภาพที่ 9.13 กลุ่มพันธมิตรธุรกจิซอฟต์แวร์ (BSA) 
ที่มา: http://kongkoynoy.blogspot.com/2013/05/chapter13-ethics-4-13.html 

 

http://www.bsa.org)รียบ
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1.6 โปรแกรมประสงคร์า้ย (Malicious Code)  
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นในปัจจุบันมีหลายรูปแบบที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานน้ันๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
โปรแกรมประสงค์ร้าย ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่เจาะจงก่อกวนและท าลายระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
พอจะยกตัวอย่างของกลุ่มโปรแกรมต่างๆ ได้ดังน้ี 

1.6.1 ไวรสัคอมพวิเตอร ์(Computer Virus)  
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบโปรแกรมชนิดหน่ึงที่สร้างขึ้นด้วยนักพัฒนา 

โปรแกรมที่มีความช านาญเฉพาะด้านทางคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก
เป็นพิเศษ ที่มุ่งเน้นท าให้เกิดผลเสียหายต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยหลักการท างานจะอาศัย
ชุดค าสั่งที่เขียนขึ้ นภายในตัวโปรแกรมแล้วกระจายไปยังคอมพิวเตอร์เคร่ืองเป้าหมาย ซ่ึงอาจ
แพร่กระจายผ่านการท าส าเนาข้อมูลโดยสื่อบันทกึข้อมูลส ารองระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือที่
มีการแลกเปล่ียนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปอีกเคร่ืองหน่ึง โดยอาศัยคนกระท าการ
อย่างใดอย่างหน่ึงที่มีโปรแกรมไวรัสแฝงตัวอยู่เพ่ือแพร่กระจาย เช่น การรันโปรแกรม การอ่าน
อเีมล การเปิดดูเวบ็ไซต์ และการเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกบัอเีมล เป็นต้น 

  นอกจากน้ันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายยังส่งผลให้ข้อมูลและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป้าหมายติดโปรแกรมไวรัส รวมถึงได้รับความเสียหายตามไปด้วยซ่ึงเจ้าของเคร่ือง
แทบจะไม่ทันระวังตัว หรือไม่รู้ตัวเลยว่ามีไวรัสได้แฝงตัวมากับโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่ใช้
งานอยู่ ด้วยเหตุน้ีจึงได้เรียกโปรแกรมกลุ่มน้ีว่าไวรัสคอมพิวเตอร์น่ันเอง  

1.6.2 หนอนอินแทอรเ์ทอรเ์นต็ หรือเวิรม์ (Worm)  
เวิร์ม หรือเรียกว่า หนอนอนิเทอร์เนต็ เป็นกลุ่มโปรแกรมประสงค์ร้ายชนิด 

หน่ึง ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นการแพร่กระจายและสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากกว่าไวรัส
แบบเดิม โดยหลักการท างานจะอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแพร่กระจาย โดยเฉพาะ
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ซ่ึงมีปริมาณคนใช้งานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการท างานจะมีการตรวจสอบเพ่ือ
หาเคร่ืองเป้าหมายที่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน เมื่อพบแล้วเวิร์มจะว่ิงเจาะเข้าไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เอง ทั้งน้ีอาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ติดเวิร์มจะเป็นไปได้อย่างรุนแรง
และรวดเร็วมาก เน่ืองจากเวิร์มจะสามารถส าเนาซ า้ตัวมันเองได้อย่างมหาศาลภายในเวลาเพียง
ไม่กี่นาที จึงส่งผลท าให้ทรัพยากรระบบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพลดน้อยลงมาก 
และเกิดการท างานผิดพลาดไม่อาจท างานต่อไปได้ อาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงได้ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์มีข้อมูลเตม็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้ สั่งพิมพ์งานไม่ได้หน้าจอดับไปเอง 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปิดลงไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://th.wikipedia.org/wiki/ไวรัสคอมพิวเตอร์) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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1.6.3 มา้โทรจนั (Trojan Horse)  
ม้าโทรจัน5 เป็นรูปแบบของโปรแกรมประสงค์ร้ายอกีชนิดหน่ึง โดยหลักการ 

ท างานจะอาศัยการฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ซ่ึงจะยังไม่มีการแพร่กระจายตัวทนัท ี
โดยโปรแกรมจะถูกตั้งเวลาการท างาน และควบคุมการท างานระยะไกลจากผู้ไม่หวังดี ที่ลักลอบ
เข้ามาท างานยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป้าหมายโดยที่เจ้าของเคร่ืองแทบไม่ให้รู้ตัวเลย ซ่ึงอาจจะสร้าง
เป็นโปรแกรมยูทลิิตี้ ให้ใช้งานแต่แท้ที่จริงแล้วกเ็ป็นโปรแกรมอันตรายที่มีผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้ามา
ติดตั้งไว้แล้วน่ันเอง หากถึงเวลาหรือต้องการควบคุมเพ่ือประสงค์ร้ายบางอย่างกจ็ะท างานได้ทนัท ี
เช่น การเปิดปิดไดร์ฟซีดีรอม การเปล่ียนแปลง ลบ แก้ไขข้อมูล หรือการควบคุมคีย์บอร์ด และ
สามารถดูภาพการท างานที่หน้าจอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป้าหมายได้ เป็นต้น ฉะน้ัน จะเหน็ได้
ว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมประสงค์ร้ายเหล่าน้ีมากขึ้ น บางโปรแกรมมีความรุนแรงถึง
ขนาดที่ว่าท าให้ระบบคอมพิวเตอร์เดี้ ยง หรือหยุดชะงัก หรือก่อกวนจนไม่สามารถให้บริการ
ตามปกติได้ (Denial of Service) โดยมักเรียกวิธีการโจมตีเหล่าน้ีว่า ดอสแอทแทค ซ่ึงเป็นการมุ่ง
โจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป้าหมายโดยการส่งข้อมูลจ านวนมาก เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถให้บริการอะไรได้ วิธีการน้ีจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้
ให้บริการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เนต็รายใหญ่แห่งหน่ึงที่มีปริมาณคนเข้ามาซ้ือขายสินค้า
ต่อวันจ านวนมาก หากในช่วงเวลาน้ันไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ ผู้ใช้งานที่เช่ือมต่ออยู่กบัระบบ
น้ันกจ็ะไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ บนเวบ็ไซต์น้ันได้เลย จึงส่งผลก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ทาง
ธุรกจิอย่างมหาศาลตามไปด้วย  

 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกโจมตีด้วยแนวทางเหล่าน้ี ควรติดตามข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมประสงค์ร้ายอยู่บ่อยๆ ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงรูปแบบการ
แพร่กระจายของโปรแกรมวิธีการก าจัดและลบข้อมูล รวมถึงหลักการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้ ทั้งน้ี
ประเทศไทยสามารถหาข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย (Thai Computer Emergency Response Team: ThaiCERT) และสามารถอ่าน
ข้อมูลเร่ืองน้ีได้ที่ www.thaicert.or.th หรือสามารถติดตามข่าวสารได้จากศูนย์ประสานงานการ
รักษาความมั่ นคงของต่ างประเทศ (Computer Emergency Response Team Coordination 

Center: CERT/CC) ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่ www.cert.org 

                                                   

5
 ม้าโทรจัน  เป็นโปรแกรมไวรัสจ าพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือแอบแฝง กระท าการบางอย่าง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่ง
ไวรัสโทรจันจะถูกแนบมากบั อีการ์ด อเีมล หรือโปรแกรมที่มใีห้ดาวนโ์หลดตามอนิเทอร์เนต็ในเวบ็ไซต์ใต้ดนิ ซึ่งมันจะสามารถเข้ามาใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมนัเข้ามาโดยไม่รู้ตวันั่นเอง 
 

http://www.cert.org/
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ภาพที่ 9.14 เวบ็ไซต์ของศูนย์ ThaiCERT 

ที่มา: https://www.thaicert.or.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.15 เวบ็ไซต์ของศูนย์ CERT/CC 

ที่มา: http://www.cert.org/ 
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1.7 สปายแวร ์(Spyware)  

สปายแวร์6เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้ นมาใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ 
โดยหลักการท างานจะอาศัยการแฝงตัวอยู่กับเวบ็ไซต์ที่ไม่เหมาะสมบางประเภท หรือโปรแกรมที่
แจกฟรีทั้งหลาย เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมเหล่าน้ี เพ่ือดาวน์โหลดเอาข้อมูลฟรีต่างๆ กจ็ะพ่วง
สปายแวร์น้ีมาด้วย ซ่ึงบางโปรแกรมที่ร้ายแรงกว่าน้ีกจ็ะสามารถควบคุมการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็
ได้ เช่น หยุดการติดต่อ หรือเร่ิมเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ใหม่ ซ่ึงจะหมุนโมเดม็ใหม่ไปยังหมายเลข
ปลายทางในต่างประเทศตามที่โปรแกรมระบุไว้อย่างอัตโนมัติ ด้วยเหตุน้ีอาจท าให้ผู้ใช้งานได้รับ
แจ้งยอดค่าใช้จ่ายโทรศัพทแ์พงมากกว่าปกติตามไปด้วย นอกจากน้ันยังสร้างความร าคาญให้กับ
ผู้ใช้ในการเช่ือมต่อเข้ากบัอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงสปายแวร์บางตัวอาจพ่วงแถมการแทรกโฆษณาทั้งหลาย
ที่ไม่ต้องการให้พบเห็นอยู่บนหน้าบราวเซอร์ที่ใช้ในการท่องเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา หรือบาง
โปรแกรมอาจเข้าไปเปล่ียนหน้าแรกของเวบ็บราวเซอร์ที่ตั้งไว้กลายเป็นโฆษณาของเวบ็ไซต์อื่นๆ 
ที่ไม่ต้องการอีกด้วย ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้ผู้ใช้เกิดอารมณ์หรือมีความรู้สกึหงดุหงิดได้ เน่ืองจากไม่
สามารถท าการเปล่ียนค่าต่างๆ เหล่าน้ันกลับคืนมาได้อกีน่ันเอง 

1.8 สแปมเมล (Spam Mail)  

สแปมเมล เป็นภัยคุกคามในรูปแบบของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยหลักการท างานจะ
อาศัยการส่งอีเมลแบบหว่านแห รวมถึงส่งต่อให้กับผู้รับอีเมลจ านวนมากที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันมา
ก่อนกต็ามให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเชิญชวนให้ซ้ือสินค้า หรือเลือกใช้บริการของเวบ็ไซต์เหล่าน้ัน 
นอกจากน้ันสแปมเมลอาจถูกส่งโดยแฮกเกอร์ที่ได้รับการว่าจ้างมาจากบริษัทที่ต้องการสร้าง
โฆษณาแบบเหว่ียงแหด้วย หรืออาจเกิดจากการถูกสะกดรอยตามด้วยการใช้โปรแกรมสปายแวร์ 
ที่เกบ็ฐานข้อมูลการใช้งานต่างๆ บนอินเทอร์เนต็โดยผู้ใช้งานได้เช่ือมต่อไว้ แล้วกจ็ะส่งโฆษณามา
ให้ตามความสนใจที่ได้จากข้อมูลในโปรแกรมสปายแวร์บางโปรแกรมน่ันเอง 

นอกจากน้ีแล้ว สแปมเมลยังท าให้ผู้ใช้เมล์เกิดความน่าร าคาญใจในท างาน รวมถึงท าให้
พ้ืนที่ในการเก็บอีเมลของผู้ใช้บนเคร่ืองแม่ข่ายที่ให้บริการที่ เรียกว่า เมล์เซิร์ฟเวอร์ อาจไม่
เพียงพอที่เหลือเพ่ือรับจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ฉบับอื่นอีกได้ จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานอีเมลอาจพลาด
กับการรับข้อมูลข่าวสารส าคัญๆ บางฉบับจากผู้ส่งเมล์รายอื่นที่ต้องการส่งมายังบัญชีอีเมลน้ันได้ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ในการเกบ็ข้อมูลน้ันเตม็ไปแล้วน่ันเอง 

 

 

 

                                                   

6
 สปายแวร์  เป็นโปรแกรมไวรัสจ าพวกหนึ่งที่ออกแบบเพ่ือสังเกตการณ์หรือดกัจับข้อมูล หรือควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้ใช้ไม่
รับทราบว่าได้ตดิตั้งเอาไว้ หรือผู้ใช้ไม่ยอมรับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพ่ือสร้างผลประโยชน์แก่ผู้อื่น ตวัอย่างเช่น โปรแกรมแอบดกับันทกึการ
กระท าของผู้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือพยายามค้นหารหัสผ่าน หรือเลขหมายบัตรเครดิต และส่งผ่านอินเทอร์เนต็โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้
รับทราบนั่นเอง 
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ภาพที่ 9.16 สแปมเมล์ (Spam Mail) 

ที่มา: http://kongkoynoy.blogspot.com/2013/05/chapter13-ethics-4-13.html 

 

1.9 การหลอกลวงเหยือ่เพือ่ลว้งเอาขอ้มูลส่วนตวั (Phishing7)  
ฟิชชิง เป็นโปรแกรมที่เขียนข้ึนเพ่ือหลอกลวงเหย่ือเพ่ือล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว โดยหลักการ

ท างานจะอาศัยกลลวงโดยใช้ยูอาร์แอล หรือต าแหน่งที่ตั้ งของแฟ้มทางอินเทอร์เน็ตปลอม      
เพ่ือหลอกหล่อเหย่ือให้ตายใจ หรือหลงเช่ือเหมือนกับว่าเป็นของผู้ให้บริการตัวจริง แต่แท้ที่จริง
แล้วกลับเป็นการเลียนแบบยูอาร์แอลของผู้ไม่หวังดีที่ท  าข้ึน ซ่ึงเลียนแบบเหมือนกับเจ้าของ
เวบ็ไซต์ตัวจริงแทบทุกอย่าง เมื่อผู้ใช้ขาดความระมัดระวังเผลอคลิกไปยังข้อมูลที่แจ้งไว้และป้อน
ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบตัวจริง ข้อมูลดังกล่าว
กจ็ะถูกเกบ็ไว้และเอาไปใช้ในทางที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการผู้น้ันได้ ฉะน้ัน อาจ
กล่าวได้ว่า ฟิชชิงเป็นวิธกีารแบบอ่อยเหย่ือออนไลน์เสมือนกบัการตกปลานั่นเอง ทั้งน้ีในปัจจุบันมี
โปรแกรมป้องกันไวรัสบางโปรแกรมไม่สามารถก าจัดหรือลบโปรแกรมสปายแวร์ได้ ผู้ใช้จะต้อง
เลือกหาโปรแกรมก าจัดไวรัสสปายแวร์โดยเฉพาะ เพ่ือไม่ให้โปรแกรมเหล่าน้ีแฝงตัว หรือติดตั้ง
อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโปรแกรมที่รู้จักกนัดี เช่น ไมโครซอฟท ์แอนตี้สปายแวร์ ลาวาซอฟท์
แอทอแวร์ หรือ สปายเซิร์ช แอนด์ เดสทอย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

                                                   

7
 ฟิชชิง เป็นการหลอกลวงทางอนิเทอร์เนต็ เพ่ือขอข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งข้อความผ่านทาง
อเีมล หรือเมสเซนเจอร์ ตัวอย่างเช่น การบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทที่น่าเช่ือถอื และแจ้งว่ามีสาเหตุท าให้คุณต้อง
เข้าสู่ระบบ และใส่ข้อมูลที่ส าคญัใหม่ ซึ่งเวบ็ไซตท์ี่ลิงกไ์ปนั้น มกัจะมหีน้าตาคล้ายคลึงกบัเวบ็ที่กล่าวถงึ 
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ภาพที่ 9.17 หน้าเวบ็ไซต์หลอกลวงของสถาบันการเงินแห่งหน่ึง (Phishing) 
 

 
 

ภาพที่ 9.18 โปรแกรม Microsoft AnitSpyware 

ที่มา: http://kongkoynoy.blogspot.com/2013/05/chapter13-ethics-4-13.html 
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การรกัษาความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร ์ 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่าย (Shelly et al, 2002) มีความ

เสี่ยงต่อการถูกโจมตี และถูกบุกรุกเพ่ือล้วงเอาข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธกีารที่แตกต่างกัน
ไป ซ่ึงบางวิธีอาจส่งผลเสียหายต่อระบบเพียงเลก็น้อย แต่บางวิธีการน ามาซ่ึงความเสียหายอย่าง
รุนแรง อาจท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถท างานได้จนถึงส่งผลต่อความเสียหาย
ด้านธุรกิจต่างๆ ได้ ซ่ึงการเตรียมการรักษาความมั่นคงในการใช้งานจึงเป็นแนวทางดีที่สุดที่จะ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีขึ้ น ซ่ึงในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างการรักษาความมั่นคงของระบบที่นิยม   
ใช้กนั ดังน้ี  

 

1. การติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรสั (Antivirus Program)  
เมื่อติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แล้ว โปรแกรมดังกล่าว

จะท าหน้าที่คอยตรวจสอบและเฝ้าติดตามการบุกรุกของไวรัส หนอนอินเทอร์เนต็ ม้าโทรจัน และ
โปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆ โดยจะแจ้งเตือนให้เจ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทราบว่าในขณะน้ีมี
โปรแกรมประสงค์ร้ายใดบ้างที่แปลกปลอมเข้ามาและจะให้ด าเนินการก าจัดหรือลบทิ้ งออกจาก
ระบบเลยหรือไม่ นอกจากน้ันการใช้งานโปรแกรมป้องกัน ผู้ใช้จะต้องท าการอัพเดทโปรแกรม
ป้องกันไวรัสอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท าให้ตัวโปรแกรมรู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และหาทางป้องกัน
และก าจัดได้อย่างทันท่วงที โดยทั่วไปน้ันบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมจะเปิดเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ที่ ซ้ือ
โปรแกรมเข้าไปอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อยู่บ่อยๆ ซ่ึงเป็นบริการที่จ าเป็นอย่างมากเพ่ือผู้ใช้ทั่วไป 
เน่ืองจากการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้ นอยู่ทุกวัน หากโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่
รู้จักตัวไวรัสหรือโปรแกรมประสงค์ร้ายเหล่าน้ีแล้ว กจ็ะไม่สามารถป้องกันและรักษาข้อมูลหรือ
ไฟล์ต่างๆ ที่ส าคัญที่เกบ็ไว้ในระบบได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนภายในบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
นโยบาย หรือกฎระเบียบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าดูแลข้อมูลที่เข้ามาอย่างผิดปกติกอ็าจจะช่วยให้การป้องกันการโจมตี 
และการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกได้ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิมน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.19 โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus Program) 
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2. การเขา้รหสัขอ้มูล (Encryption)  

วิธีการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จะอาศัยเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล ซ่ึงเป็น
กระบวนการอย่างหน่ึงที่อาศัยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพ่ือท าการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่
อ่านได้ปกติ ให้ปรับเปล่ียนไปอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ง่าย ซ่ึงกระบวนการน้ีจะ
ท าให้ข้อมูลมีความมั่นคงและมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผู้ไม่หวังดีจากภายนอกที่
แอบเอาข้อมูลไปใช้กจ็ะไม่สามารถอ่านข้อมูลส าคัญๆน้ันได้ เน่ืองจากมีการเข้ารหัสข้อมูลไว้ก่อน
แล้ว หากต้องการอ่านข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องมีการถอดรหัสข้อมูลออกมาก่อนถึงจะน าข้อมูลน้ันไปใช้
ประโยชน์ได้ ซ่ึงการถอดรหัสได้น้ันผู้รับจะต้องมีกุญแจเพ่ือน าไปไขอ่านข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
เทา่น้ัน ทั้งน้ีในปัจจุบันมีการโจรกรรมและลักลอบน าข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าไปใช้จับจ่ายซ้ือสนิค้า
บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้ไม่หวังดีเหล่าน้ีจะแอบดักเอาข้อมูล และท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล
รายการต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์บางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ หรือการใช้ช่ือบัญชีผู้ใช้ 
และรหัสผ่านของผู้อื่นเข้าไปท ารายการแทนเจ้าของตัวจริง เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีความส าคัญ
ทั้งสิ้ น มักจะถูกลักลอบเอาไปใช้ได้อยู่บ่อยๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ น้ีขึ้ นบางคร้ังก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบ หรือจับกุมได้ ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าแนวทางการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลเบ้ืองต้นจะอาศัย
การเข้ารหัสข้อมูลน่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.20 เทคนิคการเข้าและถอดรหัสของข้อมูล 

 

3. การใชร้ะบบไฟรว์อลล ์(Firewall System)  

ระบบไฟร์วอลล์ เป็นระบบรักษาความมั่นคงทางข้อมูลที่น ามาป้องกนัการโจมตีหรือบุกรุก
ที่เจาะระบบเข้ามาจากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก โดยระบบไฟร์วอลล์จะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือ
ซอฟต์แวร์กไ็ด้ โดยทั่วไปน้ันองค์กรธุรกิจต่างๆ จะติดตั้งระบบน้ีไว้ใช้งานเพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวัง
หรือติดตามความเคล่ือนไหวในการเข้ามาใช้งานระบบของผู้ใช้ รวมถึงใช้ป้องกัน หรือตรวจสอบ
การบุกรุก และคอยดักจับผู้ไม่หวังดีที่พยายามจะเข้ามาใช้ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

How are you? 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

How are you? 

@#$^)&*<*%?;#@!@

>*)@... 

ขอ้มูลทีอ่่านไม่ได ้

(Ciphertext) 

เขา้รหสั 

(Encrypt) 

ถอดรหสั 

(Decrypt) 
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ทงัน้ีระบบจะยอมให้ข้อมูลบางอย่างที่ได้รับการอนุญาตผ่านเข้าออกได้น่ันเอง แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรง
กับเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้จะไม่สามารถผ่านเข้าออกไปมาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ ซ่ึง
ระบบไฟร์วอลล์จะเปรียบเสมือนกับการสร้างก าแพงป้องกันผู้ไม่หวังดีจากภายนอกที่จะลักลอบ
เข้ามาในระบบเพ่ือท าการบุกรุกหรือมีเจตนาร้ายกับข้อมูลบางอย่าง รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้
คนภายในแอบลักลอบเอาข้อมูลบางอย่างที่ไม่ต้องการปล่อยให้ร่ัวไหลออกไปสู่ภายนอกองค์กร 
ได้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 9.21 การติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส าหรับเครือข่าย 

ที่มา: http://www.iss-company.co.th/?p=fwhard   

 

4. การส ารองขอ้มูล (Back up)  
วิโรจ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2558) การส ารองข้อมูล เป็นการท าซ ้าไฟล์ข้อมูล 

หรือโปรแกรมที่เกบ็ไว้ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถน าเอากลับมาใช้งานได้อีก โดยวิธีการส ารอง
ข้อมูลน้ัน อาจส ารองแค่บางส่วน หรือทั้งระบบกไ็ด้ เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ไปได้สักระยะหน่ึง
อาจจะเกิดปัญหาในการท างานขึ้ นได้ เช่น ถูกเจาะเข้าระบบ หรือถูกโจมตี โดยไวรัสคอมพิวเตอร์ 
หรือหนอนอินเทอร์เน็ตที่ เข้าไปก่อกวนจนท าให้ข้อมูลที่ มีอยู่ในระบบน้ันเสียหายร้ายแรง 
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการดูแลรักษาความมั่นคงของข้อมูลที่ดีพอ อาจท าให้ฮาร์ดดิสก์ หรือ
อุปกรณ์ส ารองข้อมูลบางอย่างเสียหาย ซึงสิ่งเหล่าน้ีไม่อาจทราบมาก่อนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้ น
ตอนไหน หากเกิดขึ้ นแล้ว อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อไฟล์ข้อมูลที่เกบ็ไว้ในระบบมากหรือน้อย
เพียงใด ทั้งน้ีแนวทางป้องกนัหรือวิธกีารที่ดีในการรับมือกบัเหตุการณ์ที่อาจเกดิข้ึนดังกล่าวข้างต้น
จ าเป็นต้องอาศัย (Haag et al, 2002) การส ารองข้อมูลไว้ด้วยทุกคร้ัง เน่ืองจากข้อมูลอาจสูญเสีย
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ได้ทุกเมื่อ และโอกาสที่จะกู้คืนกลับมาใช้งานน้ันค่อนข้างยากมาก โดยทั่วไปน้ันหากข้อมูลมี
ความส าคัญมาก หรือมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลากจ็ าเป็นที่จะต้องส ารองข้อมูลไว้ทุกวัน หรือทุก
สัปดาห์น่ันเอง แต่ถ้าข้อมูลน้ันมีความส าคัญน้อยก็อาจส ารองไว้แค่ทุกเดือนก็เพียงพอแล้ว   
ฉะน้ัน จะเหน็ได้ว่าการส ารองข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากที่ต้องมีการส ารองข้อมูลไว้ด้วยทุก
คร้ังเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญเสยี แต่หากข้อมูลสูญเสยีแล้วโอกาสที่จะกู้คืนกลับมาใหม่น้ันจะยากมาก 
ทั้งน้ีในอนาคตปัญหาน้ีจะหมดไป เน่ืองจากมีการพัฒนาหน่วยความจ าส ารองที่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้เป็นจ านวนมากขึ้ น ด้วยเหตุน้ีผู้ใช้ควรจะเลือกใช้หน่วยความจ าส ารองให้เหมาะสม และ
เพียงพอกับพ้ืนที่ ในฮาร์ดดิสก์ รวมถึงควรเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการของระบบ 
ตัวอย่างเช่น ออปติคัลดิสก์ กค็วรแบ่งเกบ็ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น บลูเรย์ ซีดี หรือดีวีดี หรือ
หน่วยบันทกึแบบโซลิดสเตท ที่เป็นหน่วยบันทกึข้อมูลที่พกพาได้สะดวก ใช้พลังงานน้อย รวมทั้ง
หน่วยเกบ็ข้อมูลแบบคลาวด์ ที่เป็นการเกบ็ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่มีความม่ันคงในการส ารอง
ข้อมูลบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็น่ันเอง (ศศลักษณ์ ทองขาว และคณะ, 2558) 

 

ตวัอย่างบริษทัผลิตเครือ่งคอมพิวเตอรด์ิจิตอล อิควิปเมน้ต ์

ใน ที่ น้ี จ ะ ข อ ก ล่ า ว ถึ ง ตั ว อ ย่ า ง เกี่ ย ว กั บ บ ริ ษั ท ผ ลิ ต เค ร่ื อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ 

ดิ จิ ต อ ล อิ ค วิ ป เ ม้ น ต์  ซ่ึ ง มี ร า ย ล ะ เอี ย ด  ดั ง น้ี  ( ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ ที่
http://www.nitc.go.th/document/journal/comcrime4.html) 

 

เมื่ อ 15 ปีก่อน มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้ นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเกิดขึ้ นกับ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทดิจิตอล อิควิปเม้นต์ (Digital Equipment Corporation: DEC)  

ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1980 เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทยูเอส ลิสซ่ิง (U.S. Leasing) ซ่ึง
เป็นบริษัทผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท ดีอซีี มีอาการผิดปกติ คือ ท างานช้าลง 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีคนโทรทัศนาแอบอ้างว่าเป็นผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์ 

ของบริษัท ดีอีซี โดยกล่าวว่าปัญหาที่ระบบท างานช้าลงน้ันเกิดข้ึนกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดของบริษัท สถานการณ์ก าลังลุกลามออกไปผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เขาจะต้อง
เข้ามาในระบบ (Access) โดยเขาได้ขอหมายเลขบัญชีผู้ใช้ (Account Number) และรหัสผ่าน 
(Password) ของพนักงานผู้รับผิดชอบดูแลระบบของบริษัทยูเอส ลิสซ่ิง ชายผู้น้ีบอกว่าจะใช้
คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเข้ามาท าการแก้ไขปัญหาให้ และรับประกันว่าทุกอย่างจะคืนสู่สภาพปกติ
ก่อนเช้าของวันรุ่งข้ึน ซ่ึงเป็นวิธเีดียวกนักบัที่บริษัท ดีอซีี เคยปฏบัิติมาก่อน 

ผลปรากฏว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทยูเอส ลิสซ่ิง ยังคงท างานช้าเหมือนเดิม  
และดูเหมือนว่าอาการจะย่ิงหนักขึ้ นกว่าเดิมเร่ือยๆ ผู้อ านวยการฝ่ายระบบของบริษัท ดีอีซี  

ถามหาช่างคนที่โทรศัพท์เข้ามาเม่ือวันก่อน ซ่ึงเม่ือตรวจรายช่ือช่างปรากฏว่าไม่มีช่ือของช่าง
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เทคนิคผู้น้ัน จึงทราบทันทีว่ามีคนร้ายเจาะเข้ามาในระบบ (Hacker) จึงได้ค้นหาและท าลาย
ทะเบียนของผู้บุกรุกดังกล่าวด้วยการเปล่ียนช่ือบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ 

ในวันต่อมาผู้ดูแลระบบได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายคนเดิม ซ่ึงพยายามท าตัวเป็นกันเอง
เหมือนคนไม่มีอะไรเกิดขึ้ น และอธิบายว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข และเขาไม่สามารถเข้ามา  

ในระบบคอมพิวเตอร์ใด ผู้ดูแลระบบจึงขอเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกลับ แต่คนร้ายบ่ายเบ่ียง  
ต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้ น เมื่อผู้ดูแลระบบกลับเข้ามาท างาน พบว่าเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ที่เช่ือมต่อ 

กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก าลังพิมพ์กระดาษออกมาเต็มห้อง ซ่ึงในกระดาษน้ันมีข้อความเหยียด
หยามและหยาบคายต่างๆ นานา 

ความเสียหายที่ได้รับไม่เพียงการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ข้อความทั้งวันทั้งคืนเท่าน้ัน 
คนร้ายยังเข้าไปในไฟล์ (File) ข้อมูลและลบข้อมูลทิ้ งจนหมด ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้า สินค้าคงเหลือ ใบเรียกเก็บเงิน น่ันหมายความว่า คนร้ายได้ท าลาย ฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ของบริษัทยูเอสลิสซ่ิงจนหมดสิ้น 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นน้ันเป็นตัวอย่างของการก่อวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
(Computer Sabotage) และยังมี วิธีกระท าความผิดทั้ งในเร่ืองของการเจาะเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ และหาวิธีโจมตี (Attack) ทั้ งแบบคนร้ายปลอมตัวเป็นพนักงานผู้มีอ านาจ 

เพ่ือที่จะหลอกให้เหย่ือบอกหมายเลขบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน รวมทั้งการใช้ระเบิดตรรก (Logic 

Bomb) สั่งให้เคร่ืองพิมพ์ข้อความทั้งวันทั้งคืน และสุดท้ายคือการปล่อยไวรัสเข้าไปท าลายหรือใช้
ค าสั่งรีฟอร์แมท็ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด  

 

บทสรุป 

จริยธรรมเป็นแบบแผนความประพฤติหรือความมีสามัญส านึกต่อสังคมในทางที่ดี  
เม่ือกล่าวถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศ จะเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐาน 4 ประการ  ได้แก่  ความเป็น ส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย า ความเป็นเจ้าของ  
และการเข้าถึงข้อมูล ทั้งน้ีจริยธรรมและกฎหมายจะมีความแตกต่างกันมากในหลายประเด็น 

ซ่ึงจริยธรรม ไม่มีหลักการตายตัว และขึ้ นอยู่กับจิตส านึกของคนในสังคม การตัดสินความผิด
ขึ้ นอยู่กับบุคคลกระท า การลงโทษจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกรังเกียจจากผู้คนในสังคม  
การบังคับใช้ขึ้นอยู่กับสงัคมน้ัน ส่วนความแตกต่างของกฎหมาย จะเป็นหลักและกฎเกณฑ์ตายตัว
เปล่ียนแปลงได้ยาก มีความซับซ้อน ผู้ตัดสินความผิดจะเป็นการตัดสินไปตามกระบวนการ 
ที่รัฐบาลก าหนดข้ึน บทลงโทษ ได้แก่ การปรับ หรือจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ และการบังคับใช้ 

จะขึ้นอยู่กบัสงัคมน้ันๆ 

การรักษาความมั่นคงทางข้อมูล จึงหมายถึงการศึกษาถึงความไม่มั่นคงในการใช้งาน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวางแผนและการจัดระบบความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ 
โดยศึกษาถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่ การรักษาความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การรักษาความ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มั่นคงในระบบฐานข้อมูล การรักษาความมั่นคงในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทาง
ก ายภ าพ  ก าร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว าม เสี่ ย ง  ป ระ เด็ น ใน แ ง่ก ฎ ห ม าย  แ ล ะจ ร รย าบ ร รณ 

ที่เกี่ยวกบัความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นอีกกรณีหน่ึงที่พบเหน็ได้ โดยนอกจากจะเป็นการกระท า 

ที่ ขาดจริยธรรมแล้ว ยังถือว่าผิดกฎหมายด้วย การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีหลาย
รูปแบบ เช่น การลักลอบเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมยและท าลายอุปกรณ์  
การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย เป็นต้น วิธป้ีองกัน
และรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์อาจท าได้หลายแบบ เช่น การติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส การใช้ระบบไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล และการส ารองข้อมูล เป็นต้น  ดังน้ันจะ
เห็นได้ว่าหากผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด กจ็ะต้องได้รับโทษตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

ค าถามทบทวน 

1. จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกนัอย่างไร จงอธบิาย พร้อมยกตัวอย่าง 
 ประกอบ 

2.  Hacker และ Cracker มีความแตกต่างกนัอย่างไร จงอธบิาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3.  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คืออะไร และทา่นจะมีวิธป้ีองกนัแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรม 

 ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างไร จงยกตัวอย่าง พร้อมอธบิาย 

4.  ไวรัสคืออะไร และทา่นจะมีการป้องกนัไวรัสอย่างไร จงยกตัวอย่าง พร้อมอธบิายประกอบ 

5.  การส ารองข้อมูลมีความส าคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างไร จงอธบิาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

6.  ลิขสทิธิ์คืออะไร และทา่นจะมีวิธกีารป้องกนัการละเมิดลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร์หรือการท าซ า้อย่างไร 
 บ้าง จงอธบิาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

7.  ไวรัสฟิชชิง มีวิธกีารหลอกลวงเหย่ือเพ่ือล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร จงอธบิาย พร้อม 

 ยกตัวอย่างประกอบ 

8.  บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมและบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ได้รวมตัวกนัข้ึนที่เรียกว่า Business Software  

 Alliance จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด รวมทั้งเกี่ยวข้องกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้านใด 

 มากที่สดุ จงอธบิาย 

9.  กรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 จงอธบิาย 

10. กรณีที่มีการน าภาพลับเฉพาะของศิลปิน ดารา และนักร้องเพ่ือน าไปเผยแพร่บนอนิเทอร์เนต็น้ัน  
 ผู้กระท าขาดจริยธรรมและผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์อย่างไร จงอธบิายพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

11. ให้ท่านค้นหา Case Study ที่เกี่ยวกับจริยธรรมและการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลมาคนละ 1 

กรณีศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุป และประมวลผล มาพอสงัเขป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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12. ให้ท่านค้นหาบทความวิชาการต่างๆ ทั้งบทความวิชาการภาษาไทยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษมาอย่างละ 1 บทความ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมและการรักษาความมั่นคงทางข้อมูล 
และเขียนสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ัน ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 

พร้อมทั้งน าบทสรุปสาระส าคัญของบทความวิชาการน้ันมาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 
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สถานทีท่ างาน  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร  
  ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

เริม่ปฏิบติังาน  02/06/2543 จนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มวิชา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาทีส่อน  4122604 โปรแกรมส าเรจ็รูปและการประยุกต์ใช้งาน  

  4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 GE40004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
ต ารา วรนิตย์ ทองอยู่ (2560). เทคโนโลยีสารสนทศเพือ่การสือ่สาร 

 ในชีวิตประจ าวนั. อุดรธานี : ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏอุดรธานี.  

เอกสารประกอบการสอน วรนิตย์ ทองอยู่ (2559). เทคโนโลยีสารสนทศเพือ่การเรียนรู.้  

 อุดรธานี : ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

 วรนิตย์ ทองอยู่ (2559). เทคโนโลยีสารสนทศเพือ่การเรียนรู ้ 
 การประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูป. 

 อุดรธานี : ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

งานวิจยั To Diagnosis of Pig disease by K-Nearest Neighbor การประชุม 

 วิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 

 ระบบพยากรณร์าคาและปริมาณการส่งออกขา้วหอมมะลิไทย 

 ออนไลน.์ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์  
 ECTI-CARD 2017 

 ระบบบริการขายหนงัสือการตู์นและนทิานผ่านเครือข่าย 

 อินเทอรเ์นต็ดว้ยเทคโนโลยี AR. การประชุมวิชาการระดับชาติการ 
 จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม NCTIM 2017 

 การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิสเ์พือ่ส่งเสริมการสัง่ซ้ือหนงั 

 สือ่ผ่านอินเทอรเ์นต็ : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2016 
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