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ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชํานาญการ สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ประสบการณ์ทํางานเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึก
อบรมทางด้านระบบสารสนเทศเช่นการพัฒนาเว็บไซต์ E-learning 

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหน่วยงานราชการ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในโครงการวิจัยพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาลี
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้ส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน
ทางการศึกษา

เอกสารตําราที่เคยจัดทําเผยแพร่ได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหนังสือเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาการ
โปรแกรมเว็บ1 บทความเกี่ยวกับการพัฒนา E-Learning
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R 1 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม

1.1 สังคมดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปล
1.2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 พื้นฐานองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
1.5 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะของสังคมดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปลงได้
2.นิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได
3.บอกถึงองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
4.อธิบายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
5.อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพได้
6.จําแนกผลกระทบทั้งด้านดีและด้านร้ายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
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ธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณีของประเทศไทย
เปQนอุตสาหกรรมที่นำรายไดDเขDาสูRประเทศ
จำนวนมาก thaigem ถือเปQนบริษัทจิวเวอรี่
ของประเทศไทยท่ีสรDางช่ือเสียงในดDานพาณิชย/
อิเล็กทรอนิกส/

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ธันวาคม 2552

กรณีศึกษา Thaigem.com
พ.ศ.2541 ผู้เขียนได้ทํางานเป็นครูอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี และได้ดําเนินพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ในรายวิชาการบริหารคุณภาพ ISO9000 ซึ่งขณะนั้นมีปัญหามากเนื่องจากมิได้อยู่ในแวดวงการประกันคุณภาพโดยตรง

ทําให้มีโอกาสได้ค้นคว้าและสืบค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ระหว่างน้ันได้พบธุรกิจ 
ที่เป็นของคนไทยซึ่งได้รับความ
นิยมและมีแนวคิดที่ก้าวหน้ามาก
ในสมัยนั้น เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
เป็นเรื่องใหม่และมีการเข้าถึงอยู่
ในวงจํากัด
     www.thaigem.com  เป็น
ร้านขายอัญมณีออนไลน์ของไทย
เจ้าของคือบริษัท นันทิยา แคร์ สโตน 
จํากัด ทางบริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจ
ราวปี 2520 ณ จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็น
แหล่งอัญมณี ไทยที่มีชื่อเสียงและ
เป็นท่ีรู้จักกันดีท่ัวโลกโดยบริษัทได้
นําสินค้าไปจําหน่ายแก่ลูกค้าที่
สหรัฐฯ ด้วยคํานึงถึงคุณภาพและ
ความเชื่อมั่นที่สร้างแก่ลูกค้า 

ทําให้ชื่อเสียงของบริษัทเริ่มเป็นที่
รู้จักในกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจค้า 
อัญมณีท้ังไทยและต่างประเทศ เม่ือ 
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขาย
สู่การส่งแคตาลอกทางไปรษณีย์
หรือส่งโทรสารเพ่ือแจ้งรายละเอียด
ของอัญมณีให้แก่ลูกค้า    และใช้
เทคโนโลยีโทรศัพท์เพื่อการติดต่อ
กับลูกค้ามากขึ้น

จนกระทั่ง ปี 2541 บริษัท 
นันทิยา แคร์ สโตน จํากัด ได้เปิด
เว็บไซต์ Thaigem.com ให้บริการ
ลูกค้าซ้ืออัญมณีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ในช่วงเร่ิมต้นบริษัทลองทดสอบตลาด
ด้วยการบรรจุอัญมณีไว้ในเว็บไซต์
เพียง 5 รายการและมีเจ้าหน้าท่ีดําเนิน
งานในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กับสังคมดิจิตอล

http://www.thaigem.com
http://www.thaigem.com
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เพียง 3 คนหลังจากเปิดให้บริการออนไลน์มา 18 เดือนเว็บไซต์ Thaigem.com มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านราย 
และมียอดจําหน่ายอัญมณีเฉลี่ยเดือนละ 15 ล้านบาทให้กับลูกค้าต่างประเทศโดยไม่มีหน้าร้านจริงเลยหรือคิดเป็น
ส่วนแบ่งของตลาดการขายอัญมณีร้อยละ 95 ของตลาดอัญมณี ออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทได้นําอัญมณีไป
ฝากขายกับเว็บไซต์ประมูลท่ีมีช่ือเสียงกว่า 30 เว็บไซต์เช่น Ebay Yahoo!Auction Amazon Gemkey.com เป็นต้น 
ผู้ท่ีสนใจต้องการซ้ืออัญมณีผ่านอินเทอร์เน็ตของ Thaigem.com ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าจะใช้อีเมล์ของตนเองแทนชื่อบัญชี (User Name) และกําหนดรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
 ปัจจุบันภายในเว็บไซต์ Thaigem.com มีผลิตภัณฑ์อัญมณีให้บริการซื้อขายออนไลน์ประมาณ 140 ชนิด 
คิดเป็นอัญมณีกว่า 1,300,000 รายการ และมี ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ย 1.6 ล้านฮิตต่อเดือน ซึ่งจะเข้ามา
ทําธุรกรรมซื้อขายเฉลี่ย 200 ธุรกรรมต่อวัน โดยมีมูลค่าซื้อขายต่อ ธุรกรรมประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่
บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีกว่า 300 คน  ทําหน้าท่ีในด้านข้อมูลอัญมณีเพ่ือวัดและคัดขนาดอัญมณี ถ่ายรูป บรรจุภาพข้ึนเว็บไซต์ 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ีบรรจุหีบห่อ และให้บริการตอบปัญหาและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศในภาษาหลักๆ
ของโลก ได้ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น ผ่านทางอีเมล์ตลอด 24 ชั่วโมง 
7 วันต่อสัปดาห์ ในปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลัก มาจากการจําหน่ายอัญมณีเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 30 ล้านบาท (0.75 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา http://www.vcharkarn.com/vblog/37156/4)

 จากกรณีศึกษาของ Thaigem พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันมาก ซึ่งขณะนี้เราพบว่าแม้หากเรามีพื้นที่ในการจัดตั้งร้านค้าภายใน
ประเทศไทยจริง คงไม่สามารถที่จะมีผู้ชมเข้ามาเดินชมสินค้าภายในร้านค้าได้ถึง 1.6 ล้านคนต่อเดือนเป็นแน่แท้ 
ซึ่งหากใช้พื้นที่ร้านค้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้จริงและนี่คือโลกและการดําเนินชีวิต
จริงในปัจจุบัน

กรณีศึกษากล้องดิจิตอล
 ในอดีตตอนที่ผู้เขียนได้เรียนปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ศึกษาวิชาการถ่ายภาพนิ่ง พบ
ว่าต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เนื่องจากด้วยสังคมดิจิตอลวันนี้หากเราต้องการถ่าย

ภาพในรูปแบบเดียวกับการถ่ายภาพนิ่งสมัยก่อน เราสามารถใช้กล้อง DSLR 
(Digital Single Len Reflex) ถ่ายภาพได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมาก 
       เนื่องจากการถ่ายภาพแบบเดิมนั้นผู้ศึกษาจําเป็นต้องจัดเตรียมฟิล์มถ่าย
ภาพ เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จคุณต้องนําภาพไปล้าง ใช้เวลาอย่างเร็วคือหนึ่งวัน
เจ้าของกล้องต้องนั่งลุ้นฝีมือการถ่ายภาพของตนเองอีก หากภาพที่ได้เป็นที่
พึงพอใจก็น่ายินดี หากไม่ดีก็ต้องทําการถ่ายซ่อมแซมใหม่ เสียเงินและเวลา
เมื่อได้ภาพมาหากต้องการแบ่งปันภาพไปยังเพื่อนคนอื่นๆ ก็คงต้องเดินทาง
ไปหาเพื่อนหรือส่งจดหมายไปให้ 
    แต่ด้วยยุคดิจิตอลในปัจจุบันเมื่อต้องการถ่ายภาพ ทุกอย่างถูกจัดเก็บ
เป็นลักษณะของดิจิตอล สามารถแสดงผลให้ผู้ถ่ายภาพสามารถมองเห็นได้

อย่างทันท่วงที สามารถแก้ไขภาพได้โดยการถ่ายซ้ําหรือปรับแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพเช่น Photoshop ซึ่ง
สามารถเนรมิตและปรับแก้ภาพได้อย่างดี หากแม้ต้องการแชร์รูปภาพไปยังเพื่อนๆ สามารถส่งผ่านอีเมล หรือการ
ส่งขึ้นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทั้งหลายได้อย่างไม่อยาก ไม่ว่าจะเป็น HI5 FACEBOOK ฯลฯ และยิ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสามารถส่งผ่านข้อความ ภาพและเสียงได้อย่างง่ายดายย่อมเป็นการง่ายในการเผยแพร่
และแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อน
 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสังคมดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทและอํานวยความสะดวกให้แก่เราเป็นอย่างหลีกหนีมิได้ 
เพราะรอบตัวเราแวดล้อมไปด้วยสื่อสารดิจิตอลตลอดเวลา ถึงเวลาที่เราควรศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในยุคสารสนเทศ และเศรษฐกิจดิจิตอล


http://www.vcharkarn.com/vblog/37156/4
http://www.vcharkarn.com/vblog/37156/4
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารคมนาคม ซึ่งนิยมใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
การประมวลผลให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามที่ได้
ออกแบบไว้

สุพัฒน์  สมจิตรสกุล กล่าวว่าในอดีตการติดต่อ
สื่อสารกันอาจทําได้โดยการบอกต่อกันเป็นทอดๆ ต่อมาถึง
ยุคของสื่อข้อความ ข้อความที่ถูกส่งนี้เป็นไปตามความ ต้องการของผู้ส่งสารว่า
ต้องการจะบอกกล่าวเร่ืองอะไร ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว หรือท่ีเรารู้จักกันว่า One-way Communication 
ซึ่งทําให้การสื่อสารมีเพียงไม่กี่ช่องทางเท่านั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือชิ้นดีและชั้นดีในการปกครองอํานาจของผู้
ปกครอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่องทางของสื่อได้ถูกทําให้เกิดขึ้นหลายช่องทาง ทิศทางของการสื่อสารจึงเริ่ม
เปล่ียนไปเป็นการส่ือสารแบบโต้ตอบ หรืออาจเรียกว่า การส่ือสารแบบสองทาง(Two- way Communication) 
(http://gotoknow.org/blog/learn4life/44438) 

มีคํากล่าวว่าผู้ใดครอบครองสารสนเทศ ผู้นั้นครอบครองโลก ทั้งนี้เนื่องจากการดํารงชีวิตในปัจจุบันนี้
ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย เพ่ือให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ   ข้อมูล
ข่าวสารเดิมจะอยู่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อสะดวกในการรับ-ส่ง 
และประมวลผลข้อมูล   มนุษย์ในยุคนี้จึงดํารงชีวิตอยู่ในสังคมดิจิตอล   ผู้ได้ไม่เรียนรู้ ไม่ยอมรับที่จะใช้ ก็จะ
เสียเปรียบผู้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสมัครงาน    สามารถหางานทางระบบ Internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และมีให้เลือกหลายงาน   ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินไปสมัครงานหรือหางานด้วยตนเอง    และมีโอกาสเลือกงาน
ได้มากขึ้นด้วย(สมหมาย แม้นมณี : http://pibul2.psru.ac.th/~somman/work1.doc)

ข้อมูลข่าวสารที่รับส่งในปัจจุบัน ถูกจัดเก็บในรูปแบบแตกต่างกันตามคุณลักษณะของข้อมูลไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลภาพ เสียง ข้อความฯลฯ แต่กล่าวได้ว่ามีคุณลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการจัดเก็บในรูปแบบของ
ดิจิตอล ซึ่งเป็นการง่ายในการจัดส่งข้อมูลไปยังที่ต่างๆ  ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลที่อยู่ในสื่อ
ต่างๆ ให้เป็นสัญญาณตัวเลข ที่สามารถรับส่งถึงกันในรูปของ   "สัญญาณดิจิตอล"   ที่มีอยู่สองสถานะ คือ เลข 
0 หมายถึง ไม่มีไฟ  1 หมายถึง มีไฟ หรือที่เราเรียกว่าเลขฐานสองนั่นเอง

ดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอยู่รอบตัวเราจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ควบคุมใน
รถยนต์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้ATM การถ่ายภาพและอื่นๆอีกมากมาย จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่เราต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่คู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

เกร็ดความรู้
เลขฐานสอง (อังกฤษ: binary numeral system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 

(หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา เป็นต้น

ในปัจจุบันเลขฐานสองเป็นพื้นฐานในการทํางานของคอมพิวเตอร์ โดยนําเอาหลักการของเลขฐานสอง (สถานะไม่มี

ไฟฟ้า และ สถานะมีไฟฟ้า) มาใช้ในการสร้างไมโครโปรเซสเซอรท์ี่มีหน่วยประมวลผลแบบ 32 หรือ 64 บิต หรือมากกว่านั้น ซึ่ง

สามารถเรียกได้ว่าเป็นการประมวลผลแบบดิจิทัล (ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/เลขฐานสอง )

Digital 

Analog

1.1สังคมดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปลง
“ผู้ใดครอบครองสารสนเทศ ผู้นั้นครอบครองโลก”

http://gotoknow.org/blog/learn4life/44438
http://gotoknow.org/blog/learn4life/44438
http://pibul2.psru.ac.th/~somman/work1.doc
http://pibul2.psru.ac.th/~somman/work1.doc
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/0
http://th.wikipedia.org/wiki/0
http://th.wikipedia.org/wiki/1
http://th.wikipedia.org/wiki/1
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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1.2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ราชบัณฑิตยสถานได้กําหนดความหมายของคําไว้ดังนี้
 เทคโนโลยี น. วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
อุตสาหกรรม. (อ. technology).
 สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสนเทด] น. ข่าวสาร; การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ. (ส. สาร 
+ สนฺเทศ; ป. สาร+ สนฺเทส).
 เว็บไซต์ Wikipedia ประเทศไทยได้นิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT ย่อจาก 
information technology) ว่าหมายถึงเทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
รับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้น
ฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบ
มัลติมีเดีย(http://th.wikipedia.org)
 ฐิณิฎา ประมวลทรัพย์(2548) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีท่ีประกอบข้ึนด้วยระบบ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มี
การวางแผนจัดการและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการคือ ระบบประมวลผล 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการข้อมูล
 จุฑารัตน์  นกแก้ว(2547) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “วิทยาการต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร 
ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง” กล่าวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสารสนเทศ ที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก ตั้งแต่การ
รวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูลฯลฯ เพื่อให้ได้
สารสนเทศไว้ใช้งานได้อย่างทันเหตุการณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

เกร็ดสารสนเทศ
ซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ล ี

(Sir Timothy John Berners-Lee, 

OM, KBE, FRS, FREng, FRSA) ผู้

คิดค้นและประดิษฐ์ภาษา HTML ใน

ปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ 

ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web 

Consortium (W3C) 

เครื่องแม่ข่ายบริการเว็บเครื่องแรกที่
 Sir Tim Berners-Lee ใช ้ณ ห้อง LAB CERN 

http://th.wikipedia.org/wiki/%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org
http://th.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Tim_Berners-Lee
http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Tim_Berners-Lee
http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
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 DR.EFRAIM TURBAN(2004) ได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศไว้ว่า An information system(IS) 
collect, processes, stores, analyzes, and disseminates information for a specific purpose. 
Like any other system, an information system includes inputs(data, instructions) and output 
(reports, calculations). It processes the inputs by using technology such as PCs and 
produces outputs that are sent to users or to other systems via electronic networks.
 จากความหมายเบื้องต้น กล่าวสรุปความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ว่า  เป็นวิทยาการที่นําความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและบริหารจัดการ เพื่อแสดงซึ่ง
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ และส่งข้อมูลที่ได้ทําการประมวลผลผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สนับสนุนไปสู่ผู้
ใช้ที่ร้องขอได้อย่างทันเวลา เหมาะสมกับการใช้งานของหน้าที่แต่ละบุคคล

 จากคํานิยามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดังนี้
 1.3.1 Hardware หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหมายรวมถึง
อุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถสัมผัสได้เช่นหน่วยประมวลผลกลาง 
จอภาพ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเช่น LAN CARD, 
โมเด็ม, สวิทชิ่ง(Swtiching), ฮับ(HUB), rounter เป็นต้น
 1.3.2 Software หมายถึงชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ได้ทําการ
วิเคราะห์และออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ตามที่ได้กําหนดไว้
ซึ่งปัจจุบันซอฟท์แวร์หมายรวมถึงชุดคําสั่งสําหรับอุปกรณ์อื่นๆเช่นชุดคําสั่ง
ในโทรศัพท์มือถือ, ชุดคําสั่งสําหรับควบคุมหุ่นยนต์, ชุดคําสั่งสําหรับ
ควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์ดังเช่นระบบ ABS เป็นต้น 
 ซอฟท์แวร์สามารถจําแนกได้เป็นสามลักษณะใหญ่ๆ คือโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมแปลภาษา
 1.3.3 ระบบเครือข่าย(Network) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการร่วมใช้ข้อมูล,ซอฟท์แวร์
หรือเครื่องพิมพ์ และยังสามารถอํานวยความสะดวกในการติดต่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องได้ตลอดเวลา ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออก
ตามขนาดของเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายที่รู้จักกันดีมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่
 ▪ LAN : Local Area Network เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน

ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
 ▪ WAN : Wide Area Network เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น 

กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
 ▪ MAN : Metropolitan area network เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันระหว่างเมืองหลวง

ปัจจุบันได้มีระบบเครือข่ายเพิ่มเติมอีกสองเครือข่ายคือ

 ▪ CAN : Controller area network เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  Micro Controller unit

 ▪ PAN : Personal area network เป็นเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล
(อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/Network)

1.3 พื้นฐานองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://th.wikipedia.org/wiki/Network
http://th.wikipedia.org/wiki/Network
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 1.3.4 ฐานข้อมูล(Database) กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนและสามารถแบ่งปันการใช้ข้อมูลร่วม
กันได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการกําหนดสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
 1.3.5 เอกสารและกระบวนงาน(Procedures) หมายถึงเอกสารขั้นตอนวิธีการทํางาน ข้อมูลและการ
ประมวลผลของข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพท์ในรูปแบบต่างๆ เช่นรายงาน หรือกราฟเป็นต้น
 1.3.6 ผู้ใช้งาน(User) คือคนที่เข้าใช้งานระบบ ซึ่งในระบบสารสนเทสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็นสาม
กลุ่มหลักได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป, ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารองค์กร 

 1. ด้านการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาททางด้านการศึกษาอย่างมากมาย ดังจะเห็นตัวอย่างที่เห็น
ตัวอย่างชัดเจนคือ e-learning การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุก
เวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ 
ท่ีสามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติซ่ึงถือเป็นการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่า
เทียมกัน
 กระแสการเรียนรู้ปัจจุบันกล่าวว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการฝึกอบรมผ่านระบบ 
Online เมื่อเราค้นหาใน search engine ต่างๆ เช่น google มี
คําสําคัญที่ควรจดจําไว้คือ WBT Web Based Training ซึ่งภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้
ผ่านระบบ Online มากขึ้นเนื่องจากประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต้น
 นอกจากน้ีในเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยงานด้านการบริหารสถานศึกษาดังเช่นท่ีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารสถานศึกษาหรือ RMS ซึ่งทําให้การติดตามการเรียนหรือสนับสนุนแก้ไขปัญหา
การเรียนแก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนและสามารถคํานวณผลการเรียน
เพื่อวางแผนการเรียนได้ อีกทั้งยังเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักศึกษาอีกด้วย
 ทางด้านมหาวิทยาลัยต่างๆ พยายามพัฒนาระบบ WAP ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์มือถือส่วนตัวได้
 2. ด้านการแพทย์ จากภาพยนต์โฆษณาในด้านการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน เกิดการแข่งขันและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาผู้ป่วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในปัจจุบันทําให้กระบวน
วิเคราะห์ วินิจฉัยอาการ รวมถึงความสามารถในการตรวจรักษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย

ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan (Computed 
tomography) ป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถ
สร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง 3 มิติของอวัยวะที่ต้องการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงในการแปลง
สัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจอัลตร้าซาวด์
 นอกจากนี้ในวงการแพทย์และการรักษาพยาบาลปัจจุบัน เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้ทําให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งสามารถ
ทําให้มองเห็นภาพอวัยวะของผู้ป่วยได้ละเอียดจนถึงระดับโมเลกุล ช่วยให้
แพทย์สามารถเห็นขอบเขตของเนื้องอก รวมทั้งสามารถวัดขนาดได้อย่าง
แม่นยําบนจอ คอมพิวเตอร์ 

1.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
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 3.ด้านการค้า จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบกว่า 
มูลค่าการซ้ือของผ่านออนไลน์ของคนไทยมี
ประมาณ 305,159 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการซื้อของภาครัฐบาลเป็นหลัก (B2G - 
Business to Government) แต่ก็ทําให้เห็น
ได้ว่าการซื้อขายของผ่านทางออนไลน์ของ
ไทย ได้เติบโตขึ้นอยากมากจากอดีต ซึ่งในปี 
2549 มีตัวเลขการซื้อขายเพียง 220,924 
ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ทางศูนย์ 
เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ หรือ NECTEC ได้เปิดเผยตัวเลข 
การสํารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ประจําปี 2551 พบกว่า คนไทยส่วนใหญ่เคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้น 45.9% จากปี 2550 พบว่ามีคนไทย
ประมาณ 28.9% เท่านั้นที่เคยซื้อของออนไลน์ จะเห็นได้ว่าตัวเลขของผู้ที่เคยซื้อของออนไลน์ปี 2551 เพิ่มขึ้น 
17% เลยทีเดียวซึ่งทําให้เห็นว่า แนวโน้มของการซื้อ-ขายของออนไลน์ของไทยกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างมาก เมื่อ
เปรียบเทียบจาก 2551 พบกว่า คนไทยส่วนใหญ่เคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้น 45.9% จากปี 2550 พบว่า
มีคนไทยประมาณ 28.9% เท่านั้นที่เคยซื้อของออนไลน์ จะเห็นได้ว่าตัวเลขของผู้ที่เคยซื้อของออนไลน์ปี 2551 
เพิ่มขึ้น 17% เลยทีเดียวซึ่งทําให้เห็นว่า แนวโน้มของการซื้อ-ขายของออนไลน์ของไทยกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่าง
มาก เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนๆ
 การค้าขายบนโลกออนไลน์ของไทยในปัจจุบัน ถือว่ายังมีแรง และกระแสเข้ามามาก โดยปัจจัยเด่นๆ เกิด
จากจํานวนร้านค้าและธุรกิจที่เริ่มข้ามาสู่โลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจาก "การเริ่มต้นทําการค้าขาย
ทางออนไลน์สามารถทําได้ง่ายมากขึ้น" รวมถึงระบบชําระเงินและระบบขนส่งเริ่มดีและง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก 

ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและเข้าสู่การค้าออนไลน์ได้ง่าย  นอกจากนี้ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

ทําให้หลายๆ ธุรกิจเริ่มหันมามองช่องทางใหม่ ๆที่จะหาลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งหลายๆ ธุรกิจต่างก็
อาศัยการค้าขายทางออนไลน์ช่วยเพิ่มช่องทางการขายไปยังคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม

ถึงผู้ซื้อภายในประเทศซึ่งเดียวนี้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งหลายๆ คน
มักจะเข้าไปค้นหาและซื้อหาสินค้าทางออนไลน์ เพราะด้วยความ
สะดวก และสามารถหาสินค้าได้ในราคาที่ถูกว่าท้องตลาดทั่วไป
ได้อย่างง่ายดาย(  วิเคราะห์กระแส E-Commerce ในไทยและ
ทั่วโลก ปี51- ปี 52  :

http://www.pawoot.com/article/e-commerce/403)

 4. ด้านการท่องเที่ยว  รายได้หลักของประเทศได้แก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 

ในปีพ.ศ. 2550 มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากถึงปีละ 6 ล้านคนซึ่ง
คํานวณค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายรายได้ต่อคนประมาณ 10,000 บาทจะมีเงินเข้าเมืองพัทยาปีละ 6 หมื่นล้านบาท ปัจจุบัน
มีระบบจองห้องพักออนไลน์ รวมถึงการนําเสนอข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 

http://www.pawoot.com/article/e-commerce/403
http://www.pawoot.com/article/e-commerce/403
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 นอกจากนี้บริการหนึ่งของเว็บ maps.google.com ยังสามารถทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสํารวจหรือ
เดินทางไปท่องเที่ยวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนจะเดินทางจริงได้ ดังตัวอย่างเช่น กูเกิลร่วมกับดิสนีย์เปิด
ให้เข้าไปชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีส ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเราจะสามารถเดินเข้าไปรอบๆ สวน
สนุกได้เริ่มตั้งแต่ทางเข้า เยียมชมดินแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Main Street USA, Adventureland, 
Fantasyland และรวมไปถึง Walt Disney Studios Park โดยทางดิสนีย์เองก็เล่นสนุกด้วยการเอาตัวละคร
หลายตัวอย่างเช่น Buzz Lightyear หรือ Pluto ไปหลบตามมุมต่างๆ ที่รถของกูเกิลเข้ามาถ่ายรูป
 ดิสนีย์แลนด์ปารีสเป็นสวนสนุกแห่งแรกที่เปิดให้เข้าไปดูภายในสวนสนุกได้่ผ่านทาง Google Street 
View คาดว่าในอนาคตจะมีสวนสนุกอื่นๆ เพิ่มเข้ามา (http://www.blognone.com/node/12012)
 

 5.ด้านความบันเทิง การ
ใช้งานสารสนเทศของประชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปทาง
ด้านความบันเทิงเป็นหลัก ซ่ึงหาก
มองโลกในแง่ดี การร่ืนเริงและ
ความบันเทิงย่อมเป็นแรงจูงใจใน
การทําให้ประชากรเข้าถึงระบบ
สารสนเทศผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ 
วันน้ีด้วยความเร็วในการส่ือสารจะ
พบว่า เราสามารถชมรายการ
โทรทัศน์ย้อนหลังผ่านเว็บไซต์
ต่างๆ ได้ อีกท้ังยังสามารถติดตามข่าวสาร การถ่ายทอดสดในกิจกรรมการแสดงต่างๆ ท่ีผู้จัดแพร่ภาพผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงมีเจ้าของประกอบการบางแห่งเปิดให้บริการชมภาพยนต์คุณภาพสูง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างสะดวกสบาย

 6.การเงินการธนาคาร ในอดีตหากเราต้องการทํา
ธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารเช่นการฝาก หรือถอนเงินน้ัน 
เราจําเป็นจะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะเป็น
ผู้เข้าถึงระบบฐานข้อมูลของธนาคาร แต่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีก้าวหน้าในปัจจุบันน้ัน วันน้ีคุณสามารถเบิก ถอนเงิน
ผ่าน ATM ได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงในอดีตบัตร ATM ได้รับการต่อ
ต้านเร่ืองความน่าเช่ือถือเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่ขณะน้ี
หากธนาคารใดมีเคร่ืองให้บริการ ATM จํานวนน้อยจะถูกตําหนิ 
รวมถึงการแก้ปัญหาด้วยการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างธนาคารใน
การทําธุรกรรมซ่ึงกัน เช่นการถอนเงินข้ามธนาคารในตู้บริการ 
ATM
 ขณะน้ีกระแสการใช้บริการการเงินและธนาคารผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือกําลังจะเปล่ียนแปลงชีวิตประชาชนใน
ประเทศจํานวนมาก Mobile Banking ทําให้เราสามารถดําเนิน
ธุรกรรมผ่านระบบมือถือและอินเทอร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เน่ืองจากประโยชน์หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศคือการทําให้ทุก
คนสามารถเข้าทํางานได้ทุกสถานท่ี(ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่
ระบบ) และทุกเวลาน่ันเอง แต่ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงข้อมูลส่วนตัว
และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลตนเองให้ดี

http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http:%2F%2Fwww.ljmsite.com%2Fgoogle%2Fmapplets%2Fdisneyland%2Fdisneyland.xml&ie=UTF8&ll=48.871,2.779&spn=0,359.956055&t=h&z=15&layer=c&cbll=48.871821,2.777801&panoid=kbV7Hxq7WAz4l6PqH1AiXQ&cbp=12,325.89,,0,2.89
http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http:%2F%2Fwww.ljmsite.com%2Fgoogle%2Fmapplets%2Fdisneyland%2Fdisneyland.xml&ie=UTF8&ll=48.871,2.779&spn=0,359.956055&t=h&z=15&layer=c&cbll=48.871821,2.777801&panoid=kbV7Hxq7WAz4l6PqH1AiXQ&cbp=12,325.89,,0,2.89
http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http:%2F%2Fwww.ljmsite.com%2Fgoogle%2Fmapplets%2Fdisneyland%2Fdisneyland.xml&ie=UTF8&ll=48.871,2.779&spn=0,359.956055&t=h&z=15&layer=c&cbll=48.867051,2.779196&panoid=1caZQGc8rSXLio3OmwuRaA&cbp=12,322.11,,0,-1.59
http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http:%2F%2Fwww.ljmsite.com%2Fgoogle%2Fmapplets%2Fdisneyland%2Fdisneyland.xml&ie=UTF8&ll=48.871,2.779&spn=0,359.956055&t=h&z=15&layer=c&cbll=48.867051,2.779196&panoid=1caZQGc8rSXLio3OmwuRaA&cbp=12,322.11,,0,-1.59
http://www.blognone.com/node/12012
http://www.blognone.com/node/12012
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 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน เพ่ิมโอกาสในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการอุตสาหกรรม ทําให้เกิดระบบอัตโนมัติในสินค้าและบริการ เพิ่มความพึงพอใจในด้านการให้บริการดี
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถใช้ระบบบริหารจัดการ้ข้อมูลเพื่อการดําเนินการและการตัดสินใจ จึงกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในโลกไร้พรหมแดน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศนั้นๆ

 เราได้เห็นบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้ว แต่ด้วยความรวดเร็วในการเข้าถึงซึ่ง
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรานั้น พบว่าด้วยอิสรภาพในการนําเสนอข้อมูลจากบุคคลจํานวนมาก วันนี้
จึงทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาสทางการแข่งขัน ในอดีตรูปแบบการค้าขายจะถูกจํากัดด้วยเขตแดนและการติดต่อ แต่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้สร้างพื้นที่เสมือนขึ้นเพื่อการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าขายซึ่งกัน ได้เพิ่มพื้นที่การเจรจาทาง
ด้านธุรกิจผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโลกวันนี้มีความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นเมื่อ
เกิดเหตุการณ์กับซีกโลกหนึ่ง กลับส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ โดยเป็นความเชื่อมโยงดังเช่นวิกฤติการทางด้าน
พลังงาน  ราคานํ้ามัน ราคาวัตถุดินอ่ืนๆ ได้ผูกติดกับระบบการค้าของโลก ดังน้ันหากผู้ประกอบการได้ปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยีอย่างเท่าทันย่อสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจ แต่หากแม้นเพิกเฉยและมิได้พัฒนาทางด้านสารสนเทศ
ตามย่อมเสียเปรียบในการแข่งขันเช่นกัน
 วัฒนธรรมการค้า ตลาดการค้าในอดีตเป็นเจรจาผ่านพ่อค้าในระดับต่างๆ ในการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่ง
สินค้าเพื่อการผลิตและจําหน่าย แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้มีระบบ e-auction หรือการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ค้าและผู้ขาย ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง มีคนรุ่นใหม่
จํานวนมากประสบความสําเร็จจากการจัดทําและพัฒนาระบบการค้า และการประมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกล่าวได้ว่า
ยุคนี้เป็นยุคของ blue jeans millionaire อย่างแท้จริง ในด้านผู้บริโภคเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการสื่อสาร ชีวิตคนในสังคมได้รับความสะดวกสบาย เช่น การติดต่อผ่านธนาคารด้วยระบบธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) การทํางานที่บ้านเป็นสังคมโลกแห่งการสื่อสารเกิดขึ้น โดยสามารถเอาชนะเรื่อง
ระยะทาง เวลา และสถานที่ได้ด้วยติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การนําเสนอผลิตภัณฑ์มักนําเสนอ
ด้วยระบบมัลติมีเดีย เป็นต้น  ด้วยความเร็วในการติดต่อสื่อสารที่เป็นเครือข่ายความเร็วสูง และที่เป็นเครือข่าย 
แบบไร้สาย ทําให้ผู้ค้าและผู้ขายสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
 การผลิตและการบริการ การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจําเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการให้
บริการหลังการขายกับลูกค้า ผู้ใดที่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ชาญฉลาด ย่อมสร้างผลผลิตและการบริการได้อย่างดีเยี่ยม หากแม้น
ขาดซึ่งข้อมูลข่าวสารย่อมเป็นจุดอ่อนทางธุรกิจที่จะทําให้เกิดความ
เสียเปรียบต่อการผลิตและการบริการเช่นกัน



1.5 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ด้านสังคม 
 คุณธรรมจริยธรรม  วันนี้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอัน
ดับต้นๆ ของโลก สอดรับกับผลกระทบในการเสพเทคโนโลยีผ่านสื่อลามก อนาจร รวมถึงปัญหาทางด้านจิตใจยุคใหม่
ที่เรียกว่าโรคติดอินเทอร์เน็ต ติดเกมจนเสียการเรียนของเยาวชน รวมถึงคดีอาชญากรรม การล่อลวง ล่วงละเมิดทาง
เพศ ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากการเสพเทคโนโลยีและข่าวจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันเป็นต้น ด้านประโยชน์กลับพบว่ามีเยาวชนจํานวนมากได้นําเสนอสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ธรรมะผ่านสื่อ
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สืบค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา 
สร้างสรรค์การค้าพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยแนวคิดและวิธีการจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีสองฟากฝั่งของการตัดสินใจ เนื่องจากวันนี้ทุกคนเข้าถึงและนําเสนอข้อมูลได้อย่างอิสระ ประเด็นทาง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นตัวกําหนดให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นหากผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีขาด
ซึ่งความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงให้แก่ประเทศ 

 บริการภาครัฐ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ
แห่งแรกที่ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการภาค
รัฐและก่อให้เกิดการยอมรับและความพึงพอใจของประชาชน 
ในอดีตการชําระภาษีสร้างความยุ่งยากซับซ้อนและเสียเวลา
แก่ผู้ท่ีมีความประสงค์จะชําระภาษีให้แก่ประเทศชาติ แต่ด้วย
ประโยชน์จากเทคโนโลยีทําให้วันนี้ประชาชนสามารถยื่นแบบ
แสดงความจํานงค์ในการเสียภาษีได้จากทุกแห่งที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นี่เป็นตัวอย่างความสําเร็จหนึ่ง ซึ่ง
ปัจจุบันมีความสําเร็จจากหน่วยงานอื่นๆอีกจํานวนมาก เช่น
การขออนุญาตหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ก็ใช้เวลาเพียง
ไม่นานเมื่อมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ดําเนินการ การตรวจสอบข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์และอื่นๆอีกมาก   
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยทําให้ส่วนราชการสามารถได้เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น 
ทําให้ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ปละทันสมัย ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต และ
ยังทําให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ขณะเดียวกันก็ได้สร้างปัญหา
ความไม่เสมอภาคในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารได้ ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่
ข้อมูลเรื่องโรคระบาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คนที่อาศัยอยู่ในเมืองสามารถรับทราบข่าวนี้ได้และมีการเตรียมตัว
เพื่อป้องกันโรคระบาดเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตน แต่คนที่อาศัยอยู่ในชนบทไม่สามารถรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ อาจ
จะเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และความรู้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถเตรียมตัว
ป้องกันและติดโรคระบาดนี้ในที่สุด จะเห็นว่าจากตัวอย่างนี้ เป็นผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของความเสมอภาค
ในการรับข้อมูลข่าวสาร(http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/internet8.htm)
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 ครอบครัว  ระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นระบบความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่สุดในสังคม ความเข้มแข็งของ
สังคมไทย คือการเป็นครอบครัวขยาย ซ่ึงมีสมาชิกท่ีพร้อมหน้าค่าตา ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายาย รวมถึงบิดามารดาอาศัย
อยู่ร่วมกัน แตกต่างจากสังคมตะวันตกซ่ึงมักจะแยกตัวเป็นครอบครัวเล้ียงเด่ียว ขาดปฏิสัมพันธ์ จากสถิติการจดทะเบียน
สมรสชี้ชัดว่า การแต่งงานของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลง คนที่อยู่ในช่วงวัยทํางาน 25-41 ปี จะอยู่เป็นโสดมากกว่า
คนรุ่นก่อนที่อายุราว 73 ปีขึ้นไป และถ้าแต่งงานก็มีลูกน้อยกว่าคนรุ่นก่อนถึง 3 เท่าตัว ขณะที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง 
คืออยู่คนเดียวหรืออยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกมากขึ้น และพบร้อยละ 12 ของครัวเรือนไทยยังยากจน มากที่สุดที่อีสานสูงถึง
ร้อยละ 23 และยังพบ 1.3 ล้านครอบครัวจากจํานวนทั้งหมด 20 ล้าน
ครอบครัว เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สาเหตุมาจากการสิ้นสุดชีวิตคู่ใน 
4 รูปแบบคือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของ
คู่สมรส ซึ่งการหย่าร้างเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ดังสถิติการหย่าที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากประมาณเกือบ 
50,000 คู่ในปี 2536 เพิ่มเป็น 100,000 คู่ในปี 2550 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการไม่จดทะเบียนสมรสก็มีเพิ่มมากขึ้น 
www.thairath.co.th/content/edu/18013 จากลักษณะครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ขาดการพึ่งพาอาศัยกัน วันนี้เราพบปัญหาวัย
รุ่นถูกหลอกลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เนื่องจากปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัย และขาดการดูแลเอาใจใส่
 คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีบทบาทในครอบครัวอย่างมากในการอํานวยความสะดวกและความบันเทิง ขณะ
เดียวกันก็มีปัญหาที่ตามมาหากขาดการเฝ้าระวัง วัยรุ่นปัจจุบันให้ความสําคัญกับเพื่อนต่างสถานที่ผ่านโปรแกรม 
chat, social network, webboard ฯลฯ ด้วยสังคมเสมือนในยุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการเปิดเผยตัวตนจน
เสมือนหนึ่งมีชีวิตที่สอง ซึ่งทุกสังคมย่อมมีผู้ร้ายแอบแฝงอยู่ภายในเสมอ วันนี้หากขาดการตรวจสอบและทําความ
เข้าใจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คงไม่ต่างอะไรกับการที่มีผู้ร้ายเข้ามาทําร้ายคนในครอบครัวผ่านเครื่องมืออันทันสมัย 
หากแม้นมีการสร้างความเข้าใจ ย่อมเปรียบเสมือนหนึ่งมีการฉีดวัคซีนป้องกันภัยให้กับบุตรหลาน ในการดํารงชีวิต
อยู่กับโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศสืบไป

 การศึกษา  สังคมโลกไร้พรมแดนปัจจุบัน สร้างสรรค์ให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงซึ่งแหล่งความรู้ได้อย่างง่ายดาย ระบบอินเทอร์เน็ต
ทําให้เสมือนหนึ่งมีห้องสมุดที่เปิดให้บริการแก่ผู้งานตลอดเวลา และ
คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีเว็บก็คือการเชื่อมโยง(Link) ทําให้เสมือนหนึ่ง
ห้องสมุดในโลกนี้เชื่อมต่อเข้าหากัน ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าย่อมนํามาซึ่ง
โอกาส และทําลายข้อจํากัดการเดินทางแบบเดิมจนหมดสิ้น เราสามารถ
ค้นหางานวิจัยและข้อมูลเอกสารวิชาการเพื่อสนับสนุนงานการศึกษาได้
เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านระบบเครื่องมือค้นหา(Search Engine) อย่าง
เว็บยอดนิยม google แต่อีกมิติหนึ่งก็ได้สร้างความมักง่ายและขาดการก
ลั่นกลอง คัดลอกผลงานที่เรียกว่าสังคม Copy Paste หมายถึงคัดลอก
เนื้อหาจากเว็บ แล้วนํามาตัดแปะในรายงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ขาด
การรวบรวมเรียบเรียง และสร้างสรรค์เนื้อความผ่านความเข้าใจ หากแต่สิ่ง
ที่พบเห็นกลับเป็นการคัดลอกเนื้อความ และนํามาวางโดยขาดการอ่านและ
เรียบเรียงใหม ่จึงทําให้เสมือนหนึ่งผลงาน แต่รวมเรื่องสั้นหลากสําเนียง 
หลายภาษา เพราะการขาดการกลั่นกลองนั่นเอง หากผู้เรียนเพียงแต่คัด
ลอกและนํามาตัดแปะ วัฒนธรรมนี้จะสร้างความมักง่ายและกลับกลาย
เป็นการทําลายวิธีการศึกษาในอนาคตในภาคหน้าต่อไป
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