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ค ำน ำ 
 
 รายวิชา GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั เป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไปของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียน
มีความรู้ ความสามารถและทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท

ี่

เกิดข
ึ้

นในปัจจุบนั อนัส่งผลให้
การด ารงชีพของมนุษย์เปล่ียนไปหากได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงคุณประโยชน์ และโทษของ
เทคโนโลยแีลว้ ก็จะสามารถด ารงชีวติบนความเปล

ี่

ยนแปลงน้ีอยา่งมีสุข   
 เอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ี ไดแ้บ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว ้8 บท แต่ละบท
ใชเ้วลาตามรายละเอียดในแผนบริหารการสอนประจ าบท การเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน
ฉบบัน้ี คณะผูเ้รียบเรียงได้ศึกษาค้นควา้และน าเสนออย่างละเอ ียดทั้งด้านเน้ือหาและตวัอย่าง                   
จากเอกสารและต าราของผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน หวงัวา่เอกสารประกอบการสอนฉบบันี้ คงอ านวย
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศพอสมควร 
 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีเป็นเจา้ของต าราและเป็นแหล่งขอ้มูล ส าหรับการ
คน้คว้าเพื่อน ามาประกอบการเรียบเรียง  
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คณะผูจ้ดัท ำ  
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สารบัญ (ต่อ) 
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ี่

ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 201 
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ี่

เก

ี่
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ื่

อสารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 224 
3. การประยกุตใ์ชง้าน Cloud Computing 228 
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สารบัญภาพ 
 หน้าที่ 
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ภาพที ่1.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 5 
ภาพที ่1.3 มินิคอมพิวเตอร์ 5 
ภาพที ่1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 6 
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ภาพที ่1.16 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม 16 
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ภาพที ่1.18 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นส

ิ่

งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

18 

ภาพที ่1.19 การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานประจ า 20 
ภาพที ่1.20 การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสร้างรายงาน 21 
ภาพที ่1.21 การน าคอมพิวเตอร์มาใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ 21 
ภาพที ่1.22 การน าคอมพิวเตอร์มาใชส้นบัสนุนการท างานของผูบ้ริหาร 22 
ภาพที ่1.23 ปัญญาประดิษฐ ์ 23 
ภาพที ่1.24 ระบบเครือข่ายสากล 24 
ภาพที ่2.1 ส

ื่

อประสมท

ี่

เก

ี่

ยวขอ้งกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 33 
ภาพที ่2.2 ส่ือประสม คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 34 
ภาพที ่2.3 การใชส่ื้อประสมในการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ของศูนยค์วบคุมจราจร  49 
 



สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้าที่ 
ภาพที ่2.4 ส่ือประสมกบัความบนัเทิงภายในบา้น 50 
ภาพที ่2.5 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบส่ือประสมผา่นเวบ็ 50 
ภาพที ่2.6 ความเป็นจริงเสมือนกบัการประยกุตด์า้นต่างๆ  51 
ภาพที ่2.7 ความเป็นจริงเสมือน เม่ือมองดว้ยแวน่ตาผลึกเหลว           สามมิติ  51 
ภาพที ่2.8 การจ าลองความเป็นจริงเสมือนศึกษาการท างานของอวยัวะในร่างกาย  51 
ภาพที ่2.9 แบบจ าลองโมบายคอมเมิร์ช  52 
ภาพที ่2.10 แบบจ าลองโมบายแบงคก้ิ์ง  52 
ภาพที ่2.11 แบบจ าลองโมบายแมสเสจจ้ิง (m-messaging)  53 
ภาพที ่2.12 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  56 
ภาพที ่3.1 เคร่ืองส่งโทรเลขของมอร์ส  61 
ภาพที ่3.2 รหสัมอร์ส  62 
ภาพที ่3.3 โทรศพัทไ์มย้คุแรก  62 
ภาพที ่3.4 โทรศพัทใ์นยคุแรกของ Bell 63 
ภาพที ่3.5 คอมพิวเตอร์ ENIAC 64 
ภาพที ่3.6 แบบจ าลองการส่ือสารขอ้มูล  66 
ภาพที ่3.7 สายใยแกว้น าแสง 67 
ภาพที ่3.8 การรับ – ส่งสัญญาณแสงในสายใยแกว้น าแสง 67 
ภาพที ่3.9 หวัเช่ือมต่อของสายใยแกว้น าแสง 68 
ภาพที ่3.10 สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีซีลด ์(UTP) 69 
ภาพที ่3.11 สายคู่ตีเกลียวแบบมีซีลด ์(STP) 69 
ภาพที ่3.12 หวัเช่ือมต่อแบบ RJ-45 69 
ภาพที ่3.13 สายโคแอก และหวัเช่ือมต่อ BNC 70 
ภาพที ่3.14 หวัเช่ือมต่อแบบ BNC 70 
ภาพที ่3.15 ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) 70 
ภาพที ่3.16 ระบบดาวเทียม (Satellite System) 72 
ภาพที ่3.17 เปรียบเทียบระหวา่งระบบไมโครเวฟภาคพื้นดินกบัดาวเทียม 72 
ภาพที ่3.18 พอร์ต IrDA ส าหรับการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ 73 
ภาพที ่3.19 Wireless LAN (Local Area Network) 74 
ภาพที ่3.20 ตราสัญลกัษณ์ Wi-Fi 75 



สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้าที่ 
ภาพที ่3.21 การเช่ือมต่ออุปกรณ์โดยใช ้Bluetooth 76 
ภาพที ่3.22 Cellular Network 77 
ภาพที ่3.23 หนา้จอระบบ WAP ของโทรศพัทมื์อถือ 78 
ภาพที ่3.24 โทรศพัทใ์นยคุ 1 G 79 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 
 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. หนา้ท่ีของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. เขา้ใจความหมายและส่วนประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ทราบถึงบทบาทและตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. เขา้ใจหนา้ท่ีของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ทราบถึงพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. เขา้ใจและตระหนกัถึงผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ในระบบ E-Learning 
2. ศึกษาหนงัสือเรียนก่อนเขา้ห้องเรียน 
3. ผูส้อนอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบตามเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
4. ผูเ้รียนซกัถามตอบขอ้สงสัย 
5. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
6. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) ในระบบ E-Learning 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียน  
2. ส่ือการสอนผา่นโปรแกรมน าเสนอ Power Point 
3. แบบฝึกหดัทา้ยบท 



การวดัผลและประเมินผล 
1. สังเกตจากการสนทนาและการซกัถาม 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
3. ประเมินจากคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลงั

เรียน (Post-Test) 



บทที ่1 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัชีวิตมากข้ึน ท าให้การด าเนินชีวิต 

การติดต่อส

ื่

อสาร หรือการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และยงัช่วยประหยดั
ทรัพยากรส้ินเปลืองต่างๆ ไดอี้กดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศก็ส่งผลกระทบดา้นลบ
กบัสังคมไดเ้ช่นกนั ถา้มีการน ามาใชง้านท

ี่

ไม่เหมาะสม ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งเรียนเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อท

ี่

จะไดน้ ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์ใหม้ากท

ี่

สุด 
 

1. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 534) เทคโนโลยี หมายถึง 

วทิยาการท

ี่

น าเอาความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรม 
Turban et al. (2006, p. 21) อา้งใน รุจิจนัทร์ พิริยะสงวนพงศ ์(2549, หนา้ 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีน าใชภ้ายในองค์กร หรืออีกนยัหน่ึง
คือ เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศท

ี่

ประกอบไปดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานขอ้มูล 
เครือข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ

ื่

นๆ โดยถูกน ามาใชเ้พื่อจุดประสงคด์า้นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ 

ไพบูลย ์เกียรติโกมล และณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์ (2551, หนา้ 13)  ไดก้ล่าวไวว้า่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท

ี่

ประกอบข้ึนด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผน 
จดัการ และใชง้านร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยี ท่ีประกอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และการส

ื่

อสารโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนอ

ื่

นๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการชีวติประจ าวันของมนุษย ์
  
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศจะประกอบดว้ยส่วนประกอบท

ี่

ส าคญั 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1) ระบบประมวลผลขอ้มูล เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก

และหลากหลายลกัษณะ ซ่ึงถา้ท าการประมวลผลดว้ยมืออาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดและล่าชา้ ดงันั้นจึง
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ตอ้งน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผล เพื่อให้การประมวลผลนั้นมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว
ข้ึน 

2) ระบบส่ือสารโทรคมนาคม เป็นระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงผูใ้ชท่ี้อยูห่่างไกลกนั
ใหส้ามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) การจัดการข้อมูล เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีในการจดัการข้อมูลท่ีมีอยู่ให้อยู่รูปแบบท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานหรือการตดัสินใจได ้ 

เน่ืองจากระบบประมวลผลขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลของเทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานเป็นหลกั ดงันั้นในบทเรียนน้ีจึงจะกล่าวถึงรายละเอียดของคอมพิวเตอร์
และระบบส่ือสารโทรคมนาคม เท่านั้น 

2.1 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  
คอมพิวเตอร์ถือว่า เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญส าหรับระบบประมวลผลข้อมูล โดยการ

ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  ากว่าการประมวลผลดว้ยมือ และยงั
สะดวกรวดเร็วอีกดว้ย  

2.1.1 ประเภทของคอมพวิเตอร์ 
ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทร์ (2551, หน้า 16-17) ได้แบ่ง

คอมพิวเตอร์ตามขนาดและประสิทธิภาพของการประมวลผลของเคร่ือง ได้เป็น 4 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลและมีความเร็วสูง ตลอดจนราคาแพงมาก ปกติซูเปอร์คอมพิวเตอร์
จะถูกพฒันาข้ึนโดยเฉพาะ และมักจะถูกน าไปใช้ในงานวิจัยและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีส าคัญ ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุมงานท่ีมีความซับซ้อน ต้องการ
ความถูกตอ้งและความละเอียดอ่อนสูง 

 
 

ภาพที ่1.1  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 
ท่ีมา : (Supercomputer. http://sciences.gsfc.nasa.gov. 2557) 

http://sciences.gsfc.nasa.gov/600/highlights/stories/discover.html
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2) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ า
และระบบประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ สามารถต่อเขา้กบัอุปกรณ์รับ-ส่งขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากมีศกัยภาพสูง และมีความสามารถในการท างานท่ีซบัซ้อนในเวลาท่ีรวดเร็ว ปกติเมนเฟรม
จะถูกน าไปใชใ้นหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีท างานแบบรวมศูนย ์ตอ้งการความถูกตอ้งและแน่นอนใน
การประมวลผลขอ้มูล เช่น ธนาคาร ธุรกิจทางการเงิน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งประมวลผลขอ้มูลจ านวนมาก เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่1.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา :  (Mainframe computer. http://pchanont2.brinkster.net/. 2557) 
 

3) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั
งานสารสนเทศ ส าหรับองค์กรท่ีตอ้งการการประมวลผลขอ้มูลในระดบัปานกลาง ประกอบกบั
ราคาท่ีต ่ากวา่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ท าให้องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นิยมน ามินิคอมพิวเตอร์
ไปใชง้าน 

 
ภาพที ่1.3 มินิคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา : (Minicomputer. http://pchanont2.brinkster.net/. 2557) 
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4) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกบัทั้ง 3 ระบบท่ีกล่าวมา ใน
ระยะแรกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมีศกัยภาพค่อนขา้งต ่า ท าให้ไม่สามารถน าไปประยุกตใ์นงาน
ทางธุรกิจท่ีซบัซ้อนและหลากหลายทางไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมกัจะถูก
น าไปใชเ้ล่นเกมต่างๆ ท าตารางเวร และประมวลผลงานส่วนบุคคล แต่เน่ืองจากความสะดวกในการ
ใช้งาน ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลไดก้ระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงความพิวเตอร์ส่วน
บุคคลมีส่วนท าใหบุ้คคลทัว่ไปมีความคุน้เคยและเห็นประโยชน์จากการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

การพฒันาให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในราคาท่ีถูกลง 
ประกอบกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีมีส่วนในการเพิ่มความสามารถ
และขอบเขตการท างานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นงานส่วนตวัหรืองานธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้งานมากข้ึน หลายธุรกิจเลือกน าระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้งานแทนระบบอ่ืน เน่ืองจากความคล่องตวัในการท างาน 
ความสะดวกในการบ ารุงรักษา และราคาท่ีถูกกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จนมีผูก้ล่าวว่า
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย เป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญท่ี
ก่อใหเ้กิดการปรับตวัเขา้สู่สังคมสารสนเทศอยา่งแทจ้ริง 

 
 
ภาพที ่1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
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2.2.2 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ 
โดยส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) อุปกรณ์ (Hardware) 
2) ชุดค าสั่ง (Software) 
3) ขอ้มูล (Data) 
4) บุคลากร (People) 
5) กระบวนการท างาน (Procedure) 

ซ่ึงแต่ละส่วนประกอบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) อุปกรณ์ (Hardware) คืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพื่อใหส้ามารถท างานได ้โดยฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งเป็นประเภทได ้4  ประเภท ดงัน้ี 
(1) หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) เป็นส่วนประกอบท่ีท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มูลเขา้

สู่คอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรับขอ้มูล เช่น แป้นพิมพ ์(Keyboard) เมาส์ (Mouse) ซีดีรอม 
(CD-ROM) กลอ้งดิจิตอล (Digital Camera) เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที ่1.5 หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) 
ท่ีมา : (Input Unit. http://prepare.icttrends.com/. 2557) 
 

(2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU เป็น
ส่วนประกอบส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูลและควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์  
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ภาพที ่1.6 หน่วยประมวลผลกลาง  
ท่ีมา : (CPU. http://group10-406.blogspot.com/. 2557) 
 

(3) หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นส่วนประกอบท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ชุดค าสั่ง หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล โดยหน่วยความจ าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) ใชบ้นัทึกขอ้มูลและโปรแกรมท่ีอยู่
ระหวา่งประมวลผล ไดแ้ก่ หน่วยความจ าแรม (Random Access Memory; RAM) หน่วยความจ า
รอม (Read-Only Memory; ROM) 

 

 
 

ภาพที ่1.7 หน่วยความจ าหลกั 
ท่ีมา : (หน่วยความจ าหลกั. www.dreamstime.com. 2557) 
 

 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory) ใช้ในการบนัทึกขอ้มูลไว้
อย่างถาวร มีขนาดใหญ่สามารถบนัทึกขอ้มูลได้จ  านวนมาก เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ดีวีดี 
(Digital Versatile Disk) ฟลอปปีดิสก ์(Floppy Disk) เป็นตน้ 

http://www.dreamstime.com/stock-image-module-main-memory-electronic-image34965371
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ภาพที ่1.8 หน่วยความจ าส ารอง 
ท่ีมา : (หน่วยความจ าส ารอง. www.thaigoodview.com. 2557) 
 

(4) หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลไป
ยงัผูใ้ช ้อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงผล เช่น เคร่ืองพิมพ ์(Printer) จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) 
เป็นตน้ 

 

 
 
ภาพที ่1.9 หน่วยแสดงผล 
ท่ีมา : (Output Unit. http://thn21578-03-1.blogspot.com. 2557) 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=nS9AP1-Sz_ZMdM&tbnid=bp-wQkEqMLGuRM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.thaigoodview.com%2Fnode%2F102528&ei=5GhwU_HdNNGVkgWM0oGoDQ&psig=AFQjCNEG0Mkr4UH7Hjl-1dtWXNdZRKTqeg&ust=1399962187841269
http://thn21578-03-1.blogspot.com/2012/02/output-unit.html
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2) ชุดค าสั่ง (Software) 
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์นอกจากจะตอ้งมีอุปกรณ์ (Hardware) ต่างๆ แลว้ ยงั

จ  าเป็นต้องมีชุดค าสั่ง (Software) ท่ีท  าหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ช้กับคอมพิวเตอร์ 
สั่งงานและควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ท างานตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ โดยชุดค าสั่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

(1)  ชุดค าสั่งส าหรับระบบ (System Software) เป็นชุดค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม
และดูแลการปฏิบติังานของคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นส่วนติดต่อระหว่างผูใ้ช้กบั
โปรแกรมประยกุตแ์ละฮาร์ดแวร์ โดยชุดค าสั่งส าหรับระบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 ระบบปฏิบติัการ (Operating System : OS) เป็นชุดค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีเป็น
ส่ือกลางระหว่างผู ้ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมประยุกต์กับอุปกรณ์ จัดสรร
ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ และควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น Microsoft 
Windows, Linux, MacOS เป็นตน้ 

 

 
 
ภาพที ่1.10 ระบบปฏิบติัการ 

ท่ีมา : (OS. http://medgard789.hubpages.com. 2557) 
 

 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs) เป็นชุดค าสั่งท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสแกนดิสก์ (Disk 
Scanner) โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Anti-Virus Program) เป็นตน้ 

 ตวัแปลภาษา (Language Translator) ชุดค าสั่งท่ีใชใ้นปัจจุบนัถูกเขียนข้ึน
จากภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง ซ่ึงเป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเขา้ใจได ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมี

http://medgard789.hubpages.com/hub/The-three-common-Operating-System-for-PC-that-feeds-the-world
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ตวัแปลภาษาเพื่อแปลภาษาระดบัสูงให้เป็นภาษาเคร่ือง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและ
ท างานไดต้ามท่ีก าหนดไว ้

(2) ชุดค าสั่งประยุกต์ (Application Software) เป็นชุดค าสั่งท่ีท าข้ึนเพื่อใช้งาน
ตามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Package) ท่ีมีผูจ้ดัท าข้ึนมา
จ าหน่ายตามทอ้งตลาด ซ่ึงจะเป็นชุดค าสั่งส าหรับใชง้านทัว่ๆ ไป หรืออาจจะเป็นโปรแกรมท่ีจดัท า
ข้ึนมาเฉพาะงานใดงานหน่ึง (Custom Program) ท่ีจดัท าข้ึนตามความตอ้งการของหน่วยงาน ซ่ึงจะ
เสียค่าใชจ่้ายและเวลามากวา่การซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช ้

 

 
 
ภาพที ่1.11 ชุดค าสั่งประยกุต ์
 

3) ขอ้มูล (Data) 
ขอ้มูลถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัเน่ืองจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้นจ าเป็นตอ้งมี

การน าขอ้มูลเขา้ไปในระบบก่อนจึงจะสามารถประมวลผลไหไ้ดผ้ลลพัธ์ออกมา ขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้
ในการประมวลผลนืนต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง มากจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและสามารถ
ตรวจสอบได ้มิเช่นนั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลก็จะไม่ถูกตอ้ง ไม่สามารถน าไปใชง้านได ้
ดงัค าท่ีกล่าวไวว้า่ “ใส่ขยะเขา้ไป ผลลพัธ์ออกมาก็เป็นขยะ (Garbage In, Garbage Out)” 

4) บุคลากร (People) 
หมายถึง บุคลากรในงานดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัอมพิวเตอร์ สามารถใช้

งาน สั่งงานเพื่อใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามท่ีตอ้งการ แบ่งออกได ้4 ระดบั ดงัน้ี 
(1) ผูจ้ดัการระบบ (System Manager) คือ ผูว้างนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้

เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
(2) นกัวเิคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผูท่ี้ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่

และท าการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการใช้คอมพิวเตอร์กบัระบบงาน เพื่อให้
โปรแกรมเมอร์เป็นผูเ่ขียนโปรแกรมใหก้บัระบบงาน 
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(3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผูเ้ขียนโปรแกรมสั่งงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อใหท้  างานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเขียนตามแผนผงัท่ีนกัวเิคราะห์ระบบไดเ้ขียนไว ้

(4) ผูใ้ช ้(User) คือ ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งเรียนรู้วิธีการใชเ้คร่ือง และ
วธีิการใชง้านโปรแกรม เพื่อใหโ้ปรแกรมท่ีมีอยูส่ามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 

5) กระบวนการท างาน (Procedure) 
กระบวนการท างานคือขั้นตอนท่ีผูใ้ชต้อ้งปฏิบติัตามเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์จากคอมพิวเตอร์

ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูใ้ชทุ้กคนตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท างานของคอมพิวเตอร์เพื่อท่ีจะไดใ้ช้
งานอย่างถูกตอ้ง ส่วนใหญ่แลว้การกระบวนการท างานกบัคอมพิวเตอร์จะมีคู่มือการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน เช่น คู่มือส าหรับผูค้วบคุมเคร่ือง (Operation Manual) คู่มือส าหรับผูใ้ช ้(User Manual) เป็น
ตน้ 

2.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การส่ือสารระยะไกลมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาช่วยให้การท างานของคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ท่ีสามารถเช่ือมระบบ
การท างานภายในองคก์ร หรือระหวา่งองคก์รได ้และสามารถเช่ือมโยงคนจากทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัท า
ให้เกิดการส่ือสารแบบไร้พรมแดนเกิดข้ึน เทคโนโลยีโทรคมนาคมโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ย
ส่วนประกอบส าคญัอยู ่5 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) คอมพิวเตอร์ (Computer) ท  าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล
ขอ้มูล คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นแม่ข่าย (Host Computer) ซ่ึงเป็นใหบ้ริการในระบบเครือข่าย 

2) เทอร์มินอล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ี
หน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงจอภาพกบัแป้นพิมพเ์ท่านั้น 

3) ตวัประมวลผลในการส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication Processor) เป็น
อุปกรณ์ท่ีช่วยสนับสนุนให้การรับและส่งขอ้มูลด าเนินไปอย่างราบร่ืน เช่น Switches, Routers, 
MODEM เป็นตน้ 

4) ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (Telecommunication channels) เป็นตวักลางท่ีท าหนา้ท่ี
เช่ือมโยงเพื่อท่ีจะให้ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งอุปกรณ์รับส่งขอ้มูลท่ีอยู่ในระบบเครือข่าย ส่งผ่านกนั
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สายใยแก้วน าแสง คล่ืนสัญญาณไมโครเวฟ คล่ืนสัญญาณดาวเทียม 
เป็นตน้ 
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5) ชุดค าสั่งควบคุมการส่ือสารทางไกล (Telecommunication Software) เป็นชุดค าสั่ง
ท่ีควบคุมกิจกรรมการส่ือสารทางไกล ควบคุมการน าขอ้มูลเขา้ออกระบบเครือข่าย รักษาความ
ปลอดภยัและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสาร  

 

 
 

ภาพที ่1.12 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
ท่ีมา : (เทคโนโลยโีทรคมนาคม. http://comrsu.blogspot.com. 2557) 
 
3. บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิโรจน์ ชยัมูลและสุพรรษา ยวงทอง(2552, หนา้ 223-226) ไดก้ล่าววา่ การประยุกตใ์ชง้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมากในหลายด้าน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ด้านเศรษฐกจิ 
ในแวดวงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับงานการเงิน การธนาคาร มีปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงานหลกัของธุรกิจให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้แช่น 
การฝากถอนเพื่อท ารายการดา้นการเงินของธนาคาร มีระบบการท ารายการท่ีเช่ือมโยงถึงกนัระหวา่ง
สาขายอ่ยของแต่ละธนาคาร มีการน าเอาตูเ้อทีเอ็ม (ATM : Automatic Teller Machine) ติดตั้งเพื่อ
ให้บริการลูกคา้ของธนาคารตามแหล่งชุมชนต่างๆ มากมาย รวมถึงการขยายสาขาการรับฝากถอน
เงินไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกอีกด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากยิ่งข้ึน ในวงการ
ตลาดหลกัทรัพย์ก็เช่นเดียวกนั มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และแนะน าการ
ลงทุน การตรวจสอบขอ้มูลกบัตลาดหลกัทรัพยท์ัว่ได้แบบ real time รวมถึงการส่งค าสั่งซ้ือขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับนกัลงทุนท่ีสะดวกและง่ายมากยิง่ข้ึน 

http://comrsu.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
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ภาพที ่1.13 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นเศรษฐกิจ 

ท่ีมา : (เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเศรษฐกิจ. http://peane2.pea.co.th. 2557) 
 

3.2 ด้านสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพฒันาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ และท าให้คนใน

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งข้ึน ตวัอย่างเข่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั มีการมอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชนบท คนป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล ผูต้ ้องขัง รวมถึงการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได้ เช่น หนังสือเสียง
ระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลของหนงัสือเป็นระบบ
เสียงในแบบดิจิตอล ช่วยใหค้นตาบอดสามารถคน้หาขอ้มูลในหนงัสือไดอ้ยา่งรวดเร็ว และละเอียด 
สามารถกา้วกระโดดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนงัสือได ้เช่น ตอน บท ยอ่หนา้ ประโยคหรือค า ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่วนช่วยลดช่องวา่งระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

http://peane2.pea.co.th/mahasarakham/?name=knowledge&file=readknowledge&id=10
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ภาพที ่1.14 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นสังคม 
ท่ีมา : (เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสังคม. www.oknation.net. 2557) 

 
3.3 ด้านการศึกษา 
ในยคุก่อนหนา้ท่ีจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาเร่ืองสถานท่ีในการเรียนการสอนอาจมี

อุปสรรคบ้างส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางมาเรียนหรือศึกษายงัสถาบันท่ีเปิดสอนจริงๆ ได ้
โดยเฉพาะนกัเรียนในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และอาจเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางดา้นการศึกษาตามมา 
แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้ช่วยลดปัญหาน้ีบา้งแลว้ แมจ้ะยงัไม่แพร่หลายมากนกัก็ตาม 
เช่น การถ่ายทอดสัญญาณรายการสอนผา่นเครือข่ายดาวเทียมส าหรับนกัเรียนในถ่ินทุรกนัดารของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน การให้บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบโทรทศัน์และ
วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมาธิราช รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพื่อสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาบางสาขาใหก้บันกัศึกษาท่ีอยูห่่างไกลไดเ้ขา้มาเรียน โดยท าการศึกษา ทบทวน และ
ทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบของมหาวิทยาลยั นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยงัมีบทบาท
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ทางการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศกนัมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค (NECTEC) ไดเ้ปิดเครือข่าย
เพื่อการศึกษาต่างๆ โดยน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 

http://www.oknation.net/blog/kriengsak/page65
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ภาพที ่1.15 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการศึกษา 
ท่ีมา : (เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการศึกษา. http://hmewnook.blogspot.com. 2557) 
 

3.4 ด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม 
เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหก้ารติดต่อและแลกเปล่ียนท าไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน เราสามารถ

รับส่งข้อมูลประเภทภาพ เสียงหรือวิดีโอผ่านโทรศพัท์มือถือเคร่ืองเล็กๆ ได้ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อ่ืนสามารถเช่ือมต่อกนัผา่น Bluetooth ช่วยให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลท าไดง่้ายกว่าเดิม การ
เช่ือมต่อเครือข่ายในปัจจุบนัก็ไม่จ  าเป็นต้องลากสายหรือเดินสายให้ยุ่งยาก มีเพียงแต่อุปกรณ์
เช่ือมต่อแบบไร้สาย ก็สามารถใช้งานร่วมกนัไดแ้ลว้ ซ่ึงมีใช้งานกนัอย่างแพร่หลายตามบา้นหรือ
ส านกังานต่างๆ เทคโนโลยขีองโทรศพัทย์งัท าใหล้ดขอ้จ ากบัเร่ืองของสถานท่ีลงไปไดด้ว้ย คนท่ีอยู่
ต่างท้องท่ี สามารถพูดคุยส่ือสารหรือโต้ตอบกันได้ โดยท่ีไม่จ  าเป็นต้องไปพบปะกันจริงๆ 
นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัท าให้เกิดเครือข่ายใหม่ๆ อยา่งอินเตอร์เน็ต ท่ีเขา้ถึงคนไดท้ัว่
โลกง่ายเพียงปลายคลิก ซ่ึงก่อใหเ้กิดกิจกรรมและผลประโยชน์ต่อมนุษยม์ากมาย 

 

 
 
ภาพที ่1.16 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม 
ท่ีมา : (การส่ือสารโทรคมนาคม. www.businessoctane.com. 2557) 

http://hmewnook.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
http://www.businessoctane.com/overview.php
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3.5 ด้านสาธารณสุข 
มีการเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อสนบัสนุนและแลกเปล่ียนขอ้มูลการรักษาผูป่้วยท่ี

เรียกวา่ “โครงการการแพทยท์างไกล (telemedicine)” ซ่ึงเป็นการน าเอาความกา้วหนา้ทางดา้นการ
ส่ือสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใชก้บังานดา้นการแพทยโ์ดยใช้การส่งสัญญาณผ่านส่ือโทรคมอนั
ทนัสมยั ไม่วา่จะเป็นสัญญาณดาวเทียมหรือใยแกว้น าแสงแลว้แต่กรณี ควบคู่ไปกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยแพทยต์น้ทางและปลายทางสามารถติดต่อกนัไดด้ว้ยภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท า
ให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลของคนไขร้ะหว่างหน่วยงานไดท้ั้งทางดา้นภาพ เช่น ฟิล์มเอกซ์เรย ์
และสัญญาณเสียงจากเคร่ืองมือแพทย์ เช่น การเต้นของหัวใจ คล่ืนหัวใจ พร้อมๆ กันกับการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และการปรึกษาเสมือนคนไขอ้ยู่ในห้องเดียวกนั ท าให้ประสิทธิภาพใน
การรักษาคนไข้ดีมากยิ่งข้ึน รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ การแพทย์
ทางไกลน้ียงัได้น าเอามาประยุกต์ใช้กบัการถ่ายทอดการเรียนการสอนและการประชุมวิชาการ
ทางการแพทยใ์หส้ามารถแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญไดอี้กดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่1.17 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นสาธารณสุข 
ท่ีมา : (เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสาธารณสุข. http://arm8loei.blogspot.com. 2557) 

 

3.6 ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเรียกวา่ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เขา้มาจดัเก็บ
และประมวลผลขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ โดยการก าหนดขอ้มูลดา้นต าแหน่งท่ีตั้งบนผิวโลก (ground 
position) ซ่ึงรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งขอ้มูลพื้นท่ี แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาผงัเมือง ประยุกต์ใช้งานด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์
อากาศและการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหก้า้วหนา้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

http://arm8loei.blogspot.com/
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ภาพที ่1.18 บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีมา : (GIS. www.italomairo.com. 2557) 

 
4. หน้าทีข่องเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หนา้ท่ีของเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบไปดว้ย 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี  
1) การบนัทึก (Capture)  
2) การประมวลผล (Processing)  
3) การผลิตสารสนเทศ (Generation)  
4) การเก็บและเรียกใช ้(Storage and Retrieval)  
5) การส่งผา่นสารสนเทศ (Transmission)  

  ซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 การบนัทึก (Capture)  

เป็นการด าเนินการเพื่อรวบรวมและบนัทึกข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพื่อ
การประมวลผล เช่น การบนัทึกไวใ้นแฟ้มเอกสาร หรือดว้ยคอมพิวเตอร์ การรวบรวมท าไดโ้ดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การท าแบบสอบถาม การทดสอบและการใช้แบบส ารวจ ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งมี
คุณลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ ตรงตามความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้และมีความเช่ือถือได ้
  4.2 การประมวลผล (Processing)  

อาจประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
4.2.1. การจดัแบ่งกลุ่มขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้

ส าหรับการใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชดัเจน เช่น ขอ้มูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้ม

http://www.italomairo.com/cms/my-projects/gis_webgis
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ประวติันกัเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศพัท์หนา้เหลืองมีการแบ่งหมวดสินคา้และบริการ
เพื่อความสะดวกในการคน้หา  

4.2.2. การจัดเรียงข้อมูล เม่ือจดัแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูล
ตามล าดบัตวัเลข หรือตวัอกัษร หรือเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยดัเวลา ตวัอย่างการจดัเรียง
ขอ้มูล เช่น การจดัเรียงบตัรข้อมูลผูแ้ต่งหนงัสือในตูบ้ตัรรายการของห้องสมุดตามล าดบัตวัอกัษร 
การจดัเรียงช่ือคนในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ท าใหค้น้หาไดง่้าย  

4.2.3. การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการสรุปผล
หรือสร้างรายงานสรุปเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ขอ้มูลท่ีสรุปไดน้ี้อาจส่ือความหมายได้ดีกว่า เช่น 
สถิติจ านวนนกัเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น  

4.2.4. การค านวณ ขอ้มูลท่ีเก็บมีเป็นจ านวนมาก ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลตวัเลขท่ี
สามารถน าไปค านวณเพื่อหาผลลพัธ์บางอยา่งได ้ดงันั้นการสร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการ
ค านวณขอ้มูลท่ีเก็บไวด้ว้ย  

4.3 การผลิตสารสนเทศ (Generation)  
การผลิตสารสนเทศเร่ิมจากการรับขอ้มูลน าเขา้ (Input Data) เพื่อน าไปประมวลผล 

(Processing) ท าให้เป็นสารสนเทศ (Information Output) ท่ีจะน าใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ ได ้ 

4.4 การเก็บและเรียกใช ้(Storage and Retrieval)  
     การจดัเก็บ (Storage) จดัเก็บไวใ้นส่ือต่างๆ ถา้เป็นการจดัการดว้ยคอมพิวเตอร์เก็บไวใ้น

ส่ือบนัทึกขอ้มูล เช่น แผน่จานแม่เหล็ก เทปแม่เหล็ก เป็นตน้  
    การเรียกใช้ (Retrieval) เป็นกระบวนการค้นหาและดึงข้อมูลท่ีตอ้งการออกจากส่ือ

บนัทึกขอ้มูล การเรียกใชมี้ 2 วิธีคือ เรียกใช้เพื่อมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั และเรียกใช้
เพื่อน าขอ้มูลนั้นมาใชง้านหรือเพื่อใหบ้ริการและค าตอบแก่ผูใ้ช ้ 
  4.5 การส่งผา่นสารสนเทศ (Transmission)  

คือการส่งผา่นสารสนเทศให้กบัผูใ้ชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ท าในแบบเอกสารหรือรายงาน 
หรือการเสนอบนจอภาพโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ิงส าคญัคือการก าหนดและออกแบบรายงาน
สารสนเทศท่ีสามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้

 
 
 
 



20 
 

5. พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น เร่ิมตน้โดยการน ามาใชท้  างานแทนงานประจ าวนั 

เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ีงเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้การพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่หยุดย ั้ง ท าให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยอ์ย่างมหาศาล จนถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท างานและการใชชี้วติของคนในปัจจุบนั โดยพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

ถนอมขวญั ฉิมพาลีและศิริภสัสร  ภูมประพทัธ์  (http://www.thaigoodview.com/node/ 
55499, 2556) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัน้ี 

ยคุท่ี 1 ระบบการประมวลผลขอ้มูล (ค.ศ. 1950 – 1960) 
ยุคน้ีเป็นยุคแรก ๆ ของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน บทบาทของคอมพิวเตอร์ยงัเป็น

บทบาทท่ีง่าย ๆ เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยท างานประจ าท่ีใชม้นุษยป์ฏิบติั เช่น การท าบญัชี 
การเก็บรักษาบนัทึกต่างๆ และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 
 

 
 

ภาพที ่1.19 การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานประจ า 
ท่ีมา  : (การใชค้อมพิวเตอร์. www.probiztechnologies.com. 2557) 

 
ยคุท่ี 2 ระบบสร้างรายงานส าหรับผูบ้ริหาร (ค.ศ.1960-1970) 
หลงัจากการน าเอาคอมพิวเตอร์มาประมวลผลงานรายการต่าง ๆ ไดมี้การเพิ่มบทบาท

ของคอมพิวเตอร์มาช่วยงานของผูบ้ริหาร โดยเร่ิมมีการใชค้อมพิวเตอร์สร้างรายงาน การปฏิบติังาน
ต่างๆ ท่ีมีการก าหนดรูปแบบรายละเอียดไวล่้วงหนา้ เป็นการสรุปผลการท างานส าหรับผูบ้ริหารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ เช่น รายงานยอดขาย ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน หรือประจ าปี รายงาน
รายไดร้ายจ่ายขององคก์รหรือธุรกิจ เป็นตน้ 
 

http://www.probiztechnologies.com/office-automation/
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ภาพที ่1.20 การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสร้างรายงาน 
ท่ีมา : (การสร้างรายงาน. www.wilsonhenry.co.uk. 2557) 
 

ยคุท่ี 3 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (ค.ศ.1970-1980) 
ต่อมาผูบ้ริหารพบวา่รายงานท่ีมีการก าหนดรายละเอียดไวก่้อนเพียงอยา่งเดียวนั้น ยงัไม่ 

เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร จึงเร่ิมมีการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจข้ึนมา เป็น
ระบบท่ีน ามาช่วยในการจ าลองเพื่อหาสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงมักจะเป็นการ
ค านวณหาค่าท่ีตอ้งการแลว้น ามาพิจารณาประกอบในการตดัสินใจต่าง ๆ บทบาทใหม่น้ีเป็นการ
จดัหาสารสนเทศใหก้บัผูบ้ริหาร ณ เวลาท่ีตอ้งการและเป็นแบบท่ีผูบ้ริหารโตต้อบกบัระบบโดยตรง
เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ ลกัษณะของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจน้ีจะเป็นระบบเฉพาะส าหรับ
ผูบ้ริหารแต่ละคนตามความตอ้งการและวธีิการตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ 
 

 
 
ภาพที ่1.21 การน าคอมพิวเตอร์มาใชส้นบัสนุนการตดัสินใจ 
ท่ีมา : (DSS. http://wiki.esipfed.org. 2557) 

http://www.wilsonhenry.co.uk/our-services/management-information/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=Nvp-wW8iO98dxM&tbnid=kcf0Q4-E84YYhM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwiki.esipfed.org%2Findex.php%2FOn_Decision-Support_System_Architectures&ei=VL5xU8WtFZD08QXs6YKIAg&bvm=bv.66330100,d.dGc&psig=AFQjCNEhEXAssrCEt9-1vQM3uxMFhUOCdA&ust=1400049613260452


22 
 

ยคุท่ี 4 บทบาทท่ีหลากหลาย (ค.ศ.1980-1990) 
ระยะแรกสุด เป็นแบบผูใ้ช้ปลายทางพฒันาเอง (End User Computing) โดยผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันาระบบสารสนเทศมาสนบัสนุน
งานท่ีตวัเองตอ้งการแทนการรอคอยให่ฝ่ายพฒันาระบบขององคก์รพฒันาให ้

ระยะท่ีสอง มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง (EIS : Executive 
Information Systems) ข้ึนมา ระบบสารสนเทศ EIS น้ีท  าใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั
จุดวิกฤติขององค์กรท่ีต้องการได้ ณ เวลาม่ีตองการและสารสนเทศนั้นถูกจดัอย่ในรูปเเบบท่ี
ตอ้งการ          

  

 
 

ภาพที ่1.22 การน าคอมพิวเตอร์มาใชส้นบัสนุนการท างานของผูบ้ริหาร 
ท่ีมา : (EIS. www.crowncomputing.co.uk. 2557) 
 

ระยะท่ีสาม มีการพฒันาระบบและการประยุกต์ระบบปัญญาดิษฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) เป็นระบบท่ีน าเอาความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ของผูรู้้มาใส่ในคอมพิวเตอร์ท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูใ้ช้ เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการปรึกษาก็จะสอบถามเขา้ไปในระบบ ระบบจะไปคน้หา
วิธีการต่างๆ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นการปฏิบติัต่อปัญหาต่างๆ พร้อมเหตุผล เเสดงออกมาให้ผูใ้ชน้ าไป
ประกอบการตดัสินใจ 

 

http://www.crowncomputing.co.uk/products/open_options_eis.htm
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ภาพที ่1.23 ปัญญาประดิษฐ ์
ท่ีมา : (Artificial Intelligence. www.cs.cmu.edu. 2557) 
 

ยคุท่ี 5 ระบบเครือข่ายสากล (ค.ศ. 1990-ปัจจุบนั) 
ตั้งเเต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา พฒันาการทางด้านการเช่ือมต่อเครือข่ายเป็นการ

เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเบบเปิดท่ีเครือข่ายใด ๆ ในโลกก็สามารถเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบได ้
เเละยงัมีการน าเทคโนโลยีการเช่ือมต่อเเบบเดียวกนัน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร เรียกวา่ อินทราเน็ต 
(Intranet) และระหวา่งองคก์รท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตร เรียกวา่ เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านทางเครือข่ายเป็นไปอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว เช่น พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นการซ้ือขายสินคา้ผ่านเครือข่าย 
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  การด าเนินธุรกิจธนาคารทางเครือข่าย หรือเเม้กระทัง่งานบริการจาก
ฝ่ายรัฐบาล ท่ีเรียกวา่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) เป็นตน้ 

 

http://www.cs.cmu.edu/~./15381/
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ภาพที ่1.24 ระบบเครือข่ายสากล 
ท่ีมา : (Network. http://nanlovenan.wordpress.com. 2557) 

 
6. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบติังานทุกดา้นและยงัถือวา่เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการด าเนินชีวติของคนปัจจุบนั แต่การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชน้ั้นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม รู้จกัใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ไม่เช่นนั้นส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์มหาศาลอาจจะสร้างโทษอยา่งรุนแรงก็เป็นได ้ 
 

6.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบวก 
1) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัมนุษย ์ท าใหใ้ชชี้วติไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกอยูเ่ป็นจ านวนมาก การติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่งเป็นไปรวดเร็วและครอบคลุม
พื้นท่ีทัว่โลกจนเกิดเป็นโลกท่ีไร้พรมแดนข้ึน 

2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การผลิตนั้นจะช่วยให้ผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากเพียงพอกบัความตอ้งการและมีคุณภาพท่ีดีตรงตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

3) ช่วยส่งเสริมการค้นควา้วิจยั เพื่อให้ได้ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ เช่น การ
คน้ควา้วิจยัดา้นอวกาศ การน าคอมพิวเตอร์มาสร้างแบบจ าลองเพื่อคิดคน้ผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ และ
การใชเ้ทคโนโลยเีป็นแหล่งรวบรวมความรู้ท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่โลกเอาไวช่้วยให้นกัวิจยัสามารถ
คน้หาความรู้ต่างๆ มาใชเ้พื่อการวจิยัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เป็นตน้ 

http://nanlovenan.wordpress.com/author/nanlovenan/
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4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพฒันาดา้นการแพทย ์เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิด
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั สามารถวิเคราะห์หรือตรวจโรคของคนไขไ้ดอ้ย่าง
ละเอียดและแม่นย  ามากข้ึน นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยงัท าให้เกิดการแพทยท์างไกล ท่ี
แพทยท่ี์อยูใ่นชนบทห่างไกลไม่มีแพทยเ์ฉพาะดา้นสามารถปรึกษากบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญได ้ท าให้
การรักษาทัว่ถึงมากข้ึน  

5) ช่วยส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เกิดเคร่ืองมือเพื่อ
การเรียนรู้ข้ึนเป็นจ านวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning) เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้างแบบจ าลองต่างๆ 
เป็นตน้ รวมทั้งท าให้การศึกษาเขา้ถึงคนในพื้นท่ีได้อย่างครอบคลุม เช่น การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ท่ีท าให้นักเรียนหรือผูส้นใจท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเรียนรู้ผ่านระบบน้ีได ้
นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยงัเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ จากทัว่ทุกมุมโลก เพื่อให้ผูท่ี้
สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองได ้

6) ช่วยพฒันาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยส่งเสริมในการด าเนินธุรกิจต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดกระแสเงินหมุนเวียนอย่างกวา้งขวาง สามารถผลิตสินค้าได้ตามความ
ตอ้งการ ตน้ทุนในการด าเนินงานลดลง และสามารถท าธุรกิจกบัลูกคา้ท่ีอยูท่ ัว่โลกไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศพฒันาข้ึน 

7) เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทัว่โลก โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารของคนทัว่โลกเป็นไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันาธรรมของกนัและกนั ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ได ้

 
6.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านลบ 

1) ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ โดยอาชญากรจะอาศยัความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนก่ออาชญากรรมได ้

2) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ลดลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารกนัท าให้ขาดการพบปะ พูดคุยกนั ท าให้ขาดสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็น
ใจกนันอ้ยลง เห็นแก่ตวักนัมากข้ึน  

3) ปัญหาการว่างงาน เน่ืองจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการผลิต หรือ
การใชร้ะบบอตัโนมติัมากข้ึนนั้นจะท าให้การจา้งแรงงานนอ้ยลง แต่ถา้แรงงานนั้นเป็นแรงงานท่ีมี
ความสามารถและปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยไีด ้ปัญหาการวา่งงานจะนอ้ยลง 
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4) เกิดการเผยแพร่วฒันธรรมและข่าวสารท่ีไม่เหมาะสมอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ข่าวสารท่ีเผยแพร่นั้นอาจจะไม่สามารถหา
แหล่งท่ีมาของข่าวได้ แต่ท าให้คนหลงเช่ือแล้วน าไปเผยแพร่ต่อจนเกิดปัญหา หรือการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นภาพลามก อนาจาร หรือหม่ินเบ้ืองสูง เป็นตน้ 
 
7. สรุป 

เทคโนโลยสีารสนเทศจะประกอบไปดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม  
ท่ีสามารถน ามาใช้ในการอ านวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวนั การปฏิบติังาน ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีถือวา่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กดา้น เกิดประโยชน์อยา่งมากมาย
มหาศาล แต่การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลเสียหาย
ตามมาเช่นกนั 

 
8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงอะไร 
2. เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
3. เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบไปดว้ยก่ีส่วน อะไรบา้ง 
4. คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบก่ีส่วน อะไรบา้ง 
5. ระบบส่ือสารโทรคมนาคมคืออะไร มีส่วนประกอบอยา่งไรบา้ง 
6. เทคโนโลยสีารสนเทศมีหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง 
7. จงบอกขอ้ดีขอ้เสียของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่2 
 เทคโนโลยส่ืีอประสม 

  
 ส่ือประสม หรือบางทีเรียกว่า มลัติมีเดีย (Multimedia) มาจากค าว่า มลัติ (Multi) ซ่ึง
แปลว่า ความหลากหลาย และมีเดีย (Media) ซ่ึงแปลว่า ส่ือ  ระบบส่ือประสม คือ เป็นการท าให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลไดห้ลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว ่าจะเป็นขอ้ความ  กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซ่ึงจะเป็นการรวมเอาวิชาการหลาย ๆ  สาขามาประยุกต์เขา้ดว้ยกนั 
ปัจจุบนัเป็นที่นิยมใช่ในงานดา้นการศึกษาเป็นอย่างมาก ซ่ึงเราเรียกกนัว่า การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ผูเ้รียนเรียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลโดยจะมีการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แสดงผลให้ผูเ้รียนเห็นผ่านทาง
จอภาพที่ส าคญัเทคโนโลยีน้ีสามารถใช้ส่ือประสมหลาย ๆ  ชนิดเขา้ดว้ยกนั ไม่ว ่าจะเป็น
ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง  ส่ือการเรียนรูปแบบน้ีจึงสามารถสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนมากข้ึน 
 
1. ความหมายของส่ือประสม 

มีนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ส่ือ
ประสมไวห้ลายความหมายดงัน้ี 

ส่ือประสม หมายถึง การน าเอาส่ือการสอนหลายๆ  อย่างมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าท่ี
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหน่ึงใช้
เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และอีกชนิดหน่ึงอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจที่ลึกซ้ึงและ
ป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาท
สัมผสัที่ผสมผสานกนัไดค้น้พบวิธีการที่จะเรียนในส่ิงที่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิ ่ง ข้ึน 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2537 : หน้า 111)  

     ส่ือประสม หมายถึง การน าเอาส่ือการสอนหลายๆ  อย่างมาสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีคุณค่าท่ี
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจในขณะที่อีกอย่างหน่ึงใช้
เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหาและอีกชนิดหน่ึงอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจที่ลึกซ้ึง และ
ป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาท
สัมผสัที่ผสมผสานกนัไดพ้บวิธีที่จะเรียนในส่ิงที่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน (ประหยดั     
จิระวรพงศ์ , 2527 : หน้า 256)  
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ส่ือประสม หมายถึง การน าวสัดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ สไลด์
ฟิล์มสตริป รูปภาพของตวัอย่างหุ่นจ าลอง หนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมการเรียนการสอน แลว้เลือกมา ประกอบกนัเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง    
      ส่ือประสม หมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ  ประเภทมาใช้ร่วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือแต่
ละอย่าง ตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา และในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมดว้ย เพื่อ
การผลิต หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร 
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว แบบวีดิทศัน์และเสียง (กิดานนัท์ มลิทอง , 2543 : 267)  

อิริคสัน (Erickson) กล่าวว่า " ส่ือประสม " หมายถึง การน าเอาส่ือการสอนหลายๆ 
อย่างมาสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีคุณค่าที่ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อเร้า
ความสนใจในขณะที่อีกอย่างหน่ึงใช้เพื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และอีกชนิดหน่ึงอาจใช้
เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และป้องกนัการเขา้ใจความหมายผิด การใช้ส่ือประสมจะช่วย
ให้ผู เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัผสมผสานกนัไดพ้บวิธีการที่จะเรียนในส่ิงท่ี
ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน " ( ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ ,2523)  

ดงันั้น ส่ือประสม จึงหมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกนั ทั้งวสัดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือ
แต่ละอย่างตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา และในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมดว้ย 
เพื ่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร 
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เป็นตน้ 

ความหมายของส่ือประสมจะแตกต่างกนัไปตามสมยั ซ่ึงสมยัก่อน เมื่อกล่าวถึงส่ือ
ประสมจะหมายถึง การน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกนั เช่น รูปภาพ เคร่ืองฉายแผ่น 
โปร่งใส เทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ เพื่อให้การเสนอผลงานหรือการเรียนการสอนสามารถด าเนิน
ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการบรรยาย
เพียงอย่างเดียว โดยท่ีผูฟั้งหรือผูเ้รียนมิไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ือนั้นโดยตรง  

ปัจจุบนัดว้ยบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีเพิ ่มมากข้ึนในการ
ท างานจึงท าให้ความหมายของส่ือประสมเพิ่มข้ึนจากเดิม ความหมายของส่ือประสมที่เพิ่มข้ึน
ในปัจจุบนัจะหมายถึง " ส่ือประสมเชิงโตต้อบ " (Interactive Multimedia) โดยการเพิ่ม
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ือและผูใ้ช้ ส่ือประสมสมยัน้ีจึงหมายถึง การน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ือง
เล่มซีดี - รอม เคร่ืองเสียงระบบดิจิทลั เคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทศัน์ ฯลฯ มาใช่ร่วมกนัเพื่อเสนอ
เน้ือหาขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศัน์ และเสียงใน
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ระบบสเตริโอ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การน าเสนอเน้ือหา เป็นการ
ให้ผูใ้ช้หรือผูเ้รียนมิใช่เพียงแต่นัง่ดู หรือฟังขอ้มูลจากส่ือที่เสนอมาเท่านั้น แต่ผูใ้ช้สามารถ
ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท างานในการตอบสนองต่อค าสั่งและให้ขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบ
ต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูใ้ช้ส่ือสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองซ่ึงกนัและกนัไดท้นัที 
 
2. ววิฒันาการของส่ือประสม 
 ส่ือประสม (Multimedia) เป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีใช้คอมพิวเตอร์น าเอาตวัหนังสือแสดง
ขอ้ความ ภาพ และเสียง ซ่ึงบนัทึกไวใ้นรูปของขอ้มูลดิจิทลัมาแสดงผลแปลงเป็นตวัหนงัสือแสดง
ขอ้ความ ภาพและเสียงทางจอภาพและล าโพงผสมผสานกนั รวมทั้งควบคุมการแสดงผลของส่ือ
เหล่านั้น โดยโปรแกรมการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ท าให้ส่ือเหล่านั้นมีลกัษณะพิเศษข้ึน มีพลงัในการ
ส่ือสารอยา่งมีชีวติชีวามากกวา่ส่ือท่ีเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ 

ค าวา่ “ ส่ือประสม ” อาจมีความหมายพื้นๆ เพียงการแสดงผลของขอ้ความภาพและเสียง
พร้อมๆ กนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ส่ือโทรทศัน์ ภาพยนตร์  สไลด์ประกอบเสียง หรือการ
ใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสาธิตหรือการสอน แต่ส่ือเหล่าน้ีอาจใช้ค  าเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
อธิบายความหมายไดช้ดัเจนมากกวา่ค าวา่ ส่ือประสม จึงใชเ้พื่อหมายความถึงส่ือท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดงัท่ีอธิบายขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ส่ือประสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา : (ระว ีทองสมพงษ ์, 2554) 
 

ในสมยัก่อน มนุษยใ์ชส่ื้อท่ีเป็นภาพและตวัอกัษรในการบนัทึกเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ 
โดยการสลกัภาพและอกัษรลงบนแผน่หิน หรือขีดเขียนลงบนวสัดุชนิดอ่ืนท่ีมีความแข็งแรง และ
ในระยะต่อมาไดมี้การวาดหรือเขียนลงบนกระดาษ ตวัยา่ง เช่น ในสังคมไทยมีการบนัทึกความรู้
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และเหตุการณ์ต่างๆ โดยการจารึกลงบนใบลาน หรือกระดาษ เป็นตน้ การพิมพแ์ละหนงัสือเป็นส่ือ
ท่ีเกิดข้ึนในยุโรปในกลาง คริสต ์ศตวรรษท่ี 15 และเป็นส่ือท่ีท าให้ความรู้หรือการศึกษาแพร่ขยาย
ออกไป เป็นการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลง และก่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์อยา่ง
รวดเร็วในอีก 300 ปีต่อมา 

 ใน ค . ศ . 1877 ทอมสั แอลวา เอดีสัน (Thomas Alva Edison; ค . ศ . 1847 – 19317 )   
นกัประดิษฐช์าวอเมริกา ไดป้ระดิษฐร์ะบบบนัทึกเสียงข้ึน ซ่ึงเป็นการบนัทึก เสียงเก็บไวไ้ดเ้ป็นคร้ัง
แรก ต่อมาใน ค . ศ . 1888 จอร์จ อีสตแ์มน (George Eastman ; ค . ศ . 1854 – 1932 ) นกัประดิษฐ์
ชาวอเมริกนัไดป้ระดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีสามารถบนัทึกภาพโดยใชแ้สง ประดิษฐ์กรรมทั้ง 2 อยา่งท าให้
เกิดส่ือประเภทเสียงข้ึนและมีรูปแบบใหม่ในการบนัทึกภาพ นอกเหนือจากการวาด เขียน และพิมพ์
ลงบนกระดาษ 

การบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งถ่ายรูปไดพ้ฒันาไปสู่การถ่ายภาพเคล่ือนไหว จึงท าให้การบนัทึก
และถ่ายทอดเร่ืองราวแม่นย  าตรงกบัความจริง และน่าสนใจ ยิ่งข้ึน และน่ีคือท่ีมาของส่ือประเภท
ภาพยนตร์ ซ่ึงไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก เม่ือเร่ิมตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 ส่ือประสม คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา : (กิติภพ ถาวรบุตร , 2553) 
 
  ระยะเวลาต่อมา ประมาณคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มนุษยก์็คน้พบประดิษฐ์กรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยดิีจิทลัไดป้ระปฏิวติัการส่ือสารของมนุษยค์ร้ังส าคญั โดยการน าเขา้สู่ระบบ
ส่ือประสม กล่าวคือ แทนท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์เฉพาะการพิมพใ์นงานดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและการ
บริการธุรกิจต่างๆ ก็สามารถน ามาใชแ้ละโยชน์ในดา้นการส่ือสารไดห้ลากหลายรูปแบบยิง่ข้ึน 
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3. ประเภทของส่ือประสม 
 ส่ือประสมมี 5 ประเภทดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1 ส่ือประสมที่ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Multimedia) การน าส่ือหลายชนิดมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัจดัการ และควบคุมให้ส่ือต่างๆ 
แสดงผลออกมาทางหนา้จอและล าโพงของคอมพิวเตอร์ ส่ือประสมชนิดน้ี เป็นส่ือประสมท่ีใชโ้ดย
การน าส่ือหลายประเภท มาใชร่้วมกนัในการเรียนการสอน เช่น น าวีดิทศัน์ มาสอนประกอบการ
บรรยายของผูส้อน โดยมีส่ือส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ย หรือส่ือประสมในชุดการเรียน หรือชุดการสอน 
การใชส่ื้อประสมชนิดน้ี ผูเ้รียนและส่ือจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั และจะมีลกัษณะเป็น " ส่ือ
หลายแบบ " ตามศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน  
      3.2 ส่ือประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Interactivity Multimedia) กล่าวคือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจดัการกบัขอ้มูลภาพและเสียง ให้แสดงผลบนจอในลกัษณะท่ี
โตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวีดิทศัน์ หรือภาพยนตร์และ
ไม่ใช่การส่ือสารทางเดียว (One-way communication) คือ ผูช้มเป็นผูดู้ฝ่ายเดียวอีกต่อไป ส่ือประสม
ชนิดน้ี เป็นส่ือประสมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ  หรือการผลิตเพื่อเสนอ
ขอ้มูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษร และเสียง ในลกัษณะของส่ือหลายมิติ 
โดยท่ีผูใ้ชมี้การโตต้อบกบัส่ือโดยตรง โดยการใชค้อมพิวเตอร์ ในส่ือประสมชนิดน้ี ใชไ้ดใ้นสอง
ลกัษณะดงัน้ี 
            1) การใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วม
ต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในสถานีงานส่ือประสม ควบคุมการเสนอ
ภาพสไลด์มลัติวิชัน่ และการเสนอในรูปแบบของแผน่วีดิทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video) การ
ใช้ในลกัษณะน้ีคอมพิวเตอร์จะเป็นตวักลางในการควบคุมการท างานของเคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทศัน์ 
และเคร่ืองเล่นซีดีรอม ให้เสนอภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวตามเน้ือหาบทเรียนท่ีเป็นตวัอกัษรท่ี
ปรากฏอยูบ่นจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุมเคร่ืองพิมพใ์นการพิมพข์อ้มูลต่าง ๆ ของบทเรียน 
และผลการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย  
            2) การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือประสมโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Tool Book และ Author ware และน าเสนอแฟ้มบทเรียนท่ีผลิตแลว้แก่ผูเ้รียน
โปรแกรมส าเร็จรูปเหล่าน้ีจะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองานในลกัษณะ
ของส่ือหลายมิติ โดยในแต่ละบทเรียนจะมีเน้ือหาในลกัษณะของตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิก
เคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์และเสียงรวมอยูใ่นแฟ้มเดียวกนั บทเรียนท่ีผลิตเหล่าน้ี 
เรียกวา่ " บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน " หรือ "CAI" นัน่เอง  
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      การน าเสนอขอ้มูลของส่ือประสม II น้ี จะเป็นไปในลกัษณะส่ือหลายมิติท่ีเนน้เชิงโตต้อบ 
ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ช้สามารถดูขอ้มูลบนจอภาพไดห้ลายลกัษณะ คือ ทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง และถา้
ตอ้งการจะทราบขอ้มูลมากกว่าน้ี ผูใ้ช้ก็เพียงแต่คลิกท่ีค าหรือสัญลกัษณ์รูปท่ีท าเป็นปุ่มในการ
เช่ือมโยงก็จะมีภาพ เสียง หรือขอ้ความอธิบายปรากฏข้ึนมา  
      3.3 ส่ือประสมที่เป็นการผสมผสาน วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่วมกัน น ามาใช้
ส าหรับการเรียนการสอนปกติทัว่ ๆ ไปเช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบ
โปรแกรม โปรแกรมสไลด์ ศูนยก์ารเรียน เป็นตน้  ส่ือประสมแต่ละชนิดท่ีจดัอยู่ในประเภทน้ีมี
หลกัการและลกัษณะเด่นแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
            1) สามารถให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ดว้ยตนเอง คือ มีส่วนร่วมในการกระท าหรือ
ปฏิบติักิจกรรมเป็นการเร้าใจแก่ผูเ้รียน เช่น ศูนยก์ารเรียน บทเรียนโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เป็นตน้   
            2) สามารถให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความรู้ความสามารถ  และความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เช่น บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน เป็นตน้ 
            3) สามารถให้ผูเ้รียนใช้เรียนดว้ยตนเองหรือใช้เม่ือขาดครูได้ เช่น บทเรียนแบบ
โปรแกรม ชุดการสอนรายบุคคล เป็นตน้  
            4) สามารถให้ผูเ้รียนได้รับผลตอบกลบัทนัที  และได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ เช่น ศูนยก์ารเรียน การสอนแบบจุลภาค เป็นตน้  
            5) สามารถใชป้ระกอบการศึกษาทางไกลให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ชุด
การสอนทางไกลส าหรับการศึกษาเพื่อมวลชน เป็นตน้  
            6) สามารถใชส่้งเสริมสมรรถภาพของครู เช่นชุดการสอนประกอบค าบรรยายเป็นตน้  
            7) สามารถใหผู้เ้รียนไดฝึ้กความรับผดิชอบและการท างานเป็นกลุ่ม เช่น ศูนยก์ารเรียน 
กลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้  
      3.4 ส่ือประสมประเภทฉาย เป็นการประสมโดยมีขอ้จ ากดัท่ีความสามารถและคุณสมบติั
เฉพาะตวัของอุปกรณ์เคร่ืองฉายเป็นส าคญั เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดิทศัน์ประกอบเสียง 
สไลด์และแผน่โปร่งใส วีดิโออิมเมจ เป็นตน้ และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอข้ึนไป เป็นการใชฉ้ายกบั
ผูช้มเป็นกลุ่มส่ือประสมประเภทฉายน้ี สามารถใช้ประกอบการศึกษาและการเรียนการสอน
โดยเฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีชอบการเรียนรู้จากการอ่านภาพ การเสนอดว้ยส่ือประเภทฉายน้ีแมว้า่ใน
บางคร้ังราคาการผลิตอาจจะสูงและการผลิตซับซ้อนกว่าการผลิตส่ือประสมบางชนิดในประเภท
แรก แต่ผลท่ีไดรั้บจากการเสนอดว้ยส่ือประสมประเภทฉายให้ผลตรงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีส่ือ
อ่ืนไม่สามารถท าไดคื้อผลในความรู้สึกอารมณ์และสุนทรียภาพแก่ผูช้ม ทั้งยงัช่วยดึงดูดความสนใจ
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ใหผู้ช้มไดติ้ดตามอยา่งต่ืนตาต่ืนใจและมีประสิทธิภาพเป็นการช่วยในการเรียนการสอน ส่ือประสม
ประเภทน้ีมีคุณสมบติัเหมาะแก่การน ามาใชใ้นการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
            1) ใชเ้ม่ือเส่ือมีการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนั เป็นการง่ายส าหรับผูเ้รียน ในการ
สังเกตและเรียนรู้ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกนัจากส่ือต่าง ๆ เม่ือภาพของส่ิงนั้น ๆ ปรากฏบนจอพร้อมกนั  
            2) ใชส้อนใหเ้ห็นความแตกต่างและการตดักนัเม่ือภาพหลายๆภาพปรากฏพร้อมๆกนั  
            3) ใชม้องส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากมุมท่ีต่างกนั เช่น ภาพสถานท่ีหรืออาคารสถานท่ีโดยภาพ
ปรากฏพร้อมกนัจากการมองในแง่มุมท่ีต่างกนั  
            4) ใช้แสดงภาพซ่ึงด าเนินเป็นขั้นตอน และสามารถเลียนแบบการเคล่ือนไหวได้  
            5) ใช้แสดงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงั เกิดความต่อเน่ืองท่ีดีมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งภาพและเวลา ประกอบกบัการจดัภาพและจอให้มีขนาดต่างกนัเป็นการง่ายต่อการจดจ า  
            6) ใช้เน้นจุดใดจุดหน่ึงโดยตรงได้ โดยการก าหนดจุดสนใจท่ีตอ้งการให้อยู่ใน
ต าแหน่งและรูปแบบท่ีต่างกนัหรืออาจท าโดยการใช้ภาพท่ีซ ้ าๆ กบัปรากฏบนจอพร้อม ๆ กนั  
            7) ใช้ยืดเวลาการเสนอจุดหรือส่วนท่ีส าคญัของเน้ือหา เช่น บางคร้ังภาพท่ีส าคญั
สามารถปรากฏอยู่บนจอต่อไปขณะท่ีรายละเอียดหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้เปล่ียนไปในจอถดัไป  
            8) ใชแ้สดงการเคล่ือนไหว โดยใชห้ลกัการฉายภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพต่อเน่ืองกนัอยา่ง
รวดเร็วหรือใชค้วามสามารถของวดิีทศัน์  
            9) ใชร้วมส่ือภาพน่ิง สไลด์ และวีดิทศัน์ ในขณะท่ีแสดงภาพน่ิงอาจจะมีการฉายวีดิ
ทศัน์ประกอบบนจอถดัไป  
            10) ใชแ้สดงภาพท่ีเห็นไดก้วา้ง (Panorama) บนจอท่ีติดกนั  
            11) ลกัษณะพิเศษประการสุดทา้ยท่ีเด่นของส่ือประสมประเภทน้ี คือ สามารถแสดง
เน้ือหาไดม้ากในระยะเวลาท่ีจ ากดั ลกัษณะพิเศษน้ีผูส้อนอาจใช้ส่ือประสมน้ีในการท าเป็นบทน า
หรือบทสรุปได ้       
   3.5 ส่ือประสมระบบการส่ือสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
อุปกรณ์อื่น เช่น เคร่ืองเล่นซีดี - รอม เคร่ืองเสียงระบบดิจิตอล เคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทศัน์ เป็นตน้ 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานค านวณคน้หาขอ้มูล  แสดงภาพวีดิทศัน์และมีเสียงต่าง ๆ การ
ท างานของส่ือหลาย ๆ อย่างในส่ือประสมประกอบด้วยการท างานของระบบเสียง (Sound) 
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพน่ิง (Still Images) วดิีทศัน์ (Video) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นไฮเปอร์เท็กซ์จะแสดงเน้ือหาหลกัของเร่ืองราวท่ีก าลงัอ่านขณะนั้นโดยเนน้เน้ือหา 
ถา้ค าใดสามารถเช่ือมจากจุดหน่ึงในเน้ือหาไปยงัเน้ือหาอ่ืนไดก้็จะท าเป็นตวัหนาหรือขีดเส้นใตไ้ว ้
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เม่ือผูใ้ชห้รือผูอ่้านตอ้งการจะดูเน้ือหาก็สามารถใชเ้มาส์คลิกไปยงัขอ้มูลหรือค าเหล่านั้นเพื่อเรียกมา
ดูรายละเอียดของเน้ือหาได ้
           ส่ือประสมในลกัษณะน้ีนบัวา่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ก าลงัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง 
เพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้เราสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการแสดงขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ  
ดังนั้ น ส่ือประสมจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญประการหน่ึง คือ ความสามารถในการโต้ตอบ 
(Interactivity) อุปกรณ์ท่ีตอบสนองความสามารถน้ีไดคื้อคอมพิวเตอร์นัน่เอง 
 
4. คุณค่าของส่ือประสม 

ส่ือประสม ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งข้ึน โดยมีประโยชน์ หลายประการ
ได้แก่ประการท่ีแรก ช่วยเสนอส่ิงเร้าให้กบัผูเ้รียนได้แก่ เน้ือหา ภาพน่ิง ค าถาม ภาพเคล่ือนไหว 
ประการท่ี 2 ช่วยน าเสนอข่าวสารในรูปแบบท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบั เช่น บทเรียนมลัติมีเดีย 
ประการท่ี 3 ช่วยสร้างส่ือเพื่อความบันเทิง  ประการสุดท้าย  ช่วยสร้างส่ือโฆษณา หรือ
ประชาสัมพนัธ์ นอกจากประโยชน์ดงักล่าว เทคโนโลยส่ืีอประสม ยงัมีบทบาทในดา้นต่างๆดงัน้ี 
  1) การเรียนการสอน อนัส่งผลใหเ้กิดระบบห้องสมุดแบบดิจิทลั (Digital Library) การ
เรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 
และการเรียนการสอนแบบกระจาย อนัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
            2) ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า E-Commerce อนัจะช่วยให้การ
น าเสนอสินคา้ มีความน่าสนใจมากกวา่เดิม  
            3) การส่ือสารโทรคมนาคม เน่ืองดว้ยเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ตอ้งอาศยัส่ือเพื่อเผยแพร่
ขอ้มูล ดงันั้นเทคโนโลยน้ีี จึงมีความสัมพนัธ์กบั ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม แยกกนัไดย้ากมาก  
            4) ธุรกิจการพิมพ์ นบัเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย อนัจะ
ส่งผลให้หนงัสือ ส่ิงพิมพต่์างๆ มีความน่าสนใจมากข้ึน และปัจจุบนัก็มี E-Magazine หรือ E-Book 
ออกมาอยา่งแพร่หลาย  
            5) ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เม่ือมีการน าเทคโนโลยีมลัติมีเดียมาช่วย จะท า
ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกวา่เดิม  
            6) ธุรกจิโฆษณา และการตลาด แน่นอนวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อนัจะ
ช่วยดึงดูดคนเขา้มาชม ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีมีความแปลกใหม่  
           7) การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบนัมีการสร้างส่ือเรียนรู้ดา้นการแพทย์ ช่วยให้
ประชาชนทัว่ไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ  
            8) นันทนาการ นบัเป็นบทบาทส าคญัมากทั้งในรูปของเกมการเรียนรู้และ VR เป็นตน้ 
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5. องค์ประกอบของส่ือประสม 
 จากความหมายของส่ือประสมท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่า ส่ือประสมในปัจจุบนัจะใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของขอ้ความ  เสียง ภาพน่ิง 
ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว และภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ เพื่อรวมเป็นองคป์ระกอบของส่ือประสม
ในลกัษณะของ  " ส่ือหลายมิติ " โดยก่อนท่ีจะมีการประมวลเป็นสารสนเทศนั้น ขอ้มูลเหล่าน้ี
จะตอ้งไดรั้บการปรับรูปแบบโดยแบ่งเป็นลกัษณะดงัน้ี  
           5.1 ภาพน่ิง ก่อนท่ีภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นภาพน่ิงจะเสนอบนจอ 
คอมพิวเตอร์ให้แลดูสวยงามไดน้ั้น ภาพเหล่าน้ีจะตอ้งถูกเปล่ียนรูปแบบก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถใชแ้ละเสนอภาพเหล่านั้นได ้โดยมีรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก 4 รูปแบบดงัน้ี 
                     1) ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพท่ีมีการเก็บขอ้มูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ท่ี
แสดงค่าสี ดงันั้นภาพหน่ึงๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกนั ( คล้ายๆ กบัการปัก
ผา้ครอสติก ) ท าให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บขอ้มูลจ านวนมาก เม่ือจะน ามาใช ้จึงมีเทคนิคการบีบอดั
ขอ้มูล ฟอร์แมตของภาพบิตแมพ ท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF 
                     2) ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพท่ีสร้างดว้ยส่วนประกอบของเส้นลกัษณะต่างๆ 
และคุณสมบติัเก่ียวกบัสีของเส้นนั้นๆ ซ่ึงสร้างจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน ก็
จะถูกสร้างดว้ยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็นลกัษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสี
ของเส้นโครงร่างนั้นๆ กบัพื้นท่ีผิวภายในนัน่เอง เม่ือมีการแกไ้ขภาพ ก็จะเป็นการแกไ้ขคุณสมบติั
ของเส้น ท าให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด เม่ือมีการขยายภาพนัน่เอง ภาพแบบ Vector ท่ีหลายๆ 
ท่านคุน้เคยก็คือ ภาพ .wmf ซ่ึงเป็น clipart ของ Microsoft Office นัน่เอง นอกจากน้ีคุณจะสามารถ
พบภาพฟอร์แมตน้ีไดก้บัภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Macromedia Freehand  
                    3) คลปิอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจดัเก็บภาพ จ านวนมากๆ ในลกัษณะของ
ตารางภาพ หรือหอ้งสมุดภาพ หรือคลงัภาพ เพื่อใหเ้รียกใช ้สืบคน้ ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 
                    4) HyperPicture มกัจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ท่ีพบไดบ้นส่ือมลัติมีเดีย มีความสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหา หรือรายละเอียดอ่ืนๆ มีการกระท า เช่น คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไว้
เหนือต าแหน่งท่ีระบุ (Over) ส าหรับการจดัหาภาพ หรือเตรียมภาพ ก็มีหลายวิธี เช่น การสร้างภาพ
เอง ดว้ยโปรแกรมสร้างภาพ เช่น Adobe Photoshop,  PhotoImpact, CorelDraw หรือการน าภาพจาก
อุปกรณ์ เช่น กลอ้ง ถ่ายภาพดิจิทลั  กลอ้งวดีิโอดิจิทลั หรือสแกนเนอร์ 
 5.2 ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคล่ือนไหว ท่ีใช้ในส่ือประสมจะหมายถึง ภาพกราฟิก
เคล่ือนไหว หรือท่ีเรียกกนัวา่ภาพ " แอนิเมชนั " (animation) ซ่ึงน าภาพกราฟิกท่ีวาดหรือถ่ายเป็น
ภาพน่ิงไวม้าสร้างให้แลดูเคล่ือนไหว ด้วยโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว ภาพเหล่าน้ีจะเป็น
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ประโยชน์ในการจ าลองสถานการณ์จริง เช่น ภาพการขบัเคร่ืองบิน นอกจากน้ียงัอาจใชก้ารเพิ่มผล
พิเศษ เช่น การหลอมภาพ (morphing) ซ่ึงเป็นเทคนิคการท าให้เคล่ือนไหวโดยใช ้" การเติมช่องวา่ง 
" ระหว่างภาพท่ีไม่เหมือนกนั เพื่อท่ีให้ดูเหมือนว่าภาพหน่ึงถูกหลอมละลายไปเป็นอีกภาพหน่ึง 
โดยมีการแสดงการหลอมของภาพหน่ึงไปสู่อีกภาพหน่ึงใหดู้ดว้ย  
           5.3 ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ การบรรจุภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ลงใน
คอมพิวเตอร์จ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจดัท า ปกติแลว้แฟ้มภาพวีดิทศัน์จะมี
ขนาดเน้ือท่ีบรรจุใหญ่มาก ดงันั้น จึงตอ้งลดขนาดแฟ้มภาพลงดว้ยการใช้เทคนิคการบีบอดัภาพ 
(compression) ดว้ยการลดพารามิเตอร์ บางส่วนของสัญญาณในขณะท่ีคงเน้ือหาส าคญัไว ้ รูปแบบ
ของภาพวดิีทศัน์บีบอดัท่ีใชก้นัทัว่ไปไดแ้ก่ QuickTime, AVI   
 5.4 เสียง เสียงท่ีใช้ในส่ือประสมจ าเป็นต้องบนัทึกและจดัรูปแบบ  เฉพาะเพื่อให้
คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและใช้ได้ รูปแบบเสียงท่ีนิยมใช้กันมากจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
Waveform (WAV) และ Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แฟ้มเสียง WAV จะ
บนัทึกเสียงจริงดงัเช่นเสียงเพลงในแผ่นซีดีและจะเป็นแฟ้มขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบีบ
อดัก่อนน าไปใชแ้ฟ้มเสียง MIDI จะเป็นการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างเสียงใหม่ข้ึนมาจึงท าให้แฟ้มมี
ขนาดเล็กกวา่แฟ้ม WAV แต่คุณภาพเสียงจะดอ้ยกวา่                  
           ลกัษณะของเสียง ประกอบดว้ย คล่ืนเสียงแบบออดิโอ (Audio) ซ่ึงมีฟอร์แมตเป็น .wav, 
.au การบนัทึกจะบนัทึกตามลูกคล่ืนเสียง โดยมีการแปลงสัญญาณให้เป็นดิจิทลั  และใชเ้ทคโนโลยี
การบีบอดัเสียงใหเ้ล็กลง ( ซ่ึงคุณภาพก็ต ่าลงดว้ย ) เสียง CD เป็นรูปแบบการบนัทึก ท่ีมีคุณภาพสูง 
ไดแ้ก่ เสียงท่ีบนัทึกลงในแผน่ CD เพลงต่างๆ MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป็น
รูปแบบของเสียงท่ีแทนเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ สามารถเก็บขอ้มูล และให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง
เสียงตามตวัโน้ต เสมือนการเล่นของเคร่ืองเล่นดนตรีนั้นๆ เสียงท่ีท างานผ่านคอมพิวเตอร์ เป็น
สัญญาณดิจิทลั มี 2 รูปแบบดงัน้ี  
         1)  Synthesize Sound เป็นเสียงท่ีเกิดจากตวัวิเคราะห์เสียง ท่ีเรียกวา่ MIDI โดยเม่ือ
ตวัโนต้ท างาน ค าสั่ง MIDI จะถูกส่งไปยงั Synthesize Chip เพื่อท าการแยกสียงวา่เป็นเสียงดนตรี
ชนิดใด ขนาดไฟล ์MIDI จะมีขนาดเล็ก เน่ืองจากเก็บค าสั่งในรูปแบบง่ายๆ 
         2)  Sound Data เป็นเสียงจากท่ีมีการแปลงจากสัญญาณ analog เป็นสัญญาณ digital 
โดยจะมีการบนัทึกตวัอยา่งคล่ืน (Sample) ให้อยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงในช่วงของเสียงนั้นๆ และการบนัทึก
ตวัอย่างคล่ืนเรียงกนัเป็นจ านวนมาก เพื่อให้มีคุณภาพท่ีดี ก็จะท าให้ขนาดของไฟล์โตตามไปดว้ย 
Sample Rate จะแทนดว้ย kHz ใชอ้ธิบายคุณภาพของเสียง อตัรามาตรฐานของ sample rate เท่ากบั 
11kHz, 22kHz, 44kHz Sample Size แทนค่าดว้ย bits คือ 8 และ 16 บิท ใชอ้ธิบายจ านวนของขอ้มูล
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ท่ีใชจ้ดัเก็บในคอมพิวเตอร์ คุณภาพเสียงท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ Audio-CD ท่ีเท่ากบั 44kHz ระบบ 16 บิท 
เป็นตน้ ฟอร์แมตในการจดัเก็บ (File Format) มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีส่วนขยาย ( นามสกุล ) ท่ี
เป็นมาตรฐานในการระบุ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่2.1 รูปแบบและฟอร์แมตในการจดัเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5 การเช่ือมโยงหลายมิติ ส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงของการใชง้านในรูปแบบส่ือประสมใน
ลกัษณะของส่ือหลายมิติ คือ ขอ้มูลต่างๆ สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วโดยใชจุ้ดเช่ือมโยง
หลายมิติ (hyperlink) การเช่ือมโยงน้ีจะสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งขอ้มูลตวัอกัษรภาพ และเสียงโดย
การใชสี้ ขอ้ความขีดเส้นใต ้หรือสัญลกัษณ์รูป ท่ีใช้แทนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น รูปล าโพง รูปฟิล์ม 
ฯลฯ เพื่อใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเหล่านั้นไปยงัขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
           5.6 ข้อความ (Text) เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด หรือ
เน้ือหาของเร่ืองท่ีน าเสนอ ซ่ึงปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  
               1)  ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็นขอ้ความปกติท่ีพบไดท้ัว่ไป ไดจ้ากการพิมพด์ว้ย 
โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น Notepad, Text Editor, Microsoft Word โดย
ตวัอกัษรแต่ละตวัเก็บในรหสั เช่น ASCII  
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                    2)  ข้อความจากการสแกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรือ Image ไดจ้ากการน า
เอกสารท่ีพิมพไ์วแ้ลว้ ( เอกสารตน้ฉบบั ) มาท าการสแกน ดว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) ซ่ึงจะ
ไดผ้ลออกมาเป็นภาพ (Image) 1 ภาพ ปัจจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพ เป็นขอ้ความปกติได ้โดย
อาศยัโปรแกรม OCR  
                    3)  ข้อความอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นขอ้ความท่ีพฒันาใหอ้ยูใ่นรูปของส่ือ ท่ีใชป้ระมวลผล 
                     4)  ข้อความไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext) เป็นรูปแบบของขอ้ความ ท่ีไดรั้บความนิยมสูง
มาก ในปัจจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเวบ็ เน่ืองจากสามารถใชเ้ทคนิค 
การลิงค ์หรือเช่ือมขอ้ความ ไปยงัขอ้ความ หรือจุดอ่ืนๆ ได ้ 
          เม่ือมีการน าขอ้มูลต่าง ๆ มารวบรวมสร้างเป็นแฟ้มขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสร้างส่ือประสม
แล้ว การท่ีจะน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาใช้งานไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งใช้ส่วนต่อประสาน (interface) 
เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานโตต้อบกบัขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้นได ้ ส่วนต่อประสานท่ีปรากฏบน
จอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น รายการเลือกแบบผุดข้ึน (pop - up menus) แถบเล่ือน 
(scroll bars) และสัญลกัษณ์รูปต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
6. เทคโนโลยส่ืีอประสม 
  ไดก้ล่าวไปแลว้ว่าเทคโนโลยีส่ือประสม หมายถึงการใช้ส่ือหลายแบบผสมกนั ซ่ึงมีทั้งท่ี
เป็นขอ้ความ ตวัหนงัสือ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี และวีดิทศัน์ การใชง้านส่ือ
ประสมก าลงัไดรั้บความนิยมมาก มีการพฒันาและประยกุตอ์ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะเม่ือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัได้ทัว่โลก การส่งกระจายขอ้มูลบนเครือข่ายจึงหันมานิยมแบบส่ือ
ประสม ซ่ึงพฒันามาจากระบบขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรมาก่อน ต่อมาจึงพฒันาเป็นรูปภาพ เสียง จนถึง
วีดิทศัน์ คอมพิวเตอร์ท่ีใช้กบัส่ือประสมจึงตอ้งการหน่วยประมวลผลกลางท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ท างานได้เร็ว ส่ือประสมจึงเหมาะกบัหน่วยประมวลผลกลางรุ่นใหม่ ๆ และตอ้งการซอฟแวร์ท่ี
ไดรั้บการพฒันามาใหใ้ชก้บัระบบน้ีเท่านั้น 
 ในอนาคตส่ือประสมเขา้มามีบทบาทสูงมา เพราะเป็นหนทางท่ีจะท าให้ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์
ใชง้านไดง่้าย ระบบส่ือประสมน้ีจะเขา้มามีบทบาทท าให้เกิดการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง เช่น ใชท้  า
เป็นหนงัสือบนแผน่ซีดี ใชส้ร้างเกมท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงมากข้ึน ใชใ้นการส่ือสารท่ีน าส่ือทุกชนิด
ไปดว้ยกนั เกิดระบบการประชุมท่ีเรียกว่า การประชุมทางวีดิทศัน์ (Video conference) ท่ีท าให้
สามารถติดต่อประชุมกนัเหมือนอยูใ่กล ้ๆ กนั การใชง้านในเร่ืองต่าง ๆ จะมีอีกมากมาย เทคโนโลยี
ส่ือประสมโดยหลกั ๆ แลว้จะมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 



43 
 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เราได้เห็น ได้ยิน สามารถโต้ตอบแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ได ้

2) การเช่ือมโยงส่ือสาร ท าใหข้อ้มูลต่าง ๆ เช่ือมโยงถึงกนัและน าเสนอได ้
3) ซอฟตแ์วร์ สามารถช่วยใหเ้ราใชข้อ้มูลจากส่ือหลายชนิดร่วมกนัได ้
4) การใชง้านแบบส่ือประสม โดยใชข้อ้มูลข่าวสาในรูปแบบส่ือประสมท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน 
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น ถา้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสถานีงาน (workstation) 

จะตอ้งมีศกัยภาพในด้านของเสียงและวีดิทศัน์ เช่น จอภาพตอ้งสามารถแสดงขอ้ความ กราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทศัน์ รวมถึงภาพท่ีมีความละเอียดสูงได้ ล าโพงเสียงท่ีมีศกัยภาพในการ
เปล่งเสียงพูด และเสียงดนตรี ไมโครโฟนชนิดพลวตั (Dynamic หรือคอนเดนเซอร์ (Condenser) 
และซีดีรอม (CD-ROM ยอ่มาจากค าวา่ Compact disk read only memory) หรือจานแสง (Optical 
disk) ชนิดอ่ืน ๆ เป็นตน้ ส่วนวิธีการต่าง ๆ ในการโต้ตอบกบัระบบอาจมีหลายวิธี เช่น วิธีการ
โตต้อบโดยใชแ้ผงแป้นอกัขระ เมาส์ กา้นควบคุม (Joystick) หรือจอสัมผสั (Touch screen) เป็นตน้
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม มีหลายประการ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 เทคโนโลยขีองส่ือประสมโดยรวม 
 ส่ือประสม ประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทศัน์ ดทคโนโลยี
ส่ือประสมจึงตอ้งประกอบดว้ยเทคโนโลยขีองส่ิงดงักล่าว อนัไดแ้ก่ เทคโนโลยีขอ้ความ ซ่ึงเก่ียวกบั
ขอ้ความหรือตวัอกัษร ทั้งการใช้และลกัษณะรูปแบบของขอ้ความแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีรูปภาพ 
เป็นการพฒันาและประยุกต์ใช้ภาพ การจดัการรูปแบบภาพ คลงัภาพ การค้นหา การสร้างและ
ตกแต่งภาพ เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวและภาพสามมิติเป็นเทคโนโลยีเก่ียวกบัการแสดงผลดา้น
ภาพเคล่ือนไหว ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเสมือนจริง การสร้าง ตกแต่ง ประมวลผล 
และการใชง้านภาพเคล่ือนไหว เทคโนโลยเีก่ียวกบัเสียงซ่ึงรวมทั้งเสียงพดูและเสียงดนตรี ตั้งแต่การ
ประมวนผล การแสดงผล การจัดการต่าง ๆ เช่น การบีบอัดสัญญาณ การส่ือสาร การส่ง
สัญญาณเสียง เป็นตน้ และเทคโนโลยีเก่ียวกบัวีดิทศัน์ อนัไดแ้ก่ การจดัเก็บ การประมวนผล การ
ปรับแต่ การใช้งาน การเรียกหา สืบคน้ การส่งกระจาย มาตรฐานการบีบอดัสัญญาณ การเขา้และ
ถอดรหสั การส่งขอ้มูล และการท างานร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 6.2 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
 การท างานของคอมพิวเตอร์ดา้น่ือประสมเป็นการท างานท่ีเก่ียจวขอ้งกบัขอ้มูลในปริมาณ
มหาศาล กระบวนการยอ่และขยายขนาดขอ้มูลจะตอ้งเป็นอยา่งรวดเร็วมากพอท่ีจะท าให้การติดต่อ
ส่งขอ้มูลระหว่างหน่วยความมจ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เกิดการหยุดชะงกัหรือล่าช้า เพราะถา้เกิด
เหตุการณ์เช่นน้ีจะท าใหก้ารแสดงผลทั้งภาพและเสียงผดิพลาดไปจากท่ีเกิดจริง ในขณะเดียวกนัการ
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ใช้ซีดีรอมจะมีความเร็วช้ากว่าจานบันทึกแบบแข็งมาก จึงมีปัญหาในการส่งข้อมูลให้กับ
หน่วยความจ าท่ีไม่เร็วพอ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท างานดว้ยความเร็วสูงจึงมคคามจ าเป็นอยา่ง
มาก การพฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ไมโครเซสเซอร์รุ่นท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง จึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะท าใหก้ารพฒันาระบบส่ือประสมประสบความส าเร็จ 
 6.3 เทคโนโลยจีอภาพ 
 จอภาพท่ีเป็นสีจอแรกท่ีใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกว่าจอซีจีเอ (CGA ยอ่มาจากค าว่า 
color graphics adapter) นั้น ให้ความละเอียดในการแสดงผลเพียง 320x200 จุดภาพ (pixel) และ
ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นจอวีจีเอ (VGA ยอ่มาจากค าวา่ video graphics array) ในปัจจุบนัการพฒันาเป็น
จอเอสวีจีเอ (SVGA ย่อมากจากค าว่า super VGA) สามารถท าให้ไดค้วามละเอียดของภาพไดถึ้ง 
1,204x768 จุดภาพ และให้สีไดถึ้ง 16.7 ล้านสี ระบบส่ือประสมจะยิ่งเร้าความสนใจมากข้ึนเป็น
ทวคูีณถา้เทคโนโลยจีอภาพคอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพไดค้มชดัมากข้ึนและเป็นสีธรรมชาติมาก
ข้ึน และหากเทคโนโลยีจอภาพของโทรทศัน์ความชดัสูงหรือเอชดีทีวี (HDTV ยอ่มาจากค าวา่ high 
definition television) พฒันาไดส้มบูรณ์ถึงระดบัและมีการพฒันาเป็นจอมอนิเตอร์ (Monitor) ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือประสมจะยิง่น่าสนใจมากข้ึน นอกเหนือจากเทคโนโลยีจอภาพอ่ืนๆ ท่ี
ไดพ้ฒันาในปัจจุบนั เช่น จอสัมผสั เป็นตน้ 
 6.4 เทคโนโลยอีุปกรณ์ป้อนข้อมูล 
 การติดต่อกบัคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชเ้ดิมท าไดโ้ดยการป้อนค าสั่งผา่นแผนแป้นอกัขระ ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์มาตรฐานเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนัการพนัาเมาส์หรือจอสัมผสัท าให้การติดต่อกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นไปอยา่งสะดวกและง่ายข้ึน 
 6.5 เทคโนโลยซีอฟต์แวร์ 
 ส่ิงท่ีท าให้โลกของคอมพิวเตอร์ดา้นส่ือประสมเป็นจริงข้ึนมาส่วนหน่ึงคือ การพฒันาของ
ซอฟท์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้งานได้ง่ายข้ึน และประการส าคญัท่ีสุดก็คือความ
เหมาะสมกบัเน่ือหาหรือขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ อีกทั้งยงัจะตอ้งมีความอ่อนตวัในการประยุกต์เขา้กบั
ส่วนอ่ืน ๆ ของระบบ ปัจจุบันบริษัทผู ้ผลิตได้มีการต่ืนตัวอย่างสูงในการพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างสรรค์งานส่ือประสม เน่ืองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ล็งเห็นถึงความเป็น
ธรรมชาติในการส่ือความหมายของระบบส่ือประสมและแนวโนม้ของการท่ีจะพฒันาต่อไป 
 
 
 6.6 เทคโนโลยใีนการบันทกึข้อมูล 
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 การท างานของส่ือประสมประกอบไปดว้ยภาพและเสียง การบนัทึกภาพไวใ้นคอมพิวเตอร์
เป็นส่ิงท่ีส้ินเปลืองหน่วยความจ าเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการเก็บภาพขนาด 720x485 
จุดภาพ ดว้ยความละเอียดของภาพเป็น 22 บิตต่อจุดภาพ หมายความว่าการเก็บภาพเดียวไวจ้ะตอ้ง
ใชเ้น้ือท่ีของจานบนัทึกแบบแข็ง (hard disk) ถึง 960,300 ไบต ์(byte) แต่ถา้จะเก็บภาพเคล่ือนไหว
ซ่ึงประกอบดว้ยภาพเป็นกรอบ (frame) อาจเป็น 30 กรอบต่อวินาที หมายถึง การเก็บภาพวีดิทศัน์
เพียงหน่ึงวินาทีลงในจานบนัทึกแบบแข็งก็ตอ้งใชเ้น้ือท่ีจานบนัทึกแบบแข็งมากกวา่ 30 เมกะไบต ์
ส่วนการบนัทึกเสียงลงบนจานบนัทึกแบบแข็งจั้นจะใช้เน้ือท่ีน้อยกว่า เช่น การบนัทึกในระบบ
สเตอริโอในเวลาหน่ึงวนิาทีใชเ้น้ือท่ีจานบนัทึกเพียง 44 กิโลไบต ์แต่ในการท างานจริง ผูส้ร้างไม่ได้
บนัทึกภาพหรือเสียงเพียงหน่ึงวินาที ดงันั้นความจุของส่ือเก็บขอ้มูลจึงเนขอ้จ ากดัในการพฒันาส่ือ
ประสม เพราะตอ้งการส่ือท่ีมีคุณภาพสูง แต่ราคาย่อมสูงตามไปดย้ การแก้ปัญหาของหน่วยเก็บ
ขอ้มูลท่ีตอ้งมีขนาดใหญ่และราคาถูกนั้น ไดแ้กไ้ขดว้ยการน าเอาเทคโนโลยีการบนัทึกขอ้มูลดว้ย
แสงเข้ามาใช้ นั่นคือพฒันาแผ่นซีดีรอม (ซ่ึงก าลังมีบทบาทอย่างมากในระบบส่ือประสมใน
ปัจจุบนั) ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 6.7 เทคโนโลยกีารย่อหรือบีบอดัข้อมูล 
 การย่อขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการท างานของระบบส่ือ 
ประสม เพราะถา้เก็บภาพจากจอท่ีมีความละเอียด 1,024x768  จุดาพ โดยไม่มีการยอ่ขนาดขอ้มูล
แลว้ จะใชเ้นอ้ท่ีจานบนัทึกแบบแข็งมากกวา่ 1 เมกะไบต ์ถา้เป็นการเก็บในลกัษณะเป็นวีดิทศัน์ใน
หน่ึงวนิาทีท่ีมีความเร็ว 30 กรอบ อาจใชเ้น้ือท่ีมากกวา่ 80 เมกะไบต ์ดงันั้นการยอ่ขนาดแฟ้มขอ้มูล
จึงมีความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งมีการลดขนาดของขอ้มูลให้ลดลงมากท่ีสุด โดยยงัคงความสมบูรณ์
ถูกตอ้งของเน้ือหาไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายการใชส่ื้อประสมอาจไม่มีปัญหา เก่ียกบัความจุ
ของหน่วยเก็บข้อมูล เพราะในระบบน้ีอาจมีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ส่ิงท่ีต้องค านึงคือ
ความสามารถของระบบในการท่ีจะขนส่งขอ้มูลผ่านระบบสายเคเบิล เช่น ระบบสายเคเบิลท่ีเป็น
สายโคแอกซ์ (coaxial cable) ถา้ตอ้งการขนส่งขอ้มูล 80 เมกะไบต ์อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาที ดงันั้น
ถ้าเทคโนโลยีการลดขนาดข้อมูลมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารของส่ือประสมกับ
คอมพิวเตอร์ระบบใดๆ ก็จะมีประสิทธภาพตามไปดว้ย 
 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงก็คือมาตรฐานของเทคโนโลยีการบีบอดัขอ้มูล อาทิเช่น วิธีการ
บีบอดัขอ้มูลวีดิทศัน์เป็นเอ็มเพก็ (MPEG ยอ่มาจากค าวา่ motion picture experts group) การบีบอดั
ขอ้มูลเสียงเป็นมิติ (MIDI ยอ่มาจากค าวา่ musical instrument digital interface) และการบีบอดัเสียง
พูดดว้ยเอดีพีซีเอ็ม (ADPCM ย่อมาจากค าวา่ adaptive differential pulse code modulation) หรือ
แมแ้ต่รูปภาพก็บีบอดัเป็นจิฟ (GIF ยอ่มาจากค าวา่ graphics interlace file) หรือเจเพก็ (JPEG ยอ่มา
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จากค าวา่ joint photographic experts group) เป็นตน้ การบีบอดัท าให้รับส่งขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน และยงั
ใช้จานบนัทึกแบบแข็งขนาดความจุลดลง (ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2544) 
 6.8 เทคโนโลยรีะบบคอมพวิเตอร์เครือข่าย 
 ส่ิงท่ีระบบคอมพิวเตอร์ดา้นส่ือประสมเขา้ไปมีบทบาทร่วมกบัระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ได้แก่การติดต่อส่ือสารหรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail ย่อมากจากค าว่า 
electronic mail) ซ่ึงเดิมเป็นการติดต่อส่ือสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าไดท้ั้งท่ีเป็นภาพและ
เสียง การใช้งานระบบส่ือประสมจะเขา้หามวลชนมากข้ึน ถ้าเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พฒันาถึงระดบั เน่ืองจากสามารถกระจายไดห้ลายๆ จุดในเวลาเดียวกนั 
 6.9 เทคโนโลยกีารน าเสนอ 
 คือ เทคโนโลยีท่ีได้พฒันาเพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับงานพฒันาส่ือประสมในรูปของ
ซอฟต์แวร์ ช่วยในการน าข้อมูลหรือเน้ือหาเข้าไปเก็บตามส่ือรูปแบบต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้เพื่อ
น าเสนอ เช่น การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ หรือการสร้างเคร่ืองมือใหม่ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน าเสนอ
และวิธีการเป็นส่ิงท่ีส าคญัในระดบัตน้ๆ ท่ีจะท าให้ระบบส่ือประสมสมบูรณ์ยิ่งข้ึนเพราะถึงแมว้่า
คอมพิเตอร์ด้านส่ือประสมจะพฒันาเทคโนโลยีทุกๆ ดา้นก็ตาม แต่ถา้ขาดขอ้มูลน าเสนอท่ีดี หรือ
วธีิการน าเสนอท่ีไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนไม่ไดพ้ิจารณาถึงการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือ
ความหมายท่ีดีแล้ว ระบบส่ือประสมท่ีได้พฒันานั้ นก็จะไม่บรรลุวตัถุประสงคืท่ีได้ตั้ งไว้ ผู ้
สร้างสรรคร์ะบบส่ือประสมจึงควรจะตอ้งพิจารณาเทคโนโลยดีา้นน้ีดว้ยประการแรก 
 นอกจากเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแล่ว ยงัมีเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งอีกหลายอยา่ง ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการน าส่ือประสมไปใชง้าน ยกตวัอยา่งเช่น เทคโนโลยเีก่ียวกบัระบบการศึกษาเป็น
การศึกษาเพื่อน าเอาเทคโนโลยส่ืีอประสมมาประยกุตใ์ชก้บัระบบการศึกษาในรูปของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม ตลอดจนงานประชาสัมพนัธ์ โฆษณา หรือสร้างภาพยนตร์
เทคโนโลยกีารผลิตเป็นการน าเอาส่ือประสมมาใชด้า้นงานพิมพ ์เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาใหก้บังานพิมพ ์มี
รูปแบบท่ีโดดเด่น และน าเสนอหรือพิมพล์งส่ือไดห้ลายรูปแบบ เทคโนโลยกีารกระจายซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการเผยแพร่ขอ้มูล เผยแพร่สัญญาณ เทคโนโลยคีลงัขอ้มูลซ่ึงเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลปริมาณ
มาก ๆ และการเรียกคน้ภายหลงั เป็นตน้ 
 
 
 
7. การประยุกต์ใช้ส่ือประสม 
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ปัจจุบัน  ได้มีการน ามาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้ งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรม ดา้นการแพทย ์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ การท างาน การศึกษาหาความรู้ ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบนัดีข้ึน 
นอกจากน้ีหน่วยงานราชการต่างๆ ก็น าเทคโนโลยสีารสนเทศและ ระบบคอมพิวเตอร์ เขา้มาอ านวย
ความสะดวกให้กบัประชาชน ในการติดต่อประสานงานกบัทางราชการ และในธุรกิจเอกชน
ทางดา้นการโรงแรม และการท่องเท่ียว ก็ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร และบริการลูกคา้ผา่นทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็วทนัเหตุการณ์ มีการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นหน่วยงานต่าง ๆ เกือบทุกวงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่วา่จะอยูใ่นรูปของ
บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในหน่วยงานดา้นการศึกษาก็มีความต่ืนตวัและเปิดท าการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
ดงักล่าว ทั้งในระดบั อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และเป็นสาขาวิชาท่ีมีนกัศึกษา ให้ความสนใจ กนั
มากเน่ืองจากยงัมีตลาดแรงงานรองรับมากนัน่เอง 
 7.1 ส่ือประสมในการศึกษา  การใชส่ื้อประสมในการศึกษาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมาก โดยใชใ้นลกัษณะของการสอนใชค้อมพิวเตอร์ (CAI) 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ล าลอง เกม การทบทวน ฯลฯ ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูผ้ลิตบทเรียนลงแผน่
ซีดีออกจ าหน่ายมากมายหรือผูส้อนจะจดัท าบทเรียนเองไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมประยุกตต่์าง ๆ ช่วยใน
การจดัท า ตวัอยา่ง เช่น วงการแพทยส์ามารถใชส้ถานการณ์จ าลองของการผา่ตดัโดยใชส่ื้อประสม
เพื่อให้ผูเ้รียนท าการผ่าตดักบัคนไขเ้สมือนจริง หรือดา้นวิศวกรรมศาสตร์ใช้ส่ือประสมของการ
ออกแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกการออกแบบ ทดสอบ และใช้วงจรนั้นได ้ หรือแมแ้ต่เด็ก
นกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก็สามารถใช้ส่ือประสมในการเสนอเรียงความแก่ครูผูส้อนและ
เพื่อนร่วมในชั้นไดเ้ช่นกนั การใชส่ื้อประสมในการศึกษาจะมีประโยชน์มากมายหลายดา้น เช่น  
       1) ดึงดูดความสนใจ บทเรียนส่ือประสมในลกัษณะส่ือหลายมิติท่ีประกอบด้วย
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวแบบวดิีทศัน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเน้ือหาตวัอกัษร จะดึงดูดความ
สนใจของผู ้เ รียนได้เป็นอย่างดี  และช่วยในการส่ือสารระหว่างผู ้สอนและผู ้เ รียนด้วย   
       2) การสืบค้นเช่ือมโยงฉับไว ดว้ยสมรรถนะของการเช่ือมโยงหลายมิติท าให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ได้กวา้งขวางและหลากหลายไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไม่จ  าเป็นเรียนไป
ตามล าดบัเน้ือหา 
       3) การโต้ตอบระหว่างส่ือและผู้เรียน บทเรียนส่ือประสมจะมีจุดเช่ือมโยงหลายมิติ
เพื่อใหผู้เ้รียนและส่ือมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้นลกัษณะส่ือประสมเชิงโตต้อบ  
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       4) ให้สารสนเทศหลากหลาย ดว้ยการใชซี้ดีและดีวีดีในการให้ขอ้มูลและสารสนเทศ
ใ นป ริ ม าณ ท่ี ม า ก ม า ย แ ล ะ หล า กห ล า ย รู ป แ บบ เ ก่ี ย ว กั บ เ น้ื อ ห า บ ท เ รี ย น ท่ี ส อน   
       5) ทดสอบความเข้าใจ ผูเ้รียนบางคนอาจจะไม่กลา้ถามขอ้สงสัยหรือตอบค าถามใน
ห้องเรียน การใชส่ื้อประสมจะช่วยแกปั้ญหาในส่ิงน้ีไดโ้ดยการใชใ้นลกัษณะการศึกษารายบุคคล  
       6) สนับสนุนความคิดรวบยอด ส่ือประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
ความคิดรวบยอดของผูเ้รียน โดยการเสนอส่ิงท่ีใหต้รวจสอบยอ้นหลงัและแกไ้ขจุดอ่อนในการเรียน 
ในการจดัการเรียนการสอนสามารถใช้ส่ือประสมเพื่อการศึกษาได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น  
    6.1) การปรับเข้าหาผู้เรียน ถึงแมว้า่การใช้คอมพิวเตอร์ในลกัษณะส่ือประสมจะ
เป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ในการศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม แต่เป็นส่ิงท่ีแน่นอนวา่คอมพิวเตอร์จะ
ไม่มีวนัแทนห้องเรียนได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนในห้องเรียนนั้นเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับุคคลอ่ืน ๆ อีกมากมายซ่ึงการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ไม่มีวนัจะท าเช่นนั้นได ้
อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การเรียนในหอ้งเรียนปกติไดเ้ป็นอยา่งมาก 
      คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนครูผูส้อนตวัต่อตวัให้แก่ผูเ้รียนแต่ละคน โดยไม่มีการจ ากดัว่า
ผูเ้รียนนั้นจะตอ้งกระท าในส่ิงท่ีเหมือนกนั ในเวลาเดียวกนั หรือดว้ยความเร็วท่ีเท่า ๆ กนั กบัผูเ้รียน
คนอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น ดว้ยการใช้บทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย บุญญาภรณ์สามารถเรียน
คณิตศาสตร์เร่ืองน้ีให้เขา้ใจไดใ้นเวลาเพียง 15 นาที ในขณะท่ีเพื่อนร่วมห้องคนอ่ืนตอ้งใชเ้วลาถึง 
40 นาที ดงันั้น เธอจึงสามารถเรียนไดถึ้ง 2 เร่ืองและยงัมีเวลาเหลือเพื่อท าอยา่งอ่ืนไดอี้ก นอกจากน้ี 
ถา้เธอมีความรู้สึกไม่อยา่งเรียนคณิตศาสตร์ในวนัพุธ เธอจะสามารถเรียนในวนัอ่ืนท่ีตอ้งการไดใ้น
ขณะท่ีใช้เวลาในวนัพุธนั้นในการเรียนสังคมศาสตร์หรือวิชาอ่ืนท่ีเธอตอ้งการ ดว้ยการให้ผูเ้รียน
สามารถควบคุมการเรียนการของตนเองน้ี จะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน
มากกวา่ปกติจะท าใหร้ะดบัการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึน   
   6.2) การสอนและทบทวน ส่ือประสมเพื่อการสอนและทบทวนจะมีดว้ยกนัหลาย
รูปแบบ เช่น การฝึกสะกดค า การคิดค านวณ และการเรียนภาษา  ผูเ้รียนจะมีโอกาสเรียนรู้จาการ
สอนในเน้ือหาและฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนไปดว้ยในตวัจนกว่าจะเรียนเน้ือหาในแต่ละตอนไดเ้ป็น
อย่างดีแลว้จึงเร่ิมในบทใหม่ตามหลกัของการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ดงัตวัอย่างของการเรียน
ภาษาสเปนส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเพื่อให้สามารถส่ือสารกบัผูท่ี้พูดภาษาสเปนได ้การ
เรียนการสอนจะเร่ิมจากการเรียนค าศพัท์แต่ละค าโดยมีภาพวีดิทศัน์ของเจา้ของภาษาพูดให้ฟัง
เพื่อให้ผูเ้รียนพูดตาม การฝึกพูดน้ีสามารถบนัทึกเสียงไวไ้ดเ้พื่อให้ผูเ้รียนฟังเสียงท่ีตนพูดนั้นว่า
ถูกตอ้งหรือไม่ เม่ือฝึกพูดแลว้จะเป็นการฝึกทกัษะการฟังจากการพูดเป็นประโยคและฝึกทบทวน
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โดยการท าแบบฝึกหดัท่ีให้มา นอกจากการฝึกพูดและฟังแลว้ยงัมีการฝึกทกัษะดา้นการส่ือสารโดย
การใชภ้าพและการบนัทึกเสียง การฝึกจบัคู่ค  าให้ตรงกบัเสียง และการเล่นเกม บทเรียนจะแบ่งเป็น
บทต่าง ๆ เช่น การแลกเงิน การเรียกรถรับจา้ง การซ้ือของ ฯลฯ บทเรียนน้ีจะมีภาพเคล่ือนไหวแบบ
วดิีทศัน์ใหช้มประกอบดว้ย  
         7) สารสนเทศอ้างองิ ส่ือประสมท่ีใชส้ าหรับสารสนเทศอา้งอิงเพื่อการศึกษามกัจะ
บรรจุอยูใ่นแผน่ซีดีรอม เน่ืองจากสามารถบรรจุขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยจะเป็นลกัษณะเน้ือหา
นานาประเภท อาทิ เช่น สารานุกรม พจนานุกรม แผนท่ีโลก ปฏิทินประจ าปี สาระทางการแพทย ์
ประวติัศาสตร์ ฯลฯ ดงัตวัอยา่งของ TIME : Man of the Year ซ่ึงเป็นการสอนประวติัศาสตร์และ
เร่ืองราวของบุคคลส าคญัท่ีเคยลงเป็นหนา้ปกนิตยสาร TIME ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในรูปแบบ
ของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความตวัอกัษร และเสียง 

2. ส่ือประสมด้านการฝึกอบรม ( Training ) ไดน้ าส่ือประสมมาช่วยในการฝึกอบรม
ส าหรับพนกังานในองคก์ร ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแลว้ ยงัช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการประหยดัค่าใชจ่้าย ท่ีจะตอ้งวา่จา้งวทิยากร ค่าสถานท่ีฝึกอบรม ค่าการเดินทางท่ี
จะตอ้งเขา้มาฝึกอบรมท่ีส่วนกลาง รวมไปถึงการประหยดัเวลาการเดินทางและอ านวยความสะดวก
ในการจดัตารางเวลาของพนกังานอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่2.3 การใชส่ื้อประสมในการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ของศูนยค์วบคุมจราจร  
ท่ีมา : (สมเกียรติ วฒันากุล , 2555) 

 
3. ส่ือประสมด้านความ ไดน้ าส่ือประสมมาใชใ้นการสร้างความบนัเทิงทั้งในครัวเรือน ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองของการดูหนงั ฟังเพลง เล่มเกม ฯลฯ รวมไปถึงความบนัเทิงในเชิงธุรกิจท่ีมุ่งหวงัท่ีจะ
น าเสนอเป็นสินคา้และบริการ เช่น เคเบิลทีว ีการใหเ้ช่าซีดีภาพยนตร์หรือเพลง ฯลฯ 
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         ภาพยนตร์                                   เพลง                                     เกมส์ 

 
ภาพที ่2.4 ส่ือประสมกบัความบนัเทิงภายในบา้น 
ท่ีมา : (สมเกียรติ วฒันากุล , 2555) 

 
4. ส่ือประสมด้านธุรกจิ   ไดน้ าส่ือประสมมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวก ประหยดัค่าใชจ่้าย 

และเวลา เช่น การน าเสนองานต่อท่ีประชุม การประชุมทางไกล 
5. ส่ือประสมด้านการประชาสัมพนัธ์   ไดน้ าส่ือประสมไปใชเ้พื่อสร้างสีสัน ความสนใจ

ใหแ้ก่สินคา้และบริการ รวมทั้งเพื่อน าเสนอสินคา้และบริการต่อลูกคา้หรือผูเ้ยีย่มชมในจ านวนคราว
ละมากๆ 

 

 
 

ภาพที ่2.5 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบส่ือประสมผา่นเวบ็ 
ท่ีมา : (จนัทนา ทองน่ิม , 2555) 

 
6. ส่ือประสมด้านความเป็นจริงเสมือน   ไดน้ าส่ือประสมมาใชเ้พื่อจ าลองสถานการณ์จริง

ท่ีเกิดข้ึน เพื่อยกระดบัการเรียนรู้หรือฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ไม่วา่สถานการณ์ท่ี
จะตอ้งเผชิญนั้นจะเป็นส่ิงอนัตรายและอยากแก่การรับรู้ เช่น แพทยฝึ์กหดัการผา่ตดัสมองของคนไข ้
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การดบัเพลิง การฝึกหดับินกบัเคร่ืองบินจ าลอง หรือแมแ้ต่การสร้างเอ็ฟเฟ็กซ์พิเศษท่ีสมจริงให้กบั
ภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มความต่ืนเตน้และเร้าใจใหก้บัผูช้มมากยิง่ข้ึน 

        
 

ภาพที ่2.6 ความเป็นจริงเสมือนกบัการประยกุตด์า้นต่างๆ  
ท่ีมา : (สมเกียรติ บุญรัตน์ , 2555) 

 

 
ภาพที ่2.7 ความเป็นจริงเสมือน เม่ือมองดว้ยแวน่ตาผลึกเหลวสามมิติ  
ท่ีมา : (โสภา วรรัตน์เมธี , 2555) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8 การจ าลองความเป็นจริงเสมือนศึกษาการท างานของอวยัวะในร่างกาย  
ท่ีมา : (สุคนธา มณีจนัทร์ , 2555) 

 
7. ส่ือประสมด้านโมบายเทคโนโลย ี  ไดน้ าส่ือประสมมาใชง้านเพื่ออ านวยความสะดวก

ผา่นทางการติดต่อส่ือสารชนิดไร้สาย (wireless communication) ไม่เพียงแต่จะน ามาประยกุตใ์ชใ้น
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ชีวติประจ าวนั เช่น การสั่งซ้ือสินคา้ การช าระเงินค่าบริการ การพดูคุยกบัเพื่อน ฯลฯ หรือแมแ้ต่ใน
เชิงธุรกิจ เช่น โมบายคอมเมิร์ซ และโมบายแบงคก้ิ์ง (m-banking) ผลพวงจากความกา้วหนา้ดา้นโม
บายเทคโนโลยแีละส่ือประสม ท าใหไ้ดเ้ล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชง้านในดา้น
ต่างๆ เช่น 

7.1 โมบายบิลล่ิง (m-billing) ไดแ้ก่ การแจง้ค่าบริการ การน าเสนอ การช าระเงิน  

7.2 โมบายแคร์ (m-care) ไดแ้ก่ บริการลูกคา้สัมพนัธ์ ดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

7.3 โมบายเอนเตอร์เทนเมนท ์(m-entertainment) ไดแ้ก่ เกมส์ เพลง วดีิโอ ฯลฯ 

7.4 โมบายแมสเสจจ้ิง (m-messaging) ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร การท างานร่วมกนั  

7.5 โมบายคอมเมิร์ซ (m-commerce) ไดแ้ก่ การซ้ือขายสินคา้และ การจองตัว๋ ฯลฯ 

7.6 โมบายแบงคก้ิ์ง (m-banking) ไดแ้ก่ การโอนเงิน การช าระเงิน ฯลฯ 

 
ภาพที ่2.9 แบบจ าลองโมบายคอมเมิร์ช  
ท่ีมา : (สุพรรษา ยตุมณี , 2556) 

 

 
ภาพที ่2.10 แบบจ าลองโมบายแบงคก้ิ์ง  
ท่ีมา : (ทองสุข อนนัตวบิูลย ์, 2556) 
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ภาพที ่2.11 แบบจ าลองโมบายแมสเสจจ้ิง (m-messaging)  
ท่ีมา : (กสัมา  วฒันาณรงคช์ยั , 2556) 
 
8. ผลกระทบของส่ือประสม 
  ส่ือประสมถือวา่เป็นเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อการพฒันา  และมีอิทธิพล
ต่อผูค้นอยา่งมาก ท าใหห้ลายประเทศไดก้ าหนดเป็นนโยบายหลกั เพื่อรองรับการพฒันาเทคโนโลยี
ส่ือประสมน้ี บทบาทท่ีส าคญัของส่ือประสมท่ีมีผลกระทบโดยตรงไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน 
ระบบการเรียนการสอน ในสถาบนัการการศึกษาต่างๆ จะเปล่ียนไป หนงัส่ือท่ีพิมพบ์นกระดาษจะ
ถูกแทนดว้ยหนงัส่ืออิเล็กทรอนิกส์การใชส่ื้อประสมในการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่ม ประสมในการ
เรียนการสอน โดยใชใ้นลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนออนไลน์รูปต่างๆ 
เช่นสถานการณ์จ าลองเกม การทบทวน บทเรียนส่ือประสมดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากมีภาพกราฟิกภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์ และเสียง ท่ีสามารถส่ือถึงเน้ือหาได้ดี 
นอกจากน้ีส่ือประสมยงัเขา้มามีบทบาทท าใหเ้กิดหอ้งสมุดดิจิทลั (digital library) การเรียนการสอน
แบบทางไกล(distance learning) การสอนแบบไม่ไม่ประสานเวลา และการสร้างห้องเรียนแบบ
เสมือนจริง (virtual classroom)ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบกระจ่าย และเรียนกนั
ไดท้ัว่โลก อยา่งไรก็ตามส่ือประสมยงัคงมีขอ้จ ากดัอยูห่ลายประเด็นโดยเฉพาะจุดอ่อนของการใช้
ส่ือประสมเพื่อการศึกษามีดงัน้ี 

 1. ค่าใช้จ่าย ส่ือประสมเพื่อการศึกษา เป็นส่ือท่ีมีราคาแพง แมว้่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมี
ราคาถูกลง แต่ผูเ้รียนก็ต้องลงทุนจ่ายเงินจ านวนมาก เพื่อซ้ือส่ือหรือโปรแกรม ในการเช่ือมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายอ่ืนๆ ก็ตอ้งมีการลงทุนดา้นสถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
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สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการติดต่อในระบบเครือข่าย และตอ้งลงทุนจ่ายค่าส่ือสารเช่ือมต่อ
ถึงกนั ในราคาแพงเช่นกนั 

 2. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สืบเน่ืองมาจากการพฒันา และใช้ส่ือ
ประสมเพื่อการศึกษา ท่ีมีปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายท่ีสูง ค่าใชจ่้ายดงักล่าวน้ี เป็นภาระแก่สังคมโดยรวม
ของประเทศไทย ซ่ึงจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ในดา้นอ่ืน ในแง่ของ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากการใชจ่้ายน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในภาคเมือง ซ่ึงมี
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน ท่ีจะสามารถรองรับเทคโนโลยีน้ี  ได้ดีกว่าคนในภาคชนบท 

  3. การเรียนรู้ ส่ือประสมเพื่อการศึกษาน้ี เป็นส่ือประเภทอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการหา
ความรู้ผ่านประสบการณ์เทียม ไม่ใช่จากการลงมือท าเอง สัมผสั และแก้ปัญหาต่างๆ ตามสภาพ
ความความเป็นจริง การเรียนรู้ทุกอย่าง ยอ่มท าไดต้ามเง่ือนไข ท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก าหนดไว้
เท่านั้น แต่ถึงอยา่งไร ก็ไม่สามารถท่ีจะจ าลองโลกท่ีแทจ้ริงลงไปไวไ้ด ้การเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ี จึงอาจ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ และความเขา้ใจเพียงดา้นเดียว และมีลกัษณะเหมือนกลไก 

  4. พฒันาการของพฤติกรรม และอารมณ์ส่วนบุคคล ส่ือประสมเพื่อการศึกษาเป็นส่ือชนิด
โตต้อบได ้โดยผา่นการใชเ้มาส์หรือแป้นพิมพ ์ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนบนจอทนัที อาจกล่าวได้
ว่า ผูเ้รียนควบคุมโปรแกรมดว้ยปลายน้ิวสัมผสั นกัการศึกษา และส่ือมวลชนทัว่ไป จึงเกิดความ
วิตกกนัว่า ผูเ้รียน โดยเฉพาะเด็กและวยัรุ่น อาจจะคุน้เคยกบัการบงัคบัส่ิงต่างๆ ให้เกิดข้ึนในชั่ว
พริบตา โดยไม่ได้ตระหนักว่า ในโลกความเป็นจริง มนุษย์ไม่สามารถบงัคบัเวลา และก าหนด
เง่ือนไขต่างๆ ไดด้ว้ยปลายน้ิว 
 5. ขอ้มูล และเน้ือหา ท่ีตอ้งควบคุม เน่ืองจากส่ือประสมในปัจจุบนัน้ี ไม่ว่าจะอยู่บนแผ่น
ซีดีรอม หรือบนอินเทอร์เน็ต ต่างก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอย่างมาก เช่น ธุรกิจข่าวสาร ธุรกิจ
บนัเทิงต่างๆ โดยท่ีธุรกิจมกัค านึงถึงผลประโยชน์เป็นหลกั จึงมีเร่ืองเก่ียวกบัทางเพศ ความรุนแรง 
และส่ิงท่ีขดัต่อหลกัจริยธรรมปรากฏอยูใ่นส่ือประสมดงักล่าว ดงันั้น ผูป้กครองและครู จึงเกิดความ
วติกกงัวลวา่ จะไม่สามารถปกป้องเด็กจากขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นอนัตรายเหล่าน้ีได ้การน าส่ือประสม
มาใชส่้งเสริมการศึกษา จึงไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์อยา่งมากในปัจจุบนั 

 6. พฒันาการของพฤติกรรมทางสังคม ในขณะท่ีมีแนวโนม้การใชส่ื้อประสมเพื่อการศึกษา 
ซ่ึงเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างกวา้งขวาง ในระบบการศึกษาของนานาประเทศ ก็เร่ิมมีการเตรียม
รับมือกบัปัญหาท่ีว่า เด็กและเยาวชนอาจจะใช้ชีวิตอยู่กบัปัญหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์คือ จอโทรทศัน์ 
หรือจอคอมพิวเตอร์มากข้ึน แต่ความสัมพนัธ์ต่อครอบครัว เพื่อน และครูเร่ิมน้อยลงเร่ือยๆ การท่ี
มนุษยมี์ความสัมพนัธ์ต่อกนัน้อยลงไปเช่นน้ี อาจก่อปัญหาสังคม หรือก่อให้เกิดบุคลิกภาพของ
ประชาชนท่ีไม่พึงประสงค ์นกัการศึกษา และนกัวางแผนการพฒันาประเทศ จึงเร่ิมถกเถียงกนัมาก
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ข้ึน ในเร่ืองท่ีวา่ ควรจดัระบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยม์ากข้ึน 

  7. เอกลกัษณ์ และวฒันธรรมไทย การใช้ส่ือประสมเพื่อการศึกษา จะมีผลต่อการเรียนรู้
หรือไม่ ข้ึนอยู่กับคุณภาพของส่ือประสมท่ีผลิตข้ึนมา ปัจจุบนัน้ี ประเทศไทยเผชิญกบัปัญหาท่ี
ส าคญัคือ ยงัไม่สามารถผลิตส่ือใชเ้องไดใ้นประเทศไทย แต่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ส่ือประสมบนอินเทอร์เน็ต ก็เป็นภาษาองักฤษแทบทั้งหมด ปัญหาน้ีท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลวา่ คน
ไทยจะเรียนรู้จากส่ือท่ีผลิตโดยต่างประเทศน้ี ยอ่มไม่ใช่ความรู้ท่ีเก่ียวกบัประเทศไทย หรือความรู้ท่ี
ไดจ้ากมุมมองของคนไทย และวฒันธรรมไทย 
 
9. ตัวอย่างของส่ือประสม 
  เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบอันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้เทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ก็ไดมี้การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง CAI เป็นเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ตวัหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันาให้มีความ
น่าสนใจทั้งเน้ือหา และรูปแบบวิธีการน าเสนอให้เกิดความน่าสนใจต่อผูเ้รียน มีการผสมผสาน
ระหวา่งโปแกรมท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายตวั เช่น โปรแกรมการสร้างไฟล์วีดีโอ โปรแกรมการแต่งเสียง 
เป็นตน้ ตวัอย่าง CAI สอนการใช้โปรแกรม AUTHORWARE 6 ของบริษทั I SQUARE เป็น
ตวัอยา่งของส่ือการเรียนรู้ในยุคสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี เน้ือหาจะกล่าวถึง การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานของ
โปรแกรม ในการสร้างช้ินงานท่ีสามารถใหผู้ท่ี้สนใจสามารถน าไปพฒันาต่อไปได ้ 
       การน าเสนอก่อนเข้าบทเรียน ส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงท่ีมาหรือผูจ้ ัดท าว่าเป็น
ผลิตภณัฑ์ของใคร จากตวัอยา่งเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั I SQUARE ลิขสิทธ์ิทางปัญญาเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นมากในปัจจุบนั เพราะวา่หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิกนัในตวัผลิตภณัฑ์ก็ท  าให้เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
เสียผลประโยชน์ จึงตอ้งมีการอธิบายไวด้ว้ย ในผลิตภณัฑ์ รายละเอียดของเน้ือหา มีเน้ือหาท่ีเป็น
เน้ือหาหลกัอยู ่3 ส่วน แบ่งเป็น บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และมีตวัอยา่ง code โปรแกรมให้ผูเ้รียน
สามารถน าไปศึกษาดูประกอบเป็นตวัอยา่งได ้เม่ือเลือกบทท่ี 2 การสร้าง Gallery รูปภาพ ก็จะมีการ
อธิบายการสร้าง Gallery รูปภาจากขั้นตอนท่ี 1 ไปถึงขั้นตอนสุดทา้ย  
     สอนการท า Gallery รูปภาพ การสร้างปุ่ม Link เพื่อเช่ือมโยงไปยงัหน้าอ่ืนเพื่อดูรูปอ่ืน
ต่อไป เม่ือท าการออกจากโปรแกรมก็จะมีค าอธิบายถึงทีมงานผูจ้ดัท า มีการแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น 
ฝ่ายศิลปะ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบและอ่ืนๆ 
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ภาพที ่2.12 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ท่ีมา : (สมชยั กุลวฒันะ , 2556) 
 
10. สรุป 

ส่ือประสมมีประโยชน์มากมายมีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวางมาก ตลาดของส่ือ
ประสมจึงมีมาก เทคโนโลยีส่ือประสมสามารถประยุกตใ์ชง้านในส่วนท่ีส าคญัหลายส่วน เช่น การ
ประยกุตใ์นธุรกิจร้านคา้และอุตสาหกรรม ร้านคา้สามารถใชส่ื้อประสมในการโฆษณา การสร้างคา
ตาล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใชใ้นเร่ืองการติดต่อกบัลูกคา้ การฝึกอบรม การด าเนินธุรกิจในลกัษณะ
การให้บริการแบบอตัโนมติัต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กบักาน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีน่าสนใจ  
การประยกุตท์างดา้นการศึกษา สามารถประยกุตไ์ดก้วา้งขวาง ตั้งแต่การเรียนการสอน การสร้างส่ือ 
การใชเ้ป็นห้องสมุด การพิมพห์นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  การประยุกตใ์นเร่ืองนนัทนาการ เทคโนโลยี
ส่ือประสมมีผลอย่างมากในการสร้าง ภาพยนตร์ การสร้างเกม การสร้าง ตลอดจนการน าเสนอใน
ลกัษณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ การประยุกต์ในวงการรัฐบาล สามารถน าไปใช้ในการให้บริการ การ
ด าเนินการทางด้านการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทางทหาร การกีฬา การสร้างงวิธี
น าเสนอขอ้มูลแบบต่างๆ งานการแพทยแ์ละสาธารณสุข งานการแพทยใ์ชป้ระโยชน์อย่างมากใน
เร่ืองของการน าเสนอขอ้มูล การเรียนการสอนทางดา้นการแพทย ์การออนไลน์เพื่อให้การปรึกษา
ทางการแพทย ์ตลอดจนการด าเนินการท่ีเรียกวา่ เทเลเมดิซีน การสร้างแหล่งความรู้ เช่น สารานุกรม 
การสร้างห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในวงกวา้งมากข้ึน การประยุกตใ์ชส่ื้อประสมมีวง
กวา้งขวางมากข้ึน สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆไดอี้กมาก อยา่งไรก็ตามส่ือเหล่าน้ีก็เป็น
ดาบสอง คม หากไม่ดูแลควบคุมในการใชป้ระโยชน์ใหดี้ก็อาจเป็นโทษต่อผูใ้ชไ้ดเ้ช่นกนั 
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11. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1) จงบอกความหมายของส่ือประสม มาพอเขา้ใจ   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2) คุณค่าของส่ือประสมมีอะไรบา้งยกตวัอยา่งประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ประเภทของส่ือประสมมีอะไรบา้งใหอ้ธิบายมาเป็นขอ้ๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4) จงอธิบายรายละเอียดขององคป์ระกอบของส่ือประสมในแต่ละองคป์ระกอบมาพอ
สังเขป 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

5) จงยกตวัอยา่งการน าเทคโนโลยส่ืีอประสมไปประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆ มาอยา่งนอ้ย 
3 ดา้น 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

6) จบบอกจุดดอ้ยของส่ือประสมมาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
1. ประวติัของการส่ือสารขอ้มูล 
2. ความหมายของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. องคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล 
5. ส่ือกลาง (3G, 4G/LTE)  
6. สัญญาณรับส่งขอ้มูล   
7. วธีิการส่งข่าวสารโดยผา่นตวักลาง   
8. อุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูล 
9. การประยกุตใ์ชง้าน 
10. สรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. ผูเ้รียนมีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. ผูเ้รียนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
4. ผูเ้รียนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผูศึ้กษาสามารถบอกความหมายของส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
2. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงองคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลได ้
3. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงส่ือกลางได ้
4. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงสัญญาณรับส่งขอ้มูลได ้
5. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงวธีิการส่งข่าวสารโดยผา่นตวักลางได ้
6. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงอุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูลได ้
7. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงการประยกุตใ์ชง้านได ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตามหวัขอ้ท่ี 1- 10 
2. ฟังค าบรรยายตามหวัขอ้ท่ี 1- 10 
3. คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ี 1- 10 
4. ซกัถามนกัศึกษา 
5. ใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. สไลด ์เน้ือหาบทท่ี 3 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจในการฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
ซกัถามและการอภิปราย 

2. จากการตอบค าถามทา้ยบท 
 



บทที ่3 
การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 
 การส่ือสารขอ้มูลไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนแต่ได้เกิดข้ึนมาช้านานแล้วเร่ิมตั้งแต่
มนุษยเ์ราส่งเสียง ร้องหรือสามารถท่ีจะเขียนรูปภาพตามฝาผนงัไดแ้ละเม่ือประมาณแสนปีท่ีผา่นมา
มนุษยเ์ราส่ือสารกนัโดยใชก้าร เขียนขอ้ความลงบนหนงัสัตว ์ (Parchment) เขียนขอ้ความบนแผ่น
หิน (Stone tablet) และใชส้ัญญาณควนั (Smoke Signal) ซ่ึงจะอยูบ่นพื้นฐาน ของการไดย้ินเสียง
และการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่ 
 
1. ประวตัิของการส่ือสารข้อมูล 

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีมีผลต่อการส่ือสารขอ้มูลเกิดข้ึนเม่ือปี 1837 เม่ือ Samuel Morse 
ไดคิ้ดคน้โทรเลขข้ึนมาได ้ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมนุษยเ์ราสามารถส่งสารสนเทศ (Information) โดยการ
ใชส้ัญญาณไฟฟ้าผา่นสายทองแดงโดยตวัอกัษรแต่ละตวัจะถูกส่งเรียงล าดบักนัไปตามแรงกระตุน้
ของสัญญาณไฟฟ้าท่ีสั้นยาวสลบักนัซ่ึงสัญญาณดงักล่าวเราเรียกวา่รหสัมอร์ส (Morse code) ซ่ึงเรา
ถือวา่เป็นคร้ังแรกท่ีมนุษยส์ามารถส่งสารสนเทศโดยท่ีไม่สามารถมองเห็นสารสนเทศท่ีส่งออกไป
ดว้ยตาเปล่าได ้

 
 
 

 
 
ภาพที ่3.1 เคร่ืองส่งโทรเลขของมอร์ส  
ท่ีมา (American Inventors and Inventions. 2548) 
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ภาพที ่3.2 รหสัมอร์ส  
ท่ีมา (1837 AD Samuel Morse Invents the Electric Telegraph. 2548) 

 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1876 Axlexader Graham Bell ไดคิ้ดคน้โทรศพัทข้ึ์นมาไดส้ าเร็จ โดยอาศยั

หลกัการแปลงสัญญาณเสียงใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าแลว้ส่งสัญญาณดงักล่าวไปตามสายทองแดงโดย
อาศยัแรงดนัไฟฟ้าท่ีต่อเน่ืองกนัไปและเม่ือสัญญาณดงักล่าวไปถึงปลายทางก็ท าการแปลงสัญญาณ
ดงักล่าวใหเ้ป็น สัญญาณเสียง   

 

  
 
ภาพที ่3.3 โทรศพัทไ์มย้คุแรก  
ท่ีมา (American Inventors and Inventions. 2548) 
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ภาพที ่3.4 โทรศพัทใ์นยคุแรกของ Bell 
ท่ีมา  (Bell's Telephone. 2548) 

 
เหตุการณ์ท่ีส าคญัต่อการส่ือสารขอ้มูลอีกเหตุการณ์หน่ึง ก็คือการคิดคน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา่ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ซ่ึงออกแบบ
เพื่อช่วยในการค านวณวิถีกระสุนในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเราถือวา่ ENIAC เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การ ประมวลผลสารสนเทศเคร่ืองแรกของโลกดว้ย ซ่ึงการประมวลผลส่วนใหญ่ จะใชเ้ทคโนโลยี
ของหลอดสุญญากาศมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลความสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์
และการส่ือสารขอ้มูล เร่ิมตน้ปรากฏในปี 1947 เม่ือมีการคิดคน้ทรานซิสเตอร์ซ่ึงท าให้คอมพิวเตอร์
มีขนาดเล็กลงอีกทั้งราคาก็ถูกลง และในปี 1960 ซ่ึงเราถือไดว้า่เป็นยุคของคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ท่ี
สามารถสร้างแอพพลิเคชัน่ใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อใชรั้นบนคอมพิวเตอร์เช่นการประมวลผลขอ้มูล การ
ก าหนดเส้นทางของโทรศพัท ์ซ่ึงคอมพิวเตอร์ในยคุน้ีมีความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงบริษทั
ต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมจดัหาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลขอ้มูล และรันแอฟฟิเคชัน่    อ่ืน ๆ ของ
บริษทัให้มีการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให้การส่ือสารขอ้มูลมีความเจริญและ
พฒันายิง่ข้ีน 

ระบบการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์มีหลกัคิดอยา่งง่าย ๆ แต่มีความเช่ือถือได ้และ
ยงัคงใช้หลกัการดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนัน้ี เช่นการเขียนสารสนเทศลงบนเทปแม่เหล็ก แล้วเรา
สามารถท่ีจะน าเอาเทปแม่เหล็กไปตามท่ีต่าง ๆ ไดแ้ลว้น าไปใหอี้กเคร่ืองหน่ึงอ่านไดด้ว้ย และเม่ือมี
การคิดคน้แผงวงจรรวม (Integrated Circuit) เพื่อน ามาสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 

http://sln.fi.edu/franklin/inventor/bell.html
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Computer, PC) ในปี 1980 ท าให้คอมพิวเตอร์ถูกน ามาในบริษทั โรงเรียน บา้น และองค์กรอ่ืน ๆ 
อยา่งกวา้งขวาง เพราะคอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะจดัเก็บ คน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 
 
ภาพที ่3.5 คอมพิวเตอร์ ENIAC 
ท่ีมา  (The ENIAC Museum Online. 2548)  
 
2. ความหมายของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

จากประวติัของการส่ือสารขอ้มูล เราสามารถก าหนดความหมายของ การส่ือสารขอ้มูล 
หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูส่้งสาร (Sender)    กบัผูรั้บสาร (Receiver) โดย
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการส่งสามารถส่งถึงผูรั้บสาร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ส่วนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงการน าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเคร่ืองข้ึนไปมาเช่ือมต่อ
เป็นเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ และส่ือกลาง เพื่อท าให้คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายสามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัได ้
 
3. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.1 เครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local Area Network, LAN) 
เป็นการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัเขา้เป็นเครือข่าย เช่น 

ภายในหอ้งเดียวกนัหรือภายในอาคารเดียวกนั 
3.2 เครือข่ายวงกวา้ง (Wide Area Network, WAN) 
เป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย LAN จากหลาย ๆ แห่งเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน 

ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวา้ง อาจจะทัว่ทั้งประเทศและมีการเช่ือมโยงไปทัว่โลกท่ีเรียกว่า “ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต” 

http://sln.fi.edu/franklin/inventor/images/belllg.jpg
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4. องค์ประกอบพืน้ฐานของการส่ือสารข้อมูล 
องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบส่ือสารขอ้มูล ประกอบดว้ย  
4.1 ผูส่้ง-ผูรั้บ ข่าวสาร   

1) ผูส่้งสาร หรือ แหล่งก าเนิดข่าวสาร (Sender, Source)  ท าหนา้ท่ีในการเป็นผูส่้ง หรือ
เป็นแหล่งต้นก าเนิดของข้อมูลหรือข่าวสารท่ีต้องการจะส่ง ซ่ึงอาจจะเป็นสัญญาณต่าง ๆ เช่น 
สัญญาณภาพ  ขอ้มูล และเสียง เป็นตน้  

2) ผูรั้บข่าวสาร หรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร (Receiver, Target) ท าหนา้ท่ีในการรับ
ข่าวสารจากท่ีผูส่้งข่าวสาร หรือแหล่งก าเนิดข่าวสารส่งผา่น  

ในการรับส่งขอ้มูลจะมีอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีช่วยในการรับ-ส่งขอ้มูลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
2.1) Data Terminal Equipment (DTE) เป็นอุปกรณ์ท่ีอยูป่ลายทางของการส่ือสารเป็น

อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีผูส่้ง-ผูรั้บ เข้าใจได้ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ 

2.2) Data Communication Equipment (DCE) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการรับ-ส่ง
ขอ้มูลจาก DTE ส่งขอ้มูลออกไปตามส่ือกลาง (Medium) เช่น โมเด็ม เราทเ์ตอร์ แอกเซสพอยต์ เป็น
ตน้ 

4.2 โปรโตคอล (Protocol) และ ซอร์ฟแวร์ (Software) 
1) โปรโตคอล หมายถึง ข้อก าหนด ขั้นตอน หรือกฏระเบียบท่ีใช้ในการก าหนดการ

ส่ือสารขอ้มูล เพื่อให้ผูรั้บและผูส่้งสามารถส่ือสารกนัรู้เร่ือง เช่น ขนาดของขอ้มูล ความเร็วในการ
รับส่งขอ้มูล วธีิการเขา้รหสัขอ้มูล วธีิตรวจสอบขอ้ผดิพลาด เป็นตน้  

2) ซอฟทแ์วร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น โปรแกรมรับ-
ส่ง Email โปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer รวมถึงโปรแกรมประยุกตท่ี์ใชง้านบน
อุปกรณ์พกพา 

4.3 สาร (Message)  คือสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ท่ีส่งจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ  ซ่ึงในปัจจุบนัจะอยูใ่น
รูปของส่ือประสม (Multi Media) ท่ีอาจจะมีทั้งขอ้ความ ภาพ วิดีโอ เสียง เป็นตน้ ซ่ึงสารจะถูก
เขา้รหสั (encoding) เพื่อใหผู้ส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมาย 
การเขา้รหสัจึงหมายถึงการแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ ท่ีพร้อมจะส่งไปใน
ส่ือกลาง และเม่ือไปถึงฝ่ังรับแลว้ก็จะท าการ การถอดรหสั (decoding) หมายถึงการท่ีผูรั้บข่าวสาร
แปลงพลงังานจากส่ือกลางให้กลบัไปอยู่ในรูปข่าวสารท่ีส่งมาจากผูส่้งข่าวสาร โดยมีความเขา้ใน
หรือรหสัตรงกนั  ซ่ึงบางทีอาจจะเกิดสัญญาณรบกวน (noise) ซ่ึงจะท าให้สารท่ีส่งออกไปมีความ
ผดิพลาดได ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีวงจรกรอง (filter) กรองสัญญาณเพื่อใหก้ารส่ือสารมีคุณภาพดียิง่ข้ึน 
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4.4 ส่ือกลาง (Medium) หรือช่องสัญญาณ (Channel)  หมายถึง ส่ือกลางหรือตวักลางท่ีท า
หน้าท่ีส่งผ่านของขอ้มูลข่าวสารจากฝ่ังผูส่้งไปยงัผูรั้บซ่ึงอาจจะเป็นอากาศ สายน าสัญญาณต่าง ๆ 
เช่น สายทองแดง ไฟเบอร์ออฟติก คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนดาวเทียม หรือแมก้ระทัง่ของเหลว เช่น น ้ า 
น ้ามนั เป็นตน้  

 

 
 
ภาพที ่3.6 แบบจ าลองการส่ือสารขอ้มูล  
ท่ีมา (Shay 1995). 
 
5. ส่ือกลาง  

ส่ือกลาง (Media)ท่ีมีใช้อยูใ่นปัจจุบนัสามารถแบ่งออกได ้ 2 ประเภทคือ ส่ือกลางท่ีก าหนด
เส้นทางได ้(Guided Media) และส่ือกลางท่ีไม่สามารถก าหนดเส้นทางได ้(Unguided Media)  

5.1 ส่ือกลางท่ีก าหนดเส้นทางได ้(Guided Media) หรือ ระบบใชส้าย Wired System เป็นระบบ
ท่ีรวมส่ือกลางท่ีเป็นสายทั้งหมด ส่วนมากจะนิยมใชใ้นการเช่ือมต่อระยะใกล ้  ๆ ไปจนถึงระยะ
ทางไกล ๆ โดยทั้งรวมถึงระบบสายโทรศพัทแ์บบดั้งเดิม (POST , Plain Old Telephone Service) ซ่ึง
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารกนัโดยผา่นเครือข่ายโทรศพัทไ์ด ้ สายสัญญาณท่ีมีใช้งานอยูใ่น
ปัจจุบนัจะมีชนิดต่าง ๆ  ตามลกัษณะของเครือข่าย ความเร็ว และปริมาณของขอ้มูลท่ีตอ้งการรับ-ส่ง 
ดว้ย ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี เช่น 

1) สายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic Cable) สายใยแกว้น าแสง เป็นสายสัญญาณท่ีมีใยหรือ
พลาสติกอยูต่รงกลางของสาย และใชใ้ยแกว้อีกชนิดหน่ึงเป็นตวัหุ้ม (Cladding) แลว้หุ้มดว้ยฉนวน
เป็นชั้นนอกสุด ซ่ึงใยแกว้ชั้นนอกจะท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนกระจกท่ีสะทอ้นสัญญาณแสงให้สะทอ้น
ไปมาภายในใยแกว้ท่ีเป็นแกนกลาง  สายใยแกว้จะมีแบนดว์ธิท่ีกวา้งมาก ท าให้สามารถส่งขอ้มูลได้
ปริมาณมากไดด้ว้ยความเร็วสูง ยงัสามารถส่งขอ้มูลไดไ้กล โดยไม่มีรบกวนจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
เน่ืองจากใชแ้สงเป็นตวัน าสัญญาณ แต่ขอ้เสียคือติดตั้งและบ ารุงรักษายาก รวมทั้งมีราคาแพงท่ีสุด 
ในระบบเครือข่ายท่ีใชส้าย 
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ภาพที ่3.7 สายใยแกว้น าแสง 
ท่ีมา (ไทยแลนดอิ์นดสัตร้ีดอทคอม 2557). 
 

 
 
ภาพที ่3.8 การรับ – ส่งสัญญาณแสงในสายใยแกว้น าแสง 
ท่ีมา (วชิาการดอทคอม 2557). 
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ภาพที ่3.9 หวัเช่ือมต่อของสายใยแกว้น าแสง 
ท่ีมา (fiber-patchcords.com 2557). 
 

2) สายคู่ตีเกลียวแบบมีซิลด์และไม่มีซีลด์ (Shielded and Unshielded Twisted-Pair Cable, STP 
and UTP)  เป็นสายท่ีมีราคาถูกท่ีสุด ประกอบดว้ยสายทองแดงท่ีมีฉนวนหุ้มจ านวน 2 เส้น น ามาพนั
กนัเป็นเกลียว จ านวน 4 คู่ ท  าให้สามารถลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได ้โดยปกติแลว้
สายคู่ตีเกลียวท่ีนิยมใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัคือ สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีซีลด ์
(UTP) ซ่ึงจะใชร่้วมกบัหัวเช่ือมต่อแบบ RJ-45 ส่วนสายคู่ตีเกลียวแบบมีซิลด์ (STP) จะมีฉนวน
โลหะหุม้อยูภ่ายนอกอีกชั้นหน่ึง ท าใหส้ามารถป้องกนัสัญญาณรบกวนไดดี้ข้ึน  
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ภาพที ่3.10 สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีซีลด ์(UTP) 
ท่ีมา (grandease.com 2557). 
 

 
ภาพที ่3.11 สายคู่ตีเกลียวแบบมีซีลด ์(STP) 
ท่ีมา (sincables.com.ve 2557). 

 
ภาพที ่ 3.12 หวัเช่ือมต่อแบบ RJ-45 
ท่ีมา (en.ids-imaging.com 2557). 
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3) สายโคแอกเซียล (Coaxial Cable) หรือสายโคแอก เป็นสายลวดทองแดงท่ีอยูต่รงกลางหุ้มดว้ย
ฉนวน แลว้หุม้ดว้ยตวัน าเพื่อเป็นกราวนด์จากนั้นจึงหุ้มดว้ยฉนวนเป็นเปลือกนอกอีกชั้นหน่ึง สามารถส่ง
ขอ้มูลไดไ้กลกวา่สาย UTP และ STP แต่ราคาสูงกวา่ น ามาใชม้ากในสายสัญญาณของโทรทศัน์ ส่วนใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เร่ิมลดนอ้ยลงแลว้ ใชห้วัเช่ือมต่อแบบ BNC  
 

 
 
ภาพที ่3.13 สายโคแอก และหวัเช่ือมต่อ BNC 
ท่ีมา (cablewholesale.com 2557). 

 
 
ภาพที ่3.14 หวัเช่ือมต่อแบบ BNC 
ท่ีมา (th.element14.com 2557) 
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบการใชง้านสายเคเบิลชนิดต่างๆ 
รายละเอยีด UTP, STP COAXIAL FIBER 

ค่าใชจ่้าย ต ่า ปานกลาง สูง 
ระยะทาง 100 เมตร 500 เมตร 1,000 เมตร 
การติดตั้ง ง่าย ง่าย ยาก 
ความเร็ว ปานกลาง ปานกลาง สูง 
การรบกวนของคล่ืน
แม่เหล็ก 

รบกวน รบกวน ไม่มีผล 

การดกัสัญญาณ ท าได ้ ท าได ้ ท าไม่ได ้
 

5.2 ส่ือกลางท่ีไม่สามารถก าหนดเส้นทางได ้ (Unguided Media) หรือ ระบบใชส้าย Wireless 
System  เป็นระบบท่ีไม่ใชส้ายเป็นตวัน าขอ้มูล แต่จะใชอ้ากาศ หรือน ้ า น ้ ามนัเป็นตวัพาสัญญาณ
ขอ้มูลไป ดงันั้นเรา จึงไม่สามารถก าหนดเส้นทางใหไ้ด ้ดงัตวัอยา่งเช่น 

1) ระบบไมโครเวฟ  (Microwave System) เป็นระบบท่ีใชว้ิธีส่งสัญญาณท่ีมีความถ่ีสูงกวา่ 
คล่ืนวิทยุเป็นทอด ๆ จากสถานีหน่ึงไปยงัอีกสถานีหน่ึง  บางทีเราอาจจะเรียกสัญญาณของ
ไมโครเวฟ วา่ สัญญาณแบบเส้นสายตา (Line of sight) เน่ืองจากสัญญาณของไมโครเวฟท่ีส่งจาก
สถานีหน่ึงไปยงัสถานีหน่ึงจะไปไดไ้ม่ไกลกวา่เส้นขอบฟ้าของโลก เพราะสัญญาณของไมโครเวฟ 
จะเดินทางเป็นเส้นตรง ในการตั้งสถานีทวนสัญญาณนั้นส่วนใหญ่จะนิยมตั้งในพื้นท่ี สูง ๆ เช่น บน
ภูเขา ตึกสูง ๆ เพื่อช่วยใหส่้งสัญญาณไปไดไ้กลข้ึน  ซ่ึงสถานีหน่ึงจะครอบคลุมพื้นท่ีรับสัญญาณได้
ประมาณ 30-50 Km  เราจะนิยมการใชส้ัญญาณไมโครเวฟ ในพื้นท่ีท่ีการเดินสายไม่สะดวก เป็น
ระบบท่ีจดัวา่มีราคาถูก ติดตั้งไดง่้าย และมีอตัราการส่งขอ้มูลสูง แต่มีขอ้เสียคือ สัญญาณอาจถูก
รบกวนไดจ้ากอุณหภูมิ พายหุรือฝน 
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ภาพที ่3.15 ระบบไมโครเวฟ  (Microwave System) 
ท่ีมา (Shay 1995). 
 

2) ระบบดาวเทียม (Satellite System) เป็นระบบท่ีคลา้ยกบัระบบไมโครเวฟในส่วนของ
การใชห้ลกัการยิงสัญญาณจากแต่ละ สถานี ต่อกนัไปยงัจุดหมายท่ีตอ้งการ แต่สถานีจะลอยอยูบ่น
ฟ้าท่ีเรียกวา่ ดาวเทียม ซ่ึงถา้ดาวเทียมลอยอยูสู่งข้ึนไป 36000 กม. ก็ใชด้าวเทียมเพียง 3 ดวงเท่านั้นก็
จะครอบคลุมพื้นท่ีทัว่โลก โดยสถานีท่ีอยูก่ระจายบนพื้นโลกก็จะส่งสัญญาณข้ึนไปยงัดาวเทียมท่ี
ลอยอยู่เหนือพื้นท่ีของตนเองเรียกวา่ สัญญาณเช่ือมต่อขาข้ึน (Up-Link) และดาวเทียมจะท าการ
ตรวจสอบต าแหน่งของสถานีปลายทางหากอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีท่ีครอบคลุมอยู่ ก็จะท าการส่ง
สัญญาณข้ึนไปยงัสถานีปลายทางทนัทีเรียกว่า สัญญาณเช่ือมต่อขาลง (Down-Link) หากสถานี
ปลายทางอยู่นอกขอบเขตสัญญาณ ดาวเทียมจะส่งต่อไปยงัดาวเทียมดวงท่ีครอบคลุมสถานี
ปลายทางต่อไป เราน าสัญญาณทางดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในงาน  การส่งสัญญาณ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ สัญญาณโทรทศัน์ ภูมิศาสตร์ ทางทหารเป็นตน้ ซ่ึงขอ้เสียของดาวเทียมนอกจาก
จะถูกรบกวนจากสภาพอากาศ รวมทั้งต าแหน่งโคจรของดวงอาทิตยแ์ลว้ ยงัมี เวลาหน่วง (Delay 
Time) อีกดว้ย  เพราะตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางในขาข้ึนและขาลงมากนัน่เอง 

 

ภาพที ่3.16 ระบบดาวเทียม (Satellite System) 
ท่ีมา (Shay 1995). 



73 
 

 
 
ภาพที ่3.17 เปรียบเทียบระหวา่งระบบไมโครเวฟภาคพื้นดินกบัดาวเทียม 
ท่ีมา (geo-orbit.org 2557) 
 

3) ระบบอินฟราเรด (Infrared)  เป็นระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยีเช่นเดียวกบั Remote Control  
ของเคร่ืองรับโทรทศัน์ มีขอ้จ ากดัคือ ใช้ไดใ้นระยะทางใกล ้ๆ ไม่สามารถทะลุส่ิงกีดขวางได ้ใน
ปัจจุบนัมีการน ามาใช้เป็นระบบเครือข่ายระยะใกล ้ๆ อยูบ่า้ง เช่น พื้นท่ีในการเดินสายไม่สะดวก 
รวมทั้งใชใ้นการรับส่งระหวา่งเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์  

 
ภาพที ่3.18 พอร์ต IrDA ส าหรับการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ 
ท่ีมา (i-tec-europe.eu 2557) 

4) ระบบวิทยุ (Radio) จะใช้คล่ืนวิทยุในการส่งผ่านขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายอยา่งไร ก็ดีระบบน้ีจะมีปัญหากบัการขออนุญาติใชค้ล่ืนความถ่ี ระบบสเปคตรัมแถบกวา้ง 
(Spread Spectrum) เป็นระบบคล่ืนวิทยุท่ีถูกพฒันาโดยกองทพัสหรัฐเพื่อป้องกนัสัญญาณรบกวน
และการดกัสัญญาณ ในปัจจุบนัเทคโนโลยีน้ีไดถู้กพฒันาจนสามารถรับส่งไดด้ว้ยความเร็วสูงถึง 
300 Mbps ตามมาตรฐาน IEEE 802.11n และมีการใชง้านในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ท่ีเรียกว่า 
Wireless LAN (Local Area Network) 
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ภาพที ่3.19 Wireless LAN (Local Area Network) 
ท่ีมา (networkwire.org 2557) 
 
 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความถ่ีของสัญญาณวทิยุ 

ความถี่ ย่านความถี่ ตัวอย่างการใช้งาน 
VLF Very low frequency 3 KHz  - 30 KHz การส่ือสารใตน้ ้า 
LF Low frequency 30 KHz – 300 KHz สัญญาณน าร่องในการเดินเรือ 
MF Medium frequency 300 KHz – 3 MHz วทิย ุAM 
HF High frequency 3 MHz  -  30 MHz วทิยส่ืุอสาร 

VHF Very High frequency 30 MHz  -  300 
MHz 

สัญญาณโทรทศัน์, วทิย ุFM, วทิยสุายการบิน 

UHF Ultrahigh frequency 300 MHz  -  3 GHz สัญญาณโทรทศัน์, โทรศพัทมื์อถือ 
SHF Super high frequency 3 GHz  -  30 GHz สัญญาณไมโครเวฟภาคพื้นดินและผา่นดาวเทียม 

เรดาร์ 
EHF Extremely high 

frequency 
30 GHz  -  300 GHz สัญญาณไมโครเวฟผา่นดาวเทียม เรดาร์ 
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ระบบคล่ืนวิทยุ ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในระบบส่ือสารข้อมูลต่างๆ มากมาย เช่น ระบบ 
Wireless LAN และระบบ Bluetooth  

 
4.1  Wi-Fi (Wireless Fidelity) คือ องค์กรท่ีท าหน้าท่ีทดสอบผลิตภณัฑ์ประเภท 

Wireless LAN ภายใตม้าตรฐาน IEEE 802.11 วา่สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดโ้ดยไม่มี
ปัญหา หากอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านการทดสอบตามมาตรฐานก็จะให้ตรา Wi-Fi Certified เป็นการ
รับรอง 

 
 
ภาพที ่3.20 ตราสัญลกัษณ์ Wi-Fi 
ท่ีมา (dairycentervt.com 2557). 

 
4.2 Bluetooth คือ ระบบส่ือสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทางดว้ยคล่ืนวิทยุ

ระยะสั้น เพิ่มความสะดวกในการเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์โดยไม่ตอ้งใชส้ายสัญญาณ Bluetooth จะ
ใชส้ัญญาณวิทยุความถ่ีสูง 2.4 GHz โดยมีระยะท าการอยูท่ี่ 5 - 10 เมตร สามารถรับส่งไดท้ั้งขอ้มูล
ทัว่ไปและขอ้มูลเสียง โดยส่วนมากจะใช้เช่ือมต่อระหว่างโทรศพัท์มือถือกบัชุดหูฟัง (Smalltalk) 
เช่ือมต่อระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัแป้นพิมพห์รือเมาส์แบบไร้สาย เป็นตน้ ความเร็วในการรับ – ส่ง
ขอ้มูลจะอยูท่ี่ 1 Mbps จุดเด่นของ Bluetooth เม่ือเทียบกบัระบบ Wireless LAN คือ อุปกรณ์มีขนาด
เล็กกวา่ ติดตั้งใชง้านง่ายกวา่ และใชพ้ลงังานนอ้ยมาก 
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ภาพที ่3.21 การเช่ือมต่ออุปกรณ์โดยใช ้Bluetooth 
ท่ีมา (siamphone.com 2557). 
 

5) ระบบเซลลูลาร์ (Cellular) เป็นระบบของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารไร้สายเป็นหัวใจส าคญั มีการจดัสรรช่วงความถ่ีเฉพาะส าหรับระบบ และมีการประยุกตใ์ช้
ความถ่ีซ ้ าหลาย ๆ ชุด โดยจดัสรรลงบนพื้นท่ีให้บริการต่าง ๆ กนั ซ่ึงพื้นท่ีให้บริการดงักล่าวจะถูก
เรียกวา่ “เซลล ์(Cell)” โดยขนาดของเซลลน์ั้นจะข้ึนอยูก่บัปริมาณความหนาแน่นของผูใ้ชบ้ริการต่อ
พื้นท่ี คือ ถ้าเป็นบริเวณเมืองหลวงก็ต้องใช้เซลล์ท่ีมีขนาดเล็กหลาย ๆ เซลล์ เพื่อเพิ่มจ านวน
ช่องสัญญาณให้กบัระบบ ในขณะท่ีบริเวณต่างจงัหวดัอาจจะมีผูใ้ช้บริการน้อยกว่า การก าหนด
ขนาดของเซลล์ให้มีขนาดใหญ่จะมีความคุม้ค่าในการลงทุนมากกว่า คุณสมบติัท่ีส าคญัส าหรับ
ระบบเซลลูลาร์คือ “การโรมม่ิง (Roaming)” เม่ือมีการเคล่ือนท่ีของอุปกรณ์ขา้มจากเซลล์หน่ึงไปยงั
อีกเซลลห์น่ึง ระบบการส่ือสารก็ยงัคงสามารถท างานต่อไปได ้เพราะมีการโอนขอ้มูลการส่ือสารไป
ใหย้งัเซลลท่ี์อยูถ่ดัไป 
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ภาพที ่3.22 Cellular Network 
ท่ีมา (TELUS 2557).  

 
6. การส่ือสารข้อมูลบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่(Mobile Device) 
 เน่ืองจากเทคโนโลยขีองโทรศพัทมื์อถือไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีความตอ้งการ
รับ-ส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายของโทรศพัท์มือถือมากข้ึน จากท่ีเคยใช้ในการสนทนาด้วยเสียงเพียง
อย่างเดียว จึงท าให้เกิดการพฒันาระบบเครือข่ายให้สามารถส่ือสารขอ้มูลด้วยความเร็วสูงผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี โดยมีววิฒันาการในยคุต่าง ๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

6.1 WAP (Wireless Application Protocol) เป็นมาตรฐานการส่ือสารสากลของการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือ แต่ยงัคงจ ากดัดว้ยการแสดงผลท่ีมีขนาดเล็ก และความเร็วต ่า  



78 
 

 
 
ภาพที ่3.23 หนา้จอระบบ WAP ของโทรศพัทมื์อถือ 
ท่ีมา (mail2web.com 2557). 
 

6.2 GPRS (General Packet Radio Service) เป็นระบบการส่ือสารไร้สายท่ีสามารถรับ – ส่ง 
ขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps ลกัษณะการส่งขอ้มูลจะมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ ท่ีเรียกวา่ 
package และสามารถติดต่อไปยงัอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี
ระหว่างการใช้งาน GPRS ยงัสามารถรับโทรศพัท์พร้อมกันได้ด้วย และยงัมีการเช่ือมต่ออยู่
ตลอดเวลา (Always On) อย่างไรก็ตามการท างานของ GPRS เป็นการแบ่งช่องสัญญาณท่ีมี 8 
ช่องสัญญาณ (6 ช่องสัญญาณใชส้ าหรับขอ้มูลเสียง และ 2 ช่องสัญญาณส าหรับขอ้มูล) ซ่ึงถา้มีการ
ใช้งานในปริมาณมากๆ ในช่วงเวลาเดียวกนัย่อมท าให้การโอนขอ้มูลค่อนขา้งช้าลงอย่างชัดเจน 
(สิทธิพร ไชยพงษ,์ 2557) 

6.3 EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีระดบั G3 ท่ีถูก
ก าหนดโดย ITU (International Telecommunication Union) เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการ
รับส่งขอ้มูลความเร็วสูงผา่นทางระบบเครือข่ายไร้สาย โดยเฉพาะส าหรับระบบโทรศพัทมื์อถือใน
ระบบ GSM โดยเครือข่าย EDGE พฒันาบนมาตรฐานเดียวกบั GPRS แต่มีความเร็วสูงถึง 236 kbps 
แต่ทางทฤษฎีสามารถท าความเร็วไดถึ้ง 473.6 kbps (เร็วกวา่ GPRS 4 เท่า) (สิทธิพร ไชยพงษ,์ 2557) 

 
 



79 
 

7. ยุคของเทคโนโลยโีทรศัพท์เคลือ่นที ่ 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนท าให้โลกทุกวนัน้ีกลายเป็น
โลกไร้พรมแดน ซ่ึงทุกคนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายกมากกวา่เดิม โดยส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองง่ายคือเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้สาย ววิฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารไร้
สายใชต้วัอกัษรยอ่ G ซ่ึงยอ่มาจากค าวา่ Generation แปลวา่ยุคหรือช่วงสมยั โดยไดเ้ร่ิมมีการพฒันา
มาตั้งแต่ยคุ 1G มาจนถึง 4G ในปัจจุบนั ซ่ึงวมิลศิริ อุตจนัทร์ (2557) ไดอ้ธิบายถึงวิวฒันาการของยุค
ต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี 

7.1 ยุค 1G (1st Generation) เป็นยุคท่ีใชร้ะบบอนาล็อก คือการใชส้ัญญาณวิทยุในการส่งคล่ืน
เสียง โดยไม่รองรับการส่งผา่นขอ้มูลใด ๆ ทั้งส้ิน แมแ้ต่การรับ-ส่ง SMS (Short Message Service) 
ก็ยงัท าไม่ได ้ในยุคนั้นผูบ้ริโภคก็ยงัไม่มีความตอ้งการการใช้งานอ่ืน ๆ นอกจากเสียง (Voice) อยู่
แลว้ โดยปริมาณผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดัมาก ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูมี้รายได้
สูง 

 
 
ภาพที ่3.24 โทรศพัทใ์นยคุ 1 G 
ท่ีมา (University of Salford 2557). 

 
7.2 ยุค 2G (2nd Generation) เป็นยุคท่ีเปล่ียนจากการส่งคล่ืนวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นการ

เข้ารหัสดิจิตอลแทน โดยผูใ้ช้สามารถใช้งานทางด้านข้อมูลคือสามารถส่งขอ้ความ SMS ได้
นอกเหนือจากการโทรออก-รับสาย รวมทั้งยงัท าให้เกิดการบริการมากมาย เช่น การเปิดให้ดาวน์
โหลดเสียงเรียกสาย (Ringtone) ภาพพื้นหลงัหน้าจอ (Wallpaper) ต่อมาไดมี้การน าเทคโนโลย ี
GPRS มาใช ้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลให้มากข้ึน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง 
เช่น สามารถส่ง MMS (Multimedia Message Service) ได ้เสียงเรียกเขา้มีการเพิ่มเสียงเป็นแบบ 
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Polyphonic (เสียงดนตรีสังเคราะห์) และ True tone (เสียงเพลงเสมือนจริง) รวมทั้งมีการพฒันา
จอภาพให้มีสีสันสวยงามแทนจอเดิมท่ีเป็นแบบจอขาว-ด า ต่อมาไดมี้การพฒันาความเร็วในการส่ง
ขอ้มูลสูงข้ึน โดยใชเ้ทคโนโลยี EDGE ซ่ึงมีความเร็วมากกวา่ GPRS ประมาณ 3 เท่า ท าให้สามารถ
เขา้เวบ็ไซต ์เล่นอินเทอร์เน็ตได ้แต่ความเร็วยงัคงมีจ ากดั และไม่สามารถรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ได ้
โดยเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ถูกน ามาใช้ในระบบมาตรฐานคล่ืนความถ่ี GSM (Global 
System for Mobile Communication) 
 

 
 
ภาพ 3.25 โทรศพัทใ์นยคุ 2G  
ท่ีมา (siamphone.com 2557). 
 

7.3 ยคุ 3G (3rd Generation) มีความโดดเด่นในเร่ืองของความเร็วในการเช่ือมต่อและการรับ-ส่ง
ขอ้มูล โดยเนน้การเช่ือมต่อไร้สายดว้ยความเร็วสูง เพื่อรองรับการใชง้านกบัอุปกรณ์สมยัใหม่ท่ีช่วย
ให้สามารถใช้งานดา้นมลัติมีเดียไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถส่งขอ้มูลทั้งภาพและเสียงใน
ระบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ซ่ึงก่อให้เกิดการใช้งานท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาผ่าน
วิดีโอคอล (Video Call) หรือดูหนงั ฟังเพลง ผ่ายระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการ
บริการท่ีเรียกว่าโมไบล์แอพพลิเคชัน (Mobile Application) ด้วย ส าหรับประเทศไทยได้น า
เทคโนโลยี UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) มาใช ้ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ท่ี
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ถูกพฒันามาจากระบบคล่ืนความถ่ี GSM ท่ีมีเทคโนโลยีหลกัคือ W-CDMA ต่อมาไดถู้กพฒันาให้
เป็นเทคโนโลย ีHSPA+ ท่ีสามารถรับส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps 

7.4 ยุค 4G (4th Generation) ถือไดว้า่เป็นยุคปัจจุบนั โดยจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยี LTE (Long 
Term Evolution) ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ท่ีมีการ
พฒันาให ้LTE มีความเร็วมากกวา่ยคุ 3G ถึง 10 เท่า โดยมีความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลดิจิตอล
มลัติมีเดียสตรีมม่ิงท่ีมีความเร็วอยา่งนอ้ย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps  
 

 
 
ภาพที ่3.26 ตารางเปรียบเทียบความเร็วในการดาวน์โหลดขอ้มูลตั้งแต่ยคุ 2G จนถึงยคุ 4G  
ท่ีมา (siamphone.com 2557). 
 
8. สัญญาณรับส่งข้อมูล 

ในการส่ือสารขอ้มูล ชนิดของสัญญาณทางอิเล็คทรอนิกส์ ท่ีใชจ้ะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภทคือ 

8.1 สัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) เป็นสัญญาณแบบต่อเนืองท่ีทุก ๆ ค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ระดบัสัญญาณจะมีความหมาย ซ่ึงจะถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวน (Noise) ท าให้ความหมายของ
ขอ้มูลเสียหายไดง่้าย เช่นสัญญาณเสียงในโทรศพัท ์เป็นตน้ 

8.2 สัญญาณดิจิตอล (Digital) คือสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ 2 ค่า คือสัญญาณระดบัสูงสุดและ
ระดบัต ่าสุด ท าใหมี้ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือดีกวา่สัญญาณอนาล็อก เพราะมีการใชเ้พียง 2 
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ค่าเพื่อน ามาตีความหมายเป็น on/off หรือ 1/0 นัน่เอง ซ่ึงสัญญาณดิจิตอลน้ีใชใ้นระบบการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 

ในใช้สัญญาณทั้งสองแบบน้ีอาจจะใช้ร่วมกนัก็ไดแ้ต่ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณ
ก่อนโดยท่ีการแปลงสัญญาณ ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก เรียกว่า Modulation และการแปลง
สัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลเรียกวา่ Demodulation เช่น MODEM (Modulation DEModulation) 
 

 
 
ภาพที ่3.27 สัญญาณดิจิตอลและสัญญาณอนาล็อก  
ท่ีมา (Shay 1995). 
 

 
 
ภาพที ่3.28 สัญญาณทีวีแบบดิจิตอลเปรียบเทียบกบัสัญญาณทีวแีบบอนาล็อก 
ท่ีมา (it24hrs.com 2557). 
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9. วธีิการส่งข่าวสารโดยผ่านตัวกลาง 

วธีิการส่งข่าวสารโดยผา่นตวักลาง แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

9.1 การส่ือสารแบบทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way communication หรือ Simplex) ในการ
ส่งขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยช่องสัญญาณเพียงช่องเดียวจากตน้ทางไปยงัปลายทางอีกดา้นหน่ึงท่ี
เป็นผูรั้บ การส่งแบบน้ีจะเป็นลกัษณะขอ้มูลถูกส่งไปทางเดียว เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ
ต่างๆ การแพร่ภาพทางโทรทศัน์ การส่งน ้ าตามท่อ หรือการจราจรระบบทางเดียว ลกัษณะการ
ส่ือสารดงัแสดงในภาพท่ี 3.29 
 
 

 
ภาพที ่3.29 แสดงระบบการส่ือสารแบบ Simplex 
 

9.2 การส่ือสารแบบทางใดทางหน่ึง หรือแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Either-way communication หรือ 

Half duplex) การส่งขอ้มูลแบบน้ีอุปกรณ์ปลายทางทั้งสองดา้นสามารถส่งหรือรับขอ้มูลได ้แต่จะมี

ช่องส่งสัญญาณเพียงช่องเดียว ในการส่งขอ้มูลตอ้งมีการสลบักนัส่ง จะส่งในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

เช่น วทิยส่ืุอสาร เป็นตน้ ลกัษณะการส่ือสารดงัแสดงในภาพท่ี 3.30 

 
 
 
 
 
ภาพที ่3.30  แสดงระบบการส่ือสารแบบ Half duplex 

 
9.3 การส่ือสารแบบสองทางหรือฟูลดูเพล็กซ์ (Both-Way communication หรือ Full duplex) 

การส่งขอ้มูลแบบน้ีจะมีช่องสัญญาณ 2 ช่อง และอุปกรณ์ปลายทางสามารถส่งและรับขอ้มูลได้
พร้อม ๆ กนั การส่งขอ้มูลจะสามารถส่งส่งไดท้ั้งสองทิศทางพร้อมกนั เช่น ระบบการจราจร 2 ทาง 
ระบบโทรศพัทท์ัว่ไป เป็นตน้ ลกัษณะการส่ือสารดงัแสดงในภาพท่ี 3.31 

 
 

ผูส่้ง ผูรั้บ 

ผูส่้ง ผูรั้บ 

ผูรั้บ ผูส่้ง 
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ภาพที ่3.31 แสดงระบบการส่ือสารแบบ Full duplex 
 

10. อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูล 
10.1 MODEM (MOdulation And DEModulation) ท าหนา้ท่ีในการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็น

อนาลอก และแปลงสัญญาอนาลอกเป็นดิจิตอล นิยมน ามาติดตั้งกบัคอมพิวเตอร์เพื่อเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากบา้นผา่นสายสัญญาณโทรศพัทมี์อยู ่ 2 ประเภทคือ โมเด็มแบบภายในซ่ึง
ติดตั้งอยูบ่นเมนบอร์ด กบั โมเด็มแบบภายนอก มีหน่วยวดัความเร็ว เป็น Kbps (กิโลบิตต่อวินาที) 
เช่น 56.6 Kbps  

 

 
 
ภาพที ่3.32 โมเด็มแบบภายใน 
 

 
 
ภาพที ่3.33 โมเด็มแบบภายนอก 

ผูส่้ง ผูรั้บ 

ผูรั้บ ผูส่้ง 
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        10.2 Network Interface Card (NIC) หรือ LAN Card เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจะติดตั้งอยู่ในช่องเสียบบนเมนบอร์ด (SLOT) ส่วน
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะถูกติดตั้งไวบ้นแผงวงจรหลกั (Mainboard) มีความเร็วตั้งแต่ 10, 100 และ 
1000 Mbps  

 

                        
 
ภาพที ่3.34 ก. NIC ส าหรับ Fiber Optic 

 
 

  
 
ภาพที ่3.35 NIC ส าหรับ UTP, Coaxial 

 

 
 
ภาพที ่ 3.36 NIC แบบไร้สาย 
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10.3 ฮบั (Hub) ท าหนา้ท่ีกระจายสัญญาณขอ้มูลในเครือข่าย มีราคาถูก นิยมใชใ้นระบบ LAN มี
ทั้งแบบใชส้ายและไร้สาย แบบไร้สายเรียกวา่ “Access Point” มีอยู ่2 ประเภทคือ 

1) Passive Hub เป็น ฮบัท่ีไม่มีการขยายสัญญาณใด ๆ ท่ีส่งผา่นมา มีราคาถูกและไม่
จ  าเป็นตอ้งใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าให ้ซ่ึงปัจจุบนัไม่นิยมใชแ้ลว้ 

2) Active Hub เป็นฮบัท่ีมีเคร่ืองทวนสัญญาณ (Repeater) ในตวั ท าให้สามารถขยาย
สัญญาณขอ้มูลส่งไปไดไ้กลข้ึน ท าให้ตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าอยูต่ลอดเวลา จึงนิยมน ามาใชง้านใน
ปัจจุบนั 

     
 
ภาพที ่3.37  ฮบั และ Access Point 

 
10.4 สวิตซ์ (Switch) นิยมใช้ในระบบเครือข่ายแลนแบบ Ethernet เพื่อเช่ือมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครือข่ายเขา้ดว้ยกนั สวิตซ์จะลดการจราจรระหวา่งครือข่ายท่ีไม่จ  าเป็นลงได ้
ท าให้เครือข่ายท างานไดเ้ร็วข้ึนกล่าวจะไม่กระจายขอ้มูลไปทัว่เครือข่ายเหมือนกบั Hub แต่จะ
กระจายตามเส้นทางท่ีเราก าหนดไวใ้ห ้

 

 
 
ภาพที ่3.38 สวติซ์ 
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10.5 เราเตอร์ (Router) ท าหนา้ท่ีในการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใชโ้ปรโตคอลต่างกนั 
และสามารถท าการกรอง ขอ้มูลท่ีเราก าหนดไวใ้ห้สามารถผา่นได ้ท าให้ช่วยลดปัญหาการจราจรท่ี
คบัคัง่ของขอ้มูลและเพิ่มความปลอดภยัของเครือข่าย และยงัสามารถหาเส้นทางท่ีเหมาะสมในการ
รับส่งขอ้มูลใหโ้ดยอตัโนมติัดว้ยซ่ึงเราเตอร์อาจเป็นไดท้ั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ 

 

 
 
ภาพที ่3.39 เราเตอร์ 

 
11. การประยุกต์ใช้งาน 

11.1 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
1) บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือเวบ็บอร์ด เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร รวมถึงการ

แสดงความคิดเห็นผา่นกระดานข่าว ท าใหส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลก 
2) จดหมาย และจดหมายเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น

การส่งข่าวสารโดยระบุตวัผูรั้บ เช่นเดียวกบัการส่งจดหมาย  ผูรั้บจะไดรั้บอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเป็น
การส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่

3) การประชุมระยะไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูใ้ชจ้ะสามารถประชุมกนัไดต้ั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป ผา่นระบบเครือข่าย โดยไม่ตอ้งเดินทางมาประชุมในสถานท่ีเดียวกนั สามารถท่ีจะรับฟัง 
สนทนา ซักถาม ตอบค าถาม แสดงชาร์ท หรือรูปภาพ สามารถท่ีจะกระจายไปยงัผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ได ้จึงช่วยในการประหยดัเวลาของผูร่้วมประชุมแต่ละคนดว้ย 
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ภาพที ่3.40 เทเลพรีเซนต ์ห้องประชุมเสมือนจริง 
ท่ีมา (bangkokbiznews.com 2557). 
 

4) การสนทนาออนไลน์ การพูดคุยโตต้อบกนัในเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกนั โดยการ
พิมพข์อ้ความผา่นทางคียบ์อร์ด หรือการส่ือสารผา่นทางวดีิโอคอล 

11.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
เป็นบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ห้บริการสามารถบริการสารสนเทศ ท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ี
ตอ้งการของผูใ้ช้ ผ่านทางระบบเครือข่าย ซ่ึงผูใ้ช้จะสามารถเรียกดูสารสนเทศเหล่านั้นไดท้นัที 
ตลอด 24 ชัว่โมง เช่นการใชเ้วบ็บราวเซอร์สืบคน้หาขอ้มูล 

 
11.3 ดา้นธุรกิจและการเงิน 

1) การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้องค์กรทางธุรกิจ
ต่างๆ สามารถแลกเปล่ียนเอกสารท่ีเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ เช่น ใบสั่งซ้ือสินคา้ ใบเสนอ
ราคา ใบก ากบัสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี หรืออ่ืนๆ ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางเงินกับธนาคาร พบได้ใน
ชีวิตประจ าวนั ตวัอย่างในปัจจุบนัก็คือการฝาก ถอนเงินผ่าน ATM รวมทั้งระบบการโอนเงิน
ระหวา่งบญัชี 

3) การสั่งซ้ือสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  
 
 



89 
 

11.4 ดา้นการศึกษา 
ระบบเครือข่าย มีส่วนช่วยดา้นการศึกษาอยา่งมาก เช่น การเรียนการสอนผา่นอินเทอร์

เน็ท เป็นการน าเอาส่ือการเรียนการสอนผา่นเทคโนโลยี มาช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน ท าให้
เกิดการเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูล และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ี และ
ทุกเวลา 

 
11.5 ดา้นการแพทย ์

1) ดา้นการลงทะเบียนรับการบริการของผูป่้วย ตั้งแต่การท าบตัร บนัทึกอาการ แฟ้มเวช
ระเบียน สั่งจ่ายยา นดัหมายเพื่อติดตามอาการ  

2) การสนบัสนุนการรักษาพยาบาล โดยการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถสร้างเครือข่ายขอ้มูลทางการแพทย ์แลกเปล่ียนและคน้หาขอ้มูลของ
ผูป่้วย 

3) ระบบแพทยท์างไกลสามารถใหค้ าปรึกษาทางไกลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ช่วยให้แพทย์
สามารถเห็นหน้า หรือท่าทางของผูป่้วยได้ ช่วยในการส่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร หรือภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของแพทย ์
 

 
 
ภาพที ่3.41 ระบบแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
ท่ีมา (yalemedlaw.com 2557). 
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12. สรุป 
การส่ือสารขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ตั้งแต่มนุษยเ์ราสามารถท าการส่ือสารกนั

ได ้โดยในยุคแรกใช้การ เขียนขอ้ความลงบนพื้นผิววตัถุต่างๆ และใช้การส่งสัญญาณบนพื้นฐาน
ของการไดย้ินเสียงและการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่ หากการส่ือสารเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมนุษย์
เราสามารถส่งสารสนเทศโดยการใชส้ัญญาณไฟฟ้าผา่นสายทองแดง ซ่ึงถือวา่เป็นคร้ังแรกท่ีมนุษย์
สามารถส่งสารสนเทศโดยท่ีไม่สามารถมองเห็นสารสนเทศท่ีส่งออกไปดว้ยตาเปล่าได ้และมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ังเม่ือมีการคิดคน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลก โดยปัจจุบนั
คอมพิวเตอร์ถูกน ามาในบริษทั โรงเรียน บา้น และองค์กรอ่ืน ๆ อย่างกวา้งขวาง และท าให้การ
ส่ือสารขอ้มูลมีความเจริญและพฒันายิง่ข้ีน 

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบส่ือสารข้อมูลประกอบด้วย ผู ้ส่ง-ผู ้รับ ข่าวสาร 
โปรโตคอล (Protocol) และ ซอร์ฟแวร์ (Software)  สาร (Message)  และ ส่ือกลาง (Medium) หรือ
ช่องสัญญาณ (Channel)  ท่ีมีทั้งส่ือกลางท่ีก าหนดเส้นทางได ้เป็นระบบท่ีรวมส่ือกลางท่ีเป็นสาย
ทั้งหมด หรือส่ือกลางท่ีไม่สามารถก าหนดเส้นทางได ้เป็นระบบท่ีไม่ใช้สายเป็นตวัน าขอ้มูลท่ีซ่ึง
เป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมมากในการส่ือสารปัจจุบนั นอกเหนือจากการส่ือสารขอ้มูลขา้งตน้ อีก
ทั้ งเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ความต้องการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่ายของโทรศพัท์มือถือมากข้ึน เกิดการพฒันาระบบเครือข่ายให้สามารถส่ือสารขอ้มูลดว้ย
ความเร็วสูงผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

สัญญาณรับส่งขอ้มูลของการส่ือสารมี 2 รูปแบบคือ สัญญาณแบบอนาล็อก ซ่ึงเป็น
สัญญาณแบบต่อเน่ือง และสัญญาณดิจิตอล เป็นสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ 2 ค่าท่ีให้ความชดัเจนใน
การส่ือสารสูง ส่งผา่นข่าวสารผา่นตวักลางต่างๆ  ทั้งการส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์ แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ 
หรือฟูลดูเพล็กซ์ และมีการน าการส่ือสารมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. จงบอกองคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล 
2. จงอธิบายความส าคญัของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการเลือกส่ือกลางของการส่ือสารคืออะไร 
4. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งสัญญาณดิจิตอลกบัสัญญาณอนาลอก 
5. การเลือกใชเ้ครือข่ายไร้สายในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมากเพราะเหตุใด 
6. ยคุของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีก่ียคุ และแต่ละยคุมีความสามารถอยา่งไร 
7. การเช่ือมต่อเครือข่าย 2 เครือข่าย ภายในโรงเรียนเดียวกนั หรือภายในหอพกัเป็นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ประเภทใด 
8. การเช่ือมโยงสัญญาณอินเตอร์เนตตามบา้นในปัจจุบนั ใชอุ้ปกรณ์ประเภทบา้งและมีหนา้ท่ี

อยา่งไร 
9. จงบอกการประยกุตใ์ชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากในบทเรียนมาอีก 3 ขอ้ 
10. นกัศึกษาคาดวา่แนวโนม้ของเทคโนโลยกีารส่ือสาร และเครือข่ายในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2. ประวติัของอินเทอร์เน็ต 
3. ช่ือโดเมน (DNS : Domain Name System)  
4. รูปแบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
5. บริการและโปรแกรมประยกุตใ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
6. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
7. เบราเซอร์ (Browser) 
8. สังคมออนไลน์ (Social network) 
9. เกมออนไลน์ 
10. ผลกระทบจากการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
11. สรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. ผูเ้รียนมีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. ผูเ้รียนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
4. ผูเ้รียนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผูศึ้กษาสามารถบอกความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้
2. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงประวติัของอินเทอร์เน็ตได ้
3. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงช่ือโดเมน(DNS : Domain Name System)ได ้
4. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงรูปแบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
5. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงบริการและโปรแกรมประยกุตใ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
6. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได ้
7. ผูศึ้กษาสามารถบอกความหมายของเบราเซอร์ (Browser) ได ้



8. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงสังคมออนไลน์ (Social network) ได ้
9. ผูศึ้กษาสามารถบอกความหมายของเกมออนไลน์ได ้
10. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตามหวัขอ้ท่ี 1- 11 
2. ฟังค าบรรยายตามหวัขอ้ท่ี 1- 11 
3. คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ี 1- 11 
4. ซกัถามนกัศึกษา 
5. ใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. สไลด ์เน้ือหาบทท่ี 4 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจในการฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
ซกัถามและการอภิปราย 

2. จากการตอบค าถามทา้ยบท 



 
 

บทที ่4 
การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

 
         สารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ท่ีไดรั้บในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไม่ได้มาจาก   
ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละหรือส่ือวิทยุเพียงอย่างเดียว เราสามารถรับสารสนเทศเหล่านั้นได้
โดยตรงจากบริการอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงในการรับฟัง
ขอ้มูลข่าวสารนานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกดว้ยการบริการท่ีทนัสมยัและ     ฉบัไวท าให้การบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก และกลายมาเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก  การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์หลากหลายระบบเขา้ดว้ยกนั ท าให้สามารถติดต่อส่ือสาร 
แลกเปล่ียนขอ้มูลถึงกนัไดไ้ม่จ  ากดั  อีกทั้งยงัสามารถใช้บริการอ่ืนๆ ไดห้ลากหลาย บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่นบริการเวิลด์ไวด์เวบ็ (www : World Wide Web)  บริการเอฟทีพี (FTP : File 
Transfer Protocol)  บริการแชท (Chat)  บริการอีเมล ์(E-Mail)  เป็นตน้ 
 
1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัและไม่มีศูนยก์ลาง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) 
ค าเต็มของอินเทอร์เน็ต คือ อินเทอร์เน็ตเวิร์คก้ิง (Inter-networking) ซ่ึงมาจากค าสองค าคือ 
International และ Networking ปัจจุบนันิยมเรียกสั้นๆ วา่ อินเทอร์เน็ต 
 การใชง้านอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเคล่ือนยา้ยข่าวสารขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง
ได ้โดยไม่จ  ากดัระยะทาง สามารถส่งขอ้มูลได ้ หลายรูปแบบ ทั้งขอ้ความตวัหนงัสือ ภาพ และเสียง 
โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมต่อเครือข่าย 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ภาพจ าลองการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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 อินเทอร์เน็ตนับเป็นระบบเครือข่ายท่ีใหญ่มาก มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายล้านเคร่ือง   
ทัว่โลกเช่ือมต่อกบัระบบ ท าให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เดินทาง โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบา้นหน่ึงหลงัท่ีทุกคนในบา้นสามารถพูดคุยกนัได้ตลอด     
24 ชัว่โมง ประหยดัทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบนัอยา่งยิง่ 
 
2. ประวตัิของอนิเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตก าเนิดข้ึนคร้ังแรกในโลก ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา   เม่ือ พ.ศ. 2512 ซ่ึงเป็น
ช่วงสงครามจิตวิทยาของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกาช่ือว่า ย.ู
เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท ์(U.S.Defence Department) เป็นผูท่ี้คิดคน้ระบบข้ึนมา มีวตัถุประสงค ์คือ 
เพื่อให้มีระบบเครือข่ายท่ีไม่มีวนัตายซ่ึงระบบดังกล่าวจะใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของคล่ืน
ไมโครเวฟ ฝ่ายวิจยัขององค์กรจึงไดจ้ดัตั้งระบบเครือข่ายข้ึนมา เรียกวา่ ARPAnet ยอ่มาจากค าว่า 
Advance Research Project Agency net ซ่ึงก็ประสบความส าเร็จและไดใ้ชป้ระโยชน์ในเร่ืองเดียวคือ
เร่ืองการสงคราม 
 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลง ได้มีการน าเอาเครือข่าย ARPAnet ไปติดตั้ งใช้ใน
หน่วยงานองคก์รรัฐบาล และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ประโยชน์
เป็นอยา่งมากในดา้นการศึกษา ต่อมาเครือข่าย ARPAnet ไดแ้พร่ขยายตวัออกไปสู่ประเทศต่างๆ ทัว่
โลกช่ือของเครือข่ายจึงไดเ้ปล่ียนมาเป็น อินเทอร์เน็ต (Internet) และใชป้ระโยชน์เป็นอย่างมากใน
ดา้นธุรกิจ 
 ปี พ.ศ. 2523 คนทัว่ไปเร่ิมสนใจอินเทอร์เน็ตมากข้ึน มีการน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิง
พาณิชย ์มีการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต บริษทั หา้งร้านต่างๆ ก็เขา้ร่วมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
 ในประเทศไทย การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2535 โดยมีจุดเช่ือมต่อ 2 แห่ง 
คือ จากศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 NECTEC เป็นหน่วยงานของราชการท่ีได้รับมอบหมายให้จัดระบบเครือข่ายท่ี      
เช่ือมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลยัต่างๆ และหน่วยงานของรัฐเขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นระบบเครือข่ายส าหรับการศึกษาและวิจยั ในปัจจุบนัไดมี้หน่วยงานทั้งของราชการและเอกชน 
รวมไปถึงโรงเรียนและมหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งโครงการอินเทอร์เน็ตข้ึนในปี พ.ศ.2535 โดยสมาชิก  ไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ส่วนสมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดส้ังกดัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตอ้งเสียค่า
สมคัรใชง้านเป็นรายปี 
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3. ช่ือโดเมน (DNS : Domain Name System) 
DNS เป็นระบบท่ีใช้เก็บข้อมูลของช่ือโดเมน ซ่ึงใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่าง

อินเทอร์เน็ต โดยขอ้มูลท่ีเก็บมีหลายอยา่ง แต่ส่ิงส าคญัคือความสัมพนัธ์ระหวา่งช่ือโดเมนนั้นๆ กบั
หมายเลขไอพีท่ีใช้งานอยู่ ค  าว่า DNS สามารถแทนความหมายไดท้ั้ง Domain Name Service 
(บริการช่ือโดเมน) และ Domain Name Server (เคร่ืองบริการช่ือโดเมน) อีกดว้ย 

ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะมีหมายเลขประจ าเคร่ือง  (IP Address) 
ซ่ึงก าหนดเรียกตวัเลขระบุต าแหน่ง  เช่น  202.44.202.22 , 201.44.202.3 หรือ 203.147.7.200 เป็น
ตน้  แต่ระบบหมายเลขมีขอ้บกพร่องคือจ ายากและไม่ไดส่ื้อความหมายให้ผูใ้ช้งานทัว่ไปทราบ 
ดงันั้น  จึงมีผูคิ้ดระบบตั้งช่ือให้ง่ายข้ึน  เรียกว่า  ระบบช่ือของเคร่ือง (Domain Name System : 
DNS ) โดย DNS จะเปล่ียน  ตวัเลข IP Address  ใหเ้ป็นค าท่ีอ่านแลว้เขา้ใจและจ าไดง่้าย  เช่น 
  จาก IP Address  208.117.236.69  เป็น DNS คือwww.youtube.com  
  จาก IP Address  216.239.61.104  เป็น DNS คือ www.google.co.th  
  จาก IP Address  58.147.100.24  เป็น DNS คือ www.mthai.com 
  จาก IP Address  61.19.224.17  เป็น DNS คือ www.moc.go.th 
  จาก IP Address  207.46.19.254  เป็น DNS คือ www.microsoft.com 
 
 การก าหนด  DNS  เรียงล าดบัความส าคญัของช่ือจากขวาไปซา้ย  โดยมีจุดคัน่  เช่น                

sony.com 
  
               ยอ่มาจาก  Commercial  ใชใ้นธุรกิจ 
      ช่ือเจา้ของหน่วยงาน  คือบริษทัโซน่ี 

 
 nectec.or.th 

 
                     ยอ่มาจาก  Thailand  (ช่ือประเทศ) 
               ยอ่มาจาก Oraganization  (หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ) 
         ช่ือหน่วยงาน  NECTEC  เจา้ของหรือตน้สังกดั 
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  การก าหนดกลุ่มโดเมน (Domain Group) มีหลกัการดงัน้ี 
  1) หากช่ือทางขวาสุดมี 3 ตวัอกัษร ให้เขา้ใจวา่มีการจดช่ือโดเมนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยจะบอกลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร  คือ 

com  หมายถึง  Commercial  ใชใ้นธุรกิจ บริษทั หา้งร้าน 
 edu   หมายถึง  Education  ใชใ้นสถาบนัการศึกษา 
 gov   หมายถึง  Government  ใชใ้นหน่วยงานราชการ 
 net    หมายถึง  Network  ใชใ้นหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่าย 

  2) หากช่ือทางขวาสุดมี 2 ตวัอกัษร จะบอกช่ือยอ่ของประเทศ  เช่น  
th =  ประเทศไทย  (Thailand) 
au = ประเทศออสเตรเลีย  (Australia) 
ca = ประเทศแคนาดา  (Canada) 
uk = ประเทศองักฤษ  (United  Kingdom) 

 ช่ือถดัมาจะลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร แบ่งออก  5  กลุ่ม  คือ   
ac    หมายถึง   Academic สถาบนัการศึกษา  
co    หมายถึง  Commercial  ภาคองคก์ร  ภาคเอกชน   
go    หมายถึง  Government หน่วยงานราชการ 
or    หมายถึง  Organization องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร   
in    หมายถึง  Individual หน่วยงานนิติบุคคล 
 

4. รูปแบบการเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 
 การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศนั้ นมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับ
เทคโนโลยีพื้นฐานของประเทศนั้นๆ การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามบา้นเรือนในประเทศไทยอาศยั
ระบบส่ือสารผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก                 
จึงจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีเป็นอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น  ดงัต่อไปน้ี 

 
1) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Computer) 

  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นมากอย่างยิ่งส าหรับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ผูใ้ช้จะตอ้งมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับต่อเช่ือมกบัอินเทอร์เน็ต การเลือกคอมพิวเตอร์มาใชง้านอินเทอร์เน็ตนั้น  
สามารถเลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดทุ้กยี่ห้อทุกรุ่นทุกระบบไม่วา่จะเป็นเคร่ือง  IBM  PC  หรือ
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เคร่ืองยี่ห้ออ่ืนๆ  จะรวมทั้ง  Macintosh    หรือ Notebook Computer และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิด 
มือถือ  ส าหรับคอมพิวเตอร์ท่ีใชค้วรเป็นซีพียรุู่น  80486  ข้ึนไป  
 
 
 
  
  เคร่ือง Macintosh เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยีห่้ออ่ืนๆ 
 
 
 
 
  เคร่ือง IBM PC           เคร่ือง Notebook 
 
ภาพที ่4.2 แสดงรูปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

 
ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมต่อกบัอินเทอร์เน็ตกวา่  80 % เป็นเคร่ืองส่วนบุคคล โดยตอ้งมี

หน่วยความจ า RAM ตั้งแต่ 128 MB ข้ึนไป แต่ถา้ตอ้งการใชง้านแบบกราฟิก ควรใชห้น่วยความจ า 
RAM ขนาด 1GB ข้ึนไปหรือมากกว่าได้เท่าไรยิ่งดี ระบบปฏิบติัการควรใช้ระบบปฏิบติัการ 
Windows ’95 ข้ึนไป 

 
2) โมเด็ม (Modem) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์(สัญญาณดิจิตอล) ให้เป็นสัญญาณโทรศพัท ์

(สัญญาณอนาล็อก)ในกรณีท าหน้าท่ีส่งขอ้มูล และแปลงสัญญาณโทรศพัท์(สัญญาณอนาล็อก)     
ใหเ้ป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์(สัญญาณดิจิตอล) ในกรณีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูล โมเด็มท่ีเหมาะสมกบัการ          
ใชง้านอินเทอร์เน็ตควรใชโ้มเด็มท่ีมีความเร็วตั้งแต่ 28.8  Kbps หรือ 33.6 Kbps  ส่วนถา้จะให้
ท างานไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพสูงควรใชโ้มเด็ม  56 Kbps  ซ่ึงก็จะมีราคาสูงกวา่ 
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ภาพที ่4.3 แสดงรูปโมเด็ม 
 

การรับส่งขอ้มูลผา่นทางโมเด็มในขณะท่ีโมเด็มก าลงัท างานเช่ือมต่อ (Connect)  อยูก่บั
ระบบอินเทอร์เน็ต  จะเรียกว่า  ออนไลน์ (Online)  แต่ถา้ยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อ  หรือหยุดการติดต่อ
มกัจะเรียกวา่  ออฟไลน์ (Offline) 

 
3) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) 
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตตอ้งมีหมายเลขโทรศพัทอ์ยา่งนอ้ย 1 หมายเลข  อาจจะเป็นหมายเลข

โทรศพัท์บา้นท่ีใชอ้ยูก่็ได ้ ถา้เป็นองคก์รธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ๆ หรือตามสถาบนัการศึกษาอาจจะมี
หมายเลขโทรศพัท์หลายหมายเลข จะใชคู้่สายร่วมกนัก็ไดแ้ต่การเช่ือมต่ออาจจะท างานไม่สะดวก  
เพราะมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก ถา้จะใหดี้ควรใชส้ายตรงจะดีกวา่ 

 

ภาพที ่4.4 แสดงรูปจ าลองการเช่ือมต่อผา่นโทรศพัท ์

 
  การใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นสายโทรศพัทมี์ลกัษณะเหมือนการท่ีเราโทรศพัทอ์อกไปยงัท่ีต่างๆ 
เพียงแต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ใช่เสียงตามสายหากแต่เป็น ขอ้มูลตวัอกัษร  ขอ้มูลภาพและอ่ืนๆ  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเช่นเดียวกบัค่าโทรศพัทบ์า้น 
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4) ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) 
เม่ือเราไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมแลว้  ขั้นตอนต่อไปก็คือ  การติดต่อขอใชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตกบัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) หรือเรียกสั้นๆ วา่ ISP ใน
ประเทศไทยมีผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตหลายแห่งทั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ของสถาบนัการศึกษา รวมทั้ง
บริษทัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.5 แสดงตวัอยา่งเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 

ISP เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเสมือนตัวแทนของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ถ้าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตตอ้งการข้อมูลเร่ืองใดก็สามารถ
ติดต่อผา่น ISP ไดทุ้กเวลาตลอด  24  ชัว่โมง การเลือก  ISP จะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
ใช้งานเป็นหลกั อีกทั้งค่าบริการก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงถึงโดยตอ้งดูว่า  ISP  นั้นๆ มี
สายสัญญาณหลกัท่ีเร็วหรือมีประสิทธิภาพสูงมากน้อยเพียงใด  หรือมีสมาชิกมากนอ้ยขนาดไหน  
เพราะจะมีผลต่อความรวดเร็วในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  กล่าวคือถา้สายสัญญาณหลกัมีความเร็วต ่า การ
บริการจะช้าตามไปดว้ย  หรือสายสัญญาณหลกัมีความเร็วสูง  แต่สมาชิกมีมากก็ท าให้การรับส่ง
ขอ้มูลชา้ไดเ้ช่นกนั  นอกจากน้ียงัตอ้งดูวา่  ISP  นั้นมีพนกังานใหบ้ริการปรึกษาปัญหาทางโทรศพัท์
เพียงพอหรือไม่ แลว้จึงตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิกกบั  ISP  นั้นๆ  
 
 
 
 



104 
 

 วธีิการสมัครสมาชิก 
เราสามารถโทรศพัทติ์ดต่อไปยงั  ISP  นั้นๆ โดยสามารถเลือกรับบริการได ้ 2  วธีิ  ดงัน้ี 

1)  ซ้ือชุดอินเทอร์เน็ตส าเร็จรูป  หาซ้ือไดต้ามร้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
2)  สมคัรเป็นสมาชิกรายเดือน ซ่ึงตอ้งติดต่อเขา้ไปยงั  ISP  โดยตรง 

 โดยแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดแตกต่างกนั   ข้ึนอยู่กบับริการของ ISP นั้นๆ ท่ีจะก าหนด
ปัจจุบัน ISP ในประเทศไทยมีทั้ ง ส้ินจ านวนมากกว่า 12 รายท่ีได้รับอนุญาตจาก
การส่ือสารแห่งประเทศไทย ผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นของรัฐ        คือ  ศูนยบ์ริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
(INET – TH )   เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 
กบัการส่ือสารแห่งประเทศไทยก่อตั้งข้ึนเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่สถานศึกษา บริษทั ห้างร้าน
และประชาชนทัว่ไป  ในอตัราค่าบริการท่ีไม่สูงมากนกั มีให้เลือกตั้งแต่ราคา  400  ต่อเดือน  ถึง  
1,500  บาทต่อเดือน และมีบริการชุดอินเทอร์เน็ตส าเร็จรูปใหเ้ลือกใชเ้ป็นชัว่โมงอีกดว้ย 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.6  แสดงตวัอยา่งเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

ตวัอยา่งรายช่ือผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  มีดงัน้ี 
1) บริษทัอินเทอร์เน็ตประเทศไทย   (www.inet.co.th) 
2) บริษทัเคเอสซี  คอมเมอร์เชียล  อินเทอร์เน็ต  (www.ksc.net.th) 
3) บริษทัล็อกซ์เล่ย ์ อินฟอร์เมชนั  (www.loxinfo.co.th) 
4) บริษทัเอ-เน็ต จ ากดั (www.a-net.net.th) 
5) บริษทัสามารถอินโฟเน็ต  จ  ากดั (www.samart.co.th) 
6) บริษทัอินโฟแอคเซส จ ากดั  (www.infonews.co.th) 
7) บริษทัไอเน็ต (ประเทศไทย)  จ ากดั  (www.asiaaccess.net.th) 
8) บริษทัไอเดีย เน็ต (www.idn.co.th) 
9) บริษทัดาตา้ลายไทย (www.linethai.net.th) 
10) บริษทัเอเซียอินโฟเน็ต (www.asianet.co.th) 
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11) บริษทัเวลิด์เน็ต  แอนด ์เซอร์วสิเซส (www.wnet.net.th) 
12) บริษทัซี.เอส คอมมิวนิเคชนั  (www.cscoms.com) 

 
 หากตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   หรือเปรียบเทียบขอ้มูลด้านต่างๆ   เก่ียวกบัผูใ้ห ้
บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละแห่ง ก็สามารถไปดูขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนโดยกลุ่มของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตไทยได ้
(Thailand Internet User Group)  ไดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://www.thnic.net   ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูลมากข้ึนและ
เลือกผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละคน 
 
  5) หมายเลขประจ าเคร่ือง ( IP Address )  

หมายเลขประจ าเคร่ือง ( IP Address ) หรือท่ีอยู ่ ( Address ) ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละคน
จะตอ้งมีท่ีอยูป่ระจ าเคร่ืองซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดตวัเลขระบุต าแหน่งหรือท่ีอยูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น  
202.44.20.22 หรือ 201.44.202.3 หรือ 203.16.7.200  เป็นตน้  

ในปัจจุบนั IP Address เป็น IP Address เวอร์ชัน่ 4 ซ่ึงมีหมายเลขประจ าเคร่ืองทั้งส้ิน
จ านวน 4 พนัลา้นหมายเลขก าลงัจะถูกน ามาใชจ้นหมด จึงมีการพฒันา IP Address เวอร์ชัน่ 6 ข้ึนมา
เพื่อรองรับจ านวนผูใ้ชง้านท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
5. บริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยกุตห์ลายชนิดมีการท างานร่วมกนัระหวา่งเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่ในเครือข่าย โดยอาศยัเครือข่ายเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั
และกนั การท างานของโปรแกรมประยุกต์เหล่าน้ีมีลกัษณะโครงสร้างการท างานท่ีคลา้ยกนัและมี
ช่ือเรียกเฉพาะวา่มีสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server 
 อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนชุมชนของคนทัว่ทุกมุมโลก จึงมีบริการต่างๆ เกิดข้ึนใหม่
ตลอดเวลา ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงบริการท่ีมีในอินเทอร์เน็ตหลกัๆ  ดงัน้ี 
 

 5.1 บริการแสดงผลเวปไซต์ หรือ WWW(World Wide Web)  
 เป็นบริการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการใชง้านอินเทอร์เน็ต โดยบริการ WWW คือ
บริการแสดงผลเวปไซต์     ซ่ึงเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ท่ีสามาถแสดงผลได้ทั้ง 
ตวัอกัษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการเช่ือมโยง (Link) ไปยงัเอกสารไฮเปอร์เทก็ซ์ อ่ืนๆ  

บริการ WWW จะตอ้งท างานบนโปรแกรมในกลุ่ม Web Browser ซ่ึงไดแ้ก่ Microsoft 
Internet Explorer , Netscape Communication , Mozilla Firefox , Google Chrome , Safari เป็นตน้ 
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โดยผูใ้ชต้อ้งเปิดโปรแกรมในกลุ่มดงักล่าวข้ึนมาแลว้ป้อนURL( Uniform Resource Locator) ของ
เวปไซต์ท่ีตอ้งการแสดงผล ตวัอย่าง URL เช่น www.cru.in.th  เป็น URL ของเวปไซต์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

  

 

ภาพที ่4.7 การใชง้านบริการ WWW 
 
 5.2 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ อเีมล์ (E-mail)  
 เป็นการส่งจดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูส่้งสามารถส่ง
อีเมลไ์ปยงัผูรั้บตามท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) ของผูรั้บ ซ่ึงอีเมล์แต่ละ ฉบบัสามารถส่ง
เป็นขอ้ความตวัอกัษร และยงัสามารถแนบไฟล์ต่างๆ ไปกบัอีเมล์ฉบบันั้นๆ ไดอี้กดว้ย โดยผูรั้บจะ
ไดรั้บอีเมล์แทบจะทนัทีหลงัจากท่ีผูส่้งไดท้  าการส่งอีเมล์ออกไป แมจ้ะอยู่ห่างกนัคนละซีกโลกก็
ตาม   
 ท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) มีวิธีการตั้งโดยใชช่ื้อบุคคลน าหนา้ คัน่กลางดว้ย
เคร่ืองหมายแอทไซน์  (@) แลว้ตามดว้ย ช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากจดหมาย ซ่ึง
อยูใ่นรูปแบบของโดเมนเนม (DNS) ตวัอยา่งเช่น 

 

  computer-it@windowslive.com 
 
               โดเมนเนม (DNS) 
       เคร่ืองหมายแอทไซน ์
                ช่ือบุคคลเจา้ของอีเมล์ 
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ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถท าการ รับ – ส่ง อีเมล์ ได้หลากหลายวิธี ทั้ งการใช้งาน
โปรแกรมเฉพาะในการรับ – ส่งอีเมล์ เช่นโปรแกรม Microsoft Outlook หรือท าการรับ –ส่งอีเมล ์
ผา่นระบบเวปเบส (อาศยับริการ WWW) เช่นระบบเวปเบสอีเมลข์อง Hotmail เป็นตน้ 

 

ภาพที ่4.8 การใชง้านบริการรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยโปรแกรมเฉพาะ 
 

การ รับ – ส่ง อีเมล์ ดว้ยโปรแกรมเฉพาะนั้น จดหมายท่ีถูกผูใ้ช้เรียกอ่านจะถูกจดัเก็บไว้
เฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเรียกอ่านอีเมล์ในคร้ังนั้นๆ เม่ือผูใ้ชเ้ปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
การใชง้านอีเมล ์จดหมายท่ีเคยถูกเรียกอ่านในคอมพิวเตอร์เคร่ืองก่อนๆ จะไม่สามารถแสดงให้เห็น
ในคอมพิวเตอร์เคร่ืองปัจจุบนัไดอี้ก 

 

 

ภาพที ่4.9 การใชง้านบริการรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยระบบเวปเบส (อาศยับริการ WWW) 
 
 การรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยระบบเวปเบส เป็นการใชง้านอีเมล์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก เน่ืองจาก
เป็นระบบอีเมล์ท่ีมีความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงผูใ้ชจ้ะสามารถเรียกดูจดหมายทั้งหมดของตนได้
ไม่วา่ผูใ้ชง้านจะใชง้านอีเมลผ์า่นคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดๆ ก็ตาม 
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 5.3 การขอเข้าระบบจากระยะไกล หรือ เทลเน็ต (Telnet)  
เป็นบริการท่ีเราสามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงท่ีอยู่ไกลๆ ได้โดยอาศยั

อินเทอร์เน็ต เช่น หากเราอยู่นอกส านกังาน เราก็สามารถเรียกใช้ขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ส านกังานท่ีถูกเปิดและต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว ้ไดเ้สมือนกบัท างานท่ีส านกังานนั้นๆ 
 

 

ภาพที ่4.10 การใชง้านบริการขอเขา้ระบบจากระยะไกล หรือ เทลเน็ต (Telnet) 
 
 5.4 การโอนถ่ายข้อมูล  (File Transfer Protocol หรือ FTP)   
 เป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกแฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งการถ่ายโอนไดท้ั้งจากเคร่ืองของ
ตนเพื่อถ่ายโอนไปยงัเคร่ืองปลายทาง หรือเลือกแฟ้มขอ้มูลจากเคร่ืองปลายทางเพื่อท าการถ่ายโอน
มาท่ีเคร่ืองของตนเองได ้
 

 
 
ภาพที ่4.11 การใชง้านบริการโอนถ่ายขอ้มูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) 
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 ในปัจจุบนัผูใ้ช้บางคน ใช้งานบริการโอนถ่ายขอ้มูลโดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ โดยท าการโอนถ่าย
แฟ้มขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆ เช่น การแนบแฟ้มขอ้มูลส่งผา่นอีเมล์ การส่งแฟ้มรูปภาพเขา้ระบบ 
Facebook การส่งแฟ้มระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยโปรแกรม Windows Live Messenger เป็นตน้ 
 

5.5 การสืบค้นข้อมูล  (Search)   
คือบริการการคน้หาข่าวสารท่ีมีอยูม่ากมาย ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แลว้ช่วยจดัเรียงขอ้มูล

ข่าวสารตามหวัขอ้อยา่งมีระบบ ท าให้ผูใ้ชค้น้หาขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกข้ึน โดยบริการน้ีผูใ้ชต้อ้ง
เปิดเวปไซต ์(อาศยับริการ WWW) ท่ีมีการท างานเป็น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสืบคน้ (Search Engine) 
ไดแ้ก่ www.google.co.th , www.yahoo.com , www.altavista.com เป็นตน้ จากนั้นป้อนค าคน้หา 
(Key Word) แลว้สั่งให้ Search Engine ท  าการคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ก็จะปรากฏสารบญัเวป
ไซต ์ตามค าท่ีสั่งคน้หา ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกเวปไซตเ์หล่านั้นข้ึนมาแสดงผลได ้
 

 
 

ภาพที ่4.12 การใชง้านบริการสืบคน้ขอ้มูล (Search) โดยอาศยับริการ WWW 
 

5.6 การแลกเปลีย่นข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet หรือ Weblog)  
เป็นการให้บริการแลกเปล่ียนข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตทัว่

โลกสามารถพบปะกนัแสดงความคิดเห็นของตน  โดยมีการจดัการผูใ้ชเ้ป็นกลุ่มข่าวหรือนิวส์กรุ๊ป 
(News Group) แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในหัวขอ้ต่างๆ เช่น เร่ืองหนงัสือ การเล้ียงสัตว ์ตน้ไม ้
คอมพิวเตอร์ บนัเทิงและการเมือง เป็นตน้ (อาศยับริการ WWW) 
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ภาพที ่4.13 การใชง้านบริการแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet หรือ Weblog) 
 
 การใช้งานบริการแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็นในปัจจุบนั มีลกัษณะท่ีเรียกว่า 
Weblog โดยมีการสร้างบล็อกของผูใ้ชแ้ต่ละคนข้ึนมา ซ่ึงผูใ้ชง้านอ่ืนสามารถเขา้มาอ่านขอ้ความใน
บล็อกและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนลงในบล็อกเหล่านั้นได ้
 

5.7 การสนทนาด้วยข้อความ (Chat)  
เป็นการพูดคุยกนัระหว่างผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตดว้ยกนัโดยพิมพข์อ้ความโตต้อบกนั  ซ่ึงเป็น

วธีิการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกวธีิหน่ึง การสนทนากนัผา่นอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานัง่
อยู่ในห้องสนทนาดว้ยกนั  แต่ละคนก็พิมพข์อ้ความโตต้อบกนัไปมาไดใ้นเวลาเดียวกนั  แมจ้ะอยู่
คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม (อาศยับริการ WWW) แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมใช้
งานในกลุ่ม Chat ให้สามารถสนทนาไดท้ั้งขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว เสียง ไดแ้ก่โปรแกรม ICQ, 
QQ, MSN, Camfrog และ Skype เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.14 การใชง้านบริการการสนทนาดว้ยขอ้ความ (Chat) โดยอาศยับริการ WWW 
 

 
ภาพที่ 4.15 การใช้งานบริการการสนทนาด้วยขอ้ความ (Chat) ดว้ยโปรแกรม Windows Live 
Messenger 
 
 5.8 การซ้ือขายสินค้าและบริการ (E-Commerce : Electronic Commerce)  
 เป็นการซ้ือ  ขายสินคา้และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อาศยับริการ WWW) เช่น 
ขายหนงัสือ  คอมพิวเตอร์  และบริการดา้นการจองสถานท่องเท่ียว ห้องพกั โรงแรม สปา เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีบริษทัมากมายให้บริการแบบ E-Commerce นบัเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ
และเปิดทางใหทุ้กคนเขา้มาท าธุรกิจไดโ้ดยใชทุ้นไม่มากนกั 
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ภาพที ่4.16 การใชง้านบริการซ้ือขายสินคา้และบริการ (E-Commerce) โดยอาศยับริการ WWW 
 
 5.9 การให้ความบันเทงิ (Entertainment)   
 ในอินเทอร์เน็ตจะมีบริการด้านความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกม ฟังเพลง                           
ชมรายการโทรทัศน์ ฟังรายการวิทยุ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการ                   
เพื่อความบนัเทิงไดต้ลอด 24 ชัว่โมงจากแหล่งต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลก 
 

 
 

ภาพที ่4.17 การใชง้านบริการความบนัเทิง (Entertainment) โดยอาศยับริการ WWW 
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6. บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เน่ืองจากผูใ้ชมี้ความตอ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีอตัราการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีสูงกว่าการใช้

งานอินเทอร์เน็ตผา่นระบบโทรศพัทแ์บบอนาล็อก จึงมีการพฒันาระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้
มีความเร็วสูงมากข้ึน บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดแ้ก่ 

 
6.1 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่าน ISDN (Integrated Service Digital Network) 
เป็นการเช่ือมต่อสายโทรศพัทร์ะบบใหม่ท่ีรับส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลทั้งหมด อุปกรณ์และ

ชุมสายโทรศัพท์จะเป็นอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนระบบของ ISDN โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองโทรศพัท ์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  

 
องคป์ระกอบของการต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยระบบโทรศพัท ์ISDN 
1) Network Terminal (NT) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชต่้อจากชุมสาย ISDN เขา้กบัอุปกรณ์ดิจิตอล

ของ ISDN โดยเฉพาะ เช่น เคร่ืองโทรศพัทดิ์จิตอลเคร่ืองแฟกซ์ดิจิตอล 
2) Terminal adapter (TA) เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อใชต่้อ NT เขา้กบัอุปกรณ์ท่ีใชก้บั

โทรศพัทบ์า้นระบบเดิม และท าหนา้ท่ีเป็น ISDN modem ท่ีความเร็ว 64-128 Kbps 
3) ISDN Card เป็นการ์ดท่ีตอ้งเสียบในแผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร์เพื่อต่อกบั NT

โดยตรง ในกรณีท่ีไม่ใช ้Terminal Adapter 
4) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตผา่นคู่สาย ISDN (ISDN ISP) เช่น KSC, Internet Thailand, 

LoxInfo, JI-Net ฯลฯ ซ่ึงผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่าน้ีจะท าการเช่าคู่สาย ISDN กับ
องคก์ารโทรศพัท ์(บริษทั ทศท. คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มหาชน ) 

 
6.2 บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) 
เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูงโดยไม่ใชส้ายโทรศพัท ์แต่อาศยัเครือข่ายของ

ผูใ้หบ้ริการเคเบิลทีวี ความเร็วของการใชเ้คเบิลโมเด็มในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้ความเร็ว
สูงถึง 2/10 Mbps นั้นคือ ความเร็วในการอพัโหลด ท่ี 2 Mbps และความเร็วในการ ดาวน์โหลดท่ี 10 
Mbps แต่ปัจจุบนัยงัเปิดใหบ้ริการอยูท่ี่ 64/256 Kbps 

องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยเคเบิลโมเด็ม 
1) ตอ้งมีการเดินสายเคเบิลจากผูใ้ห้บริการเคเบิล มาถึงบา้น ซ่ึงเป็นสายสัญญาณแบบโค

แอกเชียล (Coaxial) 
2) ตวัแยกสัญญาณ (Splitter) ท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณคอมพิวเตอร์ผา่นเคเบิลโมเด็ม 
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3) Cable Modem ท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณ 
4) ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่นเคเบิลโมเด็ม ในปัจจุบนั มีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทัเอเชีย

มลัติมีเดีย ในเครือเดียวกบับริษทัเทเลคอมเอเชีย ผูใ้หบ้ริการ Asia Net 
 

6.3 บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์ ADSL(Asymmetric Digital Subscriber 
Loop) 

เป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายระบบโทรศพัท์แบบ PSTN ซ่ึงเป็น
โครงข่ายท่ีส่งสัญญาณขอ้มูลแบบ อนาลอก แต่อาศยัอุปกรณ์ของระบบ ADSL เขา้ช่วยในการส่ง
สัญญาณ ท าให้สามารถรับส่งสัญญาณไดเ้ร็วกว่าการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย
ระบบโทรศพัทแ์บบ PSTN ธรรมดา องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ย ADSL 

1) ADSL modem ท าหนา้ท่ีในการแปลงสัญญาณ 
2) Splitter ท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณความถ่ีสูงของ ADSL จากสัญญาณโทรศพัทแ์บบธรรมดา  
3) ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่น ADSL ประกอบดว้ย Asia Net, Loxinfo, KSC, CS Internet, 

Anet, Samart, JI-Net 
 

6.4 บริการอนิเตอร์เน็ตผ่านดาวเทยีม (Satellite Internet)  
เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบนัใชก้ารส่งผา่นดาวเทียม

แบบทางเดียว (One Way) คือ จะมีการส่งสัญญาณมายงัผูใ้ช ้(Download) ดว้ยความเร็วสูงในระดบั 
เมกะบิตต่อวินาที แต่การส่งสัญญาณกลบัไปหรือการอพัโหลด จะท าไดโ้ดยผ่านโทรศพัท์แบบ
ธรรมดา ซ่ึงจะไดค้วามเร็วท่ี 56 Kbps การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียมอาจไดรั้บการรบกวน
จากสภาพอากาศไดง่้าย  

 
องคป์ระกอบของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยดาวเทียม  
1)  จานดาวเทียมขนาดเล็ก 
2)  อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแปลงเขา้สู่คอมพิวเตอร์  
3)  โมเด็มธรรมดา พร้อมสายโทรศพัท ์1 คู่สาย เพื่อส่งสัญญาณกลบั (Upload)  
4)  ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม  
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7. เบราเซอร์ (Browser)  
เบราเซอร์ (Browser) คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูขอ้มูลท่ีอยู่ใน

เ ว็ บ ไ ซ ต์  เ บ ร า เ ซ อ ร์ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ปิ ด ดู ไ ฟ ล์ ต่ า ง ๆ  ท่ี ส นั บ ส นุ น เ ช่ น
Flash JavaScript  PDF  Media ต่างๆ ซ่ึงเบราเซอร์มีหลายตวัและความสามารถของแต่ละตวัก็
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่ผูพ้ฒันาเบราเซอร์  พฒันาใหมี้ความสามารถอะไรบา้ง เบราเซอร์มกัใชเ้ปิดดู
เวบ็เป็นส่วนใหญ่ และการใชง้านต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็มกัจะท าผา่นเบราเซอร์ เช่น 
การดูภาพยนตร์ผา่น Youtube  การส่งเมล ์ การซ้ือขายสินคา้ในระบบ e-commerce  การใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ (Social Media)  การดาวน์โหลดไฟล์  การเล่นเกมผา่นเน็ต  การเรียนออนไลน์  เป็น
ตน้  ลว้นแลว้แต่ท าผา่นเบราเซอร์ทั้งส้ิน   เบราเซอร์ท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้จ ากดั ของแต่ละเบราเซอร์ 

ช่ือเบราเซอร์ ข้อดี ข้อจ ากดั 

 
Internet Explorer (IE) 

- เป็นบราวเซอร์ท่ีคนใชง้านมาก
ท่ีสุดในโลก 
  รองรับการเปิดเวบ็ไซตไ์ดทุ้ก
เวบ็ไซต ์เม่ือเกิด 
  ปัญหาเกิดสามารถแกไ้ขไดง่้าย  
- เวบ็ไซตเ์กมทุกเวบ็หรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิคต่างๆ 
  รองรับโคด้ของ IE 

- IE เปิดหลายๆ แทบ็มกัจะเกิด
อาการคา้ง 
  ไม่ท างาน 
- ชา้ท่ีสุด เม่ือเทียบกบับราวเซอร์
อ่ืนๆ 
- ใชห้น่วยความจ าคอมพิวเตอร์
มากท่ีสุด  
  ซ่ึงอาจท าใหเ้คร่ืองชา้ไปดว้ย 

 
FireFox 

- เร็วท่ีสุดในบรรดาเบราเซอร์ทุก
ตวัในท่ีน้ี 
- เตม็ไปดว้ยอุปกรณ์เสริม ( add-
ons ) 
- ถา้โดนบุกรุกจากสปายแวร์ 
ไวรัส หากใช ้
  เบราเซอร์ FireFox จะไม่ค่อย
เจอปัญหา  
  (เกือบ 100%) ดว้ยระบบการ
รักษาความ ปลอดภยั 

- Google สนบัสนุนนอ้ยลง
เน่ืองจาก หนัไป 
  พฒันา Chrome แทน 
- ผูใ้ชท้ ัว่โลกยงันอ้ย เม่ือเทียบกบั 
IE เพราะ IE  
  ติดมากบัวนิโดวอ์ยูแ่ลว้ 
- เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ท าดว้ย IE 
แสดงผลใน  
  Firefox ไม่ได ้หรือถา้แสดงได ้
ก็อาจไม่สมบูรณ์ 
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ตารางที ่4.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้จ ากดั ของแต่ละเบราเซอร์ (ต่อ) 

ช่ือเบราเซอร์ ข้อดี ข้อจ ากดั 

 และระบบการอพัเดตอยูต่ลอด                 
จะช่วยแกปั้ญหาได ้อยา่งทนัท่วงที 
- มีลุกเล่นเยอะ 
- มีตวัดาวน์โหลดอยูใ่นตวั 
- มีการอพัเดทอยูเ่ร่ือยๆ 

- ไม่สามารถเขา้ไปยงัเวบ็ไซต์
ของสถาบนั 
  การเงินต่างๆ ได ้
- เน่ืองจากลูกเล่นเยอะ ก็มีขอ้ดี
และขอ้เสีย 
  ในตวัคือลูกเล่นเยอะ เปิดแทบ็
ไดเ้ยอะ  
  กินแรมมาก 

 
Google Chrome 

- พื้นท่ีหนา้จอใหญ่ท่ีสุดและใชเ้น้ือท่ี
คุม้ค่าท่ีสุด 
- เร็วกวา่ IE และเร็วพอๆ กบั Firefox 
- มีแถบส าหรับการคน้หาท่ีรวดเร็ว 
- ขนาดไฟลน์อ้ย ไม่หนกัเคร่ือง 
- หนา้ต่างดาวน์โหลดอยูแ่ถบ
ดา้นล่าง ไม่เกะกะ 
  เหมือน IE และ Firefox ท่ีเดง้
ออกมาเป็นอีก หนา้ต่าง 
- ดึงแอพของกเูกิลมาใชง้านอยา่ง
สะดวก 

- ไตเต้ิลบาร์สั้น 
- เขา้เวบ็สถาบนัการเงิน ไม่ได้
เช่นเดียวกบั 
  FireFox 
- ยงัซพัพอร์ตภาษาไทยไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร 
- การลบตวัอกัษร ถา้ค าท่ีมีสระ
อยูด่ว้ยมนัจะลบ 
  ไปหมด 

 
Opera 

- เร็วกวา่ IE Chrome FireFox  
- รูปลกัษณ์สวย 
- ใชห้น่วยความจ าของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
  นอ้ยกวา่ IE แต่ก็ยงัมากกวา่ 
Chrome 
- มี download manager ในตวั 
- ซพัพอร์ต HTML  CSS 

- ลูกเล่นนอ้ย บางหนา้เวบ็
แสดงผลเพี้ยน 
- เวลาเปิด บางทีชา้กวา่เบรา
เซอร์อ่ืนๆ 
- ไม่ซพัพอร์ตเวบ็ท่ีเป็นไออี
เท่านั้น เช่น  
  เวบ็ของสถาบนัการเงินต่างๆ 
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ตารางที ่4.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้จ ากดั ของแต่ละเบราเซอร์ (ต่อ) 

ช่ือเบราเซอร์ ข้อดี ข้อจ ากดั 

 
Safari 

- โหลดหนา้เวบ็เร็วมาก 
- เล่น javascript เร็วกวา่ 
เบราเซอร์อ่ืนๆ 
- รองรับ CSS  Animation ซ่ึงเบรา
เซอร์อ่ืน 
  ไม่รองรับ 
- รองรับ CSS Web Font 
- สแกนขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
- ไวรัส สปายแวร์ต่างๆ ซาฟารีก าจดั
ไดดี้กวา่ 
  IE และ Firefox 

- ลุกเล่นนอ้ย 
- มีปัญหาดา้นภาษาไทย  
- กินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
ค่อนขา้งเยอะ  
- ฟ้อนตเ์พี้ยน 

 
8. สังคมออนไลน์ (Social network) 

Social Network หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีจะช่วยให้หาเพื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ตไดง่้ายๆ 
สามารถท่ีจะสร้างพื้นท่ีส่วนตวัข้ึนมา และได้ท าความรู้จกักบัเพื่อนหรือคนอ่ืนๆ และยงัสามารถ
แนะน าตวัเองได ้Social Network ยงัเป็นการท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกั และเช่ือมโยงกนัในทิศทาง
ใดทิศทางหน่ึง หากเป็นเวบ็ไซตท่ี์เรียกวา่เป็น เวบ็ Social Network ก็คือเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไว้
ดว้ยกนั 

เวบ็ไซต ์Social Network เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเวบ็ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อการตอบสนองความ
ตอ้งการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ทั้งส้ิน ดงัท่ีพบได้ในปัจจุบนั ซ่ึงมีความ
นิยมเป็นอยา่งมากในโลกของอินเทอร์เน็ต ถดัไปเราจะมาท าความรู้จกัเวบ็ไซต ์Social Network ของ
แต่ละบริษทัท่ีไดรั้บความนิยมจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงในประเทศไทย 
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ภาพที ่4.18 การใชง้านสังคมออนไลน์ (Social network) 
 

8.1 Face Book    
 

 

ภาพที ่4.19 โลโกส้ังคมออนไลน์ Facebook 
 
Mark Zuckerberg ก่อตั้ง Facebook เวบ็ชุมชนออนไลน์ (Social Networking Site) ท่ีก าลงั

ไดรั้บความนิยมสุดขีดในขณะน้ี เม่ือ 3 ปีก่อน ขณะยงัเรียนอยูท่ี่ Harvard ก่อนจะลาออกกลางคนั 
เจริญรอยตาม Bill Gates แห่ง Microsoft เพื่อเป็น CEO ของเวบ็ชุมชนออนไลน์ท่ีเขาก่อตั้งข้ึน                
ดว้ยวยัเพียง 22 ปี เท่านั้น 

ภายในเวลาเพียง 3 ปี เว็บท่ีเร่ิมต้นจากการเป็นเว็บชุมชนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยั กลายเป็นเวบ็ท่ีมีผูใ้ช้ท่ีลงทะเบียน 19 ล้านคน ซ่ึงรวมถึงขา้ราชการในหน่วยงาน
รัฐบาล และพนกังานบริษทัท่ีติดอนัดบั Fortune 500 มากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูใ้ช ้เขา้เวบ็น้ีเป็นประจ า
ทุกวนั และขณะน้ีกลายเป็นเวบ็ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากเป็นอนัดบั 6 ในสหรัฐ 1% ของเวลาทั้งหมดท่ีใชบ้น 
Internet ถูกใชใ้นเวบ็ Facebook 

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=31&id=18103
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นอกจากน้ียงัไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นเวบ็ท่ีผูใ้ช ้Upload รูปข้ึนไปเก็บไวม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง
ของสหรัฐฯ โดยมีจ านวนรูปท่ีถูก Upload ข้ึนไปบนเวบ็ 6 ลา้นรูปต่อวนั และก าลงัเร่ิมจะเป็นคู่แข่ง
กบั Google และเวบ็ยกัษใ์หญ่อ่ืนๆ ในการดึงดูดวศิวกรรุ่นใหม่ใน Silicon Valley  

8.2 Twitter  

 

ภาพที ่4.20 โลโกส้ังคมออนไลน์ ทวติเตอร์ (Twitter) 

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก โดยผูใ้ช้
สามารถส่งขอ้ความยาวไม่เกิน 140 ตวัอกัษร วา่ตวัเองก าลงัท าอะไรอยู ่หรือ ท าการทวีต (tweet -  
ส่งเสียงนกร้อง) ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษทั Obvious Corp เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 ท่ีซานฟราน
ซิสโก สหรัฐอเมริกา ขอ้ความอปัเดตท่ีส่งเขา้ไปยงัทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเวบ็เพจของผูใ้ชค้นนั้น
บนเวบ็ไซต ์และผูใ้ชค้นอ่ืนสามารถเลือกรับขอ้ความเหล่าน้ีทางเวบ็ไซตท์วติเตอร์,อีเมล,เอสเอ็มเอส
,เมสเซนเจอร์หรือผ่านโปรแกรมเฉพาะอย่าง Twitterific Twhirl ปัจจุบนัทวิตเตอร์มีหมายเลข
โทรศพัทส์ าหรับส่งเอสเอม็เอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร 

ปัจจุบนัประเทศไทยเองก็มีบริการลกัษณะน้ีเช่นกนั นัน่คือ Noknok และ Kapook OnAir 
เวบ็ไซตแ์ห่งหน่ึงถึงกบัรวบรวมบริการแบบเดียวกบัทวิตเตอร์ไดถึ้ง 111 แห่ง ตวัระบบซอฟตแ์วร์
ของทวิตเตอร์เดิมทีนั้นพฒันาดว้ย Ruby on Rails จนเม่ือราวส้ินปี ปี 2008 จึงไดเ้ปล่ียนมาใชภ้าษา 
Scala บนแพลตฟอร์มจาวา จนกระทัง่ปี 2009 ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมสูงข้ึนอย่างมาก จน
นิตยสารไทม ์ฉบบัวนัท่ี 15 ปี 2009 ไดน้ าเอาทวิตเตอร์ข้ึนปก และเป็นเร่ืองเด่นประจ าฉบบั ภายใน
นิตตสารบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงการน าเสนอข่าวท่ีมีท่ีมาจากเทคโนโลยีใหม่อยา่ง
ทวิตเตอร์ โดยทวิตเตอร์เป็นเวบ็ไซต์ท่ีก่อตั้งข้ึนโดย แจ็ก คอร์ซีย ์บิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ 
เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2006 
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8.3 Google Plus 

 

ภาพที ่4.21 โลโกส้ังคมออนไลน์ Google+ (Google Plus) 
 
Google+ (Google Plus) คือโครงการของ Google ท่ีมีความพยายามมานานหลงัจากมีการ

ออกมายอมรับก่อนหน้านั้นว่า Google ขยบัตัวช้าไปในเร่ืองน้ีแถมยงัมีข้อเสนอพิเศษให้กับ
พนกังานท่ีสามารถคิดโครงการ Social Networks ใหอ้อกมาประสบความส าเร็จอีกดว้ย  

Google ไดพ้ยายามสังเกตถึงคุณสมบติัต่างไม่วา่จะเป็น twitter และ facebook โดยเฉพาะ
เร่ือง facebook ท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมาก Google ก็น าฟีเจอร์บางส่วนของ facebook มาพฒันาต่อยอด
ในปัญหาเร่ืองการจดักลุ่มน้ี บวกกบับริการท่ีมีอยูข่อง Google บางส่วนเขา้ไปดว้ย 

8.4 Hi5  

 

ภาพที ่4.22 โลโกส้ังคมออนไลน์ Hi5 

 
เวบ็ Hi5 เป็นเวบ็ท่ีเคยรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย Hi5.com 

เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้ผูใ้ช้บริการมาฝาก profile ของตวัเอง มีลกัษณะคลา้ยกบั blog จะเน้นท่ีตกแต่ง
หนา้ตา profile เราให้สวยงาม ดึงดูดคนมาเขา้ แต่จุดเด่นของมนัอยูท่ี่ ระบบ network ท่ีเรามีโอกาส
ไดท้  าความรู้จกักบัคนใหม่ๆ 
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8.5 Multiply  

 

ภาพที ่4.23 โลโกส้ังคมออนไลน์ มลัติพาย (multiply) 

มลัติพาย (multiply) เป็นเวบ็ไซต ์Social Network ท่ีให้บริการบล็อก(Blog) หรือเวบ็บล็อก 
(Weblog) เป็นเว็บไซต์ส าหรับเขียนบนัทึกเล่าเร่ืองราวประจ าวนั เพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิด 
มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียน(Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีท าให้บล็อกต่างกบัเวบ็บอร์ด และเน่ืองจากความจริงใจ และอิสระทางความคิดท่ีส่ือสาร
ออกไป ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นลกัษณะของการบอกถึงความเป็นตวัตน ของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

มลัติพายเป็น Blog บริการฟรีโดย Multiply สามารถจดัการ เรียบเรียงเร่ืองราวใหม่ๆ ลงสู่
อินเทอร์เน็ตได ้สามารถน า Multiply มาท าเป็นลกัษณะของไดอาร่ีออนไลน์ไดโ้ดยจะเป็นการเขียน
เร่ืองเก่ียวกบัอะไรก็ได ้ไม่มีขอบเขตจ ากดั สามารถน ารูปภาพ วิดีโอ พร้อมทั้งบนัทึกออนไลน์ได ้            
พร้อมกนันั้นยงัสามารถ Comment เร่ืองราวต่างๆ  ท่ีผูเ้ขียนเขียนข้ึนไดอี้กดว้ย  

เร่ืองของ Social Network นั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีเพิ่งเกิดข้ึนมาใหม่ แต่เป็นเร่ืองท่ีแทรกซึมเขา้มาสู่
ชีวิตประจ าวนัของเราทีละน้อยแบบไม่รู้ตวัมานานแลว้ เวบ็ไซต์ท่ีเราเขา้ไปใชง้านเกือบทุกเวบ็ได้
ผนัตวัเองจากผูใ้หบ้ริการขอ้มูล มาเป็นผูใ้หบ้ริการระบบท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการผลิตขอ้มูลดว้ยตวัเอง จนกระทัง่เป็น Social Network Site หรือเวบ็ไซตชุ์มชุนออนไลน์ อยา่ง
สมบูรณ์แบบในท่ีสุด 

Social Network Service นั้นเป็นการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้
ผูค้นหลากหลายเขา้มาใชบ้ริการร่วมกนั ให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถท าความรู้จกั แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นหรือเช่ือมโยงข้อมูลกิจกรรมความสนใจในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยในบริการสังคม
ออนไลน์นั้นมกัจะประกอบไปดว้ย การส่งขอ้ความ ภาพ เสียง วดีิโอ เป็นตน้ 

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=31&id=18103
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            Social Network ยงัเป็นรูปแบบการใชชี้วิตแบบใหม่ท่ีลบขีดจ ากดัทางดา้นเวลา ระยะทาง 
และงบประมาณฯ จึงไดรั้บการตอบรับอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในประโยชน์ท่ีมีมากมายนั้น ก็มีโทษอยู่
มากมายเช่นกนั ดงันั้น ก่อนท่ีเราจะเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการใชเ้วบ็ไซต ์Social Network ใดก็
ตาม ก็ควรท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองของการรักษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของตนให้
ดีซะก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาโจรกรรมหรืออาชญากรรมในภายหลงัได ้

9. เกมออนไลน์ 
เกมออนไลน์ (online game) หมายถึง วิดีโอเกมท่ีเล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ

บนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกับเกมหลายผู ้เ ล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(multiplayer) เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกมแบบ MMO (massive multiplayer online) หรือก็คือ
เกมหลายผูเ้ล่นท่ีรับจ านวนผูเ้ล่นไดม้หาศาลในพื้นท่ีท่ีหน่ึง (ตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป) เกมออนไลน์
ไดรั้บความนิยมมากเน่ืองจากผูเ้ล่นไดเ้ขา้สังคม จึงรู้สึกสนุกท่ีจะมีเพื่อนเล่นเกมไปดว้ยกนั มากกวา่
การเล่นเกมคนเดียว เกมออนไลน์หลายเกมมีกราฟิกท่ีสวยงามมาก เกมออนไลน์มีกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งมีการเพิ่มแผนท่ีในเกม อาวธุ ชุด มอนสเตอร์ และอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 
ตวัอยา่งเกมส์ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม 
  

9.1 SPECIAL FORCE 
 

 

ภาพที ่4.24 โลโกเ้กมออนไลน์ SPECIAL FORCE 
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SPECIAL FORCE คือเกมแนว FPS ท่ีน าเอาหน่วยรบพิเศษท่ีมีช่ือเสียงของโลกในยุค
ปัจจุบนัมารวมไวใ้นเกม โดยผูเ้ล่นสามารถเลือกใช้ไอเทม, อาวุธ และตวัละครจากหน่วยรบต่างๆ 
เช่น SAS, SEAL, DELTA FORCE หรือ UDT ไดต้ามใจชอบ นอกจากน้ี เกมน้ียงัมีจุดเด่นท่ีความ
สมจริง ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนไหวของตวัละคร, การเคล่ือนไหวของมุมมองจากการถีบกลบัของ
ปืน และเอฟเฟ็คตต่์างๆ  
  
  9.2 DotA 2 
 

 

ภาพที ่4.25 โลโกเ้กมออนไลน์ DotA 2 (Defense of the Ancient 2) 
 

DotA 2 (Defense of the Ancient 2) เป็นเกมแนว RTS ท่ีสานต่อความยอดนิยมของภาคแรก 
ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกตวัละคร (Hero) ท่ีตนเองชอบและถนดัเพื่อออกรบต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้ม โดยผู ้
เล่นตอ้งวางแผนในการเลือกซ้ือไอเทม เลือกเส้นทาง วางแผนรุก, รับ ท่ีตอ้งใช้ไหวพริบในการ
วางแผนโจมตีฝ่ายตรงขา้มดว้ยสกิลและกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งหลบหรือเอาตวัรอดในยามวิกฤต ซ่ึง
สามารถแบ่งทีมเล่นออนไลน์กบัเพื่อนๆ ไดที้มละ 5 คน ท าให้เกมน้ีเป็นเกมหน่ึงท่ีมีคนไทยนิยม
เล่นกนัทัว่บา้นทัว่เมืองมานานหลายปี และเน่ืองจากตวัเกมยงัคงมีการอพัเดทเพิ่มส่ิงใหม่ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ ท าใหมี้คนนิยมเล่นกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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9.3 Diablo III 
 

 

ภาพที ่4.26 โลโกเ้กมออนไลน์ Diablo III 
 

หลงัจากห่างหายกนัไปนานสิบกว่าปี ส าหรับภาคต่อของเกม MMORPG ในต านานอยา่ง 
Diablo โดยในภาค 3 น้ีมีตวัละครให้เลือกเล่นได ้5 อาชีพ ไดแ้ก่ Barbarian, Monk, Demon Hunter, 
Wizard และ Witch Hunter ซ่ึงการเล่นนั้นยงัคงเหมือนภาคก่อนๆ คือเป็นภาพมุมมองแบบมุมสูง 
(Bird-Eyes View) และใชก้ารคลิกเพื่อเดินหรือโจมตีศตัรู มีการใชส้กิล, อพัเกรดตวัละคร, เปล่ียน
อาวุธชุดเกราะ, สามารถเล่นกบัเพื่อนๆ ในแบบ Co-op online ได ้รวมทั้งระบบ Auction House ท่ี
เพิ่มเขา้มาในภาคน้ี เป็นระบบการคา้ขายแลกเปล่ียนไอเทมกนัระหวา่งผูเ้ล่น ซ่ึงสามารถซ้ือขายดว้ย
เงินจริงไดด้ว้ย นอกจากน้ี ตวัเกมยงัมีระดบัความยากใหเ้ลือกไดห้ลายระดบั ซ่ึงตวัละครทุกตวัท่ีเล่น
ในระดบัเดียวกนัจะใชเ้งินและไอเทมต่างๆ ในคลงัร่วมกนั ท าให้สามารถสลบัไปเล่นตวัละครอ่ืนๆ 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเร่ิมใหม่จากศูนย ์ 
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  9.4 World of Warcraft 
 

 

ภาพที ่4.27 โลโกเ้กมออนไลน์ World of Warcraft 
 

World of Warcraft คือเกมแนว MMORPG ท่ีโด่งดงัทัว่โลกมานานหลายปี ขนาดท่ีบางคน
เรียกว่าเป็นเกม MMORPG ท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก โดยในเกมจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย                      
คือ Alliance และ Horde ในแต่ละฝ่ายจะมีเผา่ต่างๆ ให้เลือกเล่น ซ่ึงแต่ละเผา่ก็จะมีอาชีพท่ีสามารถ
เลือกเล่นไดแ้ตกต่างกนัออกไป  และผูเ้ล่นท่ีอยูค่นละฝ่ายกนัจะเป็นศตัรูกนัอยา่งถาวร ส าหรับโลก
ในตวัเกมนั้นกวา้งใหญ่มหาศาล มีเมือง ดนัเจ้ียน และสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีเควสให้ท ามากมาย รวมทั้ง
ยงัมีระบบการประลองกนัระหวา่งฝ่าย Alliance และ Horde ในปัจจุบนัตวัเกมยงัคงมีการอพัเดทเพิ่ม
เน้ือหาใหม่ เร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นเผา่, อาชีพ, สถานท่ี หรือเควสใหม่ๆ  
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9.5 Final Fantasy XIV  
 

 

ภาพที ่4.28 โลโกเ้กมออนไลน์ Final Fantasy XIV 
 

Final Fantasy เกม RPG ช่ือดงัระดบัโลกท่ีออกมาแลว้หลายต่อหลายภาค โดยมีภาค 11                   
ท่ีเคยถูกน ามาท าเป็นเกมออนไลน์แบบ MMORPG คร้ังหน่ึง เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งลน้หลาม จนในปัจจุบนัภาคท่ี 14 ก็ไดท้  าเป็นเกมออนไลน์อีกคร้ัง โดยใช้ทีมสร้าง
เดิมท่ีเคยท าภาค 11 ซ่ึงจุดเด่นของเกมน้ีคือเอกลกัษณ์ของความเป็น Final Fantasy ไม่ว่าจะเป็น
ระบบอาชีพ, สกิล, มนตอ์สูร, มอนสเตอร์ หรือแมก้ระทัง่ยานพาหนะอยา่งเจา้นกสีเหลือง Chocobo 
ท่ีท าให้แฟนๆ Final Fantasy ท่ีไดเ้ล่นเกมน้ีจะตอ้งหลงไหล ไดผ้จญภยัในโลกอนักวา้งใหญ่พร้อม
ทั้งท าเควสร่วมกบัเพื่อนๆ โดยในเกมน้ีมีตวัละครใหเ้ลือกเล่นหลากหลายเผา่ 
  

9.6 Pocket Ninja 
 

 

ภาพที ่4.29 โลโกเ้กมออนไลน์ Pocket Ninja 
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Pocket Ninja เป็นเกม Web Based คือเกมท่ีเล่นบนเวบ็บราวเซอร์ โดยไม่ตอ้งดาวน์โหลด
เกมมาลงเคร่ือง ซ่ึงในเกมไดข้นเหล่าตวัละครจากการ์ตูนยอดนิยมอยา่ง Naruto และ Bleach มาให้
ไดเ้ลือกเล่นกนักวา่ 100 ตวั โดยตวัเกมเป็นแนว Turn Base Fighting ท่ีผูเ้ล่นตอ้งสลบักนัใชส้กิล
โจมตีฝ่ายตรงขา้ม และในแต่ละตวัละครก็มีจะท่าต่างๆ จากในการ์ตูนให้เลือกใช้มากมาย ไม่วา่จะ
เป็น พนัปักษา, กระสุนวงจกัร, ผนึก 5 วิถี,  มวยอ่อน 8 ทิศ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ี ยงัมี
สัตวเ์ล้ียงนานาชนิดใหไ้ดเ้ล้ียงเพื่อเอาไวค้อยช่วยเหลือผูเ้ล่นในการต่อสู้  
  

9.7 Counter Strike Online 
 

 

ภาพที ่4.30 โลโกเ้กมออนไลน์ Counter Strike (CS) 

 

Counter Strike (CS) เกมแนว FPS ท่ีฮิตกนัเม่ือสมยัสิบกวา่ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัไดน้ ามาพฒันา
ใหม่เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยยงัคงมีรูปแบบการเล่นท่ีเข้าใจง่าย มีโหมดให้เลือกเล่น
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโหมดดั้งเดิมของเกม CS อย่างโหมดโจรวางระเบิดกบัต ารวจกู้ระเบิด, 
โหมดช่วยตวัประกนั หรือจะเป็นโหมดใหม่ๆ อยา่งเช่น โหมดตะลุยซอมบ้ี และโหมดบาซูกา้  
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9.8. FIFA Online 2 
 

 

ภาพที ่4.31 โลโกเ้กมออนไลน์ FIFA Online 2 
 
FIFA Online 2 เกมฟุตบอลออนไลน์ท่ีน าเกม FIFA มาท าเป็นเกมออนไลน์ ให้คอฟุตบอล

ทั้งหลายได้ฟาดแขง้เตะบอลกบัเพื่อนๆ ในแบบออนไลน์ หรือจะเล่นคนเดียวแข่งกบัคอมก็ได้
เช่นกนั ซ่ึงเกมน้ีมีจุดเด่นท่ีความสมจริง โดยผูเ้ล่นสร้างทีมและบริหารทีมของตวัเองได ้ไม่วา่จะเป็น
การซ้ือขายตวันกัเตะ, เพิ่มสเตตสัให้นกัเตะ, จดัแผนทีม ฯลฯ ส าหรับระบบอ่ืนๆ ก็ตามมาตรฐาน
ของเกมตระกลู FIFA  
  

9.9 Pangya 
 

 

ภาพที ่4.32 โลโกเ้กมออนไลน์ Pangya 
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นบัตั้งแต่วนัท่ี Pangya เกมตีกอล์ฟออนไลน์ไดเ้ปิดให้บริการในประเทศไทย ซ่ึงก็ไดรั้บ
ความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงนั้น และจนถึงปัจจุบนัน้ี แม้จะไม่มีคนนิยมเล่นกนัมากเท่ากับ
สมยัก่อน แต่ก็ยงัคงมีคนหลายๆ กลุ่มเล่นกนัอยูเ่ร่ือยๆ เน่ืองมาจากตวัเกมมีจุดเด่นท่ีไม่เหมือนเกม
ไหนๆ ไม่วา่จะเป็นตวัละครท่ีมีเอกลกัษณ์และสามารถเปล่ียนเส้ือผา้ไดต้ามใจชอบ. กราฟฟิคสีสัน
สดใส, ระบบการเล่นท่ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เกมตีกอล์ฟธรรมดาๆ แต่มีการใชไ้อเทมพิเศษหรือใชท้่าตี
แบบพิเศษ รวมทั้งสนามและไมก้อล์ฟท่ีมีให้เลือกเล่นหลากหลาย และยงัมีลูกเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ในเกมจะมีโหมดการเล่นหลกัๆ อยู ่2 โหมด ก็คือโหมด Match ท่ีสามารถเล่นแข่งพร้อมๆ กนัได้
สูงสุดถึง 30 คน และโหมด VS ส าหรับเล่นแบบผลดักนัตี 2-4 คน โดยปัจจุบนัน้ีตวัเกมยงัคงมีการ
อพัเดทเพิ่มตวัละคร, สนาม และไอเทมใหม่ๆ อยูเ่ร่ือยๆ  

 
10. ผลกระทบการจากการใช้งานอนิเทอร์เน็ต 

การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบ ผลกระทบทางดา้นบวกเช่น สามารถ
ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากยิ่งข้ึน ท าให้ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และทนัสมยั ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต และยงัท าให้สามารถติดต่อส่ือสาร
ถึงกนัไดส้ะดวก รวดเร็ว และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง ส าหรับผลกระทบทางดา้นลบ เช่น อาจจะท า
ใหเ้ยาวชนไดรั้บขอ้มูลหรือภาพในทางท่ีไม่ดีได ้ดงันั้นผูป้กครองจ าเป็นตอ้งช่วยดูแลบุตรหลานใน
การใช้อินเทอร์เน็ต เช่นดูแลให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนหรือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและใช้ในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นการส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือการ
สนทนาบนเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามตอ้งใช้ดว้ยความรอบคอบ ควรตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ ใชส้นทนาในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ และตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นและความเหมาะในเร่ือง
ของเวลาและเน้ือหาท่ีใชใ้นการสนทนาดว้ย   
 การใชง้านอินเทอร์เน็ตในการส่งขอ้มูลอาจจะท าให้เกิดความไม่เสมอภาคกนัในเร่ืองของ
การรับขอ้มูลข่าวสารได ้ยกตวัอยา่ง เช่น ในขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเร่ืองโรค
ระบาดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองสามารถรับทราบข่าวน้ีไดแ้ละมีการเตรียมตวั
เพื่อป้องกนัโรคระบาดเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนกบัตน แต่คนท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทไม่สามารถรับขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ อาจจะเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และความรู้ในการติดต่อส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถเตรียมตวัป้องกนัและติดโรคระบาดน้ีในท่ีสุด ดงัจะเห็นว่าจาก
ตวัอยา่งน้ี เป็นผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในเร่ืองของความเสมอภาคในการรับขอ้มูลข่าวสาร   
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  อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายช่วยสืบคน้  แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผูใ้ชเ้ป็นอยา่งยิ่ง  แมจ้ะมีขอ้ดีอยูม่าก  แต่เทคโนโลยีก็ตอ้งมีขอ้จ ากดัและมีผลกระทบต่อผูใ้ชใ้น
หลายลกัษณะ เช่น 
           1)  ขอ้มูลเทจ็  ขอ้มูลบิดเบือนท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  ท าให้ผูรั้บสารท่ีขาดวิจารณญาณ
หลงเช่ือ 
           2)  การเสนอขายสินค้าผิดกฎหมาย   ขายบริการทางเพศท่ีแอบแฝงอยู่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
           3)  โฆษณาชวนเช่ือของมิจฉาชีพท าใหผู้รั้บสารไม่มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
           4)  เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic)  ซ่ึงเป็นอาการทางจิตประเภทหน่ึง 
           5)  มีปัญหาสุขภาพ  ส่งผลเสียต่อระบบของร่างกายทั้งการกิจ  การขบัถ่าย  การนอน  และ
การออกก าลงักาย 
           6)  ท าใหข้าดสังคม  ขาดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อคนรอบขา้งและสังคม 
 
        โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) เป็นอาการทางจิตประเภทหน่ึง ซ่ึงนกัจิตวิทยาช่ือ Kimberly 
S Young ไดศึ้กษาและวิเคราะห์ไวว้า่ บุคคลใดท่ีมีอาการดงัต่อไปน้ี อยา่งนอ้ย 4 ประการ เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี แสดงวา่เป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต 

1) รู้สึกหมกมุ่นกบัอินเทอร์เน็ต แมใ้นเวลาท่ีไม่ไดต่้อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต 
2) มีความตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเวลานานข้ึนอยู่เร่ือยๆ ไม่สามารถควบคุมการใช้

อินเทอร์เน็ตได ้
3) รู้สึกหงุดหงิดเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยลง หรือหยดุใช้  
4) คิดวา่เม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้ ท าใหต้นเองรู้สึกดีข้ึน  
5) ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการหลีกเล่ียงปัญหา 
6) หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตของตนเอง  
7) มีอาการผดิปกติเม่ือเลิกใชอิ้นเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย  

ซ่ึงอาการดงักล่าว ถา้มีมากกวา่ 4 ประการในช่วง 1 ปี จะถือวา่เป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงส่งผลเสียต่อระบบร่างกาย ทั้งการกิน การขบัถ่าย และกระทบต่อการเรียน สภาพสังคมของคนๆ 
นั้นต่อไป 

ส่ืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัมากในการสืบคน้ขอ้มูลและติดต่อส่ือสาร  เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่โลก  ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทันเหตุการณ์                            
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อยูต่ลอดเวลา  แมอิ้นเทอร์เน็ตจะมีบทบาทส าคญัมาก  แต่ผูใ้ชเ้องก็ตอ้งรู้จกัวิเคราะห์และประเมิน
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ใหถ่ี้ถว้นเพื่อท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในชีวติประจ าวนั 
 ฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและน าเสนอให้คนทั่วไปเข้าใจว่า 
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงส่ือหน่ึงเหมือนกบัส่ือทัว่ไป ส่ือจะดีหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัผูใ้ช ้ จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้เป็นตวัอยา่งของภยัคุกคามเม่ือใชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทุกท่าน
ใหค้วามส าคญั รวมถึงรู้ถึงแนวทางป้องกนัภยัและรับมือภยัคุกคามท่ีจะเกิดข้ึน ผูใ้ชก้็จะสามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
สรุป 

คุณค่าและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการส่ือสารกนั
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การเขา้ใช้บริการในระยะไกล  การโอนถ่ายขอ้มูล   
การสืบค้นข้อมูล  การแลกเปล่ียนข้อมูลและข่าวสารต่างๆ โดยภาพรวมแล้วอินเทอร์เน็ต                              
มีประโยชน์ต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมากก็ตาม แต่ในทางตรงกนัขา้มอินเทอร์เน็ตก็อาจส่งผลร้ายต่อผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต  ถา้หากวา่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนั้นใชบ้ริการในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง  อยา่งเช่น กรณีการล่อลวง
ไปชิงทรัพย ์เพราะฉะนั้นผูท่ี้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตทุกคนควรมี ความระมดัระวงัในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต และใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งถูกวธีิ  
 
แบบฝึกหัดท้ายบท  
 1.  จงใหค้  านิยามของ “อินเทอร์เน็ต” 
 2.  จงอธิบายถึงประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
 3.  ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต  เรียกวา่อะไร 
 4.  www.google.co.th ค าวา่ (“th”) หมายถึงอะไร 
 5.  จงยกตวัอยา่งการใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

6.  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีไหน 
7.  เบราเซอร์ (Browser) ใดท่ีมาพร้อมกบั Microsoft Windows 
8.  สังคมออนไลน์ (Social network) ใด ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
9.  เกมแบบ MMO (massive multiplayer online) เป็นแบบใด 
10. จงบอกผลกระทบในดา้นลบของการใชง้านอินเทอร์เน็ต  

 



132 
 

เอกสารอ้างองิ 
กนัทิมา อ่อนละออ. ภัยคุกคามเมื่อใช้งานอนิเทอร์เน็ต.[ออนไลน์].   

เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4132. 
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 1 เมษายน 2553). 

ทีมงานทรูปลูกปัญญา. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ต. 
[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3072. 
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 31 มีนาคม 2553). 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ตอนที่ 3 ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี 
อนิเทอร์เน็ต.[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://student.swu.ac.th/ed4611116/et452/website/mainpagesub3.html. 
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 30 มีนาคม 2553). 

ระบบหอ้งเรียนเครือข่าย. บทที7่ อนิเทอร์เน็ต.[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://www.thaigoodview.com/roomnet/roomnet46/IT46_7/index. 
html-doc8.htm.  
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 15 มีนาคม 2553). 

โรงเรียนเทคนิควมิลบริหารธุรกิจ. Internet และe-mail . [ออนไลน์].   
เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://wbac.wimol.ac.th/training/index.php?action=internet.  
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 18 มีนาคม 2553). 

วชิยั บุญเจือ. บทความอนิเตอร์เน็ต. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://buu.ac.th/wichai.html.   (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 17 มีนาคม 2553). 

สถาบนัราชภฏัจนัเกษม. อนิเตอร์เน็ต. [ออนไลน]์.  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://elec.chandra.ac.th/cours/computer/internet.doc.  
(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 16 มีนาคม 2553). 

สุริยนั ศรีสวสัด์ิกุล. ระบบส่ือสารข้อมูลคอมพวิเตอร์.  ปทุมธานี :  สกายบุค๊,  
2545. 
 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

1. ความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

2. ประวติัความเป็นมาของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. ประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

4. ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

5. กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

7. ขอ้ควรระวงัในการใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

8. ผลกระทบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 1. ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

 2. ผูเ้รียนมีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 3. ผูเ้รียนมีภาวะความเป็นน าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 

 4. ผูเ้รียนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. ผูเ้รียนสามารถจ าแนกประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

4. ผูเ้รียนมีความรู้และทราบถึง ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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5. ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจ กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

6. ผูเ้รียนสามารถอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

7. ผูเ้รียนสามารถอธิบายและทราบถึงขอ้ควรระวงัในการใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

8. ผูเ้รียนสามารถอธิบายและทราบถึงผลกระทบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 

 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตามหวัขอ้ท่ี 1-8 

 2. ฟังค าบรรยายตามหวัขอ้ท่ี 1-8 

 3. คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ี 1-8 

 4. ซกัถามนกัศึกษา 

 5. ใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สไลด ์เน้ือหาบทท่ี 5 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจในการฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ

ซกัถามและการอธิปราย  

2. จากการตอบค าถามทา้ยบท 

 

 

 

 

 



บทที ่5 
พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ในการด าเนินธุรกิจการค้าจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเงินทุนจ านวนมาก เพื่อใช้ในการ

ด าเนินการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จกั การด าเนินการเก่ียวกบั
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารงานดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากมากส าหรับ
บุคคลท่ีมีเงินทุนน้อย และต้องการท าธุรกิจการค้าท่ีเป็นของตนเอง แต่ในยุคปัจจุบันน้ีการ
ด าเนินการธุรกิจการคา้ถือวา่เป็นเร่ืองง่าย เน่ืองจากสามารถเปิดธุรกิจการคา้ท่ีเป็นของตนเองโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมีเงินทุนมากมาย โดยอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร
กนัได้ทัว่ถึง โดยไม่จ  ากัดอุปกรณ์ ไม่จ  ากัดเวลา และไม่จ  ากัดสถานท่ี ซ่ึงเรียกธุรกิจการค้าบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ีวา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic-Commerce) 

 
1. ความหมายของการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2546: หน้า 5) กล่าวว่า การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ e-Commerce) มีความหมายมากมายข้ึนอยูก่บัมุมมอง
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและคุณลกัษณะเฉพาะตวั ตวัอยา่งเช่น 

- การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชแ้ลกเปล่ียนระหว่างกนันั้น สามารถท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
บรรลุผลของการน าเสนอสินคา้และบริการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กร หรือระหว่างตวับุคคลกบั
องคก์ร 

- การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีช่วยสนบัสนุน (Technology-enable) 
เพื่อการท าธุรกรรม ตวัอยา่งเช่น ระบบ ATM (Automatic Telling Machine) ส าหรับใชฝ้ากและถอน
เงินผ่านทางออนไลน์ของธนาคาร ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจ (Electronic Data 
Interchange : EDI) ส าหรับใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจระหวา่งกนัในระดบัหน่วยงาน
หรือองคก์รผา่นทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

- การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชเ้ป็นส่ือกลาง (Technology-mediated) 
ในการน าเสนอสินคา้และบริการผา่นทางจอภาพคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเปรียบไดเ้หมือนกบัร้านคา้เสมือน
จริง (Virtual Market) โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมายงัสถานท่ีจริง เพียงแต่เขา้สู่ระบบโดย
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยสนบัสนุน เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet)   
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- การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะช่วยส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน และ/หรือภายนอกองคก์รทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้บรรลุผลในการ
ด าเนินธุรกิจ  

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ว่า 
หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นส่ือกลางส าหรับแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่         ตวับุคคล องค์กร หรือตวับุคคลกบัองค์กร เพื่อช่วยสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

 

2. ความเป็นมาของพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ภาวุธ พงษว์ิทยาภานุ (2550: หน้า 19-20) กล่าววา่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ก าเนิดข้ึนตั้งแต่        

ปีพ.ศ. 2513 โดยวงการธุรกิจเร่ิมมีระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer 
หรือ EFT) เพื่อความสะดวกในการช าระค่าใชจ่้ายแทนการจ่ายดว้ยเงินสดหรือเช็คเงินสด ดว้ยการ
โอนตวัเลขหรือมูลค่าของเงิน แต่จ ากดัอยูใ่นเฉพาะวงการธุรกิจขนาดใหญ่ บริษทัขนาดใหญ่ และ
สถาบันการเงินเท่านั้ น ในเวลาต่อมา มีการคิดค้นระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Data Interchange หรือ EDI) จากเดิมท่ีเป็นการส่งขอ้มูลทางการเงินอยา่งเดียวเป็นการ
ส่งข้อมูลแบบอ่ืน เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบนัการเงินกับผูผ้ลิต หรือผูค้ ้าส่งกับผูค้ ้าปลีก                
เป็นตน้ 

หลงัจากนั้นก็มีระบบส่ือสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายเพื่อเขา้มาตอบสนองกบั
ความตอ้งการในการส่ือสารระหวา่งกนัขององคก์รธุรกิจ ตั้งแต่ระบบท่ีใชใ้นการซ้ือขายหุ้น จนไป
ถึงระบบท่ีช่วยในการส ารองท่ีพกั 

ในปีพ.ศ. 2533 จ  านวนผูใ้ช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การคา้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าเนิดข้ึน เน่ืองจากโปรแกรมท่ีสนบัสนุนการคา้อิเล็กทรอนิกส์ถูกพฒันาข้ึน
จ านวนมากและระบบเครือข่ายสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนัมากข้ึน ท าให้สะดวกและรวดเร็ว จนใน
ปัจจุบนัรูปแบบการซ้ือขายและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดพ้ฒันาให้มีความซบัซ้อนยิ่งข้ึน
กวา่เดิม มีการผนวกรวมเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้ไปใชร่้วมกนั เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการ
ซ้ือขาย และเกิดความหลากหลายยิง่ข้ึน อาทิ การใชภ้าพ เสียง การส่ือผา่นขอ้ความทนัใจ วิดีโอ การ
ส่ือสารแบบทนัทีทนัใดหรือเรียลไทม์ (Real-Time) ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย การช าระเงินค่าสินคา้
และบริการผา่นบตัรเครดิตและช่องทางการจ่ายเงินแบบอ่ืน เป็นตน้ 

 
 



137 
 

3. ประเภทของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งานหลายประเภท

ดว้ยกนั และสามารถเป็นไปไดท้ั้งธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบหวงัผลก าไร กบัไม่หวงัผลก าไร 
ซ่ึงเป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ภาวธุ พงษว์ทิยาภานุ (2550: หนา้ 27-31)  
1) การคา้รูปแบบ ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) หมายถึงการท าธุรกรรม

ทางการคา้ระหว่างองค์กรธุรกิจกบัองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมีการสั่งซ้ือสินคา้และมูลค่าการซ้ือ-
ขาย แต่ละคร้ังจ านวนสูง เช่น ผูผ้ลิตรถยนตส์ั่งซ้ือวตัถุดิบ ยางรถยนต์จากโรงงานผลิตยางรถยนต ์
โดยมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น หากจ านวนสินคา้ในสต็อกสินคา้ลดลงถึงระดบั
หน่ึง จะมีระบบแจง้เตือนให้สั่งสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิต และโรงงานผูผ้ลิตก็ท าการจดัส่งสินคา้ให้
ทนัที ท าให้ลดความเส่ียงด้านต่างๆ ตวัอย่าง เว็บไซต์ท่ีมีรูปแบบการคา้แบบธุรกิจกบัธุรกิจ เช่น 
www.cisco.com เป็นบริษทัขายอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทางดา้นเครือข่ายอ่ืนๆ 
โดยขายผา่นเวบ็แบบธุรกิจต่อธุรกิจ ท าใหย้อดขายเพิ่มสูงข้ึน ดงัภาพท่ี 5.1 
 

 
 

ภาพที ่5.1 การคา้รูปแบบ ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) เวบ็ไซต ์www.cisco.com  
 

2) การคา้รูปแบบ ธุรกิจ กบั บุคคล (Business to Consumer หรือ B2C) หมายถึงการท า
ธุรกรรมทางการคา้ระหว่างธุรกิจกบับุคคล โดยท่ีบุคคลสั่งซ้ือสินคา้และบริการไดจ้ากผูผ้ลิตหรือ
ธุรกิจโดยตรง เป็นการคา้แบบปลีกมีการสั่งซ้ือสินคา้จ านวนไม่มากและมูลค่าการซ้ือ-ขายแต่ละคร้ัง
จ านวนไม่สูงมากนกั ตวัอย่างเช่น เวบ็ไซต์ www.amazon.com เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีช่ือเสียง ติดอนัดบั
ตน้ๆ ของเวบ็ไซตโ์ลก Amazon เป็นเวบ็ไซตข์ายสินคา้ทุกชนิด มีสินคา้ทุกหมวดหมู่ ดงัภาพท่ี 5.2 

http://www.cisco.com/
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ภาพที ่5.2 การคา้รูปแบบ ธุรกิจกบับุคคล (B2C) เวบ็ไซต ์www.amazon.com 
 

เว็บไซต์ www.pizza.co.th เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการพิซซ่าและพาสต้าสไตล์อิตาเลียน 
สามารถสั่งพิซซ่าทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการท าตลาดครอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่มมากข้ึน ดงั
ภาพท่ี 5.3 

 

 
 

ภาพที ่5.3 การคา้รูปแบบ ธุรกิจกบับุคคล (B2C) เวบ็ไซต ์www.pizza.co.th 
 

3) การคา้รูปแบบ ธุรกิจ กบั รัฐบาล (Business to Government หรือ B2G) หมายถึงการท า
ธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นเอกชนกบัองคก์รของรัฐ โดยรัฐบาลเป็นผู ้
ก  าหนดกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมาก เช่น การประมูลออนไลน์ (e-Auction) การจดัซ้ือจดัจา้ง
ของหน่วยงานรัฐบาล (e-Procurement) เช่น เวบ็ไซต ์http://www.gprocurement.go.th เป็นเวบ็ไซต์
ท่ีรวบรวมข่าวสารการจดัซ้ือ-จดัจา้งของหน่วยงานราชการต่างๆ ทัว่ประเทศ ดงัภาพท่ี 5.4 
 



139 
 

 
 

ภาพที ่5.4 การคา้รูปแบบ ธุรกิจกบั รัฐบาล (B2G) เวบ็ไซต ์http://www.gprocurement.go.th 
 

4) การคา้รูปแบบ บุคคล กบั บุคคล (Customer to Customer หรือ C2C) หมายถึง การท า
ธุรกรรมทางการคา้ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรือระหว่างผูใ้ช้เครือข่ายอินเทอร็เน็ตดว้ยกนัเอง ท่ี
ไม่ใช่รูปแบบของร้านคา้หรือธุรกิจ มีการแลกเปล่ียนและซ้ือขายสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์เช่น การท า
ธุรกรรมต่างๆ ผา่นเวบ็ไซตท่ี์เป็นตลาดกลาง นายหนา้หรือตวัแทนในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ
นั้น การประมูลสินคา้ (e-Auction) การขายสินคา้ท่ีใชแ้ลว้(สินคา้มือสอง) รวมทั้งการรับสมคัรงาน
ของบริษัทต่างๆ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ท่ี เป็นตัวแทนในการซ้ือขายสินค้า หรือ ตลาดกลาง 
www.tarad.com เน้นการให้บริการด้าน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นหลกั, 
เวบ็ไซต ์Ebay (www.ebay.com) คือเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการการซ้ือ-ขาย ประมูลสินคา้ออนไลน์ ซ่ึง
รองรับการใชส้ั่งซ้ือ/สั่งขายสินคา้จากทัว่โลก เวบ็ไซต ์Pramool (www.pramool.com) และเวบ็ไซต ์
Jobdb (www.jobdb.com) ดงัภาพท่ี 5.5-5.7 

 

 
 

ภาพที ่5.5 การคา้รูปแบบบุคคลกบับุคคล (C2C) เวบ็ไซต ์www.tarad.com 
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ภาพที ่5.6 การคา้รูปแบบบุคคลกบับุคคล (C2C) เวบ็ไซต ์www.ebay.com 
 

 

 
 

ภาพที ่5.7 การคา้รูปแบบบุคคลกบับุคคล (C2C)เวบ็ไซต ์www.pramool.com 
 

 
 

ภาพที ่5.8 การคา้รูปแบบบุคคลกบับุคคล เวบ็ไซต ์www.jobdb.com 
 

5. การคา้รูปแบบ รัฐ กบั บุคคล (Government to Customer หรือ G2C) หมายถึงการท า
ธุรกรรมระหว่างภาครัฐกบัประชาชน เน้นการให้บริการประชาชนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
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เวบ็ไซตก์รมสรรพากร (www.rd.go.th) เป็นเวบ็ไซตใ์ห้บริการขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีให้กบัประชาชน 
การยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต ดงัภาพท่ี 5.9 

 

 
 

ภาพที ่5.9 การคา้รูปแบบ รัฐกบับุคคล (G2C) เวบ็ไซต ์www.rd.go.th 
 

    www.mahadthai.com เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนคนไทย
สามารถใช้บริการอีเล็กโทรนิกมหาดไทย (e-Mahadthai) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได ้เพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประชาชน ดงัภาพท่ี 5.10 

 

 
 

ภาพที ่5.10 การคา้รูปแบบ รัฐกบับุคคล (G2C) เวบ็ไซต ์www.mahadthai.com 
6) การคา้รูปแบบ ธุรกิจ กบั พนกังาน (Business to Employee หรือ B2E) หมายถึง การท า

ธุรกรรมระหว่างธุรกิจกบัพนักงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินทราเน็ตภายในหน่วยงาน
ด าเนินธุรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มผลก าไรดว้ยการลดค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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เช่น     การใชร้ะบบงาน e-Document การติดต่อส่ือสารระหวา่งพนกังานโดยลดการใชก้ระดาษ 
ของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  
 
4. ประโยชน์ของพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2556: หนา้ 2) กล่าววา่ นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยนอกจากตนเองจะได้รับ
ประโยชน์แลว้ องคก์รและสังคมโดยรวมก็ไดรั้บประโยชน์ดว้ย ในท านองเดียวกนั ธุรกิจ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ไดก่้อให้เกิดประโยชน์มากมายเช่นกนั อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับกนัมากข้ึนตาม
อัตราการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต โดยต่อไปน้ีจะแสดงถึง
ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในแง่มุมต่างๆ 

4.1 ประโยชน์ต่อองค์กร 
1) องคก์รสามารถขยายโอกาสจากธุรกิจซ้ือขายสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม ไปสู่ตลาดระหวา่งประเทศ

ดว้ยการลงทุนท่ีต ่า นอกจากน้ียงัไดลู้กคา้ใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย การมีโอกาส
ไดพ้บกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตท่ีดีท่ีสุด และการไดร่้วมธุรกิจกบับริษทัคู่คา้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

2) องค์กรสามารถจดัหาวตัถุดิบและบริการทั้งในและต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใช้
ตน้ทุนต ่า และช่องทางการกระจายสินคา้ของตลาดแคบลง ส่งผลให้สินคา้มีราคาถูก ผูข้ายมีก าไร
มากข้ึน 

3) ลดตน้ทุนไดก้วา่ 90% ในดา้นของการสร้าง การประมวลผล การจดัจ าหน่ย การจดัเก็บ 
และการเรียกใช ้โดยเฉพาะกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการแบบดิจิตอล เช่น ซอฟตแ์วร์ หรือเพลง 

4) ช่วยลดตน้ทุนดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมลงไดม้าก เน่ืองจากใชช่้องทางการส่ือสาร
ผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีราคาถูกกวา่มาก 

5) ช่วยใหธุ้รกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ได ้
6) ส่งเสริมการตลาดท่ีมุ่งไปยงัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 
4.2 ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
1) ผูบ้ริโภคมีโอกาสซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยราคาท่ีถูกท่ีสุด โดยสามารถคน้หาผ่านส่ือ

ออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบราคาสินคา้จากร้านคา้ตามเวบ็ไซตต่์างๆ ได ้
2) ช่วยเพิ่มทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการท่ีมีอยู่

มากมาย 
3) ลูกคา้สามารถเขา้ชมเพื่อเลือกสินคา้หรือบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
4) การเรียกดูข่าวสาร สามารถด าเนินการใหส้ าเร็จไดภ้ายในไม่ก่ีวนิาที 



143 
 

5) ผูบ้ริโภคมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการตั้งราคาขายของตวัผลิตภณัฑ์และการบริการ
ได ้

6) สามารถประมูลสินคา้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายผูซ้ื้อและผูข้าย 
7) เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสามารถโตต้อบและเปล่ียนข่าวสารและประสบการณ์ ในรูปแบบ

ของชุมชนออนไลน ์
4.3 ประโยชน์ต่อสังคม 
1) มีส่วนช่วยให้ผูค้นบางกลุ่มสามารถท างานท่ีบา้นได ้เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทาง

เน่ืองจากการจราจรติดขดั อีกทั้งยงัช่วยลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง และลดมลภาวะทางอากาศ 
2) สร้างโอกาสแก่ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ตามชนบท ให้สามารถเขา้ถึงแหล่งศึกษาหาความรู้ทาง

วชิาชีพ การเรียนการสอนทางไกล และการไดรั้บรู้วธีิดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้ง ถูกสุขลกัษณะ 
3) อ านวยความสะดวกดา้นการส่งมอบงานบริการจากภาครัฐไปสู่สาธารณชน เช่น สิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีพึงได้รับจากภาครัฐ ช่วยลดต้นทุนด้านการเผยแพร่ความรู้ และลด
ปัญหาเก่ียวกบัการคอรัปชัน่ ช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการสู่สังคม การท างานของต ารวจ สุขภาพ และ
การศึกษาของประชาชน 
 
5. กระบวนการพืน้ฐานเกี่ยวกบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 
5.11 รายละเอียดดงัน้ี  

1)  การคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนแรกของการซ้ือสินคา้เป็นการคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการ 
แลว้น าขอ้มูลแต่ละร้านมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใชเ้วบ็ไซตท่ี์นิยม หรือ Search Engines เช่น 
http://www.google.com เป็นตน้  

2) การสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ จะน ารายการท่ีตอ้งการเขา้สู่ระบบ
ตะกร้า และจะมีการค านวณ ค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยลูกคา้สมารถปรับเปล่ียนรายการและปริมาณท่ีสั่ง
ได ้ 

3) การช าระเงิน เม่ือลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ ในขั้นถดัมาจะเป็นการก าหนด
วธีิการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของลูกคา้วา่จะเลือกวธีิไหน 

4) การส่งมอบสินคา้ เม่ือลูกคา้ก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่วิธีเลือกส่ง
สินคา้ ซ่ึงการส่งมอบสินคา้อาจจดัส่งใหลู้กคา้โดยตรง การใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ หรือส่งผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน-์โหลดเพลง เป็นตน้  
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5) การให้บริการหลงัการขาย หลงัจากเสร็จส้ินการสั่งสินซ้ือแต่ละคร้ัง ร้านคา้บริการหลงั
การขายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นติดต่อกบัลูกคา้ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเวบ็
บอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.11 กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 

6. ข้อควรระวงัในการใช้งานพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงัต่อไปน้ี 
1) ตรวจสอบเวบ็ไซตข์องร้านคา้วา่มีการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้หรือไม่ การตรวจสอบน้ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสบายใจระดบัหน่ึง เพราะการจดทะเบียน
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูจ้ดตอ้งเป็นเจา้ของร้านคา้ออนไลน์ ตอ้งมีการระบุขอ้มูส่วนตวัต่างๆ เพื่อ
ขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ เพื่อขอข้ึนจดทะเบียน ซ่ึงถา้หากเป็นมิจฉาชีพคงจะไม่อยากแสดงตวัตนให้ผูอ่ื้น
รู้ สังเกตไดจ้ากหนา้ Contact Us ในการจดทะเบียนผูข้าย จะไดรั้บเลขรหัสทะเบียน และจะมีการ
แสดงลกัษณ์ทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2) เลือกร้านคา้ท่ีมีเสียงตอบรับในทางท่ีดี วิธีสังเกตง่ายๆ คือร้านคา้ท่ีมีเสียงตอบรับท่ีดี               
ใหดู้จากหนา้กระทู ้(Webboard) หรือจ านวนการส่งสินคา้การรีววิ (Review) จากลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้
จากทางร้านวา่เป็นอยา่งไร 

3) เลือกซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตท่ี์มีอายุการขายอยา่งนอ้ย 1 ปีโดยผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบ
ไดง่้าย ๆ ผ่านทาง http://www.seologs.com/dns/ domain-check.html โดยการใส่ช่ือเวบ็ไซตน์ั้นๆ 
ลงไป 

4) ตรวจสอบการตอบค าถามของผูข้าย สามารถตรวจสอบไดจ้ากตอบค าถามในกระทู ้                 
ว่าผูข้ายหมัน่ตอบค าถามของลูกคา้หรือไม่ มีการตอบค าถามอย่างไร และเอาใจใส่ลูกคา้หรือไม่   

Shipping 

Search/Catalog 

Order 

Payment 
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หากในกระทูมี้ลูกคา้เขา้มาคุยเป็นจ านวนมาก แลว้ผูข้ายมีการให้ความใส่ใจในการตอบค าถามของ
ลูกคา้ท่ีดี ผูบ้ริโภคก็สามารถมัน่ใจไดใ้นระดบัหน่ึงวา่ปลอดภยั 

5) ดูเง่ือนไขการรับประกนัสินคา้หรือบริการหลงัการขายเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ หากสินคา้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการส่งท่ีผิดพลาดหรือสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ทางร้านจะมี
การรับประกนัหรือสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดห้รือไม่ ระยะเวลาในการรับประกนัมีมากนอ้ย
เพียงใด หากทางผูข้ายไม่ไดร้ะบุไว ้ผูบ้ริโภคก็ควรถามให้เขา้ใจ และชดัเจนก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
ซ่ึงในทางท่ีดีควรสอบถามผา่นทางเวบ็บอร์ด หรืออีเมล์ เพื่อจะไดมี้หลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และไม่ควรตกลงซ้ือขายกนัทางโทรศพัท ์

6) สินคา้ท่ีสนใจจะซ้ือไม่ควรเป็นสินคา้ท่ีผิดกฎหมาย สินคา้ดงักล่าว เช่น ซีดีเถ่ือน สินคา้
ปลอม สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าท่ีมีราคาสูงมากๆ ถ้าไม่ใช่สินค้าพวกน้ีก็ไม่ต้องกังวลใจ
มากมาย เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดกบัสินคา้ประเภทพวกน้ี 
 
7. ผลกระทบของพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2556: หนา้ 2) กล่าวผลกระทบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดงัต่อไปน้ี 
7.1 ด้านเทคโนโลยี 

1) ขาดมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ทั้งในเร่ืองของคุณภาพ ความ
ปลอดภยั และความน่าเช่ือถือ 

2) ช่องสัญญานหรือแบนด์วิดธ์ของระบบส่ือสารโทรคมนาคมมีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

3) เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือพฒันา เปล่ียนแปลงเร็ว 
4) ความสลบัซบัซอ้นและความยากต่อการน าระบบต่างๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่

จะเป็นอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกตท์างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านอยู ่และระบบ
ฐานขอ้มูล 

5) จ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เฉพาะ มาติดตั้งเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม เพื่อเช่ือมต่อเขา้
กบัระบบเครือข่าย 

6) ราคาแพงและปัญหาจากการเขา้ถึงของผูใ้ชพ้ร้อมๆ กนัจ านวนมาก 
7.2 ด้านทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยี 
ปัญหาเร่ืองขอ้กฎหมายท่ีน ามาบงัคบัใช ้โดยเฉพาะเร่ืองรายละเอียดการจดัเก็บภาษีท่ียงัคง

คลุมเครือ ไม่ชดัเจน 
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1) ขาดข้อบังคับทางกฎหมายทั้ งภายในและระหว่างประเทศ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

2) ผูข้ายและผูซ้ื้อจ านวนไม่นอ้ย ท่ียอมรับใหร้ะบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความเสถียร
มากกวา่น้ี ก่อนท่ีจะมีการใชง้านจริง 

3) พฤติกรรมและความรู้สึกของผูบ้ริโภค ท่ียงัคงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจากร้านคา้ท่ีมี
อยู่จริง มาเป็นร้านคา้แบบเสมือน อีกทั้งผูค้นส่วนใหญ่ยงัขาดความเช่ือมัน่ต่อการซ้ือขายสินคา้ท่ี
มิไดส้ัมผสักบัตวัสินคา้จริงๆ รวมถึงการท่ีผูซ้ื้อมิไดพ้บปะกบัผูข้ายโดยตรง 

4) ยงัมีกลุ่มคนบางคนท่ียงัคงเข้าใจว่า สินค้าหรือบริการท่ีขายผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีราคาแพงและไม่ปลอดภยั 
 
8. กฎหมายเกี่ยวกบั E – commerce ทีป่ระกาศใช้ในประเทศไทย 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กล่าววา่ พระราชบญัญติัวา่
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนในปี พ.ศ.2544 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ               
วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงแนวทางในการตรากฎหมายฉบบัน้ีไดย้ึดหลกัการตามแนวทางของ
กฎหมายแม่แบบ (Model Law) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดแ้ก่ กฎหมายแม่แบบวา่ดว้ยพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Model Law on 
Electronic Commerce 1996) และกฎหมายแม่แบบวา่ดว้ยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Model law on 
Electronic Signatures 2001) โดยเป็นกฎหมายท่ีรับรองการท าธุรกรรมในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มี
ผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการท าธุรกรรมโดยวิธีการทัว่ไป โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ข
ปรับปรุงไปแล้ว 1 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อก าหนดความชัดเจนเก่ียวกบัประเด็นด้านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เช่น ส่ิงพิมพอ์อก การแปลงเอกสาร ตราประทบัอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ตน้ อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาและเสนอแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายฉบบัน้ีอีกคร้ัง เพื่อรองรับ
การอนุวติัการตามอนุสัญญาว่าดว้ยการใช้การติดต่อส่ือสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่าง
ประเทศดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations Convention on The Use of Electronic 
Communications in International Contracts) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการเสริมหลกัการใน
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับสากลมากข้ึน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 2015 ท่ี
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิกจะมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี รายละเอียดดงัน้ี 
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8.1 กฎหมายธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้สมือนกบั
หนงัสือหรือหลกัฐานท่ีเป็นหนงัสือและรองรับวธีิการส่งและรับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ผลของ
กฎหมายฉบบัน้ีจะท าใหผ้ลของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเช่ือถือ และก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ 
ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีทุกประเทศยอมรับ 

8.2 กฎหมายลายมือช่ือทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) 

มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการไดอ้ย่างแพร่ หลาย 
โดยใช้เทคโนโลยีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เสมือนกบัการลงลายมือช่ือแบบธรรมดา กฎหมาย
ฉบบัน้ีวางหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเช่ือถือไดใ้นการสร้างลายมือช่ือ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถระบุถึง
ตวับุคคลผูล้งลายมือช่ือและแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นเห็นชอบด้วยกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ซ่ึงกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีค่อนข้างมีความ
สลบัซบัซอ้นทางดา้นเทคนิค ซ่ึงจะตอ้งมีหน่วยงานผูป้ระกอบการรับรอง (Certification Authority) 
และคณะกรรมการลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ไดม้าถึงหลกัการท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ขอ้มูลมี
ความครบถว้นจริง (Data Integrity), สามารถระบุตวัตนไดจ้ริง (Authentication), มีวิธีการห้ามปฎิ
เสธความรับผิด (Non-repudiation) ทั้งกฎหมายฉบบัน้ีไม่ยึดติดกบัเทคโนโลยีแบบหน่ึงแบบใด 
(Technology neutrality) 

8.3 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ (Computer Crime Law ) 

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการลกัลอบเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกนัมาก และยงั
ไม่มีกฎหมายฉบบัใดท่ีจะเอาผิดผูก้ระท าความผิดน้ีได้ ฉะนั้นกฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ฉบบัน้ี จะมาช่วยลดความเส่ียงของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และก าหนดความผิด
ของผูก้ระท าผดิได ้ดว้ยกระบวนการต่างๆ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและมีวธีิสืบด าเนินคดีมาก 

8.4 กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) 
เน่ืองดว้ยระบบคอมพิวเตอร์สมยัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลจะสามารถถูกเก็บรวบรวมไวไ้ดง่้าย 

และส่งกระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว หรือการท าธุรกรรมผา่นคอมพิวเตอร์จะเกิดการบนัทึกขอ้มูลส่วน
บุคคลใหม่เก่ียว กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลข้ึน และสามารถเก็บรายละเอียดได้ทุกขั้นตอน 
วตัถุประสงค์ของกฎหมายฉบบัน้ีเพื่อการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั (Privacy) จากการคุกคามของ
บุคคลอ่ืนท่ีฉวยโอกาสน าเอาขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลไปใชใ้นทางท่ีมิพึงปรารถนา 
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9. สรุป 

 การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ใช้งานหลายประเภทด้วยกนั และสามารถ

เป็นไปไดท้ั้งธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบหวงัผลก าไร กบัไม่หวงัผลก าไร เช่น ธุรกิจกบัธุรกิจ 

(Business to Business หรือ B2B, ธุรกิจ กบั บุคคล (Business to Consumer หรือ B2C), ธุรกิจ กบั 

รัฐบาล (Business to Government หรือ B2G), บุคคล กบั บุคคล (Customer to Customer หรือ 

C2C), รัฐ กบั บุคคล (Government to Customer หรือ G2C) และ ธุรกิจ กบั พนกังาน (Business to 

Employee หรือ B2E)  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งต่อองคก์ร, ผูบ้ริโภค 

และสังคม โดยมีกระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มี 5 ขั้นตอนคือ การคน้หา

ขอ้มูล, การสั่งซ้ือสินคา้, การช าระเงิน, การส่งมอบสินคา้ และการให้บริการหลงัการขาย โดยผูท่ี้

เก่ียวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องค านึงถึงข้อควรระวังในการใช้งานพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และทราบถึงกฎหมายเก่ียวกับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ คือ กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law), กฎหมาย

ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law), กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

(Computer Crime Law ) และ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เป็นตน้ 

 

10. ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
2. ประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
3. เวบ็ไซต ์www.pizza.co.th จดัเป็นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ประเภทใด 
4. จงบอกประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
5. กระบวนการพื้นฐานเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
6.จงอธิบายถึงผลกระทบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
7.จงยกตวัอยา่งกฎหมายเก่ียวกบั e – commerce ท่ีประกาศใชใ้นประเทศไทย  
8. กฎหมายใด เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และระบุตวั

บุคคล เพื่อใหไ้ดม้าถึงหลกัการท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ขอ้มูลมีความครบถว้นจริง 
9. กฎหมายใด รับรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีความ

น่าเช่ือถือ และก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ได ้
10. จงบอกถึงวตัถุประสงคห์ลกัของกฏหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
1. ความหมายของภยัคุกคามและความปลอดภยัของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
2. ประเภทของภยัคุกคามในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
4. มลัแวร์ (Malware) 
5. วธีิการตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคามของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
6. ตวัอยา่งภยัคุกคามของการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
7. สรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. ผูเ้รียนมีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3. ผูเ้รียนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
4. ผูเ้รียนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงภยัคุกคามของเทคโนโลยสีารสนเทศได้ 
3. ผูศึ้กษาสามารถบอกวธีิการป้องกนัใหป้ลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ได ้
4. ผูศึ้กษาสามารถอธิบายถึงมาตรฐานความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศได้ศึกษา

สามารถ  
5. น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตามหวัขอ้ท่ี 1- 6 
2. ฟังค าบรรยายตามหวัขอ้ท่ี 1- 6 
3. คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ี 1- 6 
4. ซกัถามนกัศึกษา 
5. ใหน้กัศึกษาท าค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. สไลด ์เน้ือหาบทท่ี 6 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจในการฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
ซกัถามและการอภิปราย 

2. จากการตอบค าถามทา้ยบท 
 



บทที ่6  
ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อนิเทอร์เน็ต 

 

 ดว้ยปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลสารสนเทศ (Information Age) การใช้งานคอมพิวเตอร์

เครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กรต่างๆ ได้มีการใช้งานเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั เพื่อเป็น

ช่องทาง ในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ซ่ึง

ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงมาก องคก์รต่างๆจึงพยายามแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อ

ช่วยการบริหารจดัการงานต่างๆ ภายในองค์กร และสนับสนุนการแข่งขนัในธุรกิจ ให้ประสบ

ความส าเร็จ เพื่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัธุรกิจในประเภทเดียวกนัแต่ถา้องคก์รใด 

พิจารณาเฉพาะเร่ืองการจดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ าเร็จเพียงอยา่งเดียว โดยอาจมองขา้ม

เร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รท่ีดี อาจจะท าให้ผูท่ี้ไม่หวงั

ดีจากภายนอกหรือบุคคลภายในองคก์รเขา้มาก่อกวนการท างาน พยายามหาวิธีการหรือหาช่องโหว่

และจุดอ่อนของระบบ เพื่อแอบลกัลอบเขา้สู่ระบบหรือแอบดูขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้ระบบเครือข่าย

หยุดชะงกัไม่สามารถให้บริการได้ ในบางคร้ังอาจมีการท าลายขอ้มูล ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหาย

ใหก้บัองคก์รได ้เน่ืองจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่ือมโยงถึงกนัทัว่โลก ท าให้เกิดปัญหาใน

เร่ืองอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา โดยเฉพาะในเร่ืองของการโจมตีผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีให้เห็นมากยิ่งข้ึน โดยผูท่ี้แอบลกัลอบเขา้สู่ระบบของผูอ่ื้นสามารถมาได้

จากทัว่โลก ส่วนใหญ่จะท าการเจาะระบบผ่านช่องโหวข่องระบบปฏิบติัการ (Operation System) 

Windows ,Unix , Linux เป็นตน้ หรือจากช่องโหวข่องโปรแกรมท่ีเปิดให้บริการเช่น WWW, DNS, 

Mail และ FTP เป็นตน้  และจากระบบฐานขอ้มูล( Database) ขององคก์ร  

 ดงันั้น ทุกองค์กรควรตระหนักถึงเร่ืองการน าระบบรักษาความปลอดภยัของเทคโนโลยี

สารสนเทศ บนระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆมาใช้งาน หรือจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยั เขา้ไปเสริมความแขง็แกร่ง ใหก้บัระบบ 
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1. ความหมายของภัยคุกคามและความปลอดภัยของการใช้อนิเทอร์เน็ต 

ระบบการส่ือสารข้อมูลจะมุ่งประเด็นพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ใน

องค์ประกอบของการส่ือสารพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านของขอ้มูล ,ด้านของผูส่้งขอ้มูล ,ด้าน

ช่องทางในการส่งขอ้มูล และดา้นของผูรั้บขอ้มูล เม่ือระบบการส่ือสารถูกเช่ือมต่อเป็นเครือข่าย มี

การขยายการติดต่อส่ือสารข้อมูลในวงกวา้ง เพื่อสนับสนุนการกระจายข่าวสารและใช้ข้อมูล 

ก่อใหเ้กิดการใชง้านในรูปแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เน่ืองจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายสาธารณะ ผูใ้ช้งาน

ทุกคนสามารถเขา้ถึงและร่วมกนัแบ่งปันขอ้มูลได ้แต่มีผูใ้ช้งานบางคนท่ีมีพฤติกรรมไม่หวงัดีต่อ

ผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กระท าตนเป็นภยัคุกคามต่อข้อมูลและระบบ

เครือข่าย เช่น ท าการขดัขวางหรือท าลายระบบไม่ให้สามารถใช้งานได ้หรือลกัลอบขโมยขอ้มูล 

หรือลว้งความลบัทางราชการ หรืออาจด าเนินการตดัต่อดดัแปลงขอ้มูลใหบิ้ดเบือนจากความจริง  

ความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นขอ้ก าหนดของการป้องกนัภยัคุกคาม ซ่ึง

จ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการหรือมาตรการความปลอดภยัท่ีสามารถตรวจสอบความเส่ียงในการ

เขา้ถึงซ่ึงขอ้มูลและระบบเครือข่ายดงัน้ี 

  1) มีขั้นตอนการป้องกนัการเขา้ใชง้านจากบุคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต  

  2) สามารถสกดักั้นไม่ใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์เขา้ถึงขอ้มูล หรือเขา้ถึงระบบเครือข่ายได ้ 

  3) กระบวนการหรือมาตรการความปลอดภยัตอ้งมีการตรวจสอบใหท้ราบไดว้า่มีใครก าลงั

พยายามท่ีจะบุกรุกเขา้มาในระบบ 

  4) มีการรายงานผลการบุกรุกเขา้สู่ขอ้มูลหรือระบบนั้น กระท าส าเร็จหรือไม่  

  5) มีการรายงานวา่ผูบุ้กรุกเขา้มาท าอะไรกบัระบบบา้ง   

  6) มีระบบป้องกนัจากภยัคุกคาม (Threat) ประเภทต่างๆ   

ส่ิงท่ีก าหนดไวข้า้งตน้มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความมัน่ใจว่าผูใ้ช้หรือองค์กรจะ

สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดแก่ผูใ้ชห้รือองคก์ร 
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2. ประเภทของภัยคุกคามในการใช้อนิเทอร์เน็ต 

 ภยัคุกคาม คือ พฤติกรรมไม่หวงัดีต่อผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

กระท าตนเป็นภยัคุกคามต่อขอ้มูลและระบบเครือข่าย เช่น ท าการขดัขวางหรือท าลายระบบไม่ให้

สามารถใชง้านได ้หรือลกัลอบขโมยขอ้มูล หรือลว้งความลบัทางราชการ หรืออาจด าเนินการตดัต่อ

ดดัแปลงขอ้มูลใหบิ้ดเบือนจากความจริงประเภทของภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนกบัระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายนั้น   สามารถจ าแนกได ้2 ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 

1)  ภยัคุกคามทางตรรกะ (Logical) หมายถึง ภยัคุกคามทางดา้นขอ้มูล 

  2) ภยัคุกคามทางกายภาพ (Physical) หมายถึง ภยัท่ีเกิดกบัตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ เช่น ภยั

พบิติัจากธรรมชาติ และภยัจากการกระท าของมนุษยท่ี์ท าความเสียหายใหก้บัตวัเคร่ืองและอุปกรณ์ 

2.1 ภัยคุกคามทางตรรกะ (Logical)  

Hacker คือ ผูท่ี้แอบเขา้ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน โดยมิไดรั้บ

อนุญาต แต่ไม่มีประสงคร้์าย หรือไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่

ใครทั้งส้ิน แต่เหตุผลท่ีท าเช่นนั้นอาจเป็นเพราะตอ้งการทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองก็

เป็นไปได ้

Cracker คือ ผูท่ี้แอบเขา้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน โดยมี

เจตนาร้ายอาจจะเขา้ไปท าลายระบบ หรือสร้างความเสียหายให้กบัระบบ Network ขององคก์รอ่ืน 

หรือขโมยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ 

 *ขอ้สังเกตุ ไม่วา่จะเป็น Hacker   หรือ Cracker ถา้มีการแอบเขา้ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์

เครือข่ายของผูอ่ื้น แมว้า่จะไม่ประสงคร้์ายก็ถือวา่ไม่ดีทั้งส้ิน เพราะขาดจริยธรรมดา้นคอมพิวเตอร์ 

ไวรัส (Viruses)  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหน่ึงท่ีเขียนข้ึนโดยความตั้งใจของ 

Programmer  ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตวัเองจากไฟล์หน่ึงไปยงัไฟล์อ่ืนๆ ภายในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ไวรัสจะแพร่กระจายตวัเองอย่างรวดเร็วไปยงัทุกไฟล์ภายในคอมพิวเตอร์   หรือ

อาจจะท าใหไ้ฟลเ์อกสารติดเช้ืออยา่งชา้ๆ   แต่ไวรัสจะไม่สามารถแพร่กระจายจากเคร่ืองหน่ึงไปยงั

อีกเคร่ืองหน่ึงไดด้ว้ยตวัมนัเอง  โดยทัว่ไปแลว้จะเกิดจากการท่ีผูใ้ชใ้ชส่ื้อจดัเก็บขอ้มูล เช่น Diskette 

คดัลอกไฟล์ขอ้มูลลง Disk  และติดไวรัสเม่ือน าไปใช้กบัเคร่ืองอ่ืน  หรือไวรัสอาจแนบมากบัไฟล์

เม่ือมีการส่ง E-mail ระหวา่งกนั 
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หนอนอินเตอร์เน็ต  (Worms)   มีอนัตรายต่อระบบมาก  สามารถท าความเสียหายต่อระบบ

ไดจ้ากภายใน เหมือนกบัหนอนท่ีกดักินผลไมจ้ากภายใน   หนอนร้ายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

ถูกออกแบบมาใหส้ามารถแพร่กระจายตวัเองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง

โดยอาศยัระบบเน็ตเวิร์ค (ผา่นสาย Cable) ซ่ึงการแพร่กระจายสามารถท าไดด้ว้ยตวัของมนัเองอยา่ง

รวดเร็วและรุนแรงกวา่ไวรัส เม่ือไรก็ตามท่ีคุณสั่ง Share ไฟลข์อ้มูลผา่น  Network  เม่ือนั้น Worms 

สามารถเดินไปกบัสายส่ือสารได ้

Spam mail คือ การส่งขอ้ความท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการให้กบัคนจ านวนมาก ๆ จากแหล่งท่ีผูรั้บ

ไม่เคยรู้จกัหรือติดต่อมาก่อน โดยมากมกัอยูใ่นรูปของ E-mail    ท าใหผู้รั้บร าคาญใจและเสียเวลาใน

การลบขอ้ความเหล่านั้นแลว้ Spam mail ยงัท าให้ประสิทธิภาพการขนส่งขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต

ลดลงดว้ย 

คุกก้ี (Cookie) คือ การท่ี  Web Server  จดจ าขอ้มูลของผูใ้ช้ท่ีเคยกรอกไวเ้ม่ือเขา้ไปท า

ธุรกรรมซ้ือขายบน web site  โดยเก็บรายละเอียดของขอ้มูลลงในไฟล์ “คุกก้ี”  ซ่ึงผูใ้ช้เป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลดว้ยตนเอง การจดจ าขอ้มูลลงใน file  cookie  มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  ซ่ึงขอ้ดีก็คือ  ท าให้

สะดวกเม่ือเราตอ้งการจะกรอกขอ้มูลชุดเดิมซ ้ าอีกคร้ัง  web browser  จะจดจ าขอ้มูลเดิมท่ีเราเคย

กรอกไวแ้ละเรียกขอ้มูลนั้นข้ึนมาให้ท าให้เราท างานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน  แต่ในทางกลบักนั

ขอ้มูลของเราก็ไม่เป็นความลบั  หากเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและมีผูแ้บบน าไปใชใ้นทางท่ีผิดก็กระทบ

กบัตวัเราได ้ 

Errors คือ ขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม    เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้คอมพิวเตอร์เกิดความยุ่ง

เหยงิและท าลายขอ้มูลท่ีถูกเก็บไว ้  ตลอดจนส่งผลต่อการท างานของโปรแกรม 

Bugs คือ ชุดค าสั่ง (code) ของโปรแกรมท่ีมีขอ้บกพร่องหรือมีขอ้ผิดพลาด ซ่ึง Bugs กบั 

Errors มีความแตกต่างกนักล่าวคือ Errors ของโปรแกรมอาจเกิดข้ึนค่อนขา้งบ่อยคร้ัง และสามารถ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นไดเ้ร่ือย ๆ แต่ Bugs ของโปรแกรมนั้นเม่ือพฒันาโปรแกรมเสร็จ น าโปรแกรม

นั้นไปใชส้ักระยะ Bugs นั้นอาจโผล่ข้ึนมาภายหลงั เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีค่อนขา้งรุนแรง อาจตอ้งแกไ้ข 

(Modify) โปรแกรมใหม่ 

 

 



157 
 

2.2 ภัยคุกคามทางกายภาพ (Physical) 

ภยัจากธรรมชาติ มีหลายรูปแบบ เช่น น ้าท่วม ,แผน่ดินไหว ,คล่ืนซึนามิ ,พาย ุ,โคลนถล่ม ,

ฟ้าผา่ หรือภยัธรรมชาติรูปแบบอ่ืน ๆ 

 ภยัจากการกระท าของมนุษย ์  มีหลายรูปแบบ  เช่น การขโมยเคร่ืองและอุปกรณ์ ,การ

ท าลายอุปกรณ์ Hardware ,ไฟฟ้าดบั หรือ ไฟใหม ้เป็นตน้ 

3. อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crimes) หมายถึง การกระท าท่ีผิดต่อกฎหมายโดย

การใช้คอมพิวเตอร์ หรือท าลายคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น ตัวอย่างของ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลในระบบ โดยใชสิ้ทธ์ิและหนา้ท่ี ท่ี

มีท าการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองในทางมิชอบตวัอย่าง เช่น 

เจา้หนา้ท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโอนเงินจากบญัชีอ่ืนเขา้บญัชีตน หรือการโจรกรรมขอ้มูล

บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลไม่มีโอกาสจะได้รู้เลยว่า ขอ้มูลของตนซ่ึง

ส่งไปตามสายในข่ายของอินเตอร์เน็ตไดถู้กโจรกรรม 

พฤติกรรมอาชญากรรมคอมพวิเตอร์  

 อาชญากรคอมพิวเตอร์จะก่ออาชญากรรมไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงปัจจุบนัทัว่โลกจดัออกเป็น 9 

ประเภท (ตามขอ้มูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์)  

  1) การขโมยขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลกัลอบใชบ้ริการ 

  2) อาชญากรน าเอาระบบการส่ือสารมาปกปิดความผดิของตนเอง 

  3) การละเมิดสิทธ์ิปลอมแปลงรูปแบบ เลียนแบบระบบซอฟตแ์วร์โดยมิชอบ 

  4) ใชค้อมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม 

  5)ใชค้อมพิวเตอร์ฟอกเงิน 

  6) อนัธพาลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ไปก่อกวน ท าลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบจ่ายน ้า 

จ่ายไป ระบบการจราจร 

  7) หลอกลวงใหร่้วมคา้ขายหรือลงทุนปลอม 

  8) แทรกแซงขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ เช่น ลกัลอบคน้หา
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รหสับตัรเครดิตคนอ่ืนมาใช ้ดกัขอ้มูลทางการคา้เพื่อเอาผลประโยชน์นั้นเป็นของตน 

  9) ใชค้อมพิวเตอร์แอบโอนเงินบญัชีผูอ่ื้นเขา้บญัชีตวัเอง 

 

การจ าแนกู้้กระท าูดิ(อาชญากรคอมพวิเตอร์) 

 อาชญากรคอมพิวเตอร์ คือ ผูก้ระท าผดิกฎหมายโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นส่วน

ส าคญั มีการจ าแนกไวด้งัน้ี 

1) พวกหดัใหม่(Novice) บุคคลประเภทน้ีมิไดเ้ป็นอาชญากรโดยแทจ้ริง เพียงแค่ใชโ้อกาส

ในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่  เขา้ไปด าเนินการกบัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อเขา้ไปยงัฐานขอ้มูลนั้นๆ และ

มีเป็นจ านวนมาก ท่ีเป็นลูกจา้ง หรือพนกังานของหน่วยงานนั้นๆ เอง  

  2) พวกวกิลจริต(Deranged persons) ลกัษณะของบุคคลประเภทน้ี มกักระท าอะไรโดย

ปราศจากเหตุผล  ชอบท าลาย   เป็นผูป่้วยทางจิตและมีอนัตรายโดยทัว่ไป ไม่สามารถควบคุมตนเอง

ได ้และจะท าลายระบบ ซอฟทแ์วร์ หรือแฟ้มขอ้มูลต่างๆ  

  3) เป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชญากรรมในลกัษณะองคก์ร (Organized crime) เป็นพวกท่ี

ประกอบ อาชญากรรมโดยหาผลประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ มีการกระท าร่วมเป็นกลุ่มแก็งค ์มี

ความรู้คอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี สามารถใชใ้นการหลบหลีกหรือยบัย ั้งการสืบสวนติดตามจบักุมของ

เจา้หนา้ท่ีได ้ 

  4) พวกมืออาชีพ(Career) เป็นพวกกระท าผดิ โดยสันดานถึงแมว้า่จะถูกจบักุมแลว้ เม่ือพน้

โทษออกมา ก็จะกระท าความผดิซ ้ าอีก  

  5) พวกหวัพฒันา(Con artists) เป็นพวกท่ีชอบใชค้วามกา้วหนา้ทางคอมพิวเตอร์ ใหไ้ดม้า

ซ่ึงผลประโยชน์ทางการเงิน  

  6) พวกช่างคิดช่างฝัน(Ideologues) เป็นพวกท่ีกระท าผดิเน่ืองจากมีความเช่ือถือในส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดอยา่งรุนแรง เป็นพวกกา้วร้าวชอบแสดงตวัเองวา่มีจุดเด่น หรือมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน  

  7) พวก Hacker/Cracker เป็นพวกท่ีจงใจ และเจตนาเขา้ถึงระบบของคอมพิวเตอร์ และ

แฟ้มขอ้มูล โดยแยกความหมายของ Hacker/Cracker ไดด้งัน้ี  

   7.1) Hacker หมายถึง บุคคลผูท่ี้เป็นอจัฉริยะมีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็น

อยา่งดีสามารถเขา้ไปถึงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ โดยเจาะผา่นระบบรักษาความปลอดภยัของ

คอมพิวเตอร์ได ้แต่ไม่แสวงหาผลประโยชน์  
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   7.2) Cracker หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้และทกัษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี จน

สามารถเขา้สู่ระบบได ้เพื่อเขา้ไปท าลายหรือลบแฟ้มขอ้มูล หรือท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสียหาย 

รวมทั้งการท าลายระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  8) Script kiddie เป็นผูไ้ม่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม แต่มีความสามารถ

ใชง้านคอมพิวเตอร์พอสมควร ไดแ้ต่ใชโ้ปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ี hacker เก่งๆ เขียนข้ึน เพื่อบุกรุก

เขา้ไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น เพื่อ โจมตี ดาวน์โหลด หรือ ท าลายไฟลข์อ้มูล ของผูอ่ื้น หรือ 

ไปรบกวนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นใหท้  างานชา้ลงหรือ หยดุการท างาน ท าใหเ้กิดความ

เสียหายท่ีประมาณค่ามิได ้โดยท่ี Script kiddie พวกน้ีไม่รู้เท่าถึงการณ์วา่ความเสียหายท่ีจะตามมา

นั้นร้ายแรงเพียงใด  

 

วธีิการประกอบอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 

 1) Data Diddling คือ การเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือระหวา่งท่ีก าลงั

บนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์     การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวน้ีสามารถกระท าโดยบุคคลท่ี

สามารถเขา้ถึงตวัขอ้มูลได ้เช่น พนกังานท่ีมีหน้าท่ีบนัทึกเวลาการท างานของพนกังานทั้งหมด ท า

การแก้ไขตัวเลขชั่วโมงการท างานของคนอ่ืนมาเป็นชั่วโมงการท างานของตนเอง เป็นต้น 

 2) Trojan Horse คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีแฝงไวใ้นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์ 

เม่ือถึงเวลาโปรแกรมท่ีไม่ดี จะปรากฏตวัข้ึนเพื่อปฏิบติัการท าลายขอ้มูล     วิธีน้ีมกัจะใช้กบัการ

ฉ้ อ โ ก ง ท า ง ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ ก า ร ท า ล า ย ล้ า ง ข้ อ มู ล  ห รื อ ร ะ บ บ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  

  3) Salami Techniques คือ วิธีการปัดเศษจ านวนเงิน เช่น ทศนิยมตวัท่ี 3 หรือปัดเศษทิ้งให้

เหลือแต่จ านวนเงินท่ีจ่ายได ้และจะท าใหผ้ลรวมของบญัชียงัคงสมดุล (Balance) และจะไม่มีปัญหา

กบัระบบควบคุมเน่ืองจากไม่มีการน าเงินออกจากระบบบญัชี นอกจากใชก้บัการปัดเศษเงินแลว้วิธี

น้ีอาจใชก้บัระบบการตรวจนบัของในคลงัสินคา้ 

  4) Super zapping มาจากค าวา่ Super zap เป็นโปรแกรม Macro Utility ท่ีใชเ้ป็นศูนย์

คอมพิวเตอร์ ของบริษทั IBM เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือของระบบ (System Tool) ท าให้สามารถเขา้ไป

ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ในกรณีฉุกเฉิน เสมือนกุญแจดอก อ่ืนหายหรือมีปัญหา   โปรแกรม

อรรถประโยชน์ (Utility Program) เช่น โปรแกรม Super zap จะมีความเส่ียงมากหากตกไปอยูใ่นมือ

ผูท่ี้ไม่หวงัดี 
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          5) Trap Doors เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีเลียนแบบคล้ายหน้าจอปกติของระบบ

คอมพิวเตอร์ เพื่อลวงผูท่ี้มาใช้คอมพิวเตอร์ ท าให้ทราบถึงรหัสประจ าตวั (ID Number) หรือ

รหัสผ่ าน  (Password) โดยโปรแกรม น้ี  จะ เก็ บข้อมู ล ท่ี ต้องการ  ไ ว้ในไฟล์ ลับ 

           6) Logic Bombs เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีมีค าสั่งอยา่งมีเง่ือนไขไว ้โดยโปรแกรมจะเร่ิม

ท างานต่อเม่ือมีสภาวะ หรือสภาพการณ์ ตามท่ีผูส้ร้างโปรแกรมก าหนด    สามารถใชติ้ดตามดูความ

เค ล่ือนไหวของระบบบัญชี  ระบบเ งิน เ ดือน แล้วท าการ เป ล่ียนแปลงตัว เลขดังก ล่าว 

  7) Asynchronous Attack เน่ืองจากการท างานของระบบคอมพิวเตอร์เป็นการท างานแบบ 

Asynchronous คือ สามารถท างานหลาย ๆ อย่างพร้อมกนั โดยการประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้นจะ

เสร็จไม่พร้อมกนัผูใ้ชง้านจะทราบวา่งานท่ีประมวลผลเสร็จหรือไม่ก็ต่อเม่ือเรียกงานนั้นมาดู ระบบ

ดงักล่าวก่อให้เกิดจุดอ่อนผูก้ระท าความผิดจะฉวยโอกาสในระหว่างท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน เขา้ไป

แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือกระท าการอ่ืนใดโดยท่ีผู ้ใช้ไม่ทราบว่า มีการกระท าผิดเ กิด ข้ึน 

           8) Scavenging คือ วิธีการท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีทิ้งไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ หรือบริเวณใกลเ้คียง

หลงัจากเสร็จการใชง้านแลว้ วธีิท่ีง่ายท่ีสุด คือ คน้หาตามถงัขยะ (Recycle bin) ท่ีอาจมีขอ้มูลส าคญั

ไม่วา่จะเป็นเบอร์โทรศพัท ์หรือรหสัผ่านหลงเหลืออยู ่ หรืออาจใชเ้ทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนท าการหา

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือผูใ้ชเ้ลิกงานแลว้ 

  9) Data Leakage คือ การท าให้ขอ้มูลร่ัวไหลออกไป อาจโดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจก็ตาม 

เช่น การแผ่รังสีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ในขณะท่ีก าลงัท างานคนร้ายอาจตั้งเคร่ืองดกัสัญญาณไว้

ใกลก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือผูใ้ชเ้ลิกใชง้าน 

  10) Piggybacking วิธีการน้ีสามารถท าได้ทางกายภาพ (Physical) คือ การท่ีคนร้ายจะ

ลกัลอบเขา้ไปในประตูท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยั คนร้ายจะรอให้บุคคลท่ีมีอ านาจหรือไดรั้บ

อนุญาตมาใชป้ระตูดงักล่าว เม่ือประตูเปิดและบุคคลนั้นไดเ้ขา้ไปคนร้ายก็ฉวยโอกาสตอนท่ีประตู

ยงัปิดไม่สนิทแอบเขา้ไปได ้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกนั อาจเกิดในกรณีท่ีใช้สายส่ือสาร

เ ดี ยวกับผู ้ ท่ี มี อ  านาจใช้  ห รือได้ รับอนุญาต  เ ช่น  ใช้ส าย เค เ บิล  ห รือโม เ ด็ม เ ดี ยวกัน 

  11) Impersonation คือ การท่ีคนร้ายแกลง้ปลอมเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจ หรือไดรั้บอนุญาต 

เช่น เม่ือคนร้ายขโมยบตัรเอทีเอ็มของเหยื่อได้ก็จะโทรศพัท์และแกล้งท าเป็นเจ้าพนักงานของ

ธนาคาร และแจง้ใหเ้หยือ่ทราบวา่ก าลงัหาวธีิการป้องกนัไม่ให้เงินในบญัชีของเหยื่อสูญหายจึงบอก

ให้เหยื่อเปล่ียนรหัสผ่าน โดยให้เหยื่อบอกรหสัเดิมก่อน คนร้ายจึงทราบหมายเลขรหัสและไดเ้งิน

ของเหยือ่ไป 
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  12) Wiretapping เป็นการลกัลอบดกัฟังสัญญาณการส่ือสารโดยเจตนาท่ีจะไดรั้บประโยชน์

จากการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านเครือข่ายการส่ือสาร หรือท่ีเรียกวา่โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยการ

ก ร ะท า ค ว า มผิ ด ดั ง ก ล่ า ว ก า ลั ง เ ป็ น ท่ี ห ว า ด วิ ต ก กับ   ผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 

  13) Simulation and Modeling ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการวาง

แผนการควบคุม และติดตามความเคล่ือนไหวในการประกอบอาชญากรรม และกระบวนการ

ดังกล่าวก็สามารถใช้โดยอาชญากร ในการสร้างแบบจ าลองในการวางแผน เพื่อประกอบ

อาชญากรรมไดเ้ช่นกนั เช่น ในกิจการประกนัภยัมีการสร้างแบบจ าลองในการปฏิบติัการ หรือช่วย

ในการตดัสินใจ ในการท ากรมธรรม์ประกนัภยั โปรแกรมสามารถท ากรมธรรม์ประกนัภยัปลอม

ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหบ้ริษทัประกนัภยัจริงลม้ละลาย เม่ือถูกเรียกร้องให้ตอ้งจ่ายเงินให้กบั

กรมธรรม์ท่ีขาดการต่ออายุ หรือกรมธรรม์ท่ีมีการจ่ายเงินเพียงการบนัทึก (จ าลอง) ไม่ไดรั้บเบ้ีย

ประกนัจริง หรือตอ้งจ่ายเงินใหก้บักรมธรรมท่ี์เช่ือวา่ยงัไม่ขาดอาย ุ

 

4. มัลแวร์ (Malware) 

 มลัแวร์ (Malware) ย่อมาจาก "Malicious Software" ซ่ึงหมายถึง โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิดท่ีมีจุดประสงคร้์ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ท่ีบุกรุกเขา้ไปติดอยูใ่นระบบ

คอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้ และสร้างความเสียหายให้กบัระบบคอมพิวเตอร์

นั้นๆ และถา้มีโอกาสก็สามารถแทรกเขา้ไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก

การน าเอาดิสก์ท่ีติดไวรัสจากเคร่ืองหน่ึงไปใช้อีกเคร่ืองหน่ึง หรืออาจผ่านระบบเครือข่าย หรือ

ระบบส่ือสารข้อมูล ไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน หรือเป็นค าท่ีใช้เรียกโปรแกรมท่ีมี

จุดประสงคร้์ายต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิดแบบรวมๆ นัน่เอง    

 ภัยคุกคามจากมัลแวร์ก าลังส่งผลร้ายต่อหลายองค์กรต้องสูญเสียข้อมูลอันมีค่า 

ค่าใช้จ่าย และ ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน มลัแวร์ ในอดีตเคยถูกมองว่าเป็นเพียง

โปรแกรมท่ีก่อให้เกิดความสับสน และสร้างความร าคาญให้กบัผูใ้ช้ ก าลงักลายเป็นภยัคุกคามท่ี

ส่งผลให้หลายองค์กรสูญเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน มลัแวร์ท่ีมาพร้อมกบัเวบ็ก าลงัสร้างปัญหาให้กบั

ผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบไอที ในองคก์รยิ่งข้ึน โดยปัจจุบนัเคร่ืองเดสก์ทอปท่ีใชใ้นองคก์รต่างๆ ถึง

ร้อยละ 80 ท่ีติดสปายแวร์โดยไม่รู้ตวั ทั้งสปายแวร์ และ มลัแวร์ ส่งผลให้เกิดการสูญหายของขอ้มูล

ส าคญั ลดเวลาในการท างานของระบบและเครือข่ายลง ลดผลผลิตในการท างานของพนกังาน และ 



162 
 

ท าให้ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนลูกคา้เพิ่มข้ึน โปรแกรมพวกน้ีก็เช่น Virus, Worm, Trojan, 

Adware, Spyware, phishing ฯลฯ  

1) ไวรัส (Virus) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหน่ึงท่ีถูกออกแบบมาให้แพร่กระจาย

ตวัเองจากไฟล์หน่ึงไปยงัไฟล์อ่ืนๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไวรัสจะแพร่กระจายตวัเองอย่าง

รวดเร็วไปยงัทุกไฟล์ภายในคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะท าให้ไฟล์เอกสารติดเช้ืออยา่งชา้ๆ แต่ ไวรัส

จะไม่สามารถแพร่กระจายจากเคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึงไดด้ว้ยตวัมนัเอง โดยทัว่ไปเกิดจาก

การท่ีผูใ้ชเ้ป็นพาหะ น าไวรัสจากเคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง  เช่นเวลาท่ีส่ง e-Mail โดยแนบ

เอกสารหรือไฟล์ท่ีมีไวรัสไปด้วย,การท าส าเนาไฟล์ท่ีติดไวรัสไปไวบ้นไฟล์เซิรฟเวอร์, การ

แลกเปล่ียนไฟล์โดยใชแ้ฟลชไดรว ์เม่ือผูใ้ชท้ ัว่ไปรับไฟล์ หรือน าแฟลชไดรวม์าใชง้าน ไวรัสก็จะ

แพร่กระจายภายในเคร่ือง 

2) เวิร์ม (Worm) หรือหนอนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมท่ีสามารถคดัลอกตวัเองและสามารถ

ส่งตัวเองไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ได้อย่างอิสระ โดยอาศัยอีเมลล์, ช่องโหว่ของ

ระบบปฏิบติัการหรือการเช่ือมต่อท่ีไม่มีการป้องกนั มนัจะไม่แพร่เช้ือไปติดไฟล์อ่ืน มกัจะสร้าง

ความเสียหายใหก้บัระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่ีหนอนอินเทอร์เน็ต พวกน้ีสามารถ

ก่อพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบได ้เช่น การแยง่ใชเ้ครือข่ายหรือทรัพยากรของระบบ, และอาจ

ท าใหร้ะบบหรือ service ล่มได ้นอกจากน้ีพวกหนอนอินเตอร์เน็ตบางชนิดยงัสามารถกระท าการได้

เอง(execute)และ แพร่กระจายไปในระบบโดยท่ีผูใ้ช้ไม่ตอ้งตอบสนองแต่อยา่งใด ในขณะท่ีส่ิง

แปลกปลอมประเภทอ่ืนจ าเป็นตอ้งใหผู้ใ้ชค้ลิกไฟลโ์ดยตรงเพื่อสั่ง ใหท้  างานและแพร่กระจาย  

3) โทรจันฮอร์ส (Trojan Horse) โทรจนัฮอร์ส หมายถึงโปรแกรมท่ีท าลายระบบ

คอมพิวเตอร์โดยแฝงมากบัโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น เกม สกรีนเวฟเวอร์ เป็นตน้ ตอ้งอาศยัการหลอกคน

ใชใ้หด้าวน์โหลดเอาไปใส่เคร่ืองเองหรือดว้ยวธีิอ่ืนๆ ส่ิงท่ีมนัท าคือเปิดโอกาสให้ผูไ้ม่ประสงคดี์เขา้

มาควบคุมเคร่ืองท่ีติดเช้ือจากระยะไกลค าว่า “โทรจนัฮอร์ส (Trojan Horse)” น้ีเป็นค าท่ีมาจาก

สงครามโทรจนั ระหวา่งทรอย (Troy) และกรีก (Greek) ซ่ึงเปรียบถึงมา้โครงไมท่ี้ชาวกรีกสร้างทิ้ง

ไวแ้ลว้ซ่อนทหารไวข้า้งในแลว้ถอนทพักลบั พอชาวโทรจนัออกมาดูเห็นมา้โครงไมทิ้้งไว ้และคิด

วา่เป็นของขวญัท่ีกรีซทิ้งไวใ้ห้ จึงน ากลบัเขา้เมืองไปดว้ย พอตกดึกทหารกรีกท่ีซ่อนอยูใ่นมา้โครง

ไมก้็ออกมาและเปิดประตูให้กบัทหารกรีกเขา้ไปท าลายเมืองทรอย ตวัอย่างเช่น แฮกเกอร์ หลอก

ผูใ้ช้ดว้ยการส่งอีเมล์ท่ีมีหัวเร่ือง (Subject) ว่า “Critical Update for Microsoft Outlook…” ซ่ึง
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รายละเอียดจะดูเหมือนส่งมาจากไมโครซอฟท ์แต่ความจริงมีลิงคอ์นัตรายซ่อนอยูใ่นเมล์ และอีเมล์

ฉบบัดงักล่าวไดถู้กแพร่กระจายส่งไปยงัผูใ้ชท้ ัว่อินเทอร์เน็ตแลว้ โดยในอีเมล์จะมีลิงคข์อ้ความว่า 

“Update for Microsoft Outlook/Outlook Express (KB910721)” ซ่ึง ดูแลว้มนัมีความน่าเช่ือถือ

มากๆ แต่เม่ือผูรั้บคลิกบนลิงคด์งักล่าว มนัจะพาเขา้ไปยงัเวบ็ไซตอ์พัเดตปลอม เพื่อดาวน์โหลดโทร

จนัเขา้ไปติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเหยื่อแทน มีลกัษณะเป็นไฟล์ .bin สามารถอพัเดตตวัเอง 

และขโมยขอ้มูลในเคร่ืองของเหยือ่ส่งออกไปได ้ดงัภาพท่ี 6.1  

 

 
ภาพที ่6.1 อีเมลห์ลอกใหผู้ใ้ชไ้ปยงัเวบ็ไซตอ์พัเดทปลอมและคลิกลิงค ์เพื่อดาวน์โหลดโทรจนั 

ท่ีมา (เอ.อาร์.ไอ.พี, 2553) 

 

  ดงันั้น หากไดรั้บอีเมล์ท่ีมีการแจง้อพัเดต Windows หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของ

ซอฟตแ์วร์จากไมโครซอฟท ์อยา่เปิดเมล์ และอยา่คล้ิกลิงคใ์ดๆ ในเมล์เป็นอนัขาด เพราะอาจจะตก

เป็นเหยือ่ของแฮคเกอร์ได ้
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4) Trapdoor หรือ Backdoor คือ เป็นรูร่ัวในการรักษาความปลอดภยัของระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีผูอ้อกแบบหรือผูดู้แลจงใจทิ้งไว ้ มีความหมายเดียวกบัประตูดกั (trap door) ซ่ึงเป็น

กลไกลบัทาง software หรือ hardware ท่ีใชใ้นการขา้มผา่นการควบคุมความปลอดภยั backdoor จะ

อนุญาตให้มีการเขา้ใช้ระบบโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโปรแกรมพวกน้ีจะถูกนักออกแบบหรือ

ผูส้ร้างซอฟตแ์วร์เอาใส่ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม  ตั้งแต่ตอนสร้างซอฟตแ์วร์นั้นๆ เพื่อความ

ง่ายต่อการปลดระบบการรักษาความปลอดภยัในตวัซอฟตแ์วร์นั้นหลงัจากท่ีไดมี้การน าไปใช้งาน

แลว้ ถา้หาก แฮกเกอร์ หรือผูไ้ม่หวงัดีทราบรูร่ัวน้ี ก็ อาจแฝงตวัเขา้จู่โจมระบบคอมพิวเตอร์ไดโ้ดย

ผา่นช่องทางน้ี และก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้

5) Bomb โปรแกรมท่ีใชท้  าร้ายระบบดว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยการรอให้เหตุการณ์

ท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนก่อน โปรแกรมพวก Bomb น้ีสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ  

  5.1) Time Bomb คือ โปรแกรมท่ีรอให้เวลาท่ีตั้งไวม้าถึงก่อนท่ีจะท าการปล่อย

วิธีการท าร้ายระบบออกมา ตวัอยา่ง เช่น “Friday the 13th Virus” ซ่ึงเร่ิมท าการโจมตีระบบในวนั

ศุกร์ท่ี 13 แรก ของปี ค.ศ. 1988  

  5.2) Logic Bomb คือโปรแกรมท่ีรอให้เหตุการณ์ท่ีเหมาะสมอยา่งหน่ึง ตามท่ีถูก

โปรแกรมไวเ้กิดข้ึนก่อน แลว้จึงจะเร่ิมท าการโจมตีระบบ เช่น ถา้หากโปรแกรมตรวจไม่พบช่ือของ

พนักงานคนหน่ึงก็ จะสั่งให้ท าลายขอ้งมูลทนัที เป็นตน้ พนกังานคนนั้นก็คือโปรแกรมเมอร์ใน

บริษทันั้นเอง ดงันั้น เม่ือใดท่ี ตนเองถูกไล่ออกจากบริษทันั้น โปรแกรม Bomb ก็จะโจมตีระบบ  

6) Rabbit คือ โปรแกรม Virus พวกหน่ึง ท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัคือ จะสร้างตวัของมนั

เองข้ึนมามากๆ ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ดว้ยจุดประสงค์คือการใช้ทรัพยากรของระบบให้เกือบหมด

หรือหมดไปโดยมิให้มีเหลือไวใ้ชก้บังานของโปรแกรมอ่ืนๆ เลย เช่น โปรแกรมท่ีสร้างตวัของมนั

เองข้ึนมามากๆ และเก็บไวท่ี้หน่วยความจ า (Memory) ของ Hard Disk จนเต็มหมดเป็นตน้ ในท่ีสุด

ระบบคอมพิวเตอร์ถึงกบัท างานติดขดัล่าชา้หรือหยดุการท างานไปเลย  

7) โจ๊กแอพพลิเคชัน เป็นซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบเพื่อสร้างความสนุกสนาน แต่ก็ท  าให้

เสียเวลาการท างานของระบบคอมพิวเตอร์    แอพ-พลิเคชนัประเภทน้ีมีมานานพร้อมๆ กบัการเร่ิม

ใช้คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากแอพพลิเคชนัประเภทน้ีมิไดอ้อกแบบเพื่อการท าลาย เพราะจุดประสงค์
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หลกัคือ การสร้างความสนุกสนานหรือให้ตลก ดงันั้นแอพพลิเคชนัประเภทน้ีมีหลากหลาย ตั้งแต่

การแสดงภาพท่ีตลกๆ ไปจนถึงภาพเคล่ือนไหวและบางคร้ังก็เป็นเกมสนุกๆ  

8) โฮแอ็กส์ (Hoaxes) หมายถึง โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพื่อหลอกให้ผูใ้ชท้  าบางอยา่งให้  โดย

โฮแอ็กส์จะใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมสังคม  (Social Engineering)  เพื่อหลอกให้ผูใ้ช้งาน

คอมพิวเตอร์ท าบางอยา่งให้  อยา่งไรก็ตามในกรณีน้ีโฮแอ็กส์ไม่มีส่วนท่ีเป็นโคด้ประสงคร้์ายใด ๆ 

นอกจากแค่ตอ้งการหลอกเท่านั้น  โฮแอ็กส์มีหลากหลายแบบ  แต่ท่ีเห็นบ่อย เช่น การส่งอีเมล์เพื่อ

หลอกว่ามีไวรัสตวัใหม่ก าลงัแพร่ระบาดและหลอกให้ส่งเมล์น้ีต่อไปยงั เพื่อนคนอ่ืน ๆ โฮแอ็กส์

ประเภทน้ีท าให้ผูใ้ช้เสียเวลา  โดยใช้รีซอร์สของเมล์เซิร์ฟเวอร์และใช้แบนด์วิธของเครือข่ายโดย

เปล่าประโยชน์ 

9) ฟิชช่ิง( Phishing) คือการฉ้อโกง ดงัเช่นรูปแบบฟิชช่ิงแบบหน่ึงในอีกหลายๆรูปแบบท่ี

พยายามหลอกล่อใหเ้หยือ่จ่ายเงินหรือโอนเงิน และมีเทคนิคหลอกลวงท่ีสมบูรณ์แบบ โดยใชค้วาม

เช่ือถือของผูค้นทัว่ไปท่ีมีต่อองคก์รใหญ่ๆท่ีจดทะเบียนถูกตอ้ง ตามกฎหมายรูปแบบหลกัๆของฟิ

ชช่ิง คือการท่ีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงโฮมเพจ ท่ีดูเหมือนโฮมเพจท่ีดูน่าเช่ือถือมีทั้งโลโกแ้ละ

ขอ้มูลต่างๆ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะส่งไปตามสแปมอีเมล์ เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อเขา้มาท่ีโฮมเพจ  

จุดประสงค์หลกัเพื่อหลอกล่อให้บรรดาเหยื่อท่ีโดนสุ่มเลือกทั้งหลาย เขา้ไปยงัโฮมเพจท่ีปลอม

แปลงแลว้ เพื่อขโมยเงินของเหยื่อพวกเขา โดยการท าให้เหยื่อเปิดเผยขอ้มูลของบตัรเครดิตการ์ด 

หรือขอ้มูลทางการเงินอ่ืนท่ีอาจท าใหพ้วกเขาโจรกรรมได ้ 

ตวัอยา่งของการท าฟิชช่ิง เช่น ผูร้้ายอาจปลอมตวัเป็นตวัแทนจากบริษทั อีเบย ์(eBay) เพื่อ

หลอกให้ผูใ้ช้เผยขอ้มูลส่วนตวั เช่น ยสูเซอร์เนม พาสเวิร์ด และบญัชีธนาคาร เป็นตน้  ฟิชช่ิงส่วน

ใหญ่จะสร้างเวบ็ไซตท่ี์ลอกเลียนแบบเวบ็ไซตท่ี์เป็นทางการของบริษทั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  

และอาจใชอี้เมลล์เพื่อหลอกให้ผูใ้ชเ้ขา้ไปยงัอีกเวบ็ไซตห์น่ึงแลว้หลอกให้กรอกขอ้มูลของส่วนตวั 

เช่น บญัชีธนาคารของตวัเอง ขอ้มูลน้ีจะถูกใชส้ าหรับการท าผิดกฎหมายต่อไป  ในกรณีน้ีควรมีการ

จดัการเด็ดขาด และรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจทราบเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

ตวัอยา่งเหตุการณ์จริง เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2552 ท่ีผา่นมาผูเ้ช่ียวชาญระบบรักษาความ

ปลอดภยัของบริษทัเทรนด์ไมโคร (Trend Micro) ไดแ้จง้ข่าวผา่นทางบล็อก และ Twitter วา่ ไดรั้บ

อีเมล์ท่ีเรียกวา่ phishing mail ท่ีมุ่งเป้าหมายของการโจมตีไปท่ีผูใ้ชง้าน MSN Messenger แสดงดงั
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ภาพท่ี 6.2 และ ภาพท่ี 6.3(Webmonster Blog. http://webmonster.sapaan.net/security-news/ฟิชช่ิง-

หลอกดกั-จบั-password-msn.html. 2553) 

 

ภาพที ่6.2 ตวัอยา่งอีเมลฟิ์ชช่ิง หลอกล่อใหเ้หยื่อเขา้มาท่ีเวบ็ปลอม 
ท่ีมา (TrendLabs Malware Blog, 2010) 
 

 

ภาพที ่6.3 หนา้ Login ท่ีแฮกเกอร์สร้างข้ึนมาเพื่อหลอกดกัจบั Password 

ท่ีมา (TrendLabs Malware Blog, 2010) 
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 10) สแปม (Spam) คือ การส่งอีเมล์ยงัผูใ้ชจ้  านวนมาก โดยมีจุดประสงคเ์พื่อการโฆษณา

สินคา้หรือบริการ สแปมจดัอยูใ่นประเภทส่ิงท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ อยา่งไรก็ตามการส่งสแปมเม

ลจ านวนมหาศาลในปัจจุบนัไดส้ร้างความเสียหาย เน่ืองจากสแปมท าให้ผูใ้ชห้รือพนกังานเสียเวลา

เน่ืองจากตอ้งลบอีเมลข์ยะทุกวนั  

  ท่ีมาของค าว่าสแปม (Spam) นั้นยงัไม่รู้แน่ชดั อยา่งไรก็ตามสแปมกลายเป็นส่ิงท่ีสร้าง

ความร าคาญในสังคมอินเตอร์เน็ตเร่ือย ๆ และยงัไม่มีทางแกอ้ยา่งถาวร  หลายคนจดัว่าสแปมเมล์

เป็นประเด็นท่ีส าคญัและเป็นส่ิงท่ีคุกคามระบบอีเมล์ไปทัว่โลก  เน่ืองจากสแปมเมล์จะเพิ่มโหลด

ใหก้บัเมลเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 ถึงแม้ว่าสแปมเมล์จะไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย  แต่มลัแวร์อาจใช้สแปมเมลเพื่อแพร่กระจาย

ไวรัส เวิร์ม และโปรแกรมประสงค์ร้ายอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย  โดยผูส่้งสแปมเมล์หรือเรียกว่า สแปมเมอร์ 

(Spammer) อาจติดตั้งเมลเ์ซิร์ฟเวอร์เล็ก ๆ ในเคร่ืองของผูใ้ชเ้อง เพื่อส าหรับใชส่้งสแปมเมล ์

 11) สปายแวร์ (Spyware) บางทีก็รู้จกักันในช่ือ สปายบ็อท (Spybot) หรือแทร็คก้ิง

ซอฟต์แวร์ (Tracking software) สปายแวร์เป็นโปรแกรมท่ีใช้บางอย่างเพื่อลวงตาแต่ท ากิจกรรม

บางอยา่งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท่ีไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช ้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสปายแวร์ท า 

เช่น การเก็บขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้การปรับเปล่ียนเซตต้ิงของบราว-เซอร์ นอกจากการสร้างความ

ร าคาญแลว้ ผลกระทบของสปายแวร์อาจมีตั้งแต่การลดประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ไป

จนถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้ช้เว็บไซต์ท่ีแพร่กระจายสปายแวร์นั้นจะใช้หลากหลาย

รูปแบบ เพื่อหลอกให้ผูใ้ชด้าวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสปายแวร์ในเคร่ืองของผูใ้ชโ้ดยเทคนิค

ในการหลอกก็อาจมีตั้ งแต่ให้คลิกปุ่มบางปุ่มบนป็อบอัพวินโดวส์ หรือบางทีก็อาจรวมมาใน

โปรแกรมท่ีใหด้าวน์โหลดไปใชไ้ดฟ้รี เช่น ซอฟตแ์วร์ส าหรับการแชร์ไฟล ์ ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น 

ผูเ้ช่ียวชาญระบบรักษาความปลอดภยัของบริษทัเทรนด์ไมโคร(Trend Micro) ไดแ้จง้ข่าวผา่นทาง

บล็อก และ Twitter เตือนผูใ้ชง้านไฟร์ฟ๊อกซ์เบราเซอร์ ให้ระวงัสปายแวร์ TSPY_EBOD.A ท่ีมาใน

รูปของโปรแกรมเสริมการท างานบนไฟร์ฟ๊อกซ์ โดยใชช่ื้อปลัก๊อินวา่ “Adobe Flash Player 0.2” ดงั

ภาพท่ี 6.4  
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ภาพที ่6.4 ตวัอยา่งสปายแวร์ท่ีมาในรูปของโปรแกรมเสริมการท างานบน ไฟร์ฟ๊อกซ์ 
ท่ีมา  (TrendLabs Malware Blog, 2010) 
 

ซ่ึงสปายแวร์ตวัน้ีแพร่กระจ่ายผ่านทางการโพสต์ในเวบ็บอร์ด เวบ็ฟอร่ัม โดยหลงัจากท่ี
ผูใ้ชง้านติดตั้งปลัก๊อินตวัน้ีลงไปแลว้  มนัจะแอบสะกดรอยตามเก็บขอ้มูล จากกิจกรรมการใชง้าน
ผ่านไฟร์ฟ๊อกซ์เบรา-เซอร์ของเยื่อ โดยเฉพาะการคน้หา(Search) ขอ้มูลผ่านทางเว็บเสิร์ทอย่าง 
Google แลว้มนัจะส่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้กลบัไปยงัเวบ็ http://{BLOCKED}jupdate.com และ
มนัยงัสามารถแทรกโฆษณาต่างๆ ลงไปยงัหนา้ผลลพัธ์การคน้หา ของ Google ไดอี้กดว้ย  

ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัตวัเองให้ปลอดภยัจากสปายแวร์ก่อนท่ีผูใ้ชง้านไฟร์ฟอกซ์จะท า
การอพัเดท หรือดาวน์โหลดปลัก๊อินช่วยเสริมตวัใดก็แลว้แต่ จะตอ้งท าการอพัเดท หรือดาวน์โหลด
ปลั๊ก อินจากแหล่งท่ีมา ท่ีแน่ชัด เ สีย ก่อน โดยแหล่ง ท่ีมาหลักๆ  ควรจะมาจากลิงค ์
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ หรืออพัเดทปลัก๊อินผา่นเมนู Tools > Add-ons ของไฟร์
ฟ๊อกซ์เท่านั้น (Webmonster Blog. http://webmonster.sapaan.net/security-news/trend-micro-พบ
สปายแวร์-tspy_ebod-a-ใน-plugin-ของ-firefox.html. 2553) 

12) แอดแวร์ (Adware) เป็นโปรแกรมโฆษณาสินคา้ซ่ึงจะเปิดป๊อบอพัวินโดวส์ แอดแวร์ 
ส่วนใหญ่จะรวมอยูใ่นแอพพลิเคชนัท่ีให้ใชไ้ดฟ้รีและจะฝังตวัอยู ่ เน่ืองจากไดรั้บความยินยอมจาก
ผูใ้ช้ แอดแวร์จะติดตั้ งก็ต่อเม่ือผูใ้ช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ ดังนั้ น จึงไม่ใช่
โปรแกรมท่ีผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามการ ป๊อบอพัวินโดวส์เพื่อโฆษณาสินคา้บางทีก็อาจสร้าง
ความร าคาญให้กบัผูใ้ช้ได้ หรือบางกรณีอาจท าให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองลดลงได้ นอกจากน้ี
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ขอ้มูลท่ีโปรแกรมน้ีเก็บรวบรวมก็อาจจดัอยู่ในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ไม่ได้ให้ความ
สนใจต่อขอ้ตกลงท่ีเขียนไวก้็ได ้

บางคร้ังสปายแวร์และแอดแวร์สามารถใชแ้ทนกนัได ้ อยา่งไรก็ตามเฉพาะแอดแวร์ท่ีไม่ได้
รับความยนิยอมจากผูใ้ชเ้ท่านั้นท่ีจดัวา่เป็นสปายแวร์ได ้ แอดแวร์ท่ีมีการแจง้เตือนและมีทางเลือกท่ี
สามารถควบคุมไดน้ั้นไม่ถือว่าเป็นโปรแกรมท่ีลวงว่าก าลงัท างานอย่างหน่ึงแต่จริงๆ แลว้กลบัท า
อีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงจะเหมือนกบัมลัแวร์ประเภทโทรจนัฮอร์สนัน่เอง 

13) อินเทอร์เน็ตคุกกี ้(Internet Cookies) คือ เท็กซ์ไฟล์ท่ีเก็บไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผูใ้ชโ้ดยเวบ็ไซตท่ี์เขา้ไปเยี่ยมชม คุกก้ีจะเก็บขอ้มูลบางอยา่งท่ีเวบ็ไซตน์ั้นใชเ้ม่ือคร้ังหนา้ท่ีผูใ้ชเ้ขา้
ไปเยี่ยมชมอีกคร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลท่ีใช้บอกว่าเป็นผูใ้ช้คนน้ี นอกจากน้ีในไฟล์อาจมี
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ก็ได ้

คุกก้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกกฎหมายท่ีหลายเว็บไซต์ใช้ส าหรับติดตามข้อมูลของผูใ้ช้คนน้ี  
ยกตวัอยา่งเช่น  ผูใ้ชอ้าจชอปป้ิงในเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์  โดยในขณะท่ีผูใ้ชก้  าลงัดูสินคา้และ
เลือกสินคา้บางช้ินเพื่อท่ีจะซ้ือ  ซ่ึงสินคา้ท่ีเลือกแลว้นั้นเวบ็ไซต์จะจดัเก็บไวใ้นชอปป้ิงคาร์ท  ซ่ึง
ผูใ้ชอ้าจจะยงัไม่ไดต้ดัสินใจซ้ือแต่ก็ไปดูเวบ็ไซตอ่ื์นแทน  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีผูใ้ชเ้ลือกไวก่้อน
หนา้อาจถูกเก็บไวใ้นคุกก้ี  แลว้เม่ือผูใ้ชก้ลบัมาท่ีเวบ็ไซตน้ี์อีกคร้ังก็สามารถชอปป้ิงต่อได ้

ดงันั้นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชก้็จะมีคุกก้ีจากหลายเวบ็ไซต ์ แต่ละเวบ็ไซตค์วรท่ีจะ
เรียกดูขอ้มูลท่ีสร้างไวโ้ดยเวบ็ไซต์ตนเองเท่านั้น  ถา้เวบ็ไซต์นั้นไดเ้รียกดูขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นคุกก้ีท่ี
สร้างโดยเว็บไซต์อ่ืนอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้ช้ก็ได้  และท่ีผ่านมาได้มีบาง
เวบ็ไซต์ท่ีพยายามจะเขียนโปรแกรมเพื่อรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก็บไวใ้นคุกก้ีโดยท่ีผูใ้ช้ไม่รู้ตวั  
บางเวบ็ไซตอ์าจหลอกผูใ้ชห้รือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย  ยกตวัอยา่งเช่น เขาอาจติดตามไดว้า่ผูใ้ชเ้ขา้
ไปดูเวบ็ไซตไ์หนบา้งโดยท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูใ้ชรู้้  แลว้เขาก็จะจดัโฆษณาท่ีคาดว่าผูใ้ชน่้าจะสนใจให ้ 
ซ่ึงการท าเช่นน้ีถือไดว้า่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และยิ่งเป็นการยากท่ีจะแยกแยะระหวา่งการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่กบัคุกก้ีธรรมดาทัว่ไป  ท าให้ยากต่อการป้องกนั  นอกจากน้ีนโยบาย
การรักษาความปลอดภยัของแต่ละเคร่ืองก็แตกต่างกนัท าให้ยิ่งยากต่อการพฒันาโปรแกรมป้องกนั
คุกก้ี (Anti-cookie program) ท่ีจะใหไ้ดต้ามความตอ้งการของทุกคนได ้
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5. วธีิการตรวจสอบและป้องกนัภัยคุกคามของการใช้อนิเทอร์เน็ต 

 จากแนวความคิดของการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์จะมีเป้าหมายทัว่ไปอยู ่3 

ประการเพื่อท าการตอบโตก้บัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัระบบ  

 เป้าหมายแรกคือความลบัของขอ้มูล (Data confidentiality) จะเก่ียวขอ้งกบัการรักษาขอ้มูล

ลบัใหล้บั เช่น เจา้ของขอ้มูลนั้นจะอนุญาตใหผู้ท่ี้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตนั้น

เขา้ถึงขอ้มูลไดย้ิง่ละเอียดลงไปอีก เจา้ของขอ้มูลสามารถจะก าหนดไดว้า่จะให้ใครสามารถดูขอ้มูล

อะไรในส่วนไหนได้บ้าง และระบบก็ควรจะท าตามข้อก าหนดน้ีได้ เป้าหมาย การสร้างความ

เสียหาย ความลบัของขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล ระบบยงัคงท างานอยู่ได ้เปิดเผยขอ้มูล เขา้

ไปเปล่ียนแปลงขอ้มูล ปฏิเสธการใหบ้ริการ 

  เป้าหมายท่ีสอง คือ ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล (Data integrity) จะหมายถึงผูใ้ชท่ี้ไม่ไดรั้บ

อนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลจะไม่สามารถเขา้ไปท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลได ้การเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ในท่ีน้ีจะรวมถึงการลงขอ้มูลและการเพิ่มขอ้มูลท่ีผิดๆ ลงไปดว้ย ระบบจะตอ้งการป้องกนัขอ้มูล

ไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจนกวา่เจา้ของขอ้มูลจะท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนั้นดว้ยตวัเจา้ของ

ขอ้มูลเอง  

 เป้าหมายท่ีสาม การท่ีระบบยงัคงท างานอยูไ่ด ้(System availability) หมายถึงการท่ีไม่มีใคร

สามารถท่ีจะท าการรบกวนการท างานของระบบ ท าให้ระบบล่มไม่สามารถท างานต่อไปได ้

 

วธีิการสังเกตความปลอดภัยของเวบ็ไซต์ 

 ความปลอดภยัของเวบ็ไซตส์ังเกตไดจ้ากหลายๆปัจจยัดงัต่อไป น้ี(Electronic Commerce 

Resource Center. http://www.ecommerce.or.th/faqs/faq3-1.html#1. 2553) 

 1) ช่ือเสียงของเวบ็ไซต์ เวบ็ไซตท่ี์มีช่ือเสียงไม่ว่าจะท าอะไร ย่อมตอ้งค านึงถึงภาพพจน์

ของตนเองอยูเ่สมอ การสังเกตช่ือเสียงของเวบ็ไซตดู์ไดจ้ากความนิยมของเวบ็ไซต ์ระยะเวลาท่ีเปิด

ด าเนินการมา หรือจากบริษทัท่ีเป็นเจา้ของเวบ็ไซต์นั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น Thai.com เป็นไซเบอร์

มอลลท่ี์ด าเนินธุรกิจโดย บริษทั Internet Thailand จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตท่ี

อยู่ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีความมัน่คงไวใ้จได้ รายละเอียดประเภทน้ี สามารถหาดูได้บน

เวบ็ไซตน์ั้นเอง ภายใตห้วัขอ้ท่ีเก่ียวกบัประวติัของเวบ็ไซต ์เช่น About Us หรือ Company Profile 

หรือในหวัขอ้เก่ียวกบัความปลอดภยัอ่ืนๆ เช่น Term of Use, Security Information และ Privacy 
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Policy ส าหรับเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ อยา่งไรก็ดี หากไม่พบรายละเอียดดงักล่าว ผูบ้ริโภค

ควรสอบถามไปยงัเวบ็ไซตโ์ดยตรงไดด้ว้ยอีเมล ์หรือ โทรศพัทก่์อนจะตดัสินใจใดๆ 

  2) เวบ็ไซตจ์ะตอ้งสนบัสนุนระบบ SSL (Secure Socket Layer) ในระหวา่งการเลือกชม

สินคา้บนเวบ็ไซตอ์ยูน่ั้น การสังเกตวา่เวบ็ไซตน์ั้นสนบัสนุนระบบ SSL หรือไม่ สังเกตไดจ้าก 2 จุด

บนบราวเซอร์ แห่งแรกคือ URL ปกติการเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆนั้นจะมี URL ท่ีเป็น HTTP 

(HyperText Transmission Protocol) เป็นมาตรฐาน แต่หากวา่ก าลงัเขา้สู่โหมด(Mode) รักษาความ

ปลอดภยัของ SSL URL จะเปล่ียนเป็น HTTPS (Hyper Text Transmission Protocol, Secure) ส่วน

อีกแห่งหน่ึงก็คือท่ี Title Bar ดา้นล่าง ในระบบ SSL จะมีรูปแม่กุญแจสีเหลืองปรากฎอยูด่า้นซา้ยมือ  

 3) เวบ็ไซตค์วรจะไดรั้บการรับรองเร่ืองความปลอดภยั  อีกปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถเสริมสร้าง

ความมัน่ใจในตวัเวบ็ไซตใ์หก้บัผูบ้ริโภคได ้คือการไดรั้บการรับรองเร่ืองความปลอดภยัจากองคก์ร

ผูใ้หบ้ริการดา้นความปลอดภยัท่ีมีช่ือเสียง ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตใ์ด ผูบ้ริโภคควร

มองหาสัญลกัษณ์ขององคก์รนั้นๆเสียก่อน เช่น เคร่ืองหมาย Verisign’s Secure Site ซ่ึงจะพบได้

ตามเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ชั้นน าต่างๆ อย่างไรก็ดีหากไม่มีสัญลกัษณ์ประเภทดงักล่าว

ปรากฏอยู ่ท่านอาจท าการสอบถามไปทางเวบ็ไซตโ์ดยตรงเลยก็ได ้

 4) นโยบายส่งเสริมความมัน่ใจหลงัการขาย โดยทัว่ไปแลว้เวบ็ไซตท่ี์ดี เช่ือถือได ้จะตอ้ง

ระบุนโยบายหลงัการขายอย่างละเอียดไวบ้นเว็บไซต์เพื่อให้ลูกคา้ทราบ นโยบายหลงัการขายท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ นโยบายตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ นโยบายคืนสินคา้และคืนเงินท่ีช าระไปแลว้ 

บางเวบ็ไซตย์งัมีการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจดูสถานะสินคา้ท่ีอยูใ่นระหว่างการจดัส่งดว้ยว่า

อยู่ ณ ท่ีใด ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการไว ้สามารถตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากทาง

เว็บไซต์หรือโทรศัพท์ จนกว่าสินค้าจะถึงมือ ผูบ้ริโภคควรเลือกร้านท่ีมีตัวแทนหรือผูจ้ ัดส่ง

ภายในประเทศ เพื่อสะดวกในการติดต่อขอ้มูลการจดัส่ง และเม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บช ารุดหรือไม่ตรงกบั

ท่ีสั่งไวก้็จะสามารถติดต่อเพื่อส่งคืนไดโ้ดยง่าย เง่ือนไขเร่ืองการจดัส่งสินคา้คืน และการเรียกคืน

เงินท่ีช าระแลว้มกัระบุวธีิการและระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ไดรั้บสินคา้หรือ

บริการตามสัญญาหรือสินค้าเสียหาย ไม่ถูกต้องตามท่ีสั่งซ้ือไว ้ผูข้ายหรือร้านค้าหลายแห่งจะ

ยินยอมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เน่ืองจากไม่ใช่ความผิดของผูบ้ริโภค ร้านคา้อาจเสนอให้เก็บ

เงินจ านวนนั้นไวเ้พื่อสั่งซ้ือสินคา้อ่ืนหรืออาจคืนเงินสดดว้ยเช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชีของผูบ้ริโภค

ตามมูลค่าท่ีหกัไป (ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 
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วธีิป้องกนัให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพวิเตอร์ 

 วิธีการต่างๆ ท่ีจะใช้ป้องกันตวัเองให้ปลอดภยัจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เร่ิมต้นด้วยการ

จดัการภายในเคร่ืองเช่น การติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมท่ีมีการ

เช่ือมต่อไปยงัอินเทอร์เน็ต เช่นโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ โปรแกรมท่ีใชอ่้านอี-เมล์ เป็นตน้ จึงมุ่งเนน้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส าหรับผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ผูดู้แลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนผูบ้ริหารท่ีจะสามารถน าวิธีการเหล่าน้ีไปใช้ประกอบในการร่างนโยบายการรักษาความ

ปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ดว้ย วิธีท่ีจะกล่าวทั้งหมดต่อไปน้ีนั้น เป็นวิธีการเบ้ืองตน้ในการป้องกนั

ตนเองเท่านั้น อาจจะไม่สามารถป้องกนัไวรัสได ้100% (กิติศกัด์ิ จิรวรรณกูล. http://www.thaicert. 

nectec.or.th/aper/virus/protectvirus.php. 2546) 

 1) ตดัการเช่ือมต่อเครือข่ายก่อนการติดตั้งระบบปฏิบติัการ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากและ

ผูใ้ช้งานเกือบทุกคนละเลยและขา้มขั้นตอนน้ีไป ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบติัการตอ้งท าการถอด

สายแลนก่อน จนกระทั่งเม่ือติดตั้ งโปรแกรมป้องกันไวรัสเสร็จแล้วจะต้องท าการปรับปรุง

ฐานข้อมูลของโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันการโจมตีจากไวรัสหรือผูบุ้กรุกก่อนท่ีจะ

ปรับแต่งใหเ้คร่ืองมีความแขง็แกร่งเพียงพอ 

 การติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน่เอง ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ติดตั้ง

โปรแกรมป้องกนัไวรัสก็จะปลอดภยัจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได ้ดงันั้นหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้

งานโปรแกรมป้องกนัไวรัสเพื่อใหเ้คร่ืองปลอดภยัมีดงัน้ี 

  1.1) เลือกใช้โปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีเหมาะสมหรือตามท่ีองค์กรก าหนด การ

เลือกนั้นเป็นเพียงการเลือกใชง้านใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีและองคก์ร ยกตวัอยา่งเช่น 

ถา้เคร่ืองท่ีใชง้านอยูมี่ประสิทธิภาพไม่สูงนกั ก็อาจจะเลือกใชง้านโปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีมีขนาด

เล็กและท างานได้รวดเร็ว หรือถ้าบุคลากรภายในองค์กรขาดความตระหนักในการปรับปรุง

ฐานขอ้มูลไวรัสก็ควรท่ีจะเลือกโปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีผูดู้แลระบบสามารถควบคุมเคร่ืองดงักล่าว

ใ ห้ ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ห รื อ ส แ ก น ห า ไ ว รั ส จ า ก ร ะ ย ะ ไ ก ล ไ ด้  เ ป็ น ต้ น  

   1.2) สร้างแผ่นบูต emergency disk เพื่อใช้ช่วยในการกู้ระบบ การสร้างแผ่น 

emergency disk หรือบางคร้ังอาจเรียกวา่ Rescuer disk นั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ถา้เคร่ืองติดไวรัส

ท่ีไม่สามารถจะก าจดัไดโ้ดยผา่นระบบปฏิบติัการวินโดวส์ หรือผลกระทบของไวรัสท่ีท าให้เคร่ือง

ไม่สามารถบูตไดต้ามปกติ เราก็สามารถใช้แผน่ emergency disk มาช่วยในการกูข้อ้มูลและก าจดั

ไวรัสออกจนท าใหบู้ตเคร่ืองไดต้ามปกติ  
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   1.3) ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสทุกวนัหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง ขั้นตอนน้ี

เปรียบเสมือนหัวใจของการใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัส เน่ืองจากไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกพฒันา

ออกมาใหม่ทุกวนั ดงันั้นจึงควรท่ีจะสอนโปรแกรมป้องกนัไวรัสให้รู้จกัไวรัสชนิดใหม่ๆ ดว้ย โดย

การปรับปรุงฐานขอ้มูลไวรัสท่ีใชง้านนัน่เอง  

   1.4)  เปิดใชง้าน auto - protect โดยส่วนใหญ่โปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีติดตั้งจะท า

การสร้างโพรเซสท่ีจะตรวจหาไวรัสตลอดเวลา เพื่อป้องกนัไม่ให้ไวรัสสามารถถูกเอ็กซิคิวต์ใน

เคร่ืองได ้ 

   1.5) ก่อนเปิดไฟล์จากส่ือใด ๆ ท่ีน ามาใชจ้ากท่ีอ่ืนให้สแกนหาไวรัสก่อนส่ือต่างๆ 

เช่น flash drive ท่ีน าไปใช้ท่ีแลว้น ากลบัมาเปิดท่ีเคร่ืองอ่ืน หรือส่ือของบุคลอ่ืน ควรจะตรวจหา

ไ ว รั ส ในแฟลช ได ร์ ว ก่ อน ท่ี จ ะ เ ปิ ด อ่ า นข้อ มู ล ท่ี ถู ก บ ร ร จุ ใ นแฟลช ได ร์ วดั ง ก ล่ า ว  

   1.6)  ท  าการตรวจหาไวรัสทุกสัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์แน่นอนวา่มีไฟล์ท่ีผา่นเขา้

ออกเคร่ืองมากมาย ไม่วา่จะเป็น อี-เมลท่ี์ไดรั้บ ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต ตลอดจนไฟล์

ชั่วคราวของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ท่ีเก็บในแต่ละคร้ังท่ีเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วจะแน่ใจได้

อยา่งไรว่าไฟล์เหล่านั้นไม่มีไวรัสแฝงตวัมา ดงันั้นจึงควรท่ีจะท าการตรวจหาไวรัส โดยการสแกน

หาทั้งระบบ อาจจะเป็นทุกเยน็ของวนัศุกร์ก่อนกลบับา้นก็เป็นได ้ 

 2) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านปลอดภยัหรือยงั ซอฟตแ์วร์ท่ีเราใชปั้จจุบนั มีมากมาย บางซอฟตแ์วร์

อาจมีช่องโหว่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก โดยผ่านทางซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาข้ึน ดังนั้ น

ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เหล่านั้นจึงตอ้งติดตามอพัเดตเวอร์ชันอยู่เสมอ และผูใ้ช้งานโปรแกรมเองก็

จ  าเป็นตอ้งติดตามข่าวสารการเปล่ียนแปลงของซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านอยูจ่ากผูจ้  าหน่ายหรือผูพ้ฒันา ทั้ง

ทางเวบ็ไซต ์นิตยสารต่างๆ เป็นตน้ 

ระบบปฏิบติัการ ไม่จ  าเป็นเสมอไปว่าจะตอ้งใช้ระบบปฏิบติัการท่ีออกใหม่ล่าสุด แต่ถ้า

ภายในองค์กรมีก าลงัทรัพยพ์อท่ีจะเปล่ียนก็จะเป็นการดี แต่ถ้าดว้ยสาเหตุท่ีงบประมาณน้อยก็ใช้

ระบบปฏิบติัการเดิมแต่ตอ้งท าการติดตามอพัเดต Hotfix และ Service Pack ต่างๆ  

โปรแกรม Internet Explorer หรือ IE เป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ท่ีมาพร้อมกับ

ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ทุกเวอร์ชนั เน่ืองดว้ยไวรัสในยุคปัจจุบนัจะอาศยัช่อง ในการจู่โจม ซ่ึง

เป็นการเอ็กซิคิวต์ไฟล์ไวรัสท่ีแนบมากับอี-เมล์โดยอัตโนมัติ และการจู่โจมด้วยวิธีน้ีประสบ

ความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ดงันั้นวธีิการเพื่อป้องกนัไวรัสคือการอพัเดตเวอร์ชนัของโปรแกรม IE ให้
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เป็นเวอร์ชนัล่าสุด นอกจากน้ีแลว้ การปรับแต่งค่า Security Zone ก็เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้ปลอดภยัจาก

ไวรัสคอมพิวเตอร์ไดใ้นระดบัหน่ึง  

โปรแกรมท่ีใช้อ่านอี-เมล์ จากข้อมูลสถิติพบว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทหนอน

อินเทอร์เน็ตยุคหลังๆ ท่ีสามารถแพร่กระจายตวัเองผ่านทางอี-เมล์มีจ  านวนมากข้ึน ท าให้ผูท่ี้

รู้เท่าไม่ถึงการณ์เอ็กซิคิวตไ์ฟล์ท่ีไวรัสแนบมากบัอี-เมล์ ส่งผลให้เคร่ืองดงักล่าวติดไวรัสได ้ดงันั้น

วิธีการป้องกนัคือท าปรับแต่งค่าของโปรแกรมไม่ให้ท าการเอ็กซิคิวต์ไฟล์ท่ีแนบมากบัอี-เมล์โดย

อตัโนมติั และไม่ควรบนัทึกหรือเอ็กซิคิวต์ไฟล์ท่ีไม่แน่ใจวา่เป็นไวรัสหรือไม่ เพื่อตดัปัญหาความ

เส่ียงท่ีจะติดไวรัสได ้

โปรแกรม Microsoft Office การป้องกนัการแพร่กระจายของไวรัสท่ีมีผลกระทบโดยตรง

ต่อโปรแกรมน้ีคือ การป้องกนัไม่ให้เอ็กซิคิวตโ์ปรแกรมประเภทมาโคร (Macro) ท่ีแนบมากบัไฟล์

เอกสารทัว่ไป ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วเม่ือท าการเปิดไฟล์เอกสารท่ีมีโปรแกรมมาโครฝังตัวอยู่นั้ น 

โปรแกรม Microsoft Office เองจะแสดงไดอะล็อกท่ีบอกวา่จะเอ็กซิคิวต์มาโครท่ีติดมากบัไฟล์

หรือไม่ ใหท้  าการตอบวา่ Disable เพื่อเป็นการยกเลิกการใชม้าโครในไฟลเ์อกสารนั้น 

 3)  การแชร์ไฟล์ และการรับ-ส่งไฟล์ต่างๆ การแชร์ไฟล์นั้นมีประโยชน์ในการรับ-ส่งไฟล์

มากภายในองคก์ร เน่ืองจากทั้งรวดเร็วและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย แต่ทราบหรือไม่วา่จากประโยชน์น้ีก็

แฝงไวด้ว้ยอนัตรายท่ีน่าสะพรึงกลวัของไวรัสคอมพิวเตอร์ดว้ย ดงันั้นการแชร์ไฟล์ควรกระท าดว้ย

ความระมดัระวงั เป็นไปไดก้็ไม่ควรท่ีจะแชร์ไฟล์ แต่ถา้ในการใชง้านจริงๆ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

แชร์ไฟลก์็ควรท่ีจะแชร์เป็นประเภทอ่านอยา่งเดียว และควรตั้งรหสัผา่นดว้ย 

 การแชร์ไฟล์ผา่นโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น KaZaA ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงให้ไวรัสคอมพิวเตอร์

ชนิดใหม่ใชเ้จาะเขา้มาแพร่กระจายภายในเคร่ืองได ้

 การรับ-ส่งไฟล์ผา่นโปรแกรมสนทนาต่างๆ เม่ือไดรั้บไฟล์จากคู่สนทนาท่ีไม่รู้จกัก็ไม่ควร

รับไฟลด์งักล่าว อยา่งไรก็ตามก็ข้ึนอยูก่บัไฟลน์ั้นดว้ยวา่เป็นไฟลป์ระเภทใด โดยดูจากนามสกุลของ

ไฟล์นั้น โดยเฉพาะไฟล์ท่ีมีนามสกุล .exe .pif .com .bat หรือ .vbs เป็นตน้ ท่ีตอ้งระมดัระวงัเป็น

พิเศษ 

 4) การส ารองขอ้มูล เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดกบัเคร่ืองท่ีใชง้านอยู ่เป็นตน้วา่ไฟฟ้าตก 

หรือไวรัสแพร่กระจายไปยงัไฟล์ส าคญั อาจส่งผลให้เคร่ืองนั้นไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติหรือ

ใชง้านไฟลบ์างไฟลไ์ม่ได ้ซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้จา้ของเคร่ืองดงักล่าวสูญเสียขอ้มูลส าคญัๆ ได ้ดงันั้น

ถา้เรามีการส ารองขอ้มูลไว ้ปัญหาท่ีผูใ้ช้งานจะสูญเสียขอ้มูลก็จะลดลงไดม้ากพอสมควร ในการ
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ส ารองขอ้มูลเพื่อใช้ในการกูร้ะบบคืนนั้นควรกระท าบ่อยๆ อย่างน้อยประมาณ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

และส่ิงท่ีควรจะท าการส ารองไวบ้่อยๆ คือ 

  4.1)  การส ารองเรจิสทรีย ์การสร้างความเสียหายของไวรัสหรือหนอนส่วนใหญ่

มกัจะไปท าการแกไ้ขค่าต่างๆ ในเรจิสทรีย ์ดงันั้นการส ารองเรจิสทรียจึ์งมีความส าคญัมากในการ

ช่วยกูร้ะบบกลบัคืนมา  

  4.2) การส ารองขอ้มูลต่างๆ คงไม่มีใครท่ีอยากให้เกิดเหตุการณ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งลบ

ไฟล์บางไฟล์ท่ีติดไวรัส และไฟล์นั้นมีความส าคญัสูงมาก แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว วิธีการ

แกปั้ญหาท่ีคาดวา่น่าจะเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดคือการกูไ้ฟลเ์หล่านั้นคืนจากท่ีไดส้ ารองไว ้ 

 5) ติดตามข่าวสารต่างๆ  เน่ืองดว้ยในวนัหน่ึงๆ จะมีไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมาใหม่เป็น

จ านวนมาก ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและหาทางป้องกนัจึงนบัเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดวธีิ

หน่ึงในการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่วา่จะเป็นผูใ้ชท้ ัว่ๆ ไปหรือแมก้ระทัง่ผูดู้แลระบบเอง จึง

ควรท่ีจะหาช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัไวรัสคอมพิวเตอร์และข่าวสารเก่ียวกบัความมัน่คง

ปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ดว้ย เวบ็ไซตข์่าวสารเก่ียวกบัไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีควรติดตาม 

5.1) http://thaicert.nectec.or.th  

  5.2) http://www.symantec.com  

  5.3) http://www.mcafee.com  

  5.4) http://www.trendmicro.com  

  5.5) http://www.messagelabs.com  

  5.6) http://www3.ca.com/virusinfo/ 

  5.7) http://www.f-secure.fi/virus-info/v-pics/  

  5.8) http://www.pandasoftware.com 

  5.9) http://www.sophos.com 

  5.10) http://www.ravantivirus.com 

  5.11) http://www.grisoft.com  
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ข้อห้าม/ข้อควรปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยข้อม้ลและไกลห่างจากไวรัส สปายแวร์ 

 ถึงแมว้า่เราจะติดตั้งโปรแกรมป้องกนัและ ก าจดัไวรัส สปายแวร์ลงเคร่ืองไว ้แต่ถา้หากเรา

ยงัมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีเส่ียงต่อการติดไวรัส สปายแวร์เล่นงานได้ โปรแกรมป้องกนัและ

ก าจดัไวรัส สปายแวร์ท่ีถูกติดตั้งลงเคร่ืองไว ้ก็ไม่อาจจะช่วยได ้ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภยั ห่างไกลจากไวรัส สปายแวร์และลดความเส่ียงท่ีเคร่ืองคอมฯจะติด

ไวรัส สปายแวร์(ศรชัย ผลจนัทร์. http://webmonster.sapaan.net/security-tips/13-ways-to-protect-

your-system-from-viruses-spywares.html. 2552) 

  1) หา้มเปิดไฟลห์รือดาวน์โหลดไฟลท่ี์แนบมากบัเมล ์ท่ีเราไม่ทราบช่ือผูส่้งหรือ

ท่ีมาแน่ชดั   

   2) หา้มเปิดไฟลห์รือดาวน์โหลดไฟลท่ี์แนบมากบัเมล ์ทั้งท่ีเรารู้วา่ส่งมาจากเพื่อน

หรือคนรู้จกั เพราะอาจจะมีไวรัส สปายแวร์บางตวั ท่ีลอกเลียนอีเมล ์และส่งเมลน์ั้นมาหาเราได ้

   3) หา้มเปิดไฟลห์รือดาวน์โหลดไฟลท่ี์แนบมากบัเมล ์ท่ีเราเห็นวา่หวัขอ้หรือ 

subject เมลน์ั้นๆ แปลกๆ หรือเป็นท่ีน่าสงสัย 

   4) ควรลบสแปมเมล ์หรือเมลลู์กโซ่ และไม่ควรส่งต่ออีก 

   5) เช็คท่ีมาท่ีไปของไฟลท่ี์จะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต และควรท าการแสกน

ไวรัสทุกคร้ัง 

   6) หลีกเล่ียงการดาวน์โหลดไฟลจ์ากแหล่งท่ีมาท่ีไม่ใช่เวบ็ไซต ์เช่น Usenet group, 

ผา่นโปรแกรม IRC, Instant messaging ท่ีเราไม่รู้จกั 

   7) หมัน่อพัเดทโปรแกรมป้องกนัไวรัสอยา่งสม ่าเสมอ เพราะไวรัส สปายแวร์ มี

การปรับปรุง และเกิดใหม่อยูเ่สมอ 

   8) หมัน่ท าการ backup ส ารองขอ้มูล ส ารองไฟลท่ี์ส าคญับ่อยๆ ซ่ึงอาจจะเขียนลง 

CD,DVD หรือใส่ External HD ส ารองก็ได ้

   9) หมัน่อพัเดทวินโดวส์หรือระบบปฏิบติัการท่ีเราใช ้รวมไปถึงโปรแกรมเบรา

เซอร์ และโปรแกรมเมลไ์ครเอนต ์ 

   10) ใหร้อบคอบ อยา่ประมาทในการท าธุรกรรมใดๆผา่นอินเตอร์เน็ต เพราะเรา

อาจจะโดนฟิชช่ิง หรือโดนดกัจบัขอ้มูลส่วนตวั หรือหลอกเอาขอ้มูลส่วนตวัไปใชใ้นทางมิชอบได ้

   11) หา้มเปิดขอ้ความ หรือคลิกลิงคใ์ๆ ท่ีส่งผา่นมาทางโปรแกรมแชท MSN หรือ

โปรแกรมแชทอ่ืนๆ ท่ีเราไม่รู้จกัท่ีมาหรือคนท่ีส่งมาหาเรา 
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   12) ควรเปิดการใช ้Firewall หรือก าแพงไฟ ซ่ึงอาจจะเป็นแบบ Hardware Firewall 

หรือท่ีเป็น Software Firewall ยกตวัอยา่งเช่น เปิดการใช ้Firewall ในวนิโดวส์ทุกคร้ังท่ีมีการติดต่อ

กบัเครือข่ายภายนอก  

   13) หมัน่เช็คแอคเคา้ทข์องเราท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การ

จบัจ่าย ซ้ือของผา่นเน็ต หรือการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงดูรายงาน statement การเขา้-

ออก ของเงินหรือเครดิต เพราะถา้หากเกิดปัญหาใดๆ จะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 

 

ข้อควรปฏิบัติทัว่ๆ ไป  เพือ่ช่วยเพิม่ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพวิเตอร์  

 ขอ้ควรปฏิบติั ในการเพิ่มความปลอดภยัในการใชง้านคอมพิวเตอร์ มีดงัน้ี 

(IdesignMagazine. http://www.idesign.in.th/us/news-latest/285-20-tips-to-stay-protected-

onlinehtml.html. 2553) 

1) เปิดใชง้านซอฟตแ์วร์รักษาความปลอดภยัและท าการอพัเดทใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีใชง้านคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเช่ือมต่อกบัระบบเครือ ข่ายไร้สายแบบ

สาธารณะท่ีไม่มีการเขา้รหสัขอ้มูลแยง่ เช่นในบริเวณสนามบิน ร้านกาแฟ และในสถานท่ีสาธารณะ

ต่าง ๆ  

2) ติดตั้งผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ท่ีจะช่วยปกป้องการใชง้านอินเทอร์เน็ตหรือการดาวน์โหลด

ไฟลล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร 

3) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ป้องกนัภยัท่ีใชว้า่ ครอบคลุมการป้องกนัทั้งระบบอีเมล ์

เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่การประมวลผลท่ีใชท้ั้งหมด และสามารถท า

การแจง้เตือนเก่ียวกบัปริมาณทราฟิกทั้งขาเขา้และขาออกจาก คอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้านในแบบเวลา

จริง 

4) ปรับใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อย่างเช่น เทคโนโลยี Web Reputation ซ่ึงเป็นการ

ตรวจสอบช่ือเสียงและประวติัเวบ็ไซต ์เพื่อวดัระดบัความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์

นั้นๆ ก่อนท่ีจะเขา้เยีย่มชมเวบ็ นอกจากน้ีควรใชก้บัเทคโนโลยี Web Reputation ร่วมกบัเทคโนโลยี

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภยั เช่น เทคโนโลยีการกรองยูอาร์แอล หรือ URL Filtering และ

เทคโนโลยกีารสแกนเน้ือหาหรือ Content Scanning 
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5) ใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์เวอร์ชนัล่าสุดและท าการติดตั้งอพัเดทความปลอดภยัเป็น ประจ า โดย 

Internet Explorer ของไมโครซอฟท์นั้นจะมีการออกอพัเดทในวนัองัคารท่ี 2 ของแต่ละเดือน 

ส าหรับวิธีการอพัเดทนั้นสามารถติดตั้งได้จากเว็บไซต์ http://update.microsoft.com ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ในขณะท่ี Mozilla Firefox นั้นจะมีการออกอพัเดทเป็นระยะ ส าหรับวิธีการอพัเดทนั้น

ท าไดง่้ายโดยคลิกเมนู Help แลว้คลิก Check for updates... ส าหรับวิธีการอพัเดทของเบราวเ์ซอร์ตวั

อ่ืนๆ ใหศึ้กษาจากคู่มือการใชง้าน 

6) ใหเ้ลือกใชป้ลัก๊-อินเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีไม่มีการใชง้านสคริปต ์

7) ตรวจสอบกบัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ท่ีใช้บริการอยู่ว่าระบบเครือข่ายของผู ้

ให้บริการนั้นมีระบบป้องกนัมลัแวร์ หรือไม่ และถ้ามีให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปว่า

ระบบการป้องกนัท่ีใชเ้ป็นแบบ ใด มีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหน 

8) ในกรณีท่ีใช้ระบบปฏิบติัการวินโดวข์องไมโครซอฟต์ให้ท าการอพัเดทเป็นประจ าโดย

เปิดใช้งานฟีเจอร์ “Automatic Update" และคอนฟิกให้วินโดวส์ท าการติดตั้งอพัเดทให้เร็วท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได ้โดยปกติไมโครซอฟทน์ั้นจะมีการออกอพัเดทของระบบวินโดวส์ในวนัองัคารท่ี 2 

ของแต่ละเดือน แต่ถา้มีกรณีเร่งด่วนก็อาจจะออกอพัเดทกรณีพิเศษ (ในปี 2552 ไมโครซอฟทอ์อก

อพัเดทกรณีพิเศษ จ านวน 2 ตวั หน่ึงในนั้นคืออพัเดทเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง Server Service ซ่ึง

ไวรัส Conficker ใชเ้ป็นช่องทางในการโจมตีวนิโดวส์) 

9) ติดตั้งใช้งานโปรแกรมไฟร์วอลล์ และท าการตรวจสอบและอพัเดทโปรแกรมอย่าง

สม ่าเสมอ รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ ตวัอย่างช่น โปรแกรมตรวจสอบและ

ป้องกนัการบุกรุก (IPS) และโปรแกรมป้องกนัมลัแวร์/สปายแวร์ เป็นตน้ 

10) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โซลูชัน่หรือซอฟตแ์วร์รักษาความปลอดภยัท่ีใชง้านอยูไ่ดอ้พัเดท

ฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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ข้อควรปฏิบัติ ทีช่่วยเพิม่ความปลอดภัยในการใช้งานระบบอเีมล์  

 ขอ้ควรปฏิบติั ในการเพิ่มความปลอดภยัในการใชง้านระบบอีเมล ์ มีดงัน้ี 

(IdesignMagazine. http://www.idesign.in.th/us/news-latest/285-20-tips-to-stay-protected-

onlinehtml.html. 2553) 

1) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชง้านโปรแกรมป้องกนัสแปมส าหรับแต่ละท่ีอยูอี่เมลท่ี์ใชง้านอยู ่

2)ให้ระมดัระวงัอีเมลท่ีไดรั้บจากผูส่้งท่ีท่านไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคย ไม่ว่าอีเมลเหล่านั้นอา้ง

ช่ือใคร (บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือมีความน่าเช่ือถือ) เป็นผูส่้งก็ตาม และไม่ท าการเปิดไฟล์ท่ีแนบมา

หรือคลิกลิงคท่ี์มากบัอีเมลโดยเด็ดขาด 

3) หากท่านได้รับอีเมลท่ีน่าสงสัย ให้ท าการรายงานหรือแจ้งให้กับผูท่ี้มีหน้าท่ีดูหรือ

รับผดิชอบระบบอีเมลทราบ ในทนัที เพื่อท าการตรวจสอบ 

4) ในกรณีท่ีไดรั้บอีเมลจากผูส่้งท่ีท่านเช่ือถือหรือท่านรู้จกั ก่อนท าการเปิดไฟล์ท่ีแนบมา

กบัอีเมลใหท้ าการสแกนดว้ยโปรแกรมป้องกนัไวรัสก่อน เสมอ และหากมีการส่งไฮเปอร์ลิงคม์ากบั

อีเมลถ้าเป็นไปได้ไม่ควรท าการคลิกลิงค์ดงั กล่าว แต่ให้วิธีการพิมพ์ยูอาร์แอลของลิงค์ในเว็บ

เบราวเ์ซอร์แทน 

5) ใหร้ะลึกไวเ้สมอและอยา่หลงเช่ืออีเมลท่ีร้องขอขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด บญัชีธนาคาร 

บตัรเครดิต หรือขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ เน่ืองจากสถาบนัการเงินหรือธนาคารจะไม่มีการขอรายละเอียด

ในลกัษณะน้ีผา่นทาง ระบบอีเมล 

6) ไม่ควรท าการส่งอีเมลท่ีมีเน้ือหาหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินของท่านถึงใครโดยเด็ดขาด 
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ข้อควรปฏิบัติ ทีเ่พิม่ความปลอดภัยในการใช้งานอนิเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลดข้อม้ล  

 ขอ้ควรปฏิบติั ในการเพิ่มความปลอดภยัในการใชง้านอินเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลด

ขอ้มูล  มีดงัน้ี (IdesignMagazine. http://www.idesign.in.th/us/news-latest/285-20-tips-to-stay-

protected-onlinehtml. html. 2553) 

1) ใชบ้ริการ Web Reputation ท าการตรวจความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์

ท่ีจะเขา้เยีย่มชม เพื่อให้แน่ใจเวบ็ไซตด์งักล่าวนั้นไม่มีอนัตรายใดๆ แอบแฝงอยู ่

  2) ใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการใหท้่านท าการติดตั้ง ซอฟตแ์วร์ก่อนเขา้

ชม แนะน าวา่ไม่ควรติดตั้งโปรแกรมดงักล่าว แต่ถา้ตอ้งการติดตั้งใหท้  าการสแกนโปรแกรมท่ีดาวน์

โหลดใหแ้น่ใจวา่ไม่มี อนัตรายแอบแฝงอยูด่ว้ยโปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีอพัเดทฐานขอ้มูลล่าสุด 

ก่อนจะท าการติดตั้งซอฟตแวร์นั้นๆ 

  3) ใหอ่้านและท าความเขา้ใจกบัเง่ือนไขต่างๆ ใน "End User License Agreement" และให้

ท าการยกเลิกการติดตั้งในทนัทีท่ีมีการพยายามท าการติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีท่านไม่ตอ้งการ

เพิ่มเติม 

  4) หากจ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มูลส่วนตวัใหป้้อนเฉพาะขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็นจริงๆ เท่านั้นและถา้

เป็นการป้อนขอ้มูลส่วนตวับนเวบ็ไซตใ์หท้่านป้อนขอ้มูลบนเวบ็ไซตท่ี์มี การเขา้รหสัขอ้มูลเท่านั้น 

โดยสังเกตไดจ้ากสัญลกัษณ์รูปกุญแจซ่ึงจะแสดงอยูบ่ริเวณดา้นล่าง-ขวามือของ หนา้เวบ็เบราวเ์ซอร์

หรือมี https น าหนา้เวบ็ไซต ์

  5) ระมดัระวงัการใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาธารณะ เน่ืองจากวา่เราไม่สามารถจะ

ทราบไดว้า่มีการแอบดูการใชง้านหรือไม่ ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการใส่ขอ้มูลส าคญั ไม่ใชร้ะบบช่วย

จ า Username และ Password 

  6) หมัน่เปล่ียน Password บ่อยๆ เพื่อป้องกนัการแอบขโมย Password  

  7) หมัน่ลบ Temporary Internet Files, Cookies และ History เป็นประจ า 

  8) ควรท าการ Logoff หรือ Logout ทุกคร้ังหลงัการใชง้านเรียบร้อยแลว้ 
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มาตรฐานความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ปัจจุบนัพฒันาการของการน ามาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัมาประยกุตใ์ชก้บั

ระบบสารสนเทศในองคก์รเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน มาตรฐานความปลอดภยัมีไดห้ลายรูปแบบ 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

  1) การรักษาความลบัของขอ้มูล (Confidentiality) หมายถึง การอนุญาตให้ผูมี้สิทธิเท่านั้นท่ี

จะสามารถเรียกดูขอ้มูลได ้มีรูปแบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล มี 4 วธีิดงัน้ี 

   1.1) การใช ้Username หรือ User ID และรหสัผา่น  

   1.2) การใชว้ตัถุใด ๆ เขา้สู่ระบบ เช่น บตัร กุญแจ 

   1.3) การใชอุ้ปกรณ์ทางชีวภาพ  เช่น การตรวจลายมือ ลายเซ็นต ์ม่านตา รูปหนา้ 

   1.4) ระบบเรียกกลบั  ระบุช่ือ หรือรหสัผา่นเพื่อขอเขา้ใชร้ะบบปลายทาง หาก

ขอ้มูลถูกตอ้ง คอมพิวเตอร์จะเรียกกลบัใชง้านเอง 

  2) การคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล (Integrity) หมายถึง ขอ้มูลท่ีถูก

ประมวลผลและจดัเก็บจะตอ้งคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและครบถว้น ไม่มีการสูญเสียหรือแกไ้ขจากผูท่ี้

ไม่มีสิทธิ  

  3) การพร้อมใหใ้ชง้านเม่ือตอ้งการ (Availability) หมายถึง ผูท่ี้มีสิทธิจะตอ้งสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการใชง้าน  

 ปัจจุบนัมีแม่แบบของการบริหารความปลอดภยัขอ้มูลมากมายข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผู ้

ใหบ้ริการ แต่แม่แบบท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด และไดก้ าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานนานาชาติ คือ BS 

7799 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีพฒันาโดยประเทศองักฤษ มาตรฐานน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ(จตุชยั แพง

จนัทร์. 2550 : 31) 

 BS 7799-1 ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนมาตรฐาน ISO/IEC 17799 : (Information Technology Code 

of Practice for Information Security Management) มาตรฐาน ISO/IEC 17799 เร่ิมแรกได้

ประกาศใชเ้ม่ือปี 2000 เป็นมาตรฐานสากลดา้นการจดัการความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึง

ประกอบดว้ย 10 โดเมน และต่อมาไดมี้การปรับปรุงอีกคร้ังเม่ือปี 2005 และปรับใหมี้ 11 โดเมน 

มาตรฐาน ISO 17799 แบ่งออกเป็น 11 โดเมน 

 BS 7799-2  ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐาน ISO 27001 : (Information Security 

Management : Specification with  Guidance for Use ) ในส่วนท่ีสองของ BS 7799 หรือในอีกช่ือ
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หน่ึงคือ ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล และ

เป็นแนวทางในการสร้าง ดูแล และปรับปรุงระบบบริหารการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล (The 

Information Security Management System (ISMS)) โดยใชโ้มเดลการบริหารแบบ Plan-Do-

Check-Act (PDCA) มาช่วยในการสร้าง และพฒันาระบบการรักษาความปลอดภยั ดงันั้น มาตรฐาน 

ISO/IEC 27001    น้ีจึงเป็นแนวทางพื้นฐาน    เพื่อท่ีจะสร้างระบบควบคุม เพื่อใหบ้รรลุภารกิจของ

องคก์รเพื่อใหส้ามารถบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 มาตรฐาน BS 7799-3 ตอ้งท าควบคุมอยา่งใกลชิ้ดกบัมาตรฐาน ISO 17799 และ ISO 27001 

เพื่อท าใหแ้น่ใจวา่กระบวนการรักษาความปลอดภยันั้นกระท าอยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของมาตรฐานน้ี

เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงของการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล และเป็นแนวทางในการท า

มาตรฐาน BS 7799-2 และเหมาะส าหรับองคก์รทุกขนาด โดยเน้ือหาท่ีส าคญัของมาตรฐานนั้น

ประกอบดว้ย 

  1) ความเส่ียงเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลในองคก์ร 

  2) การประเมินความเส่ียง 

  3) วธีิปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงและการบริหารการตดัสินใจ 

  4) การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

 มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานท่ีมีลิขสิทธ์ิ องค์การใดท่ีต้องการได้ใบรับรองจะต้องจ่ายค่า

ด าเนินการทั้งหมด จุดมุ่งหมายของมาตรฐานน้ีก็เพื่อใหค้  าแนะน าส าหรับการบริหารการรักษาความ

ปลอดภยัส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการเร่ิมตน้ออกแบบติดตั้ง และดูและระบบการรักษาความปลอดภยั

ขององค์กร เป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันามาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขององค์กร และ

ระเบียบปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยสรุปแล้วระบบการจดัการความปลอดภยัขอ้มูล ISMS เป็นระบบท่ีมีการประยุกต์

หลกัการ PDCA Cycle ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ไดก้บัทุกธุรกิจ เพื่อให้ระบบขอ้มูลขององคก์ร การ

รักษาความลบัของขอ้มูล (Confidentiality) และให้แน่ใจวา่ขอ้มูลต่างๆ สามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะ ผูท่ี้

มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้เท่านั้น  มีการคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล (Integrity) และการพร้อม

ให้ใชง้านเม่ือตอ้งการ (Availability)  ผูท่ี้มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล สามารถเขา้ถึงไดเ้ม่ือมีความ

ตอ้งการ โดยระบบการจดัการ ISMS นั้น จะเป็นระบบการจดัการภายใตค้วามส่ียงท่ียอมรับได ้
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ไม่ใช่ใหร้ะบบไม่มีความเส่ียงเลยหรือไม่เกิดปัญหาเลย ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร

ในการลงทุนส าหรับการจดัการความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ตัวอย่างภัยคุกคามของการใช้อนิเทอร์เน็ต 

  นอกเหนือจากเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัส่ือลามกอนาจาร และการพนนัแลว้ ห้องสนทนา 

(Chat Room) และ เว็บบอร์ด (Web Board) สามารถเป็นอีกภยัอนัตรายหน่ึงท่ีคาดไม่ถึงจาก

อินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนไทย เพราะอินเทอร์เน็ตยงัเป็นส่ือใหม่ท่ีมาตรการ

การควบคุมสิทธิเสรีภาพของผูใ้ชย้งัไม่เกิดข้ึน ดงันั้น การกระท าใดๆในหอ้งสนทนา และ เวบ็บอร์ด 

จึงเกิดข้ึนได้อย่างไร้ขอบเขต จนกลายเป็นท่ีระบายออกซ่ึงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้  ท่ี

บางส่วนเตม็ไปดว้ยความรุนแรงและความคึกคะนองในหอ้งสนทนา ทุกคนสามารถคุยอะไรกบัใคร

ก็ได ้รายละเอียดต่างๆไม่มีการเปิดเผย รู้เพียงแต่ช่ือท่ีใชใ้นการสนทนาเท่านั้น  

 ตัวอย่างที ่1 ภัยคุกคามในการท าธุรกจิ  E- Commerce 

 ในการท าธุรกิจบนระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   อาจจะเกิดภยัคุกคามต่อเวบ็ไซตไ์ด ้  จึง

เป็นส่ิงส าคญัท่ีเราทุกคนควรจะรู้ว่ามีภยัคุกคามใดบา้งท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบ   เพื่อเตรียมพร้อม

ส าหรับการป้องกนัล่วงหนา้   ตวัอยา่งภยัคุกคามท่ีควรระวงัส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น              

 1)  การเขา้สู่เครือข่ายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น มีบุคคลอ่ืนแอบอา้งในการใชช่ื้อ Login 

Name และ Password ในการเขา้ไปท าธุรกรรมซ้ือขายบน Web site แทนตวัเราเอง 

  2) การท าลายขอ้มูลและเครือข่าย เช่น Cracker เจาะระบบเขา้ไปท าลาย file และขอ้มูล

ภายในเคร่ือง Server ของ Web site ผูข้าย ท าใหข้อ้มูลสมาชิกหรือลูกคา้ของระบบเกิดความเสียหาย 

  3) การเปล่ียนแปลง    การเพิ่ม    หรือการดดัแปลงขอ้มูล เช่น การส่ง Order หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งซ้ือสินคา้   หรือการท่ีจดหมายถูกเปิดอ่านระหวา่งทาง ท าให้ขอ้มูลไม่เป็น

ความลบั และผูเ้ปิดอ่านอาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ความในจดหมาย เช่น การแกไ้ข

จ านวนยอดของการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

  4) การเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต เม่ือเราสมคัรเป็นสมาชิกไวใ้น Web site ใด ๆ 

Server ของเจา้ของ Web site จะเก็บขอ้มูลส่วนตวัของเราไว ้  หากเจา้ของ Web Site ขาดจริยธรรม
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ในการท าธุรกิจอาจน าขอ้มูลส่วนตวัของเราไปขายให้องค์กรอ่ืน เช่น ขายขอ้มูลให้กบับริษทับตัร 

Credit เป็นตน้ 

  5) การท าใหร้ะบบบริการของเครือข่ายหยุดชะงกั เช่น การท่ี Cracker เขา้มาท าลายระบบ

เครือข่าย และส่งผลใหเ้คร่ือง Server ของเจา้ของ Web site ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ของเขาได้

จนกวา่ระบบนั้นจะถูกแกไ้ข ดงันั้น เม่ือระบบล่มเป็นระยะเวลานานหลายชัว่โมง หรืออาจจจะนาน

หลายวนัก็จะส่งผลต่อยอดขายสินคา้บน Web ดว้ย 

  6) การขโมยขอ้มูล เม่ือตวัเราเองเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลไวก้บั Web site ท่ีเราจะซ้ือขายสินคา้ 

ขอ้มูลนั้นอาจถูกขโมยจากเจา้ของ Web site จากผูดู้แล Web หรือจาก Cracker ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์

ต่อเขาเหล่านั้น แต่ส่งผลเสียกบัตวัเรา   เพราะการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัเขาของเราโดยไม่ได้รับ

อนุญาตถือเป็นการขโมย 

  7) การปฏิเสธการบริการท่ีไดรั้บ เช่น ปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ขา้ไปกรอกรายการสั่งซ้ือท่ี Web 

site โดยใชช่ื้อน้ีหรืออา้งวา่สั่งซ้ือสินคา้แลว้แต่ไม่ไดรั้บการจดัส่งสินคา้จาก web site   ดงักล่าวเพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการช าระเงินค่าสินคา้ส่วนท่ีเหลือ 

  8) การอา้งวา่ไดใ้หบ้ริการ หรือ อา้งวา่ไดส่้งมอบสินคา้และบริการแลว้ 

  9)  Virus ท่ีแอบแฝงมากบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ ส่งผลท าให้เคร่ือง Server ของเจา้ของ web 

site ไดรั้บความเสียหายจากการท่ี Virus ท าลายขอ้มูลและ file ต่าง ๆ ภายในระบบ 

 Case1:  ช่วยดว้ยคะ โดน Hack ขอ้มูล K Banking เงินหมดบญัชี - ธนาคาร กสิกรไทย 

(ติดไวรัสโทรจนั) 

 ท่ีมา   http://pantip.com/topic/30600311 

   ช่วยดว้ยคะ ขอ้มูล บญัชี ธนาคาร กสิกรไทยโดย Hack และเงินในบญัชี ไดโ้อนไปยงั

บุคคลอ่ืนโดยไม่รู้ตวัเน่ืองจากวนัท่ี 10 มิย 56 ท่ีผ่านมาได้ด าเนินการท าธุรกรรมผ่าน KCyber 

Banking โดยได ้login ในหน้าแรกเหมือนทุก ๆ คร้ัง แต่ หลงัจากใส่ขอ้มูลไปแลว้นั้น มีการคา้ง

เกิดข้ึน จึงรอซักพกั แลว้ก็กดซ ้ าไปใหม่ ภายในหน้าจอเดียวกนั ไดใ้ห้เราลง program anti-virus 

ส าหรับมือถือ ซ่ึงเขา้ใจวา่เป็นของทาง ธนาคารกสิกรเอง หลงัจากนั้น ก็สามารถด าเนินการไดป้รกติ

เหมือนเดิม  
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 หลงัจากนั้นเม่ือวนัท่ี 10 มิย 56 ตอนสองทุ่มของวนัดงักล่าวไดมี้ SMS จาก SCBT เขา้มา 

เน้ือความคือ "NO" ทางเราก็ไม่ได้สนใจอะไร จนกระทัง่ตอนบ่ายของวนัถดัมา (11 มิย) ทาง 

ธนาคารกสิกรไดโ้ทรเขา้มาแจง้วา่ ทางเราไดโ้อนเงินเขา้บญัชีบุคคลอ่ืน คร้ังละ 50000 บาท จ านวน 

5 คร้ัง และ คร้ัง 4หม่ืนบาท จ านวน 1คร้ัง ซ่ึง ทางธนาคารแจง้ว่าเป็นบญัชีของทุจริต (ไม่ทราบว่า

ท าไมธนาคารทราบวา่เป็นบญัชีทุจริตแต่ไม่กระท าการใด ๆ ) และเงินในบญัชีนั้นไดถู้กถอนไปเป็น

ท่ีเรียบร้อยแลว้ เราร้อนร้นมาก จึงรีบเขา้ไป log in K Banking ใหม่ ปรากฏวา่ไม่สามารถใชง้านแลว้ 

ตอนนั้นท าอะไรไม่ถูกเลย จึงให้เพื่อนท่ีท างานช่วยคุยให้ หลงัจากนั้นเรารีบไปแจง้ความท่ีสน ซ่ึง

เราเองท างานอยูต่่างจงัหวดั แต่บญัชีเปิดไวท่ี้ กทม (โดนยา้ยมาช่วยงานท่ี โคราชไดป้ระมาณ 1 ปี)  

 หลงัจากแจง้ความแลว้ ไดส่้งเอกสารประกอบการ ให้ทางธนาคารไป (ส าเนาแจง้ความ + 

บตัรประชาชน + หนา้ Book Bank) ธนาคารแจง้วา่ให้เรารอ ติดต่อกลบั เน่ืองจากธนาคารตอ้งแจง้

ไปยงัสถานท่ีต ารวจ และรอทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจติดต่อมาวา่วา่งวนัไหน ซ่ึงจะตอ้งน า Hard Disk ลง

ไปดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณา  

 ซ่ึงทางธนาคารกสิกรเองไม่สามารถรับประกนั ไดว้า่จะสามารถคืนเงินทั้งหมดไดห้รือไม่ 

ตอนน้ี ตอ้งท าใจและรอ ความคืบหน้า ตอนน้ีทุกขใ์จมาก ๆ เพราะเงินดงักล่าวเป็นเงินเก็บทั้งชีวิต 

และบา้งส่วนตอ้งในเร็ววนัน้ี หมด เน้ือหมดตวัจริง ๆ 

 

 Case2:  เตือนภยั K-Mobile Banking ถูก hack ครับ 

 ท่ีมา   http://pantip.com/topic/30600311 

 ไม่คิดวา่วนัน้ีจะเป็นคิวของตวัเอง ต่ืนนอนมาตกใจมากท่ีอยู ่ๆ มี SMS แจง้มาท่ีเบอร์ท่ีผกู

กบั K-mobile Banking ไว ้ขอ้ความแจ้งว่า "เบอร์ของท่านได้ยกเลิกการใช้บริการ K-Mobile 

Banking เรียบร้อยแลว้" เลยลองเขา้ app ดู (ผมใช ้iphone 5) พบวา่ระบบข้ึนหนา้จอแบบวา่เบอร์น้ี

ไม่ไดล้งทะเบียนไว ้ไม่ใชห้นา้ปกติท่ีเคยเขา้ เลยรีบโทรไปท่ี call center เพื่อตรวจสอบ ผลปรากฏ

วา่ เจา้หนา้ท่ีแจง้วา่ ระบบ K-Mobile Banking ยงัคงเปิดใชง้านอยูป่กติอยู ่ผมเลยแจง้เขาไปวา่ผมใช้

งานไม่ไดแ้ลว้ แลว้ใครตอนน้ีใชง้านอยู ่  

 พนกังานก็ตรวจสอบขอ้มูลให้ซกัพกั ก็มีการแจง้เขา้มาว่า มีคนโทรเขา้มายกเลิกการใช้

บริการ และไดมี้การสมคัรใหม่ และขอรหสัผ่านใหม่จากทาง CALL CENTER ทั้งหมด โดยทาง
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เจา้หนา้ท่ีแจง้วา่ คนท่ีโทรเขา้ไปสามารถแจง้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งครบถว้น ผมแปลกใจมากท่ีปกติแลว้ 

เวลาเปล่ียนเบอร์ หรือ ท าอะไรท่ีเปล่ียนแบบน้ีผมตอ้งไปท าท่ี ATM เองไม่ใช่ ตอ้งมีบตัร ATM ถึง

จะท าได้ไม่ใช่หรือ รีบค้นหาบตัร ATM ตวัเองมาดูก็ยงัอยู่ครบไม่ได้หายไปไหน และจากท่ี

สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ ค าถามของ call center นั้นแทบจะไม่มีอะไรท่ีคน้หาใน internet แลว้ไม่เจอ 

วนัเดือนปีเกิด และอีกสองสามค าถามท่ีสั้น ๆ มาก ๆ "คุณเปิดบญัชีไวท่ี้....ก่ีบญัชี" ผมวา่ค าถามพวก

น้ีมนัหละหลวมมากเลยทีเดียว  

 ณ นาทีนั้นคิดอยา่งเดียวคือเงินยงัอยูค่รบหรือเปล่า เลยรีบเช็คกลบั เขาก็แจง้วา่ยอดเงินยงั

อยูค่รบ ผมก็โล่งใจไปเปราะหน่ึง เลยสั่งให้ทางเจา้หนา้ท่ียกเลิกบริการ K-Mobile Banking นั้นไป

ก่อน และไดข้อเบอร์ของระบบท่ี เช่ือมกบับญัชีผมไว ้และจากนั้นก็ไดค้น้หาขอ้มูลใน internet ได้

พบทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรซ่ึงตรงกบัหมายเลขท่ี เขาแจง้กบัทาง call center ไว ้ผมรวบรวม

หลกัฐานใน internet ไวห้มดแลว้ ผมลืมเล่าวา่ ผมใชบ้ญัชีน้ีขายของเปิดร้านใน internet และก่อน

หน้าน้ี เคยมีลูกคา้คนหน่ึงท าทีว่าไดส้ั่งซ้ือสินคา้เขา้มา แจง้โอนเงิน เขา้มา ระบุ วนัเวลา โอนเงิน 

เรียบร้อย แต่เขาขอยกเลิกการสั่งซ้ือและตอ้งการโอนเงินคืน พอไปตรวจสอบมียอดเขา้จริง เวลาน้ี

จริง แต่ !!!!!! มนัไม่ใช่ยอดเงินของเขา มนัเป็นยอดเงินของลูกคา้อีกคน  

  ทางผมเลยโทรไปแจง้กบัเขาวา่ยอดท่ีแจง้มาเป็นของท่านอ่ืน ไม่ใช่ของคุณแต่อยา่งได พอ

พูดไม่ครบประโยค สายสนทนาเขาก็ตดัไปโดยทนัที และไม่มีการติดต่อกลับแต่อย่างได จาก

ประสบการณ์โดยปรกติแลว้ลูกคา้ท่ี โอนเงินมาจริง ๆ เป็นเงินของเขาจริง ๆ ลูกคา้ไม่จบแค่นั้น

แน่นอน ตอ้งตามเอาเงินคืนให้ไดถ้า้ไม่ตอ้งการสินคา้จริง ๆ และเหตุการณ์วนัน้ีท่ีมนัเกิดข้ึน ผมยงั

เอะใจว่าจะเป็นคนคนเดียวท่ีเคยท าไวก่้อนหน้าน้ีหรือเปล่า พอไปเช็คขอ้มูลดูในระบบการสั่งซ้ือ 

มนักลายเป็นเบอร์ และช่ือ คนเดียวกนั ท่ี Hack เขา้ K-Mobile Banking จริง ๆ ดว้ย....เพียงเท่าน้ีผมก็

พอจะจบัท่ีมาท่ีไปของการกระท าทั้งสองคร้ังน้ีไดเ้พียงพอท่ีจะไปแจง้ความด าเนินคดีไดแ้ลว้ครับ 

เด่ียวมาต่อ 
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 ตัวอย่างที ่2 ภัยคุกคามบน Internet 

 อนัตรายหน่ึงท่ีคาดไม่ถึงจากอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนไทย เพราะ

อินเทอร์เน็ตยงัเป็นส่ือ  Electronic  ท่ีมาตรการการควบคุมสิทธิเสรีภาพของผูใ้ชย้งัไม่ดีนกั ดงันั้น 

การกระท าใดๆ ในห้องสนทนา (Chat)  และ เวบ็บอร์ด (Web board) จึงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต 

จนกลายเป็นท่ีระบายออกซ่ึงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ชใ้นห้องสนทนา ทุกคนสามารถคุยอะไร

กบัใครก็ได ้รายละเอียดต่างๆไม่มีการเปิดเผย รู้เพียงแต่ช่ือท่ีใชใ้นการสนทนาเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มี

ทางรู้ไดเ้ลยวา่เราก าลงัพูดคุยอยูก่บัใคร ส่ิงท่ีคนนั้นพูดอยูเ่ป็นความจริงหรือไม่ ดงัจะเห็นตามหน้า

หนงัสือพิมพ์ท่ีอาชญากรรมท่ีเกิดกบัวยัรุ่นสมยัน้ีบางคร้ังมีจุดเร่ิมตน้มาจากการพูดคุยกนัในห้อง

สนทนา (Chat Room)  บนอินเทอร์เน็ต 

Case1:  หญิงสาวผูน้ี้ไดแ้อบอา้งวา่ เธอคือ นาเดีย นิมิตรวานิช  

ชายหนุ่มและหญิงสาว  สนทนากนับนโลก  Cyber  โดยหญิงสาวผูน้ี้ไดแ้อบอา้งวา่ เธอคือ 

นาเดีย นิมิตรวานิช    ดาราสาวและดีเจช่ือดงัของรายการ Channel V Thailand ซ่ึงท าให้ชายหนุ่มผู ้

นั้นเช่ือวา่เป็นเร่ืองจริง ทั้งๆท่ียงัไม่เคยเห็นหนา้มาก่อน จากนั้นจึงติดต่อกนัเร่ือยมาทางโทรศพัท ์จน

ในท่ีสุดเวลาผ่านไป ฝ่ายชายท่ีคาดว่าน่าจะหลงไหลในหญิงสาวผูแ้อบอา้งเป็นอย่างมากจึงขอฝ่าย

หญิงแต่งงาน โดยท่ียงัไม่เคยเห็นหนา้แมแ้ต่คร้ังเดียว โดยตกลงกนัวา่ฝ่ายชายจะน าเงินค่าสินสอด

ไปฝากไวก้บัเคาน์เตอร์ของโรงแรมช่ือดงัแห่งหน่ึง แลว้ให้รอการติดต่อกลบั หลงัจากนั้นแลว้ ฝ่าย

หญิงก็เงียบหายเขา้กลีบเมฆไป ฝ่ายชายจึงรู้ว่าตนถูกหลอกแน่จึงเขา้แจง้ความ   ในท่ีสุดต ารวจก็

สามารถจบัตวัสาวนกัตม้ตุ๋นผูน้ี้ได ้ซ่ึงพบว่าเธอมีเสียงท่ีเหมือนกบันาเดียตวัจริงมาก จึงท าให้ชาย

หนุ่มหลงเช่ือสนิทใจ 

Case2:  วศิวกรนายหน่ึง เขา้ไปโพสทใ์นเวบ็บอร์ดของ Pantip.com วา่ ตนไดข้่มขืนหญิง

รับใชภ้ายในบา้น 

ส าหรับเวบ็บอร์ดก็สามารถสร้างความป่ันป่วนใหแ้ก่สังคมได ้ดงัตวัอยา่งท่ีเคยมีวิศวกรนาย

หน่ึง เขา้ไปโพสทใ์นเวบ็บอร์ดของ Pantip.com วา่ ตนไดข้่มขืนหญิงรับใชภ้ายในบา้น ท าให้เธอมี

เลือดออกมาก แต่เขาไม่กล้าพาไปหาหมอ เพราะกลัวจะเป็นเร่ืองราวใหญ่โต จึงอยากรู้ว่ามีวิธี

ช่วยเหลืออะไรบ้าง ปรากฏว่ามีผูห้วงัดีอ่านพบจึงอีเมล์ไปบอก Webmaster ของ Pantip.com 

Webmaster จึงน าเร่ืองไปแจง้ต ารวจ หลงัจากต ารวจเช็ควนัเวลาท่ีโพสทแ์ละ IP Address กบัทาง
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เวบ็ไซตแ์ลว้ จึงติดต่อไปยงั ISP ท่ีวิศวกรผูน้ั้นใชบ้ริการอยู ่ซ่ึง ISP ก็สามารถบอกเบอร์โทรศพัท์

ของวศิวกรท่ีใชต่้ออินเทอร์เน็ตเขา้มาได ้โชคดีท่ีวิศวกรรายน้ีไม่ไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตตามอินเทอร์เน็ต

คาเฟ่แต่ใช้จากคอนโดมิเน่ียมของเขาเอง ต ารวจจึงสามารถหาท่ีอยู่ได้ไม่ยาก แต่เม่ือไปถึงแล้ว

ปรากฏวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงเร่ืองแต่งข้ึนเพื่อความสนุกเท่านั้น 

 (Electronic Commerce Resource Center. http://www.ecommerce.or.th/faqs/faq3-1.html#1. 2553) 

7. สรุป 

 ภยัอนัตรายในโลกอินเทอร์เน็ตและบนระบบเครือข่ายมีมากมาย นับวนัมีมากข้ึน

เร่ือยๆ หากองคก์รท่ีเล็งเห็นความส าคญั ในเร่ืองการน าระบบรักษาความปลอดภยั  มาใช้งานบน

ระบบเครือข่ายภายในองคก์ร จะสามารถช่วยลดความเส่ียงของการถูกโจมตี ก่อกวน การหยุดชะงกั

ของระบบอนัจะเป็นการป้องกนั มิใหเ้กิดความเสียหายข้ึนไปในอนาคต โดยการพิจารณาการลงทุน

ทางดา้นระบบรักษาความปลอดภยัน้ี ควรพิจารณาบนพื้นฐานของความจ าเป็นขององคก์รนั้นๆ เป็น

เกณฑ ์

 ความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั

และตรวจสอบการเขา้ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  รวมทั้งการป้องกนัจากภยั

คุกคาม (Threat) ต่างๆ  เพื่อท่ีจะท าให้เกิดความมัน่ใจว่าผูใ้ชห้รือองค์กรจะสามารถด าเนินงานได้

อย่างต่อเน่ือง และสามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดแก่ผูใ้ช้หรือองค์กรได้  ภยัคุกคามทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น ภยัคุกคามท่ีมีต่อระบบต่างๆ คือ ภยัคุกคามท่ีมีต่อ

ระบบฮาร์ดแวร์, ภยัคุกคามท่ีมีต่อระบบซอฟตแ์วร์ และภยัคุกคามท่ีมีต่อระบบขอ้มูล และนอกจากน้ี

ยงัมีภยัคุกคามจากมลัแวร์ ท่ีก าลงัส่งผลร้ายต่อหลายองคก์รตอ้งสูญเสียขอ้มูลอนัมีค่า ค่าใชจ่้าย และ 

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเป็นอย่างมาก มัลแวร์มีหลากหลายชนิด เราจะพบเห็น

โปรแกรมพวกน้ีในชีวิตประจ าวนัอยูเ่สมอ  เช่น Virus, Worm, Trojan, Adware, Spyware, phishing 

ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกนัตวัเราเองใหป้ลอดภยัจากภยัคุกคามเหล่าน้ี เราควรศึกษาความรู้ความเขา้ใจ

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมลัแวร์ชนิดต่างๆ และวธีิการป้องกนัต่างๆ ใหป้ลอดภยัใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 ดงันั้น ในหน่วยงานของภาครัฐและองคก์รต่างๆ  จ  าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีมาตรการการรักษา

ความปลอดภยัสารสนเทศในองค์กร  การใช้ระบบมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 17799 ใน

หน่วยงานของภาครัฐ จะสามารถสร้างให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย สามารถกา้วไปสู่การ
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เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความปลอดภยัสูงข้ึน น าไปสู่การลดความเสียหายต่อการด าเนินงาน 

ต่อบุคลากร และต่อหน่วยงานภาครัฐ ยิง่ไปกวา่นั้นจะส่งผลไปสู่ระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึนในระดบัเศรษฐกิจ

ของประเทศ และท าให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล   และ

หากเป็นองค์กรธุรกิจด้วยนั้น ต้องมีการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นส าคญั การใช้ระบบ

มาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 17799 นั้นไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อเป็นระบบท่ีป้องกนัการร่ัวไหลของ

ขอ้มูล มาตรฐานและหลกัในการปฏิบติัน้ีช่วยปกป้องและควบคุมขอ้มูล เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า

ขอ้มูลทุกอย่าง และขอ้มูลความลบัยงัถูกเก็บรักษาอยูค่รบถว้นปลอดภยั และใชไ้ดก้บัองค์กรทุก

ขนาดในธุรกิจทุกประเภท หากองคใ์ดไดรั้บรองจากมาตรฐานเหล่าน้ีก็สามารถสร้างความเช่ือมัน่

ใหก้บัผูใ้ชอ้ยา่งดีท่ีสุด 

 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

8.1 จงยกตวัอยา่งเหตุการณ์ชีวติประจ าวนั ท่ีสามารถคุกคามต่อความปลอดภยัของชีวติและ

ทรัพยสิ์นของนกัศึกษา มาจ านวน 5 ขอ้พร้อมอธิบายถึงสาเหตุ 

  8.2 จงอธิบายและจ ากดัความของ ความปลอดภยั จ านวน 5 ขอ้ 

  8.3 Cracker กบั Hacker หมายถึงอะไร มีความเหมือนและต่างกนัอยา่งไร 

8.4 ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ถึงข่าวสารการท่ีกลุ่มมิจฉาชีพท่ีกระท าความผิดบน

อินเตอร์เน็ตในรูปแบบหรือเทคนิคต่างๆ จ านวน 1 เร่ือง พร้อมอธิบายถึงเทคนิคกลโกง พร้อมวิธี

ป้องกนัเหตุการดงักล่าว 

8.5 โปรแกรมท่ีสร้างตวัของมนัเองข้ึนมามากๆ และเก็บไวท่ี้หน่วยความจ า (Memory) ของ 

Hard Disk จนเตม็หมด ลกัษณะดงักล่าวเป็นภยัคุกคามชนิดใด 

  8.6 จงเลือกหวัขอ้เพียงหน่ึงขอ้เพื่อสร้าง Mine Map  

   1) การรักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล 

   2) จรรยาบรรณในเร่ือง ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ 

   3) การใชอิ้นเตอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 
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บทที ่ 7 
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ปัจจุบนัโลกก ำลงักำ้วเขำ้สู่ยุคสำรสนเทศ ยุคใหม่น้ีระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นส่วนส ำคญั 

ของกำรประกอบกิจกำร และกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์หำกมีผูก้ระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำร
ละเมิดจริยธรรมและกฎหมำยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิเช่น ท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่
สำมำรถท ำงำนตำมค ำสั่งท่ีก ำหนดไว ้หรือท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดไปจำกค ำสั่งท่ีก ำหนดไว ้หรือ
เขำ้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ข หรือท ำลำยขอ้มูลของบุคคลอ่ืน ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ หรือมีลกัษณะอนัลำมกอนำจำร ยอ่ม
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่คงของรัฐ รวมทั้งควำม
สงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชำชน จึงสมควรจะมีกำรศึกษำเก่ียวกบักฎหมำยและจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อให้มีควำมรู้และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ี
เป็นกำรก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยดงักล่ำว   
 
1. ความหมายของกฎหมาย 

1.1 ความหมายของกฎหมายตามพจนานุกรม 
พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ.2542 ก ำหนดค ำนิยำมควำมหมำยของค ำว่ำ 

กฎหมำย ไวว้ำ่ “กฎหมำย หมำยถึง กฎ ท่ีสถำบนั หรือ ผูมี้อ  ำนำจสูงสุดในรัฐ ตรำข้ึน หรือ ท่ีเกิดข้ึน
จำก จำรีตประเพณี อนัเป็นท่ียอมรับนบัถือ เพื่อ ใชใ้นกำรบริหำรประเทศ เพื่อ  ใชบ้งัคบับุคคลให้
ปฏิบติัตำม หรือ เพื่อก ำหนดระเบียบแห่งควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล หรือ ระหวำ่งบุคคลกบัรัฐ” 
  1.2 ความหมายของกฎหมายตามนักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย  

พระเจำ้บรมวงศเ์ธอ  กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย  ทรงอธิบำยวำ่  
"กฎหมำย  คือ  ค  ำสั่งทั้งหลำยของผูป้กครองแผน่ดินต่อรำษฏรทั้งหลำย  เม่ือไม่ท ำตำมตอ้งรับโทษ" 

ศำสตรำจำรยห์ลวงจ ำรูญเนติศำสตร์  อธิบำยว่ำ  "กฎหมำย  ไดแ้ก่  กฎขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำร
ปฏิบติั  ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจของประเทศได้บญัญติัข้ึนและบงัคบัให้ผูท่ี้อยู่ในสังกดัของ ประเทศนั้นถือ
ปฏิบติัตำม" 

จอห์น  ออสติน  ปรัชญำเมธีชำวองักฤษอธิบำยว่ำ  "กฏหมำย  คือ  ค  ำสั่ง  ค  ำบญัชำของ
รัฏฐำธิปัตย ์ ซ่ึงใชบ้งัคบับุคคลทั้งหลำย  ถำ้ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตำมโดยปกติแลว้  ผูน้ั้นตอ้งรับโทษ" 

สรุป กฎหมำย คือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีผูมี้อ  ำนำจสูงสุดในรัฐซ่ึงเรียกว่ำรัฐำธิปัตย ์ออกมำ
เพื่อบงัคบัใชก้บัประชำชนภำยในรัฐนั้นๆ โดยมีลกัษณะส ำคญัร่วมกนัคือ สำมำรถใชบ้งัคบักบับุคคล
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โดยทัว่ไปไม่มีขอ้ยกเวน้ ทุกคนตอ้งปฎิบติัตำม หำกฝ่ำฝืนยอ่มไดรั้บโทษ 
 
2.ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย 

จำกควำมหมำยของกฎหมำยท่ีกล่ำวมำ สำมำรถสรุปลกัษณะโดยทัว่ๆ ไปของกฎหมำย              
ไดด้งัต่อไปน้ี   
            ๑)  กฎหมายต้องเป็นค าส่ังหรือข้อบังคับทีบ่ัญญตัิโดยรัฐาธิปัตย์  

ผูท่ี้จะออกกฎหมำยได้นั้นได้แก่รัฐำธิปัตยซ่ึ์งหมำยถึงสถำบนัหรือผูท่ี้มีอ ำนำจสูงสุดใน
ประเทศ ซ่ึงจะเป็นผูใ้ดนั้นตอ้งแล้วแต่รูปแบบกำรปกครองประเทศ หรือสถำนกำรณ์ขณะนั้นๆ 
ประเทศไทยสมยัสมบูรณำญำสิทธิรำชรัฐำธิปัตย์ได้แก่สถำบนัพระมหำกษตัริย ์ในระบอบกำร
ปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัต ริย์เ ป็นประมุข รัฐธรรมนูญบัญญัติให้
พระมหำกษตัริยท์รงใชอ้ ำนำจนิติบญัญติั ซ่ึงเป็นอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยโดยควำมเห็นชอบของ
รัฐสภำ ในสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรปฏิวติัยึดอ ำนำจกำรปกครองประเทศ หัวหนำ้คณะปฏิวติัก็มีอ ำนำจ
ออกกฎหมำยไดเ้พรำะเป็นรัฐำธิปัตยห์รทอเป็นผูท่ี้มีอ ำนำจสูงสุดในขณะนั้น ทุกวนัน้ียงัมีประกำศ
คณะปฏิวติัหลำยฉบบัท่ียงับงัคบัใชเ้ป็นกฎหมำยอยู ่ รัฐำธิปัตยส์ำมำรถมอบอ ำนำจให้ ฝ่ำยบริหำร
ออกกฎหมำยได้โดย ฝ่ำยบริหำรสำมำรถออกพระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ประกำศ หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงนบัไดว้ำ่เป็นกฎหมำยเช่นกนั 
                ๒)  กฎหมายเป็นค าส่ังหรือข้อบังคับทีใ่ช้ได้ทัว่ไปกบัทุกคน   
               หมำยควำมว่ำ กฎหมำยเม่ือประกำศใช้แล้วจะมีผลใช้บงัคบัได้กบัประชำชนทุกคนใน
ประเทศนั้ น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก ผู ้ใหญ่ ผู ้ชำย  ผู ้หญิง  คนรวย คนจน ข้ำรำชกำร แม้แต่
พระมหำกษตัริยห์รือเช้ือพระรำชวงศก์็ตำม และใชไ้ดท้ัว่ไปทุกพื้นท่ีในอำณำเขตของประเทศนั้นๆ 

๓)  กฎหมายเป็นข้อบังคับทีใ่ช้ได้เสมอไป  
กฎหมำยเม่ือประกำศใชแ้ลว้ จะมีผลใชบ้งัคบัไดต้ลอดไป ไม่วำ่จะเก่ำแก่ ลำ้สมยั หรือนำน

เท่ำใดก็ตำม ถำ้ยงัไม่มีกำรยกเลิก กฎหมำยนั้นก็ยงัมีผลใชบ้งัคบัไดเ้สมอไป เช่น พ.ร.บ. กฎอยักำร
ศึก พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ยงัมีผลบงัคบัใชถึ้งปัจจุบนั 

๔)  กฎหมายเป็นข้อบังคับทีต้่องปฏิบัติตาม  
กฎหมำยไม่ใช่ค ำขอร้อง หรือแถลงกำรณ์ เม่ือประกำศใชแ้ลว้ประชำชนทุกคนตอ้งปฏิบติั

ตำม ถึงแมว้่ำจะไม่เห็นดว้ย หรือขดัต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลก็จะตอ้งปฏิบติัตำม ผูใ้ดจะฝ่ำฝืน
ไม่ได ้เช่น กฎหมำยบงัคบัใหต้อ้งภำษี กฎหมำยท่ีบงัคบัใหต้อ้งรับรำชกำรทหำร เป็นตน้ 
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๕) กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ  
                สภำพบงัคบัหมำยควำมว่ำกฎหมำยตอ้งมีก ำหนดโทษส ำหรับผูฝ่้ำฝืนไวเ้สมอ กฎหมำย
เม่ือประกำศใชแ้ลว้ ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตำมจะตอ้งถูกลงโทษ อำจจะหนกับำ้ง เบำบำ้งแลว้แต่ควำมผิด ใน
กฎหมำยอำญำ สภำพบงัคบัเรียกวำ่โทษ ไดแ้ก่ ประหำรชีวิต จ  ำคุก กกัขงั ปรับไหม และริบทรัพย ์  
ในกฎหมำยแพง่ สภำพบงัคบั ไดแ้ก่ ใหช้ ำระหน้ี ชดใชค้่ำเสียหำย กำรคืนทรัพย ์กำรชดใชร้ำคำแทน
ทรัพย ์ หรือเสียดอกเบ้ีย  เป็นตน้  นอกจำกน้ีในกฎหมำยอ่ืนๆ ก็อำจมีสภำพบงัคบัอ่ืนๆ อีกก็ได ้เช่น  
ขำ้รำชกำรท่ีท ำผดิวนิยั อำจถูกตดัเงินเดือน สั่งพกัรำชกำร ใหอ้อกปลดออกหรือไล่ออก เป็นตน้  
 
3.ความหมายของจริยธรรม 
                ควำมหมำยตำมพจนำนุกรมพจนำนุกรม ฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศกัรำช 2542 
จริยธรรม หมำยถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ ศีลธรรมอนัดี ตำมธรรมเนียมยุโรป อำจเรียก จริยธรรม
วำ่ Moral philosophy (หลกัจริยธรรม)  จริยธรรม น. ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม 

จริยธรรม เป็นค ำสมำสของสมำสของ จริยะ (บำลี - อนับุคคลควรปฏิบติั) และ ธรรม 
(สันสกฤต - หนำ้ท่ี ควำมถูกตอ้ง กำรกำรปฏิบติัท่ีดีงำม ) 

นอกจำกน้ีผูรู้้ไดใ้หค้วำมหมำยของจริยธรรมไวด้งัต่อไปน้ี 
ขตัติยำ กรรณสูต และคณะ(2546,หนำ้ 9-1) ใหค้วำมหมำยของ จริยธรรมดงัน้ี  
จริยธรรม คือ คุณธรรม(Virtue)ท่ีแสดงออกทำงกำย วำจำ ใจ ในลกัษณะท่ีดีงำม ถูกตอ้ง 

สอดคลอ้งกบัค่ำนินม และกฎเกณฑท์ำงสังคม  
สมพร เทพสิทธำ ให้ควำมหมำยของ จริยธรรมว่ำ “จริยธรรมมีควำมหมำยใกล้เคียงกับ

คุณธรรม บำงคร้ังก็ใช้รวมกนัหรือแทนกนั แต่คุณธรรม และจริยธรรม มีควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกนั 
คุณธรรมเป็นนำมธรรมท่ีเป็นคุณสมบติัทำงจิตใจ เช่น ควำมเมตตำ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต จริยธรรม
เป็นรูปธรรมท่ีแสดงออกมำเป็นพฤติกรรม เช่น ควำมกรุณำจะแสดงออกมำโดยกำรช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกำส และผูป้ระสบควำมทุกขย์ำกเดือดร้อน ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต จะแสดงออกมำโดยกำรไม่
พดูเทจ็ ไม่ทุจริตคอรัปชัน่ ไม่ลกัทรัพย”์  

วิทย ์วิศทเวทย ์ให้ค  ำนิยำมวำ่ จริยธรรม หมำยถึง หลกัค ำสอน วำ่ดว้ย ควำมประพฤติเป็น
หลกัส ำหรับใหบุ้คคลยดึถือในกำรปฏิบติัตน  

นอ้ย พงษส์นิท ใหค้วำมหมำยไวว้ำ่ จริยธรรมคือ หลกัควำมดีอนัควรประพฤติ ปฏิบติั 
กีรติ บุญเจือ ให้ควำมหมำยไวว้ำ่ จริยธรรม หมำยถึงประมวลกฎเกณฑ์ควำมประพฤติของ

คนในสังคม 
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ธีระพร อุวรรณโณ ใหค้วำมหมำยไวว้ำ่ จริยธรรม หมำยถึง กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรจ ำแนกกำร
กระท ำท่ีดี จำกกำรกระท ำท่ีชัว่ กำรกระท ำท่ีถูก จำกกำรกระท ำท่ีผิด และ กำรกระท ำท่ีควร จำกกำร
กระท ำท่ีไม่ควร 

ปรำชญำ กลำ้ผจญั ไดใ้หค้วำมหมำยของ “คุณธรรม” (Morality) วำ่หมำยถึง สภำวะท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง และผูอ่ื้น ควำมดีงำมทั้งหลำยอนัเกิดจำกกำรเป็นผูมี้ธรรม มีศีลธรรม
ประจำใจ มีสภำวะจิตใจท่ีเหน่ียวร้ังไวมิ้ใหก้ระทำชัว่ ส่วน “จริยธรรม” หมำยถึงควำมประพฤติอนั
พึงปฏิบติัต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคมเพื่อก่อใหเ้กิดควำมเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขข้ึนในสังคม และ
สมำชิกของสังคม 

จะเห็นว่ำจริยธรรมกับคุณธรรมแต่มีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือคุณธรรมหมำยถึง
คุณลกัษณะอนัเป็นนำมธรรมท่ีดีงำมในจิตใจของมนุษย์ได้แก่ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมเมตตำ
กรุณำ ควำมกตญัญู กตเวที ควำมยติุธรรม ควำมเสียลสะ ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ควำมสำมคัคี เป็นอำทิ 
ซ่ึงจะแสดงออกมำใหเ้ป็นประจกัษไ์ด ้เรียกวำ่จริยธรรม  

จำกค ำกล่ำวของผูรู้้ท่ีกล่ำวมำ สรุปไดว้ำ่คุณธรรมหมำยถึงคุณลกัษณะอนัดีงำมในจิตใจของ
มนุษย์ได้แก่ ควำมซ่ือสัตย์ ควำมเมตตำ ควำมกตัญญู ควำมยุติธรรม ควำมเสียลสะ ควำม
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ควำมสำมคัคี เป็นอำทิ ส่วนจริยธรรมมีสองควำมหมำย  

จริยธรรมในควำมหมำยแรก หมำยถึงกำรแสดงคุณธรรมออกมำให้เป็นท่ีปรำกฎแก่
สำธำรณชน และ 

จริยธรรมในควำมหมำยท่ีสอง หมำยถึง กฎเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบติัตนอนัดีงำมท่ี
คนในสังคมพึงประพฤติปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดควำมผำสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวม 
 
4.องค์ประกอบของจริยธรรม 

จริยธรรมประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๓ ส่วนดงัน้ี 
๑) ความรู้ (cognitive) คือ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถแยกแยะไดว้ำ่ส่ิงใดดีส่ิงใดชัว่ ส่ิง

ใดถูกผิด ดีงำม ส่ิงใดควรท ำ ส่ิงใดไม่ควรท ำ พูดอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ คือสำมำรถควำมเข้ำใจและ
แยกแยะไดว้ำ่ส่ิงใดคือคุณธรรมส่ิงใดไม่ใช่คุณธรรม 

๒) ความส านึก (affective) คือ เช่ือมัน่ควำมศรัทธำ เล่ือมใส ซำบซ้ึงและตระหนักใน
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีตนเองยดึถือ และพร้อมท่ีจะน ำไปเป็นแนวในกำรประพฤติปฏิบติัในชีวติ 

๓) การแสดงออก (Moral conduct) คือ กำรแสดงคุณธรรมและจริยธรรมให้ปรำกฎออกมำ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม จะเห็นวำ่ เพียงแต่รู้ เขำ้ใจ และ ศรัทธำเล่ือมใส  นั้นยงัไม่พอ ตอ้ง
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แสดงจริยธรรมออกมำให้เป็นท่ีประจกั์ด้วยจึงจะครบองค์ประกอบแห่งจริยธรรม ถึงจะได้ช่ือว่ำ 
บุคคลนั้นเป็นผูมี้จริยธรรมอยำ่งแทจ้ริง 
 
5.จริยธรรมในการใช้งานคอมพวิเตอร์ 

 ในสังคมสำรสนเทศ กำรใช้คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีศีลธรรม 
จริยธรรมเฉพำะดำ้นซ่ึงบำงคร้ังก็แตกต่ำงจำกจริยธรรมท่ียอมรับกนัมำแต่ ทั้งน้ีเน่ืองจำกขอ้มูลต่ำงๆ 
ทั้งขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลสำธำรณะส่วนมำกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถ
ทำงดำ้นคอมพิวเตอร์สูง สำมำรถ กำรเขำ้ถึงขอ้มูลและน ำไปใช้ในทำงมิชอบไดง่้ำย จริยธรรมใน
กำรใชค้อมพิวเตอร์จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นมำกในสังคมสำรสนนเทศ   

จริยธรรมในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์จริยธรรม หมำยถึง "หลกัศีลธรรมจรรยำท่ีก ำหนดข้ึน
เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบติั หรือควบคุมกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ" กำรระบุว่ำ
กระท ำใดผิดจริยธรรมในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์จริยธรรมจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปนั้น อำจไม่
สำมำรถระบุใหช้ดัเจนลงไปได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจำกทำงดำ้นควำมคิด ควำมเช่ือ และวฒันธรรมของสังคม
ในแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกนั 

แต่ก็มีกำรกระท ำบำงอยำ่งท่ียอมรับกนัโดยสำกลวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีผิดจริยธรรมในกำรใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสำรสนเทศใน 4 ประเด็นหลกัซ่ึงเรียกวำ่ PAPA ดงัน้ี 

1) ความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
หมำยถึง สิทธิท่ีเจำ้ของขอ้มูลสำมำรถท่ีจะควบคุมข้อมูลส่วนตวัของตนเองในประเด็น

ต่ำงๆ เช่น กำรเขำ้ถึงขอ้มูล กำรเปิดเผยขอ้มูล กำรน ำขอ้มูลไปท ำธุรกรรมต่ำงๆเช่น กำรท ำสัญญำ
ซ้ือขำย กำรกูย้ืม กำรเปิดบญัชี กำรลงทุนซ้ือหุ้น เป็นตน้ รวมถึงสิทธิท่ีบุคคลจะอยู่ตำมล ำพงัโดย
ผูอ่ื้นไม่มีสิทธิมำรบกวน   

กำรกระท ำต่ำง ๆ ท่ีละเมิดขอ้มูลส่วนตวัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้โดยเจำ้ของไม่อนุญำตถือเป็นกำร
กระท ำม่ีผดิจริยธรรมในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์ 

นอกจำกน้ียงัมีกำรกระท ำท่ีถือเป็นกำรผดิจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ กำรเขำ้ไป
ดูขอ้ควำมในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  กำรบนัทึกกำรขอ้มูลท่ีบุคคลเขำ้ไปใช้บริกำรเวบ็ไซต์และ
กลุ่มข่ำวสำร กำรใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล กำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรตรวจจบัหรือเฝ้ำดูกำรปฏิบติังำน/กำรใช้บริกำรของพนักงำน ถึงแมว้่ำจะเป็น
กำรติดตำมกำรท ำงำนเพื่อกำรพฒันำคุณภำพกำรใชบ้ริกำร แต่กิจกรรมหลำยอยำ่งของพนกังำนก็ถูก
เฝ้ำดูด้วย พนักงำนสูญเสียควำมเป็นส่วนตัว กำรใช้ข้อมูลของลูกค้ำจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ในกำรขยำยตลำด กำรรวบรวมหมำยเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล หมำยเลขบตัรเครดิต 
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และขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ เพื่อน ำไปสร้ำงฐำนขอ้มูลประวติัลูกคำ้ข้ึนมำใหม่ แล้วน ำไปขำยให้กับ
บริษทัอ่ืน เป็นตน้ 

ดงันั้นเพื่อเป็นกำรป้องกนักำรละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและสำรสนเทศ จีง
ควรจะตอ้งระวงักำรใหข้อ้มูล โดยเฉพำะกำรใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีกำรใชโ้ปรโมชัน่ หรือระบุให้มีกำร
ลงทะเบียนก่อนเขำ้ใชบ้ริกำรและใหร้ะบุขอ้มูลส่วนตวัต่ำงๆ  เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิต ท่ีอยูอี่เมล หรือ 
เลขท่ีบญัชีเงินฝำก หรือ เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน เป็นตน้ 

2) ความถูกต้อง (Accuracy) 
        เน่ืองจำกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์มีควำมอ่อนไหว หำกมีผูเ้ขำ้ถึงโดยมิชอบก็อำจเขำ้ไป
แก้ไขข้อมูลให้มีควำมผิดพลำดไปก็จะเกิดควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก เช่นข้อมูลกรุ๊บเลือดใน
โรงพยำบำล ถำ้หำกผดิไปอำจเป็นอนัตรำยถึงชีวิต ขอ้มูลหน้ีสินถำ้ผิดพลำดก็มีผลต่อกำรกูเ้งิน หรือ 
เสียสิทธิประโยชน์ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ดงันั้น เจำ้ของขอ้มูลและผูรั้บผิดชอบดูแลขอ้มูลจะตอ้ง
มีควำมมัน่ใจวำ่ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์มีควำมถูกตอ้งอยูเ่สมอ หำกเกิดขอ้มูลผิดพลำดจะตอ้งมี
ผูรั้บผิดชอบเมสอ ดงันั้น ในกำรจดัท ำขอ้มูลและสำรสนเทศให้มีควำมถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือนั้น 
ขอ้มูลควรไดรั้บกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อนท่ีจะน ำเขำ้ฐำนขอ้มูล รวมถึงกำรปรับปรุงขอ้มูลให้
มีควำมทนัสมยัอยูเ่สมอ นอกจำกน้ี ควรแจง้ขอ้มูลให้แก่เจำ้ของขอ้มูลและให้สิทธิแก่เจำ้ของขอ้มูล
ในกำรเขำ้ไปตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลของตนเองไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

3) ความเป็นเจ้าของ (Property)   
สิทธิควำมเป็นเจำ้ของ หมำยถึง กรรมสิทธ์ิในกำรถือครองทรัพยสิ์น ในท่ีน้ีหมำยถึง 

ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ท่ีเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ งำนอนัมีลิขสิทธ์ิทั้งหลำย เช่น 
งำนจิตรกรรม ดนตรีกรรม งำนนำฏกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภำพยนต ์ เป็นตน้  

กำรท ำผิดจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์ในดำ้นควำมเป็นเจำ้ของ มกัจะเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธ์ิในกำรใชซ้อฟตแ์วร์นั้น รวมทั้งกำร
ละเมิดลิขสิทธ์ิงำนอนัมีลิขสิทธ์ิในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งำนจิตรกรรม ดนตรีกรรม งำน
นำฏกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภำพยนต ์ เป็นตน้ 

4) การเข้าถึงข้อมูล (data accessibility) 
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวตอร์โดยมิชอบนั้นหมำยถึงกำรเขำ้ถีงขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

มิใช่ของตนและตนไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลนั้ น นอกจำกจะผิดกำรท ำผิดจริยธรรมในกำรใช้
คอมพิวเตอร์แลว้ยงัผิดกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อีกดว้ย ทั้งน้ีกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวตอร์โดยมิชอบนั้นเป็นขั้นแรกของกำรกระท ำผิดจริยธรรมดำ้นอ่ืน ๆ เช่น กำร
ละเมิดควำมเป็นส่วนตวั (Privacy) ควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  (Accessibility) กำรละเมิดทรัพสินทำง
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ปัญญำ (Property)  หำกไม่มีกำรเขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวตอร์โดยมิชอบกำรกระท ำผิดจริยธรรมดำ้น
อ่ืนๆ ก็มีโอกำสเป็นไปไดน้อ้ยมำก 

กำรป้องกันผูไ้ม่มีสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลคอมพิวตอร์โดยมิชอบนั้น มี
ขั้นตอนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรแสดงตนก่อนเขำ้ใช้งำน(Authentication)  กำรก ำหนดสิทธิของผูใ้ช้งำน
(Authorization) กำรเขำ้รหสั(Encryption) กำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบ(Integrity and Audit) เป็นตน้ 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรป้องกนัผูใ้ช้ท่ีไม่มีสิทธิ เข้ำไปด ำเนินกำรต่ำงๆ กับขอ้มูล และเป็นกำรรักษำ
ควำมลบัของขอ้มูล กำรออกแบบระบบรักษำควำมปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชต้อ้งร่วมมือ
ร่วมใจกนัปฏิบติัตำมระเบียบและขอ้บงัคบัในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงำน
อยำ่งเคร่งครัด กำรกระท ำควำมผดิจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์ก็จะมีโอกำสเกิดข้ึนนอ้ยมำก 
 
6.พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐   

6.1 สาเหตุและความเป็นมา 
  เน่ืองจำกปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ำมำ เป็นส่วนส ำคัญและเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ ำวนัของเรำไปแล้ว ไม่ว่ำจะกำรประกอบกิจกำรและกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้ งใน
หน่วยงำน องคก์รต่ำงๆ ภำครัฐ เอกชน คนท ำงำน นิสิต นกัศึกษำ ก็ลว้นเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์
ทั้งส้ิน  ถำ้หำกผูใ้ชค้อมพิวเตอร์มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์กนัทุกคน ก็คงไม่ตอ้งแต่
อยำ่งไรก็ตำมก็มีผูไ้ม่ประสงคดี์ไดมี้กำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์โดยมิชอบท่ีส่งผลเสียต่อบุคคลอ่ืน อำทิ
เช่น กระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถท ำงำนตำมค ำสั่งท่ีก ำหนดไว ้หรือ
ท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดไปจำกค ำสั่งท่ีก ำหนดไว ้หรือใช้วิธีกำรใด ๆ เขำ้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ข หรือ
ท ำลำยขอ้มูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอนัลำมกอนำจำร เป็นต้น  ย่อมก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ควำมมัน่คงของรัฐ รวมทั้งควำมสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของ
ประชำชน แมว้่ำจะมีประมวลจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์ แลว้ก็ตำมแต่ก็ยงัไม่แพร่หลำยและ
ไม่เพียงพอท่ีจะควบคุมพฤติกรรมกำรใชค้อมพิวเตอร์ในอนัท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยดงักล่ำวได ้
เน่ืองจำกกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนั้นไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจนและไม่มีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
จึงตอ้งมีกำรออกกฎหมำยฉบบัน้ีข้ึนมำเพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำดงักล่ำว 

พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดป้ระกำศใช้
ในวนัท่ี ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผลบงัคบัใช้ ในวนัท่ี ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๐                  
เป็นต้นไป นับได้ว่ำมีควำมส ำคญัอย่ำงมำกในทุกวงกำรและมีผลกระทบต่อทุกคนในวงกวำ้ง        
จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี นกัศึกษำและประชำชนโดยทัว่ไปจะตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพ.ร.บ. 
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ฉบบัน้ี และเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรกระท ำผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้
กำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์เป็นไปในทำงท่ีสร้ำงสรรค ์ต่อไป 

6.2 นิยามศัพท์ตาม พ.ร.บ.นี ้
เน่ืองจำกควำมหมำยของศพัท์ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ใน พ.ร.บ.น้ี แตกต่ำงจำกควำมหมำย

ทัว่ไปอยูบ่ำ้ง บุคคลทัว่ไปจึงตอ้งศึกษำใหเ้ขำ้ใจดงัน้ี 
มำตรำ ๓ ในพระรำชบญัญติัน้ี 
 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมำยควำมวำ่ อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมกำร

ท ำงำนเขำ้ดว้ยกนั โดยได้มีกำรก ำหนดค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทำงปฏิบติังำนให้
อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ท ำหนำ้ท่ีประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

 “ข้อมูลคอมพวิเตอร์” หมำยควำมวำ่ ขอ้มูล ขอ้ควำม ค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดำท่ี
อยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ในสภำพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อำจประมวลผลได ้และใหห้มำยควำมรวมถึง
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมำยควำมวำ่ ขอ้มูลเก่ียวกบักำรติดต่อส่ือสำรของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งก ำเนิด ตน้ทำง ปลำยทำง เส้นทำง เวลำ วนัท่ี ปริมำณ ระยะเวลำ 
ชนิดของบริกำร หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรติดต่อส่ือสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

“ผู้ให้บริการ” หมำยควำมวำ่ 
(๑) ผูใ้ห้บริกำรแก่บุคคลอ่ืนในกำรเข้ำสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกนัโดย

ประกำรอ่ืน โดยผำ่นทำงระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่วำ่จะเป็นกำรใหบ้ริกำรในนำมของตนเอง หรือ 
ในนำม หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน   

(๒) ผูใ้หบ้ริกำรเก็บรักษำขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 “ผู้ใช้บริการ” หมำยควำมวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรของผูใ้ห้บริกำรไม่วำ่ตอ้งเสียค่ำใชบ้ริกำร หรือไม่

ก็ตำม 
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมำยควำมวำ่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติักำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี 
“ผู้ให้บริการ” หมำยควำมวำ่  
(๑) ผูใ้หบ้ริกำรแก่บุคคลอ่ืนในกำรเขำ้สู่อินเทอร์เน็ต หรือใหส้ำมำรถติดต่อถึงกนัโดยผำ่น 

ทำงระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) ผูใ้หบ้ริกำรเก็บรักษำขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนผูใ้หบ้ริกำรในกำร 

เขำ้สู่อินเทอร์เน็ต  
6.3 หน้าทีข่องผู้ให้บริการ 
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ผูใ้ห้บริกำรแต่ละประเภทมีหน้ำท่ีเก็บรักษำข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ตำมท่ีระบุใน
ภำคผนวก ประกำศกระทรวงฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์กำรเก็บรักษำขอ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของ      
ผูใ้หบ้ริกำร เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 

ในกรณีน้ีผูใ้หบ้ริกำรตอ้งเก็บรักษำขอ้มูล 2 ประเภท โดยแบ่งตำมรูปแบบได ้ดงัน้ี 
1.“ขอ้มูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์” ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบักำรติดต่อส่ือสำร ท่ีบอกถึง 

แหล่งก ำเนิด ตน้ทำง ปลำยทำง เส้นทำง วนัท่ี เวลำ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของบริกำรหรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จะตอ้งเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นๆ เขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ใน
กรณีจ ำเป็นเจำ้หนำ้ท่ีจะสั่งให้ผูใ้ห้บริกำรเก็บขอ้มูลนั้นๆ ไว ้เกิน 90 วนั แต่ไม่เกิน 1 ปี เป็นกรณี
พิเศษเฉพำะรำยและเฉพำะครำวก็ได ้ 

2.ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริกำรทั้งท่ีเสียค่ำบริกำรหรือไม่ก็ตำม โดยตอ้งเก็บขอ้มูลเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อ 
ให้สำมำรถระบุตวัผูใ้ชบ้ริกำรได้ ไม่วำ่จะเป็นช่ือ นำมสกุล เลขประจ ำตวัประชำชน USERNAME 
หรือ PIN CODE และจะตอ้งเก็บรักษำไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั นบัตั้งแต่กำรใชบ้ริกำรส้ินสุดลง 
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6.4 บทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผดิกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.นี ้ 
หมวด ๑ 

ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
มาตรา ๕ ผูใ้ดเข้ำถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึง

โดยเฉพำะและมำตรกำรนั้นมิไดมี้ไวส้ ำหรับตน ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: กำรเข้ำถึงโดยมิชอบ  หมำยถึง กำรบุกรุก กำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
(login,hack) ของผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บอนุญำต  

มาตรา ๖ ผูใ้ดล่วงรู้มำตรกำรป้องกนักำรเขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท ำข้ึนเป็นกำร
เฉพำะ ถำ้น ำมำตรกำรดงักล่ำวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: หมำยถึง ผูใ้ดน ำ username และ password ในกำรเขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ่ื้น แลว้น ำไปเผยแพร่ดว้ยวธีิกำรใด ๆ ก็จะมีควำมผดิตำมมำตรำน้ี 

มาตรา ๗ ผูใ้ดเข้ำถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึง
โดยเฉพำะและมำตรกำรนั้นมิไดมี้ไวส้ ำหรับตน ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย:  หมำยถึงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ซ่ึงมิไดมี้ไวส้ ำหรับตน เช่นขอ้สอบก่อนกำร
สอบ นักศึกษำไม่มีสิทธิเขำ้ถึง ถ้ำหำกนักศึกษำเขำ้ไปอ่ำน แก้ไข คดัลอก ลบ ขอ้มูล ท ำผิดตำม
มำตรำน้ี   

มาตรา ๘ ผูใ้ดกระท ำดว้ยประกำรใดโดยมิชอบดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดกัรับไว้
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นท่ีอยู่ระหว่ำงกำรส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นมิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือเพื่อให้บุคคลทัว่ไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน  ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: กำรใช้โปรแกรมลกัลอบดกัฟัง( sniffer) ดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผำ่นระบบ
เครือข่ำยท่ีตนไม่มีสิทธิ เช่น กำรติดตั้งระบบดูเคเบิลทีวีโดยไม่ไดเ้ป็นสมำชิก ถือว่ำเป็นกำรท ำผิด
ตำมมำตรำน้ี   

มาตรา ๙ ผูใ้ดท ำให้เสียหำย ท ำลำย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่ำทั้งหมด หรือ
บำงส่วน ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
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อธิบาย: กำรแกไ้ขหรือท ำให้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เสียหำย อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยท่ีคำด
เดำไม่ไดต้ำมมำอีกมำก จึงมีกำรก ำหนดโทษไวรุ้นแรงมำก  

มาตรา ๑๐ ผูใ้ดกระท ำดว้ยประกำรใดโดยมิชอบ เพื่อให้กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์
ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวำง หรือรบกวนจนไม่สำมำรถท ำงำนตำมปกติได้ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: กำรรบกวนกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์โดยส่งไวรัส สปำยแวร์  มลัแวร์  
สแปมเมล์ หรือกำรโจมตีดว้ย e-mail หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อท ำให้เครือข่ำยไม่สำมำรถ
บริกำรได ้ท่ีเรียกวำ่ Denial of Service หรือ DoS หรือท ำให้ชำ้ลง  ก็เขำ้ข่ำยกระท ำควำมท ำผิดและ
ตอ้งรับโทษตำมมำตรำน้ี  

มาตรา ๑๑ ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิด 
หรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมำของกำรส่งขอ้มูลดงักล่ำว อนัเป็นกำรรบกวนกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

อธิบาย: กำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปิดบงัตน้ทำง หรือปลอมแปลง IP ตน้ทำง เป็น
กำรกระท ำควำมท ำผิดและตอ้งรับโทษหนกั ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่มีโทษจ ำคุกและ
สำมำรถยอมควำมกนัได ้ 

มาตรา ๑๒ ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๐ 
(๑) ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน ไม่วำ่ควำมเสียหำยนั้นจะเกิดข้ึนในทนัที หรือใน

ภำยหลงัและไม่วำ่จะเกิดข้ึนพร้อมกนั หรือไม่ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บำท 

อธิบาย: เจตนำปล่อย มลัแวร์ รวมทั้งจงใจให้ระบบคอมพิวเตอร์ท ำงำนไม่ไดห้รือระบบล่ม 
หำกท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน ตอ้งรับโทษตำมมำตรำน้ี คือ จ ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 

(๒) เป็นกำรกระท ำโดยประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบักำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ควำมปลอดภยัสำธำรณะ ควำม
มั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือกำรบริกำรสำธำรณะ หรือเป็นกำรกระท ำ ต่อ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวเ้พื่อประโยชน์สำธำรณะ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก
ตั้งแต่ ๓ ปีถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บำทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำม (๒) เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่ควำมตำย ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 
๑๐ ปีถึง ๒๐ ปี 

อธิบาย: กำรปล่อย มลัแวร์ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นภยัแก่ควำมมัน่คงและท ำให้
ประชำชนตอ้งเสียชีวติ ตอ้งระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี ไม่มีโทษปรับ 
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มาตรา ๑๓ ผูใ้ดจ ำหน่ำย หรือเผยแพร่ชุดค ำสั่งท่ีจดัท ำข้ึนโดยเฉพำะเพื่อน ำไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในกำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ 
หรือ มำตรำ ๑๑ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: ผูใ้ดจ ำหน่ำย หรือเจตนำเผยแพร่โปรแกรมมุ่งร้ำยต่ำง ๆ แมว้ำ่ยงัไม่ไดน้ ำเคร่ืองมือ
ดงักล่ำวไปกระท ำผดิ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระท ำควำมผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

(๑) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วน 
หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น หรือประชำชน 

(๒) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประกำรท่ีน่ำจะเกิด
ควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดควำมต่ืนตระหนกแก่ประชำชน 

(๓) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นควำมผิดเก่ียวกบัควำม
มัน่คงแห่งรำชอำณำจกัร หรือควำมผดิเก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

(๔) น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลำมกและ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชำชนทัว่ไปอำจเขำ้ถึงได ้

(๕) เผยแพร่ หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แลว้ว่ำเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตำม 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

อธิบาย: กำรน ำขอ้มูลท่ีปลอมหรือ เป็นเท็จ หรือ เก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำย หรือ ลำมก เขำ้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  

- Upload software ท่ีเป็น ไวรัส สปำยแวร์  มลัแวร์ สแปมเมล์ ไวบ้น website แลว้ หลอก
ผูอ่ื้นให ้  download 

- Upload ขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีมีเจตนำก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดและควำมต่ืนตระหนกแก่
ประชำชน 

- เปิดใหบ้ริกำร web ท่ีมี ส่ือลำมำอนำจำร หรือ ส่ิงท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีงำมของประชำชน
ท่ีประชำชนทัว่ไป อำจเขำ้ถึงได ้

- Forward mail ส่ิงท่ีมีลกัษณะลำมำอนำจำร ให้แก่บุคคลอ่ืน (Forward mail ให้แก่ ตนเอง
นั้นยอ่มไม่ผดิ) 
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มาตรา ๑๕ ผูใ้หบ้ริกำรผูใ้ดจงใจสนบัสนุน หรือยนิยอมให้มีกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 
๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นควำมควบคุมของตน ตอ้งระวำงโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท ำควำมผิด
ตำม มำตรำ ๑๔ 

อธิบาย: เจำ้ของเวบ็(admin) ท่ีปล่อยใหผู้ใ้ชเ้ขำ้มำใชเ้วบ็โดยมิชอบ เจำ้ของเวบ็ ตอ้งไดรั้บ
โทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท ำควำมผดิ ในทุก ๆ คดีท่ีเกิดข้ึน  

มาตรา  ๑๖  ผู ้ใดน ำ เข้ำ สู่ ระบบคอมพิว เตอร์ ท่ีประชำชนทั่วไปอำจเข้ำ ถึงได้ ซ่ึ ง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีปรำกฏเป็นภำพของผูอ่ื้น และภำพนั้นเป็นภำพท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงข้ึน ตดัต่อ 
เติม หรือดดัแปลงดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีกำรอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประกำรท่ีน่ำจะท ำให้
ผูอ่ื้นนั้น เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บควำมอบัอำย ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๓ 
ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

อธิบาย: กำรน ำภำพปลอม ภำพตดัต่อ หรือเป็นภำพวำดท่ีท ำข้ึนเองท่ีท ำให้ผูอ่ื้นนั้น เสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บควำมอบัอำย เขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ก็ถือวำ่มีควำมผดิ  

 มาตรา ๑๗ ผูใ้ดกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัน้ีนอกรำชอำณำจกัรและ 
  (๑) ผูก้ระท ำควำมผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบำลแห่งประเทศท่ีควำมผิดได้เกิดข้ึน หรือ 
ผูเ้สียหำยไดร้้องขอใหล้งโทษ หรือ 

(๒) ผูก้ระท ำควำมผิดนั้นเป็นคนต่ำงดำ้ว และรัฐบำลไทย หรือคนไทยเป็นผูเ้สียหำยและ
ผูเ้สียหำยไดร้้องขอใหล้งโทษจะตอ้งรับโทษภำยในรำชอำณำจกัร 

อธิบาย: กำรกระท ำควำมผิดนอกประเทศ ตำมพระรำชบญัญติัน้ีจะตอ้งรับโทษภำยใน
รำชอำณำจกัร 

 
ตารางที ่7.1 สรุปบทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ.ร.บ.ควำมผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

มาตรา และใจความส าคัญ โทษจ าคุก โทษปรับ 
มาตรา ๕  เขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ (Hack) ไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท 
มาตรา ๖  ล่วงรู้มำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ และน ำไปเปิดเผย 

ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท 

มาตรา ๗  เขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ (Hack) ไม่เกิน ๒ ปี ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท 
มาตรา ๘  ดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในเครือข่ำย (Sniff) ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท 
มาตรา ๙  แก้ไข ท ำลำย หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลของ
ผูอ่ื้น (Crack) 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
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ตารางที ่7.1 สรุปบทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ.ร.บ.ควำมผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
มาตรา และใจความส าคัญ โทษจ ำคุก โทษปรับ 
มาตรา ๑๐  ขัดขวำง  รบกวนกำรท ำงำนของระบบ
คอมพิวเตอร์  (Attach/DoS) 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

มาตรา ๑๑  ปกปิด หรือปลอมแปลงท่ีมำของกำรส่ง
ขอ้มูลหรือ  อีเมล (Spoof/SPAM) 

ไม่มี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

มาตรา ๑๒ ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๐  
มาตรา ๑๒ (๑)  ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน  ไม่เกิน ๑๐ ปีและไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
มาตรา ๑๒(๒)  กำรกระท ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ควำมมัน่คง 

๓ - ๑๕ ปีและ๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บำท  

มาตรา ๑๒ วรรค ๓  ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำม
มัน่คง และเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ชีวติ 

๑๐ ปีถึง ๒๐ ปี ไม่มี 

มาตรา ๑๓  เผยแพร่หรือขำยเคร่ืองมือท่ีใช้ท ำ Hack, 
Crack, Attack, Spoof , niffer , Trojan 

ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท  

มาตรา ๑๔  น ำเขำ้สู่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เขำ้สู่เครือข่ำย 
ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ปลอม , เท็จ , เป็นภยัต่อควำมมัน่คง ,                    
ก่อกำรร้ำย , ลำมก , ส่งต่อขอ้มูลดงักล่ำว 

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท  

มาตรา ๑๕  ผูใ้หบ้ริกำรจงใจสนบัสนุน  หรือยินยอมให้
ท ำผิดใน  มำตรำ ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ในควำม
ดูแล       

ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

มาตรา ๑๖  เผยแพร่ภำพ หรือภำพตดัต่อ โดยกำรส่งต่อ 
หรือท ำใหผู้อ่ื้นเขำ้ถึงได ้ท ำใหเ้สียหำย อบัอำย 

ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท 

มาตรา ๑๗  ถ้ำท ำผิดตำม พ .ร.บ.  น้ีนอกประเทศ                  
จะตอ้งรับโทษในรำชอำณำจกัรไทย 
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7. ตัวอย่างคดีการกระท าความผดิทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ 
7.1 ปดส.รวบสาวใหญ่เปิดเวบ็ไซต์เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร 
พล.ต.ต .วิสุทธ์ิ วำนิชบุตร ผูบ้งัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิดต่อเด็กเยำวชนและสตรี 

(ปดส.) แถลงผลกำรจบักุมนำงกิตติมำ รัตนเสน อำย ุ51 ปี โดยสำมำรถจบักุมได ้ณ บำ้นเลขท่ี 1/116 
ซ.ประชำช่ืน 40 แขวง/เขตบำงซ่ือ ภำยหลงัไดรั้บกำรประสำนจำกต ำรวจประจ ำสถำนทูตเยอรมนีวำ่ 
มีเวบ็ไซตช่ื์อ edonkey2000 ไดเ้ผยแพร่ภำพลำมกอนำจำรของเด็ก ต ำรวจ ปดส.จึงร่วมกบัเจำ้หนำ้ท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ไอซีที) ท ำกำรตรวจสอบจนพบวำ่ หมำยเลขไอพี 
(IP) มีผูจ้ดทะเบียนคือ นำงกิตติมำ ทำงต ำรวจจึงเขำ้ตรวจคน้ท่ีบำ้นพกัของ นำงกิตติมำ พบของ
กลำงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊และภำพลำมกอนำจำรของเด็กรวม 11 รำยกำร 
        ขณะท่ีนำงกิตติมำ กล่ำวว่ำ ท ำธุรกิจเก่ียวกับค้ำขำยเส้ือผำ้และโฆษณำเก่ียวกับเส้ือผำ้ใน
เวบ็ไซต์ แต่ไม่เคยส่งออกหรือแพร่ภำพลำมกอนำจำร เพรำะโปรแกรมท่ีใช้เป็นลกัษณะแชร์ไฟล ์
เวบ็ไซตอ่ื์นจะเขำ้มำตลอดเวลำ หำกเจอวำ่เป็นเวบ็โป๊ก็จะลบออกไปบำ้ง ทั้งน้ี ต ำรวจยงัไม่ปักใจเช่ือ
พร้อมกบัจะด ำเนินกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จริงต่อไป 
 

7.2 คดีแฮกเกอร์เจาะข้อมูลขโมยเงินผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
โดย Post Digital 8 มีนำคม 2551 16:59 น. 
รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง   แถลงข่ำวจบัแฮกเกอร์เจำะระบบขโมยเงินใน

ธนำคำร ผำ่นอินเทอร์เน็ต มูลค่ำควำมเสียหำยกวำ่ 20 ลำ้นบำท ขณะท่ีพบเครือข่ำยโยงใยถึงรัสเซีย
และสวติเซอร์แลนดด์ว้ย 

พล.ต.ต.ปัญญำ มำเม่น รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง แถลงผลกำรจบักุม นำยจตุพร
(นำมสมมุติ) อำยุ 30 ปี และ น.ส.แอนนำ(นำมสมมุติ)  อำยุ 20 ปี 2 ผูต้อ้งหำร่วมกบัชำวต่ำงชำติ
ขโมยขอ้มูลลูกคำ้จำกธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ตแลว้สั่งโอนเงินเขำ้บญัชีผูต้อ้งหำ จำกกำรสอบสวน
ผูต้อ้งหำรับสำรภำพวำ่ถูกวำ่จำ้งจำกชำวต่ำงชำติให้เปิดสมุดบญัชีธนำคำรและบตัรเอทีเอ็มสำมำรถ
กดเงินสดไดเ้ต็มวงเงิน 2 แสนบำท โดยจะไดรั้บค่ำจำ้งเล่มละ 1 พนับำท จ ำนวน 3 บญัชี ส่วน
คนร้ำยท่ียงัหลบหนีอยู่ซ่ึงเป็นชำวต่ำงชำติจะเขำ้ไปขโมยยสูเซอร์IDและPassword ของลูกคำ้ของ
ธนำคำรและเขำ้ไปในระบบอินเทอร์เน็ต สั่งให้ธนำคำรโอนเงินเขำ้บญัชีของคนร้ำย ซ่ึงเปิดรอไว้
ก่อนโอนเงินออกไป และพบวำ่เส้นทำงกำรเงินไปยงัประเทศรัสเซียและสวิตเซอร์แลนด์ดว้ย ทั้งน้ีท่ี
ผำ่นมำผูต้อ้งหำไดรั้บค่ำจำ้งแลว้จ ำนวน 4 หม่ืนบำท ขณะท่ีผูต้อ้งหำตวักำรใหญ่อีก 3 รำย ขณะน้ี
เจำ้หน้ำท่ีไดเ้ร่งติดตำมจบักุมแลว้ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำจำกกำรก่อเหตุคร้ังน้ีท ำให้ธนำคำรต่ำงๆ 
ไดรั้บควำมเสียหำยเป็นเงินเกือบ 20-30 ลำ้นบำท เบ้ืองตน้เจำ้หน้ำท่ีไดแ้จง้ขอ้หำ ร่วมกนัเขำ้ถึง
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ขอ้มูลโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมำตรกำรป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยเฉพำะและ
มำตรกำรนั้นไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตนและลกัทรัพย ์ 

 
7.3 จ าคุก 6 เดือนหนุ่มแบงก์มือโพสต์ข้อความลามก 
ณ ห้องพิจำรณำคดี 912 ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก ศำลอ่ำนค ำพิพำกษำ คดีหมำยเลขด ำ        

อ.2008/2552 ท่ีพนกังำนอยักำรฝ่ำยคดีอำญำ 9 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนำยนวนิตย ์นอ้ยชนะ อำยุ 31 ปี 
พนกังำนธนำคำรแห่งหน่ึงเป็นจ ำเลย ในควำมผิดตำมพ.ร.บ.ว่ำดว้ยควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 มำตรำ 14 คดี น้ีโจทกย์ืน่ฟ้องเม่ือวนัท่ี 16 ก.ค.52 สรุปวำ่ เม่ือวนัท่ี 2 พ.ย.51 เวลำกลำงวนั 
จ ำเลยน ำขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ และมีลกัษณะอนัลำมก ลงในห้องสนทนำของเวบ็ไซต ์สนุกดอทคอม 
อนัเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงประชำชนทัว่ไปอำจเขำ้ถึงได ้เม่ือน ำเบอร์โทรศพัทมื์อถือของ น.ส.ส้ม 
(นำมสมมติ) อำยุ 29 ปี ผูเ้สียหำยไปลง พร้อมระบุขอ้ควำมในท ำนองกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์
กำรมีเพศสัมพนัธ์  ทั้งท่ีผูเ้สียหำย ไม่ไดรู้้เห็น หรือยินยอมให้มีกำรลงขอ้ควำมดงักล่ำว ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผูเ้สียหำย เหตุเกิดท่ีแขวงและเขตวงัทองหลำง  กทม. ทั้งน้ีก่อนอ่ำนค ำพิพำกษำ 
จ ำเลยไดย้นิยอมชดใชค้่ำเสียหำยใหจ้  ำนวน 5,000 บำท พร้อมกล่ำวขอโทษผูเ้สียหำยต่อหนำ้ศำล วำ่ 
ท่ีกระท ำผดินั้นเกิดจำกควำมไม่ตั้งใจ อีกทั้งไม่เคยรู้จกักบัผูเ้สียหำยมำก่อน พร้อมกบัยืนยนัวำ่จะไม่
กระท ำผดิอีก ขณะท่ีผูเ้สียหำย แถลงศำลวำ่ ทรำบจำกเพื่อนวำ่มีกำรโพสต ์เบอร์โทรศพัทข์องตนเอง
ในอินเตอร์เน็ต จึงเขำ้แจง้ควำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ ก่อนจะสืบหำจนทรำบวำ่จ ำเลยเป็นคนกระท ำ
ผดิ โดยขอ้ควำมดงักล่ำวถูกเผยแพร่ไปนำน 3 ชัว่โมง ท่ีจ  ำเลยกล่ำวขอโทษ และชดใชค้่ำเสียหำยนั้น
ยนิยอมยกโทษให ้แต่ขอใหจ้  ำเลยกระท ำผดิคร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดทำ้ย ต่อมำศำล จึงอ่ำนค ำพิพำกษำ โดย
พิเครำะห์แลว้เห็นว่ำ จ  ำเลยกระท ำผิด ตำม พ.ร.บ.ว่ำดว้ยควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
มำตรำ 14 (1) ฐำนน ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำง 
ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู ้อ่ืนหรือ
ประชำชน ให้จ  ำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บำท จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพ เห็นควรลดโทษให้ก่ึงหน่ึง 
ให้จ  ำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บำท และจำกกำรสืบเสำะประวติัจ ำเลยไม่ปรำกฏวำ่เคยไดรั้บโทษมำ
ก่อน ประกอบกบัจ ำเลยไดช้ดใชค้่ำเสียหำยจนผูเ้สียหำยพอใจแลว้ โทษจ ำคุกเห็นสมควรให้รอกำร
ลงโทษมีก ำหนด 1 ปี โดยให้จ  ำเลยรำยงำนตวัต่อพนกังำนคุมประพฤติ 4 คร้ังเป็นเวลำ 1 ปี และให้
ท ำงำนบริกำรสังคมเป็นเวลำ 12 ชัว่โมง  
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7.4 ต ารวจรวบนักท่องบอร์ดประชาไท-ฟ้าเดียวกัน อ้างปล่อยข่าวท าตลาดหุ้นร่วง-เผยแค่
แปลข่าวต่างประเทศ 

1 พ.ย.52 เว็บไซต์ คม ชัด ลึก รำยงำนว่ำ เม่ือเวลำ 15.25 น. พล.ต.ต.ปัญญำ มำเม่น รอง 
ผบช.ก. พร้อมดว้ย พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปำอินทร์ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.อำชยน ไกรทอง ผกก.1บก.ทท. 
พ.ต.ท.พนัธนะ นุชนำรถ รอง ผบก.1บก.ทท. ไดน้ ำหมำยศำลอำญำรัชดำท่ี 3089/2552 ลงวนัท่ี 30 
ต.ค. ควำมผิดตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เข้ำจบักุมนำง
ธีรนนัต์ วิภูชนันธ์ อำยุ 43 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 368 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม. ขณะเดินทำง
กลบัจำกท่องเท่ียวยโุรป กรุงเวยีนนำ ประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบินออสเตรียแอร์ไลน์ เท่ียวบิน
ท่ี OS 0025 พร้อมควบคุมตวัสอบปำกค ำท่ีศูนยร่์วมบริกำรประชำชนกองบงัคบักำรต ำรวจท่องเท่ียว
สุวรรณภูมิ 

ทั้งน้ี เจำ้หนำ้ท่ีไดท้  ำกำรสอบปำกค ำนำงธีรนนัตเ์ป็นเวลำนำนประมำณ 1 ชัว่โมง ก่อนแจง้
ขอ้หำน ำเขำ้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จโดยประกำรท่ีน่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำม
มัน่คงของประเทศ หรือก่อให้เกิดควำมต่ืนตระหนกแก่ประชำชน พ.ร.บ.ว่ำดว้ยกำรท ำผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ มำตรำ 14 พร้อมควบคุมตวันำงธีรนนัต ์ไปยงักองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิด
เก่ียวกบัอำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ี(บก.ปอท.) 

 ดำ้นนำงธีรนันต์ กล่ำวเพียงสั้ นๆ โดยสีหน้ำยงัยิ้มแยม้ ไม่ไดมี้ควำมวิตกกงัวลว่ำ ตนได้
แปลขอ้ควำมจำกเวบ็ไซตส์ ำนกัข่ำวต่ำงประเทศ เน่ืองจำกวนัดงักล่ำวหุ้นตกลงอยำ่งมำก ประชำชน
อยำกรู้วำ่เกิดจำกอะไร ไม่ไดมี้เจตนำเผยแพร่ขอ้ควำมเพื่อท ำใหหุ้น้ตก 

 ผูส่ื้อข่ำวคมชดัลึกรำยงำนวำ่ เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจไดต้รวจยึดคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ยี่ห้อเอชพี 1 
เคร่ือง กล้องดิจิตอลลูมิกซ์ 1 ตวั เมมโมร่ีกำร์ด 1 อนั มือถือยี่ห้อโซน่ีอิริคสัน 1 เคร่ืองของนำง
ธีรนนัตไ์วต้รวจสอบ พร้อมกบัน ำก ำลงัส่วนหน่ึงเขำ้ตรวจสอบฮำร์ดดิสก์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่
ในบ้ำนของนำงธีรนันต์ ใน ซ.เสือใหญ่อุทิศ ย่ำนรัชดำภิเษก โดยผูส่ื้อข่ำวคมชัดลึกรำยงำนว่ำ
เวบ็ไซตท่ี์นำงธีรนนัตน์ ำขอ้ควำมไปโพสตคื์อเวบ็ประชำไท       

เวบ็ไซต์ไทยรัฐรำยงำนว่ำ โดยก่อนหน้ำน้ี น.ส.ธีรนันต์ ได้เป็นสมำชิกของเวบ็ไซต์แห่ง
หน่ึง และไดเ้ขำ้ไปโพสขอ้ควำมเท็จลงในเวบ็ไซตโ์ดยใชช่ื้อยอ่วำ่ BBB เพื่อให้มีผลต่อหุ้นในตลำด
หลกัทรัพย ์ต ำรวจจึงท ำกำรสืบทรำบกระทัง่ทรำบว่ำเจำ้ของช่ือย่อ BBB คือ น.ส.ธีรนันต์  จึง
รวบรวมยำนหลกัฐำนของอ ำนำจศำลอำญำออกหมำยจบั   

 มีรำยงำนว่ำเม่ือเวลำ 13.30 น. ก่อนท่ีจะจบักุมนำงธีรนนัต ์เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจก็ไดน้ ำหมำย
ศำลอำญำรัชดำในข้อหำเดียวกันเข้ำจบักุมนำยคธำ ปำจำจิริยะพงษ์ อำยุ 37 ปี พนักงำนบริษทั
หลกัทรัพยซิ์มิโก ้จ  ำกดั มหำชน ไดท่ี้ บ.ลิเบอร์ต้ี ถ.สีลม แขวงและเขตบำงรัก กทม. และไดค้วบคุม
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ตวัไปสอบสวนเพิ่มเติมท่ี ปอท. เช่นกนั พร้อมขยำยผลเขำ้ตรวจบำ้นพกัของนำยคธำ โดยต ำรวจอำ้ง
ว่ำพบขอ้ควำมและหลกัฐำนท่ีระบุว่ำนำยคธำได้โพสต์ขอ้ควำมท่ีเขำ้ข่ำยควำมผิดไวท่ี้เวบ็ไซต์ฟ้ำ
เดียวกนั 

 เวลำ 18.30 น. พล.ต.ท.ไถง ปรำศจำกศตัรู ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปัญญำ มำเม่น             
รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปำอินทร์ รอง ผบก.ปอท. และพ.ต.อ.อำชยน ไกรทอง ผกก.1 บก.ทท. 
ได้แถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน โดยระบุว่ำกำรจบักุมคร้ังน้ีเป็นไปตำมค ำสั่งของ พล.ต.อ.ปทีป ตนั
ประเสริฐ รรท.ผบ.ตร.ท่ีให้ต ำรวจสืบสวนสอบสวน กรณีมีกำรปล่อยข่ำวลือก่อให้เกิดควำมเส่ือม
เสียไม่เป็นผลดีต่อประเทศชำติ เก่ียวกบัสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ท ำให้ประชำชนเกิดควำมสับสน
และหลงเช่ือ โดยเร่งรัดติดตำมผูต้อ้งหำมำด ำเนินคดีให้ไดโ้ดยเร็ว หลงัมีกำรเผยแพร่ขอ้ควำมใน
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วนัท่ี 13 ตุลำคมท่ีผ่ำนมำ กระทัง่เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจสำมำรถสืบสวนจนทรำบตวั
ผูก้ระท ำผดิ และสำมำรถจบัผูต้อ้งหำได ้2 คน ในวนัน้ี (1 พ.ย.) ตั้งแต่ช่วงบ่ำย 

 มีรำยงำนข่ำวว่ำ นอกจำกผูต้อ้งหำท่ีถูกจบักุมแล้ว 2 คน ยงัมีผูต้อ้งหำอีกกลุ่มซ่ึงขณะน้ี
เจำ้หนำ้ท่ีชุดสืบสวนพยำยำมหำพยำนหลกัฐำนใหรั้ดกุม เพื่อออกหมำยจบับุคคลท่ีร่วมกระท ำผิดใน
ขอ้หำเดียวกนัน้ีอีกอยำ่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงหน่ึงใน 2 คนน้ีเป็นคนท่ีอยูใ่นวงกำรแพทย ์

 ทั้งน้ี มำตรำ 14 ระบุว่ำ ผูใ้ดกระท ำควำมผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกินหำ้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 

(1) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือ 
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้นหรือประชำชน 

(2) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประกำรท่ีน่ำจะเกิด
ควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของประเทศหรือก่อใหเ้กิดควำมต่ืนตระหนกแก่ประชำชน 

(3) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นควำมผิดเก่ียวกบัควำม
มัน่คงแห่งรำชอำณำจกัรหรือควำมผดิเก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

(4) น ำเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลักษณะอนัลำมกและ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชำชนทัว่ไปอำจเขำ้ถึงได ้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วำ่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตำม (1) 
(2) (3) หรือ (4) 
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7.5 รวบแก๊งไนจีเรีย 419 ส่งเมลตุ๋นเหยือ่ถูกรางวลั 1 ล้านดอลลาร์ (4 กรกฎาคม 2551) 
ต ำรวจสอบสวนกลำงบุกจับ 4 ชำยผิวด ำ นั่งส่งอีเมลตุ๋นชำวต่ำงชำติถูกรำงวลั 1 ล้ำน      

ดอลล่ำร์ จำกธนำคำรนครหลวงไทยพอเหยื่อหลงเช่ือติดต่อกลบัก็หลอกให้โอนค่ำธรรมเนียมเขำ้
บญัชีก่อนจะลอยนวล เผยมีผูร่้วมขบวนกำร 26 คน แถมมีสำวไทยท่ีเป็นเจ้ำของบญัชีร่วมแก๊ง       
อยูด่ว้ย 

 เม่ือเวลำ 15.00 น.วนัน้ี (24 ก.ค.) พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง ผบช.ก. พล.ต.ต.ปัญญำ     
มำเม่น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธำรีฉตัร ผบก.ทท. พ.ต.ท.สุริยำ อยูแ่พทย ์รอง ผกก.ปพ.
บก.ป.พร้อมเจำ้หน้ำท่ี บก.บช.ก.กว่ำ 100 นำย เขำ้ตรวจคน้ภำยในร้ำนอินเทอร์เน็ตคำเฟ่ “จีทูจี” 
(G2G) และร้ำนสตำร์เน็ต อยู่ภำยในซอยลำดพร้ำว 122 แยก 18 (ซอยมหำดไทย) ถนนลำดพร้ำว 
แขวงและเขตวงัทองหลำง กทม. หลงัสืบทรำบว่ำมีผูต้อ้งหำชำวต่ำงชำติ ก ำลงันัง่ส่งอีเมลภำยใน
ร้ำนอินเทอร์เน็ตดงักล่ำว เพื่อหลอกลวงผูเ้สียหำยวำ่ถูกรำงวลั พร้อมทั้งใหโ้อนเงินจ่ำยค่ำธรรมเนียม 
โดยเจำ้หน้ำท่ีพบชำยชำวต่ำงชำติ ผิวด ำ จ  ำนวน 4 คน อำยุประมำณ 30-35 ปี ก ำลงันัง่ส่งอีเมล จึง
ควบคุมตวัมำสอบสวน 

    พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง ผบช.ก.เปิดเผยว่ำ เบ้ืองต้นยงัไม่สำมำรถสอบปำกค ำ
เน่ืองจำกตอ้งรอล่ำมมำแปลก่อน และก็ยงัระบุไดว้่ำผูต้อ้งหำเป็นชำติใด แต่คำดว่ำน่ำจะเป็นชำว
ไนจีเรีย ซ่ึงกำรจบักุมคร้ังน้ีสืบเน่ืองมำจำกเม่ือช่วงประมำณ 1 เดือนท่ีผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
บช.ก.ไดรั้บกำรประสำนจำกเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจมำเลเซียวำ่ ไดมี้ผูเ้สียหำยเป็นชำวมำเลเซียไดรั้บอีเมล
ท่ีส่งมำจำกธนำคำรนครหลวงไทยของประเทศไทย ใช้ช่ือนำยชนะ บุญชยั กก.ผจก.ธนำคำรนคร
หลวงไทย ว่ำถูกรำงวลัตำมท่ีได้ลงทะเบียนไว ้จ ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ และให้ติดต่อ
กลบัมำท่ีเบอร์โทรศพัทท่ี์แนบมำ 

    พล.ต.ท.สมยศ กล่ำวต่อว่ำ จำกนั้นผูเ้สียหำยจึงไดห้ลงเช่ือและติดต่อกลบัไปตำมเบอร์
โทรศพัท์ดงักล่ำว โดยคนร้ำยท่ีรับสำยไดห้ลอกลวงผูเ้สียหำยว่ำจะตอ้งจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมก่อน 
ผูเ้สียหำยจึงได้จ่ำยให้ไปกว่ำ 10 คร้ังรวมเป็นเงินจ ำนวน 2,500 ดอลลำร์สหรัฐ โดยเงินจ ำนวน
ดงักล่ำวผูเ้สียหำยไดโ้อนเขำ้หมำยเลขบญัชีท่ีแนบมำดว้ย แต่ก็ตอ้งรอนำนผูเ้สียหำยก็ยงัไม่ไดเ้งิน จึง
คิดว่ำถูกหลอกแน่นอน จึงได้เขำ้แจง้ควำมกบัเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจมำเลเซีย ก่อนท่ีจะประสำนมำยงั
ประเทศไทย จำกนั้นเจ้ำหน้ำท่ีจึงได้ออกติดตำมสืบสวนอยู่ประมำณ 1 เดือน จนกระทัง่จบักุม
ผูต้อ้งหำไดด้งักล่ำว 

 ส ำหรับพฤติกรรมดงักล่ำวเรียกว่ำเป็นแผนประทุษกรรม หรือเรียกว่ำ 419 ไนจีเรียนเมล 
หรือ 419 แซมเมล ์ส ำหรับทำงต ำรวจท่ีติดตำมแก๊งน้ีเรียกกนัวำ่ “แก๊งไนจีเรีย 419” คำดวำ่ผูเ้สียหำย
น่ำจะมีอยูท่ ัว่โลก ซ่ึงทุกคร้ังท่ีส่งอีเมล์กลุ่มผูต้อ้งหำจะใช้โปรแกรมท่ีเรียกว่ำ อีเมล เอ็กซ์ตรำไลต ์
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ซ่ึงโปรแกรมดงักล่ำวจะสำมำรถแอบเขำ้อีเมลของใครก็ไดท้ัว่โลก นอกจำกน้ี จำกกำรสืบสวนทรำบ
วำ่กลุ่มผูต้อ้งหำมีทั้งหมด 26 คน” พล.ต.ท.สมยศกล่ำว 

พล.ต.ท.สมยศ กล่ำวต่อวำ่ จำกกำรตรวจสอบยงัพบวำ่ มีผูห้ญิงชำวไทยร่วมขบวนกำรดว้ย
อีก 1 คน ซ่ึงเป็นเจำ้ของบญัชีท่ีผูเ้สียหำยจะโอนเงินเขำ้มำ คือ น.ส.ลกัษิกำ ก ำจรเมกุล อำยุ 23 ปี 
และทำงเจำ้หน้ำท่ีก็ไดอ้อกหมำยจบัเลขท่ี 2212/2551 ลงวนัท่ี 21 ก.ค.51 ในขอ้หำร่วมกนัพยำยำม
ฉอ้โกงประชำชน และยงัไดเ้พิ่มขอ้หำอีก 1 ขอ้หำ คือ น ำเขำ้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงขอ้หำดงักล่ำวเป็นขอ้หำใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และเป็นกำรจบักุมผูต้อ้งหำชุดแรกตั้งแต่
ออกกฎหมำย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดงักล่ำว หลงัจำกน้ีจะไดเ้ร่งติดตำมตวัผูท่ี้ร่วมขบวนกำรทั้งหมด
มำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป  

 
8.6 คดีของ ศิริพร สุวรรณพทิกัษ์24 ผู้ให้บริการเวบ็ไซต์ 212cafe.com  
ซ่ึงถูกจบักุมภำยใต้ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มำตรำ 14 (4) และมำตรำ 15 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2551 ในขอ้หำปล่อยใหมี้ภำพท่ีมีลกัษณะลำมก
ปรำกฏอยูบ่นเวบ็บอร์ด ทั้งน้ี ผูต้อ้งหำคือศิริพร ช้ีแจงว่ำเน่ืองจำก 212cafe เป็นเวบ็บอร์ดฟรีท่ีเปิด
ใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปเผยแพร่ขอ้ควำมไดด้ว้ยตวัเอง เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจโทรมำแจง้ให้ลบภำพดงักล่ำวโดยมิได้
ส่งโทรสำรหรือจดหมำยแจง้ ท่ีอยู ่URL ตำมท่ีภรรยำนำยศิริพรร้องขอ ท ำให้ตอ้งใชเ้วลำคน้หำเพื่อ
ทรำบ URL ดงักล่ำว ซ่ึงเม่ือทรำบแลว้ก็ไดล้บออกโดยทนัที ทั้งน้ีอำจล่ำชำ้จำกท่ีไดรั้บแจง้ประมำณ 
7 วนั ปรำกฏวำ่ศิริพรถูกจบักุมด ำเนินคดีและไม่สำมำรถประกนัตวัไดท้นัที ตอ้งถูกคุมตวัอยูใ่นห้อง
ขงัของสถำนีต ำรวจเป็นเวลำหน่ึงคืนและไดรั้บกำร ประกนัตวัในวนัรุ่งข้ึน 

ควำมคืบหนำ้ล่ำสุด พนกังำนอยักำรไดส่้งฟ้องคดีต่อศำลอำญำ และศำลอำญำไดมี้ค ำสั่งนดั
พร้อมเปิดคดีเป็นคร้ังแรกในวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เวลำ 13.30 น. ท่ี ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก 
 
8. สรุป 

จริยธรรมนั้นหมำยถึงกำรแสดงคุณธรรมออกมำให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน ในอีกแง่หน่ึง
จริยธรรมหมำยถึง กฎเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบติัตนอนัดีงำมท่ีคนในสังคมพึงประพฤติ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดควำมผำสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวม หำกฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ทำง
จริยธรรม ก็จะไดรั้บกำรต ำหนิติเตียนจำกสังคม ส่วนกฎหมำยนั้นเป็นค ำสั่งของรัฐ เพื่อใช้ควบคุม
ควำมประพฤติและกำรกระท ำของประชำชน ซ่ึงอยูใ่นรัฐหรือในประเทศของตน หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนก็จะ
มีควำมผิดและตอ้งถูกลงโทษโดยไม่ละเวน้  กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศในโลกแห่งไซเบอร์นั้น
ผูใ้ชจ้  ำเป็นตอ้งรู้ ทั้งกฎหมำยและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจะท ำให้กำรใช้



215 
 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอยำ่งอเนกอนนัต ์ถำ้หำกไม่ปฏิบติัตำม
หลกัจริยธรรมหรือละเมิดกฎหมำยอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดก็ อำจสร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ตนเองแล ะ  
ผูอ่ื้นได ้

 
9. แบบฝึกหัดท้ายบทที ่7  

1. จงบอกควำมหมำยและลกัษณะของของกฎหมำย 
2. จริยธรรม ( Ethics ) หมำยถึงอะไร ต่ำงจำกคุณธรรม (Virtue) อยำ่งไร 
3. องคป์ระกอบของจริยธรรมไดแ้ก่อะไรบำ้ง 
4. จงอธิบำยวำ่ท ำไมจึงตอ้งมีจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์ 
5. จงยกตวัอยำ่งประเด็นจริยธรรมในกำรใชค้อมพิวเตอร์ตำม หลกั PAPA ทั้ง 4 ขอ้ 
6. จงยกตวัอยำ่งกำรเขำ้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์กบักำรเขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบุ
ระวำงโทษของกำรกระท ำดงักล่ำว 
7. ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ๒๕๕๐ มีระวำงโทษ

ส ำหรับกำรท ำควำมผดิของ Hacker กบั Cracker หรือไม่อยำ่งไร 
8. พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ๒๕๕๐ มีผลกระทบต่อผู ้
ใหบ้ริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์(admin)อยำ่งไรบำ้ง 
9. ตำม พ.ร.บ.ว่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ๒๕๕๐ กำรปกปิดหรือ
ปลอมแปลงแหล่งท่ีมำของ e-mail มีโทษอยำ่งไร 
11. ตำมพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ๒๕๕๐ กำรกระท ำผิด
อยำ่งไร ท่ีมีระวำงโทษจ ำคุกสูงสุดและจ ำคุกก่ีปี 
12. จงคน้หำข่ำวคดีท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีเกิดในปี พ.ศ.2557 

จำกส่ือ internet มำ 1 คดี  ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
ใคร ท ำอะไร ขอ้หำอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยำ่งไร สถำนกำรณ์ล่ำสุดของคดี ขอ้คิดท่ีไดจ้ำกคดีน้ี  
และแหล่งอำ้งอิงของคดีน้ี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 

1. การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
2. การติดต่อส่ือสารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. การประยกุตใ์ชง้าน Cloud Computing 
4. การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวนั 
6. สรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกบทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ผูเ้รียนรู้จกับริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัท่ีมีใหบ้ริการอยูบ่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 
3. ผูเ้รียนทราบขั้นตอนของการใชง้านบริการต่างๆ ท่ีมีอยูบ่นเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนั 
4. ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได ้
2. ผูเ้รียนสามารถใชง้านอีเมลไ์ด ้
3. ผูเ้รียนสามารถใชบ้ริการการสนทนาดว้ยขอ้ความได ้
4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลย ีCloud Computing ได ้
5. ผูเ้รียนสามารถซ้ือตัว๋หนงั ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน จองโรงแรม และสั่งซ้ือพิซซ่าผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้ 

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนและฟังบรรยายตามหวัขอ้ท่ี 1-5 
2. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมจากเวบ็ไซตท่ี์อา้งอิงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 1- 5 
3. ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากระบบ E-Learning ของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย เน้ือหาบทท่ี 8 
3. ระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลยั 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจในการฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
ซกัถามและการอภิปราย 

2. ผลการสอบ Pre-test และ Post-test จากระบบ E-Learning ของมหาวทิยาลยั 
3. ผลการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 



บทที ่8 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์       

ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมากมาย การรับส่ง
ข่าวสารต่างๆ จากทัว่โลก ท าให้มนุษยส์ามารถรับรู้ข่าวสารพร้อมๆ กนัแมว้า่จะอยูค่นละสถานท่ีท่ี
ห่างไกล     กนัมาก มีการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต เบิกเงินดว้ยบตัรเอทีเอ็ม 
ขอดูข่าวเก่ียวกบัดินฟ้าอากาศ ข่าวแผ่นดินไหว ข่าวความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเมือง สามารถ
โหลดเพลงผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ ขอ้มูลข่าวสารปริมาณมากไดห้ลัง่ไหลมาสู่บุคคล 
โดยผ่านเคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม่ๆ ก่อให้เกิดชุมชนแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ไซเบอร์สเปช (Cyber 
Space) ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเช่ือมโยง และติดต่อส่ือสารกันผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ดังนั้น                
การเรียนรู้ท าความเข้าใจกับบริการต่างๆ ท่ีมีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่ิงจ าเป็น                        
เพื่อน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

 
1.  การสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต 

ระบบอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือมีผูเ้ขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมาก
ข้ึน ทุกคนต่างก็พยายามท่ีจะน าสารสนเทศท่ีตนมีออกเผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกนัผู ้
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหลายก็ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ในอดีต เรามี Archive 
และ Newsgroup ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใหญ่ท่ีสุด แต่ในปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารมกัจะพบได้ใน
รูปแบบของ   เว็บเพจ การคน้หาขอ้มูลในปัจจุบนั มกัจะได้ผลลพัธ์ในลกัษณะของเว็บเพจ หรือ 
Directory Indexes ของบรรดาไฟล์และเว็บเพจต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลเหล่าน้ี จะต้องใช้
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล ท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า Search Engine และมกัจะมีเว็บไซต์ (Web Sites)  
ส าหรับใหบ้ริการโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลเหล่าน้ีท่ีแตกต่างกนัไป 

1.1  โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ท่ีพบ

ทัว่ไปมกัจะเป็น Web-base Applications มีเวบ็ไซต์ส าหรับให้บริการ โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
คุณภาพสูง อาจจะมีหลายๆ เวบ็ไซตน์ าไปให้บริการแก่ผูใ้ชโ้ดยทัว่ไป ความสามารถของโปรแกรม
เหล่าน้ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชง้านจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบติัเด่นเฉพาะเป็น
คราวๆ ไป   มีโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีออกแบบเพื่อใหส้ามารถท ากิจกรรมเฉพาะอยา่งของเวบ็ไซต์
นั้นๆ 
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ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์มีการใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูล เช่น 
http://www.altavista.com/ 
http://www.yahoo.com/ 
http://www.google.com 
http://www.lycos.com/ 
http://www.acm.org/search 

การศึกษาวิธีการท างานและคุณสมบติัความสามารถของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ จะ
ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเลือกใช้โปรแกรมการสืบคน้ขอ้มูลไดเ้หมาะสม และสามารถคน้หาขอ้มูลได้
ตรงตามวตัถุประสงค์ต่อไป  โดยเฉพาะเว็บไซต์ท่ีเปิดให้บริการแบบสาธารณะแต่ละแห่ง จะมี
รูปแบบของวธีิการคน้หาท่ีแตกต่างกนั 

1.2  วธีิการใช้งานโปรแกรมสืบค้นข้อมูล 
มีรูปแบบวิธีการใช้งานของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย แต่จะขอกล่าวถึงวิธีการ

ต่างๆ โดยรวมก่อน ซ่ึงสามารถแยกความสามารถในการคน้หาออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ แบบทัว่ไป 
หรือแบบธรรมดา (Basic/Simple Search) เป็นขีดความสามารถท่ีทุกๆ โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล
สามารถกระท าได ้แต่จะกระท าไดดี้กวา่กนัเพียงใด เป็นกรณีท่ีจะตอ้งศึกษากนัต่อไป อีกกลุ่มหน่ึง
ของความสามารถ        ในการคน้หาขอ้มูล ก็คือ ความสามารถในลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Advanced 
Search) กรณีน้ีจะท าใหไ้ดผ้ลจากการคน้หาตรงตามความตอ้งการมากกวา่ โดยในแต่ละเวบ็ไซตท่ี์มี
บริการในส่วนน้ีก็จะมีวิธีการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป รูปแบบต่างๆ ของการค้นหาแบบ
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การค้นหาแบบบูลีน (Boolean Search) และการค้นหาแบบระบุ
คุณสมบติัเฉพาะ 

1) การคน้หาขอ้มูลแบบทัว่ไป (Basic/Simple Search) : ในการสืบคน้ทุกคร้ัง จะตอ้งใช้
ค  าหลกั (Keyword) ท่ีหมายถึง ค า วลี หรือขอ้ความท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้ไป เพื่อให้โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล
น าไปสืบคน้เพื่อคน้หาเวบ็เพจ หรือ Directory Indexes ท่ีตอ้งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยเม่ือพบ
เวบ็เพจท่ีมี Keyword ตามท่ีก าหนด ก็จะแสดงรายช่ือเวบ็ไซตเ์หล่านั้นออกมา ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง
ในการสืบคน้ขอ้มูลทัว่ไป 
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1.1)  คน้หาโดยใชค้  าหรือวลี ทัว่ไป  เช่น   มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย 
ผลท่ีได ้:  จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีค  าวา่มหาวทิยาลยั หรือ ราชภฎัเชียงราย 

1.2)  การใชเ้คร่ืองหมายค าพูด “…”  เขา้ช่วย เป็นการคน้หาแบบเป็นกลุ่มค าหรือเป็นวลี 
เช่น   “Chiangrai Rajabhat” 

ผลท่ีได้ : จะได้เว็บเพจ ท่ีมีค  าว่า Chiangrai และ Rajabhat ซ่ึงอาจจะเป็น 
RajabhatChiangrai หรือ Chiangrai Rajabahat หรืออ่ืนๆ ในท านองน้ีได ้

1.3)  การคน้หาโดยการใชเ้คร่ืองหมาย  * อยูห่ลงัค า เช่น  Rajabhat* 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ Rajabhat โดยตวัอกัษรตวัถดัไปจะเป็น

อะไรก็ได ้เช่น Rahabhat Chiangrai หรือ  RajabhatChiangrai เป็นตน้ 
1.4)  การคน้หาโดยการใชเ้คร่ืองหมาย  *  ข้ึนตน้ค า เช่น  *bank 

ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีลงทา้ยดว้ยค าวา่ bank โดยตวัอกัษรก่อนหนา้จะเป็นอะไร
ก็ได ้เช่น Bualuang iBanking หรือ book bank เป็นตน้ 

2)  การคน้หาแบบบูลีน (Boolean Searching) จะใชต้วัเช่ือมทาง Logic หรือตรรกศาสตร์
เขา้มาช่วยคน้หา มีอยู ่3 ตวัดว้ยกนัคือ AND , OR และ NOT นอกจากน้ี อาจมีการใชเ้คร่ืองหมาย +  
- ดว้ยก็ได ้ 

2.1)  การใช ้AND : เป็นการสั่งให้คน้หาโดยจะตอ้งมีค าๆ นั้น มาแสดงดว้ย โดยไม่
จ  าเป็นว่าจะตอ้งอยูติ่ดกนั เช่น ตอ้งการคน้หา เว็บไซต์ AND การศึกษา อาจจะไดเ้วบ็เพจ ไดแ้ก่ 
แนะน า website ทางดา้นการศึกษา, เวบ็ไซต์เพื่อการศึกษา, 10 เวบ็ไซตย์อดนิยมในการศึกษาโลก       
เป็นตน้ 

2.2) การใช ้OR : เป็นการสั่งให้คน้หาโดยจะตอ้งน าค าใดค าหน่ึงท่ีพิมพล์งไปมาแสดง  
เช่น ตอ้งการคน้หา เว็บไซต์ OR การศึกษา จะไดเ้วบ็เพจ ไดแ้ก่ สมศ. ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (มีแต่ค าว่า “การศึกษา”), เว็บไซต์การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษา                    
ในสถาบนัอุดมศึกษา (มีทั้งค  าวา่ “เวบ็ไซต”์ และ “การศึกษา”, รวมเวบ็ไซตสุ์ดยอดของเมืองไทย (มี
แต่   ค  าวา่ “เวบ็ไซต”์) เป็นตน้ 

2.3)  การใช ้NOT : เป็นการสั่งไม่ให้เลือกค านั้นๆ มาแสดง เช่น ตอ้งการคน้หา food 
and cheese not butter หมายความวา่ ให้ท าการหาเวบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั food และ cheese แต่ตอ้งไม่มี 
butter เป็นตน้ 

2.4) การใชเ้คร่ืองหมาย + แทน AND , – แทน NOT เช่น ตอ้งการคน้หา +rajabhat 
chiangrailinux  -rajabhat chiangrai ผลท่ีไดจ้ะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีค  าวา่ rajabhat chiangrailinux แต่ไม่
มี   ค  าวา่ rajabhat chiangrai 
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3)  การคน้หาแบบระบุคุณสมบติัเฉพาะ : ในบางเวบ็ไซต์ เราสามารถคน้หาโดยระบุ
คุณสมบติัของเวบ็เพจท่ีตอ้งการ ร่วมกบั Keyword ได ้เช่น 

anchor: near: applet: host: url: 
image:  link: text: title: domain: 

3.1)  การระบุ anchor  เช่น  anchor: rajabhat chiangrai 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีขอ้ความบรรยาย anchor link วา่ rajabhat chiangrai 

3.2)  การระบุ applet  เช่น  applet: balls 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมี Java Applet ช่ือวา่ balls 

3.3)  การระบุ host  เช่น  host: www.rajabhat chiangrailinux.org 
ผลท่ีได ้: จะได ้directory indexes ของ www.rajabhat chiangrailinux.org 

3.4)  การระบุ link:  เช่น  link: www.crru.ac.th 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมี link ไปท่ี www.crru.ac.th 

3.5)  การระบุ image:  เช่น  image: icq.jpg 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีรูปภาพท่ีช่ือวา่ icq.jpg อยูด่ว้ย 

3.6)  การระบุ title:  เช่น  title: “chiangrai” 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีค าวา่ chiangrai เป็นส่วนหน่ึงของ title ของเพจนั้น 

3.7)  การระบุ url:  เช่น  url: opensource.thai 
ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีค าวา่ opensource.thai เป็นส่วนหน่ึงของ URL ของเพจ

นั้น 
3.8)  การระบุ text:  เช่น  text: "Rajabhat chiangrai University" 

ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีขอ้ความ Rajabhat chiangrai University เป็นส่วนหน่ึง    
ส่วนใดของเพจนั้น 

1.3  เวบ็ไซต์โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทีค่วรรู้จัก 
มีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลจ านวนมาก ส่วนมากเปิดให้บริการแบบสาธารณะ และมี  

ส่วนหน่ึงท่ีเปิดใหบ้ริการเฉพาะสมาชิกโดยคิดค่าใชจ่้าย เป็นท่ีน่าสังเกตวา่เวบ็ไซตโ์ปรแกรมสืบคน้
ขอ้มูล ท่ีมีค  าสั่งช่วยในการคน้หาไม่มากนกัแต่มีผูนิ้ยมใช้มากกว่า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวกใน
การ   ใชง้าน และคุณภาพของโปรแกรมคน้หาขอ้มูลนั้นๆ ดว้ย การออกแบบการท างานให้ตรงกบั          
ความตอ้งการของผูใ้ช้ ก็มีส่วนส าคญัในการสร้างความนิยมอย่างมาก ความนิยมของผูใ้ช้อาจจะ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอย่างเว็บไซต์โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีบทบาท
ส าคญั   ในวงการมาใหศึ้กษาเป็นตวัอยา่ง 



223 
 

1) www.google.com 
ในขณะน้ีจดัวา่ google เป็นโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุดในโลก เวบ็ไซต์

ของ google กระจายอยูท่ ัว่โลก มีมากมายหลายภาษา โดยจะมี แม่ข่ายบริการไปตามภาษาต่างๆ ดว้ย 
เช่น หากเรียก www.google.com ในประเทศไทย จะมีการเรียกแม่ข่าย www.google.co.th มาท างาน           
ให้โดยอตัโนมติั จุดเด่นของเว็บไซต์น้ีคือ จะมีโปรแกรมคอย update ฐานขอ้มูลโดยอตัโนมติั              
อยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม google จะท างานไดดี้กบั Basic/Simple Search เท่านั้น 

2) www.yahoo.com 
เวบ็ไซต์ของ yahoo เคยเป็นเวบ็ไซต์ยอดนิยมมาช้านาน มีการแปลงเป็นเวบ็ไซตท์อ้งถ่ิน     

หลายภาษา ภายในเวบ็ไซตข์อง yahoo มีบริการเสริมมากมาย รวมถึง E-mail ภายใต ้yahoo.com ใน
ส่วนของการสืบคน้ขอ้มูล yahoo ไดจ้ดัให้มีสารบญัเวบ็ไซต ์(Web Site Directories) จดัเรียงตาม
หมวดหมู่ของวิชา (Subjects) ท าให้สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการไดส้ะดวกข้ึน เช่นเดียวกนั 
yahoo มีเคร่ือง   แม่ข่ายกระจายไปทัว่โลก 

3) www.altavista.com 
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลของ AltaVista เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการท า Advanced 

Search ในลกัษณะต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งการท างานในการระบุคุณสมบติัของเวบ็เพจ 
พร้อมกบั Keyword ท่ีแสดงไวใ้นเอกสารน้ี ส่วนมากเป็นความสามารถของ AltaVista เกือบทั้งส้ิน 
และด้วยความสามารถอนัโดดเด่นของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ี AltaVista ใช้ ท าให้มี เว็บไซต์
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบางแห่งใชโ้ปรแกรมเดียวกนักบั AltaVista 

เวบ็ไซต์สืบคน้ขอ้มูลสาธารณะยอดนิยมอ่ืนๆ  นอกจากเวบ็ไซต์ท่ีกล่าวแลว้ ยงัมีเวบ็ไซต์
สืบคน้ขอ้มูลท่ีให้บริการต่อสาธารณะและมีช่ือเสียงอีกมาก ยกตวัอย่างเช่น  www.lycos.com เป็น
เวบ็ไซตท่ี์มีช่ือเสียงและมีขีดความสามารถไม่แพเ้วบ็ไซตท่ี์กล่าวมาแลว้ หรือ www.altheweb.com ท่ี
เวบ็ไซต์น้ีมี Advanced Search ผูใ้ช้สามารถกรอกขอ้มูลจ านวนมาก เพื่อให้โปรแกรมไปสืบคน้
ขอ้มูลตามความตอ้งการท่ีระบุมาให้ บางเว็บไซต์ท่ีใช้ในการสืบค้นขอ้มูล ไม่ได้ให้บริการเป็น
สาธารณะทั้งหมด แต่ข้อมูลส่วนหน่ึงในฐานข้อมูลจะสามารถสืบค้นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้ น 
เว็บไซต์ สืบค้นข้อมู ล เฉพาะ กิจ เหล่ า น้ีมักจะ เก็บค่ าบ ริก ารจากสมา ชิก  ตัวอย่า ง เ ช่น 
www.acm.org/search  เป็นเว็บเพจท่ีใช้ส าหรับการค้นหาเอกสารบทความทางคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ เวบ็ไซตสื์บคน้ขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมด ถึงแมว้า่จะท างานกบัภาษาไทยได ้แต่ผลท่ี
ไดจ้ะอยูใ่นขอบเขตจ ากดั ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาไทย   มีลกัษณะพิเศษหลายอยา่งท่ีท าให้การก าหนด
ขอบเขตของการคน้หาไดย้าก อยา่งไรก็ตามไดมี้การศึกษาในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัโดย NECTEC และ
มีเว็บไซต์ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลภาษาไทยอยู่ท่ี www.sansarn.com หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามของ



224 
 

สรรสาร ท่ีเวบ็ไซตน้ี์ยงัใหผู้ใ้ชส้ามารถหาความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ย 
 

2.  การติดต่อส่ือสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ส่งผลให้มนุษย์

สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ไดพ้ร้อมกนั สามารถติดต่อเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดท้ัว่
โลก ลดตน้ทุน ลดเวลาในการเดินทาง มีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูง ส่งขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก มี
ความผิดพลาดในการส่งขอ้มูลน้อย  สามารถส่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพ  เสียง และวิดีโอ 
พร้อมๆ กนั 

ลกัษณะการติดต่อส่ือสารมีทั้งลกัษณะของการส่ือสารแบบทางเดียว แบบสองทาง และ
แบบท่ีสามารถโตต้อบซ่ึงกนัและกนั ตวัอยา่งเทคโนโลยีส าหรับใชใ้นการติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใชใ้น
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

2.1 ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ หรืออเีมล์ (E-mail) 
เป็นการส่งจดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูส่้งสามารถส่งอีเมล ์  

ไปยงัผูรั้บตามท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) ของผูรั้บ ซ่ึงอีเมล์แต่ละฉบบัสามารถส่งเป็น
ขอ้ความตวัอกัษร และยงัสามารถแนบไฟล์ต่างๆ ไปกบัอีเมล์ฉบบันั้น ๆ ได้อีกด้วย โดยผูรั้บจะ
ไดรั้บอีเมล์แทบจะทนัทีหลงัจากท่ีผูส่้งไดท้  าการส่งอีเมล์ออกไป แมจ้ะอยู่ห่างกนัคนละซีกโลกก็
ตาม 
 ท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) มีวิธีการตั้งโดยใชช่ื้อบุคคลน าหนา้ คัน่กลางดว้ย
เคร่ืองหมายแอทไซน์ (@) ตามด้วย ช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีรับฝากจดหมาย 
ตวัอยา่งเช่น 

  computer-it@windowslive.com 
 
                
   

ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตสามารถท าการรับ-ส่ง อีเมล์ไดห้ลากหลายวิธี ทั้งการใชง้านโปรแกรม
เฉพาะในการรับ-ส่งอีเมล์ เช่นโปรแกรม Microsoft Outlook หรือท าการรับ-ส่งอีเมล์ผา่นระบบเวบ็
เบส (อาศยับริการ WWW) เช่นระบบเวบ็เบสอีเมลข์อง Hotmail , Gmail เป็นตน้ 

 
 
 

โดเมนเนม (DNS) 
เคร่ืองหมายแอทไซน ์

ช่ือบุคคลเจา้ของอีเมล ์
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ภาพที ่8.1  การใชง้านบริการรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยโปรแกรมเฉพาะ 
 

การรับ-ส่งอีเมลด์ว้ยโปรแกรมเฉพาะนั้น จดหมายท่ีถูกผูใ้ชเ้รียกอ่าน จะถูกจดัเก็บไวเ้ฉพาะ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเรียกอ่านอีเมล์ในคร้ังนั้นๆ เม่ือผูใ้ชเ้ปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้
งานอีเมล์ท่ีเคยถูกเรียกอ่านในคอมพิวเตอร์เคร่ืองก่อนหน้า จะไม่สามารถแสดงให้เห็นใน
คอมพิวเตอร์เคร่ืองปัจจุบนัไดอี้ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.2  การใชง้านบริการรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยระบบเวบ็เบส (อาศยับริการ WWW) 
 

การรับ-ส่งอีเมล์ดว้ยระบบเวบ็เบส เป็นการใชง้านท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก เน่ืองจากเป็น
ระบบท่ีมีความสะดวกในการใช้งาน ผูใ้ช้จะสามารถเรียกดูจดหมายทั้ งหมดของตนได้ ไม่ว่า
ผูใ้ชง้าน             จะเรียกใชง้านอีเมลผ์า่นคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดๆ ก็ตาม 

ส าหรับผลกระทบของการใช้อีเมล์ ก็คือ อาจมีการส่งขอ้มูลเท็จทางอีเมล์ ขายสินคา้ผิด
กฏหมายหลอกลวงให้ผู ้รับหลงเช่ือ มีอีเมล์ขยะซ่ึงมีไวรัส แอบแฝง พอผูรั้บเปิดแล้ว ท าให้
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คอมพิวเตอร์หยุด    การท างาน หรือผูอ่ื้นสามารถอ่านจดหมายของเราได้ หรืออาจมีผลต่อระบบ
ซอฟตแ์วร์ เป็นตน้ 

2.2  การสนทนาด้วยข้อความ (Chat) 
เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการพูดคุยกันระหว่างผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์

ขอ้ความโตต้อบกนัอยา่งทนัทีทนัใด (Real Time) ลกัษณะเดียวกนักบัการสนทนาโดยใชโ้ทรศพัท ์
ต่างกนัตรงท่ีผูส้นทนาจะส่ือสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกนั ก็สามารถส่งขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  เสียง และไฟลป์ระเภทต่างๆ ใหก้นั  

รูปแบบการสนทนาดว้ยโปรแกรมในกลุ่ม Chat ในปัจจุบนั ไดมี้การเพิ่มคุณสมบติัพิเศษ
และสีสันของการสนทนาข้ึนมากมาย ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง ความน่าสนใจ ท าให้มีผูเ้ขา้มา
สนทนาพูดคุยมากข้ึน ตวัอย่างเช่น การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม โดยผูส้นทนาจะพิมพ์ขอ้ความท่ี
ตอ้งการส่ือสารผา่นไปยงัเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์จะส่งขอ้ความเหล่านั้นออกมาแสดงบนหนา้จอ
ของสมาชิกท่ีก าลงัติดต่อกบักบัเซิร์ฟเวอร์อยู่ หรือท่ีเรียกว่า “ห้องสนทนา” (Chat Room) หรือ
สามารถเห็นหน้าของคู่สนทนาในขณะท่ีมีการสนทนากันผ่านระบบกล้อง Webcam เป็นต้น 
โปรแกรมในกลุ่ม Chat ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั เช่น Skype , LINE , Face Time , 
QQ เป็นตน้ 

การสนทนาดว้ยขอ้ความมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลวา่จะใชง้าน ขอ้ดีท่ี
คือเป็นการลดช่องว่างด้านเวลาและสถานท่ี สามารถเผยแพร่ประสบการณ์ของตัวเองท่ีเป็น
ประโยชน์ แลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ส่วนขอ้เสียก็คืออาจท าให้มี
อาการติดการสนทนา และไม่สนใจกิจกรรมอ่ืนๆ   

2.3 บลอ็ก (Blog) 
เป็นค ารวมมาจากค าวา่ เวบ็ล็อก (Weblog) เป็นรูปแบบเวบ็ไซตป์ระเภทหน่ึง ซ่ึงถูกเขียน

ข้ึน   ในล าดบัท่ีเรียงตามเวลาในการเขียน ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลท่ีเขียนล่าสุดไวแ้รกสุด โดยทัว่ไป
บล็อก            จะประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ ลิงก์ ซ่ึงบางคร้ังจะรวมส่ือต่างๆ ไม่วา่เพลง หรือวิดีโอ
ในหลายรูปแบบได้ จุดท่ีแตกต่างของบล็อกกบัเวบ็ไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผูเ้ขา้มาอ่าน
ขอ้มูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อทา้ยขอ้ความท่ีเจา้ของบล็อกเป็นคนเขียน ซ่ึงท าให้ผูเ้ขียน
สามารถไดผ้ลตอบกลบั     โดยทนัที ค าวา่ "บล็อก" ยงัใชเ้ป็นค ากริยาไดซ่ึ้งหมายถึง การเขียนบล็อก 
และนอกจาก น้ีผู ้ท่ี เ ขียนบล็อก เป็นอาชีพก็จะ ถูก เ รียกว่า  "บล็อกเกอร์"  (วิ กิพี เ ดีย . 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8
%81, 2557) 

 

https://www.apple.com/th/ios/facetime/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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Blog มีระบบท่ีช่วยสร้างและบริหารจดัการเพิ่มเติม แกไ้ข เผยแพร่ เอกสารเน้ือหาสาระ 
สารสนเทศต่างๆ ในเวบ็ไซตห์รือท่ีเราเรียกวา่เป็นเอกสาร HTML ท่ีเคยยุง่ยากไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยท่ี
ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้น HTML เลยก็ได ้ภายในระบบจะมีส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีเป็น 
WYSIWYG editor (What You See is What You Get) เห็นอยา่งไรในขณะท่ีท า ก็จะไดผ้ลตามท่ี
เห็น ดว้ยเคร่ืองมือท่ีดูและเขา้ใจง่ายๆ คลา้ยกบัเคร่ืองมือหรือสัญลกัษณ์ในโปรแกรมพิมพง์านทัว่ๆ 
ไป หรือเหมือนกบัการส่งอีเมลทัว่ไป คือตั้งหวัขอ้ ใส่เน้ือหา ก็สามารถออนไลน์ได ้ระบบน้ีจึงท าให้
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจและสร้างเอกสารไดง่้าย โดยในปัจจุบนัน้ีไดมี้ผูใ้ห้บริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบ
ให้บริการฟรี และเสียค่าใชจ่้าย ในประเทศไทยมีผูใ้ห้บริการ Blog เช่น Bloggang, exteen, BlogKa    
เป็นตน้ ในต่างประเทศ เช่น Blogger, Wordpress, MySpace เป็นตน้ หรือบริษทัใหญ่ๆ ก็หนัมามี 
Blog เป็นของตวัเอง เช่น Google , Yahoo  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.3  ตวัอยา่งบล็อกของชุมชนเกษตรบา้นแพว้ 
ท่ีมา : (สอน Blog. http://sornblog2u.blogspot.com/2013/02/blog-post.html. 2557) 
 

2.4 เฟสบุ๊ค (Facebook) 
คือ เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (Social Networking Website) ท่ีเปิดให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการหน่ึง ส าหรับติดต่อแลกขอ้มูลข่าวสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงกบัผูใ้ช ้Facebook    
คนอ่ืนๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ  โพสต์คลิป
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วิดีโอ  เขียนบทความ แชทคุยกนั เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเพิ่มหรือลบการ
เช่ือมต่อผูใ้ชอ่ื้นๆ ได ้เฟสบุ๊คเปิดให้ใชง้านเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 ด าเนินงานและมีเจา้ของคือ 
บริษทั เฟซบุ๊ก (Facebook, Inc.) ก่อตั้งข้ึนโดย มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) นกัศึกษา
จากมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด ปัจจุบนัมีผูใ้ชม้ากกวา่ 1,000 ลา้นคนทัว่โลก 

นอกจากการใช้เฟสบุ๊คเพื่อความบนัเทิงและการแลกเปล่ียนเร่ืองราวส่วนตวัแลว้ เฟสบุ๊ค        
ยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางดา้นการตลาดและเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆไม่วา่      
จะเป็นการการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไปสู่สมาชิกท่ี Like Page นั้นๆ และยงัเป็น
ช่องทางท่ีจะท าให้ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการสามารถท่ีจะส่ือสารกลบัไปยงับริษทั เช่น การสอบถาม
ค าถามเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ การให้ค  าแนะน าบริษทั หรือแมก้ระทัง่การร้องเรียนในเร่ืองราว
ต่างๆ  จึงท าใหก้ารส่ือสารกบับริษทัท าไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
3.  การประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing 

Cloud Computing หรืออาจเรียกวา่ “การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” คือ แนวคิดการใชง้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบหน่ึงท่ีมีการน าทรัพยากรต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มา
แบ่งปัน        ในรูปแบบการใหบ้ริการ (Software as a Services : SaaS) ในระดบัการประมวลผลผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจ านวนมากๆ เพื่อการท างานท่ีซับซ้อน แต่
สามารถใชบ้ริการประมวลผลและแอพพลิเคชัน่ต่างๆ จากผูใ้ห้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆผา่นทางเวบ็เบราเซอร์ หรือแอพพลิเคชัน่แบบ Mobile และช าระค่าบริการตามอตัราการใชง้าน
ท่ีเกิดข้ึนจริง ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกเก็บไวบ้นเซิร์ฟเวอร์ในระยะไกลท่ีเรียกวา่คลาวด์ (Cloud) 
คลาวดจึ์งท าใหผู้ใ้ชง้านเสียค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษานอ้ยกวา่ สามารถจดัการโปรแกรมและขอ้มูล
ไดง่้ายข้ึน และติดตั้งใชง้านระบบไดร้วดเร็ว อีกทั้งผูใ้ชย้งัสามารถเลือกใชค้ลาวด์ในรูปแบบส่วนตวั
หรือสาธารณะ หรือผสมผสานทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่แบบไหนจะเหมาะกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

ตวัอย่างระบบคลาวด์ท่ีพบโดยทัว่ไป เช่น ระบบอีเมล์ฟรีต่างๆ ไม่วา่จะเป็น Google Mail 
(Gmail) หรือ Yahoo Mail หรือ Hotmail เป็นตน้ เม่ือก่อนผูใ้ชอ้าจตอ้งใชโ้ปรแกรม Outlook เพื่อรับ
อีเมล์ต่างๆ แต่ในปัจจุบนั ผูใ้ชเ้พียงแค่ Login ผา่นระบบ ก็สามารถเช็คอีเมล์ต่างๆ ได ้หรือในร้าน 
Internet Café ท่ีไม่มี Hard Disk ท่ีเคร่ืองลูกข่าย แต่จะท าการอพัโหลดเกมหรือโปรแกรมต่างๆ             
ไวบ้นคลาวด์ แล้วแชร์การใช้งานไปยงัเคร่ืองลูกข่ายทั้งหมดแทน เป็นการประหยดัการใช้งาน          
Harddisk และสามารถควบคุมการใชง้านโปรแกรมต่างๆ ไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2004
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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ในอนาคต Cloud Computing จะกลายเป็นเทคโนโลยท่ีีส าคญัและจะเขา้มามีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขนานใหญ่ นอกจากนั้น การใชง้าน 
Cloud Computing มีแนวโนม้กวา้งขวางมากข้ึน ดว้ยแรงผลกัดนัจากแนวโนม้ส าคญั 5 ประการท่ี
ไอบีเอม็ ไดเ้คยสรุปเอาไว ้ประกอบดว้ย 

1)  ประการแรก แนวโนม้ของเวบ็ท่ีกลายเป็นส่ือกลางส าหรับการติดต่อส่ือสารของคนทัว่
โลก โดยเฉพาะ Social Network มีการเปล่ียนแปลงทุกวนัโดยผูใ้ชห้ลายลา้นคนจากทัว่ทุกมุมโลก 
ท าใหปั้จจุบนัเร่ิมมีการน าเวบ็แอปพลิเคชัน่รูปแบบดงักล่าวมาประยุกตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 

2)  ประการท่ีสอง แนวโนม้ความตอ้งการประหยดัพลงังาน เน่ืองจากประโยชน์ของ Cloud 
Computing จะช่วยองค์กรลดการใช้พลงังาน หรือแมก้ระทัง่การน าพลงัประมวลผลส่วนเกินท่ี
เกิดข้ึน  ในระหวา่งการท างานในระบบคอมพิวเตอร์ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ไดอี้ก 

3)  ประการท่ีสาม ความตอ้งการสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร ถือเป็นการกระตุน้การ
น า Cloud Computing ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เน่ืองจาก Cloud Computing ให้พลงัการ
ประมวลผลท่ีเหนือกวา่ แต่ใชค้่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 

4)  ประการท่ีส่ี ความตอ้งการใช้งานไอทีท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน เห็นไดจ้ากผูใ้ห้บริการ
ทางด้านไอทีหลายรายในปัจจุบนัหันมาใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อน าเสนอบริการ
ทางดา้นซอฟตแ์วร์แบบ “จ่ายเท่าท่ีใช”้ 

5) ประการท่ีห้า การจดัระเบียบขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดย Cloud Computing 
บริหารจดัการและจดัเก็บขอ้มูลมากมายหลากหลายประเภทให้เป็นระบบ ซ่ึงช่วยให้การคน้หาและ
เขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้ ท าไดเ้ร็วและถูกตอ้งแม่นย  ากวา่เดิม 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่8.4  Cloud Computing Diagram 
ท่ีมา : (http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/itc/files/CAT_Cloud_computing_030556.pdf. 2557) 
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3.1  ประเภทของ Cloud Computing 
สามารถแบ่งประเภทของ Cloud Computing ออกเป็น 3  ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1) Private Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีจะประมวลผลและให้บริการบน Servers, 

ระบบเก็บขอ้มูล และ Network ท่ีเป็นของผูใ้ชบ้ริการเอง หรือเปิดให้ใชเ้ฉพาะผูใ้ชบ้ริการรายนั้นๆ     
โดยท่ีผูใ้ช้บริการเป็นผูค้วบคุมและจดัการระบบเอง ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะมีหน้าท่ีติดตั้ง, Setup และ 
Support เท่านั้น ใชเ้ป็นการภายในขององคก์ร 

2) Public Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีจะประมวลผลและให้บริการบน Cloud’s 
Servers, ระบบเก็บขอ้มูล และ Network ท่ีเป็นของผูใ้ห้บริการ ผูค้นทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชบ้ริการ
ต่างๆ ท่ีตอ้งการไดต้ามท่ีผูใ้หบ้ริการไดเ้ปิดใหใ้ชบ้ริการ 

3) Hybrid Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจาก       
ผูใ้ห้บริการหลายๆ แหล่งทั้ง Private Cloud และ Public Cloud โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางระบบท่ี
ใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่ (Enterprise) 

3.2  ประโยชน์ของ Cloud Computing 
1)  ลดค่าใชจ่้าย เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชบ้ริการ Cloud Computing กบัการตอ้งสร้าง

และบ ารุงรักษาระบบดว้ยตนเอง เน่ืองจากค่าบริการไดร้วมค่าใช้จ่ายตามท่ีใช้งานจริง เช่น ค่าจา้ง
พนกังาน ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าอพัเกรด และค่าเช่าคู่สาย   
เป็นตน้ 

2)  ไดเ้คร่ืองแม่ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีดี มีเครือข่ายความเร็วสูง 
3) มีความยดืหยุน่ในการเพิ่มหรือลดระบบตามความตอ้งการ 
4) มีผูเ้ช่ียวชาญดูแลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือ 24 ชัว่โมง ลดภาระดา้นการจา้ง

บุคคล 
5)  เขา้ถึงคลาวด์ไดห้ลากหลายช่องทาง จึงมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลและแอพพลิเคชัน่จะพร้อมใช้

งานไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา เพียงแค่สามารถออนไลน์เขา้ระบบอินเทอร์เน็ตไดก้็สามารถใชง้านคลาวด์
ไดท้นัที 

3.3  ข้อเสียของ Cloud Computing 
1) เน่ืองจากเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมาจากหลายท่ีหลายแห่ง อาจท าให้มีปัญหาในเร่ืองของ

ความต่อเน่ืองและความเร็วในการเขา้ถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ท่ี Local หรืออยู่
ภายในองคก์รของผูใ้ชเ้อง 

2) ยงัไม่มีการรับประกนัในการท างานอย่างต่อเน่ืองของระบบและความปลอดภยัของ
ขอ้มูล 
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3) ความไม่มีมาตรฐานของแพลทฟอร์ม ท าให้ลูกค้ามีข้อจ ากัดส าหรับตวัเลือกในการ
พฒันาหรือติดตั้งระบบ 

3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing 
3.4.1 Google Apps  
คือ ชุดแอปพลิเคชนัของ Google ท่ีรวบรวมบริการท่ีหลากหลายของ Google เช่น E-

mail, Google เอกสาร, Google ปฏิทิน และ Google Talk  เป็นตน้ เขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยจะท างานผ่าน Web Browser และเช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยี Cloud 
Computing เปรียบเสมือนการใช้บริการ Data Center จากผูใ้ห้บริการท่ีมีความปลอดภยัสูงและ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ Hardware, Software, ระบบรักษาความปลอดภยั, ระบบกรอง Spam 
Mail, ระบบส ารองขอ้มูล, ค่าไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, พื้นท่ีในการติดตั้ง ทั้งยงัช่วยลด
แรงงานเจ้าหน้าท่ี      ในการดูแลรักษา และ Upgrade ระบบในกรณีท่ีมี Software เวอร์ชั่นใหม่                
เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.5  หนา้เวบ็ไซต ์Google Apps 
 

3.4.2 Web Hosting 
คือ รูปแบบการให้บริการส าหรับผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตอย่างหน่ึง ซ่ึงผูใ้ช้งานนั้นมีความ

ตอ้งการท่ีจะฝากเวบ็ไซตข์องตนเองไวก้บัผูใ้ห้บริการ Server (HSP : Hosting Service Provider) 
เพื่อใหเ้วบ็ไซตข์องตนเองออนไลน์อยูบ่นโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม. 

ผูใ้ห้บริการจะจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล อีเมล์ ฯลฯ ไวใ้นเคร่ือง Server หรือท่ี
เรียกกนัวา่ Web Server ซ่ึง Web Server จะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีจะแสดงผลหนา้เวบ็ไซตใ์ห้กบัผู ้
ท่องอินเทอร์เน็ตทัว่ไปไดเ้ขา้ชมตลอดเวลา  
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ภาพที ่8.6  เวบ็ไซตข์อง Hostmonster ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการ Web Hosting 
ท่ีมา : (http://americanhostings.com/th/hostmonster/. 2557) 
 

3.4.3  Dropbox 
คือ บริการฝากไฟล ์ซิงกไ์ฟล ์แชร์ไฟล ์ท่ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถใชค้อมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

, Notebook หรือสมาร์ทโฟน เรียกใชไ้ฟล์งานของตนเองไดอ้ย่างง่ายดายไดทุ้กท่ีทุกเวลา ไม่ว่าจะ          
อยูแ่ห่งใด เหมือนจดัการไฟลใ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 การใชง้าน Dropbox ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการติดตั้งโปรแกรมของ Dropbox ก่อน และท าการ
เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็ท าการจดัเก็บไฟล์ต่างๆ ใน Folder ขอ้มูลก็จะถูกอพัโหลดไปเก็บ
ไวใ้น Server ของ Dropbox ซ่ึง Dropbox ท่ีเป็น Free Edition จะมีขอ้จ ากดัอยูท่ี่การให้พื้นท่ีเพียง 2 
GB หากองค์กรท่ีตอ้งการพื้นท่ีมากๆ  อาจตอ้งพิจารณาเลือกใช้ Dropbox Pro หรือ Dropbox for 
Business ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.7  ตวัอยา่งหนา้จอของ Dropbox Pro และ Dropbox for Business 
 

http://www.hostmonster.com/
http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2556-04-26-at-9-57-13-am.png
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ขอ้ดีของ Dropbox ไดแ้ก่ 
1) ผูใ้ชส้ามารถแชร์ Folder หรือไฟลข์อ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการใหก้บัผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ 
2) สามารถรองรับระบบปฏิบติัการไดห้ลากหลาย เช่น Windows, Mac, Linux 

,iPhone, iPad 
3) เม่ือผูใ้ช้ท  าการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น Folder ขอ้มูลก็จะถูกอพัโหลดข้ึนไปเก็บไวใ้น 

Server และหากไฟล์ดงักล่าวถูกแกไ้ขเพิ่มเติม Dropbox จะท าการ Update ให้กบัเคร่ืองอ่ืนๆ โดย
อตัโนมติั 

4) มีการส ารองขอ้มูลแบบอตัโนมติั เน่ืองจากการขอ้มูลนั้นถูกเก็บไวบ้น Server ท าให้
ผูใ้ชง้าน  ไม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองการสูญหายของไฟลอ์นัเน่ืองเกิดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช ารุด 

5) หากผูใ้ชต้อ้งการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอ่ืนท่ีไม่สะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 
Dropbox ผูใ้ชก้็สามารถเขา้ถึงไฟล์งานต่างๆ ผา่นเวบ็ไซต ์Dropbox โดยตรง ลกัษณะคลา้ยกบัการ        
ใชง้าน Hotmail, Gmail 

วิธีการสมคัร Dropbox (AOSOFT. http://aosoft.co.th/article/52/Drop-box-คืออะไร-มี
ประโยชน์อยา่งไรต่อลูกคา้-พร้อมวธีิสมคัร.html. 2557) 

1) เขา้สู่เวบ็ไซต ์ https://www.dropbox.com 
2) จะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพต่อไปน้ีข้ึนมา คลิกท่ี Sing in for Dropbox แลว้คลิกท่ี 

Sing in 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.8  หนา้จอแรกของ Dropbox 
 

3) ใส่ First name , Last name , Email , Password จากนั้น คลิกเคร่ืองหมายท่ีช่อง I 
agree to Dropbox Terms แลว้คลิกท่ีปุ่ม Create account 

 

https://www.dropbox.com/
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ภาพที ่8.9  หนา้จอใหป้้อน First name , Last name , Email และ Password 

 
4) จากนั้นเคร่ืองจะท าการโหลดโปรแกรมไปไวท่ี้เคร่ืองของผูใ้ช ้

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8.10  หนา้จอแจง้สถานะการ Download Dropbox 
 

 

5) เม่ือโหลดโปรแกรมมาแลว้ใหท้  าการติดตั้ง โดยคลิกท่ีปุ่ม Run 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.11  หนา้จอใหผู้ใ้ชย้นืยนัการติดตั้ง Dropbox 
 

6) เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Run แลว้ จะปรากฏหนา้ต่างต่อไปน้ีข้ึนมา ใหค้ลิกท่ี Install 
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ภาพที ่8.12  หนา้จอแจง้ใหผู้ใ้ชส้ั่งเร่ิมการติดตั้ง Dropbox 
 

7) โปรแกรมก็จะท าการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.13  Dialog Box แจง้สถานะการติดตั้งโปรแกรม 
8) จะปรากฏหนา้ต่างต่อไปน้ีข้ึนมา ให้คลิกเคร่ืองหมายท่ีหนา้ขอ้ความ I already have 

a Dropbox account จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.14  หนา้จอใหร้ะบุวา่ผูใ้ชเ้คยมี Dropbox account หรือไม่ 
 

9) จะปรากฏหน้าต่างต่อไปน้ีข้ึนมา ให้ใส่ EmailและPassword ท่ีเคยป้อนไวต้อน
สมคัร จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Next 
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ภาพที ่8.15  หนา้จอใหร้ะบุ EmailและPassword กรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่เคยมี Dropbox account 
 

10) ใหเ้ลือก 2GB จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.16  หนา้จอใหร้ะบุขนาดของพื้นท่ีท่ีตอ้งการใชง้าน 
 

11) เลือก Typical แลว้เลือก Install 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.17  หนา้จอใหเ้ลือกประเภทการติดตั้ง 
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12) เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Install จะปรากฏหนา้ต่างต่อไปน้ีข้ึนมา ให้คลิกปุ่ม Next (คลิก Next   
ทุกจอภาพ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.18  หนา้จอใหย้นืยนัขอ้มูลการติดตั้งโปรแกรม 



238 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.18  (ต่อ) 
 

13) คลิกท่ีปุ่ม Finish 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.19  หนา้จอแจง้การติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ 
 

14) Icon ของ Dropbox จะปรากฏบนหนา้จอ Desktop 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.20  Dropbox Icon บนหนา้จอ Desktop 
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3.4.4  Slideshare 
คือ เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการฝากไฟลป์ระเภทสไลดห์รือ Presentation ท่ีสร้างข้ึน  ท่ีช่ืนชอบ 

หรือท่ีสามารถท าประโยชน์ให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้มีการแบ่งปัน
แนวความคิดให้แก่กนั  เจา้ของสไลด์จะเป็นคนใส่ Tag ของสไลด์นั้นๆ ท าให้ผูอ่้านสามารถคน้หา
ไดโ้ดยง่าย หรือผูอ่้านสามารถใส่ Tag ในขณะท่ีเพิ่มหนา้ Favorites นั้นก็ได ้

ประเภทของไฟลท่ี์สามารถฝากไวบ้น Slideshare ไดแ้ก่ 
1) งานน าเสนอ : ในรูปแบบไฟล์ประเภท pdf, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, potx 

(Powerpoint) 
2) งานเอกสาร  : ในรูปแบบไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, rtf, xls (MSOffice); odt, ods 

(OpenOffice) 
3) Apple iWork Pages และวีดีโอ : ในรูปแบบไฟล์ประเภท mp4, m4v (ipod), wmv 

(Windows media video), mpeg ,avi (Windows) ,mov (Apple Quicktime) 
ขั้นตอนการสมคัรเป็นสมาชิกของ SlideShare.net 

(http://www.slideshare.net/mayomEdu/ slideshare-15707973. 2557) 
1) เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.slideshare.net  
2) คลิกท่ีปุ่ม Signup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่8.21  หนา้เวบ็ไซต ์SlideShare 
 

http://www.slideshare.net/imcinstitute
http://www.slideshare.net/imcinstitute
http://www.slideshare.net/
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3) กรอกรายละเอียดของ Username, Email Address, Password, Confirm Password         
ในส่วนของ Get a free SlideShare account 

 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.22  หนา้จอ Get a free SlideShare account 
 

4) กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ รหสัผา่น ยนืยนัรหสัผา่นเพื่อตรวจสอบวา่มี
การสมคัรจริงๆ  

5) เลือก  I accept the TOS & Privacy Policy  
6) คลิกท่ีปุ่ม SignUp เป็นอนัเสร็จส้ินการสมคัร  
เม่ือคลิกท่ีปุ่ม SignUp จะพบวา่ ระบบจะ login ให้อตัโนมติั หากบนจอภาพปรากฏ 

username ของผูใ้ช ้แสดงวา่การสมคัรสมบูรณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.23  หนา้จอแรกในส่วนของผูใ้ชง้าน  
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ขั้นตอนการ Upload ไฟล ์(http://www.slideshare.net/mayomEdu/ slideshare-
15707973. 2557) 

1) คลิกค าสั่ง Upload 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8.24  วธีิการ Upload ไฟล ์
 

2) เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ Upload 
3) คลิกค าสั่ง Open 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.25  แสดงสถานะการ Upload ไฟล ์
 

4) Presentation ท่ีเลือกไว ้จะถูกโหลดเขา้ไปท่ีระบบ รอจนกวา่ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์ 
5) หลงัจากนั้น ระบบจะให้กรอกรายละเอียดของ Slide เช่น Title, Tags, Category, 

Privacy, Description (จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได)้  
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6) คลิกปุ่ม Save changes เพื่อเผยแพร่และรอจนเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.26  หนา้จอป้อนรายละเอียดของ Slide 
 

เม่ือเลือกค าสั่ง My Upload ก็จะพบ File ท่ีเรา Upload ไว ้ซ่ึงจะระบุช่ือไฟล์, จ านวน
หนา้, และจ านวน Views ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่8.27  แสดงรายละเอียดไฟลท่ี์ Upload 
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ภาพที ่8.28  รายช่ือไฟลท่ี์ Upload 
 
4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
 การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นถา้ตอ้งการให้อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์มีอายุการใชง้าน       
ไดน้านและคงทนอยูเ่สมอนั้น  ก็ตอ้งมีวธีิการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ซ่ึงอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นมีวิธีการท่ีจะดูแลรักษาแตกต่างกนั
ออกไป ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การดูแลรักษาเมนบอร์ด 
เมนบอร์ด (Mainboard) ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลกัๆ ท่ีส าคญัหลายอย่างไดแ้ก่ 

ซีพียู (CPU) ไบออส (BIOS) ชิพเซ็ต (Chipset) แรม (RAM) รอม (ROM) สล๊อต (Slot) และ
แบตเตอร่ี (Battery) ถา้เกิดปัญหากบัเมนบอร์ดข้ึนมาแลว้ผูใ้ชห้รือช่างคงแกไ้ขค่อนขา้งล าบาก ส่วน
ใหญ่ทางร้านจะมีการเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ให้กบัผูซ้ื้อ จากนั้นก็ส่งเมนบอร์ดคืนบริษทัผูผ้ลิตเพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของเมนบอร์ดอีกทีหน่ึง ส าหรับอาการท่ีแจง้วา่ Board เสีย
หรือไม่นั้นอาจจะเกิดมาจากอุปกรณ์ท่ีพ่วงต่ออยูบ่นเมนบอร์ด เช่น แรม รอม ซีพียู หรือแบตเตอร่ี 
ซ่ึงเราสามารถสังเกตไดจ้ากจอภาพในขณะท่ีท าการบู๊ต (Boot) เคร่ือง ถา้อาการท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น
ปัญหามาจากแรมเสีย เราคงตอ้งเปล่ียนแรมใหม่ หรือปัญหาอาจเกิดจากแบตเตอร่ีท่ีอยูบ่นเมนบอร์ด
หมด เราสามารถเปล่ียนได ้เน่ืองจากแบตเตอร่ีในปัจจุบนัน้ีจะเปล่ียนไดง่้ายกวา่รุ่นเก่าและไม่ค่อยมี
ปัญหาร่ัวซึมของแบตเตอร่ีเหมือนรุ่นเก่า ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้มนบอร์ดเสีย 

 



244 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.29  ส่วนประกอบของเมนบอร์ด 
 

4.2  การดูแลรักษาการ์ดต่างๆ 
 การ์ด (Card) หมายถึง แผน่วงจรท่ีติดตั้งไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบางอยา่ง
ใหแ้ก่ตวัเคร่ือง เช่น แผน่วงจรกราฟิก (Graphic Card) เม่ือติดตั้งลงไปจะท าใหส้ามารถแสดงภาพได ้
ส่วนแผงวงจรหน่วยความจ าเม่ือติดตั้งเพิ่มเขา้ไปจะท าใหข้ยายหน่วยความจ าใหใ้หญ่ข้ึน เป็นตน้ 
 ส่วนค าว่า สล๊อต หมายถึง ช่องเสียบในคอมพิวเตอร์ท่ีเตรียมไวส้ าหรับจะให้เสียบ
แผ่นวงจร (Card) เพิ่มได้ถา้ตอ้งการ แผ่นวงจรดงักล่าวน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เช่น เพิ่มหน่วยความจ า เป็นตน้ 
 แผงวงจรท่ีเสียบอยู่ในสล๊อตบนเมนบอร์ดนั้น ถ้าใช้ไปนานๆ ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหา
ข้ึนมาได้เช่นเดียวกนั ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัแผงวงจรบ่อยๆ นั้นอาจเกิดจากขาของแผงวงจร
เหล่านั้นมีฝุ่ นเกาะ ท าให้การเดินของสัญญาณต่างๆ มีปัญหาและดูเหมือนว่าแผงวงจรเสีย ใช้งาน
ไม่ได้ วิธีการแก้ไข           ท่ีสามารถท าไดคื้อ ให้ถอดแผงวงจรออกจากสล๊อตแลว้น าเอายางลบ
ดินสอมาขดับริเวณขาของแผงวงจรให้สะอาด จากนั้นก็เสียบแผงวงจรลงในสล๊อตเหมือนเดิม แลว้
ให้เปิดเคร่ืองดูใหม่เพื่อทดสอบดูวา่อาการท่ีเคยมีหายไปหรือไม่  แต่ถา้อาการนั้นยงัมีอยูก่็แสดงว่า
ไม่ไดเ้กิดจากขาของแผงวงจรสกปรกหรือมีฝุ่ นจบั ซ่ึงก็ตอ้งส่งใหร้้านตรวจสอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8.30  การท าความสะอาดขาแผงวงจร 
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4.3  การบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสก์  
 ส่ิงส าคญัในการบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) คือ การป้องกนัในส่วนของตวัฮาร์ดดิสก ์
เน่ืองจากตวัฮาร์ดดิสกมี์ความเปราะบาง  ดงันั้น การหยิบจบัตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั อีก ทั้งควร
มีการส ารองขอ้มูลไวเ้พื่อป้องกนัฮาร์ดดิสกเ์สีย ส าหรับการบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสกน์ั้นมีดงัต่อไปน้ี 

1) พยายามอยา่เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทิ้งไวต้ลอดเวลา ถา้ไม่ใชง้านแลว้ควรจะปิดเคร่ือง 
2) ไม่ควรสูบบุหร่ีใกล้ๆ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3) ควรใชโ้ปรแกรมดิสก์แคช  เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์และช่วยลดความ       

สึกหรอของฮาร์ดดิสกใ์หน้อ้ยลง 
4) ควรมีระบบป้องกนัไฟฟ้าท่ีดี หรือควรมีตวัจ่ายไฟส ารองในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั 
5) ควรสังเกตดูอาการต่างๆ เช่น เสียงแหลมๆ ท่ีเกิดในการท างาน เน่ืองจากอาจเป็นเสียงท่ี    

เกิดจากความผดิปกติของฮาร์ดดิสกไ์ด ้
6) หลีกเล่ียงจากควนั หรือเขม่าควนัต่างๆ 
7) พยายามใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มีการสั่นสะเทือนนอ้ยท่ีสุด 
8) ควรใชฮ้าร์ดดิสก์ท่ีมีแม่เหล็กเคลือบแผ่นจานท่ีมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดระยะห่างระหวา่ง

หวัอ่านกบัแผน่จานให้นอ้ยลง และนอกจากนั้นยงัช่วยให้แผน่จานของฮาร์ดดิสก์นั้นสามารถบรรจุ
ขอ้มูลไดห้นาแน่นยิง่ข้ึน 

9) ควรส ารองขอ้มูลไวส้ม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัฮาร์ดดิสกเ์สีย 
10) ไม่ควรเปิดและปิดเคร่ืองในทนัทีทนัใด ควรทิ้งไวส้ักประมาณ 10 วินาที จึงเปิดข้ึนมา    

เพื่อช่วยยดือายกุารใชง้านของหวัอ่านฮาร์ดดิสก ์
11) อยา่ท าฮาร์ดดิสกต์ก เพราะอาจท าใหฮ้าร์ดดิสกเ์สียได ้
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่8.31  ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ 
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4.4  การบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพ์ (Printer) 
 เคร่ืองพิมพ์ท่ีนิยมใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่  
เคร่ืองพิมพแ์บบจุด (Dot Matrix Printer) เคร่ืองพิมพแ์บบพ่นหมึก (Inkjet Printer) และเคร่ืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  ซ่ึงเคร่ืองพิมพแ์ต่ละชนิดมีวธีิการดูแลรักษา ดงัน้ี 
 1)  เคร่ืองพิมพแ์บบจุด 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแสดงผลขอ้มูลชนิดหน่ึง โดยใช้เข็มตอกลงบนกระดาษเป็นจุดๆ       
เรียงเป็นตวัอกัษร หรือภาพในลกัษณะของตารางตามขนาดท่ีตอ้งการ ถา้เข็มห่างจะท าให้เส้นโคง้ ดู    
ไม่เรียบ การดูแลรักษามีดงัน้ี 
 1.1)  ควรมีการรักษาหัวพิมพ์  โดยไม่ควรวางของซ้อนทบับริเวณหวัพิมพ ์และการยืด
อายุริบบอนรวมทั้งหัวพิมพใ์ห้ใชง้านไดน้าน ซ่ึงสามารถ   ท าไดโ้ดยใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนหยอดใส่ริบ
บอนท่ีใชแ้ลว้วางทิ้งไวข้า้มคืน จะช่วยใหก้ารพิมพดี์ข้ึน 
 1.2)  ในขณะท่ีก าลงัพิมพง์านห้ามหมุนลูกบิดลูกกล้ิง เพราะปกติแลว้ลูกกล้ิงท่ีใชเ้ล่ือน
กระดาษจะมีการควบคุมการหมุนเพื่อบอกต าแหน่งหรือระยะของกระดาษ ถ้ามีการหมุนลูกบิด
ควบคุมลูกกล้ิงจะท าใหต้ าแหน่งท่ีพิมพผ์ดิพลาดและอาจท าใหเ้คร่ืองพิมพเ์สียได ้ดงันั้นจึงควรหมุน
ลูกกล้ิง ในขณะท่ีปิดเคร่ืองแลว้เท่านั้น 
 1.3)  ในกรณีท่ีใชก้ระดาษต่อเน่ือง ไม่ควรฉีกกระดาษในต าแหน่งท่ีไม่มีรอยปรุเพราะ     
รอยปรุของกระดาษเป็นต าแหน่งส้ินสุดของกระดาษ ถา้มีการฉีกกระดาษกลางแผน่ เม่ือพิมพง์าน     
แผน่ต่อไป ต าแหน่งการพิมพข์องหนา้จะผิดไป รอยปรุของกระดาษอาจมาอยูก่ลางเอกสารท่ีพิมพ ์      
จะท าใหก้ารพิมพไ์ม่ราบร่ืนเกิดการสะดุด อาจท าใหเ้ขม็หกัได ้
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่8.32  เคร่ืองพิมพแ์บบจุด 
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2)  เคร่ืองพิมพแ์บบหมึกพน่ (Ink Jet Printer) คือ เคร่ืองพิมพท่ี์ใชว้ธีิพน่น ้าหมึกลงไปบน
วตัถุงาน โดยหมึกจะถูกฉีดออกจากรูขนาดเล็กบนหวัพิมพ ์ซ่ึงหมึกท่ีใชจ้ะเป็นแม่สี 3 สี คือ แดง 
เหลือง และน ้าเงิน บางเคร่ืองจะใช ้2 กล่อง คือ น ้าหมึกสีด ากบัตวัแม่สี ส าหรับวธีิการดูแลรักษามี
ดงัน้ี 

2.1)  ดูแลหวัพิมพใ์ห้สะอาดอยูเ่สมอ ไม่ให้เกิดการอุดตนัของหวัพิมพ์ บ่อยคร้ังท่ีมีน ้ า
หมึกบางส่วนตกคา้งแล้วไหลไปจบักนัเป็นคราบท่ีบริเวณส่วนปลายของหัวพิมพ์แลว้ท าให้ตลบั
หมึก (Ink Cartridge ) ออกอาการแปลกๆ หรือสีเพี้ยน วิธีแกไ้ขอยา่งง่ายก็คือ น าตลบัหมึกออกมา
จากเคร่ืองพิมพแ์ลว้ค่อยๆ เช็ดท าความสะอาดบริเวณหวัพิมพด์ว้ย Cotton buds ห้ามใช้กระดาษ
ช าระและแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด จากนั้นน าตลบัหมึกใส่เข้าไปในช่องใส่ แล้วดึงออกมาซ ้ าๆ 
ประมาณ 3-4 คร้ังโดยตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการใส่ตลบัหมึกเขา้และดึงออกดว้ย เพื่อไม่ให้ช่อง
ใส่ตลบัหมึก และตวัตลบัหมึกเองหกัเสียหาย 

2.2)  หวัพิมพข์องเคร่ืองพิมพ ์เม่ือเกิดการอุดตนัจะท าให้งานพิมพท่ี์ไดเ้ป็นลายเส้นพาด
หน้ากระดาษหรือหมึกสีจางกว่าปกติ เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกพ่นหลายรุ่นจะมีโปรแกรมส าหรับ
ตรวจสอบการตนัของท่อฉีดน ้ าหมึกท่ีเรียกว่าโปรแกรม Nozzle Check มาให้อยูแ่ลว้ ขอ้ส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ อย่าปล่อยให้ตลับหมึกพิมพ์ท่ีเคยใช้งานแล้ว วางทิ้งไวเ้ฉยๆ นอกเคร่ืองพิมพ ์
เพราะ   ชัว่เวลานิดเดียวหมึกก็จะแห้งหมด ถา้จ าเป็นตอ้งน าตลบัหมึกออกมา ให้เก็บใส่ถุงพลาสติก
ท่ีปิดผนึกป้องกนัอากาศเขา้ 

2.3) หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นใกลเ้คร่ืองพิมพ ์เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ควรจะอยูห่่าง ๆ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชม้อเตอร์ มีผูใ้ชง้านเคร่ืองพิมพบ์างคนพยายามจะท าความสะอาดดว้ยการใชเ้คร่ือง   
ดูดฝุ่ นดูดเศษฝุ่ นออกมา ผลก็คือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเคร่ืองลดัวงจร เน่ืองจากไฟฟ้าสถิต
ปริมาณมากท่ีจะเกิดข้ึนรอบๆ บริเวณท่ีเคร่ืองดูดฝุ่ นท างานแลว้ไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บนแผงวงจรในเคร่ืองพิมพ ์วธีิท่ีดีท่ีสุดคือ ใชปื้นเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่ นละอองต่างๆ ใหห้ลุดไป 

2.4)  ควรปิด-เปิดเคร่ืองพิมพด์ว้ยสวติซ์ ดีกวา่ถอดปลัก๊ไฟ 
2.5)  ไม่ควรน าหมึกต่างยีห่อ้กนักบัเคร่ืองพิมพม์าเติม เน่ืองจากอาจท าให้หวัพิมพอุ์ดตนั

ไดเ้ร็วข้ึน นอกจากนั้น หากหมึกเติมท่ีน ามาใช้ไม่มีคุณภาพ อาจท าให้หัวพิมพช์ ารุดเสียหายได ้                
อีกดว้ย 

2.6)  ควรเปล่ียนน ้าหมึก เม่ือมีสัญญาณเตือนวา่หมึกหมด  
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ภาพที ่8.33  เคร่ืองพิมพแ์บบหมึกพน่ 
 

3)  เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
 มีหลกัการท างานเหมือนกบัเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์พฒันามาจากเคร่ืองพิมพ์     
แบบจุดและแบบฉีดหมึก สามารถพิมพไ์ดเ้ร็วกวา่แบบอ่ืน และความคมชดัของงานดีมาก จึงไดรั้บ
ความนิยมน ามาใช้งานในส านกังานทัว่ไป รวมทั้งสามารถพิมพสี์ไดด้ว้ย อยา่งไรก็ตามเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์    ยงัมีราคาสูงกวา่เคร่ืองพิมพแ์บบจุดและแบบฉีดหมึก หมึกพิมพข์องเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์จะ
เก็บในตลบั    ท่ีเรียกวา่ “โทนเนอร์” ภายในเป็นผงหมึกคลา้ยหมึกของเคร่ืองถ่ายเอกสาร เม่ือหมึก
หมด ถา้ไม่เปล่ียนตลบัใหม่สามารถเติมหมึกใหม่ได ้แต่คุณภาพจะไม่ดีเท่าของใหม่เคร่ืองพิมพแ์บบ
เลเซอร์มีวธีิป้องกนั  และบ ารุงรักษาดงัน้ี 

1) ห้องท่ีวางเคร่ืองพิมพ์ควรเป็นห้องท่ีมีการระบายความร้อนท่ีเพียงพอ  เน่ืองจาก
เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีจะผลิตความร้อนออกมาค่อนขา้งสูง 

2) ในกรณีท่ีหมึกหมด ไม่ควรใช้หมึกแบบเติมซ ้ า เพราะถา้เติมไม่ดีจะท าให้ผงหมึกจะ
กระจายไปทัว่ ท าใหส้กปรกและงานท่ีพิมพอ์อกมาจะเลอะเทอะได ้

3) ถา้มีการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองพิมพค์วรถอดคาร์ทริดจ์โทนเนอร์หรือตลบัใส่หมึกออกก่อน
เพื่อไม่ใหผ้งหมึกฟุ้งกระจายอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่8.34  เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
 
 



249 
 

4.5 การดูแลรักษาจอภาพ (Monitor) 
 จอภาพ (Monitor) ท่ีนิยมใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้นมีอยู่ไม่ก่ีชนิด ไม่วา่จะเป็นจอภาพชนิดใดก็
ตามย่อมตอ้งมีการบ ารุงรักษาท่ีเหมือนกนั เพื่อให้จอภาพมีอายุการใช้งานได้นาน การดูแลรักษา
จอภาพ     ให้ใช้งานไดน้านๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ยากและผูใ้ช้ควรท าเป็นอยา่งยิ่ง เช่น ควรปรับ
ปุ่มดา้นล่างของจอ เพื่อปรับแสงสวา่งของจอไม่ให้มีมากจนเกินไป นอกจากนั้นควรมีการป้องกนั
ฝุ่ นไปจบัจอภาพ เพราะเม่ือมีใชไ้ปนานๆ จอภาพจะมีฝุ่ นเกาะได ้ การป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยใช้
ผา้ชุบน ้าบิดใหแ้หง้เช็ดจอภาพใหส้ะอาด หรืออาจซ้ือน ้ายาหรือผา้เช็ดจอภาพโดยเฉพาะก็ได ้ไม่ควร
เปิดจอภาพทิ้งไว ้นานๆ โดยท่ีไม่มีการใชง้านใดๆ เพราะการเปิดจอภาพทิ้งไวน้านๆ เป็นประจ า จะ
ท าใหจ้อภาพเส่ือม   ลงได ้หรือถา้จ าเป็นตอ้งเปิดจอภาพทิ้งไว ้ก็ควรตั้งโปรแกรม Screen Saver เพื่อ
ช่วยรักษาจอภาพ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8.35  จอ CRT และจอ LCD 
 

4.6  การดูแลรักษาแป้นพมิพ์ (Keyboard) 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุด จึงท าให้เกิดการสึกหรอหรือช ารุดได้ง่าย ส่ิงท่ีผูใ้ช ้       
ควรระวงัในการใชแ้ป้นพิมพ์ คือ ระวงัน ้ าหรือเคร่ืองด่ืมหกลงบนแป้นพิมพ ์ถา้มีน ้ าหกลงไปให้ใช ้     
ผา้แห้งเช็ดแล้วปล่อยทิ้งไวจ้นกว่าจะแห้ง ส่วนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีพบได้บ่อย คือ ความสกปรกของ
หน้าสัมผสัหรือแป้นพิมพแ์ต่ละตวั เม่ือใช้แป้นพิมพไ์ปนานๆ แป้นบางตวัอาจจะเสียหรืออาจกด
กระแทกแรงไปจะท าใหแ้ป้นเสียไดง่้าย อาการน้ีตรวจสอบไดโ้ดยการแกะตวัแป้นพิมพอ์อกจะเห็น    
ตวั Switch ของแป้น ให้ทดลองกดดู ถา้แป้นดีดคืนตวัข้ึนมาแสดงวา่ยงัใช้งานไดห้รือถา้ติดขดัไม่
มาก   ใหท้  าความสะอาดโดยใชผ้า้แห้งเช็ดฝุ่ นออกก็สามารถใชง้านได ้แต่ถา้กดแลว้ไม่คืนตวัแสดง
วา่สปริงอาจเสีย ตอ้งใหช่้างเป็นผูซ่้อมต่อไป 
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ภาพที ่8.36  แป้นพิมพ ์(Keyboard) 
 

4.7  การดูแลรักษาตัวเคร่ือง 
 ส าหรับตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีส่ิงท่ีควรระวงั คือ พวกสัตวต์วัเลก็ๆ  เช่น หนู แมลงสาบ หรือมด 
ท่ีจะเขา้ไปอาศยัท ารัง หรือไปกดักินสายไฟต่างๆ ภายในตวัเคร่ือง เม่ือใชง้านไดร้ะยะหน่ึงควรจะเปิดฝา
เคร่ืองและท าความสะอาดภายในตวัเคร่ืองโดยการดูดฝุ่ นหรือใช้ลมเป่า นอกจากน้ีบริเวณพดัลมของ
เพาเวอร์ซัพพลาย    จะเป็นส่วนท่ีมีฝุ่ นมาก ในการท าความสะอาดควรใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นแบบใชก้บัรถยนต ์
ถา้เป็นเคร่ืองดูดฝุ่ น      ตามบา้น ควรระวงัความแรงของลม ซ่ึงอาจจะดูดสายไฟภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หลุดออกมาได ้

 
5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั 

เทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในงานต่างๆ 
เกือบทุกดา้น จะเห็นไดว้า่เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนขั้นตอนหรือกระบวนการในการท ากิจกรรม      
ในชีวิตประจ าวนั ลว้นมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงหรือทางออ้ม     
เกือบทั้งส้ิน  

5.1  การจองตั๋วเคร่ืองบินผ่านเวบ็ไซต์ 
การเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูค้นทัว่ไปหนัมาสนใจเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

ประหยดัเวลาในการเดินทางและมีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัการเดินทางโดยวิธีอ่ืน 
และในปัจจุบนั สายการบินต่างๆไดเ้ปิดใหบ้ริการจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นเวบ็ไซต ์ดงันั้น การท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนของการจองตัว๋จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้ม เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนั 

ขั้นตอนการจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นเวบ็ไซต ์
1) เข้าสู่เว็บไซต์ของของสายการบินท่ีต้องการจองตัว๋เคร่ืองบิน (ในท่ีน้ีขอยกตวัอย่าง           

สายการบิน nokair)  http://www.nokair.com/ 
 

http://www.nokair.com/
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ภาพที ่8.37  หนา้เวบ็ไซตข์อง nokair.com 
 

2) เลือกรูปแบบการเดินทาง 
2.1) Round Trip (เดินทางไปและกลบั)   
2.2) One Way (เฉพาะขาไป) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่8.38  หนา้จอใหเ้ลือกรูปแบบการเดินทาง 
 

2.3) เลือกสถานท่ีเดินทาง ตน้ทาง ,ปลายทาง,วนัท่ีเดินทาง,วนัท่ีเดินทางกลบั,จ านวน
คนเดินทาง 

2.4) คลิกปุ่ม SEARCH > 
3) เลือกวนัเวลาท่ีตอ้งการเดินทาง 
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ภาพที ่8.39  หนา้จอใหเ้ลือกวนัเวลาท่ีตอ้งการเดินทาง 
 

4) คลิกปุ่ม CONTINUE 
5) กรอกขอ้มูลผูโ้ดยสารและวธีิการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.40  หนา้จอใหป้้อนขอ้มูลผูโ้ดยสารและวธีิการช าระเงิน 
 

6) คลิกปุ่ม I agree with Term & Condition 
7) คลิก BOOK NOW 

วนัท่ี และ เวลาท่ี
ตอ้งการเดินทาง 

วนัท่ี และ เวลาท่ี
ตอ้งการเดินทางกลบั 

แสดงรายละเอียด
การเดินทางและ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
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5.2  การซ้ือบัตรชมภาพยนตร์ผ่านเวบ็ไซต์ 
การซ้ือบตัรชมภาพยนตร์หรืออาจเรียกสั้นๆ วา่ ซ้ือตัว๋หนงั นั้น มีทางเลือกให้ลูกคา้สามารถ

ใชบ้ริการไดห้ลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการไปซ้ือท่ีเคาน์เตอร์ขายตัว๋หนา้โรงภาพยนตร์ การซ้ือผา่น
เคร่ืองจ าหน่ายบตัร ผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ีร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเว่น และจุดบริการ
อ่ืนๆ เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการไปรอซ้ือตัว๋จากหน้าโรงภาพยนตร์ ทั้งน้ีการซ้ือชมภาพยนตร์
ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิจะใชไ้ดก้บัภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายวนัต่อวนัเท่านั้น โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะคิด
ค่าบริการเพิ่ม 10-15 บาท แต่ในปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้เปิด
ให้บริการจองตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านโทรศพัท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบ ผ่าน m.majorcineplex.com                  
และแอพพลิเคชั่น Major Movie บน iPhone, Blackberry, Andriod จองผ่าน
เวบ็ไซต ์ www.majorcineplex.com หรือ เฟซบุ๊ก facebook/majorgroup แลว้น ารหสัการจอง 6 หลกั
ไปแจง้ช าระค่าตัว๋ท่ีจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิทัว่ประเทศ แลว้น าสลิปใบเสร็จเขา้ชมภาพยนตร์ได้
ทนัที  

ขั้นตอนการซ้ือบตัรชมภาพยนตข์องโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
1) เขา้สู่เวบ็ไซต ์ http://www.majorcineplex.com/how-to-buy/ 
2) เลือกภาพยนตร์ท่ีตอ้งการรับชม โดยสามารถเลือกภาพยนตร์ไดม้ากกว่า 1 เร่ือง เพื่อ

เปรียบเทียบรอบฉาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.41  หนา้จอใหเ้ลือกภาพยนตร์ท่ีตอ้งการชม 
 

 

3) เลือกโรงภาพยนตร์ และสาขาท่ีตอ้งการชม โดยลูกคา้สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 โรง
ภาพยนตร์ เพื่อเปรียบเทียบรอบฉาย เช่น เลือกโรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ฯ        
รัชโยธิน 

http://www.facebook.com/MajorGroup
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/016.jpg?c07ce2
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ภาพที ่8.42  หนา้จอใหเ้ลือกโรงภาพยนตร์และสาขาท่ีตอ้งการชม 
 

4) คลิกเลือกดูรอบฉาย เพื่อแสดงรอบฉายของภาพยนตร์ท่ีลูกคา้เลือก 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.43  หนา้จอแสดงรอบฉายภาพยนตร์ 
 
 

5) คลิกเลือกรอบฉายท่ีท่านตอ้งการชมภาพยนตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.44  หนา้จอใหเ้ลือกรอบฉายภาพยนตร์ท่ีตอ้งการชม 
 

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/026.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/034.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/045.jpg?c07ce2
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6) ระบบจะสรุปรายละเอียดรอบฉายท่ีเลือก หากลูกค้าเป็นสมาชิก M-Generation 
สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อรับสิทธ์ิซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกได้ ส่วนกรณีท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิก ลูกคา้สามารถเขา้สู่ขั้นตอนต่อไปไดท้นัที 

7) เลือกประเภทและจ านวนท่ีนัง่ จากนั้นคลิก “เลือกท่ีนัง่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.45  หนา้จอใหเ้ลือกประเภทและจ านวนท่ีนัง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.46  หนา้จอใหเ้ลือกท่ีนัง่ 
 

8) เลือก “จองตัว๋” หรือ “ซ้ือตัว๋” (โดยสามารถจองไดเ้ฉพาะท่ีนัง่ท่ีมีอกัษร R เท่านั้น) 
9) กรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก M-Generation จะตอ้งกรอกอีเมล และเบอร์โทรศพัทท่ี์

ถูกตอ้ง เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/052.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/062.jpg?c07ce2
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การซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ผา่นบตัรเครดิต 
หลงัจากเลือกซ้ือตัว๋แลว้ ระบบจะน าเขา้สู่การช าระเงินผา่นบตัรเครดิต โดยลูกคา้มี

ระยะเวลา     ในการท ารายการ 5 นาที 
1) ใส่รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบับตัรเครดิต หลงัจากนั้นคลิก Submit 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8.47  หนา้จอใหใ้ส่รายละเอียดเก่ียวกบับตัรเครดิต 
 

2) ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบับตัรเครดิต และยอดการช าระเงิน หลกัจากนั้นคลิก 
Confirm 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.48  หนา้จอตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบับตัรเครดิต และยอดการช าระเงิน 
 

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/071.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/09.jpg?c07ce2
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3) ก า ร ท า ร า ย ก า ร บั ต ร เ ค ร ดิ ต ส ม บู ร ณ์  ห ลั ง จ า ก นั้ น ใ ห้ ค ลิ ก  ท่ี  Return 
Majorcineplex.com เพื่อรับ Code บตัรชมภาพยนตร์ท่ีเวบ็ไซตเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์ หรือรอประมาณ 
10 วนิาที ระบบจะกลบัไปยงัเวบ็ไซตเ์มเจอร์ซีนีเพล็กซ์โดยอตัโนมติั 

4) ระบบจะสรุปรายการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ออกรหสัช าระเงินให้ ลูกคา้สามารถน ารหสั
ช าระเงิน มารับบตัรชมภาพยนตร์ไดท่ี้ตูจ้  าหน่ายบตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั หรือเคาน์เตอร์วไีอพี 
 

 
 
 

 

 
ภาพที ่8.49  หนา้จอสรุปรายการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ 

 
การซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ผา่นบริการ mPAY 
1) หลงัจากระบุท่ีนัง่ท่ีตอ้งการแลว้ เลือกช าระเงินผา่น mPAY เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการช าระ

เงินต่อไป โดยจะมีระยะเวลาในการท ารายการ 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.50  หนา้จอการช าระเงินผา่น mPAY  
 

2) หลงัจากนั้นระบบจะเขา้สู่หน้า Log in การช าระเงินผ่าน mPAY ให้กรอก Username 
และ Password ท่ีสมคัรบริการmPAY ไว ้

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/018.jpg?c07ce2
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ภาพที ่8.51  หนา้จอ Log in การช าระเงินผา่น mPAY  
 

3) เลือกช่องทางการช าระเงิน 
4) ใส่รหสั OTPc(One Time Password) ท่ีลูกคา้ไดรั้บผา่นทางโทรศพัท ์และกดตกลง 

จากนั้นรอรับ SMS ยนืยนัการท ารายการ 

 

 
 

 

ภาพที ่8.52  หนา้จอป้อนรายละเอียดการท ารายการช าระเงินผา่น mPAY  
 

5) ระบบจะสรุปรายการซ้ือบัตรชมภาพยนตร์พร้อมแสดงรหัสช าระเงินให้ลูกค้า                        
ทางหน้าจอ และระบบจะส่ง SMS ยืนยนัการท ารายการผ่านบริการ mPAY และ SMS แจง้รหัส    
ช าระเงิน (pincode) เพื่อใหลู้กคา้ไปรับบตัรชมภาพยนตร์ไดท่ี้ตูจ้  าหน่ายบตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั 
หรือเคาน์เตอร์วไีอพี 

 

 
 

ภาพที ่8.53  หนา้จอสรุปรายการซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ 

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/027.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/035.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2
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5.3  การจองโรงแรมทีพ่กัผ่านเวบ็ไซต์  agoda.com 
 ขั้นตอนการจองโรงแรมท่ีพกัผา่นเวบ็ไซต ์

1) เขา้สู่เวบ็ไซต ์  www.agoda.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่8.54  หนา้เวบ็ไซต ์ agoda.com 

 

2) กรอกสถานท่ีท่ีตอ้งการหาท่ีพกั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่8.55  หนา้จอกรอกสถานท่ีท่ีตอ้งการหาท่ีพกั 

 
3) ระบุวนัท่ีตอ้งการเช็คอิน และ จ านวนวนัท่ีตอ้งการจอง 
4) คลิกปุ่ม คน้หา บนจอภาพจะแสดงรายละเอียดโรงแรมต่างๆ ใหเ้ลือก 
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ภาพที ่8.56  หนา้จอแสดงรายละเอียดโรงแรมต่างๆ ใหผู้ใ้ชเ้ลือก 
 

5) คลิกปุ่ม จองทนัที 
6) เลือกประเภทหอ้งพกัท่ีตอ้งการ จ านวนห้อง เสร็จแลว้คลิกปุ่ม จองเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.57  หนา้จอเลือกประเภทหอ้งพกัและระบุจ านวนหอ้ง 
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7) แสดงรายละเอียดการจอง และกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.58  หนา้จอแสดงรายละเอียดการจองและใหก้รอกขอ้มูลส่วนตวั 
 
8) คลิกปุ่มด าเนินการต่อ 
9) คลิกเขา้สู่ระบบ Agoda เพื่อยนืยนัการจอง 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.59  หนา้จอเขา้สู่ระบบ Agoda เพื่อยนืยนัการจอง 
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5.4  การส่ัง pizzacompany ผ่านเวบ็ไซต์ 
การสั่งซ้ือ pizzacompany จะประกอบดว้ยขั้นตอนการสั่ง 3  ขั้นตอน ประกอบดว้ย เลือก

อาหาร ยนืยนัการสั่งซ้ือ และระบุวธีิการช าระเงิน 
ขั้นตอนการเลือกอาหาร 
1) เขา้สู่เวบ็ไซต ์  https://www.pizza.co.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8.60  เวบ็ไซต ์ pizza company 
 

2) เลือกอาหารจากเมนูรายการท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้นกดปุ่ม +  หรือ คลิกท่ีรายการอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.61  หนา้จอเลือกอาหารจากเมนูรายการ 
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3) เม่ือเลือกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายการสินค้าและจ านวนเงินในช่อง                 
สั่งเลย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8.62  หนา้จอแสดงรายการสินคา้และจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ 
 
4) หากตอ้งการสั่งรายการอ่ืนๆ กลบัไปเลือกรายการสินคา้ในขอ้ท่ี 2 ต่อไป 
5) เม่ือสั่งซ้ือครบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Check out เสร็จส้ินการเลือกรายการอาหาร 

 ขั้นตอนการยนืยนัการสั่งซ้ือ 
หลงัจากเลือกรายการอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้และท าการคลิก Check out ก็จะเขา้สู่ส่วน

ของการยนืยนัการสั่งซ้ือ ซ่ึงผูส้ั่งซ้ือตอ้งเป็นสมาชิกก่อน หากยงัไม่เป็นสมาชิกตอ้งท าการสมคัร
สมาชิกก่อน โดยการคลิกท่ีปุ่ม สมคัรสมาชิก 

วธีิการยนืยนัการสั่งซ้ือ 
1) กรอก Email และรหสัผา่น เสร็จแลว้คลิกเขา้สู่ระบบ (กรณีท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกตอ้ง

สมคัรสมาชิกก่อน) 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่8.63  หนา้จอใหป้้อน Email และรหสัผา่น เพื่อยนืยนัการสั่งซ้ือ 
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2) เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ระบบการยืนยนัการสั่งซ้ือจะแสดงรายการอาหารท่ีสั่งซ้ือ 
และลูกคา้สามารถสั่งซ้ือรายการอาหารเพิ่มเติมไดอี้ก โดยการคลิกปุ่ม สั่งอาหารเพิ่ม 

3) ระบุประเภทการจดัส่ง, เวลาท่ีตอ้งการใหส่้ง, วธีิการช าระเงิน และขอ้มูลเพิ่มเติม 
4) คลิกปุ่มยนืยนัการสั่ง 

 
ภาพที ่8.64  หนา้จอใหเ้ลือกขอ้มูลการส่งสินคา้และยนืยนัการสั่งสินคา้ 
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นอกจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ยงั
ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นกัน ตัวอย่างงานท่ีมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 

1) การประยุกต์ใช้ในงานส านักงาน : ส านักงานต่างๆ ในปัจจุบนั ได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยใหก้ารท างานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ความถูกตอ้ง และสามารถท าส าเนาได้
เป็นจ านวนมาก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์
โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบหน่วยความจ า แสกนเนอร์ เป็นตน้ โดยน าอุปกรณ์เหล่าน้ี น าไป
ประยุกต์ใช้กบังานส านักงานหลายลกัษณะ เช่น งานจดัเตรียมเอกสาร งานกระจายเอกสาร งาน
จดัเก็บและคน้คืนเอกสาร ระบบการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง เป็นตน้ 

หลายๆ หน่วยงานไดมี้การจดัท าเวบ็ไซด์ของหน่วยงานของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์    ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล ดาวน์โหลดเอกสาร และประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
ของหน่วยงานได ้ 

นอกจากน้ี ยงัมีการผลิตซอฟตแ์วร์ส าหรับช่วยงานในส านกังานท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
Microsoft Office ท่ีสามารถท างานพื้นฐานต่างๆ เช่น  

- การประมวลผลค าโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Word   
- การค านวณดว้ยตารางค านวณอตัโนมติัโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
- การสร้างงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
- การจดัการฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 

2) การประยุกตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรม : การแข่งขนัทางดา้นการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม
จ าเป็นตอ้งหาวิธีการเพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดม้ากและมีตน้ทุนท่ีต ่าลง โรงงานอุตสาหกรรม      
หลายแห่งจึงไดน้ าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเขา้มาช่วยในดา้นการผลิต การสั่งซ้ือ การเงิน 
บุคลากร และงานด้านอ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีการใช้คอมพิวเตอร์
ออกแบบรถยนต ์การพน่สี การเช่ือมอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  รวมทั้งออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบของหุ่นยนต์เพื่อให้สามารถปฏิบติังานในโรงงานได ้ เป็นตน้ ท าให้  การผลิตสินคา้มี
ความแม่นย  าและรวดเร็วมากข้ึน ธุรกิจสามารถเพิ่มผลผลิตไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตแบบเดิม 

3) การประยุกต์ใช้ในงานการเงินและการพาณิชย ์: องคก์รต่างๆ ไดมี้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารงานและตน้ทุนการด าเนินงาน ตวัอยา่งเช่น สถาบนัการเงิน ได้
ใชเ้คร่ือง ATM ในการท าธุรกรรมการเงิน เพื่ออ านวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอนเงิน และ             
น าคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์มาช่วยในการท างานประจ าวนัของธนาคาร ดว้ยการ
เช่ือมโยงขอ้มูลของธนาคาร ต่างสาขา ต่างธนาคาร ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถเบิก ถอน โอนเงิน 
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ช าระเงินค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก หรือในธุรกิจการซ้ือขายสินคา้ ไดมี้การเปล่ียนรูปแบบการ
บริการ   เป็นแบบออนไลน์ เช่น การสั่งซ้ือสินคา้จากท่ีบา้นหรือท่ีท างานผา่นเวบ็ไซต ์การสอบถาม
ขอ้มูลแบบออนไลน์ทางระบบอินเตอร์เน็ตแทนการใชโ้ทรศพัทส์อบถาม การใชค้อมพิวเตอร์คน้หา
ขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ไว ้และ
ช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต เป็นตน้ 

4) การประยุกต์ใช้ในงานดา้นการส่ือสาร : จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมี
ความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดเคร่ืองมือส่ือสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน     ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซ่ึงเคร่ืองมือส่ือสารดงักล่าว
ไดมี้การพฒันาให้มีขนาดเล็กลงท าให้พกพาไดส้ะดวก แต่มีขีดความสามารถเพิ่มมากข้ึน สามารถ
รับส่งขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วสูง ซ่ึงการพฒันาการดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการก าเนิดอินเทอร์เน็ต
และบริการต่างๆ ท่ีมีให้บริการอยูบ่นเครือข่ายดงักล่าว เช่น การพูดคุยพร้อมทั้งเห็นหนา้ตาของผูท่ี้
ก าลงัติดต่อส่ือสารกนัได ้ผา่นทางโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ (Chat Online), การส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E-mail), การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างบุคคล หรือ    คณะบุคคลท่ีอยู่ต่างสถานท่ี และห่างไกลกันโดยใช้ส่ือทางด้าน
มลัติมีเดีย ท่ีให้ทั้งภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง เสียง และขอ้มูลตวัอกัษร ในการประชุมเวลาเดียวกนั 
และเป็นการส่ือสาร 2 ทาง จึงท าใหเ้สมือนวา่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัตามปกติ เป็นตน้ 

5) การประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นสาธารณสุข : ในปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดป้รับระบบ
การบริหารงาน และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานต่างๆ ดงัน้ี 

5.1) ดา้นการลงทะเบียนผูป่้วย ถูกน ามาใชใ้นระบบงานเวชระเบียน ระบบฐานขอ้มูลยา
และเวชภณัฑ์ ขอ้มูลการรักษาพยาบาล การคิดเงินค่ายา การจดัท าบญัชีต่างๆ การจดัท าสถิติผูป่้วย
และพิมพร์ายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

5.2) การสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลต่างๆ    เขา้ดว้ยกนั สามารถสร้างเครือข่ายขอ้มูลทางการแพทย ์แลกเปล่ียนขอ้มูลของ
ผูป่้วย 

5.3) ให้ค  าปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้
แพทยส์ามารถ   เห็นหน้าหรือท่าทางของผูป่้วยได้ ช่วยให้ส่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร หรือภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของแพทยไ์ด ้

5.4)  เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ไดผ้ลมากยิ่งข้ึน โดยสามารถใช้ส่ือ
ต่างๆ เช่นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป็นตน้ 
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5.5) การดูแลรักษาโรคระบาดในทอ้งถ่ิน เช่น เม่ือเกิดมีผูป่้วยไขห้วดันก แพทยแ์ละ
สาธารณสุขอ าเภอสามารถตรวจคน้ไดว้า่ผูป่้วยมาจากทอ้งถ่ินใด ต าบลอะไร มีอาชีพใด ในเขตนั้น         
มีประชากรก่ีคน เป็นชาย หญิง เด็กเท่าไหร่ เพื่อจะไดจ้ดัหาวคัซีนหรือหาวิธีการป้องกนัเพื่อไม่ให้
เกิดเป็นโรคระบาดได ้

6) การประยุกต์ใชใ้นงานดา้นการศึกษา :  ในปัจจุบนั เม่ือราคาของคอมพิวเตอร์ไดมี้ราคา
ถูก จึงมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายและกวา้งขวางมากข้ึน 
แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีส่วนใดของการศึกษาท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์เข้าไปเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน ท่ีเก่ียวกบัผูส้อนโดยตรง, ส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียน ซ่ึงเก่ียวกบัผูเ้รียนโดยตรง และส่วนท่ีเช่ือมระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อการ
ส่ือสารและการเขา้ใจท่ีตรงกนัในการถ่ายทอดความรู้และเน้ือหา เป็นตน้ ตวัอย่างงานท่ีนิยมน า
คอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 

6.1) งานทะเบียน เช่น งานรับมอบตวั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานท่ีนกัเรียนนกัศึกษา
น ามารายงานตัว จากนั้นก็จดัเก็บประวติัภูมิหลัง เช่น ภูมิล าเนา บิดามารดา ประวติัการศึกษา 
ทุนการศึกษา ไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลประวติั , การเลือกวิชาเรียน,  การลงทะเบียนเรียน ,                         
งานประมวลผลการเรียน ท าหนา้ท่ีน าผลการเรียนจากผูส้อนมาประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็
จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทราบ ,                           
งานตรวจสอบผูจ้บการศึกษา ท าหน้าท่ีตรวจสอบรายวิชา และผลการเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่
จบหลกัสูตร วา่ผา่นเกณฑ์การจบหรือไม่, การแนะแนวอาชีพ, การแนะแนวการศึกษาต่อ, งานส่ง
นักศึกษาฝึกงาน ท าหน้าท่ีหาข้อมูลจากสถานท่ีฝึกงาน ในแต่ละแห่งว่าสามารถรองรับจ านวน 
นกัศึกษาท่ีจะฝึกงานในรายวิชาต่างๆ ไดเ้ป็นจ านวนเท่าใด จากนั้นก็จดันกัศึกษาออกฝึกงานตาม
รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนท่ีสถานประกอบการตอ้งการ เป็นตน้ 

6.2) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นการ
น าเอาเน้ือหาค าอธิบายบทเรียนมาบรรจุไวใ้นคอมพิวเตอร์ แลว้น าบทเรียนนั้นมาแสดงแก่ผูเ้รียนใน
รูปของส่ือประสม (Multimedia) ผูเ้รียนสามารถอ่านค าอธิบายต่างๆ และสามารถโตต้อบกับ
บทเรียนได้ตลอดเวลา และยงัมีส่วนท่ีใช้ทดสอบความเข้าใจของผูเ้รียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บทเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาของบทเรียนนั้นๆ 
เหมาะกบัการใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
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6.3) การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็เป็นหลกั เป็นการจดัการเรียนท่ีมีสภาพการเรียนต่าง     
ไปจากรูปแบบเดิม  โดยจะอาศยัศกัยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
น าเอาส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ 
การสืบคน้ขอ้มูล และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีและทุกเวลา 

6.4) การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาทางไกลมีหลาย
แบบตั้งแต่  แบบง่ายๆ เช่น การเรียนการสอนผา่นส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ออกอากาศให้ผูเ้รียนศึกษาเอง 
ตามเวลาท่ีออกอากาศ ไปจนถึงใชร้ะบบแพร่ภาพการสอนผา่นดาวเทียม หรือการประยุกตใ์ชร้ะบบ
ประชุมทางไกล โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัไดท้นัที ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้แก่ จอโทรทศัน์หรือจอคอมพิวเตอร์ ล าโพง ไมโครโฟน กล้อง เพื่อสอบถามขอ้สงสัยหรือ
อธิบายค าสอนเพิ่มเติม ผูเ้รียนในห้องเรียนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเห็นภาพและเสียงของผูส้อน 
สามารถเห็นอากบักิริยา การเคล่ือนไหว และสีหนา้ของผูส้อนในขณะเรียน แต่คุณภาพของภาพและ
เสียงจะข้ึนอยูก่บัความเร็วของช่องทางการส่ือสารท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งสองฝ่ัง 

6.5) เครือข่ายการศึกษา เป็นการจดัท าเครือข่ายการศึกษาเพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนมี
โอกาสใช้เครือข่ายเพื่อแสวงหาความรู้ท่ีมีอยูม่ากมายในโลก และใชบ้ริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ทาง การศึกษา เช่น บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E-mail) การเผยแพร่และ
คน้หาขอ้มูลในระบบเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) 

6.6) การใชง้านในห้องสมุด มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน
โดยมีเครือข่ายต่างๆ ท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุนในการให้บริการห้องสมุด การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ    มาใช้ในห้องสมุดให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบริการยืม คืน การ
คน้หาหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์หรือการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการท าไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วมาก 
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6.  สรุป 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นทุกๆ 

ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการท าให้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมากมายทัว่โลก สามารถ
รับรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน แม้ว่าจะอยู่คนละสถานท่ีท่ีห่างไกลกันมาก 
สามารถติดต่อเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดท้ัว่โลก ลดตน้ทุน ลดเวลาในการเดินทาง มีความเร็วในการ
ส่งขอ้มูลสูง ส่งขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก มีความผดิพลาดในการส่งขอ้มูลนอ้ย  สามารถส่งขอ้มูลทั้ง
ท่ีเป็นขอ้ความ รูปภาพ  เสียง และวิดีโอ พร้อมๆ กนั ความสามารถดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากการ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ก่อให้เกิดชุมชนแบบใหม่ท่ี
เรียกว่า ไซเบอร์สเปช (Cyber Space) ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเช่ือมโยงและติดต่อส่ือสารกนัผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ลกัษณะการติดต่อส่ือสารมีทั้งลกัษณะของการส่ือสารแบบทางเดียว แบบสอง
ทาง และแบบท่ีสามารถโตต้อบซ่ึงกนัและกนั และท าให้เกิดบริการต่างๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทในการ
อ านวยความสะดวกในการใชชี้วติประจ าวนัมากข้ึน     ไม่วา่จะเป็นการบริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต การติดต่อส่ือสารดว้ย E-mail, การสนทนา  ดว้ยขอ้ความ (Chat), การสร้างบล็อก, 
Cloud Computing, การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านเวบ็ไซต์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานดา้นต่างๆ  ซ่ึงทั้งหมดไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคมอยา่งมากมาย เกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ต่อศีลธรรมและจริยธรรม ผลกระทบต่อกฎหมาย เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่บน เครือข่ายเกิดการ
พนนัแบบใหม่ เป็นตน้ ดงันั้นผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงผลดีผลเสีย และ
ควรท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและ
ประเทศชาติโดยรวม 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ใหน้กัศึกษาสืบคน้หาขอ้มูล “สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย” โดยใชเ้คร่ืองมือใน

การสืบคน้ขอ้มูล (Search Engine)  
2. ใหน้กัศึกษาสมคัรอีเมลแ์ลว้ท าการศึกษาการใชง้านอีเมล์ต่างๆ แลว้ท าการส่งขอ้มูลท่ีหา

ไดจ้ากขอ้ท่ี 1 มาให้อาจารยผ์ูส้อน โดยให้อาจารยผ์ูส้อนท าการแจง้อีเมล์ของอาจารยใ์ห้นกัศึกษา
ทราบ 

3.  ให้นักศึกษาใช้ส่ือในการน าเสนอข้อมูล “สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงราย” ท่ี
สืบคน้ไดจ้ากขอ้ท่ี 1 

4. ให้นกัศึกษาท าการสร้าง Blog เก่ียวกบั “สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย” ท่ีหา
ขอ้มูลไดจ้ากขอ้ท่ี 1 
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