
บทที่ 1: เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องตน หนา 1 

บทที่ 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน  

(Introduction to Information Technology) 

1.1 บทนํา 
 ในสภาพปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศความกาวหนาพัฒนาอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดสรางการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ต้ังแตระบบสังคม องคการธุรกิจ และบุคคล
ทุกสาขาอาชีพ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุนใหเกิดการปรับรูปแบบ ความสัมพันธภายในสังคม การ 
แขงขัน และความรวมมือทางธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลใหแตกตางจากอดีต ดังน้ัน
บุคคลทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมสารสนเทศ และเช่ือมโยง ปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารกันดวย
เครือขายสังคมออนไลน สมาชิกของสังคม จําเปนตองมีความรู ทักษะ และความเขาใจถึงศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสามารถ ดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
 
 
1.2 ความหมายและพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

18กอนที่จะกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนตองทราบถึงความหมายของ คํา
สองคําคือ สารสนเทศ (Information) และขอมูล (Data) ซึ่งมีความสัมพันธกัน กลาวคือ  

18ขอมูล (Data) หมายถึง เหตุการณขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบตางๆ 
หรือขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นที่ เก่ียวของกับการปฏิบัติการ เชน ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ เสียง และ 
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน แตขอมูลเหลาน้ียังไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดทันที  

18สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธอันเกิดจากการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 
ผานการประมวลผล วิเคราะห สรุปจนสามารถนําไปใชประโยชนได 

18ในความสัมพันธระหวางขอมูลและสารสนเทศน้ัน สารสนเทศเกิดจากการนําขอมูลมา 
ประมวลผล และจะไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนหรือเผยแพร ดังน้ัน  
18ความสัมพันธระหวางขอมูล และสารสนเทศจึงมีความสัมพันธดังแผนภาพ  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

ขอมูล ประมวลผล สารสนเทศ  
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1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18เทคโนโลยีสารสนเทศมีกําเนิดจากคําสองคําคือ เทคโนโลยี และคําวา สารสนเทศซึ่ง ทราบ

ความหมายแลวขางตน สวนคําวา "เทคโนโลยี" หมายถึง ประดิษฐกรรม (Innovate) ที่มี ความสัมพันธ
กับการผลิต การประมวลผล และการจําแนกแจกจายสารสนเทศไปยังผูใช ตัวอยาง เทคโนโลยี
สารสนเทศไดแก โทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนตน เมื่อรวมกันระหวาง เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ ก็กลายเปน 

 

1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
18คําวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกสั้นๆ วา IT มาจากคําวา Information  Technology  

ตอมามีคําวา ICT เริ่มนํามาใชโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาอังกฤษ เน่ืองจากเห็นวาการ ใช
คําวา IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดความชัดเจน ควรเพ่ิมคําวา Communication เขาไป ดวย 
ตอจากน้ันมาทางองคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จึงเริ่มใช
ตาม และแพรหลายไปทั่วโลก แตความหมายของคําวา ICT และ IT ไมมีความแตกตางกันแตประการใด 
จึง กลาววา "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เปนคาที่ใชทดแทน กัน
ได ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีสองสาขาหลักที่ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สื่อสาร
โทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพ่ือใชในกระบวนการสรางสรรค จัดหา จัดเก็บ คนคืน จัดการ 
ถายทอดและเผยแพรขอมูลในรูปดิจิทัล (Digital Data) ไมวาจะเปนเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอความ
หรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความ รวดเร็วใหทันตอ
การนําไปใชประโยชน  

2. พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีตไดแบงแยกกันอยางชัดเจน ทั้งในดานการ

ประมวลผล คือ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนามาเปน เวลานาน
และมีความกาวหนาอยางรวดเร็วต้ังแตยุคอนาลอกมาสูยุคดิจิทัลในปจจุบัน จนมาถึง เทคโนโลยีทั้งสอง
แกนหลักที่รวมตัวกันจนแยกไมออก กลายเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนทั้ง คอมพิวเตอรและการ
สื่อสารดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  

2.1 พัฒนาการทางคอมพิวเตอร สามารถแบงวิวัฒนาการโดยยึดการประมวลผลเปน หลัก
ได 7 ชวงดังน้ี  

18ชวงที่ 1 ป ค.ศ. 1681 - 1842 ในยุคน้ีไดมีการประดิษฐเครื่องคํานวณทางกลโดย 
ปาสคาล (Pascal) เครื่องคํานวณที่เรียก สไลด รูล (Slide Rule) โดยเอ็ดมันด กันเทอร (Edmund 
Gunter) และเครื่องคํานวณทางกลอัตโนมัติ  

18ชวงที่ 2 ป ค.ศ. 1843 - 1962 ในยุคน้ีเกิดนักโปรแกรมเมอรคนแรกของโลกคือ 
Adapt Lovelaceมีการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการประมวลผลขอมูลเรียกวา Punch Card มีการ 
ประดิษฐคิดคน เครื่องมือ อัตโนมั ติที่ ใช งานรวมกับ  Punch Card คือ Hollerith's Automatic 
นักวิทยาศาสตรทั้งหลายตางคิดคนทฤษฎีตางๆ เพ่ือประดิษฐเครื่องคํานวณที่เรียกวา คอมพิวเตอรจน
สามารถประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกไดคือ Mark I และพัฒนาเปนเครื่อง ENIAC 
และ UNIVAC ตามลําดับ  

18ชวงที่ 3 ป ค.ศ. 1963-1969 มีการคิดคนภาษา BASIC สําหรับการเขียนโปรแกรม 
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เพ่ือใชแทนภาษาเครื่องที่เขาใจยากและตองใชผูเช่ียวชาญ ตอมาบริษัท IBM ประดิษฐและพัฒนา 
เครื่องคอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็กลงเปนเครื่องคอมพิวเตอร IBM 3.0 มีการประดิษฐเครื่องคิดเลขที่มี 
ขนาดเล็กแบบมือถือ และในยุคน้ีเกิดเครือขาย Arpanetซึ่งถือวาเปนเครือขายแรกของโลกเปนตนแบบ
ของเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน  

18ชวงที่ 4 ป ค.ศ. 1970 – 1980 ไดนําไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) เปน 
หนวยควบคุมและประมวลผล โดยพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับการใชฟล็อปปดิสก (floppy disk) สําหรับ 
การบันทึกขอมูล เกิดเครื่องคํานวณแบบพกพา ไดพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแบบไมโครคอมพิวเตอร คือ
รุน MITs Altair 8800 และเครื่องคอมพิวเตอรรุน Apple II ซึ่งถือวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
โดยใชภาษาแอสแซมบลี (Assembly) และยุคน้ีเริ่มใชฟล็อปปดิสกขนาด 5 น้ิวครึ่ง สําหรับบันทึก 
ขอมูล  

18ชวงที่ 5 ป ค.ศ. 1981 - 1992 บริษัท IBM ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ
เกิดเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Portable computer นอกจากน้ีบริษัท  Apple ก็ไดผลิตเครื่อง 
Macintosh เปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในลักษณะ desktop publishingและเริ่มมีการใชงาน 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  

18ชวงที่ 6 ป ค.ศ. 1993 - 2000 เกิดเครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงบน desktop ใน
ลักษณะมัลติมีเดีย เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลใชสัญญาณดิจิทัล และบริษัท Apple ก็ไดผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบไรสาย การเช่ือมตอขอมูลไดใช portable ขนาดเล็กสามารถเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตแบบไรสายได มีการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้นและเกิดโฮมวิดีโอคอมพิวเตอร  

18ช วงที่  7  ป ค .ศ . 2001 - อนาคต เริ่ ม นํ าระบบการประ ชุมทางไกล  (Tele 
Conference) มาใชงานทางดานธุรกิจ ในอนาคตคาดวารอยละ 20 ของประชากรโลกจะทํางานที่บาน
และใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนหลักในการดําเนินงาน ระบบการทํางานทุกอยางเปนแบบ
ออนไลนแมแตการเลือกผูนําประเทศก็สามารถเลือกที่บานได การปฏิสัมพันธกันของผูใชคอมพิวเตอร
เปนเครือขายสังคมออนไลน (Online Social network) เพ่ือการตอบสนองบนโลกออนไลนของผูใชแต
ละคนโดยพบปะแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณหรือความสนใจรวมกัน รวมถึง สามารถ
ชวยกันสรางเน้ือหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละบุคคล  

2.2 พัฒนาการดานเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม สามารถแบงวิวัฒนาการดานการ สื่อสาร
ขอมูล และเผยแพรสารสนเทศได 7 ชวงดังน้ี  

18ชวงที่ 1 ป ค.ศ. 1562 – 1834 พัฒนาการดานการสื่อสารเริ่มตนที่ประเทศอิตาลีซึ่ง 
เริ่มมีการทําหนังสือพิมพรายเดือน ตอมาเกิดแม็กกาซีนฉบับแรกขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ยุคน้ีมี 
เครื่องพิมพเครื่องแรกเกิดขึ้นที่อเมริกาเหนือ และเริ่มการพิมพภาพกราฟกโดยใชเครื่องเมทัลเพลท  

18ชวงที่ 2 ป ค.ศ. 1835 - 1875 เริ่มการสื่อสารระยะไกลโดยใชระบบดิจิทัลคือระบบ
โทรเลข เปนการสื่อสารดวยขอความ มีระบบการพิมพความเร็วสูง และมีการพัฒนาสายเคเบิล เพ่ือการ
สื่อสาระยะไกลดวยระบบโทรเลข  

18ชวงที่ 3 ป ค.ศ. 1876 - 1911 เกิดระบบโทรศัพทซึ่งเปนการสื่อสารดวยเสียงมีการ
พัฒนาระบบคลื่นวิทยุ และป ค.ศ. 1894 เอดิสันไดคิดคนภาพยนตร สวนป ค.ศ. 1895 มารโคนี 
(Marconi) ไดพัฒนาวิทยุในสวนของภาพยนตรก็พัฒนาขึ้นเปนภาพเคลื่อนไหวได  
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18ชวงที่ 4 ป ค.ศ. 1912 - 1949 ภาพยนตรที่เปนภาพเคลื่อนไหวไดพัฒนาขึ้นเปน 
รูปแบบธุรกิจกลายเปนโรงภาพยนตรขนาดใหญ เกิด Hollywood ในยุค ค.ศ. 1928 เกิดโทรทัศน 
ภาพยนตรที่มีเสียงพูด เกิดธุรกิจดานความบันเทิงสื่อสารมวลชนในจอทีวี และในป ค.ศ. 1946 โทรทัศน
ไดพัฒนาเปนโทรทัศนสี ตอมาป ค.ศ. 1947 เริ่มมีตัวตานทาน (Transistor) เพ่ือพัฒนามวน เทปที่
บันทึกขอมูลได  

18ชวงที่  5  ป ค.ศ. 1950 - 1984 ยุคน้ีไดพัฒนาเคเบิลทีวี และเกิดดาวเทียมขึ้น 
ประมาณป ค.ศ. 1957 ระบบโทรศัพทไดมีการพัฒนาเปนระบบกดปุม เมื่อป ค.ศ. 1970 ในสวนของ 
ภาพยนตรไดพัฒนาเปนภาพยนตร 3 มิติ และ โทรทัศน 3 มิติ จนกระทั่งป ค.ศ. 1892 มีการพัฒนา 
ดานดาวเทียมเพ่ือการสือ่สารมากขึ้น  

18ชวงที่ 6 ป ค.ศ. 1985 – 1999 ยุคน้ีโทรศัพทไดพัฒนาจากระบบกดปุมตัวเลขเปน 
โทรศัพทเคลื่อนที่มีการพัฒนาซีดีเกมส มาตรฐาน HDTV ป ค.ศ. 1996 เกิดเครือขาย TV สามารถดู 
โทรทัศนไดทางอินเทอรเน็ตการเก็บวีดิทัศนเปลี่ยนจากเทปเปนวิดีโอซีดี ความบันเทิงตางๆ อาทิ ดู หนัง 
ฟงเพลง ช็อปปง ทําไดโดยผานเครือขายสื่อสารตางๆ เชน โทรทัศน โทรศัพท และคอมพิวเตอร  
18เปนตน 

18ชวงที่ 7 ป ค.ศ. 2000 - ปจจุบัน การบริการตางๆ เปนแบบดิจิทัล โดยใชโทรศัพท
การสื่อสารมวลชนผานโทรทัศนจะหมดไป การสื่อสารมวลชนผานโทรศัพทจะเขามาแทนที่ โดยการ
สื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optics) แบบเต็มรูปแบบมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
แบบสังคมออนไลนผานโทรศัพทมือถือ  

18กลาวไดวาพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาใหกาวหนาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูใชใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดทุกหน ทุกแหง และมีรูปแบบการใหบริการที่รองรับ 
ปจเจกบุคคลมากย่ิงขึ้นและเขาไปเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันอยางไมตัว  

 

1.4 องคประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
18เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 องคประกอบ คือ เทคโนโลยีเพ่ือ

การประมวลผลคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพรคือเทคโนโลยีสื่อสารและ
โทรคมนาคม มีรายละเอียดดังน้ี  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
18เน่ืองจากความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการสารสนเทศที่หลากหลายทําให

มีการจัดการและการประมวลผลขอมูลดวยมือไมสะดวก ลาชา และอาจผิดพลาด ปจจุบันจึงตองจัดเก็บ
และประมวลผลขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนใน การ
จัดการขอมูล เพ่ือใหการทํางานถูกตองและรวดเร็ว 

18คอมพิวเตอรประกอบดวยเทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรดังน้ี  
1.1 ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวย 5 สวนหลัก 

1.1.1 หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอร 
เขาสูหนวยความจําแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เชน คียบอรด 
เมาส เครื่องอานพิกัด (Digitizer) แผนสัมผัส (Touch Pad) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกา 
แสง (Light Pen) เครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก (Magnetic Strip Reader) และเครื่องอานรหัสแทง 
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(Barcode Reader) เปนตน  
1.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (Central l Processing Unit: CPU) ทําหนาที่ในการ 

ประมวลผลตามคําสั่ งของโปรแกรมที่ เก็บอยูในหนวยความจําหลัก หนวยประมวลผลกลาง 
ประกอบดวยวงจรไฟฟาที่เรียกวา ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) หนวยวัดความเร็วในการ 
ทํางานของหนวยประมวลผลกลางมีหนวยวัดเปน MHz แตในปจจุบันมีการพัฒนาถึงระดับ GHz คือ 
พันลานคําสั่งตอ 1 วินาที หนวยประมวลผลกลางประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หนวยควบคุม 
(Control Unit) และหนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: LU)  

1.1.3 หนวยความจํา (Memory Unit) เปนสวนที่ทําหนาที่เก็บขอมูลหรือคําสั่งที่ รับ
จากหนวยรับขอมูล เพ่ือเตรียมสงใหหนวยประมวลผลกลางประมวลผลตามโปรแกรมคําสั่งและ เก็บ
ผลลัพธที่ ไดจากการประมวลผล เพ่ือสงตอใหกับหนวยแสดงผล หรือเรียกใชขอมูลภายหลังได 
หนวยความจํามี 2 สวนหลักคือ หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) เปนหนวยความจําที่เก็บ 
ขอมูล และโปรแกรมคําสั่ง ที่อยูระหวางการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรเชน ROM และ 
หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory) มีหนาที่ในเก็บขอมูลและโปรแกรมคําสั่งอยางถาวร เพ่ือ
การใชงานในอนาคต เชน รีมูฟไดรฟ (Remove Drive) และฮารดดิสก เปนตน  

1.1.4 หนวยติดตอสื่อสาร (Communication Unit) เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมโยง 
คอมพิวเตอรใหสามารถสื่อสารถึงกันได เชน โมเด็ม (modem) และแลนการด (LAN Card) เปนตน  

1.1.5 หน วยแสดงผล (Output Unit) ทํ าหน าที่ ส งออกขอมู ลที่ ได จากการ 
ประมวลผลแลว เชน จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องฉายภาพ (Projector) และลําโพง 
(Speaker) เปนตน  

1.2 ซอฟตแวร (Software) เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนมากในการควบคุมการ  
18ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1.2.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software) มีหนาที่ควบคุมอุปกรณ ภายใน ระบบ
คอมพิวเตอร และเปนตัวกลางระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร ซอฟตแวรระบบ  
18แบงเปน 3 ชนิดใหญ คือ  

1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System Program) ใชควบคุมการ

ทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกัน เชน 

UNIX, Linux, Microsoft Windows, Windows Mobile, IOS, Android เปนตน 
2. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ใชชวยอํานวยความสะดวก

แกผูใชเครื่องคอมพิวเตอรในระหวางการประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชน โปรแกรมเอดิเตอร (Editor) Norton'sเปนตน  

3. โปรแกรมแปลภาษา (Translation Program) ใชในการแปลความหมาย
ของคําสั่งที่เปนภาษาคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจและทํางานตามที่ผูใช
ตองการ  

1.2.2 ซอฟตแวรประยุกต (Application software) เปนโปรแกรมที่เขยีนขึ้น เพ่ือ
ทํางานเฉพาะดานตามความตองการ ซึ่งซอฟตแวรประยุกตน้ีสามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ  
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1. ซอฟตแวรประยุกตเพ่ืองานทั่วไป เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพ่ือใชงาน 

ทั่วไป ไมเจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอยาง เชน Word Processing, Sprat sheet, Database 

Management และ Presentationเปนตน  
2. ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพ่ือใชในธุรกิจ เฉพาะ 

ตามแตวัตถุประสงคของการนําไปใชซึ่งเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร  
18แนวโนมของคอมพิวเตอรที่จะไดรับความนิยมเปนอยางสูงเพ่ือการทํางานคือ อัลตราบุก 

(Ultra Book) สวนแท็บเล็ต (Tablet) ก็เปนที่นิยมนํามาใชเพ่ือความบันเทิงสําหรับซูเปอรสมารทโฟน 
(Super Smartphone) เชน ไอโฟน 5 เอส (iPhone 5s) จะมีฟเจอรใหมเพ่ือทําใหการ สั่งงานทําได
ดวยเสียง หากเปนคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชในองคกร แนวโนมจะเปน คลาวด คอมพิวต้ิง (Cloud 
Computing) เพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ สนองโซเชียลบิสซิเนส (Social Business) ชวยเพ่ิม
ประสิทธิผลมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและการปูองกันขอมูลขนาดใหญที่เรียกวา บ๊ิก ดาตา (Big Data) 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือรักษาความตอเน่ืองในการดําเนินงานและกูคืนระบบ  

18สวนแนวโนมซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ระบบปฏิบัติการแอน 
ดรอยด (Android) เน่ืองจากผูผลิตมือถือและแท็บเล็ตนําไปใชสั่งเพ่ือการทํางานคือ อัลตราบุค, IOS, 
เปนระบบปฏิบัติการในผลิตภัณฑ แอนดรอยดจึงครองสวนแบงการตลาดมากกวา 50% ขณะที่ไอโอ
เอส (IOS) ของคาย Apple มสีวนแบงทางการตลาด 25%  

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
18การสื่อสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและประมวลผล ตลอดจนการใช ขอมูล

หรือสารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ใน การ
สื่อสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และผูใชที่อยูหางกันใหสามารถ  
18สื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ทันเหตุการณ และมีประสทิธิภาพ  

18จากวิวัฒนาการดานการสื่อสารขอมูลนับต้ังแตป ค.ศ. 1562 ที่เริ่มตนการสื่อสารดวยสื่อ 
สิ่งพิมพ แลวพัฒนามาเปนการสื่อสารระยะไกลดวยระบบดิจิทัล เกิดระบบโทรเลข ระบบโทรศัพท 
ระบบคลื่นวิทยุ ตลอดจนโทรศัพทที่ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในการกระจายขาวสารไปยังทองถิ่นทุร 
กันดาน จวบจนระบบโทรศัพทก็ไดถูกพัฒนาใหสามารถติดตอกันไดแบบไรสาย คอมพิวเตอรก็ไดเขา มา
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตและการทํางานของมนุษยในปจจุบัน คอมพิวเตอรสามารถ เช่ือมตอ
กันไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ผูคนแตละซีกโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดแบบไรพรมแดน
จึงเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization)  

18การเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ตทําใหเกิด เวิลด ไวด เว็บ (www) ซึ่งพัฒนาการของเว็บ 
ระหวาง ค.ศ. 1990 - 2000 กลาวไดวาเปนชวงของเว็บ 1.0 (web 1.0) ซึ่งเปนการเช่ือมตอขอมูล 
ดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดอยางไมมีขีดจํากัด กอเกิดคลังความรูมหาศาลที่เผยแพรไดทั่วโลก บริการใน 
เว็บ 1.0 เชน การรับสงอีเมล สนทนากับเพ่ือนโดยใชแชตรูม (Chat room) หรือโปรแกรมไออารซี 
(Internet Relay Chat: IRC) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เว็บบอรด การอานขาวขอมูลตางๆ ใ 
เว็บไซต เปนตน ตอมาก็เขาสู ยุคที่ เรียกวา เว็บ 2.0 (web 2.0 ป ค.ศ. 2000-2010) วิถีชีวิตบน 
อินเทอรเน็ตจึงเปลี่ยนไป มีการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือเขียนบล็อก (Blog) การแชรรูป วีดิทัศน รวม 
เขียนสารานุกรมออนไลนในวิกิพีเดีย การโพสตความเห็นลงในทายขาว การหาแหลงขอมูลดวย อาร 
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เอสเอส ฟด (RSS feeds) เพ่ือดึงขอมูลมาอานที่หนาจอ และการใช Google 
18จากพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่เปลี่ยนไปจึงเปนที่มาของเว็บ 2.0 โดยสามารถ กําหนด

คุณลักษณะของเว็บ 2.0 ไดดังน้ี  
1.ลักษณะเน้ือหามีการแบงสวนบนหนาเพจ เปลี่ยนจากขอมูลขนาดใหญมาเปนขนาด เล็ก  
2.ผูใชสามารถเขามาจัดการเน้ือหาบนหนาเว็บได และสามารถแบงปนเน้ือหาที่ผานการ 

จัดการใหกับกลุมคนในโลกออนไลน  
3.เน้ือหาจะมีการจัดเรียง จัดกลุมมากขึ้นกวาเดิม  
4.เกิดโมเดลทางธุรกิจที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น และทําใหธุรกิจเว็บไซตกลายเปนธุรกิจที่ มี

มูลคามหาศาล  
5. การบริการคือ เว็บที่มีลักษณะเดนในการใหบริการหลายๆ เว็บไซตที่มีแนวทางเดียวกัน  
18จะเห็นวาการใหบริการของเว็บ 1.0 สวนใหญเว็บไซตจะเปนไดเร็กทอรี่รวมลิงค การ

นําเสนอขาวสาร และการเปนเว็บบอรด (web board) ใหผูคนเขามาต้ังกระทูถามตอบ กลาวไดวาเว็บ
ยุคแรกเว็บมาสเตอรจะเปนใหญ สามารถผลักดันขอมูลใดๆ ที่ตนเองตองการใหญกับผูเขาชมเว็บไซตได
สวนในยุคของเว็บ 2.0 เปนเว็บที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูเย่ียมชมเว็บ อาทิ อิสรภาพใน
การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย การเขาไปอานเว็บและแกไขขอมูลตามความเช่ียวชาญของแตละ
คนการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลไมวาจะอยูในรูปของภาพ วิดีโอ ขอความระหวางกันไดเปนตนจึง
เปนลักษณะที่ผูใชมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น และทําใหเกิดสังคมการเรียนรูออนไลนในที่สุด ตัวอยาง เว็บไซต
ที่มีลักษณะของเว็บ 2.0 เชน  

1. เว็บไซตวิกิพีเดีย (www.wipedia.org) เปนสารานุกรมออนไลนที่อนุญาตใหทุกคน 
สามารถอานและแกไข ตลอดจนสงบทความขึ้นเว็บ ถาหากมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันจริงๆ  

2. เว็บไซตบล็อกเกอร (www.bloger.com) ใหบริการบล็อกซึ่งเปนชองทางการ สื่อสารที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงเน้ือหาแบบใหมที่สามารถแสดงใหอยูในรูปของขอความ รูปภาพ มัลติมีเดีย จัดทํา
โพลโหวต เพลงประกอบเว็บ และบบแสดงความคิดเห็น ดังน้ันอาจกลาวไดวา บล็อกเปนเครื่องมือสราง
ความรู เผยแพรความรู และแลกเปลี่ยนความรู 

3. เว็บไซตยูทูป (www.youtube.com) เปนเว็บไซตเพ่ือแชรวีดีทัศน สามารถอับโหลด 
ดาวนโหลดวีดีทัศน และสงวีดีทัศนใหเพ่ือนไดตามความตองการ  

4. เว็บไซตเทคโนราทติ (www.technoratit.com) เปนสารบัญบล็อกซึ่งรวบรวมความ 
เคลื่อนไหวของบล็อกไวใหคนหาเน้ือหาที่ผูใชตองการจากบล็อกที่มากกวา 71 ลานบล็อก  

5. เว็บไซตเฟซบุก (www.facebook.com) เปนชองทางใหผูใชเขาไปมีสวนรวมใช
ประโยชนเชิงสังคมมากขึ้น ในรูปแบบการบริการเครือขายทางสังคมดวยการเช่ือมโยงบริการตางๆ เชน 
อีเมล แมสเซ็นเจอร เว็บไซต บอรด บล็อก เขาดวยกันในการใหบริการ  

18การกาวสูยุค เว็บ 3.0 (web 3.0 ป ค.ศ. 2010-2020) เปนยุคที่เนนไปที่การพัฒนาแกไข 
ปญหาในระบบเว็บ 2.0 ซึ่งยุคเว็บ 2.0 เปนการสื่อสารบนโลกออนไลนรูปแบบของเครือขายสังคมที่ 
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันเปนจํานวนมากจนทําใหเกิดปริมาณขอมูลในเว็บ 2.0 มีขนาดใหญจึงตอง
อาศัยเว็บ 3.0 เพ่ือการจดัการขอมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเน้ือหาของเว็บ
ไดดีขึ้นลักษณะของเว็บ 3.0 มีลักษณะดังน้ี (ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, 2553 หนา 36-
37)  
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1. เปนเว็บที่ชาญฉลาดมาก (Intelligent Web) สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
เรียนรูและหาเหตุผล มีการประยุกตใชที่ชาญฉลาดโดยมีเปาหมายเพ่ือการคนหาออนไลน โดยอาศัย
หลักการของปญญาประดิษฐเขามาสนับสนุนซึ่งจะสามารถคาดเดาความตองการของผูใชงานวากําลัง
คิดและตองการคนหาขอมูลเรื่องอะไร  

2. เปนเว็บเปดกวาง (Openness) เพ่ือการประยุกตดานการเขียนโปรแกรมโปรโตคอล 
รูปแบบขอมูล ตลอดจนเปดเผยขอมูล และเขียนพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือสรางสรรคพัฒนาเครื่องมือ ใหมๆ 
ได 

3. เปนซอฟตแวรที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณตางๆ ได (Interoperability) รวมถึง 
สามารถนําเอาไปประยุกตใชและทํางานรวมกับอุปกรณมือถือ คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ เมื่อ 
นําไปประยุกตใชจะสามารถปรับแตงไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการใชงานรวมกับซอฟตแวรของ เฟ
ซบุก (Facebook) และไลน (Line) รวมถึงอนุญาตใหผูใชสามารถทองเว็บไดอยางอิสระ จากโปรแกรม
หน่ึงไปยังอีกโปรแกรมหน่ึง หรือจากฐานขอมูลหน่ึงไปยังอีกฐานขอมูลหน่ึง  

4. เปนศูนยของฐานขอมูลทั่วโลก (Global Database) แนวคิดของเว็บ 3.0 ทําใหสามารถ
เปดเขาไปดูฐานขอมูลขนาดใหญทั่วโลก จึงไดรับการขนานนามวา เว็บแหงขอมูล (The Data web) 
โดยจะใชโครงสรางของระเบียนขอมูลที่ถูกเผยแพรไปแลวยอนกลับนํามาใชใหมดวยรูปแบบ ควบคุม
การสอบถามขอมูล ไมวาจะเปนเทคโนโลยี XML, RDF Scheme, WL และ SPARGL จะ สามารถทําให
สารสนเทศถูกเปดอานไดแมวาจะอยูคนละโปรแกรมหรือคนละเว็บก็ตาม  

5. เว็บ 3 มิติ สูอนาคต (3D Web & Beyond) แนวคิดเว็บ 3.0 จะใชตัวแบบของภาพ 3
มิติ และทําการถายโอนภาพจริงไปเปนลักษณะของภาพ 3 มิติ เชน การใหบริการชีวิตที่สอง (Social 
Life) และการใชจําลองตัวตนขึ้นมาใหเปนลักษณะภาพ 3 มิติ และจะขยายออกไปเปน ลักษณะทาง
ชีวภาพจินตนาการ ในเว็บ 3.0 ที่ถูกสรางขึ้นจะสามารถเช่ือมตอไปกับหลายอปกรณไมเพียงแต
โทรศัพทมือถือเทาน้ัน แตยังสามารถเช่ือมตอไปยังรถยนต คลื่นไมโครเวฟ เพ่ือการบูรณาการ
ประสบการณชีวิต  

6. การควบคุมสารสนเทศ (Control of Information) ดวยศักยภาพของเว็บ 3.0 จะ ชวย
ควบคุมสารสนเทศที่อยูในเว็บ 2.0 ที่มีมากจนเกินไปใหอยูในความพอดี ดวยการพยายาม หลีกเลี่ยงการ
ชนหรือปะทะกันของโปรแกรมและรหัสผานที่อยูบนเว็บ โดยเฉพาะเว็บที่เปนเครือขาย สังคมออนไลน 
และเว็บ 3.0 จะนําคําสั่งและอนุญาตใหผูใชสามารถคนหาขอมูลที่ถูกตองไดมากย่ิงขึ้น  

7. เว็บวาดวยความหมายของคํา และประโยค (Semantic Web) หรือเปนพ้ืนฐานของ 
เว็บสมัยใหมคลายกับขอบขายงานคําอธิบายทรัพยากร (Resource Desc4iption Framework: REF) 
เพ่ืออธิบายอภิขอมูล (Metadata) ของเว็บไซต หรือการอธิบายสารสนเทศบนเว็บไซต สามารถ 
วิเคราะหวัตถุประสงคดวยเว็บเครือขายแมงมุม (Web Spiders) จึงทําใหคนหาขอมูลมีความถูกตอง 
มากยิ่งขึ้น  

18กลาวโดยสรุปองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยระบบคอมพิวเตอรและ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งคอมพิวเตอรประกอบดวยฮารดแวรที่มีองคประกอบหลัก 5 สวนคือ 
หนวยรับขอมูล หนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยติดตอสื่อสาร และหนวยแสดงผล นอกจากน้ี 
ระบบคอมพิวเตอรตองประกอบดวยซอฟตแวร ซึ่งเปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งในการควบคุมการ ทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงได 2 ประเภทคือ ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ในการ
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ประยุกตใชงาน โดยรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรจะกลาวตอไป 
 

1.5 เทคโนโลยีสนเทศและคอมพิวเตอร  
18ในสวนของระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะเห็นวาความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสาร ทําใหผูใช

สามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกและรวดเร็ว เปนยุคไรพรมแดนที่ใหความสําคัญแกผูใชงาน ใหมีสวน
รวมในการกําหนดรูปแบบการทํางานไดดวยตนเอง โดยอาศัยเครื่องมือในเว็บ 2.0 ที่พัฒนาจาก เว็บ 1.0 
ซึ่งทําใหเกิดสังคมการเรียนรูออนไลนหรือเกิดศูนยความรูทางออนไลนได จวบจนปจจุบันกาว เขาสูเว็บ 
3.0 ที่เนนการเขาถึงเน้ือหาไดดีขึ้นทามกลางปริมาณขอมูลจํานวนมากมาย 
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สรุป  
18เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย 2 ระบบคือ 1. คอมพิวเตอร มีสวนประกอบดังน้ี ฮารท

แวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร ดาตา โปรซีเดอร  2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีสวนประกอบดังน้ี 
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายเพ่ือใชในการสื่อสาร นอกจากน้ีเครื่องคอมพิวเตอรยังสามารถใช
ประมวลผลไดโดยอัตโนมัติอ่ืนๆ เพ่ือรวบรวมจัดเก็บขอมูลจาก แหลงขอมูล การผลิต สื่อสาร บันทึก 
เรียบเรียงใหม และแสวงหาประโยชนจากสารสนเทศเพ่ือใหผูใช สามารถเขาถึงสารสนเทศและใชงาน
รวมกันไดอยางสะดวก พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศมี พัฒนาการมายาวนานกวาจะเปน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และประสิทธิภาพสูงที่ ใชในปจจุบัน สวนเทคโนโลยีดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมก็พัฒนาจนเปนเทคโนโลยีเครือขาย กอเกิด เว็บ 2.0 ที่ผูใชงานมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการนําเสนอเน้ือหาผานบล็อก จนกลายเปนเว็บ 3.0 ในปจจุบันที่มี
ลักษณะเปนปญญาประดิษฐ สวนประโยชนของเทคโนโลยี สารสนเทศมีประโยชนมากมายไมวาจะเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ อํานวยความ สะดวกในการเขาถึงและลดปญหาดานเวลา
และภูมิศาสตร รวมถึงนํามาประยุกตใชงานในสาขาอาชีพ ตางๆ ไมวาจะเปน การศึกษา ธุรกิจ ธนาคาร 
ดานตํารวจและความมั่นคงของประเทศ ดานการแพทย การบันเทิง และการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึง
การใหบริการในรูปแบบตางๆ ที่อํานวยความสะดวก และการเขาถึงผานระบบเครือขายสังคมออนไลน 
ดังน้ันผูเกี่ยวของในการใชและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศจึงตองพิจารณาการใชขอมูลสารสนเทศ
อยางเหมาะสมทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้ ง ผลกระทบในทางบวกและในทางลบใน
ขณะเดียวกันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


