
 ง 23101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5  
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1 
 

ใบความรู 1.2 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศสรางขึ้นมาเพ่ือจุดมุงหมายหลายประการจุดมุงหมายพ้ืนฐานประการหนึ่ง คือ การ
ประมวลขอมูล (Data) ใหเปนสารสนเทศ  (Information) และนําไปสูความรู (Knowledge) ท่ีชวยแกปญหา
ในการดําเนินงาน 
 

ความหมายของขอมูล 
 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ หรือขอมูลดิบท่ียังไมผานการประมวลผล ยังไมมี
ความหมายในการนําไปใชงาน ขอมูลอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว 
 

ความหมายของสารสนเทศ 
สารสนเทศ คือ ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลหรือจัดระบบแลว เพ่ือใหมีความหมายและคุณคา

สําหรับผูใช 
 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการรวบรวม

ประมวล เก็บรกัษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศโดยรวมท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และการ
ส่ือสาร โทรคมนาคม  

 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถอธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในดานท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมดานตาง ๆ ของผูคนไวหลายประการดังตอไปนี้ (จอหน ไนซบิตต อางถึงใน ยืน ภูวรวรรณ) 
ประการท่ีหนึ่ง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปล่ียนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปน

สังคมสารสนเทศ 
ประการท่ีสอง เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแหงชาติไปเปน

เศรษฐกิจโลก ท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเช่ือมโยงของเครือขายสารสนเทศ
ทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน 

ประการท่ีสาม เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบ
มากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเช่ือมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการ
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แขงขันกันในดานความเร็วโดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการส่ือสารโทรคมนาคมเปนตวั
สนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

ประการท่ีส่ี เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตาม
ความตองการการใชเทคโนโลยีในรูปแบบใหมท่ีเลือกไดเอง 

ประการท่ีหา เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการทํางานแบบทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
ประการท่ีหก เทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวขึ้น อีกท้ังยังทํา

ใหวิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น 
กลาวโดยสรุปแลว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ีสําคัญในทุกวงการ มีผลตอการเปล่ียนแปลง

โลกดานความเปนอยู สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจน
การวิจัยและการพัฒนาตาง ๆ 

 

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกลาวไดวาประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม สําหรับรายละเอียดพอสังเขปของแตละ
เทคโนโลยีมีดังตอไปนี้คือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถจดจําขอมูลตาง ๆ และปฏิบัติตามคําส่ังท่ีบอก 

เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งให ระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอร (Computer-based 
information systems CBIS) มีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 สวนคือ ฮารดแวร (hardware) ซอฟตแวร (software) 
ฐานขอมูล (database) เครือขาย (network) กระบวนการ (procedure) และคน (people) 
 ฮารดแวร (Hardware) ไดแก อุปกรณท่ีชวยในการปอนขอมูล ประมวลจัดเก็บ และผลิต เอาทพุท
ออกมาในระบบสารสนเทศ 
 ซอฟตแวร (Software) ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีชวยใหฮารดแวรทํางาน  

ฐานขอมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟมขอมูล ซ่ึงเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกัน 
 เครือขาย (Network) คือ การเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกันเพ่ือชวยใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
และชวยการติดตอส่ือสาร 
 กระบวนการ (Procedure) ไดแก นโยบาย กลยุทธ วิธีการ และกฎระเบียบตางๆในการใชระบบ
สารสนเทศ 
  คน (People)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบสารสนเทศ ซ่ึงไดแก บุคคลท่ีเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ เชน ผูออกแบบ ผูพัฒนาระบบ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบ 
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2. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ใชในการติดตอส่ือสารรับ/สงขอมูลจากท่ีไกล ๆ เปนการสงของ

ขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือท่ีอยูหางไกลกัน ซ่ึงจะชวยใหการเผยแพรขอมูลหรือสารสนเทศไป
ยังผูใชในแหลงตาง ๆ เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และทันการณ ซ่ึงรูปแบบของขอมูลท่ี
รับ/สงอาจเปนตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)  

เทคโนโลยีท่ีใชในการส่ือสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีท่ีใชในระบบโทรคมนาคม
ท้ังชนิดมีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศัพท, โมเด็ม, แฟกซ, โทรเลข, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน 
เคเบ้ิลใยแกวนําแสง คล่ืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เปนตน สําหรับกลไกหลักของการส่ือสารโทรคมนาคมมี
องคประกอบพ้ืนฐาน 3 สวน ไดแก ตนแหลงของขอความ (Source/Sender), ส่ือกลางสําหรับการรับ/สง
ขอความ (Medium), และสวนรับขอความ (Sink/Decoder) ดังแผนภาพตอไปนี้ คือ 

สําหรับกลไกหลักของการส่ือสารโทรคมนาคมมีองคประกอบพ้ืนฐาน 3 สวน ไดแก ตนแหลงของ
ขอความ (Source/Sender), ส่ือกลางสําหรับการรับ/สงขอความ (Medium), และสวนรับขอความ 
(Sink/Decoder) ดังแผนภาพตอไปนี้ คือ 

 
 

ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานไดเปน 6 รูปแบบ ดังนี้ตอไปนี้ คือ 
1. เทคโนโลยีท่ีใชในการเก็บขอมูล เชน ดาวเทียมถายภาพทางอากาศ, กลองดิจิทัล, กลองถายวีดี

ทัศน, เครื่องเอกซเรย ฯลฯ 
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการบันทึกขอมูล จะเปนส่ือบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน เทปแมเหล็ก, จานแมเหล็ก

, จานแสงหรือจานเลเซอร, บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 
3. เทคโนโลยีท่ีใชในการประมวลผลขอมูล ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท้ังฮารดแวร และ

ซอฟตแวร 
4. เทคโนโลยีท่ีใชในการแสดงผลขอมูล เชน เครื่องพิมพ, จอภาพ, พลอตเตอร ฯลฯ 
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5. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดทําสําเนาเอกสาร เชน เครื่องถายเอกสาร, เครื่องถายไมโครฟลม 
6. เทคโนโลยีสําหรับถายทอดหรือส่ือสารขอมูล ไดแก ระบบโทรคมนาคมตาง ๆ เชน โทรทัศน, 

วิทยุกระจายเสียง, โทรเลข, เทเล็กซ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ังระยะใกลและไกล 
 

ลักษณะสารสนเทศทีด่ ี
เนื้อหา (Content) 

1. ความสมบูรณครอบคลุม (completeness) 
2. ความสัมพันธกับเรื่อง (relevance) 
3. ความถูกตอง (accuracy) 
4. ความเช่ือถือได (reliability) 
5. การตรวจสอบได (verifiability) 

 

รูปแบบ (Format) 
1. ชัดเจน (clarity) 
2. ระดับรายละเอียด (level of detail) 
3. รูปแบบการนําเสนอ (presentation) 
4. ส่ือการนําเสนอ (media) 
5. ความยืดหยุน (flexibility) 
6. ประหยัด (economy) 

 

เวลา (Time) 
1. ความรวดเร็วและทันใช (timely) 
2. การปรับปรุงใหทันสมัย (up-to-date) 
3. มีระยะเวลา (time period) 
 

กระบวนการ (Process) 
1. ความสามารถในการเขาถึง (accessibility) 
2. การมีสวนรวม (participation) 
3. การเช่ือมโยง (connectivity) 
 

การรักษาความปลอดภยัของขอมูลสารสนเทศ 
• การรกัษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการเชิงกายภาพ  
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– การกําหนดสิทธิในการเขาใชหองเก็บขอมูล  
– การติดตั้งระบบรกัษาความปลอดภัยของหองเก็บขอมูล  

• การรกัษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการเชิงตรรกะ  
– การเขารหัสขอมูล  
– การกําหนดใหผูใชขอมูลมีรหัสผานเพ่ือการเขาถึงขอมูลได  
– การกําหนดสิทธิในการเขาใชขอมูลสารสนเทศท่ีแตกตางกนั  

ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 1. ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใชกระบวนการประมวลผล
ขอมูลซ่ึงจะทําใหสามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดอยางรวดเร็วระบบ
สารสนเทศชวยในการจัดเก็บขอมูลท่ีมีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมากและชวยทําใหการเขาถึงขอมูล (access) 
เหลานั้นมีความรวดเร็วดวย 
 2. ชวยลดตนทุน การท่ีระบบสารสนเทศชวยทําใหการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลซ่ึงมีปริมาณ
มากมีความสลับซับซอนใหดําเนินการไดโดยเร็ว หรือการชวยใหเกิดการติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว ทําให
เกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการอยางมาก 
 3. ชวยใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว การใชเครือขายทางคอมพิวเตอรทําใหมีการติดตอ
ไดท่ัวโลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร
ดวยกัน (machine to machine) หรือคนกับคน (human to human) หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร (human to 
machine) และการติดตอส่ือสารดังกลาวจะทําใหขอมูลท่ีเปนท้ังขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว
สามารถสงไดทันที 
 4. ระบบสารสนเทศชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปไดดวยดีโดยเฉพาะหา
ระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออํานวยใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีอยูในระบบของซัพ
พลายท้ังหมด จะทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได และทําใหการประสานงาน 
หรือการทําความเขาใจเปนไปไดดวยดียิ่งขึ้น   
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 1. ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสําหรับผูบริหาร เชน ระบบ
สารสนเทศท่ีชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดี
ขึ้น อันจะสงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคไวได 
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 2. ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการท่ีเหมาะสมระบบสารสนเทศจะชวยทําให
องคการทราบถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตนทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินคา/บริการท่ีมีอยู หรือชวยทําให
หนวยงานสามารถเลือกผลิตสินคา/บริการท่ีมีความเหมาะสมกับความเช่ียวชาญ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู 
 3. ระบบสารสนเทศชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีขึ้นระบบสารสนเทศทําใหการ
ติดตอระหวางหนวยงานและลูกคา สามารถทําไดโดยถูกตองและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงชวยใหหนวยงาน
สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นดวย  

 4. ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) 
 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality o f Working Life) 
 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
จากงานวิจัยของ Whittaker (1999: 23) พบวา ปจจัยของความลมเหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการ มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
1. การขาดการวางแผนท่ีดีพอโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการความเส่ียงไมดีพอ ยิ่งองคการมี

ขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเส่ียงยอมจะมีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหคาใชจาย
ดานนี้เพ่ิมสูงขึ้น 

2. การนําเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมมาใชงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคการ
จําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานท่ีองคการดําเนินอยู หากเลือกใชเทคโนโลยี
ท่ีไมสอดรับกับความตองการขององคการแลวจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และเปนการส้ินเปลือง
งบประมาณโดยใชเหต ุ

3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ใชงานในองคกร หากขาดซ่ึงความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลวก็ถือวาลมเหลวตั้งแตยังไมไดเริ่มตน 
การไดรับความม่ันใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางท่ีสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในองคการประสบความสําเร็จ 

สําหรับสาเหตุของความลมเหลวอ่ืน ๆ ท่ีพบจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน ใชเวลาใน
การดําเนินการมากเกินไป (Schedule overruns), นําเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัยหรือยังไมผานการพิสูจนมาใชงาน 
(New or unproven technology), ประเมินแผนความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมถูกตอง, ผูจัด
จําหนายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ท่ีองคการซ้ือมาใชงานไมมีประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบ 
และระยะเวลาของการพัฒนาหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจนเสร็จสมบูรณใชเวลานอยกวาหนึ่งป 

นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไมประสบความสําเร็จในดาน
ผูใชงานนั้น อาจสรุปไดดังนี ้คือ 
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1. ความกลัวการเปล่ียนแปลง กลาวคือ ผูคนกลัวท่ีจะเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
กลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสําคัญในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบของตนให
ลดนอยลงจนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก หากไมม่ันติดตามอยางสมํ่าเสมอแลวจะทําใหกลายเปนคนลาหลังและ
ตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมท่ัวถึง ทําใหขาดความเสมอ
ภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพ้ืนท่ี ทําใหเปนอุปสรรคในการใช
งานดานตาง ๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 

 

แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสตศตวรรษท่ี21มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาคอมพิวเตอรใหมี
ความสามารถใกลเคียงกับมนุษย เชน การเขาภาษาส่ือสารของมนุษย โครงขายประสาทเทียม ระบบจําลอง 
ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนําไปใชใหเกิดประโยชนมากขึ้นลดขอผิดพลาดและปองกันไมใหนําไปใช
ในทางท่ีไมถูกตองหรือผิดกฎหมาย   
 

แนวโนมในดานบวก   
 1. การพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเช่ือมโยงกันท่ัวโลก กอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ชองทางการดําเนินธุรกิจ เชน การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การผอนคลายดวยการดูหนัง ฟงเพลง และบันเทิงตางๆ เกมออนไลน  
 2. การพัฒนาใหคอมพิวเตอรสามารถฟงและตอบเปนภาษาพูดได อานตัวอักษรหรือลายมือเขียนได 
การแสดงผลของคอมพิวเตอรไดเสมือนจริง เปนแบบสามมิติ และการรับรูดวยประสาทสัมผัส เสมือนวาได
อยูในท่ีนั้นจริง  
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล ฐานความรู เพ่ือพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญและการจัดกา
ความรูการศึกษาตามอัธยาศัยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning) การเรียนการสอนดวยระบบโทรศึกษา
(tele-education) การคนควาหาความรูไดตลอด 24 ช่ัวโมงจากหองสมุดเสมือน (virtual library)  
 4. การพัฒนาเครือขายโทรคมนาคม ระบบการส่ือสารผานเครือขายไรสาย เครือขายดาวเทียมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหสามารถคนหาตําแหนงไดอยางแมนยํา   
 5. การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการส่ือสารเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ ดําเนินการของภาครัฐท่ีเรียกวา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) รวมท้ังระบบ
ฐานขอมูลประชาชน หรือ e-citizen  
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แนวโนมใน ดานลบ   
 1. ความผิดพลาดในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ท้ังสวนฮารดแวรและซอฟตแวร ท่ีเกิดขึ้น
จากการออกแบบและพัฒนา ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบและสูญเสียคาใชจายในการแกปญหา  
 2. การละเมิดลิขสิทธ์ิของทรัพยสินทางปญญา การทําสําเนาและลอกเลียนแบบ  
 3. การกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การโจรกรรมขอมูล การลวงละเมิด การกอกวนระบบ
คอมพิวเตอร   

 ระบบปญญาประดิษฐ   
 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เปนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมีความสามารถใน
การตอบสนองกับความตองการของ มนุษยได ใหมีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย มีความเขาใจภาษามนุษย 
รับรูไดและตอบสนองดวยการแสดงออกทางพฤติกรรมและภาษามนุษยปญญาประดิษฐ ประกอบดวย
สาขาวิชาตางๆ ไดแก  

 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  
 ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System)   
 ศาสตรดานหุนยนต (Robotics)   
 

  ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)  
 ภาษาธรรมชาติกับการประยุกตใชภาษาไทยบน คอมพิวเตอร เปนนําวิทยาการดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดานการประมวลผลภาษา ธรรมชาติมาพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาษาไทย
บนคอมพิวเตอรเพ่ือใหใชงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การประมวลผลตัวอักษร (Character) 
คํา (Word) ขอความ (Text) ภาพ (Image) และความรูดานภาษาศาสตร (Linguistics)   
 

        โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  
 การสรางคอมพิวเตอรท่ีจําลองเอาวิธีการทํางานของสมองมนุษย หรือทําใหคอมพิวเตอรรูจักคิดและ
จดจําในแนวเดียวกับโครงขายประสาทของมนุษย เพ่ือชวยใหคอมพิวเตอรฟงภาษามนุษยไดเขาใจ อานออก 
และรูจําได ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนสมองกล   
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษา   
 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชกับการศึกษาไดแก ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer 
Aided Instruction) เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีกาวหนาขึ้นทําใหรูปการเรียนท่ีจํากัดดวยช้ันเรียน ขนาดเล็ก
กลายเปนการเรียนดวยระบบการส่ือสารทางไกลหรือโทรศึกษา (tele-education) เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและแกปญหาการขาดแคลนอาจารยผูสอน ตอมาเม่ืออินเทอรเน็ตไดพัฒนาอยางรวดเร็วและไดรับ
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ความนิยมมากขึ้นจึงได พัฒนาเปนการเรียนการสอนผานเว็บเพจ WBI (Web Based Instruction) หรือ WBL 
(Web Based Learning) และไดมีการพัฒนาปรับปรุงเปนส่ือการเรียนการสอนแบบ e-Learning (Electronics 
Learning)   
           Virtual Library Virtual Library หรือหองสมุดเสมือนเปนรูปแบบการใหบริการอีกชองทางหนึ่งของ
หองสมุดในปจจุบันโดยใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลและเขาถึง
ขอมูลท่ีมีอยูในหองสมุดเสมือนได ขอมูลท่ีใหบริการจะอยูในรูปของขอมูลดิจิทัล ทําใหเปดโอกาสในการ
เรียนรู เปนแหลงการเรียนรูตลอดเวลา สามารถเขาสูขอมูลท่ีใหบริการไดจากทุกแหง   
 บริการของ Virtual Library ไดแก บริการสืบคนขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public 
Access Catalog-OPAC) บริการฐานขอมูลออนไลนบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส 
บริการแนะนําสารสนเทศท่ีนาสนใจ  
 

นาโนเทคโนโลยี อาณาจักรจ๋ิว นวัตกรรมแหงอนาคต   
 นาโทเทคโนโลยี กําลังเขามามีบทบาทอยางยิ่งกับชีวิตประจําวันของเราและเปนท่ีกลาวขานกัน 
อยางมากในขณะนี้ คําวา "นาโน (nano)" แปลวา 1 ในพันลานสวน เชน นาโนวินาที เทากับ 10ยกกําลัง-9 
หรือ 0.000000001วินาที 1 นาโนเมตร เทากับ 1/1,000,000,000 เมตร หรือ 0.000000001 เมตร   
 นาโนเทคโนโลยี คือ การทําใหโครงสรางพ้ืนฐานของโมเลกุลขนาดระดับ 1 ถึง 100 นาโนเมตร 
กลายเปนวัสดุหรืออุปกรณนาโนท่ีมีประโยชน สามารถนํามาใชสอยได ซ่ึงตองอาศัยคุณสมบัติทางฟสิกส 
เคมี และชีววิทยา ของระบบท่ีอยูกึ่งกลางระหวางอะตอม โมเลกุล กับวัตถุขนาดใหญ และสามารถควบคุม
คุณสมบัติท้ังหลายได   

ตัวอยางของความกาวหนาดานนาโนเทคโนโลยี  
 1.วัสดุ ฉลาด (Smart materials)  
 2.ตัวรับรู หรือเซ็นเซอร (Sensors)  
 3.โครงสรางชีวภาพขนาดนาโน (Nanoscale Biostructures)  
 4.คอมพิวเตอรแบบควอนตัม   
 5.คอมพิวเตอรดีเอ็นเอ 
รัฐบาล อิเลก็ทรอนิกส   

 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ดําเนินการของภาครัฐปรับปรุงการ
ใหบริการแกประชาชน บริการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทําให
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ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐท่ีดีขึ้น มีความใกลชิดกับภาครัฐมากขึ้น อีกท้ังทําใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศไดดีขึ้นดวย   
         ตัวอยางของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 1.การติดตามแกะรอยคนราย ปจจุบันมี 3 ระบบงานท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร คือ (1) ระบบ
ฐานขอมูลประวัติอาชญากร หรือ CDOS (Criminals Database Operating System) (2) ระบบตรวจสอบลาย
พิมพนิ้วมืออัตโนมัติ หรือ AFIS (Automated Fingerprint Identification System) และ (3) ระบบคอมพิวเตอร
ประกอบภาพใบหนาคนรายหรือ PICASSO (police Identikit: Computer Assisted Suspect Sketching Outfit)  
 2.ระบบสารสนเทศสําหรับงานประปา บริการเบ็ดเสร็จภายในคราวเดียว คือ จดมาตรจํานวนการใช
น้ํา พิมพใบแจงหนี้ และสงใหลูกคาไดทันที โดยใชเวลาท้ังส้ินไมเกิน 10 นาที ผูใชบรกิารสามารถนําใบแจง
หนี้ไปชําระเงินท่ีสาขาของการประปานครหลวง หรือท่ีทําการไปรษณีย หรือท่ี Counter Service หรือชําระ
ผานอินเทอรเน็ตดวยบัตรเครดิต   
 3.การยื่นแบบแสดงและชําระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต เขาสูระบบไดท่ี www.rd.go.th มีบริการ 2 
แบบ คือ 1. การบริการแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส พรอมโปรแกรมคํานวณภาษีเงินได และ 2. การยื่นแบบ
ทางอินเทอรเน็ต   
 4.จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ การประมูลแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต เว็บไวตท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ คือ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซตของหนวยงานท่ีจัดประมูล   
 5.ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริการสาธารณะผานอินเทอรเน็ต บริการดานงานทะเบียนราษฎรผาน
ทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.dopa.go.th  และ www.khonthai.com ของสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง   
 6.บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เริ่มเปด
ใ ห บ ริ ก า ร ค น ห า ข อ มู ล ธุ ร กิ จ  แ ล ะ ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม ต า ง  ๆ  ผ า น อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
www.thairegistration.com  
 7.การบริการตอทะเบียนรถ และชําระภาษีรถผานอินเทอรเน็ตกรมการขนสงทางบกมุงเนนท่ีจะ
ใหบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน บริการไดทันทีทันใด ท่ัวไทย แบบ One-Stop-Service โดยสามารถ
เขาไปใชบริการผานเว็บไซต www.dlt.moct.go.th    
 8.การจัดทําหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง กรมการกงศุล กระทรวงตางประเทศไดเช่ือมโยง
ขอมูลบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง เพ่ือใชในการตรวจสอบหลักฐานการขอทําและขอตออายุหนังสือ
เดินทางโดยประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเปนหลักฐานประกอบการขอทําหนังสือ
เดินทางไดโดยไมตองนําเอกสารมามากมายเหมือนท่ีผานมา  
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ตัวอยางอาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ตลาดแรงงานตองการผูท่ีมีความรูความเขาใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางแทจริง 
ซ่ึงงานดานนี้จะรวมถึงงานดานการออกแบบโปรแกรมตางๆโปรแกรมใชงานบนเว็บงานดานการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร งานดานฐานขอมูล งานดานระบบเครือขายท้ังในและนอกองคกร รวมถึงการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรบนเครือขาย ดังนั้นองคกรจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใชงานดานตางๆขององคกรตัวอยาง
อาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร (programmer) 
             ทําหนาท่ีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในงานดานตางๆ เชน โปรมแกรม
เกี่ยวกับการซ้ือขายสินคา โปรแกรมท่ีใชกับงานดานบัญชี หรือโปรแกรมท่ีใชกับระบบงานขนาดใหญของ
องคกร  
 2. นักวิเคราะหระบบ (system analyst) 
             ทําหนาท่ีในการศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะหระบบจะทําการ
วิเคราะหระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชงาน ซ่ึงอาจรวมถึงงาน
ดานการออกแบบฐานขอมูลดวย  
 3. ผูดูแลและบริหารฐานขอมูล (database administrator) 
            ทําหนาท่ีบริหารและจัดการฐานขอมูล (database) รวมถึงการออกแบบ บํารุงรักษาขอมูล 
และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานขอมูล เชน การกําหนดบัญชีผูใช การกําหนดสิทธ์ิผูใช  
 4. ผูดูแลและบริหารระบบ(system administrator) 
            ทําหนาท่ีบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอรในองคกรโดยดูแลการติดตั้งและบํารุงรักษา
ระบบปฎิบัติการ การติดตั้งฮารดแวร สราง ออกแบบและบํารุงรักษาบัญชีผูใช สําหรับองคกรขนาดเล็ก
เจาหนาท่ีความคุมระบบอาจตองดูแลและบริหารระบบเครือขายดวย  
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
 ระบบบอกตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System GPS) 

 GPS คือ ระบบบอกพิกัดหรือระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก ยอมาจากคําวา Global Positioning System 
ซ่ึงระบบ GPS ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือ 

1. สวนอวกาศ ประกอบดวยเครือขายดาวเทียม 3 คาย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป  
อเมริกา ช่ือ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging  GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช

งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเปนตัวสํารอง บริหารงานโดย Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพ้ืน
โลก  20,162.81 กม.หรือ  12,600  ไมล ดาวเทียมแตละดวงใช เวลาในการโคจรรอบโลก  12  ช่ัวโมง  
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ยุโรป ช่ือ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพรอมใชงาน
ในป 2008  

รัสเซีย ช่ือ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military 
Space Force) ในขณะนี้ภาคประชาชนท่ัวโลกสามารถใชขอมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) 
ไดฟรี เนื่องจากนโยบายสิทธิการเขาถึงขอมูลและขาวสารสําหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปดให
ประชาชนท่ัวไปสามารถใชขอมูลดังกลาวในระดับความแมนยําท่ีไมเปนภัยตอความมันคงของรัฐ กลาวคือมี
ความแมนยําในระดับบวก / ลบ 10 เมตร 

2. สวนควบคุม ประกอบดวยสถานีภาคพ้ืนดิน สถานีใหญอยูท่ี Falcon Air Force Base ประเทศ 
อเมริกา และศูนยควบคุมยอยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก 
          3. สวนผูใชงาน ผูใชงานตองมีเครื่องรับสัญญาณท่ีสามารถรับคล่ืนและแปรรหัสจากดาวเทียมเพ่ือ
นํามาประมวลผลใหเหมาะสมกับการใชงานในรูปแบบตาง ๆ  
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