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มาตรฐาน ง 3.1  
 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลการเรียนรู ้
การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมีคุณธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 3.1 ม.2/2  อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สาระส าคัญ 

ในปัจจบุันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับช ีวิตมากข ึ้น ำใ  ้  
กา ดำเ นชีว ิต การต ิดต่อสื่อสารหรือการปฏิบ ัต ิงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย ่างสะดวก 
รวดเร็ว และย ังช่วยประหย ัด ทรัพยากรสิ้นเปล ืองต่าง ๆ ได้อีกด้วย แต่ อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศก ็ส ่งผลกระทบด ้านลบ ก ับสังคมได้เช่นกัน ถามการน ามาใช้งาน
ท ี่ไม่เหมาะสม ดังน ั้นเราจึงจำเป็นต ้องเรียนเทคโนโลย ีสารสนเทศสารสนเทศ เพื่อทีจ่ะ
ได้น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน  ให้มากทีส่ ุด 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  อธิบายความหมายและขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
2.  มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค ในการใช้กระบวนการเทคโนโลยี  

            แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน  
3.  ปฏิบัติตามหลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีได้ 
4.  ยกตัวอย่างปัญหาที่แก้ไขด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

  5.  อธิบายลักษณะของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ท่ีใช้ในการแก้ปัญหาได้  
 6.  ค านึงถึงความคุ้มคา่และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการเลือกใช้ฮาร ดแวร และ  
            ซอฟต แวร เพื่อแก้ปัญหา  
 7.  ยกตัวอย่างฮาร ดแวร และซอฟต แวร ที่ใช้แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ  
 

สาระการเรียนรู้ (หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  1)  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2)  หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3)  การใช้คอมพิวเตอร ในการแก้ปัญหา 
 

คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1)  ซื่อสัตย สุจริต 
  2)  มีวินัย 
  3)  ใฝ่เรียนรู ้
  4)  อยู่อย่างพอเพียง 
  5)  มุ่งมั่นในการท างาน 
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ปัจจุบันนีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากข้ึน ท าให้การด าเนินชีวิต 
การติดต่อสื่อสาร หรือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยประหยัด 
ทรัพยากรสิ้นเปลืองตา่ง ๆ ได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศก็ส่งผลกระทบ  
ด้านลบ กับสังคมได้เช่นกัน ถ้ามีการน ามาใชง้านที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะได้น ามาใชไ้ด้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน ให้มากท่ีสุด 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 534) เทคโนโลยี หมายถึง  

วิทยาการท่ีน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร มาใช้ให้เกิดประโยชน ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม  
Turban et al. (2006, p. 21) อ้างใน รุจิจันทร  พิริยะสงวนพงศ  (2551, หน้า 14) ได้กล่าว    
ไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร  ที่น ามาใช้ภายในองค กร หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศทีป่ระกอบไปด้วย ฮาร ดแวร  ซอฟต แวร  
ฐานข้อมลู เครือข่ายโทรคมนาคม รวมท้ังอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส อื่น ๆ โดยถูกน ามาใช้เพื่อ
จุดประสงค ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ  

 

ไพบูลย  เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ  เขจรนนัทร  (2551, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลย ีทีป่ระกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มี    
การวางแผนจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประกอบด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคม รวมท้ังอุปกรณ สนับสนนุอื่น ๆ เพื่อประโยชน          
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของมนุษย  

  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยสีารสนเทศจะประกอบด้วยส่วนประกอบทีส่ าคัญ 3 องค ประกอบด้วยกัน  

ได้แก่  
1) ระบบประมวลผลข้อมูล เป็นระบบที่ท าหน้าทีใ่นการประมวลผลข้อมูลที่มีจ านวนมาก  

และหลากหลายลักษณะ ซึ่งถ้าท าการประมวลผลด้วยมืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า 
ดังนั้นจึงต้องน าคอมพิวเตอร มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้การประมวลผลนัน้มีความถกูต้อง
และรวดเร็วขึ้น 

2) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นระบบท่ีท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงผู้ใช้ท่ีอยู่ห่างไกลกัน 
ให้สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดการข้อมูล เป็นระบบท่ีท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้อยู่รูปแบบ        
ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน ในการด าเนินงานหรือการตัดสินใจได ้

เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมลูและการจดัการข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้ 
คอมพิวเตอร ในการท างานเปน็หลัก ดังนั้นในบทเรียนนี้จึงจะกล่าวถึงรายละเอียดของ
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม เท่านั้น 
 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร ถือว่าเป็นอุปกรณ ที่ส าคัญส าหรบัระบบประมวลผลข้อมูล โดยการประมวลผล

ด้วยคอมพิวเตอร นั้นจะให้ผลลัพธ ท่ีถูกต้อง แม่นย ากว่าการประมวลผลด้วยมือและยังสะดวก 
รวดเร็วอีกด้วย 

1) ประเภทของคอมพิวเตอร ์
ไพบูลย  เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ  เขจรนนัทร  (2551, หน้า 16-17) ได้แบ่ง 

คอมพิวเตอร ตามขนาดและประสิทธิภาพของการประมวลผลของเครื่อง ได้เป็น 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ซูเปอร์คอมพิวเตอร ์(Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร ท่ีมีขนาดใหญ่       
มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและมีความเร็วสูง ตลอดจนราคาแพงมาก ปกติซูเปอร 
คอมพิวเตอร จะถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ และมักจะถูกน าไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีส าคัญ ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุมงานที่มีความซับซ้อน 
ต้องการความถูกต้องและความละเอียดอ่อนสูง 
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จากภาพที่ 1 : ซูเปอร คอมพิวเตอร  (Supercomputer) 
                ที่มา : (Supercomputer. http://sciences.gsfc.nasa.gov. 2557) 
 

1.2) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร ที่มี 
หน่วยความจ าและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถตอ่เข้ากับอุปกรณ รับ-ส่งข้อมูลได้
เป็นจ านวนมากเนื่องจากมีศักยภาพสูง และมีความสามารถในการท างานที่ซับซ้อนในเวลาที่
รวดเร็ว ปกติเมนเฟรมจะถูกน าไปใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีท างานแบบรวมศูนย  ต้องการ
ความถูกต้องและแน่นอนในการประมวลผลข้อมูล เช่น ธนาคาร ธุรกิจทางการเงิน โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่หน่วยงานราชการที่ต้องประมวลผลข้อมลูจ านวนมาก เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 2 : เมนเฟรมคอมพิวเตอร  
ที่มา : (Mainframe computer. http://pchanont2.brinkster.net/. 2557) 
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1.3) มินิคอมพิวเตอร ์(Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับงานสารสนเทศ ส าหรับองค กรที่ต้องการการประมวลผลข้อมลูในระดับปานกลาง 
ประกอบกับราคาที่ต่ ากว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร  ท าให้องค กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นิยมน า 
มินิคอมพิวเตอร ไปใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 3 : มินิคอมพิวเตอร  
ที่มา : (Minicomputer. http://pchanont2.brinkster.net/. 2557) 

 
1.4) ไมโครคอมพิวเตอร ์(Microcomputer) หรือคอมพิวเตอร ส่วนบุคคล 

(Personal Computer) เป็นระบบคอมพิวเตอร ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 ระบบ   
ที่กล่าวมาในระยะแรกคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลจะมีศักยภาพค่อนข้างต่ า ท าให้ไม่สามารถน าไป
ประยุกต ในงานทางธุรกิจที่ซับซ้อนและหลากหลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร  
ส่วนบุคคลมักจะถูกน าไปใช้เล่นเกมต่าง ๆ ท าตารางเวร และประมวลผลงานส่วนบคุคล แตเ่นื่อง 
จากความสะดวกในการใช้งานท าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร ขนาดเลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการใช้งานคอมพวิเตอร  
ซึ่งคอมพิวเตอร ส่วนบคุคลมีส่วนท าให้บุคคลทั่วไปมีความคุ้นเคยและเห็นประโยชน จากการใชง้าน
คอมพิวเตอร  
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การพัฒนาให้เครือ่งคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลง 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีส่วนในการเพิ่มความสามารถ 
และขอบเขตการท างานของคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองาน
ธุรกิจคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลจึงได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานมากขึ้น หลายธุรกิจเลือก   
น า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ส่วนบุคคลมาใช้งานแทนระบบอื่น เนื่องจากความคล่องตัว    
ในการท างานความสะดวกในการบ ารุงรักษา และราคาที่ถูกกว่าเครื่องคอมพิวเตอร ขนาดใหญ่ 
จนมีผู้กล่าวว่า คอมพิวเตอร ส่วนบุคคลและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เป็นแรงผลกัดัน    
ที่ส าคัญท่ีก่อให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร  หรือ คอมพิวเตอร ส่วนบุคคล 

ที่มา : (Minicomputer. http://pchanont2.brinkster.net/. 2557) 
 

 2) องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยส่วนประกอบของคอมพิวเตอร สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

1) อุปกรณ  (Hardware) 
     2) ชุดค าสั่ง (Software) 
     3) ข้อมูล (Data) 
     4) บุคลากร (People) 
     5) กระบวนการท างาน (Procedure) 
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ซึ่งแต่ละส่วนประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) อุปกรณ์ (Hardware) คืออุปกรณ ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร  

เพื่อให้สามารถท างานได้ โดยฮาร ดแวร สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
     (1) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นส่วนประกอบที่ท าหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้าสู ่

คอมพิวเตอร  โดยอุปกรณ ที่ใช้ในการรับข้อมลู เช่น แป้นพิมพ  (Keyboard) เมาส  (Mouse) 
ซีดีรอม (CD-ROM) กล้องดิจิตอล (Digital Camera) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 5 : หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
ที่มา : (Input Unit. http://prepare.icttrends.com/. 2557) 

 
              (2) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU เป็นสว่น 
ประกอบส าคัญท่ีท าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 6 : หน่วยประมวลผลกลาง 
ที่มา : (CPU. http://group10-406.blogspot.com/. 2557) 
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              (3) หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล ชุดค าสั่ง หรือผลลัพธ ที่ได้จากการประมวลผล โดยหน่วยความจ า จะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ ่ๆ ได้แก่ 
            หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) ใช้บันทึกข้อมูลและโปรแกรมท่ีอยู่ 
ระหว่างประมวลผล ได้แก่ หน่วยความจ า แรม (Random Access Memory; RAM) 
หน่วยความจ า รอม (Read-Only Memory; ROM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 7 : หน่วยความจ าหลัก 
ที่มา : (หน่วยความจ าหลัก. www.dreamstime.com. 2557)  

 

 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory) ใช้ในการบันทกึข้อมูลไว้ 
อย่างถาวร มีขนาดใหญ่สามารถบันทึกข้อมูลได้จ านวนมาก เช่น ฮาร ดดิสก  (Hard disk) ดีวีดี 
(Digital Versatile Disk) ฟลอปปีดิสก  (Floppy Disk) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 8 : หน่วยความจ าส ารอง 
ที่มา : (หน่วยความจ าส ารอง. www.thaigoodview.com. 2557) 
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(4) หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าท่ีแสดงผลลัพธ ท่ีได้จากการประมวล   
ไปยังผู้ใช้ อุปกรณ ที่ใช้ในการแสดงผล เช่น เครื่องพิมพ  (Printer) จอภาพ (Monitor) ล าโพง 
(Speaker) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 9 : หน่วยแสดงผล 
ที่มา : (Output Unit. http://thn21578-03-1.blogspot.com. 2557) 

 
2) ชุดค าสั่ง (Software) 
การท างานของระบบคอมพิวเตอร นอกจากจะต้องมีอุปกรณ  (Hardware) ต่าง ๆ แล้ว 

ยังจ าเป็นต้องมีชุดค าสัง่ (Software) ที่ท าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร  
สั่งงานและควบคุมคอมพิวเตอร ให้ท างานตามท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยชุดค าสั่งสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ 

     (1) ชุดค าสั่งส าหรบัระบบ (System Software) เป็นชุดค าสั่งท่ีท าหน้าที่ควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ 
โปรแกรมประยุกต และฮาร ดแวร  โดยชุดค าสั่งส าหรับระบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) เป็นชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่เป็น 
สื่อกลางระหว่างผูใ้ช้งานกับโปรแกรมประยุกต  และโปรแกรมประยุกต กับอุปกรณ  จัดสรร 
ทรัพยากรของคอมพิวเตอร  และควบคุมการท างานของอุปกรณ ต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น Microsoft 
Windows, Linux, MacOS เป็นต้น 
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 โปรแกรมอรรถประโยชน  (Utility Programs) เป็นชุดค าสั่งที่ช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการท างานและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร  เช่น โปรแกรมสแกนดิสก  (Disk 
Scanner) โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus Program) เป็นตน้ 

 ตัวแปลภาษา (Language Translator) ชุดค าสั่งที่ใช้ในปัจจุบันถูกเขียนขึ้น 
จากภาษาคอมพิวเตอร ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร ไม่สามารถเข้าใจได ้ดังนั้นจ าเป็นต้อง  
มีตัวแปลภาษา เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร สามารถเข้าใจ
และท างานได้ตามที่ก าหนดไว ้

(2) ชุดค าสั่งประยุกต  (Application Software) เป็นชุดค าสั่งที่ท าขึ้นเพื่อใช้งาน 
ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Package) ที่มีผู้จัดท า 
ขึ้นมาจ าหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งจะเป็นชุดค าสั่งส าหรับใช้งานทั่ว ๆ ไป หรืออาจจะเป็น
โปรแกรมที่จัดท าขึ้นมาเฉพาะงานใดงานหนึ่ง (Custom Program) ที่จัดท าขึ้นตามความต้องการ
ของหน่วยงาน ซึ่งจะเสียค่าใช้จา่ยและเวลามากว่าการซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 11 : ชุดค าสั่งประยุกต  
ที่มา : (OS. http://medgard789.hubpages.com. 2557) 

 

จากภาพที่ 10 : ระบบปฏิบัติการ 
ที่มา : (OS. http://medgard789.hubpages.com. 2557) 
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3) ข้อมูล (Data) 
ข้อมูลถือว่าเปน็สิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร นั้นจ าเปน็ต้อง    

มกีารน าข้อมูลเข้าไปในระบบก่อนจึงจะสามารถประมวลผลไห้ไดผ้ลลัพธ ออกมา ข้อมูลท่ีจะ
น ามาใชใ้นการประมวลผลนั้นต้องเป็นข้อมลูที่มีความถูกต้อง มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและ
สามารถตรวจสอบได ้มิเช่นนั้นผลลัพธ ท่ีได้จากการประมวลผลก็จะไม่ถูกต้อง ไม่สามารถน าไป 
ใช้งานไดด้ังค าที่กล่าวไว้ว่า “ใส่ขยะเข้าไป ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นขยะ (Garbage In, 
Garbage Out)” 

4) บุคลากร (People) 
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร  ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  สามารถ  

ใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร ท างานตามท่ีต้องการ แบ่งออกได ้4 ระดับ ดังนี้ 
(1) ผู้จัดการระบบ (System Manager) คอื ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร      

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
(2) นักวิเคราะห ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดมิหรืองานใหม ่

และท าการวิเคราะห ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพวิเตอร กับระบบงาน เพื่อให้
โปรแกรมเมอร เป็นผูเ้ขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน 

(3) โปรแกรมเมอร  (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครือ่งคอมพิวเตอร  
เพื่อให้ท างานตามความต้องการของผู้ใช ้โดยเขียนตามแผนผังที่นกัวิเคราะห ระบบได้เขียนไว้ 

(4) ผู้ใช ้(User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง  
และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถท างานได้ตามที่ต้องการ 

5) กระบวนการท างาน (Procedure) 
กระบวนการท างานคือขั้นตอนที่ผูใ้ช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ จากคอมพิวเตอร  

ตามที่ต้องการผู้ใช้ทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท างานของคอมพิวเตอร เพื่อที่จะไดใ้ช้งาน 
อย่างถูกต้องส่วนใหญ่แล้วการกระบวนการท างานกับคอมพิวเตอร จะมีคู่มือการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 
เช่น คู่มือส าหรับผูค้วบคุมเครื่อง (Operation Manual) คู่มือส าหรับผู้ใช ้(User Manual) เป็นต้น 
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เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น ม.2 
 
 
 
 

เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การสื่อสารระยะไกลมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาช่วยให้การท างานของคอมพิวเตอร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร  (Computer Network) ที่สามารถเชื่อม
ระบบการท างานภายในองค กร หรือระหว่างองค กรได ้และสามารถเชื่อมโยงคนจากทั่วโลกเข้า
ด้วยกันท าให้เกิดการสื่อสารแบบไร้พรมแดนเกิดขึ้น เทคโนโลยีโทรคมนาคมโดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบส าคัญอยู ่5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

1) คอมพิวเตอร  (Computer) ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล 
ข้อมูล คอมพิวเตอร ที่ใช้เป็นแม่ข่าย (Host Computer) ซึ่งเป็นให้บริการในระบบเครอืข่าย 

2) เทอร มินอล (Terminal) เป็นอุปกรณ ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีห่นึ่ง 
ซึ่งอาจจะเป็นเพียงจอภาพกับแป้นพิมพ เท่านั้น 

3) ตัวประมวลผลในการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Processor)   
เป็นอุปกรณ ที่ช่วยสนับสนุนให้การรับและสง่ข้อมูลดาเนนิไปอย่างราบรื่น เช่น Switches, 
Routers, MODEM เป็นต้น 

4) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Telecommunication channels) เป็นตัวกลางที่ท า 
หน้าที่เชื่อมโยงเพื่อทีจ่ะให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างอุปกรณ รับส่งข้อมูลที่อยู่ในระบบเครอืข่าย 
ส่งผ่านกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สายใยแก้วน าแสง คลื่นสัญญาณไมโครเวฟ คลื่นสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น 

5) ชุดค าสั่งควบคุมการสื่อสารทางไกล (Telecommunication Software) เป็นชุด   
ค าสั่งที่ควบคุมกิจกรรมการสื่อสารทางไกล ควบคุมการน าข้อมูลเข้าออกระบบเครือข่ายรักษา
ความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 12 : เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ที่มา : (เทคโนโลยีโทรคมนาคม. http://comrsu.blogspot.com. 2557) 
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บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิโรจน  ชัยมูลและสุพรรษา ยวงทอง (2552, หน้า 223-226) ได้กล่าวว่า การประยุกต  
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากในหลายด้าน
ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
ในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การธนาคาร มกีารประยุกต ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานหลักของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แขง่ได้ เช่น 
การฝากถอนเพื่อท ารายการดา้นการเงินของธนาคาร มีระบบการท ารายการที่เชื่อมโยงถึงกัน
ระหว่างสาขาย่อยของแต่ละธนาคาร มีการน าเอาตู้เอทเีอ็ม (ATM : Automatic Teller 
Machine) ติดตั้งเพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึง     
การขยายสาขาการรับฝากถอนเงินไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมมากยิ่งขึ้น ในวงการตลาดหลักทรัพย ก็เช่นเดียวกัน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยวิเคราะห และแนะนาการลงทุน การตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย ท่ัวได้แบบ      
real time รวมถึงการส่งค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย ส าหรับนักลงทุนที่สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 13 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
ที่มา : (เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจ. http://peane2.pea.co.th. 2557) 



 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                      18 
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2) ด้านสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาสังคมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค  และท าให้คน     

ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากย่ิงขึ้น ตัวอย่างเข่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีการมอบเครื่อง 
คอมพิวเตอร ให้แก่โรงเรียนชนบท คนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขัง รวมถึงการน าเอา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได้ เช่น หนังสอืเสียง 
ระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) ที่มีการบันทึกข้อมูลของหนังสือ
เป็นระบบเสียงในแบบดิจิตอล ช่วยให้คนตาบอดสามารถค้นหาขอ้มูลในหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 
และละเอียดสามารถกา้วกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได ้เช่น ตอน บท ย่อหน้า ประโยค 
หรือค า ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนในสังคมได้
เป็นอยา่งด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 14 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสังคม 
ที่มา : (เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม. โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก 2557) 
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3) ด้านการศึกษา 
ในยุคก่อนหน้าท่ีจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาเรื่องสถานที่ในการเรียนการสอนอาจ

มีอุปสรรคบ้างส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนหรือศึกษายังสถาบันที่เปิดสอนจริง ๆ ได ้
โดยเฉพาะนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร และอาจเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา
ตามมา แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มาช่วยลดปัญหานี้บ้างแล้ว แม้จะยังไม่แพร่หลาย
มากนักก็ตาม เช่น การถ่ายทอดสัญญาณ รายการสอนผ่านเครือข่ายดาวเทียม ส าหรับนักเรียน    
ในถิ่นทุรกันดารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน การให้บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
โทรทัศน และวทิยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพื่อ
สอนในระดับอุดมศึกษาบางสาขาให้กบันักศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้เข้ามาเรียน โดยทางการศึกษา 
ทบทวน และทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศยัง 
มีบทบาทส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการที่ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร แห่งชาต ิหรือเนคเทค (NECTEC) ได้เปิด
เครือข่ายเพื่อการศึกษาต่าง ๆ โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 15 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศกึษา 
ที่มา : (เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก. 2557) 
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4) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ยให้การติดต่อและแลกเปลี่ยนท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราสามารถ 

รับส่งข้อมูลประเภทภาพ เสียงหรือวิดีโอผ่านโทรศัพท มือถือเครือ่งเล็ก ๆ ได ้คอมพิวเตอร และ 
อุปกรณ อื่นสามารถเชือ่มต่อกันผ่าน Bluetooth ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลท าได้ง่ายกว่าเดิม 
การเชื่อมต่อเครือข่ายในปัจจุบันก็ไม่จ าเป็นตอ้งลากสายหรือเดินสายให้ยุ่งยากมีเพียงแต่อุปกรณ 
เชื่อมต่อแบบไร้สาย ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้ว ซึ่งมีใช้งานกันอย่างแพร่หลายตามบ้านหรือ
ส านักงานต่าง ๆ เทคโนโลยีของโทรศัพท ยังท าให้ลดข้อจ าเปน็กับเรื่องของสถานที่ลงไปได้ด้วย 
คนที่อยู่ต่างท้องที่ สามารถพูดคุยสื่อสารหรอืโต้ตอบกันได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องไปพบปะกันจริง 
ๆ นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังท าให้เกิดเครือข่ายใหม่ ๆ อย่างอินเตอร เน็ต ที่เข้าถึง 
คนได้ท่ัวโลกง่ายเพียงปลายคลิก ซึ่งก่อให้เกดิกิจกรรมและผลประโยชน ต่อมนุษย มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 16 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการสือ่สารและโทรคมนาคม 
ที่มา : (การสื่อสารโทรคมนาคม. www.businessoctane.com. 2557) 

 

5) ด้านสาธารณสุข 
มีการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษา 

ผู้ป่วยที่เรียกว่า “โครงการการแพทย ทางไกล (telemedicine)” ซึ่งเป็นการน าเอาความก้าวหน้า
ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต ใช้กับงานด้านการแพทย โดยใช้การส่งสัญญาณ   
ผ่านสือ่โทรคมอนัทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณดาวเทียมหรือใยแก้วน าแสงแล้วแต่กรณี  
ควบคู่ไปกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร  โดยแพทย ต้นทางและปลายทางสามารถติดต่อกัน      



 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                      21 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น ม.2 
 
 
 
ไดด้้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูของคนไข้ระหว่างหนว่ยงาน  
ไดท้ั้งทางด้านภาพ เช่น ฟิล มเอ็กซ เรย และสัญญาณเสียงจากเครื่องมือแพทย  เช่น การเต้นของ
หัวใจ คลื่นหัวใจ พร้อม ๆ กันกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการปรึกษาเสมือนคนไข้อยู่
ในห้องเดียวกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาด
แคลนแพทย ผู้เชี่ยวชาญการแพทย ทางไกลนี้ยังได้น าเอามาประยุกต ใช้กับการถ่ายทอดการเรียน  
การสอนและการประชุมวิชาการทางการแพทย ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 17 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณะสุข 
ที่มา : (เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสาธารณสุข. http://arm8loei.blogspot.com. 2557) 

 
6) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การวิเคราะห สภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร ท่ีแตกต่างกัน ได้มีการน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร  โดยการก าหนดข้อมูลด้าน        
ต าแหน่งที่ต้ังบนผิวโลก (ground position) ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลพื้นที ่แผนที่ 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนาผงัเมือง 
ประยุกต ใช้งานด้านธรณีวิทยา การพยากรณ อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ก้าวหน้า    
ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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จากภาพที่ 18 : บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่มา : (GIS. www.italomairo.com. 2557) 

 

หน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน้าที่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1) การบันทึก (Capture) 
2) การประมวลผล (Processing) 
3) การผลิตสารสนเทศ (Generation) 
4) การเก็บและเรียกใช้ (Storage and Retrieval) 
5) การส่งผ่านสารสนเทศ (Transmission) 

 

ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การบันทึก (Capture) 

เป็นการด าเนนิการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อ 
การประมวลผล เช่น การบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสาร หรือด้วยคอมพิวเตอร  การรวบรวมท าได้โดย
การสังเกต การสัมภาษณ  การท าแบบสอบถาม การทดสอบและการใช้แบบส ารวจ ข้อมูลที่ได้
ต้องมีคุณลักษณะส าคญั 2 ประการ คือ ตรงตามความต้องการที่ก าหนดไว ้และมีความเชือ่ถือได ้
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2) การประมวลผล (Processing) อาจประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้

2.1) การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อ 
เตรียมไว้ส าหรับการใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมี       
การแบ่งเป็นแฟ้มประวัตินักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศพัท หน้าเหลืองมีการแบ่ง 
หมวดสินค้าและบริการเพื่อความสะดวกในการค้นหา 

2.2) การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูล 
ตามล าดับตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อให้เรยีกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียง 
ข้อมูล เช่น การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามล าดับตัวอักษร 
การจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศพัท ท าให้ค้นหาได้ง่าย 

2.3) การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมี 
การสรุปผลหรือสร้างรายงานสรุปเพื่อน าไปใช้ประโยชน  ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมาย   
ได้ดีกว่า เช่น สถิติจ านวนนักเรียนแยกตามช้ันเรียนแต่ละช้ัน 

2.4) การค านวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจ านวนมาก ข้อมูลบางส่วนเปน็ข้อมูลตัว 
เลขทีส่ามารถน าไปค านวณเพื่อหาผลลัพธ บางอย่างได ้ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูล   
จึงอาศัยการค านวณขอ้มูลที่เก็บไว้ด้วย 

3) การผลิตสารสนเทศ (Generation) 
การผลิตสารสนเทศเริม่จากการรับข้อมูลน าเข้า (Input Data) เพื่อน าไปประมวลผล 

(Processing) ท าให้เป็นสารสนเทศ (Information Output) ที่จะน าไปใช้ประโยชน           
ในการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ ได ้

4) การเก็บและเรียกใช้ (Storage and Retrieval) 
การจัดเก็บ (Storage) จัดเก็บไว้ในสื่อต่าง ๆ ถ้าเป็นการจัดการด้วยคอมพิวเตอร เก็บไว้

ในสือ่บันทึกข้อมูล เช่น แผ่นจานแมเ่หล็ก เทปแม่เหล็ก เป็นต้น 
การเรียกใช้ (Retrieval) เป็นกระบวนการค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากสื่อ 

บันทึกข้อมูล การเรียกใช้ม ี2 วิธีคือ เรียกใช้เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน และ
เรียกใชเ้พื่อน าข้อมูลนัน้มาใช้งานหรอืเพื่อใหบ้ริการและค าตอบแก่ผู้ใช้ 

5) การส่งผ่านสารสนเทศ (Transmission) 
คือการส่งผ่านสารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ท าในแบบเอกสารหรือรายงาน 

หรือการเสนอบนจอภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร  สิ่งส าคัญคือการก าหนดและออกแบบ
รายงานสารสนเทศทีส่ามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได ้
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พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น เริ่มต้นโดยการน ามาใช้ท างานแทนงานประจ าวัน 
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ซึง่เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดย้ัง ท าให้เกิดประโยชน ต่อมนุษย อย่างมหาศาล จนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท างานและการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสรุปได้ ดังนี ้

ถนอมขวัญ ฉิมพาลีและศิริภัสสร ภูมประพัทธ (http://www.thaigoodview.com/node 
/55499, 2556) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้ 

ยุคท่ี 1 ระบบการประมวลผลข้อมลู (ค.ศ. 1950 – 1960) ยุคนี้เปน็ยุคแรก ๆ ของ   
การน าคอมพิวเตอร มาใช้งาน บทบาทของคอมพิวเตอร ยังเป็นบทบาทที่ง่าย ๆ เป็นการน าเอา
คอมพิวเตอร มาช่วยท างานประจ าที่ใช้มนุษย ปฏิบัติ เช่น การท าบัญชี การเก็บรักษาบันทึก    
ต่าง ๆ และการประมวลผลทางอเิล็กทรอนกิส อื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 19 : การน าคอมพิวเตอร มาใช้ในงานประจ า 
ที่มา : (การใช้คอมพิวเตอร . www.probiztechnologies.com. 2557) 

 

ยุคท่ี 2 ระบบสร้างรายงานส าหรับผู้บริหาร (ค.ศ.1960-1970) 
หลังจากการน าเอาคอมพิวเตอร มาประมวลผลงานรายการต่าง ๆ ได้มีการเพิ่มบทบาท 

ของคอมพิวเตอร มาช่วยงานของผู้บริหาร โดยเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร สร้างรายงาน การปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ที่มีการก าหนดรูปแบบรายละเอียดไว้ล่วงหน้า เป็นการสรุปผลการท างานส าหรับ
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น รายงานยอดขาย ประจาสัปดาห  ประจ าเดือน หรือ
ประจ าป ี รายงาน  รายได้รายจ่ายขององค กรหรือธุรกิจ เป็นต้น 



 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                      25 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 20 : การน าคอมพิวเตอร มาใช้ในการสร้างรายงาน 
ที่มา : (การสร้างรายงาน. www.wilsonhenry.co.uk. 2557) 

 

ยุคท่ี 3 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ (ค.ศ.1970-1980) 
ต่อมาผู้บริหารพบว่ารายงานที่มีการก าหนดรายละเอียดไว้ก่อนเพียงอย่างเดียวนั้น     

ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงเริ่มมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ขึ้นมาเป็นระบบท่ีนามาช่วยในการจ าลองเพื่อหาสารสนเทศที่จ าเปน็ส าหรับผู้บรหิาร ซึ่งมักจะ
เปน็การค านวณหาค่าที่ต้องการแล้วน ามาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจต่าง ๆ บทบาทใหม่นี้ 
เป็นการจัดหาสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ณ เวลาทีต่้องการและเป็นแบบที่ผู้บริหารโต้ตอบกับ
ระบบโดยตรงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ลกัษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะเป็น
ระบบเฉพาะ ส าหรับผู้บริหารแต่ละคนตามความต้องการและวิธีการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ 
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จากภาพที่ 21 : การน าคอมพิวเตอร มาใชส้นับสนุนการตัดสินใจ 
ที่มา : (DSS. http://wiki.esipfed.org. 2557) 

 

ยุคท่ี 4 บทบาทที่หลากหลาย (ค.ศ.1980-1990) 
ระยะแรกสุด เป็นแบบผู้ใช้ปลายทางพัฒนาเอง (End User Computing) โดยผู้ใช ้

ระบบสารสนเทศใช้ระบบคอมพิวเตอร และทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศมา
สนับสนุนงานที่ตัวเองต้องการแทนการรอคอยให้ฝ่ายพัฒนาระบบขององค กรพัฒนาให ้

ระยะที่สองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดับสูง (EIS : Executive 
Information Systems) ขึ้นมา ระบบสารสนเทศ EIS นี้ท าใหผู้บ้ริหารระดับสูงได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับจุดวิกฤติขององค กรท่ีต้องการได้ ณ เวลามีต้องการและสารสนเทศนัน้ถูกจัดอยู่ใน
รูปแบบที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 22 : การน าคอมพิวเตอร มาใชส้นับสนุนการท างานของผู้บริหาร 

ที่มา : (EIS. www.crowncomputing.co.uk. 2557) 
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ระยะท่ีสาม มีการพัฒนาระบบและการประยุกต ระบบปัญญาดิษฐ  (AI : Artificial 

Intelligence) เป็นระบบที่น าเอาความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ของผู้รู้มาใส่ในคอมพิวเตอร ท า 
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาใหก้ับผู้ใช้ เมื่อผูใ้ช้ต้องการปรึกษาก็จะสอบถามเข้าไปในระบบ ระบบจะไป
ค้นหาวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการปฏิบัติต่อปัญหาต่าง ๆ พร้อมเหตุผลแสดงออกมาให้
ผู้ใช้น าไปประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 23 : ปัญญาประดิษฐ  
ที่มา : (Artificial Intelligence. www.cs.cmu.edu. 2557) 

 
 

ยุคท่ี 5 ระบบเครือข่ายสากล (ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน) 
ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา พัฒนาการทางด้านการเชื่อมต่อเครอืข่ายเป็นการเชื่อมโยง

เครือข่ายคอมพิวเตอร แบบเปิดที่เครือข่ายใด ๆ ในโลกก็สามารถเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบได้และยัง 
มีการน าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนี้ไปประยุกต ใช้ในองค กร เรียกว่า อินเทอร เน็ต 
(Intranet) และระหว่างองค กรที่เป็นเครือขา่ยพันธมิตร เรียกว่า เอ็กซ เทอร เน็ต (Extranet)    
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านทางเครือข่ายเป็นไปอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว เช่น 
พาณิชย อิเล็กทรอนิกส  (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นการซื้อขายสินค้า
ผ่านเครือข่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส  การด าเนินธุรกิจธนาคารทางเครือข่าย หรือแม้กระทั่ง                 
งานบริการจากฝ่ายรัฐบาล ที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (E-government)   เป็นต้น 
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จากภาพที่ 24 : ระบบเครือข่ายสากล 
ที่มา : (Network. http://nanlovenan.wordpress.com. 2557) 

 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบันนีเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ประโยชน อย่างแพร่หลาย ครอบคลุม

การปฏิบัติงานทุกด้านและยังถือว่าเป็นสิ่งทีข่าดไม่ได้ส าหรับการด าเนินชีวิตของคนปัจจบุัน แต่
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสม รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน  
ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน มหาศาลอาจจะสร้างโทษอย่างรุนแรงก็เป็นได้ 

1) ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบวก 
     (1) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย  ท าให้ใช้ชวีิตได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมี  

สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่เป็นจ านวนมาก การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งเปน็ไปรวดเร็ว
และครอบคลุมพื้นที่ท่ัวโลกจนเกิดเป็นโลกที่ไร้พรมแดนขึ้น 

(2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา 
ช่วยในการผลิตนั้นจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้จ านวนมากเพียงพอกับความต้องการและมีคุณภาพ  
ที่ดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ 

(3) ช่วยส่งเสริมการคน้คว้าวิจัย เพื่อให้ได้ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น    
การค้นคว้าวิจัยด้านอวกาศ การน าคอมพิวเตอร มาสร้างแบบจ าลอง เพื่อคิดค้นผลิตผลิตภัณฑ ใหม ่
และการใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเอาไว้ช่วยให้นักวิจัย
สามารถค้นหาความรูต้่าง ๆ มาใช้เพื่อการวิจัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น 
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(4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาด้านการแพทย  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให ้
เกิดอุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทย ที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห หรือตรวจโรคของคนไข้   
ไดอ้ย่างละเอียดและแม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังท าให้เกิดการแพทย ทางไกล 
ที่แพทย ท่ีอยู่ในชนบทห่างไกลไม่มีแพทย เฉพาะด้านสามารถปรึกษากับแพทย ผู้เชี่ยวชาญได้ท า
ให้การรักษาทั่วถึงมากขึ้น 

(5) ช่วยส่งเสริมและพฒันาด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิด 
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ขึ้นเปน็จ านวนมาก เช่น คอมพิวเตอร ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction : CAI) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  (Electronic learning) เครื่องมือที่ช่วยใน  
การสร้างแบบจ าลองตา่ง ๆ เป็นต้น รวมทั้งท าให้การศึกษาเข้าถึงคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม  
เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ท าให้นักเรียนหรือผูส้นใจทีอ่ยู่ในชนบทห่างไกลสามารถ
เรียนรู้ผ่านระบบนี้ได ้นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปน็แหลง่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ จากทั่ว 
ทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

(6) ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยส่งเสริมในการด าเนินธุรกิจ 
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดกระแสเงินหมุนเวียนอย่างกว้างขวาง สามารถผลิตสินคา้ได้ตาม
ความต้องการ ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง และสามารถท าธุรกิจกับลูกค้าที่อยู่ท่ัวโลกได้  
อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้น 

(7) เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ัวโลก โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกเป็นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กันและมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้วัฒนาธรรมของกันและกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้ 

2) ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านลบ 
(1) ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ โดยอาชญากรจะอาศัยความสามารถของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนก่ออาชญากรรมได้ 
(2) ความสัมพันธ ระหว่างมนุษย ลดลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ 

สื่อสารกันท าให้ขาดการพบปะ พูดคุยกัน ท าให้ขาดสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีความเห็นอกเหน็ใจกัน 
น้อยลง เห็นแก่ตัวกันมากขึ้น 

(3) ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการผลิต  
หรือการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นนั้นจะท าให้การจ้างแรงงานนอ้ยลง แต่ถ้าแรงงานนั้นเป็น
แรงงานที่มีความสามารถและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ ปัญหาการว่างงานจะน้อยลง 
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(4) เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมและข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวางและ 
รวดเร็วโดยเฉพาะในเครือข่ายสังคมออนไลน  (Social Network) ข่าวสารที่เผยแพร่นั้นอาจจะ
ไม่สามารถหาแหล่งที่มาของข่าวได้ แต่ท าให้คนหลงเชื่อแล้วน าไปเผยแพร่ต่อจนเกิดปัญหาหรือ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาพลามก อนาจาร หรือหมิ่นเบือ้งสูง เป็นต้น 
 

สรุป 
เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคม 

ที่สามารถน ามาใช้ในการอ านวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงาน ซึ่ง 
ปัจจุบันนี้ถือว่าได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย ทุกด้าน เกิดประโยชน อย่าง
มากมายมหาศาล แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็จะ
เกิดผลเสียหายตามมาเช่นกนั 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การประยุกต ความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่ 
สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ  โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องใช้ในส านักงาน อุปกรณ สื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต แวร ทั้งแบบส าเร็จรูป 
และแบบพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ตามวัตถุประสงค ที่ต้ัง
ไว้ได้ ดังนั้นผู้ใช้จ าเปน็ต้องใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห และด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
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         กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย      
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผล  การจัดเก็บ การจัดการหรือการกระท า
กับข้อมูลข่าวสารโดยใช้อุปกรณ คอมพิวเตอร และอุปกรณ ส านักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ท่ีน ามาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน ต่อการด าเนินชีวิต 
และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 

 

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูล  เป็นการน าขอ้มูลทีต่้องการจากหลาย ๆ แหล่งข้อมลูมารวมกัน

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การให้กลุ่มเป้าหมายช่วยตอบแบบสอบถามที่ตนเองคิดขึ้นมา การอ่าน
รหัสแท่งจากแถบรหัสสินค้า  หรืออ่านข้อมลูจากการฝนดินสอลงในกระดาษค าตอบในการท า
ข้อสอบ  เป็นต้น 

2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เป็นการน าข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ   
มาตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการใช้สายตามนุษย หรือตั้งกฎเกณฑ ให้คอมพิวเตอร 
ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดข้้อมูลที่น่าเชื่อถอื  เหมาะส าหรับน ามาใช้ประโยชน ต่อไป 

3. การประมวลผลขอ้มูล  เป็นการน าขอ้มลูที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมา
ท าการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  จัดกลุ่ม  จัดเรียงตามตัวอักษร และเปรียบเทียบหรือ
ค านวณข้อมูล  เพื่อให้ได้ผลสรุปที่เปน็สารสนเทศและน าไปใช้งานได้  

4. การจัดเก็บ  เป็นการน าสารสนเทศที่ท าการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บในหน่วย 
ความจ าของเครือ่งคอมพิวเตอร   หรือสื่อบนัทึกชนิดอื่น ๆ เช่น  แผ่นซีด ี แผ่นดีวีดี หน่วย 
ความจ าแบบแฟลซ (แฟลซไดรฟ์) เป็นต้น 

5. การท าส าเนา  เป็นการน าสารสนเทศทีจ่ัดเก็บไว้มาท าส าเนาเพื่อส ารองสารสนเทศ 
ไว้ใช้หากข้อมูลต้นฉบับเกิดการสูญหาย  และสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในโอกาส
ต่าง ๆ ซึ่งท าได้หลายวิธี  เช่น  การถ่ายเอกสารเก็บไว้ในแฟ้ม  การท าส าเนาลงในแผน่ซีด ี   
แผ่นดีวดีี  หรือหน่วยความจ าแบบแฟรซ  เป็นต้น 

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. การเผยแพร่สารสนเทศ  เป็นการน าสารสนเทศไปแจกจ่ายใหผู้้อื่นได้มีความรู้   
ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การเผยแพร่ลงเว็บไซต  สาธารณะ 
กระดานสนทนา  ท าแผ่นพับหรือใบปลิว  ท าส าเนาลงในสื่อบนัทึกข้อมูล  วางไว้ในสถานที่ที่
หยิบง่าย  จัดป้ายนิเทศในบรเิวณที่เป็นจุดสนใจหรืองานนิทรรศการ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ คอมพิวเตอร  เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย าในการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยแก้ปัญหา 
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการท างาน  ใหเ้หมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        วิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปน็วิธีที่อาจคล้ายกับการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการอื่น ๆ แต่มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  แต่ต้องมีการวิเคราะห ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ให้
รอบคอบเสียก่อน  ทั้งนี้เนือ่งจากเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ไม่ใช่เครือ่งมือ
วิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน   
เพื่อไม่ให้เปน็การลงทนุที่สูญเปล่า ต้องเลือกวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับงาน จัดหาเครือ่งมือ 
และเทคโนโลยีท่ีไม่เกินจ าเป็น 
        การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เหมาะกับระบบงานที่ต้องท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าซากและมีปริมาณงานมาก  หรืองานที่ต้องการความรวดเร็วในการค านวณ  
เกินกว่าคนธรรมดาจะท าได้  วิธีการโดยท่ัวไปก็คือ  ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือระบบการท างาน
แบบเดิมมาใช้ระบบงานที่มีคอมพิวเตอร ช่วย  ท าเป็นบางส่วนหรอืทั้งหมด เท่าที่สามารถจะท า
แทนคนได ้

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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          ดังนั้น  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงต้องมีการสร้างระบบ    
งานคอมพิวเตอร ขึ้นมาช่วยท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ซึ่งโดยทั่วไปเราอาจไม่ต้องสร้างระบบงาน
ทั้งหมดขึ้นใหม ่แต่พัฒนาระบบงานเดิมใหเ้ปน็ระบบงานที่ท างานด้วยคอมพิวเตอร  นิยมเรียกกันว่า
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  (Computerization) นั่นเอง ดังนัน้ การแก้ปัญหาในการท างาน  
ในปัจจุบันที่มีขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ส่วนมากมักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและสามารถท าซ้ าได้ง่าย ซึ่งกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถน ามาประยุกต ใช้เพื่อแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวันได้ด้วยการวิเคราะห และก าหนด 
รายละเอียดของปัญหา วางแผนและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน แล้วจึงด าเนนิการแก้ปัญหา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

   1. การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
 

 
 

 

 

 

 
 

1. การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
การวิเคราะห  และกำหนดรายละเอียดของป ัญหา คือ การน าปัญหาทีต่ ้องการแก้ไขมา        

วิเคราะห  และท าความเข้าใจ  โดยวิเคราะห ปัญหาพร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
นั้น ๆ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท ี่ 1 :  การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ เป็นการกำหนดจุดประสงค หรือจุดมุ่งหมาย
ของการแกปั้ญหาด้วยการเลือกก าหนดปัญหาท่ีส าคัญหรือเปน็สิ่งที่ผู้วิเคราะห ต้องการมากท่ีสุด 
ตัวอยา่งการวิเคราะห สิ่งที่ตอ้งการ เช่น 
 
  การ 
 

2. การวางแผนและการถ่ายทอดความคิด 

3. การด าเนินการแก้ปญัหา 

4. การตรวจสอบและปรับปรุง 

การแก้ปัญหาเอกสารประกอบการเรยีนสูญหาย 
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 ขั้นตอนท ี่ 2 :  การวิเคราะห์ผลลัพธท์ี่ต้องการ เป็นการน าสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห  
ในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดว่าเมื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีแล้วจะได้ผลลัพธ อย่างไร 
โดยพิจารณาผลลัพธ ท่ีได้จากการแก้ปัญหาท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 
 
 

   
 
 
 

ขั้นตอนท ี่ 3 :  การวิเคราะห์ทรัพยากร เป็นการก าหนดสิ่งที่สามารถน ามาใช้ เพื่อ 
แก้ปัญหาตามกระบวนการเทคโนโลยี รวมท้ังการสังเกตหรือตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูแ่ล ้วว ่า
สามารถนำมาใช้ให ้เกิดประโยชน ต่อการแก้ปัญหาได้หรือไม ่ อย่างไร โดยผ ู้วิเคราะห  ควรเลือกใช ้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่แล้วมากกว ่าการหาทรัพยากรใหม ่ๆ  มาใช้แก้ปัญหา หรือเลอืกใช้ทรัพยากรท ี่
จำเป็นต ่อการแก้ปัญหา จริง ๆ  โดยค านึงถึงความค ุ้มค่าเป็นหลัก เช่น หากมีคอมพิวเตอร อยูแ่ล ้ว  
ก็ควรเลือกใช้เพือ่แก้ปัญหา แต่หากไม่มีคอมพิวเตอร ก็ควรแก้ปัญหาด้วยการใช้แฟ้มพลาสติก 
หรือสร้างกลอ้งสำหรับเก็บขอมูล ตามหมวดหมูต่าง ๆ ตัวอย่างการวิเคราะห ทรัพยากร เช่น 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 4 : การวิเคราะห์ตัวแปรหรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ เป็นการสังเกต 
สิ่งที่ท าให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่จะส่งผลให้การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่ประสบผลส าเร็จ เช่น 
 
 
 
 

 
 
 

1. เอกสารประกอบการเรียนครบถ้วน 
2. ค้นหาเอกสารประกอบการเรียนได้รวดเร็ว 
3. สามารถน าเอกสารประกอบการเรยีนมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลได้ในอนาคต 
 

1. คอมพิวเตอร์ (มีอยู่แล้ว) 
2. ซอฟต์แวร์ (ติดตั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัติการ) 
3. แผ่นซีดี (ต้องจัดหาเพิ่มเติม) 
4. ที่เก็บแผ่นซีดี (ต้องจัดหาเพิ่มเติม) 
 

1. ไม่ได้รับเอกสารประกอบการเรยีนจากครู 
2. ได้รับเอกสารประกอบการเรียนไม่ครบ 
3. ขาดเรียน 
4. ท าเอกสารประกอบการเรียนหาย 
5. ขาดความรู้ด้านการจัดการข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 5 : การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา เป็นการหาวิธีการแก้ปัญหา ลดตัวแปรหรือ 
ผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหา ในขั้นตอนนี้ควรคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีซึ่งอาจใชต้ัวแปร 
หรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาเป็นแนวทางในการหาวิธีการแก้ปัญหา เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การวางแผนและการถ่ายทอดความคิด 
  การวางแผนและการถา่ยทอดความคิดเป็นการออกแบบขั้นตอน ในการแก้ปัญหาก่อน 
การปฏิบัติจริงในขั้นตอนนีผู้้แก้ปัญหาจะต้องสร้างเครื่องมือ เพื่อถา่ยทอดความคิดหรือเผยแพร่ 
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอนในการแกป้ัญหาและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน การวางแผนและการถ่ายทอดผู้วางแผนการก าหนดขั้นตอนการปฏบิัติงานอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก่อนแล้วจึงระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในตารางการปฏิบัติงาน ตัวอย่างการวางแผนและการถ่ายทอดความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนหลังชั่วโมงเรียนทุกครั้ง 
2. เปรียบเทียบเอกสารประกอบการเรียนกับเพื่อนทุกวัน 
3. ทบทวนเอกสารประกอบการเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน 
4. ขอถ่ายเอกสารประกอบการเรียนที่ตนเองไม่มีจากเพ่ือนหรือครู 
5. ศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการเก็บรักษาเอกสาร   
   ประกอบการเรียน 
6. จัดท าตารางตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนตามตารางเรียน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมสมาชิกกลุ่มที่มีปัญหาและเวลาเรียนใกล้เคียงกัน 
2. ศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร ์
3. สร้างโครงสร้างการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ก าหนด 
4. สร้างโฟลเดอร์และตั้งชื่อตามโครงสร้างการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
5. ท าตารางตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนตามตารางเรียน 
6. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนที่มีอยู ่
7. เปรียบเทียบเอกสารประกอบการเรียนกับสมาชิกในกลุ่ม 
8. ขอถ่ายเอกสารประกอบการเรียนจากครูและนักเรียนคนอื่น ๆ 
9. เปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
10. น าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปจัดเก็บตามโครงสร้างการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
11. บันทกึเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในแผ่นซีดี 
12. คัดลอกแผ่นซีดีเท่ากบัจ านวนของสมาชิกกลุ่ม 
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ตารางการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนที่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 1 วัน ผูร้ิเริ่มการแก้ปัญหา    
ดว้ยกระบวนการ   
เทคโนโลย ี

ไม่จ ากัดจ านวนสมาชิกกลุ่ม แต่ถ้ากลุ่ม        
มีสมาชิกจ านวนมากก็ควรมีการวางแผน     
จัดแบ่งงานกันใหเ้หมาะสม 

2–3 1 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน ขั้นตอนที่ 2–3  สามารถปฏิบัติไป                    
พรอ้ม ๆ กันได ้

4 1 วัน ตัวแทนหรือผู้ริเริ่ม           
การแกปั้ญหาดว้ย 
กระบวนการเทคโนโลยี 

ควรจดัท าที่คอมพวิเตอร เครื่องใด                 
เครื่องหนึ่งเท่านั้น 

5 1 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน  
6–7 1 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน ขั้นตอนที่ 6–7  สามารถปฏิบัติไป                   

พรอ้ม ๆ กันได ้
8 2 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน  
9 7 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน  

10–12 1 วัน สมาชิกกลุ่มทกุคน ขั้นตอนที่ 10–12  สามารถปฏิบัติไป              
พรอ้ม ๆ กันได 

 

3. การด าเนินการแก้ปัญหา 
  การด าเนินการแกปั้ญหาเป็นการปฏิบัติตามแผนทีไ่ดเ้ตรียมไว ้ โดยผู้ด าเนินการแก้ปัญหา 
ควรปฏิบัติตามแผนทีไ่ดเ้ตรียมไวใ้ห้ไดม้ากทีสุ่ด รวมทัง้บันทึกปัญหาทีพ่บในระหวา่งการด าเนินการ
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนตอ่ไป 
 

4. การตรวจสอบและปรับปรุง 
  การตรวจสอบและปรบัปรุงเป็นการน าปัญหาทีไ่ดบั้นทกึไวใ้นระหวา่งการด าเนินการ และ
ภายหลังการด าเนินการ โดยวิเคราะห ว่ามีสิ่งใดทีต้่องปรับปรุงแกไ้ขเพือ่ให้สามารถตอบสนอง   
ความตอ้งการของผู้วิเคราะห ไดด้ีย่ิงขึ้น ในกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง นอกจากผู้วิเคราะห  
จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว  ยังควรใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมตรวจสอบดว้ยการตรวจสอบสามารถท าได ้ 
หลายวธีิ  เชน่ การบันทึกระหวา่งการด าเนินการ  การบันทึกหลังการด าเนินการ  การสัมภาษณ  
ผู้ใชง้าน การตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิเคราะห จะตอ้งน าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลแล้วก าหนด 
สิ่งทีต้่องปรับปรุง  เพือ่ให้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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       การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหลกัการส าคัญ คือ  ปัญหา     
ทุกปัญหาต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการให้เหมาะสม  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า    
ในการลงทุน  ด้านเวลา  ด้านแรงงาน  และค่าใช้จ่าย   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คอมพิวเตอร เป็นอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ทีน่ิยมน ามาใชแ้กปั้ญหาและส่งเสริมการท างาน 
อยา่งแพร่หลาย ปจัจุบันมีการประยุกต ใช้คอมพิวเตอร ร่วมกับการท างานทุกด้านของมนุษย     
ซึ่งสามารถ แบ่งการใชค้อมพิวเตอร เพื่อแก้ปัญหาตามวิธีการใชง้านไดด้ังนี้ 

1. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล 
ท าให้สามารถบันทึกลงในสือ่บันทึกขอมูลได การจัดเก็บขอ้มูลชว่ยแก้ปัญหาในการท างานได ้ดังนี้ 
     1) สามารถบันทึกและจดัเกบ็ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เชน่ ข้อมูลตวัอักษร ขอ้มูลภาพ 
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลเสียง 
     2) บันทึกและจัดเก็บขอมูลได้จ านวนมาก 
     3) เรียกขอ้มูลเดิมมาแกไ้ขได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด 
     4) คัดลอกขอ้มูลไดง้า่ยและท าไดไ้มจ่ ากัดจ านวน 
     5) มีฮาร ดแวร ให้เลอืกใช้เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลาย ซึ่งมักมีขนาดเล็ก 
พกพาไดส้ะดวก และสามารถน าไปใช้กับคอมพิวเตอร เครื่องใดก็ได้ 
     6) มีระบบการจัดการฐานข้อมลู ชว่ยให้สามารถเรียกใช้และค้นหาข้อมูลไดง้า่ยย่ิงขึ้น 
     ตัวอยา่งฮาร ดแวร ที่ใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร ดดิสก  (Hard Disk) 
แผ่นดีวีดี (DVD) ยูเอสบีแฟลซไดรฟ์ (USB Flash Drive) เอสดีการ ด (SD Card) 
     ตัวอยา่งซอฟต แวร ที่ใชใ้นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  เชน่ ซอฟต แวร ระบบ       
การจัดการขั้นพื้นฐานตอไป ซอฟต แวร ส าหรับบันทึกขอ้มูลลงในแผ่นดีวดีี 
  

การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 
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จากภาพที่ 25 : SD Card 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 26 หน้าต่างโปรแกรมเอ็กซ์พลอเรอร์ 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาต.ิ หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
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 2. การประมวลผล เป็นการน าคอมพิวเตอร มาใชด้ าเนินการหรือกระท ากับข้อมูลเพื่อให้
อยูใ่นรูปแบบใหม่หรือให้ไดผ้ลลัพธ ที่ต้องการ คอมพิวเตอร มีระบบการท างานที่ต้องประมวลผล
ผ่านฮาร ดแวร  เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร  (Microprocessor) ซึง่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามล าดับผ่านทางชื่อการค้าที่ผลิตไมโครโพรเซสเซอร นัน้ ๆ เชน่ Intel Core i7, 
AMD A8 และ Apple A9 เป็นตน้ การใช้คอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลชว่ยแกปั้ญหาในการท างานได้
ดังนี้ 
     1) ประมวลผลได้ด้วยความถูกต้อง แม่นย า โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อน าข้อมลู 
เข้าเหมือนกันไม่ว่าจะก่ีรอบก็ตามผลลัพธ จะตอ้งได้เท่ากันทุกครั้ง 
     2) ผลลัพธ ที่ได้จากการประมวลผลสามารถน าเสนอไดห้ลายรูปแบบ เช่น จ านวน
ตัวเลข กราฟ แผนภูม ิ
     3) สามารถแก้ไขผลลัพธ ไดอ้ัตโนมัติเมื่อมกีารแก้ไขข้อมูล 
     4) ประมวลผลข้อมลูที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

     ตัวอยา่งซอฟต แวร ที่ใชใ้นการประมวลผล เชน่ ไมโครซอฟตเอ็กเซล (Microsoft Excel)   
โอเพ่นออฟฟิศแคล (OpenOffice  Calc) กูเกิลชีต (Google Sheet) ดังภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 27 Microsoft Excel 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
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จากภาพที่ 28 OpenOffice  Calc 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 29 Google Sheet 

ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
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3. การน าเสนอข้อมูล เป็นการแสดงผลลัพธ ทีผ่่านการประมวลผลไปแสดงบนฮาร ดแวร  
ประเภทตา่ง ๆ ฮาร ดแวร หลักท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูล คือ จอภาพ (Monitor) โพเจกเตอร  
(Projector) การใชค้อมพิวเตอร เพื่อน าเสนอข้อมูลชว่ยแกปั้ญหาในการท างานได ้ดังนี ้
     1) น าเสนอขอ้มูลได้หลากหลายผ่านทางอุปกรณ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การน าเสนอ
เอกสาร สิง่พิมพ ผ่านทางเครื่องพิมพ  การน าเสนอเสียงผ่านทางล าโพง การน าเสนอโปรแกรม
ผ่านทางจอภาพ 
     2) เพิ่มความสนใจให้แกข้่อมูลทีต้่องการน าเสนอโดยสามารถน าเสนอข้อมูลได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น อักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
     3) ข้อมูลที่น าเสนอมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับขอ้มูลตน้ฉบับ 
     4) น าเสนอขอ้มูลตอ่ผู้ใช้หลาย ๆ คนไดใ้นครั้งเดียว 
     5) น าเสนอขอ้มูลทีม่ีปฏิสัมพันธ กับผูร้ับข้อมูลไดท้ันท ี

 

  ตัวอยา่งฮาร ดแวร ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล  เชน่ โพเจกเตอร เครือ่งพิมพ   โทรทัศน  
  ตัวอยา่งซอฟต แวร ทีใ่ช้ในการน าเสนอขอ้มูล เชน่ ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต  (Microsoft 
PowerPoint) ดังภาพข้างล่างนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 30  Projector 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
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จากภาพที่ 31  Microsoft PowerPoint 
ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 
 

4. การสื่อสารและเครือข่าย เป็นการน าคอมพวิเตอร มาเชื่อมตอ่กันเพื่อส่งขอ้มลูจากทีห่นึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง การใช้คอมพิวเตอร เพื่อการสื่อสารและเครอืข่ายช่วยแกปั้ญหาในการท างานได้
ดังนี้ 
     1) ลดตน้ทุนการสื่อสาร 
     2) ประหยัดเวลาในการส่งข้อมูล 
     3) สื่อสารได้ทั้งการสื่อสารทิศทางเดียวและการสื่อสารสองทิศทาง 
     4) เพิ่มชอ่งทางในการประชาสัมพันธ ในดา้นต่าง ๆ 
     5) รับและส่งข้อมลูไดแ้บบทันที (Real Time) 
     6) ช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูล ซอฟต แวร  และฮาร ดแวร รวมกันได้ 
 

  ตัวอยา่งฮาร ดแวร ที่ใช้ในการสื่อสารและเครอืข่าย เชน่ สวิตซ  (Switch) แอกเซสพอยนต   
(Access Point) 
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     ตัวอยา่งซอฟต แวร ทีใ่ช้ในการสื่อสารและเครือข่าย เชน่ คลาสสกิเอฟทีพี (Classic 
FTP) เว็บเบราว เซอร Web Browser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จากภาพที่ 32 การเชื่อมต่อและอุปกรณ์เครือข่าย 

ที่มา : (กัญญารัตน   วิบูรณ ชาติ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2557) 

 


