หนวยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง
1.
2.
3.
4.

บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิด
1. ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคน
สิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตของมนุษย เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานทําให
มนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เทคโนโลยีทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
การสื่อสารที่เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงทําใหติดตอสื่อสารกันไดทั่วทุกมุมโลก
2. เทคโนโลยี หมายถึงการนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
สารสนเทศ หมายถึงขอมูลที่ผานการประมวลผลแลวและเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการรวบรวม
ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร
ฐานขอมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการพั ฒนาประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหวิถีความเปนอยูของสังคมเปลี่ยนไปอยางมาก เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและอื่นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการประยุกตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารในรูปแบบ
ตางๆ
4. ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางกวางขวางในทุกวงการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการทํางานทุกดาน ตั้งแตดานการศึกษา พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจยั และพัฒนา ตลอดจนดานการเมืองและราชการ
จะเห็นไดจากทุกหนวยงานจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวยในการทํางานดานตางๆ เพราะทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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จุดประสงคการเรียนรู

1.
2.
3.
4.

อธิบายบทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได
อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได
อธิบายลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได
อธิบายและยกตัวอยางผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานตาง ๆได
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน)
หนวยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ในสมัยโบราณมนุษยมีการตั้งถิ่นฐานตามสถานที่ใด
ก. ในถ้ํา
ข. ในปาลึก
ค. ริมทะเล
ง. ที่ราบลุมแมน้ํา
2. อาวุธของมนุษยในสมัยโบราณทําดวยอะไร
ก. หินและไม
ข. ดิน
ค. เหล็ก
ง. กระดูกสัตว
3. พัฒนาการของมนุษยสมัยโบราณมาจากสิง่ ใด
ก. ทําซ้ํา
ข. ประสบการณ
ค. ทําตามคําสั่ง
ง. การลองผิดลองถูก
4. ขอใดเปนความกาวหนาของเทคโนโลยี
ก. สังคมชนบทเปนสังคมเมือง
ข. มีการใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน
ค. มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึน้ จํานวนมาก
ง. ถูกทุกขอ
5. ในอดีตโลกถือกําเนิดมาประมาณกี่ป
ก. 2,600 ลานป
ข. 3,000 ลานป
ค. 4,600 ลานป
ง. 5,000 ลานป
U

U
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6. มนุษยสามารถสรางตัวหนังสือและจารึกไวตามผนังถ้ํา เมื่อประมาณกีป่ มาแลว
ก. 2,600 ลานป
ข. 3,000 ลานป
ค. 4,600 ลานป
ง. 5,000 ลานป
7. หลักฐานทางประวัตติศาสตรพบวามนุษยสามารถจัดพิมพตัวหนังสือไดเมื่อประมาณกี่ปมาแลว
ก. 50-80 ป
ข. 500-800 ป
ค. 2,500-4,000 ป
ง. 5,000-8,000 ป
8. ขอมูลขาวสารสารสนเทศเขามาเกี่ยวของกับสังคมมนุษยอยางมาก เมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา
ข. ป พ.ศ. 2535 เปนตนมา
ค. ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา
ง. ป พ.ศ. 2545 เปนตนมา
9. เทคโนโลยี หมายถึง
ก. การประยุกตเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ข. การจัดทําขอมูลใหเปนระบบ
ค. การนําเอาของใหมมาใชแทนของเกา
ง. ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
10. ขอใดเปนบทบาทของเทคโนโลยี
ก. เทคโนโลยีทําใหมีการสรางที่พักอาศัยที่มาตรฐาน
ข. เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตและบริการตางๆ สนองความตองการของมนุษย
มากขึ้น
ค. เทคโนโลยีทําใหมีการผลิตสินคาไดในปริมาณที่มากขึน้
ง. ทุกขอที่กลาวมา
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11. ขอใดไมใชลักษณะเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การมีชีวิตแบบพอเพียง
ข. เกี่ยวของกับคนทุกระดับ
ค. ชวยเพิ่มผลผลิตและเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ง. เปนเครื่องมือชวยในการดําเนินการทางธุรกิจ
12. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางชา ๆ
ง. คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ขอใดเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอํานวยความสะดวกในบาน
ก. การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ข. การควบคุมยานพาหนะ
ค. การควบคุมการทํางานของคน
ง. การควบคุมไฟสัญญาณจราจร
14. ขอใดเปนอุปกรณที่ชวยงานดานสารสนเทศ
ก. เครื่องถายเอกสาร
ข. เครื่องคอมพิวเตอร
ค. เครื่องโทรสาร
ง. ถูกทุกขอ
15. หนวยงานใดที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ก. ธนาคาร
ข. โรงพยาบาล
ค. สํานักงาน
ง. โรงเรียน
16. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. แนวโนมของสารสนเทศจะคอย ๆ กลายเปนระบบรวม
ข. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไมเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ค. การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทัง้ ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
U

U

U

U

U
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17. ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนผลของเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอใด
ก. การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ข. การกระจายโอกาส
ค. การปองกันประเทศ
ง. การเพิ่มผลผลิต
18. การสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนลักษณะเดนของเทคโนโลยีตามขอใด
ก. ชวยเพิ่มผลผลิต
ข. การบริการแบบกระจาย
ค. การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ง. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
19. ขอใดเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามาเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ก. ขอมูลการปลูกปา
ข. ขอมูลการพยากรณอากาศ
ค. ขอมูลคุณภาพน้ํา
ง. ถูกทุกขอ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. การประยุกตเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ข. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล
ค. การนําเอาเทคโนโลยีมาสรางคุณคาใหกับสารสนเทศ
ง. ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
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สาระการเรียนรู / เนื้อหา
1. บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตอการดํารงชีวิตของมนุษย เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานทําใหมนุษยมีชีวิต
ความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น เช น การสร า งที่ พั ก อาศั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน การผลิ ต สิ น ค า และการ
ใหบริการตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของมนุษยไดมากขึ้น เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิต
สามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากและมีราคาถูกลง เทคโนโลยีทําใหการติดตอสื่อสารเปนไป
อยางสะดวกและรวดเร็ว การสื่อสารที่เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงทําใหประชากรในโลกสามารถ
ติดตอสื่อสารและรับฟงขาวสารจากทั่วทุกมุมโลกไดตลอดเวลา
ในอดีตที่มนุษยยังเรรอน มีอาชีพเกษตรกรรม ลาสัตว การเปลี่ยนแปลงสังคมความ
เปนอยูของมนุษยเปนไปอยางรวดเร็ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติสองครั้ง ครั้งแรกเกิด
จากการที่มนุษยรูจักใชระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สังคมความเปนอยูของมนุษยจึงเปลี่ยน
จากการเรรอนมาเปนการตั้งหลักแหลงเพื่อทําการเกษตร ตอมาหลังจากที่เจมสวัตต ไดประดิษฐ
เครื่องจักรไอน้ํา มนุษยรูจักนําเอาเครื่องจักรมาชวยในอุตสาหกรรมการผลิตและชวยในการสราง
ยานพาหนะเพื่องานคมนาคมขนสง ผลที่ตามมาทําใหเกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ที่เนนการ
ผลิตจํานวนมาก สังคมความเปนอยูของมนุษยจึงเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเปนสังคมเมือง ที่มี
อุตสาหกรรมเขามาเกี่ยวของและรวมกันเปนเมืองอุตสาหกรรมตาง ๆ
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รูปที่ 1.1 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ในชวง พ.ศ. 2530 เปนตนมา ความเจริญกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและระบบ
สื่อสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการ
พัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามาเสริม
ปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี เทคโนโลยีทําใหการสรางที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถผลิตสินคาและใหบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยมากขึ้น เทคโนโลยี
สินคาไดคุณภาพ
ทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากมีราคาถูกลง
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรกาวหนามาก
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุค
สังคมสารสนเทศ ชีวิตความเปนอยูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารจํานวนมาก การสื่อสารโทรคมนาคม
กระจายทั่วถึง ทําใหขาวสารแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ทําใหสังคมในปจจุบันเปนสังคมไร
พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึ่งสามารถกระจายแพรออกไปยังประเทศตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําใหประชากรในโลกติดตอกันไดตลอดเวลา
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รูปที่ 1.2 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร
(ที่มา : http://203.154.140.4/ebook/files/lesson1_15.htm)
HU

UH

พัฒนาการของเทคโนโลยีทําใหชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนไป ในอดีตโลกมีกําเนิดมา
ประมาณ 4,600 ลานป เชื่อกันวาสิ่งมีชีวิตถือกําเนิดบนโลกประมาณ 500 ลานปที่แลว เมื่อหาแสนป
ที่แลวมนุษยสามารถสงสัญญาณทาทางสื่อสารระหวางกันและพัฒนามาเปนภาษา มนุษยสามารถ
สรางตัวหนังสือและจารึกไวตามผนึกถ้ํา เมื่อประมาณ 5,000 ปที่แลว จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรพบวา มนุษยสามารถจัดพิมพหนังสือไดเมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปที่แลว
เทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ งจนสามารถสื่ อ สารกั น โดยส ง ข อ ความเป น เสี ย งทาง
สายโทรศัพท มีการแพรภาพทางโทรทัศนผานดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณสด เห็นไดชัดวา
เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมาก และรวดเร็วขึ้น เมื่อมีการพัฒนาอุปกรณทางดาน
คอมพิวเตอรและสวนประกอบ

รูปที่ 1.3 ความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพรภาพทาง
โทรทัศนผานดาวเทียม
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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ในชีวิตประจําวัน นักเรียนเกีย่ วของกับเทคโนโลยีมากมาย เชน เมื่อตื่นนอนนักเรียน
อาจไดยนิ เสียงจากวิทยุ ซึ่งกระจายเสียงขาวสารหรือเพลง นักเรียนใชโทรศัพทสื่อสารกับเพื่อน
ดูรายการทีวี วีดีโอ เมื่อมาโรงเรียนเดินทางผานถนนที่มีระบบไฟสัญญาณที่ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร ถาไปศูนยการคาขึ้นลิฟต ขึ้นบันไดเลื่อนซึ่งควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร
ที่บานนักเรียนนักเรียนอาจอยูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
คุณแมทําอาหารดวยเตาอบซึ่งควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ซักผาดวยเครื่องซักผา จะเห็นวา
ชีวิตในปจจุบนั เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปนอันมาก อุปกรณเหลานี้สวนใหญใชระบบคอมพิวเตอร
เปนสวนประกอบในการทํางาน

รูปที่ 1.4 อุปกรณที่ใชระบบคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบในการทํางาน
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

2. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
การศึกษาพัฒนาองคความรูต าง ๆ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของสิ่งตาง ๆ และหาทางนํามา
ประยุกตใหเกิดประโยชน
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตร และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรมา
ใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนําเอาความรูท างวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาประยุกตเขาดวยกัน เพื่อใหสิ่งตาง ๆ มีประโยชนในทางปฏิบัตแิ ละอุตสาหกรรม
เชน ชิป (Chip) ที่ถูกสรางมาจากทรายหรือซิลิกอนแลวนํามาผานกรรมวิธีพิเศษจนเปนอุปกรณทมี่ ี
ราคาสูงและสามารถใชประโยชนไดอยางมาก
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จากความหมายขางตน สรุปไดวา เทคโนโลยี หมายถึง การนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมา
ประยุกตใชเพื่อสรางสิ่งตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษย

รูปที่ 1.5 ชิป (Chip)
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ลองจิ น ตนาการว า ทรายที่ เ รา
เห็นอยูบนพื้นดิน ตามชายหาด ชายทะเล เปนสารประกอบของซิลิคอน ทรายเหลานั้นมีราคาต่ํา
และเรามองขามไป ครั้นมีบางคนสามารถแยกสกัดสารซิลิคอนใหบริสุทธิ์และเจือสารบางอยาง ให
เกิดเปนสิ่งที่เรียกวา สารกึ่งตัวนํา นํามาผลิตเปนทรานซิสเตอรและไอซี (Integrated Circuit : IC)
ไอซี นี้ เ ป น อุ ป กรณ ที่ ร วมวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จํานวนมากไวดวยกัน ใชเปนสวนประกอบสําคัญ
ของคอมพิวเตอร สารซิลิคอนดังกลาวเมื่อผาน
กรรมวิธีทางเทคโนโลยีแลวจะมีราคาสูง

รูปที่ 1.6 วงจรรวม
(ที่มา : http://teacher.skw.ac.th/weerasak/
01/1-2.htm)
HU

UH

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเปนหัวใจของการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและผลิตภัณฑตางๆ
เพราะเรานําเอาวัตถุดิบมาผานเทคนิคการดําเนินการจนไดวัตถุสําเร็จรูป สินคาเหลานี้จะมีมูลคาเพิ่ม
จากวัตถุดิบนั้นมาก ประเทศที่มีเทคโนโลยีมักจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว เทคโนโลยีจึงเปน
หนทางหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาสินคาและบริการใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงใหความสําคัญ
ของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวยงานดานตางๆ
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สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่มีสาระอยูในตัว สามารถสื่อความหมายให
เกิดการเขาใจกับผูที่ตองการใชขอมูลนั้น และสามารถที่จะนําไปใชประโยชนตอไปได
สารสนเทศ คือ สิ่งที่ไดจากการประมวลผลขอมูลและสามารถนําไปใชประโยชนใน
การวางแผน การตัดสินใจ การคาดการณในอนาคต
สารสนเทศ (information) เปนผลลัพธของกระบวนการและการจัดการขอมูล
โดยการรวมความรูเ ขาไปตอผูรับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กวาง
และหลากหลาย ตั้งแตการใชคําวา
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน จนถึง
ความหมายเชิงเทคนิค
สรุป สารสนเทศ หมายถึง
ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลขอมูล
เปนขอมูลที่มีประโยชนตอองคกร ใชใน
การตัดสินใจ
H

H

H

H

รูปที่ 1.7 สื่อที่ชวยในการรับสงขอมูลขาวสาร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
มนุษยแตละคนตั้งแตเกิดมาไดเรียนรูสิ่งตางๆ เปนจํานวนมาก เชน เรียนรูสภาพสังคม
ความเปนอยู กฎเกณฑและวิชาการ ลองจินตนาการดูวาภายในสมองของเราเก็บขอมูลอะไรบาง
และสามารถเรียกเอาขอมูลมาใชได ขอมูลที่เก็บไวในสมอง เปนสิ่งที่สะสมกันมาเปนเวลานาน
ความรอบรูของแตละคนจึงขึ้นอยูกับการเรียกใชขอมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นไดวาความรูเกิดจากขอมูล
ขาวสารตางๆ ทุกวันนี้มีขอมูลอยูรอบตัวเรามาก ขอมูลเหลานี้มาจากสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต หรือแมแตการสื่อสารระหวางบุคคล จึงมีผูกลาววายุคนี้เปนยุคของ
สารสนเทศยุคสารสนเทศทําใหเกิดงานบริการที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน
การฝากถอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM) การจองตั๋วดูภาพยนตร
การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน
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รูปที่ 1.8 การฝากถอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม
(ที่มา : http://203.154.140.4/ebook/files/lesson1_34.htm)
HU

UH

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ
เกี่ยวของกับการเก็บวิเคราะหขอมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศนั้นมีประโยชน
และสามารถใชงานไดหลากหลายมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technologies : ICT) ก็คือ เทคโนโลยีสองดาน
หลักๆ ที่ประกอบดวยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวก
เขาดวยกัน เพื่อใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตาง ๆ ไมวา
จะเปนเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน
สรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศ เปน
เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของตั้งแตการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสราง
รายงาน การสื่อสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบ
การใหบริการ การใช และการดูแลขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายกวางขวางมาก เราจะพบไดกับสิ่งรอบ ๆ ตัวที่
เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ ดังนี้
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนวิธีการรวบรวมขอมูลเขาสูระบบ ดวยวิธีการตาง ๆ
เชนพนักงานการไฟฟาบันทึกขอมูลการใชไฟฟาลงในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กเพื่อใหเครื่อง
อานเก็บรวบรวมขอมูลได หางสรรพสินคาใชรหัสแทง (bar code) ตรวจสินคาเพื่ออานขอมูลการ
ซื้อสินคาที่บรรจุในรหัสแทง
รูปที่ 1.9 การใชรหัสแทง (bar code)
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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2.2 การประมวลผล ขอมูลที่เก็บมาไดมักจะเก็บในสื่อตาง ๆ เชน แผนบันทึก แผนซีดี
หรือเทป เปนตน ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาประมวลผลตามตองการ เชน แยกแยะขอมูลเปนกลุม
เรียงลําดับขอมูล คํานวณ หรือจัดการคัดแยกขอมูลที่จัดเก็บนั้น

รูปที่ 1.10 การประมวลผล
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2.3 การแสดงผลลัพธ
คือ การนําผลจากการประมวลผลที่ไดมาแสดงผลลัพธใน
รูปแบบตาง ๆ อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธมีมาก สามารถแสดงเปนตัวหนังสือ
เปนรูปภาพ ตลอดจนพิมพออกมาที่กระดาษ การแสดงผลลัพธมีทั้งที่แสดงเปนภาพ เปนเสียง
เปนวีดีทัศน

รูปที่ 1.11 การแสดงผลลัพธ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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2.4 การทําสําเนา เปนการทําสําเนาขอมูลหรือสารสนเทศที่จัดเก็บไวในสื่อ
อิเลคทรอนิกสชนิดตางๆ ใหมีหลายชุด เพือ่ สะดวกตอการเก็บรักษา และการนําไปใช อุปกรณ
ที่ใชทําสําเนา เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร แผนบันทึก ฮารดดิสก หรือ CD-ROM

รูปที่ 1.12 การทําสําเนา
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี)
2.5 การสื่อสารโทรคมนาคม เปนวิธีการที่สงขอมูลขาวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ปจจุบันมีอุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแตโทรเลข โทรศัพท และเครือขาย
คอมพิวเตอรในรูปแบบของสื่อ เชน เสนใยนําแสง เคเบิลใตน้ํา คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และ
ดาวเทียม

รูปที่ 1.13 การสื่อสารโทรคมนาคม
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

3. ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นาประเทศชาติ ใ ห
เจริญกาวหนา ทําใหวิถีความเปนอยูของสังคมเปลี่ยนไป มีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางทั้งการ
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ดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
สารสนเทศมี ดังนี้

ลักษณะเดนที่สําคัญของเทคโนโลยี

3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การประกอบการทางดานเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม จําเปนตองหาวิธีในการ
เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มีขอมูลที่ถูกตอง เพื่อการดําเนินการ
และตัดสินใจ คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารเขามาชวยทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ ทําใหการ
ทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา เชน การฝากถอนเงินสดผานเครื่องเอทีเอ็ม ระบบ
จัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เปนตน

รูปที่ 1.14 ความสําคัญของเทคโนโลยี
(ที่มา : http://203.154.140.4/ebook/files/lesson1_1.htm)
HU

UH

3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย เมื่อมีการ
พัฒ นาระบบเก็บ และใช ขอมู ล ทํ า ให มีการบริการตาง ๆ อยู ใ นรู ปแบบการกระจาย เชน ผูใ ช
สามารถสั่งซื้อสินคาจากที่บาน สามารถสอบถามขอมูลผานทางโทรศัพท นิสิตนักศึกษาสามารถใช
คอมพิวเตอรสอบถามผลสอบจากที่บาน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รูปที่ 1.15 การสั่งซื้อสินคาจากที่บาน / การลงทะเบียนเรียน
(ที่มา : http://203.154.140.4/ebook/files/lesson1_1.htm)
HU

UH
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3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการในหนวยงานตางๆ
ปจจุบันทุกหนวยงานเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบ
รวบรวมจัดเก็บขอมูลเพื่อใชองคกร เชน มีการจัดทําระบบทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร
ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บขอมูลภาษี

รูปที่ 1.16 การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล
(ที่มา : http://www.kts.ac.th/kts/ICT/lesson3.html)
HU

UH

3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับคนทุกระดับ
พัฒนาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีมากขึ้น เชน การพิมพดวย
คอมพิวเตอร การใชตารางคํานวณ การถายรูปดวยกลองดิจิตอล และใชอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบตาง ๆ

รูปที่ 1.17 พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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4. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําเนิดของคอมพิวเตอร เปนกาวสําคัญที่นําไปสูยุคสารสนเทศ ในชวงแรกมีการ
นําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องคํานวณ แตตอมาไดมีความพยายามพัฒนาใหคอมพิวเตอรเปน
อุปกรณสําคัญสําหรับการจัดการขอมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดกาวหนามากขึ้น ทําให
สามารถสรางคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กลง แตประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใชงานจึงใชงานกัน
อยางแพรหลาย ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอชีวิตความเปนอยูและสังคมมีมาก
มีการเรียนรูและใชสารสนเทศกันอยางกวางขวาง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
4.1 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศชวยทําใหมนุษยมี
ความเปนอยูดีขึ้น ชวยสงเสริมใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สมัยใหมทําใหติดตอถึงกันไดสะดวก มีระบบคมนาคมขนสงที่รวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชกับเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน เชน ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา
ใชควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน การใชจายผานบัตรเครดิต

รูปที่ 1.18 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2) เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส
เทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหเกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแหงแมแตถิ่นทุรกันดาร ทําใหมีการกระจายโอกาส
การเรียนรู มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรูไปยังถิ่นหางไกล
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รูปที่ 1.19 ระบบการเรียนการสอนทางไกล
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
3) การเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียน มีการนํา
คอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู เชน วีดิทัศน เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร
ชวยสอน คอมพิวเตอรชว ยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน
ทํารายงาน ปจจุบันมีการเรียนการสอน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนมากขึน้

รูปที่1.20 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ในโรงเรียน
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
4) เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลาย
อยางจําเปนตองใชสารสนเทศ เชน การดูแลรักษาปา การใชภาพถายดาวเทียมติดตามขอมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณอากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อปรับปรุงแกไข การเก็บ
รวมรวมขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ําตาง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ เปนตน
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รูปที่ 1.21 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชภาพถายดาวเทียม
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
5) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปองกันประเทศ กิจการทางดานการทหารมีการ
ใชเทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมลวนแตเกีย่ วของกับคอมพิวเตอร เชนระบบควบคุม
มีการใชระบบปองกันภัย ระบบเฝาระวังที่มีคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน

รูปที่ 1.22 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการปองกันประเทศ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
6) การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การใชเทคโนโลยีเปนเรื่องที่
จําเปนตออุตสาหกรรม กิจการคา ธุรกิจตางๆ การแขงขันทางดานการผลิตในอุตสาหกรรม
จําเปนตองหาวิธีการในการผลิตใหไดสินคาจํานวนมาก ราคาถูกมีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตใน
ปจจุบันจึงใชเครื่องจักรทํางานอยางอัตโนมัติ สามารถทํางานไดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง สินคาที่ได
มีคุณภาพและปริมาณพอเพียงกับความตองการของผูบริโภค ปจจุบันมีความพยายามที่จะสราง
หุนยนตเขามาชวยในอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมโดยรวมจําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน มีการใชขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ การดําเนินการ และการใหบริการ
กับลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลตอการผลิตมาก
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รูปที่ 1.23 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการผลิตอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม
(ที่มา: http://203.154.140.4/ebook/files/lesson1_2.htm)
HU

UH

7) ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยสิ่งใหม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสาร ชวยใหงานคนควาวิจัยมีความกาวหนา เชน งานสํารวจทางดานอวกาศ
งาน
พัฒนาคิดคนผลิตภัณฑและสารเคมีตางๆ ทําใหไดสูตรยารักษาโรคใหมๆ
เกิดขึ้นมากมาย
ปจจุบันงานคนควาวิจัยจําเปนตองใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณตาง ๆ การจําลองรูปแบบของ
สิ่งที่มองไมเห็นตัว และคนหาขอมูลที่แพรกระจายอยูทั่วโลก ทําใหงานวิจัยมีความกาวหนา
ยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีเขาไปมีสวนเกี่ยวของอยางมาก

รูปที่ 1.24 การนําเทคโนโลยีมาใชทางดานระบบสื่อสาร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
8) ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีขึ้น คอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกิจการทางดานการแพทยเจริญกาวหนา เครื่องมือเครื่องใช
ทางการแพทยลวนแลวแตใชคอมพิวเตอร เปนการสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีขึ้น เชน
ระบบการรักษาพยาบาลจากที่หางไกล คนไขอยูที่จังหวัดชายแดนและขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง
แพทยผูทําการรักษาสามารถสงคําถามมาปรึกษาหารือกับแพทยผูชํานาญการเฉพาะได นอกจากนี้
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ยั ง มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ช ว ยคนพิ ก ารต า งๆ เช น การสร า งแขนเที ย ม ขาเที ย ม การสร า ง
เครื่องกระตุนหัวใจ สรางเครื่องชวยฟงเสียง หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถายอวัยวะ
สําคัญตางๆ รวมทั้งการผลิตยา และวัคซีนสมัยใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเขาชวยดวย

รูปที่ 1.25 การนําเทคโนโลยีมาใชทางดานการแพทย
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
9) ชวยสงเสริมสติปญญาของมนุษย คอมพิวเตอรมีจุดเดนที่ทําใหการทํางาน
ตางๆ ทํางานไดรวดเร็ว และมีความแมนยํา สามารถเก็บขอมูลตางๆ ไวไดมาก การแกปญหาที่
ซับซอนบางอยางกระทําไดดีและรวดเร็ว การนําคอมพิวเตอรมาจําลองเหตุการณตางๆ เพื่อให
มนุษยหาทางศึกษาหรือแกไขปญหา เชน การจําลองสภาวะของสิ่งแวดลอม การจําลองระบบ
มลภาวะ จําลองการไหลของเหลว การควบคุมระบบจราจร หรือแมแตการนําเอาคอมพิวเตอรมา
จําลองในสภาพที่เหมือนจริง เชนจําลองการเดินเรือ จําลองการขับเครื่องบิน การขับรถยนต สิ่ง
ตางๆ เหลานี้ทําใหเหมือนจริงได คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูของมนุษยไดดี
ปจ จุบันมี ก ารนําบทเรียนมาไว ในคอมพิว เตอร และใหเ รียนรู ผานคอมพิ วเตอร ที่ เรีย กวา
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังเปน
เครื่องมือที่ใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาเชื่อมโยงติดตอกันทางอินเทอรเน็ต สามารถเรียกคนขอมูล
ขาวสารทางเครือขาย สามารถเรียนรูการใชคอมพิวเตอรหรือเรียนจากที่หางไกลได คอมพิวเตอร
จึงมีบทบาทที่ทําใหมนุษยไดรับขาวสารมากขึ้นกวาเดิม และเปนหนทางที่ทําใหเกิดสติปญญา
อยางแทจริง
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รูปที่ 1.26 ปญญาประดิษฐที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี
(ที่มา: http://www.kkpittaya.ac.th/digital_library/
student_work/m31_52/10_31_52/html/5.html)
HU

UH

ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหมชวยยอโลกใหเล็กลง
โลกมีสภาพไรพรมแดน มีการเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึน้ เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
ไดดี ทําใหลดปญหาในเรื่องความขัดแยง สังคมไรพรมแดนทําใหมคี วามเปนอยูแบบรวมกลุม
ประเทศมากขึน้

รูปที่ 1.27 การสื่อสารโทรคมนาคมกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

25

11) ชวยสงเสริมประชาธิปไตย
ในการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรทุกครั้ง
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายขาวสาร เพื่อใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของระบบ
ประชาธิปไตย แมแตการเลือกตั้งก็มีการใชคอมพิวเตอรรวมผลคะแนน ใชสื่อโทรทัศน วิทยุ
แจงผลการนับคะแนนที่ทําใหทราบผลไดอยางรวดเร็ว
รูปที่ 1.28 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายขาวสาร
(ที่มา: www.komchadluek.net)
HU

UH

4.2 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทําใหเกิดอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชในการ
กอใหเกิดอาชญากรรมได โจรผูรายใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปลน วางแผนการ
โจรกรรม มีการลักลอบใชขอมูลขาวสาร มีการโจรกรรมหรือแกไขตัวเลขบัญชีดวยคอมพิวเตอร
การลอบเขาไปแกไขขอมูลอาจทําใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน การแกไขระดับคะแนนของ
นักศึกษา การแกไขขอมูลในโรงพยาบาลเพื่อใหการรักษาพยาบาลคนไขผิด ซึ่งเปนการทําราย
หรือฆาตกรรม

รูปที่ 1.29 การลักลอบใชขอมูลขาวสาร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
2) ทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สื่อสารทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเห็นตัว การใชงานคอมพิวเตอรหรือแมแตการ
เลนเกมมีลักษณะการใชงานเพียงคนเดียว ทําใหความสัมพันธกับผูอื่นลดนอยลง ผลกระทบนี้ทํา
ใหมีความเชื่อวา มนุษยสัมพันธของบุคคลจะลดนอยลง สังคมใหมจะเปนสังคมที่ไมตองพึ่งพากัน
มาก
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รูปที่ 1.30 การใชคอมพิวเตอรในการสื่อสาร
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
3) ทําใหเกิดความวิตกกังวล เปนผลกระทบทางดานจิตใจของกลุมบุคคลบาง
กลุมที่มีความวิตกกังวลวา คอมพิวเตอรอาจทําใหเกิดการจางงานนอยลง มีการนําเอาหุนยนตมา
ใชในงานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ทําใหผูใชแรงงานอาจตกงาน หรือหนวยงาน
อาจเลิกวาจางได แตถาบุคคลนั้นมีการปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถสูงขึ้นแลวปญหานี้จะไมเกิดขึ้น

รูปที่ 1.31 การใชคอมพิวเตอรในระบบการผลิตที่อัตโนมัติ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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4) ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ ธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองพึ่งพาอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ขอมูลขาวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไวในศูนยขอมูล หากเกิดการ
สูญหายของขอมูล อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เชน ไฟไหม น้ําทวม หรือดวยสาเหตุใดก็ตามทําให
ขอมูลหายหมด ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง

รูปที่ 1.32 การเกิดอุบัติภัยอาจจะทําใหขอมูลเสียหาย
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

5) ทําใหการพัฒนาอาวุธมีอํานาจทําลายสูงมาก ประเทศที่เปนเจาของ
เทคโนโลยี สามารถนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการสรางอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายสูง ทําใหเสี่ยง
ตอการเกิดสงครามที่มีอํานาจการทําลายลางสูงเกิดขึ้น เชน ระเบิดปรมาณูในสงครามโลก ครั้งที่ 2

รูปที่ 1.33 การนําเทคโนโลยีมาสรางอาวุธ
(ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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6) ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่ทํางานตามคําสั่งอยางเครงครัด การนํามาใชในทางใดจึงขึ้นอยูกับผูใช
จริยธรรมการใชคอมพิวเตอรซึ่งเปนเรื่องสําคัญ เชน การใชอินเทอรเน็ต จะมีผูสรางขอมูลขาวสาร
ในเรื่องภาพที่ไมเหมาะสม เชน ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทําใหผูอื่นเสียหาย ทําใหผูใชไดรับสิ่งที่
ไมเหมาะสม และเปนเหตุใหมีปญหาตาง ๆ ตามมา

รูปที่ 1.34 การใชอินเตอร็์เน็ต สรางขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม
(ที่มา: www.benjama.ac.th)
HU

UH

7) ทําใหขอมูลหรือโปรแกรมถูกทําลายไดงาย เทคโนโลยีสารสนเทศทําให
ขอมูลถูกทําลายไดงาย อาจถูกทําลายดวยไวรัสคอมพิวเตอร ที่สามารถแพรไปยังระบบ
คอมพิวเตอรอนื่ ๆได โดยผานเครือขายคอมพิวเตอรไวรัสคอมพิวเตอรบางชนิดทําลายโปรแกรม
หรือขอมูลตาง ๆ บางชนิดทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานชาลง เยาวชนจึงควรมีจติ สํานึกที่ดี
ไมทําลายขอมูลผูอื่นซึ่งทําใหเกิดความเสียหายได
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แบบฝกหัดหนวยที่ 1
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใหอธิบายพัฒนาการทางดานสื่อสารของมนุษย
ใหบอกชื่อของเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน
ใหอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหยกตัวอยางสื่อตาง ๆ ที่สามารถใชเปนแหลงขอมูลในชีวิตประจําวัน
ยกตัวอยางกิจกรรมการประมวลผล
ใหอธิบายลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมยกตัวอยาง
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เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ใหอธิบายพัฒนาการทางดานสื่อสารของมนุษย
เมื่อหาแสนปที่แลวมนุษยสามารถสงสัญญาณทาทางสื่อสารระหวางกันและพัฒนามา
เปนภาษา มนุษยสามารถสรางตัวหนังสือและจารึกไวตามผนึกถ้ํา เมื่อประมาณ 5,000 ปที่แลว จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา มนุษยสามารถจัดพิมพหนังสือไดเมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปที่
แลว เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกันโดยสงขอความเปนเสียงทางสายโทรศัพทมีการแพร
ภาพทางโทรทัศนผานดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณสด เห็นไดชัดวาเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาท
อยางมากและรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณทางดานคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
2. ใหบอกชื่อของเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน
เครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน มีโทรทัศน โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ
พัดลม เครื่องซักผา เตารีดไฟฟา หมอหุงขาว เครื่องทําน้ําอุน เปนตน
3. ใหอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี มายถึง การนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพือ่ สรางสิ่งตาง ๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษย
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลขอมูล เปนขอมูลที่มีประโยชน
ตอองคกร ใชในการตัดสินใจ
สรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของตั้งแตการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน
การสื่อสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการ
ใหบริการ การใช และการดูแลขอมูล
4. ใหยกตัวอยางสื่อตาง ๆ ทีส่ ามารถใชเปนแหลงขอมูลในชีวิตประจําวัน
สื่อตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันมี วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท คอมพิวเตอร หนังสือพิมพ
และสื่อวารสารตาง ๆ
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5. ยกตัวอยางกิจกรรมการประมวลผล
กิจกรรมการประมวลผลมี การฝากถอนเงินผานเครื่อง ATM การจองตั๋วดูภาพยนตร
การจองตั๋วเครือ่ งบิน การคํานวณหาคาเฉลี่ยผลการเรียนของนักเรียน
6. ใหอธิบายลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีการนําคอมพิวเตอรและระบบสือ่ สารเขามาชวย ทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ เชน การฝาก
ถอนเงินสดผานเครื่องเอทีเอ็ม ระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย มีการ บริการ
ตาง ๆ เชน ผูใชสามารถสั่งซื้อสินคาจากที่บาน สามารถสอบถามขอมูลผานทางโทรศัพท
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ
เชน ระบบทะเบียนราษฎรที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล
ระบบการจัดเก็บขอมูลภาษี
พัฒนาการดานเทคโนโลยี
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับคนทุกระดับ
สารสนเทศ ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนเกี่ยวของกับเทคโนโลยี เชน การใชอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบตาง ๆ
7. ใหอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมยกตัวอยาง
ผลกระทบทางบวก
1. การสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น สภาพความเปนอยูของสังคมเมือง มีการพัฒนา
ใชระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดตอสือ่ สารใหสะดวกขึ้น มีการประยุกตมาใชกบั เครื่องอํานวย
ความสะดวกภายในบาน เชน ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ
2. เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหเกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแหง แมแตถิ่นทุรกันดาร ทําใหมีการกระจายโอการการเรียนรู
เชน มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรูไปยังถิ่นหางไกล
3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียน มีการ
นําคอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู เชน วีดีทัศน เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร
ชวยสอนคอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา จัดตารางสอน
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยาง
จําเปนตองใชสารสนเทศ เชน การดูแลรักษาปา การติดตามขอมูลสภาพอากาศ การพยากรณ
อากาศการตรวจวัดมลภาวะ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปองกันประเทศ กิจการทางดานการทหารมีการใช
เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมในการปองกันประเทศ เชน ระบบควบคุม ระบบปองกัน
6. การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม
เพื่อใหสามารถผลิตสินคาได
จํานวนมากและมีราคาถูกลง รวมไปถึงการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหซื้อสินคาไดสะดวกขึ้น
7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวของกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวันบทบาทเหลานี้
มีแนวโนมที่สําคัญมากยิ่งขึ้นที่ทุกคนจะตองสัมผัสโดยหลีกเลี่ยงไมได
8. ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีขึ้น คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกิจการทางดานการแพทยเจริญกาวหนา เปนการสงเสริมสุขภาพและ
ความเปนอยูใหดีขึ้น เชน การสรางแขนเทียม ขาเทียม การสรางเครื่องกระตุนหัวใจ สราง
เครื่องชวยฟงเสียง หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถายอวัยวะสําคัญตางๆ รวมทั้งการผลิตยา
และวัคซีนสมัยใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเขาชวย
9. ชวยสงเสริมสติปญญาของมนุษย คอมพิวเตอรมีจุดเดนที่ทําใหการทํางานตางๆ
ทํางานไดรวดเร็ว และมีความแมนยํา เก็บขอมูลไดมาก การแกปญหาที่ซับซอนกระทําไดดีและ
รวดเร็ว ทําใหมนุษยหาทางศึกษาหรือแกไขปญหา เชน การจําลองสภาวะของสิ่งแวดลอม การ
จําลองระบบมลภาวะ จําลองการไหลของเหลว การควบคุมระบบจราจร จําลองการเดินเรือ
จําลองการขับเครื่องบิน การขับรถยนต คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูของ
มนุษยได
10. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหมชวยยอ
โลกใหเล็กลง โลกมีสภาพไรพรมแดน มีการเรียนรูว ัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึน้ เกิดความ
เขาใจซึ่งกันและกันไดดี ทําใหลดปญหาในเรื่องความขัดแยง
11. ชวยสงเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรทุกครั้ง มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายขาวสาร
เพื่อใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของระบบ
ประชาธิปไตย
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ผลกระทบทางลบ
1. ทําใหเกิดอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชในการกอใหเกิด
อาชญากรรมได โจรผูรายใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปลน วางแผนการโจรกรรม
มีการลักลอบใชขอมูลขาวสาร มีการโจรกรรมหรือแกไขตัวเลขบัญชีดวยคอมพิวเตอร
2. ทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร
ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเห็นตัว การใชงานคอมพิวเตอรมีลักษณะการใชงาน
เพียงคนเดียว
ทําใหความสัมพันธกับผูอื่นลดนอยลง ทําใหมีความเชื่อวามนุษยสัมพันธของ
บุคคลจะลดนอยลง
3. ทําใหเกิดความวิตกกังวล เปนผลกระทบทางดานจิตใจของกลุมบุคคลบางกลุมที่มี
ความวิตกกังวลวา คอมพิวเตอรอาจทําใหเกิดการจางงานนอยลง มีการนําเอาหุนยนตมาใชใน
งานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ทําใหผูใชแรงงานอาจตกงาน หรือหนวยงานอาจ
เลิกวาจางได
4. ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ ธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองพึ่งพาอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น หากเกิดการสูญหายของขอมูลอันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เชน ไฟ
ไหม น้ําทวม หรือดวยสาเหตุใดก็ตามทําใหขอมูลหายหมด ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ
โดยตรง
5. ทําใหการพัฒนาอาวุธมีอํานาจทําลายสูงมาก ประเทศทีเ่ ปนเจาของเทคโนโลยี
สามารถนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการสรางอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายสูง ทําใหเสีย่ งตอการเกิด
สงครามที่มีอํานาจการทําลายลางสูงเกิดขึน้ เชน ระเบิดปรมาณูอาวุธเชื้อโรค
6. ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว
จริยธรรมการใชคอมพิวเตอรจึงเปนเรื่องสําคัญ การใชอินเทอรเน็ตจะมีผูสรางขอมูลขาวสาร
ในเรื่องภาพทีไ่ มเหมาะสม เชน ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทําใหผูอื่นเสียหาย ทําใหผูใชไดรับสิง่
ที่ไมเหมาะสมและเปนเหตุใหมีปญหาตางๆ
7. ทําใหขอมูลหรือโปรแกรมถูกทําลายไดงาย เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหขอมูล
ถูกทําลายไดงา ย อาจถูกทําลายดวยไวรัสคอมพิวเตอรทสี่ ามารถแพรไปยังระบบคอมพิวเตอรอื่นๆ
โดยผานเครือขายคอมพิวเตอรเขาไปทําลายโปรแกรมหรือขอมูลตาง ๆ หรือทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทาํ งานชาลง
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน)
หนวยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ในสมัยโบราณมนุษยมีการตั้งถิ่นฐานตามสถานที่ใด
ก. ในถ้ํา
ข. ในปาลึก
ค. ริมทะเล
ง. ที่ราบลุมแมน้ํา
2. อาวุธของมนุษยในสมัยโบราณทําดวยอะไร
ก. หินและไม
ข. ดิน
ค. เหล็ก
ง. กระดูกสัตว
3. พัฒนาการของมนุษยสมัยโบราณมาจากสิง่ ใด
ก. ทําซ้ํา
ข. ประสบการณ
ค. ทําตามคําสั่ง
ง. การลองผิดลองถูก
4. ขอใดเปนความกาวหนาของเทคโนโลยี
ก. สังคมชนบทเปนสังคมเมือง
ข. มีการใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน
ค. มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึน้ จํานวนมาก
ง. ถูกทุกขอ
5. ในอดีตโลกถือกําเนิดมาประมาณกี่ป
ก. 2,600 ลานป
ข. 3,000 ลานป
ค. 4,600 ลานป
ง. 5,000 ลานป
U

U
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6. มนุษยสามารถสรางตัวหนังสือและจารึกไวตามผนังถ้ํา เมื่อประมาณกีป่ มาแลว
ก. 2,600 ลานป
ข. 3,000 ลานป
ค. 4,600 ลานป
ง. 5,000 ลานป
7. หลักฐานทางประวัตติศาสตรพบวามนุษยสามารถจัดพิมพตัวหนังสือไดเมื่อประมาณกี่ปมาแลว
ก. 50-80 ป
ข. 500-800 ป
ค. 2,500-4,000 ป
ง. 5,000-8,000 ป
8. ขอมูลขาวสารสารสนเทศเขามาเกี่ยวของกับสังคมมนุษยอยางมาก เมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา
ข. ป พ.ศ. 2535 เปนตนมา
ค. ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา
ง. ป พ.ศ. 2545 เปนตนมา
9. เทคโนโลยี หมายถึง
ก. การประยุกตเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ข. การจัดทําขอมูลใหเปนระบบ
ค. การนําเอาของใหมมาใชแทนของเกา
ง. ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
10. ขอใดเปนบทบาทของเทคโนโลยี
ก. เทคโนโลยีทําใหมีการสรางที่พักอาศัยที่มาตรฐาน
ข. เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตและบริการตางๆ สนองความตองการของมนุษย
มากขึ้น
ค. เทคโนโลยีทําใหมีการผลิตสินคาไดในปริมาณที่มากขึน้
ง. ทุกขอที่กลาวมา
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11. ขอใดไมใชลักษณะเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การมีชีวิตแบบพอเพียง
ข. เกี่ยวของกับคนทุกระดับ
ค. ชวยเพิ่มผลผลิตและเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ง. เปนเครื่องมือชวยในการดําเนินการทางธุรกิจ
12. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางชา ๆ
ง. คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ขอใดเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอํานวยความสะดวกในบาน
ก. การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ข. การควบคุมยานพาหนะ
ค. การควบคุมการทํางานของคน
ง. การควบคุมไฟสัญญาณจราจร
14. ขอใดเปนอุปกรณที่ชวยงานดานสารสนเทศ
ก. เครื่องถายเอกสาร
ข. เครื่องคอมพิวเตอร
ค. เครื่องโทรสาร
ง. ถูกทุกขอ
15. หนวยงานใดที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ก. ธนาคาร
ข. โรงพยาบาล
ค. สํานักงาน
ง. โรงเรียน
16. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. แนวโนมของสารสนเทศจะคอย ๆ กลายเปนระบบรวม
ข. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไมเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ค. การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทัง้ ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
U

U

U

U

U
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17. ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนผลของเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอใด
ก. การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ข. การกระจายโอกาส
ค. การปองกันประเทศ
ง. การเพิ่มผลผลิต
18. การสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนลักษณะเดนของเทคโนโลยีตามขอใด
ก. ชวยเพิ่มผลผลิต
ข. การบริการแบบกระจาย
ค. การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ง. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
19. ขอใดเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามาเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ก. ขอมูลการปลูกปา
ข. ขอมูลการพยากรณอากาศ
ค. ขอมูลคุณภาพน้ํา
ง. ถูกทุกขอ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. การประยุกตเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ข. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล
ค. การนําเอาเทคโนโลยีมาสรางคุณคาใหกับสารสนเทศ
ง. ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน/หลังเรียน
หนวยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ก
ง
ง
ค
ง
ข
ก
ก
ง

ขอที่
11
12
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14
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16
17
18
19
20

คําตอบ
ก
ค
ก
ง
ค
ข
ข
ข
ง
ค
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