
บทที ่8

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั



O ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนษุย์  ในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูท่ีมีอยู่
อย่างมากมาย การรับสง่ข่าวสารตา่งๆ จากทัว่โลก 

O ท าให้มนษุย์สามารถรับรู้ข่าวสารพร้อมๆ กนัแม้ว่าจะอยู่คนละสถานท่ีท่ีห่างไกล     
กนัมาก มีการซือ้สินค้าผ่านเวบ็ไซต์ ช าระเงินด้วยบตัรเครดิต เบิกเงินด้วยบตัรเอทีเอ็ม 
ขอดขู่าวเก่ียวกบัดินฟ้าอากาศ ข่าวแผ่นดินไหว ข่าวความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัการเมือง 
สามารถโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

O ข้อมลูข่าวสารปริมาณมากได้หลัง่ไหลมาสูบ่คุคล โดยผ่านเคร่ืองมือสื่อสารชนิด
ใหม่ๆ ก่อให้เกิดชมุชนแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) ซึง่เป็น
ชมุชนท่ีเช่ือมโยง และติดต่อสื่อสารกนัผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

O ดงันัน้การเรียนรู้ท าความเข้าใจกบับริการต่างๆ ท่ีมีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือน ามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั



O ระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุ ทัง้นีเ้ม่ือมีผู้ เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึน้ ทกุคนตา่งก็พยายามท่ีจะน าสารสนเทศท่ีตนมีออกเผยแพร่สู่
อินเทอร์เน็ต 

O ในขณะเดียวกนัผู้ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทัง้หลายก็ต้องการข้อมลูข่าวสารเพ่ิมเติม
จากอินเทอร์เน็ต ในอดีต เรามี Archive และ Newsgroup ซึง่เป็นแหลง่ข้อมลู
ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

O แตใ่นปัจจบุนัข้อมลูข่าวสารมกัจะพบได้ในรูปแบบของ   เวบ็เพจ การค้นหา
ข้อมลูในปัจจบุนั มกัจะได้ผลลพัธ์ในลกัษณะของเวบ็เพจ หรือ Directory

Indexes ของบรรดาไฟล์และเวบ็เพจต่างๆ ในการสืบค้นข้อมลูเหลา่นี ้จะต้องใช้
โปรแกรมสืบค้นข้อมลู ท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า Search Engine และมกัจะมีเวบ็ไซต์ 
(Web Sites)  ส าหรับให้บริการโปรแกรมสืบค้นข้อมลูเหล่านีท่ี้แตกต่างกนัไป

1.การสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต



O โปรแกรมสืบค้นข้อมลู เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการสืบค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต ท่ีพบ
ทัว่ไปมกัจะเป็น Web-base Applications 

O มีเวบ็ไซต์ส าหรับให้บริการ โปรแกรมสืบค้นข้อมลูท่ีมีคณุภาพสงู อาจจะมีหลายๆ 
เวบ็ไซต์น าไปให้บริการแก่ผู้ใช้โดยทัว่ไป ความสามารถของโปรแกรมเหลา่นีแ้ตกต่าง
กนัไป การเลือกใช้งานจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและคณุสมบตัิเดน่เฉพาะเป็น
คราวๆ ไป   มีโปรแกรมสืบค้นข้อมลูท่ีออกแบบเพื่อให้สามารถท ากิจกรรมเฉพาะอย่าง
ของเวบ็ไซต์นัน้ๆ

1.1โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine)



ตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีมีการให้บริการการสืบค้นข้อมลู เช่น

O http://www.altavista.com/

O http://www.yahoo.com/

O http://www.google.com

O http://www.lycos.com/

O http://www.acm.org/search

1.1โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine)



ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์มีการใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูล เช่น
O 1) การคน้หาขอ้มูลแบบทัว่ไป (Basic/Simple Search) 
O ในการสืบคน้ทุกคร้ัง จะตอ้งใชค้  าหลกั (Keyword) ท่ีหมายถึง ค า วลี หรือขอ้ความท่ี

ผูใ้ชป้้อนเขา้ไป เพื่อใหโ้ปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลน าไปสืบคน้เพื่อคน้หาเวบ็เพจ หรือ 
Directory Indexes ท่ีตอ้งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยเม่ือพบเวบ็เพจท่ีมี Keyword 
ตามท่ีก าหนด กจ็ะแสดงรายช่ือเวบ็ไซตเ์หล่านั้นออกมา ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งในการ
สืบคน้ขอ้มูลทัว่ไป

1.2  วธีิการใช้งานโปรแกรมสืบค้นข้อมูล



O 1) การคน้หาขอ้มูลแบบทัว่ไป (Basic/Simple Search) 
O 1.1)  คน้หาโดยใชค้  าหรือวลี ทัว่ไป  เช่น มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงราย
O ผลท่ีได ้:  จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีค าวา่มหาวทิยาลยั หรือ ราชภฎัเชียงราย
O 1.2)  การใชเ้คร่ืองหมายค าพดู “…”  เขา้ช่วย เป็นการคน้หาแบบเป็นกลุ่มค าหรือเป็นวลี 

เช่น “Chiangrai Rajabhat”

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีค าวา่ Chiangrai และ Rajabhat ซ่ึงอาจจะเป็น RajabhatChiangrai
หรือ Chiangrai Rajabahat หรืออ่ืนๆ ในท านองน้ีได้

O 1.3)  การคน้หาโดยการใชเ้คร่ืองหมาย  * อยูห่ลงัค า เช่น Rajabhat*

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ Rajabhat โดยตวัอกัษรตวัถดัไปจะเป็นอะไรกไ็ด ้
เช่น Rahabhat Chiangrai หรือ RajabhatChiangrai เป็นตน้

O 1.4)  การคน้หาโดยการใชเ้คร่ืองหมาย * ข้ึนตน้ค า เช่น *bank

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีลงทา้ยดว้ยค าวา่ bank โดยตวัอกัษรก่อนหนา้จะเป็นอะไรกไ็ด ้
เช่น Bualuang iBanking หรือ book bank เป็นตน้



O 2)  การคน้หาแบบบูลีน (Boolean Searching) จะใชต้วัเช่ือมทาง Logic หรือตรรกศาสตร์เขา้มา
ช่วยคน้หา มีอยู ่3 ตวัดว้ยกนัคือ AND , OR และ NOT นอกจากน้ี อาจมีการใชเ้คร่ืองหมาย +  -
ดว้ยกไ็ด ้

O 2.1) การใช ้AND : เป็นการสัง่ใหค้น้หาโดยจะตอ้งมีค าๆ นั้น มาแสดงดว้ย โดยไม่จ าเป็นวา่
จะตอ้งอยูติ่ดกนั เช่น ตอ้งการคน้หา เวบ็ไซต์ AND การศึกษา อาจจะไดเ้วบ็เพจ ไดแ้ก่ 
แนะน า website ทางดา้นการศึกษา, เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา, 10 เวบ็ไซตย์อดนิยมในการศึกษา
โลก       เป็นตน้

O 2.2) การใช ้OR : เป็นการสัง่ใหค้น้หาโดยจะตอ้งน าค าใดค าหน่ึงท่ีพิมพล์งไปมาแสดง  เช่น 
ตอ้งการคน้หา เวบ็ไซต์ OR การศึกษา จะไดเ้วบ็เพจ ไดแ้ก่ สมศ. ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (มีแต่ค าวา่ “การศึกษา”), เวบ็ไซตก์ารรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษา                    
ในสถาบนัอุดมศึกษา (มีทั้งค  าวา่ “เวบ็ไซต”์ และ “การศึกษา”, รวมเวบ็ไซตสุ์ดยอดของ
เมืองไทย (มีแต่   ค  าวา่ “เวบ็ไซต”์) เป็นตน้



O 2.3)  การใช ้NOT : เป็นการสัง่ไม่ใหเ้ลือกค านั้นๆ มาแสดง เช่น ตอ้งการคน้หา food and 
cheese not butter หมายความวา่ ใหท้  าการหาเวบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั food และ cheese แต่ตอ้งไม่มี 
butter เป็นตน้

O 2.4) การใชเ้คร่ืองหมาย + แทน AND , – แทน NOT เช่น ตอ้งการคน้หา +rajabhat
chiangrailinux -rajabhat chiangrai ผลท่ีไดจ้ะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีค าวา่ rajabhat chiangrailinux
แต่ไม่มี   ค  าวา่ rajabhat chiangrai



O 3)  การค้นหาแบบระบุคุณสมบตัิเฉพาะ : ในบางเวบ็ไซต์ เราสามารถค้นหาโดยระบุ
คุณสมบตัิของเวบ็เพจทีต้่องการ ร่วมกบั Keyword ได้ เช่น

O anchor: near: applet: host: url: image: link: text: title: domain:
O 3.1)  การระบุ anchor  เช่น  anchor: rajabhat chiangrai

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมีขอ้ความบรรยาย anchor link วา่ rajabhat chiangrai
O 3.2)  การระบุ applet  เช่น  applet: balls

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมี Java Applet ช่ือวา่ balls
O 3.3)  การระบุ host  เช่น  host: www.rajabhat chiangrailinux.org

O ผลท่ีได ้: จะได ้directory indexes ของ www.rajabhat chiangrailinux.org
O 3.4)  การระบุ link:  เช่น  link: www.crru.ac.th

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจ ท่ีมี link ไปท่ี www.crru.ac.th



O 3.5)  การระบุ image:  เช่น  image: icq.jpg

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีรูปภาพท่ีช่ือวา่ icq.jpg อยูด่ว้ย
O 3.6)  การระบุ title: เช่น  title: “chiangrai”

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีค าวา่ chiangrai เป็นส่วนหน่ึงของ title ของเพจนั้น
O 3.7)  การระบุ url:  เช่น  url: opensource.thai

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีค าวา่ opensource.thai เป็นส่วนหน่ึงของ URL ของเพจนั้น
O 3.8)  การระบุ text:  เช่น  text: "Rajabhat chiangrai University"

O ผลท่ีได ้: จะไดเ้วบ็เพจท่ีมีขอ้ความ Rajabhat chiangrai University เป็นส่วนหน่ึง ส่วนใด
ของเพจนั้น



O 1.3  เวบ็ไซต์โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทีค่วรรู้จัก

O 1.www.google.com

O google เป็นโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุดในโลก เวบ็ไซต์ของ google
กระจายอยูท่ ัว่โลก มีมากมายหลายภาษา โดยจะมี แม่ข่ายบริการไปตามภาษาต่างๆ ดว้ย 
เช่น หากเรียก www.google.com ในประเทศไทย จะมีการเรียกแม่ข่าย www.google.co.th
มาท างาน           ใหโ้ดยอตัโนมติั จุดเด่นของเวบ็ไซตน้ี์คือ จะมีโปรแกรมคอย update 
ฐานขอ้มูลโดยอตัโนมติั              อยูต่ลอดเวลา อยา่งไรกต็าม google จะท างานไดดี้กบั 
Basic/Simple Search เท่านั้น

O 2.www.yahoo.com
O เวบ็ไซตข์อง yahoo เคยเป็นเวบ็ไซตย์อดนิยมมาชา้นาน มีการแปลงเป็นเวบ็ไซตท์อ้งถ่ิน     

หลายภาษา ภายในเวบ็ไซตข์อง yahoo มีบริการเสริมมากมาย รวมถึง E-mail ภายใต ้
yahoo.com ในส่วนของการสืบคน้ขอ้มูล yahoo ไดจ้ดัใหมี้สารบญัเวบ็ไซต ์(Web Site 
Directories) จดัเรียงตามหมวดหมู่ของวชิา (Subjects) ท าใหส้ามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์
ตอ้งการไดส้ะดวกข้ึน เช่นเดียวกนั yahoo มีเคร่ือง   แม่ข่ายกระจายไปทัว่โลก



O 1.3  เวบ็ไซต์โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทีค่วรรู้จัก

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

Search ในลกัษณะต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ตวัอยา่งการท างานในการระบุคุณสมบติัของ
เวบ็เพจ พร้อมกบั Keyword ท่ีแสดงไวใ้นเอกสารน้ี ส่วนมากเป็นความสามารถของ 
AltaVista เกือบทั้งส้ิน และดว้ยความสามารถอนัโดดเด่นของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลท่ี 
AltaVista ใช ้ท าใหมี้ เวบ็ไซตโ์ปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบางแห่งใชโ้ปรแกรมเดียวกนักบั 
AltaVista



O จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนั สง่ผลให้
มนษุย์สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวตา่งๆ ได้พร้อมกนั สามารถติดตอ่
เช่ือมโยงข้อมลูถึงกนัได้ทัว่โลก ลดต้นทนุ ลดเวลาในการเดินทาง มีความเร็วในการสง่
ข้อมลูสงู สง่ข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก มีความผิดพลาดในการสง่ข้อมลูน้อย  สามารถ
สง่ข้อมลูทัง้ที่เป็นข้อความ รูปภาพ  เสียง และวิดีโอ พร้อมๆ กนั

O ลกัษณะการติดตอ่สื่อสารมีทัง้ลกัษณะของการสื่อสารแบบทางเดียว แบบสองทาง 
และแบบท่ีสามารถโต้ตอบซึง่กนัและกนั ตวัอย่างเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั ได้แก่

2.  การติดต่อส่ือสารด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ



O 2.1 ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (E-mail)

O เป็นการส่งจดหมายแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งสามารถสง่
อีเมล์   ไปยงัผู้ รับตามท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) ของผู้ รับ ซึง่อีเมล์
แตล่ะฉบบัสามารถส่งเป็นข้อความตวัอกัษร และยงัสามารถแนบไฟล์ต่างๆ ไปกบั
อีเมล์ฉบบันัน้ ๆ ได้อีกด้วย โดยผู้ รับจะได้รับอีเมล์แทบจะทนัทีหลงัจากท่ีผู้สง่ได้ท าการ
สง่อีเมล์ออกไป แม้จะอยู่ห่างกนัคนละซีกโลกก็ตาม

O ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) มีวิธีการตัง้โดยใช้ช่ือบคุคล
น าหน้า คัน่กลางด้วยเคร่ืองหมายแอทไซน์ (@) ตามด้วย ช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ท าหน้าท่ีรับฝากจดหมาย ตวัอย่างเช่น



O ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถท าการรับ-สง่ อีเมล์ได้หลากหลายวิธี ทัง้การใช้งาน
โปรแกรมเฉพาะในการรับ-สง่อีเมล์ เช่นโปรแกรม Microsoft Outlook หรือท า
การรับ-สง่อีเมล์ผ่านระบบเวบ็เบส (อาศยับริการ WWW) เช่นระบบเว็บเบสอีเมล์
ของ Hotmail , Gmail เป็นต้น

การใช้งานบริการรับ-ส่งอีเมล์ ด้วยโปรแกรมเฉพาะ



O การรับ-สง่อีเมล์ด้วยโปรแกรมเฉพาะนัน้ จดหมายท่ีถกูผู้ใช้เรียกอ่าน จะถูกจดัเก็บไว้
เฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเรียกอ่านอีเมล์ในครัง้นัน้ๆ เม่ือผู้ ใช้เปลี่ยนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการใช้งานอีเมล์ท่ีเคยถกูเรียกอ่านในคอมพิวเตอร์เคร่ืองก่อนหน้า จะไม่
สามารถแสดงให้เห็นในคอมพิวเตอร์เคร่ืองปัจจบุนัได้อีก

การใชง้านบริการรับ-ส่งอีเมล ์ดว้ยระบบเวบ็เบส (อาศยับริการ WWW)



O การรับ-สง่อีเมล์ด้วยระบบเวบ็เบส เป็นการใช้งานที่ได้รับความนิยมสงูมาก เน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีมีความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเรียกดจูดหมายทัง้หมดของตน
ได้ ไม่วา่ผู้ ใช้งาน จะเรียกใช้งานอีเมล์ผ่านคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดๆ ก็ตาม

O ส าหรับผลกระทบของการใช้อีเมล์ ก็คือ อาจมีการสง่ข้อมลูเท็จทางอีเมล์ ขายสินค้าผิด
กฏหมายหลอกลวงให้ผู้ รับหลงเช่ือ มีอีเมล์ขยะซึง่มีไวรัส แอบแฝง พอผู้ รับเปิดแล้ว ท า
ให้คอมพิวเตอร์หยดุ    การท างาน หรือผู้ อ่ืนสามารถอ่านจดหมายของเราได้ หรืออาจมี
ผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์ เป็นต้น



O 2.2  การสนทนาด้วยข้อความ (Chat)

O เป็นโปรแกรมท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือการพดูคยุกนัระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์
ข้อความโต้ตอบกนัอย่างทนัทีทนัใด (Real Time) ลกัษณะเดียวกนักบัการ
สนทนาโดยใช้โทรศพัท์ ต่างกนัตรงที่ผู้สนทนาจะสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใน
ขณะเดียวกนั ก็สามารถสง่ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว  เสียง และไฟล์ประเภท
ต่างๆ ให้กนั 

O 2.3 บล็อก (Blog)

O เป็นค ารวมมาจากค าวา่ เวบ็ลอ็ก (Weblog) เป็นรูปแบบเวบ็ไซต์ประเภทหนึง่ ซึง่
ถกูเขียนขึน้   ในล าดบัท่ีเรียงตามเวลาในการเขียน ซึง่จะแสดงข้อมลูท่ีเขียนลา่สดุไว้
แรกสดุ โดยทัว่ไปบลอ็ก จะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ บางครัง้จะรวมสื่อ
ต่างๆ ไม่ว่าเพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จดุท่ีแตกต่างของบลอ็กกบัเว็บไซต์โดย
ปกติคือ บลอ็กจะเปิดให้ผู้ เข้ามาอ่านข้อมลู สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย
ข้อความท่ีเจ้าของบลอ็กเป็นคนเขียน ซึง่ท าให้ผู้ เขียนสามารถได้ผลตอบกลบั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD


ตวัอยา่งบลอ็กของชุมชนเกษตรบา้นแพว้



O 2.4 เฟสบุ๊ค (Facebook)

O คือ เวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคม (Social Networking Website) ท่ีเปิด
ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึง่ ส าหรับติดตอ่แลกข้อมลูข่าวสารและร่วมท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่กบัผู้ใช้ Facebook คนอ่ืนๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้
ประเดน็ถามตอบในเร่ืองที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความ แชท
คยุกนั เลน่เกมส์แบบเป็นกลุม่ เป็นต้น ซึง่ผู้ ใช้สามารถเพ่ิมหรือลบการเช่ือมตอ่ผู้ใช้อ่ืนๆ 
ได้

http://video.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C


O Cloud Computing หรืออาจเรียกว่า “การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ” คือ 
แนวคิดการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึง่ที่มีการน าทรัพยากรต่างๆ ทัง้
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาแบง่ปัน 

O ในรูปแบบการให้บริการ (Software as a Services : SaaS) ในระดบั
การประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสงู หรือติดตัง้ซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่จ านวน
มากๆ เพื่อการท างานท่ีซบัซ้อน แตส่ามารถใช้บริการประมวลผลและแอพพลิเคชัน่
ต่างๆ จากผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆผ่านทางเว็บเบราเซอร์ หรือ
แอพพลิเคชัน่แบบ Mobile และช าระคา่บริการตามอตัราการใช้งานท่ีเกิดขึน้จริง 
ข้อมลูต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จะถกูเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในระยะไกลท่ีเรียกว่าคลาวด์
(Cloud) คลาวด์จึงท าให้ผู้ ใช้งานเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาน้อยกว่า สามารถ
จดัการโปรแกรมและข้อมลูได้ง่ายขึน้ และติดตัง้ใช้งานระบบได้รวดเร็ว อีกทัง้ผู้ ใช้ยงั
สามารถเลือกใช้คลาวด์ในรูปแบบส่วนตวัหรือสาธารณะ หรือผสมผสานทัง้สองแบบ
เข้าด้วยกนัก็ได้ ขึน้อยู่กบัวา่แบบไหนจะเหมาะกบัความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสดุ

3.  การประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing



O ตวัอย่างระบบคลาวด์ท่ีพบโดยทัว่ไป เช่น ระบบอีเมล์ฟรีต่างๆ เช่น Google Mail 

(Gmail) หรือ Yahoo Mail หรือ Hotmail เป็นต้น 

O เม่ือก่อนผู้ใช้อาจต้องใช้โปรแกรม Outlook เพ่ือรับอีเมล์ต่างๆ แตใ่นปัจจบุนั ผู้ ใช้
เพียงแค่ Login ผ่านระบบ ก็สามารถเช็คอีเมล์ต่างๆ ได้ หรือในร้าน Internet 

Café ที่ไม่มี Hard Disk ที่เคร่ืองลกูข่าย 
O แตจ่ะท าการอพัโหลดเกมหรือโปรแกรมต่างๆ ไว้บนคลาวด์ แล้วแชร์การใช้งานไปยงั

เคร่ืองลกูข่ายทัง้หมดแทน เป็นการประหยดัการใช้งาน Harddisk และ
สามารถควบคมุการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกมากย่ิงขึน้

3.  การประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing



3.  การประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

ภาพแสดง Cloud Computing Diagram
ท่ีมา : (http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/itc/files/CAT_Cloud_computing_030556.pdf. 2557)



O 3.1  ประเภทของ Cloud Computing

O สามารถแบง่ประเภทของ Cloud Computing ออกเป็น 3  ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

O Private Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีจะประมวลผลและให้บริการ
บน Servers, ระบบเก็บข้อมลู และ Network ท่ีเป็นของผู้ใช้บริการเอง หรือเปิดให้
ใช้เฉพาะผู้ใช้บริการรายนัน้ๆ     โดยท่ีผู้ ใช้บริการเป็นผู้ควบคมุและจดัการระบบเอง ซึง่ผู้
ให้บริการจะมีหน้าท่ีติดตัง้, Setup และ Support เท่านัน้ ใช้เป็นการภายในของ
องค์กร

O Public Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีจะประมวลผลและให้บริการ
บน Cloud’s Servers, ระบบเก็บข้อมลู และ Network ท่ีเป็นของผู้ให้บริการ 
ผู้คนทัว่ไปสามารถเข้าไปใช้บริการต่างๆ ท่ีต้องการได้ตามท่ีผู้ให้บริการได้เปิดให้ใช้บริการ

O Hybrid Cloud คือ ระบบ Cloud Computing ท่ีประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมที่เกิดจาก       ผู้ ให้บริการหลายๆ แหลง่ทัง้ Private Cloud และ 
Public Cloud โดยสว่นใหญ่จะเน้นไปทางระบบท่ีใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ 
(Enterprise)



O 3.2  ประโยชน์ของ Cloud Computing

O 1)  ลดค่าใช้จ่าย เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งค่าใช้บริการ Cloud Computing กบัการ
ต้องสร้างและบ ารุงรักษาระบบด้วยตนเอง เน่ืองจากคา่บริการได้รวมคา่ใช้จ่ายตามที่ใช้งาน
จริง เช่น คา่จ้างพนกังาน คา่ซอ่มแซม คา่ลิขสิทธ์ิ คา่ไฟฟ้า คา่น า้ คา่น า้มนัเชือ้เพลิง ค่า
อพัเกรด และคา่เช่าคูส่าย   เป็นต้น

O 2)  ได้เคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบส ารองข้อมลูที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสงู

O 3) มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ

O 4) มีผู้ เช่ียวชาญดแูลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือ 24 ชัว่โมง ลดภาระด้านการ
จ้างบคุคล

O 5)  เข้าถึงคลาวด์ได้หลากหลายช่องทาง จึงมัน่ใจได้ว่าข้อมลูและแอพพลิเคชัน่จะพร้อมใช้
งานได้จากทกุท่ีทกุเวลา เพียงแคส่ามารถออนไลน์เข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งาน
คลาวด์ได้ทนัที



O 3.3  ข้อเสียของ Cloud Computing

O 1) เน่ืองจากเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมาจากหลายท่ีหลายแห่ง อาจท าให้มีปัญหาในเร่ืองของ
ความตอ่เน่ืองและความเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ท่ี
Local หรืออยู่ภายในองค์กรของผู้ใช้เอง

O 2) ยงัไม่มีการรับประกนัในการท างานอย่างตอ่เน่ืองของระบบและความปลอดภยัของ
ข้อมลู

O 3) ความไม่มีมาตรฐานของแพลทฟอร์ม ท าให้ลกูค้ามีข้อจ ากดัส าหรับตวัเลือกในการ
พฒันาหรือติดตัง้ระบบ



ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ Google Apps



O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 1. Google Apps

O คือ ชดุแอปพลิเคชนัของ Google ท่ีรวบรวมบริการท่ีหลากหลายของ Google เช่น 
E-mail, Google เอกสาร, Google ปฏิทิน และ Google Talk เป็นต้น เข้า
ไว้ด้วยกนั เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินธรุกิจขององค์กร โดยจะท างานผ่าน Web 

Browser และเช่ือมตอ่ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing เปรียบเสมือนการ
ใช้บริการ Data Center จากผู้ให้บริการท่ีมีความปลอดภยัสงูและประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการจดัซือ้ Hardware, Software, ระบบรักษาความปลอดภยั, ระบบ
กรอง Spam Mail, ระบบส ารองข้อมลู, ค่าไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, พืน้ท่ีใน
การติดตัง้ ทัง้ยงัช่วยลดแรงงานเจ้าหน้าท่ี      ในการดแูลรักษา และ Upgrade ระบบ
ในกรณีท่ีมี Software เวอร์ชัน่ใหม่                เป็นต้น 



O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 2. Web Hosting

O คือ รูปแบบการให้บริการส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึง่ ซึง่ผู้ ใช้งานนัน้มีความต้องการ
ท่ีจะฝากเวบ็ไซต์ของตนเองไว้กบัผู้ให้บริการ Server (HSP : Hosting 

Service Provider) เพ่ือให้เว็บไซต์ของตนเองออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เนต็
ตลอด 24 ชม. ผู้ ให้บริการจะจดัเก็บข้อมลูเวบ็ไซต์ ฐานข้อมลู อีเมล์ ฯลฯ ไว้ในเคร่ือง 
Server หรือท่ีเรียกกนัวา่ Web Server ซึง่ Web Server จะท าหน้าท่ีเป็น
สื่อกลางท่ีจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กบัผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทัว่ไปได้เข้าชมตลอดเวลา

O

เว็บไซต์ของ Hostmonster ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ให้
บริการ Web Hosting

http://www.hostmonster.com/


O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 3.  Dropbox

O คือ บริการฝากไฟล์ ซิงก์ไฟล์ แชร์ไฟล์ ท่ีท าให้ผู้ ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ,
Notebook หรือสมาร์ทโฟน เรียกใช้ไฟล์งานของตนเองได้อย่างง่ายดายได้ทกุท่ีทกุ
เวลา ไม่วา่จะ อยู่แห่งใด เหมือนจดัการไฟล์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง

O การใช้งาน Dropbox ผู้ใช้จะต้องท าการติดตัง้โปรแกรมของ Dropbox ก่อน และ
ท าการเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต จากนัน้ก็ท าการจดัเก็บไฟล์ต่างๆ ใน Folder ข้อมลูก็จะ
ถกูอพัโหลดไปเก็บไว้ใน Server ของ Dropbox ซึง่ Dropbox ท่ีเป็น Free

Edition จะมีข้อจ ากดัอยู่ท่ีการให้พืน้ท่ีเพียง 2 GB หากองค์กรท่ีต้องการพืน้ท่ีมากๆ  
อาจต้องพิจารณาเลือกใช้ Dropbox Pro หรือ Dropbox for Business ซึง่
มีค่าใช้จ่ายพอสมควร



O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 3.  Dropbox

ตวัอย่างหน้าจอของ Dropbox Pro และ Dropbox for Business

http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2556-04-26-at-9-57-13-am.png
http://thanachartdotorg.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2556-04-26-at-9-57-13-am.png


O ข้อดีของ Dropbox ได้แก่

1) ผู้ใช้สามารถแชร์ Folder หรือไฟล์ข้อมลูต่างๆ ท่ีต้องการให้กบัผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ

2) สามารถรองรับระบบปฏิบตัิการได้หลากหลาย เช่น Windows, Mac, Linux 

,iPhone, iPad

3) เม่ือผู้ใช้ท าการจดัเก็บข้อมลูไว้ใน Folder ข้อมลูก็จะถกูอพัโหลดขึน้ไปเก็บไว้ใน
Server และหากไฟล์ดงักลา่วถกูแก้ไขเพิ่มเติม Dropbox จะท าการ Update 

ให้กบัเคร่ืองอื่นๆ โดยอตัโนมตัิ

4) มีการส ารองข้อมลูแบบอตัโนมตัิ เน่ืองจากการข้อมลูนัน้ถกูเก็บไว้บน Server ท าให้
ผู้ ใช้งาน  ไม่ต้องเป็นห่วงเร่ืองการสญูหายของไฟล์อนัเน่ืองเกิดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ช ารุด

5) หากผู้ใช้ต้องการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอ่ืนท่ีไม่สะดวกในการติดตัง้โปรแกรม 
Dropbox ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถึงไฟล์งานตา่งๆ ผ่านเว็บไซต์ Dropbox โดยตรง 
ลกัษณะคล้ายกบัการ        ใช้งาน Hotmail, Gmail



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 1. เข้าสูเ่วบ็ไซต์  https://www.dropbox.com

O 2. ปรากฏหน้าตา่งดงัภาพตอ่ไปนีข้ึน้มา คลิกท่ี Sing in for Dropbox แล้วคลิก
ท่ี Sing in

https://www.dropbox.com/


O วิธีการสมัคร Dropbox

O 3. ใส ่First name , Last name , Email , Password จากนัน้ คลิก
เคร่ืองหมายท่ีช่อง I agree to Dropbox Terms แล้วคลิกท่ีปุ่ ม Create 

account

หน้าจอให้ปอ้น First name , Last name , Email และ Password



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 4.จากนัน้เคร่ืองจะท าการโหลดโปรแกรมไปไว้ท่ีเคร่ืองของผู้ใช้

หน้าจอแจ้งสถานะการ Download Dropbox



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 5. เม่ือโหลดโปรแกรมมาแล้วให้ท าการติดตัง้ โดยคลิกท่ีปุ่ ม Run

หน้าจอให้ผู้ใช้ยืนยนัการติดตัง้ Dropbox



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 6.เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Run แล้ว จะปรากฏหน้าตา่งตอ่ไปนีข้ึน้มา ให้คลิกท่ี Install

หน้าจอแจ้งให้ผู้ใช้สัง่เร่ิมการติดตัง้ Dropbox



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 7.โปรแกรมก็จะท าการติดตัง้

หน้าจอแจ้งให้ผู้ใช้สัง่เร่ิมการติดตัง้ Dropbox



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 8. จะปรากฏหน้าตา่งตอ่ไปนีข้ึน้มา ให้คลิกเคร่ืองหมายท่ีหน้าข้อความ I already 

have a Dropbox account จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม Next

หน้าจอให้ระบวุ่าผู้ใช้เคยมี Dropbox account หรือไม่



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 9.ปรากฏหน้าตา่งตอ่ไปนีข้ึน้มา ให้ใส ่EmailและPassword ท่ีเคยปอ้นไว้ตอน
สมคัร จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม Next

หน้าจอให้ระบ ุEmailและPassword กรณีท่ีผู้ใช้ไม่เคยมี Dropbox account



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 10. ให้เลือก 2GB จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม Next



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 11. เลือก Typical แล้วเลือก Install



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 12. เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Install จะปรากฏหน้าตา่งตอ่ไปนีข้ึน้มา ให้คลิกปุ่ ม Next (คลิก 
Next ทกุจอภาพ) 



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 13. คลิกท่ีปุ่ ม Finish



O วิธีการสมัคร Dropbox

O 14. Icon ของ Dropbox จะปรากฏบนหน้าจอ Desktop



O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 4. 4  Slideshare

O คือ เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการฝากไฟล์ประเภทสไลด์หรือ Presentation ท่ีสร้างขึน้  ที่ช่ืน
ชอบ หรือท่ีสามารถท าประโยชน์ให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ ได้ โดยมีจดุมุ่งหมายก็เพ่ือให้มีการ
แบง่ปันแนวความคิดให้แก่กนั  เจ้าของสไลด์จะเป็นคนใส ่Tag ของสไลด์นัน้ๆ ท าให้
ผู้อ่านสามารถค้นหาได้โดยง่าย หรือผู้อ่านสามารถใส ่Tag ในขณะที่เพ่ิมหน้า 
Favorites นัน้ก็ได้

http://www.slideshare.net/imcinstitute


O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 4. 4  Slideshare

O ประเภทของไฟล์ท่ีสามารถฝากไว้บน Slideshare ได้แก่

O งานน าเสนอ : ในรูปแบบไฟล์ประเภท pdf, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, 

potx (Powerpoint)

O งานเอกสาร : ในรูปแบบไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, rtf, xls

(MSOffice); odt, ods (OpenOffice)

O Apple iWork Pages และวีดีโอ : ในรูปแบบไฟล์ประเภท mp4, m4v 

(ipod), wmv (Windows media video), mpeg ,avi

(Windows) ,mov (Apple Quicktime)

http://www.slideshare.net/imcinstitute
http://www.slideshare.net/imcinstitute


O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 4. 4  Slideshare

ขัน้ตอนการสมคัรเป็นสมาชิกของ SlideShare.net

(http://www.slideshare.net/mayomEdu/ slideshare-

15707973. 2557)

O 1.เข้าสูเ่วบ็ไซต์ www.slideshare.net

O 2.คลิกท่ีปุ่ ม Signup

http://www.slideshare.net/imcinstitute
http://www.slideshare.net/


O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 4. 4  Slideshare

O 3.กรอกรายละเอียดของ Username, Email Address, Password, 

Confirm Password ในสว่นของ Get a free SlideShare

account

http://www.slideshare.net/imcinstitute


O 3.4  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing

O 4. 4  Slideshare

O 4.กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นของ รหสัผ่าน ยืนยนัรหสัผ่านเพื่อตรวจสอบวา่มีการ
สมคัรจริงๆ 

O 5.เลือก I accept the TOS & Privacy Policy 

O 6.คลิกท่ีปุ่ ม SignUp เป็นอนัเสร็จสิน้การสมคัร 

O เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม SignUp จะพบวา่ ระบบจะ login ให้อตัโนมตัิ หากบนจอภาพปรากฏ
username ของผู้ใช้ แสดงวา่การสมคัรสมบรูณ์ 

http://www.slideshare.net/imcinstitute


O ขัน้ตอนการ Upload ไฟล์ 
(http://www.slideshare.net/mayomEdu/ slideshare-

15707973. 2557)

O 1.คลิกค าสัง่ Upload



O ขัน้ตอนการ Upload ไฟล์ 

O 2.เลือกไฟล์ท่ีต้องการ Upload

O 3.คลิกค าสัง่ Open

4.Presentation ท่ีเลือกไว ้จะถูกโหลดเขา้ไปท่ีระบบ รอจนกวา่ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์
5. หลงัจากนั้น ระบบจะใหก้รอกรายละเอียดของ Slide เช่น Title, Tags, Category, 
Privacy, Description (จะกรอกหรือไม่กรอกกไ็ด)้ 



O ขัน้ตอนการ Upload ไฟล์ 

O 6. คลิกปุ่ ม Save changes เพ่ือเผยแพร่และรอจนเสร็จ



O เม่ือเลือกค าสัง่ My Upload ก็จะพบ File ท่ีเรา Upload ไว้ ซึง่จะระบช่ืุอไฟล์, 
จ านวนหน้า, และจ านวน Views ทัง้หมด



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น

การใชง้านคอมพิวเตอร์นั้นถา้ตอ้งการใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้าน       
ไดน้านและคงทนอยูเ่สมอนั้น กต็อ้งมีวธีิการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ซ่ึงอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นมีวธีิการท่ีจะ
ดูแลรักษาแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
4.1 การดูแลรักษาเมนบอร์ด

เมนบอร์ด (Mainboard) ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบหลกัๆ ท่ีส าคญัหลายอยา่งไดแ้ก่ ซีพีย ู(CPU) ไบออส (BIOS) 
ชิพเซ็ต (Chipset) แรม (RAM) รอม (ROM) สล๊อต (Slot) และแบตเตอร่ี (Battery) ถา้เกิดปัญหากบัเมนบอร์ดข้ึนมาแลว้
ผูใ้ชห้รือช่างคงแกไ้ขค่อนขา้งล าบาก ส่วนใหญ่ทางร้านจะมีการเปล่ียนเมนบอร์ดใหม่ใหก้บัผูซ้ื้อ จากนั้นกส่็งเมนบอร์ด
คืนบริษทัผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบความผดิพลาดในการท างานของเมนบอร์ดอีกทีหน่ึง ส าหรับอาการท่ีแจง้วา่ Board เสีย
หรือไม่นั้นอาจจะเกิดมาจากอุปกรณ์ท่ีพ่วงต่ออยูบ่นเมนบอร์ด เช่น แรม รอม ซีพีย ูหรือแบตเตอร่ี ซ่ึงเราสามารถสังเกต
ไดจ้ากจอภาพในขณะท่ีท าการบู๊ต (Boot) เคร่ือง ถา้อาการท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นปัญหามาจากแรมเสีย เราคงตอ้งเปล่ียนแรม
ใหม่ หรือปัญหาอาจเกิดจากแบตเตอร่ีท่ีอยูบ่นเมนบอร์ดหมด เราสามารถเปล่ียนได ้เน่ืองจากแบตเตอร่ีในปัจจุบนัน้ีจะ
เปล่ียนไดง่้ายกวา่รุ่นเก่าและไม่ค่อยมีปัญหาร่ัวซึมของแบตเตอร่ีเหมือนรุ่นเก่า ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้มนบอร์ดเสีย



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
4.2 การดูแลรักษาการ์ดต่างๆ

การ์ด (Card) หมายถึง แผ่นวงจรท่ีติดตัง้ไว้ในคอมพวิเตอร์เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพบางอย่างให้แก่
ตวัเคร่ือง เช่น แผ่นวงจรกราฟิก (Graphic Card) เม่ือติดตัง้ลงไปจะท าให้สามารถแสดงภาพได้ ส่วนแผงวงจร
หน่วยความจ าเม่ือติดตัง้เพิม่เข้าไปจะท าให้ขยายหน่วยความจ าให้ใหญ่ขึน้ เป็นต้น

ส่วนค าว่า สล๊อต หมายถึง ช่องเสียบในคอมพวิเตอร์ท่ีเตรียมไว้ส าหรับจะให้เสียบแผ่นวงจร (Card) 

เพิม่ได้ถ้าต้องการ แผ่นวงจรดงักล่าวนีจ้ะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เช่น เพิ่มหน่วยความจ า เป็น
ต้น



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
4.3  การบ ารุงรักษาฮาร์ดดสิก์ 

สิง่ส าคญัในการบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) คือ การปอ้งกนัในสว่นของตวัฮาร์ดดิสก์ เน่ืองจาก
ตวัฮาร์ดดิสก์มีความเปราะบาง  ดงันัน้ การหยิบจบัต้องท าด้วยความระมดัระวงั อีก ทัง้ควรมีการส ารอง
ข้อมลูไว้เพ่ือปอ้งกนัฮาร์ดดิสก์เสีย ส าหรับการบ ารุงรักษาฮาร์ดดิสก์นัน้มีดงัต่อไปนี ้
1) พยายามอย่าเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทิง้ไว้ตลอดเวลา ถ้าไมใ่ช้งานแล้วควรจะปิดเคร่ือง
2) ไมค่วรสบูบหุร่ีใกล้ๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
3) ควรใช้โปรแกรมดิสก์แคช  เพ่ือช่วยยืดอายกุารใช้งานของฮาร์ดดิสก์และชว่ยลดความ       สึกหรอ

ของฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง
4) ควรมีระบบปอ้งกนัไฟฟา้ท่ีดี หรือควรมีตวัจ่ายไฟส ารองในกรณีท่ีไฟฟา้ดบั
5) ควรสงัเกตดอูาการต่างๆ เช่น เสียงแหลมๆ ท่ีเกิดในการท างาน เน่ืองจากอาจเป็นเสียงท่ี    เกิดจาก

ความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้
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6) หลีกเลี่ยงจากควนั หรือเขมา่ควนัต่างๆ
7) พยายามให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีการสัน่สะเทือนน้อยท่ีสดุ
8) ควรใช้ฮาร์ดดิสก์ท่ีมีแมเ่หลก็เคลือบแผ่นจานท่ีมีคณุภาพ เพ่ือช่วยลดระยะห่างระหว่างหวัอ่านกบั

แผ่นจานให้น้อยลง และนอกจากนัน้ยงัช่วยให้แผ่นจานของฮาร์ดดิสก์นัน้สามารถบรรจุข้อมลูได้
หนาแน่นยิ่งขึน้

9) ควรส ารองข้อมลูไว้สม ่าเสมอ เพ่ือปอ้งกนัฮาร์ดดิสก์เสยี
10) ไมค่วรเปิดและปิดเคร่ืองในทนัทีทนัใด ควรทิง้ไว้สกัประมาณ 10 วินาที จงึเปิดขึน้มา    เพ่ือช่วย

ยืดอายกุารใช้งานของหวัอ่านฮาร์ดดิสก์
11) อย่าท าฮาร์ดดิสก์ตก เพราะอาจท าให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้
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เคร่ืองพิมพ์ท่ีนิยมใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั แบง่ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์แบบจดุ 
(Dot Matrix Printer) เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมกึ (Inkjet Printer) และเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ (Laser Printer)  ซึง่เคร่ืองพิมพ์แต่ละชนิดมีวิธีการดแูลรักษา ดงันี ้

1) เคร่ืองพิมพ์แบบจดุ
เป็นอปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแสดงผลข้อมลูชนิดหนึ่ง โดยใช้เข็มตอกลงบนกระดาษเป็นจดุๆ       

เรียงเป็นตวัอกัษร หรือภาพในลกัษณะของตารางตามขนาดท่ีต้องการ ถ้าเข็มห่างจะท าให้เส้นโค้ง ด ู   ไม่
เรียบ การดแูลรักษามีดงันี ้

1.1) ควรมีการรักษาหวัพิมพ์  โดยไมค่วรวางของซ้อนทบับริเวณหวัพิมพ์ และการยืดอายุ
ริบบอนรวมทัง้หวัพิมพ์ให้ใช้งานได้นาน ซึง่สามารถ   ท าได้โดยใช้น า้มนัหลอ่ลื่นหยอดใสริ่บบอนที่ใช้แล้ว
วางทิง้ไว้ข้ามคืน จะช่วยให้การพิมพ์ดีขึน้

1.2) ในขณะท่ีก าลงัพิมพ์งานห้ามหมนุลกูบดิลกูกลิง้ เพราะปกติแล้วลกูกลิง้ท่ีใช้เลื่อน
กระดาษจะมีการควบคมุการหมนุเพ่ือบอกต าแหน่งหรือระยะของกระดาษ ถ้ามีการหมนุลกูบดิควบคมุ
ลกูกลิง้จะท าให้ต าแหน่งท่ีพิมพ์ผิดพลาดและอาจท าให้เคร่ืองพิมพ์เสยีได้ ดงันัน้จงึควรหมนุลกูกลิง้ 
ในขณะท่ีปิดเคร่ืองแล้วเท่านัน้
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เคร่ืองพิมพ์ท่ีนิยมใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั แบง่ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์แบบจดุ 
(Dot Matrix Printer) เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมกึ (Inkjet Printer) และเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ (Laser Printer)  ซึง่เคร่ืองพิมพ์แต่ละชนิดมีวิธีการดแูลรักษา ดงันี ้

1) เคร่ืองพิมพ์แบบจดุ
เป็นอปุกรณ์ที่ท าหน้าที่แสดงผลข้อมลูชนิดหนึ่ง โดยใช้เข็มตอกลงบนกระดาษเป็นจดุๆ       

เรียงเป็นตวัอกัษร หรือภาพในลกัษณะของตารางตามขนาดท่ีต้องการ ถ้าเข็มห่างจะท าให้เส้นโค้ง ด ู   ไม่
เรียบ การดแูลรักษามีดงันี ้

1.1) ควรมีการรักษาหวัพิมพ์  โดยไมค่วรวางของซ้อนทบับริเวณหวัพิมพ์ และการยืดอายุ
ริบบอนรวมทัง้หวัพิมพ์ให้ใช้งานได้นาน ซึง่สามารถ   ท าได้โดยใช้น า้มนัหลอ่ลื่นหยอดใสริ่บบอนที่ใช้แล้ว
วางทิง้ไว้ข้ามคืน จะช่วยให้การพิมพ์ดีขึน้
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1.2) ในขณะท่ีก าลงัพิมพ์งานห้ามหมนุลกูบดิลกูกลิง้ เพราะปกติแล้วลกูกลิง้ท่ีใช้เลื่อน
กระดาษจะมีการควบคมุการหมนุเพ่ือบอกต าแหน่งหรือระยะของกระดาษ ถ้ามีการหมนุลกูบดิควบคมุ
ลกูกลิง้จะท าให้ต าแหน่งท่ีพิมพ์ผิดพลาดและอาจท าให้เคร่ืองพิมพ์เสยีได้ ดงันัน้จงึควรหมนุลกูกลิง้ 
ในขณะท่ีปิดเคร่ืองแล้วเท่านัน้

1.3)  ในกรณีท่ีใช้กระดาษต่อเน่ือง ไมค่วรฉีกกระดาษในต าแหน่งท่ีไมม่ีรอยปรุเพราะ     
รอยปรุของกระดาษเป็นต าแหน่งสิน้สดุของกระดาษ ถ้ามีการฉีกกระดาษกลางแผ่น เมื่อพิมพ์งาน     แผ่น
ต่อไป ต าแหน่งการพิมพ์ของหน้าจะผิดไป รอยปรุของกระดาษอาจมาอยู่กลางเอกสารท่ีพิมพ์       จะท าให้
การพิมพ์ไมร่าบร่ืนเกิดการสะดดุ อาจท าให้เข็มหกัได้
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2)  เคร่ืองพิมพ์แบบหมกึพ่น (Ink Jet Printer) คือ เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้วิธีพ่นน า้หมกึลงไปบนวตัถุ
งาน โดยหมกึจะถกูฉีดออกจากรูขนาดเลก็บนหวัพิมพ์ ซึง่หมกึที่ใช้จะเป็นแมส่ี 3 สี คือ แดง เหลือง และ
น า้เงิน บางเคร่ืองจะใช้ 2 กลอ่ง คือ น า้หมกึสีด ากบัตวัแมส่ี ส าหรับวิธีการดแูลรักษามีดงันี ้

2.1)  ดแูลหวัพิมพ์ให้สะอาดอยู่เสมอ ไมใ่ห้เกิดการอดุตนัของหวัพิมพ์ บอ่ยครัง้ท่ีมีน า้หมกึ
บางสว่นตกค้างแล้วไหลไปจบักนัเป็นคราบท่ีบริเวณสว่นปลายของหวัพิมพ์แล้วท าให้ตลบัหมกึ (Ink 

Cartridge ) ออกอาการแปลกๆ หรือสีเพีย้น วิธีแก้ไขอย่างง่ายก็คือ น าตลบัหมกึออกมาจาก
เคร่ืองพิมพ์แล้วค่อยๆ เช็ดท าความสะอาดบริเวณหวัพิมพ์ด้วย Cotton buds ห้ามใช้กระดาษช าระ
และแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด จากนัน้น าตลบัหมกึใสเ่ข้าไปในช่องใส ่แล้วดงึออกมาซ า้ๆ ประมาณ 3-4 

ครัง้โดยต้องใช้ความระมดัระวงัในการใสต่ลบัหมกึเข้าและดงึออกด้วย เพ่ือไมใ่ห้ช่องใส่ตลบัหมกึ และตวั
ตลบัหมกึเองหกัเสยีหาย
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2.2)  หวัพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ เมื่อเกิดการอดุตนัจะท าให้งานพิมพ์ท่ีได้เป็นลายเส้นพาดหน้ากระดาษ
หรือหมกึสีจางกว่าปกติ เคร่ืองพิมพ์แบบหมกึพ่นหลายรุ่นจะมีโปรแกรมส าหรับตรวจสอบการตนัของท่อ
ฉีดน า้หมกึที่เรียกว่าโปรแกรม Nozzle Check มาให้อยู่แล้ว ข้อส าคญัอีกประการหนึ่งคือ อย่าปลอ่ย
ให้ตลบัหมกึพิมพ์ท่ีเคยใช้งานแล้ว วางทิง้ไว้เฉยๆ นอกเคร่ืองพิมพ์ เพราะ   ชัว่เวลานิดเดียวหมกึก็จะแห้ง
หมด ถ้าจ าเป็นต้องน าตลบัหมกึออกมา ให้เก็บใสถ่งุพลาสติกที่ปิดผนึกปอ้งกนัอากาศเข้า
2.3)  หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นใกล้เคร่ืองพิมพ์ เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ควรจะอยูห่่าง ๆ อปุกรณ์ไฟฟา้
ท่ีใช้มอเตอร์ มีผู้ ใช้งานเคร่ืองพิมพ์บางคนพยายามจะท าความสะอาดด้วยการใช้เคร่ือง   ดูดฝุ่ นดดูเศษฝุ่ น
ออกมา ผลก็คือ แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ในเคร่ืองลดัวงจร เน่ืองจากไฟฟา้สถิตปริมาณมากท่ีจะเกิดขึน้
รอบๆ บริเวณท่ีเคร่ืองดดูฝุ่ นท างานแล้วไปรบกวนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์บนแผงวงจรในเคร่ืองพิมพ์ วิธีท่ีดี
ท่ีสดุคือ ใช้ปืนเป่าลมเพ่ือเป่าฝุ่ นละอองต่างๆ ให้หลดุไป
2.4)  ควรปิด-เปิดเคร่ืองพิมพ์ด้วยสวิตซ์ ดีกว่าถอดปลัก๊ไฟ
2.5)  ไมค่วรน าหมกึต่างย่ีห้อกนักบัเคร่ืองพิมพ์มาเติม เน่ืองจากอาจท าให้หวัพิมพ์อดุตนัได้เร็วขึน้ 
นอกจากนัน้ หากหมกึเติมท่ีน ามาใช้ไมม่ีคณุภาพ อาจท าให้หวัพิมพ์ช ารุดเสียหายได้                 อีกด้วย
2.6)  ควรเปลี่ยนน า้หมกึ เมื่อมีสญัญาณเตือนว่าหมกึหมด 
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3)  เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

มีหลกัการท างานเหมือนกบัเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีพฒันามาจากเคร่ืองพิมพ์     
แบบจดุและแบบฉีดหมกึ สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าแบบอ่ืน และความคมชดัของงานดีมาก จงึได้รับความนิยม
น ามาใช้งานในส านกังานทัว่ไป รวมทัง้สามารถพิมพ์สีได้ด้วย อย่างไรก็ตามเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์    ยงัมีราคาสงู
กว่าเคร่ืองพิมพ์แบบจดุและแบบฉีดหมกึ หมกึพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์จะเก็บในตลบั    ท่ีเรียกว่า “โทน
เนอร์” ภายในเป็นผงหมกึคล้ายหมกึของเคร่ืองถ่ายเอกสาร เมื่อหมกึหมด ถ้าไมเ่ปลี่ยนตลบัใหมส่ามารถเติม
หมกึใหมไ่ด้ แต่คณุภาพจะไมดี่เท่าของใหมเ่คร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์มีวิธีปอ้งกนั  และบ ารุงรักษาดงันี ้
1) ห้องท่ีวางเคร่ืองพิมพ์ควรเป็นห้องท่ีมีการระบายความร้อนท่ีเพียงพอ เน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์ชนิดนีจ้ะผลติ

ความร้อนออกมาค่อนข้างสงู
2) ในกรณีท่ีหมกึหมด ไมค่วรใช้หมกึแบบเติมซ า้ เพราะถ้าเติมไมดี่จะท าให้ผงหมกึจะกระจายไปทัว่ ท าให้

สกปรกและงานที่พิมพ์ออกมาจะเลอะเทอะได้
3) ถ้ามีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองพิมพ์ควรถอดคาร์ทริดจ์โทนเนอร์หรือตลบัใสห่มกึออกก่อนเพ่ือไมใ่ห้ผงหมกึ

ฟุง้กระจายอยู่ในเคร่ืองพิมพ์
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จอภาพ (Monitor) ท่ีนิยมใช้อยู่ในปัจจบุนันัน้มีอยู่ไม่ก่ีชนิด ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ
ชนิดใดก็ตามย่อมต้องมีการบ ารุงรักษาท่ีเหมือนกนั เพ่ือให้จอภาพมีอายุการใช้งานได้นาน 
การดแูลรักษาจอภาพ     ให้ใช้งานได้นานๆ นัน้เป็นสิ่งท่ีท าได้ไม่ยากและผู้ ใช้ควรท าเป็น
อย่างย่ิง เช่น ควรปรับปุ่ มด้านลา่งของจอ เพ่ือปรับแสงสวา่งของจอไม่ให้มีมากจนเกินไป 
นอกจากนัน้ควรมีการปอ้งกนัฝุ่ นไปจบัจอภาพ เพราะเม่ือมีใช้ไปนานๆ จอภาพจะมีฝุ่ นเกาะ
ได้  การปอ้งกนัสามารถท าได้โดยใช้ผ้าชบุน า้บิดให้แห้งเช็ดจอภาพให้สะอาด หรืออาจซือ้
น า้ยาหรือผ้าเช็ดจอภาพโดยเฉพาะก็ได้ ไม่ควรเปิดจอภาพทิง้ไว้ นานๆ โดยท่ีไม่มีการใช้
งานใดๆ เพราะการเปิดจอภาพทิง้ไว้นานๆ เป็นประจ า จะท าให้จอภาพเสื่อม   ลงได้ หรือ
ถ้าจ าเป็นต้องเปิดจอภาพทิง้ไว้ ก็ควรตัง้โปรแกรม Screen Saver เพ่ือชว่ยรักษา
จอภาพ



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
4.6  การดูแลรักษาแป้นพมิพ์ (Keyboard)

เป็นอปุกรณ์ท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุ จึงท าให้เกิดการสกึหรอหรือช ารุดได้ง่าย สิ่งท่ีผู้ ใช้        
ควรระวงัในการใช้แปน้พิมพ์ คือ ระวงัน า้หรือเคร่ืองดื่มหกลงบนแปน้พิมพ์ ถ้ามีน า้หกลงไป
ให้ใช้      ผ้าแห้งเช็ดแล้วปลอ่ยทิง้ไว้จนกวา่จะแห้ง สว่นอีกสาเหตหุนึง่ที่พบได้บอ่ย คือ 
ความสกปรกของหน้าสมัผสัหรือแปน้พิมพ์แตล่ะตวั เม่ือใช้แปน้พิมพ์ไปนานๆ แปน้บางตวั
อาจจะเสียหรืออาจกดกระแทกแรงไปจะท าให้แปน้เสียได้ง่าย อาการนีต้รวจสอบได้โดย
การแกะตวัแปน้พิมพ์ออกจะเห็น    ตวั Switch ของแปน้ ให้ทดลองกดด ูถ้าแปน้ดีดคืน
ตวัขึน้มาแสดงวา่ยงัใช้งานได้หรือถ้าติดขดัไม่มาก   ให้ท าความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ด
ฝุ่ นออกก็สามารถใช้งานได้ แตถ้่ากดแล้วไม่คืนตวัแสดงวา่สปริงอาจเสีย ต้องให้ช่างเป็นผู้
ซ่อมตอ่ไป



4.  การบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
4.7  การดูแลรักษาตัวเคร่ือง

ส าหรับตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสิ่งท่ีควรระวงั คือ พวกสตัว์ตวัเล็กๆ  เช่น หน ู
แมลงสาบ หรือมด ที่จะเข้าไปอาศยัท ารัง หรือไปกดักินสายไฟตา่งๆ ภายในตวัเคร่ือง เม่ือ
ใช้งานได้ระยะหนึง่ควรจะเปิดฝาเคร่ืองและท าความสะอาดภายในตวัเคร่ืองโดยการดดูฝุ่ น
หรือใช้ลมเป่า นอกจากนีบ้ริเวณพดัลมของเพาเวอร์ซพัพลาย    จะเป็นสว่นท่ีมีฝุ่ นมาก ใน
การท าความสะอาดควรใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นแบบใช้กบัรถยนต์ ถ้าเป็นเคร่ืองดดูฝุ่ น      ตามบ้าน 
ควรระวงัความแรงของลม ซึง่อาจจะดดูสายไฟภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลดุออกมาได้



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.1 การจองตั๋วเคร่ืองบนิผ่านเวบ็ไซต์

การเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นทางเลือกหนึง่ที่ผู้คนทัว่ไปหนัมาสนใจเพ่ิมมากขึน้ 
เน่ืองจากประหยดัเวลาในการเดินทางและมีความปลอดภยัค่อนข้างสงู เม่ือเทียบกบัการ
เดินทางโดยวิธีอ่ืน และในปัจจบุนั สายการบินต่างๆได้เปิดให้บริการจองตัว๋เคร่ืองบินผ่าน
เวบ็ไซต์ ดงันัน้ การท าความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการจองตัว๋จงึเป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้าม เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถกูน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
งานตา่งๆ เกือบทกุด้าน จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนขัน้ตอนหรือ
กระบวนการในการท ากิจกรรม      ในชีวิตประจ าวนั ล้วนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเก่ียวข้องทัง้ในทางตรงหรือทางอ้อม 



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

ตัวอย่าง ขัน้ตอนการจองตั๋วเคร่ืองบนิผ่านเว็บไซต์

1.เข้าสูเ่วบ็ไซต์ของของสายการบินที่ต้องการจองตัว๋เคร่ืองบิน (ยกตวัอย่าง           สาย
การบิน nokair)  http://www.nokair.com/

http://www.nokair.com/


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

ตัวอย่าง ขัน้ตอนการจองตั๋วเคร่ืองบนิผ่านเว็บไซต์

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



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

ตัวอย่าง ขัน้ตอนการจองตั๋วเคร่ืองบนิผ่านเว็บไซต์

2.3) เลือกสถานท่ีเดินทาง ต้นทาง ,ปลายทาง,วนัท่ีเดินทาง,วนัท่ีเดินทางกลบั,
จ านวนคนเดินทาง

2.4) คลิกปุ่ ม SEARCH >

3) เลือกวนัเวลาท่ีต้องการเดินทาง

วนัท่ี และ เวลาท่ีต้องการ
เดินทาง



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

ตัวอย่าง ขัน้ตอนการจองตั๋วเคร่ืองบนิผ่านเว็บไซต์

4) คลิกปุ่ ม CONTINUE

5) กรอกข้อมลูผู้ โดยสารและวิธีการช าระเงิน
6) คลิกปุ่ ม I agree with Term 

& Condition
7) คลิก BOOK NOW



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป)

1) เข้าสูเ่วบ็ไซต์ http://www.majorcineplex.com/how-to-buy/

2) เลือกภาพยนตร์ท่ีต้องการรับชม โดยสามารถเลือกภาพยนตร์ได้มากกว่า 1 เร่ือง 
เพ่ือเปรียบเทียบรอบฉาย

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/016.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/016.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
3. เลือกโรงภาพยนตร์ และสาขาท่ีต้องการชม โดยลกูค้าสามารถเลือกได้มากกว่า 1 โรง
ภาพยนตร์ เพื่อเปรียบเทียบรอบฉาย เช่น เลือกโรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพลก็ซ์ และ 
เมเจอร์ฯ        รัชโยธิน

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/026.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/026.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
4.คลิกเลือกดรูอบฉาย เพ่ือแสดงรอบฉายของภาพยนตร์ท่ีลกูค้าเลือก

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/034.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/034.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
5. คลิกเลือกรอบฉายท่ีท่านต้องการชมภาพยนตร์

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/045.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/045.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
6.ระบบจะสรุปรายละเอียดรอบฉายท่ีเลือก หากลกูค้าเป็นสมาชิก M-Generation 

สามารถเข้าสูร่ะบบเพ่ือรับสิทธ์ิซือ้บตัรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกได้ สว่นกรณีท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิก ลกูค้าสามารถเข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไปได้ทนัที
7.เลือกประเภทและจ านวนท่ีนัง่ จากนัน้คลิก “เลือกที่นัง่”

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/052.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/052.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
6.ระบบจะสรุปรายละเอียดรอบฉายท่ีเลือก หากลกูค้าเป็นสมาชิก M-Generation 

สามารถเข้าสูร่ะบบเพ่ือรับสิทธ์ิซือ้บตัรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกได้ สว่นกรณีท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิก ลกูค้าสามารถเข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไปได้ทนัที
7.เลือกประเภทและจ านวนท่ีนัง่ จากนัน้คลิก “เลือกที่นัง่”

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/052.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/052.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/062.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/062.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.2  การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการซือ้บตัรชมภาพยนตร์(ตัวอย่าง โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) -
8.เลือก “จองตัว๋” หรือ “ซือ้ตัว๋” (โดยสามารถจองได้เฉพาะท่ีนัง่ที่มีอกัษร R เท่านัน้)
9.กรณีท่ีลกูค้าไม่ได้เป็นสมาชิก M-Generation จะต้องกรอกอีเมล และเบอร์
โทรศพัท์ที่ถกูต้อง เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบตัรเครดติ

หลงัจากเลือกซือ้ตัว๋แล้ว ระบบจะน าเข้าสูก่ารช าระเงินผ่านบตัรเครดิต โดยลกูค้ามี
ระยะเวลา     ในการท ารายการ 5 นาที
1.ใสร่ายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบับตัรเครดิต หลงัจากนัน้คลิก Submit

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/071.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/071.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบตัรเครดติ

2.ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบับตัรเครดิต และยอดการช าระเงิน หลกัจากนัน้คลิก 
Confirm

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/09.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/09.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบตัรเครดติ

3.การท ารายการบตัรเครดิตสมบรูณ์ หลงัจากนัน้ให้คลิก ท่ี Return 

Majorcineplex.com เพ่ือรับ Code บตัรชมภาพยนตร์ท่ีเวบ็ไซต์เมเจอร์ซีนี
เพลก็ซ์ หรือรอประมาณ 10 วินาที ระบบจะกลบัไปยงัเว็บไซต์เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์โดย
อตัโนมตัิ
4.ระบบจะสรุปรายการซือ้บตัรชมภาพยนตร์ออกรหสัช าระเงินให้ ลกูค้าสามารถน ารหสั
ช าระเงิน มารับบตัรชมภาพยนตร์ได้ท่ีตู้จ าหน่ายบตัรชมภาพยนตร์อตัโนมตัิ หรือเคาน์เตอร์
วีไอพี

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบริการ mPAY

1.หลงัจากระบท่ีุนัง่ที่ต้องการแล้ว เลือกช าระเงินผ่าน mPAY เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการช าระ
เงินตอ่ไป โดยจะมีระยะเวลาในการท ารายการ 10 นาที

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/018.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/018.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบริการ mPAY

2.หลงัจากนัน้ระบบจะเข้าสูห่น้า Log in การช าระเงินผ่าน mPAY ให้กรอก 
Username และ Password ท่ีสมคัรบริการmPAY ไว้

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/027.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/027.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบริการ mPAY

3.เลือกช่องทางการช าระเงิน
4.ใสร่หสั OTPc(One Time Password) ท่ีลกูค้าได้รับผ่านทางโทรศพัท์ และ
กดตกลง จากนัน้รอรับ SMS ยืนยนัการท ารายการ

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/035.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/035.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

การซือ้บตัรชมภาพยนตร์ผ่านบริการ mPAY

5.ระบบจะสรุปรายการซือ้บตัรชมภาพยนตร์พร้อมแสดงรหสัช าระเงินให้ลกูค้า                        
ทางหน้าจอ และระบบจะสง่ SMS ยืนยนัการท ารายการผ่านบริการ mPAY และ 
SMS แจ้งรหสั    ช าระเงิน (pincode) เพ่ือให้ลกูค้าไปรับบตัรชมภาพยนตร์ได้ท่ีตู้
จ าหน่ายบตัรชมภาพยนตร์อตัโนมตัิ หรือเคาน์เตอร์วีไอพี

http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2
http://www.majorcineplex.com/wp-content/uploads/2012/03/1011.jpg?c07ce2


5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
1.เข้าสูเ่วบ็ไซต์  www.agoda.com



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
2.กรอกสถานท่ีท่ีต้องการหาท่ีพกั



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
3.ระบวุนัท่ีต้องการเช็คอิน และ จ านวนวนัท่ีต้องการจอง
4.คลิกปุ่ ม ค้นหา บนจอภาพจะแสดงรายละเอียดโรงแรมตา่งๆ ให้เลือก



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
5.คลิกปุ่ ม จองทนัที
6.เลือกประเภทห้องพกัท่ีต้องการ จ านวนห้อง เสร็จแล้วคลิกปุ่ ม จองเลย



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
7.แสดงรายละเอียดการจอง และกรอกข้อมลูสว่นตวั



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.3  การจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์ agoda.com

ขัน้ตอนการจองโรงแรมที่พกัผ่านเว็บไซต์
8.คลิกปุ่ มด าเนินการตอ่
9.คลิกเข้าสูร่ะบบ Agoda เพ่ือยืนยนัการจอง



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์

การสัง่ซือ้ pizzacompany จะประกอบด้วยขัน้ตอนการสัง่ 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 
เลือกอาหาร ยืนยนัการสัง่ซือ้ และระบวุิธีการช าระเงิน
ขัน้ตอนการเลือกอาหาร
1.เข้าสูเ่วบ็ไซต์   https://www.pizza.co.th/



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์

2.เลือกอาหารจากเมนรูายการท่ีต้องการ หลงัจากนัน้กดปุ่ ม +  หรือ คลิกท่ีรายการ
อาหาร



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์

3. เม่ือเลือกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายการสินค้าและจ านวนเงินในช่อง                 
สัง่เลย

4.หากต้องการสัง่รายการอ่ืนๆ กลบัไปเลือกรายการสินค้าในข้อที่ 2 ต่อไป
5.เม่ือสัง่ซือ้ครบเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ ม Check out เสร็จสิน้การเลือกรายการอาหาร



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์

ขัน้ตอนการยืนยนัการสัง่ซือ้
หลงัจากเลือกรายการอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วและท าการคลิก Check out ก็จะเข้าสู่
สว่นของการยืนยนัการสัง่ซือ้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้ต้องเป็นสมาชิกก่อน หากยงัไม่เป็นสมาชิกต้องท า
การสมคัรสมาชิกก่อน โดยการคลิกที่ปุ่ ม สมคัรสมาชิก
วิธีการยืนยนัการสัง่ซือ้
1.กรอก Email และรหสัผ่าน เสร็จแล้วคลิกเข้าสูร่ะบบ (กรณีท่ียงัไม่ได้เป็นสมาชิกต้อง
สมคัรสมาชิกก่อน)



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์

2.เม่ือเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบการยืนยนัการสัง่ซือ้จะแสดงรายการอาหารท่ีสัง่ซือ้ 
และลกูค้าสามารถสัง่ซือ้รายการอาหารเพ่ิมเติมได้อีก โดยการคลิกปุ่ ม สัง่อาหารเพิ่ม
3.ระบปุระเภทการจดัส่ง, เวลาท่ีต้องการให้สง่, วิธีการช าระเงิน และข้อมลูเพ่ิมเติม
4.คลิกปุ่ มยืนยนัการสัง่



5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน

5.4 การส่ัง pizzacompany ผ่านเว็บไซต์



ตัวอย่างงานที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1.การประยกุต์ใช้ในงานส านกังาน : ส านกังานต่างๆ ในปัจจบุนั ได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้การท างานเกิดความสะดวกรวดเร็ว ความถกูต้อง และสามารถท า
ส าเนาได้เป็นจ านวนมาก อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์ โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบหน่วยความจ า แสกนเนอร์ เป็นต้น โดยน าอปุกรณ์
เหล่านี ้น าไปประยกุต์ใช้กบังานส านกังานหลายลกัษณะ เช่น งานจดัเตรียมเอกสาร งาน
กระจายเอกสาร งานจดัเก็บและค้นคืนเอกสาร ระบบการประชมุทางไกลด้วยภาพและเสียง
2. การประยกุต์ใช้ในงานอตุสาหกรรม : การแข่งขนัทางด้านการผลิตสินค้าอตุสาหกรรม
จ าเป็นต้องหาวิธีการเพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้มากและมีต้นทนุท่ีต ่าลง โรงงาน
อตุสาหกรรม      หลายแห่งจงึได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการเข้ามาช่วยในด้านการ
ผลิต การสัง่ซือ้ การเงิน บคุลากร และงานด้านอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ มีการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบรถยนต์ การพ่นสี การเช่ือมอปุกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกนั  
รวมทัง้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของหุ่นยนต์เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานใน
โรงงานได้ เป็นต้น ท าให้  การผลิตสินค้ามีความแม่นย าและรวดเร็วมากขึน้ ธุรกิจสามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้เม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตแบบเดิม



ตัวอย่างงานที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

3.การประยกุต์ใช้ในงานการเงินและการพาณิชย์ : องค์กรตา่งๆ ได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานและต้นทนุการด าเนินงาน ตวัอย่างเช่น สถาบนั
การเงิน ได้ใช้เคร่ือง ATM ในการท าธรุกรรมการเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการฝาก 
ถอน โอนเงิน และน าคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์มาช่วยในการท างานประจ าวนั
ของธนาคาร ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูของธนาคาร ต่างสาขา ต่างธนาคาร ท าให้ผู้ ใช้บริการ
สามารถเบิก ถอน โอนเงิน ช าระเงินคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้โดยสะดวก 

ธรุกิจการซือ้ขายสินค้า ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริการ   เป็นแบบออนไลน์ เช่น การ
สัง่ซือ้สินค้าจากท่ีบ้านหรือท่ีท างานผ่านเว็บไซต์ การสอบถามข้อมลูแบบออนไลน์ทางระบบ
อินเตอร์เน็ตแทนการใช้โทรศพัท์สอบถาม การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมลูสินค้าท่ีต้องการ
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึง่เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเข้าไว้ และช าระเงินคา่
สินค้าและบริการด้วยบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต 



ตัวอย่างงานที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

4.การประยกุต์ใช้ในงานด้านการสื่อสาร : จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ สง่ผลให้เกิดเคร่ืองมือสื่อสารหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการติดตอ่สื่อสารกบั
บคุคลอ่ืน  ได้ทกุท่ีทกุเวลา ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึง่เคร่ืองมือสื่อสาร
ดงักลา่วได้มีการพฒันาให้มีขนาดเลก็ลงท าให้พกพาได้สะดวก แตมี่ขีดความสามารถเพ่ิม
มากขึน้ สามารถรับสง่ข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงู ซึง่การพฒันาการดงักลา่ว สืบเน่ืองมาจาก
การก าเนิดอินเทอร์เน็ตและบริการต่างๆ ท่ีมีให้บริการอยู่บนเครือข่ายดงักลา่ว เช่น การ
พดูคยุพร้อมทัง้เห็นหน้าตาของผู้ ท่ีก าลงัติดตอ่สื่อสารกนัได้ ผ่านทางโปรแกรมการสนทนา
ออนไลน์ (Chat Online), การสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : 

E-mail), การประชมุทางไกล (Teleconference) เป็นการประชมุร่วมกนัระหวา่ง
บคุคล หรือ    คณะบคุคลท่ีอยู่ต่างสถานท่ี และห่างไกลกนัโดยใช้สื่อทางด้านมลัติมีเดีย ท่ีให้
ทัง้ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง เสียง และข้อมลูตวัอกัษร ในการประชมุเวลาเดียวกัน และเป็น
การสื่อสาร 2 ทาง จงึท าให้เสมือนวา่ได้เข้าร่วมประชมุร่วมกนัตามปกติ 
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5.การประยกุต์ใช้ในงานด้านสาธารณสขุ : ในปัจจบุนักระทรวงสาธารณสขุได้ปรับระบบ
การบริหารงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตา่งๆ ดงันี ้
5.1) ด้านการลงทะเบียนผู้ ป่วย ถกูน ามาใช้ในระบบงานเวชระเบียน ระบบฐานข้อมลู
ยาและเวชภณัฑ์ ข้อมลูการรักษาพยาบาล การคิดเงินค่ายา การจดัท าบญัชีต่างๆ การจดัท า
สถิติผู้ ป่วยและพิมพ์รายงานสง่กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น
5.2) การสนบัสนนุการรักษาพยาบาล โดยการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลต่างๆ    เข้าด้วยกนั สามารถสร้างเครือข่ายข้อมลูทางการแพทย์ แลกเปลี่ยน
ข้อมลูของผู้ ป่วย
5.3) ให้ค าปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้
แพทย์สามารถ   เห็นหน้าหรือท่าทางของผู้ ป่วยได้ ช่วยให้สง่ข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร หรือภาพ
เพ่ือประกอบการพิจารณาของแพทย์ได้
5.4) เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์
หรือหน่วยงานสาธารณสขุตา่งๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ได้ผลมากย่ิงขึน้ โดย
สามารถใช้สื่อตา่งๆ เช่นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
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5.5) การดแูลรักษาโรคระบาดในท้องถ่ิน เช่น เม่ือเกิดมีผู้ ป่วยไข้หวดันก แพทย์และ
สาธารณสขุอ าเภอสามารถตรวจค้นได้ว่าผู้ ป่วยมาจากท้องถ่ินใด ต าบลอะไร มีอาชีพใด ใน
เขตนัน้         มีประชากรก่ีคน เป็นชาย หญิง เดก็เท่าไหร่ เพ่ือจะได้จดัหาวคัซีนหรือหาวิธีการ
ปอ้งกนัเพ่ือไม่ให้เกิดเป็นโรคระบาดได้
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6) การประยกุต์ใช้ในงานด้านการศกึษา :  ในปัจจบุนั เม่ือราคาของคอมพิวเตอร์ได้มีราคา
ถกู จึงมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการศกึษาอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง
มากขึน้ แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีสว่นใดของการศกึษาท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์เข้าไปเก่ียวข้อง ไม่วา่
จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการสอน ท่ีเก่ียวกบัผู้สอนโดยตรง
, สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน ซึง่เก่ียวกบัผู้ เรียนโดยตรง และสว่นท่ีเช่ือมระหวา่งผู้ เรียนและ
ผู้สอน เพ่ือการสื่อสารและการเข้าใจท่ีตรงกนัในการถ่ายทอดความรู้และเนือ้หา เป็นต้น 
ตวัอย่างงานท่ีนิยมน าคอมพิวเตอร์ไปประยกุต์ใช้ ได้แก่
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6.1) งานทะเบียน เช่น งานรับมอบตวั ท าหน้าท่ีตรวจสอบหลกัฐานท่ีนกัเรียนนกัศกึษา
น ามารายงานตวั จากนัน้ก็จดัเก็บประวตัิภมิูหลงั เช่น ภมิูล าเนา บิดามารดา ประวตัิ
การศกึษา ทนุการศกึษา ไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมลูประวตัิ, การเลือกวิชาเรียน,  การ
ลงทะเบียนเรียน, งานประมวลผลการเรียน ท าหน้าท่ีน าผลการเรียนจากผู้สอนมาประมวล
ในแตล่ะภาคเรียน จากนัน้ก็จดัเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมลูผลการเรียน และแจ้งผลการเรียน
ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ,                           งานตรวจสอบผู้จบการศกึษา ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบรายวิชา และผลการเรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่จบหลกัสตูร ว่าผ่านเกณฑ์การจบ
หรือไม่, การแนะแนวอาชีพ, การแนะแนวการศกึษาต่อ, งานสง่นกัศกึษาฝึกงาน ท าหน้าท่ี
หาข้อมลูจากสถานท่ีฝึกงาน ในแตล่ะแห่งว่าสามารถรองรับจ านวน นกัศกึษาท่ีจะฝึกงานใน
รายวิชาตา่งๆ ได้เป็นจ านวนเท่าใด จากนัน้ก็จดันกัศกึษาออกฝึกงานตามรายวิชาให้
สอดคล้องกบัจ านวนท่ีสถานประกอบการต้องการ เป็นต้น
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6.2) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : 

CAI) เป็นการน าเอาเนือ้หาค าอธิบายบทเรียนมาบรรจไุว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วน าบทเรียน
นัน้มาแสดงแก่ผู้ เรียนในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ผู้ เรียนสามารถอ่าน
ค าอธิบายต่างๆ และสามารถโต้ตอบกบับทเรียนได้ตลอดเวลา และยงัมีสว่นท่ีใช้ทดสอบ
ความเข้าใจของผู้ เรียนด้วยว่าถกูต้องหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้บทเรียนได้อย่างถกูต้อง
และมีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาของบทเรียนนัน้ๆ เหมาะกบัการให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเอง

6.3) การเรียนการสอนโดยใช้เวบ็เป็นหลกั เป็นการจดัการเรียนท่ีมีสภาพการเรียนต่าง     
ไปจากรูปแบบเดิม  โดยจะอาศยัศกัยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น
การน าเอาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนนุการเรียนการสอนให้เกิดการ
เรียนรู้ การสืบค้นข้อมลู และเช่ือมโยงเครือข่าย ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ทกุท่ีและทกุ
เวลา
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6.4) การศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการจดัการศกึษาทางไกลมีหลาย
แบบตัง้แต ่ แบบง่ายๆ เช่น การเรียนการสอนผ่านสื่อวิทย ุโทรทศัน์ ออกอากาศให้ผู้ เรียน
ศกึษาเอง ตามเวลาท่ีออกอากาศ ไปจนถึงใช้ระบบแพร่ภาพการสอนผ่านดาวเทียม หรือการ
ประยกุต์ใช้ระบบประชมุทางไกล โดยผู้สอนและผู้ เรียนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกนัได้ทนัที 
ผ่านทางอปุกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จอโทรทศัน์หรือจอคอมพิวเตอร์ ล าโพง ไมโครโฟน กล้อง เพ่ือ
สอบถามข้อสงสยัหรืออธิบายค าสอนเพ่ิมเติม ผู้ เรียนในห้องเรียนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเห็น
ภาพและเสียงของผู้สอน สามารถเห็นอากบักิริยา การเคลื่อนไหว และสีหน้าของผู้สอน
ในขณะเรียน แตค่ณุภาพของภาพและเสียงจะขึน้อยู่กบัความเร็วของช่องทางการสื่อสารท่ีใช้
เช่ือมตอ่ระหวา่งสองฝ่ัง
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6.5) เครือข่ายการศกึษา เป็นการจดัท าเครือข่ายการศกึษาเพ่ือให้ผู้สอนและผู้ เรียนมี
โอกาสใช้เครือข่ายเพื่อแสวงหาความรู้ท่ีมีอยู่มากมายในโลก และใช้บริการต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ทาง การศกึษา เช่น บริการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Mail : 

E-mail) การเผยแพร่และค้นหาข้อมลูในระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

6.6) การใช้งานในห้องสมดุ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
โดยมีเครือข่ายตา่งๆ ท่ีให้การส่งเสริมสนบัสนนุในการให้บริการห้องสมดุ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ    มาใช้ในห้องสมดุให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้มากขึน้ ไม่วา่จะเป็นบริการยืม คืน 
การค้นหาหนงัสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ หรือการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการท าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมาก
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เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ใน
ทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการท าให้มนษุย์สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูท่ีมีอยู่อย่างมากมายทัว่
โลก สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวตา่งๆ ได้พร้อมกนั แม้ว่าจะอยู่คนละสถานท่ีท่ี
ห่างไกลกนัมาก สามารถติดตอ่เช่ือมโยงข้อมลูถึงกนัได้ทัว่โลก ลดต้นทนุ ลดเวลาในการ
เดินทาง มีความเร็วในการสง่ข้อมลูสงู สง่ข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก มีความผิดพลาดในการส่ง
ข้อมลูน้อย  สามารถสง่ข้อมลูทัง้ที่เป็นข้อความ รูปภาพ  เสียง และวิดีโอ พร้อมๆ กนั 

ความสามารถดงักลา่วสืบเน่ืองมาจากการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ก่อให้เกิดชมุชนแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ ไซเบอร์สเปช (Cyber 

Space) ซึง่เป็นชมุชนท่ีเช่ือมโยงและติดตอ่สื่อสารกนัผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ลกัษณะการติดตอ่สื่อสารมีทัง้ลกัษณะของการสื่อสารแบบทางเดียว แบบสองทาง 

และแบบท่ีสามารถโต้ตอบซึง่กนัและกนั และท าให้เกิดบริการตา่งๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทในการ
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนัมากขึน้
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ไม่ว่าจะเป็นการบริการการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารด้วย E-mail, 

การสนทนา  ด้วยข้อความ (Chat), การสร้างบลอ็ก, Cloud Computing, การซือ้
ขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน
ต่างๆ  ซึง่ทัง้หมดได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในสงัคมอย่างมากมาย 

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน เกิดผลกระทบทางสงัคมและ
เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อศีลธรรมและจริยธรรม ผลกระทบต่อกฎหมาย เกิดอาชญากรรม
รูปแบบใหม่บน เครือข่ายเกิดการพนนัแบบใหม่ เป็นต้น 

ดงันัน้ผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องตระหนกัถึงผลดีผลเสีย และควรท่ีจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางท่ีถกูต้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ตนเองและ
ประเทศชาติโดยรวม



7.  แบบฝึกหดัท้ายบท

1) จงอธิบายถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมลู มาพอสงัเขป
2) Cloud Computing คืออะไร?
3) จงอธิบายถึง Cloud Computing ประเภทตา่งๆ
4) จงอธิบายถึงการประยกุต์ใช้งาน Cloud Computing

5) จงอธิบายถึงการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านตา่งๆ


