
หน่วยที่  6   เรื่อง   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 

 

 

สาระที่  3            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 

                        การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม. 1       อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยให้การท างานรวดเร็ว  ถูกต้องและแม่นย า ช่วยให้  

                               การบริการกว้างขวางขึ้น  ช่วยด าเนินการในหน่วยงาน  อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน        

                               และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ  

              ทุกคนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีตลอดเวลา  ตั้งแตต่ื่นนอนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากวิทยหุรอืโทรทัศน์    การใช้
โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร  การควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ   ห้างสรรพสินค้ามีการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์  การใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน  ห้องทํางาน  หรือที่บ้าน  การทําอาหารด้วยเตาอบ เตาไมโครเวฟควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์  การใช้เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ   จะเห็นได้ว่า   การดําเนินชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอันมาก   
โดยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการทํางาน   
             หน่วยการเรียนนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ  ความหมาย   บทบาทความสําคัญ  และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.1  แสดงการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอันมาก 



1.  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         คําว่า  เทคโนโลยี  หมายถึง   การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง  ๆ   เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติ  กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ   และนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  เทคโนโลยีจึงเป็นคําที่มี
ความหมายกว้างไกล  สามารถพบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา  
         ส่วน สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์   มนุษย์มีการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   เก็บ
รวบรวมเป็นความรู้ไว้ในสมองได้เป็นเวลานาน  รวมทั้งเรียกข้อมูลมาใช้ได้   ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ รอบตัวสื่อสาร
โดยผ่านสื่อวิทยุ  โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์   หรือการสื่อสารระหว่างบุคคล  โดยเฉพาะปัจจุบันนับเป็นยุค
ของสารสนเทศ  
         ดังนั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ   เป็น
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม  การจัดเก็บ   การประมวลผล  การพิมพ์  การสร้างรายงานและการสื่อสารข้อมูล รวมถึง
เทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการให้บริการ การใช้และดูแลข้อมูล  เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.  ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทําให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่อการดําชีวิต
และเสริมปัจจัยพื้นฐาน เช่น  การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน   การผลิตสินค้าและบริการเป็นจํานวนมาก  มีคุณภาพ  
ราคาถูกลงและตอบสนองความต้องการ  การติดต่อสื่อสารสะดวก รับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน 
         ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ    ได้แก่ 
             2.1  ช่วยในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่มีเป็นจํานวนมากของแต่ละวัน 
             2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ เช่น การคํานวณตัวเลข  การจัดเรียงลําดับสารสนเทศ  เป็นต้น 
             2.3  ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก 
             2.4  ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศูล 
             2.5  ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
             2.6  ช่วยในการสื่อสารอย่างสะดวกรวดเร็ว  ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและระยะทาง 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6.2  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิต 



3.  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

           เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้า แตเ่ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับวิถี
ความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่  จึงมผีลกระทบต่อสังคมหลายด้าน  ได้แก่  

3.1  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

                 ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรม มักหาวิธีเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพ 
รวมทั้งลดต้นทุน  โดยการนําคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยให้เกิดการทํางานแบบอัตโนมัติ  
หรือการบริการออนไลน์ เพ่ือสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่สะดวก  รวดเร็ว ทันสมัย และตลอดเวลาที่ต้องการ  เช่น  
การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร การจองตั๋วเครื่องบิน ตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  การวางแผนบริหารจัดการ
ของหน่วยงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ   เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

ภาพที่  6.3  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เกิดการทํางานแบบอัตโนมัติ   

 

 



3.2  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย  

                   เมื่อมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลทีดี่ ระบบการบริการข้อมูลต่าง ๆ  จึงปรับรูปแบบบริการ
แบบกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างง่าย ๆ  เพียงค้นหาบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สะดวก  รวดเร็ว  ชัดเจน เลือกได้ตาม
ต้องการ  เช่น   บริการสั่งซื้อสินค้าจากท่ีบ้าน  บริการสอบถามเส้นทาง  สถานที่  ร้านอาหาร หรือ บริการทางการศึกษา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลการสอบจากที่บ้านได้   เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.4  แสดงรูปแบบบริการแบบกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างง่าย ๆ 

3.3  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการด าเนินการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

                    ปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกําหนดทิศทาง วางแผน บริหารและ พัฒนาองค์กร  
โดยการศึกษา  รวบรวม  จัดเก็บ  ติดตามและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ทําให้หน่วยงาน
สามารถปรับปรุง  ให้บริการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสบผลสําเร็จในให้บริการรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ระบบ
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง  ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล  ระบบภาษีของกรมสรรพากร   เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที่  6.5  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการดําเนินการของหน่วยงาน 

 



3.4  เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

                    สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง  มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกข้ึน  
มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอํานวยความสะดวกภายในบ้าน  เช่น  โทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้า  การรักษาทาง
การแพทย์แบบทางไกล  ใช้สัญญาณ GPS  ในการสื่อสารติดตาม  เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ที่ดีข้ึน 
 

 

 

 

 

ภาพที่  6.6  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.5  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน 

                    การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนรู้  พัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
และสื่อการเรียนรู้ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บริหารและสรุปร ายงานเพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนวางแผนแก้ปัญหาในโรงเรียน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระจายโอกาสและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  เช่น  การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  การ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือออฟไลน์  เป็นต้น    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.7  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน 



3.6  เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม  

                    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ  เช่น  การดูแล
รักษาป่า ภาพถ่ายดาวเทียม ในการพยากรณ์อากาศ  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ  ติดตามการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน   
เก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ํา  สภาพการจราจร  เป็นต้น  

   

 

 

 

 

 

 

              

ภาพที่  6.8  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม 

3.7  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ  

                     การบริหารกิจการด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและเชื่อถือได้   อาวุธยุทโธปกรณท์ี่ใช้
คอมพิวเตอร์ดูแลควบคุมการทํางาน  ในการป้องกันภัยของประเทศ  

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.9  แสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ 

 


