
บทที� 8 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

อยา่งสรา้งสรรค์

คําวา่ เทคโนโลยสีาระสนเทศ (Information Technology : IT) เรยีกยอ่วา่ “ไอท”ี

ประกอบดว้ยคําวา่ “เทคโนโลย”ี และคําวา่ “สารสนเทศ” นํามารวมกนัเป็น “เทคโนโลยี

สารสนเทศ” และคําวา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร (Information and Communication

Technology : ICT) หรอืเรยีกยอ่วา่ “ไอซที”ี ประกอบดว้ยคําที�มคีวามหมายดงันี�

• เทคโนโลย ี(Technology) หมายถงึ การนําความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์นการ

พัฒนาเครื�องมอื เครื�องใช ้อปุกรณ ์วธิกีารหรอืกระบวนการ เพื�อชว่ยในการทํางานหรอืแกปั้ญหาตา่งๆ

ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิประโยชนต์อ่บคุคล กลุม่คน หรอืองคก์ร

• สารสนเทศ (information) หมายถงึ ผลลพัธท์ี�เกดิจากการนําขอ้มลูมาผา่นกระบวนการ

ตา่งๆ อยา่งมรีะบบ จนไดส้ิ�งที�เป็นประโยชน ์มคีณุคา่และสาระ หรอืมเีนื�อหาและรปูแบบที�เหมาะสมตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

• เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ การนําความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชเ้พื�อ

สรา้งหรอืจัดการกบัสารสนเทศอยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศยัเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอร์

ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิประโยชนต์อ่บคุคล กลุม่บคุคล หรอืองคก์ร ทั �งนี�เทคโนโลยสีารสนเทศยงัตอ้งพึ�งพา

เทคโนโลยดีา้นการสื�อสารและโทรคมนาคม ซึ�งเป็นวธิกีารที�จะสง่ขอ้มลูจากที�หนึ�งไปยงัอกีที�หนึ�ง เพื�อ

การแลกเปลี�ยนหรอืเผยแพรข่อ้มลู และสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่การใชป้ระโยชน ์ผา่นอปุกรณ์

สื�อสาร เชน่ วทิย ุโทรศพัท ์เครื�องโทรสาร คอมพวิเตอร ์คลื�นวทิย ุและดาวเทยีม

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื�อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 หมายถงึ เทคโนโลยทีี�เกี�ยวกบัขา่วสารขอ้มลู และการสื�อสารนับ

ตั �งแตก่ารสรา้ง การนํามาวเิคราะหห์รอืประมวลผล การรับและการสง่ขอ้มลู การจัดเกบ็และการนําขอ้มลู

กลบัไปใชใ้หม่

ประโยชนแ์ละตวัอยา่งของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มสีว่นทําใหช้วีติความเป็นอยูข่องคนในปัจจบุนัมคีวาม

สะดวกสบายมากขึ�น ทําใหค้นในสงัคมมกีารตดิตอ่สื�อสารถงึกนัไดง้า่ยและรวดเร็ว มกีารทํากจิกรรมหลาย



สิ�งหลายอยา่งรว่มกนังา่ยขึ�น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารกอ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นดา้น

ตา่งๆ เชน่

ดา้นการศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารถกูนํามาใชเ้พื�ออํานวยความสะดวกในการ

บรหิารดา้นการศกึษา เชน่ ระบบการลงทะเบยีน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี�ยงัใชเ้ป็น

เครื�องมอืในการเพิ�มโอกาสทางดา้นการศกึษาและเพิ�มประสทิธภิาพการเรยีนการสอนตวัอยา่งเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารในดา้นการศกึษา

1. การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ทําใหผู้ท้ี�อยูห่า่งไกลหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

สามารถไดรั้บการศกึษาเชน่เดยีวกบัผูท้ี�อยูใ่นเมอืง

2. บทเรยีนอเิล็กทรอนกิสย์งัชว่ยเสรมิประสทิธภิาพการเรยีนการสอนในวชิาตา่งๆ เชน่

ฟิสกิส ์เคม ีชวีะ ภาษาตา่งประเทศ ทําใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจมากขึ�น และเกดิความเขา้ใจไดง้า่ยขึ�น

เชน่ การแสดงสถานการณจํ์าลอง แบบจําลอง ภาพเคลื�อนไหว แสงสแีละเสยีงประกอบ นักเรยีนสามารถ

เตรยีมตวักอ่นเรยีน หรอืทบทวนบทเรยีนดว้ยตนเองเมื�อใดกไ็ดท้ี�มเีวลาวา่ง

3. บทเรยีนอเิล็กทรอนกิส ์เพิ�มโอกาสในการเรยีนรูใ้หก้บัผูพ้กิารทางสายตาหรอืหู

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมบีทบาทตอ่การถา่ยทอดขอ้มลูขา่วสารทางดา้นการศกึษาไดเ้ป็น

อยา่งด ีทั �งในและนอกสถานศกึษา หน่วยงานตา่งๆ ใชบ้ทเรยีนออนไลนใ์นการฝึกอบรมพนักงานเพื�อให ้

ความรูเ้พิ�มเตมิ นอกจากนี�อนิเทอรเ์น็ตยงัเป็นแหลง่ขอ้มลูที�สําคญัที�ทั �งครแูละนักเรยีนหรอืบคุคลทั�วไป

ใชสํ้าหรับคน้หาขอ้มลูเรื�องตา่งๆ ในการทํารายงาน หรอืเพื�อศกึษาหาความรู ้เว็บไซตสํ์าหรับคน้หาขอ้มลู

ที�ใชก้นัมากในปัจจบุนั เชน่ google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.orgตวัอยา่งการคน้

หาขอ้มลูจากหลกัฐานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต

ดา้นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นอดตีมกัเป็นระบบที�ใชค้อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณเ์ชื�อมตอ่ตรงเพยีง

ชดุเดยีว ( stand alone ) ตอ่มามกีารเชื�อตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้ดว้ยกนัภายในองคก์ร เพื�อทําใหส้ามารถใช ้

ขอ้มลูรว่มกนั หรอืใชเ้ครื�องพมิพร์ว่มกนั จนเกดิเป็นระบบรับและใหบ้รกิาร หรอืเรยีกวา่ระบบรับ-ใหบ้รกิาร

( client-server system ) โดยมเีครื�องใหบ้รกิาร ( server ) และเครื�องรับบรกิาร ( client )

การใหบ้รกิารบนเว็บกนํ็าหลกัการของระบบรับ-ใหบ้รกิารมาใชช้ว่ยใหก้ารทํางานงา่ย สะดวก

รวดเร็ว เพราะสามารถทํางานจากที�ใดกไ็ดโ้ดยผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยมเีว็บเซริฟ์เวอร ์( web server

) เป็นเครื�องใหบ้รกิาร



ปัจจบุนัมกีารใชแ้ลนไรส้าย ( wireless LAN ) ในสถาบนัการศกึษา และองคก์รหลายแหง่ การ

ใหบ้รกิารแลนไรส้าย หรอื ( Wi-Fi ) ตามหา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายเครื�องดื�ม หรอืหอ้งรับรองของโรงแรม

ใหญ ่ภายใตค้วามรว่มมอืของผูใ้หบ้รกิาร ทําใหนั้กธรุกจิสามารถดําเนนิธรุกรรมผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต

แบบไรส้ายได ้หรอืบางรายอาจซื�อบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้ายผา่นทางโทรศพัทม์อืถอื นอกจากนี�ยงั

เริ�มมกีารใชเ้ทคโนโลยตีดิตามตําแหน่งรถดว้ยจพีเีอส ( Global Positioning System: GPS ) กบัรถ

แท็กซี�เพื�อความปลอดภยัทั �งผูโ้ดยสารและผูข้บัรถ

ดา้นเทคโนโลยี

ระบบทํางานอตัโนมตัทิี�สามารถตดัสนิใจไดเ้องจะเขา้มาแทนที�มากขึ�น เชน่ ระบบแนะนําเสน้ทาง

จราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตําแหน่งของวตัถ ุระบบควบคมุความปลอดภยัภายในอาคาร ระบบทํา

งานอตัโนมตัเิชน่นี� อาจกลายเป็นระบบหลกัในการดําเนนิการของหน่วยงานตา่งๆ โดยเขา้มาแทนที�การ

ทํางานของมนุษย ์มกีารเชื�อมตอ่เครอืขา่ยอยา่งกวา้งขวางไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมากกวา่ที�เป็นอยูใ่น

ปัจจบุนั ตวัอยา่งระบบจอดรถอตัโนมตัิ

ความกา้วหนา้ของอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื�อสนอง

ความตอ้งการดา้นตา่งๆ ของผูใ้ชใ้นปัจจบุนัซึ�งมผีูใ้ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารทั�วโลก

ประมาณพันลา้นคน และเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ทกุปี ผูใ้ชส้ามารถใชง้านอปุกรณด์งักลา่วไดท้กุที� ทกุเวลา จงึ

ทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงดา้นตา่งๆ ทั �งที�เกดิประโยชนแ์ละโทษ

การไดรั้บเทคโนโลยมีากเกนิไป (technology overlord) การพัฒนาของเทคโนโลยเีป็นไปอยา่ง

ตอ่เนื�องและรวดเร็ว โดยมรีปูแบบที�หลากหลาย ทําใหน่้าสนใจ และสะดวกในการเขา้ถงึ สิ�งเหลา่นี�เป็น

แรงดงึดดูใหบ้คุคลเกดิความลุม่หลงจนเกดิเป็นอาการตดิเทคโนโลย ีเชน่ ตดิการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื การ

ถา่ยคลปิ การเขา้ถงึขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ต การสง่ขอ้ความออนไลน ์การใชอ้เีมล ์รปู เลน่เกมออนไลน ์ซึ�ง

อาจนําไปสูปั่ญหาสขุภาพ รวมถงึการทําลายสมัพันธภาพทางสงัคม เชน่ ครอบครัว กลุม่เพื�อน หรอืเพื�อน

รว่มงานได ้ผูต้ดิเทคโนโลยมีอีาการในลกัษณะเดยีวกบัผูต้ดิสิ�งเสพตดิอยา่งการพนัน สรุา หรอืยา

ดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารสง่ผลใหเ้กดิสงัคมโลกาภวิฒัน์

(globalization) เพราะสามารถชมขา่ว ชมรายการโทรทศันท์ี�จะสง่กระจายผา่นดาวเทยีมของประเทศ

ตา่งๆ ไดท้ั�วโลก สามารถรับรูข้า่วสารไดท้นัท ีใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการตดิตอ่สื�อสารระหวา่งกนั ระบบ

เศรษฐกจิซึ�งแตเ่ดมิมขีอบเขตจํากดัภายในประเทศ กก็ระจายเป็นเศรษฐกจิโลก เกดิกระแสการหมนุเวยีน

แลกเปลี�ยนสนิคา้และบรกิารอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกจิของทกุประเทศในโลกจงึเชื�อม

โยงและผกูพันกนัมากขึ�น

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มปีระโยชนใ์นดา้นธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม เชน่ ระบบป้องกนัการกดัเซาะชายฝั�ง โดยใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม หรอืภาพถา่ยทางอากาศรว่ม



กบัการจดเกบ็รักษาขอ้มลูระดบันํ�าทะเล ความสงูของคลื�นจากระบบเรดาร ์เป็นการศกึษาเพื�อหาสาเหตุ

และนําขอ้มลูมาวางแผนและสรา้งระบบเพื�อป้องกนัการกดัเซาะชายฝั�งแตล่ะแหง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม

นอกจากนี�ในรถยนตท์ี�ใชเ้ครื�องยนตแ์บบผสม (hybrid engine) เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้มกต็อ้งใช ้

เทคโนโลยเีพื�อควบคมุใหเ้ครื�องยนตล์ดการเผาไหมนํ้�ามนัเชื�อเพลงิ เป็นการชว่ยลดมลภาวะจากกา๊ซ-

ไนโตรเจนออกไซด ์ไฮโดรคารบ์อน และกา๊ซคารบ์อนมอนออกไซด ์ที�ทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ตวัอยา่ง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารชว่ยรักษาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ขยะ อเิล็กทรอนกิส ์เชน่

เครื�องคอมพวิเตอร ์จอภาพ คยีบ์อรด์ เมาส ์เครื�องพมิพ ์ที�เสยีหรอืไมใ่ชง้านแลว้ รวมถงึอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสอ์ื�นๆ ที�ถกูทิ�งเป็นขยะ ซึ�งตา่งจากขยะทั�วไป เชน่ ถงุพลาสตกิ และเศษอาหาร โดยในขยะ

อเิล็กทรอนกิสช์ ิ�นหนึ�งๆ มสีว่นประกอบที�เป็นโลหะและพลาสตกิ รวมถงึวสัดอุื�นๆ ที�ประกอบกนัอยา่ง

ซบัซอ้น ยากตอ่การแยกออกมา โดยเฉพาะในแผงวงจรอเิล็กทรอนกิส ์มรีายงานพบวา่ขยะเหลา่นี�

นอกจากจะมปีรมิาณเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วแลว้ ยงัปลดปลอ่ยสารพษิปะปนเขา้สูส่ ิ�งแวดลอ้ม การแยกชิ�น

สว่นขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ลว้นํากลบัมาหลอมใชใ้หม ่หรอืรไีซเคลิ จงึทําไดย้ากมากกวา่ขยะทั�วไป เพราะ

ตอ้งมขีั �นตอนวธิทีี�เหมาะสม จงึตอ้งมกีารศกึษาอยา่งละเอยีดโดยผูเ้ชี�ยวชาญและตอ้งจัดการอยา่งมรีะบบ

ดงันั�นจงึควรใชอ้ปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสใ์หคุ้ม้คา่ จะซื�อใหมเ่มื�ออปุกรณนั์�นไมส่ามารถซอ่มไดแ้ลว้ และไม่

เปลี�ยนอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสบ์อ่ยๆตามกระแสนยิม ตวัอยา่งขยะอเิล็กทรอนกิส์

ตวัอยา่งอาชพีทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

ตลาดแรงงานตอ้งการผูท้ี�มคีวามรูค้วามเขา้ใจงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

อยา่งแทจ้รงิ ซึ�งงานดา้นนี�จะรวมถงึ งานดา้นการออกแบบโปรแกรมตา่งๆ โปรแกรมใชง้านบนเว็บ งาน

ดา้นการเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์งานดา้นฐานขอ้มลู งานดา้นระบบเครอืขา่ย ทั �งในและนอก

องศก์ร รวมถงึการรักษาความมั�นคงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์และระบบเครอืขา่ย  ดงันั�นองศก์รจงึ

มคีวามตอ้งการบคุลากรที�มคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิารจัดการ และพัฒนาซอฟตแ์วร ์เพื�อใชง้าน

ดา้นตา่งๆ ขององศก์ร ตวัอยา่งอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เชน่

นักเขยีนโปรแกรมหรอืโปรแกรมเมอร ์(Programmer)ทําหนา้ที�ในการเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นงานดา้นตา่งๆ เชน่ โปรแกรมเกี�ยวกบัการซื�อขายสนิคา้โปรแกรมที�ใชก้บังานดา้น

บญัช ีหรอืโปรแกรมที�ใชก้บัระบบงานขนาดใหญข่ององคก์ร

นักวเิคราะหร์ะบบ (System analyst) ทําหนา้ที�ในการศกึษาวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ

สารสนเทศ นักวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวเิคราะหร์ะบบจะทําการวเิคราะหร์ะบบงานและ

ออกแบบระบบสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  ซึ�งอาจรวมถงึงานดา้นการออกแบบฐาน

ขอ้มลูดว้ย



ผูด้แูลและบรหิารฐานขอ้มลู (Database administrator) ทําหนา้ที�บรหิารและจัดการฐานขอ้มลู

(Database) รวมถงึการออกแบบ บํารงุรักษาขอ้มลู และการดแูลระบบความปลอดภยัของฐานขอ้มลู เชน่

การกําหนดบญัชผีูใ้ช ้การกําหนดสทิธิ�ผูใ้ช ้

ผูด้แูลและบรหิารระบบ (System administrator) ทําหนา้ที�บรหิารและจัดการระบบคอมพวิเตอร์

ในองคก์ร โดยดแูลการตดิตั �งและบํารงุรักษาระบบปฏบิตักิาร การตดิตั �งฮารด์แวร ์การตดิตั �งและการ

ปรับปรงุซอฟตแ์วร ์สรา้ง ออกแบบและบํารงุรักษาบญัชผีูใ้ช ้สําหรับองคก์รขนาดเล็กเจา้หนา้ที�ควบคมุ

ระบบอาจตอ้งดแูลและบรหิารระบบเครอืขา่ยดว้ย

ผูด้แูลและบรหิารระบบเครอืขา่ย (Network administrator) ทําหนา้ที�บรหิารและจัดการออก

แบบระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และดแูลรักษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ยขององคก์ร เชน่ ตรวจ

สอบการใชง้านเครอืขา่ยของพนักงานและตดิตั �งโปรแกรมป้องกนัผูบ้กุรกุเครอืขา่ย

ผูพั้ฒนาและบรหิารระบบเว็บไซต ์(Webmaster)ทําหนา้ที�ออกแบบพัฒนา ปรับปรงุและบํารงุ

รักษาเว็บไซตใ์หม้คีวามทนัสมยั โดยเฉพะอยา่งยิ�งตอ้งมกีารปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ

เจา้หนา้ที�เทคนคิ (Technician)ทําหนา้ที�ซอ่มบํารงุรักษาเครื�องคอมพวิเตอร ์ตดิตั �งโปรแกรม

หรอืตดิตั �งฮารด์แวรต์า่งๆ และแกไ้ขปัญหาที�อาจเกดิจากการใชง้านอปุกรณค์อมพวิเตอรใ์นองคก์ร

นักเขยีนเกม (Game maker)ทําหนา้ที�เขยีนหรอืพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพวิเตอร ์ในปัจจบุนันี�

การเขยีนเกมคอมพวิเตอร ์เป็นอาชพีที�ไดรั้บความนยิมอยา่งสงูในประเทศไทย

ความหมายเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มกันํามาใชดํ้าเนนิงานหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ โดยมบีคุคลหรอืหน่วยงานตา่ง ๆ รว่ม

กนัเป็นเครอืขา่ยเพื�อใชท้รัพยากรรว่มกนั แลกเปลี�ยน แบง่ปันทรัพยากร ขอ้มลูขา่วสาร ฯลฯ ปัจจบุนัคําวา่

(Social Network) หมายถงึระบบเครอืขา่ยบนโลกออนไลน ์หรอืการตดิตอ่สื�อสารผา่นอนิเทอรเ์น็ต

สงัคมออนไลน์ หมายถงึ การที�มนุษยเ์ชื�อมโยงถงึกนั ทําความรูจั้กกนั ผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ใน

รปูการใหบ้รกิารผา่นเว็บไซตเ์ชื�อโยงบคุคลตอ่บคุคลไวด้ว้ยกนั โดยเว็บไซตเ์หลา่นี�จะมพีื�อที�ใหบ้คุคลเขา้

มาทําความรูจั้กกนั มพีื�นที�บรกิารเครื�องมอืตา่ง ๆ เพื�ออํานวยความสะดวกในการสรา้งเครอืขา่ย สรา้ง

เนื�อหาตามความสนใจของผูใ้ชแ้ละเชื�อมโยงอนิเทอรเ์น็ตที�ผูใ้ชคุ้น้เคย จนกลายเป็นชมุชนที�ผูใ้ชส้ามารถ

แชรต์วัตนและทกุ ๆ สิ�งที�สนใจ เชื�อมโยงกบัคนในเน็ตเวริค์ดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ เมื�อเกดิความสนใจสามารถ

เชื�อมตอ่กลบั นอกจามสามารถตดิตอ่กบัเพื�อนไดย้งัสามารถตดิตอ่กบัเพื�อนของเพื�อนได ้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์( Social Network)



คําวา่ “Social” หมายถงึ สงัคม ซึ�งในที�นี�จะหมายถงึสงัคมออนไลน์ ซึ�งมขีนาดใหมม่ากใน

ปัจจบุนั

คําวา่ “Media” หมายถงึ สื�อ ซึ�งกค็อื เนื�อหา เรื�องราว บทความ วดีโีอ เพลง รปูภาพ เป็นตน้

ดงันั�นคําวา่ Social Media จงึหมายถงึ สื�อสงัคมออนไลนท์ี�มกีารตอบสนองทางสงัคมไดห้ลายทศิทาง

โดยผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต พดูงา่ยๆ กค็อืเว็บไซตท์ี�บคุคลบนโลกนี�สามารถมปีฏสิมัพันธโ์ต้ต้อบกนัได ้

พื�นฐานการเกดิ Social Media กม็าจากความตอ้งการของมนุษยห์รอืคนเราที�ตอ้งการตดิตอ่

สื�อสารหรอืมปีฏสิมัพันธก์นั จากเดมิเรามเีว็บในยคุ 1.0 ซึ�งกค็อืเว็บที�แสดงเนื�อหาอยา่งเดยีว บคุคลแตล่ะ

คนไมส่ามารถตดิตอ่หรอืโตต้อบกนัได ้ แตเ่มื�อเทคโนโลยเีว็บพัฒนาเขา้สูย่คุ 2.0 กม็กีารพัฒนาเว็บไซ

ตท์ี�เรยีกวา่ web application ซึ�งกค็อืเว็บไซตม์แีอพลเิคชนัหรอืโปรแกรมตา่งๆ ที�มกีารโตต้อบกบัผูใ้ช ้

งานมากขึ�น ผูใ้ชง้านแตล่ะคนสามารถโตต้อบกนัไดผ้า่นหนา้เว็บ

ประโยชนข์อง Social Network

บรษัิทตา่งๆเริ�มหนัมาใช ้Blog ในการประชาสมัพันธส์นิคา้และบรกิารมากขึ�น เนื�องจากจัดการใช ้

งาน และอพัเดทใหท้นัสมยัไดง้า่ย อกีทั �งยงัเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดด้ ีเพราะ Blog สว่นใหญจ่ะสํารวจและ

แยกประเภทความสนใจของสมาชกิอยูแ่ลว้ นอกจากนี�ยงัมคีา่ใชจ้า่ยที�ถกู และสามารถตดิตอ่สื�อสาร

ระหวา่งบรษัิทกบัลกูคา้ผา่นขอ้ความแสดงความคดิเห็นไดอ้กีดว้ย

ขอ้ดขีอง Social Network

■ สามารถแลกเปลี�ยนขอ้มลูความรูใ้นสิ�งที�สนใจรว่มกนัได ้
■ เป็นคลงัขอ้มลูความรูข้นาดยอ่มเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคดิเห็น แลกเปลี�ยน

ความรู ้หรอืตั �งคําถามในเรื�องตา่งๆ เพื�อใหบ้คุคลอื�นที�สนใจหรอืมคํีาตอบไดช้ว่ยกนัตอบ
■ ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สื�อสารกบัคนอื�น สะดวกและรวดเร็ว
■ เป็นสื�อในการนําเสนอผลงานของตวัเอง เชน่ งานเขยีน รปูภาพ วดีโิอตา่งๆ เพื�อใหผู้อ้ ื�นได ้

เขา้มารับชมและแสดงความคดิเห็น
■ ใชเ้ป็นสื�อในการโฆษณา ประชาสมัพันธ ์หรอืบรกิารลกูคา้สําหรับบรษัิทและองคก์รตา่งๆ ชว่ย

สรา้งความเชื�อมั�นใหล้กูคา้
■ ชว่ยสรา้งผลงานและรายไดใ้หแ้กผู่ใ้ชง้าน เกดิการจา้งงานแบบใหม่ๆ  ขึ�น
■ คลายเคลยีดไดสํ้าหรับผูใ้ชท้ี�ตอ้งการหาเพื�อนคยุเลน่สนุกๆ
■ สรา้งความสมัพันธท์ี�ดจีากเพื�อนสูเ่พื�อนได ้

ขอ้เสยีของ Social Network

· เว็บไซตใ์หบ้รกิารบางแหง่อาจจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัมากเกนิไป หากผูใ้ชบ้รกิารไมร่ะมดัระวงัใน

การกรอกขอ้มลู อาจถกูผูไ้มห่วงัดนํีามาใชใ้นทางเสยีหาย หรอืละเมดิสทิธสิว่นบคุคลได ้



·         Social Network เป็นสงัคมออนไลนท์ี�กวา้ง หากผูใ้ชรู้เ้ทา่ไมถ่งึการณห์รอืขาด

วจิารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผา่นอนิเทอรเ์น็ต หรอืการนัดเจอกนัเพื�อจดุประสงคร์า้ย

ตามที�เป็นขา่วตามหนา้หนังสอืพมิพ์

·         เป็นชอ่งทางในการถกูละเมดิลขิสทิธิ� ขโมยผลงาน หรอืถกูแอบอา้ง เพราะ Social

Network Service เป็นสื�อในการเผยแพรผ่ลงาน รปูภาพตา่งๆ ของเราใหบ้คุคลอื�นไดดู้

และแสดงความคดิเห็น

·         ขอ้มลูที�ตอ้งกรอกเพื�อสมคัรสมาชกิและแสดงบนเว็บไซตใ์นรปูแบบ Social Network

ยากแกก่ารตรวจสอบวา่จรงิหรอืไม ่ดงันั�นอาจเกดิปัญหาเกี�ยวกบัเว็บไซตท์ี�กําหนดอายกุาร

สมคัรสมาชกิ หรอืการถกูหลอกโดยบคุคลที�ไมม่ตีวัตนได ้

·         ผูใ้ชท้ี�เลน่ social  network และอยูก่บัหนา้จอคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานานอาจสายตาเสยี

ไดห้รอืบางคนอาจตาบอดได ้

·         ถา้ผูใ้ชห้มกหมุน่อยูก่บั social  network มากเกนิไปอาจทําใหเ้สยีการเรยีนหรอืผลการ

เรยีนตก

·         จะทําใหเ้สยีเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไรป้ระโยชนตํ์�าลงได ้

ประเภทเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

1. สรา้งและประกาศตวัตน (Identity Network) เครอืขา่ยสงัคมออนไลนป์ระเภทนี�ใชสํ้าหรับให ้

ผูเ้ขา้ใชง้านไดม้พีื�นที�ในการสรา้งตวัตนขึ�นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที�จะเผยแพรเ่รื�องราวของ

ตนผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต โดยลกัษณะของ การเผยแพรอ่าจจะเป็นรปูภาพ วดิโีอ การเขยีน

ขอ้ความลงในบล็อก อกีทั �งยงัเป็นเว็บที�เนน้การหาเพื�อนใหม่ หรอืการคน้หาเพื�อนเกา่ที�ขาดการ

ตดิตอ่ได ้ตวัอยา่งเชน่ facebook line อนิสตาแกรม (instagram)

2. สรา้งและประกาศผลงาน (Creative Network) เครอืขา่ยสงัคมออนไลนป์ระเภทนี� เป็น

สงัคมสําหรับผูใ้ชท้ี�ตอ้งการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตวัเอง สามารถแสดงผลงานได ้

จากทั�วทกุมมุโลก จงึมเีว็บไซตท์ี�ใหบ้รกิารพื�นที�เสมอืนเป็นแกลเลอรี� (Gallery) ที�ใชจั้ดโชวผ์ล

งานของตวัเองไมว่า่จะเป็นวดิโีอ รปูภาพ เพลง อกีทั �งยงัมจีดุประสงคห์ลกัเพื�อแชรเ์นื�อหา

ระหวา่งผูใ้ชเ้ว็บที�ใชฝ้ากหรอืแบง่ปัน โดยใชว้ธิเีดยีวกนัแบบเว็บฝากภาพ แตเ่ว็บนี�เนน้เฉพาะ

ไฟลท์ี�เป็นมลัตมิเีดยี ซึ�งผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทนี� ไดแ้ก่ YouTube, Flickr,

Multiply, Photobucket และ Slideshare เป็นตน้



เวททีาํงานรว่มกนั (Collaboration Network) เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ี�ตอ้งการความคดิ ความรู ้

และการตอ่ยอดจากผูใ้ชท้ี�เป็นผูม้คีวามรู ้เพื�อใหค้วามรูท้ี�ไดอ้อกมามกีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนื�องและเกดิ

การพัฒนาในที�สดุ ซึ�งหากลองมองจากแรงจงูใจที�เกดิขึ�นแลว้ คนที�เขา้มาในสงัคมนี�มกัจะเป็นคนที�มคี

วามภมูใิจที�ไดเ้ผยแพรส่ ิ�งที�ตนเองรู ้และทําใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม เพื�อรวบรวมขอ้มลูความรูใ้นเรื�อง

ตา่งๆ ในลกัษณะเนื�อหา ทั �งวชิาการ ภมูศิาสตรป์ระวตัศิาสตร ์สนิคา้ หรอืบรกิาร โดยสว่นใหญม่กัเป็นนัก

วชิาการหรอืผูเ้ชี�ยวชาญ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลนใ์นลกัษณะเวททํีางานรว่มกนั ในลกัษณะเวที

ทํางานรว่มกนั เชน่ Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นตน้


