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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

เรื่อง ปฐมนิเทศบทเรียน

ประมวลรายวิชา

รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2 (Computing Science)
รหัสวิชา ว30183

ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 5
หน1วยการเรียน 0.5 หน1วยกิต เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห8

กลุ1มสาระการเรียนรู;วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวและฝ�กทักษะเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร� 
ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต เทคโนโลยี
การจัดการข%อมูล ข%อมูล ประมวลผลข%อมูล วิทยาการข%อมูล ข%อมูล
ขนาดใหญ, การวิเคราะห�ข%อมูล วิทยาการข%อมูล การใช%เทคโนโลยี
ในการนําเสนอ แบ,งป.นข%อมูลอย,างปลอดภัย และวิเคราะห�การ
เปล่ียนแปลงสารสนเทศที่มีผลต,อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม
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มาตรฐานและตัวช้ีวัด

มาตรฐาน ว.4.2 เข%าใจและใช%แนวคิดเชิงคํานวณในการแก%ป.ญหาท่ี พบในชีวิตจริงอย,างเป3น
ขั้นตอนและเป3นระบบ ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
เรียนรู%การทํางาน และการแก%ป.ญหาได%อย,างมีประสิทธิภาพ รู%เท,าทัน และ
มีจริยธรรม

ตัวชี้วัด ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห�ข%อมูล และใช%ความรู%ด%านวิทยาการคอมพิวเตอร� 

ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ แก%ป.ญหาหรือเพ่ิมมูลค,าให%กับ
บริการหรือผลิตภัณฑ�ที่ใช%ในชีวิตจริงอย,างสร%างสรรค�

ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบ,งป.นข%อมูลอย,างปลอดภัย

มีจริยธรรม และวิเคราะห�การ เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต,อ
การดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

บทท่ี เร่ือง
จํานวน
ช่ัวโมง

คะแนน

1 วิทยาการคอมพิวเตอร� ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต 3 5

2 เทคโนโลยีการจัดการข%อมูล 3 5

3 ประมวลผลข%อมูล 3 10

สอบกลางภาค 1 20

4 วิทยาการข%อมูล 3 5

5 การนําเสนอข%อมูลสารสนเทศ และจริยธรรมในการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 10

6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต 3 5

สอบปลายภาค 1 20

สมุดงาน 20

รวม 20 100

หน1วยการเรียนรู;

การวัดและประเมินผล

คะแนนระหว,างภาคเรียน : คะแนนปลายภาค =  80 : 20
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม คะแนน ระยะเวลา หมายเหตุ

1. สอบเก็บคะแนนหลังเรียน/งานท่ีมอบหมาย 20 สัปดาห�ท่ี 1-9
2. สอบกลางภาค 20 สัปดาห�ท่ี 10
3. สอบเก็บคะแนนหลังเรียน/งานท่ีมอบหมาย 20 สัปดาห�ท่ี 11-19
4. สอบปลายภาค 20 สัปดาห�สุดท%ายของภาคเรียน
5. สมุดงาน 20 ตลอดภาคเรียน
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ส่ิงท่ีจะต;องเตรียม

กฏและกติกาในการเรียน

1. ต้ังใจศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังของครูผู%สอน
2. ไม,เล,นโทรศัพท� คอมพิวเตอร� ที่นอกเหนือจากคําส่ัง
    (ยกเว%นเม่ือครูอนุญาต)
3. ไม,เข%าเรียนสาย (หากสายเกิน 5 นาที เช็คสายและหักคะแนน)
4. ไม,นําอาหารและเคร่ืองด่ืมเข%ามารับประทานภายในห%องเรียน

รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

นายอัศวิน สุวรรณกูฏ
เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หนEวยท่ี 1
เร่ือง วิทยาการคอมพิวเตอร. ส่ือดิจิทัล  

และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต
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หัวข;อในการเรียนรู;

1. วิทยาการคอมพิวเตอร�กับการดําเนินชีวิต
2. ส่ือดิจิทัลกับการดําเนินชีวิต
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต
4. การเพิ่มมูลค,าให%กับสินค%าและบริการ

ความหมายของวิทยาการคอมพิวเตอร8 (Computer Science)

เป3นศาสตร�ที่เก่ียวข%องกับการศึกษาค%นคว%าทฤษฎีการคํานวณ
ทางคอมพิวเตอร� และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด%าน
ซอฟต�แวร�  ฮาร�ดแวร�  และเครือข,ายคอมพิวเตอร� โดยวิทยาการ
คอมพิวเตอร�จะประกอบด%วยหัวข%อที่เก่ียวข%องกับคอมพิวเตอร� ตั้งแต,
รูปแบบนามธรรม หรือความคิดเชิงทฤษฎี เช,นการวิเคราะห�และการ
สังเคราะห�ข้ันตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช,นทฤษฎีภาษาโปรแกรม
ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต�แวร� ทฤษฎีการพัฒนาฮาร�ดแวร� ทฤษฎีการ
จัดการข%อมูล ทฤษฎีสื่อสารและเครือข,ายคอมพิวเตอร�
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1 การพัฒนาซอฟต.แวร.

โครงสร&างและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร.

การสื่อสารระหวEางเครื่องคอมพิวเตอร.หรืออุปกรณ.สื่อสาร

การนําไปใช&งานด&านกราฟMกและมัลติมีเดีย

การประยุกต.ใช&งานอยEางชาญฉลาด

การคํานวณและการประยุกต.ใช&งานระดับสูง

โดยหัวข;อท่ีควรศึกษาเก่ียวข;องกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร8 มีดังต1อไปนี้

2

3

4

5

6

1. การพัฒนาซอฟต8แวร8

การพัฒนาซอฟต�แวร�ด%วยการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร� 
เช,น ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) หรือ ภาษาไพทอน (Python) จะต%อง
เรียนรู%ถึงหลักการเขียนโปรแกรม และการออกแบบอัลกอลิทึม เพื่อให%
ซอฟต�แวร�มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต%องการของผู%ใช%งาน ซ่ึงใน
ป.จจุบันรูปแบบของโปรแกรมมรีูปแบบที่หลากหลาย เช,น เว็บแอพลิเคชัน
(Web Application) โมบายแอพลิเคชัน (Mobile Application) เป3นต%น

ซ่ึงการพัฒนาซอฟต�แวร�นั้นจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
พัฒนา คือ วัฎจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC)

วัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)

การซ1อม
บํารุงระบบ

การวางแผน

การพัฒนาระบบ

การออกแบบ

การติดต้ังระบบ

การวิเคราะห8
ความต;องการ

SDLC
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เป3นขั้นตอนการวิเคราะห�
ความเป3นไปได%ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เช,น การวางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดตั้งทีมงาน การ
กําหนดหน%าที่ และความรับผิดชอบ 
การกําหนดระยะเวลาการประมาณ
การต%นทุน

เป3นข้ันตอนการทําความเข%าใจ
ป.ญหา หรือ ข้ันตอนการทํางานของ
ระบบ งาน เ ดิม  ซึ่ ง อ าจ เป3 น ระบบ
สารสนเทศเดิม หรือระบบที่ไม,ได%มีการ
ใช% เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป3น
ข้ันตอนการวิเคราะห�หาความต%องการ
ของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาใหม, 
โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข%อมูลด%วย
วิธีการต,าง ๆ เช,น การสัมภาษณ� การ
จัดทําแบบสอบถาม

เป3นขั้นตอนการออกแบบ
ส,วนประกอบต,าง ๆ ของระบบ
สารสนเทศ เพื่อให%สามารถแก%ไข
ป.ญหาได%ตรงตามความต%องการ 
เข,น การออกแบบฐานข%อมูล การ
ออกแบบวิ ธีการประมวล การ
ออกแบบส,วนติดต,อกับผู%ใช%งาน
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เป3นขั้นตอนการสร%างระบบ
ด%วยวิธีการต,าง ๆ เช,น การสร%าง
ฐานข%อมูล การเขียนโปรแกรม โดย
ดําเนินการตามที่ได%ทําการออกแบบ 
แล% ว ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ ร ะบ บ ว, า
สามารถทํางานได%ถูกต%องตามความ
ต%องการ และเหมาะสมที่จะนําไปใช%
งานหรือไม,

เป3 นขั้ นตอนที่ นํ า ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาสําเร็จ และ
ผ,านการทดสอบแล%วไปใช%งาน โดย
ดําเนินการในสภาพแวดล%อมจริง 
แล%วทําการทดสอบจนแน,ใจว,า 
ระบบสามารถทํางานได%อย, าง
ถูกต%อง จากนั้นจึงดําเนินการจัด
อบรมวิ ธีการใช%งานแก,ผู% ใช%งาน
ต,อไป

เป3นขั้นตอนหลังจากระบบ
สารสนเทศใหม,ได%เริ่มดําเนินการ
แล%ว ซ่ึงผู%ใช%งานอาจพบกับป.ญหา
ต,าง ๆ หรือต%องการปรับปรุงระบบ
ให%มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงต%อง
ทําการแก%ไขป.ญหาจุดบกพร,อง
เหล, านั้ น  หรื อป รับปรุ ง ร ะบบ 
เพื่อให%ระบบสามารถดําเนินไปได%
อย,างถูกต%อง และสมบูรณ�ที่สุด
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1. การวางแผน โดยใช&กระบวนการ 6W2H

1) ทําไมต&องพัฒนาซอฟต.แวร.น้ี (Why) 2) จะเร่ิมพัฒนาซอฟต.แวร.น้ีเม่ือไร (When)

3) จะพัฒนาซอฟต.แวร.น้ีที่ไหน (Where) 4) จะพัฒนาซอฟต.แวร.น้ีให&ใคร (Whom)

5) จะใช&อะไรพัฒนาซอฟต.แวร.น้ี (What) 6) ใครจะพัฒนาซอฟต.แวร.น้ี (Who)

7) จะใช&ต&นทุนเทEาไรพัฒนาเกมน้ี (How 
much)

8) จะพัฒนาซอฟต.แวร.น้ีอยEางไร 
(How to)

2. การวิเคราะห.ความต&องการ

        วิเคราะห.ความต&องการของผู&ใช& ผู&ใช&ต&องการใช&ซอฟต.แวร.ประเภท
ไหน ต&องการให&ภายในซอฟต.แวร.มีอะไรบ&าง ซ่ึงอาจเก็บข&อมูลจาก
แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ.

แบบสอบถาม
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3. การออกแบบ

        ออกแบบความสัมพันธ.ภายในซอฟต.แวร. รวมถึงลักษณะภายนอก
ซ่ึงเป_นสEวนที่ติดตEอกับผู&ใช& (user interface) เชEน หน&าจอที่ผู&เลEนมองเห็น 
ปุbมที่ผู&เลEนกด

4. การพัฒนาระบบ

        พัฒนาซอฟต.แวร.ให&ได&ตามที่วางแผน วิเคราะห. และออกแบบเอาไว& 
จากน้ันทดสอบซอฟต.แวร.ที่พัฒนาขึ้น

5. การติดต้ังระบบ

        หลังจากพัฒนาและทดสอบซอฟต.แวร.เรียบร&อยแล&ว จึงติดต้ัง
ซอฟต.แวร.ที่พัฒนาเสร็จให&แกEผู&ใช&งาน เพ่ือให&ผู&ใช&งานได&ใช&ซอฟต.แวร.
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6. การซEอมบํารุง

        ผู&ใช&งานอาจจะพบข&อผิดพลาด 
หรือต&องการเพ่ิมรายละเอียดตEาง ๆ 
ภายในซอฟต.แวร. ขั้นตอนน้ี จึงเป_น
ขั้นตอนการแก&ไขและปรับปรุงเพ่ือให&
ซอฟต.แวร.สมบูรณ.มากย่ิงขึ้น

2. โครงสร;างและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร8

เป3นการเรียนรู%โครงสร%าง และสถาป.ตยกรรมทางคอมพิวเตอร�
ท า ง ด% า น ฮ า ร� ด แ ว ร�  แ ล ะ ซ อ ฟ ต� แ ว ร�  เ ช, น  ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ไมโครโปรเซสเซอร� เป3นต%น

PROCESSINPUT

หนEวยรับข&อมูล หนEวยประมวลผลข&อมูล

OUTPUT

หนEวยแสดงผลข&อมูล

I N P U T

PR OC E SS

OU T P U T

ข้ันตอนการนําข&อมูล ปdอนเข&าสูEระบบ

ข้ันตอนเกี่ยวกับการกระทํา หรือการประมวลผล

ข้ันตอนการนําข&อมูลที่ประมวลผลแล&วออกมาแสดง

โดยโครงสร%างของระบบคอมพิวเตอร�ประกอบด%วย 3 ส,วน 
ดังต,อไปนี้ 
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3. การส่ือสารระหว1างเคร่ืองคอมพิวเตอร8หรืออุปกรณ8ส่ือสาร
เป3นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการส่ือสารข%อมูล โครงสร%าง และโปรโตคอล

ของระบบเครือข,ายคอมพิวเตอร� การนําอุปกรณ�คอมพิวเตอร�หรืออุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�ต,าง ๆ มาเช่ือมต,อกันผ,านเครือข,ายคอมพิวเตอร� เพ่ือให%สามารถใช%
งานร,วมกันได% รวมถึงการนําคอมพิวเตอร� และเทคโนโลยีสารสนเทศไปให%บริการ
ผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ต และเคร่ืองมือต,าง ๆ  เช,น สมาร�ตโฟน แท็บเล็ต เพ่ือให%
การส่ือสารเป3นไปได%อย,างมีประสิทธิภาพ

4. การนําไปใช;งานด;านกราฟYก และมัลติมีเดีย
เป3นการประยุกต� เอาหลักการทางคณิตศาสตร�ไปผสานเข%ากับการ

ออกแบบช้ินงานรูปร,างต,าง ๆ รวมถึงการจัดการเร่ืองของภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียง โดยเฉพาะป.จจุบันในเร่ืองของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image 
Processing) เป3นกระบวนการจัดการวิเคราะห�สารสนเทศของรูปภาพ โดยใช%
คอมพิวเตอร�ในการประมวลผล เช,นระบบการตรวจจับใบหน%า การตรวจจับความ
เคล่ือนไหวของวัตถุ

5. การประยุกต8ใช;งานอย1างชาญฉลาด
เป3นการสร%างระบบสารสนเทศที่มีความชาญฉลาดหรือป.ญญาประดิษฐ� 

(Artificial Intelligence : AI) เพ่ือนําไปประยุกต�ใช%ในการทํางาน โดยเป3นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีแม,แบบมาจากมนุษย�อย,างมีเหตุผล เช,น หุ,นยนต�ดูแล
ผู%ปlวยและผู%สูงอายุ หุ,นยนต�เพ่ือการแพทย�คอยช,วยเหลือในการผ,าตัด เป3นต%น
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6. การคํานวณและประยุกต8ใช;งานระดับสูง
เป3นการศึกษาค%นคว%า และนําไปใช%เก่ียวกับหลักการคํานวณของคํานวณของเคร่ือง

คอมพิวเตอร� และวิธีการนําคอมพิวเตอร�ไปใช%ในงานระดับสูงท่ีมีความยากในการนําไป
ประยุกต�ใช%งาน เช,น 

1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
• โปรแกรมพยากรณ�อากาศ
• โปรแกรมแจ%งเตือนภัยพิบัติ

2)  ระบบผู%เช่ียวชาญ (Expert System : ES)
• โปรแกรมตรวจและวินิจฉัยโรค
• โปรแกรมจําแนกองค�ประกอบของสสาร

ให&นักเรียนแบEงกลุEม กลุEมละ 4 คน รEวมกันศึกษา ออกแบบและวางแผน
การพัฒนาโปรแกรมตามวัฏจักรพัฒนาระบบ (SDLC) กลุEมละ 1 โปรแกรม

1. 2.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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ส่ือดิจิทัล (Digital Media) คืออะไร

ส่ือดิจิทัล (Digital Media) ทํางานบนพ้ืนฐานของสัญญาณดิจิทัลมีขนาดที่
แน,นอนแทนด%วยค,าสถานะ คือ 0 และ 1 มีข%อดีคือ ทําให%เกิดความผิดพลาดได%น%อย 
ในขณะที่สัญญาณแอนะล็อกมีขนาดสัญญาณไม,คงที่

ส่ือดิจิทัลที่นํามาใช%ในการดําเนินชีวิต เป3นการนําเอาข%อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวิดีโอ มาจัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด%าน
คอมพิวเตอร� ผสมผสานกับความคิดสร%างสรรค�ด%านดิจิทัลคอนเทนต�ของผู%สร%างส่ือ 
เพ่ือผลิตเป3นส่ือดิจิทัลที่ตอบสนองต,อความต%องการของผู%บริโภค เช,น ภาพยนต� 
โฆษณา การ�ตูน เกมออนไลน� ส่ือการสอน

2.1 องค8ประกอบของส่ือดิจิทัล

ข&อความ

เสียง

วิดีโอ

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพน่ิง

การจัดทําส่ือดิจิทัลจะต%องประกอบด%วยองค�ประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
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องค8ประกอบของส่ือดิจิทัล
การจัดทําส่ือดิจิทัลจะต%องประกอบด%วยองค�ประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
องค8ประกอบ ความหมาย

ข;อความ
     ส,วนท่ีเก่ียวข%องกับเน้ือหา เพ่ือใช%แสดงรายละเอียดของเรื่องท่ีนําเสนอ ซ่ึงถือว,าเป3น
องค�ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

เสียง      สัญญาณดิจิทอล ท่ีสามารถปรับแต,งได%โดยใช%โปรแกรมจัดการด%านเสยีง เพ่ือให%เสียงท่ีได%
ยินมีความน,าสนใจ น,าติดตาม

ภาพนิ่ง      อาจเป3นภาพถ,าย ภาพวาด หรือภาพท่ีตกแต,งด%วยโปรแกรมเฉพาะทาง ซ่ึงภาพสามารถ
ใช%สื่อความได%ดีกว,าตัวอักษร และสามารถนําเสนอผ,านสือ่ต,างๆ ได%ง,าย

ภาพเคล่ือนไหว      เป3นภาพกราฟฟtกท่ีมีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงให%เห็นถึงขั้นตอน หรือปรากฏการณ�ที่
เกิดขึ้นอย,างต,อเน่ือง

วิดีโอ      เป3นสื่อดิจิทอลท่ีได%รับความนิยมอย,างมาก เพราะสามารถนําเสนอข%อมูลทุกอย,างได% ท้ัง
ข%อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว

2.2 ประเภทของส่ือดิจิทัล
ส่ือดิจิทัลมีความหลากหลาย ลักษณะและประสิทธิภาพแตกต,างกัน ซ่ึงจะพบเห็นได%ใน
ป.จจุบัน ดังต,อไปน้ี

เว็บไซต. ซีดี/ดีวีดี โทรทัศน.ดิจิทัล

โปรแกรมประยุกต.พอตแคสต.วิทยุดิจิทัล

ประเภท ความหมาย

1. เว็บไซต8 
(Website)

     สื่อท่ีนําเสนอข%อมูลผ,านอินเทอร�เน็ต โดยสามารถเข%าถึงได%ผ,านทางเว็บ
เบราว�เซอร� ซ่ึงเนื้อหาของสื่อจะประกอบไปด%วย ข%อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ

2. ซีดี/ดีวีดี 
(CD/DVD)

     สื่อท่ีสามารถใช%อ,าน และบันทึก ข%อมูลภาพ เสียง วีดีโอ รวมถึงข%อมูลทาง
คอมพิวเตอร� เช,น ไฟล�ภาพ ไฟล�เสียง ไฟล�วีดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร�

3. โทรทัศน8ดิจิทัล 
(Digital Television)

     โทรทัศน�ท่ีสามารถรับการส,งผ,านของคลื่รเสียงและวีดโีอด%วยสัญญาณ
ดิจิทัล โดยโทรทัศน�ดิจิทัลนําเสนอข%อมูลท้ังข%อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง ในรูปแบบของวีดีโอ

ประเภทของส่ือดิจิทัล
ส่ือดิจิทัลมีความหลากหลาย ลักษณะและประสิทธิภาพแตกต,างกัน ซ่ึงจะพบเห็น

ได%ในป.จจุบัน ดังต,อไปน้ี
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ประเภท ความหมาย

4. วิทยุดิจิทัล 
(Digital Radio)

     วิทยุท่ีสามารถรับการส,งผ,านของคลื่นเสียง ภาพ และข%อความด%วย
สัญญาณดิจิทัล โดยผู%ฟ.งจะสามารถฟ.งเสียง ดูภาพ และอ,านข%อความไป
พร%อมๆกันได%

5. พอดแคสต8 
(Podcast)

     การเผยแพร,เสียงและวีดีโอผ,านอินเทอร�เน็ต ซ่ึงผู%ใช%งานสามารถโหลดเก็บ
ไว%ดูหรือฟ.งเม่ือไรก็ได% โดยไม,จําเป3นต%องต,ออินเทอร�เน็ตได%ตลอดเวลา

6. โปรแกรมประยุกต8 
(Application)

     โปรแกรมบนอุปกรณ�พกพา เช,น สมาร�ตโฟน แท็บเล็ต ท่ีช,วยสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกให%กับผู%ใช%งาน ซ่ึงมีหลากหลายหมวดหมู, เช,น ด%าน
การศึกษา ด%านความบันเทิง ด%านสุขภาพ โดยรูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา
จะประกอบไปด%วยข%อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ

ประเภทของส่ือดิจิทัล

ข;อดี

ความคงทน                   มีคุณภาพคงทน ผิดพลาดหรือผิดเพ้ียน
ได%ยาก กู%ข%อมูลจากเทปท่ีถูกบันทึกด%วยระบบดิจิทัลได%
ง,ายกว,าแอนะล็อก

สามารถนําไปใช;งานได;หลากหลายวิธี

ข%อมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบ ดิจิทัลเป3นข%อมูลท่ีสามารถ
แปลงไปเป3นข%อมูลในรูปแบบอ่ืนได%

สามารถผสมผสานกับส่ือรูปแบบอื่นได; 

นําสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งมาผสมผสานกับสือ่ดิจิทัลอีก
รูปแบบหนึ่ง

                                         การปรับแต,งสื่อดิจิทัล
ประเภทภาพถ,าย วิดีโอ และเสียงให%มีคุณภาพดีกว,าเดิม

สามารถนํามาปรับแต1งได;ง1าย

ข;อเสีย

     สื่อดิจิทัลเป3นสิ่งท่ีสามารถนําไป
กระทําความผิดได%ง,าย เช,น นําภาพของ
บุคคลอ่ืนมาตัดต,อ เป3นภาพลามก
อนาจาร การนําผลงานของบุคคลอ่ืนมา
ทําซํ้ากับสื่อท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต%อง

2.3 ข;อดี และข;อเสียของส่ือดิจิทัล
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต
การนําเทคโนโลยีเข%ามาช,วยในการจัดหาข%อมูล วิเคราะห�ข%อมูล ประมวลผล

ข%อมูล จัดการและจัดเก็บข%อมูล เรียกใช%หรือแลกเปล่ียนข%อมูล และเผยแพร,ข%อมูล โดย
ข%อมูลที่กล,าวถึงนั้นเป3นได%ทั้งข%อความ ภาพนิ่ง ภาพ เคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ และใน
ป.จจุบันข%อมูลต,าง ๆ มีเป3นจํานวนมาก ดังนั้น เทคโนโลยีทางด%านคอมพิวเตอร�จึงมี
ความสําคัญเป3นอย,างมากในการเข%ามาดําเนินการกับข%อมูลต,าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

แต,ทั้งนี้การแสวงหาและการแลกเปล่ียนข%อมูลข,าวสารอย,างถูกต%อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ประหยัด ค,าใช%จ,าย และมีประสิทธิภาพ ก็จําเป3นต%องอาศัยเทคโนโลยี
โทรคมนาคมร,วมด%วย

ประโยชน8ของการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินชีวิต
ประโยชน8 ผลลัพธ8

1. ลดเวลาในการทํางาน      โดยเป3นการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ท้ังฮาร�ดแวร� และ
ซอฟต�แวร� มาใช%สําหรับการประมวลผลและจัดเก็บข%อมูลต,าง ๆ  ซ่ึง
ทําให%สามารถจัดเก็บข%อมูลขนาดใหญ, และจัดเรียง แก%ไข และ
สืบค%นข%อมูลได%อย,างรวดเรว็

2. ลดต;นทุน      เนื่องจากระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานท่ีมีความ
ซับซ%อนได%รวดเร็ว ซ่ึงจะช,วยลดระยะเวลาในการทํางาน และลด
ต%นทุนในการดําเนินงาน

3. ช1วยให;การส่ือสารเปhนไปอย1าง
รวดเร็ว

     โดยใช%ความก%าวหน%าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําให%เกิดการ
สื่อสารท่ีรวดเร็ว และการสื่อสารท่ีรวดเร็วนั้นทําให%สามารถส,ง
ข%อมูลขนาดใหญ,ระหว,างเครื่องคอมพิวเตอร�ได%ภายในเวลา
อันรวดเร็วเช,นกัน

ประโยชน8ของการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินชีวิต

ประโยชน8 ผลลัพธ8

 4. ช1วยให;การส่ือสารเปhนไป
อย1างราบร่ืน

     โดยช,วยในการประสานงานกับฝlายต,างๆ อย,างมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังช,วยเพ่ิมความสะดวกในการสื่อสารข%อมูล จัดเรียงข%อมูล 
สืบค%นข%อมูล และการใช%ทรัพยากรต,างๆ ร,วมกัน

5. ช1วยในการตัดสินใจ      เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประมวลผลและ
ทําการแสดงผลข%อมูลต,างๆ ได%ตรงตามวัตถุประสงค�ของผู%ใช% ซ่ึงจะ
ช,วยให%ผู%บริหารมองเห็นข%อมูลท่ีมี ขนาดใหญ,ได%ชัดเจนย่ิงขึ้น

6. เสริมสร;างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน      เนื่องจากความก%าวหน%าในด%านต,างๆ ของเทคโนโลยีในยุค
ป.จจุบันท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศล%วนอํานวยความสะดวก
ให%แก,ผู%ใช%งานและทําให% คุณภาพชีวิตของผู%ใช%งานและบุคคลรอบ
ข%างเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
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ประโยชน8ของการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินชีวิต

ประโยชน8 ผลลัพธ8

7. สร;างความได;เปรียบในการ
แข1งขัน

     โดยป.จจุบันมีองค�กร หรือบริษัทต,างๆ จํานวนมากท่ีนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช%ในการดําเนินงานในส,วนต,างๆ ในทาง
ธุรกิจ ท้ังการวิเคราะห�ต%นทุน กําไร จุดแข็ง จุดอ,อน ซ่ึงหากองค�กร
ใดรู%จักการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต�ใช%ให%เหมาะสมก็จะสามารถสร%าง ความได%เปรียบในการ
แข,งขันได%มาก

การเพิ่มมูลค1าให;กับสินค;าและบริการ
  เทคโนโลยีในป.จจุบันสามารถเข%าถึงได%ง,าย เนื่องจากราคาของอุปกรณ�ต,าง 
ๆ มีราคาไม,สูง จึงทําให%มีการนําเทคโนโลยีเข%ามาช,วยแก%ไขป.ญหาต,าง ๆ และเม่ือ
มนุษย�สามารถเข%าถึงเทคโนโลยี การนําความรู%ทางด%านวิทยาการคอมพิวเตอร� ส่ือ
ดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศเข%ามาประยุกต�ใช%ร,วมกับการดําเนินชีวิตก็ทําให%
เกิดข%อมูลต,าง ๆ มากมาย และถูกจัดเก็บเข%าไว% ในระบบ และในป.จจุบันก็มีการนํา
ข%อมูลต,างๆ ที่เกิดข้ึนเหล,านั้นมาใช% ให%เกิด ประโยชน� โดยสามารถนําเทคโนโลยีไป
ช,วยเพ่ิมมูลค,าให%กับสินค%าและบริการในด%านต,าง ๆ
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1. เทคโนโลยีทางด;านฮาร8ดแวร8
เป3นการสร%างอุปกรณ�ต,าง ๆ เพ่ือนํามาช,วยในกระบวนการผลิตเพ่ือทําให%

สามารถสร%างผลิตภัณฑ�ต,าง ๆ ได%มากข้ึน อีกทั้งยังเป3นการลดเวลากําลังแรงงาน 
และต%นทุนการผลิตในระยะยาว อีกทั้งยังเป3นการก,อให%เกิดผลิตภัณฑ� หรือการ
บริการใหม, ๆ ที่ แตกต,างออกไปถือเป3นการเพ่ิมมูลค,าการให%บริการ หรือผลิตภัณฑ� 
เช,น การนําหุ,นยนต�มาใช% ในการผลิตช้ินส,วนทางอิเล็กทรอนิกส� การทําอุปกรณ�ที่
ช,วยในด%านการเกษตร การทําอุปกรณ� ในการ อํานวยความสะดวกด%านการเลือกซื้อ
สินค%า

2. เทคโนโลยีทางด;านซอฟต8แวร8
เป3นการพัฒนาซอฟต�แวร�ข้ึนเพ่ือช,วยเพ่ิมขีดความสามารถทั้งในด%านการ

ผลิตสินค%าและบริการ โดยเฉพาะด%านส่ือดิจิทัลที่ทําให%เข%าถึงสินค%าได%ง,าย และ
รวดเร็วรวมถึงการสร%างส่ือโฆษณาอันเป3นการทําให%เกิดการเพ่ิมยอดขายของสินค%า
และบริการ เช,น การสร%างส่ืออินโฟกราฟtกเพ่ือการโฆษณา การพัฒนาเว็บไซต�และ
แอปพลิเคชันในการใช%บริการต,างๆ

3. เทคโนโลยีด;านการจัดการข;อมูล
เน่ืองจากในป.จจุบันมีผู%ใช%งานเทคโนโลยีต,างๆ มากขึ้น ท้ังช,องทางการส่ือสารสังคม

ออนไลน� หรือเว็บไซต�ต,างๆ ส,งผลให%มีข%อมูลเกิดใหม,ตลอดเวลา ซ่ึงข%อมูลน้ันจะถูกเก็บไว%ใน
ระบบฐานข%อมูลทําให%สามารถนําข%อมูลน้ันไปทํา การวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือนําข%อมูลมาช,วย
เพ่ิมมูลค,าให%กับสินค%าและบริการของตน เช,น การนําข%อมูลการซ้ือสินค%า ของผู%ใช%มาวิเคราะห�
เพ่ือการจัดโปรโมชัน การนําข%อมูลการใช%งานผลิตภัณฑ�ของแต,ละคนเพ่ือนํามาใช%ในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ�ให%เหมาะสมกับผู%ใช%งานแต,ละคน
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ตัวอย1างการใช;ประโยชน8จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

แอปพลิเคชันขององค8กรการขนส1งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ViaBus 

หน;าหลัก
แอปพลิเคชัน 

การติดตามตําแหน1ง
รถแบบเรียลไทม8

การค;นหาเส;นทาง
การเดินทาง

การแสดงข;อมูล
เส;นทางรถโดยสารฯ

การระบุสภาพ
ปmญหาการจราจร

ตําแหน1งและทิศทางของรถโดยสารประจําทางสาย 59

ตัวอย1างการใช;ประโยชน8จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

แอปพลิเคชันการจองเที่ยวบินและที่พัก (Traveloka)

หน;าเมนูหลัก ค;นหาเที่ยวบิน แสดงเที่ยวบิน การจองเที่ยวบิน

สรุปผลการจอง พร;อมดําเนินการชําระเงิน

เร่ือง วิทยาการคอมพิวเตอร. ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต

คําช้ีแจง : ให;นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให;เรียบร;อย

1. อธิบายความสัมพันธ�ของวิทยาการคอมพิวเตอร�กับการดําเนินชีวิต ?

2. ยกตัวอย,างการนํางานด%านกราฟtก และมัลติมีเดียไปใช%งานในชีวิตประจําวัน ?

3. อธิบายความสัมพันธ�ของส่ือดิจิทัลกับการดําเนินชีวิต ?

4. อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต ?

5. อธิบายถึงวิธีการในการเพ่ิมมูลค,าให%กับสินค%าและบริการ ?



���� �����ก�	
���� 2 �30183

�		������ 
	�������	 ������������� 20

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................


