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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หน;วยที่ 5
เรื่อง การนําเสนอข&อมูลสารสนเทศ และจริยธรรม

ในการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข�อในการเรียนรู�

1. การนําเสนอข�อมูลสารสนเทศ

2. จริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การนําเสนอแบบประยุกต#ด�วย wix.com
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1.1 ความหมายของการนําเสนอข�อมูลสารสนเทศ
การส่ือสารข�อมูลหรือการส0งข�อมูลจากผู�นําเสนอ

ข�อมูลไปสู0ผู�รับข�อมูลด�วยวิธีการต0าง ๆ เพื่อให�ผู�รับข�อมูล
ได�รับข�อมูลที่ถูกต�อง การนําเสนอข�อมูลให�ประสิทธิภาพผู�
นําเสนอข�อมูลควรพิจารณาความพร�อมของตนเอง ผู�รับ
ข�อมูล ข�อมูล และเทคโนโลยีที่ใช�ในการนําเสนอข�อมูล

1.2 ลักษณะการนําเสนอท่ีดี
ลักษณะของการนําเสนอที่ดี  ที่จะช0วยให�บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค#ของการนําเสนอน้ัน ควรมีดังต0อไปน้ี

  1. มีวัตถุประสงค%ที่ชัดเจน

2. มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม

3. เน้ือหาสาระถูกต�องและครบถ�วนสมบูรณ%

4. มีข�อเสนอแนะ และแนวทางในการปฏิบัติอย0างชัดเจน

1.3 ส่ือ (Media) พื้นฐานในการนําเสนอข�อมูล
    สื่อ (Media) พ้ืนฐานในการนําเสนอข�อมูลสามารถแบ0งได� 5 ชนิด ดังนี้

ตัวอักษร
(Text)

รูปภาพ
(Image)

แผนภูมิ กราฟ 
(Diagram)

เสียง
(Sound)

วิดีโอ 
(Video)
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ตัวอักษร (Text) 

เปDนส่ือพื้นฐานที่นิยมใช�
ในการนําเสนอทุกงาน การ
นําเสนอตัวอักษรควรพิจารณา
ถึงรูปแบบตัวอักษร ขนาด สี 
หรือชนิดของตัวอักษรเพื่อให�
เกิดความเหมาะสม และความ
น0าสนใจ

รูปภาพ (Image)
เปDนส่ือที่ ช0วยส0 งเสริม

ความน0าสนใจและช0วยให�เข�าใจ
ข�อมูลที่นําเสนอมากย่ิงขึ้น 

รูปภาพหรือภาพน่ิงที่ใช�
ในการนําเสนอข�อมูลควรเลือก
เปDนภาพสีที่มีความชัดเจน ส่ือ
ความหมายได�ตรงตามความ
ต�องการ

แผนภูมิ แผนผัง และกราฟ (Diagram) 

เปDนส่ือที่นิยมใช�ในการ
สรุปข�อมูล เพื่อให�เกิดความ
น0าสนใจ และเข�าใจง0ายมาก
ย่ิงขึ้น 

เหมาะสําหรับข�อมูลที่มี
หลายตัวแปร ข�อมูลที่ต�องการ
เปรียบเทียบ
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เสียง (Sound)

เปD น ส่ื อที่ ช0 ว ย ให� ง าน
นําเสนอมีความน0าสนใจมาก
ย่ิงขึ้น เพราะเสียงสามารถสร�าง
ความสนใจให�กับผู�รับข�อมูลได�
ในทุกวัย

1 2

วิดีโอ (Video)

เปDนส่ือมัลติมีเดียท่ีแสดง
ได�ท้ังภาพและเสียง ช0วยให�การ
นํ า เ ส น อ ข� อ มู ล น้ั น มี ค ว า ม
น0าสนใจ และส่ือความหมายเพ่ิม
มากขึ้น สามารถเข�าถึงได�ทุกเพศ 
ทุกวัย

1.4 รูปแบบการนําเสนอ

สื่อสิ่งพิมพ%
มัลติมิเดีย

(Multimedia)
เว็บไซต% 

(Website)
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1.4.1 ส่ือส่ิงพิมพ% (Printing Media)
สื่อสิ่งพิมพ# คือ สิ่งที่พิมพ#ขึ้น ไม0ว0าจะเปDนแผ0นกระดาษหรือวัตถุ

ใด ด�วยวิธีการต0าง ๆ อันเกิดเปDนชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต�นฉบับขึ้น
หลายสําเนาในปริมาณมากเพื่อเปDนสิ่งที่ทําการติดต0อ หรือชักนําให�
บุคคลอ่ืนได�เห็นหรือทราบ ข�อความต0าง ๆ

ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ%
สื่อสิ่งพิมพ#สามารถแบ0งได�เปDน 6 ประเภท ดังนี้

สิ่งพิมพ%หนังสือ สิ่งพิมพ%
การบรรจุภัณฑ%

สิ่งพิมพ%การ
เผยแพร0ข0าวสาร

สิ่งพิมพ%มีค0า สิ่งพิมพ%
ลักษณะพิเศษ 

สิ่งพิมพ%
อิเล็กทรอนิกส% 

ส่ือส่ิงพิมพ%ประเภทหนังสือ 

• หนังสือสารคดี ตํารา แบบเรียน เปDนส่ือ
ส่ิงพิมพ#ที่แสดงเนื้อหาวิชาการในศาสตร#
ความรู�ต0าง ๆ เพ่ือส่ือให�ผู�อ0าน เข�าใจ
ความหมาย ด�วยความรู�ที่เปDนจริง จึง
เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่เน�นความรู�อย0างถูกต�อง 

• หนังสือบันเทิงคดี เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่ผลิต
ข้ึนโดยใช�เร่ืองราวสมมุติ เพ่ือให�ผู�อ0าน
ได�รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมี
ขนาดเล็ก เรียกว0า หนังสือฉบับกระเปIา 
หรือ Pocket Book ได�
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ส่ือส่ิงพิมพ%เพื่อเผยแพร0ข0าวสาร
ส่ือส่ิงพิมพ#เพ่ือเผยแพร0ข0าวสารสามารถแบ0งออกเปDน 7 รูปแบบ ดังนี้

หนังสือพิมพ# เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอเร่ืองราว 
ข0าวสารภาพและความคิดเห็น 

วารสาร, นิตยสาร เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่นําเสนอสาระ ข0าว 
ความบันเทิง ท่ีมีรูปแบบการนําเสนอ ท่ีโดดเด0น สะดุดตา  

จุลสาร เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่ผลิตขึ้นแบบไม0มุ0งหวังผลกําไร 
เปDนแบบให�เปล0าโดยให�ผู�อ0านได�ศึกษาหาความรู�  

โบร#ชัวร#  เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่เปDนสมุดเล0มเล็กเย็บติดกันเปDน 
ซ่ึงในการแสดงเน้ือหาจะเก่ียวกับโฆษณาสินค�า

ส่ือส่ิงพิมพ%เพื่อเผยแพร0ข0าวสาร
ส่ือส่ิงพิมพ#เพ่ือเผยแพร0ข0าวสารสามารถแบ0งออกเปDน 7 รูปแบบ ดังนี้

ใบปลิว เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ใบเดียว ท่ีเน�นการประกาศหรือ
โฆษณา ลักษณะการแสดงเน้ือหาเข�าใจง0าย 

แผ0นพับ เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่ผลิตโดยเน�นการนําเสนอเน้ือหาท่ี
สรุปใจความสําคัญ นิยมพับเปDนรูปแบบต0าง ๆ

ใบปSดหรือโปสเตอร# เปDนส่ือส่ิงพิมพ#ที่ใช�ปSดตามสถานท่ีต0าง ๆ 
มีขนาดใหญ0เปDนพิเศษ ซ่ึงเน�นการนําเสนอท่ีโดดเด0น

ส่ิงพิมพ%มีค0า
ส่ิ งพิ มพ# มี ค0 า  คื อ  ส่ื อ

ส่ิงพิมพ#ที่เน�นการนําไปใช�เปDน
หลักฐานสําคัญต0าง ๆ ซ่ึงเปDน
กํ าหนดตามกฎหมาย เช0 น 
ธนาณั ติ ,  บัตรเครดิต ,  เ ช็ค
ธนาคาร, ต๋ัวแลกเงิน, หนังสือ
เดินทาง, โฉนด เปDนต�น



���� �����ก�	
���� 2 �30183

�		������ 
	�������	 ������������� 7

ส่ิงพิมพ%ลักษณะพิเศษ
เปDน ส่ือ ส่ิงพิมพ# มีการ

ผลิตขึ้ นตามลักษณะพิ เศษ
แล� ว แ ต0 ก า ร ใช� ง าน  ไ ด� แ ก0 
นามบัตร, บัตรอวยพร, ปฏิทิน
, บั ต ร เ ชิ ญ , ใ บ ส0 ง ข อ ง ,
ใบเสร็จรับเงิน,ส่ิงพิมพ#บนแก�ว 
,ส่ิงพิมพ#บนผ�า เปDนต�น

ส่ิงพิมพ%อิเล็กทรอนิกส%

ส่ิงพิมพ#อิเล็กทรอนิกส# คือ 
ส่ือส่ิงพิมพ#ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช�งานใน
คอมพิวเตอร# หรือระบบเครือข0าย
อินเตอร# เ น็ต ได�แก0  Document 
Formats,E-book for Palm/PDA 
เปDนต�น

1.4.2 มัลติมิเดีย (Multimedia)
การใช�คอมพิวเตอร#ร0วมกับโปรแกรมซอฟต#แวร#ในการส่ือความหมาย

โดยการผสมผสาน ส่ือหลายชนิ ด  เช0 น  ข� อ ความ  กราฟS ก  ( Graphic)  
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน# (Video) เปDนต�น 
และถ�าผู�ใช�สามารถที่จะควบคุมส่ือให�นําเสนอออกมาตามต�องการได�จะเรียกว0า  
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ# (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ#ของผู�ใช�
สามารถจะกระทําได�โดยผ0านทางคีย#บอร#ด (Keyboard) เมาส# (Mouse) หรือ
ตัวช้ี (Pointer) การใช�มัลติมีเดียจะช0วยให�เกิดความน0าสนใจ และเร�าความสนใจ 
เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรู�มากยิ่งข้ึน
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1.4.3 เว็บไซต% (Website)
ส่ือนําเสนอข�อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร# หรือ คือการรวบรวม หน�าเว็บ

เพจหลายหน�า ซึ่งเช่ือมโยงกันผ0านทางไฮเปอร#ลิงก# ซึ่งต�องเปSดด�วยโปรแกรม
เฉพาะทางที่เรียกว0า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว�ในเวิลด#ไวด#เว็บ และ
เว็บไซต#นั้นถูกสร�างข้ึนด�วยภาษาทางคอมพิวเตอร#ที่เรียกว0า HTML (Hyper 
Text Markup Language) และได�มีการพัฒนาและนําภาษาอื่นๆเข�ามาร0วม
ด�วย เพ่ือให�มีความสามารถมากข้ึน ปuจจุบันการออกแบบ เว็บไซต#ไม0ใช0เร่ืองยาก
อีกต0อไป เนื่องจากมีเคร่ืองมือในการ ออกแบบ เว็บไซต# ให�เลือกมากมาย ไม0ว0า
จะเปDนโปรแกรมสําเร็จรูป หรือแม�กระทั่ง CMS (Content Management 
System)

ประเภทของเว็บไซต% (Website)
เว็บไซต#น้ันก็มีอยู0ด�วยกันอยู0หลากหลายประเภท แต0ละประเภทก็จะมี

ลักษณะการทํางานและการใช�บริการท่ีแตกต0างกันออกไป ประเภทของเว็บแบ0ง
ออกได�ดังน้ีครับ
1. เว็บท0า (Web Portal)
2. เว็บข0าว (News Site)
3. เว็บข�อมูล (Information Site)
4. เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site)
5. เว็บการศึกษา (Educational Site)
6. เว็บบันเทิง (Entertainment Site)
7. เว็บองค#กรท่ีไม0แสวงหาผลกําไร (Non-profit Organization Site)
8. เว็บส0วนตัว (Personal Site)

ข&อมูลจาก

เว็บท0า (Web Portal)

เว็บไซต#ประเภทนี้เรียกอีก
ชื่อว0า เว็บไซต#วาไรตี้ เช0น เว็บไซต#
สนุกดอทคอม, เว็บไซต#กระปุก
ดอทคอม เว็บไซต#ประเภทนี้ก็จะ
เปDนคล�าย ๆ กับเว็บข0าว (News 
site) แต0เว็บไซต#แนวนี้จะได�รับ
ความนิยมมากกว0าเพราะมีความ
หลากหลายมากกว0าและให�ความ
บันเทิงมากกว0า
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เว็บข0าว (News Site)
เว็บไซต#ประเภทนี้เปDนที่

รู� จักและคุ�นเคยกันเปDนอย0างดี 
เช0น เว็บไซต#ไทยรัฐออนไลน# ก็
จัดว0าเปDนเว็บไซต#ในประเภทนี้
ด�วย เว็บไซต#ในประเภทนี้ คือ 
เว็บไซต#ที่ให�ข�อมูลข0าวสารต0าง ๆ 
ไม0 ว0 าจะเปDนข0 าวธุร กิจ ,  ข0 าว
การเมือง, ข0าวการศึกษา, ข0าว
บันเทิง เปDนต�น

เว็บข�อมูล (Information Site)

เปDนเว็บที่ให�บริการเก่ียวกับการสืบค�น ข�อมูลข0าวสาร หรือ
ข�อเท็จจริงต0างๆ ที่น0าสนใจ เว็บไซต#เก่ียวกับความรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มี
ทั้งเชื่อถือได� และเชื่อถือไม0ได�

เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site)

เปDนเว็บไซต#ที่ จัดทําขึ้น
โดยบริษัท องกรค#ธุรกิจต0าง ๆ 
โ ด ย มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค# เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ#สินค�า/บริการของ
ตนให�เปDนที่รู�จัก รวมถึงการขาย
สินค�าออนไลน#บนเว็บไซต# เช0น 
Lazada, shopee,  alibaba 
รวมถึงเ ว็บไซต#ที่สร�างขึ้นเพื่อ
แสวงหาผลกําไร
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เว็บการศึกษา (Educational Site)

ส0วนใหญ0เว็บไซต#ประเภท
จัดทําขึ้นโดยสถาบันการศึกษา 
เ ช0 น  เ ว็ บ โ ร ง เ รี ย น ,  เ ว็ บ
มหาวิทยาลัย หรืออีกประเภทก็
จะเปDนเว็บแนวให�ความรู� เรื่อง
เก่ียวกับการศึกษาหรือที่เรียกว0า
เว็บ e-learning

เว็บบันเทิง (Entertainment Site)
เว็บบันเทิงนั้นมุ0งเสนอและ

ให�บริการต0าง ๆ เพ่ือเสริมสร�างความ
บัน เทิ ง  โดยทั่ ว ไ ปอ าจนํ า เสนอ
เร่ืองราวเกี่ยวกับการบันเทิงทั่วไป 
เช0น ดนตรี ภาพยนตร# ดารา กีฬา 
ความรัก บทกลอน การ#ตูน เร่ืองขํา
ขัน  รวม ถึ งการ ให�บ ริก ารดาวน#
โ ห ลด โ ล โ ก� แ ล ะ ริ ง โ ท น สํ าห รั บ
โท ร ศัพ ท# เ ค ล่ื อ นที่ อี ก ด� ว ย  เ ว็ บ
ป ร ะ เ ภท นี้ อ า จ มี รู ป แ บบ ที่ เ ปD น
อินเตอร#แอคทีฟที่ต่ืนตาต่ืนใจ หรือใช�
เทคโนโลยีมัลติมิเดียได�มากกว0าเว็บ
ประเภทอื่น

เว็บองค%กรที่ไม0แสวงหาผลกําไร (Non-profit Organization Site)

ส0วนใหญ0สร�างขึ้น โดย
บุคคลหรือองค#การต0าง ๆ ที่มี
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ส ร� า ง แ ล ะ
ช0วยเหลือสังคมโดยที่ไม0หวังผล
กําไรหรือค0าตอบแทน ซ่ึงได�แก0 
สม าคม  ชมร ม  มู ลนิ ธิ  แล ะ
โครงการต0าง ๆ โดยมีจุดประสงค#
ที่แตกต0างกัน เช0น เพื่อทําความดี 
พิทักษ#สิ่งแวดล�อม ปกป}องสิทธิ
มนุษยชน รณรงค#ไม0สูบบุหรี่
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เว็บส0วนตัว (Personal Site)

บางคร้ังอาจเปDนเ ว็บของ
คนๆ เดียว เพ่ือนฝูง หรือครอบครัวก็
ได� โดยอาจจะจัดทําข้ึนด�วยเหตุผลที่
แตกต0 างกัน  เช0น  แนะนํ าตนเอง 
แนะนํากลุ0มเพ่ือน โชว#รูปภาพ แสดง
ความคิดเห็น เขียนไดอาร่ีประจําวัน 
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น  ถ0 า ย ท อ ด
ประสบการณ#เกี่ยวกับส่ิงที่เช่ียวชาญ
หรือสนใจ

2.1 จริยธรรม (Ethics)
จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ 

ธรรมะ  หมายถึง คุณความดี คําส่ังสอนในศาสนา หลัก
ประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความ
ถูกต�อง กฎเกณฑ# กฎหมาย ส่ิงของทั้งหลาย 

เ ม่ื อพิ จา รณาตาม รูป คํา จากพจนา นุกรมฉ บับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�คํานิยามว0า “จริยธรรม” 
คือ ธรรมที่เปDน ข�อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
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2.2 จริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อพิจารณาถึงจริยธรรมเ ก่ียวกับการใช� เทคโนโล ยี

คอมพิวเตอร#และสารสนเทศแล�ว จะกล0าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู�จักกัน
ในลักษณะตัวย0อว0า PAPA ประกอบด�วย

     ความเปDนส0วนตัว (Information Privacy)

     ความถูกต�อง (Information Accuracy)

     ความเปDนเจ�าของ (Information Property)

     การเข�าถึงข�อมูล (Data Accessibility)

 ความเปcนส0วนตัว (Information Privacy)
ความเปDนส0วนตัวของข�อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง 

สิทธิที่จะอยู0ตามลําพัง และเปDนสิทธิที่เจ�าของสามารถที่จะควบคุมข�อมูล
ของตนเองในการเปSดเผยให�กับผู�อ่ืน สิทธินี้ใช�ได�ครอบคลุมทั้งปuจเจก
บุคคล กลุ0มบุคคล และองค#การต0าง ๆ ปuจจุบันมีประเด็นเก่ียวกับความ
เปDนส0วนตัวที่เปDนข�อหน�าสังเกตดังนี้

1.การเข�าไปดูข�อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส#และการบันทึก
ข�อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร# รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ยนข�อมูลที่บุคคล
เข�าไปใช�บริการเว็บไซต#และกลุ0มข0าวสาร

 ความเปcนส0วนตัว (Information Privacy) (ต0อ)
2. การใช�เทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล 

เช0น บริษัทใช�คอมพิวเตอร#ในการตรวจจับหรือเฝ}าดูการปฏิบัติงานของพนักงาน ถึงแม�ว0า
จะเปDนการติดตามเพ่ือพัฒนาบริษัท แต0การที่พนักงานก็ถูกเฝ}าดู ถือเปDนการสูญเสีย
ความเปDนส0วนตัว การกระทําเช0นนี้ถือเปDนการผิดจริยธรรม

3. การใช�ข�อมูลของลูกค�าจากแหล0งต0างๆ เพ่ือผลประโยชน#ในการขยายตลาด

4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท# ที่อยู0อีเมล# หมายเลขบัตรเครดิต และข�อมูล
ส0วนตัวอื่นๆ เพ่ือนําไปสร�างฐานข�อมูลประวัติลูกค�าข้ึนมาใหม0 แล�วนําไปขายให�กับบริษัท
อื่น ดังนั้น เพ่ือเปDนการป}องกันการละเมิดสิทธิความเปDนส0วนตัวของข�อมูลและ
สารสนเทศ จึงควรจะต�องระวังการให�ข�อมูล โดยเฉพาะการใช�อินเตอร#เน็ตที่มีการใช�
โปรโมช่ัน หรือระบุให�มีการลงทะเบียนก0อนเข�าใช�บริการ เช0น ข�อมูลบัตรเครดิต และที่
อยู0อีเมล#
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 ความถูกต�อง (Information Accuracy)

ในการใช�คอมพิวเตอร#เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช�ข�อมูล
นั้น คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ความน0าเชื่อถือได�ของข�อมูล 
ทั้งนี้ ข�อมูลจะมีความน0าเชื่อถือมากน�อยเพียงใดย0อมขึ้นอยู0กับความ
ถูกต�องในการบันทึกข�อมูลด�วย ประเด็นด�านจริยธรรมที่เก่ียวข�องกับ
ความถูกต�องของข�อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว0าใครจะเปDนผู�รับผิดชอบ
ต0อความถูกต�องของข�อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร0

 ความถูกต�อง (Information Accuracy)

กรณีที่องค#การให�ลูกค�าลงทะเบียนด�วยตนเอง หรือกรณีของ
ข�อมูลที่เผยแพร0ผ0านทางเว็บไซต# อีกประเด็นหนึ่ง คือ จะทราบได�อย0างไร
ว0าข�อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม0ได�เกิดจากความจงใจ และผู�ใดจะเปDน
ผู�รับผิดชอบหากเกิดข�อผิดพลาด

ดังนั้น ในการจัดทําข�อมูลและสารสนเทศให�มีความถูกต�องและ
น0าเชื่อถือนั้น ข�อมูลควรได�รับการตรวจสอบความถูกต�องก0อนที่จะนําเข�า
ฐานข�อมูล รวมถึงการปรับปรุงข�อมูลให�มีความทันสมัยอยู0 เสมอ 
นอกจากนี้ ควรให�สิทธิแก0บุคคลในการเข�าไปตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลของตนเองได�

 ความเปcนเจ�าของ (Information Property)
สิทธิความเปDนเจ�าของ หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการถือครอง

ทรัพย#สิน ซ่ึงอาจเปDนทรัพย#สินทั่วไปที่จับต�องได� เช0น คอมพิวเตอร# 
รถยนต# หรืออาจเปDนทรัพย#สินทางปuญญา (ความคิด) ที่จับต�องไม0ได� 
เช0น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร# แต0สามารถถ0ายทอดและบันทึก
ลงในสื่อต0างๆ ได� เช0น สิ่งพิมพ# เทป ซีดีรอม เปDนต�น
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 ความเปcนเจ�าของ (Information Property)
ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล0าวถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต#แวร# 

เม่ือท0านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร#ที่มีการจดลิขสิทธ์ิ นั่นหมายความว0าท0านได�จ0าย
ค0าลิขสิทธ์ิในการใช�ซอฟต#แวร#นั้น สําหรับท0านเองหลังจากที่ท0านเปSดกล0องหรือบรรจุ
ภัณฑ#แล�ว หมายถึงว0าท0านได�ยอมรับข�อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิในการใช�สินค�านั้น         
ซึ่งลิขสิทธ์ิในการใช�จะแตกต0างกันไปในแต0ละสินค�าและบริษัท

 บางโปรแกรมคอมพิวเตอร#จะอนุญาตให�ติดต้ังได�เพียงคร้ังเดียว หรือไม0
อนุญาตให�ใช�กับคอมพิวเตอร#เคร่ืองอื่น ๆ ถึงแม�ว0าคอมพิวเตอร#เคร่ืองนั้น ๆ ท0านเปDน
เจ�าของ และไม0มีผู�อื่นใช�ก็ตาม ในขณะที่บางบริษัทอนุญาตให�ใช�โปรแกรมนั้นได�หลาย ๆ 
เคร่ือง ตราบใดที่ท0านยังเปDนบุคคลที่มีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร#ที่ซื้อมา การคัดลอก
โปรแกรมคอมพิวเตอร#ให�กับเพ่ือน เปDนการกระทําที่จะต�องพิจารณาให�รอบคอบก0อนว0า
โปรแกรมที่จะทําการคัดลอกนั้น เปDนโปรแกรมคอมพิวเตอร#ที่ท0านมีสิทธ#ในระดับใด

 การเข�าถึงข�อมูล (Data Accessibility)

ปuจจุบันการเข�าใช�งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร#มักจะมีการ
กําหนดสิทธิตามระดับของผู�ใช�งาน ทั้งนี้ เพ่ือเปDนการป}องกันการเข�าไปดําเนินการ
ต0าง ๆ กับข�อมูลของผู�ใช�ที่ไม0มีส0วนเกี่ยวข�อง และเปDนการรักษาความลับของ
ข�อมูล ตัวอย0างสิทธิในการใช�งานระบบ เช0น การบันทึก การแก�ไข/ปรับปรุง และ
การลบ เปDนต�น 

ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร#จึงได�มีการออกแบบระบบรักษา
ความปลอดภัยในการเข�าถึงของผู�ใช� และการเข�าถึงข�อมูลของผู�อื่นโดยไม0ได�รับ
ความยินยอมนั้น ก็ถือเปDนการผิดจริยธรรมเช0นเดียวกับการละเมิดข�อมูลส0วนตัว 
ในการใช�งานคอมพิวเตอร#และเครือข0ายร0วมกันให�เปDนระเบียบ หากผู�ใช�ร0วมใจกัน
ปฏิบัติตามระเบียบและข�อบังคับของแต0ละหน0วยงานอย0างเคร0งครัดแล�ว การผิด
จริยธรรมตามประเด็นดังที่กล0าวมาข�างต�นก็คงจะไม0เกิดข้ึน

2.3 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร% 2560 (ฉบับท่ี 2)
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร# 

2560 (ฉบับท่ี 2) ได�มีการปรับปรุงจาก
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร# 2550 
(ฉ บับ ท่ี  1 )  ในบางมาตรา เ พ่ือ ให�
เหมาะสม และมีบทลงโทษต0อการ
กระทําผิดในปuจจุบัน 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร# 2560 น้ี
มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2560 โดยจะมีอ ยู0  13  ประเด็น ท่ี
จําเปDนต�องรู�ไว� เพ่ือไม0ให�เกิดการกระทํา
ผิดกฎหมาย
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2.4 (ร0าง) พระราชบัญญัติว0าด�วยการรักษาความม่ันคง  
     ปลอดภัย ไซเบอร% 2562

ร0าง พ.ร.บ. ม่ันคงไซเบอร# 62 
ได�ถูกบรรจุในวาระการพิจารณาของ
ส ภ า นิติ บัญญั ติ แห0 ง ช าติ  ( ส นช . ) 
ณ วันท่ี 28 กุมภาษาพันธ# 2562 

โดย มี จุด มุ0 งหมายเ พ่ื อ เปD น
มาตรการป}องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากการคุกคามท่ีส0งผลต0อความ
ม่ันคงของรัฐ เศรษฐกิจ ความม่ันคง
ทางการทหาร และความสงบเรียบร�อย
ภายในประเทศ

Wix.com เปDนเว็บไซต#สําหรับสร�างเว็บที่ไม0จําเปDนต�องมีความรู�ด�าน
ภาษา php หรือภาษาในการเขียนเว็บ ซึ่งเปSดให�บริการทั้งในรูปแบบที่ไม0เสีย
ค0าใช�จ0าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในด�านต0าง ๆ โดยการจ0ายเปDนรายเดือน
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3.1 เริ่มต�นใช�งาน Wix.com
1 กดปุ�ม “Get Started” เพ่ือไปที่หน�า “Log in”

1

เริ่มต�นใช�งาน Wix.com
2 เลือกรูปแบบการเข�าใช�งานผ0าน Facebook, Google หรือ Email

2

เริ่มต�นใช�งาน Wix.com
3 เลือกวิธีการสร�างเว็บไซต#ระหว0าง Wix ADI กับ Wix Editor

Wix ADI คือ ผู�ใช�งานตอบคําถาม เพ่ือสร�างเว็บไซต#เพ่ือสร�างเว็บไซต#แบบอัตโนมัติ

Wix Editor คือ ผู�ใช�งานเลือกแบบเว็บสําเร็จรูป แล�วนําไปแก�ไข�ในรูปแบบการลากวาง
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เริ่มต�นใช�งาน Wix.com
4 เลือกรูปแบบเว็บไซต#สําเร็จรูปที่ตรงตามความต�องการ

เริ่มต�นใช�งาน Wix.com
5 ผู�ใช�งานสามารถเลือกดูรูปแบบเว็บไซต#ก0อนเลือกแก�ไขได� โดยการเลือกปุ�ม “ดู”

แล�วเม่ือเจอรูปแบบที่ต�องแล�วให�เลือกปุ�ม “แก�ไข”

5

3.2 หน�าต0างการทํางานของ Wix.com
6 แถบเคร่ืองมือเกี่ยวกับการทํางานของตัวเว็บไซต#

แถบเคร่ืองมือที่ช0วยเกี่ยวกับการจัดวาง

6
7

7
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หน�าต0างการทํางานของ Wix.com
8 “Page” สําหรับเลือกไปทํางานท่ีหน�าเว็บต0าง ๆ ท่ีเราสร�างขึ้น

เครื่องมือ        ย0อ/ขยาย,           ย�อนกลับ,        บันทึกงาน,          แสดงตัวอย0าง,            เผยแพร0

8

9

9

3.3 แถบเครื่องมือเก่ียวกับการทํางานของตัวเว็บไซต%
Menu & Page
การจัดการเมนู และหน�าเว็บ เช0น สร�าง ลบ สลับตําแหน0ง เปDนต�น

Page Background
การจัดการพ้ืนหลังของหน�าเว็บให�เปDน สีพ้ืน รูปภาพ หรือวิดีโอ

Add
การเพ่ิมรูปภาพ, กราฟSก, วิดีโอ, เพลง, เมนู, การเช่ือมต0อต0าง ๆ เปDนต�น 

Add Apps
การเช่ือมต0อเข�ากับแอพลิเคช่ัน ต0าง ๆ 

3.3 แถบเครื่องมือเก่ียวกับการทํางานของตัวเว็บไซต%
Media
การเช่ือมโยงส่ือ การอัพโหลดไฟล# และส่ือต0างๆ จากคอมพิวเตอร#

Start Blogging
การเพ่ิมส0วนที่เปDน Blog หรือ Post

Email Maketing
การสร�าง Email สําหรับการแชร# เพ่ือประชาสัมพันธ#ข�อมูล

Data
การจัดการฐานข�อมูล



���� �����ก�	
���� 2 �30183

�		������ 
	�������	 ������������� 19

3.4 หน�าต0างการทํางานของ Wix.com
10

11 เมื่อเลือก “Publish” จะปรากฏ URL ให�เราสามารถเข�าไปท่ีเว็บไซต#ได� หรือเลือกท่ี 
“View Site”

11

10

ตัวอย0างเว็บไซต% https://kengbest512.wixsite.com/ausswin

เมื่อสร�างเว็บไซต#เสร็จส้ินแล�วให�เลือกท่ี “Publish” เพ่ือเผยแพร0เว็บไซต#

เร่ือง การนําเสนอข&อมูลสารสนเทศ และจริยธรรม
ในการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศข&อมูล

คําช้ีแจง : ให�นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให�เรียบร�อย

1. จงอธิบายความหมายของการนําเสนอข�อมูลสารสนเทศที่ใช�ในชีวิตประจําวัน ?

2. จงยกตัวอย0างรูปแบบการนําเสนอที่นักเรียนเคยพบเห็นมา 1 ตัวอย0าง ?

3. จงอธิบายลักษณะการทํางานของเว็บไซต#ในแต0ล0ะประเภทมาอย0างน�อย 

    3  เว็บไซต# พร�อมยกตัวอย0างประกอบ ?

4. จงอธิบายถึงจริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

5. จงยกตัวอย0างการกระทําผิด และบทลงโทษของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร# 2560 ?

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