
ความเป็นมาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยที่ 1 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  4 

นางสาวจิรั ชยาพร ทองลือ  



สาระการเรียนรู้ 

 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 บอกความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยได้ 

 อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้ 

 บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 



 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology 

เทคโนโลยี + สารสนเทศ  

Information + Technology  
 

เรียกสั้นๆ ว่า “ไอที (IT)” 



 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่างๆ 

 สารสนเทศ (information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากข้อมูลดิบ 
น ามาค านวณทางสถิติหรือผ่านกระบวนการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 



 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

 หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
จัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศ ตั้งแต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การท าส าเนา และการ
สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศ และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 



 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 "ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 2 สาขา คือ  

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  

หรือ Computer and Communications  

เรียกย่อๆ ว่า C & C 



นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จัดตั้ง “กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที (ICT)” 

 



นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่หนึ่ง เรียกว่า 
“นโยบาย IT 2000” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ภารกิจหลัก คือ 

1. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 

2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การปฏิรูปภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศระยะที่สอง  
(พ.ศ. 2544 - 2553) หรือ “IT 2010”  
  
1. ลงทุนในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ เป็นพื้นฐาน
ส าคัญ 
2. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
3. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารสนเทศ 



ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ 
2. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพาณิชย์ 
3. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม 
 



เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ 

รูปแบบการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1. ภาครัฐต่อประชาชน เช่น การขอทะเบียนบ้าน การช าระภาษี  
2. ภาครัฐต่อเอกชน เช่น การขออนุญาตเปิดธุรกิจ การขออนุมัติการ
ลงทุน  
3. ภาครัฐต่อภาครัฐ เช่น ระบบสารบรรณ ระบบการเงิน/
งบประมาณ ระบบงานบุคคล  

4. ภาครัฐต่อข้าราชการและพนักงานของรัฐ เช่น การสั่งการและการ
สื่อสารให้ข้อมูลระหว่างกัน การแจ้งหนังสือเวียน 
 



เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพาณิชย์ 

 ใชร้ะบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการประกอบ
ธุรกิจ โดยเน้นเพื่อการส่งออก การค้าและบริการ การบริโภค
ภายในประเทศ เป็นรูปแบบการค้าที่ท าให้สามารถค้าขายได้ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้บุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานน้อยกว่า ระบบการค้าทั่วๆ ไป 



เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

 จัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการซื้อขายของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า อุตสาหกรรมออนไลน์ ที่มีการเชื่อมโยง การ
ซื้อขายระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคสินค้าอุตสาหกรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  



เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 

  พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
  สร้างระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกัน  
  สร้างขีดความสามารถขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเ้กิดการเข้าถึงอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน  



เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม 

 เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ทาง
สังคมในยุคสารสนเทศ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 



บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยท าให้การจัดการระบบงานและการประมวลผลข้อมูลต่างๆ 
ภายในส านักงาน รวดเร็วขึ้น ถูกต้องแม่นย า และค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

บทบาทด้านสังคม 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การสื่อสาร
ผ่านทางเว็บบอร์ด ห้องสนทนาหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
  



บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทด้านเศรษฐกิจ 
 เกิดระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- commerce เป็น
รูปแบบการค้าที่มีต้นทุนต่ าในการเปิดกิจการ แต่สามารถขายสินค้าไป
ได้กว้างไกลทั่วโลก และยังสามารถเปิดการค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

บทบาทด้านการศึกษา 
 สถาบันการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ระบบห้องสมุดออนไลน์ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์



บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทด้านการแพทย์ 
 ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบข้อมูลการ
รักษาผู้ป่วย ระบบการจัดการบริหารงานภายในโรงพยาบาล  

บทบาทด้านการบริการภาครัฐ 
 ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลประชาชนและเชื่อมต่อระบบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
จัดท าหนังสือเดินทาง 



ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร เช่น การติดต่อผ่าน
ธนาคารด้วยระบบธนาคารที่บ้าน (Home Banking) การท างานที่
บ้าน ติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 เป็นสังคมแห่งการสื่อสาร เอาชนะเรื่องระยะทาง เวลา และ
สถานที่ การติดต่อสื่อสารเครือข่ายความเร็วสูง และเครือข่ายแบบไร้
สาย 



ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในฐานข้อมูลความรู้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ แพทย์ในชนบท
สามารถวินิจฉัยโรคจากฐานข้อมูลความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบทางไกล 
 สร้างโอกาสให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสจากการพิการ เกิดการ
สร้างผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือคนพิการเพื่อใหค้นพิการช่วยเหลือตนเองได ้



ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดการศึกษารูปแบบใหม่ กระตุ้น
ความสนใจแก่ผู้เรียน ใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอน การเรียนรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์ การสอนทางไกลเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาใน
ชนบทที่ห่างไกล 
 การท างานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ลดเวลาการท างานให้
น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
ช่วยในการพิมพ์เอกสาร ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานต่างๆ 
 



ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและ
มีคุณภาพดีขึ้น รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นผู้ผลิตผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถเลือกซื้อได้ตาม
ต้องการ ช่องทางทางการค้ามใีห้เลือกมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อสินค้า
ทางอินเตอร์เน็ตและการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์



ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา 
  - ครูกับนักเรียนจะขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน  
  - นักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะใช้ส่ือประเภทนี้ได ้
 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งแวดล้อม 
  - เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น าเทคโนโลยีทางด้าน IT ไป
พัฒนาอย่างผิดวิธีและน าไปใช้ในทางที่ผิด  
  - การผลิตอาวุธมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นท าให้มีการท าลายกัน 



ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 
  - ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงาน 
  - พนักงานที่มีอายุมากหรือมีความรู้น้อย ไมส่ามารถปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีได้  
  - สมาชิกในสังคมมีการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่
ความสัมพันธ์กันภายในสังคม  
  - ปัญหาด้านอาชญากรรม เกิดจากการถูกล่อลวง โดยบุคคลที่
รู้จักผ่านการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต 



ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ 
  - มนุษยส์ามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น มีบัตรเครดิตท าให้ไม่
ต้องพกเงินสด  
  - การแข่งขันกันทางธุรกิจสูงมากขึ้นเพราะต่างก็มุ่งหวังผลก าไร 
จนลืมความมีมนุษยธรรมหรือความมีน้ าใจไป 



ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพจิต 
  - การด าเนินชีวิตจากแบบเรียบง่าย มาปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบันตลอดเวลา ท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล  
  - พฤติกรรมของเยาวชนโดยเฉพาะพวกเกมคอมพิวเตอร์ท าให้
เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบต่อสู้ การใช้ก าลัง  
  - นักธุรกิจท างานแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาไดพ้ักผ่อนก่อให้เกิด
ความเครียดสุขภาพจิตก็เสียตามมา 



จบการน าเสนอ 


