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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
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บทท่ี 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

 ในการพัฒนาประเทศในปจจุบันนี้มีสวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีมากมาย ตามความ
เจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญและเปนแนวนโยบาย
หลักเปนอันดับตน ซึ่งอาจกลาวไดวาทิศทางปจจุบันของยุคโลกาภิวัตนชี้ใหเห็นวามีผลกระทบ
ตอระบบสังคมโลก  ตลอดจนขอบขายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้น
การพัฒนาท่ีไดนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาประเทศจึงมีความ  
สําคัญย่ิง 
 จะเห็นไดวา  สังคมสวนใหญเกือบทุกสังคมในโลก  ไมวาจะมีเชื้อชาติ  ภาษา  
วัฒนธรรม  และนับถือศาสนาใด  ไมวาจะยังดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหรือ
พัฒนาแลวก็ตาม  ตางมีความตองการในการรับทราบขาวสาร  และตางตองพ่ึงพาอาศัยขอมูล
สารสนเทศในการดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้นๆ ทุกวัน สังคมไทยก็ไมยกเวนเชนกัน ยิ่งกวาน้ัน
สังคมไทยยังเปนสังคม “เปด” ที่ประชาชนมีความสนใจและมีการบริโภคขาวสารในอัตราสูง และ
ในปจจุบันสื่อสารมวลชนก็ยังมีเสรีภาพที่คอนขางจะเต็มเปยม  เม่ือเทียบกับอีกหลายๆ  
ประเทศในภูมิภาคใกลเคียงกับไทย  ที่จัดวาเปนประเทศประชาธิปไตย  แตสังคมเปดของไทย
จะยังสมบูรณเต็มที่ไมได  หากกลไกของรัฐ ยังไมสามารถจะขจัดอุปสรรคที่ยังมีเหลืออยูใหหมด
สิ้นไป เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลทั่วไปของราชการแกสาธารณชนไดอยางเปดเผยและเสรีเต็มที่
กวาที่เปนอยูในปจจุบันน้ี ความตองการใน  ขาวสารขอมูลของสังคมไทย  มีรากเหงามาเปน
เวลาชานาน  แตกระแสความตื่นตัวดูเหมือนจะมีความเดนชัดและรุนแรงที่สุดในชวงพฤษภา
ทมิฬ (พ.ศ. 2534) ทั้งน้ีเบื้องหลังความตื่นตัวในความตองการ  และความสําเร็จของการ
ตอบสนองที่นําไปสูการรับและแพรกระจายของขาวสารขอมูลอยางฉับพลันและกวางไกล  ไมวา
จะเปนในรูปของเสียง  รูป  ขอความ และภาพเคลื่อนที่ดังเชนในขณะนี้คงเปนไปมิได หากมิใช
เพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกลุมหน่ึงที่เรียกวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  
Technology  หรือ  IT) 
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4.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology) 
Information  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลดิบ  (Raw  Data)  จากท่ีตางๆ  มาผาน

กระบวนการเรียงลําดับ  การคํานวณ  การจัดกลุม  หรือสรุปผล  เพ่ือสรางเปนรายงานหรือจัด
ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมตอการนําเสนอขององคกรซ่ึงจะเรียกขอมูลดิบหลังจากผาน
กระบวนการขางตน  นี้วาเปน  สารสนเทศ 

Technology  หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอยางที่เก่ียวกับการผลิต  การสราง  การใชสิ่งของ
กระบวนการหรือวิธีการดําเนินงาน  รวมไปถึงอุปกรณที่ไมไดมีในธรรมชาติ 

ดังนั้นความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology ที่
มักเรียกกันวา IT นั้นเนนถึงการจัดการในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศใน
ขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการเผยแพร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความถูกตอง  ความแมนยํา  และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีที่สําคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม  ทั้งสองของระบบเทคโนโลยีมีการทํางานที่สัมพันธ
กัน  ดังนี้ 

1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
  จะใชสําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ
อยางถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะเปนการคัดเลือก  จัดหา  การวิเคราะห  
การสืบคน ที่สามารถผลิตสารสนเทศใหสนองตอความตองการของผูใช  จะประกอบดวย  3  
ขั้นตอน  คือ  การนําเขาขอมูล  การแสดงผลขอมูล  ซึ่งจะตองอาศัยเทคโนโลยีดานฮารดแวร  
ซอฟตแวร  อุปกรณสําหรับรับขอมูลเขาและแสดงผล 
 
 

การนําเขาขอมูล   → การประมวลผลขอมูล   → การแสดงผลขอมูล 

        
แผนภูมิที่ 5  กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ 
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2) เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 จะชวยใหการส่ือสาร  หรือ  การเผยแพรสารสนเทศไปยังผูใชในแหลงตาง ๆ  

เปนไปอยางรวดเร็ว  ถูกตอง  ครบถวนทันตอเหตุการณ  ในลักษณะรูปแบบตาง ๆ  เชน  
ขอมูล  ซึ่งอาจเปนตัวเลข  ตัวอักษร  ภาพ  เสียง  ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชในระบบคมนาคม  เชน  
ระบบโทรศัพท  โทรเลข วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และรวมถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ดวย (http://web. riudon.ac.th~life/book/u1/it-1.htm:1-2) 

หรืออีกนัยหนึ่ง  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  คือ  เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดการ
หา  วิเคราะห  ประมวล  จัดการและจัดเก็บ  เรียกใชหรือแลกเปลี่ยน และเผยแพรสารสนเทศ  
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ไมวาจะอยูในรูปแบบของรูป  เสียง  ตัวอักษร  หรือภาพเคลื่อนไหว  
รวมไปถึงการนําสารสนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเน้ือหาของสารสนเทศนั้น  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของผูใช  การจัดหา  วิเคราะห  ประมวล  และจัดการกับขาวสารขอมูลจํานวน
มหาศาล  จึงขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสียมิได  สวนการแสวงหาและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  อยางรวดเร็ว  ทันเวลา  ประหยัดคาใชจาย  และมีประสิทธิภาพ  ก็จําเปนตองอาศัย
เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และทายสุดสารสนเทศที่มี  จะกอใหเกิดประโยชนจากการบริโภค  
อยางกวางขวางตามแตจะตองการและอยางประหยัดที่สุด  ก็ตองอาศัยทั้งสองเทคโนโลยีขางตน               
ในการจัดการและการสื่อหรือขนยายจากแหลงขอมูลสารสนเทศสูผูบริโภคในที่สุด 

ฉะนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงครอบคลุมถึงหลายๆ เทคโนโลยีหลัก อันไดแก  
คอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร  ซอฟตแวร  และฐานขอมูล  โทรคมนาคมซึ่งรวมถึง  เทคโนโลยี
ระบบสื่อสารมวลชน (ไดแก วิทยุ และโทรทัศน) ทั้งระบบแบบมีสายและไรสาย รวมถึง
เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ เทคโนโลยีโทรทัศนความคมชัดสูง (HDTV) ดาวเทียม
คมนาคม  (Communications satellite)  เสนใยแกวนําแสง (Fiber  optics)  สารกึ่งตัวนํา  
(Semiconductor) ปญญาประดิษฐ  (Artificial  intelligence) อุปกรณอัตโนมัติสํานักงาน  
(Office  automation)  อุปกรณอัตโนมัติในบาน (Home  automation)  อุปกรณอัตโนมัติใน
โรงงาน  (Factory automation) เหลาน้ีเปนตน  (สุเมธ  วงศพานิชเลิศ  และนิตย จันทรมังคละ
ศรี,  2538:  2-3) 

 
 



4.2  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในสมัยสังคมเกษตรนั้น  ปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่
สําคัญ  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน   และทุนทรัพย  ตอมาในสังคม
อุตสาหกรรม  การผลิตตองพึ่งพาปจจัยพ้ืนฐานเพิ่มเติม  ไดแก  
วัสดุ พลังงาน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศ  สังคมเกษตร
และสังคมอุตสาหกรรมตองพึ่งพาการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  
อันไดแก  ที่ดิน  พลังงาน  และวัสดุ  เปนอยางมาก  และผลของ
การใชทรัพยากรเหลาน้ันอยางฟุมเฟอยและขาดความระมัดระวัง     

ก็ไดสรางปญหาส่ิงแวดลอมที่รุนแรงมาก  ซึ่งกําลังคุกคามโลก
รวมทั้งประเทศไทย  ตั้งแตปญหาการแปรปรวนของสภาพดินฟา
อากาศ ภัยธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความถี่และรุนแรงขึ้น  ปญหา
การบอนทําลายความสมดุลทางนิเวศทั้งปาดงดิบ  ปาชายเลน  ปา
ตนน้ําลําธาร  ความแหงแลง  อากาศเปนพิษ  แมน้ําลําคลองท่ีเต็ม
ไปดวยสารพิษเจือปน  ตลอดจนถึงปญหาวิกฤติทางจราจรและภัย
จากควันพิษในมหานครทุกแหงทั่วโลก ในทางตรงกันขามขบวน 

การผลิต  การเก็บ  และถายทอดสารสนเทศ  อาศัยการใชวัสดุและพลังงานนอยมาก  และไมมี
ผลเสียตอภาวะแวดลอมหรือมีเพียงเล็กนอยมาก  ยิ่งกวาน้ันสารสนเทศจะสามารถชวยให
กิจกรรมการผลิตและการบริการตาง ๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  สามารถชวยใหการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมใชวัตถุดิบและพลังงานนอยลง  มีมลภาวะนอยลง  แตสินคามีคุณภาพดี
ขึ้นคงทนมากขึ้น  ปญหาวิกฤติทางจราจรในบางดานก็สามารถผอนปรนไดดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เชน  ในการชวยติดตอสื่อสารทางธุรกิจตาง ๆ  โดยไมจําเปนตองเดินทางดวย
ตนเอง ดังเชนแตกอน  จึงอาจกลาวไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีสวนอยางมาก  ในการนํา
สังคมสูวิวัฒนาการอีกระดับหนึ่ง ที่อาจเรียกไดวาเปน สังคมสารสนเทศ อันเปนสังคมที่พึง
ปรารถนาและยั่งยืนยิ่งขึ้น  นั่นจึงเปนเหตุผลที่วาสังคมตาง ๆ  ในโลก  ตางจะตองกาวสู
สังคมสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได  ไมเร็วก็ชา  และนั่นหมายความวาสังคมจะตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแนนอน  ไมวาเราจะยอมรับหรือไมก็ตาม  มิใชเพียงแตเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในเชิงแขงขันในสนามการคาระหวางประเทศ  แตเพ่ือความอยูรอดของมนุษยชาติ  
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกตางหากดวย 
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 ฉะน้ันจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจะสงผลตอไปน้ี  ภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ
โดยทั้งทางตรงและทางออม  ดังในตารางหนาถัดไป 
 
 ตารางที่ 3  ผลตอเทคโนโลยีตอภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ 
 

 ผลโดยตรง ผลโดยออม (ดี / ไมดี) 

ภาคสังคม 1. ลักษณะโครงสรางทางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป 

2. ขอมูลขาวสารเกิดการไหลผาสู
สังคมชนบทมากขึ้น 

3. สังคมมีการเรียนรูรวดเร็วขึ้น 
4. สังคมเกิดการแขงขันตอตนเอง

มากขึ้น 

1. คานิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 
2. ความเห็นแกตัวของคนในสังคม

มีมากขึ้น 
3. ขอมูลขาวสารที่ไดรับหากขาด

การพิจารณาอาจพลาดพลั้งได 
4. คนในสังคมไมไววางใจตอสถาน

ของขอมูล    ขอมูลขาวสาร 
ภาคเศรษฐกิจ 1. มีความเจริญเติบโตไดรวดเร็ว 

2. มีความสะดวกสบายมากขึ้นใน
การติดตอส่ือสารกับตางประเทศ 

3. สามารถสงเสริมธุรกิจไดดีมาก
ขึ้น 

4. มีการสรางผลงานและบริการ  
ใหมๆ 

1. ส ง เ ส ริ ม ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
วัฒนธรรมตางสีมากขึ้น 

2. สงผลตอรายไดของประชากร 
3. ปรับปรุงกระบวนการการผลิต

ผลิตภัณฑและการบริการ 
4. สามารถนํามาประยุกตกับสาขา

อ่ืนๆ  ได 
 
 ทั้งน้ีหากจะพิจารณาผลของเทคโนโลยีที่มีตอกิจกรรมโดยทั่วไป  อาจกลาวไดวา
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีผลในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ชวยใหมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น จากการมีสารสนเทศประกอบการติดสินใจและ
พิจารณาทางเลือกภายใตเง่ือนตาง ๆ  
 2. ลดคาใชจาย  เนื่องจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทําใหประหยัดเวลาการ
ทํางานหรือลดคาใชจายในการทํางาน 
 3. เพ่ิมคุณภาพสินคา/บริการ  เชนทําใหลูกคามีขอมูลเก่ียวกับสินคามากขึ้น  
สามารถติดตอกับศูนยบริการหรือรับบริการไดสะดวกขึ้น  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดย
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 4. เพ่ิมรายไดของธุรกิจ  เน่ืองจากคุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีดีขึ้น  สามารถ
แขงขันไดมากขึ้น 
 5. สรางสินคาใหมหรือบริการใหม  ระบบที่พัฒนาขึ้นอาจเปนที่ตองการของ
หนวยงานอ่ืน  หรือทําใหเกิดการขยายการดําเนินงาน  เชน  การสรางเครือขายหองเรียนในการ
สอนทางไกลผานเครือขายการส่ือสาร  ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนพรอมกันในสถานที่
ตางกัน  เปนตน 
 6. สรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
 7. สรางพันธมิตร  (Alliances)  ในการดําเนินงาน  เชน  การรวมมือกันในการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนประโยชนรวมกัน  หรือการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  ที่มีเทคโนโลยี
ในระดับเดียวกันเพื่อสรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ทั้งในดานความเที่ยงตรง  ความรวดเร็วใน
ความตองการใชขอมูล ขอมูลมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับความตองการของผูใช 
และสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางถูกตอง 
 9. ชวยในการรื้อปรับระบบ  (Reengineering)  และพัฒนาระบบสอดคลองกับความ
ตองการขององคการไดอยางตอเนื่อง  โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือการปรับ
ระบบ  และพัฒนาระบบใหทันสมัยอยูเสมอ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น  และ
คาดวาจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  และในอัตราเรงที่สูงขึ้น  ทั้งน้ีเนื่องจาก
ความกาวหนาในวิทยาการคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ทําใหสภาวะทางการแขงขันเปลี่ยนอยางมาก  ผูบริหาร
ที่ตองการความอยูรอดและการเจริญเติบโต จึงเห็นความสําคัญและตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่  เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน  เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธกับการบริหารเปนอยางมาก  และเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการตางๆ  โดยเขามา
มีสวนในการปฏิบัติงานประจําของกิจการ  สรางเครือขายการทํางานระหวางพนักงานใน
องคการและกับบุคลอ่ืน  ชวยในกระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  รวมทั้งการ
วางแผนงานตางๆ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ชวยในการสรางหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
บริการใหม รวมทั้งปรับปรุงระบบการทํางานเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ลดคาใชจายใน
บางสวน  ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ  จะเห็นไดวา การใชประโยชนเทคโนโลยี
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เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจโลกและสภาพของเทคโนโลยีปจจุบัน (http://rbu.rb.ac.th/~cow/ 
science /4000107/lesson1/lesson1.1html:1-2) 
 

4.3 สังคมสารสนเทศ 
สังคมสารสนเทศหรือสังคมแหงขาวสาร  (The  Information  Society)  เปนสังคมที่

มีการนําสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ มาชวยตัดสินใจ  เพ่ือดําเนินกิจกรรมทั้งเพ่ือตนเอง  
องคกร  สังคมและชุมชน  ทั้งน้ีสามารถกลาวไดวาโลกในยุคปจจุบัน  คือ  ศตวรรษที่  21  เปน
ยุคของสังคม  สารสนเทศนั่นเอง  โดยสิ่งสําคัญที่ทําใหไดสารสนเทศที่มีคุณภาพ  ตรงกับความ
ตองการ  ทันเวลา  และสามารถประกอบการตัดสินใจ  ไดแก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือที่
เรียกกันยอ ๆ  วา  IT  ทั้งน้ีประกอบดวยเทคโนโลยีตาง ๆ  ผสมผสานกัน  เชน 

-  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (Computer  Technology) 
-  เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูล  (Communication  Technology) 
ทั้งน้ีบุคคลตาง ๆ  ในสังคมแหงใหมนี้  จําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู

ตลอดเวลา  ทั้งดานความรูและทักษะเพื่อสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ  ได 
4.3.1  คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ 

1. เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศ โดยเนนดานอิเล็กทรอนิกสเปนปจจุบันหลัก 
2. เปนสังคมที่มีการใช IT เพ่ือการไดมา  จัดเก็บ  ประมวลผล  สืบคน  และ

เผยแพรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใช อยางถูกตองและรวดเร็ว 
3. เปนสังคมที่มีการใชผลิตภัณฑ หรืออุปกรณที่มี  Microprocessor  เปนตัว

ควบคุมการทํางาน 
4.  เปนสังคมที่ผูใชสามารถใช IT ไดทั้งทางตรงและทางออม 

 4.3.2  คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
 ในการจัดการเพ่ือใหองคการบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่องคการ
ตั้งไวนั้น  ดังที่กลาวมาแลววาขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอ
ทุกองคการ  ทั้งนี้สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
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 1. ความเที่ยงตรง  (Accuracy)  สารสนเทศขององคการที่ดีจะตองมีความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได  โดยไมใหมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด  ดังนั้น
ประสิทธิผลของการตัดสินใจจึงขึ้นอยูกับความถูกตองหรือความเที่ยงตรง  ยอมสงผลกระทบทํา
ใหการตัดสินใจมีความผิดพลาดตามไปดวย 
 2. ทันตอความตองการใช  (Timeliness)  นอกเหนือจากสารสนเทศของ
องคการจะตองมีความเที่ยงตรงหรือความถูกตองแลว ยังจะตองมีคุณสมบัติของการที่สามารถ
นําสารสนเทศมาใชไดทันทีเม่ือตองการใชขอมูล  หรือเพ่ือการตัดสินใจ ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการณ
ตางๆ  ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอกองคการมีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศดานการขาย  การผลิต  ตลอดจนดานการเงิน  ถาผูบริหารไดรับ
มาลาชา  ก็จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตัดสินใจ  หรือการ
ดําเนินงานของผูบริหารที่จะลดลงตามไปดวย   
 3. ความสมบูรณ  (Completeness)  สารสนเทศขององคการที่ดี  จะตองมี
ความสมบูรณที่จะชวยทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยความถูกตอง การมีสารสนเทศที่มีปริมาณ
มาก  ไมไดหมายถึงการที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิผลของการดําเนินงานสารสนเทศที่มีมากเกินไป
อาจเปนสารสนเทศที่ไมมีความสําคัญ  เชนเดียวกับการมีสารสนเทศมีปริมาณนอยเกินไป  ก็
อาจทําใหไมไดสารสนเทศที่สําคัญครบเพียงพอทุกดานที่จะนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล  และ
มีประสิทธิภาพ  แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาจะตองรอใหมีสารสนเทศครบถวน 100  เปอรเซ็นต
กอนจึงจะทําการตัดสินใจได  เชน  จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราการใชสินคา  ปริมาณสินคา
คงเหลือ  ราคาตอหนวย  แหลงผูผลิตคาใชจายในการสั่งซ้ือ  คาใชจายในการเก็บรักษา
ระยะเวลารอคอยของสินคาแตละชนิด  ดังน้ันจะตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินคาคงเหลือใหมี
ประสิทธิภาพ  ก็จําเปนที่จะตองไดรับสารสนเทศในทุกเร่ือง  การขาดไปเพียงบางเรื่องจะสงผล
กระทบตอการตัดสินใจอยางมากเปนตน  จากตัวอยางจะเห็นไดวา  ไมไดหมายความวามี
สารสนเทศมากเฉพาะในบางดาน  ขณะที่สารสนเทศในบางดานไมมีหรือมีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ  แตจะตองไดรับสารสนเทศที่สําคัญครบในทุกดานที่ทําการตัดสินใจ 
 4. การสอดคลองกับความตองการของผูใช  (Relevance)  สารสนเทศของ
องคการที่ดีจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  จะตองตอบสนองตอความตองการ
ของ   ผูใชที่จะนําไปใชในการตัดสินใจได  ดังน้ันในการที่องคการจะออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองคการนั้น  การสอบถามความตองการของสารสนเทศที่ผูใชตองการเปนปจจัยที่
มีความสําคัญอยางมาก  เชน  สนเทศในการบริหารการผลิต  การตลาด  และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  เปนตน 
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 5. ตรวจสอบได  (Verifiability)  สารสนเทศที่ดีควรมีคุณลักษณะที่สามารถ
จะตรวจสอบไดโดยเฉพาะแหลงที่มา  การจัดรูปแบบการวิเคราะหขอมูลที่ใช  ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
ตัดสินใจไดเกิดความรอบคอบ  การที่ผูบริหารมองเห็นสารสนเทศบางเรื่องแลวพบวาทําไมจึงมี
คาที่ต่ําเกินไป  หรือสูงเกินไป  อาจตองตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศที่ไดมา  ทั้งน้ีก็
เพ่ือมิใหการตัดสินใจเกิดความผิดพลาด 
 คุณลักษณะดังกลาวขางตน มีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารงานบุคคลจะตอง
พยายามจัดระบบใหมีความพรอมครบถวนและพรอมที่จะใชงานได  ปญหาสําคัญที่องคการ
สวนมากมักจะตองเผชิญ  คือ  การไมสามารถสนองขอมูลที่เก่ียวกับบุคคลใหทันกับความ
จําเปนใชในการที่จะตองดําเนินการหรือตัดสินปญหาบางประการ  ดังเชน  ถาหากมีเหตุเฉพาะ
หนาที่ตองการบุคคลที่มี  คุณสมบัติอยางหน่ึงในการบรรจุเขาตําแหนงหน่ึงอยางรวดเร็วในเวลา
อันสั้น  ซึ่งหากผูจัดเตรียม   ขอมูลจะตองใชเวลาประมวลขึ้นมานานเปนเดือนก็ยอมถือไดวา  
ขอมูลที่สนองใหนั้นชากวาเหตุการณ  หรือในอีกทางหนึ่งบางคร้ังแมจะเสนอขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  แตเปนขอมูลที่เปนรายละเอียดมาก   เกินไปท่ีไมอาจพิจารณาแยกแยะคุณสมบัติที่
สําคัญ  หรือขอมูลที่สําคัญที่เก่ียวของกับบุคคลอยางเดนชัด  ก็ยอมทําใหการใชขอมูลน้ันเปนไป
ดวยความยากลําบาก 
 นอกจากลักษณะที่ดีของสารสนเทศดังกลาวขางตนแลว  ยังมีคุณสมบัติที่แอบแฝง
ของสารสนเทศอีกบางลักษณะที่สัมพันธกับระบบสารสนเทศ และวิธีการดําเนินงานของระบบ          
สารสนเทศ  ซึ่งจะมีความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะงานเฉพาะอยาง  ซึ่งไดแก 
 1. ความละเอียดแมนยํา  คือ  สารสนเทศจะตองมีความละเอียดแมนยําในการวัด
ขอมูล  ใหความเชื่อถือไดสูง  มีรายละเอียดของขอมูล  และแหลงที่มาของขอมูลที่ถูกตอง 
 2. คุณสมบัติเชิงปริมาณ  คือความสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปของตัวเลขได  
และสามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณได 
 3. ความยอมรับได  คือ  ระดับความยอมรับไดของกลุมผูใชสารสนเทศอยาง
เดียวกัน  สารสนเทศควรมีลักษณะเดียวกันในกลุมผูใชงาน  หรือใกลเคียงกันโดยสามารถใช
รวมกันได  เชน  การใชเคร่ืองมือเพ่ือวัดคุณภาพการผลิตสินคา  เครื่องมือดังกลาวจะตองเปนที่
ยอมรับไดวาสามารถวัดคาของคุณภาพไดอยางถูกตอง 
 4. การใชไดงาย  คือ  ความสามารถนําไปใชงานไดงาย  สะดวกและรวดเร็ว  ทั้ง
ในสวนของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
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 5. ความไมลําเอียง  ซึ่งหมายถึง  ไมเปนสารสนเทศท่ีมีจุดประสงคที่จะปกปด
ขอเท็จจริงบางอยาง  ซึ่งทําใหผูใชเขาใจผิดไปจากความเปนจริง  หรือแสดงขอมูลที่ผิดจาก
ความเปนจริง 
 6. ชัดเจน  ซึ่งหมายถึง  สารสนเทศจะตองมีความคลุมเครือนอยที่สุด  สามารถทํา
ความเขาใจไดงาย 
 

4.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการพัฒนาประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดวามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งประเทศที่

พัฒนาแลวหรือในประเทศที่กําลังพัฒนา  แมวาเทคโนโลยีนี้จะยังไมมีบทบาทโดยเดนในการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมและการคาในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
แตก็มีความสําคัญอยางยิ่งยวดในดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดใหบริการสังคมพื้นฐาน  ไดแก การศึกษาและการสาธารณสุข  
เปนตน  และในการบริหารประเทศ  รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนดวย 

4.4.1  บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                       ในปจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไดกลายเปนอุตสาหกรรมผลิตที่
มีขนาดใหญที่สุดในโลก  มีการประมาณการวาตลาดโลกสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรทั้ง
ฮารดแวร  และซอฟตแวร  โทรคมนาคม และผลิตภัณฑที่เก่ียวของอ่ืน ๆ  จะมีขนาด  1,600  
พันลานเหรียญสหรัฐ  ในป  1994  ดวยอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงรอยละ  20  ตอป  แมวาใน
ปจจุบันจะมีเพียงไมก่ีประเทศในโลกที่ไดผลประโยชนดานเศรษฐกิจจากการเปนผูผลิตดังกลาว  
แตดวยศักยภาพของเทคโนโลยีดังที่กลาวมา  นานาประเทศ  ตางสามารถรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ  จากการเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้นในภาคอุตสาหกรรมผลิตทุกแขนง  
เทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงแตถูกนําไปใชโดยตรงในกระบวนการผลิตสินคาตางๆ ที่สงผลให
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดวยตนทุนที่ต่ําลง เปนตนวาการออกแบบและเขียน
แบบดวยคอมพิวเตอร (Computer-Aided Design or Drafting หรือ CAD) สามารถจะลด
ความผิดพลาด เพ่ิมความแมนยํา  (accuracy)  และยนระยะเวลาการออกแบบไดอยางมหาศาล  
โดยเฉพาะในงานที่มีองคประกอบหรือชิ้นสวนมาตรฐาน  หรือมีการคํานวณ  เชิงวิศวกรรม
ซ้ําซากจํานวนมาก  ผลงานออกแบบที่ไดแปรเปลี่ยนจากแบบและขอมูลบนแผนพิมพเขียว ไปสู
ขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสนั้น  ทําใหการแกไข  หรือดัดแปลงผลิตภัณฑในภายหลังสามารถทํา
ไดอยางงายดายและรวดเร็ว  ที่สําคัญที่สุดเปนขอมูลที่สามารถจะเชื่อมโยงปอนสูกระบวนการ
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 ฉะนั้น  การลงทุนในดานเทคโนโลยีดังกลาว  จึงยอมสงผลทั้งทางตรงและทางออม
ตอเศรษฐกิจของนานาประเทศ  จากผลการศึกษาใน  11  ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก  ซึ่ง
มีทั้งประเทศที่ถือวาพัฒนาแลว  พัฒนาใหม  และกําลังพัฒนา  ระหวางป  1983  ถึง  1990  
พบวาการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ (Correlation) กับการเติบโตทาง 
GDP อยางใกลชิด  ขณะเดียวกัน  ในชวงทศวรรษที่แลว  หลายประเทศมีความวิตกวา
เทคโนโลยีนี้จะลดการวาจางงาน  และทําใหเกิดปญหาการตกงานอยางรุนแรง  อยางไรก็ตาม  
ประสบการณของประเทศท่ีพัฒนาแลว  ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีนี้ในการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันและในการสรางกิจกรรมใหม ๆ  จนกลาวไดวาในทางสังคม
แลว  เทคโนโลยีนี้จะชวยเพ่ิมการจางแรงงานโดยรวมมากกวาจะลดตามที่เขาใจกัน  ปจจุบัน
ประเทศกําลังพัฒนาตางเร่ิมตระหนักถึง  บทบาทของเทคโนโลยีนี้ตอการพัฒนาสังคมตาม
ประเทศที่พัฒนาแลว  และเล็งเห็นวามันสามารถจะกอเกิดประโยชนตาง ๆ  นานา  เปนตนวา
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจะ 

 ทําใหการบริการท่ีหนวยงานตางๆ ของรัฐใหแกประชาชนมีคุณภาพและ             
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและตนทุนต่ําลง 

 ลดตนทุนการบริการสาธารณสุขขณะที่เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบริการสู 
ประชาชนที่ยังไมไดรับบริการอยางทั่วถึง 

 สรางโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลาและทุกวัยไดรับการศึกษาและฝกอบรม
อยางกวางขวาง เปนตน 

เปนที่ประจักษวาการใชระบบคอมพิวเตอรสามารถจะเพ่ิมผลิตภาพ (productivity)  
ในดานตางๆ แมวาหากมองเฉพาะในขอบเขตของงานนั้นๆ ระบบคอมพิวเตอรอาจจะลด
ปริมาณการวาจางงานเปรียบเทียบกับเม่ือไมใชเทคโนโลยี  แตหากมองโดยรวมแลว การท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญ  ชวยใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง  ยอม
สงผลใหเกิดการสรางงานท่ีเพ่ิมตามมา   ขอมูลในประเทศสหรัฐฯ  ตลอดกวาศตวรรษท่ีผานมา  
พบวาการจางงานมิไดลดลงจากการใชเทคโนโลยี เร่ิมตนจากเคร่ืองจักรไอนํ้าจวบจนเทคโนโลยี
ใหมๆ  รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน  แตกลับเพ่ิมขึ้นถึง 10 เทาตัว  จาก  12  ลาน
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อีกทั้งบริการและผลิตภัณฑใหมๆ ที่กําลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดในอนาคตสืบเน่ืองจาก
เทคโนโลยีนี้ ก็ยังจะนําไปสูการสรางงานใหมๆ ตามมามากมายอีกดวย  ผูเชี่ยวชาญได
คาดการณวาบริการโทรคมนาคมไรสายตางๆ ที่ กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะสามารถสรางงานเพิ่มขึ้นถึง 3 แสนคน  ภายในระยะ  10-15  ปขางหนา 

4.3.2  บริการของรัฐและในดานการศึกษา 
 ในดานการใหบริการจากรัฐแกประชาชน อาทิ   บริการสาธารณสุข  

การศึกษา  และฝกอบรม  ก็ไดมีตัวอยางที่เห็นผลตอบแทนที่ไมเปนเพียงนามธรรม  แตเปน
รูปธรรม  อยางชัดเจนในหลาย ๆ ประเทศ 

 การศึกษาในประเทศฟลิปปนสถึงผลประโยชนของโทรคมนาคม  โดย
สมาพันธโทรคมนาคมโลก ( UTหรือ International  Telecommunications  Union )  ชี้ใหเห็น
ถึงผลการตอบแทนเทียบเทากับการลงทุนในอัตรากวา  30 ตอ  1  ในภาคบริการสาธารณสุข 
และกวา  40  ตอ  1  ในภาคเกษตรกรรม 

 ขอสรุปในเบื้องตนของโครงการ Civil Service Computerization 
Programme  ของรัฐบาลสิงคโปร นอกจากจะกอใหเกิดการใหบริการรัฐที่รวดเร็วคลองตัว  และ
สะดวกสบายแกประชาชนแลว  ยังมีผลตอบแทนโดยตรง  จากการลดคาใชจายสืบเน่ืองจากการ
ใชบุคลากรในภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในอัตราตอหนวย  ตอหนวยการลงทุนตอป ทั้งน้ี
โดยยังไมรวมถึงผลตอบแทนทางออมอ่ืน ๆ อ่ืนดวย 

 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรของรัฐบาลทองถิ่นนคร Pusan ในประเทศ
เกาหลีใต  ภายใตเงินกูจากธนาคารโลก  ก็ไดนําไปสูการเก็บรายไดเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึงรอย
ละ   6   ตอป  และลดภาระหนี้สินลงกวาก่ึงหน่ึงในชวงป  1986  ถึง 1991 ในทํานองเดียวกัน
โครงการเงินกูโดยธนาคารโลกเพ่ือสรางระบบวิเคราะหและจัดการดวยคอมพิวเตอร  ใหแก
กระทรวงรถไฟแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดนําไปสูการเพ่ิมผลิตผล การขนถาย
สินคา  และผูโดยสารถึงกวารอยละ  10 คิดเปนมูลคาจากการลดความจําเปน  ในการลงทุนเพ่ือ
กอสราง  ปรับปรุง  และขยายบริการ  ถึงกวา  4  ถึง  5  พันลานเหรียญสหรัฐ  ในชวงระหวาง
ป  1983  ถึง  2000 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลงานศึกษาวิจัยหลายๆ ชิ้น  ตางชี้ถึงผลประโยชน
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เชน CAI/CAL)  ในการศึกษาฝกอบรมวาโดยเฉลี่ย  จะ



ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในหมูประเทศกําลังพัฒนาก็สามารถสรุปไดอยาง
เดนชัด จากผลการวิเคราะหของธนาคารโดยในโครงการทิ้งสิ้นเกือบ 1,000 โครงการ ใน         
ป  1986, 1989, 1990 และ 1991 โครงการเงินกูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจาก     
โทรคมนาคมของธนาคารโลก  ไดเพ่ิมในอัตราสูงจาก 379 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 1986  เปน  
890  ลานเหรียญสหรัฐ ในป 1991 หรือสูงเปนรอยละ 235 ของป 1986 เทียบเทากับ  6  เทา
ของอัตราการเติบโตเพียงรอยละ  39  ของเงินกูทั้งหมดในชวงเดียวกัน 

โดยสรุป  ดวยบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในนานาประเทศ
ดังกลาว การลงทุนใน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีสัดสวนสูง  เม่ือเทียบกับการลงทุนดานอ่ืนๆ 
เชนในกลุมประเทศ  OECD  การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดสวนเหนือการลงทุนของ
สินคาทุนดานอ่ืนๆ  รวมกันระหวางป  1983  ถึง  1990  กลุมประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก  
11  ประเทศดังกลาวขางตนมีอัตราการเพิ่มในการลงทุนดานนี้ตอปในอัตราสูง  ตั้งแตรอยละ  
10.77 ในประเทศมาเลเซีย ถึงรอยละ 25.0 ในประเทศไทย  
(http://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/ white-pp/wb14.htm:) 

 
4.4.3 บทบาททางดานการประยุกตใช 
 ในสังคมปจจุบัน  เราสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยปฏิบัติงานในดาน

ตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวอยาง  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก 
 1) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํานักงาน 

ปจจุบันงานสํานักงานสวนมากไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ประยุกตใชอยางแพรหลายทั้งนี้  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว  ความถูกตองและสามารถทําเอกสาร
ซ้ําไดเปนจํานวนมาก เปนตน ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช  ไดแก เคร่ืองพิมพดีด  
โทรศัพท  แฟกซ  เครื่องถายเอกสาร   เปนตน 

 2) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 
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โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
(Management  Information  System : MIS)  เขามาชวยจัดการ
งานดานการผลิต  การส่ังซ้ือ  การพัสดุ  การเงิน  บุคลากร  
ออกแบบผลิตภัณฑ  และงานดานอ่ืน ๆ  ทั้งโรงงานขนาดใหญ  

http://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/white-pp/wb14.htm:


 
 3) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงินและการ

พาณิชย 
                       สถาบันการเงิน  เชน  ธนาคาร  ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ของ  ATM  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการฝาก  ถอน  โอนเงิน  ในสวนของงานประจําของ
ธนาคารตางก็นําคอมพิวเตอรระบบออนไลน  และออฟไลนเขามาชวยปฏิบัติงาน  ทําใหการ
เชื่อมโยงขอมูลธนาคารเปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว  เชื่อมโยงกับสาขาอ่ืน  หรือสํานักงานใหญ
ได 

 4) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริการการสื่อสาร 
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ไดแก  สารสนเทศระบบออนไลน  ดาวเทียม  และโครงขายบริการส่ือสาร
รวมระบบดิจิตอล  เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 5) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานสาธารณสุข 
                        เชน  การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บขอมูลยา  การรักษาพยาบาล  
การคิดเงิน  เก็บขอมูลของคนไข  วินิจฉัยโรครวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น    
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

 6) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานการฝกอบรมและ
การศึกษา 

       การนําเอาบทเรียนมาบรรจุไวในคอมพิวเตอร การจัดการศึกษาทางไกล
ตั้งแตแบบงาย ๆ  เชน  การใชวิทยุ  โทรทัศน  ออกอากาศใหผูเรียนศึกษาเอง  ตามเวลาที่
ออกอากาศ  รวมไปจนถึงการใชระบบแพรภาพทางดาวเทียม  หรือการใชระบบประชุมทางไกล
การใหบริการนักเรียน นักศึกษาคนหาขอมูลบนระบบเครือขาย การนํามาใชในการใหบริการงาน
หองสมุด  เปนตน 



 
 

4.5  ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอดานตาง ๆ  
 การกําเนิดของคอมพิวเตอรเม่ือประมาณหาสิบกวาปที่แลว  เปนกาวสําคัญที่นําไปสู
ยุคสารสนเทศ ในชวงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองคํานวณ แตตอมาไดมีความ
พยายามพัฒนาใหคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญสําหรับการจัดขอมูล เม่ือเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสไดกาวหนามากขึ้น  ทําใหสามารถสรางคอมพิวเตอรที่ มีขนาดเล็กลง แต
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  สภาพการใชงานจึงใชงานกันอยางแพรหลาย  ผลของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีตอชีวิตความเปนอยูและสังคมจึงมีมาก  มีการเรียนรูและใชสารสนเทศกันอยาง
กวางขวาง  ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกลาวไดดังนี้ 
 การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเปนอยูของสังคมเมือง  มีการพัฒนา
ใชระบบสื่อสารโทรคมนาคม  เพ่ือติดตอส่ือสารใหสะดวกขึ้น  มีการประยุกตมาใชกับเครื่อง
อํานวยความสะดวกภายในบาน  เชน  ใชควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ  ใชควบคุมระบบไฟฟา
ภายในบาน  เปนตน 
 เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส  เทคโนโลยีสารสนเทศทํา
ใหเกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแหง  แมแตถิ่นทุรกันดาร  ทําใหมีการกระจายโอกาสการเรียนรู  
มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกล  การกระจายการเรียนรูไปยังถิ่นหางไกล  นอกจากนี้ใน
ปจจุบันมีความพยายามที่ใชระบบการรักษาพยาบาลผานเครือขายสื่อสาร 
 สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน  การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู  เชน  วีดิทัศน  เคร่ืองฉายภาพ  
คอมพิวเตอรชวยสอน  คอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา  จัดตารางสอน  คํานวณระดับคะแนน  
จัดชั้นเรียน  ทํารายงานเพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาและการแกปญหาในโรงเรียน  ปจจุบัน
มีการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดลอม กิจการทางดานการทหารมีการใชเทคโนโลยี  
อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมลวนแตเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและระบบควบคุม มีการใชระบบ
ปองกันภัย  ระบบเฝาระวังที่มีคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน  
 การผลิตในอุตสาหกรรม  และการพาณิชยกรรม  การ
แขงขันทางดานการผลิตสินคา  อุตสาหกรรมจําเปนตองหาวิธีการใน
การผลิตใหไดมาก  ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามี
บทบาทมาก  มีการใชขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ  
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 เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวของกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน บทบาทเหลาน้ีมี    
แนวโนมที่สําคัญมากย่ิงขึ้น ดวยเหตุนี้เยาวชนคนรุนใหมจึงควรเรียนรู  และเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนา
และเกิดประโยชนตอประเทศตอไป 
 

4.6  ขอคิดบางประการตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “สิ่งใดก็ตามมีคุณอนันต  ยอมมีโทษมหันต”  เทคโนโลยีสารสนเทศก็เชนเดียวกัน  
แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศที่วิวัฒนาการกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง มีแนวโนมและศักยภาพ
ที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  เชน จากพัฒนาการทํางานทางไกล  (tele-working)              
การธนาคารทางไกล  (tele-banking)  การจับจายทางไกล  (tele-shopping)  การ
รักษาพยาบาลทางไกล  (tele-healthcare)  การบันเทิงทางไกล  (tele-entertainment)  หรือ
การศึกษาทางไกล  (tele-education)  ใหแกมนุษย  ไมวาจะพํานักอาศัยอยูในที่ใดบนโลกแตใน
ขณะเดียวกันหากพัฒนาและนําเทคโนโลยีไปใชอยางไมรอบคอบแลวก็มีผลกระทบที่จะลด
คุณภาพชีวิตใหเลวลงก็ไดเชนกัน  ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะที่ดูเหมือนจะเต็ม
ไปดวยขอเท็จจริงที่เสมือนจะแยงกันเอง  (paradoxical) 

ขอคิดประการที่หน่ึงคือ  ภายใตสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใตกระแส
โลกาภิวัตนทุก  ๆ  ประเทศและทุก  ๆ  สังคม  ไมว า ม่ัง มีหรือยากจนกําลั งย างกาวสู
สังคมสารสนเทศ  ดวยกัน  ทั้งสิ้น  ตางกันเพียงแตจะเร็วหรือชากวากันเทาน้ัน  บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเพ่ิมเปนเงินตามตัว  ในฐานะปจจัยหลักปจจัยหนึ่งตอการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจโลก  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  ไมเพียงแตจะเพ่ิมผลผลิต
ในเชิงเศรษฐกิจศาสตร  ดวยการยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพของการผลิต  และการ
ยกระดับ  คุณภาพของสินคาและบริการที่สังคมจะได  ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  และภาครัฐ
แลว เทคโนโลยีดังกลาวยังสามารถทําใหเกิดสินคาและบริการชนิดใหมๆ  ขึ้นอยางมากมาย  
สามารถสรางศักยภาพใหมในการจางงานและเพ่ิมสีสันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอสังคมในวง
กวางไดอยางแนนอนในอนาคต 

ขอคิดประการที่สอง แตการใชเทคโนโลยีนี้โดยปราศจากความรูความเขาใจและ
ความระมัดระวัง  หรือยังไมไดรับการยอมรับจากสังคมสวนใหญ  จะสงผลกระทบตอสังคมในวง
กวาง  และนําไปสูคุณภาพชีวิตในทางลบได  โดยเฉพาะจากธรรมชาติหรือศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เต็มไปดวยขอเท็จจริงที่เสมือนจะแยงกันเอง  นโยบายในการจัดการ  



ขอคิดประการที่สาม  ดวยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในอัตราสูง
ในประวัติศาสตรโลก  ที่ยังดูเหมือนไมหยุดหยอน  แตกลับทวีความรุนแรงขึ้น  นโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเต็มไปดวยความซับซอน  ยากลําบาก  และสามารถที่จะ  “ลาสมัย”  ได
โดยงาย  การกําหนดนโยบายจึงมีความจําเปนยิ่ง  ที่จะตองเปนรูปแบบที่มีความคลองตัว  ตอ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นโยบายและกฎหมายบริการโทรคมนาคมที่ยัง
รอการตัดสินใจในขณะนี้  จักตองมีลักษณะคลองตัวตอการแกไขในอนาคต  อีกทั้งผูที่มีหนาที่
กําหนดนโยบายจักตองติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในโลกอยางใกลชิดที่สุด 

ขอคิดประการท่ีสี่ ประเทศไทยมียุทธศาสตรในการกาวสูสังคมสารสนเทศอยางไร  
เตรียมพรอมในการพัฒนาสมรรถภาพทางเทคโนโลยีและการจัดการเพียงไร เพ่ือจะมิตองตก
เปนทาสทางเทคโนโลยีของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมากยิ่งๆ ขึ้นไดฉกฉวยโอกาสใน
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศ  เชน  การขยายเครือขายโทรคมนาคม  เพ่ือ
ประโยชนในการสรางสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศหรือไม  นอกจากไดมีการเรงรัด
พัฒนาบุคลากรดานตางๆ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมสารสนเทศหรือยัง  ระบบราชการ
และการปกครองจะตอง   ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร  ประชาชนไดรับการศึกษาและความรู
เพียงพอหรือไม  ในการกาวสูยุคใหมนี้  เหลาน้ีคือคําถามทางนโยบายและการปฏิบัติที่ยังคอย
คําตอบอยู   
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