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ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจําวันในยุค
ปัจจุบัน 

 
กฤติเดช จินดาภัทร์1 

 
1โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 

 
ความหมายของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  

อินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเช่ือมโยงกันท่ัวโลกโดยใช้ IP 
(Internet Protocol) ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีรวดเร็วและ
กว้างไกลขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด รวมถึงรูปแบบวิธีการส่ือสารจากการใช้อยู่ในรูปแบบ IPV4 พัฒนาเป็น
แบบ IPV6 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต่ออยู่บนอินเทอร์เน็ต จะมีเลขที่อยู่ IP (IP Address) ท่ีไม่ซํ้ากัน 
เลขที่อยู่ IP นี้ ได้รับการกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ ให้แต่ละองค์กรนําไปปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์วิธี หรือโพรโท
คอล ซ่ึงก็คือโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol: 
TCP/IP) โดยมีการรับส่งสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
รับส่ง คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถรับส่งสารสนเทศได้ในรูปแบบต่าง ๆ  คือ  ข้อมูล ข้อความ   
เสียง และภาพลักษณ์หรือรูปภาพ โดยคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งต่าง ๆ โดย
ผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  ซ่ึงในสังคมยุคสารสนเทศในปัจจุบัน การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ถูก
พัฒนาขึ้นให้คนเราสื่อสารถึงกันได้ง่ายท่ีสุด และสะดวกที่สุด การสื่อสารโดยผ่านคําพูดย่อมไม่
เพียงพอ  เราต้องการมากกว่า น้ัน  เ ช่น  ภาพ  เ สียง  และข้อความท่ีเ ป็นตัวอักษร  รวมท้ัง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซ่ึงอินเตอร์เน็ตเข้ามาตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลได้  ซ่ึงใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้งานดังต่อไปน้ี 

1. ใช้เพ่ือการสื่อสาร  
2. ใช้เพ่ือขายและเลือกซ้ือสินค้า 
3. ใช้เพ่ือการค้นหาข้อมูล 
4. ใช้เพ่ือการศึกษา 
5. ใช้เพ่ือความบันเทิง 
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการใช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีมีการพัฒนาข้ึน  เพ่ือให้ผู้ใช้มี

ความสะดวกย่ิงข้ึนในการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล (O’Leary,2558) 
 
โครงสร้างของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 โครงสร้างของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเรียกกันว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ภายในประเทศ โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในประเทศก็จะมีช่องสัญญาณอินเตอร์เช่ือมต่อกับ
เครือข่ายท่ีอยู่ต่างประเทศ  ก็จะทําให้กลายเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ท่ีสามารถส่งข้อมูลถึง
กันได้ 
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การติดต่อส่ือสารที่สําคัญที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการรับส่งข้อมูล 
 ในการส่ือสารท่ีสําคัญในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพล
อยู่รอบตัวเรา และเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในยุคปัจจุบันโดยสามารถแบ่งออกเป็นการส่ือสารท่ีสําคัญดังน้ี 

1. การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. โซเชียลเน็ตเวิร์คและการสนทนาออนไลน์ 
3. บล็อก เว็บบอร์ด 
4. โปรแกรมค้นหา 
5. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. การบริการด้านการโอนถ่ายข้อมูล 

 เม่ือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วโลกให้สามารถติดต่อถึงกันได้หมด จน
กลายเป็นเครือข่ายของโลก ดังนั้นจึงมีผู้ใช้งานบนเครือข่ายน้ีเป็นจํานวนมาก  และการเช่ือมโยง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้โลกไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงสามารถแบ่งการใช้งานได้หลักๆเป็นความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆดังนี้ 

ความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้านศาสนา 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และเน้ือหาที่มีลิขสิทธ์ิ รวมถึงไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรม คํา
สอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฏก และควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะส่ือเป็นสิ่งท่ีมี
อิทธิพล ซ่ึงอาจจะเรียกว่าครอบงําสังคมมนุษย์อยู่ ความเจริญทางวัตถุคืบหน้าไปไกลกว่าความเจริญ
ทางจิตใจมาก คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เห็นแก่ตัวมากข้ึน ขาดความเอ้ืออาทรและ
ช่วยเหลือกัน ไม่เช่ือกฏแห่งกรรม ไม่เช่ือเร่ืองการทําดีได้ดี ทําชั่วได้ช่ัว คนจํานวนมากตกเป็นเหย่ือ
ของข้อมูลข่าวสาร และโฆษณาชวนเช่ือ ทางวัตถุนิยม ข่าวสารข้อมูลมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง การ
เช่ือมโยงด้านสารสนเทศเป็นส่ิงสําคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเผยแผ่พุทธศาสนาทํา
ให้เข้าถึงแหล่งความรู้ และเข้าถึงผู้คนได้มากท่ีสุด การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างย่ิง อีกทั้งชาวต่างชาติท่ีสนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากย่ิงข้ึนตามมาด้วย และมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ มากมาย เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่จํากัดพรหมแดน ไม่จํากัดสถานท่ีและไม่จํากัดเวลา การกระจายข้อมูลข่าวสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต และเป็นการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปท่ัวโลกภายใต้บริบท 
ดังนั้น ประเทศไทยควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิ รวมท้ัง ไม่เป็นการบิดเบือน
พระธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฏก โดยมีข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีดังน้ี 

1. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดพระพุทธศาสนาโลก (www.buddhist-
elibrary.org) ให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. สนับสนุนให้วัดต่างๆ ท่ัวประเทศ มีเว็บไซต์ของวัด เพ่ือเป็นการส่ือสารสองทางกับ
ประชาชน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้คนมีความใกล้ชิดธรรมะมากข้ึน ท้ังน้ี โดยภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนช่ือเว็บไซต์และการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ 

3. ควรมีองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานและตรวจสอบเนื้อหาของ
ธรรมะท่ีเผยแพร่ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเน้ือหาน้ัน มี
ความถูกต้องตามพระไตรปิฎก 

4. พัฒนา Course Ware หรือแอพพลิเคชันท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับธรรมะ สําหรับแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เผยแพร่ในทุกระดับช้ันการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 

5. การฝึกอบรมแก่พระสงฆ์ สามเณร และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สําหรับพระสงฆ์ สามเณร 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด สํานักสงฆ์ท่ีมีความพร้อมเป็นท่ีต้ังของศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน และเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ e-Learning รวมถึงจัดเป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมด้วย 

7. สนับสนุนให้มีการแปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
แล้วนําข้ึนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือในรูปแบบ e-Book เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ
สามารถเข้ามาศึกษาได้ 

เม่ือดําเนินการได้ดังน้ีแล้ว เช่ือได้ว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 
ปัจจุบัน ยุคน้ีเป็นยุคที่ธรรมะไปไกล ไปถึงทุกประเทศทุกมุมโลก ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศช้ัน
นําท่ีเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาท่ัวโลกอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นภารกิจสําคัญท่ีจําเป็นเร่งด่วนท่ี
สมควรผลักดันและสนับสนุนให้เป็นนโยบายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สู่ทุกภาคส่วนของประชาคมโลกเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พุทธศาสนา (วิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน
,2557) 

ความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้านเศรษฐกิจ 
การใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ได้เพ่ิมศักยภาพใน

การทํางาน และได้สร้างประโยชน์ อย่างมากแก่ผู้บริโภค โดยมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้
อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และได้มีผลสรุปออกมาว่า 
อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ด้านอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน นักเศรษฐศาสตร์ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงผลกระทบของ
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีต่อโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงได้มีการศึกษาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตใน
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรม บริการด้านการเงิน, 
ภาครัฐบาล, ภาคสาธารณะสุข, และภาคการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า การนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ 
ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมาก ซ่ึงเป็นดัชนีบ่งช้ีถึงขนาดของตลาดในอนาคต และอัตรา
การเติบโต แม้จะเป็นตัวเลขเพียงไม่ก่ีเปอร์เซนต์ ก็จะมีผลอย่างมากถ้าการเพ่ิมประสิทธิภาพได้เกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง และถึงแม้ว่าจะคาดเดาอัตราการเติบโตได้ยาก แต่ตัวเลขน้ีมีความสําคัญอย่างมาก 
สําหรับองค์กรในการตัดสินใจแผนในการลงทุน ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของอัตราการเติบโต 
สําหรับประสิทธิภาพในการทํางานน้ัน ค่อนข้างที่จะเดาได้ยาก เน่ืองจากมีการแกว่งตัวในช่วงที่กว้าง
มาก แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 % ต่อซ่ึงจาก
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รายงานการศึกษาพบว่า ได้มีการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านคอมพิวเตอร์ และท่ีมาของการลงทุนน้ัน 
ไม่ใช่เพียงวงจรการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีในรายงานยังได้สรุปว่า อินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะส่งผล
ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมาก ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ จากการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดการสําหรับการพัฒนาผลิตภัฒฑ์, ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management), และทางด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจ ได้ช่วยให้องค์กรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงถ้ามองลึกเข้าไปถึงกระบวนการต่างๆ ก็จะเห็นผลกระทบในการ
ปรับโครงสร้างการทํางานที่มีรูปแบบมากยิ่งข้ึน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน, โปร่งใสในระบบ
ราคา, และความสามารถในการขยายตลาด อินเทอร์เน็ตสามารถนําตลาดเข้ามาให้ใกล้กับแบบจําลอง
ด้านการตลาด ซ่ึงเป็นการแข่งขันด้านการตลาดท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีกลุ่มผู้ซ้ือ และผู้ขายจํานวนมาก เข้ามา
เป็นกลไกทางการตลาดที่เปี่ยมไปด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของตลาดในฝันเลย
ก็ว่าได้ ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการได้มากข้ึน มีความสะดวกและเพ่ิมความพึงพอใจ
สําหรับผู้บริโภค ประโยชน์ต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน จะส่งผลอย่างมากในการให้
ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค ซ่ึงจะมีตัวเลือกในตลาดมากย่ิงข้ึน และท่ีสําคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคท่ีเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประโยชน์ใหม่ๆ สําหรับ
ระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ประโยชน์ท่ีแท้จริงของอินเทอร์เน็ต และขอบเขตในการนําไปใช้น้ัน ข้ึนอยู่
กับอัตราการเติบโตของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการนําไปใช้อย่างจริงจังหรือไม่ ในแต่
ละภาค อุตสาหกรรมท่ีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีอีกปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญอย่างมาก ก็คือบุคลากรในองค์กรต่างๆ ท่ีจะต้องมีการ
ปรับตัว และพร้อมท่ีจะรับวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบใหม่ได้ โดยสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตมีส่วนสําคัญ
อย่างมาก ต่อระบบเศรษฐกิจซ่ึงช่วยให้องค์กร และภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยจะ
ส่งผลให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังน้ีตัวอย่างที่ให้ได้ใกล้ตัวในขณะน้ีก็คือ การนําเอา
อินเทอร์เน็ตมาใช้งานในภาครัฐ และการสาธารณะสุข ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ
เก่ามาเป็นเวลานาน โดยประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการใช้งานน้ัน มากมายมหาศาล จนไม่สามารถตีค่า
ได้เลย เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนในประเทศโดยภาพรวม 
 ความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้านสังคมความเป็นอยู่ 
 ในสังคมยุคไอทีปัจจุบันหรือยุคท่ีมีความก้าวล้ําทางด้านเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ท่ีเป็นศูนย์รวมของการเช่ือมโยงโลกในปัจจุบันไปยังโลกแห่งอนาคต ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการ สามารถ
กระทําได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงเล็ก
หรือสิ่งใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของเราให้เลือกใช้อย่าง
อย่างมากมายเลยทีเดียว จนทําให้เครือข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์เรา อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ใช้งานมากมาย
จากท่ัวทุกมุมโลก เพราะว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีมากด้วยคุณประโยชน์มหาศาลในการกระจาย
ความรู้ ให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปของคําตอบท่ีผู้สืบค้น สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน 
การเรียนรู้ของมนุษย์จึงมีอิทธิพลรอบด้านต่อการประยุกต์ใช้ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและ
เห็นสมควร จะเห็นได้ว่าหากข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจากตําราเรียน หนังสือ นิตยสาร ตลอดจนสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ ทางเลือกท่ีสําคัญในการสืบค้นข้อมูลก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ต 
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เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่บรรจุคลังความรู้ ไว้
รองรับผู้ใช้งานอย่างไม่มีขีดจํากัด นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเลือกท่ีช่วยแก้ปัญหา และส่งเสริม
ความรู้ได้อย่างดีย่ิงสําหรับวัยของผู้เรียน ผู้ศึกษา หรือผู้ท่ีเสาะแสวงหาอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงเท่าน้ี
อินเตอร์เน็ตยังมีคุณประโยชน์อีกหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่น ด้านธุรกิจ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง 
อินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนด้านสังคมมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีมีผู้คนเข้าไปร่วม
พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการพบปะสร้างสรรค์ มีผู้คนมากมายท่ีมีสังคมอีกสังคมหน่ึงบน
อินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นประโยชน์ท่ีสามารถเลือกสรรความต้องการได้จากอินเตอร์เน็ตบน
จอคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นสิ่งท่ีนําพาซ่ึงความสุขและความสําเร็จจากการ
ค้นหาหรือสืบค้นส่ิงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ อันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างดีย่ิง เพราะ
อินเตอร์เน็ตช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้ จิตใจ และสติปัญญา และท่ีสําคัญอินเตอร์เน็ต
น้ีสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย เพียงรู้จักใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องต่อการใช้งาน อินเตอร์เน็ตก็จะมี
คุณค่าและมากด้วยประโยชน์ให้มนุษย์ได้แสวงหาไม่จบสิ้น แต่เรารู้ไหมว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมมีทั้ง
ส่วนดีและส่วนบกพร่องในตัวของมันเอง กล่าวคือ อินเตอร์เน็ตมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์เฉกเช่นกัน 
หากผู้ใช้ไม่รู้จักวิธีการใช้ท่ีถูกต้องตามเหตุสมควรการใช้งานอินเตอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดปัญหาและโทษ
ท่ีตามมาอย่างน่ากลัว โดยเฉพาะปัจจุบันน้ีข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ให้เห็นอย่าง
น่าสลดใจ เพราะภัยจากอินเตอร์เน็ตท่ีผู้ใช้ไม่รู้จักระมัดระวัง ทําให้ตกเป็นเหย่ือของเหล่ามิจฉาชีพได้
อย่างง่ายดาย  

ท้ังน้ีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงคนท้ังโลกเข้าด้วยกัน แม้จะต่างชาติ ต่างภาษา ต่าง
สังคม ต่างความคิด มีท้ังคนดี คนช่ัวปะปนกันไป ไม่สามารถแยกได้ว่าบุคคลไหนเป็นคนดี และไม่ดี 
เราในฐานะผู้ใช้บริการควรพึงระลึกอยู่เสมอว่า อินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกท่ีช่วยค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ การติดต่อเช่ือมโยงในโลกออนไลน์ที่กระทําได้อย่างง่าย เป็นแหล่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ 
ตลอดจนให้ความสะดวกในการแลกเปล่ียนสินค้าซ้ือขายและบริการระหว่างห้างร้าน ผู้จําหน่ายและ
ผู้บริโภค ทางกลับกันหากเราในฐานะผู้ใช้ไม่รู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ผลท่ี
ตามมาย่อมได้รับโทษอย่างมหันต์ เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นตัวการที่สร้างความเส่ือมเสียให้แก่ผู้ใช้ได้ดี
เลยทีเดียว เม่ือเรารู้ท้ังประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ตควบคู่กันแล้ว ไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ี สิ่งท่ีตามมาย่อมส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว 
 ความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้านการศึกษา 
 การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสาร ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
การบ้าน นัดหมาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายท่ีอยู่ทางอีเมล์ (E-
mail) หรือท่ีอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ เน่ืองจากมีความสะดวก คือใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาทีเท่าน้ัน ผู้รับไม่
จําเป็นต้องรอรับข้อมูลอยู่เหมือนการใช้โทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีบริการทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมในหมู่นักการศึกษาอีกประเภท คือ LISTSERV ซ่ึงเป็นบริการท่ีอนุญาตให้นักการศึกษาสามารถ
สมัครเป็นสมาชิก ของกลุ่มสนทนา(Discussion Group) ท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน โดยผู้สนใจ
จะต้องส่งอีเมล์ไปยังท่ีอยู่ของกลุ่มสนทนา ซ่ึงจะนําที่อยู่อีเมล์ของผู้สนใจไปใส่ไว้ใน ลิสต์รายช่ือสมาชิก 
(Mailing list) เม่ือมีผู้ส่งข้อความมายังกลุ่ม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็จะทําการคัดลอกและจัดส่งข้อมูลน้ี
ไปตามลิสต์รายช่ือสมาชิกท่ีมีอยู่ จะทําให้เรารับทราบข้อมูลท่ีทันสมัยตลอดเวลา การเรียนการสอน
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เก่ียวกับอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทยการเรียนการสอนเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะ
ของการเปิดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ให้แก่สมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนผู้สนใจท่ัวไป แต่อย่างไรก็
ตามมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนเก่ียว กับอินเตอร์เน็ต โดยจัดให้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษารายวิชาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ท้ังนี้ก็เพ่ือเป็นการเตรียมให้มีความพร้อมในการท่ีจะ
นําความรู้ไปประยุกต์ใน การค้นคว้าวิจัย หรือทํารายงาน ในรายวิชาต่าง ๆและท่ีสําคัญ เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตยังเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น จากการ
อภิปรายผ่านอีเมล์ (E-mail)  การเสนอความคิดเห็นในกลุ่มสนทนา หรือการนําเสนอข้อมูลบนเว็บ 
เป็นต้น ประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตกับการศึกษา  

1. การใช้เป็นระบบสื่อสารส่วนบุคคล บนอินเตอร์เน็ตมีอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือเรียกย่อๆ ว่า 
อีเมล์ (E-mail) เป็นระบบท่ีทําให้การส่ือสารระหว่างกันเกิดข้ึนได้ง่าย แต่ละบุคคลจะมีตู้จดหมายเป็น
ของตัวเองสามารถส่งข้อความถึงกันผ่านในระบบน้ีโดยส่งไปยังตู้จดหมายของกันและกันนอกจากน้ียัง
สามารถประยุกต์ไปใช้ทางการศึกษาได้  

2. ระบบข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต มีลักษณะเหมือนกระดานข่าวท่ีเช่ือมโยงถึงกันท่ัวโลก ทุก
คนสามารถเปิดกระดานข่าวท่ีตนเองสนใจหรือสามารถส่งข่าวสารผ่านกลุ่มข่าวบนกระดานน้ีเพ่ือ
โต้ตอบข่าวสารกันได้  

3. การใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง
กัน และติดต่อกับห้องสมุดท่ัวโลกทําให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทําได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพหมายถึงสามารถค้นหาและได้มาซ่ึงข้อมูลโดยใช้เวลาอันส้ันโดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ตจะ
มีคําหลัก (Index) ไว้ให้สําหรับการสืบค้นท่ีรวดเร็ว  

4. ฐานข้อมูลเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Wed) เป็นฐานข้อมูลแบบเอกสาร 
(Hypertext) และแบบมีรูปภาพ (Hypermedia) จนมาปัจจุบัน ฐานข้อมูลเหล่านี้ได้พัฒนาข้ึนจนเป็น
แบบมัลติมีเดีย(Multimedia)ซ่ึงมีท้ังข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ และเสียงผู้ใช้เครือข่ายน้ีสามารถ
สืบค้นกันได้จากท่ีต่างๆ ท่ัวโลก  

5. การพูดคุยแบบโต้ตอบหรือคุยเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเช่ือมต่อกันและ
พูดคุยกันได้ด้วยเวลาจริง ผู้พูดสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดบนเครือข่าย  

6. การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันแบบ FTP (Files Transfer Protocol) คือสามารถท่ีจะ
โอนย้ายถ่ายเทข้อมูลระหว่างกันเป็นจํานวนมากๆ ได้ โดยส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซ่ึงทําให้
สะดวกต่อการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกันโดยไม่ต้องเดินทางและข่าวสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน  

7. การใช้ทรัพยากรที่ห่างไกลกัน ผู้เรียนอาจเรียนอยู่ที่บ้านและเรียกใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถขอใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในต่างมา
วิทยาลัยได้ ข้อพึงระวังในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา  

ความสําคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตด้านการแพทย์ 
ในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือท่ีช่วยอํานวยความสะดวกอย่างย่ิงในด้าน

การแพทย์ เร่ิมต้ังแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆ ไป โรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทํา
ทะเบียนคนไข้   ในด้านการบริหารการแพทย์อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโรงพยาบาลในด้านการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ
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การแพทย์ในปัจจุบันหลายอย่าง ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ เป็นส่วนประกอบสําหรับใช้
ควบคุมการปฏิบัติงานของเคร่ืองเหล่านั้น เช่น เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปฏิบัติการ
ทดลองต่างๆ เช่น ตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น แม้ในด้านการวินิจฉัยโรค  ในต่างประเทศก็มี
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบันทึกไว้ว่าอาการต่างๆ จะเกิดจากโรคอะไรได้บ้าง นอกจากนี้  ในการศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยได้หลายด้าน ตัวอย่างท่ีสําคัญตัวอย่างหนึ่งคือ  
ด้านการใช้หุ่นรถยนต์คอมพิวเตอร์แทนคนในการศึกษาอาการโรค และการตอบสนองวิธีการรักษา 
เช่น ในด้านโรคหัวใจแบบต่างๆ ถ้าสั่งว่าลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ก็แสดงอาการของการที่ลิ้นหัวใจปิดไม่
สนิท และถ้าฉีดยาให้ก็แสดงอาการตอบสนองให้นักศึกษาได้ศึกษาผลการฉีดยา เป็นต้น  เนื่องจากใน
ต่างประเทศได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างได้ผลดีย่ิง และบ้านเราก็ถือ
ว่าการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเร่ืองสําคัญ ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านนี้อย่าง
ละเอียด โดยแยกเป็น 5 ด้าน  ดังน้ี 

1. การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการรักษาพยาบาลท่ัวไป  คือการติดตาม
รักษาพยาบาลประชาชนท่ัวไปทุกโรคทุกระดับอายุ วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญก็คือ เพ่ือจะตรวจให้พบว่า
คนไข้เป็นโรคอะไรหรือไม่ ถ้าเป็นก็ควรจะพบต้ังแต่เร่ิมเป็น จะได้รักษาและติดตามการรักษาให้อาการ
ทุเลาลงหรือหายขาดจากโรคน้ันๆ ได้ การรักษาพยาบาลทั่วไปนี้หมายรวมถึงการจัดมาตรการป้องกัน 
เช่น ปลูกฝี ฉีดยาป้องกันไม่ให้คนไข้เป็นโรคต่างๆ ท่ีมีทางป้องกันได้ และการส่งต่อข้อมูลคนไข้
ระหว่างโรงพยาบาล 

ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประชาชนแต่ละคนจะต้องมีแพทย์ประจําตัว หรือ
แพทย์ประจําครอบครัว (family doctor) แม้จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลย ประชาชนแต่ละคนก็ควรจะ
ไปหาแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เพ่ือให้ตรวจร่างกายท่ัวไป เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปพบแพทย์
ประจําตัวก่อนที่จะพบแพทย์คนอ่ืน แพทย์ประจําตัวจะต้องเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและสั่งการ
รักษาพยาบาล ฉะนั้นแพทย์ประจําตัวต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้เร่ืองโรคทุกชนิด ท้ังอาการและการรักษา 
จะต้องรอบรู้เร่ืองของคนไข้แต่ละคนและทุกคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร เคยเป็นโรคอะไรบ้าง 
เคยผ่าตัดหรือไม่   เคยแพ้ยาอะไรหรือไม่  แพทย์ประจําตัวจะต้องใช้ข้อมูลมากมายในการตัดสินใจ   
แต่ความสามารถของคนธรรมดาน้ันย่อมมีจํากัด ไม่สามารถจะจําข้อมูลนับหม่ืนนับแสนรายการได้ 
ฉะนั้น จึงน่าจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดจําและค้นหาข้อมูลเหล่าน้ันงานต่างๆ ท่ีคอมพิวเตอร์
อาจจะช่วยทําได้ในการรักษาพยาบาลท่ัวไปดังกล่าวข้างต้น    

2. งานทะเบียนและประวัติคนไข้ คือการทํางานน้ีหากไม่ใช้คอมพิวเตอร์ มักจะใช้บัตร
กระดาษบันทึกช่ือ ที่อยู่อายุ และเลขประจําตัวของคนไข้แต่ละคน คนละบัตรนําเข้าแฟ้มเรียงกัน ใน
การน้ีเม่ือคนไข้เก่ามาแจ้งว่าเป็นคนไข้เก่า ก็ต้องรอนานกว่าเจ้าหน้าท่ีจะหาบัตรพบ  จึงมักจะแจ้งเป็น
คนไข้ใหม่ การทําบัตรใหม่ใช้เวลาน้อยกว่า ไม่ต้องรอนาน เพ่ือขจัดปัญหาเก่ียวกับบัตรดังกล่าวน้ี จึงได้
มีการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์  และเรียกหาจากคอมพิวเตอร์โดยผ่านจอโทรทัศน์ ต่อจากนั้นอาจ
ส่ังให้คอมพิวเตอร์จัดทํารายงานโดย 

- เรียงตามเลขประจําตัวคนไข้ 
- เรียงตามตัวอักษรของช่ือ 
- จัดกลุ่มตามอายุ เช่น ผู้หญิงอายุ ๓๕-๖๔ ปี สําหรับคนไข้ท่ีควรจะตรวจภายในเป็น

ระยะๆ 
- จัดกลุ่มตามเขตของท่ีอยู่ 
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- จัดกลุ่มตามปีท่ีเร่ิมมาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาล หรือสํานักแพทย์ 
- จัดกลุ่มตามเพศ  แต่งงานแล้วหรือโสด 
ในการนําเอาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้  โดยนายแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย

โดยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง  เพ่ือดูประวัติรายละเอียดการตรวจรักษาพยาบาล  การแพ้
ยา และการฉีดวัคซีนต่างๆ ของคนไข้คนหน่ึงคนใดได้ทันทีบนจอโทรทัศน์เพ่ือประกอบการวิเคราะห์
และวินิจฉัยโรคท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ีได้ง่าย ถูกต้องและรวดเร็วย่ิงข้ึน นอกจากนี้ ยังอาจใช้เคร่ืองรับส่ง
ข้อมูลแบบน้ีต่อเข้ากับเคร่ืองพิมพ์ขนาดเล็ก เพ่ือพิมพ์ใบส่ังยา และใบกํากับสินค้าได้โดยสะดวกอีก
ด้วย 

3. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน การใช้คอมพิวเตอร์ในงานน้ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับการปลูกฝี
ฉีดวัคซีนป้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น โดยการบันทึกทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนที่เกิดใน
เขตต่างๆ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการอันเน่ืองมาจากการตาย 
การย้ายท่ีอยู่ เป็นต้น ต่อจากน้ัน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของเขตสามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงาน
ให้ทุกเดือนว่ามีเด็กอายุครบกําหนดจะต้องปลูกฝี ฉีดวัคซีนชนิดใดในแต่ละเดือน พร้อมท้ังพิมพ์ใบ
เตือนเพ่ือส่งไปให้ถึงบ้าน  ในใบเตือนน้ันอาจจะระบุด้วยว่าให้ผู้ปกครองนําเด็กไปปลูกฝี  ฉีดวัคซีนท่ี
ใด วันเวลาใด พร้อมกันน้ันคอมพิวเตอร์ก็จะพิมพ์รายการนัด (appointment list) ส่งไปให้แพทย์
หรือพยาบาลผู้มีหน้าท่ีฉีดยาปลูกฝีว่าคอมพิวเตอร์ได้นัดบุคคลใดให้มาพบเม่ือใด เพ่ือรับบริการอะไร 
เม่ือเด็กมาพบและรับบริการแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ส่งรายการกลับไปให้คอมพิวเตอร์บันทึกไว้ สําหรับเด็กท่ี
ไม่มาพบตามนัด  คอมพิวเตอร์ก็จะจัดพิมพ์ใบเตือน  ๓-๔ คร้ัง ถ้ายังไม่มาพบอีก ก็อาจส่งรายการให้
เจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ เพ่ือดําเนินการต่อไป 

4. งานทะเบียนการเป็นโรค โดยแพทย์แต่ละคนอาจจะตรวจรักษาคนไข้ในแต่ละเดือน
นับเป็นพันๆ ราย แต่ละรายมีข้อมูลให้บันทึกหลายรายการ เช่น มีอาการอย่างไร เป็นมานานเท่าใด 
ผลการตรวจเป็นอย่างไร ผลการทดลองเป็นอย่างไร ให้ยาอะไร และได้ผลอย่างไร เป็นต้น ในอังกฤษ
ได้มีโครงการเก็บข้อมูลเหล่าน้ี โดยให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เลขประจําตัวคนไข้ วันท่ีคนไข้นัดจะมาพบ 
และแพทย์ขีดเลือกคําตอบในแบบฟอร์มสําหรับแพทย์ หรือพยาบาลทําเคร่ืองหมายบ่งผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคและวิธีการรักษา โดยใช้เวลากรอกแบบฟอร์มประมาณ ๑๐ วินาทีต่อคนไข้หน่ึงคนนํา
แบบฟอร์มน้ีส่งเข้าคอมพิวเตอร์พิมพ์รายงานต่างๆ  

รายงานความถ่ีของการพบแพทย์ เพ่ือจะได้ทราบว่ามีคนไข้กลุ่มใดพบแพทย์มากเป็น
พิเศษหรือไม่ ในบางแห่งท่ีรัฐจัดบริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่ามีคนไข้วัยชรา
ชอบมาพบแพทย์เพราะเหงาไม่มีใครจะคุยด้วยจากสถิติแห่งหน่ึงในบรรดาคนไข้ประมาณ  ๕๐๐ ราย 
พบแพทย์รวมท้ังสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คร้ังในเดือนน้ัน ปรากฏว่าเป็นการพบของคนไข้เพียง ๗๒ คน 
เป็นจํานวน ๒๑๐ คร้ังฉะน้ันจากข้อมูลน้ี ถ้าเราทราบว่าคนไข้จํานวนมากในบรรดา๗๒ คนน้ี ย้ายบ้าน
หรือตายไป งานของแพทย์คนนี้ก็จะลดลงมาก รายงานเม่ือเกิดโรคระบาด เพ่ือจะได้ทราบว่าควรจะ
เรียกคนไข้กลุ่มใดมาฉีดยาป้องกันหรือไม่ เช่น เม่ือโรคหัดเยอรมันระบาด ก็ให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ใบ
เตือนส่งไปให้สตรีมีครรภ์ทุกคนมาตรวจ และหรือฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นต้น 
รายงานว่าคนไข้กลุ่มใดได้รับการปลูกฝี ฉีดวัคซีนและตรวจร่างกายทั่วไปล่าช้าเกินไป ต้องเตือนให้มา
พบแพทย์ 

5. งานข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน ในการจัดเวลาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและคลินิกบาง
แห่ง บางวันอาจมีปัญหาท่ีแพทย์บางคนมีคนไข้มากจนไม่มีเวลาให้กับคนไข้แต่ละคนมากเท่าท่ีคนไข้
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ต้องการ  และบางวันแพทย์บางคนก็ไม่มีคนไข้การนําข้อมูลต่างๆ เช่น ทะเบียนคนไข้ ทะเบียนอาการ
เป็นโรค สถิติต่างๆ และรายการนัดพบแพทย์ เป็นต้น ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ช่วยจัดรายการ
ล่วงหน้าว่าวันใดแพทย์คนไหนควรจะมาพบคนไข้จากเวลาเท่าใดถึงเท่าใด ถ้าแพทย์คนใดจะหยุด
พักผ่อนประจําปี ก็ให้คอมพิวเตอร์เสนอแนะว่าจะให้แพทย์คนใดดูแลคนไข้คนใดแทน หรือให้เลื่อนนัด
คนไข้ท่ีไม่เร่งด่วนอย่างไร คลินิกแห่งน้ีควรจะมีแพทย์ด้านใดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะ
พิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม รายงานของคอมพิวเตอร์นี้ก็เป็นเพียง
ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับผู้บริหาร ซ่ึงอาจต้องพิจารณาความเหมาะสม
ด้านอ่ืนๆ ด้วย 
 
ช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมายถึงการเช่ือมต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์
ใดๆ หรืออุปกรณ์มือถือ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆในอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider, ISP) 
เสนอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนท่ัวไปผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆท่ีมีความหลากหลายของอัตรา
การส่งสัญญาณข้อมูล (ความเร็ว) ในปัจจุบันประเทศไทยมีการให้บริการอยู่สองประเภทคือ 1) บริการ
อินเตอร์เน็ตผ่านสานเคเบิล และ2) อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
 รูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแต่ละวิธีและเทคโนโลยีที่ใช้ 
 รูปแบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีการพัฒนาจากอดีตมากข้ึนโดยปัจจุบันจะคํานึงถึง
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลตามคุณภาพท่ีผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยสามารถ
แยกออกเป็นดังน้ี 

1. เครือข่ายพ้ืนท่ีท้องถ่ิน (LANs) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลแบบกลุ่มขนาดเล็กแต่
จะต้องมีจุดเช่ือมต่อสัญญาณไปยังเครือข่ายภายนอกโดยจะต้องมี ISP หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
เป็นผู้เช่ือมจุดบริการด้วย 

2. Dial-up access เป็นบริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์ (Dial up/ISDN) 
บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต สําหรับองค์กรที่มีการใช้งานไม่มาก หรือไม่ต้องการการเช่ือมต่อตลอด 24 
ช่ัวโมง และเหมาะอย่างย่ิงสําหรับหน่วยงานท่ีมีงบประมาณจํากัด เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายตํ่า ไม่ต้องมี
ผู้เช่ียวชาญมาคอยดูแลรักษาระบบ เพียงท่านหมุนโทรศัพท์ (Dial Up) ผ่านโมเด็ม มายังจุดให้บริการ 
ท่ีมีอยู่ 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ก็จะสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต และเช่ือมต่อไปยังหน่วยงานย่อย
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

3. การเข้าถึงด้วยบรอดแบนด์ เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงท่ีใช้งานกับ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการนําเอาเทคโนโลยีข้ันสูงมาประยุกต์ใช้งานพร้อมกับผสมผสานให้เข้ากับการ
ส่ือสารท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือลดข้อจํากัดในเรื่องของพื้นท่ีการ
ให้บริการและข้อจํากัดของการรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ซ่ึงการลดข้อจํากัดดังกล่าวนี้เทคโนโลยีบ
รอดแบนด์จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เต็มประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ซ่ึงในปัจจุบันมีท้ังแบบเช่ือมต่อสายสัญญาณและเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สาย เช่น 3BB TRUE TOT เป็นต้น 

4. บรอดแบนด์เคล่ือนท่ี เป็นการการใช้บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่าเทคโนโลยี เครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN) ทําให้สามารถ
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เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ เม่ือต้องการใช้บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ต้องมี
การ์ดข้อมูลและแผนข้อมูลท่ีใช้กับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน เช่น AIS 
DTAC TRUE เป็นต้น 
 
ปัญหาของการการเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ 
 ปัญหาของการการเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ นั้นเป็นผลกระทบมาจากความแตกต่าง
ของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ หรือความแตกต่างระหว่าง “ผู้มีข้อมูล” กับ “ผู้ท่ีไม่
มีข้อมูล” นําไปสู่ความได้เปรียบและความเสียเปรียบระหว่างคนในประเทศ โดยท่ัวไปปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุ สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศความไม่ทั่วถึง 
 ในการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ (ทั้งมีสายและไร้สาย) 
การแพร่กระจายของการใช้คอมพิวเตอร์ การให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่มักกระจุกตัวในเขต
ตัวเมือง หรือพ้ืนที่ท่ีบริษัทผู้ให้บริการสามารถได้รับผลตอบแทนในการลงทุนท่ีสูง เป็นสาเหตุให้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชนบท ขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลหรือ
ความรู้ ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้ันคือคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 
 จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในประเทศไทย มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และมีผู้ใช้ Internet 9.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ถ้าพิจารณาตาม
ภาคจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 40.2 สําหรับคอมพิวเตอร์ และ ร้อยละ 29.9 สําหรับอินเตอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2550 
มีครัวเรือนท้ังส้ินประมาณ 18.2 ล้านครัวเรือน พบว่าครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์พ้ืนฐานมีร้อยละ 23.4 
(4.3 ล้านครัวเรือน) มีเคร่ืองโทรสารร้อยละ 1.4 (0.3 ล้านครัวเรือน) มีคอมพิวเตอร์ร้อยละ 17.5 (3.2 
ล้านครัวเรือน) และมีการเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตร้อยละ 7.6 ซ่ึงมีจํานวนไม่ถึงคร่ึงของผู้มี
คอมพิวเตอร์ 5.2. ปัจจัยในเร่ืองของความแตกต่างในด้านการศึกษา สังคม อายุ และลักษณะทาง
กายภาพ 
 ความไม่เท่าเทียมกันของระดับการศึกษาอาจนําไปสู่ข้อจํากัดของทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยท่ัวไปผู้ท่ีมีการศึกษาสูงมีโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าผู้ท่ีมี
การศึกษาตํ่าหรือขาดโอกาสในการศึกษา เน่ืองจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นที่
แพร่หลายในสถาบันการศึกษาในระดับสูง 
 นอกจากระดับการศึกษาแล้วยังมีความสําคัญต่อการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ตามภาพข้างบนจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้ ICT มากท่ีสุดคือผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคือ ร้อยละ 40.1 
รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษาร้อยละ 15.1 ในขณะท่ีผู้ที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
อนุปริญญา มีสัดส่วน ร้อยละ 27.8 และ 16.2 ตามลําดับ ซ่ึงจากสถิติค่อนข้างน่าเป็นห่วงเน่ืองจาก
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นผู้ท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้ึนไป นอกจากน้ีสาขาการศึกษาอาจมีส่วนในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทย 
ผู้ท่ีจบสาขาด้านสังคมศาสตร์มีจํานวนมากกว่าผู้ที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยน้ีอาจมี
ส่วนในเร่ืองของความขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมาทําการฝึกอบรมให้คนท่ัวไปเข้าใช้คอมพิวเตอร์และ
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อินเตอร์เน็ตได้  5.3. ปัจจัยด้านนโยบายนโยบายของรัฐเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากในการท่ีจะลด
หรือเพ่ิม 
 ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและความรู้ เนื่องจากรัฐเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์
และลักษณะของการแข่งขัน ส่วนกําหนดอัตราค่าบริการและความทั่วถึงของการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ นับจากมีพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา 
จนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 รวมระยะเวลากว่า 50 ปี ท่ีธุรกิจโทรคมนาคมไทยอยู่ภายใต้การผูกขาดจาก
รัฐวิสาหกิจเพียงสองรายเท่าน้ัน แบ่งระยะออกเป็น 2 ช่วง คือระยะท่ี 1 การผูกขาดเต็มรูปแบบ โดย
ในช่วงน้ีการดําเนินธุรกิจจัดได้ว่าเป็นธุรกิจแบบไร้คู่แข่งโดยส้ินเชิง การทําธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังกําไรมาก
นัก ส่งผลให้การขยายโครงข่ายการให้บริการค่อนข้างจํากัดระยะท่ี 2 การทําสัญญาร่วมกันภายใต้
เงื่อนไข BTO หรือ BuildTransfer-Operate คือการขยายบริการโดยดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุน โดย
ท่ีกรรมสิทธ์ิยังเป็นของรัฐ แต่สิทธ์ิการลงทุนอยู่ที่เจ้าของ สําหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะต้อง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขสัญญาการให้สิทธ์ิการถือหุ้นลอยแก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยหากพิจารณาจะ
พบว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งสองช่วง เป็นการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
เท่าน้ัน แต่โครงสร้าง 
ของภาคธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก กล่าวคือ โครงสร้างของภาคธุรกิจยังคงถูกผูกขาดโดย
วิสาหกิจของรัฐ ซ่ึงไม่ได้มีการผ่อนคลาย หรือปลดล็อกเง่ือนไขของการประกอบธุรกิจท่ีส่งผลในเชิง
บวกต่อการปรับโครงสร้างภาคธุรกิจมากนัก ปัญหาด้านการดําเนินนโยบายการผูกขาดเป็นเวลานาน
ตลอดจนการทําสัญญาภายใต้เงื่อนไข BTO ได้ก่อให้เกิดการบิดเบือนข้ึนในโครงสร้างของธุรกิจ
โทรคมนาคม และได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตของไทยจนปัจจุบัน 
 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  
 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนการลงทุนไม่สอดคล้องกับอุปสงค์การลงทุนระบบเครือข่าย
โทรคมนาคมถือว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุนจํานวนมากเปรียบได้กับการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
เช่น โครงข่ายไฟฟ้า ถนน นํ้าประปา เป็นต้น หากพิจารณาถึงการลงทุนในเชิงพาณิชย์แล้ว การลงทุน
ขยายโครงข่ายสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในชนบท หรือพ้ืนท่ีผลตอบแทนการลงทุนตํ่าแทบไม่มีความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจนอกจากประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์แล้ว อุปสรรคท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ รองรับ เช่น บางพ้ืนท่ียังไม่มีการคมนาคม
ทางถนน หรือระบบไฟฟ้า ท่ีสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 
 
แนวคิดในเปล่ียนแปลงทางสังคมในการใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  
 การเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีปัจจัยอยู่หลายอย่าง เช่นการพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆข้ึน การแข่งขันทางการตลาดด้านเทคโนโลยีเพ่ือสร้างผลิตผลิตทางเทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล และข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเหตุจากการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีต่างๆดังนี้ 
 แนวคิดในการแสวงหาความรู้ใหม่ 
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 เป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้โอการการเรียนรู้แก่ตนเอง  นําไปสู่การ
เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงในด้านของการใช้ชีวิต  บคุคลท่ี
เคยใช้ชีวิตแบบเฉื่แยฉาต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม  ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นกระตือรือร้น  ในการ
แสวงหาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาตนเอง 
 แนวคิดในการยกระดับตนเอง 
 เป็นแนวคิดท่ีท่ีเช่ือว่า ความทันสมัยและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในสังคมและวิถีชีวิต  โดยมี
เป้าหมายในการขยายระดับรายได้ของบุคคล เน่ืองจากประชาชนต้องการมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ดังน้ัน การ
เป็นเจ้าของธุรกิจสินค้าและบริการต่างๆ ย่อมเป็นเครื่องมือหรือปัจจัยให้คนมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึน 
 แนวคิดในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางประการให้เข้ากับสภาแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ซ่ึง
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงจะไปอํานวยความสะดวกแก่ชีวิตในแง่ของการอยู่รอดต่อไป  หรือหมายถึงการ
แก้ไขปัญหาชีวิตให้มีความสุขในการปรับตัว 
 แนวคิดในการทําให้ทันสมัย 
 แนวคิดน้ีถือว่ามีการทําให้ประเทศมีการเปล่ียนแปลงสู่ความทันสมัย เนื่องจากสมาชิก
เปล่ียนแปลงจากวิถีชีวิตของสังคมในสมัยเก่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใหม่  เช่นมีค่านิยมด้าน
เทคโนโลยีในการอํานวยความสะดวกสบาย ความเจริญทางด้านวัตถุ สินค้า ซ่ึงมีความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีมากข้ึน 
 แนวคิดในการทําให้เป็นอุตสาหกรรม 
 เป็นแนวคิดของการพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในยุคเกษตรกรรมเป็นยุคอุตสาหกรรม  
เพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้เกิดความทันสมัย เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงาน
มนุษย์ไปใช้งานเทคโนโลยีแทน 
 แนวคิดในการทําให้เป็นแบบตะวันตก 
 ในการพัฒนาและมุงเน้นสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม  ให้ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายสู่สุดคือการ
ก้าวทันสมัยของเทคโนโลยีตะวันตกภายใต้กระบวนทัศน์ความทันสมัยนิยม  ซ่ึงการสื่อสารเป็นสาเหตุ
หลักในการทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย  โดยย่ิงมีการพัฒนาการสื่อสารมาเท่าไหรย่ิงถือ
ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีทันสมัยมากเท่านั้น ซ่ึงวิธีคิดจากทางตะวันตกทําให้คนในสังคมเกิด
มีความเป็นค่านิยมตะวันตก  ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล่วงติดมากันเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การดูหนัง ฟังเพลง 
การแต่งตัว การใช้ชีวิต เป็นต้น 
 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
 ในการตอบรับนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นการตอบรับนวัตกรรมอย่างมี
วิวัฒนาการ เราสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ ตามทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมได้ 
เป็นกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

1. Innovators หรือกลุ่มบุกเบิก กลุ่มน้ีจะเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มวิศวกร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร กับนักวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย กลุ่มน้ีจะมีอยู่ประมาณ 2% ของประชากรท้ังหมด โดยมีการเข้าถึงในยุคแรกท่ี
มีการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในประเทศ พ.ศ. 2539-2540 (1996-1997) 
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2. Early Adopters หรือกลุ่มท่ียอมรับได้เร็ว จะเป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา และบุคลากรท่ี
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการทํางาน เช่น รับส่ง อีเมล์ หรือใช้ในการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มน้ีจะมีอยู่ประมาณ 
14% โดยเริ่มรับเอาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ต้ังแต่ปี 2541 (ค.ศ.1998) 

3. Early Majority หรือกลุ่มใหญ่ท่ีรับก่อน จะเป็นกลุ่มเด็ก และวัยรุ่น (อายุตํ่ากว่า 20 ปี) 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ กลุ่มน้ีจะมีอยู่
ประมาณ 34% เร่ิมนําคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้ต้ังแต่ปี 2543-2545 

4. Late Majority หรือกลุ่มใหญ่ท่ีรับช้า จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ในวัยทํางาน ท่ีต้องปรับตัวให้
ยอมรับอินเตอร์เน็ตเนื่องจากในองค์กร ในสํานักงานมีการนําเทคโนโลยีชนิดน้ีเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน คนในกลุ่มนี้จึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวตาม กลุ่มน้ีมีอยู่ประมาณ 34% มี
บางส่วนของคนกลุ่มนี้ได้เร่ิมรับเอาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้ต้ังแต่ปี 2545 

5. Laggards หรือกลุ่มล้าหลัง จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ผู้ยากจน และผู้ท่ี
ไม่รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คนในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจําเป็นในการใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้พิการ คนกลุ่มนี้ใช้เวลานาน
มากกว่าจะยอมรับเทคโนโลยี อีกท้ังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
จึงปฏิเสธการใช้อินเตอร์เน็ต กว่าท่ีคนกลุ่มน้ีจะใช้เทคโนโลยีก็คือ เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นส่ิงจําเป็นในชีวิตประจําวัน และมีความจําเป็นต้องใช้ คนกลุ่มน้ีมีอยู่
ประมาณ 16% ในปัจจุบันคนกลุ่มน้ีเร่ิมมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแล้วแต่ยังมีจํานวนท่ี
น้อย มากอยู่ในปัจจุบันการตอบรับนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตยังอยู่ในระดับของ Early Majority เราจะ
เห็นได้ว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น (15-24 ปี) คําถามสําหรับหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน ก็คือ จะทําอย่างไรท่ีจะสามารถเข้าถึงและยอมรับในเทคโนโลยี สารสนเทศ
ให้กับกลุ่ม Late Majority และ Laggards ได้ (ดนุวศิน เจริญ,ความเลื่อมล้ําในการเข้าถึงข้อมูล
,2550) 
 
อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อสังคมไทย   

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคัญของสังคมไทย ดังจะเห็นได้จาก
หนังสือพิมพ์ วารสาร  รายการทางโทรทัศน์ และวิทยุต่าง ๆ ได้นําเร่ืองของอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ง
ของเน้ือหาท่ีนําเสนอต่อสาธารณะในแง่มุมต่างๆ  มีท้ังนําเสนอในเร่ืองราวท่ีเป็นแง่บวกและลบ  จึง
เป็นเร่ืองท่ีต้องมีการพิจารณากันให้ถ่ีถ้วนมากย่ิงข้ึน  แนวโน้มของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตน้ันมีมากย่ิงข้ึนและในรูปแบบท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม  การห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาน้ันเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้  ดังนั้นแต่ละสังคมหรือประเทศน้ันจําเป็นต้องมีการ
ดําเนินการบางประการเพ่ือให้วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีไม่ถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม วิธีการหน่ึงก็
คือการส่งเสริมและให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตซ่ึงสามารถทําได้ง่ายและได้กลุ่ม
ผู้รับข่าวสารมากย่ิงข้ึน ¬การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบท้ังด้านบวกและลบ ซ่ึงสามารถบ่งได้ดังน้ี 
 ผลกระทบทางด้านบวก    

1. สามารถได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากย่ิงข้ึน  
2. ทําให้ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และทันสมัยได้จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. ในอินเทอร์เน็ต 
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4. ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก รวดเร็ว   
5. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

 
 ผลกระทบทางด้านลบ  

1. ทําให้เยาวชนได้รับข้อมูลหรือภาพในทางท่ีไม่ดี 
2. อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ  ไม่มีเจ้าของ ทําให้การควบคุมกระทําได้ยาก  
3. มีข้อมูลท่ีมีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก 
4. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลท่ีดี ทําให้การค้นหากระทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
5. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง  ต้องดูให้ดีเสียก่อน  อาจถูกหลอกลวง กลั่นแกล้งจากเพ่ือน  
6. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้  
7. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ  
8. เป็นช่องทางการติดต่อ เพ่ือก่อเหตุร้าย เช่น การวางระเบิด หรือล่อลวงผู้อ่ืนไปกระทํา

ชําเรา  
9. ทําให้เสียสุขภาพ  เวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับ                   

 
บทสรุป 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันท่ีเข้ามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตในทุกด้าน ซ่ึงสามารถช่วยตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ แต่การซ่ึง
ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต้องใช้ด้วยความรอบคอบ ควรตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ  อีกทั้งต้อง
คํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะในเรื่องของเวลาและเน้ือหาที่ใช้ด้วย  ฉะน้ันการใช้อินเทอร์เน็ต
ต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงสื่อหน่ึงเหมือนกับสื่อท่ัวไป ท่ีควรท่ีจะทําความ
เข้าใจและศึกษาข้อมูลถึงการใช้งาน อย่างถูกต้อง 
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