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บทที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคาว่า “เทคโนโลยี ” และคาว่า “สารสนเทศ” มารวมกันโดยแต่ละคา
มีความหมายดังนี้
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเ ป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์อีกได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่นามาใช้จัดการสารสนเทศต่างๆเหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสารและโทรคมนาคม
สารสนเทศ เป็นการนาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนาเข้า นา มาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือ
ประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
จัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการดาเนินงานสารสนเทศในขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยา และความรวดเร็วทันต่อการนามาใช้ประโยชน์
2.2 บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวมีบทบาท
และความสาคัญต่อชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้นโดยลาดับ ซึ่งพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การธนาคาร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงานหลักของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เช่น การฝากถอนเพื่อทารายการด้ าน
การเงินของธนาคาร มีระบบการทารายการที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างสาขาย่อยของแต่ละธนาคาร มีการนาเอาตู้ ATM
ติดตั้งเพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารตามแหล่งชุมชนต่างๆมากมาย รวมถึงการขยายสาขาการรับฝากถอนเงินไปยัง
ประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโด ยรวมมากยิ่งขึ้น ในวงการหลักทรัพย์มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และแนะนาการลงทุน การตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้แบบ
Real
time รวมถึงการส่งรายการคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับนักลงทุนที่สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ด้านสังคม ช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และทาให้คนในสังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่า งเท่าเทียมกัน มีการมอบ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชนบท คนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขัง รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได้ เช่น หนังสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible
Information System) ที่มีการบั นทึกข้อมูลของหนังสือเป็นระบบเสียงในแบบดิจิตอล ช่วยให้คนตาบอดสามารถ
ค้นหาข้อมูลในหนังสือได้อย่างรวดเร็วและละเอียด เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี
ด้านการศึกษา
ก่อนหน้าที่จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาเรื่องสถานที่ใ นการเรียนการสอนอาจมี
อุปสรรคบ้างสาหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนหรือศึกษายังสถานที่เปิดสอนจริงๆได้ โดยเฉพาะนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งอาจเกิดปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาตามมา แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาช่วยลดปัญหานี้
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บ้างแล้ว แม้จะยังไม่แพร่หลายมากนักก็ตาม เช่น การถ่ายทอดสัญญาณรายการสอนผ่านเครือข่ายดาวเทียมสาหรับ
นักเรียนในถิ่นทุรกันดารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน การให้บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์ในร ะดับอุดมศึกษา
นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น จะเห็นได้จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค (NECTEC) ได้เปิดเครือข่าย
เพื่อศึกษาต่างโดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เช่น
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทยสาร (ThaiSARN Social/Scientific Academic and Research
Network) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่เชื่อมต่อกันเพื่อสนับสนุนการใช้
งานเพื่อประโยชน์ทางสังคม ทางกา รศึกษา การวิจัย ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (ShoolNet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโรงเรียน
มัธยมในประเทศไทยเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชน
ไทยและลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เยาวชน นักเรียนหรือครูอาจารย์สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ปัจจุบันโอนไปสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ)
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษก (Kanchanapisek Network-KPNet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมโยงข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทย ประกอบด้วยงานหลักสองส่ วน คือ เครือข่ายพระราชกรณียกิจ และเครือข่ายกระจาย
ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและนาเอาสารสนเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
ด้านสาธารณสุข มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
ที่เรียกว่า “โครงการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)” ซึ่งเป็นการนาความก้าวหน้าผ่านสื่อโทรคมนาคมมา
ประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์โดยการส่งสัญญาณผ่านสื่อโทรคมนาคม ควบคู่กันไปกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยแพทย์ต้นทางและปลายทางส ามารถติดต่อกันด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง ทาให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ ระหว่างหน่วยงานได้ ทั้งทางด้านภาพ เช่น ฟิล์มอ์กซ์เรย์ และสัญญาณเสียงจาก
เครื่องมือแพทย์ เช่น การเต้นของคลื่นหัวใจ พร้อมๆกันกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปรึกษาเสมือนกับ
คนไข้อยู่ในห้องเดียวกัน ทาให้ประสิทธิภาพการรักษาคนไข้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลยังได้นามาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดการเรียนการสอนและการประชุม
วิชาการทางการแพทย์ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย
ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้มีการนาเอา
เทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยการ กาหนดข้อมูลด้านตาแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก (Ground position) ซึ่ง
รวบรวมจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลพื้นที่ แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อนามาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาผังเมือง ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
บทบาทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
องค์ก ารทางธุรกิจทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนแต่มีการติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบซึ่งตั้งอยู่ภายใต้ โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และถือเป็นส่วนหนึ่ งของโซ่คุณค่า
(Value chain) นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายใต้โซ่คุณค่าขององค์การกับระบบสารสนเทศภายใต้
โซ่คุณค่าขององค์การลูกค้า เช่น ผู้จัดหา ผู้จัดจาหน่าย ผู้ค้าปลีกและลูกค้า เป็นต้น ก่อให้เกิดระบบคุณค่า
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(Value System) ภายใต้โซ่อุปทาน (Supply chain) ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้กับการ
ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างผลกาไรที่เพิ่มขึ้นให้กับองค์การ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหัวข้อย่อย
คือ โซ่คุณค่า ระบบคุณค่า การสนับสนุนงานขององค์การ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้องค์การ เพื่อแสดงถึง บทบาท
ของระบบสารสนเทศในส่วนการสนับสนุนงานขององค์การ และเพิ่มมูลค่าให้องค์กรธุรกิจ
1. โซ่คุณค่า
Porter (as quoted in Stair & Reynolds, 2006, p. 49) ได้กล่าวว่า การดาเนินงานทางธุรกิจปัจจุบัน
องค์การจะต้องนาเสนอคุณค่าแก่ลู กค้าขององค์การโดยการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งพร้อมส่งมอบให้
ลูกค้าผ่านการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ภายใต้โซ่คุณค่าขององค์การ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้สินค้า
หรือบริการ
โซ่คุณค่า ประกอบด้วย กิจกรรมหลักของการจัดการต้นทาง (Upstream Management)
การผลิต
(Production) และการจัดการตามทาง (Downstream Management) ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการ
โดยรวมกิจกรรมหลักทั้ง 3 ส่วน ซึ่งมีการทางานเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน และมุ่งเน้นถึงการเพิ่มคุณค่าหรือความพึง
พอใจให้กับลูกค้าในรูปแบบของราคาที่ต่า การบริก ารหลังการขายที่ดีคุณภาพที่สูง รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้าหรือบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การจัดการต้นทาง จะเกี่ยวข้องข้องกับการจัดการวัตถุดิบ (Row Material Procurement) การ
ติดตามรอยวัตถุดิบในส่วนของโลจิสติกส์ขาเข้า (Inpound Logistics) รวมทั้ง การจัดเก็บและควบคุมวัตถุดิบภายใน
โกดังสินค้า (Warehouse and Storage) โดยใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดหาวัตถุดิบ การติดตามรอยวัตถุดิบขา
เข้าและการควบคุมวัตถุดิบคงเหลือ
1.2 การผลิต เป็นการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้า หรือบริการขั้นสุดท้าย โดยมีการนา วัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนการผลิตต่างๆ มาประกอบเป็นสินค้าสาเร็จรูป เช่น การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการควบคุมการผลิต
1.3 การจัดการตามทาง เป็นการจัดการตามทิศทางการไหลของสินค้าสาเร็จรูปจนถึงปลายทางของ
การส่งมอบให้ลูกค้า จะเกี่ยวข้องกั บหน่วยเก็บสินค้าสาเร็จรูป (Finished Product Storage) โลจิสติกส์ขาออก
(Outpound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ตลอดจนงานด้านการบริการลูกค้า
(Customer Service) โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศด้านหน่วยเก็บและค้นคืนสินค้าอัตโนมัติ ด้านการวางแผน
กระจายสินค้า ด้านวางแผนการส่งเสริมการขาย รวมทั้งด้านการติดตามรอย และการควบคุมงานบริการลูกค้า ดัง
รูป
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โดยปกติแล้ว องค์การจะมีการดาเนินกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการผ่านการดาเนินกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักของโซ่คุณค่าทั้ง 3 ส่วน เช่น การนาเสนอสินค้าหรือบริการ
ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า หรือมีการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศ เพื่อช่วยสร้างรายได้และลด
ต้นทุนด้านการผลิตสินค้าและบริการ เช่น การที่ธุรกิจเปิดเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้จากการขาย อีกทั้งลดต้นทุนการว่าจ้างพนักงาน ตลอดจนการดาเนินงานด้านเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
2. ระบบคุณค่า
ระบบคุณค่า (Value System) จะมีการเชื่อมโยงกิจกรรมภายใต้โซ่คุ รค่า ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ภายใต้รูปแบบโซ่คุณค่า (Supply Chain) โดยการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อโซ่คุณค่า ขององค์การกับ
โซ่ คุณค่าขององค์การภายนอก ซึ่งเป็นคู่ค้าเข้าด้วยกัน โดยมักอาศัยการดาเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทาน
(Supply chain Management : SCM) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :
CRM) เข้าช่วย อีกทั้งมุ่งเน้นด้านการบรรลุเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน การลดต้นทุนการดาเนินงานรวมทั้งการส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังรูป

การจัดหา
วัตถุดิบ

ผู้ผลิต

ผู้จัดจาหน่าย

ผู้ค้าปลีก

ลูกค้า

แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าของผู้จัดหาวัตถุดิบ โซ่คุณค่าของผู้ผลิต โซ่คุณค่าของผู้จัด
จาหน่าย โซ่คุณค่าของผู้ค่าปลีก และโซ่คุณค่าของลูกค้า เข้าด้วยกัน
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3. การสนับสนุนงานขององค์การ
O’ brien (2005, p. 8) ได้กล่าวถึง บทบาทระบบสารสนเทศในส่วนการใช้ เพื่อสนับสนุนการทางานของ
องค์การภายใต้โซ่คุณค่าและระบบคุณค่า 3 ลักษณะดังนี้
 ในด้านการสนับสนุนกระบวนการทาง ธุรกิจ เช่น ขณะที่ลูกค้ากาลังเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก
แห่งหนึ่ง ระบบสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนกระบวนการซื้อสินค้าของลูกค้า โดยจัดเก็บข้อมูลประวัติการซื้อ ข้อมูล
สินค้าคงเหลือ ข้อมูลสินค้าใหม่ ตลอดจนแนวโน้มการขายสินค้า เป็นต้น
 ในด้านการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศจะให้ความสนับสนุนต่อผู้จัดการร้านค้าและนัก
ธุรกิจมืออาชีพในส่วนของการตัดสินใจที่ดีขึ้น เช่น การตัดสินใจว่าจะมีการลดหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์หรือการ
ตัดสินใจลงทุนใดๆก็ตาม โดยมักมีการสร้างแบบฉบับ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่
ใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล เพื่อการได้รับสารสนเทศซึ่งมีคุณลักษณะที่ดี สาหรับผู้จัดการ ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ
 ในด้านการสนับสนุนการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
เนื่องด้วยองค์การมีการนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการทางานของระบบสารสนเทศ เช่น ร้านค้ าปลีกมีการติดตั้งจอภาพสัมผัส ณ
จุดที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางจอภาพสัมผัสที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอีคอมเมิร์ซ
ของร้านค้า การบริการเช่นนี้ อาจจะสร้างความพอใจแก่ลูกค้า จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อร้านค้า
นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
4. เพิ่มมูลค่าให้องค์การ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน ภายใต้โซ่คุณค่า และระบบคุณค่านั้น มักส่งผล
กระทบถึงลูกค้าโดยตรง ดังนั้น การประมวลผลด้านสารสนเทศจะช่วยให้องค์การได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ และทันเวลาที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารเกิดความต้องการ ในส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มมูลค่าให้องค์การนี้พิจารณา
ได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผล (Cost Reduction and Productivity) มุ่งเน้นด้านการนา
สารสนเทศที่ได้รับจากระบบประยุกต์ด้านต่างๆ มาเป็นข้อมูล เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงการทางาน เช่น มีการ
ตรวจสอบกาลังการผลิตของเครื่องจักร การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้ง การลดจานวนของเสียจาก
กระบวนการผลิต เป็นต้น จึงส่งผลต่ อการลดต้นทุนการผลิตและดาเนินงาน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน อีกทั้งมีการพัฒนาการตัดสินใจที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ตัดสินใจได้รับสารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ โดยระนี้ถือเป็นการดาเนินงานในเชิงตั้งรับ
ระยะที่ 2 การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันสืบเนื่องจากแรงกดดันด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงส่งผลให้องค์กรต้องดาเนินงานในเชิงรุก ระบบสารสนเทศถูกนามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันที่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ทั้งนี้ ต้องอาศัยกลยุทธ์ทางธุรกิจมาช่วย
เสริม เช่น การดาเนินการก่อน การเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี และการเสริมสร้างด้านนวัตกรรมอย่ างต่อเนื่อง เป็น
ต้น โดยกลยุทธ์ดังกล่าว จะบรรจลุผลสาเร็จได้ก้ต่อเมื่อมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุน นอกจากนี้องค์กรยังมีการใช้ความรู้ร่วมกันภายในองค์กรและครอบคลุมถึงองค์การคู่ค้าภายนอก ซึ่ง
นับเป็นหนทางหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ระยะที่ 3 การจัดการเชิงผลการปฏิบตั ิงาน (Performance-Based Management) ระยะนี้นอกจากจะมุ่งเน้น
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการลดต้นทุน และการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแล้ว ยังมีการใช้สารสนเทศ
ร่วมกับมาตรการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างตัวชี้วัดประสิทธิผลจากการใช้ระบบสารสนเทศด้วย โดยมาตรการที่ไช้
ก็คือ ประสิทธิผล (Productivity) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return On Investment : ROI) และมาตรการอื่น
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการลดลงของต้นทุนการดาเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้
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ที่องค์การควรจะได้รับดังนั้น ในระยะนี้จึงมีการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงผลการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ โดย
อาศัยตัวชี้วัดผลดังกล่าวนั้นเอง
2.3 การสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน
ตัวกลางส่งข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร (Transmission Medium) เช่น สายเคเบิล คลื่นวิทยุ เป็นต้น
ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วยส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ข่าวสาร (Message) ประกอบด้วยข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ส่งมอบระหว่างกัน ซึ่งสามารถเป็นได้
ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง วีดีโอ หรือมัลติมีเดีย
2. ผู้ส่ง (Sender) ผู้ส่งในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ซึ่ง
สามารถเป์นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชัน โทรศัพท์ กล้องวีดีโอ เป็นต้น
3. ผู้รับ (Receiver) ผู้รับคืออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับข่าวสารที่ส่งมาจากผู้ส่ง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
4. ตัวกลาง (Medium) ตัวกลางส่งข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์
สายไฟเบอร์ออปติก และตัวกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ ตัวกลางดังกล่าวทาหน้าที่
ในการให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางได้
5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่ใช้สาหรับในการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การ
สื่อสารระหว่างอุปกรณ์มีความเข้าใจในภาษาเดียวกัน และสื่อสารกันได้ หากปราศจากโปรโตคอล อุปกรณ์ทั้งสอง
อาจจะติดต่อกันได้แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่มีการนาเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อสามารถทางานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรบางอย่างของระบบร่วมกันได้

ชุด

วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่าย
- ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ใช้เครื่องพิมพ์ พื้นที่ในดิสก์ ร่วมกันซึ่งจะประหยัดกว่าซื้ออุปกรณ์หลายๆ

- ใช้ข้อมูลในไฟล์ร่วมกัน ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ข้อมูลชุดเดียวเรียกใช้ได้หลายเครื่อง เช่น กรณี
ข้อมูลซึ่งมีเพียงชุดเดียวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถทาสาเนาไปใช้หลายๆคนพร้อมกันได้ ต้อง
อ่านหรือแก้ไขกับข้อมูลกลางนี้เสมอ เช่น ยอดเงินในบัญชีธนาคาร เลขที่ตั๋วหนังหรือที่นั่งในเครื่องบิน ซึ่งเมื่อมีใคร
จองแล้วไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลเข้ามาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดหรืออยู่ที่ใดก็ตามก็จะต้องกันที่เอาไว้
- ความง่ายในการดูแลระบบ ทาให้สามารถดูแลและบริหารได้จากที่เดียว เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์ทางาน ติด ตั้งหรือถอดถอนโปรแกรม หรือทาสาเนาข้อมูล (Backup) และอื่นๆได้จากแหล่ง
เดียว เช่น จากเครื่องใดเครื่องหนึ่งบนเครือข่ายนั้นโดยไม่ต้องเดินไปทาที่ตรงหน้าแต่ละเครื่องซึ่งอาจอยู่คนละห้อง
คนละชั้น หรือคนละอาคาร
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องค์ประกอบของเครือข่าย
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์หลักๆคือ การ์ด LAN กับอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อเข้าเป็น
ระบบเครือข่าย คือตัวรวมสายหรือ Hup นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยด้วยกัน เช่น
Repeater, Bridge, Router
- ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่โปรแกรมที่เป็นไดรเวอร์ควบคุมการ์ด LAN, โปรแกรมที่จัดการ
โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสาร เช่น IPX/SPX, TCP/IP, โปรแกรมควบคุมระบบที่มีความสามารถทางานกับเครือข่าย
เช่น Netware, Windows, Linux หรือ Unix และรวมถึงโปรแกรมสาหรับจัดการสื่อสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- ตัวกลางนาข้อมูล (Medium) ตัวกลางส่งข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์
สายไฟเบอร์ออปติก และตัวกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ ตัวกลางดังกล่าวทาหน้าที่
ในการให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางได้
ประเภทของเครือข่าย
1. เครือข่ายท้ องถิ่น (Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อ และ
ครอบคลุมภายใต้พื้นที่จากัด เช่น ภายในสานักงาน ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายในอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน
2. เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ
เครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าเครือข่าย LAN โดยครอบคลุมระดับเมืองหรือจังหวัด ซึ่ง
จาเป็นต้องมีแบคโบน (Backbone) ที่ทาหน้าที่เป็นสายหลักในการเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าว เช่น บริษัทที่มีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายของสาขาต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองหรือจังหวัด และบริการเคเบิลเทเลวิชั่น
3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ต่างๆหลายกลุ่มเข้าไว้ด้ว ยกันที่ครอบคลุมพื้นที่ระดับประเทศหรือข้ามทวีป เครือข่ายประเภทนี้มีการใช้ช่องท างการ
สื่อสารหลายรูปแบบด้วยกันตามความสะดวก เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิล และดาวเทียม เป็นต้น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เมื่อมีการรวมเครือข่ายหลายๆประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ทาให้สามารถสื่อสาร
กันได้ทั่วโลก ดังนั้นหากมีคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึ่งได้เชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าวแล้ว ก็ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่องไปทั่วทุกทวีป
อินเทอร์เน็ต คือ “ช่องทาง” หรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน ให้สามารถ
รับส่งข้อมูลกันได้ ถ้าจะเปรียบกับธุรกิจอื่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือ ศูนย์การค้า ส่วนคอมพวเตอร์ทั้งหลายที่มา
ติดต่อก็คือ ผู้ที่มาเช่าพื้นที่เปิดร้าน ส่วนผู้ใช้ทั้งหลายก็คือ ลูกค้าที่เข้ามาเดินช็อปปิ้ง เข้าร้านโน่น ออกร้านนี้ บ้าง
ก็จับจ่ายซื้อของ บ้างก็เดินตากแอร์ ดูแต่ตา จะต่างกันก็เพียงศูนย์การค้านี้เก็บค่าผ่านประตูคือ ค่าบริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่บรรดาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP (Internet Service Provider) เก็บจากทุกคนที่เชื่อมต่อ
นั่นเอง
ISP (Internet Service Provider) คือหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทา
หน้าที่เหมือนประตูเปิดการเชื่อมต่อให้บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
เราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
ในฐานะผู้ใช้ทั่วไปจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทาง ISP เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะต้องมี
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปลงสัญญาณผ่านสื่อที่จะใช้แต่ละประเภท เช่น
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- ถ้าต่อผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ก็ต้องมีโมเด็ม (Modem) ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วเอา
สายโทรศัพท์มาต่อเข้าไปอีกทีหนึ่ง หรือถ้าเป็นโทรศัพท์แบบ ISDN (Integrated Services Digital Network) ก็ต้อง
ใช้โมเด็ม ISDN โดยเฉพาะ
- ถ้าต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เรียกว่า ADSL หรือ บรอดแบนด์ (broadband) ก็ต้องมีโมเด็ม
ชนิด ADSL ที่ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายโทรศัพท์เช่นเดียวกัน แต่รับส่งสัญญาณในสายคนละแบบ คนละความถี่
กัน ทาให้ได้ความเร็วสูงขึ้นกว่าโมเด็มธรรมดา แต่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่ชุมสายด้วยจึงใช้ได้
เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ได้แล้วก็ค่อยหมุนหมายเลขปลายทางไปยัง ISP อีกทอดหนึ่ง การ
เชื่อมต่อแบบนี้เรียกว่าแบบ Dial-up คือ ต้องหมุนโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อแต่ละครั้ง พอเลิกก็วางสาย ต่างกับเครื่องที่
เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งจะต้องต่ออยู่กับ ISP รายใดรายหนึ่งตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาเรียกดู
ข้อมูลหรือใช้บริการ ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้มักใช้สายความเร็วสูง เช่นสาย LAN เดินตรงถึงกันแต่ต้องเอาเครื่องของ
ผู้ใช้บริการไปไว้ในสถานที่เดียวกับเครื่องของ ISP หรือเรียกว่าการ “ตั้งเครื่องไว้ที่เดียวกัน” (Co-location) หรือไม่ก็
เอาข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซท์นั้นไปไว้บนเครื่องเดียวกับทาง ISP หรือเครื่องที่ทาง ISP จัดให้เลย ที่เรียกว่า “การรับ
ฝากเว็บ” หรือ Web hosting
โปรโตคอล : กติกาของอินเทอร์เน็ต
การทางานต่างๆในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ก็ต้องมีกติกาที่ทุกเครื่อง ทุกโปรแกรม รับรู้และทา
ตามเป็นแบบหรือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งบนอินเทอร์เน็ตมีกติกาเหล่านี้มากมายสาหรับแต่ละเรื่อง โปรโตคอล
ที่สาคัญมีดังนี้
TCP/IP กับ IP address
เป็นกติกาหลักในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจากโปรแกรมใดก็ต้องแปลงให้
อยู่ในมาตรฐานของ TCP/IP เสียก่อนจึงจะรับส่งได้กติกานี้กาหนดวิธี ขั้นตอนในการรับส่งข้อมูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างรัดกุม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือการเรียกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาง
เทคนิคเรียกว่า “ที่อยู่ IP” หรือ IP address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าระหว่าง 0-255 คั่นด้วยจุด เช่น
202.56.156.90 หรือ 203.107.136.7 เป็นต้น โดยไม่ซ้ากัน เนื่องจากผู้ใช้ทั่วไปจา IP address ยาก จึงมีการคิด
ระบบ” ชื่อโดเมน” หรือ Domain name ขึ้นมา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคาๆซึ่งสื่อความหมาย นามาเรียงต่อโดยคั่น
แต่ละคาด้วยจุด (.) เช่น sanook.com, hunsa.com, cnn.com
DNS และ DNS Server
เมื่อมีชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่สองระบบ ก็ต้องมีระบบการแปลงชื่อที่
เรียกว่า Domain Name System (DNS) เข้ามาช่วย โดยแต่ละ ISP ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคอยเก็บข้อมูลว่า
เครื่องชื่อนั้นๆมี IP address อะไร เรียกเครื่องที่ทาหน้าที่นี้ว่า DNS Server
Domain name ชื่อโดเมน
เนื่องจากผู้ใช้ทั่วไปจา IP address ยาก จึงมีการคิดระบบ” ชื่อโดเมน” หรือ Domain name ขึ้นมา
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคาๆซึ่งสื่อความหมาย นามาเรียงต่อโดยคั่นแต่ละคาด้วยจุด (.) เช่น sanook.com,
hunsa.com, cnn.com
Web (เว็บ)
เป็นบริการพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุด โดยใช้เรียกดูข้อความ เสียง ภาพประ กอบ และภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้เว็บยังเป็นต้นทางของบริการอื่นๆที่จะตามมา เช่น ลงทะเบียน สมัครสมาชิก หรืออื่นๆต่อไป คาว่าเว็บ
www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com
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เรียกเต็มๆว่า “เวิลด์ไวด์เว็บ ” (World Wide Web หรือ WWW) ซึ่งเป็นรูปแบบของเอกสารที่เรียกดูในคอมพิวเตอร์ได้
โดยใช้โปรแกรม “บราวเซอร์ ” (browser) เช่น Internet Explorer, Netscape, Opera อาจมีการเรียกดูเว็บเพจ
(browse) หรือส่งข้อมูลขึ้นไป (upload) ก็ได้ ลักษณะพิเศษของเว็บคือ ในแต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ “ลิงค์”
(link) หรือเรียกเต็มๆว่า “ไฮเปอร์ลิงค์” (Hyperlink) ที่ช่วยให้เราคลิกเรียกดูเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย
Web Site (เว็บไซท์)
ข้อมูลที่จัดให้ดูเป็นเว็บได้เรียกว่า “เว็บไซท์ ” (Web Site) หรือแหล่งข้อมูลเว็บ ส่วนแต่ละหน้าที่เปิดเข้า
ไปดูเรียกว่า “เว็บเพจ” (Web page) หน้าหลักของเว็บไซท์นั้นๆหรือหน้าแรกที่จะเห็นเมื่ อแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ครั้งแรก
โดยไม่ระบุว่าจะดูหน้าใด เรียกว่า “โฮมเพจ” (home page) ซึ่งจะมีลิงค์ไปยังหน้าอื่นๆในไซท์นั้นอีกทีหนึ่ง
HTTP โปรโตคอลของเว็บ
โปรโตคอลหรือกติกาที่เรียกดูข้อมูลจากเว็บ เรียกว่า HTTP (HyperText Transfer Protocol) ซึ่งเรียก
ใช้ไ ด้โดยระบุ http://
ในช่องที่กรอกชื่อเว็บของบราวเซอร์
นาหน้าชื่อเครื่องที่จะเรียกดูข้อมูล เช่น
http://www.darunee.com ส่วนบางกรณี เช่น การรับส่งไฟล์อาจใช้ ftp:// (ftp=File Transfer Protocol)
HTML : ภาษาของเว็บ
HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นที่มาของส่วน
ขยาย .htm หรือ .html ท้ายไฟล์เว็บเพจ ปัจจุบันใช้โปรแกรมออกแบบเว็บช่วย เช่น Dreamweaver
URL = โปรโตคอล + ชื่อโดเมน + ซื่อไฟล์ในเครื่อง
การจะให้บราวเซอร์ไปเ รียกดูเว็บเพจจากที่ใด ก็ต้องระบุ 3 อย่างคือ โปรโตคอล ชื่อโดเมนของเครื่อง
(อาจใส่ IP address แทนได้ ) และชื่อไฟล์เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือชื่อไฟล์อื่นๆ ซึ่งชื่อทั้งหมดนี้รวมกันจะ
ถูกกาหนดให้มีรูปแบบเดียว เรียกว่า Uniform Resource Locator หรือ URL

โปรโตคอล HTTP
ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

ชื่อไดเร็คทอรีย่อยและไฟล์ในเครื่อง

http://www.provision.co.th/book/new/catalog.htm
ประเทศไทย

ชื่อไฟล์และนามสกุล
ชื่อไดเร็คทอรี (/book/new/)

ประเภท “บริษัท”
ชื่อโปรโตคอลหรือวิธีการติดต่อที่ใช้กันทั่วไปในการดึงเว็บเพจ

www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com
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รู้จักกับ E-mail
Electronic mail หรือ E-mail (อีเมล์) เป็นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในแบบเดียวกับจดหมาย
ทั่วไป คือส่งแล้วข้อมูลที่ส่งนั้นจะไปกองรอไว้ เมื่อผู้รับว่างจึงจะเข้ามาเปิดอ่าน โดยไม่จาเป็นต้องมีการโต้ตอบกัน
ทันที อีเมล์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตมานานแล้ว โปรแกรมที่ใช้รับส่งอีเมล์จะรับส่งผ่านเครื่องที่
ให้บริการรับส่งเมล์ ซึ่งเรียกว่า “เมล์เซิร์ฟเวอร์” (mail server) ในองค์กรที่มีระบบอีเมล์ ผู้ดูแลระบบจะจัดส่งที่อยู่
อีเมล์หรือ e-mail address ให้ผู้ใช้ ส่วนบนอินเทอร์เน็ตก็จะได้ e-mail address จาก ISP ผู้ให้บริการ หรือขอ
จากเว็บไซท์ที่ให้บริการอีเมล์ฟรี เช่น hotmail.com, thaimail.com เป็นต้น
รูปแบบของ E-mail address
ในการส่งอีเมล์นี้ เราจะต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไปที่ชื่อไหน ซึง่ เรียกว่า “ตู้จดหมาย” หรือ
mailbox และต่างกันไปตามแต่ละคน แต่จะอยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกันคือ ชื่อผู้ใช้@ชื่อโดเมนหรือชื่อหน่วยงาน ดัง
ตัวอย่างนี้
ชื่อผู้ใช้

ชื่อโดเมนหรือชื่อหน่วยงาน
darunee-jim@windowslive.com

จะเห็นว่าอีเมล์แอดเดรสนี้จะอ้างถึงเมล์บ๊อกซ์บนเครื่องที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นของ ISP ที่
เราใช้หรือของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เราสังกัด และจะโหลดมาอ่านที่เครื่องเราได้ เรียกอีกอย่างว่า “ป๊อป
เมล์” (POP คือ Post Office Protocol เป็นมาตรฐานของโปรแกรมที่ทาหน้าที่ดาวน์โหลกอีเมล์มาอ่านในเครื่อง
ของเรา)

www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com

