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ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน	(Timeliness)	คือ	ข้อมูลหรือเนื้อหานั้น	ๆ 	จะ
ต้องมีความเป็นปัจจุบัน	ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ	เพื่อให้เป็นข้อมูลหรือเนื้อหา 
ที่มีความทันสมัยมากเพียงพอ

6

ความสัมพันธ์กัน	(Relevance)	คือ	ข้อมูลที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการของ 
ผู้สืบค้น	 เช่น	 ข้อมูลท่ีหามาได้นั้นอาจจะมีรายละเอียดมากเกินไป	 หรือ 
น้อยเกินไปไม่ตรงตามความต้องการ	ไม่มีจุดเน้นหรือค�าส�าคัญที่ต้องการ

2

2.3	 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้	PROMPT
	 วธิกีารประเมินความน่าเชือ่ถอืของข้อมูลโดยใช้	PROMPT	หรอืเรยีกอกีอย่างว่า	วธีิการประเมนิ 

โดยการตั้งค�าถาม	มี	6	ขั้นตอน	ดังนี้

วัตถุประสงค์	 (Objectivity)	 คือ	 การตระหนักถึงความคิดเห็นและวาระที่
ต้องการเป็นสิ่งส�าคัญ	โดยอาจจะมีค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ

วิธีการ	 (Method) คือ	 วิธีที่ใช้ในการประเมินข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง	ๆ 	 เช่น 
มีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร	มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมเข้มงวดหรือไม่

พสิจูน์หรอืยนืยนั	(Provenance) คือ	ต้องมีการพิสูจน์	ยืนยัน	หรือมีการอ้างองิ
ข้อมูลหรอืเนือ้หาทีท่�าจากหนงัสอื	เวบ็ไซต์	หรอืแหล่งอ้างอิงอืน่	ๆ 	เพือ่ให้เกดิ
ความน่าเชื่อถือ

4

5

3

การน�าเสนอ	 (Presentation)	 โดยจะต้องมีการตั้งค�าถามก่อนที่จะน�าข้อมูล 
เหล่านั้นมาประเมินผล	 เช่น	 ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนหรือไม่	 ภาษาที่ใช้ 
มีความถูกต้องหรือไม่

1
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การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้	PROMPT

	 	 อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	 เห็นได้จากหนังสือพิมพ์	 วารสาร	

รายการโทรทัศน์	วิทยุต่าง	ๆ 	ได้น�าเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่น�าเสนอ

ต่อสาธารณะในแง่มุมต่าง	ๆ 	โดยการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเริ่มมีมากขึ้น	และใน

รปูแบบทีห่ลากหลายกว่าเดมิจงึท�าให้มผีลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้านมีทัง้ด้านดีและไม่ดี

	 ในปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า	 คอมพิวเตอร์นั้นจะน�าพาส่ิงไม่ดีแฝงมากับ

อินเทอร์เนต็มาก	ถ้าผูร้บัไม่ใช้ความรูใ้นการตดัสินเลือกทีจ่ะรบัข้อมูลทกุอย่างท่ีเหน็และฟัง	อาจ

จะเกดิจากพฒันาการความรูย้งัมไีม่เพยีงพอ	โดยควรมผีูป้กครองคอยให้ค�าแนะน�าอยูเ่สมอ	ส่วน

การที่คนบางส่วนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้ไม่เท่ากัน	 เนื่องจากไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

เพราะยังขาดการเรียนรู้ทางด้านสื่อเทคโนโลยีที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ที่มา : สุนันทา พงศ์สันติสุข

บล็อกกัลยาณี สอนโยหา : Blogspot.com

15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการประเมิน ผลการวิเคราะห์บทความ

1. 	การน�าเสนอ ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน	เป็นเพียงการกล่าวถึงเรื่องอินเทอร์เน็ต

โดยรวมเท่านั้น

2. 	ความสัมพันธ์กัน -	 	ข้อมูลที่ได้มีเนื้อหาน้อยเกินไป	ไม่เจาะจงถึงข้อดี-ข้อเสีย

ของการใช้อินเทอร์เน็ต

-	 ข้อมูลที่ได้ไม่พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอันตราย

	 ที่แฝงมากับอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน

3. 	วัตถุประสงค์ อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบกับการใช้งานของคนไทยอย่างไร

4. 	วิธีการ รวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต

5. 	พิสูจน์หรือยืนยัน มีแหล่งอ้างอิง

6. 	ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลนี้จัดท�าขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2555	ซึ่งเป็นข้อมูลเก่า

ตัวอย่าง
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1 	 	การสรุปด้วยความไม่รู้	(Appeal	to	Ignorance)	คือ	การแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ 	ร่วมกัน	และ
บางเรื่องไม่มีใครทราบข้อมูลนั้น	จนท�าให้อ้างความไม่รู้เพื่อหาข้อเท็จจริงนั้น	เช่น

2 	 	การสรุปเหมารวม	(Converse	Accident)	คือ	การสรุปเหตุผลโดยเหมารวมข้อสรุป	หรือข้อตกลง
ต่าง	ๆ 	เช่น

2.4	 เหตุผลวิบัติ
	 เหตุผลวิบัติ	 (Logical Fallacy)	 คือ	 การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด	ขาดความน่าเชื่อถือในการ

น�าเสนอ	อภิปราย	หรือสรุปข้อมูลใด	ๆ 	เพื่อพยายามให้ผู้อื่นเชื่อถือ	ยอมรับ	และสนับสนุนข้อมูล

ดังกล่าว	 ส่งผลให้ผู้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจผิด	 และหากน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ

อาจท�าให้ผู ้รับข้อมูลรวมถึงสังคมเกิดความเข้าใจผิด	 โดยเหตุผลวิบัติมีชื่อเรียกอื่น	ๆ 	 เช่น	

ความผดิพลาดเชงิตรรกะ	เหตุผลลวง	ตรรกะวบิตั	ิซึง่เหตผุลวบิตัไิด้รบัการจ�าแนกไว้หลายประเภท	

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สถานการณ์ 	 :	 	มีผู้ชายคนหน่ึงต้องการแวะซื้อของท่ีตลาดกลางชุมชน	 แต่วันนั้น

ที่จอดรถเต็ม	 ชายคนดังกล่างจึงน�ารถของตนไปจอดไว้หน้าบ้าน

ของผู้หญิงคนหนึ่ง	 เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ว่าง	 และคิดว่าตนเอง

คงจะไปซื้อของไม่นาน	 เมื่อผู้ชายเจ้าของรถเดินกลับมาที่รถของตน

จึงพบว่า	 ผู้หญิงเจ้าของบ้านแจ้งให้ต�ารวจมายกรถของตนออกไป	

เนื่องจากผู้หญิงเจ้าของบ้านจะขับรถออกไปข้างนอก

ปัญหาที่เกิด 	 :	 	ผู้ชายเจ้าของรถน�ารถมาจอดขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่น	ด้วยเพราะ

ไม่ทราบว่า	 การจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านของผู้อื่นน้ันเป็นสิ่งที่

ไม่ควรกระท�า	เนื่องจากจะท�าให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการ	

กระท�าของตน

สถานการณ์ 	 :	 	นิดกับน�้าเป็นเพื่อนร่วมห้องกันซึ่งนิดเป็นคนจีนที่มีผิวขาว	 ดวงตา

เล็กสีด�า	 ผมสีน�้าตาล	 ส่วนน�้าเป็นคนไทยที่มีลักษณเป็นผิวสองสี	

ดวงตาโตสนี�า้ตาล	ผมสีด�า	ซึง่บคุคลทัง้สองมลัีกษณะแตกต่างกนัอย่าง

ชัดเจน	จึงสรุปได้ว่า	คนไทยจะต้องมีผิวสองสี	ดวงตาโตสีน�้าตาล	และ

ผมสีด�า

ปัญหาที่เกิด 	 :	 	คนไทยทกุคนไม่ได้มรูีปร่างหน้าตาทีเ่หมอืนกนั	เนือ่งจากพนัธุกรรมทีม่ี

ความแตกต่างกนัมาตัง้แต่ก�าเนดิ	บางคนมดีวงตาสนี�า้ตาล	สดี�า	หรอืสฟ้ีา

บางคนมผีมสนี�า้ตาลหรอืสดี�า	 และบางคนมรีปูร่างสงูหรอืเต้ียลกัษณะ

ทีแ่ตกต่างกนัเหล่าน้ีจะขึน้อยูก่บัพนัธกุรรมทีไ่ด้มาจากพ่อแม่	 จงึท�าให้

คนไทยมรีปูร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป
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	 การน�าแนวคิดเหตุผลวิบัติมาประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้	ดังนี้

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการใช้แนวคิดเหตุผลวิบัติ

	 ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมในหมู่เยาวชน	เนื่องจากเป็นแหล่งส�าหรับเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว	อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือที่เยาวชนสามารถ

ผลิตหรือสร้างสรรค์ข้อมูลต่าง	ๆ 	เช่น	ภาพ	วิดีโอ	โดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อื่น

ได้อย่างสะดวก	 ปัจจุบันมีเยาวชนจ�านวนมากที่สามารถสร้างรายได้จากการผลิตและเผยแพร่

ข้อมลูให้ผู้อ่ืน	ดังนัน้	หากเยาวชนทีส่นใจด้านการผลติข้อมลูในสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่สร้างรายได้

ควรด�าเนินการอย่างจริงจัง	 โดยอาจหยุดหรือพักการเรียนเพ่ือให้มีเวลาในการสร้างรายได้

จากการสร้างข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเต็มที่	 ผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หลายคน

มักหยุดเรียน	เพื่อออกมาหารายได้จากการสร้างข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ให้ข้อมูล :	 เยาวชนสามารถหยุดเรียน	เพื่อสร้างรายได้อย่างจริงจัง

ปัญหา :	 	ข้อยกเว้นของการหยุดเรียนเพื่อสร้างรายได้จากสื่อสังคมออนไลน์	 เป็น
สิง่ทีไ่ม่ควรกระท�าหากไม่มคีวามพร้อมเพยีงพอ	เช่น	ฐานะของครอบครัว	
ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์	 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการสร้างรายได้จาก

สื่อสังคมออนไลน์อย่างลึกซึ้ง

ผลกระทบ :	 	เยาวชนหรอืผูที้รั่บข้อมลูอาจเข้าใจผดิว่า	การหยดุเรยีนเพือ่มาสร้างรายได้
จากสื่อสังคมออนไลน์สามารถกระท�าได้	โดยไม่มีข้อยกเว้นใด	ๆ

ผู้ให้ข้อมูล :	 	เยาวชนที่สนใจด้านการผลิตข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างรายได้	
ควรด�าเนินการอย่างจริงจัง	 ซึ่งสามารถหยุดหรือพักการเรียน	 เพื่อให้มี
เวลาในการสร้างรายได้จากการสร้างเนือ้หาบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างเตม็ที่

ปัญหา :	 	ไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่า	 การหยุดเรียนเพ่ือมาสร้างข้อมูลในสื่อสังคม
ออนไลน์	จะท�าให้สามารถสร้างรายได้ได้จริง

ผลกระทบ :	 	เยาวชนหรือผู้ที่ได้รับข้อมูลอาจเข้าใจผิดว่า	 การหยุดเรียนเพื่อมาสร้าง
รายได้จากสื่อสังคมออนไลน์สามารถกระท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องศึกษา
ข้อมูล	หรือหาข้อพิสูจน์ใด	ๆ

การละทิ้งข้อยกเว้น

การสรุปข้อมูลด้วยความไม่รู้

ตัวอย่าง
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3. ระดบับคุคล	เทคโนโลยสีารสนเทศ

ช่วยให ้คนทุกระดับสามารถเข ้าถึงข ้อมูล

ข่าวสารต่าง	ๆ 	ได้ตลอดทุกที่	ทุกเวลา	และยัง

เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของบุคคล	

ช่วยยกระดับคนไปสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้	

และสามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ได้อย่างมีคุณภาพ	 นอกจากนี้	 เทคโนโลยี

สารสนเทศยังเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันอีกด้วย

1.1 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
	 ในปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายในบุคคลทุกกลุ่ม	 ทุกเพศ	

และทุกวัย	 ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์เทคโนโลยีจะถูกบุกรุก	

โจมตี	หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลขององค์กร	ดังนั้น	การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงต้องค�านึงถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน	 เช่น	 การท�าธุรกรรมออนไลน์	 การซื้อสินค้า

ออนไลน์	 ท่ีผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง	ๆ 	 เข้าสู่ระบบ	 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย

จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้	

1. การท�าธุรกรรมออนไลน์	 เป็นการด�าเนินการต่าง	ๆ 	 ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน	 ถอนเงิน	

โอนเงิน	หรือช�าระเงินผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร	หรือที่เรียกว่า	บริการ	E-Banking

ซึ่งการท�าธุรกรรมออนไลน์นั้นถึงแม้ว่าจะมี

การเข้ารหัสความปลอดภัยอย่างแน่นหนาใน

การท�าธุรกรรมออนไลน์แต่ละครั้งแล้ว	 แต่ก็

ยังเสี่ยงต่อการถูกผู ้ไม่หวังดีหรือแฮ็กเกอร์	

(Hacker)	 โจรกรรมข้อมูลไปแล้วท�าให้ผู้ใช้งาน

ได้รับความเดือดร้อน	 ดังนั้น	 ผู้ใช้งานธุรกรรม

ออนไลน์จะต้องรู้จักวิธีการใช้ธุรกรรมออนไลน์

อย่างปลอดภัย	ซึ่งสามารถท�าได้	ดังนี้

  ภาพที่ 3.3	การน�าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยให้มีความสะดวก

สบายมากยิ่งขึ้น

  ภาพที่ 3.4	การท�าธุรกรรมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ

ก�าลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
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ไม่ใช้งานผ่าน Wi-Fi สาธารณะ	เพื่อลดความเสี่ยง

ในการถูกผู้ไม่หวังดีดักถอดรหัสเพื่อขโมยข้อมูล

ตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย
โดยจะต้องไม่ใช้รหัสผ่านที่ง่ายเกินไป
หรือรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย	เช่น	
วันเดือนปเกิด	ตัวเลขหรือตัวอักษร
ที่เรียงติดกัน

การทํา

ธุรกรรมออนไลน

อยางปลอดภัย

แจ้งเตือนผ่านอีเมล	นอกจากการใช้บริการ	SMS
แจ้งเตือนแล้ว	ควรใช้บริการแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วย	
เนื่องจากการแจ้งเตือนผ่านอีเมลจะละเอียดกว่าการ
แจ้งเตือนผ่าน	SMS

ใช้บริการ SMS แจ้งเตือน
เนื่องจากเมื่อมีเงินเข้า-ออกหรือ
มีการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ 	ผ่านทาง
ออนไลน์ที่มีความผิดสังเกต	จะได้
ทราบและแก้ไขได้ทันท่วงที

ใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนตัว	 หลีกเล่ียงการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
สาธารณะหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีของผู้อื่น

จ�ากัดวงเงินในการท�าธุรกรรมให้เหมาะสม	 สามารถโอนเงินหรือถอนเงินได้
สูงสุดเท่าใด	เมือ่ถูกโจรกรรมข้อมลูไป	เงนิในบัญชีจะได้ไม่ถกูโอนหรือถอนไปจนหมด

ออกจากระบบทุกครั้งหลัง

ใช้งาน	เพื่อป้องกันการถูก
ผู้ไม่หวังดีแอบขโมยข้อมูล	
และอาจท�าให้ผู้ใช้งานได้รับ
ความเดือดร้อน

1

6

2

7

3
4
5
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     2. การซ้ือสินค้าออนไลน์	 เป็นการส่ัง

ซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 หรือที่เรียกว่า	

อคีอมเมิร์ซ	(E-Commerce)	โดยเป็นการซือ้-ขาย

สินค้าโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องพบปะกัน	แต่

ใช้วธิกีารติดต่อผ่านทางอนิเทอร์เนต็แทน	ซึง่ใน

ปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าที่

ไม่ต้องเสียเวลาออกไปเดินเลือกซื้อ	 สามารถ

เลือกซื้อสินค้าได้ตลอด	 24	ชั่วโมง	ท�าให้ผู้ซื้อ

สินค้าออนไลน์ได้รับความสะดวกสบายมาก

ยิ่งขึ้น	 แต่การซื้อสินค้าออนไลน์	 ผู้ซื้อจะต้อง

ระมดัระวงัการถกูโจรกรรมข้อมลูหรอืถกูฉ้อโกง

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	 เช่น	 สินค้าที่ได้ไม่ตรงตามที่โฆษณา	 สินค้ามีต�าหนิ	 หรือช�าระเงินแล้ว

แต่ไม่ได้รับสินค้า	 ดังนั้น	 ผู ้ซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องรู ้จักซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย	

ซึ่งสามารถท�าได้	ดังนี้

  ภาพที่ 3.5	การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผู้ขายมักจัดส่ง

สินค้าทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนต่าง	ๆ 	

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

การซื้อ
สินค้าออนไลน
อย่างปลอดภัย

 3

 8

4 5

1

6

2 7
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ไม่ซือ้สนิค้าออนไลน์ผ่าน Wi-Fi สาธารณะ	ควรใช้อนิเทอร์เนต็
บ้านหรืออินเทอร์เน็ตส่วนตัว	เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล

เลือกเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย https:// เท่านั้น	 เพราะจะมีการเข้า
รหัสข้อมูลส่วนตัว	 เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลในขณะก�าลัง

กดสั่งซื้อสินค้า

เก็บหลักฐานการสั่งซื้อ	 หลักฐานที่ควรเก็บไว้	 คือ	 หลักฐานการ
สั่งซื้อ	หลักฐานการช�าระเงิน	และบัญชีธนาคารของผู้ขาย

ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า	 ค�าบรรยายคุณสมบัติของสินค้า

ที่ร้านค้าแจ้งไว้จะต้องไม่เกินความจริง

อ่านรีวิวก่อนสั่งซื้อ	 เป็นการศึกษาว่าร้านค้านั้นมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกง	 อีกทั้งยังท�าให้

ทราบถึงการบริการของร้านค้าอีกด้วย

ส�ารวจราคาตลาดก่อนสัง่ซ้ือ	ในบางครัง้มจิฉาชพีจะจงูใจผูซ้ือ้ด้วย
ราคาที่ถูกกว่าร้านอื่น

ตรวจสอบการจดทะเบียนร้านค้า	 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ร้านค้า	 โดยดูจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบประวัติการฉ้อโกง	 ควรน�าชื่อและเลขบัญชีธนาคารไป
ตรวจสอบประวัติการฉ้อโกงก่อน

1

2
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