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อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศยุกต์ใหม ่Get Device ใช้ให้คุ้ม 
ปัจจุบันเครื่องมือส่ือสารสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี มีขนาดเล็กลง และมีวิศวกร ผู้ผลิตน าเอา 

ดิจิตัลคอมพิวเตอร์พร้อมจอสัมผัส ผนวกเข้าไว้ในอุปกรณ์ (Device) กลับกลายเป็นว่า ส่วนส่ือสารเป็นเพียง
ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ หลายๆ คน อาจเรียกว่าโทรศัพท์มือถือ แต่ภาษาสากลเรียก สมาร์ทดีไวซ์
(Smart Device) หรือ เครื่องมือชาญฉลาด ท่ีประกอบด้วยหน่วยประมวลผล(Module Processing) หลายๆ 
หน่วย ท าหน้าท่ีต่างกันในการรับข้อมูลจากตัวตรวจจับ(เซ็นเซอร์ : Censer) ในอุปกรณ์สมบูรณ์ช้ินเดียว และมี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ท่ีมีประสิทธิภาพ กินพลังงานน้อย พรอ้ม
หน่วยความจ า (RAM) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (ROM) ฝังอยู่ในอุปกรณ์ท่ีพกพาสะดวกเพียงช้ินเดียว  
 

             
  
 อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์(Smart Device) ก าหนดขนาดตามขนาดหน้าจอสัมผัส จาก 6 นิ้ว ลงมาใช้แทน
โทรศัพท์พกพาสะดวก บ้างก็เรียกว่า สมาร์ทโฟน ถ้าขนาดต้ังแต่ 6 นิ้ว ข้ึนไป เรียกว่า แท็บเล็ต มีราคาต้ังแต่ 599 
บาท จนถึง หลายแสนบาท  
 ซอฟท์แวร์พื้นฐานของอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์(Smart Device) ท่ีนิยมในท้องตลาดประเทศไทย คือ 
Android (แอนดรอยด์ พัฒนาและเผยแพร่โดย กู๊กเกิลGoogle)  I OS (ไอโอเอส ของ I Phone - I Pad พัฒนา
โดย แอพเพิล Apple Inc.  )  และ Windows Phone (วินโดวส์โฟน พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ Microsoft Crop.) 
เป็นระบบปฏิบัติการ(OS : Operating System) เมื่อเปิดอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ตัวนี้จะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงฮาร์ดแวร์
การใช้งานของอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ประยุกต์อื่นๆ กับผู้ใช้งานมือถือ หรือแท็บเล็ต อย่างสะดวกสบาย  
 แอนดรอยด์(Android) สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ประยุกต์หรือ แอปฯ จากกู๊กเกิลเพลย์สโตร์ 

 
 ไอโอเอส (I OS) ของแอพเพิล เช่น I Phone – I Pad ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ประยุกต์หรือ แอปฯ ได้จาก 

แอป สโตร์      
 วินโดวส์โฟน (Windows Phone) เช่น Nokia Lumia ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ประยุกต์หรือ แอปฯ ได้จาก 

วินโดวส์ สโตร์ หรือ วินโดวส์ โฟน      
 
 ข้อควรระวังและพึงระลึกไว้เสมอ คือ อุปกรณ์ Smart Device(เคร่ืองมือชาญฉลาด) เปรียบเสมือนตู้
เก็บข้อมูลและทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องล็อกกุญแจและสามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะตน ป้องกันทรัพย์สินสูญ
หาย กุญแจนั้นคือรหัสผ่าน และช่ือผูใ้ช้ที่ผูกติดเชื่อมโยงกัน 
 
 เร่ิมต้นใช้งานอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต็ (จากนี้ไปจะเรียกง่ายๆ ว่า “มือถือ”) 
 ในล าดับนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android OS) เพราะใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ คือเกินกว่าร้อยละ 90 มีและพร้อมจะใช้งาน หรืออาจซื้อหาในท้องตลาดมาใช้งานได้ เนื่องจาก
ราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับการใช้งานท่ีคุ้มค่ายิ่ง หากใช้อย่างชาญฉลาดเหมือนช่ืออุปกรณ์ 
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 การต้ังค่าและเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Android 4.4(แซนวิด) - 5.1(ลอนลิปอ๊บ) 
 ก่อนอื่นใด เพื่อป้องกันภัย เมื่อเปิดเครื่องมาได้ ต้องใส่ รหัส ล็อกหน้าจอ (ต้องท าด้วยความระมัดระวัง 
และต้องจ าให้แม่น ห้ามหลงลืม) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
1.  เปิดเลือกเมนูการตั้งค่า 2.  เล่ือนหารายการ “หน้าจอล็อก” 3.  เลือกรูปแบบวิธีการ 
       ( Setting )       ( Log Screen )     

                  
 
 
4.  รูปแบบประเภทการล็อก มีความยาก-ง่ายต่อการจดจ าแตกต่างกันไป ควรเลือกให้เหมาะสม 
 
     4.1  รูปแบบลากเส้นผ่านจุด  4.2  ใส่รหัส Pin เป็นตัวเลข   4.3  ใส่รหัสผสมผสาน(จ ายาก) 

                  
 
** หมายเหตุ ** (นอกจากอัจฉริยะ) ไม่มีมนุษย์ทั่วไปคนใดจะจ าแม่นเหมือนคอมพิวเตอร์  หลังจากต้ังรหัส
แล้วควรจดบันทึกไว้ในสมุดที่เป็นความลับส่วนตัว เพราะถ้าหลงลืมล็อกแล้ว จะยุ่งยากในการแก้ไขมาก 
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 การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Google เพื่อติดต่อสื่อสารและดาวน์โหลดแอปฯ 
 ก่อนท่ีจะติดต้ังโปรแกรมประยุกต์ หรือ แอปปลิเคช่ัน(Application) ลงในมือถือต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง
เป็นท่ีอยู่อีเมล์(E-mail) ท่ีเช่ือมโยงกับเซิฟเวอร์ของกู๊กเกิลก่อน เช่น Gmail.com หรือ XXXXX@nkw.ac.th     
ซึ่งมีวิธีการตามตัวอย่างต่อไปนี้ (เน้นว่า นี่คือตัวอย่าง) 
 
1.  เปิดเลือกเมนูการตั้งค่า  2.  เลือก “บัญช”ี    3.  เลือก “+ เพิ่มบัญชี” 
     ( Setting )                ( Account )     ( Add Account ) 

               
 
 
4.  เลือกชนิดบัญชีเป็น Google        5.  ใส่ท่ีอยู่อีเมล์ โดเมน Google     6. ป้อนอีเมล์ แล้วคลิก ถัดไป> 

              
 
** หมายเหตุ **  หากมีท่ีอยู่อีเมล์แล้ว ให้ป้อนอีเมล์และรหัสผ่านตามล าดับได้เลย   * ถ้าหาก ยังไม่มี ให้เลือก    
                    “หรือสร้างบัญชีใหม่” โดย ป้อน ช่ือ – นามสกุล , เลือกชื่อภาษาอังกฤษเป็นที่อยู่อีเมล์  จะได้ 
                     โดเมน เป็น -x -x -x -@gmail.com   จากนั้นป้อนรหัสผ่านพร้อมยืนยัน แล้วส่งหมายเลข 
                     โทรศัพท์ เพื่อรับรหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อได้บัญชีเป็นของตนเอง ก็ลบบัญชีท่ีร้านขายมือถือ 
                    ต้ังให้ออกได้เลย และท าการ “ซิงก์อัตโนมัติ” กับบัญชีใหม่และโหลดแอปฯ ด้วยบัญชีใหม่ เลย 
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