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ความหมายของเทคโนโลยีความหมายของเทคโนโลยี

เทคโนโลย ี(Technology)  หมายถงึ  อปุกรณ์ท่ีท าหน้าที่
ในการจดัการสารสนเทศ เพื่อสง่ตอ่ไปยงับคุคลากรท่ีใช้ระบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

Input หน่วยรับข้อมูล

Processing หน่วยประมวลผล

Output หน่วยแสดงผล

Memory หน่วยความจ า

สารสนเทศ (Information) หมายถงึ  ขา่วสารท่ีได้จากการน า
ข้อมลูดิบ มาค านวณทางสถิติหรือข้อมลูท่ีผา่นการประมวลผลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตามที่ก าหนด

ข้อมูลดบิ
Raw Data

ประมวลผล
Processing

สารสนเทศ
Information

ความหมายของสารสนเทศความหมายของสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: 
IT)  หมายถงึ เทคโนโลยีท่ีใช้จดัการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องตัง้แตก่ารรวบรวม การจดัเก็บข้อมลู การประมวลผล การพิมพ์
การสร้างรายงาน  การสือ่สารข้อมลู การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ตา่งๆ 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การท างานรวดเร็ว ถกูต้อง 
และแม่นย า

2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท าให้บริการกว้างขวางขึน้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ

4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยงานในชีวติประจ าวนั

ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเทจ็จริงหรือรายละเอียดสิ่งท่ีเราสนใจไม่
ว่าจะเป็นคน สตัว์ สิง่ของหรือเหตกุารณ์ตา่งๆ  ดงันัน้การเก็บข้อมลูจงึ
เป็นการเก็บรวมรวมเก่ียวกบัข้อเทจ็จริงของสิง่ที่เราสนใจ ข้อมลูจงึ
หมายถึง ตวัแทนของข้อเทจ็จริง หรือ ความเป็นไปของสิ่งท่ีเราสนใจ

สารสนเทศ (Information)  หมายถงึ ข้อมลูท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและถกูต้อง เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
อยูใ่นรูปแบบที่สามารถน าไปใช้งานได้ และจะต้องอยูใ่นช่วงเวลาที่
ต้องการ

ข้อมูลกับสารสนเทศข้อมูลกับสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information System: IS)  คือ 
ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจดัเก็บ หรือจดัการ
กบัข้อมลูขา่วสาร เพื่อให้ข้อมลูนัน้กลายเป็นสารสนเทศท่ีดี สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบการตดัสนิใจได้ในเวลาอนัรวดเร็ว และถกูต้อง

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

สว่นประกอบท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศมี 6 สว่นคือ

1. ฮาร์ดแวร์
2. ซอฟตแ์วร์
3. ขอ้มูล
4. บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์
5. ขั้นตอนการปฏิบติังานการบวนการท างาน
6. ระบบการส่ือสารขอ้มูล

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
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เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการประมวลผลข้อมลูให้เป็น
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถค านวณ
ได้อยา่งถกูต้อง แมน่ย า รวดเร็วและท างานได้อยา่งตอ่เน่ือง 
คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศ 
ปัจจบุนัมีคอมพิวเตอร์หลายรูปแบบดงันี ้

1. คอมพิวเตอร์พีซี (PC: Personal Computer)

1. ฮาร์ดแวร์1. ฮาร์ดแวร์

2. คอมพิวเตอร์แบบแมคอินทอช (MAC: Macintosh Computer)

คอืเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ระบบปฏิบัตกิารแบบ MAC OS ส่วน
ใหญ่ใช้ในงานกราฟิก

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Notebook

PDA: Personal Digital Assistance

Palmtop Computer

คอมพิวเตอร์คิดเงินหนา้ร้าน POS

IPhone

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟแวร์หรือโปรแกรม คือชดุค าสัง่ท่ีเขียนขึน้เพื่อสัง่ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท างาน แบง่เป็น 2 ประเภท คือ

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System 

 
อปุกรณ์ตา่งๆในระบบคอมพิวเตอร์ 

                                                   

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System 
Software)

 ท าหน้าท่ีควบคมุการท างาน
อปุกรณ์ตา่งๆในระบบคอมพิวเตอร์ 
เชน่ โปรแกรมระบบปฏิบตัิการ

                                                   

2.ซอร์ฟแวร์ (Software)2.ซอร์ฟแวร์ (Software)
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2.ซอร์ฟแวร์(Software)2.ซอร์ฟแวร์(Software)

คือชุดของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพ่ือใชก้บังานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ
แบ่งออกเป็น 
1.
2.

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
คือชุดของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพ่ือใชก้บังานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ

แบ่งออกเป็น 2โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเองเรียกว่า “User Program”
2. โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นโปรแกรมท่ีเขียนไวเ้สร็จแลว้ พร้อมน ามาใช้

งานไดท้นัที “Package Program”

ข้อเท็จจริงตา่งๆท่ีอาจอยูใ่นรูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็นตวัหนงัสอื 
แสง ส ีเสยีง สญัญาณอิเลก็ทรอนิกส์ ภาพ วตัถ ุหรือหลายๆอยา่ง
ผสมผสานกนั ซึง่ข้อมลูท่ีดีจะต้องตรงกบัความต้องการของผู้ใช้เพ่ือ
น าเข้าสูข่ัน้ตอนการประมวลผล

3.ข้อมูล (Data)3.ข้อมูล (Data)

กลุม่บคุคลท่ีท างานกบัระบบสารสนเทศ ถือเป็นสว่นประกอบ
ส าคญัที่สดุ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท าหน้าที่น าข้อมลูเข้า จดัการข้อมลู และน าผลลพัธ์ ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์

4.บุคคลากร(People Ware)4.บุคคลากร(People Ware)

เป็นขัน้ตอนวิธีการปฎิบตัิงานในการจดัเก็บ รักษาข้อมลูให้อยูใ่น
รูปแบบท่ีจะท าให้เป็นสารสนเทศ

5.ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน/กระบวนการท างาน5.ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน/กระบวนการท างาน
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เป็นระบบท่ีใช้ในการรับและเผยแพร่ข้อมลูระหวา่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กบัที่ตา่งๆ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการติดตอ่สื่อสารได้แก่ 
ระบบคูส่ายโทรศพัท์  สายเคเบิล  สายใยแก้วน าแสง  ระบบ
ไมโครเวฟ และดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร ช่วยให้ผู้ใช้ท่ีอยู่
ห่างไกลสามารถสื่อสารถึงกนัได้อย่างรวดเร็ว

5.ระบบการส่ือสารข้อมูล5.ระบบการส่ือสารข้อมูล

1.เคส หวัใจหลกัของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
1.เคส หวัใจหลกัของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

2.จอภาพ แสดงผลการ
ท างาน
2.จอภาพ แสดงผลการ
ท างาน

3. ล าโพง3. ล าโพง

4. คีย์บอร์ด4. คีย์บอร์ด 5. เมาส์5. เมาส์

อุปกรณ์หลักของเคร่ืองคอมพวิเตอร์อุปกรณ์หลักของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

อุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มประสทิธิภาพการท างานคอมพวิเตอร์ การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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1. การเช่ือมต่อเมาส์และคียบอร์ดจะมีหวัท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อ
เหมือนๆกนัเรียกหวัการเช่ือมต่อแบบพีเอสทู (PS/2)

เมาส์

คีย์บอร์ด

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

2. การเช่ือมต่อจอภาพ พอร์ตดา้นหลงัจอภาพจะเห็นวา่มี
สายไฟสองสายต่อออกมาสายเสน้แรกเป็นสายไฟ อีกสายเป็น
สายสญัญาณต่อเขา้กบัหวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่องต่อสายจอภาพ
คือเป็นช่องท่ีมีรูเลก็ๆ 15 รูมีสีน ้าเงิน

จอภาพ

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ)การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ)

3. การเสียบสายไฟ สายไฟของจอภาพและสายไฟของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะมีรูเสียบอยู ่3 รู

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ)การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ) ผงัการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ตา่งๆผงัการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ตา่งๆ
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1. ปุ่มเปิด/ปิดสวติช์จอภาพ1. ปุ่มเปิด/ปิดสวติช์จอภาพ

2. ปุ่ม Brightness ปรับความสว่างของจอภาพ   2. ปุ่ม Brightness ปรับความสว่างของจอภาพ   

3. ปุ่ม Contrast  ปรับความคมชัดของตวัอกัษร3. ปุ่ม Contrast  ปรับความคมชัดของตวัอกัษร

4.3 การใชปุ่้มต่างๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์4.3 การใชปุ่้มต่างๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

1. ไดรว์ CD-ROM  ปัจจุบันคอืไดรว์ E:1. ไดรว์ CD-ROM  ปัจจุบันคอืไดรว์ E:

2. ปุ่มสวติช์เปิด/ปิด (Power) ใช้เปิดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ขึน้มาใช้งาน2. ปุ่มสวติช์เปิด/ปิด (Power) ใช้เปิดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ขึน้มาใช้งาน

3. ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิว้ (Floppy Disk)3. ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิว้ (Floppy Disk)

4. ช่องเสียบพอร์ตยูเอสบี USB4. ช่องเสียบพอร์ตยูเอสบี USB

4.3 การใชปุ่้มต่างๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์4.3 การใชปุ่้มต่างๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์


