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ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทาหน้ าที่
ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลากรที่ใช้ ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วย

Input
Processing
Output
Memory

ความหมายของสารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้ จากการนา
ข้ อมูลดิบ มาคานวณทางสถิติหรื อข้ อมูลที่ผา่ นการประมวลผลด้ วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ตามที่กาหนด
ข้ อมูลดิบ
Raw Data

ประมวลผล
Processing

หน่ วยรับข้ อมูล
หน่ วยประมวลผล
หน่ วยแสดงผล
หน่ วยความจา

สารสนเทศ
Information

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:
IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ จดั การสารสนเทศ เป็ นเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้ องตังแต่
้ การรวบรวม การจัดเก็บข้ อมูล การประมวลผล การพิมพ์
การสร้ างรายงาน การสือ่ สารข้ อมูล การนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ
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ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยให้ การทางานรวดเร็ว ถูกต้ อง
และแม่ นยา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยทาให้ บริการกว้ างขวางขึน้
3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยดาเนินการในหน่ วยงานต่ างๆ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยงานในชีวติ ประจาวัน

ข้ อมูลกับสารสนเทศ
ข้ อมูล (Data) คือ ข้ อเท็จจริ งหรื อรายละเอียดสิ่งที่เราสนใจไม่
ว่าจะเป็ นคน สัตว์ สิง่ ของหรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ ดังนันการเก็
้
บข้ อมูลจึง
เป็ นการเก็บรวมรวมเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งของสิง่ ที่เราสนใจ ข้ อมูลจึง
หมายถึง ตัวแทนของข้ อเท็จจริ ง หรื อ ความเป็ นไปของสิ่งที่เราสนใจ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้ อมูลที่สามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ เพราะได้ ผ่านการประมวลผลด้ วยวิธีการที่
เหมาะสมและถูกต้ อง เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้
อยูใ่ นรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ งานได้ และจะต้ องอยูใ่ นช่วงเวลาที่
ต้ องการ

ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) คือ
ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวมจัดเก็บ หรื อจัดการ
กับข้ อมูลข่าวสาร เพื่อให้ ข้อมูลนันกลายเป็
้
นสารสนเทศที่ดี สามารถ
นาไปใช้ ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว และถูกต้ อง

ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบสารสนเทศมี 6 ส่วนคือ
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
ข้อมูล
บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการบวนการทางาน
ระบบการสื่ อสารข้อมูล
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1. ฮาร์ ดแวร์
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการประมวลผลข้ อมูลให้ เป็ น
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคานวณ
ได้ อย่างถูกต้ อง แม่นยา รวดเร็ วและทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่สาคัญของระบบสารสนเทศ
ปั จจุบนั มีคอมพิวเตอร์ หลายรูปแบบดังนี ้
1. คอมพิวเตอร์พีซี (PC: Personal Computer)

1. ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
2. คอมพิวเตอร์แบบแมคอินทอช (MAC: Macintosh Computer)

คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ ระบบปฏิบัตกิ ารแบบ MAC OS ส่ วน
ใหญ่ ใช้ ในงานกราฟิ ก

1. ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
PDA: Personal Digital Assistance

Palmtop Computer

Notebook

คอมพิวเตอร์คิดเงินหน้าร้าน POS

2.ซอร์ ฟแวร์ (Software)
ซอฟแวร์ หรื อโปรแกรม คือชุดคาสัง่ ที่เขียนขึ ้นเพื่อสัง่ ให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
ทางาน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ซอฟต์ แวร์ ระบบ (System
Software)
ทาหน้ าที่ควบคุมการทางาน
อุปกรณ์ตา่ งๆในระบบคอมพิวเตอร์
เช่น โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ

IPhone
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2.ซอร์ ฟแวร์ (Software)
2. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software)
คือชุดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้กบั งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
แบ่งออกเป็ น 2โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมที่ผใู้ ช้เขียนขึ้นเองเรี ยกว่า “User Program”
2. โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ นโปรแกรมที่เขียนไว้เสร็ จแล้ว พร้อมนามาใช้
งานได้ทนั ที “Package Program”

3.ข้ อมูล (Data)
ข้ อเท็จจริงต่างๆที่อาจอยูใ่ นรูปแบบต่างๆไม่วา่ จะเป็ นตัวหนังสือ
แสง สี เสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรื อหลายๆอย่าง
ผสมผสานกัน ซึง่ ข้ อมูลที่ดีจะต้ องตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ เพื่อ
นาเข้ าสูข่ นตอนการประมวลผล
ั้

4.บุคคลากร(People Ware)

5.ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน/กระบวนการทางาน

กลุม่ บุคคลที่ทางานกับระบบสารสนเทศ ถือเป็ นส่วนประกอบ
สาคัญที่สดุ ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาหน้ าที่นาข้ อมูลเข้ า จัดการข้ อมูล และนาผลลัพธ์ ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์

เป็ นขันตอนวิ
้
ธีการปฎิบตั ิงานในการจัดเก็บ รักษาข้ อมูลให้ อยูใ่ น
รูปแบบที่จะทาให้ เป็ นสารสนเทศ
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5.ระบบการสื่อสารข้ อมูล
เป็ นระบบที่ใช้ ในการรับและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ กบั ที่ตา่ งๆ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารได้ แก่
ระบบคูส่ ายโทรศัพท์ สายเคเบิล สายใยแก้ วนาแสง ระบบ
ไมโครเวฟ และดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ที่อยู่
ห่างไกลสามารถสื่อสารถึงกันได้ อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.เคส หัวใจหลักของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์

3. ลาโพง

4. คีย์บอร์ ด

อุปกรณ์ เสริมต่ างๆเพิ่มประสิทธิภาพการทางานคอมพิวเตอร์

2.จอภาพ แสดงผลการ
ทางาน

5. เมาส์

การประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
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การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ)

1. การเชื่อมต่อเมาส์และคียบอร์ดจะมีหวั ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
เหมือนๆกันเรี ยกหัวการเชื่อมต่อแบบพีเอสทู (PS/2)

2. การเชื่อมต่อจอภาพ พอร์ตด้านหลังจอภาพจะเห็นว่ามี
สายไฟสองสายต่อออกมาสายเส้นแรกเป็ นสายไฟ อีกสายเป็ น
สายสัญญาณต่อเข้ากับหัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ช่องต่อสายจอภาพ
คือเป็ นช่องที่มีรูเล็กๆ 15 รู มีสีน้ าเงิน

เมาส์
คีย์บอร์ ด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ (ต่อ)

จอภาพ

ผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ

3. การเสี ยบสายไฟ สายไฟของจอภาพและสายไฟของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์จะมีลกั ษณะมีรูเสี ยบอยู่ 3 รู
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4.3 การใช้ปุ่มต่างๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์

4.3 การใช้ปุ่มต่างๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
1. ไดรว์ CD-ROM ปัจจุบันคือไดรว์ E:
2. ปุ่ มสวิตช์ เปิ ด/ปิ ด (Power) ใช้ เปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึน้ มาใช้ งาน
3. ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิว้ (Floppy Disk)

1. ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดสวิตช์ จอภาพ

4. ช่ องเสียบพอร์ ตยูเอสบี USB

2. ปุ่ ม Brightness ปรับความสว่างของจอภาพ
3. ปุ่ ม Contrast ปรับความคมชัดของตัวอักษร
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