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บทที ่1 

ความหมายของค าวา่เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถงึ 

เทคโนโลยีส าหรบัการประมวลผลขอ้มูล เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศ 

ซึง่ครอบคลุมถงึการรบั-สง่ การแปลง การจดัเก็บ การค านวณผล 

และการคน้คืน สารสนเทศ 

 

ภาพที ่ 1 การประมวลผลขอ้มูลเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศ 

นิยามค าศพัท ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 
คอื 

การน าความรูด้า้นวทิยาศาสตร์มาเป็นวธิีการปฏบิตัแิละประยุกต์เพือ่ชว่ยใ

นการท างานหรือแกป้ญัหาตา่งๆ อนักอ่ใหเ้กดิ วสัด ุอุปกรณ์ เครือ่งมือ 

เครือ่งจกัร หรือ แมก้ระท ั่ง องค์ความรู ้ ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ เชน่ 

การสรา้งเครือ่งมือ เครือ่งใชท้ีเ่หมาะสม 

เพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวติของมนุษย์ 

ขอ้มูล (Data) 

 คอื ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัเหตกุารณ์ 

หรือขอ้มูลดบิทีย่งัไมผ่า่นการประมวลผล ยงัไมม่ี 

ความหมายตอ่การน าไปใชง้าน ซึง่ขอ้มูลนัน้ 

อาจจะอยูใ่นหลายรูปแบบแลว้แตค่วามจ าเป็น ของการน าไปใช้งาน เชน่ 
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ตวัเลข ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลือ่นไหว ซึง่ 

ขอ้มูลทีม่ีการผสมผสานขอ้มูลทุกประเภททีก่ลา่วถงึ มกัถูกเรียกรวมวา่ 

ขอ้มูลมลัตมิีเดยี (Multimedia Data) 

 

 

สารสนเทศ (Information) 

 คอื ขอ้มูลทีผ่า่นการประมวลผลหรือจดัระบบแลว้ 

เพือ่น าเสนอในรูปแบบทีเ่หมาะสม 

มีความหมายและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 

ตวัอยา่งการประมวลผลขอ้มูล เช่น การจดักลุม่ขอ้มูล  การจดัเรียงขอ้มูล 

การสรุปขอ้มูล    

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

 หมายถงึ 

ระบบคอมพวิเตอร์ทีน่ ามาใชเ้ป็นเครือ่งมือเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สาร

สนเทศ เชน่ การรวบรวม การค านวณ และการวเิคราะห์ผล มี 

4 สว่นหลกั คอื 

 

 

 

 

 

 การน าเขา้ (Input) 

 สว่นของการสง่ขอ้มูลเขา้สูก่ารประมวลผลดว้ยอุปกรณ์น าเขา้ต่

าง ๆ 

 การประมวลผล (Processing) 

Input Proce
ss 

Outp
ut 

Feedb
ack 
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 การด าเนินการเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่ขอ้มูล 

ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีม่ีประโยชน์  

 การสง่ออกผล (Output) 

  การแสดงผลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลขอ้มูล 

 ผลตอบกลบั (Feedback) 

 ขอ้มูลทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการรบั การสง่ 

หรือการด าเนินการกบัขอ้มูล 

รวมถงึการแสดงถงึขอ้ผดิพลาดหรือปญัหา   

 

 

 

ระบบสารสนเทศ  

 

 ระบบสารสนเทศคอืตวัอยา่งของการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเท

ศเพือ่การสรา้งระบบอ านวยความ สะดวกในการท างาน กลา่วคอื 

ระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 

(Software) ขอ้มูล (Data) และการตดิตอ่สือ่สาร (Communication) 

ในการด าเนินกจิกรรมท ัง้สว่นตวัและกจิกรรมในองค์กร 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน ตวัอยา่งเชน่ 

ระบบทะเบียนนิสติทีใ่ชใ้นการลงทะเบียนแบบ 

เวลาจรงิเพือ่ใหม้ีการลงทะเบียนในรายวชิาดว้ยตวันิสติเอง 

ซึง่เมือ่นิสติลงทะเบียนเรียนแลว้ระบบน้ีจะสรา้งขอ้มูล 

รายชือ่นิสติหรือขอ้มูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นใหก้บัอาจารย์ผู้สอน 

เมือ่ผูส้อนด าเนินการสอนเสร็จสิน้แลว้ก็ จะตอ้งเขา้สูร่ะบบเพือ่บนัทกึเกรด 

ซึง่ในจุดน้ีก็ท าใหม้หาวทิยาลยัสามารถตรวจสอบขอ้มูลการออกผลการเรีย

นได ้โดยสะดวก จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ 

การลงทะเบียนเรียนของนิสติท าใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สว่นงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ไดอ้ยา่งชดัเจน 

และยงัชว่ยใหเ้กดิการควบคมุและตดิตามงานอยา่งครบถว้น 

  นอกจากน้ียงัมีระบบสารสนเทศเพือ่การประมวลผลธุรกรรม 

เป็นระบบทีใ่ชใ้นการบนัทกึขอ้มูล การ 

ท างานในแตล่ะวนัหรืองานทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าตามชว่งเวลาขององค์กร 

(เชน่ ระบบการฝาก-ถอนเงนิของธนาคาร หรือตู ้ATM ระบบการยืม-

คนืหนงัสือของหอสมุด ระบบการขายหน้ารา้นของรา้นสะดวกซ้ือ) 

ระบบสนบัสนุนการ ตดัสนิใจ 

ซึง่เป็นระบบทีช่ว่ยผูใ้ชใ้นการประมวลผลขอ้มูลเพือ่เสนอทางเลือก 

หรือแสดงผลการพยากรณ์จากขอ้มูล 

ทีม่ีเพือ่ใหผู้ท้ีท่ าการตดัสนิใจเลือกพจิารณา เช่น ระบบประเมนิราคาหุ้น 

ระบบพยากรณ์อากาศ หรือ ระบบแสดง เสน้การเดนิทาง 

โดยสว่นใหญก่ารใช้งานระบบสารสนเทศมกัเป็นไปเพือ่การเพิม่ประสทิธภิ

าพหรือประสทิธผิลใน การท างาน ดงัน้ี  

การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน (Efficiency)   

 ชว่ยท าใหก้ารปฏบิตังิานมีความรวดเร็วมากขึน้ 

โดยใชก้ระบวนการประมวลผลขอ้มูลซึ่งจะท าให ้

สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล 

และปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ชว่ยใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลทีม่ีขนาดใหญห่รือมีปรมิาณมากไดโ้ด

ยสิน้เปลืองเน้ือทีน้่อยลงและยงั 

ชว่ยท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มูลเหลา่นัน้มีความรวดเร็วดว้ย   

 ชว่ยลดตน้ทุน 

การทีร่ะบบสารสนเทศชว่ยท าใหก้ารปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ขอ้มูลซึง่มีปรมิาณ มาก 

มีความสลบัซบัซอ้นใหด้ าเนินการไดโ้ดยเร็ว 

หรือการชว่ยใหเ้กดิการตดิตอ่สือ่สารไดอ้ยา่ง รวดเร็ว 

ท าใหเ้กดิการประหยดัตน้ทุนการด าเนินการอยา่งมาก 
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 ชว่ยใหก้ารตดิตอ่สือ่สารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

การใชเ้ครือขา่ยทางคอมพวิเตอร์ท าใหม้ีการตดิตอ่ 

ไดท้ ั่วโลกภายในเวลาทีร่วดเร็ว 

ไมว่า่จะเป็นการตดิตอ่ระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอร์กบัเครือ่ง 

คอมพวิเตอร์ดว้ยกนั (Machine to Machine) 

หรือคนกบัคน (Human to Human) หรือคน 

กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ (Human to Machine) 

และการตดิตอ่สือ่สารดงักลา่วจะท าใหข้อ้มูลที ่

เป็นท ัง้ขอ้ความเสียง ภาพน่ิง และภาพเคลือ่นไหว 

สามารถสง่ไดท้นัที   

 ชว่ยท าใหก้ารประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยด ี

โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ ส าหรบัองค์กรนัน้ 

ถูกออกแบบมาเพือ่เอื้ออ านวยใหห้น่วยงานท ัง้ภายในและภาย

นอกทีอ่ยูใ่น ระบบของอุปทานทัง้หมดเชือ่มตอ่กนัได ้

จะท าใหผู้ท้ีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งท ัง้หมดสามารถใชข้อ้มูล 

รว่มกนัได ้และท าใหก้ารประสานงาน 

หรือการท าความเขา้ใจเป็นไปไดด้ว้ยดยีิง่ขึน้ 

การเพิม่ประสทิธผิลในการท างาน (Effectiveness)  

  ชว่ยในการตดัสนิใจ 

ระบบสารสนเทศทีอ่อกแบบส าหรบัผูบ้รหิาร เช่น 

ระบบสารสนเทศทีช่่วยใน การสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

(Decision Support Systems) 

หรือระบบสารสนเทศส าหรบั ผูบ้รหิาร (Executive 

Information Systems) 

จะเอื้ออ านวยใหผู้บ้รหิารมีขอ้มูลในการ 

ประกอบการตดัสนิใจไดด้ขีึน้ 

อนัจะสง่ผลใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไวไ้ด ้  

 ชว่ยในการเลือกผลติสนิคา้/บรกิารทีเ่หมาะสม 

ระบบสารสนเทศจะช่วยท าใหอ้งค์การทราบถงึ 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทุน 
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ราคาในตลาดรูปแบบของสนิคา้/บรกิารทีม่ีอยู ่หรือชว่ยท าให ้

หน่วยงานสามารถเลือกผลติสนิคา้/บรกิารทีม่ีความเหมาะสมก ั

บความเชีย่วชาญ หรือทรพัยากร ทีม่ีอยู่   

 ชว่ยปรบัปรุงคุณภาพของสนิคา้/บรกิารใหด้ขีึน้ 

หรือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ขีึน้ 

และรวดเร็วขึน้ดว้ย  

 ชว่ยท าใหก้ารตดิตอ่ระหวา่งหน่วยงานและลูกคา้ 

สามารถท าไดโ้ดยถูกตอ้งและรวดเร็วขึน้ ซึง่จะ 

ชว่ยเพิม่ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั (Competitive 

Advantage) ซึ่งจะท าใหส้ามารถแขง่ขนั 

ในตลาดทางการคา้ท ัง้ในและตา่งประเทศได ้

 ชว่ยปรบัปรุงคุณภาพชีวติในการท างาน (Quality of 

Working Life) โดยจะชว่ยใหก้ารท างาน 

นัน้สะดวกและเสร็จเร็วขึน้ 

มนุษย์จะมีเวลาเหลือเพือ่ท ากจิกรรมอืน่ทีน่่าสนใจและเป็นประ

โยชน์ ไดม้ากขึน้ 

 

ลกัษณะของขอ้มูลทีด่ ี

  Accurate มีความถูกตอ้งแมน่ย าของขอ้มูลหรือสารสนเทศ 

ไมม่ีขอ้ผดิพลาด  

Complete มีความสมบูรณ์ครอบคลุมตามความเหมาะสม  

Economical ประหยดั คุม้คา่การลงทุนเพือ่ใหไ้ดม้า 

Flexible มีความยืดหยุน่  สามารถใชไ้ดห้ลากหลายเป้าหมาย 

Reliable มีความน่าเชือ่ถือซึง่จะท าใหเ้กดิเชือ่ม ั่นความ 

น่าเชือ่ถือของสารสนเทศ 

    ขึน้อยูก่บัวธิีการ รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดม้า 
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Relevant มีความสมัพนัธ์กบัเรือ่ง เชน่ ตรงประเด็น 

มีความส าคญัตอ่การตดัสนิใจ   

Simple  งา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น   

Timely  รวดเร็วและทนัตอ่การใชง้าน  

Verifiable สามารถตรวจสอบไดเ้พือ่ความถูกตอ้งแมน่ย า 

Accessible สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

โดยอาจมีการก าหนดสทิธกิารเขา้ใชง้านเพือ่ความ 

   ปลอดภยั 

Secure  มีความปลอดภยั 

จากการเขา้ถงึโดยผูใ้ชท้ีไ่มม่ีสทิธิ ์

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์ 

 ระบบสารสนเทศทีใ่ช้คอมพวิเตอร์  (Computer-Based 

Information System) คอื ระบบสารสนเทศที ่

มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์สรา้งระบบงานทีส่อดคลอ้งกบัคว

ามตอ้งการ เช่น ระบบบญัชีเงนิเดอืน (Payroll Systems) 

ระบบส ั่งซ้ือสนิคา้ (Purchasing Systems) หรือ 

ระบบควบคมุรายการสนิคา้ (Inventory Systems)    CBIS 

มีองค์ประกอบทีส่ าคญั คอื ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 

(Software) ฐานขอ้มูล (Database) การตดิตอ่สือ่สาร 

(Communication) กระบวนการ (Procedure) และบุคลากร 

(Peopleware) ดงั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  

   1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถงึ 

อุปกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการน าขอ้มูลเขา้ การประมวลผล 

และการหาผลลพัธ์ที ่ตอ้งการ ในทีน้ี่ฮาร์ดแวร์ในสว่นของ Input ไดแ้ก ่

แป้นพมิพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์อืน่ ๆ 

ทีใ่ชใ้นการน าขอ้มูลเขา้สูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์ได ้ฮาร์ดแวร์ในสว่นของ 

Processing ไดแ้ก ่หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing 
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Unit: CPU) และหน่วยความจ าหลกั (main memory) 

ซึง่การประมวลผลไดเ้ร็ว เป็นเรือ่งทีส่ าคญั 

ซึง่จะชว่ยใหก้ารท างานสว่นอืน่รวดเร็วตามไปดว้ย และสุดทา้ย 

ฮาร์ดแวร์ในสว่นของ Output ไดแ้ก ่จอภาพ เครือ่งพมิพ์ ล าโพง   

  2. ซอฟต์แวร์ (Software)          หมายถงึ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีช่ว่ยควบคมุใหฮ้าร์ดแวร์ท างานได ้

ประกอบดว้ยชุดค าส ั่ง 

คอมพวิเตอร์ทีบ่งัคบัใหค้อมพวิเตอร์ท างานตามตอ้งการได ้

ซอฟต์แวร์แบง่ออกเป็นสองประเภทหลกั ๆ คอื ซอฟต์แวร์ระบบ 

และซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยที ่

ซอฟต์แวร์ระบบจะดูแลจดัการเกีย่วกบัการท างาน 

ของระบบคอมพวิเตอร์สว่นกลาง เชน่ MS Windows XP, Linux, Mac 

OS X  สว่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ นัน้ 

จะจดัการกบัขอ้มูลตามทีไ่ดร้บัการออกแบบไว ้

(รายละเอียดในบทเรียนเรือ่ง ซอฟต์แวร์) เชน่ MS Word, MS Excel, 

OpenOffice Impress, โปรแกรมคดิเงนิเดอืน 

โปรแกรมสง่คา่ใชจ้า่ยใหลู้กคา้ 

โปรแกรมในการท าผลก าไรใหเ้พิม่/ลดคา่ใชจ้า่ย/เพิม่ลูกคา้ใหม้ากขึน้  

ซึง่ซอฟต์แวร์ชว่ยใหผู้ใ้ชง้านมี ความเป็นอสิระในการท างาน กลา่วคอื 

สามารถท างานเวลาใดหรือทีไ่หนก็ได ้ 

  3. ฐานขอ้มูล (Database)          หมายถงึ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีม่ีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั 

ในรูปแบบทีส่ามารถน ามาเรียกใช ้งานไดง้า่ย สะดวก รวดเร็ว 

และมีประสทิธภิาพ เชน่ การเก็บขอ้มูลของลูกคา้ พนกังาน รายการสนิคา้ 

คูแ่ขง่ทางการคา้ การขายสนิคา้ออนไลน์ และอืน่ ๆ อีกมากมายได ้

ผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิารสว่นใหญเ่ชือ่ 

วา่ฐานขอ้มูลเป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัมากทีสุ่ดสว่นหน่ึงของระบบ CBIS  

  4. การตดิตอ่สือ่สาร (Communication)         หมายถงึ 

การเชือ่มโยงคอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนั 

เพือ่ชว่ยใหม้ีการใชท้รพัยากรรว่มกนัและ ตดิตอ่สือ่สารกนัได ้

การสือ่สารโทรคมนาคมเป็นการตดิตอ่สือ่สารกนัผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
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ซึง่จะท าให ้องค์กรสามารถท างานตา่ง ๆ 

รว่มกนัผา่นทางเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ได ้ 

  5. กระบวนการ  (Procedure)          หมายถงึ 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนของผูใ้ชห้รือของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

เมือ่ไดพ้ฒันา ระบบงานแลว้จ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานตามล าดบัข ัน้ตอน 

ในขณะทีใ่ชง้านก็จ าเป็นตอ้งค านึงถงึล าดบั ข ัน้ตอน 

การปฏบิตัขิองคนและความสมัพนัธ์กบัเครือ่ง 

ท ัง้ในกรณีปกตแิละกรณีฉุกเฉิน เชน่ ข ัน้ตอนการ บนัทกึขอ้มูล 

ข ัน้ตอนการประมวลผล 

ข ัน้ตอนการปฏบิตัเิมือ่เครือ่งมือช ารุดหรือขอ้มูลสูญหาย และ 

ข ัน้ตอนการท าส าเนาขอ้มูลส ารองเพือ่ความปลอดภยั  

สิง่เหลา่น้ีตอ้งมีการซกัซอ้ม มีการเตรียมการ และ 

การท าเอกสารคูม่ือการใชง้านใหช้ดัเจน  

  6. บุคลากร (Peopleware)         หมายถงึ บุคลากรในระดบัผูใ้ช ้

ผูบ้รหิาร ผูพ้ฒันาระบบ นกัเขยีนโปรแกรม และนกัวเิคราะห์ ระบบ 

เป็นองค์ประกอบส าคญัในความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 

บุคลากรมีความรูค้วามสามารถทาง คอมพวิเตอร์มากเทา่ใด 

โอกาสทีจ่ะใชง้านระบบสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ไดเ้ต็มศกัยภาพ

และ คุม้คา่มากยิง่ขึน้เทา่นัน้ 

โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดบับุคคลซึง่เครือ่งคอมพวิเตอร์มีขดี 

ความสามารถมากขึน้ 

ท าใหผู้ใ้ชม้ีโอกาสพฒันาความสามารถของตนเองและพฒันาระบบงานไดเ้

องตาม ความตอ้งการ 

ส าหรบัระบบสารสนเทศในระดบักลุม่และองค์การทีม่ีความซบัซอ้นมาก 

อาจจะตอ้งใช้ 

บุคลากรในสาขาคอมพวิเตอร์โดยตรงมาพฒันาและดแูลระบบงาน 
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