
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนสตรีนครสวรรค์



หัวข้อ

• ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ลักษณะสารสนเทศที่ดี



หัวข้อ

• ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
• ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

• แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอุปกรณ์
หรือเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา 
และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมท้ังฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม 



ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคม
เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบ
เศรษฐกิจเปลี่ยน

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมี
ลักษณะผูกพัน 

ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบ
สุนทรียสัมผัส 



ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประการท่ีห้า เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพ
ทางการท างานแบบทุกสถานท่ีและทุกเวลา

ประการท่ีหก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวาง
แผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ี
ส าคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความ
เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ



องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 ระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based 
information systems CBIS) มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 
ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) 
ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ 
(procedure) และคน (people)



องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
รับ/ส่งข้อมูลจากท่ีไกล ๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือท่ีอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้
การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
การณ์ 



องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ



ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน
ได้เป็น 6 รูปแบบ 

1. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล 
3. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
4. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแสดงผลข้อมูล 

5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร
      6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล 



ลักษณะสารสนเทศที่ดี

เนื้อหา (Content)

1. ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness)
2. ความสัมพันธ์กับเร่ือง (relevance)
3. ความถูกต้อง (accuracy)
4. ความเชื่อถือได้ (reliability)
5. การตรวจสอบได้ (verifiability)



ลักษณะสารสนเทศที่ดี

รูปแบบ (Format)

1. ชัดเจน (clarity)
2. ระดับรายละเอียด (level of detail)
3. รูปแบบการน าเสนอ (presentation)
4. สื่อการน าเสนอ (media)
5. ความยืดหยุ่น (flexibility)
6. ประหยัด (economy)



ลักษณะสารสนเทศที่ดี
เวลา (Time)

1. ความรวดเร็วและทันใช้ (timely)
2. การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to-date)
3. มีระยะเวลา (time period)

กระบวนการ (Process)

1. ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)
2. การมีส่วนร่วม (participation)
3. การเชื่อมโยง (connectivity)



การรกัษาความปลอดภัยของข้อมลูสารสนเทศ
• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการ

เชิงกายภาพ 
– การก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล 
– การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บข้อมูล 

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการ
เชิงตรรกะ 
– การเข้ารหัสข้อมูล 
– การก าหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลมีรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ 
– การก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน 



ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

1. ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
มากขึ้น 
2. ช่วยลดต้นทุน 
3. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
4. ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ 



ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ประสิทธิผล (Effectiveness)

1. ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ 

2. ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการ
3. ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการ
4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
5. คุณภาพชีวิตการท างาน 



ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้

มีสาเหตุหลัก 3 ประการ 

1. การขาดการวางแผนที่ดีพอ
2.การน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน 
3.การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 



ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้

ปัจจัยอื่น ๆ 

1.ความกลัวการเปลี่ยนแปลง 

2. การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ 

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศกระจายไม่ท่ัวถึง 



แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
แนวโน้มในด้านบวก

1. การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       2. การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบ
เป็นภาษา พูดได้   

       3 . ก ารพัฒนาระบบสารสน เทศ  ฐ านข้ อมู ล 
ฐานความรู้ 
4.  การพัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม
5. การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

 
 



แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

แนวโน้มในด้านลบ

1 .  คว ามผิ ดพลาดในการท า ง านของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

       2. การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา 
       3. การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  
 



แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

-    ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
- โครงข่ายประสาทเทียม
-  เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษา  
- นาโนเทคโนโลยี 
- รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์  



ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer) 
ท าหน้าท่ีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
งานด้านต่างๆ 

2. นักวิ เคราะห์ระบบ (system analyst) ท าหน้าท่ีใน
การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator) ท า
หน้าที่บริหารและจัดการฐานข้อมูล (database)

4. ผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator) ท าหน้าท่ี
บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร



เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่



ตัวอย่าง ระบบบอกต าแหน่ง (GPS)



















































จบการน าเสนอ
????????????


