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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 

        ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการ

รวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม 

 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

        ระบบสารสนเทศสร้างข้ึนมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ 

การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ (Knowledge) ท่ี
ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 

 

ความหมายของข้อมูล 

        ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มี

ความหมายในการน าไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ

ภาพเคลื่อนไหว 

 

ความหมายของสารสนเทศ 

        สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่า

ส าหรับผู้ใช ้

 
ลักษณะสารสนเทศท่ีดี 

 ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) 

 ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance) 

 ความถูกต้อง (accuracy) 

 ความเชื่อถือได้ (reliability) 
 การตรวจสอบได้ (verifiability) 

 



 

 

ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 

แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก 

ลักษณะเด่นที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม 

จ าเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท าให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอน

เงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีข้ึน ท าให้การ

บริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการ

ด าเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการท างาน เช่น ใช้

ในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เม่ือมีการพัฒนา

ระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบ

กระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ 

นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่าง 

ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใชใ้นองค์การ

ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดท าด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเห็นความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การ

พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบ

ต่าง ๆ เป็นต้น   

    



 

 

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก าเนิดของคอมพิวเตอร์เม่ือประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวส าคัญที่น าไปสู่ยุค

สารสนเทศ ในช่วงแรกมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องค านวณ แต่ต่อมาได้มีความ

พยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับการจัดการข้อมูล เม่ือเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากข้ึน ท าให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่

ประสิทธิภาพสูงข้ึน สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผล

ของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้ 

 

 

                

 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนา

ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกข้ึน มีการประยุกต์มาใช้กับ

เครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบ

ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
 เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศท า

ให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ท าให้มีการกระจายโอการการ

เรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล 

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร 

 สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการน า
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน ค านวณระดับ

คะแนน จัดชั้นเรียน ท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาใน

โรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากข้ึน 

 



 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่าง
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบ

สภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่าง ๆ 

การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่าโทร

มาตร เป็นต้น 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้
เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม 

มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน 

 การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ 

การด าเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน 

 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 ระบบสารสนเทศท าให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยใช้กระบวนการประมวลผล
ข้อมูลซึ่งจะท าให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วยท าให้การ

เข้าถึงข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วด้วย  

 

 ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง กับข้อมูลซึ่งมี
ปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ด าเนินการได้โดยเร็ว หรือการช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้

อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนการด าเนินการอย่างมาก  

 

 ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ท าให้มีการ
ติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน (machine to machine) หรือคนกับคน (human to human) 

หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะท าให้

ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทันที  



 

 

    
 

 

 ระบบสารสนเทศช่วยท าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะหา
ระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพื่อเอ้ืออ านวยให้หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่ในระบบ

ของซัพพลายทั้งหมด จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และท าให้

การประสานงาน หรือการท าความเข้าใจเป็นไปได้ด้วยดีย่ิงข้ึน    

ประสิทธิผล (Effectiveness) 

 ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบส าหรับผู้บริหาร เช่น ระบบ

สารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ

สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออ านวยให้ผู้บริหารมี

ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีข้ึน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ไว้ได้  

 

 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/ บริการที่เหมาะสมระบบสารสนเทศจะช่วยท าให้
องค์การทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินค้า/บริการที่มีอยู่ 

หรือช่วยท าให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ 

หรือทรัพยากรที่มีอยู่  

 

 ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/ บริการให้ดีข้ึนระบบสารสนเทศท าให้การ

ติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นจึงช่วยให้

หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/ บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดี

ข้ึนและรวดเร็วข้ึนด้วย     

            

 ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality o f Working Life) 



 

 

แหล่งอ้างอิง 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/ 

http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1.asp 

http://203.172.198.242/Com-tranning/IT/techno.html 

http://www.google.co.th/search?q=เทคโนโลยีสารสนเทศ&hl=th&prmd 

 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/

