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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
บทนํา
หัวขอเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ
ประวัตแิ ละพัฒนาการทางเทคโนโลยี
องคประกอบของเทคโนโลยีสารนิเทศ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานสารนิเทศ
ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารนิเทศ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ผูเรียนสามารถ
1. บอกความหมาย และลักษณะของเทคโนโลยีสารนิเทศไดถูกตอง
2. ระบุองคประกอบของเทคโนโลยีสารนิเทศไดถูกตอง
3. จัดประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศไดอยางเหมาะสม
4. ระบุความสําคัญของเทคโนโลยีสารนิเทศได
5. บรรยายประวัติและพัฒนาการทางเทคโนโลยีได

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอน
- บรรยาย
- อภิปราย
- แบงกลุมทํากิจกรรม
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
1) ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2) บรรยายเนื้อหาควบคูกับการตั้งคําถามและผูเรียนตอบคําถามโดยใชสื่อการสอน
ประกอบ
3) แบงกลุมอภิปราย ทบทวนความรู ผูสอนนําอภิปรายสูการสรุป
4) ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารเพิ่มเติม แลวสรุปดวยคําพูดของตนเองแบบบรรยาย
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5) ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนังสือ ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส CD-ROM
ตัวอยางของจริง
สื่อออนไลนสรุปเนื้อหา ที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~titiya_net
แบบทดสอบวัดความรูกอนทําการสอน
แบบทดสอบวัดความรูหลังทําการสอน

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการตอบคําถามและตั้งคําถาม
2. สังเกตการณอภิปรายรวมกันขณะทํางานเปนกลุม
3. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม และคุณภาพ
ของผลงาน
4. ตรวจแบบทดสอบวัดความรูหลังทําการสอน
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บทที่ 1
บทนํา
เปนที่ประจักษโดยทั่วไปวา สารนิเทศคือทรัพยสินที่มีคายิ่งขององคกร และเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะนํามนุษยชาติใหสามารถตัดสินใจไดอยางสัมฤทธิ์ผลในเชิงบวก การทวมทนและการ
ทะลักทะลายของสารนิเทศในขณะนี้ เปนเครื่องบงชี้คํากลาวขางตนไดเปนอยางดี ฉะนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่มนุษยจําเปนตองเรียนรูการใชสารนิเทศและประยุกตใชเทคโนโลยีสารนิเทศไดอยางมี
ประโยชนคุมคา ซึ่งทุกวันนี้เราไดเห็นเทคโนโลยีสารนิเทศในรูปแบบของอุปกรณ และเครื่องมือ
เครื่องใชนานาประการ ที่ชวยทํางานตางๆ แกมนุษยไดอยางกวางขวางอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
แรงผลักดันและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารนิเทศ (Information Technology: IT)
เทคโนโลยีสารนิเทศไดสรางการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระบบสังคม องคการธุรกิจ
และปจเจกชน โดยเทคโนโลยีสารนิเทศกระตุนใหเกิดการปรับรูปแบบ ความสัมพันธภายในสังคม
การแขงขัน และความรวมมือทางธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลใหแตกตางจาก
อดีต ดังนั้นบุคคลทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคมสารสนเทศ (Information Society) จําเปนตองมี
ความรู ทักษะ และความเขาใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารนิเทศ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและ
ประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต

ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ
กอนที่จะกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ จําเปนตองทราบถึงความหมายของคํา
สองคําคือ สารนิเทศ (Information) และขอมูล (Data) ซึ่งมีความสัมพันธกัน กลาวคือ
ขอมูล (Data) หมายถึง เหตุการณขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบตางๆ
หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก าร เช น ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร ภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน แตขอมูลเหลานี้ยังไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดทันที
สารนิเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธอันเกิดจากการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมมา ผาน
การประมวลผล วิเคราะห สรุป จนสามารถนําไปใชประโยชนได
ดังนั้นความสัมพันธระหวางขอมูล และสารนิเทศจึงมีความสัมพันธดงั แผนภาพ
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ขอมูล

ประมวลผล

สารนิเทศ

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธระหวางขอมูลและสารนิเทศ
จากภาพที่ 1.1 เปนความสัมพันธระหวางขอมูลและสารนิเทศ ซึ่งสารนิเทศเกิดจากการนํา
ขอมูลมาประมวลผล และจะไดสารนิเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนหรือเผยแพรได
สารนิเทศ หรื อสารสนเทศ เป น ศัพทบัญญัติของคํ าวา “Information” ราชบัณ ฑิตสถาน
กําหนดใหใชไดทั้งสองคํา ในวงการคอมพิวเตอร การสื่อสาร และธุรกิจ นิยมใชคําวา “สารสนเทศ”
สวนในวงการบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร ใชวา “สารนิเทศ” ความหมายกวาง ๆ หมายถึง
ขาว ขอเท็จจริง ขอมูล ตลอดจนความรูที่ไดจากการสํารวจ การศึกษา หรือการสอน ซึ่งไดมีการ
บั น ทึ ก ไว ใ นรู ป แบบต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น วั ส ดุ ตี พิ ม พ แ ละไม ตี พิ ม พ เช น หนั ง สื อ วารสาร จุ ล สาร
หนังสือพิมพ ตนฉบับตัวเขียน ภาพยนตร แผนเสียง เทปบันทึกเสียง ภาพเลื่อน เทปโทรทัศน ไม
โครฟช เทปแมเหล็ก เปนตน
เทคโนโลยีสารนิเทศมีกําเนิดจากคําสองคําคือ เทคโนโลยี และคําวา สารนิเทศซึ่งทราบ
ความหมายแลวขางตน สวนคําวา “เทคโนโลยี” หมายถึง ประดิษฐกรรมที่มีความสัมพันธกับการ
ผลิต การประมวลผล และการจําแนกแจกจายสารนิเทศไปยังผูใช ตัวอยางเทคโนโลยีสารนิเทศ
ได แ ก โทรคมนาคมและวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร เป น ต น เมื่ อ รวมกั น ระหว า งเทคโนโลยี และ
สารนิเทศ ก็กลายเปนเทคโนโลยีสารนิเทศ ดังมีผูใหคําจํากัดความไวหลายทานคือ
บีแฮนและโฮลมส (Behan and Holmes, 1990, p. 1) นิยามเทคโนโลยีสารนิเทศ หมายถึง
เทคโนโลยีที่นํามนุษยเขาสูระเบียนขอมูล การจัดเก็บ การประมวลผล การคนคืน การสงผานและรับ
สารนิ เ ทศ เป น ต น กอรปด ว ยเทคโนโลยี สมั ย ใหม อาทิ คอมพิ ว เตอร โทรสาร ไมโครกราฟ ก
โทรคมนาคม และไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีเกา ไดแก ระบบจัดเรียงเอกสาร เครื่อง
ทําบัญชีอัตโนมัติ ฯลฯ ฉะนั้น เทคโนโลยีสารนิเทศ จึงสามารถนํามนุษยใหสรางระบบสารนิเทศได
อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลอยางมหาศาล
ซอรโคซีย (Zorkoezy, 1984, p. 1) ใหคําจํากัดความวา เทคโนโลยีสารนิเทศหมายถึง การ
กระทําโดยอัตโมมัติเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล จัดจําหนาย และใชสารนิเทศ โดยไมไดจํากัด
ขอบเขตไวที่ฮารดแวรหรือซอฟตแวร แตเนนความสําคัญไปที่มนุษยในฐานะที่เปนผูใช ผูสราง ผู
ควบคุม และผูแสวงหาผลประโยชนจากเทคโนโลยีนี้

5

น้ําทิพย วิภาวิน (2548, หนา 4) ใหคําจํากัดความวา กลุมของเครื่องมือและอุปกรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ช วยในการทํ า งานโดยใช ส ารนิ เ ทศและการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประมวลผลสารนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สุ เ มธ วงศ พ านิ ช เลิ ศ
และนิ ต ย จั น ทรมั ง คละศรี ( http://info.tdri.or.th/library/whitepp/wb14.htm) อธิ บ ายว า เทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศ หมายถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด หา
วิเคราะห ประมวล จัดการและจัดเก็บ เรียกใชหรือแลกเปลี่ยน และเผยแพรสารนิเทศ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะอยูในรูปแบบของภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ หรือตัวอักษร รวมไป
ถึงการนําสารนิเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของสารสนเทศนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
ผูใช
ดังนั้นจากความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศที่มีผูนิยามไวหลายทัศนะสามารถสรุปไดดังนี้
เทคโนโลยีสารนิเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีการดําเนินการ
เพื่อใหมีการจัดทําสารนิเทศไวใชงาน มีการประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไดแก คอมพิวเตอร
อุปกรณโทรคมนาคม เครื่องประมวลผลคํา และเครื่องที่สามารถประมวลผลไดโดยอัตโนมัติอื่นๆ
เพื่อรวบรวม จัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล การผลิต สื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม และแสวงหา
ประโยชนจากสารนิเทศ เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงสารนิเทศและใชงานรวมกันไดอยางสะดวก

ประวัติและพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีแบงเปน 2 ดานที่ควบคูกันมา คือ วิวัฒนาการทางดานการ
ประมวลผลหรือคอมพิวเตอรและวิวัฒนาการทางดานการสื่อสาร ซึ่งจะหมายรวมถึงลักษณะของ
ขอมูลหรือสารนิเทศที่ใชในการสื่อสาร รายละเอียดของวิวัฒนาการของแตละเทคโนโลยีสามารถ
ศึกษาแสดงดังภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและวิวัฒนาการ
ทางดานการสื่อสาร
ที่มา (Williams, 1999, p. 4-8)
จากภาพที่ 1.2 เปนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารนิเทศซึ่งประกอบดวยสองเทคโนโลยีแกน
หลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และเทคโนโลยี
ทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมสําหรับการเผยแพร และการเขาถึงสารนิเทศ ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึง
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งสองดานดังนี้
วิวัฒนาการดานการประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้
ชวงที่ 1 ป ค.ศ. 1621 – 1833 ในยุคนี้ไดมีการประดิษฐเครื่องคํานวณทางกลโดยปาสคาล
เครื่องคํานวณที่เรียก สไลด รูล (Slide rule) โดยเอ็ดมันด กันเทอร (Edmund Gunther) และเครื่อง
คํานวณทางกลอัตโนมัติ ตัวอยางเทคโนโลยีในยุคนี้แสดงดังภาพที่ 1.3
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สไลด รูล (Slide rule)

เครื่องคํานวณทางกลอัตโนมัติ
(Automatic calculator)

ภาพที่ 1.3 ตัวอยางเครื่องคํานวณสไลด รูล และเครื่องคํานวณทางกลอัตโนมัติ
ที่มา (www.cti.gr/RD1/nikole/greek/London.htm และ www.museum.nist.gov)
ชวงที่ 2 ป ค.ศ. 1843 – 1952 ในยุคนี้เกิดนักโปรแกรมเมอรคนแรกของโลกคือ Ada Lovelace
มีการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการประมวลผลขอมูลเรียกวา punch card มีการประดิษฐคิดคน
เครื่องมืออัตโนมัติที่ใชงานรวมกับ punch card คือ Hollerith’s automatic นักวิทยาศาสตรทั้งหลาย
ตางคิดคนทฤษฎีตางๆ เพื่อประดิษฐเครื่องคํานวณที่เรียกวาคอมพิวเตอร จนสามารถประดิษฐเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกไดคือ Mark I และพัฒนาเปนเครื่อง ENIAC และ UNIVAC
ตามลําดับ เครื่องคอมพิวเตอรในยุคนี้แสดงดังภาพที่ 1.4
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เครื่องคอมพิวเตอร Mark I

เครื่องคอมพิวเตอร Univac

เครื่องคอมพิวเตอร Eniac
ภาพที่ 1.4 เครื่องคอมพิวเตอรในยุคแรกคือ Mark I Eniac และUnivac
ที่มา (www.nectec.or.th)
ชวงที่ 3 ป ค.ศ. 1963-1970 มีการคิดคนภาษา BASIC สําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อใชแทน
ภาษาเครื่องที่เขาใจยากและตองใชผูเชี่ยวชาญ และบริษัท IBM ประดิษฐและพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็กลงเปนเครื่องคอมพิวเตอร IBM360 มีการประดิษฐเครื่องคิดเลขที่มี
ขนาดเล็กแบบมือถือ และในยุคนี้เกิดเครือขาย ARPANet ซึ่งถือวาเปนเครือขายแรกของโลกเปน
ตนแบบของเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน

ภาพที่ 1.5 คอมพิวเตอร IBM 360
ที่มา (www.ed-thelen.org)
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ชวงที่ 4 ป ค.ศ. 1970 – 1978 ไดนําไมโครโปรเซสเซอรเปนหนวยควบคุมและประมวลผล
โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใชฟล็อปปดิสก สําหรับการบันทึกขอมูล เกิดเครื่องคํานวณแบบ
พกพา ไดพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแบบไมโครคอมพิวเตอรคือรุน MITs Altair 8800 และเครื่อง
คอมพิวเตอรรุน Apple II ซื่งถือวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยใชภาษาแอสแซมบลี และ
ยุคนี้เริ่มใชฟล็อปป ดิสกขนาด 5 1 นิ้ว สําหรับบันทึกขอมูล
4

ไมโครโปรเซสเซอร รุน Intel 4004

คอมพิวเตอรรนุ Apple II
ภาพที่ 1.6 เทคโนโลยีที่เริ่มนํามาใชในชวงที่ 4
ที่มา (www.oldcomputer.net/appleii.html)
ชวงที่ 5 ป ค.ศ. 1981 – 1984 บริษัท IBM ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเกิด
เครื่องคอมพิวเตอรแบบ Portable computer นอกจากนี้บริษัท Apple ก็ไดผลิตเครื่อง Macintosh เปน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในลักษณะ desktop publishing โดยเริ่มมีการใชงานเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร

ภาพที่ 1.7 เครื่องคอมพิวเตอร Macintosh 1984
ที่มา (www.ac.wwu.edu/~stephan/Book/chap5/5-appendix)
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ชวงที่ 6 ป ค.ศ. 1993 – 2000 เกิดเครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงบน desktop ในลักษณะมัลติมเี ดีย
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลใชสัญญาณดิจิทัล และบริษัท Apple ก็ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลแบบไรสาย การเชื่อมตอขอมูลไดใช portable ขนาดเล็กสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไร
สายได มีการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้นและเกิด Home Video Computer

Notebook

Palmtop

ภาพที่ 1.8 เทคโนโลยีที่นํามาใชในยุค 2000
ชวงที่ 7 ป ค.ศ. 2000 – อนาคต เริ่มนําระบบ Tele Conference มาใชงานทางดานธุรกิจ ใน
อนาคตคาดวา 20 % ของประชากรโลกจะทํางานที่บานและใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนหลัก
ในการดํ า เนิ น งาน ระบบการทํ า งานทุ ก อย า งเปน แบบออนไลน แ มแ ต ก ารเลื อ กผู นํา ประเทศก็
สามารถเลือกที่บานได

ภาพที่ 1.9 การประชุมทางไกล (Tele Conference)
ที่มา (www.martinahoffman.com/bibliography.htm)
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วิวัฒนาการดานการสื่อสารขอมูล และเผยแพรสารนิเทศสามารถสรุปไดดังนี้
ชวงที่ 1 ป ค.ศ.1562 – 1827 พัฒนาการดานการสื่อสารเริ่มตนที่ประเทศอิตาลีซึ่งเริ่มมีการทํา
หนังสือพิมพประจําเดือน ตอมาเกิดแม็กกาซีนฉบับแรกขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ยุคนี้มีเครื่องพิมพ
เครื่องแรกเกิดขึ้นที่อเมริกาเหนือ และเริ่มการพิมพภาพกราฟกโดยใชเครื่อง metal plate

ภาพที่ 1.10 เครื่องพิมพในยุคแรกป ค.ศ. 1562-1827
ที่มา (www.ted.photographer.org.uk/photohistory_inprint.htm)
ชวงที่ 2 ป ค.ศ. 1835 – 1866 เริ่มการสื่อสารระยะไกลโดยใชระบบดิจิทัลคือ ระบบโทรเลข
เปนการสื่อสารดวยขอความ มีระบบการพิมพความเร็วสูง และมี การพั ฒนาสายเคเบิลเพื่อการ
สื่อสารระยะไกลดวยระบบโทรเลข

ภาพที่ 1.11 เครื่องโทรเลขในยุคแรกป ค.ศ. 1835-1866
ที่มา (www.150.si.edu/150trav/ remember/r818.htm)
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ชวงที่ 3 ป ค.ศ. 1876 – 1895 เกิดระบบโทรศัพทซึ่งเปนการสื่อสารดวยเสียง มีการพัฒนา
ระบบคลื่นวิทยุ และป 1894 เอดิสันไดคิดคนภาพยนตร สวนป 1895 มารโคนีไดพัฒนาวิทยุ ในสวน
ของภาพยนตรก็พัฒนาขึ้นเปนภาพเคลื่อนไหวได

ภาพที่ 1.12 โทรศัพทในยุค 1880
ที่มา (www.jct.ac.il/special/ virtual/phone/phone3.html และ www.streetrodjewelryonline.com)
ชวงที่ 4 ป ค.ศ. 1912 – 1948 ภาพยนตรที่เปนภาพเคลื่อนไหวไดพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบธุรกิจ
กลายเปนโรงภาพยนตรขนาดใหญ เกิด Hollywood ในยุค 1928 เกิดโทรทัศนภาพยนตรที่มีเสียงพูด
เกิดธุรกิจดานความบันเทิงสื่อสารมวลชนในจอทีวี และในป 1946 โทรทัศนก็พัฒนาเปนโทรทัศนสี
ตอมาป 1947 เริ่มมีตัวตานทาน Transistor เพื่อพัฒนา Reel to reel tape recorder

ภาพที่ 1.โทรทัศนในยุค 1946
ที่มา (www.simplesystems.org)
ชวงที่ 5 ป ค.ศ. 1950 – 1984 ยุคนี้ไดพัฒนาเคเบิลทีวี และเกิดดาวเทียมประมาณป ค.ศ. 1957
ระบบโทรศัพทเปนระบบกดปุม เมื่อปค.ศ. 1970 ในสวนของภาพยนตรพัฒนาขึ้นเปนภาพยนตร 3
มิติ และ โทรทัศน 3 มิติ จนกระทั่งป 1982 มีการพัฒนาดานดาวเทียมเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
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โทรศัพทระบบกดปุม
โทรทัศน 3 มิติ

ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
ภาพที่ 1.14 เทคโนโลยีที่ใชในยุค 1950 - 1985
ที่มา (www.micromuseum.com และ www.planetbazaar.co.uk)
ชวงที่ 6 ป ค.ศ. 1985 – 1999 ยุคนี้โทรศัพทไดพัฒนาจากระบบกดปุมตัวเลขเปนโทรศัพท
เครื่อนที่ มีการพัฒนาซีดีเกมส มาตรฐาน HDTV ป 1996 เกิดเครือขาย TV สามารถดูโทรทัศนได
ทางอินเทอรเน็ต การเก็บวีดิทัศนเปลี่ยนจากเทปเปนวิดีโอซีดี ความบันเทิงตางๆ อาทิ ดูหนัง ฟง
เพลง ช็อปปง ทําไดโดยผานเครือขายสื่อสารตางๆ เชน โทรทัศน โทรศัพท คอมพิวเตอร เปนตน

ภาพที่ 1.15 เทคโนโลยีที่ใชในยุค 1985 - 1999
ที่มา (www.acm.ab.ca, www.stember.com, www.haimei.com, www.solware.co.uk/mobile_
phone_samsung_e700.shtml และ www.planetbazaar.co.uk)
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ช ว งที่ 7 ป ค.ศ. 2000 – อนาคต การบริ ก ารต า งๆ เป น แบบดิ จิทั ล โดยใช โ ทรศั พ ท การ
สื่อสารมวลชนผานโทรทัศนจะหมดไป การสื่อสารมวลชนผานโทรศัพทจะเขามาแทนที่ โดยการ
สื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสงแบบเต็มรูปแบบ

ภาพที่ 1.16 เทคโนโลยีดานดาวเทียมเพื่อบริการรูปแบบดิจิทัล
ที่มา (www.microsoft.com, www.hartrao.ac.za/ geodesy/vlbi.html และ www.planetbazaar.co.uk)
สรุปวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีสารนิเทศทั้งในดานการประมวลผล ซึ่งก็คือคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนามาเปนเวลานานและมีความกาวหนาอยาง
รวดเร็วตั้งแตยุคอนาลอกมาสูยุคดิจิทัลในปจจุบันจนผูใชตามไมทัน ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีทั้ง
สองแกนหลักนี้ก็จะรวมตัวกันจนแยกไมออกกลายเปนเทคโนโลยีสารนิเทศที่เปนทั้งคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร

องคประกอบของเทคโนโลยีสารนิเทศ
เทคโนโลยีสารนิเทศตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งใชในการประมวลผล อันเนื่องจากความซับซอนในการปฏิบัติงาน
และความตองการสารนิเทศที่หลากหลาย ทําใหมีการจัดการและการประมวลผลขอมูลดวยมือไม
สะดวก ล า ช า และอาจผิ ด พลาด ป จ จุ บั น เราจึ ง ต อ งจั ด เก็ บ และประมวลผลข อ มู ล ด ว ยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุนในการจัดการขอมูล เพื่อใหการทํางาน
ถูกตองและรวดเร็วขึ้น
ระบบคอมพิวเตอรจะตองประกอบดวยเทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรดังนี้
1.1 ฮารดแวร ประกอบดวย 5 สวนหลักคือ
1.1.1 หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอรเขาสู
หนวยความจําแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เชน คียบอรด
เมาส เครื่องอานพิกัด (Digitizer) แผนสัมผัส (Touch pad) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกา
แสง (Light Pen) เครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก (Magnetic Strip Reader) และเครื่องอานรหัสแทง
(Bar Code Reader) เปนตน

คียบอรด

เครื่องอานรหัสแทง

เมาส

แผนสัมผัส

จอภาพสัมผัส

ภาพที่ 1.17 ตัวอยางอุปกรณหนวยรับขอมูล
1.1.2 หนวยประมวลผล (Central Processing Unit) ทําหนาที่ในการประมวลผลตาม
คํ า สั่ ง ของโปรแกรมที่ เ ก็ บ อยู ใ นหน ว ยความจํ า หลั ก หน ว ยประมวลผลกลางจะประกอบด ว ย
วงจรไฟฟาที่เรียกวา ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) หนวยวัดความเร็วในการทํางานของ
หนวยประมวลผลกลางมีหนวยวัดเปน MHz แตในปจจุบันมีการพัฒนาถึงระดับ GHz คือ พันลาน
คําสั่งตอ 1 วินาที หนวยประมวลผลจะประกอบดวย 2 สวนหลักคือ หนวยควบคุม (Control Unit)
และหนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU)
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CPU

ไมโครโปรเซสเซอรชิป

ภาพที่ 1.18 ตัวอยางของไมโครโปรเซสเซอรชิป และ CPU
1.1.3 หนวยความจํา (Memory Unit) เปนสวนที่ทําหนาที่เก็บขอมูลหรือคําสั่งที่รับจาก
หนวยรับขอมูล เพื่อเตรียมสงใหหนวยประมวลผลกลางประมวลผลตามโปรแกรมคําสั่งและเก็บ
ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล เพื่อสงตอใหกับหนวยแสดงผล หรือเรียกใชขอมูลภายหลังได
หน ว ยความจํ า จะมี 2 ส ว นหลั ก คื อ หน ว ยความจํ า หลั ก (Main
Memory
Unit)
เป น หน ว ยความจํ า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล และโปรแกรมคํ า สั่ ง ที่ อ ยู ร ะหว า งการประมวลผลของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเชน ROM และ RAM และ หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory) มีหนาที่ใน
เก็บขอมูลและโปรแกรมคําสั่งอยางถาวร เพื่อการใชงานในอนาคต เชน ฟล็อปปดิสก ฮารดดิสก
RAM
ฮารดดิสก

ฟล็อปปดิสก
ภาพที่ 1.19 ตัวอยางอุปกรณหนวยความจํา
ที่มา (www.ac-guadeloupe.fr)

Removeable drive
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1.1.4 หนวยติดตอสื่อสาร (Communication Unit) เปนอุปกรณที่ใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
ใหสามารถสื่อสารถึงกันได เชน โมเด็ม และการดแลน เปนตน

โมเด็ม

การดแลน

ภาพที่ 1.20 ตัวอยางอุปกรณหนวยติดตอสือ่ สาร
1.1.5 หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่สงออกขอมูลที่ไดจากการประมวลผลแลว
เชนจอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องฉายภาพ (Projector) ลําโพง (Speaker) เปนตน
printer

จอภาพ

เครื่องฉายภาพ

ภาพที่ 1.21 ตัวอยางอุปกรณหนวยแสดงผล
ที่มา (www.unitedvisual.com)

ลําโพง
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1.2 ซอฟตแวร เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนมากในการควบคุมการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1.2.1 ซอฟตแวรระบบ มีหนาที่ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร และ
เปนตัวกลางระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร ซอฟตแวรระบบสามารถแบงเปน 3
ชนิดใหญ คือ
1) โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร ใช ค วบคุ ม การทํ า งานของคอมพิ ว เตอร แ ละ
อุปกรณพวงตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชน UNIX, DOS,
Microsoft Windows
2) โปรแกรมอรรถประโยชน ใช ช ว ยอํ า นวยความสะดวกแก ผู ใ ช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรในระหวางการประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยาง
โปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชน โปรแกรมเอดิเตอร (Editor) Norton’s Utility เปนตน
3) โปรแกรมแปลภาษา ใช ใ นการแปลความหมายของคํ า สั่ ง ที่ เ ป น
ภาษาคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจและทํางานตามที่ผูใชตองการ
1.2.2 ซอฟตแวรประยุกต เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทํางานเฉพาะดานตามความ
ตองการ ซึ่งซอฟตแวรประยุกตนี้สามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ
1) ซอฟตแวรประยุกตเพื่องานทั่วไป เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อใชงานทั่วไป
ไมเจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอยาง เชน Word Processing, Spreadsheet, Database Management
และ Presentation เปนตน
2) ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อใชในธุรกิจเฉพาะ
ตามแตวัตถุประสงคของการนําไปใชซึ่งเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร
2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารขอมูลเปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและ
ประมวลผล ตลอดจนการใชขอมูลในการตัดสินใจ ระบบสารนิเทศที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ในการสื่อสารขอมูลระหวางระบบคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และผูใชที่
อยูหางกันใหสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการขอมูล ปกติบุคคลที่ใหความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีสารนิเทศ โดยใหความสําคัญกับสวนประกอบสองประการแรกดังที่กลาวมาแลว แตผูที่
สนใจดานการจัดการขอมูล จะใหความสําคัญกับสวนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเปนศิลปะในการ
จัดรูปแบบและการใชงานเทคโนโลยีสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานสารนิเทศ
เทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศครอบคลุ ม ถึ ง หลายๆ เทคโนโลยี ห ลั ก เมื่ อ วิ เ คราะห เ ทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับงานสารนิเทศสามารถจําแนกตามลักษณะของการใชงานได 6 ประเภท ดังนี้
1. เทคโนโลยีที่ใชในการเก็บขอมูล เชน ดาวเทียมถายภาพทางอากาศ กลองถายภาพ กลองวีดิ
ทัศน เครื่องเอกซเรย เปนตน
2. เทคโนโลยีที่ใชในการบันทึกขอมูล จะเนนสื่อที่ใชบันทึก เชน เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก
จานแสงหรือจานเลเซอร บัตรเอทีเอ็ม เปนตน
3. เทคโนโลยีที่ใชในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารนิเทศ ไดแก คอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวร
ซอฟตแวร และฐานขอมูล
4. เทคโนโลยีที่ใชในการแสดงผลขอมูลหรือสารนิเทศ เชน เครื่องพิมพ จอภาพ พล็อตเตอร
เปนตน
5. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดทําสําเนาสารนิเทศ เชน เครื่องถายเอกสาร วัสดุยอสวน (เครื่อง
ถายไมโครฟลม)
6. เทคโนโลยีสําหรับถายทอดสื่อสารขอมูลและสารนิเทศ ไดแก ระบบโทรคมนาคมซึ่ง
รวมถึงเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชน (ไดแก วิทยุ และโทรทัศน)
จากลักษณะการใชงานของเทคโนโลยีดังกลาว จะพบวาเทคโนโลยีสารนิเทศมีบทบาทอยาง
กวางขวางในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา สิ่งแวดลอม ฯลฯ มีการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารนิเทศกับงานเกือบทุกชนิด เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติและผูบริโภค
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึน้ สามารถสรุปเทคโนโลยีสําคัญๆ ที่ไดรับการประยุกตในงานหลัก 6
ประเภทดังกลาว เปนตารางดังนี้
ตารางที่ 1.1 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช
งาน
เก็บขอมูล

งานประยุกต
พยากรณอากาศ
พยากรณโรค

ตัวอยางเทคโนโลยี
เรดาร, เครื่องตรวจอินฟาเรด
กลองอุลตราโซนิก, สแกนเนอร

บันทึกขอมูล

บันทึกเปนประวัติ
ระบบบัญชี
คํานวณวิทยาศาสตร

เทปแมเหล็ก วีดิทัศน จานเลเซอร
ซีดี ดีวีดี
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ตารางที่ 1.1 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช (ตอ)
งาน
ประมวลผลขอมูล

งานประยุกต
แผนที่ หองสมุด
ควบคุมจราจร
พยากรณโรค
ออกแบบวิศวกรรม
การคํานวณวิทยาศาสตร

ตัวอยางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อุปกรณกราฟก
ระบบมินิคอมพิวเตอร
ระบบผูเชี่ยวชาญ
ซอฟตแวรกราฟก

สื่อสาร

แผนที่
โรงงานอัตโนมัติ
ระบบสํานักงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบขอมูลการเงินระหวางประเทศ

array processor
ปญญาประดิษฐ หุนยนต
เครือขายขนาดเล็ก
โทรศัพทรวงผึ้ง
ดาวเทียม ระบบสื่อสาร

จัดทําสําเนา

พิมพเขียว
แผนที่
ระบบสํานักงาน

plotter
เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร

แสดงผล

ประมวลคํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ควบคุมจราจร

คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ
กราฟก
voice recognizer

ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารนิเทศ
เทคโนโลยีสารนิเทศจัดวาเปนเทคโนโลยียุทธศาสตรสําคัญแหงยุคปจจุบันและในอนาคต
เนื่องจากมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพในเกือบทุกๆ กิจกรรม โดย
กอใหเกิดการลดตนทุนหรือคาใชจาย ชวยเพิ่มคุณภาพงาน การสรางกระบวนการหรือกรรมวิธี
ใหมๆ แกผูใชไดรับสารนิเทศตามตองการ โดยเทคโนโลยีสารนิเทศมีประโยชนตอผูใชสรุปไดดังนี้
1) ชวยในการสื่อสารระหวางกันอยางรวดเร็ว
2) ใชในการจัดระบบขาวสาร
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3) สามารถเก็บสารนิเทศไวในรูปที่สามารถเรียกใชไดอยางสะดวก
4) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ
5) สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการเก็บ เรียกใชและประมวลผลสารนิเทศ
6) อํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารนิเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7) ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและภูมิศาสตร

สรุป
เทคโนโลยีสารนิเทศเปนเทคโนโลยีที่มีการดําเนินการเพือ่ ใหมีการจัดทําสารนิเทศไวใชงาน
มีการประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตางๆ
ไดแก
คอมพิวเตอร
อุปกรณโทรคมนาคม
เครื่องประมวลผลคําและเครื่องมือที่ประมวลผลไดโดยอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อรวบรวมจัดเก็บขอมูลจาก
แหลงขอมูล การผลิต สื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม และแสวงหาประโยชนจากสารนิเทศเพื่อให
ผูใชสามารถเขาถึงสารนิเทศและใชงานรวมกันไดอยางสะดวก ประโยชนของเทคโนโลยีสารนิเทศ
มีประโยชนมากมายไมวาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ อํานวยความสะดวกใน
การเขาถึงและลดปญหาดานเวลาและภูมิศาสตร
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คําถามทบทวน
1. จงบอกความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศตามความเขาใจของนักศึกษา
2. จงบอกองคประกอบของเทคโนโลยีสารนิเทศ
3. จงบอกวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอรโดยสรุป
4. จงบอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารโดยสรุป
5. จงบอกประวัติและพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารนิเทศมาโดยสรุป
6. จงระบุประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศตามลักษณะการใชงานที่นักศึกษากําลังศึกษาในสาขา
ของตน
7. จงระบุซอฟตแวรที่จําเปนในการทํางานของนักศึกษา
8. จงระบุฮารดแวรที่จําเปนในการทํางานของนักศึกษา
9. จงระบุความสําคัญของเทคโนโลยีสารนิเทศตอการศึกษาของนักศึกษา
10. จงอธิบายการนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาประยุกตใชงานในดานตางๆ
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