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อ.ชูศักด์ิ ยาทองไชย 

 

1. คะแนนเก็บระหวางเรียน 60 คะแนน 

 การมีสวนรวมในชั้นเรียน 10 คะแนน 
o การเขาเรียนสมํ่าเสมอ 

o การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

o ความตั้งใจเรียน 

o การแตงกาย 

 งานและแบบฝกหัด  10 คะแนน 

 สอบปฏิบัต ิ  10 คะแนน 

 สอบกลางภาค  30 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค  40 คะแนน 

 วัตถุประสงค 
1. อธบิายลักษณะของสงัคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได 
2. อธบิายความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได 
3. บอกความหมายของคอมพิวเตอรได 
4. อธบิายคุณสมบัติของคอมพิวเตอรได 
5. บอกลักษณะเดนของคอมพิวเตอรแตละยุคได 
6. จําแนกคอมพิวเตอรแตละประเภทได 
7. อธบิายเทคโนโลยีการสือ่สารขอมูลได 
8. อธบิายวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสือ่สารขอมูลได 

 

1. สถานการณใหมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 

4. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 

6. เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูล 

7. เปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการส่ือสาร 
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บุคคลมีการสื่อสารแบบมีสวนรวม และการสื่อสารสองทาง  มกีารโตตอบซึ่งกันและ

กันโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดชุมชนแบบใหมท่ีเรยีกวา ไซเบอรสเปช (Cyber 

Space) ซึ่งเปน ชุมชนท่ีเชื่อมโยง และติดตอสื่อสารกันผานระบบเครือขาย

สารสนเทศ 

สงัคมสารสนเทศ (Information Society) 
สงัคมความรู ้(Knowledge Society) 
ขอ้มูลขา่วสาร  ขอ้มูลขา่วสาร  สื่อ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในตอนนีเ้ปรียบเสมือนกับคลื่นท่ีติดตามกันมาที่เรียกวาคลื่น

ลูกที่สาม คือเนนเทคโนโลยรีะดบัสูง โดยนํามนุษยเขาสูยุคอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 

2. คอมพิวเตอรมขีนาดเล็กลง อุปกรณมือถือมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

3. มีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ทุกที่ทกุเวลา 

การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เพ่ือสรางความตองการใหมๆ  ขึ้น ซ่ึงประกอบดวย  

 ความตองการในการส่ือสารไปสูคนจํานวนมาก 

 ความเร็วในการสื่อสารขอมลู  

 ระบบการสื่อสารท่ีทันสมัย 

 มีการใชขอมูลขาวสารและกําหนดวิถีการรับ-สงขอมูล ขาวสารมากกวาหนาท่ีในการ

ผลิต และบริโภคทางอุตสาหกรรม 

 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนดานวิถกีารดาํเนินชีวิต ลกัษณะของสังคม 

คุณภาพชีวิต และรปูแบบการดําเนินธุรกจิในปจจุบนั 

1. สังคมยุคเกษตรกรรม  

 เรียบงาย ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ครอบครัวเปนแบบครอบครัวใหญ 

2. สังคมยุคอุตสาหกรรม 

 ชีวิตที่รีบเรง ใหความสําคัญกับชีวิตการทํางาน และเคร่ืองจกัร ทุกอยางจํากัดดวยเวลา ยดึถือ

ปจเจกชนมากกวา สวนรวม 

3. สังคมยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ต่ีนตัวที่จะปรบัตัวเพื่อรองรับสิ่งใหมๆ สังคมไดมีการติดตอสื่อสารถึงกัน สะดวกและรวดเรว็

ขึ้น มีการกระจายบริหารไปสูทองถ่ิน ชองวางของสังคมลดนอยลง สังคมเมืองและชนบทจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยสนับสนนุใหเกิดธุรกิจใหม ๆ 

 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบอิเล็กทรอนกิส (Electronic Data Interchange : 

EDI) 

 การใชพานิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

 การใชคอมพวิเตอรมาใชในแทบทุกกระบวนการของธุรกิจ เชน กระบวนการ

ออกแบบ การผลิต การตลาด การขาย การพยากรณ เปนตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) เปนชื่อเรียกเทคโนโลยีที่

บูรณาการ  ( Integrated Technology ) มาจาก 2 สาขาหลัก คือ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ( Telecommunication )  

 ขอมูล (Data)  หมายถงึ ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในโลกนี้ใชแทนดวยตัวเลขภาษา

หรือสัญลักษณที่ยังไมไดปรุงแตง  หรือประมวลผลใดๆ 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมลูขาวสาร  ความรูตาง ๆ ท่ีมีการบันทึก

อยางเปนระบบ ผานการประมวลผล  ตามหลกัวชิาการเพ่ือนํามาเผยแพรและใชงาน

ตาง ๆ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอร และการสื่อสารหรือเครือขายโทรคมนาคมท่ีเช่ือมตอกัน และนําไปใชใน

การสงและรับขอมูล และมัลตมิีเดียเก่ียวกับความรูหรือเหตกุารณท่ีเกิดขึ้น 

 

ขอมูล ประมวลผล สารสนเทศ 
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คอมพิวเตอร คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการคํานวณ หรือประมวลผล และใช

ในการจัดเก็บขอมูล 

 

1. ความเร็ว 

2. ความถูกตองแมนยําและความนาเช่ือถือ 

3. เก็บขอมลูจํานวนมาก 

4. ยายขอมูลจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่งไดอยางรวดเรว็โดยใชการติดตอสื่อสารผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

5. สามารถทํางานแทนคนในสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 

 

 เครื่องมือชนิดแรกท่ีถอืไดวาเปนตนกําเนิดของคอมพิวเตอรก็คือ ลูกคิด ซ่ึงสรางข้ึน

โดยชาวจีนโบราณ 

 

 

  

 

 

 คอมพิวเตอรขนาดใหญ ความรอนสงู  

 ใชวงจรอิเล็กทรอนิกส และหลอดสูญญากาศ 

 ใชบตัรเจาะรูเปนส่ือขอมลู 

 ความเร็วในการทํางานเปนวินาท ี

 เขียนโปรแกรม และใชภาษาเครื่องในการทํางาน 

 ใชในงานดานวิทยาศาสตรและวศิวกรรม  

 เครื่องคอมพิวเตอรในยุคนี ้เชน มารควัน (MARK I),อนิิแอค(ENIAC),ยูนแิวค(UNIVAC) 
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 ใชทรานซิสเตอรแทนหลอดสูญญากาศ เครื่องจึงมขีนาดเล็กและมรีาคาถูกลง    

 มีวงแหวนแมเหล็กและหนวยความจาํภายใน 

 ใชบัตรเจาะรูและเทปแมเหล็กเปนส่ือขอมูล 

 ความเร็วในการทํางานเปนมิลลิวินาที (Millisecond) 

 ใชภาษาสัญลักษณในการเขยีนโปรแกรม 

 เปนคอมพิวเตอรที่ใชไอซี (Integrated Circuit) สามารถทํางานเทากับทรานซิสเตอรหลาย

รอยตัว จึงทําใหมีขนาดเล็กลง 

 ใชบตัรเจาะรู เทปแมเหลก็ จานแมเหล็กเปนสื่อ 

 ความเร็วในการทํางานเปนไมโครวนิาท ี(Microsecond) 

 เกดิภาษาพีแอลวนั(PL/I) และภาษาโคบอล 

 เปนคอมพิวเตอรที่ใชวงจรขนาดใหญที่เรียกวา LSI  (Large Scale Integrated) 

 ใชเทปแมเหล็ก และจานแมเหล็ก สวนบัตรเจาะรูใชนอยลง 

 ความเร็วในการทํางานเปนนาโนวินาที (Nanosecond) 

 เริ่มมีภาษาใหม ๆ เชน ภาษาเบสิค ภาษาปาสคาล 

 

 คอมพิวเตอรในยคุน้ี ชวยในการจัดการ การตัดสินใจ 

  คอมพิวเตอรในยคุน้ีเรียกวา ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence :AI) 

  มีการใชคอมพิวเตอรทํางานทางดานกราฟฟกมากข้ึน 

 เครื่องคอมพวิเตอรมีขนาดเล็กลง เชน โนตบุค 
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 แบงตามลักษณะของขอมูล 

1. Analog Computer ใชหลักการวัดรับขอมูลในลักษณะตอเน่ืองจากแหลงกําเนิดขอมูล

โดยตรงแลวทําการแสดงผลทางหนาปด 

2. Digital Computer ใชหลักการวัด รับขอมูลในลักษณะเปนตัวเลข 

3. Hybrid Computer นําเอาขอดีของอนาลอกคอมพิวเตอร และดิจิตอลคอมพิวเตอรมา

รวมกัน เพ่ือใหสามารถทํางานไดทั้งสองดาน 

 

 แบงตามวัตถุประสงคการใชงาน 

1. คอมพิวเตอรแบบทั่วไป (General-Purposed Computer) ใชกับงานไดหลาย

ประเภท และสามารถทาํงานไดกับภาษาคอมพิวเตอรไดหลายภาษา 

2. คอมพิวเตอรแบบเฉพาะกิจ (Special-Purposed Computer) ใชไดกับงาน

เฉพาะอยางประเภทใดประเภทหน่ึงเทาน้ัน 

 แบงตามขนาดและราคาของเครื่อง 

1. Supercomputer เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด ราคาแพงที่สุด สามารถทํางานไดอยาง

รวดเร็ว ใชหลักการที่เรียกวา มัลติโปรเซสซิง (Multiprocessing) นิยมใชในงานดานกราฟฟก หรือ

การคํานวณทางวิทยาศาสตร 

2. Mainframe เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญรองลงมา และนิยมใชในองคกรขนาดใหญทั่วๆไป  มี

ประสทิธภิาพการทํางานรองจากซุปเปอรคอมพิวเตอร 

3. Minicomputer มินิคอมพิวเตอรจะใชหลักการทํางานเชนเดียวกับเมนเฟรม แตกตางกันคือ

ความเร็วในการทํางาน จะนิยมใชในธรุกิจขนาดกลาง สามารถเช่ือมโยงกับเทอรมินัลไดหลาย ๆ เครื่อง 

4. Microcomputer เปนคอมพิวเตอรขนาดเลก็ที่สามารถเคลื่อนยายไดงาย มี 2 ประเภท 

1. คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) หรือ PC  เปนแบบต้ังโตะ เหมาะกับการใชโปรแกรม

ขนาดเล็ก  ใชงานกับธุรกิจทั่วไป อาจอยูในรูปแบบโนตบุค 

2. เครื่องสถานีงาน หรือ เวิรคสเตชั่น (Workstation) มีราคาแพง และดีกวา PC สวนใหญนําไปใชดาน
วศิวกรรมและวิทยาศาสตร 

 

Supercomputer Mainframe Computer 

Minicomputer Microcomputer 
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1. มีขนาดเล็กลง 

2. มีความสามารถมากขึน้ 
3. ราคาถูกลง 

เปนเทคโนโลยีที่ประกอบดวยอุปกรณประเภทแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Devices) และระบบการติดตอสื่อสารระยะไกล ตัวอยางอุปกรณพ้ืนฐาน เชน โทรศัพท  

วิทยุ  ทีวี  และ สายเคเบิล  

1. หนวยสงขอมูล เปนหนวยที่ตองการแจง ใหสิ่งตาง ๆ ใหหนวยอ่ืนๆ รับทราบโดย

หนวยสงขอมูล อาจเปน คน วัตถุ หรืออื่นๆ  

2. ชองทางการสงขอมูล คือ กระบวนการ ชองทาง หรือสื่อใด ๆ ก็ไดที่จะทําใหขอมูล

สงไปถึงหนวยรบัขอมูลไดอยางไมผิดพลาด 

3. หนวยรับขอมูล เปนหนวยซ่ึงรับขอมูลจากหนวยสงขอมูล ที่ถูกสงมาผานชองทางการ

สงขอมูล 

หนวยสงขอมูล หนวยรับขอมลู 
ชองทางการสงขอมลู 

1. ผูสงขาวสาร  หรือแหลงกําเนิดขาวสาร อาจเปนคน หรือ อุปกรณตาง ๆ  

2. การเขารหัส  เปนการชวยใหผูสงขาวสาร และผูรับขาวสารเขาใจกันได และขอมูลเปนความลับ 

3. ชองสัญญาณ  ในท่ีนี้หมายถึงสื่อกลาง หรอืตัวกลางที่ขาวสารสามารถท่ีจะเดนิทางไปได เชน 

 อากาศ สายโทรศพัท สายใยแกวนําแสง ฯลฯ 

4. การถอดรหสั เปนการเปล่ียนขอมลูใหพรอมท่ีจะสงใหผูรับเขาใจได 

5. ผูรับขาวสาร ปลายทางของขาวสาร ซึ่งจะรับรูขอมลูหรือสิ่งท่ีผูสงขาวสารตองการใหรับรู 

ผูสงขาวสาร การเขารหัส ชองสัญญาณ การถอดรหัส ผูรับขาวสาร 



8 

1. เพ่ือรับขอมูลและสารสนเทศจากแหลงกําเนิดขอมูล 

2. เพ่ือสงและกระจายขอมลูไดอยางรวดเร็ว 

3. เพ่ือลดเวลาการทํางาน 

4. เพ่ือการประหยัดคาใชจายในการสงขาวสาร 

5. เพ่ือชวยขยายการดําเนินการองคการใหดียิ่งขึ้น 

6. เพ่ือชวยปรับปรุงการบริหารขององคการใหสะดวกยิ่งข้ึน 

การพัฒนาการท่ีสําคัญ ๆ  มี 3 ประการ 

1. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channels) จากการใชวิธีพ้ืนฐานในการสงขอมูล
ผานสายสงโดยตรง หรือไมใชสาย (Wireless) ก็คอย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดขีึน้ เชน 
เปลี่ยนจากสายทองแดงมาใชสายแบบโคแอคเชยีน หรอืสายไฟเบอรออฟติก เปนตน 

2. ระบบเครอืขายการสื่อสาร (Communication Networks) ซ่ึงเปนเรื่องของการติดตอส่ือสาร
ดวยโทรศัพท คอมพิวเตอร หรืออุปกรณตาง ๆ  ซ่ึงแบงไดเปน 3 แบบ คือ WAN,  MAN และ 
LAN 

3. อปุกรณรับ สงขอมูลและบนัทึก เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทไรสาย หรือแบบพกพาท่ีมี
ขนาดเล็ก เครื่องแฟกซ เปนเครื่องท่ีสามารถสแกนภาพ แลวสงเปนสัญญาณอเิล็กทรอนิกส
ผานสายส่ือสารไปยังแฟกซเครือ่งรบัซึง่ทําหนาท่ีแปลงสัญญาณเปนภาพออกสูกระดาษ ซึ่ง
การสงแฟกซ เราสามารถรับ-สงรวมกบัเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรกไ็ด  คอมแพคดิสกเปนวดิีโอ
ดิสกท่ีสามารถบันทึกภาพขนาดเล็กและเสียงสเตอรโิอ ที่มคีุณภาพสูงไดถึง 72 นาที  ทีวีแบบ
โตตอบได โทรศัพทแบบมีภาพ  เปนตน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- 3,000 ปกอนคริสต ศักราช  มีการประดิษฐ  ลูกคิด        

(Abacus) ใชในการคํานวณทาง คณิตศาสตร  ในแถบ

ทวีปเอเชีย (Orient)  

  

  

- 35,000 ปกอนคริสตศักราช  เร่ิมมีการใชภาษา 

- 4,000 ปกอนคริสตศักราช มีหลักฐานการบันทึกภาษา สุ

มาเรียน (Sumarian) บนตารางแผนดินเหนียว 

- 3,000 ปกอนคริสต ศักราช   มีภาษาสัญลักษณแบบ

อียิปต เกิดขึ้น 

- 200 ปกอนคริสต ศักราช  นักศิลปะชาวจีน พัฒนา

เครื่องสาย (Mechanical Orchestra) 

- 1,800 ปกอนคริสตศักราช มีตัวอักษรแบบ 

โฟนิเชียน (Phoenician Alphabet) 

- 600 ปกอนคริสตศักราช มีการพิมพหนังสือ ในจนี 

- ค.ศ. 1642  ประดษิฐเครื่องคํานวณการบวก และลบเลข 

เครื่องแรก เรียกวา Pascaline โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ  เบลส 

ปาสคาล (Blaise Pascal) (ค.ศ. 1623 – 1662) ในขณะท่ี

มีอายุได 19 ป เพ่ือนํามาใชคํานวณภาษีใหกับรัฐบาล

ฝรั่งเศส ในขณะน้ัน 30 ปตอมามีนักคณิตศาสตรชาว

เยอรมันชื่อ บารอน ก็อดฟริด วิลเฮม วอน ไลนิซ  (Baron 

Gottfried Wilhem von Leibniz) สามารถสรางเครื่อง 

บวก ลบ คูณ และหารได เปนตนแบบการสรางเครื่องคิด

เลขชนิดพกพาท่ีใชอยูในเวลาตอมา 

- ค.ศ. 1453  มีการพิมพหนังสือเลมแรกในยุโรป 

- ค.ศ. 1562  มีการออกหนังสือพิมพรายเดือนครั้งแรก ใน

อิตาล ี

- ค.ศ. 1594  มกีารออกวารสาร (Magazine) ครั้งแรก ใน 

เยอรมัน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1801 ประดิษฐเครื่องทอผาที่สามารถใชคําสั่งในการ

ควบคุมเครื่องไดดวยบัตรเจาะรู (Punched Card) โดย

ชาวฝรั่งเศสชื่อ โจเซฟ มาเรีย แจ็คการด (Joseph-Marie 

Jacquard) ตอมาไดพัฒนาเปนอุปกรณสําหรับปอนขอมูล 

และคําสั่งใหกับคอมพิวเตอร 

- ค.ศ. 1827  มีการพิมพภาพบนแผนโลหะ 

- ค.ศ. 1832 ประดิษฐเครื่องคํานวณผลตาง (Difference 

Engine) โดยชาล แบบเบจ (Charles Babbage) (ค.ศ. 

1793–1871) เพ่ือใชคํานวณการเดินเรือ สวนสําคัญของ

เครื่องน้ี  คือสวนการแสดงผล ซึ่งใชวิธีเจาะลงไปบนแผน

ทองแดง ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่

เรียกวา ออปติคอลดิสก (Optical Disks) ท่ีนํามาใชกับ

คอมพิวเตอรในระยะตอมา 

- ค.ศ. 1835  มีการสงโทรเลข ดวยรหัสมอส    

 (Morse’s Telegraph) 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
ชาล แบบเบจ ไดออกแบบโครงสรางของเครื่องจักรสําหรับ

การวิเคราะห (Analytical Engine)  เปนผลสําเร็จ โดยมี

สวนประกอบหลัก  4  สวนไดแก   สวนรับขอมูลเขา โดยใชเครื่องอานบัตรเจาะร ู สวนประมวลผล (Computation unit)  สวนหนวยความจํา   สวนแสดงผล ผานบัตรเจาะรู 

แนวคิดน้ีของเขาก็ไดนํามาสรางเคร่ืองดิจิทัลคอมพิวเตอรท่ี

นํามาใชงานในปจจุบัน ตอมา ชาล แบบเบจ จึงไดรับการ

ยกยองวาเปนบิดาแหงคอมพิวเตอร 

- ค.ศ. 1835  มีการสงโทรเลข ดวยรหัสมอส    

 (Morse’s Telegraph) 

- ค.ศ. 1843  ชาล แบบเบจ ไดจางหญิงสาวชื่อ เอดา ออ

กุสตา ลอเรนจ (Ada Augusta Lowlance)  (ค.ศ. 1816 

– 1852) ใหเขียนโปรแกรมที่ใชกับเครื่องน้ี ตอมา เอดา ออ

กุสตา ลอเรนจ จึงไดรับการยกยองวาเปน โปรแกรมเมอร

คนแรกของโลก และไดต้ังช่ือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ี

วา ภาษาเอดา 

- ค.ศ. 1846  มีการพิมพที่สามารถใชความเร็วสูง 

- ค.ศ.1866  มกีารวางสายเคเบิลขามมหาสมุทร 

แอตแลนติก 

- ค.ศ. 1876  มีการประดิษฐเคร่ืองโทรศัพท 

- ค.ศ. 1888  สามารถสงคลื่นวทิยุได 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1890 ประดิษฐเครื่อง Hollerith’s Tabulating 

Machine  เปนเครื่องอานและเรียงบัตรเจาะรูท่ีใชคํานวณ

คาทางสถิติโดยใชพลังงานไฟฟาประดิษฐโดย นักสถิติช่ือ 

เฮอรแมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ป ค.ศ. 1896 

ไดกอต้ังบริษัท Tabulating Machine Company  ป 

ค.ศ. 1911 เขาไดรวมทุนกับอีกหลายบริษัทจัดต้ังเปนบริษัท 

Computing Tabulating Recording Company และใน

ปค.ศ. 1924  ผูจัดการบริษัทคือ Thomas J. Watson ได

เปลี่ยนช่ือบริษัทเปน International Business Machine 

Corporation  หรือ IBM  ในเวลาตอมา 

- ค.ศ. 1894  เอดิสันสรางเครื่องฉายภาพยนตร 
- ค.ศ. 1895  มาโคนีไดพัฒนาวิทยุ และสรางกลองถายภาพ

เคลื่อนไหว 

- ค.ศ. 1912  ภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพยนต ไดกลายเปน

ธุรกิจขนาดใหญ 

- ค.ศ. 1915 บริษัท AT&T วางสายโทรคมนาคม ถึง ซานฟ

รานซิสโก  

- ค.ศ. 1920 - 1950 เขาสูยุคของ EAM (The 

Electromechanical Accounting Machine) มีการ

พัฒนาบัตรเจาะรู (Punch-card)  และชุดเครื่องอาน

บัตรเจาะรูท่ีมีประสทิธิภาพข้ึนซ่ึงประกอบดวย เคร่ืองเจาะ

บัตร ตรวจบัตร จัดทําบัตรใหม รวบรวมบัตร แปล

ความหมาย  จัดเรียง  สอบทาน และทํารายการบัญช ี

- ค.ศ. 1928  มีการสาธิตการแสดงภาพและเสียงทาง ทีวี

ครั้งแรก 

- ค.ศ. 1939  มีการถายทอดสัญญาณทีวี ในเชิงธุรกิจ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1942 กําเนิดเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อ The ABC ท่ีใช

หลอดสุญญากาศ (Vacuum tubes) ออกแบบและสราง

โดย ดร.จอนท วี. อาทานาซอฟ (Dr. John V. Atanasoff) 

(ค.ศ.1904 –1995)  เปนศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย

ไอโอวา รวมกับนักศึกษาชื่อ คลิฟฟอรด อี. เบอรี่ (Clifford  

E. Berry) เครื่องท่ีสรางขึ้นยังไมสามารถใชงานไดแตถือวา

อาทานาซอฟเปนผูวางราก ฐานของการพัฒนาเคร่ือง

คอมพิวเตอรสมัยใหม 

- ค.ศ. 1944 มีการประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรชื่อ Mark I  

ประดิษฐโดยศาสตรตราจารย ฮาวารด ไอเคน (Howard 

Aiken) แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด (Harvard University)  

ซ่ึงถือไดวา Mark I  เปนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของ

โลก มีขนาดกวาง 51 ฟุต  สูง 8 ฟุต 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1946  ประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชหลอด

สุญญากาศ ชื่อ ENIAC (Electronic Numeric 

Integrator and Control)  โดย  ดร.จอหน มอชชี              

(Dr.John Mauchly) และ เจ เพรสเปอร เอคเคิท          

(J. Presper Eckert, Jr.) แหงมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 

ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกของสหรัฐอเมรกิา  

เครื่องน้ีตองใชพ้ืนที่วางมีขนาด 15,000 ตารางฟุต นํ้าหนัก 

30 ตัน 

- ค.ศ. 1946  มีการสาธติการแสดงภาพและเสียงทาง ทีวีสี 

- ค.ศ. 1946  มีการประดิษฐหลอดทรานซิสเตอร 

- ค.ศ. 1950 มีการแนะนําการใช วิทยุทรานซิสเตอร ที่

สามารถติดตอกันไดโดยตรงโดยไมตองผานโอเปอเรเตอร 

- ค.ศ. 1952  มีการประดิษฐเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชหลอด

สุญญากาศ   ชื่อ UNIVAC  (The UNIVersal Automatic 

Computer) โดย ดร.จอหน มอชช ีและ เจ เพรสเปอร เอค

เคิท ภายใตการดําเนินงานของ บรษัิท เรมิงตัน-เรน คอเปอ

เรชั่น (Remington-Rand Corporation)  ถือวาเปน

เครื่องท่ีนํามาใชในเชิงธุรกิจเปนเคร่ืองแรก 

- ค.ศ. 1957 ทดลองสงสัญญาณดาวเทียมครั้งแรก โดย 

รัสเซีย 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1964  ประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอร ตระกูล IBM 

360 โดย บริษัท IBM 

- ค.ศ. 1961 มีการใชโทรศัพทแบบกดปุม 

- ค.ศ. 1970 ประดิษฐไมโครโพรเซสเซอร  ชิป   และ 

แผนดิสกสําหรบับันทึกขอมูล 

- ค.ศ. 1968ใชเครื่องบันทึกวิดีโอและมวนวิดีโอ 

- ค.ศ. 1971 มีการประดิษฐ เครื่ องคิดเลขแบบพกพา    

เปนครั้งแรก 

- ค.ศ. 1975  มีการประดิษฐเครื่อง ทีวี จอแบน (Flat 

Screen TV ) 

- ค.ศ. 1977  มีการประดิษฐเครื่อง APPLE II เปนเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือไมโครคอมพิวเตอร ท่ีประกอบ

แบบสําเร็จออกจําหนาย 

- ค.ศ. 1976 บรษัิทอาตาริ (Artari) ผลิตเกม คอมพิวเตอร

ท่ีใชกับจอทีวีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

- ค.ศ. 1977  มีการประดิษฐเคเบิลทีวี แบบสามารถโตตอบ

ไดคร้ังแรก 

- ค.ศ. 1981 บริษัท IBM แนะนําเครื่องคอมพิวเตอร   สวน

บุคคล   

- ค.ศ. 1979  สาธิตการถายทอดทีวีแบบ 3 มิต ิ  

มีการประดษิฐคอมเพคดิสก  

สมาคมยุโรปใชการประชุมผานดาวเทยีม 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1982  มีการประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรชนิดห้ิว  

ติดตัวไปได 

- ค.ศ. 1985  มโีทรศัพทระบบเซลลูลารและเกมสนินเทนโด 

(Nintendo ) 

- ค.ศ. 1984  Apple Macintosh ผลิตเครื่องพิมพเลเซอร

และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ 

- ค.ศ . 1990  มีการรับคืนภาษีผ านระบบเครือข าย

คอมพิวเตอร IRS 

- ค.ศ. 1993 ประดิษฐ เครื่องคอมพิวเตอรมัลติมี เ ดีย     

สวนบุคคลแบบต้ังโตะ 

- ค.ศ. 1991  มีการประดิษฐเกมบรรจุในซีดีรอม ของ 

Sega 

- ค.ศ. 1994  Apple และ IBM รวมกันประดิษฐ เครื่อง

คอ ม พิ ว เ ตอ ร ส ว น บุคคล  ท่ี ส า ม า ร ถ ปร ะ ม วล ผล 

ภาพเคลื่อนไหวได และเทคนิคการสงขอมูลแบบไรสาย ไป

ยังเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กได 

- ค.ศ. 1994   องคกร FCC เลือกการสงขอมูลแบบ HDTV 

เปนมาตรฐาน 

- ค.ศ. 1995  มีการประดิษฐ การสงขอมูลภาพ รวมกับการ

ใชโทรศัพท ( Full motion video Telephone ),  ทีวี

แบบสามารถโตตอบได สามารถเลนเกมสได และเชื่อม

ตอไปดูรายการตาง ๆ หรือการบริการ Shopping ตาง ๆ 

- ค.ศ. 1996   มีการเปลี่ยนการบันทึกขอมูลแบบวดิีโอ จาก

บันทึกบนเทป เปนลงบนแผนซีดี 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
- ค.ศ. 1996  มีการประดิษฐเคร่ืองโฮมวิดีโอคอมพิวเตอร - ค.ศ. 2000  มีการใชโทรศัพทแบบดิจิทัลอยางทั่วถึง และ

สามารถสงขอมูลแบบ HDTV ใหบริการอยางเพียงพอ 

- ค.ศ. 2000  การติดตอสื่อสาร ทางธุรกิจ จะมีใชการ

ประชุมทางไกล เปนสวนใหญ 

- ค.ศ. 2009 คาดวาสิ้นสุดการแพรสัญญาณ ทีวีแบบเกา 

และ จะมีสวนของการแปลภาษา อยูในเครื่องโทรศัพทดวย 

- ค.ศ. 2009  ในสหรัฐคาดวาจะมีคนครึ่งหน่ึงของผู ท่ี

ทํา งานจะ น่ังทํ างานที่บ านโดยผ านระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- ค.ศ. 2015 คาดวาญ่ีปุนเปนชาติแรกท่ีมีการวางสาย

เคเบิลเปนไฟเบอรออปติค ใชงานอยางเต็มรูปแบบ 

- ค.ศ. 2012  ในสหรัฐคาดวา จะมีการเลือกต้ัง

ประธานาธบิดีโดยผานระบบออนไลน จากบานของผูมีสิทธิ์

เลือกต้ัง 

- ค.ศ. 2030  คาดวาสหรัฐอเมริกามีการวางสายเคเบิลเปน

ไฟเบอรออปติค ใชงานอยางเต็มรูปแบบ 

 สงัคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสังคมท่ีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วมีผลใหการดําเนนิ
ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมาจาก 2 สาขาหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสาร
โทรคมนาคม  

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะนํามาชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมลูซ่ีงจะมพัีฒนาการ
มาตั้งแตยุคโบราณและพฒันาตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบนัคือยุคท่ีหา 

 พัฒนาการของคอมพิวเตอรจะเห็นไดจากมีขนาดเล็กลง มีความสามารถมากขึน้ และมีราคา
ถกูลง  

 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจะชวยในการสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปยัง
ผูใชคนอื่นท่ีอยูหางไกลไดอยางสะดวกและรวดเรว็  

 ท้ังเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกบัมนุษย  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีท้ังผลดีและ
ผลเสียขึ้นอยูกับผูใชจะนําไปจดัการ 
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1. ขอมูล (Data) แตกตางจากสารสนเทศ ( Information) อยางไร จงอธิบาย 

2. จงอธิบายความหมายของคําศัพทตอไปนี ้ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• LAN 

• ชองสัญญาณ 

• Cyberspace 

• Mainframe 

• Microcomputer   

3. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เกี่ยวของกับเทคโนโลยทีางดานใดบาง 

4. จงยกตวัอยางของระบบการสือ่สารในชีวิตประจําวันพรอมทั้งอธิบายองคประกอบของระบบท่ี
ยกตัวอยางมาพอสงัเขป 

5. จงอธิบายวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอตวัเราและการดาํเนนิชีวิตของเราในดานใดบาง
อยางไร 

6. คุณคิดวาแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจะเปนไปในทิศทางใด 

7. จงบอกผลด-ีผลเสียของสงัคมยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


