
บทที่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  



Agenda 

 ท าความรู้จกักับคอมพวิเตอร์ 

 คุณลักษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  

 ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 คอมพวิเตอร์ยุคใหม่ 



รูจ้กักบัคอมพิวเตอร ์

 คอมพิวเตอร ์คือ เคร่ืองค ำนวณในรปูของอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ ท่ี

สำมำรถรบัขอ้มลูและค ำสัง่ ผ่ำนอุปกรณ์รบัขอ้มลู แลว้น ำขอ้มูลและ

ค ำสัง่น้ันไปประมวลผลดว้ยหน่วยประมวลผลเพื่อใหไ้ดผ้ลลัพธ์ท่ี

ตอ้งกำรและแสดงผลผ่ำนอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสำมำรถบนัทึก

รำยกำรต่ำงๆไวเ้พื่อใชง้ำนไดด้ว้ยอุปกรณบ์นัทึกขอ้มลูส ำรอง  
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1. คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร ์

4’s Special ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 
 ความจ า (Storage) 
 ความเร็ว (Speed) 
 การปฏิบตังิานอตัโนมตั ิ(Self Acting) 
 ความน่าเช่ือถือ (Sure) 
 



1. คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความจ  า (Storage)  
  เป็นควำมสำมำรถในกำรเก็บขอ้มูลจ ำนวนมำก และเป็น

ระยะเวลำนำน ซ่ึงถือได้ว่ำเป็น "หัวใจ" ของกำรท ำงำนแบบ

อตัโนมติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

  แบ่งได ้2 ระบบคือ  

หน่วยควำมจ ำหลกั (Primary Storage)  

หน่วยควำมจ ำรอง (Secondary Storage)  



1. คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความเร็ว (Speed)  
  เป็นควำมสำมำรถในกำรประมวลผลขอ้มูลภำยในเวลำท่ีสั้น

ท่ีสุด โดยควำมเร็วของกำรประมวลผล พิจำรณำจำกควำมสำมำรถใน

กำรประมวลผลซ ้ ำๆ  ในช่ วง เวลำห น่ึงๆ  เ รียกว่ ำ  "ควำม ถ่ี 

(Frequency)" โดยนับควำมถ่ีเป็น "จ ำนวนค ำสัง่" หรือ "จ ำนวน

ครั้ง" หรือ "จ ำนวนรอบ" ในหน่ึงนำที และเรียกหน่วยน้ีว่ำ Hz 

(Hertz = Cycle/Second)  

  



1. คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 การปฏิบตัิงานอตัโนมตัิ (Self Acting) 
  เป็นควำมสำมำรถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในกำรประมวลผล

ขอ้มูลตำมล ำดับค ำสัง่ ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และต่อเน่ือง โดยอัตโนมัติ 

ตำมค ำสัง่และขั้นตอนท่ีนักคอมพิวเตอร ์(มนุษย)์ ไดก้ ำหนดไว ้

  



1. คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความน่าเช่ือถือ (Sure) 
  เป็นควำมสำมำรถในกำรประมวลผลท่ีส่งผลใหเ้กิดผลลัพธ์ท่ี

ถูกต้อง โดยนับได้ว่ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุดในกำรท ำงำนของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยควำมสำมำรถน้ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมค ำสัง่ และ

ขอ้มลู ท่ีนักคอมพิวเตอรไ์ดก้ ำหนดใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์  



2. องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์ 

 องคป์ระกอบส ำคญั  

5 ส่วนดว้ยกนั คือ  





2.1 ฮารด์แวร ์(Hardware)  
 เป็นลักษณะทำงกำยภำยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมำยถึงตัวเคร่ือง

คอมพิวเตอร ์และอุปกรณร์อบขำ้งท่ีเกี่ยวขอ้ง   

 มีส่วนประกอบท่ีส ำคญัคือ  
 หน่วยรบัขอ้มูล (Input Unit),  

 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

 หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit) 

 หน่วยแสดงผลลพัธ ์(Output Unit)  

 หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (Secondary Storage Unit)  

2. องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  



ส่วนประกอบที่ส  าคญัของฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์



 

 

 

 

 



INPUT UNIT OUTPUT UNIT 

MEMORY 

SECONDARY STORAGE 

CENTRAL PROCESSING UNIT 

ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของฮำรด์แวรค์อมพิวเตอร ์



1. หน่วยรบัขอ้มลู 

 ท ำหน้ำ ท่ีรับข้อมูลและโปรแกรมเข้ำสู่ เค ร่ืองคอมพิวเตอร ์

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่ำง ๆท่ีน ำขอ้มูลจำกภำยนอกเขำ้สู่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  จึ ง เ รียกว่ำ  " อุปกรณ์น ำ เข ้ำข ้อมูล "  ( Input 

Device) 
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กำรน ำขอ้มลูเขำ้สู่คอมพิวเตอร ์

 กำรน ำขอ้มลูเขำ้สู่คอมพิวเตอรแ์บ่งไดเ้ป็น 2 วธีิดว้ยกนัคือ 

 1. ผ่ำนอุปกรณน์ ำเขำ้ (input device) เ ป็ น วิ ธี ท่ี ง่ ำ ย แ ล ะ

สะดวกท่ีสุด เป็นกำรน ำขอ้มลูเขำ้ไปยงัคอมพิวเตอรโ์ดยตรง ผ่ ำ น

อุปกรณ์น ำเขำ้ขอ้มูลหลำยชนิด ขึ้ นอยู่กับรูปแบบของขอ้มูล เช่น 

คียบ์อร์ด (keyboard) สแกนเนอร์ (scanner) ไมโครโฟน 

(microphone) 

 2. ผ่ำนส่ือเก็บบนัทึกขอ้มลูส ำรอง (secondary storage) 

 



กำรน ำขอ้มลูเขำ้สู่คอมพิวเตอร ์

 2. ผ่ำนส่ือเก็บบนัทึกขอ้มลูส ำรอง (secondary storage) 

 เป็นกำรดึงเอำขอ้มลูท่ีไดบ้นัทึกหรือเก็บขอ้มลูไวก้่อนแลว้โดยใช ้ส่ือ

เก็บบันทึกขอ้มูลส ำรอง เช่น ฮำร์ดดิสก์ ดิสเก็ตต์ หรือซีดี เคร่ือง

คอมพิวเตอรจ์ะอ่ำนขอ้มลูเหล่ำน้ีโดยอำศยัเคร่ืองอ่ำนส่ือโดยเฉพำะ 

เชน่ ฟล็อปป้ีไดรว ์ซีดีรอมไดรว ์

 



2.หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit) 

 ส่วนประกอบท่ีส ำคญัภำยในของซีพีย ูแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1.หน่วยควบคุม (Control Unit) 

 2.หน่วยค ำนวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic     

and Logic Unit) 

 3. รีจิสเตอร ์(Register) 

 



1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 

 ท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรท ำงำนของทุกๆหน่วยในซีพียรูวมถึงอุปกรณ์

ต่อพ่วง 

 เร่ิมตั้งแต่กำรแปลค ำสัง่ท่ีป้อนเขำ้ไป โดยกำรไปดึงค ำสัง่และขอ้มลู

จำกหน่วยควำมจ ำมำแลว้แปลควำมหมำยของค ำสัง่ 

 จำกน้ันส่งควำมหมำยท่ีไดไ้ปใหห้น่วยค ำนวณและตรรกะเพ่ือ

ค ำนวณและตดัสินใจวำ่จะใหเ้ก็บขอ้มลูไวท่ี้ใด 



2. หน่วยค ำนวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) 

 ท ำหนำ้ท่ีในกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร ์(arithmetic) เช่น กำร

คณู ลบ บวก หำร 

 เปรียบเทียบขอ้มลูทำงตรรกศำสตร ์(logical) วำ่เป็นจริงหรือเท็จ 

 อำศยัตวัปฏิบติักำรเปรียบเทียบพ้ืนฐำน 3 ค่ำ คือ มำกกวำ่ นอ้ย

กวำ่และ เท่ำกบั 

 



3. รีจิสเตอร ์(Register) 

 พ้ืนท่ีส ำหรบัเก็บพกัขอ้มลูชุดค ำสัง่ ผลลพัธ ์และขอ้มลูท่ีเกิดข้ึน

ขณะท่ีซีพียปูระมวลผลเพียงชัว่ครำวไมถื่อวำ่เป็นหน่วยควำมจ ำ 

 รบัส่งขอ้มลูดว้ยควำมเร็วสงู และท ำงำนภำยใตก้ำรควบคุมของ

หน่วยควบคุมเชน่เดียวกบัหน่วยอ่ืนๆ 

 ประเภทของ Register  

 Instruction Register เก็บค ำสัง่ในโปรแกรม 

Address Register เก็บ Address ของค ำสัง่หรือขอ้มลู 

Storage Register เก็บขอ้มลูท่ีไดจ้ำกหน่วยควำมจ ำ หรือผลลพัธ์

จำกกำรประมวลผลท่ีจะถกูส่งไปเก็บยงัหน่วยควำมจ ำ 



3. หน่วยควำมจ ำ (Memory Unit) 

 หน้ำท่ีของหน่วยควำมจ ำ 

จดัเก็บขอ้มลูก่อนกำรประมวลผล 

จดัเก็บขอ้มลูระหวำ่งกำรประมวลผล 

จดัเก็บขอ้มลูหลงัจำกกำรประมวลผล 

 แบ่งได ้2 ประเภท คือ หน่วยควำมจ ำหลกั และหน่วยควำมจ ำ

ส ำรอง 

 



1. หน่วยควำมจ ำหลกั (Primary Storage) 

 เป็นหน่วยควำมจ ำท่ีจ ำเป็นตอ้งมีในคอมพิวเตอร ์ต่ำงจำกรีจิสเตอร์

ตรงท่ีรีจิสเตอร์เป็นกำรเก็บมูลและค ำสัง่เพ่ือท่ีจะเรียกใชไ้ดใ้น

อนำคตอนัใกล ้(ไม่เหมือนกบัรีจิสเตอรท่ี์เป็นเพียงแหล่งพกัขอ้มูล

ซ่ึงเกิดขึ้ นขณะท่ีซีพียปูระมวลผลเท่ำน้ัน)ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกไดต้ำม

ควำมคงทนในกำรเก็บขอ้มลู ไดด้งัน้ี คือ 

หน่วยควำมจ ำแบบลบเลือนได ้ 

หน่วยควำมจ ำแบบไม่ลบเลือน (Firmware) 

 



1. หน่วยควำมจ ำหลกั (Primary Storage) 

 หน่วยควำมจ ำแบบลบเลือนได ้ 

 หน่วยควำมจ ำประเภทน้ี ขอ้มลูทีจดัเก็บอยูใ่นหน่วยควำมจ ำน้ี

สำมำรถลบเลือนได ้หรือสญูหำยไดเ้ม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้ำในระบบ 

ไดแ้ก ่RAM 



1. หน่วยควำมจ ำหลกั (Primary Storage) 

 หน่วยควำมจ ำแบบไม่ลบเลือน (Firmware) 

 เป็นหน่วยควำมจ ำท่ีอ่ำนไดอ้ยำ่งเดียว ไม่สำมำรถเขียนหรือบนัทึก

เพ่ิมเติมไดใ้ชเ้ก็บค ำสัง่ท่ีใชบ้่อยและเป็นค ำสัง่เฉพำะ ขอ้มูลจะอยู่

กบัเคร่ืองอย่ำงถำวร ถึงแมไ้ฟจะดับหรือปิดเคร่ืองไปก็ไม่สำมำรถ

ท ำใหข้อ้มูลหรือค ำสัง่ในกำรท ำงำนต่ำงๆหำยไปได ้นิยมเรียกอีก

อย่ำงหน่ึงว่ำ nonvolatile memory มีหลำยชนิดเช่น 

PROM, EPROM, EEPROM เป็นตน้ 

 

 





2. หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Secondary Storage) 

 ใชส้ ำหรับเก็บและบันทึกขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกขอ้มูลน้ันใชใ้น

ภำยหลงัได ้(เก็บไวใ้ชไ้ดใ้นอนำคต) มีหลำยชนิดมำก เช่น ฮำรด์ดิสก ์  ฟล็

อปป้ีดิสก ์ Flash Drive CD etc. เป็นหน่วยควำมจ ำประเภทท่ีอยู่

ภำยนอกตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์กำรใชง้ำนจะตอ้งมีเคร่ืองมืออ่ำนและเขียน 

(หวัอ่ำนและหวัเขียน) เพื่อใชใ้นกำรอ่ำนและเขียนขอ้มลู 

 องคป์ระกอบ  Medium หรือ  Media และ Storage Devices 

 ประเภทของหน่วยควำมจ ำส ำรอง 

 Random Access 

 Sequential Access 



2. หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Secondary Storage) 

 องคป์ระกอบ   

Medium หรือ  Media  

Storage Devices 

 ประเภทของหน่วยควำมจ ำส ำรอง 

Random Access 

Sequential Access 



Media  

 หมำยถึง พื้ นผิวท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูจริงๆ เชน่  

 แผ่น Disk, แผ่น Platte 



Storage Devices 

 อุปกรณท่ี์ใชใ้นกำรอ่ำน/เขียน หรือ Dive 





กำรท ำงำนของหน่วยควำมจ ำ 



4.หน่วยแสดงผลลพัธ ์(Output Unit) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แสดงผลโดยสำมำรถแสดงผลทั้ งในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(เรียกวำ่ soft copy) เช่น จอภำพคอมพิวเตอร์

หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พิมพอ์อกมำเป็น 

กระดำษออกทำงเคร่ืองพิมพ์ โดยอำจอำศัยอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 

ล ำโพง ส ำหรบักำรแสดงผลท่ีเป็นเสียงได ้

 



5. ทำงเดินระบบ (System Bus) 

 จ ำนวนเส้นทำงท่ีใช้วิ่งบนทำงเดินระบบ เรียกวำ่ บิต (เปรียบเทียบได้
กบัเลนบนถนน) 



กำรท ำงำนของ CPU 

หน่วยน ำข้อมูลเข้ำ 

CPU 

หน่วยน ำข้อมูลออก 

CU 

 

(2) Decode 

 

(1)Fetch 

ALU 

 
(3) 

Execute 

 

หน่วยความจ า 

หน่วยเกบ็ขอ้มูลส ารอง 

ส่งขอ้มูลและ 
โปรแกรมเขา้สู่ 
หน่วยความจ า 





เวลำค ำสัง่งำนและเวลำปฏิบติักำร 

 ช่วง I-Time (Instruction Time) หรือเวลำค ำสัง่งำน อยูใ่น

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

กำรดึงเอำค ำสัง่และแปลควำมหมำยเพ่ือใหค้อมพิวเตอร์ท ำงำน

ตำมตอ้งกำร 

 ช่วง E-Time (Execution Time) หรือเวลำปฏิบติักำร อยู่

ขั้นตอนท่ี 3 และ 4 (Execute และ Store) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

กำรค ำนวณและน ำผลลพัธไ์ปเก็บเพ่ือรอใหเ้รียกใช ้

 



2.2 ซอฟตแ์วร ์(Software)  

 เป็นชุดค ำสัง่หรือโปรแกรม ท่ีสัง่ใหฮ้ำร์ดแวร์ท ำงำนต่ำงๆ ตำม

ต้อ งก ำ ร  ซ่ึ ง ชุ ดค ำ สั ่ง ห รื อ โ ปรแกรม น้ันจ ะ เ ขี ยนมำจ ำก

ภำษำคอมพิวเตอร ์ภำษำใดภำษำหน่ึง และมีโปรแกรมเมอร ์หรือ

นักเขียนโปรแกรม เป็นผู ้ใช ้ภำษำคอมพิวเตอร์เหล่ำน้ัน เป็น

ซอฟตแ์วรแ์บบต่ำงๆ ข้ึนมำ  

 ซอฟตแ์วรส์ำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software)  

ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application Software)  
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ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software)  

 เป็นโปรแกรมท่ีท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรท ำงำนของส่วนต่ำง ๆ ของ

คอมพิวเตอรใ์หท้ ำงำนรว่มกนั อยำ่งรำบร่ืน มีส่วนประกอบยอ่ย ๆ 

3 ส่วนคือ 

Operating Software หรือ OS. 

Command-Language Translators 

Librarian 

 เชน่ Windows, Linux 



ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application Software)  

 ซอฟต์ แ ว ร์ ท่ี ส ำ ม ำ รถ ติ ดตั้ ง ไ ด้ ใ นภ ำ ยหลั ง จ ำ ก ท่ี ติ ด ตั้ ง

ระบบปฏิบติักำรแลว้ 

 ปกติมุ่งใชก้บังำนเฉพำะอยำ่ง เช่น งำนดำ้นบญัชี งำนดำ้นเอกสำร

หรืองำนควบคุมสินคำ้คงเหลือ 

 อำจมีบริษัทผูผ้ลิตท ำขึ้ นมำเพ่ือจ ำหน่ำยโดยตรง มีทั้งท่ีใหใ้ชฟ้รี ซ้ือ

ท ำเอง หรือจำ้งเขียนโดยเฉพำะ 



2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(Peopleware)  

 บุคลำกรหรือผูใ้ชเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัมำก ตอ้งมีควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจในกำรใชง้ำนเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอรแ์ลว้ จะท ำให้

กำรใชง้ำนไมม่ีประสิทธิภำพ 

 โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มบุคลำกรออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ  

กลุ่มผูใ้ชง้ำนทัว่ไป  

กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญ  

กลุ่มผูบ้ริหำร  

2. องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  



2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(People ware)  

กลุ่มผูใ้ชง้ำนทัว่ไป  

 ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร ์(User / End User)  

 ถือวำ่เป็นผูใ้ชง้ำนระดบัต ำ่สุด ไมจ่ ำเป็นตอ้งมีควำมเช่ียวชำญ

มำกนักก็สำมำรถใชง้ำนได ้โดยศึกษำจำกคู่มือกำรปฏิบติังำน 

หรือรบักำรอบรมเพิ่มเติมเพ่ือใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้ 
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2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(People ware)  

กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญ  

ช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร ์(Computer Operator/ Computer 
Technician) 

นักวเิครำะหร์ะบบ (System Analyst) 
นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
วศิวกรซอฟตแ์วร ์(Software Engineer) 
ผูด้แูลเน็ตเวริก์ (Network Administrator) 
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2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(People ware)  

กลุ่มผูบ้ริหำร 

ผูบ้ริหำรสงูสุดดำ้นสำรสนเทศและคอมพิวเตอร ์(CIO – Chief 
Information Officer) 

หวัหน้ำงำนดำ้นคอมพิวเตอร ์(Computer Center Manager/ 

Information Manager)   

2. องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  



2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  

 กำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์จะเก่ียวข้องตั้ งแต่กำรน ำข้อมูลเข้ำ 

(data)จนกลำยเป็นขอ้มลูท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์ต่อไดห้รือท่ีเรียกว่ำ
สำรสนเทศ (information) 

 ขอ้มูลเหล่ำน้ีอำจเป็นไดท้ั้งตัวเลข ตวัอกัษร และขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ

เช่น ภำพ เสียง เป็นตน้ 

 ขอ้มูลท่ีจะน ำมำใชก้ับคอมพิวเตอร์ ตอ้งแปลงรูปแบบหรือสถำนะให้

คอมพิวเตอรเ์ขำ้ใจเสียก่อน ซ่ึงเรียกวำ่ สถำนะแบบดิจิตอล 

2. องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  



สถานะแบบดิจติอล 
 มีเพียง 2 สถำนะเท่ำน้ันคือ เปิด (1) และ ปิด (0) เหมือนกับ
หลกักำรท ำงำนของไฟฟ้ำ 

 อำศัยกำรประมวลผลโดยใช้ ระบบเลขฐำนสอง หรือท่ีเรียกว่ำ 

binary  system เป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ยตวัเลขเพียง 2 ตวั
เท่ำน้ัน คือ 0 กบั 1 
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สถานะแบบดิจติอล 
 ตัวเลข 0 กับ 1 เรำเรียกว่ำเป็นตัวเลขฐำนสองหรือไบนำรีดิจิต
(binary digit) มกัเรียกยอ่ๆวำ่ บิต (bit) นัน่เอง 

 เมื่อบิตหลำยตวัรวมกนัจ ำนวนหน่ึง (ข้ึนอยูก่บัรหสักำรจดัเก็บ) เช่น 8 
บิต เรำจะเรียกหน่วยจัดเก็บขอ้มูลน้ีใหม่ว่ำเป็น ไบต์ (byte) ซ่ึง
สำมำรถใชแ้ทน ตวัอกัษร ตวัเลข อกัขระพิเศษท่ีเรำตอ้งกำรป้อนขอ้มลู

เขำ้ไปในเคร่ืองแต่ละตวัได ้
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สถานะแบบดิจติอล 
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2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  

 ขอ้มูล  

 หมำยถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจจริง ซ่ึงอำจเป็นขอ้เท็จจริง หรือ

เหตุกำรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่ำง ๆ เช่น  บุคคล   ส่ิงของ  สถำนท่ี  ฯลฯ 

   

 สารสนเทศ  

 หมำยถึง ส่ิงท่ีไดจ้ำกกำรน ำขอ้มูลไปผ่ำนกระบวนกำรหน่ึงก่อน จึงได้

สำรสนเทศออกมำ ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีผ่ำนกำรเลือกใหเ้หมำะกบักำรใชง้ำน

ใหท้นัเวลำ 
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การซือ้ของในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ข้อมูล (Data) 
สารสนเทศ (Information) ใน
รูปของรายงานสรุปและกราฟ 
ส าหรับผู้บริหาร 

การประมวลผลด้วย
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 



2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  

สารสนเทศท่ีมีประโยชน์นั้นจะมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

มีควำมสัมพนัธ์กนั 

(Relevant) 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 

มีควำมทนัสมัย (Timely) ตอ้งมีความทนัสมยัและพร้อมท่ีจะใชง้านไดเ้ม่ือ
ตอ้งการ 

มีควำมถูกต้องแม่นย ำ 
(Accurate) 

เม่ือป้อนขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์แลว้ ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะตอ้งถูกตอ้งในทุกๆ ส่วน 

มีควำมกระชับรัดกมุ 

(Concise) 
ขอ้มูลจะตอ้งถูกยอ่ใหมี้ความกระชบั และความ
ยาวท่ีพอเหมาะ 

มีควำมสมบูรณ์ในตวัเอง 

(Complete) 
ตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น 
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2.5 กระบวนการท างาน (Procedure)  

 หมำยถึง ขั้นตอนท่ีผู ้ใช ้จะต้องท ำตำม เพื่อให้ได้งำนเฉพำะ

บำงอยำ่งจำกคอมพิวเตอร ์ 

 ผูใ้ชค้อมพิวเตอรทุ์กคนจะตอ้งรูก้ระบวนกำรท ำงำน พื้ นฐำนของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร ์เพื่อท่ีจะสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง เช่น 

 กำรใชเ้คร่ือง ฝำก – ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ถำ้ตอ้งกำร

ถอนเงินจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ 
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2.5 กระบวนการท างาน (Procedure)  

1. จอภำพแสดงขอ้ควำมเตรียมพรอ้มท่ีจะท ำงำน 

2. สอดบตัร และพิมพร์หสัผูใ้ช ้

3. เลือกรำยกำร 

4. ใส่จ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำร 

5. รบัเงิน 

6. รบัใบบนัทึกรำยกำร และบตัรคืน 
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กิจกรรมและควำมสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบ 



ประเภทของเครือ่งคอมพวิเตอร ์

 จ ำแนกตำมขนำดและควำมสำมำรถของเคร่ืองคอมพิวเตอรไ์ด ้ดงัน้ี 

 ซูเปอรค์อมพวิเตอร ์(Super Computer)  
 เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์(Mainframe Computer)  

 มนิิคอมพวิเตอร ์ (Minicomputer)  
 ไมโครคอมพวิเตอร ์ (Microcomputer) 
 คอมพิวเตอรม์ือถือ (Handheld Computer) 



ซูเปอรค์อมพวิเตอร ์ (Super 
Computer) 

  เป็นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ขีนาดใหญ่และมรีาคา
สูง มีความเร็วในการประมวลผลถึง 1,000 ล้าน
ค าส่ังตอ่ 1 วนิาท ี ภายในเครือ่งมหีน่วยประมวลผล
เป็นจ านวนมากท าให้สามารถประมวลผลค าส่ังหลาย
ค าส่ังพร้อมกนัได้  เหมาะส าหรบังานทีต่้องค านวณ
ผลซับซ้อน  และเป็นงานที่มีลกัษณะเฉพาะด้าน   
เช่น  การส ารวจแหล่งน ้ามนั การควบคุมสถานี
อวกาศ 



เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์ (Mainframe 
Computer)  

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะการท างานโดยมีผูใ้ชห้ลายๆ คน
ในเวลาเดียวกันได้ สามารถประมวลผล 10 ล้านค าสั่งต่อ 1 วินาที  
เหมาะส าหรับงานท่ีมีการเก็บข้อมูลปริมาณมาก เ ช่น ธนาคาร 
โรงพยาบาล การใชเ้มนเฟรมคอมพิวเตอร์ ตอ้งค านึงถึง อุณหภูมิและ
ความช้ืนโดยมีระบบควบคุมและผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล  



 มนิิคอมพวิเตอร ์  (Minicomputer) 

  มี ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น กั บ เ ค รื่ อ ง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร ์  แต่มีขนาดเล็กกว่า 
และมปีระสิทธภิาพต ่ากว่า ทัง้ในด้านความเร็ว
ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล  แ ล ะ ค ว า ม จุ ข อ ง
หน่วยความจ า ปัจจุบนัองคก์รขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จะนิยมใช้มนิิคอมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่ง
แมข่า่ย(Server) เพือ่ควบคุมระบบเครอืขา่ยใน
องคก์ร  



 ไมโครคอมพวิเตอร ์  
(Microcomputer)  

  หรือท่ีเรียกวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer :PC) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับ
การใช้งาน 1 คนต่อ 1 เคร่ือง หรือ ใช้เช่ือมต่อกับเคร่ืองใน
เครือข่าย   ไมโครคอมพิว เตอร์มีลักษณะการใช้งานง่าย 
เคล่ือนยา้ยสะดวก ราคาถูก ตวัอยา่งของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 
โน๊ตบุค๊ เดสกโ์น๊ต และแทบ็เลต็พีซี  

           



 คอมพิวเตอรมื์อถือ (Handheld Computer) 

  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์

ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสำมำรถพกพำไปในท่ีต่ำงๆไดง้่ำย ประโยชน์กำร

ใชค้อมพิวเตอร์ประเภทน้ีอำจน ำไปใชใ้นกำรจดักำรขอ้มูลประจ ำวนั 

กำรสรำ้งปฏิทินนัดหมำย กำรดูหนังฟังเพลง รวมถึงกำรรับส่งอีเมล ์

บำงรุ่นอำจมีควำมสำมำรถเทียบเคียงไดก้ับไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 

ปำลม์, พอ๊กเก็ตพีซี เป็นตน้ 

           



4. คอมพิวเตอรย์ุคใหม่ 

 เดสกท็์อป (Desktop) 
 โน๊ตบุค๊ (Notebook) 
 เดสกโ์น๊ต (Desknote) 
 แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 
 พีดีเอ (PDA-Personal Digital 

Assistants) 
 สมำรท์โฟน (Smart Phone) 



เดสกท็์อป (Desktop) 

  เป็นคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะท่ีใชใ้นส ำนักงำนหรือตำมบำ้น

ทัว่ไป นิยมใช้ส ำหรับกำรประมวลผล ตัวเคร่ืองและจอภำพ

สำมำรถจดัวำงเพื่อท ำงำนบนโต๊ะไดอ้ย่ำงสบำย ปัจจุบันมีกำร

ผลิตท่ีเน้นควำมสวยงำมและรำคำถูก 



โนต๊บุค๊ (Notebook)  

  คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบัพีซี แต่จะ

มีขนำดเล็กและบำงลง มีน ้ำหนักเบำสำมำรถพกพำไดส้ะดวก

มำกยิ่งข้ึน และขอ้แตกต่ำงอีกประกำรหน่ึงคือ โน๊ตบุ๊คจะมี

แบตเตอร่ีไวส้ ำหรับกำรท ำงำนดว้ย ท่ีส ำคัญรำคำถูกลงกว่ำ

เมื่อก่อนมำก แต่ยงัถือวำ่มีรำคำแพงกวำ่พีซีธรรมดำ 



เดสกโ์นต๊ (Desknote) 

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำอีกแบบหน่ึงคล้ำยๆกับ

โน๊ตบุ๊ค ต่ำงกนัตรงท่ีเดสกโ์น๊ตไม่มีแบตเตอร่ีท่ีคอยจ่ำยไฟให้

จึงตอ้งเสียบปลั๊กตลอดเวลำท่ีใช ้อีกทั้งรำคำถูกกว่ำโน๊ตบุ๊ค 

เหมำะกบัผูท่ี้มีส ำนักงำนหลำยๆท่ี และเดินทำงไปมำบ่อยๆ  



แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)  

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ผูใ้ชส้ำมำรถป้อนขอ้มลูเขำ้ไป

ไดโ้ดยกำรเขียนบนจอภำพเหมือนกบักำรเขียนขอ้ควำมลง

ไปในสมุดโน๊ต และเคร่ืองสำมำรถท่ีจะแปลงขอ้มูลต่ำงๆ 

เหล่ำน้ันเก็บไวไ้ด ้และบำงเคร่ืองยงัสำมำรถพลิกหน้ำจอได ้

2 แบบ คือ เหมือนกบักำรใชง้ำนแบบโน๊ตบุ๊คหรือเหมือน

กบักระดำนรองเขียนก็ได ้ 



พีดีเอ (PDA-Personal Digital Assistants)  

  

  สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  

ปำลม์ (Palm) 

พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) 

   



ปาลม์ (Palm) 

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำท่ีเปิดตลำดมำก่อน แต่เดิมน้ันเน้น

เพื่อกำรใชง้ำนส ำหรบัเป็นเคร่ืองบนัทึกช่วยจ ำต่ำงๆ(organizer) เช่น 
กำรนัดหมำย ปฏิทิน สมุดโทรศัพท์ แต่ปัจจุบันได้พัฒนำให้มีขีด

ควำมสำมำรถต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้ น โดยจะใชร้ะบบปฏิบัติกำรท่ีเป็นของ

ตวัเองเรียกวำ่ Palm OS  



พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) 

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน

ไดดี้เช่นเดียวกบัเคร่ืองปำลม์ แต่จะแตกต่ำงจำกเคร่ืองปำลม์ใน

เร่ืองของระบบปฏิบติักำรท่ีใชจ้ะอิงกบัค่ำยไมโครซอฟทเ์ป็นหลกั 

ผูใ้ชง้ำนพ็อกเก็ตพีซีท่ีชินกบัระบบปฏิบติักำรของไมโครซอฟทม์ำ

ก่อน สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยมำก แต่จะกินก ำลังของเคร่ือง

มำกกวำ่เคร่ืองปำลม์ 



สมารท์โฟน (Smart Phone)  

  เป็นกลุ่มของโทรศพัทม์ือถือท่ีพฒันำขีดควำมสำมำรถใหม้ี

กำรท ำงำนไดใ้กลเ้คียงกบัพีดีเอเป็นอย่ำงมำก โดยสมำรท์โฟน

สำมำรถท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองโทรศพัทไ์ดใ้นตวั รวมถึงควำมสำมำรถ

อ่ืนๆ เช่น กลอ้งถ่ำยรูป กำรใชง้ำนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซ่ึง

คุณสมบัติต่ำงๆเหล่ำน้ี ข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติกำรท่ีใช้ด้วย

เช่นเดียวกนั 



5. คอมพิวเตอรใ์นอนาคต 

  ศำสตรท์ำงดำ้นปัญญำประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 

ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรสรำ้งปัญญำเทียมเลียนแบบกำรคิดหรือสมอง

ของมนุษย ์ซ่ึงในงำนหลำยๆดำ้นก็มีกำรประยุกต์เอำคอมพิวเตอรเ์ขำ้

ไปใชเ้พ่ือคิดและตดัสินใจแกปั้ญหำต่ำงๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี เช่น  

ระบบผูเ้ช่ียวชำญ (expert system)  

ระบบหุ่นยนต ์(robotics)  

ภำธรรมชำติ (natural language)  



ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (expert system) 

 เป็นศำสตร์แขนงหน่ึงของปัญญำประดิษฐ์ท่ีน ำเอำคอมพิวเตอร์มำ

ประยุกต์ใชง้ำน เพื่อเก็บรวบรวมควำมรูต่้ำงๆ ท่ีจ ำเป็นตอ้งใชส้ ำหรับ

งำนใดงำนหน่ึงใหอ้ยูต่ลอดไปในหน่วยงำนโดยไมข้ึ่นกบับุคคล  

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ วินิจฉยั ตดัสินใจต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง

แมน่ย ำ เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชำญในวงกำรแพทยเ์พ่ือวินิจฉยัโรค 



ระบบหุ่นยนต ์(robotics) 

 น ำเอำคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใชเ้พื่อใหท้ ำงำนร่วมกบัเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณบ์งัคบับำงชนิด เกิดเป็น “หุ่นยนต”์ (robot)  

 สำมำรถท ำงำนทดแทนแรงงำนคนไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบั

ลกัษณะงำนท่ีมีควำมเส่ียงต่ออนัตรำยมำกๆ  

 อำจพบเห็นกำรออกแบบหุ่นยนต์โดยอำศัยกำรท ำงำนของโปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์พื่อเลียนแบบพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต และสำมำรถน ำมำใช้

งำนไดจ้ริง เช่น หุ่นยนตสุ์นัข เป็นตน้ 



5. คอมพิวเตอรใ์นอนาคต 

 กำรเขำ้ใจภำษำธรรมชำติของมนุษยเ์ป็นกำรน ำเอำควำมสำมำรถของ

ของคอมพิวเตอรเ์ขำ้มำช่วยในกำรส่ือสำรกบัมนุษยใ์หส้ะดวกข้ึน  

 ตัวอย่ำงท่ีพบเห็นมำกท่ีสุด เช่น กำรใชร้ะบบรับรูแ้ละจ ำเสียงพูดของ

มนุษยห์รือท่ีเรียกวำ่ speech recognition ท่ีคอมพิวเตอรส์ำมำรถแยกแยะ
เสียงได ้ 

 ท ำใหล้ดระยะเวลำในกำรท ำงำนของผูใ้ชล้งไดม้ำกทีเดียว  



แบบฝึกหดั 

 

จงวิเครำะหว์ำ่คอมพิวเตอรใ์นอนำคตจะ

สำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง 


