
บทที่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 ท าความรู้จักกับคอมพวิเตอร์ 

 คุณลักษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  

 ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 คอมพวิเตอร์ยุคใหม่ 



รูจ้กักบัคอมพิวเตอร ์

 คอมพิวเตอร ์คือ เคร่ืองค านวณในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ ท่ี

สามารถรบัขอ้มูลและค าสัง่ ผ่านอุปกรณ์รบัขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลและ

ค าสัง่น้ันไปประมวลผลดว้ยหน่วยประมวลผลเพื่อใหไ้ดผ้ลลัพธ์ท่ี

ตอ้งการและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสามารถบนัทึก

รายการต่างๆไวเ้พื่อใชง้านไดด้ว้ยอุปกรณบ์นัทึกขอ้มูลส ารอง  
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1. คุณลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร ์

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



1. คุณลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความจ า (Storage)  
  เป็นความสามารถในการเก็บขอ้มูลจ านวนมาก และเป็น

ระยะเวลานาน ซ่ึงถือไดว้่าเป็น "หัวใจ" ของการท างานแบบ

อตัโนมติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

  แบ่งได ้2 ระบบคือ  

หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage)  

หน่วยความจ ารอง (Secondary Storage)  



1. คุณลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความเร็ว (Speed)  
  เป็นความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลภายในเวลาท่ีสั้น

ท่ีสุด โดยความเร็วของการประมวลผล พิจารณาจากความสามารถใน

การประมวลผลซ ้ าๆ  ในช่ วง เ วลาห น่ึ งๆ เ รี ยกว่า  "ความ ถ่ี 

(Frequency)" โดยนับความถ่ีเป็น "จ านวนค าสัง่" หรือ "จ านวน

ครั้ง" หรือ "จ านวนรอบ" ในหน่ึงนาที และเรียกหน่วยน้ีว่า Hz 

(Hertz = Cycle/Second)  

  



1. คุณลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 การปฏิบตัิงานอตัโนมตัิ (Self Acting) 
  เป็นความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผล

ขอ้มูลตามล าดับค าสัง่ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และต่อเน่ือง โดยอัตโนมัติ 

ตามค าสัง่และขั้นตอนท่ีนักคอมพิวเตอร ์(มนุษย)์ ไดก้ าหนดไว ้

  



1. คุณลกัษณะเดน่ของคอมพิวเตอร ์(ตอ่) 

 ความน่าเช่ือถือ (Sure) 
  เป็นความสามารถในการประมวลผลท่ีส่งผลใหเ้กิดผลลัพธ์ท่ี

ถูกต้อง โดยนับได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการท างานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยความสามารถน้ีเกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมค าสัง่ และ

ขอ้มลู ท่ีนักคอมพิวเตอรไ์ดก้ าหนดใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  



2. องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์ 

 องคป์ระกอบส าคญั  

5 ส่วนดว้ยกนั คือ  





2.1 ฮารด์แวร ์(Hardware)  
 เป็นลักษณะทางกายภายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายถึงตัวเคร่ือง

คอมพิวเตอร ์และอุปกรณร์อบขา้งท่ีเก่ียวขอ้ง   

 มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ  
 หน่วยรบัขอ้มูล (Input Unit),  

 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

 หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit) 

 หน่วยแสดงผลลพัธ ์(Output Unit)  

 หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (Secondary Storage Unit)  

2. องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์  



สว่นประกอบที่ส  าคญัของฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์



 

 

 

 

 



INPUT UNIT OUTPUT UNIT 

MEMORY 

SECONDARY STORAGE 

CENTRAL PROCESSING UNIT 

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์



1. หน่วยรบัขอ้มูล 

 ท าหน้า ท่ีรับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่ เค ร่ืองคอมพิวเตอร ์

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีน าขอ้มูลจากภายนอกเขา้สู่เคร่ือง

คอมพิว เตอร์  จึ ง เ รียกว่า  " อุปกรณ์น า เข ้าข ้อมูล "  ( Input 

Device) 
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การน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร ์

 การน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอรแ์บ่งไดเ้ป็น 2 วิธีดว้ยกนัคือ 

 1. ผ่านอุปกรณน์ าเขา้ (input device) เ ป็ น วิ ธี ท่ี ง่ า ย แ ล ะ

สะดวกท่ีสุด เป็นการน าขอ้มูลเขา้ไปยงัคอมพิวเตอรโ์ดยตรง ผ่ า น

อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลหลายชนิด ขึ้ นอยู่กับรูปแบบของขอ้มูล เช่น 

คียบ์อร์ด (keyboard) สแกนเนอร์ (scanner) ไมโครโฟน 

(microphone) 

 2. ผ่านส่ือเก็บบนัทึกขอ้มูลส ารอง (secondary storage) 

 



การน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร ์

 2. ผ่านส่ือเก็บบนัทึกขอ้มูลส ารอง (secondary storage) 

 เป็นการดึงเอาขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกหรือเก็บขอ้มูลไวก้อ่นแลว้โดยใช ้ส่ือ

เก็บบันทึกขอ้มูลส ารอง เช่น ฮาร์ดดิสก ์ดิสเก็ตต์ หรือซีดี เคร่ือง

คอมพิวเตอรจ์ะอ่านขอ้มูลเหล่าน้ีโดยอาศยัเคร่ืองอ่านส่ือโดยเฉพาะ 

เชน่ ฟล็อปป้ีไดรว ์ซีดีรอมไดรว ์

 



2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

 ส่วนประกอบท่ีส าคญัภายในของซีพีย ูแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1.หน่วยควบคุม (Control Unit) 

 2.หน่วยค านวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic     

and Logic Unit) 

 3. รีจิสเตอร ์(Register) 

 



1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 

 ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของทุกๆหน่วยในซีพียรูวมถึงอุปกรณ์

ต่อพ่วง 

 เร่ิมตั้งแต่การแปลค าสัง่ท่ีป้อนเขา้ไป โดยการไปดึงค าสัง่และขอ้มูล

จากหน่วยความจ ามาแลว้แปลความหมายของค าสัง่ 

 จากน้ันส่งความหมายท่ีไดไ้ปใหห้น่วยค านวณและตรรกะเพ่ือ

ค านวณและตดัสินใจวา่จะใหเ้ก็บขอ้มูลไวท่ี้ใด 



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

 ท าหน้าท่ีในการค านวณทางคณิตศาสตร ์(arithmetic) เชน่ การ

คูณ ลบ บวก หาร 

 เปรียบเทียบขอ้มูลทางตรรกศาสตร ์(logical) วา่เป็นจริงหรือเท็จ 

 อาศยัตวัปฏิบติัการเปรียบเทียบพ้ืนฐาน 3 ค่า คือ มากกวา่ น้อย

กวา่และ เท่ากบั 

 



3. รีจิสเตอร ์(Register) 

 พ้ืนท่ีส าหรบัเก็บพกัขอ้มูลชุดค าสัง่ ผลลพัธ ์และขอ้มูลท่ีเกิดขึ้ น

ขณะท่ีซีพียปูระมวลผลเพียงชัว่คราวไม่ถือวา่เป็นหน่วยความจ า 

 รบัส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง และท างานภายใตก้ารควบคุมของ

หน่วยควบคุมเชน่เดียวกบัหน่วยอ่ืนๆ 

 ประเภทของ Register  

 Instruction Register เก็บค าสัง่ในโปรแกรม 

Address Register เก็บ Address ของค าสัง่หรือขอ้มลู 

Storage Register เก็บขอ้มลูท่ีไดจ้ากหน่วยความจ า หรือผลลพัธ์

จากการประมวลผลท่ีจะถูกส่งไปเก็บยงัหน่วยความจ า 



3. หน่วยความจ า (Memory Unit) 

 หน้าท่ีของหน่วยความจ า 

จดัเก็บขอ้มลูก่อนการประมวลผล 

จดัเก็บขอ้มลูระหวา่งการประมวลผล 

จดัเก็บขอ้มลูหลงัจากการประมวลผล 

 แบ่งได ้2 ประเภท คือ หน่วยความจ าหลกั และหน่วยความจ า

ส ารอง 

 



1. หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) 

 เป็นหน่วยความจ าท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคอมพิวเตอร ์ต่างจากรีจิสเตอร์

ตรงท่ีรีจิสเตอร์เป็นการเก็บมูลและค าสัง่เพ่ือท่ีจะเรียกใชไ้ด้ใน

อนาคตอนัใกล ้(ไม่เหมือนกบัรีจิสเตอรท่ี์เป็นเพียงแหล่งพกัขอ้มูล

ซ่ึงเกิดขึ้ นขณะท่ีซีพียูประมวลผลเท่าน้ัน)ซ่ึงสามารถจ าแนกไดต้าม

ความคงทนในการเก็บขอ้มูล ไดด้งัน้ี คือ 

หน่วยความจ าแบบลบเลือนได ้ 

หน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน (Firmware) 

 



1. หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) 

 หน่วยความจ าแบบลบเลือนได ้ 

 หน่วยความจ าประเภทน้ี ขอ้มูลทีจดัเก็บอยูใ่นหน่วยความจ าน้ี

สามารถลบเลือนได ้หรือสูญหายไดเ้ม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบ 

ไดแ้ก ่RAM 



1. หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) 

 หน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน (Firmware) 

 เป็นหน่วยความจ าท่ีอ่านไดอ้ยา่งเดียว ไม่สามารถเขียนหรือบนัทึก

เพ่ิมเติมไดใ้ชเ้ก็บค าสัง่ท่ีใชบ้่อยและเป็นค าสัง่เฉพาะ ขอ้มูลจะอยู่

กบัเคร่ืองอย่างถาวร ถึงแมไ้ฟจะดับหรือปิดเคร่ืองไปก็ไม่สามารถ

ท าใหข้อ้มูลหรือค าสัง่ในการท างานต่างๆหายไปได ้นิยมเรียกอีก

อย่างหน่ึงว่า nonvolatile memory มีหลายชนิดเช่น 

PROM, EPROM, EEPROM เป็นตน้ 

 

 





2. หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) 

 ใชส้ าหรับเก็บและบันทึกขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกขอ้มูลน้ันใชใ้น

ภายหลงัได ้(เก็บไวใ้ชไ้ดใ้นอนาคต) มีหลายชนิดมาก เช่น ฮารด์ดิสก ์  ฟล็

อปป้ีดิสก ์ Flash Drive CD etc. เป็นหน่วยความจ าประเภทท่ีอยู่

ภายนอกตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์การใชง้านจะตอ้งมีเคร่ืองมืออ่านและเขียน 

(หวัอ่านและหวัเขียน) เพื่อใชใ้นการอ่านและเขียนขอ้มูล 

 องคป์ระกอบ  Medium หรือ  Media และ Storage Devices 

 ประเภทของหน่วยความจ าส ารอง 

 Random Access 

 Sequential Access 



2. หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) 

 องคป์ระกอบ   

Medium หรือ  Media  

Storage Devices 

 ประเภทของหน่วยความจ าส ารอง 

Random Access 

Sequential Access 



Media  

 หมายถึง พ้ืนผิวท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจริงๆ เชน่  

 แผ่น Disk, แผ่น Platte 



Storage Devices 

 อุปกรณท่ี์ใชใ้นการอ่าน/เขียน หรือ Dive 





การท างานของหน่วยความจ า 



4.หน่วยแสดงผลลพัธ ์(Output Unit) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แสดงผลโดยสามารถแสดงผลทั้ งในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(เรียกว่า soft copy) เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์

หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พิมพ์ออกมาเป็น 

กระดาษออกทางเคร่ืองพิมพ์ โดยอาจอาศัยอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 

ล าโพง ส าหรบัการแสดงผลท่ีเป็นเสียงได ้

 



5. ทางเดินระบบ (System Bus) 

 จ านวนเส้นทางท่ีใช้วิ่งบนทางเดินระบบ เรียกวา่ บิต (เปรียบเทียบได้
กบัเลนบนถนน) 



การท างานของ CPU 

หน่วยน าข้อมูลเข้า 

CPU 

หน่วยน าข้อมูลออก 

CU 

 

(2) Decode 

 

(1)Fetch 

ALU 

 
(3) 

Execute 

 

หน่วยความจ า 

หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง 

ส่งขอ้มูลและ 
โปรแกรมเขา้สู่ 
หน่วยความจ า 





เวลาค าสัง่งานและเวลาปฏิบติัการ 

 ช่วง I-Time (Instruction Time) หรือเวลาค าสัง่งาน อยูใ่น

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

การดึงเอาค าสัง่และแปลความหมายเพ่ือใหค้อมพิวเตอร์ท างาน

ตามตอ้งการ 

 ช่วง E-Time (Execution Time) หรือเวลาปฏิบติัการ อยู่

ขั้นตอนท่ี 3 และ 4 (Execute และ Store) ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

การค านวณและน าผลลพัธไ์ปเก็บเพ่ือรอใหเ้รียกใช ้

 



2.2 ซอฟตแ์วร ์(Software)  

 เป็นชุดค าสัง่หรือโปรแกรม ท่ีสัง่ใหฮ้าร์ดแวร์ท างานต่างๆ ตาม

ต้อ ง ก า ร  ซึ่ ง ชุ ด ค า สั ่ง ห รื อ โ ปร แก รม น้ัน จ ะ เ ขี ยนมา จ าก

ภาษาคอมพิวเตอร ์ภาษาใดภาษาหน่ึง และมีโปรแกรมเมอร ์หรือ

นักเขียนโปรแกรม เป็นผู้ใช ้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่าน้ัน เป็น

ซอฟตแ์วรแ์บบต่างๆ ขึ้ นมา  

 ซอฟตแ์วรส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software)  

ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application Software)  
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ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software)  

 เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของส่วนต่าง ๆ ของ

คอมพิวเตอรใ์หท้ างานร่วมกนั อยา่งราบร่ืน มีส่วนประกอบยอ่ย ๆ 

3 ส่วนคือ 

Operating Software หรือ OS. 

Command-Language Translators 

Librarian 

 เชน่ Windows, Linux 



ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์(Application Software)  

 ซอฟต์ แ ว ร์ ท่ี ส า ม า ร ถ ติ ดตั้ ง ไ ด้ ใ นภ า ยหลั ง จ า ก ท่ี ติ ด ตั้ ง

ระบบปฏิบติัการแลว้ 

 ปกติมุ่งใชก้บังานเฉพาะอยา่ง เช่น งานดา้นบญัชี งานดา้นเอกสาร

หรืองานควบคุมสินคา้คงเหลือ 

 อาจมีบริษัทผูผ้ลิตท าขึ้ นมาเพ่ือจ าหน่ายโดยตรง มีทั้งท่ีใหใ้ชฟ้รี ซ้ือ

ท าเอง หรือจา้งเขียนโดยเฉพาะ 



2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(Peopleware)  

 บุคลากรหรือผูใ้ชเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาก ตอ้งมีความรู ้

ความเขา้ใจในการใชง้านเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอรแ์ลว้ จะท าให้

การใชง้านไมม่ีประสิทธิภาพ 

 โดยสามารถแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ  

กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป  

กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ  

กลุ่มผูบ้ริหาร  
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2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(People ware)  

กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป  

 ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร ์(User / End User)  

 ถือวา่เป็นผูใ้ชง้านระดบัต า่สุด ไมจ่ าเป็นตอ้งมีความเชี่ยวชาญ

มากนักก็สามารถใชง้านได ้โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบติังาน 

หรือรบัการอบรมเพ่ิมเติมเพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้ 
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2.3 บุคคลากร หรือ ผูใ้ช ้(People ware)  

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  

ชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร ์(Computer Operator/ Computer 
Technician) 

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

กลุ่มผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์(CIO – Chief 
Information Officer) 

หวัหน้างานดา้นคอมพิวเตอร ์(Computer Center Manager/ 

Information Manager)   
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2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  

 การท างานของคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข ้องตั้ งแต่การน าข ้อมูลเข ้า 

(data)จนกลายเป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ต่อไดห้รือท่ีเรียกว่า
สารสนเทศ (information) 

 ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจเป็นไดท้ั้งตัวเลข ตัวอกัษร และขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ

เชน่ ภาพ เสียง เป็นตน้ 

 ขอ้มูลท่ีจะน ามาใชก้บัคอมพิวเตอร์ ตอ้งแปลงรูปแบบหรือสถานะให้

คอมพิวเตอรเ์ขา้ใจเสียกอ่น ซึ่งเรียกวา่ สถานะแบบดิจิตอล 
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สถานะแบบดิจติอล 
 มีเพียง 2 สถานะเท่าน้ันคือ เปิด (1) และ ปิด (0) เหมือนกับ
หลกัการท างานของไฟฟ้า 

 อาศัยการประมวลผลโดยใช้ ระบบเลขฐานสอง หรือท่ีเรียกว่า 

binary  system เป็นหลกั ซึ่งประกอบดว้ยตัวเลขเพียง 2 ตัว
เท่าน้ัน คือ 0 กบั 1 
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สถานะแบบดิจติอล 
 ตัวเลข 0 กับ 1 เราเรียกว่าเป็นตัวเลขฐานสองหรือไบนารีดิจิต
(binary digit) มกัเรียกยอ่ๆวา่ บิต (bit) นัน่เอง 

 เมื่อบิตหลายตวัรวมกนัจ านวนหน่ึง (ขึ้ นอยูก่บัรหสัการจดัเก็บ) เช่น 8 
บิต เราจะเรียกหน่วยจัดเก็บขอ้มูลน้ีใหม่ว่าเป็น ไบต์ (byte) ซึ่ง
สามารถใชแ้ทน ตวัอกัษร ตวัเลข อกัขระพิเศษท่ีเราตอ้งการป้อนขอ้มูล

เขา้ไปในเคร่ืองแต่ละตวัได ้
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สถานะแบบดิจติอล 
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2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  

 ขอ้มูล  

 หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจจริง ซึ่งอาจเป็นขอ้เท็จจริง หรือ

เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ เชน่  บุคคล   สิ่งของ  สถานท่ี  ฯลฯ 

   

 สารสนเทศ  

 หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลไปผ่านกระบวนการหน่ึงก่อน จึงได้

สารสนเทศออกมา ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีผ่านการเลือกใหเ้หมาะกบัการใชง้าน

ใหท้นัเวลา 
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การซือ้ของในร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ 

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

การประมวลผลด้วย
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 



2.4 ขอ้มูลและสารสนเทศ(Data/Information)  
สารสนเทศท่ีมีประโยชนน์ั้นจะมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

มีความสัมพนัธ์กนั 

(Relevant) 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

มีความทนัสมัย 

(Timely) 
ตอ้งมีความทนัสมยัและพร้อมท่ีจะใชง้าน
ไดเ้ม่ือตอ้งการ 

มีความถูกต้อง
แม่นย า (Accurate) 

เม่ือป้อนขอ้มูลเขา้สู่คอมพวิเตอร์แลว้ 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะตอ้งถูกตอ้งในทุกๆ ส่วน 

มีความกระชับรัดกมุ 

(Concise) 
ขอ้มูลจะตอ้งถูกยอ่ใหมี้ความกระชบั และ
ความยาวท่ีพอเหมาะ 

มีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง (Complete) 

ตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัไวอ้ยา่ง
ครบถว้น 
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2.5 กระบวนการท างาน (Procedure)  

 หมายถึง ขั้นตอนท่ีผู ้ใช ้จะต้องท าตาม เพื่อใหไ้ด้งานเฉพาะ

บางอยา่งจากคอมพิวเตอร ์ 

 ผูใ้ชค้อมพิวเตอรทุ์กคนจะตอ้งรูก้ระบวนการท างาน พื้ นฐานของ

เครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อท่ีจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เชน่ 

 การใชเ้คร่ือง ฝาก – ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ถา้ตอ้งการ

ถอนเงินจะตอ้งผ่านกระบวนการต่างๆ 
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2.5 กระบวนการท างาน (Procedure)  

1. จอภาพแสดงขอ้ความเตรียมพรอ้มท่ีจะท างาน 

2. สอดบตัร และพิมพร์หสัผูใ้ช ้

3. เลือกรายการ 

4. ใส่จ านวนเงินท่ีตอ้งการ 

5. รบัเงิน 

6. รบัใบบนัทึกรายการ และบตัรคืน 
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กิจกรรมและความสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบ 



ประเภทของเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

 จ าแนกตามขนาดและความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้ดงัน้ี 

 ซเูปอรค์อมพวิเตอร ์(Super Computer)  

 เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์(Mainframe Computer)  

 มนิิคอมพวิเตอร ์ (Minicomputer)  

 ไมโครคอมพวิเตอร ์ (Microcomputer) 

 คอมพิวเตอรม์ือถือ (Handheld Computer) 



ซเูปอรค์อมพวิเตอร ์(Super 
Computer) 

  เป็นเคร ือ่งคอมพิวเตอรท์ีม่ีขนาดใหญ่และมีราคาสูง มี
ความเรว็ในการประมวลผลถงึ 1,000 ลา้นค าสัง่ตอ่ 1 วนิาท ี
ภายในเคร ือ่งมีหน่วยประมวลผลเป็นจ านวนมากท าให ้
สามารถประมวลผลค าสั่งหลายค าสั่งพรอ้มกนัได ้ เหมาะ
ส าหรบังานที่ตอ้งค านวณผลซบัซอ้น  และเป็นงานที่มี
ลกัษณะเฉพาะดา้น   เชน่  การส ารวจแหล่งน ้ามนั การ
ควบคมุสถานีอวกาศ 



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 ร ื่ อ ง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร ์ แต่มีขนาดเล็กกว่า และมี

ประสิทธิภาพต ่ากว่า ทั้งในดา้นความเร็วในการ

ประมวลผล และความจุของหน่วยความจ า ปัจจุบนั

องค ก์ รขนาดกลางแล ะขนาด เ ล็ก  จ ะ นิยมใช ้

มินิคอมพิวเตอรเ์ป็นเคร ือ่งแม่ข่าย(Server) เพื่อ
ควบคมุระบบเครอืขา่ยในองคก์ร  



 ไมโครคอมพวิเตอร ์ 
(Microcomputer)  

  หรือท่ีเรียกวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer :PC) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับ
การใช้งาน 1 คนต่อ 1 เคร่ือง หรือ ใช้เช่ือมต่อกับเคร่ืองใน
เค รือข่าย  ไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะการใช้งานง่าย 
เคล่ือนยา้ยสะดวก ราคาถูก ตวัอยา่งของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 
โน๊ตบุ๊ค เดสกโ์น๊ต และแทบ็เลต็พีซี  

           



 คอมพิวเตอรมื์อถือ (Handheld Computer) 

  เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์

ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสามารถพกพาไปในท่ีต่างๆไดง้่าย ประโยชน์การ

ใชค้อมพิวเตอร์ประเภทน้ีอาจน าไปใชใ้นการจดัการขอ้มูลประจ าวนั 

การสรา้งปฏิทินนัดหมาย การดูหนังฟังเพลง รวมถึงการรับส่งอีเมล ์

บางรุ่นอาจมีความสามารถเทียบเคียงไดก้บัไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น 

ปาลม์, พอ๊กเก็ตพีซี เป็นตน้ 

           



4. คอมพิวเตอรย์ุคใหม่ 

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

Assistants) 
 สมารท์โฟน (Smart Phone) 



เดสกท์็อป (Desktop) 

  เป็นคอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะท่ีใชใ้นส านักงานหรือตามบา้น

ทัว่ไป นิยมใชส้ าหรับการประมวลผล ตัวเคร่ืองและจอภาพ

สามารถจดัวางเพื่อท างานบนโต๊ะไดอ้ย่างสบาย ปัจจุบันมีการ

ผลิตท่ีเนน้ความสวยงามและราคาถูก 



โนต๊บุค๊ (Notebook)  

  คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบัพีซี แต่จะ

มีขนาดเล็กและบางลง มีน ้าหนักเบาสามารถพกพาไดส้ะดวก

มากยิ่งขึ้ น และขอ้แตกต่างอีกประการหน่ึงคือ โน๊ตบุ๊คจะมี

แบตเตอร่ีไวส้ าหรับการท างานดว้ย ท่ีส าคัญราคาถูกลงกว่า

เม่ือกอ่นมาก แต่ยงัถือวา่มีราคาแพงกวา่พีซีธรรมดา 



เดสกโ์นต๊ (Desknote) 

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาอีกแบบหน่ึงคลา้ยๆกับ

โน๊ตบุ๊ค ต่างกนัตรงท่ีเดสกโ์น๊ตไม่มีแบตเตอร่ีท่ีคอยจ่ายไฟให้

จึงตอ้งเสียบปลั๊กตลอดเวลาท่ีใช ้อีกทั้งราคาถูกกว่าโน๊ตบุ๊ค 

เหมาะกบัผูท่ี้มีส านักงานหลายๆท่ี และเดินทางไปมาบ่อยๆ  



แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)  

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูลเขา้ไป

ไดโ้ดยการเขียนบนจอภาพเหมือนกบัการเขียนขอ้ความลง

ไปในสมุดโน๊ต และเคร่ืองสามารถท่ีจะแปลงขอ้มูลต่างๆ 

เหล่าน้ันเก็บไวไ้ด ้และบางเคร่ืองยงัสามารถพลิกหน้าจอได ้

2 แบบ คือ เหมือนกบัการใชง้านแบบโน๊ตบุ๊คหรือเหมือน

กบักระดานรองเขียนก็ได ้ 



พีดีเอ (PDA-Personal Digital Assistants)  

  

  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  

ปาลม์ (Palm) 

พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) 

   



ปาลม์ (Palm) 

  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาท่ีเปิดตลาดมาก่อน แต่เดิมน้ันเน้น

เพื่อการใชง้านส าหรบัเป็นเคร่ืองบนัทึกช่วยจ าต่างๆ(organizer) เช่น 
การนัดหมาย ปฏิ ทิน สมุดโทรศัพท์  แต่ ปัจจุบันได้พัฒนาให้มีขีด

ความสามารถต่างๆ เพิ่มมากขึ้ น โดยจะใชร้ะบบปฏิบัติการท่ีเป็นของ

ตวัเองเรียกวา่ Palm OS  



พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) 

  เป็นเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์อ านวยความสะดวกในการใชง้าน

ไดดี้เช่นเดียวกบัเคร่ืองปาลม์ แต่จะแตกต่างจากเคร่ืองปาลม์ใน

เร่ืองของระบบปฏิบติัการท่ีใชจ้ะอิงกบัค่ายไมโครซอฟทเ์ป็นหลกั 

ผูใ้ชง้านพ็อกเก็ตพีซีท่ีชินกบัระบบปฏิบติัการของไมโครซอฟทม์า

ก่อน สามารถใช้งานได้ง่ายมาก แต่จะกินก าลังของเคร่ือง

มากกวา่เคร่ืองปาลม์ 



สมารท์โฟน (Smart Phone)  

  เป็นกลุ่มของโทรศัพทม์ือถือท่ีพฒันาขีดความสามารถใหม้ี

การท างานไดใ้กลเ้คียงกบัพีดีเอเป็นอย่างมาก โดยสมารท์โฟน

สามารถท่ีจะใชเ้ป็นเครื่องโทรศพัทไ์ดใ้นตวั รวมถึงความสามารถ

อ่ืนๆ เช่น กลอ้งถ่ายรูป การใชง้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซ่ึง

คุณสมบัติต่างๆเหล่าน้ีขึ้ นอยู่กับระบบปฏิบัติการท่ีใช้ด้วย

เชน่เดียวกนั 



5. คอมพิวเตอรใ์นอนาคต 

  ศาสตรท์างดา้นปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 

ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสรา้งปัญญาเทียมเลียนแบบการคิดหรือสมอง

ของมนุษย ์ซึ่งในงานหลายๆดา้นก็มีการประยุกต์เอาคอมพิวเตอร์เขา้

ไปใชเ้พื่อคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เชน่  

ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (expert system)  

ระบบหุน่ยนต ์(robotics)  

ภาธรรมชาติ (natural language)  



ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (expert system) 

 เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ท่ีน าเอาคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์ใชง้าน เพื่อเก็บรวบรวมความรูต่้างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ

งานใดงานหน่ึงใหอ้ยูต่ลอดไปในหน่วยงานโดยไมข่ึ้ นกบับุคคล  

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ วินิจฉัย ตัดสินใจต่างๆ ไดอ้ยา่ง

แมน่ย า เชน่ ระบบผูเ้ชี่ยวชาญในวงการแพทยเ์พื่อวนิิจฉยัโรค 



ระบบหุ่นยนต ์(robotics) 

 น าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชเ้พื่อใหท้ างานร่วมกบัเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณบ์งัคบับางชนิด เกิดเป็น “หุน่ยนต”์ (robot)  

 สามารถท างานทดแทนแรงงานคนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั

ลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายมากๆ  

 อาจพบเห็นการออกแบบหุ่นยนต์โดยอาศัยการท างานของโปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์พื่อเลียนแบบพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต และสามารถน ามาใช้

งานไดจ้ริง เชน่ หุน่ยนตสุ์นัข เป็นตน้ 



5. คอมพิวเตอรใ์นอนาคต 

 การเขา้ใจภาษาธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นการน าเอาความสามารถของ

ของคอมพิวเตอรเ์ขา้มาชว่ยในการส่ือสารกบัมนุษยใ์หส้ะดวกขึ้ น  

 ตัวอย่างท่ีพบเห็นมากท่ีสุด เช่น การใชร้ะบบรับรูแ้ละจ าเสียงพูดของ

มนุษยห์รือท่ีเรียกวา่ speech recognition ท่ีคอมพิวเตอรส์ามารถแยกแยะ
เสียงได ้ 

 ท าใหล้ดระยะเวลาในการท างานของผูใ้ชล้งไดม้ากทีเดียว  



แบบฝึกหดั 

 

จงวเิคราะหว์า่คอมพิวเตอรใ์นอนาคตจะ

สามารถท าอะไรไดบ้า้ง 


