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เน้ือหาวิชาท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบติังานอาชีพในปัจจุบนั ผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนใบงานมีความสอดคลอ้งกบังานในอาชีพธุรกิจ เพ่ือให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัแลว้

เกิดองคค์วามรู้มีทกัษะเพิ่มข้ึนสามารถน�าไปปฏิบติังานไดใ้นอนาคต

ผูเ้รียบเรียงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีจะเป็นประโยชนต่์อ

ครูผูส้อนผูเ้รียนและผูส้นใจทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งดี
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ค�ำน�ำ
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

   การใชร้ะบบปฏิบติัการโปรแกรมส�าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

  2.สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปและเทคโนโลยสีารสนเทศ

   ตามลกัษณะงานอาชีพ

  3.มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

   ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศระบบ

   ปฏิบติัการโปรแกรมส�าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

  2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆบนเคร่ือง

   คอมพิวเตอร์

  3.ใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน

  4.สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต

  5.ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต

ค�าอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการใช้

ระบบปฏิบติัการ (WindowsหรือMacOS)การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค�าเพ่ือจดัท�าเอกสาร

ในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางท�าการเพ่ือการค�านวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรม

การน�าเสนอผลงานหรือการใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปอ่ืนๆตามลกัษณะงานอาชีพการใชอิ้นเทอร์เน็ต

เพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

20001 - 2001         คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ            1 - 2 - 2
(Computer and Information for Careers)
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

1 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

2 ระบบปฏิบติัการ  

3 การใชอิ้นเทอร์เน็ต   

4 ผลกระทบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค�าเพ่ือจดัท�า

เอกสารในงานอาชีพ


6 การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 

7 การใชโ้ปรแกรมน�าเสนอผลงาน 

 สมรรถนะรายวชิา
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สาระการเรียนรู้

 1.	 ขอ้มูล		 	 	 2.	สารสนเทศ

	 3.	 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์

	 4.	 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 1.	 อธิบายความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลได	้ 2.		อธิบายความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศได้

	 3.		อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ได้

	 4.		อธิบายความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้

1 คอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ

	 อดีตมนุษยย์งัไม่มีภาษาท่ีใชส้�าหรับการส่ือสาร	 เม่ือเกิดมีเหตุการณ์	 (Event)	 อะไร

เกิดข้ึนก็ไม่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนหรือสังคมอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

ตรงกนั	ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร	 จึงมีการคิดใชส้ญัลกัษณ์	 (Symbol)	หรือเคร่ืองหมาย 

ท�าหนา้ท่ีส่ือความหมายแทนเหตุการณ์ดงักล่าว	จึงมีการใชก้ฎและสูตร	(Rule	&	Formulation)	

เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ดงักล่าวว่าเกิดมาจากสาเหตุใด	หรือเกิดมาจากสารใดผสมกบัสารใด	 

เม่ือมนุษยมี์ภาษา	ส�าหรับการส่ือสารแลว้ก็เกิดมีขอ้มูล	 (Data)	 เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว	 

เกิดข้ึนมามากมาย	ทั้งจากภายในสงัคมเดียวกนั	หรือจากสงัคมอ่ืน	ๆ 	เพ่ือใหไ้ดค้ �าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ท�าให้ต้องมีการวิเคราะห์	 หรือการประมวลผลข้อมูลให้มีสถานภาพเป็นสารสนเทศ	 

(Information)	เป็นประโยชนต่์อผูใ้ช	้ผูบ้ริโภค	เม่ือผูบ้ริโภคมีการสะสม	เพิ่มพนูสารสนเทศ 

มาก	ๆ	และมีการเรียนรู้	(Learning)	จนเกิดความเขา้ใจ	(Understanding)	และเกิดการพฒันา 

สารสนเทศท่ีมีเป็นองคค์วามรู้	 (Knowledge)	 เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีสติ	 (สัมปชญัญะ)	

(Intellect)	รู้จกัการใชเ้หตุและผล	(Reasonable)	กบัความรู้ของตน	เกิดการพฒันาความรู้เป็น

ปัญญา	(Wisdom)	ในท่ีสุด	

1
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หน่วยที่ 1  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ2

  1. ข้อมูล  

  ขอ้มูล	 คือ	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์	ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมนุษย ์

สร้างข้ึน	มีนกัวชิาการใหค้วามหมายของขอ้มูลไวด้งัน้ี

  ขอ้มูล	หมายถึง	 ค่าของตวัแปรในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	 ท่ีอยูใ่นความควบคุมของ 

กลุ่มของส่ิงต่าง	ๆ	การประมวลผลขอ้มูลจะแสดงแทนดว้ยโครงสร้างมกัเป็นโครงสร้างตาราง	

(แทนดว้ยแถวและหลกั)	 โครงสร้างตน้ไม	้ (กลุ่มของจุดต่อท่ีมีความสัมพนัธ์แบบพ่อลูก)	หรือ

โครงสร้างกราฟ	 (กลุ่มของจุดต่อท่ีเช่ือมระหว่างกนั)	 ขอ้มูลโดยปกติเป็นผลจากการวดัและ 

ท�าใหเ้ห็นไดโ้ดยใชก้ราฟหรือภาพ	ขอ้มูลในฐานะมโนทศัน์นามธรรม	อาจมองไดว้า่เป็นระดบั 

ต�่าท่ีสุดของภาวะนามธรรมท่ีสืบทอดเป็นสารสนเทศและความรู้ขอ้มูลดิบ	 หรือขอ้มูลท่ียงั 

ไม่ประมวลผล	 รวบรวมจ�านวนและอกัขระต่าง	ๆ	มกัเกิดข้ึนตามปกติ	 การประมวลผลขอ้มูล 

เป็นระยะ	 และขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้จากระยะหน่ึงอาจถือเป็นขอ้มูลดิบของระยะถดัไป	 

ขอ้มูลสนาม	 คือ	ขอ้มูลดิบท่ีรวบรวมจากสภาพแวดลอ้ม	ณ	แหล่งก�าเนิดท่ีไม่อยูใ่นการควบคุม	 

ขอ้มูลเชิงทดลอง	 คือ	 ขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนภายในสภาพแวดลอ้มของการคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์	 

โดยการสงัเกต	การบนัทึก	(วิกิพีเดยี สารานุกรมเสรี, 1 ธันวาคม 2560)

  ขอ้มูล	หมายถึง	 ค่าของตวัแปรในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณท่ีอยูใ่นความควบคุมของ 

กลุ่มของส่ิงต่าง	ๆ	

  ขอ้มูล	หมายถึง	ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นประจกัษส์ามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั

ทั้ งห้า	 สามารถนับได้และไม่สามารถนับได้	 มีคุณลกัษณะเป็นวตัถุส่ิงของ	 เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์	ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ	 และเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน	 ส่ิงท่ีมีความหมายใน 
ตวัมนัเอง	 ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของรูปภาพ	แสง	สี	 เสียง	รส	ขอ้เทจ็จริง	หรือคุณสมบติั	 เป็นน�้าหนกั	 

แรง	อุณหภูมิ	จ�านวน	แทนค่าดว้ยตวัเลข	ตวัอกัษร	ขอ้ความ (สิทธิชัย ประสานวงศ์, 2556 : 18)

 ข้อมูล (Data)  

 	 การท�างานใด	 ๆ	 ท่ีไดผ้ลดี	 จ�าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครอบคลุมและตรงประเด็น	 

เพ่ือประกอบ	การตดัสินใจในการเลือก	 เน้ือหาสาระ	 บุคลากร	และวธีิการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม		

โดยจ�าแนกหมวดหมู่และการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทุกด้านอย่างเป็นระบบ	 เรียกว่า	

“สารสนเทศ”	 จึงนบัไดว้่าขอ้มูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบุคคลและ 

หน่วยงาน

computer_1.indd   2 �. 4 ��.�. 2562   19:22:23



หน่วยที่ 1  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

	 	 1)	นักศึกษา	จดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั	รหสัประจ�าตวั	(ตวัเลข)	 ช่ือ	สกลุ	(ขอ้ความ)	ภาพนกัศึกษา	

(ภาพ)	ภูมิล�าเนา	(ขอ้ความ)	เป็นตน้

	 	 2)	พนักงาน จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั	 รหสัพนกังาน	 (ตวัเลข)	 ช่ือ	สกุล	 (ขอ้ความ)	 รูปภาพ

พนกังาน	(ภาพ)	ต�าแหน่ง	(ขอ้ความ)	เงินเดือน	(ตวัเลข)	แผนกงาน	(ขอ้ความ)	เป็นตน้

	 	 3)	สินค้า	 จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั	 รหัสสินคา้	 (ตวัเลขหรือขอ้ความ)	 ช่ือสินคา้	 (ขอ้ความ)	 

ภาพสินคา้	(ภาพ)	ส่ือน�าเสนอ	(เสียง)	เป็นตน้

  ขอ้มูล	หมายถึง	 รูปแบบของขอ้เทจ็จริงท่ีมีการรวบรวมไว	้บางคร้ังนิยมเรียกวา่ขอ้มูลดิบ	

(Raw	Data)	 ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบตวัอกัษรแต่เพียงอยา่งเดียว	หรือขอ้มูลประเภท

มลัติมีเดียท่ีมีทั้งภาพและเสียงประกอบ	โดยมกัน�ามาเป็นส่วนน�าเขา้	 (Input	Unit)	 เพ่ือป้อนสู่ 

ระบบการท�างานคอมพิวเตอร์	(วิโรจน์ ชัยมลู, 2552 : 12)

  ขอ้มูล	หมายถึง	 ขอ้เท็จจริงท่ีมีการรวบรวมไวแ้ละมีความหมาย	 อาจเก่ียวขอ้งกบัคน	 

ส่ิงของหรือเหตุการณ์อ่ืน	ๆ	ในการประมวลของคอมพิวเตอร์	นิยมใชเ้ป็นส่วนน�าเขา้พื้นฐานเพื่อ

ใหไ้ดส้ารสนเทศส�าหรับการช่วยตดัสินใจและน�าเอาไปใชป้ระโยชน์อ่ืน	ๆ	 อีกไดต้ามตอ้งการ	

(วิโรจน์ ชัยมลู, 2552 : 154)

  กล่าวโดยสรุป	ขอ้มูล	 (Data)	หมายถึง	ขอ้เทจ็จริง	หรือเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ส่ิงต่าง	ๆ	ท่ีเป็นตวัเลข	ขอ้ความ	หรือรายละเอียด	อาจอยูใ่นรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	ภาพ	เสียง	วดีิโอ 

ของคน	สตัว	์ ส่ิงของ	สถานท่ี	การรวบรวมขอ้มูลเป็นการเร่ิมตน้ในการด�าเนินงาน	การรวบรวม

ขอ้มูลท่ีดีจะไดข้อ้มูลท่ีรวดเร็ว	ถูกตอ้ง	แม่นย �า	ครบถว้น	การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี

หลายวธีิ	เช่น	การใชเ้คร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์	การใชเ้คร่ืองโทรสาร	การใชเ้คร่ืองวดัค่าต่าง	ๆ	การใช้

สญัญาณดาวเทียม	

  2. ประเภทของข้อมูล 

  ประเภทของข้อมูลสามารถแบ่งตามเกณฑ์ได้หลายวิธี	 เช่น	 การแบ่งประเภทตาม 

แหล่งท่ีมา	และการแบ่งประเภทตามลกัษณะการเกบ็ขอ้มูล

  2.1 การแบ่งประเภทตามแหล่งทีม่า จดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั	รหสัประจ�าตวั	(ตวัเลข)	ช่ือ	สกลุ	

(ขอ้ความ)	ภาพนกัศึกษา	(ภาพ)	ภูมิล�าเนา	(ขอ้ความ)	เป็นตน้

   2.1.1	 ข้อมูลปฐมภูม	ิ(Primary	Data)	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม	หรือบนัทึก

จากแหล่งขอ้มูลโดยตรง	อาจไดจ้ากการสอบถาม	การสัมภาษณ์	การส�ารวจ	และการจดบนัทึก

เหตุการณ์ต่าง	ๆ		

   2.1.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	หมายถึง	 ขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นรวบรวมไว	้ เช่น	 

สถิติการน�าสินคา้เขา้	และการส่งสินคา้ออก	เป็นตน้
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หน่วยที่ 1  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ4

  2.2 การแบ่งประเภทตามลักษณะการเก็บข้อมูล

   2.2.1 ข้อมูลที่ได้จากการนับ	 (Counting	Data)	 เช่น	 จ�านวนรถท่ีผ่านเขา้	 –	 ออก	 

หา้งสรรพสินคา้ในช่วงเวลา	08.00	–	09.00	น.

   2.2.2	 ข้อมูลทีไ่ด้จาการวดั	 (Measurement	Data)	 เช่น	การวดัระยะเวลาในการเดินทาง 

จากบา้นมายงัท่ีท�างานของพนกังาน

   2.2.3	 ข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกต	(Observation	Data)	เช่น	ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตาม

หรือเฝ้าสงัเกตพฤติกรรม	หรือปรากฏการณ์ต่าง	ๆ

   2.2.4	 ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์	 (Interview	Data)	 คือ	ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถามตอบ

โดยตรงระหวา่งผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์

  2.3 จ�าแนกตามลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น	2	ลกัษณะดงัน้ี

   2.3.1	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Data)	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีไม่สามารถบอกไดว้า่ 

มีค่ามากหรือน้อย	 แต่จะสามารถบอกไดว้่าดีหรือไม่ดี	 หรือบอกลกัษณะความเป็นกลุ่มของ 

ขอ้มูล	เช่น	เพศ	ศาสนา	สีผม	คุณภาพสินคา้	ความพึงพอใจ	

   2.3.2	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Data)	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีสามารถวดัค่าไดว้า่ 

มีค่ามากหรือนอ้ย	 ซ่ึงสามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได	้ เช่น	คะแนนสอบ	 อุณหภูมิ	 ส่วนสูง	 

น�้าหนกั	ปริมาณต่าง	ๆ	

  2.4 ข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น	2	ลกัษณะ	ดงัน้ี

   2.4.1	 ข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่อเน่ือง	 (Continues	 Data)	หมายถึง	 ขอ้มูลท่ีเป็น

จ�านวนจริง	ซ่ึงสามารถบอกหรือระบุไดทุ้กค่าท่ีก�าหนด	เช่น	จ�านวน	0	–	1	 ซ่ึงมีค่ามากมายนบัไม่ถว้น	 

และเป็นเสน้จ�านวนแบบไม่ขาดตอน

   2.4.2	 ข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ต่อเน่ือง	 (Discrete	 Data)	หมายถึง	 ขอ้มูลท่ีเป็น

จ�านวนเตม็หรือจ�านวนนบั	เช่น	0	,	1	,	2	,	…	,	…,	100	ฯลฯ		หรือ	0.1	,	0.2	,	0.3	,	…	,	…	ซ่ึงในช่องวา่ง 

ของแต่ละค่าของขอ้มูลจะไม่มีค่าอ่ืนใดมาแทรก

  2.5 จ�าแนกตามระดับการวัด สามารถจ�าแนกระดบัการวดัเป็น	4	ชนิด	ดงัน้ี

   2.5.1	 ข้อมูลระดับนามบัญญัติ	 (Nominal	 Scale)	หมายถึง	 ขอ้มูลท่ีแบ่งเป็นกลุ่ม 

เป็นพวก	เช่น	เพศ	อาชีพ	ศาสนา	ผวิสี	ไม่สามารถน�ามาจดัล�าดบั	หรือน�ามาค�านวณได	้ 	 	

   2.5.2	 ข้อมูลระดบัอนัดบั	 (Ordinal	Scale)	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได	้

สามารถบอกอนัดบัท่ีของความแตกต่างได	้ แต่ไม่สามารถบอกระยะห่างของอนัดบัท่ีแน่นอน	 

หรือไม่สามารถเปรียบเทียบไดว้่าอนัดบัท่ีจดันั้นมีความแตกต่างกนัของระยะห่างเท่าใด	 เช่น	 

อนัดบัท่ีของการสอบของนกัศึกษา	อนัดบัท่ีของผูเ้ขา้ประกวดนางสาวไทย	
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   2.5.3	 ข้อมูลระดบัช่วงช้ัน	อนัตรภาค	(Interval	Scale)	หมายถึง	การวดัค่าขอ้มูลท่ีมี 

ช่วงห่างหรือระยะห่างเท่า	 ๆ	 กนั	สามารถวดัค่าไดแ้ต่เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีศูนยแ์ท	้ เช่น	 อุณหภูมิ	 

คะแนนสอบ	GPA	คะแนน	I.Q.

   2.5.4	 ข้อมูลระดบัอตัราส่วน	 (Ratio	Scale)	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีมีมาตราวดัหรือระดบั

การวดัท่ีสูงท่ีสุด	 คือ	สามารถแบ่งกลุ่มได	้ จดัอนัดบัได	้ มีช่วงห่างของขอ้มูลเท่า	ๆ	กนั	 ยงัเป็น 

ขอ้มูลท่ีมีศูนยแ์ท	้เช่น	น�้าหนกั	ส่วนสูง	ระยะทาง	รายได	้จ�านวนต่าง	ๆ	

  2.6 แบ่งตามสภาพของข้อมูล แบ่งตามสภาพของขอ้มูล	ดงัน้ี

   2.6.1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data)	คือ	ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงส่วนตวัของ 

กลุ่มตวัอยา่ง	เช่น	ช่ือสกลุ	อาย	ุเพศ	อาชีพ	ศาสนา	เป็นตน้

   2.6.2	 ข้อมูลส่ิงแวดล้อม	(Environmental	Data)	คือ	ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั 

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง	เช่น	ลกัษณะทอ้งถ่ินท่ีกลุ่มตวัอยา่งอาศยั

   2.6.3	 ข้อมูลพฤตกิรรม	(Behavioral	Data)	 คือ	ขอ้มูลท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นตวั

ของกลุ่มตวัอยา่ง	เช่น	คุณลกัษณะดา้นความสามารถดา้นสมอง	คือ	ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

วชิาการ	หรือการเรียน	 เช่น	ความรู้ความเขา้ใจ	การวเิคราะห์	ความถนดั	สติปัญญา	ความสนใจ	

ความวติกกงัวล	แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ	มโนภาพเก่ียวกบัตนเอง	การปฏิบติั	การกระท�าส่ิงต่าง	ๆ	

	 	 	 การรวบรวมขอ้มูลเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด�าเนินงาน	การรวบรวมขอ้มูลท่ีดีจะไดข้อ้มูล

ท่ีรวดเร็ว	ถูกตอ้ง	แม่นย �า	ครบถว้น	ดงันั้น	ความรวดเร็วของขอ้มูลจึงผกูพนักบัเทคโนโลย	ีซ่ึงมี

หลายวธีิ	เช่น	การเช่ือมต่อกบัระบบปลายทางเพ่ือรับขอ้มูล	การใชโ้ทรสาร	การใชร้ะบบอ่านขอ้มูล

อตัโนมติั	และการใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์	 เช่น	 เคร่ืองกราดตรวจ	 (Scanner)	 อ่านขอ้มูลเป็น 

รหสัแท่ง	(bar	code)	

 สารสนเทศ  

 	การน�าเอาขอ้มูลท่ีมีการเกบ็รวบรวมไวจ้ากส่วนน�าเขา้น�ามาจดัเรียงวเิคราะห์	ประมวลผลใหม่

  1. สาเหตุที่ท�าให้เกิดสารสนเทศ 

  สาเหตุการกระจายสารสนเทศ	 เก่ียวกบัวิทยาการความรู้	 หรือส่ิงประดิษฐ์	 ผลิตภณัฑ	์

เทคโนโลยส่ืีอสารยคุใหม่มีความเร็วในการส่ือสารสูงข้ึน	สามารถเผยแพร่สารสนเทศจากแหล่งหน่ึง	 

ไปยงัสถานท่ีต่าง	ๆ	ทัว่โลก	ดงัน้ี

	 	 1.1	 เม่ือมวีทิยาการความรู้	 เกดิสารสนเทศ	จากนั้นกจ็ะมีการเผยแพร่	กระจายสารสนเทศ 

เก่ียวกบัวทิยาการความรู้	หรือส่ิงประดิษฐ	์ผลิตภณัฑ	์ไปยงัแหล่งต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง	
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  1.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการผลิตสารสนเทศ	 เน่ืองจากมี 

ความสะดวกในการป้อนขอ้มูล	การปรับปรุงแกไ้ข	การท�าซ�้ า	การเพ่ิมเติม	ท�าใหมี้ความสะดวก

และง่ายต่อการผลิตสารสนเทศ	

  1.3 เทคโนโลยส่ืีอสารยุคใหม่	มีความเร็วในการส่ือสารสูงข้ึน	สามารถเผยแพร่สารสนเทศ	

จากแหล่งหน่ึงไปยงัสถานท่ีต่าง	 ๆ	ทัว่โลกในเวลาเดียวกนักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง	 อีกทั้ง 
สามารถส่งผา่นขอ้มูลไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบพร้อม	ๆ	กนัในเวลาเดียวกนั	

  1.4 เทคโนโลยีการพิมพ์	 ท่ีมีความสามารถในการผลิตสารสนเทศสูงข้ึน	สามารถผลิต

สารสนเทศไดค้ร้ังละจ�านวนมาก	ๆ	ในเวลาสั้น	ๆ	มีสีสนัเหมือนจริง	ท�าใหมี้ปริมาณสารสนเทศ

ใหม่	ๆ	เกิดข้ึนตลอดเวลา	

  1.5 ผู้ใช้มคีวามจ�าเป็นต้องใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษา	การคน้ควา้วจิยัการพฒันาคุณภาพชีวติ	 

การตดัสินใจ	การแกไ้ขปัญหา	การปฏิบติังาน

  1.6 ผู้ใช้มคีวามต้องการใช้สารสนเทศ	ตอ้งการทราบแหล่งท่ีอยูข่องสารสนเทศ	การเขา้ถึง

สารสนเทศ	สารสนเทศจากต่างประเทศ	มีความหลากหลาย	และตอ้งการสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว	

  2. สารสนเทศ (Information) 

  สารสนเทศ	มีนกัวชิาการใหค้วามหมายของสารสนเทศไวด้งัน้ี

	 	 สารสนเทศ	 (Information)	หมายถึง	การน�าเอาขอ้มูลท่ีมีการเกบ็รวบรวมไวจ้ากส่วนน�าเขา้ 

น�ามาจดัเรียง	วเิคราะห์	แปรรูป	ประมวลผลใหม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าขอ้มูลผา่นการประมวลผล	 

มีสาระน�าไปใชง้านอยา่งใดอยา่งหน่ึง	(วิโรจน์ ชัยมลู, 2552 : 13)

	 	 สารสนเทศ	 หมายถึง	 ความรู้หรือข้อมูลท่ีได้ประมวลผลและมีสาระในตัวสามารถ 

ส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจกบัผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลนั้น	เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน	์สามารถ

น�าไปใชป้ระโยชนต่์อการด�าเนินชีวติของมนุษยไ์ด	้(วิโรจน์ ชัยมลู, 2552 : 155)

	 	 กล่าวโดยสรุป	สารสนเทศ	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นกระบวนการประมวลผลแลว้	อาจใช้

วธีิง่าย	ๆ	หรือขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง	 เช่น	การหาค่าเฉล่ีย 

หรือใชเ้ทคนิคขั้นสูง	 เช่น	การวจิยัด�าเนินงาน	 เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพขอ้มูลทัว่ไปใหอ้ยูใ่นรูปแบบ 

ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีความเก่ียวขอ้งกนั	เพ่ือน�าไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินใจหรือตอบปัญหา

ต่าง	ๆ	ได	้สารสนเทศประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นเอกสาร	เสียง	หรือภาพต่าง	ๆ	แต่จดัเน้ือเร่ืองใหอ้ยู่

ในรูปแบบท่ีมีความหมาย	สารสนเทศไม่ไดจ้ �ากดัเฉพาะเพียงตวัเลขเพียงอยา่งเดียว	 ส่ิงซ่ึงไดจ้าก

การน�าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไวม้าประมวลผล	 คือ	สารสนเทศ	 เพื่อน�าสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์

ตามวตัถุประสงค	์ เกิดผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช	้ อาจเขียนแผนภาพแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ	ดงัภาพท่ี	1.1
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  2.1 คุณสมบัติของสารสนเทศ คือ	ขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นการประมวลผลวิเคราะห์และ 

ส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจต่อผูอ่ื้นได	้ดงันั้นสารสนเทศท่ีดีตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี

	 	 	 2.1.1	 มีความถูกตอ้ง	รวดเร็วและเป็นปัจจุบนั

	 	 	 2.1.2	 มีความสมบูรณ์ของขอ้มูล

	 	 	 2.1.3	 มีความชดัเจนกะทดัรัด

	 	 	 2.1.4	 มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

  2.2 ความส�าคัญของสารสนเทศ สารสนเทศท่ีมีคุณค่า	 มีความทนัสมยัและมีความ 

ต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์	ยอ่มเป็นสารสนเทศท่ีมีความส�าคญัดงัน้ี

  	 2.2.1	 ความส�าคญัด้านการศึกษา	สารสนเทศจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล 

ดว้ยตนเองมากข้ึน

  	 2.2.2	 ความส�าคัญด้านสังคม	สารสนเทศช่วยพฒันาสติปัญญามนุษย	์ ช่วยพฒันา

บุคลิกภาพส่วนบุคคลใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข	

ข้อมูล

(Data)

การประมวลผล

(Processing)

สารสนเทศ

(Information)

ภาพที	่1.1		ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ

  3. บทบาทของสารสนเทศ (Role of Information)

  สารสนเทศมีบทบาทส�าคญัต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่าง	ๆ	การน�าสารสนเทศไปใชเ้พ่ือ

การบริหารงานในองคก์ร	3	ดา้น	 คือ	ดา้นการวางแผน	ดา้นการตดัสินใจ	และดา้นการด�าเนินงาน	

สารสนเทศยงัมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ	ดงัน้ี	

	 	 3.1	 ช่วยลดความเส่ียงในการตัดสินใจ	 (Decision)	 ช่วยช้ีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา	 

(Problem	Solving)

	 	 3.2	 ช่วยสนับสนุนการจัดการ	 (Management)	สนบัสนุนการด�าเนินงานขององคก์าร 

ใหมี้ประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลมาก	ใชท้ดแทนทรัพยากร	(Resources)	ทางกายภาพ	เช่น	

กรณีการเรียนทางไกล	 ผูเ้รียนท่ีเรียนนอกห้องเรียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่าง	 ๆ	 เช่นเดียวกบั 

หอ้งเรียนจริง	โดยไม่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ีหอ้งเรียนนั้น

	 	 3.3	 ก�ากบัติดตาม	 (Monitoring)	ใชเ้พ่ือก�ากบัติดตามผลการปฏิบติังานและการตดัสินใจ	 

เพื่อดูความกา้วหนา้ของระบบการท�างาน

	 	 3.4	 สารสนเทศการโน้มน้าว	 ชักจูงใจ	 (Motivation)	 ช่องทางส�าหรับการโฆษณาท่ีท�าให ้

ผูช้ม	ผูฟั้ง	ตดัสินใจ	เลือกสินคา้หรือบริการนั้น
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	 	 3.5	 สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส�าคญัของการศึกษา	 (Education)	 คือ	เป็นองคป์ระกอบ 

ส�าคญัของการศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้	 ผา่นส่ือประเภทต่าง	ๆ	 จดัการเรียนการสอนส�าหรับ 

สถานศึกษาต่าง	ๆ

	 	 3.6	 สารสนเทศส่งเสริมวฒันธรรมสันทนาการ	(Culture	&	Recreation)	เป็นองคป์ระกอบ

ส�าคญัดา้นการส่งเสริมต่าง	ๆ 	การเผยแพร่ในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	วดิีทศัน	์โทรทศัน	์และภาพยนตร์	

	 	 3.7	 สารสนเทศเป็นสินค้าและบริการ	(Goods	&	Services)	สามารถซ้ือขายได้

	 	 3.8	 การด�าเนินธุรกจิ	ท�าใหมี้การแข่งขนักนัระหวา่งธุรกิจมากข้ึน	 มีการพฒันาองคก์รให ้

กา้วทนักบัขอ้มูลข่าวสาร	ส่งประโยชนใ์หป้ระเทศชาติมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

	 	 3.9	 การศึกษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การคน้หาขอ้มูลทางดา้นการศึกษาง่ายข้ึน	 

และกวา้งขวางอยา่งไร้ขีดจ�ากดั	ผูเ้รียนมีความสะดวกมากข้ึนในการคน้ควา้วจิยัต่าง	ๆ

	 	 3.10	 การด�าเนินชีวติประจ�าวนั	ท�าใหมี้ความคล่องตวัและความสะดวกรวดเร็วกิจกรรมต่าง	ๆ	 

ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวนัก็สามารถกระท�าไดห้ลาย ๆ	 งานในเวลาเดียวกนั	หรือใชเ้วลานอ้ย	 

การติดต่อส่ือสารท่ีเจริญกา้วหนา้และทนัสมยัในปัจจุบนั	จึงท�าใหโ้ลกเป็นโลกไร้พรมแดน

  4. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

  การใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์กระจายไปในทุกองคก์รเพ่ือการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว	 

เกิดการประหยดัตน้ทุนการด�าเนินการอยา่งมาก	

  1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ	ดงัน้ี

  	 1.1.1	 ระบบสารสนเทศท�าให้การปฏบัิตงิานรวดเร็ว	ใชก้ระบวนการประมวลผล	ขอ้มูล 

ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวม	การประมวลผล	และการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัไดอ้ย่างรวดเร็ว	 

ระบบสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่	หรือมีปริมาณมาก	 และช่วยให้การ 

เขา้ถึงขอ้มูล	(access)	เหล่านั้นมีความรวดเร็ว

  	 1.1.2	 ช่วยลดต้นทุน	ระบบสารสนเทศช่วยท�าใหก้ารปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล	

ซ่ึงมีปริมาณมากมีความสลบัซบัซอ้นสามารถด�าเนินการโดยเร็ว	การติดต่อส่ือสารไดร้วดเร็ว	ท�าให้

เกิดการประหยดัตน้ทุนการด�าเนินการ	

  	 1.1.3	 การตดิต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว	การใชเ้ครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ท�าใหมี้ 

การติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว	 เช่น	 การติดต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกนั	(machine	to	machine)	หรือบุคคลกบับุคคล	(human	to	human)	หรือ

บุคคลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 (human	 to	machine)	และการติดต่อส่ือสารดงักล่าวจะท�าใหข้อ้มูล 

ท่ีเป็นทั้งขอ้ความ	เสียง	ภาพน่ิง	และภาพเคล่ือนไหวสามารถส่งไดท้นัที	
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  	 1.1.4	 ระบบสารสนเทศช่วยท�าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง	 	ๆไปด้วยด	ี	หากระบบ 

สารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออ�านวยให้หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกท่ีอยู่ในระบบ 
ของซัพพลายทั้ งหมด	 ท�าให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันและการ 

ประสานงานหรือการท�าความเขา้ใจเป็นไปไดด้ว้ยดี

  1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ	ดงัน้ี

  	 1.2.1	 ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ	ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบส�าหรับ 

ผูบ้ริหาร	 เช่น	ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ	 (Decision	 support	 systems)	 

หรือระบบสารสนเทศส�าหรับผูบ้ริหาร	(Executive	support	systems)	จะเอ้ืออ�านวยใหผู้บ้ริหารมี

ขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจไดดี้ข้ึน	 ส่งผลใหก้ารด�าเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ไวไ้ด	้

  	 1.2.2	 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า	การบริการท่ีเหมาะสมระบบ

สารสนเทศจะช่วยท�าใหอ้งคก์ารทราบถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน

  	 1.2.3	 ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า	 การบริการให้ดีขึน้ ระบบ

สารสนเทศท�าใหก้ารติดต่อระหวา่งหน่วยงานและลูกคา้	สามารถท�าไดโ้ดยถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึน 

ช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา้	 และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของ 

ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว	

  	 1.2.4	 ความได้เปรียบในการแข่งขนั	(Competitive	Advantage)

  	 1.2.5	 คุณภาพชีวติการท�างาน	(Quality	of	Working	Life)

   ในปัจจุบนัสารสนเทศมีบทบาทส�าคญัต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวนัเป็นอย่างมาก 

ทางดา้นการศึกษา	 เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง	 เป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันาให้มี 

ความกา้วหนา้และพฒันาประเทศ	สารสนเทศเป็นพลงัขบัเคล่ือนหรือปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหเ้กิด 

การเปล่ียนแปลงทางสังคม	 ซ่ึงทุกศาสตร์	 ทุกวงการ	น�าสารสนเทศเขา้ไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการ

ตดัสินใจ	 แกปั้ญหาต่าง	 ๆ	 จากค�ากล่าวท่ีว่า	 Information	 is	 Power	 สารสนเทศ	 คือ	 อ�านาจ	 

สามารถช้ีวดัไดถึ้งความส�าเร็จ	หรือความลม้เหลวขององคก์รได	้สารสนเทศก่อใหเ้กิดแนวทาง 

ในการแกปั้ญหาต่าง	ๆ	หากองคก์รน�าสารสนเทศมาปรับปรุงการด�าเนินงาน	พฒันางานท่ีก�าลงั

กระท�าอยูเ่ป็นการช่วยพฒันาองคก์รทางออ้ม	เพราะสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา	

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

 	 คอมพิวเตอร์มีบทบาทท่ีส�าคญัยิง่ต่อสงัคมของมนุษยใ์นปัจจุบนั	คอมพิวเตอร์เป็นปัจจยั 

ท่ีส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการด�าเนินชีวติและการท�างาน	ซ่ึงถูกพฒันาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั
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  1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

  คอมพิวเตอร์	(Computer)	มีผูใ้หค้วามหมายค�าวา่	คอมพิวเตอร์	ดงัน้ี

  คอมพิวเตอร์ หมายถึง	 เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติั	มีหนา้ท่ีเหมือนสมองกลส�าหรับ 

แกปั้ญหาต่าง	ๆ	ท่ีง่ายและซบัซอ้น	โดยวธีิทางคณิตศาสตร์	(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2556) 

  คอมพิวเตอร ์หมายถึง	อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนเพ่ือช่วยงานมนุษย	์งานท่ีมี

ขั้นตอนซ�้ า	 ๆ	 และมีปริมาณมาก	ๆ	หรือมีลกัษณะท่ีตอ้งค�านวณสลบัซับซ้อนตอ้งใช้บุคคล 
จ�านวนมากในการท�างานนั้น	ๆ	 เม่ือน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานกส็ามารถท�าส�าเร็จไดร้วดเร็วข้ึน

เกิดผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง	แม่นย �า	น่าเช่ือถือ (ต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2554 : 20)

  คอมพิวเตอร ์หมายถึง	อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน	เพื่อช่วยในการท�างานให้

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	โดยมนุษยเ์ป็นผูเ้ขียนชุดค�าสัง่	สัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท�างานตามชุดค�าสัง่	

เรียกว่า	“โปรแกรม”	 ซ่ึงผลลพัธ์จากการท�างานของคอมพิวเตอร์จะถูกตอ้งหรือไม่	 ข้ึนอยู่กบั

โปรแกรมท่ีสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท�างาน	มนุษยจ์ะเป็นผูก้ �าหนดขอ้มูล	วธีิการ	สูตรการค�านวณ	เพื่อ

รวบรวมเขียนโปรแกรมสัง่การใหค้อมพิวเตอร์ท�างาน	แลว้ท�าการทดสอบการท�างานของโปรแกรม

วา่ถูกตอ้งหรือไม่	สามารถน�าไปใชไ้ดจ้ริงและใหผ้ลลพัธ์ถูกตอ้งกบัความตอ้งการหรือไม่	 เพราะ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะท�างานตามชุดค�าสัง่	หรือโปรแกรมท่ีก�าหนดใหเ้ท่านั้น	จะไม่สามารถตดัสิน

ปัญหาต่าง	ๆ	ไดเ้อง	แมว้า่คอมพิวเตอร์จะท�างานแทนมนุษยไ์ดร้วดเร็วทนัใจ	และแม่นย �ากวา่มนุษย ์

ท�าเอง	แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งเสมอไป	(มะลิวรรณ์ พลาวฑุฒ์, 2558 : 6)

  สรุปจากความหมายดงักล่าว	คอมพิวเตอร์	หมายถึง	อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีท�างานภายใต้

การควบคุมของชุดค�าสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมนุษย์เป็นผูเ้ขียนโปรแกรมชุดค�าสั่งให้

คอมพิวเตอร์ท�างาน	 มีหน่วยความจ�าคอมพิวเตอร์สามารถป้อนขอ้มูลผา่นอุปกรณ์รับขอ้มูลเขา้สู่

หน่วยประมวลผลกลาง	 เพ่ือท�าการค�านวณผลและแสดงผลลพัธ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล

รูปแบบต่าง	ๆ	ช่วยงานของมนุษย	์งานท่ีมีขั้นตอนซ�้ า	ๆ	มีปริมาณมาก	ๆ	เม่ือน�าคอมพิวเตอร์มา 
ช่วยงานสามารถท�าส�าเร็จรวดเร็ว	เกิดผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง	แม่นย �า	น่าเช่ือถือ	คอมพิวเตอร์จะท�างาน

แทนมนุษยไ์ดร้วดเร็วทนัใจ

  2. ลักษณะส�าคัญของคอมพิวเตอร์ 

  ลกัษณะส�าคญัของคอมพิวเตอร์	เพื่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์ในระบบงาน	ดงัน้ี

  2.1	 ท�างานด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์	ขอ้มูลท่ีน�าเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าเพ่ือประมวลผล	 แปลงผลลพัธ์สัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบท่ีมนุษยเ์ขา้ใจ 

ผา่นทางจอภาพหรือกระดาษ
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  2.2 ประมวลผลด้วยความเร็วสูง	คอมพิวเตอร์ท�างานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์	จึงประมวลผล

ขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงเป็นพนัลา้นค�าสัง่ต่อวนิาที

  2.3 ท�างานด้วยความถูกต้องแม่นย�าและเช่ือถือได้	 เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท�างานตามค�าสัง่ 

ของมนุษยใ์นรูปแบบของโปรแกรม	 (Program)	หากค�าสั่งนั้นมีความถูกตอ้ง	 การท�างานของ

คอมพิวเตอร์ยอ่มถูกตอ้งและแม่นย �าดว้ย

  2.4 เกบ็ข้อมูลได้จ�านวนมาก	คอมพิวเตอร์สามารถเกบ็บนัทึกขอ้มูลไดป้ริมาณมากดว้ย

หน่วยความจ�าท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองและหน่วยความจ�าส�ารอง

  2.5 เคล่ือนย้ายข้อมูลได้รวดเร็ว	คอมพิวเตอร์สามารถเคล่ือนยา้ยและคดัลอกขอ้มูล 

ภายในเคร่ืองหรือระหวา่งเคร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว

  2.6 ตดิต่อส่ือสารระหว่างเคร่ืองได้	 มีการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งกนั	 เพ่ือการใชท้รัพยากร 

ร่วมกนัหรือเพื่อเคล่ือนยา้ยขอ้มูล	การคดัลอกขอ้มูล	โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.7 ท�างานหลายอย่างได้ในเวลาเดยีวกนั	สามารถท�างานหลาย	ๆ	อยา่งได	้เช่น	งานดา้น

เอกสาร	ค�านวณ	ฟังเพลง	เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต	เป็นตน้

  3. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

  มนุษยรู้์จักวิธีค �านวณเร่ิมจากการนับน้ิว	 การท�าเคร่ืองหมายแทนการนับบนพ้ืนดิน 
โดยชาวบาบิโลนน�ากระดาษมาเป็นอุปกรณ์ในการนบัของชาวอียิปต	์ การร้อยลูกหิน	จนมาถึง 
อุปกร ณ์ ท่ี จัด ว่ า เ ป็นต้นก�า เ นิ ดของ เค ร่ื อ ง

คอมพิวเตอร์นัน่	คือ	ลูกคิด	(Abacus)	เป็นเคร่ืองมือ 

ส�าหรับใชค้ �านวณ	นบัเป็นเคร่ืองคิดเลขยคุแรก	ๆ	

ของโลก	ประกอบดว้ยโครงส่ีเหล่ียม	และมีแกน 

ร้อยตวัลูกคิดกลม	ๆ	ส�าหรับใชน้บัเลข	สามารถ

เล่ือนข้ึนลงได	้ ซ่ึงประดิษฐข้ึ์นโดยชาวจีนโบราณ	

ดงัภาพท่ี	1.2

  ปี	 ค.ศ.	 1617	 John	Napier	 นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ไดป้ระดิษฐ์อุปกรณ์ช่วย 

ค�านวณ	เช่น	การคูณ	การหาร	และการถอดสแควร์	รูต	(Square	Root)	ไดง่้ายข้ึนเรียกวา่	Napier’s	

Bones	ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยตารางสูตรคูณ	ดงัภาพท่ี	1.3

ภาพที	่1.2		ลูกคิด

 ท่ีมา	:		https://www.calculatorthailand.com/images/history/abacus.jpg
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ภาพที	่1.3		Napier’s	Bones

  ปี	 ค.ศ.	 1642	นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสช่ือ	Blaise	 Pascal	 ไดพ้ฒันาเคร่ืองบวกเลข 
ดว้ยการท�างานเฟือง	เม่ือเฟืองของหลกัสิบหมุนครบ	1	รอบ	ท�าใหเ้ฟืองของหลกัร้อยหมุนเพิ่มข้ึน	

1	 ค่า	 แต่อุปกรณ์ดงักล่าวท�าไดเ้พียงการลบ	 จึงปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถคูณและหารไดใ้น 

เวลาต่อมา

  ปี	ค.ศ.	1673	Gottfried	von	Leibniz	:	1646	-	1716	นกัปรัชญาและนกัคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนั	

ออกแบบเคร่ืองคิดเลขแบบใชร้ะบบเฟืองทด	เพื่อท�าการคูณดว้ยวธีิการบวกเลขซ�้ า	ๆ	กนั	Leibniz	

เป็นผูค้น้พบจ�านวนเลขฐานสอง	 (Binary	Number)	 ซ่ึงประกอบดว้ยเลข	0	และ	1	 เป็นระบบเลขท่ี

เหมาะในการค�านวณ	เคร่ืองคิดเลขท่ี	Leibniz	สร้างข้ึน	เรียกวา่	Leibniz	Wheel	สามารถ	บวก	ลบ	

คูณ	หาร	ได้

ภาพที	่1.4	Blaise	Pascal	
ผูพ้ฒันาเคร่ืองบวกเลขดว้ยเฟือง

ภาพที	่1.5	Gottfried	Von		Leibniz		

ผูพ้ฒันาเคร่ืองคิดเลขแบบใชร้ะบบเฟืองทด	

 ท่ีมา	:		http://programming101.wikidot.com/john-napier-and-napier-s-bones

 ท่ีมา	:		http://mathematicssecondaryschool.blog-
spot.com/p/blog-page_3.html

 ท่ีมา	:		https://www.iep.utm.edu/leib-met
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  ปี	ค.ศ.	1804	Joseph	Marie	Jacquard	:	1752	-	1834	ชาวฝร่ังเศส	เป็นผูคิ้ดประดิษฐ	์Jacquard’s	

Loom	 เคร่ืองทอผา้ท่ีควบคุมการทอผา้ลายสีต่าง	ๆ	ดว้ยบตัรเจาะรู	 (Punched–card)	 จึงเป็นแนว 

ความคิดในการประดิษฐ์เคร่ืองเจาะบตัร	 (Punched–card	machine)	ส�าหรับเจาะบตัรท่ีควบคุม 

การทอผา้ข้ึน	เคร่ืองจกัรท่ีใชโ้ปรแกรมค�าสัง่ใหเ้คร่ืองท�างานเป็นเคร่ืองแรก

  ปี	ค.ศ.	1833	Charles	Babbage	สร้างเคร่ืองค�านวณผลต่างท่ีใชแ้รงดนัไอน�้าข้ึนเป็นคร้ังแรก

เรียกว่า	 Different	 Engine	 สามารถค�านวณหาค่า	 Logarithms	 ไดแ้ลว้มีแนวความคิดพฒันา 

เคร่ืองวิเคราะห์	 (Analytical	Engine)	 โดยแบ่งการท�างานออกเป็น	3	 ส่วน	 เช่น	 ส่วนเก็บขอ้มูล	 

(ดว้ยบตัรเจาะรู)		ส่วนควบคุมและส่วนค�านวณ	(ฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์)		แสดงผลลพัธ์ทางกระดาษ

ภาพที	่1.6		เคร่ืองเจาะบตัรควบคุมการทอผา้ ภาพที	่1.7	 เคร่ืองค�านวณผลต่างท่ีใชแ้รงดนัไอน�้า

  แนวคิดดงักล่าวกา้วหนา้เกินกวา่เทคโนโลยสีมยันั้นตามทนั	 จึงเป็นแค่เพียงแนวคิด	แต่เป็น

แนวคิดน�าไปสู่คอมพิวเตอร์ในยคุปัจจุบนั	ชาร์ลส์	 แบบเบจ	 จึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น	“บิดา 

แห่งเคร่ืองคอมพวิเตอร์”

  ปี	ค.ศ.	 1843	Augusta	Ada	Byron	ผูท่ี้เขา้ใจ

แนวความคิดระบบ	 Analytical	 Engine	 ของ 

แบบเบจแลว้ปรับปรุงใหใ้ชเ้ลขฐานสองแทนฐานสิบ

และเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรเจาะรู	 เธอจึง 

ได้รับการยกย่องว่าเป็น	 “โปรแกรมเมอร์คนแรก 

ของโลก”	และไดมี้การตั้งช่ือภาษาเขียนโปรแกรม	

Ada	เพ่ือเป็นเกียรติแก่เธอ

ภาพที	่1.8	 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

 ท่ีมา	:		https://altorelieve.wordpress.com/tag/mujer/

 ท่ีมา	:	https://www.pinterest.com/mtrask/ 
studio-1/?lp=true

 ท่ีมา	:		http://anaduque13.blogspot.com/2010/02/
partes-de-la-maquina-analitica.html
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  ปี	 ค.ศ.	 1880	Dr.	 Herman	Hoolerith	 พฒันาเคร่ืองประมวลผลขอ้มูลเพ่ืออ่านขอ้มูล	 

ส�ามะโนประชากรจากบตัรเจาะรู	 มีการพฒันากล่องเรียงล�าดบัขอ้มูล	 และเคร่ืองจ�าแนกขอ้มูล 

สถิติส�าเร็จ	 เกิดการสรุปผลส�ารวจขอ้มูลส�ามะโนประชากรท�าได้ในระยะเวลาไม่เกิน	 3	 ปี	 

(จากเดิมท่ีเคยใชเ้วลาถึง	7	ปี)

  ต่อมา	Dr.	Hollerith	 ก่อตั้งบริษทั	 ไอบีเอ็ม	 (IBM:	 International	 Business	Machines	 

Corporation)	พฒันากลไกการท�างานแผงควบคุม	 และบตัรเจาะรูท่ีใชป้ระมวลผลขอ้มูลให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน	และไดรั้บความนิยมจนกระทัง่ปลายปี	 1950	 เรียกบตัรน้ีว่า	Hollerith’s	

Punched	Card	หรือ	IBM	80-Column	Punched	Card

ภาพที	่1.9		กล่องเรียงล�าดบัข้อมูล ภาพที	่1.10		คอมพิวเตอร์	โดยใชห้ลอดสุญญากาศ

  ปี	 ค.ศ.	 1942	 John	Atanasoff	 แห่ง	 lowa	 State	University	สร้างอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทลั

คอมพิวเตอร์ส�าหรับท�างาน	โดยใชห้ลอดสุญญากาศในการปฏิบติัการค�านวณและตั้งช่ือวา่	ABC	

:	Atanasoff-Berry	Computer

  ปี	ค.ศ.	1944	Howard	Aiken	แห่งมหาวทิยาลยั	Harvard	University	พฒันาเคร่ืองดิจิทลั

ภาพที	่1.11		MARK	I	

คอมพิวเตอร์ก่ึงกลไกก่ึงไฟฟ้าขนาดใหญ่เคร่ืองแรก	

มีช่ือเรียกวา่	ASCC	:	iken’s	Automatic	Sequence	

controlled	Calculator)	หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่าเคร่ือง 

MARK	I	โดยใชแ้นวคิดหลาย	 	ๆอยา่งของแบบเบจ	

แต่ใชไ้ฟฟ้าแทนเคร่ืองกล	ใชแ้นวคิดท่ีไอบีเอม็

พฒันาเคร่ืองค�านวณบตัรเจาะรูในช่วงทศวรรษ	

1930	มาเป็นพ้ืนฐานดา้นการค�านวณ

 ท่ีมา	:		http://theprofessional1911.blogspot.com/2015/11/evolution-of-computer.html

 ท่ีมา	:		http://www.columbia.edu/cu/ 
computinghistory/oldpunch.html 

 ท่ีมา	:		http://bcom56251.blogspot.com/
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ภาพที	่1.12		คอมพิวเตอร์	ENIAC

  ปี	 ค.ศ.	 1946	 John	W.	Mauchly	 และ	 J.	 Prespern	Eckert	พฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี 

สามารถปฏิบติัการไดเ้ป็นเคร่ืองแรกมีช่ือเรียกวา่	ENIAC	:	Electronic	Numerical	Integrator	and	

Calculator	ท�างานดว้ยหลอดสุญญากาศมากกวา่	 18,000	หลอดเอเนียสถูกใชใ้นกองทพัอเมริกา 

เพื่อค�านวณวถีิกระสุนปืนใหญ่	ไม่สามารถจดัเกบ็โปรแกรม	และใชร้ะบบทศนิยมได	้การท�างาน

ถูกควบคุมจากภายนอกตอ้งเปล่ียนแปลงใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการค�านวณชุดใหม่

  ปี	ค.ศ.	 1949	 John	Von	Neumeann	 เสนอแนวคิดเพ่ือปรับปรุง	ENIAC	ใหส้ามารถเกบ็

โปรแกรมไวภ้ายในเคร่ืองไดเ้ป็นคร้ังแรก	 ซ่ึงพฒันาเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์	EDVAC	 :	Electronic	

Discrete	Variable	Automatic	Computer	ในปี	1952

ภาพที	่1.13		คอมพิวเตอร์	EDVAC

  ปี	ค.ศ.	1952	John	W.	Mauchly	และ	J.	Prespern	Eckert	ไดพ้ฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่ือวา่	

UNIVAC	 :	Universal	Automatic	Computer	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลลงบน 

เทปแม่เหลก็	(Magnetic	Tape)	ไดเ้ป็นเคร่ืองแรก

 ท่ีมา	:		https://www.ilkkimbuldu.com/bilgisayar-kim-icat-etti

 ท่ีมา	:		https://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/193
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ภาพที	่1.14		คอมพิวเตอร์	UNIVAC

  John	Von	Neumeann	 เสนอแนวคิดใหมี้การเกบ็ชุดค�าสัง่ปฏิบติัการ	หรือโปรแกรมไวใ้น

หน่วยความจ�าภายในเคร่ืองทั้งขอ้มูลและค�าสั่งแสดงอยู่ในรูปของเลขฐาน	 2	 แทนระบบของ 

ฐาน	10	นบัจากช่วงเวลาดงักล่าว	 มีการพฒันาประสิทธิภาพการท�างานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

ในทุก	ๆ	ดา้น	เช่น	โปรแกรมหรือชุดค�าสัง่ท่ีสัง่งานคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ส่ือบนัทึก

ขอ้มูล	แผงวงจร	การประมวลผล	เกิดการเปล่ียนแปลงจนปัจจุบนั

  4. ประเภทของคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์สามารถจ�าแนกตามหลกัเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน 

ตามลกัษณะของขอ้มูล	และตามขนาดของคอมพิวเตอร์	ดงัน้ี

  4.1 จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คอมพิวเตอร์ท่ีจ�าแนกตามวตัถุประสงค ์

การใชง้านแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดงัน้ี

  	 4.1.1	 คอมพวิเตอร์ใช้งานทั่วไป	 (General	 -	Purposed	Computer)	คอมพิวเตอร์ท่ี

สามารถใชไ้ดก้บังานหลายประเภท	 เก่ียวกบังานเอกสาร	ค�านวณ	หรืองานกราฟิก	 เช่น	คอมพิวเตอร์ 

ส่วนบุคคลท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั

  	 4.1.2	 คอมพวิเตอร์ใช้งานเฉพาะด้าน		(Special	-	Purposed	Computer)		คอมพิวเตอร์

ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานเฉพาะด้าน	 เช่น	 งานด้านการแพทย์	 การทหาร 

กรมอุตุนิยมวทิยา	

  4.2 จ�าแนกตามลักษณะของข้อมูล คอมพิวเตอร์ท่ีจ�าแนกตามลกัษณะของขอ้มูล	สามารถ

แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดงัน้ี

 ท่ีมา	:		https://www.thocp.net/hardware/univac.htm
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  	 4.2.1	 Analog	Computer		คือ	คอมพิวเตอร์รับค่าขอ้มูลท่ีมีค่าไม่ต่อเน่ือง	ใชห้ลกัการ

วดัค่าท่ีรับเขา้มาแลว้แสดงออกทางหนา้ปัด	เช่น	คล่ืนสมอง	อุณหภูมิ	ความดนั	

   4.2.2	 Digital	Computer		คือ	คอมพิวเตอร์รับขอ้มูลมีความต่อเน่ืองกนัในลกัษณะของ

ตวัเลข	 ใชห้ลกัการนบัในการรับขอ้มูลดงักล่าว	ท�าการประมวลผลแลว้แสดงผลลพัธ์ออกทาง

จอภาพ	และมีความแม่นย �ามากกว่าแอนะล็อกคอมพิวเตอร์	 และตอ้งอาศยัส่ือบนัทึกขอ้มูลใน	 

การจดัเกบ็ขอ้มูล	นิยมใชก้นัในปัจจุบนัเป็นแบบดิจิทลัคอมพิวเตอร์

   4.2.3	Hybrid	Computer	คือ	การน�าลกัษณะการท�างานของคอมพิวเตอร์ทั้ง	2	ชนิด

ขา้งตน้มารวมกนัสามารถใชก้บังานหลายลกัษณะ

  4.3 จ�าแนกตามขนาดของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  การจ�าแนกตามขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ดงัน้ี

  	 4.3.1	 Supercomputer	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่	 และมีความเร็วในการ

ประมวลผลสูงท่ีสุด	(ประมาณ	100	ลา้นค�าสัง่ต่อวนิาที)	 มีราคาแพง	เน่ืองจากประสิทธิภาพของ

ชิปเซต	 (Chipset)	 ท่ีใชป้ระมวลผลสูงสุด	 นิยมในหน่วยงานส�าคญัและเหมาะกบัหน่วยงานท่ี

ตอ้งการความละเอียด	 มีความถูกตอ้งแม่นย �าในการค�านวณสูง	 และมีการวิเคราะห์ท่ีซับซ้อน	 

เช่น	งานพยากรณ์อากาศ	งานวทิยาศาสตร์	งานวจิยัพลงังานนิวเคลียร์	งานทางดา้นทหาร	แต่เดิม 

ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่เทียบเท่าขนาดของหอ้ง		ปัจจุบนัซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีขนาดเลก็ลง

  	 4.3.2	Mainframe	Computer	คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่รองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

มีความเร็วการประมวลผลสูง	(ประมาณ	10	ลา้นค�าสัง่ต่อวนิาที)	เหมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่

ท่ีมีการท�างานเขา้สู่ศูนยก์ลาง	และกระจายไปยงัสาขาต่าง	ๆ	 เป็นเครือข่าย	มีผูใ้ชร้ะบบพร้อมกนั

หลายบุคคล	เช่น	งานธนาคาร	งานประกนัชีวติ	งานสายการบิน	งานโรงงานท่ีมีการใชร้ะบบ	ERP	

และงานส�ามะโนประชากรของรัฐบาล	 ลกัษณะการใช้งานจึงมีวตัถุประสงค์แตกต่างจาก 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์เมนเฟรมมีขนาดลดลงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน	

  	 4.3.3	Minicomputer	 มีความเร็วในการประมวลผลสูงขนาดเคร่ืองเป็นขนาดกลาง

เหมาะกบัองคก์รขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	การท�างานระบบเครือข่ายแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์	

(Client/Server)	มีผูใ้ชง้านพร้อมกนัหลายบุคคล	มีขอ้มูลจ�านวนมาก	

  	 4.3.4	Microcomputer	หรือเคร่ืองพีซี	(PC	:	Personal	Computer)	เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ขนาดเลก็	สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกเหมาะสมส�าหรับผูใ้ชค้นเดียว	(Stand	-	alone)	หรือเช่ือมต่อ 

กบัระบบเครือข่ายอ่ืน	ๆ	ได	้โดยเฉพาะเครือข่าย	LAN	และอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่ือสารกบับุคคลทัว่โลก	

เคร่ืองพีซีเหมาะกบังานทัว่ไป	 เช่น	 งานเอกสาร	 งานค�านวณ	งานบญัชี	 ถูกสร้างตามมาตรฐาน 

ของไอบีเอม็	แต่ยงัมีเคร่ืองพีซีอีกประเภทหน่ึงท่ีสร้างตามมาตรฐานอ่ืน	 เช่น	 เคร่ือง	Macintosh	
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เหมาะกบังานกราฟิก	และการจดัท�าส่ิงพิมพ	์ปัจจุบนัมีการพฒันารูปลกัษณ์ของพีซีแตกต่างกนัไป

หลายแบบ	เหมาะสมกบัการน�าไปใช	้เช่น	ตั้งโตะ๊	หรือสามารถห้ิวได	้มีขนาดเท่าฝ่ามือ	ลกัษณะ 
ท่ีแตกต่างกนั	เกิดจากการจ�าแนกตาม	Case	ค�าวา่	Chassis	คือ	โครงโลหะส�าหรับประกอบช้ินส่วน

ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได	้ดงัน้ี

    1)	Desktop	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตั้งบนโตะ๊แยกอุปกรณ์เช่ือมต่อ	เช่น	จอภาพ	 

กล่องเคส	ล�าโพง	คียบ์อร์ด

    2)	Laptop	Computer	คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็	น�าไปใชง้านไปสถานท่ีต่าง	ๆ 	ได	้ 

มีน�้าหนกัเบา	คียบ์อร์ดจะติดกบัจอภาพรวมทั้งเมาส์	

    3)	Notebook	Computer	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็เช่นเดียวกบัแลบ็ทอ็ป 

แต่ตวัเคร่ืองบางและเบากวา่แลบ็ทอ็ป

    4)	Tablet	 Computer	คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กเท่าแผ่นป้าย	 น�้ าหนักเบา	 

เคล่ือนยา้ยสะดวก	สามารถป้อนขอ้มูลทางจอภาพดว้ยปากกาชนิดพิเศษ	

    5)	Handheld	Computer	คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาขนาดเท่ากบัฝ่ามือคียบ์อร์ด

และหนา้จอภาพมีขนาดเล็ก	บางรุ่นใชป้ากกาพิเศษป้อนขอ้มูลทางจอภาพ	 ถูกออกแบบมาให ้

จดัการสารสนเทศส่วนบุคคล	 เช่น	 จดัตารางเวลานัดหมาย	 ปฏิทินนัดหมาย	 สมุดโทรศพัท	์ 

สมุดบนัทึก	รับส่งอีเมล	์ปัจจุบนัคือ	Palmtop	และ	PDA

  3. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

  ส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย	 4	 ส่วน	 เช่น	หน่วยรับขอ้มูล	 (Input	Unit)	

หน่วยประมวลผลกลาง	 (Central	 Processing	Unit)	หน่วยแสดงผลขอ้มูล	 (Output	Unit)	 และ 

หน่วยความจ�า	 (Memory	Unit)	 คอมพิวเตอร์เร่ิมท�างานเม่ือมีการรับขอ้มูลผ่านอุปกรณ์อินพุต	 

ยนิูต	 (Input	Unit)	 จดัเก็บไวใ้นหน่วยความจ�าหลกัก่อน	 เพ่ือแบ่งงานประมวลผลแลว้จึงแสดง

ผลลพัธ์ออกทางจอภาพ

  3.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท�าหนา้ท่ีรับขอ้มูลเขา้มาแลว้แปลงเป็นขอ้มูลดิจิทลั

ให้หน่วยประมวลผลกลางประมวลผลเพ่ือประมวลผล	โดยก่อนการประมวลผลตอ้งน�าขอ้มูล 

เกบ็ไวห้น่วยความจ�าหลกัก่อนเสมอ	เช่น	อุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วยรับขอ้มูล	คือ	คียบ์อร์ด	(Keyboard)	

กลอ้งดิจิทลั	 (Digital	Camera)	ปากกาเรืองแสง	 (Light	 Pen)	สแกนเนอร์	 (Scanner)	 จอยสติก	 

(Joystick)	จอภาพสมัผสั	(Touch	Screen)	ไมโครโฟน	(Microphone)	และเมาส์	(Mouse)	

  3.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ท�าหนา้ท่ีประมวล

ค�าสั่ง	 และควบคุมการท�างานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์	 เพ่ือสามารถท�างานไดถู้กตอ้ง 
และรวดเร็วข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง	ๆ	ของระบบคอมพิวเตอร์	เช่น	หน่วยประมวลผลกลาง	หลกัการ

ประมวลผลเรียกวา่	ไมโครโปรเซสเซอร์	(Microprocessor)	ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย	2	ส่วน	ดงัน้ี	
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  	 3.2.1	 หน่วยควบคุม	(Control	Unit)	ท�าหนา้ท่ีควบคุมการท�างานของหน่วยประมวลผล

อ่ืน	ๆ	จดัการเวลาการประมวลผลตามค�าสัง่ท่ีรับเขา้มาเป็นจงัหวะตามสญัญาณนาฬิกา

  	 3.2.2	 หน่วยค�านวณและตรรกะ	(ALU;	Arithmetic	and	Logic	Unit)	หน่วยค�านวณ

และตรรกะ	ท�าหนา้ท่ีค �านวณทางคณิตศาสตร์	 (Arithmetic	 operations)	 และการค�านวณทาง

ตรรกศาสตร์	(Logical	operations)	โดยปฏิบติัการเก่ียวกบัการค�านวณไดแ้ก่	การบวก	(Addition)	

ลบ	 (Subtraction)	 คูณ	 (Multiplication)	หาร	 (Division)	ส�าหรับการ	ค�านวณทางตรรกศาสตร์	

ประกอบดว้ย

    การเปรียบเทยีบค่าจริง	หรือเทจ็	โดยอาศัยตวัปฏิบัตกิารพืน้ฐาน	3	ค่าคือ

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขเท่ากบั	(=,	Equal	to	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขนอ้ยกวา่	(<,	Less	than	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขมากกวา่	(>,	Greater	than	condition)

    ส�าหรับตวัปฏบิตักิารทางตรรกะ	สามารถน�ามาผสมกนัได้ทั้งหมด	6	รูปแบบ	คือ

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขเท่ากบั	(=,	Equal	to	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขนอ้ยกวา่	(<,	Less	than	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขมากกวา่	(>,	Greater	than	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั	(<=,	Less	than	or	equal	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขมากกวา่หรือเท่ากบั	(>=,	Greater	than	or	equal	condition)

	 	 	 	 -	 เง่ือนไขนอ้ยกว่าหรือมากกว่า	 (<>,	 Less	 than	 or	 greater	 than	 condition)	 

	 	 	 	 	 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีมีค่าคือ	“ไม่เท่ากบั	(not	equal	to)”	นัน่เอง

  3.2 หน่วยความจ�า (Memory Unit) ท�าหนา้ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือส่งต่อไปยงัซีพีย	ู เม่ือซีพียู

ประมวลผลแลว้	 ส่งผลลพัธ์เกบ็ในหน่วยความจ�าเพ่ือน�าไปแสดงผลหรือจดัเกบ็ลงในหน่วยความจ�า

ส�ารองต่อไป	หน่วยความจ�าถูกแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ดงัน้ี	

  	 	 3.2.1	 หน่วยความจ�าหลกั	 (Primary	Storage/Prime	Memory)	ท�าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูล

หรือท่ีรับค�าสั่งมาทางอินพุตยูนิต	 เพ่ือรอให้ซีพียูเขา้ถึงขอ้มูลหรือค�าสั่งนั้น	 (ขอ้มูลหรือค�าสั่ง 
อยู่ในรูปของเลขฐานสอง)	 แลว้ท�าการคดัลอกเพ่ือประมวลผล	หากมีการค�านวณถูกส่งไปยงั 

หน่วยค�านวณและตรรกะแลว้ส่งผลลพัธ์กลบัมาพกัท่ีหน่วยความจ�าอีกคร้ัง	 เพ่ือรอรับค�าสั่ง 

แสดงผลลพัธ์	 ลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า	1	 รอบการปฏิบัติการ	หน่วยความจ�าหลกัแบ่งออกเป็น 

2	ประเภท	ดงัน้ี

   	 	 	 1)	 ROM	:	Read	Only	Memory	หน่วยความจ�าท่ีไม่สามารถลบได	้(Nonvolatile	

Memory)	ท�าหนา้ท่ีดึงขอ้มูลมาใชเ้ท่านั้น	และขอ้มูลนั้นยงัคงถูกเกบ็อยู	่โดยไม่ตอ้งมีระบบไฟฟ้า	
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(ขอ้มูลไม่สูญหายแมไ้ฟจะดบั)	รอมถูกใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล	 ชุดค�าสัง่	ROM	Bootstrap	 เพ่ือสัง่ให ้

ซีพียทู �างานตามค�าสัง่ใดบา้งขณะเปิดเคร่ืองหรือ	Restart	 เคร่ืองและชุดค�าสัง่	ROM	BIOS	จะส่งผา่น

ขอ้มูลระหว่างซีพียกูบัคียบ์อร์ด	 จอภาพ	และฮาร์ดแวร์อ่ืน ๆ	โดยปกติรอมถูกบนัทึกชุดค�าสั่ง 

การท�างานจากโรงงานของผูผ้ลิตแลว้	 เรียกวา่	Firmware	และผูใ้ชไ้ม่สามารถแกไ้ขหรือลบชุดค�าสัง่	 

หากตอ้งการลบตอ้งผา่นกระบวนการพิเศษทางผูผ้ลิตรอม	แบ่งเป็น	3	ชนิด	ดงัน้ี

       1.1)	พร็อม	(PROM	:	Programmable	Read	Only	Memory)	รอมท่ีสามารถ

เขียนโปรแกรมใหม่ได	้แต่ท�าเพียง	1	คร้ังเท่านั้น	โดยตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะในการเขียนโปรแกรม 

ลงบนพร็อม

       1.2)		อพีร็อม	(EPROM	:	Erasable	Programmable	Read	Only	Memory)	 

เป็นรอมท่ีสามารถลบขอ้มูล	 และสามารถน�าโปรแกรมลงไปใหม่ได	้ ใชแ้สงอลัตราไวโอเลต	 

(Ultraviolet)	

       1.3)		ออีพีร็อม	 (EEPROM	:	Electrical	Erasable	Programmable	Read	

Only	Memory)	สามารถลบโปรแกรมและท�าโปรแกรมซ�้าใหม่ไดห้ลายคร้ัง	โดยการใชค้วามต่างศกัย์

ไฟฟ้า	ตวัอยา่งเช่น	แฟลช	เมมโมรี	(Flash	Memory)	เป็นตน้

      2) แรม	 (RAM	 :	Random	Access	Memory)	หน่วยความจ�าท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล	 

หรือค�าสัง่จากโปรแกรมในระหวา่งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก�าลงัท�างาน	เป็นหน่วยความจ�าชัว่คราว	

เม่ือไม่มีกระแสไฟหรือเม่ือปิดเคร่ือง	ขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยความจ�าแรมจะหายไป	การเกบ็ขอ้มูล 

ไม่เรียงติดต่อกนั	แต่ท�าการสุ่มต�าแหน่งในหน่วยความจ�าแทน	โดยผูผ้ลิตนิยมเพิ่มหน่วยความจ�า

เพิ่มเรียกว่า	Cache	Memory	หน่วยความจ�าท่ีซีพียเูขา้ถึงขอ้มูลรวดเร็วกว่าหน่วยความจ�าหลกั	

เน่ืองจากหน่วยความจ�าแคชมีขนาดเล็กกว่าหน่วยความจ�ามากจึงเกิดการหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

ในหน่วยความจ�าแคชพบหรือไม่พบไดเ้ร็วกว่าการหาในหน่วยความจ�าหลกัซีพีย	ู เวลาในการ

ประมวลผลค�าสัง่เร็วข้ึนเป็นสาเหตุใหผู้ผ้ลิตนิยมเพิ่มหน่วยความจ�าแคชเขา้ไปในซีพีย	ู

    3.2.2 หน่วยความจ�าส�ารอง	 (Secondary	Storage)	หน่วยความจ�าเสริมท�าหนา้ท่ีจดัเกบ็

ขอ้มูลท่ีน�าเขา้ผา่นอินพตุยนิูต	หรือขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลแลว้จดัเกบ็ใหอ้ยูใ่นรูปของไฟล	์

(File)	 เพ่ือเรียกใชง้านอีกหน่วยจดัเก็บขอ้มูล	 เม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้ายงัสามารถจดัเก็บขอ้มูลได ้

ขอ้มูลไม่สูญหายและจดัเกบ็ขอ้มูลไดม้ากกวา่หน่วยความจ�าหลายเท่า	ตวัอยา่งหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล	

เช่น	Hard	Disk	Floppy	Disk	และเทปแม่เหลก็	(Magnetic	Tape)	เป็นตน้

  3.4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) แสดงผลลพัธ์จากการประมวลผลของซีพียแูปลงขอ้มูล

ดิจิทลัจากการประมวลผลเป็นขอ้มูลท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ใจได	้ ก่อนน�าขอ้มูลประมวลผลแสดงผล 

ตอ้งแสดงผ่านหน่วยความจ�าหลกั	 เช่น	 จอภาพ	 (Monitor)	 เคร่ืองพิมพ	์ (Printer)	 และล�าโพง	 

(Speaker)	เป็นตน้
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 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

 	 คอมพิวเตอร์ท�างานอย่างเป็นระบบประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อยท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะ 

การท�างานประสานสมัพนัธ์กนั	 เพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย	ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย	

บุคลากร	(People	ware)	ฮาร์ดแวร์	(Hardware)	ซอฟตแ์วร์	(Software)	ขอ้มูล	(Data)	สารสนเทศ	

(Information)	และกระบวนการท�างาน	(Procedure)

  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

  ฮาร์ดแวร์	มีผูใ้หค้วามหมายค�าวา่	ฮาร์ดแวร์	ดงัน้ี

	 	 ฮาร์ดแวร์	 (Hardware)	หมายถึง	ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน	ๆ	 ท่ีใชป้ระกอบ 

ในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงสามารถแบ่งได	้3	 ส่วนคือ	1)	หน่วยรับขอ้มูล	

(Input	Unit)	2)	หน่วยประมวลผลกลาง	หรือซีพีย	ู(CPU	:	Central	Processing	Unit)	3)	หน่วยแสดงผล	

(Output	Unit)	(สุจิตรา อดลุย์เกษม, 2552 : 12)

	 	 ฮาร์ดแวร์	หมายถึง	 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์	 เป็นส่ิงท่ีมองเห็น

และจบัตอ้งได	้ โดยมีทั้งท่ีติดตั้งอยู่ภายในและภายนอกตวัเคร่ือง	 นิยมเรียกว่า	Device	 ซ่ึงจะ 

ท�างานประสานกนัตั้งแต่การป้อนขอ้มูล	 (Input)	การประมวลผล	 (Process)	และการแสดงผลลพัธ์	

(Output)	ตามระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์ (มะลิวรรณ์ พลาวฑุฒ์, 2558 : 11)

	 	 โดยสรุป	 ฮาร์ดแวร์	หมายถึง	 ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง	ๆ	 ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์	รวมถึงอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง	ๆ	ดว้ย

	 	 ฮาร์ดแวร์เป็นองคป์ระกอบของตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสมัผสัจบัตอ้งได	้ ซ่ึงสามารถ 

แบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น	4	หน่วยส�าคญั	ดงัน้ี

  1.1 หน่วยรับข้อมลูหรืออนิพตุ (Input Unit) ท�าหนา้ท่ีรับขอ้มูลและโปรแกรมเขา้เคร่ือง	

เช่น	คียบ์อร์ดหรือแป้นพิมพ	์เมาส์	เคร่ืองสแกน	เคร่ืองรูดบตัร	Digitizer	เป็นตน้

  1.2 ระบบประมวลผลกลาง หรือซีพยี ู(CPU : Central Processing Unit) ท�าหนา้ท่ี

ในการท�างานตามค�าสั่งท่ีปรากฏอยู่ในโปรแกรม	 ในปัจจุบนัซีพียูของเคร่ืองพีซี	 รู้จกัในนาม 

ไมโครโปรเซสเซอร์	(Micro	Processor)	หรือ	Chip	เช่น	บริษทั	Intel	คือ	Pentium	หรือ	Celeron	

ส่วนของบริษทั	AMD	คือ	K6,K7	(Athlon)	 เป็นตน้	ไมโครโปรเซสเซอร์	มีหนา้ท่ีในการประมวลผล

ขอ้มูล	 ในลกัษณะของการค�านวณและเปรียบเทียบ	 โดยจะท�างานตามจงัหวะเวลาท่ีแน่นอน	 

เรียกว่า	 สัญญาณนาฬิกา	 (Clock)	 เม่ือมีการเคาะจงัหวะหน่ึงคร้ัง	 จะเกิดกิจกรรม	1	คร้ัง	 เรียก 

หน่วยท่ีใชใ้นการวดัความเร็วของซีพียูว่า	“เฮิรตซ์”	 (Hertz)	หมายถึง	 การท�างานไดก่ี้คร้ังใน 

จ�านวน	1	วนิาที	 เช่น	 ซีพีย	ู Pentium4	 มีความเร็ว	 2.5	GHz	หมายถึง	ท�างานเร็ว	 2,500	ลา้นคร้ัง	 
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ในหน่ึงวนิาที	กรณีท่ีสญัญาณนาฬิกาเร็วจะท�าใหค้อมพิวเตอร์เคร่ืองมีความเร็วสูง	 ซีพียท่ีูท�างาน

เร็วมาก	ราคาจะแพงข้ึน

  1.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) ซ่ึงสามารถแยกตามหนา้ท่ีเป็น	2	ลกัษณะ	ดงัน้ี

  	 1.3.1	 หน่วยเกบ็ข้อมูลหลกั	หรือความจ�าหลกั	(Primary	Storage	หรือ	Main	Memory)	

ท�าหนา้ท่ีเกบ็โปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีรับมาจากหน่วยรับขอ้มูล	 เพ่ือเตรียมส่งใหห้น่วยประมวลผลกลาง

ท�าการประมวลผลและรับผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลเพ่ือส่งออกหน่วยแสดงขอ้มูลต่อไป	 

ซ่ึงหน่วยเกบ็ขอ้มูลแยกไดเ้ป็น	2	ประเภท	คือ แรม	(RAM	:	Random	Access	Memory)	ท่ีสามารถ

อ่านและเขียนขอ้มูลไดใ้นขณะท่ีเปิดเคร่ืองอยู่	 แต่เม่ือปิดเคร่ืองขอ้มูลในแรมจะหายไป	 และ 

รอม	 (ROM	 :	Read	Only	Memory) จะอ่านไดอ้ยา่งเดียว	 เช่น	ไบออส	 (BIOS	 :	Basic	 Input	 

Output	system)	โปรแกรมฝังไวใ้ชต้อนสตาร์ตเคร่ือง	

  	 1.3.2	 หน่วยเกบ็ข้อมูลส�ารอง	(Secondary	Storage)	ท�าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูล	หรือโปรแกรม

ท่ีจะป้อนเขา้สู่หน่วยความจ�าหลกัภายในเคร่ืองก่อนท�าการประมวลผลโดยซีพีย	ู มีหนา้ท่ีจดัเกบ็

ผลลพัธ์จากการประมวลผล	ในปัจจุบนัหน่วยเกบ็ขอ้มูลส�ารอง	 คือ	ฮาร์ดดิสก	์ (Hard	disk)	หรือ

แผน่ฟร็อปปีดิสก	์(Floppy	Disk)	ซ่ึงเม่ือปิดเคร่ืองขอ้มูลจะยงัคงเกบ็อยู่

  1.4 หน่วยแสดงข้อมลูหรือเอาต์พุต (Output Unit) โดยท�าหนา้ท่ีในการแสดงผลลพัธ์

ท่ีไดจ้ากการประมวลผล	เช่น	จอภาพและเคร่ืองพิมพ	์โดยทั้ง	4	ส่วนเช่ือมต่อกนัดว้ยบสั	(Bus)

  2. ซอฟต์แวร์ (Software) 

  ซอฟตแ์วร์	มีผูใ้หค้วามหมายค�าวา่	ซอฟตแ์วร์	ดงัน้ี

	 	 ซอฟตแ์วร์	หมายถึง	โปรแกรมหรือค�าสัง่ท่ีสัง่ใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท�างานตามความตอ้งการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ	ซอฟตแ์วร์แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	ซอฟตแ์วร์ประยกุต	์โปรแกรมท่ีผูใ้ช้

คอมพิวเตอร์เขียนข้ึน	 เพ่ือสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท�างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง	 เช่น	โปรแกรมระบบเงินเดือน	 

2)	ซอฟตแ์วร์ระบบ	โปรแกรมท่ีช่วยควบคุมการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถท�างาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธภาพ	และช่วยใหผู้ใ้ชง้านคอมพิวเตอร์สามารถใชง้านไดด้ว้ยความสะดวกสบาย	 

เช่น	ระบบปฏิบติัการ	คอมไพเลอร์ (สุจิตรา อดลุย์เกษม, 2552 : 12-13)

	 	 ซอฟตแ์วร์	หมายถึง	โปรแกรมหรือชุดของค�าสัง่ท่ีถูกเขียนข้ึนเพ่ือสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท�างาน	

ซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนตวัเช่ือมระหว่างผูใ้ช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถท�างาน 

ร่วมกนัได	้แบ่งเป็น	1)	ซอฟตแ์วร์ระบบ	2)	ซอฟตแ์วร์ประยกุต	์3)	ซอฟตแ์วร์ส�าเร็จรูป	(มนัสชัย 

กีรติผจญ, 2558 : 15)
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	 	 โดยสรุป	ซอฟตแ์วร์	 คือ	โปรแกรมหรือชุดค�าสัง่ท่ีสัง่ใหฮ้าร์ดแวร์ท�างาน	และมีหนา้ท่ีควบคุม 
การท�างานของอุปกรณ์แวดลอ้มต่าง	ๆ	 เช่น	ฮาร์ดดิสก	์ ดิสกไ์ดร์ฟ	ซีดีรอม	การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง	ๆ	

ซอฟตแ์วร์เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นจบัตอ้งไม่ได	้แต่รับรู้การท�างาน	ซอฟตแ์วร์แบ่งเป็น	 2	ประเภท	 

คือ	ซอฟตแ์วร์ระบบ	และซอฟตแ์วร์ประยกุต	์

  1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ	โปรแกรมท่ีใชใ้นการควบคุมระบบการท�างาน

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด	 เช่น	การบูตเคร่ือง	การส�าเนาขอ้มูล	การจดัการระบบของดิสก	์ 

ชุดค�าสัง่ท่ีเขียนเป็นค�าสัง่ส�าเร็จรูป	โดยผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์	และมีมาพร้อมแลว้จากโรงงาน

ผูผ้ลิต	 เพ่ือปฏิบติัควบคุมและมีความสามารถในการยดืหยุน่	การประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์	

แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	คือ

  	 1.1.1	 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	 (Operating	System)	โปรแกรมท่ีใชค้วบคุมและ

ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์	โดยเฉพาะการจดัการระบบของดิสก	์การบริหาร 

หน่วยความจ�า	หากจะท�างานใดงานหน่ึงโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการท�างานตอ้งติดต่อ 

กบัซอฟตแ์วร์ระบบก่อน	ถา้ขาดซอฟตแ์วร์ชนิดน้ีจะท�าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท�างานได	้

ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์	เช่น	โปรแกรมระบบปฏิบติัการ	Unix,	Linux,	DOS	และWindows	เวอร์ชนัต่าง	ๆ 	

  	 1.1.2	 ตวัแปลภาษา	(Translator)	จาก	Source	Code	ใหเ้ป็น	Object	Code	(แปลจาก

ภาษาท่ีมนุษยเ์ขา้ใจใหเ้ป็นภาษาท่ีเคร่ืองเขา้ใจ	 เปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา)	 เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้

ในการแปลภาษาระดบัสูง	 ซ่ึงเป็นภาษาใกลเ้คียงภาษามนุษยใ์หเ้ป็นภาษาเคร่ืองก่อนประมวลผล	

ตวัแปลภาษาแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	คอมไพเลอร์	(Compiler)	และอินเตอร์พรีเตอร์	(Interpreter)	 

คอมไพเลอร์จะแปลค�าสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน	แลว้ท�าการลิงก	์ (Link)	 เพ่ือให้ไดค้ �าสั่งท่ี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ	 อินเตอร์พรีเตอร์จะแปลทีละประโยคค�าสั่ง	 แลว้ท�างานตามค�าสั่งนั้น	 
การเลือกใชต้วัแปลภาษาแบบใดข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรม	ตวัแปลภาษามี	 2	ประเภท	

ดงัน้ี

   	 1)	 ภาษาแบบโครงสร้าง เช่น	 ภาษาเบสิก	 (Basic),	 ภาษาปาสคาล	 (Pascal),	 

ภาษาซี	(C),	ภาษาจาวา	(Java),		ภาษาโคบอล	(Cobol),		ภาษาเอสคิวแอล	(SQL)		และภาษาเอชที

เอม็แอล	(HTML)	

   	 2)	 ภาษาแบบเชิงวัตถุ	 (Visual	หรือ	Object	Oriented	Programming)	 เช่น	 

Visual	Basic,	Visual	C	หรือ	Delphi	เป็นตน้

   1.1.3	 ยูตลิติี	้ โปรแกรม	 (Utility	Program)	 คือ	ซอฟตแ์วร์เสริมช่วยใหเ้คร่ืองท�างาน 

มีประสิทธิภาพเพ่ิม	 เช่น	 ช่วยในการตรวจสอบดิสก	์ ช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลในดิสก	์ ช่วยส�าเนา

ขอ้มูล	 ช่วยซ่อมอาการช�ารุดของดิสก	์ ช่วยคน้หาและก�าจดัไวรัส	 เป็นตน้	 โปรแกรมในกลุ่มน้ี 

ไดแ้ก่	โปรแกรม	Norton,	WinZip,	Scan	virus,	Sidekick,	Scandisk	และ	Screen	Saver	เป็นตน้
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   1.1.4	 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ	 (Diagnostic	 Program)	ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ส�าหรับ 

การติดตั้งระบบ	สามารถติดต่อและใชง้านอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 ท่ีน�ามาติดตั้งระบบ	 เช่น	 โปรแกรม	 

Setup	และ	Driver	 ต่าง	ๆ	 เช่น	โปรแกรม	Setup	Microsoft	Office,	 โปรแกรม	Driver	 Sound,	 

Driver	Printer	และ	Driver	Scanner	เป็นตน้

   	 1)	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์	(Application	Software)	โปรแกรมท�าใหค้อมพิวเตอร์

ท�างานต่าง	ๆ	ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ	เช่น	งานดา้นเอกสาร	บญัชี	จดัเกบ็ขอ้มูล	จ�าแนกได	้2	ประเภท	

ดงัน้ี	

     1.1)		ซอฟต์แวร์ส�าหรับงานเฉพาะด้าน	 (Special	 Purpose	 Software)	 คือ	

โปรแกรมซ่ึงเขียนข้ึนเพ่ือการท�างานเฉพาะ	 เช่น	โปรแกรมการท�าบญัชีจ่ายเงินเดือน	โปรแกรม

ระบบเช่าซ้ือ	 โปรแกรมการท�าสินคา้คงคลงั	 เป็นตน้	 มีเง่ือนไขแบบฟอร์มแตกต่างกนัตาม 

ความตอ้งการ	หรือกฎเกณฑข์องแต่ละหน่วยงาน	 ซ่ึงสามารถดดัแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมบางส่วน 

ของโปรแกรมได	้ เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช	้ซอฟตแ์วร์ประยกุตโ์ดยส่วนใหญ่มกัใช้

ภาษาระดบัสูงพฒันา

     1.2)  ซอฟต์แวร์ส�าหรับงานทั่วไป	 (General	 Purpose	 Software)	 เป็น

โปรแกรมประยกุตท่ี์มีผูจ้ดัท�าเพื่องานประเภทต่าง	ๆ	โดยผูใ้ชบุ้คคลอ่ืน	ๆ	สามารถน�าโปรแกรม

น้ีไปประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลของตน	แต่ไม่สามารถดดัแปลงหรือแกไ้ขโปรแกรมได	้ผูใ้ชไ้ม่จ�าเป็น

ตอ้งเขียนโปรแกรมเอง	 ซ่ึงเป็นการประหยดัเวลา	 แรงงาน	และค่าใชจ่้ายในการเขียนโปรแกรม	 

ไม่ตอ้งใชเ้วลามากในการฝึกและปฏิบติั	มกัใชง้านในหน่วยงานซ่ึงขาดบุคลากรท่ีมีความช�านาญ

เป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม	ตวัอย่างโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีนิยมใช	้ คือ	MS-Office,	Lotus,	 

Adobe	Photoshop,	SPSS,	Internet	Explorer	และเกมต่าง	ๆ	เป็นตน้

  3. บุคลากร (Peopleware)

  บุคลากรสามารถแบ่งบุคลากรตามหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามลกัษณะงานได	้6	ดา้น	ดงัน้ี

  3.1	 นักวเิคราะห์และออกแบบระบบ	(SA	:	Systems	Analyst	and	Designer)	ท�าหนา้ท่ี
ศึกษาและรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ	 เป็นส่ือกลางระหว่างผูใ้ชร้ะบบและนกัเขียน

โปรแกรม	 (Programmer)	 มีความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์	 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม	และ

ควรจะเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี

  3.2	 โปรแกรมเมอร์	 (Programmer)	 คือ	 บุคคลท่ีท�าหนา้ท่ีเขียนซอฟตแ์วร์ต่าง	ๆ	หรือ 

เขียนโปรแกรม	 เพ่ือสั่งงานให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท�างานตามความตอ้งการของผูใ้ช	้ โดยเขียน 

ตามแผนผงัท่ีนกัวเิคราะห์ระบบไดเ้ขียนไว้
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  4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 

  ขอ้มูลและสารสนเทศมีดงัน้ี

  4.1 ข้อมูล	ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์	หมายถึง	ขอ้มูลดิบท่ีมีจ�านวนมาก	อาจอยูใ่นรูป

ของตวัเลข	ตวัอกัษร	กราฟิก	ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	แลว้ใชต้วัเลขตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์

ต่าง	ๆ	 ตามความหมายแทนส่ิงเหล่านั้น	 เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการไดรั้บการประมวลผลเพ่ือทราบ 
ผลลพัธ์	หรือตอ้งการจดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบระเบียบเพื่อใชง้านต่อไปมีดงัน้ี

	 	 	 4.1.1	 คะแนนสอบวชิาภาษาไทยของนกัเรียน

	 	 	 4.1.2	 อายขุองพนกังานในบริษทั	ธณศร	จ�ากดั

	 	 	 4.1.3	 ราคาขายของหนงัสือในร้านหนงัสือมีนแอนดม์าร์ค

	 	 	 4.1.4	 ค�าตอบท่ีผูถู้กส�ารวจตอบในแบบสอบถาม

  4.2 สารสนเทศ สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์	หมายถึง	ผลลพัธ์ท่ีคอมพิวเตอร์ประมวลผล

ขอ้มูลแลว้	เพ่ือน�าไปใชต้ามความประสงคข์องผูใ้ช	้ผลลพัธ์น้ีเรียกวา่	“สารสนเทศ”	(Information)	

ซ่ึงสามารถน�าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผล	 เช่น	 เป็นการวิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 

จดักลุ่ม	สงัเคราะห์	ประเมิน	รวมทั้งปรับปรุงตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ	ผา่นวธีิการท่ีไดก้�าหนด	เพื่อน�า 

ขอ้สรุปไปใชง้านหรืออา้งอิง	เช่น

	 	 	 4.2.1	 เกรดเฉล่ียของวชิาภาษาไทยของนกัเรียน

	 	 	 4.2.2	 อายเุฉล่ียของพนกังานในบริษทั	ชินวตัร	จ�ากดั

	 	 	 4.2.3	 ราคาขายสูงสุดของหนงัสือในร้านหนงัสือดอกหญา้

	 	 	 4.2.4	 ขอ้สรุปจากการส�ารวจค�าตอบในแบบสอบถาม

  3.3	 ผู้ใช้	(User)	ผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์	เป็นผูป้ฏิบติัหรือก�าหนดความตอ้งการในการใช ้

ระบบคอมพิวเตอร์วา่ท�างานอะไรไดบ้า้ง	จะตอ้งเรียนรู้วธีิการใชเ้คร่ือง	และวธีิการใชง้านโปรแกรม	 

เพื่อใหโ้ปรแกรมท่ีมีอยูส่ามารถท�างานไดต้ามท่ีตอ้งการ

  3.4	 ผู้ปฏิบัตกิาร	(Operator)	ส�าหรับระบบขนาดใหญ่	เช่น	เมนเฟรม	จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ี
คอมพิวเตอร์ท่ีคอยปิดและเปิดเคร่ือง	 เฝ้าดูเม่ือมีปัญหา	ตอ้งแจง้	 System	Programmer	 ผูดู้แล 

ตรวจสอบแกไ้ขโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ือง	(System	Software)	

  3.5	 ผู้บริหารฐานข้อมูล	(DBA	:	Database	Administrator)	ท�าหนา้ท่ีดูแลขอ้มูลผา่น
ระบบจดัการฐานขอ้มูล	ควบคุมใหก้ารท�างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน	ก�าหนดสิทธ์ิการใชง้านขอ้มูล	

ก�าหนดความปลอดภยั	ดูแลดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์	(Database	Server)	ใหท้�างานอยา่งปกติ

  3.6	 ผู้จดัการระบบ	(System	Manager)	คือ	ผูว้างนโยบายการใชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน	 เป็นผูท่ี้มีความหมายต่อความส�าเร็จ	หรือลม้เหลวของการน�าระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้านเป็นอยา่งมาก
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  5. กระบวนการท�างาน (Procedure)

  กระบวนการท�างานเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ	ในการท�างานกบัคอมพิวเตอร์ผูใ้ชจ้ �าเป็น

ตอ้งทราบขั้นตอนการท�างาน	 เพ่ือให้ไดง้านท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงอาจจะมีขั้นตอน 
สลบัซบัซอ้นหลายขั้นตอน	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังาน	 เช่น	 คู่มือผูใ้ช	้ (User	 

Manual)	หรือคู่มือผูดู้แลระบบ	(Operation	Manual)	เป็นตน้

	 		 กระบวนการท�างาน	 คือ	 กระบวนการหลกัท่ีระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบติังานได	้ 

มีขั้นตอนการท�างานท่ีถูกตอ้ง	ดงัน้ี

  5.1 การประมวลผล (Processing) การค�านวณ	การเปรียบเทียบ	การจดักลุ่ม	การเรียงล�าดบั	

การปรับปรุงขอ้มูล	การสรุป	การแสดงผล	เป็นตน้

  5.2 การสร้างความน่าเช่ือถอื (Reliability) ระบบการรักษาความปลอดภยัและความแมน่ย �า	 

เท่ียงตรงในการท�างาน

  5.3 การพัฒนา (Development) การพฒันาค�าสั่งหรือโปรแกรมเพ่ือสั่งการใหร้ะบบ

ฮาร์ดแวร์ท�างานตามท่ีผูใ้ชป้ระสงค	์

	 	 กระบวนการท�างาน	 เพ่ือการท�างานเฉพาะอยา่งจากคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทุกคน

ตอ้งทราบการท�างานพ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 เพ่ือท่ีจะสามารถใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง	

ตวัอยา่ง	เช่น	การใชเ้คร่ือง	ฝากเงิน	–	ถอนเงินอตัโนมติั	ถา้ตอ้งการถอนเงินจะตอ้งผา่นกระบวนการ

ต่าง	ๆ	จากเคร่ืองฝาก	–	ถอนเงินอตัโนมติั	ดงัน้ี

	 	 1)	 จอภาพแสดงขอ้ความเตรียมพร้อมท่ีจะท�างาน	

	 	 2)		สอดบตัร	และพิมพร์หสัผูใ้ช	้

		 	 3)		เลือกรายการ	

	 	 4)		ใส่จ�านวนเงินท่ีตอ้งการ	

	 	 5)		รับเงิน	

	 	 6)		รับใบบนัทึกรายการ	และบตัร

		 	 การใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานในส่วนต่าง	 ๆ	นั้นมกัจะมีขั้นตอนท่ีสลบัซับซ้อน	 และ

เก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาต่าง	ๆ 	ในการปฏิบติังานดว้ย	จึงตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน	เช่น	คู่มือ

ส�าหรับผูค้วบคุมเคร่ือง	(Operation	Manual)	คู่มือส�าหรับผูใ้ช	้(User	Manual)	เป็นตน้
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สรุปหน่วยที่ 1

   ข้อมูล	 คือ	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์	 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ	 และเป็นส่ิงท่ี 

มนุษยส์ร้างข้ึน	ประเภทของขอ้มูลสามารถแบง่ตามเกณฑไ์ดห้ลายวธีิ	 เช่น	การแบ่งประเภท

ตามแหล่งท่ีมาและแบ่งประเภทตามลกัษณะการเก็บขอ้มูล	สารสนเทศ	หมายถึง	 ขอ้มูล	 

การน�าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าประมวลผล	 เพ่ือน�ามาใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค	์ 

ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง	 เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช	้ คอมพิวเตอร์	หมายถึง	 อุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีท�างานภายใต ้

การควบคุมของชุดค�าสัง่ทางอิเลก็ทรอนิกส์	 มีหน่วยความจ�าคอมพิวเตอร์สามารถป้อนขอ้มูล	

ผา่นอุปกรณ์รับขอ้มูลเขา้สู่หน่วยประมวลผลกลาง	ค�านวณผลและแสดงผลลพัธ์ออกทาง

อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูลรูปแบบต่าง	ๆ	ช่วยงานของมนุษย	์งานท่ีมีขั้นตอนซ�้า	ๆ	มีปริมาณมาก	ๆ	

เม่ือน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานกส็ามารถท�าส�าเร็จไดร้วดเร็วข้ึน	 เกิดผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง	แม่นย �า	 

น่าเช่ือถือ	คอมพิวเตอร์สามารถจ�าแนกตามหลกัเกณฑต่์าง	ๆ	 เช่น	ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

ตามลกัษณะของขอ้มูล	ตามขนาดของคอมพิวเตอร์	 คอมพิวเตอร์ท�างานอย่างเป็นระบบ	

(System)	ภายในระบบงานของคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะ	 

โดยการท�างานประสานสมัพนัธ์กนั	 เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายในระบบงานท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถท�างานไดด้ว้ยตวัเอง	 ซ่ึงหากจะให้คอมพิวเตอร์ท�างานได ้

อยา่งเป็นระบบ	และมีประสิทธิภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์ควรจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ	 

คือ	 บุคลากร	 (Peopleware)	 ฮาร์ดแวร์	 (Hardware)	ซอฟตแ์วร์	 (Software)	 ขอ้มูล	 (Data)	

สารสนเทศ	(Information)	และกระบวนการท�างาน	(Procedure)	
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หน่วยที่ 1  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ28

                   แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1

ค�าช้ีแจง		จงตอบค�าถามต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์

	 1.	จงจ�าแนกขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูล	สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีชนิด	คืออะไรบา้ง	

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

	 2.	จงบอกประโยชนข์องระบบสารสนเทศ	

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

	 3.	จงอธิบายขอ้แตกต่างระหวา่งขอ้มูล	(Data)	และสารสนเทศ	(Information)	มีขอ้แตกต่างกนั 

	 	อยา่งไร	

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

	 4.	จงอธิบายการจ�าแนกเคร่ืองคอมพิวเตอร์	ตามขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์		

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

	 5.		จงอธิบายองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์	ประกอบดว้ยอะไรบา้ง

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

  ใบงาน   หน่วยที่ 1

ใบงานที่ 1.1

เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1.	 อธิบายความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลได้

	 2.		อธิบายความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศได้

	 3.		อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ได้

	 4.		อธิบายความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้

เงื่อนไข

 แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	2	คน	โดยการเรียงตามล�าดบัเลขท่ี	เลขคู่กบัเลขค่ี

สื่อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์

 1.	ส่ือบนัทึกขอ้มูล	(ฮาร์ดดิสก)์

	 2.	เอกสารประกอบการสอน

	 3.	เคร่ืองคอมพิวเตอร์

	 4.	เคร่ืองฉายโปรเจก็เตอร์

ล�าดับขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1.		แบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	2	คน	โดยการเรียงตามล�าดบัเลขท่ี	เลขคู่กบัเลขค่ี

	 2.		อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบั

		 	 -	ความหมายของขอ้มูล

		 	 -	ความหมายของสารสนเทศ

		 	 -	องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	

	 3.		น�าขอ้มูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม

	 4.		ทุกกลุ่มน�าเสนอรายงานหนา้หอ้งเรียน	กลุ่มท่ียงัไม่น�าเสนอรายงานจดบนัทึกขอ้มูล 

	 	 กลุ่มท่ีน�าเสนออยู	่ณ	ขณะนั้นแลว้ส่งครูหลงัหมดชัว่โมงเรียนหน่วยท่ี	1
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หน่วยที่ 1  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ30

ค�าส่ัง			จงเลือกค�าตอบท่ีถูกตอ้งแลว้กาเคร่ืองหมาย	 ลงในกระดาษค�าตอบ

  แบบทดสอบหลังเรียน

 1. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของขอ้มูลถูกตอ้ง

	 	 ก.	 การสมัภาษณ์	การส�ารวจ	และการจดบนัทึก

		 	 ข.	 ค่าของตวัแปรในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

		 	 ค.	 ขอ้มูล	เหตุการณ์หรือสถานการณ์	ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน

		 	 ง.		 ถูกขอ้	ข.	และ	ค.

	 2.	 ขอ้ใดคือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล

	 	 ก.	 ขอ้มูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	

		 	 ข.		 ขอ้มูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)

		 	 ค.		 จากนิตยสาร	หนงัสือพิมพ	์อินเทอร์เน็ต

		 	 ง.		 ขอ้มูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	และขอ้มูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)

 3. ขอ้ใดคือความหมายของสารสนเทศ

	 	 ก.	 ช่ือสกลุ	อาย	ุเพศ	อาชีพ	ศาสนา

		 	 ข.	 ขอ้มูลข่าวสารท่ีผา่นการประมวลผลวเิคราะห์

		 	 ค.	 การรวบรวมขอ้มูลเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด�าเนินงาน

		 	 ง.		 ความรู้ความเขา้ใจ	การวเิคราะห์	ความถนดั	สติปัญญา

 4. ขั้นตอนแรกของการประมวลผลขอ้มูลไปสู่สารสนเทศคือขอ้ใด

	 	 ก.	 การรวบรวมขอ้มูล	 	 ข.		 การหาแหล่งขอ้มูล

		 	 ค.		 การดูแลรักษาขอ้มูล	 ง.		 การประมวลผลขอ้มูล

	 5.	 ขอ้ใดคือประโยชนข์องระบบสารสนเทศ

	 	 ก.	 ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินคา้	

		 	 ข.	 ระบบสารสนเทศท�าใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็ว

		 	 ค.		 ระบบสารสนเทศช่วยใหมี้เวลาในการท�ากิจกรรมส่วนตวั

		 	 ง.	 ระบบสารสนเทศมีประโยชนต่์อการปฏิบติังาน	ดงัขอ้	ก.	และ	ข.
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	 6.	 ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง		

	 	 ก.	 เคร่ืองค�านวณ	เพื่อการท�างานซ�้ า	ๆ	มีปริมาณมาก	ๆ	

		 	 ข.		 เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมติั	เหมือนสมองกลแกปั้ญหาต่าง	ๆ	ท่ีง่ายและซบัซอ้น

		 	 ค.	 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนเพ่ือช่วยงานของมนุษยข์ั้นตอนซ�้า	ๆ 	ปริมาณมาก	ๆ

		 	 ง.		 ความหมายของคอมพิวเตอร์ดงัขอ้	ข.	และ	ค.

	 7.	 ขอ้ใดคือการแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านตามลกัษณะขอ้มูล

	 	 ก.	 คอมพิวเตอร์ใชง้านทัว่ไป

		 	 ข.		 คอมพิวเตอร์ใชง้านเฉพาะ

		 	 ค.	 คอมพิวเตอร์ใชง้านทัว่ไปและคอมพิวเตอร์ใชง้านเฉพาะ	

		 	 ง.		 คอมพิวเตอร์แบบ	Analog	Computer	และ	Digital	Computer	

 8.	 ขอ้ใด	ไม่ใช่ ส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์

	 	 ก.	 หน่วยรับขอ้มูล	(Input	Unit)	

		 	 ข.		 หน่วยแสดงผลขอ้มูล	(Output	Unit)

		 	 ค.		 หน่วยควบคุมทางการประมวลผล	(Memory	Unit)	

		 	 ง.		 หน่วยประมวลผลกลาง	(Central	Processing	Unit)	

	 9.	 ขอ้ใดคือความหมายของซอฟตแ์วร์  

	 	 ก.	 โปรแกรมควบคุมการท�างานภายใน	CPU

		 	 ข.		 โปรแกรมหรือชุดค�าสัง่ท่ีสัง่ใหฮ้าร์ดแวร์ท�างาน	

		 	 ค.		 ก�าหนดถึงประสิทธิภาพถึงความส�าเร็จและความคุม้ค่าในการใชง้านคอมพิวเตอร์

		 	 ง.	 ส่ือกลางระหวา่งผูใ้ชร้ะบบและนกัเขียนโปรแกรม	(Programmer)

	10.	 ซอฟตแ์วร์ประยกุต	์(Application	Software)	ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

	 	 ก.	 ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีท�าใหค้อมพิวเตอร์ท�างานต่าง	ๆ	ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ

		 	 ข.		 คอมไพเลอร์	(Compiler)	และอินเตอร์พรีเตอร์	(Interpreter)	แปลค�าสั่งในโปรแกรม

		 	 ค.	 ซอฟตแ์วร์การติดตั้งระบบ	เพ่ือใหค้อมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใชง้านอุปกรณ์ต่าง	ๆ	

		 	 ง.	 ซอฟตแ์วร์เสริมช่วยใหเ้คร่ืองท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน	เช่น	ช่วยในการตรวจสอบดิสก์
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