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จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   2  ชัว่โมง 
 
แผนการเรียนการสอน 

1. ววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ 
2. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นประเทศไทย 
3. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
4. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ 
5. ยคุของคอมพิวเตอร์ 
6. การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ 
7. ความเป็นมาของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัศึกษารู้วิวฒันาการและความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจประเภทของคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่1 ววิฒันาการ ความหมาย และประโยชน์ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ใชง้านท่ีมีบทบาทต่อชีวติประวนัของมนุษยม์ากข้ึน เพราะวา่
คอมพิวเตอร์ไดถู้กน าไปใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล จดัการระบบงานต่างๆ ตวัอยา่งเช่น ระบบธนาคาร 
การออกบิลของค่าใชไ้ฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์รวมทั้งดา้นการศึกษา ดา้นธุรกิจ ดา้น   อุตสาหกรรม ดา้น
การแพทย ์ดา้นการทหาร เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์จะช่วยใหไ้ดรั้บความรู้
ความเขา้ใจ สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานในชีวติประจ าวนั 

1.1 วิวัฒนาการของคอมพวิเตอร์ 

 การศึกษาววิฒันาของคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัแนวความคิดและประวติัความเป็นมา
ของคอมพิวเตอร์เพื่อใหท้ราบถึงววิฒันาการ พฒันาการในการประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จนท า
ใหค้อมพิวเตอร์มีความสามารถน าไปใชง้านต่าง ๆ ไดก้วา้งขวาง เพื่อไม่ใหส้ับสนและง่ายในการเขา้ใจ 
จะแบ่งออกเป็นช่วงๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
ลูกคิด(Abacus) 
 เม่ือประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ชาวจีนเป็นคนคิดเคร่ืองมือช่วยค านวณท่ีเรียกวา่ลูกคิดข้ึนมา ซ่ึง
เป็นเคร่ืองคิดเลขท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สาเหตุท่ีคิดข้ึนมานั้นเกิดจากวา่ชาวจีนเป็นชนชาติท่ีคา้ขายกนัมาก 
แมก้ระทัง่ออกเรือส าเภาไปคา้ขายยงัต่างแดนต่างประเทศ เพื่อใหเ้กิดความสะดวก     รวดเร็วในการ
บวกเลขแทนการนบัน้ิวมือ โดยจะใชลู้กคิดช่วยค านวณดีกวา่เพราะวา่สามารถบวกเลขไดเ้ป็นหลกัหม่ืน
หลกัแสน ปัจจุบนัน้ีในประเทศตะวนัออกก็ยงัมีการใชลู้กคิดอยู ่
จอห์น เนเปียร์ 
 พ.ศ.2160 จอห์น เนเปียร์ (John Napier) นกัคณิตศาสตร์ ชาวสก็อต ไดคิ้ดประดิษฐ์     ตาราง
ลอการิทึม(Logarithm) เพื่อช่วยในการค านวณท าใหก้ารคูณและหารเลขให้รวดเร็วข้ึน    ต่อมาได้
ประดิษฐก์ระดูกของเนเปียร์ (Napier’s bones) โดยในคร้ังแรกไดท้  าจากกระดูกสัตว ์ เคร่ืองมือน้ีมี
ลกัษณะเป็นแท่งสูตรคูณจ านวนหลายแท่ง ช่วยในการคูณเลขไดร้วดเร็ว 
วเิลยีม อ๊อกเตรด 
 พ.ศ.2165 วเิลียม อ๊อกเตรด (William Oughtred) นกัคณิตศาสตร์ ชาวองักฤษ ไดคิ้ดคน้ประดิษฐ์
ไมบ้รรทดัเล่ือน (Slide rule) ซ่ึงใชใ้นการวดัและช่วยค านวณค่าทางคณิตศาสตร์แทนการเปิดตาราง 
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เบลส์ ปาสคาล 
 พ.ศ.2185 เบลส์ ปาสคาล (Blaise Pascal) นกัคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ชาวฝร่ังเศส ไดป้ระดิษฐ์
เคร่ืองบวกเลขแบบมีเฟ่ืองหมุนไดส้ าเร็จ(Adding machine) มีลกัษณะเป็นเฟ่ืองทด เม่ือหมุนครบรอบ 10 
รอบแลว้จะท าการทดเฟ่ืองถดัไป ซ่ึงเฟ่ืองทดมีจ านวน 8 ชุด เคร่ืองบวกเลขน้ีเรียกวา่ Pascaline 
Calculator โดยเคร่ืองน้ีสามารถบวกเลขและลบเลขไดเ้ท่านั้น  
วลิเลยีม ไลบ์นิซ 
 เม่ือปี พ.ศ.2215 วลิเลียม ไลบนิ์ช (Wilhelm Leibniz) นกัวทิยาศาสตร์ ชาวเยอรมนัไดป้ระดิษฐ์
เคร่ืองคิดเลขท่ีใชว้ธีิการบวกเลขซ ้ าๆ แทนการคูณและการลบเลขซ ้ าๆ แทนการหาร  ไดโ้ดยการ
ดดัแปลงจากเคร่ืองบวกเลขของปาสคาลมีช่ือ Arithmometor Machine 
ชาลส์ แบบเบจ 
 เม่ือปี พ.ศ.2355 ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นกัคณิตศาสตร์ ชาวองักฤษ ไดคิ้ดเคร่ือง
ค านวณท่ีสามารถรับค าสั่งและท างานต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้     มีช่ือวา่ ดิฟ
เฟอเรนซ์ เอนยิน (Difference Engine) เป็นเคร่ืองค านวณท่ีสามารถค านวณค่าฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์
ต่อเน่ืองกนัได ้ต่อมา ชาลส์ แบบเบจ ไดพ้ฒันาและปรับปรุงเคร่ืองค านวณดงักล่าว เพื่อวางโครงสร้างท่ี
จะสร้างเคร่ือง อแนไลทิคอล เอนยนิ (Analytical Engine) ซ่ึงมีหน่วยความจ า หน่วยค านวณและวธีิการ
ท่ีจะใหเ้คร่ืองน้ีท างานตามค าสั่งจนไดผ้ลลพัธ์ออกมา ซ่ึงเป็นแนวความคิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนัดงันั้นชาลส์ แบบเบจ จึงไดช่ื้อวา่เป็น “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์”  แต่เน่ืองจากแนวความคิดของ
แบบเบจไปไกลมากในขณะท่ีววิฒันาการดา้นเทคโนโลยีสมยันั้นยงัไม่ดีพอ ไม่มีววิฒันาการดา้นไฟฟ้า
เพียงพอ ตอ้งใชฟั้นเฟ่ืองแบบเคร่ืองจกัรกลโบราณและประสบกบัรัฐบาลประเทศองักฤษใหเ้งิน
ช่วยเหลือของโครงการไม่เพียงพอ  ท าใหแ้บบเบจไม่ประสบความส าเร็จดีเท่าท่ีควร 

เอด้า ออกสัต้า 

 เม่ือปีพ.ศ.2386 เอดา้ ออกสัตา้ (Ada Augusta) นกัคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นลูกศิษยข์องชาลส์ แบบ
เบจ เป็นผูท่ี้เขา้ใจการท างานของเคร่ืองค านวณของแบบเบจและเป็นบุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จใน
การประดิษฐ์เธอไดเ้ขียนวธีิใชเ้คร่ืองในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงไวใ้นหนงัสือ Taylor's 
Scientific Memories และเอดา้ไดอ้อกแบบโปรแกรมท่ีจะใชง้านกบัเคร่ืองอแนไลทิคอลเอนยิน เธอจึง
ไดรั้บการกล่าวขานวา่ เป็น “นกัเขียนโปรแกรม (Programmer) คนแรกของโลก” 
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เฮอร์มาน ฮอลเลอริธ 

 เม่ือปีพ.ศ.2433 ดร.เฮอร์มาน ฮอลเลอริธ (Dr.Herman Hollerith) นกัสถิติท่ีมีช่ือเสียงไดคิ้ดคน้
เคร่ืองมือจกัรประมวลผล  เพื่อช่วยในการท างานทางดา้นสถิติเคร่ืองแรกข้ึนโดยอาศยัหลกัของการเจาะ
รูบนบตัร เคร่ืองมือในการเจาะบตัรไดรั้บการพฒันาจนใชป้ระโยชน์ไดใ้นการท า ส ามะโนประชากร ใน
ปีพ.ศ.2433 โดยใชเ้วลาท างานเร็วกวา่คร่ึงหน่ึงของการไม่ใชเ้คร่ืองและไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นการน าเอา
บตัรเจาะรูมาใชไ้ดเ้ป็นผลส าเร็จเป็นคร้ังแรกในโลกของธุรกิจ  

ต่อมา พ.ศ.2439 ฮอลเลอริธ ไดก่้อตั้งบริษทั Machine Company เพื่อผลิตและจ าหน่วยอุปกรณ์
การประมวลผลขอ้มูลดว้ยบตัรเจาะรู ใชก้บังานทางดา้นธุรกิจต่าง ๆ จนกระทัง่เปล่ียนเป็นบริษทั IBM 
(International Business Machines Corporation) 

ยอร์จ บูล 

 ต่อมาความเจริญทางดา้นคณิตศาสตร์มีมากข้ึนเร่ีอย ๆ เม่ือยอร์จ บูล (George Boole)  นกั
คณิตศาสตร์ ชาวองักฤษ ไดคิ้ดระบบพีชคณิตแบบใหม่ ซ่ึงเรียกวา่ Boolean Algebra โดยสามารถ
อธิบายความสมเหตุสมผลทางตรรกวทิยาได ้ระบบเลขจะมี 2 สภาวะคือจริงและเทจ็     มีการกระท าการ
เป็นแบบ not or and ต่อมาไดถู้กน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัวงจรไฟฟ้า ออกแบบ วงจรในระบบการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ 
คอมพวิเตอร์แบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
 ต่อมาอีกประมาณ 100 ปี หรือประมาณปีพ.ศ.2478 ศาสตราจารยเ์ฮาวาร์ด ไอเคน (Howard 
Aiken) แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ไดส้นใจแนวความคิดของชาลส์ แบบเบจและเช่ือวา่เคร่ืองค านวณท่ี
มีลกัษณะเช่นน้ีสามารถจะสร้างข้ึนมาไดใ้นรูปของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า จึงไดท้  าโครงการน้ีเสนอต่อ
บริษทั ไอบีเอม็ โดยไดรั้บอนุมติัเงินประมาณ 1 ลา้นดอลลาร์ใหท้  าโครงการดงักล่าว 
 จนถึงปี พ.ศ.2487 ไอเคน ก็สร้างเคร่ืองไดส้ าเร็จ ใหช่ื้อวา่ “มาร์ค วนั (Mark I)” หรือ       “เอ
เอสซีซี (ASCC ยอ่มาจาก Automatic Sequence Controlled Calculator)”  มีขนาดความสูง 8 ฟุตยาว 55 
ฟุต ขณะท างานมีเสียงดงัมาก สามารถบวกเลขขนาด 23 หลกั ภายในเวลาคร่ึงวนิาที     หาผลคูณและ
หารของจ านวนขนาดดงักล่าวภายในเวลาประมาณ 5 วนิาที  มาร์ค วนั (Mark I) นบัไดว้า่เป็น
คอมพิวเตอร์แบบอตัโนมติัเคร่ืองแรกของโลกท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า (Electromechanical Device) 
คอมพวิเตอร์แบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ปี พ.ศ.2482 ดร.จอห์น ว ีแอทานาซอฟต ์ (Dr.John V. Atanasoft) นกัฟิสิกส์ แห่งวทิยาลยัแห่ง
รัฐไอโอวา (Iowa State College) ไดป้ระดิษฐ์เคร่ือง ABC (Atanasoft-Berry Computer) เป็นเคร่ือง
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ดิจิตอลคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกของโลก โดยใชห้ลอดสุญญากาศ(Vacuum Tube) 
แทนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ท าใหมี้การท างานรวดเร็วข้ึนและถูกตอ้งแม่นย  ามากกวา่เดิม 
 ปี พ.ศ.2488 กองทพับกสหรัฐ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองค านวณท่ีมีความเร็วสูงจึงให ้ จอห์น 
มอธลี (John Mauchly) และ เจ เพรสเปอร์ เอคเคิท (J.Presper Eckert) แห่งมหาวทิยาลยัเพนซิวาเนียให้
สร้างเคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ป็นผลส าเร็จใหช่ื้อวา่          “เอนนิแอค (ENIAC ยอ่มาจาก 
Electronic Numerical Integrator and Calculator)”  ใชห้ลอดสุญญากาศประมาณ 18,000 หลอดและ
บวกเลขได ้5,000 คร้ังต่อวินาทีในการท างานโดยวธีิเจาะชุดค าสั่งลงในบตัรเจาะรู 
คอมพวิเตอร์ทีส่ามารถเกบ็โปรแกรมไว้ในเคร่ือง 
 ปี พ.ศ.2488 ทีมงานผูผ้ลิตเคร่ืองอินิเอค (ENIAC) ไดพ้บกบัจอห์น ฟอน นอยมนัน์ (John Von 
Neumann) ซ่ึงท างานเก่ียวกบัการผลิตระเบิดปรมาณูของสหรัฐ และก าลงัประสบปัญหาการค านวณ
ทางดา้นคณิตศาสตร์ท่ีสลบัซบัซอ้นอยูพ่อดี จึงเขา้ร่วมทีมกบัมอธลีในฐานะท่ีปรึกษาโครงการอินิเอค
ดว้ยเป็นขณะเดียวกนักบัทางกองทพับกตอ้งการเคร่ืองค านวณท่ีมี      ประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองอินิเอค
ข้ึนไปอีก  นอยมนัน์จึงไดเ้สนอใหส้ร้างเคร่ืองค านวณท่ีสามารถเก็บโปรแกรมค าสั่งไวภ้ายในเคร่ือง
แทนการควบคุมจากขา้งนอกค านวณไดเ้ร็วและมีความคล่องตวัมากข้ึน จึงไดมี้การสร้างเคร่ืองตาม
แนวคิดน้ีไดส้ าเร็จและตั้งช่ือวา่ “เอดเวค (EDVAC ยอ่มาจาก Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer)” นบัเป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกท่ีสามารถเก็บโปรแกรมไดใ้นเคร่ืองได ้(Stored Program) 

 ในเวลาใกลเ้คียงกนัประมาณปี พ.ศ.2492 มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ ประเทศองักฤษ ได้
สร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมามีช่ือวา่ “EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)” ซ่ึง
มีลกัษณะการท างานเช่นเดียวกบัเคร่ือง EDVAC  ทั้งเคร่ือง EDVAC และ EDSAC ไดเ้ป็นตน้แบบ
พื้นฐานของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่อมา 

คอมพวิเตอร์เชิงธุรกจิ 

 ต่อมามอธลีและเอคคิท ไดก่้อตั้งบริษทัเพื่อท าธุรกิจดา้นการผลิตคอมพิวเตอร์ จนกระทัง่ได้
ผลิตเคร่ือง “UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer)” เพื่อการคา้เป็นเคร่ืองแรกของโลก 

 

1.2 การน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในประเทศไทย 

 ส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดน้ าเอาเคร่ืองจกัรประมวลผลดว้ยบตัรเจาะรูมาใชใ้นการประมวลผล
ดา้นสัมมะโนประชากรในประเทศไทย จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ.2507 ส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดจ้ดัซ้ือ
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM 1401 เขา้มาประมวลผลขอ้มูลทางสถิติแทน และในช่วงระยะเวลาเดียวกนั
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM 1620 เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

 

1.3 ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์(Computer) แปลวา่ "ผูค้  านวณ" ซ่ึงหมายถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถคิดเลขไดแ้ก่ การ
บวก,ลบ,คูณ,หารได ้ ถา้จะยดึความหมายน้ีแลว้คอมพิวเตอร์ไม่ต่างไปกบัเคร่ืองคิดเลข(Calculator) 
ความจริงแลว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีคุณลกัษณะและความสามารถดีกวา่เคร่ืองคิดเลขหลายเท่า ในสมยั
แรกเรายงัไม่รู้จกัคอมพิวเตอร์ดีพอ มีผูเ้รียกช่ืออ่ืน ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรประมวลผลขอ้มูล เคร่ืองจกัรสมอง
กล จนกระทั้งไดมี้การบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมฉบบับณัฑิตราชสถานเป็นศพัทบ์ญัญติัไวเ้ป็นค าวา่ 
คณติกรณ์  
 คอมพิวเตอร์  คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึง ซ่ึงสามารถรับขอ้มูลและชุดค าสั่ง
(โปรแกรม) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองสามารถจะรับได ้ แลว้ท าการประมวลผลอาจจะเป็นการค านวณ 
การเคล่ือนยา้ยขอ้มูล ท าการเปรียบเทียบ จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
 จากความหมายน้ีจะเห็นวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ท่ีสามารถท างานได ้3 อยา่งคือ 
 1.รับค าสั่ง(โปรแกรม)และขอ้มูล ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปตวัเลขหรือตวัหนงัสือหรือรูปแบบต่างๆท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถจะรับได ้
 2.ท าการประมวลผล เป็นการจดัระเบียบแบบแผนของขอ้มูล เช่นการค านวณ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
 3.แสดงผลลพัธ์ เป็นการใหผ้ลลพัธ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ ท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
รูปที ่1.1 แสดงความหมายของคอมพวิเตอร์ 

 
 
 
 

                    รับข้อมูล+ค าส่ัง                ประมวลผล                   แสดงผลลพัธ์ 

 

I n p u t O u t p u t P r o c e s s 
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1.4 ความสามารถของคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบติัท่ีท าใหแ้ตกต่างจากเคร่ืองคิดเลข มีดงัต่อไปน้ี 
1.เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Device) โดยจะใชไ้ฟฟ้าท างานภายในคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงจะส่งกระแสไฟฟ้าไปท าการสังเคราะห์สัญญาณในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าการรับ ส่ง ควบคุม
การท างานในการประมวลผล การค านวณ การจดจ าขอ้มูลได ้

2.สามารถท างานดว้ยความรวดเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่วา่
จะเป็นการประมวลผล การค านวณ เป็นตน้ 

3.สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Accuracy) คอมพิวเตอร์มีความสามารถท างานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและแม่นย  าสูง ไม่วา่จะเป็นการค านวณจะสามารถค านวณไดท้ศนิยมใหมี้ความละเอียดสูง 

4.สามารถจดจ าค าสั่งและขอ้มูลได ้(Stored program and data) คอมพิวเตอร์สามารถจดจ าค าสั่ง
และขอ้มูลไดเ้ป็นปริมาณมากได ้

5.สามารถท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติั (Automatic) คอมพิวเตอร์สามารถท างานไดเ้องโดย
อตัโนมติั โดยการเก็บค าสั่งและขอ้มูลไวภ้ายในเคร่ือง แลว้ท าการประมวลผลตั้งแต่ค าสั่งแรกจนกระทัง่
เสร็จส้ิน อยา่งอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งรอรับค าสั่งอ่ืนเพิ่มเติม 

 

1.5 ยคุของคอมพวิเตอร์ 

ยุคที ่1 ของคอมพวิเตอร์  (พ.ศ.2494 - พ.ศ.2501) 
- เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ หลอดสุญญากาศ  
- ภาษาและโปรแกรมท่ีใช ้ คือ ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 

- เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล คือ อยูใ่นระดบัมิลลิวนิาที หรือ 10-3 วนิาที 
- การประยกุตใ์ชง้าน  คือ งานทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
- ตวัอยา่งเคร่ืองในยคุน้ี ไดแ้ก่ Mark I, ENIAC, ASSAD, ASVAD, UNIVAC I, IBM 650, IBM 701 
ฯลฯ 
ยุคที ่2 ของคอมพวิเตอร์  (พ.ศ.2501 - พ.ศ.2507) 
- เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ ทรานซิสเตอร์ (Transistor)  
- ภาษาและโปรแกรมท่ีใช ้ คือ ภาษาสัญลกัษณ์ (Assembly Language) 

- เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล คือ อยูใ่นระดบัไมโครวนิาที หรือ 10-6 วนิาที 
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- การประยกุตใ์ชง้าน  คือ งานดา้นธุรกิจทัว่ๆไป โดยใชก้ารประมวลผลแบบแบช(Batch 
processing) 
- ตวัอยา่งเคร่ืองในยคุน้ี ไดแ้ก่ IBM 1620,IBM 7000,IBM 1401 ฯลฯ 
ยุคที ่3 ของคอมพวิเตอร์  (พ.ศ.2507 - พ.ศ.2514) 
- เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์คือ แผงวงจรรวมหรือ IC (Integrated Circuit) 
- ภาษาและโปรแกรมท่ีใช ้ คือ เร่ิมใชภ้าษาระดบัสูง เช่น ภาษา FORTRAN, 
  ภาษา COBOL เร่ิมน าเอาระบบปฏิบติัการ หรือ OS (Operating System) มาใช ้

- เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล คือ อยูใ่นระดบันาโนวินาที หรือ 10-9 วนิาที 
- การประยกุตใ์ชง้าน  คือ งานออนไลน์(Online),งานการจดัฐานขอ้มูล(Database 
Management),งานดา้นการส่ือสารขอ้มูล(Data Communication) 
- ตวัอยา่งเคร่ืองในยคุน้ี ไดแ้ก่ IBM System/360 ฯลฯ 
ยุคที ่4 ของคอมพวิเตอร์  (พ.ศ.2514 - ปัจจุบนั) 
- เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ แผงวงจรรวมขนาดใหญ่หรือ LSI(Large 
Scale Integration) และแผงวงจรรวมขนาดใหญ่มาก หรือ VLSI (Very Large Scale Integration) 
- ภาษาและโปรแกรมท่ีใช ้ คือ ภาษาระดบัสูง และมีการน าโปรแกรมท่ีจะช่วยในการท างานของ
เคร่ืองมีประสิทธิภาพมากข้ึนมาใช ้

- เวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล คือ อยูใ่นระดบัพิโควินาที หรือ 10-12 วนิาที 
- การประยกุตใ์ชง้าน  คือ งานส่ือสารขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์ (Distributed Data 
Processing),งานระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System : MIS),งานดา้น
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) 
- ตวัอยา่งเคร่ืองในยคุน้ี ไดแ้ก่ IBM System/370,IBM 4361,CDC 180,VAX 11/780 ฯลฯ 
ยุคที ่5 ของคอมพวิเตอร์  

เน่ืองจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มีการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง โดยมีการคิดคน้ประดิษฐส่ิ์งใหม่
ออกมา ไม่วา่จะเป็นการพฒันาตวัเคร่ืองและวงจรคอมพิวเตอร์ใหมี้ขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน(Down Sizing and Right Size) มีการท าใหค้อมพิวเตอร์ประมวลผลแบบขนานในโปรเซสเซอร์
หลายตวั มีการพฒันางานปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) หรือ AI ในแขนงต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เครือข่ายระบบประสาท (Neural Network) ระบบช านาญการ(Expert System) ฟัซซีลอจิก(Fuzzy Logic) 
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นตน้ 
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1.6 การแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ 

สามารถแบ่งไดห้ลายวธีิดว้ยกนั แต่ในท่ีน้ีจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ดงัต่อไปน้ี 
ก.การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ตามสัญญาณท่ีใชใ้นการประมวลผล 
ข.การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ตามลกัษณะการน าไปใชง้าน 
ค.การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ตามขนาด 

ก.การแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตามสัญญาณทีใ่ช้ในการประมวลผล  แบ่งได ้3 ชนิด คือ 
 1.อะนาลอกคอมพวิเตอร์ (Analog Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีประมวลผลขอ้มูลเป็น
สัญญาณต่อเน่ืองโดยการวดั(Measurement)เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ แรงดนัไฟฟ้าและความยาว 
เป็นตน้โดยคา่ตวัเลขท่ีไดจ้ากอะนาลอกคอมพิวเตอร์ จะเป็นค่าโดยประมาณ คอมพิวเตอร์ประเภทน้ีใช้
งานทางดา้นวทิยาศาสตร์,วศิวกรรมศาสตร์ 
 2.ดิจิตอลคอมพวิเตอร์ (Digital Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผล
ขอ้มูลโดยการนบั หรือประมวลผลดว้ยระบบตวัเลข ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะเป็นค่าท่ีถูกตอ้ง
แน่นอน ตวัอยา่ง เคร่ืองดิจิตอลคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีใชง้านทัว่ไป 
 3.ไฮบริดคอมพวิเตอร์ (Hybrid Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดท่ีมีลกัษณะผสมกนั
ระหวา่งอะนาลอกคอมพิวเตอร์และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานบางงานจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ชนิดน้ี ตวัอยา่งเช่น คอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ข.การแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตามลกัษณะการน าไปใช้งาน  แบ่งได ้2 ชนิด คือ 
 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์เฉพาะงาน (Special-purpose computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บั
งานใดงานหน่ึงหรือหลายงาน แต่เป็นงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงจะมีการเขียนโปรแกรมส าหรับงาน
ดงักล่าวเก็บไวใ้นเคร่ืองอยา่งถาวร ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตรวจสมองในโรงพยาบาล เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการควบคุมเส้นทางการเดินเรือหรือการบิน
ของเคร่ืองบิน เป็นตน้ 
 2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์อเนกประสงค์ (General-purpose computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ใชก้บังานทัว่ๆไปหรืองานหลายประเภท โดยโปรแกรมท่ีสั่งใหเ้คร่ืองท างานตามท่ีตอ้งการจะไม่ถูกเก็บ
ไวใ้นตวัเคร่ืองอยา่งถาวร ทุกคร้ังท่ีโปรแกรมถูกใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้จะมีการน าโปรแกรมส าหรับ
งานต่อไปมาแทนท่ี  ตวัอยา่ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งเรียน เป็นตน้ 
ค.การแบ่งประเภทของคอมพวิเตอร์ตามขนาด  แบ่งได ้4 ชนิด คือ 
 1.ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้นัมากในดา้น       
วทิยาศาสตร์และการวจิยั โดยเฉพาะโครงการดา้นยานอวกาศในประเทศมหาอ านาจต่างๆ เช่น 
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สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น องักฤษ ฝร่ังเศส เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชใ้นดา้นการพยากรณ์อากาศ       การวจิยั
ทางดา้นสาธารณสุข ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด ราคาแพง มีการ
ประมวลผลค าสั่งไม่ต ่ากวา่ 1000 ลา้นค าสั่งต่อวนิาที(MIPS : Million Instruction Per Second) มี
ความเร็วในการประมวลผลเร็วมาก จนกระทัง่ตวัเคร่ืองซ่ึงมีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) แช่ไวใ้นสาร
ไนโตรเจนเหลว เพื่อลดอุณหภูมิขณะท างาน ตวัอยา่งและบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองระดบัซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ เคร่ืองไซเบอร์ 205 (CYBER 205) ของบริษทั Central Data Corporation (CDC) 
เคร่ืองเครย ์I,II,III (CRAY I,II,III) ของบริษทั เครย ์รีเสิร์ช (Cray Research) นอกจากน้ียงัมีบริษทัอ่ืนอีก
เช่น บริษทั ไอบีเอม็ (IBM) บริษทั แอมดาทลั (AMAHL) บริษทั เบอร์โรห์ (Burroughs)  
 2.เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (Mainframe computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้นัมากในวงการธุรกิจ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อใชใ้นงานประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะท่ีประมวลผลเขา้สู่ส่วนกลาง
(Centralization) มีการประมวลผลค าสั่งไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นค าสั่งต่อวนิาที เคร่ืองขนาดน้ีส่วนใหญ่ใชใ้น
งานธุรกิจดา้นธนาคาร ดา้นสายการบิน  ตวัอยา่งเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ IBM System 370 
รุ่น 115,138,158,168,3033 
 3.มินิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัธุรกิจขนาดเล็กหรือจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นเฉพาะงานใดงานหน่ึง ซ่ึงจะน าไปช่วยลดภาระงานของเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
มินิคอมพิวเตอร์ใชห้ลกัการออกแบบเช่นเดียวกบัการออกแบบเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่มีขนาด 
ราคาและความเร็วนอ้ยกวา่เคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกท่ีผลิตออกมา
จ าหน่ายเป็นของบริษทั Digital Equipment Corporation (DEC) โดยผลิตในปี พ.ศ.2508 ตวัอยา่งเคร่ือง
มินิคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ PDP 11, IBM รุ่น 4361 เป็นตน้ 
 4.ไมโครคอมพวิเตอร์ (Microcomputer) ใชก้นัอยา่งกวา้งขวา้งตามส านกังาน บา้น ธุรกิจขนาด
ต่างๆ บางคร้ังเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer) หรือ PC 
ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ปัจจุบนันิยม
ใชก้นัมากเพราะวา่มีราคาถูก บุคคลทัว่ไปก็สามารถหาซ้ือไวใ้ชง้านต่างๆได ้ นอกจากน้ี
ไมโครคอมพิวเตอร์ยงัสามารถน าไปเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์ได ้ 

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่(Large Computer) ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ขนาดซูเปอร์ เมนเฟรมและ
มินิคอมพิวเตอร์ จะมีลกัษณะการท างานดงัต่อไปน้ี 

 มีการประมวลผลเขา้สู่ส่วนกลาง(Centralization processing) 
 มีการท างานกบัผูใ้ช(้User) ไดห้ลายคนพร้อมกนัท่ีเรียกวา่ มลัติยเูซอร์(Multiuser) 
 ท างานหลายงานไดพ้ร้อมกนัในแต่ละผูใ้ช ้เรียกวา่ มลัติทาสก้ิง (Multitasking) 
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 การแบ่งเวลาใชง้านในการประมวลผลในกบัผูใ้ชแ้ต่ละคน เรียกวา่ ไทมแ์ชร่ิง(Time-
sharing) 

 คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีส่วนประกอบ ดงัน้ี  
*  โฮสทค์อมพิวเตอร์(Host Computer) เป็นหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์รอบขา้ง 
*  เทอร์มินลั(Terminal) เป็นเคร่ืองพว่งเช่ือมโยงเขา้กบัโฮสทค์อมพิวเตอร์ 

นอกจากคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ขนาดแลว้ยงัมีคอมพิวเตอร์แบบอ่ืนอีก ไดแ้ก่ ซูเปอร์
มินิคอมพวิเตอร์ (Superminicomputer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดบัสูงกวา่มินิคอมพิวเตอร์โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ ใหสู้งใกลเ้คียงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่มีราคาต ่ากวา่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีบริษทับางบริษทัท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อแข่งขนักบัเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ บริษทัดิจิตอลอิค
วปิเมนต ์(DEC : Digital Equipment Corporation) ขายเคร่ืองยีห่อ้แวกซ์(VAX)  บริษทั แวง(Wang) ขาย
เคร่ืองยีห่อ้ Wang  บริษทั ไพร์ม(Prime) ขายเคร่ืองยีห่อ้ไพรม(์ Prime) 

 

1.7 ความเป็นมาของเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 

ในสมยัเร่ิมแรกคอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
มีใชเ้ฉพาะในองคก์รของรัฐบาลและบริษทัขนาดใหญ่ บุคคลทัว่ไปไม่มีโอกาสไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ 
ประกอบกบัววิฒันาการการออกแบบวงจรคอมพิวเตอร์สามารถท าใหมี้ขนาดเล็กลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในส่วนท่ีเป็นสมองคอมพิวเตอร์สามารถท าใหอ้ยูใ่นรูปชิป(Chip) ตวัเดียว เรียกวา่ ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) ดงันั้นจึงเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กน้ีวา่ ไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีลกัษณะเป็น 
Single user หรือผูใ้ช(้User) 1 คนต่อเคร่ือง ไมโครคอมพิวเตอร์มีองคป์ระกอบพื้นฐานภายนอก ดงัน้ี 

*  กล่องระบบ (System Unit) 
*  จอภาพ (Monitor) 
*  แป้นพิมพ ์(Keyboard) 
*  เมาส์ (Mouse) 
ส าหรับประวติัของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์นั้น  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกคือ 

Altair 8800 ไดอ้อกจ าหน่ายเป็นชุดคิท(Kit) ซ่ึงมีรูปแบบใหผู้ใ้ชน้ ามาประกอบและใส่โปรแกรมดว้ย
ตนเอง ท าใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปน าไปใชง้านไม่ค่อยสะดวกนกั เพราะตอ้งมีความรู้ในการประกอบและเขียน
โปรแกรม ส่วนใหญ่ผูใ้ชจ้ะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ช่าง วิศวกรท่ีมีความสนใจและตอ้งการจะศึกษาการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ 
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ปี พ.ศ.2520 สติเฟน วอซเนียค (Stephen Woziak) และสติเวน จอบส์ (Steven Jobs) ก่อตั้ง
บริษทั Apple โดยผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ Apple I ใชไ้มโครโพรเซสเซอร์ของบริษทั โมโตโรลา มี
ระบบปฏิบติัการ Applesoft และมีโปรแกรมภาษาเบสิคมาพร้อมกบัเคร่ือง ซ่ึงจ าหน่ายตวัเคร่ืองพร้อม
โปรแกรม  สามารถใชง้านไดส้ะดวก 

บริษทั Radio Shack ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดผ้ลิตเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ TRS-80 โมเดล 1 ออกจ าหน่ายตวัเคร่ืองพร้อมโปรแกรม 

บริษทั Apple ไดผ้ลิตเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 8 บิทช่ือวา่ Apple II ออกจ าหน่าย โดย
ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ของโมโตโรล่าเบอร์ 6502 นบัเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีมียอดขายดีมาก ท าให้
ไมโครคอมพิวเตอร์มีความนิยมสูงข้ึนเร่ือยมา แต่ท างานชา้ 

ในปี พ.ศ.2524 บริษทั ไอบีเอม็(IBM) ท่ีเป็นบริษทัผลิตคอมพิวเตอร์ชั้นน าของโลก โดยผลิต
และจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไดห้นัมาผลิตเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เรียกวา่
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer) หรือยอ่วา่ PC เป็นเคร่ือง IBM PC ขนาด 16 บิต โดยมีการ
ท างานเร็วกวา่เคร่ือง Apple II หลงัจากเปิดตวัแลว้ยอดจ าหน่ายและความนิยมสูงข้ึนมาก บริษทัไอบีเอม็
ไดผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอม็พีซี(IBM PC) ออกมารุ่นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

รุ่น ไมโครโปรเซสเซอร์ 
IBM PC Junior Intel 8086 
IBM PC XT Intel 8086,8088 
IBM PC AT Intel 80286 
IBM PC/PS1 Intel 80386 
IBM PC/PS2 Intel 80386,80486 

จนกระทัง่มีการสร้างเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เลียนแบบออกมาจ าหน่ายในราคาท่ีถูกกวา่และ
ยงัมีคุณสมบติัท างานเร็วกวา่ เรียกวา่ IBM PC Compatible เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ซ่ึงเลียนแบบน้ีได้
มีการพฒันาทั้งทางดา้นตวัเคร่ืองและโปรแกรมใหมี้ประสิทธิภาพสูงจนถึงในปัจจุบนั  

นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดและรูปร่างต่างๆตามความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
ไดแ้ก่ 

- เดสค์ทอ็ป คอมพวิเตอร์ (Desktop Computer)  เป็นไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ็
ท างาน มีกล่องระบบวางอยูใ่ตจ้อภาพ เหมาะส าหรับใชง้านในส านกังาน หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
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- เทาว์เวอร์ คอมพวิเตอร์(Tower Computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต็ะท่ีมี
ลกัษณะเป็นกล่องรูปทรงส่ีเหล่ียม สูงคลา้ยกบัตึก ถา้มีความสูงไม่มาก จะเรียกวา่ มินิเทาว์
เวอร์คอมพิวเตอร์ (Minitower Computer) ส่วนนิยมใชง้านตามบา้น(Home Use) 

- แลบทอ็ป คอมพวิเตอร์ (Laptop Computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ แบบวางตกั 
สามารถห้ิวไปไหนมาไหนได ้

- โน้ตบุ้ค หรือบุ้คไซซ์ คอมพวิเตอร์ (Notebook or Book Size Computer) เป็น
ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีมาขนาดบางพอๆ กบัหนงัสือ  

- ปาลม์ทอ็ป คอมพวิเตอร์(Palmtop Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเท่ากบัฝ่ามือ 
สามารถพกพาท างานไดอ้ยา่งสะดวก 

- พอคเกต็ คอมพวิเตอร์ (Pocket Computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ฉบบักระเป๋ามีขนาด
โตเท่ากบัฝ่ามือ สามารถใส่กระเป๋าพกพาไดส้ะดวก 

ส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆนั้น  ประกอบดว้ย 2 
เครือข่าย  ไดแ้ก่ 

- ระบบแลน (LAN) ยอ่มาจากค าวา่ Local Area Network แปลวา่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะใกลเ้ป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการน าเอาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนั 
ภายในบริเวณเดียวกนั 

- ระบบแวน (WAN) ยอ่มาจากค าวา่ Wide Area Network แปลวา่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะไกล เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการน าเอาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มา
เช่ือมต่อกนั ภายในบริเวณกวา้งหรือระยะไกล 
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บทที ่2 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ (Computer System) 

 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   2  ชัว่โมง 
 
แผนการเรียนการสอน 

1. องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 
3. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
4. ซอฟตแ์วร์ (Software) 
5. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People) 
6. ขอ้มูลและสารสนเทศ (Data and information) 
7. กระบวนการ (Procedure) 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจโครงสร้างของคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจบุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจความแตกต่างของขอ้มูลและสารสนเทศ 
5. เพื่อใหน้กัศึกษารู้และเขา้ใจกระบวนการท างานของซอฟตแ์วร์ 
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บทที ่2 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ (Computer System) 
 
2.1 องศ์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ 

ในการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  จะตอ้งมีองคป์ระกอบเพื่อใหส้ามารถท างานได ้หากขาด
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงจะไม่สามารถท างานได ้ องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์  แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ไดแ้ก่   

1.ฮาร์ดแวร์(Hardware:H/W)  หมายถึง  ส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีเป็นตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ละอุปกรณ์ท่ีต่อพว่งต่าง ๆ ท่ีใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์ สามารถจบัตอ้งสัมผสัได ้ 

2.ซอฟตแ์วร์(Software:S/W)  หมายถึง ชุดค าสั่ง (Instruction Set) หรือ โปรแกรมท่ีสามารถ
สั่งงานใหฮ้าร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ใหป้ระมวลผลหรือท างานตามค าสั่งไดอ้ยา่งอตัโนมติั เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งไดโ้ดยตรง  ซอฟตแ์วร์จะถูกจดัเก็บไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่  แผน่ดิสก ์ (Diskette)  
ฮาร์ดิสก ์(Hard Disk) แผน่ซีดีรอม (CD-ROM) 

3.บุคลากรคอมพิวเตอร์(Peopleware:P/W)  หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบั
ระบบงานคอมพิวเตอร์ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีความส าคญัต่อระบบงานมากท่ีสุด 

4.ขอ้มูลและสารสนเทศ (Data and information) 
5.กระบวนการ (Procedure) 
 

2.2 โครงสร้างคอมพวิเตอร์ 
 ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่วา่จะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยีห่อ้หรือรุ่นใดก็ตาม จะมีลกัษณะ
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบดงัน้ี 

1. หน่วยรับขอ้มูล(Input Unit : I/U ) 
2. หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit : CPU ) 

2.1 CPU หน่วยควบคุม(Control Unit : CU) 
2.2 หน่วยค านวณและตรรก(Arithmetic and Logic Unit : ALU) 

3. หน่วยแสดงผล(Output Unit : O/U ) 
4. หน่วยความจ าหลกั(Main Memory Unit : MMU) 

3.1 หน่วยความจ าแบบแกไ้ขได(้Random Access Memory : RAM )     
3.2 หน่วยความจ าแบบอ่านอยา่งเดียว(Read Only Memory : ROM ) 

5. หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง(Secondary Storage Unit : SSU ) 
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รูปที ่2.1 แสดงโครงสร้างของคอมพวิเตอร์ 

 

2.3 ฮาร์ดแวร์(Hardware) 
 ฮาร์แวร์ คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์รอบขา้ง (peripheral equipments) อ่ืน ๆ ท่ีเรา
มองเห็นและจบัตอ้งได ้ ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์ส าหรับรับขอ้มูล (input devices) อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล 
(output devices) หรืออุปกรณ์เก็บขอ้มูลส ารอง (secondary storage devices) 

ฮาร์ดแวร์แบ่งออกตามหนา้ท่ี เป็น 5 หน่วย ดงัน้ี 
 1.หน่วยรับขอ้มูล(Input Unit) 
 2.หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) 
 3.หน่วยแสดงผล(Output Unit) 

4.หน่วยความจ าหลกั(Main Memory Unit) 
5.หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง(Secondary Storage Unit) 

2.3.1 หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) 

ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลหรือค าสั่งจากภายนอกเขา้ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเก็บไวใ้น
หน่วยความจ า  เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการน าเขา้ขอ้มูลหรือค าสั่ง
ไดแ้ก่ แป้นพิมพ(์Keyboard), เมาส์(Mouse), เคร่ืองอ่านภาพ(Scanner) เป็นตน้ 
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2.3.2 หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) 

 ท าหนา้ท่ีในการค านวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ 
1.หน่วยควบคุม(Control Unit : CU) ท าหนา้ท่ีในการดูแล ควบคุมล าดบัขั้นตอนของการ

ประมวลผลและการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลางและช่วยประสานงาน
ระหวา่งหน่วยประมวลผลกลางกบัอุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล อุปกรณ์ในการแสดงผลและหน่วยความจ า 

2.หน่วยค านวณและตรรก(Arithmetic and Logic Unit : ALU) ท าหนา้ท่ีในการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ไดแ้ก่ บวก ลบ คูณ หาร เป็นตน้ ท าการเปรียบเทียบ มากกวา่ นอ้ยกวา่ เท่ากบั ไม่เท่ากบั 
และด าเนินการทางตรรก ไดแ้ก่ และ หรือ ถา้…แลว้  

2.3.3 หน่วยแสดงผล(Output Unit) 

ท าหนา้ท่ีในการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณและการประมวลผล อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีใน
การแสดงผลขอ้มูล ไดแ้ก่ จอภาพ(Monitor), เคร่ืองพิมพ(์Printer), เคร่ืองวาดลายเส้น(Plotter) เป็นตน้ 

2.3.4  หน่วยความจ าหลกั(Main Memory Unit) 

 ท าหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลหรือค าสั่งต่าง ๆ ท่ีรับจากภายนอกเขา้มาเก็บไวเ้พื่อประมวลผลและ
เก็บผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลไวเ้พื่อแสดงผลออกทางอุปกรณ์ หน่วยความจ า แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. หน่วยความจ าแบบแกไ้ขได(้Random Access Memory : RAM) 
2. หน่วยความจ าแบบอ่านอยา่งเดียว(Read Only Memory : ROM) 

2.3.5 หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง(Secondary Storage Unit) 
จากการท างานของหน่วยความจ าหลกั  โดยเฉพาะแรม  เป็นการเก็บขอ้มูลไดเ้พียงชัว่คราว

เท่านั้น  เพราะเม่ือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ขอ้มูลท่ีถูกเก็บไวใ้นแรมจะไม่สามารถถูกเรียกกลบัมา
ใชไ้ด ้  ดงันั้นเม่ือผูใ้ชมี้ขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียกใชอี้กจึงตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหน่วยเก็บขอ้มูล
ส ารอง(Secondary Storage Unit)  อีกทั้งหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองมีพื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลไดจ้  านวนมาก 

2.4 ซอฟต์แวร์(Software) 

ซอฟตแ์วร์ หมายถึง ชุดค าสั่ง(Instructions) ท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามขั้นตอนท่ีตอ้งการโดยจะท าอยา่งอตัโนมติัและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ ชุดค าสั่งหลายๆ ส่วนประกอบกนัข้ึนเป็น โปรแกรม 
(Program)  หลายโปรแกรมประกอบกนัข้ึนเป็น ระบบโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์  ซอฟตแ์วร์อาจจะ
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เขียนข้ึนดว้ยภาษาเคร่ือง(Machine Language) ซ่ึงภาษาเดียวท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ  หรืออาจจะ
เขียนข้ึนดว้ยภาษาระดบัสูงอ่ืนท่ีมนุษยเ์ขา้ใจไดแ้ต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เขา้ใจ จ าเป็นตอ้งมีตวัแปล
ภาษาระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองก่อนจึงจะท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจและท างานตามค าสั่งได ้
ซอฟตแ์วร์ แบ่งออกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) 
2. ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) 

2.4.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการท างาน
ระบบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถท างานไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซอฟตแ์วร์ระบบเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้นมาก และจะตอ้งเขียนตามลกัษณะฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
ดว้ย ซอฟตแ์วร์ระบบแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
 1. ระบบปฏิบติัการ (Operating System : OS)      นบัเป็นซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดเพราะจะท าหนา้ท่ีควบคุม ดูแล  ตรวจสอบ และบงัคบัใหร้ะบบฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์ท างานต่าง ๆ ได ้ หากถา้ขาดซอฟตแ์วร์ระบบแลว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถท างาน
ไดเ้ลย ซอฟตแ์วร์ระบบไดแ้ก่  PC-DOS, MS-DOS, Microsoft Windows, OS/2, UNIX  เป็นตน้ 
 2. ซอฟตแ์วร์แปลภาษา (Translation Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนมาให้ท าหนา้ท่ี
แปลภาษาระดบัสูงท่ีมนุษยเ์ขียนข้ึนมาและเขา้ใจไดใ้หเ้ป็นภาษาเคร่ือง ซ่ึงมีรูปแบบเป็นรหสัตวัเลข 0 
หรือ 1 ซ่ึงมนุษยไ์ม่เขา้ใจ แต่เคร่ืองคอมพิวแเตอร์เขา้ใจเพื่อจะได ้ ท างานตามขั้นตอนท่ีตอ้งการได ้
ซอฟตแ์วร์แปลภาษาน้ียงัมีลกัษณะการท างานท่ีต่างกนั 3 ชนิดคือ 

 - อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)  
- คอมไพเลอร์ (Compiler)   
- แอสเซมเบลอร์(Assembler)  

 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีพบอยูบ่่อยๆ เช่น โปรแกรมระบบภาษาไทย โปรแกรมจดัการดิสก ์ โปรแกรมเรียงล าดบัขอ้มูล 
โปรแกรมส าเนา(Copy) แฟ้มขอ้มูล ฯลฯ 
 4.โปรแกรมตรวจขอ้ผิดพลาด(Diagnostic Program) เป็นโปรแกรมรายงานขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกบัโปรแกรมของระบบไม่วา่จะเป็นการพิมพค์  าสั่งผดิ การเขียนค าสั่งผิดรูปแบบหรือการเขียน
ผดิขั้นตอน  ตวัอยา่งโปรแกรมน้ีไดแ้ก่ Norton, QAPlus เป็นตน้ 
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2.4.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพื่อใชก้บังานตามจุดมุ่งหมาย
ของผูใ้ช ้ ตวัอยา่ง คือ โปรแกรมท าบญัชีเงินเดือน,โปรแกรมสินคา้คงคลงั,โปรแกรมคิดระดบัคะแนน 
เป็นตน้ ซ่ึงซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีจะถูกออกแบบข้ึนมาส าหรับแต่ละองคก์รโดยเฉพาะ เพราะแต่ละองคก์รจะ
มีระบบงานและวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั ดงันั้นซอฟตแ์วร์ประยกุตน้ี์ผูใ้ชง้านจะตอ้งจดัหาเอง ดว้ยการ
พฒันาข้ึนมาเองหรือจดัจา้งบริษทัมาพฒันาซอฟตแ์วร์ให้ 

ซอฟตแ์วร์ประยกุตย์งัแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป(Package  Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีผูใ้ช ้ ใชง้านโดยไม่ตอ้งเขียน

ซอฟตแ์วร์ข้ึนมาเอง  เพียงแต่ใชค้  าสั่ง สั่งงานตามค าสั่งเพื่อใหไ้ดง้านตามท่ีตอ้งการ ปัจจุบนัซอฟตแ์วร์
ส าเร็จรูปมีเป็นจ านวนมาก เช่น ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปดา้นธุรกิจ งานทางดา้นบญัชี หรือใน
หา้งสรรพสินคา้ก็มีงานการขายสินคา้ เป็นตน้  

2. ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ(Custom  Software)  ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะส าหรับงานแต่ละ
ประเภทใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละราย  เช่น ในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน ดา้น
โรงแรม ดา้นโรงพยาบาล ดา้นโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้ 

 

2.5 บุคลากรคอมพวิเตอร์ (Peopleware) 
 บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์(User) 
 2. นกัคอมพิวเตอร์ (Computerist) 
2.5.1 ผู้ใช้คอมพวิเตอร์(User) เป็นบุคคลท่ีตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ท างานตามท่ีตนตอ้งการ      ดงันั้น
บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด เพราะผูใ้ช้
คอมพิวเตอร์จะเป็นผูต้ดัสินใจและระบุความตอ้งการท่ีจะใหค้อมพิวเตอร์ท างานให้ ซ่ึงถา้ยงัไม่มี
ซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถท างานใหต้ามท่ีตอ้งการได ้ จะตอ้งมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ข้ึนมาใหม่ นอกจากนั้น
ความตอ้งการของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์จะเป็นตวัปรับทิศทางการวจิยัคน้ควา้ทางดา้นเทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ 
ผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

 End User เป็นผูใ้ชท้ ัว่ไปเป็นผูใ้ชเ้พื่อใหไ้ดง้านออกมาตามท่ีตอ้งการ 
 Power User เป็นผูใ้ชท่ี้มีความสามารถมากกวา่ผูใ้ชท้ ัว่ไป เพราะสามารถติดตั้ง

(Installation) ซอฟตแ์วร์ ดูแลแกไ้ขคอมพิวเตอร์ไดร้ะดบัหน่ึง 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 21 

2.5.2 นักคอมพวิเตอร์(Computerist) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีโดยตรงกบัการออกแบบระบบและ
พฒันาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีบริหารหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นการใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ แผนกประมวลผลขอ้มูลหรือศูนยค์อมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ นกั
คอมพิวเตอร์จึงไดแ้ก่บุคลากรต่างๆ ต่อไปน้ี 
 1.พนกังานเตรียมขอ้มูล (Data Entry Operator) ท าหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลลงในอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถรับเขา้ไปท างานได ้เช่น บตัรเจาะรู บนัทึกขอ้มูล  ลงเทปแม่เหล็ก  บนัทึกขอ้มูลลง
จานแม่เหล็ก เป็นตน้  ผูท่ี้จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาและมีความช านาญในการพิมพดี์ด สามารถท่ีจะ
ท างานในหนา้ท่ีน้ีได ้

 2. พนกังานคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)  พนกังานคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้ง
ท างานอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หนา้ท่ีส าคญัคือ น าชุดค าสั่งและขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เตรียม
อุปกรณ์ท่ีจะใชก้บังานต่างๆ เช่น เปล่ียนเทปแม่เหล็ก  เปล่ียนจานแม่เหล็ก ควบคุมใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ 
ท างานใหเ้ป็นปกติ น างานท่ีไดม้าจากคอมพิวเตอร์มาใหผู้ใ้ช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสังเกตและบนัทึก
ความผดิปกติต่าง ๆ  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหฝ่้ายซ่อมบ ารุงมาแกไ้ข ผูท่ี้จบการศึกษา
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  หรือ ปวส. ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมพอสมควรจะสามารถท างานใน
หนา้ท่ีน้ีได ้

 3.บรรณารักษค์อมพิวเตอร์(Computer Librarian) ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนงัสือและเอกสารต่าง ๆ เหมือนกบับรรณารักษห์อ้งสมุด ทัว่ๆ ไป นอกจากจะ
มีความรู้ทางบรรณารักษแ์ลว้จะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์และ การประมวลผลขอ้มูลอีก
ดว้ย  โดยหนา้ท่ีหลกัคือควบคุมดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนแฟ้มขอ้มูลท่ีใชง้านประเภทต่างๆ  

 4.นกัโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programmer) หรือโปรแกรมเมอร์ ท าหนา้ท่ีเขียนชุดค าสั่งเพื่อให้
คอมพิวเตอร์ท างานดา้นต่าง ๆ  ผูท่ี้จะเป็นนกัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรจะจบการศึกษาอยา่งนอ้ยระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป และตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอ้มูลและท่ี
ส าคญัก็คือตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บังานทาง
วทิยาศาสตร์ หรือธุรกิจเป็นอยา่งดี 

 5.นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analyst : S/A) ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์และออกแบบงานท่ีจะน า
คอมพิวเตอร์เขา้ไปใช ้ ผูว้เิคราะห์ระบบงานจะท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ หวัหนา้
หน่วยงานนกัโปรแกรม ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ  ผูท่ี้จะเป็นนกัวิเคราะห์ระบบงานนั้นอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีพื้นความรู้ระดบัปริญญาตรี    มีความรู้เก่ียวกบัระบบงานท่ีจะน าคอมพิวเตอร์ไปใช ้ ความรู้
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เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์ระบบงาน เป็นนกัวางแผนนกับริหาร และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีอีกดว้ย 
เพราะจะตอ้งประสานงานกบัคนหลายระดบัและหลายประเภท นกัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผา่น
ประสบการณ์ ในการท างานมานานและมีความสามารถดีอาจจะท าหนา้ท่ีเป็นผูว้เิคราะห์ระบบงานได ้

 6.วศิวกรคอมพิวเตอร์ (Computer  Engineer) ท าหนา้ท่ีบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหท้  างานเป็นไปอยา่งปกติ ผูท่ี้จะเป็นวศิวกรคอมพิวเตอร์ ควรจะจบการศึกษาระดบั ปวช. 
ข้ึนไป และตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านเป็นอยา่งดี 
 7.วศิวกรระบบ (System Engineer) ท าหนา้ท่ีในการวางแผนการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
งานต่าง ๆ สามารถใหค้  าปรึกษาและแนะน าแก่ทุกฝ่ายได ้ดงันั้นจึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในดา้นของผูเ้ขียน
โปรแกรมระบบ และผูว้เิคราะห์ระบบงานเป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ียงัมีบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น นกัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผูท้  า
หนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้วจิยัทางดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผูบ้ริหารศูนยค์อมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

 

2.6 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 

 ในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชอ้  านวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการท างาน
ต่างๆ  การท างานดว้ยคอมพิวเตอร์นั้นมีขอ้มูลและสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งตลอดเวลา  แต่ทราบ
หรือไม่วา่อะไรจดัวา่เป็นขอ้มูล  และอะไรจดัวา่เป็นสารสนเทศ 

ขอ้มูล(Data) คือ ขอ้มูลดิบท่ีไดม้าดว้ยวธีิการใดๆ เช่น ช่ือพนกังาน, จ านวนชัว่โมงท างานนอก
เวลา, ค่าตอบแทนต่อชัว่โมง  และเงินเดือน  เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาเรียบเรียง จดัหมวดหมู่  ขอ้มูล
เหล่านั้นท่ีถูกเรียบเรียง จดัหมวดหมู่แลว้เรียกวา่ สารสนเทศ(Information) 

สารสนเทศ(Information) คือ ส่ิงท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลไปจดัการหรือประมวลผลดว้ย
กระบวนการใดๆ เช่น น าขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือพนกังาน, จ  านวนชัว่โมงท างานนอกเวลา, ค่าตอบแทนต่อ
ชัว่โมง  และเงินเดือน มาท าการค านวณหาค่าตอบแทนแต่ละเดือนท่ีพนกังานไดรั้บ 
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2.7 กระบวนการ (Procedure) 

 กระบวนการ คือ ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์เพื่อใหผ้ลลพัธ์ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  ดงันั้น
ผูใ้ชต้อ้งรู้กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์หน่ึง  เพื่อใหส้ามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เช่น เคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) มีกระบวนการ คือ 

1. หนา้จอแสดงความพร้อมในการท างาน 
2. สอดบตัร ATM 
3. พิมพร์หสับตัร ATM 
4. เลือกหนา้ท่ีการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น  ไดแ้ก่ ถอนเงินด่วน, ถอนเงิน, โอน

เงิน, ช าระค่าบริการ, ยอดคงคา้ง และอ่ืนๆ 
5. เม่ือเลือก “ถอนเงิน” ใหพ้ิมพจ์  านวนเงิน 
6. รับเงิน 
7. รับใบบนัทึกรายการและบตัร ATM 

จากกระบวนการดงักล่าว  หากผูใ้ชต้อ้งการถอนเงิน  แต่เลือกหนา้ท่ีของเคร่ือง ATM เป็นโอน
เงิน  จะไม่สามารถถอนเงินจากเคร่ืองได ้  ดงันั้นผูใ้ชต้อ้งรู้ขั้นตอนการท างานของเคร่ือง ATM และแต่
ละขั้นตอนตอ้งระบุขอ้มูลให้ถูกตอ้ง  จึงตอ้งมีคู่มือประกอบการใชง้าน(User Manual) เพื่อใหผู้ใ้ช้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ช่ือพนกังาน 

จ านวนชัว่โมงท างานนอกเวลา 

ค่าตอบแทนต่อชัว่โมง 

เงินเดือน 

ค่าตอบแทนแต่ละเดือน
ท่ีพนกังานไดรั้บ 

 
 
 

การประมวลผล 

รูปที ่2.2 แสดงข้อมูลและสารสนเทศ 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 24 

บทที ่3  รหัสข้อมูลของคอมพวิเตอร์(Data Representation) 
 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   6  ชัว่โมง 
 
แผนการเรียนการสอน 

1. เลขฐานสอง, เลขฐานสิบและการแปลงเลขฐาน 
2. การค านวณเลขฐานสอง 
3. บิท (Bit), ไบท ์(Byte) 
4. Ascii และ Unicode 
5. การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใตร้ะบบเลขฐานสองฃ 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงมาตรฐานส าหรับก าหนดสัญญาณแทนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงความส าคญัของระบบตวัเลขและคณิตศาสตร์ท่ีมีตวัระบบ

คอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้ถึงลกัษณะประเภทของระบบจ านวน 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้และสามารถแปลงเลขฐานได ้
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บทที ่3  รหัสข้อมูลของคอมพวิเตอร์(Data Representation) 

 ในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีการจดัเก็บขอ้มูล, ส่ือสารขอ้มูลภายใน  รวมถึงการ
ประมวลผลโดยใชส้ภาวะทางไฟฟ้าเป็นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 สภาวะ คือ เปิด (on) และปิด (off) 
หรือมีกระแสไฟฟ้าและไม่มีกระแสไฟฟ้า ดงันั้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงถูกก าหนดใหใ้ชส้ถานะดงักล่าว 
คือ 
  เลข 1 แทน  สภาวะเปิด  หรือ  มีกระแสไฟฟ้า 
  เลข 0 แทน  สภาวะปิด   หรือ  ไม่มีกระแสไฟฟ้า 
 ขอ้มูลแต่ละตวัอกัษร (Character) จะประกอบไปดว้ยสภาวะเปิดกบัปิด (1 กบั 0) สลบักนัไปใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละตวัอกัษร  ซ่ึงเหมือนกบัรูปแบบของการเขียนในระบบ
เลขฐานสอง (Binary Number System) ดงันั้นขอ้มูลน าเขา้ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ตวัอกัษร, ตวัเลข, 
สัญลกัษณ์พิเศษ เป็นตน้  จึงตอ้งถูกเปล่ียนใหเ้ป็นเลขฐานสองหรือสามารถเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  
ภาษาเคร่ืองก่อนจึงจะถูกส่งไปใหห้น่วยประมวลผลกลางท าการประมวลผลตามค าสั่งต่างๆ   เน่ืองจาก
ตวัอกัษรตวัเลขสัญลกัษณ์พิเศษมีจ านวนมาก  ท าใหก้ารแทนตวัอกัขระตอ้งใชเ้ลข 1 และเลข 0 วางสลบั
ต าแหน่งกนัหลายหลกั  ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการจดจ า  การน ามาใชแ้ละการตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ดงันั้นจึงมีการน าระบบเลขฐานอ่ืนๆ มาใชร่้วม  เช่น  ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) ระบบ
เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) มาใชแ้ทนระบบเลขฐานสอง  เพื่อให้รูปแบบการแทน
ค าอกัขระมีขนาดท่ีสั้นลง  จดจ าไดง่้ายข้ึน 

ขอ้มูล(Data) คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั อาจจะเก่ียวขอ้งกบับุคคล ส่ิงของ การ
กระท าต่างๆ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของตวัเลข (Numeric), ขอ้ความท่ีไม่ใช่ตวัเลข (Non-Numeric), 
รูปภาพ (Image), สัญลกัษณ์ (Symbol), หรือ เหตุการณ์ต่าง เป็นตน้ 

ขอ้มูล(Data) ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มอกัขระ (Character) ท่ีน ามารวมกนั แลว้มี
ความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจจะหมายถึง ค า (Word), ขอ้ความ (Message) โดยท่ีขอ้ความนั้นอาจจะ
เป็นตวัเลข (Numeric), ตวัอกัษร (Alphabetic), สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือ อ่ืนๆ ท่ีสามารถน าไป
ประมวลผล (Process) ไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ 
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3.1 ระบบจ านวนตัวเลข (Number System)  ไดแ้ก่ 
1. ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System) 
2. ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) 

3. ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) 
4. ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) 

3.1.1 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System) 
 ประกอบดว้ยตวัเลข 10 ตวั  ไดแ้ก่ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 สามารถน ามาเขียนแทนจ านวนและหาค่า
ของแต่ละหลกัได ้เช่น  
  7543.29 = (7x103) + (5x102) + (4x101) + (3x100) + (2x10-1) + (9x10-2) 
         -32 = -{(3x101) + (2x100)} 
3.1.2 ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) 
 ประกอบดว้ยตวัเลขจ านวน 2 ตวั  ไดแ้ก่ 0, 1 สามารถน ามาเขียนแทนจ านวนและหาค่าของแต่
ละหลกัได ้เช่น  
  (1011.01)2 = (1x23) + (0x22) + (1x21) + (1x20) + (0x2-1) + (1x2-2) 
3.1.3 ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) 
 ประกอบดว้ยตวัเลขจ านวน 8 ตวั  ไดแ้ก่  0, 1,2,3,4,5,6,7 สามารถน ามาเขียนแทนจ านวนและ
หาค่าของแต่ละหลกัได ้เช่น 
  (457.12)8 = (4x82) + (5x81) + (7x80) + (1x8-1) + (2x8-2) 
3.1.4 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) 
 ประกอบดว้ยตวัเลขจ านวน 16 ตวั  ไดแ้ก่  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 แต่เน่ืองจาก
ตวัเลข 10-15 มีจ านวน 2 หลกัและระบบเลขฐานมีตั้งแต่ 0 – 9 ซ่ึงมีจ านวน 10 ตวั จึงไดน้ าตวัอกัษร
ภาษาองักฤษมาใชแ้ทนตวัเลขตั้งแต่ 10 – 15 เพื่อใหส้ะดวกในการน าไปใช ้ไดแ้ก่ A(10), B(11), C(12), 
D(13), E(14), F(15) สามารถน ามาเขียนแทนจ านวนและหาค่าของแต่ละหลกัได ้เช่น 
  (97BF.C2)16 = (9x163) + (7x162) + (Bx161) + (Fx160) + (Cx16-1) +  
                                                   (2x16-2) 
                                   = (9x163) + (7x162) + (11x161) + (15x160) + (12x16-1) +                 
                                                   (2x16-2) 
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ตารางสรุปเปรียบเทยีบตัวเลขในระบบเลขต่างๆ 

 

3.2 การแปลงเลขฐาน 
เน่ืองจากระบบเลขฐานสองเป็นระบบตวัเลขท่ีใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงันั้นแมว้า่ตวัเลขท่ีใช้

แทนขอ้มูลเป็นเลขในฐานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฐานสอง  จึงตอ้งมีการแปลงให้อยูใ่นระบบเลขฐานสองก่อนท่ี
จะน าไปประมวลผล แลว้เม่ือประมวลผลแลว้ก็ตอ้งแปลงจากเลขสองกลบัมาอยูใ่นรูปแบบของระบบ
เลขฐานเดิม 

 
 

เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

0110 
0111 
1000 
1001 
1010 

6 
7 
10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 
A 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

1011 
1100 
1101 
1110 
1111 
10000 

13 
14 
15 
16 
17 
20 

B 
C 
D 
E 
F 
10 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 28 

3.2.1 การแปลงเลขฐานอืน่ๆ เป็นเลขฐาน 10  มีหลกัการคือ 
-   ใชห้ลกัการคูณกบัค่าประจ าหลกันั้นๆ 
-   น าผลลพัธ์จากการคูณมารวมกนัจะไดเ้ป็นค่าเลขฐานสิบท่ีตอ้งการ 
 การแปลงค่าเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 
ตัวอย่าง      
 1011.012 =   (1*23) + (0*22) + (1*21) + (1*20) + (0*2-1) +(1*2-2)  
   =   (1*8) + (0*4) + (1*2) + (1*1) + (0*0.5) +(1*0.25) 
   =   8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 
   =   9.2510   

=   9.25 
 * ดงันั้น เลข 1011.012 แปลงเป็น 9.25 ในระบบเลขฐานสิบ 
 การแปลงค่าเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 
ตัวอย่าง      
 427.538 =   (4*82) + (2*81) + (7*80) + (5*8-1) +(3*8-2)  
   =   (4*64) + (2*8) + (7*1) + (5*0.125) + (3*0.015625)  
   =   256 + 16 + 7 + 0.625 + 0.046875 
   =   279.67187510   
   =   279.671875 
 * ดงันั้น เลข 427.538 แปลงเป็น 279.671875 ในระบบเลขฐานสิบ 
 การแปลงค่าเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 
ตัวอย่าง      
 97E16  =   (9*162) + (7*161) + (E*160) 
   =   (9*162) + (7*161) + (14*160) 
   =   (9*256) + (7*16) + (14*1) 
   =   2304 + 112 + 14 
   =   243010   
   =   2430 
 * ดงันั้น เลข 97E16 แปลงเป็น 2430 ในระบบเลขฐานสิบ 
 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 29 

3.2.2 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอืน่ๆ  มีหลกัการคือ 
-   ใชห้ลกัการหาร  
-   ใชค้่าเลขฐานท่ีตอ้งการเปล่ียนเป็นตวัหารกบัจ านวนเลขฐานสิบ จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์เป็น 0 
-   น าเศษท่ีไดจ้ากการหารแต่ละคร้ังมาเขียนเรียงจากขา้งล่างข้ึนขา้งบน จะไดเ้ลขฐานท่ีตอ้งการ 
 การแปลงค่าเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 
ตัวอย่าง      
  2 )__13__  
  2 )__  6__     เศษ  1 
  2 )__  3__     เศษ  0 
  2 )__  1__     เศษ  1 
             0        เศษ   1 
 * ดงันั้น เลข  13  ฐานสิบ  แปลงเป็น 11012 ในระบบเลขฐานสอง 
 การแปลงค่าเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 
ตัวอย่าง      
  8 )__327_  
  8 )__  40_     เศษ  7 
  8 )__  5__     เศษ  0 
            0         เศษ  5 
             
 * ดงันั้น เลข 327 ฐานสิบ แปลงเป็น 5078 ในระบบเลขฐานแปด 
 การแปลงค่าเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 
ตัวอย่าง      
  16 )__5792_  
  16 )__  362_     เศษ  0 
  16 )__   22_      เศษ  10 
  16 )__   1__      เศษ  8 
               0          เศษ   1 
 * ดงันั้น เลข 5792 ฐานสิบ แปลงเป็น 18(10)016 หรือ 18A016 ในระบบเลขฐานสิบหก 
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3.2.3 การแปลงเลขทศนิยมของเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอืน่ๆ 
- ใชห้ลกัการคูณ 
- น าตวัเลขทศนิยม (ฐานสิบ) มาคูณกบั ค่าเลขฐานท่ีตอ้งการเปล่ียน ซ่ึงจะไดเ้ลขจ านวนใหม่ 
- น าเลขจ านวนใหม่มาแยกออกจากกนั ได ้เลขจ านวนเตม็(หนา้จุดทศนิยม) และ เลขทศนิยม 

(หลงัจุดทศนิยม) 
- น าค่าเลขทศนิยม (ใหม่) มาคูณกบัค่าเลขฐานท่ีตอ้งการเปล่ียนอีกคร้ัง 
- ท าซ ้ าดว้ยวธีิการน้ีไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ไดท้ศนิยมทั้งหมดมีค่าเป็น 0  
- ค่าทศนิยมในเลขฐานท่ีตอ้งการอยูใ่นส่วนของจ านวนเตม็ท่ีเรียงจากบนลงล่าง 
 การแปลงเลขทศนิยมในเลขฐาน 10 เป็นเลขทศนิยมในระบบเลขฐาน 2 
ตัวอย่าง      
 จงแปลง  0.6250 ใหอ้ยูใ่นระบบทศนิยมของเลขฐานสอง 
       จ านวนเตม็ ทศนิยม 
  0.6250*2 = 1.2500        1  0.2500 
  0.2500*2 = 0.5000        0  0.5000 

0.5000*2 = 1.0000        1  0.0000 
 
 * ดงันั้น เลข 0.6250 ฐานสิบ สามารถแปลงเป็น 0.1012  
ตัวอย่าง      
 จงแปลง  0.5625 ใหอ้ยูใ่นระบบทศนิยมของเลขฐานสอง 
       จ านวนเตม็ ทศนิยม 
  0.5625*2 = 1.1250        1  0.1250 
  0.1250*2 = 0.2500        0  0.2500 

0.2500*2 = 0.5000        0  0.5000 
0.5000*2 = 1.0000        1  0.0000 

 
 * ดงันั้น เลข 0.5625 ฐานสิบ สามารถแปลงเป็น 0.10012  
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 การแปลงเลขทศนิยมในเลขฐาน 10 เป็นเลขทศนิยมในระบบเลขฐาน 8 
ตัวอย่าง      
 จงแปลง  0.53125 ใหอ้ยูใ่นระบบทศนิยมของเลขฐานแปด 
       จ านวนเตม็ ทศนิยม 
  0.53125*8 = 4.25           4     0.25 
  0.25*8  = 2. 00         2  0.00 
 
 * ดงันั้น เลข 0.53125 ฐานสิบ สามารถแปลงเป็น 0.428  
 การแปลงเลขทศนิยมในเลขฐาน 10 เป็นเลขทศนิยมในระบบเลขฐาน 16 
ตัวอย่าง      
 จงแปลง  0.64025 ใหอ้ยูใ่นระบบทศนิยมของเลขฐานสอง 
       จ านวนเตม็ ทศนิยม 
  0.640625*16 = 10.25         10  0.25 
  0.25*16  = 4.000          4                0.0000 
 
 * ดงันั้น เลข 0.6406250 ฐานสิบ สามารถแปลงเป็น 0.(10)416  หรือ 0.A416  

3.2.4 การแปลงเลขฐาน ระหว่างเลขฐาน 2 กบั เลขฐาน 8 
จากตารางขา้งล่าง สังเกตไดว้า่ เลขหน่ึงหลกัของฐานแปด เท่ากบั เลขสามหลกัของฐานสอง 
 

เลขฐานสอง เลขฐานแปด 
000 0 
001 1 
010 2 
011 3 
100 4 
101 5 
110 6 
111 7 
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ดงันั้นถา้ตอ้งการเปล่ียนเลขฐานสองเป็นฐานแปด สามารถท าไดด้งัน้ี 
- เปล่ียนสามหลกัของเลขฐานสองเป็นหน่ึงหลกัของเลขฐานแปด (3:1) 
- แบ่งเลขฐานสองเป็นชุดๆ ละ 3 หลกั 
- ถา้เป็นเลขจ านวนเตม็ เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งขวาสุดไปทางซา้ยจากจุดทศนิยม 
- แต่ถา้เป็นเลขทศนิยม เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งซา้ยสุดของจุดทศนิยมไปทางขวา 
ตัวอย่าง 
       10111.00112 = (10   111 . 001  1)2 
                            = (010 111 . 001 100)2 
                            = ( 2      7   .   5      4)8 

                = 2 7.5 48 
แต่ถา้ตอ้งการเปล่ียนเลขฐานแปดเป็นฐานสอง สามารถท าไดด้งัน้ี 

- เปล่ียนเลขฐานแปดแต่ละหลกัเป็นสามหลกัของเลขฐานสอง (1:3) 
- แบ่งเลขฐานแปดเป็นชุด ๆ ละ 1 หลกั 
- ถา้เป็นเลขจ านวนเตม็ เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งขวาสุดไปทางซา้ยจากจุดทศนิยม 
- แต่ถา้เป็นเลขทศนิยม เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งซา้ยสุดของจุดทศนิยมไปทางขวา 
ตัวอย่าง  
 (752.36)8 =   (  7      5       2  .   3     6)8  
   =   (111  101  010 . 011 110)2     
   =   111101010.0111102 

3.2.5 การแปลงเลขฐาน ระหว่างเลขฐาน 2 กบั เลขฐาน 16 
จากตารางขา้งล่าง สังเกตไดว้า่ เลขหน่ึงหลกัของฐานสิบหก เท่ากบั เลขส่ีหลกัของฐานสอง 
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ดงันั้นถา้ตอ้งการเปล่ียนเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก สามารถท าไดด้งัน้ี 

- เปล่ียนส่ีหลกัของเลขฐานสองเป็นหน่ึงหลกัของเลขฐานสิบหก (4:1) 
- แบ่งเลขฐานสองเป็นชุดๆ ละ 4 หลกั 
- ถา้เป็นเลขจ านวนเตม็ เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งขวาสุดไปทางซา้ยจากจุดทศนิยม 
- แต่ถา้เป็นเลขทศนิยม เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งซา้ยสุดของจุดทศนิยมไปทางขวา 
ตัวอย่าง 

1011011110001.110112 =  (1 0110 1111 0001.1101 1)2   
                                 = (0001 0110 1111 0001.1101 1000)2   
              = (  1        6      15       1  .   13      8  )16 
                                 = (  1        6       F        1  .   D      8  )16 
              = 16F1.D816 

 
แต่ถา้ตอ้งการเปล่ียนเลขฐานสิบหกเป็นฐานสอง สามารถท าไดด้งัน้ี 

- เปล่ียนเลขฐานสิบหกแต่ละหลกัเป็นส่ีหลกัของเลขฐานสอง (1:4) 
- แบ่งเลขฐานสิบหกเป็นชุด ๆ ละ 1 หลกั 
- ถา้เป็นเลขจ านวนเตม็ เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งขวาสุดไปทางซา้ยจากจุดทศนิยม 
- แต่ถา้เป็นเลขทศนิยม เร่ิมแบ่งจากต าแหน่งซา้ยสุดของจุดทศนิยมไปทางขวา 
 

เลขฐานสอง เลขฐานสิบหก เลขฐานสอง เลขฐานสิบหก 
0000 0 1000 8 
0001 1 1001 9 
0010 2 1010 A 
0011 3 1011 B 
0100 4 1100 C 
0101 5 1101 D 
0110 6 1110 E 
0111 7 1111 F 
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ตัวอย่าง  
   C49E.3216  =  (   C      4       9        E   .    3       2)16 
          =  (  12      4       9      14   .    3       2)16 
              =  (1100 0100 1001 1110 . 0011 0010)2 
         =       1100010010011110.001100102 

 
3.3 การค านวณเลขฐานอ่ืนนอกเหนือจากฐานสิบ 
3.3.1 การบวก และ การลบเลขฐาน 

1.  การบวก  
ลกัษณะเดียวกนักบัการบวกในเลขฐานสิบ กล่าวคือ บวกเลขแต่ละหลกัเหมือนกบัเลขฐานสิบ

และถา้เลขใด ๆ มีค่ามากกวา่เลขฐานนั้น ๆ ใหท้ดเลขท่ีเป็นผลต่างไปท่ีหลกัถดัไปทางซา้ย และท าการ
บวกต่อไป      

2. การลบ 
การลบก็เช่นเดียวกนั ลบเลขแต่ละหลกัเหมือนกบัเลขฐานสิบ และถา้เลขท่ีตั้งลบนอ้ยกวา่กวา่

ใหย้มืหน่ึงหน่วยมาจากเลขหลกัถดัไปทางซา้ย และท าการลบต่อไป  
ตัวอย่าง 

 101112 + 100012 - 1000102   =  0001102   
      101112 
                         + 
               100012 

 
1010002 
             - 
1000102 
 
0001102 
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ตัวอย่าง 
 4378 + 248 – 1768   =  2658  
  

      4378 
                         + 

    248 
 
  4638 
             - 
  1768 
 
   2658 

 
 
 
ตัวอย่าง 

 E43C16 + 9A16  =  E4D616  
  

     E43C16 
                         + 

     9A16 
 
  E4D616 

3.3.2 การคูณ และ การหารเลขฐาน 
1. วธีิท่ีง่ายท่ีสุดวธีิหน่ึง คือ เปล่ียนเลขฐานนั้น ๆ เป็นเลขฐานสิบก่อน แลว้จึงท าการ

คูณหรือหารต่อไป หลงัจากนั้นก็เปล่ียนผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัไปเป็นเลขฐานเดิม 
ตัวอย่าง 
 528 x 478  =  31468 
 528           =  (5x81) + (2x80)   =  (5x8) + (2x1) 
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                              =  40 + 2                =  4210 
 478            =   (4x81) + (7x80)  =  (4x8) + (7x1)    
      =   32 + 7               =  3910 
 528 x 478    =   4210 x 3910 
       =   163810 
       =   31468 
 
 2. อีกวธีิหน่ึง คือ ท าการคูณหรือหารเหมือนกบัในระบบเลขฐานสิบ 
ตัวอย่าง 
 110112 x 1012   => 
                                                   110112  

                     x 
              1012    
          11011 
                    + 
         00000 
                  + 

                                                 11011 
 
                                              100001112 
  

110112 x 1012   =     100001112 
 ตัวอย่าง 
  468  ÷  58   => 

                                                  
7

5 46

43

3

 

                     468  ÷  58 = 78 เศษ 3  
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3.4 การแทนข้อมูลด้วยรหัสในภาพคอมพวิเตอร์ 
                                  1 bit      =         1 on/off switch 

1 byte    =        8 bits 
1 Kbyte  = 1,024 bytes 
1 Mbyte = 1,024 Kbytes (1,048, 576 bytes) 
1 Gbyte  = 1,024 Mbyte  (1,073, 741, 824 bytes) 
         K    Kilo 
         M    Mega 
          G     Giga 

ลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์  จ  าแนกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
1. ลกัษณะขอ้มูลทางดา้นซอฟตแ์วร์  คือ ขอ้มูลท่ีใหค้อมพิวเตอร์มองเห็นและใชข้อ้มูลน้ีในการ

ติดต่อกบัคอมพิวเตอร์โดยลกัษณะของขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่คอมพิวเตอร์จะอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ  
2. ลกัษณะขอ้มูลทางดา้นฮาร์ดแวร์  คือ  ลกัษณะของขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร์สามารถน ามาใชใ้ส่การ

ประมวลผลไดโ้ดยตรง  คอมพิวเตอร์จะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่าน้ี  ให้อยูล่กัษณะท่ี
เป็นขอ้มูลแบบเลขฐานสอง  แลว้จึงจะสามารถน าไปประมวลผลได ้

- ตวัอกัษร (character) ไดแ้ก่  สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 

   - ตวัอกัษร (Alphabets)  ไดแ้ก่ A-Z, a-z, ก-ฮ  
                     - ตวัเลข (Numbers) ไดแ้ก่ ตวัเลข 0-9 
                     - สัญลกัษณ์พิเศษ (Special symbols) ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีรวมถึง                                                                                      
                        เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์  เช่น  +, -, *, /, %, $ เป็น 
- ฟิลด ์(Field) คือ การน าเอาอกัษรตั้งแต่ 1 ตวัมารวมกนั  แลว้ท าใหเ้กิดความหมายอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง เช่น รหสันกัศึกษา  ช่ือ  สกุล  เป็นตน้ 
- เรคคอร์ด (Record) คือการน าเอาฟิลดห์ลายๆ ฟิลดท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัมารวมกนั เช่น 

รหสันกัศึกษา  ช่ือ  สกุล  ภาควชิา  คณะ 
- ไฟล ์(File) คือ การน าเอาเรคคอร์ดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมารวมกนัไว้

เป็นชุดๆ เก็บลงในคอมพิวเตอร์เป็นไฟลข์องนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้
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3.5 รหัสทีใ่ช้แทนข้อมูล 
 เน่ืองจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ใชส้ภาพทางไฟฟ้าในการจดัเก็บขอ้มูลหรือส่ือสารขอ้มูลภายใน
เคร่ือง  ซ่ึงมีสภาพอยูเ่พียง 2 อยา่งเท่านั้นคือ ปิด (off) กบั เปิด (on)จึงท าใหส้ามารถน าระบบ
เลขฐานสองมาใชเ้ป็นรหสัแทนได ้ โดยให ้0 แทนสภาพปิดและ 1 แทนสภาพเปิด  แลว้ขอ้มูลแต่ละตวั
อกัขระ (Character) ก็จะแทนดว้ยเลขฐานสองหน่ึงจ านวนท่ีไม่ซ ้ ากนั  โดยจะเรียกเลข 0 หรือ 1 แต่ละ
ตวัท่ีเรียงกนัเพื่อแทนอกัขระแต่ละตวัน้ีวา่ บิท (bit) มาจากค าเตม็วา่ Binary Digit และกลุ่มของบิท
ทั้งหมดท่ีแทนอกัขระแต่ละตวัจะเรียกวา่ ไบท ์(Byte) แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ
ด าเนินการไดน้ั้นประกอบดว้ย 
 ตวัอกัษรภาษาองักฤษจาก A ถึง Z               จ  านวน   26 ตวั 
 ตวัเลขจาก 0 ถึง 9                                         จ  านวน  10 ตวั 
 เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์และอ่ืนๆ          จ  านวน  16 ตวั 

                           รวม      52 ตวั 
ดงันั้นตวัเลขฐานสองท่ีจะน ามาเป็นรหสัแทนขอ้มูลเหล่าน้ีไดห้มดจะตอ้งมีจ านวนอยา่งต ่า 52 

ตวั  ท าให้ตอ้งใชเ้ลขฐานสองท่ีมีจ านวนหลกัถึง 6 หลกั หรือ 6 บิท (26 = 64) จึงจะแทนขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
แสดงวา่ถา้คอมพิวเตอร์ใชร้ะบบ 6 บิทจะสามารถสร้างรหสัแทนขอ้มูลไดเ้พียง 64 ตวัอกัขระเท่านั้น 
ดงันั้นถา้ตอ้งการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีรหสัแทนขอ้มูลไดม้ากข้ึนก็จะตอ้งสร้างใหมี้จ านวนบิทมาก
ข้ึนดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัน้ีใชร้ะบบ 8 บิทเป็นอยา่งต ่า และเพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยระบบ
ต่างๆ นั้นมีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกนัไดโ้ดยสะดวก จึงไดมี้การก าหนดรหสัของขอ้มูลไวเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงมีการก าหนดไวแ้ตกต่างกนั 4 ระบบดว้ยกนัน้ี 

1. ระบบ BCD (Binary Coded Decimal) 
2. ระบบเอบซีดิก (EBCDIC) 
3. ระบบแอสกี (ASCII) 
4. ระบบยนิูโคด้ (UNICODE) 

3.5.1  ระบบ BCD (Binary Coded Decimal) เกิดข้ึนในยุคท่ี 2 ของคอมพิวเตอร์ คือ ระหวา่งปี ค.ศ. 
1959-1964 ไดใ้ชก้ารเขา้รหสัขอ้มูลดว้ยขนาด 6 บิทต่อ 1 ไบท ์โดยก าหนดให ้4 บิทแรก (1-4) เป็นบิท
ตวัเลข (Numerical Bit) และอีก 2 บิทท่ีเหลือ (5-6) เป็นโซนาบิท (Zone Bit) 

 บิทท่ี          7   /     6    5    /    4    3    2    1 
                  Parity   /    Zone   /    Numeric 
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  และเพื่อไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการเขา้รหสัของคอมพิวเตอร์  จึงไดเ้พิ่มบิทข้ึนมาอีก 1 
บิทเป็นบิทท่ี 7 ไวส้ าหรับตรวจสอบการเขา้รหสั  เรียกวา่ Parity Bit หรือ Check Bit บิทตรวจสอบ 
(Parity Bit) น้ีก็จะมีรหสัเป็น 0 หรือ 1 เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นวา่เป็น
แบบบิทค่ี (Odd Parity Bit) หรือแบบบิทคู่ (Even Parity) ดงัน้ี  

เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นแบบบิทค่ี 
 ถา้รหสัขอ้มูลใน 6 บิทมีเลข 1 เป็นจ านวนคู่แลว้ Parity จะเป็นเลข 1 เช่น 
   Parity          Zone               Numeric 
                        1                11                   1001 
                                 1                     01                 0100 
 แต่ถา้รหสัขอ้มูลใน 6 บิทมีเลข 1 เป็นจ านวนค่ีแลว้ Parity จะเป็นเลข 0 เช่น 
  Parity   Zone   Numeric 
                              0                  01                 1100 
                                   0               11               0100 
 
เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นแบบบิทคู่ 
 ถา้รหสัขอ้มูลใน 6 บิทมีเลข 1 เป็นจ านวนคู่แลว้ Parity จะเป็นเลข 0 เช่น 
   Parity   Zone   Numeric 
                              0               00                     0011 
                                    0                 10                     1011 
 แต่ถา้รหสัขอ้มูลใน 6 บิทมีเลข 1 เป็นจ านวนค่ีแลว้ Parity จะเป็นเลข 1 เช่น 
   Parity    Zone   Numeric 
                                    1                 11                    1000 
                                    1                  01                     0101 

 รหสัแทนขอ้มูลแต่ละตวัอกัขระชนิด 6 บิทของระบบ BCD น้ีจะก าหนดไวเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั ยกเวน้ Parity Bit เท่านั้นท่ีจะต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัชนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์วา่
จะเป็นแบบบิทคู่หรือแบบบิทค่ี เช่น ในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น แบบบิทค่ี แลว้รหสัขอ้มูลจะเป็น
ดงัน้ี 
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ตารางแสดงรหัส BCD แบบบิทคี่ 

อกัขระ Parity Zone Numeri อกัขระ Parity Zone Numeri อกัขระ Parity Zone Numeri 

A 0 11 0001 M 1 10 0100 Y 1 01 1000 
B 0 11 0010 N 0 10 0101 Z 0 01 1001 
C 1 11 0011 O 0 10 0110 0 1 00 0000 
D 0 11 0100 P 1 10 0111 1 0 00 0001 
E 1 11 0101 Q 1 10 1000 2 0 00 0010 
F 1 11 0110 R 0 10 1001 3 1 00 0011 
G 0 11 0111 S 1 01 0010 4 0 00 0100 
H 0 11 1000 T 0 01 0011 5 1 00 0101 
I 1 11 1001 U 1 01 0100 6 1 00 0110 
J 1 10 0001 V 0 01 0101 7 0 00 0111 
K 1 10 0010 W 0 01 0110 8 0 00 1000 
L 0 10 0011 X 1 01 0111 9 0 00 1001 

 
3.5.2  ระบบเอบซีดิก (EBCDIC) ยอ่มาจากค าวา่ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 
เกิดข้ึนในยคุท่ี 3 ของคอมพิวเตอร์ คือระหวา่งปี ค.ศ. 1965-1970 ไดใ้ชร้หสัแทนขอ้มูลดว้ยขนาด 8 บิท
ต่อไบท ์ จึงท าใหส้ามารถมีรหสัแทนตวัอกัขระของขอ้มูลไดม้ากข้ึนถึง 28=256 ตวัอกัขระ  โดย
ก าหนดให ้4 บิทแรก (1-4) เป็นบิทตวัเลข (Numeric Bit) และ 4 บิทหลงั (5-8) เป็นโซนบิท (Zone Bit) 
ดงันั้นอกัขระแต่ละตวัจะแทนดว้ยเลขฐานสองจ านวน 8 หลกั (บิท) แต่เพื่อความสะดวกในการศึกษา
มกัจะเขียนเป็นเลขฐานสิบหกแทนซ่ึงจะมีเพียง 2 หลกัเท่านั้น  ดงัน้ี 
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ตารางแสดงรหัสเอบซีดิก 
อกัขระ รหสัเอบซีติก ฐานสิบหก ฐานสิบ อกัขระ รหสัเอบซีติก ฐานสิบหก ฐานสิบ 

A 1100 0001 C1 193 S 1110 0010 E2 226 
B 1100 0010 C2 194 T 1110 0011 E3 227 
C 1100 0011 C3 195 U 1110 0100 E4 228 
D 1100 0100 C4 196 V 1110 0101 E5 229 
E 1100 0101 C5 197 W 1110 0110 E6 230 
F 1100 0110 C6 198 X 1110 0111 E7 231 
G 1100 0111 C7 199 Y 1110 1000 E8 232 
H 1100 1000 C8 200 Z 1110 1001 E9 233 
I 1100 1001 C9 201 0 1111 0000 F0 240 
J 1101 0001 D1 209 1 1111 0001 F1 241 
K 1101 0010 D2 210 2 1111 0010 F2 242 
L 1101 0011 D3 211 3 1111 0011 F3 243 
M 1101 0100 D4 212 4 1111 0100 F4 244 
N 1101 0101 D5 213 5 1111 0101 F5 245 
O 1101 0110 D6 214 6 1111 0110 F6 246 
P 1101 0111 D7 215 7 1111 0111 F7 247 
Q 1101 1000 D8 216 8 1111 1000 F8 248 
R 1101 1001 D9 217 9 1111 1001 F9 249 

 
3.5.3 ระบบแอสก ี(ASCII) ยอ่มาจากค าวา่ American Standard Code for Information Interchange 
เกิดข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 โดยสมาคมมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (American Standard Association) 
ปัจจุบนัน้ีไดเ้ปล่ียนมาเป็น American National Standard Institute ไดป้ระกาศใชร้หสัมาตรฐานขนาด 7 
บิท  เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองและแต่ละระบบมีความ
สะดวกมากข้ึนและจะไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  แต่ในปัจจุบนัน้ีไดข้ยายจากขนาด 7 บิทมาเป็น 8 บิท
เรียบร้อยแลว้  โดยก าหนดให ้4 บิทแรก (1-4) เป็นบิทตวัเลข (Numeric Bit) และ 4 บิทต่อมา (5-8) เป็น
โซนบิท (Zone Bit) ส่วนบิทท่ี 9 เป็นบิทตรวจสอบ(Parity Bit)และมีรหสัเป็นมาตรฐานส าหรับขอ้มูล
แต่ละตวัอกัขระ (8 บิท)  ดงัน้ี 
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ตารางแสดงรหัสแอสกี 

อกัขระ รหสั แอสกี เลขฐานสิบ อกัขระ รหสั แอสกี เลขฐานสิบ 
A 0100 0001 65 S 0101 0011 83 
B 0100 0010 66 T 0101 0100 84 
C 0100 0010 67 U 0101 0101 85 
D 0100 0100 68 V 0101 0110 86 
E 0100 0101 69 W 0101 0111 87 
F 0100 0110 70 X 0101 1000 88 
G 0100 0111 71 Y 0101 1001 89 
H 0100 1000 72 Z 0101 1010 90 
I 0100 1001 73 0 0011 0000 48 
J 0100 1010 74 1 0011 0001 49 
K 0100 1011 75 2 0011 0010 50 
L 0100 1100 76 3 0011 0011 51 
M 0100 1101 77 4 0011 0100 52 
N 0100 1110 78 5 0011 0101 53 
O 0100 1111 79 6 0011 0110 54 
P 0101 0000 80 7 0011 0111 55 
Q 0101 0001 81 8 0011 1000 56 
R 0101 0010 82 9 0011 1001 57 
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ตารางเปรียบเทียบรหัสข้อมูลเอบซีดิกกบัแอสก ี

อกัขระ 
รหสั เอบซีดิก รหสั แอสกี 

เลขฐานสอง เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานสิบ 
A 1100 0001 193 0100 0001 65 
B 1100 0010 194 0100 0010 66 
C 1100 0011 195 0100 0011 67 
D 1100 0100 196 0100 0100 68 
E 1100 0101 197 0100 0101 69 
F 1100 0110 198 0100 0110 70 
G 1100 0111 199 0100 0111 71 
H 1100 1000 200 0100 1000 72 
I 1100 1001 201 0100 1001 73 
J 1101 0001 209 0100 1010 74 
K 1101 0010 210 0100 1011 75 
L 1101 0011 211 0100 1100 76 
M 1101 0100 212 0100 1101 77 
N 1101 0101 213 0100 1110 78 
O 1101 0110 214 0100 1111 79 
P 1101 0111 215 0101 0000 80 
Q 1101 1000 216 0101 0001 81 
R 1101 1001 217 0101 0010 82 
S 1110 0010 226 0101 0011 83 
T 1110 0011 227 0101 0100 84 
U 1110 0100 228 0101 0101 85 
V 1110 0101 229 0101 0110 86 
W 1110 0110 230 0101 0111 87 
X 1110 0111 231 0101 1000 88 
Y 1110 1000 232 0101 1001 89 
Z 1110 1001 233 0101 1010 90 
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ตารางเปรียบเทียบรหัสข้อมูลเอบซีดิกกบัแอสก(ีต่อ) 

อกัขระ 
รหสั เอบซีดิก รหสั แอสกี 

เลขฐานสอง เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานสิบ 
a 1000 0001 129 0110 0001 97 
b 1000 0010 130 0110 0010 98 
c 1000 0011 131 0110 0011 99 
d 1000 0100 132 0110 0100 100 
e 1000 0101 133 0110 0101 101 
f 1000 0110 134 0110 0110 102 
g 1000 0111 135 0110 0111 103 
h 1000 1000 136 0110 1000 104 
i 1000 1001 137 0110 1001 105 
j 1001 0001 145 0110 1010 106 
k 1001 0010 146 0110 1011 107 
l 1001 0011 147 0110 1100 108 

m 1001 0100 148 0110 1101 109 
n 1001 0101 149 0110 1110 110 
o 1001 0110 150 0110 1111 111 
p 1001 0111 151 0111 0000 112 
q 1001 1000 152 0111 0001 113 
r 1001 1001 153 0111 0010 114 
s 1010 0010 162 0111 0011 115 
t 1010 0011 163 0111 0100 116 
u 1010 0100 164 0111 0101 117 
v 1010 0101 165 0111 0110 118 
w 1010 0110 166 0111 0111 119 
x 1010 0111 167 0111 1000 120 
y 1010 1000 168 0111 1001 121 
z 1010 1001 169 0111 1010 122 
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ตารางเปรียบเทียบรหัสข้อมูลเอบซีดิกกบัแอสก(ีต่อ) 

อกัขระ 
รหสั เอบซีดิก รหสั แอสกี 

เลขฐานสอง เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานสิบ 
0 1111 0000 240 0011 0000 48 
1 1111 0001 241 0011 0001 49 
2 1111 0010 242 0011 0010 50 
3 1111 0011 243 0011 0011 51 
4 1111 0100 244 0011 0100 52 
5 1111 0101 245 0011 0101 53 
6 1111 0110 246 0011 0110 54 
7 1111 0111 247 0011 0111 55 
8 1111 1000 248 0011 1000 56 
9 1111 1001 249 0011 1001 57 

ช่องวา่ง 0100 0000 64 0010 0000 32 
< 0100 1100 76 0011 1100 60 
( 0100 1101 77 0010 1000 40 
+ 0100 1110 78 0010 1011 43 
& 0101 0000 80 0010 0110 38 
! 0101 1010 90 0010 0001 33 
$ 0101 1011 91 0010 0100 36 
* 0101 1100 92 0010 1010 42 
) 0101 1101 93 0010 1001 41 

% 0110 1100 108 0010 0101 37 
- 0110 1101 109 0101 1111 95 
> 0110 1110 110 0011 1110 62 
? 0110 1111 111 0011 1111 63 
: 0111 1010 122 0011 1010 58 
, 0111 1101 125 0010 0111 39 
= 0111 1110 126 0011 1101 61 
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" 0111 1111 127 0010 0010 34 
3.5.4 ระบบยูนิโค้ด (UNICODE) 
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บทที ่4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   6  ชัว่โมง 
 

แผนการเรียนการสอน 
1. หน่วยรับขอ้มูล  (Input unit : I/U) 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing unit : CPU) 
3. หน่วยแสดงผล  (Output unit : O/U) 
4. หน่วยความจ าหลกั(Main Memory Unit : MMU) 
5. หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง  (Secondary Storage unit : SSU) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถรู้จกัส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหน่วยรับขอ้มูล หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล และหน่วยความจ าส ารองได ้
2.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจการท างานของหน่วยรับขอ้มูล  (Input Unit)  
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing 
Unit) 
4.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจการท างานของหน่วยแสดงผล  (Output Unit) 
5.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจการท างานของหน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit) 
6.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจการท างานของหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง  (Secondary Storage 
Unit) 
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บทที ่4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 

4.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพวิเตอร์   
ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) ประกอบดว้ยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้า และจกัรกลเพื่อประกอบเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ  
1. หน่วยรับขอ้มูล  (Input unit : I/U) 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing unit : CPU) 
3. หน่วยแสดงผล  (Output unit : O/U) 
4. หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit : MMU) 
5. หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง  (Secondary Storage unit : SSU) 
 

รูปที ่4.1 แสดงส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 หน่วยรับข้อมูล  (Input Unit : I/U) 

แป้นพมิพ์  (Keyboard) 
แป้นพิมพเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีคลา้ยแป้นพิมพดี์ด ซ่ึงรับขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร ตวัเลข สัญลกัษณ์ 

ตวัอกัษรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงแป้นพิมพเ์ป็นอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับ
การน าขอ้มูล เขา้สู่คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถพิมพค์  าสั่งและขอ้มูลเขา้สู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

1. หน่วยรับค าสัง่ 
และขอ้มูล 

5. หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง 

3. หน่วย
แสดงผล 

2. หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยควบคุม หน่วยค ำนวณ 

และตรรกะ 

4. หน่วยความจ าหลกั 
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แป้นพิมพ ์ เป็นฮาร์ดแวร์พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูใ้ชพ้ิมพค์  าสั่งและขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์  
โดยการเสียบกบัส่วนของ Main board ท่ีอยูด่า้นหลงัของเคร่ือง โดยปลัก๊แป้นพิมพมี์อยู ่ 2 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ่มี 5 ขา เรียกวา่ DIN และขนาดเล็กมี 6 ขา เรียกวา่ Mini DIN หรือ PS2 ดงันั้นก่อนซ้ือควร
ตรวจสอบท่ีคอมพิวเตอร์ดูก่อนวา่เป็นแบบใด ถา้ปลัก๊ไม่ตรงใหซ้ื้อหวั Adapter มาปรับได ้ส่วนท่ีส าคญั
อีกส่วนคือ ความยาวของสาย การเลือกซ้ือควรจะเลือกซ้ือสายท่ียาวไวก่้อน เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้จ ากดัใน
การจดัตั้ง Case ในต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

ปัจจุบนัแป้นพิมพมี์สองชนิด คือ ชนิด 101 ปุ่ม และชนิด 104 ปุ่ม ชนิดท่ีสองส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการของบริษทั Microsoft ตระกลู Window ซ่ึงปุ่มพิเศษท่ี 1 มีไวเ้รียกเมนู 
Start และอีก 2 ปุ่มส าหรับ กดปุ่มขวาแทน Mouse ซ่ึงแป้นพิมพท์ั้งสองชนิดสามารถหาซ้ือไดใ้น
ประเทศไทยบนแป้นพิมพมี์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 
 

รูปที ่4.2 แสดงแป้นพมิพ์ 
 
  
 
 
 
 
 

 

เมาส์  (Mouse) 
เมาส์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเล่ือนตวัช้ีต าแหน่ง  (Cursor) บนจอภาพ ซ่ึงในการเล่ือนต าแหน่ง

จะสอดคลอ้งกบัการเล่ือนเมาส์ไปบนพื้นโตะ๊ การเล่ือนตวัช้ีไปดา้นบน จะท าโดยเล่ือนต าแหน่งเมาส์
บนพื้นโตะ๊ไปขางหนา้ การเล่ือนตวัช้ีจะเล่ือนไปขา้งล่าง จะท าโดยการเล่ือนต าแหน่งเมาส์บนพื้นโตะ๊
ไปขา้งล่าง  ถา้ตอ้งการใหต้วัช้ีเล่ือนไปดา้นซา้ยและขวา จะท าโดยการเล่ือนต าแหน่งเมาส์บนพื้นโตะ๊ไป
ดา้นซา้ยและขวาตามล าดบัเช่นกนั เม่ือตวัช้ีถึงต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้จะท าการกดปุ่มเมาส์ดา้นซา้ย 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะท าตามค าสั่ง 
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เมาส์เป็นฮาร์ดแวร์ท่ีใชคู้่กบัแป้นพิมพ ์ เพื่อท าใหเ้กิดความสะดวกและความรวดเร็ว ซ่ึงทั้งสอง
มีความแตกต่างกนัตรงท่ีปลัก๊ หรือ Socket ท่ีใชส้ าหรับการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีดา้นหลงั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึง เมาส์แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1. Serial Mouse เป็นเมาส์ท่ีมีปลัก๊ลกัษณะแบนส าหรับเสียบท่ี Serial Port 1 หรือ 2 โดยทัว่ไป
นิยมเสียบท่ี Serial Port 1 ก่อน 

2. PS/2 Mouse เป็นเมาส์ท่ีปลัก๊ลกัษณะกลมเล็ก ส าหรับเสียบท่ี PS/2 Mouse Port 
3. USB Mouse เป็นเมาส์ท่ีปลัก๊ลกัษณะแบบเล็ก ส าหรับเสียบท่ี  USB Mouse Port 
เมาส์เป็นอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งดูแล ท าความสะอาด Tracking Ball ซ่ึงเป็นลูกยางทรงกลม 

และกลไกต่างๆท่ีลูกยางสัมผสั ซ่ึงอยูภ่ายในตวัเมาส์ซ่ึงจะเป็นการยดือายกุารใชง้านของเมาส์ได ้
การแปลงจากปลัก๊แบบ PS/2 เป็นปลัก๊แบบ Serial Mouse ท าไดโ้ดยใช ้Adapter ซ่ึงสามารถหา

ซ้ือไดต้ามร้านคา้ แต่เดิมเมาส์ส่วนใหญ่จะมีปุ่ม 2 ปุ่ม หรือ 3 ปุ่ม ซ่ึงปุ่มท่ี 3 ก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีอ านวย
ความสดวกขณะผูใ้ชเ้ล่ือนจอข้ึนลง  

 
รูปที ่4.3 แสดงเมาส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) 
เคร่ืองอ่านรหสัแท่ง เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านรหสัแท่ง  (Bar code) ซ่ึงติดอยูก่บัฉลากสินคา้ บน

บตัรประตวัพนกังาน บนบตัรนกัศึกษา หรือบนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงการท างานจะตอ้งใชเ้คร่ืองกวาดตรวจ  
(Scanner) เพื่ออ่านรหสัแท่งก่อน หลงัจากนั้นรหสัแท่งจะเปล่ียน เป็นขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์ 
ตวัอยา่งเช่น รหสัสินคา้ ซ่ึงรหสัสินคา้ดงักล่าวจะน าไปคน้หาราคาต่อไป ซ่ึงการน าเคร่ืองอ่านรหสัแท่ง
ดงักล่าวมาใช ้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากการคียข์อ้มูล
ของพนกังาน 
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เคร่ืองอ่านพกิดั  (Digitizer) 
เคร่ืองอ่านพิกดัเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการอ่านพิกดัต าแหน่ง  (Coordinate) ของจุดบนภาพ

แบบ Raster Image เพื่อท าใหเ้ป็นภาพเปล่ียนเป็นภาพแบบ Vector Image ซ่ึงภาพส่วนใหญ่จะเป็น ภาพ
แผนท่ีตวัอยา่งเช่น พิกดัต าแหน่งของบา้น ถนน หรือประปา เป็นตน้ ซ่ึงพิกดัต าแหน่งท่ีไดจ้ากภาพจะ
เปล่ียน จะถูกน าไปใชใ้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS  

เคร่ืองกวาดตรวจ  (Scanner) 
เคร่ืองกวาดตรวจเป็นอุปกรณ์ส าหรับน าขอ้มูลรูปภาพเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง ซ่ึง

รูปภาพท่ีไดจ้ะเป็นจุดสีขาวด าหรือสีต่างๆ ตวัอยา่งเช่นการใชเ้คร่ืองกวาดตรวจภาพท่ีเป็นลายเส้น 
ภาพถ่าย กรณีท่ีมีการกวาดตรวจรูปภาพท่ีเป็นตวัอกัษร ซ่ึงภาพตวัอกัษรดงักล่าวคอมพิวเตอร์ไม่รู้วา่เป็น
ตวัอกัษร การท่ีจะรู้วา่เป็นตวัอกัษรอะไรนั้นตอ้งใชโ้ปรแกรม OCR  หรือ (Character Recognition) 

การเลือกซ้ือ  
1. ชนิดของ Scanner ข้ึนอยูก่บังานท่ีจะใช ้ส าหรับส านกังานทัว่ไปไดแ้ก่ ชนิด Flatbed ท างาน

คลา้ยเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนแบบ Handheld โดยทัว่ไปผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการลากเพื่อท าการScan ไปบนผวิ
กระดาษดว้ยตน้เอง ไม่ค่อยนิยมใชก้นัในปัจจุบนั 

2. ความละเอียด หมายถึงความละเอียดสูงสุดท่ีสามารถวดัได ้การวดัเป็นหน่วย Dpi (Dots per 
Square Inch ) เช่น 600*1200 Dpi หมายถึง เคร่ืองมือมีความสามารถสแกนดว้ยความละเอียด
สูงสุด 600 จุดต่อ 1 น้ิวในแนวนอนและ 1200 จุดต่อน้ิวในแนวตั้ง หรือ 720000 จุดต่อ 1 
ตารางน้ิว 
3. การเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เดิมการเช่ือต่อจะท าผา่น Expansion Card ซ่ึงเป็น SCSI  

ซ่ึงมีการติดตั้งและการใชง้านท่ีซบัซอ้นมาก รุ่นใหม่ท าการเช่ือมต่อโดยผา่นทาง USB Port ซ่ึงสะดวก
กวา่เดิมมาก 

4. ขนาดกระดาษ Scanner ทุกรุ่นจะท าการสแกนจากตน้ฉบบัขนาด A4 ได ้ หากตอ้งการให้
กระดาษใหญ่ข้ึนราคาก็จะสูงข้ึน 

รูปที ่4.4 แสดงเคร่ืองกวาดตรวจ 
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เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย  (Optical Mark Sensor) 
เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย  (Optical Mark Sensor) เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านเคร่ืองหมายท่ีท าไวบ้น

กระดาษตวัอยา่งเช่น กระดาษค าตอบเวลาสอบเขา้มหาวิทยาลยั ซ่ึงเคร่ืองหมายเกิดจากดินสอด า 2B ข้ึน
ไป มีประโยชน์คือ ประหยดัเวลาในการตรวจกระดาษค าตอบท่ีมีจ านวนมาก 
4.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 

หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU เรียกวา่ โปรเซสเซอร์  (Processor) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
หน่วยค านวณและตรรกะ  (Arithmetic and Logic Unit :ALU ) และหน่วยควบคุม  (Control Unit : CU) 

รูปที ่4.5 แสดงหน่วยประมวลผลกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยควบคุม  (Control Unit) 
หน่วยควบคุม หมายถึง หน่วยท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานทั้งหมดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงการประสานงานกบัอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีรับ-ส่งขอ้มูล  และท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง ระหวา่ง ALU 
และ หน่วยความจ าหลกั โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ตดัสินวา่ค าสั่งใดควรน ามาประมวลผลในล าดบัถดัไป 
2. เรียกค าสั่งเขา้มาท างาน 
3. ส่งการควบคุมใหก้บัค าสั่งนั้น 
4. ตดัสินวา่ค าสั่งนั้นตอ้งการขอ้มูลตวัไหน และขอ้มูลตอ้งเก็บต าแหน่งใด ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ก็บไว้

ต าแหน่งใด  
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 ในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ค าสั่ง เรียกวา่ รอบการท างาน  (Machine cycle) ซ่ึงแต่
ละรอบการท างานจะถูกควบคุมดว้ยสัญญาณนาฬิกา 1 ลา้นต๊ิก  (Pulse) ของสัญญาณนาฬิกาต่อวินาที
เรียกวา่ เมกะเฮิร์ตซ์ (Megahertz)  หรือ MHz  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรเซสเซอร์ความเร็ว 16 MHz 
หมายถึง ความถ่ีของสัญญาณนาฬิกาคือ 16 ลา้นคร้ังต่อวนิาที คอมพิวเตอร์มีความเร็วในการท างาน
ข้ึนอยูก่บั ความถ่ี ของ สัญญาณนาฬิกา   

หน่วยค านวณและตรรกะ  (Arithmetic and Logic Unit) 
หน่วยค านวณและตรรกะ หมายถึงหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองค านวณของคอมพิวเตอร์ โดย

สามารถท าการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และท าการเปรียบเทียบเชิงตรรกศาสตร์  
ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชต้อ้งอยูใ่นรูปของเลขฐานสองเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณอยูใ่นหน่วยความจ า
รีจิสเตอร์  (Register) ซ่ึงหน่วยความจ าดงักล่าวเป็นหน่วยความจ า ชัว่คราวของซีพีย ู
4.1.3 หน่วยแสดงผล  (Output Unit : O/U) 

จอภาพ  (Monitor) 
จอภาพเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับแสดงผลปัจจุบนัมีความละเอียดและ Refresh Rate สูงกวา่ จอ

ทีว ี ซ่ึงในจอทีวจีะมีค่า Refresh Rate เท่ากบั 60 เฮิรตซ์ แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งมีมากกวา่ 75 เฮิรตซ์  
จอคอมพิวเตอร์มีอยู ่ 2 ประเภทคือ แบบหลอดภาพ หรือ CRT  (Cathode-Ray Tube)  และแบบผลึก
คริสตลัเหลว หรือจอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display ) 

จอภาพแบบหลอดภาพ จะใชปื้นล าแสงอิเล็กตรอน ท่ีมี 3 สีหลกัคือ สีเขียว สีแดง และสีน ้าเงิน 
ไปยงัจุดท่ีตอ้งการบนจอภาพท่ีเคลือบดว้ยสารฟอสฟอรัสเรืองแสง เม่ืออิเล็กตรอนวิง่ผา่นก็จะท าใหเ้กิด
แสงสวา่งข้ึน ในการยงิล าแสงนั้นจะมีการเคล่ือนท่ีไปตามแนวขวางไปจนสุดขอบของอีกดา้นหน่ึงแลว้
จะหยดุยงิ หลงัจากนั้นจะปรับปืนลงมาอีก 1 แถว ท าซ ้ าไปจนครบทั้งหนา้จอ ส่วนจอแบน จะมีลกัษณะ
ท่ีแตกต่างจากจอทัว่ไปคือ ลกัษณะของพิกเซลสีบนจอภาพเป็นสีเหล่ียมแทนท่ีจะเป็นวงกลม ซ่ึงการ
เรียงตวัแบบน้ีท าให้ระยะห่างระหวา่ง พิกเซลนอ้ยลง ภาพท่ีไดจึ้งมีความละเอียดมากข้ึน และลดมุมตก
กระทบของแสงจากภายนอกท่ีจะสะทอ้น 

จอภาพแบบผลึกคริสตลัเหลว เป็นจอท่ีน ้าหนกัเบา สวยงาม กินไฟนอ้ย ไม่ก่อเกิดปัญหาเร่ือง
การปล่อยรังสี ท าใหช่้วยในการถนอมสายตา แต่ราคาแพง ลกัษณะพิเศษเป็นของผลึกเหลว ในสถานะ
ปกติยงัไม่มีแรงดนัไฟฟ้าป้อน โมเลกุลของผลึกเหลวจะวางตวัเป็นเกลียวในแนวเดียวกนัท าใหแ้สงผา่น
ทะลุลงไปได ้ แต่เม่ือมีแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัผลึกเหลวส่วนไหน โครงสร้างโมเลกุลจะกระจายออกไป 
แสงจึงผา่นไปไม่ได ้  
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เคร่ืองพมิพ์  (Printer) 
เคร่ืองพิมพเ์ป็นการแสดงผลท่ีเรียกวา่ Hard copy  โดยผลของการพิมพล์งบนกระดาษ สามารถ

เก็บผลลพัธ์ส าหรับการแสดงผลไดน้าน 
เคร่ืองพิมพร์ายบรรทดั (Line Printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์พิมพไ์ดที้ละบรรทดั โดยการเล่ือน

ตวัพิมพไ์ป อยูต่  าแหน่งหวัดรัม  (Drum) ซ่ึงมีหนา้ตาเหมือนลูกกล้ิงท่ีมีแผงของตวัอกัษรนูน 
ตวัอยา่งเช่น ดรัมท่ีพิมพไ์ด ้ 132 ตวัอกัษรต่อ 1 บรรทดั จะประกอบดว้ยแผงตวัอกัษร 132 แบนด์  
(Band)  เม่ือตอ้งการพิมพจ์ะท าการเล่ือนตวัพิมพ ์ ไปต าแหน่งตามท่ีตอ้งการแลว้ตีหวัพิมพผ์า่น ผา้หมึก  
(Ribbon)  ไปปรากฏบนหนา้กระดาษ 

เคร่ืองพิมพจุ์ด  (Dot Matrix Printer) เป็นเคร่ืองพิมพข์นาดเล็กพิมพต์วัอกัษรทีละตวั โดยการ
พิมพจ์ะท าโดยใชเ้ขม็ขนาดเล็กแทงออกมาจากหวัพิมพไ์ปกระทบถูกแถบผา้หมึก ไปตกลงบนกระดาษ 
เคร่ืองพิมพจุ์ดมี 2 ประเภทคือ ประเภทมีเขม็ 9 เขม็ และประเภทมีเขม็ 24 เขม็ เคร่ืองพิมพน้ี์พิมพไ์ดสี้
เดียวคือ สีด า ในยคุเร่ิมแรก ต่อมาสามารถพิมพไ์ดห้ลายสี  

รูปที ่4.6 แสดงเคร่ืองพมิพ์จุด 
 
 
 
 
 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์  (Laser Printer)  เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถพิมพภ์าพ พิมพต์วัอกัษรไทย-

องักฤษได ้ ความคมชดัมากข้ึนอยูก่บัความละเอียดของจุดบน ภาพเคร่ืองพิมพห์ยาบมีความละเอียด 300 
จุดต่อน้ิว อยา่งมากมีความละเอียดมากถึง 600 จุดต่อน้ิวหรือมากกวา่ ความเร็วในการพิมพป์ระมาณ 6 
หนา้ต่อนาทีข้ึนไป ขอ้เสียคือผงหมึก  (Toner)  มีราคาแพงมาก การสร้างภาพหรือตวัอกัษรท าดว้ยการยงิ
แสงเลเซอร์ลงบนพื้นผวิของดรัม ผา่นกระดาษไปพร้อมดว้ยความร้อน จึงท าใหผ้ลหมึกติดตามภาพท่ี
สร้างไว ้

รูปที ่4.7 แสดงเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ 
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เคร่ืองพิมพช์นิดหมึกฉีด  (Inkjet Printer)  เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์มีความคมชดัและพิมพไ์ดห้ลายสี 
การพิพมจ์ะท าโดยการฉีดละอองหมึกขนาดเล็กพน่ลงบนกระดาษดว้ยการบงัคบัของกลไกการพิมพ ์

 
รูปที ่4.8 แสดงเคร่ืองพมิพ์ชนิดหมึกฉีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองวาด  (Plotter) 
เคร่ืองวาดเป็นเคร่ืองสร้างภาพในเชิงกราฟิกเช่น รูปการออกแบบ แผนผงั แผนท่ี และชาร์ต

ต่างๆ การท างานจะรับสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชค้วบคุมการเล่ือนปากกาไปบนกระดาษ 
ซ่ึงสามารถเลือกสีหรือปากกาท่ีมีเส้นหนาหรือเส้นบางได ้ปัจจุบนัสามารถแสดงภาพท่ีเป็นทั้ง 2 มิติและ  
3 มิติได ้

 
รูปที ่4.9 แสดงเคร่ืองวาด 
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ล าโพง  (Speaker) 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับสร้างเสียงต่างๆ เช่น เสียงเตือน เสียงพดู หรือเสียงดนตรี เป็นตน้ 

4.1.4 หน่วยความจ าหลกั  (Main Memory Unit : MMU) 
หน่วยความจ าแบบลบเลือนได ้  (Volatile Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีเม่ือปิดสวติซ์เคร่ือง

ขอ้มูลในหน่วยความจ า ก็จะหายไปหมด ถา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลนั้นไวต้ลอดไปตอ้งเก็บขอ้มูลนั้นไว้
หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (Secondary  Storage) เช่น ดิสก์ เป็นตน้ ส่วนหน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน  
(Nonvolatile Memory) เป็นหน่วยความจ าถึงแมว้า่ปิดสวิตซ์ หน่วยความจ ายงัสามารถเก็บขอ้มูลไวไ้ด ้
หน่วยความจ าน้ีไดแ้ก่ หน่วยความจ าแบบฟอง (Bubble memory) ผลิตจากชิบซิลิคอนชนิดพิเศษเคลือบ
ดว้ยสารแม่เหล็กบางๆ ซ่ึงจะเกิดฟองขณะท่ีมีสนามแม่เหล็ก การเกิดฟองจะเก็บค่า 1 ส่วนท่ีไม่เกิดฟอง
จะเก็บค่า 0 เป็นตน้  

แบ่งหน่วยความจ าหลกั  ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. หน่วยความจ าแบบอ่านอยา่งเดียว (Rom ยอ่มาจาก Read  Only  Memory) เป็นหน่วยความจ า
แบบไม่ลบเลือน  (Nonvolatile Memory) ซ่ึงเกิดจากการฝังซอฟตแ์วร์เขา้ไปในตวัชิปโดยทัว่ไปเป็น
ซอฟตแ์วร์ระบบ เรียกลกัษณะการเก็บซอฟตแ์วร์แบบน้ีวา่ เฟร์มแวร์  (Firmware)   
 2. หน่วยความจ าแบบแกไ้ขได ้ (Ram ยอ่มาจาก Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ า
แบบลบเลือน (Nonvolatile Memory) การวดัขนาดของหน่วยความจ าวดัดว้ยจ านวนตวัอกัขระ หรือไบต ์
ตวัอยา่งเช่น หน่วยความจ ามีขนาด 16 MB หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถบรรจุขอ้มูลไดป้ระมาณ 
16 ลา้นอกัขระในหน่วยความจ า Ram ท่ีใชก้นัปัจจุบนัมีอยู ่3 ประเภท คือ 

1. SDRAM มี 168 ขา 
2. DDR SDRAM มี 184 ขา 
3. RDRAM มี 299 ขา 
การเลือกซ้ือ ข้ึนอยูก่บั Main board ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์วา่ไดอ้อกแบบมาเพื่อใชก้บั RAM 

Module ประเภทใด โดยทั้ง 3 ประเภทมีขนาดความจุ ไดแ้ก่ 128 MB, 256 MB และ 512 MB เป็นตน้  
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รูปที ่4.10 แสดงหน่วยความจ าแบบแก้ไขได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นอกจากหน่วยความจ ารอมและหน่วยความจ าแรมแลว้ยงัมีหน่วยความจ าอีกประเภท  นัน่คือ

หน่วยความจ าแคช (Cache)  เป็นหน่วยความจ าความเร็วสูงมาก แต่มีขนาดเล็กเพราะไม่ใช่
หน่วยความจ าหลกัแต่เป็นหน่วยความจ าระหวา่งหน่วยความจ าหลกัและตวัประมวลผล ซ่ึง
หน่วยความจ าแคชจะเก็บค าสั่งท่ีตวัประมวลผลเคยเรียกใชแ้ลว้ ดงันั้นเม่ือมีการเรียกใชค้  าสั่งอีกก็ไม่
ตอ้งเสียเวลา ไปคน้หาค าสั่งจากหน่วยความจ าแรม 
4.1.5 หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง  (Secondary Storage Unit : SSU) 
 จากการท างานของหน่วยความจ าหลกั  โดยเฉพาะแรม  เป็นการเก็บขอ้มูลไดเ้พียงชัว่คราว
เท่านั้น  เพราะเม่ือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ขอ้มูลท่ีถูกเก็บไวใ้นแรมจะไม่สามารถถูกเรียกกลบัมา
ใชไ้ด ้  ดงันั้นเม่ือผูใ้ชมี้ขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียกใชอี้กจึงตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหน่วยเก็บขอ้มูล
ส ารอง(Secondary Storage Unit)  อีกทั้งหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองมีพื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน
มากกวา่และราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัแรม  แต่เม่ือเปรียบเทียบความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วย
เก็บขอ้มูลส ารองกบัขอ้มูลท่ีอยูใ่นแรมแลว้  การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นแรมสามารถเขา้ถึงไดร้วดเร็วกวา่
การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง  เน่ืองจากสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นออกแบบ
ใหก้ารท างานของหน่วยความจ าหลกัอยูใ่กลก้บัหน่วยประมวลผลกลาง 
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รูปที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของหน่วยเกบ็ข้อมูลส ารองกบัหน่วยความจ าหลกั 
 

 
เคร่ืองขับแผ่นดิสเกตต์  (Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive) 
เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต ์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านและเขียนขอ้มูลลงบนดิสก ์ โดยจะมีหวัส าหรับ

อ่านและเขียน การเขียนขอ้มูลจะท าโดยการสร้างจุดของสนามแม่เหล็กลงบนดิสก์ การอ่านขอ้มูลท าได้
โดยหมุนแผน่ดิสก ์ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ อ่านดูขอ้มูลจากจุดเป็นสนามแม่เหล็ก 

เป็นเคร่ืองขบัแผน่ฟลอปป้ีดิสก ์ (Floppy Disk) หรือแผน่ดิสเกตต ์  (Diskette) ดิสกมี์ลกัษณะ
เป็นแผน่กลมแบนท่ีเคลือบดว้ยวสัดุบางท่ีสามารถเกิด สนามแม่เหล็กได ้ ในการอ่านหรือเขียนขอ้มูลลง
แผน่ดิสก ์ หวัของเคร่ืองขบัดิสเกตตจ์ะแตะบนพื้นผิวของดิสกจ์ริง ดงันั้นการใชแ้ผน่ฟลอปป้ีดิสกไ์ป
นานๆ แผน่จะเส่ือมคุณภาพ ขนาดของแผน่มี 3 ขนาดคือ 8 น้ิว, 51/4 น้ิว และ 31/2น้ิว 

ตวัขบัแผน่จะอ่านขอ้มูลตามแนวของเส้นรอบวง หรือ แทร็ก  (Track) แต่ละแทร็กจะแบ่งเป็น
เซ็กเตอร์  (Sector) การอ่านขอ้มูลแต่ละคร้ังจะอ่านทีละเซ็กเตอร์เท่านั้น ในการสร้างเซ็กเตอร์นั้น
ส าหรับแผน่ดิสเกตตจ์ะใชก้ารเจะรู  (Sensing Hole) เป็นตวัระบุต าแหน่งของเซกเตอร์ แบ่งเป็น 2 แบบ
คือ แบบฮาร์ดเซกเตอร์  (Hard-Sectored) จะมีการเจะรูรอบจุดศูนยก์ลางดิสก ์ ส่วนแบบซอฟตเ์ซกเตอร์  
(Soft-Sectored) จะมีการเจะรูเพียงรูเดียว ความจุของดิสกข้ึ์นอยูก่บัดา้นของการใชง้าน ความหนาแน่น
ของการใชง้านเป็นแบบเท่าเดียว  (Single Density) ถา้ความหนาแน่นเป็นแบบ 2 เท่า  (Double Density)  

 
 
 
 
 
 

ความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล 

ขนาด ราคา 

หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง หน่วยความจ าหลกั(แรม) 
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รูปที ่4.12 แสดงเคร่ืองขับแผ่นดิสเกตต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฮาร์ดดิสก์  (Hard Disk) 
ฮาร์ดดิสก ์ เป็นจานแม่เหล็กแบบแขง็สามารถบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก การอ่านและการ

เขียนขอ้มูล หวัจะไม่ไดแ้ตะพื้นผวิจริงๆ เหมือนแผน่ฟลอปป้ีดิส ฮาร์ดดิสก ์ประกอบดว้ย 
1. จานแม่เหล็ก(Platters)สองแผน่หรือมากกวา่จดัเรียงอยูบ่นแกนเดียวกนัเรียกวา่ Spindle 
2. หวัอ่าน และเขียน เช่ือมติดกนัคลา้ยหว ี
3. มอเตอร์ 
4. ผาครอบหรือกล่องโลหะ  
การ์ดควบคุมฮาร์ดดิสก ์   ฮาร์ดดิสกไ์ม่สามารถเก็บขอ้มูลเองได ้ ตอ้งมีการควบคุมการ์ดแต่ละ

ชุดจะมีวธีิการ เขา้รหสัเฉพาะของช่องไดรฟ์  ไม่สามารถน าการ์ดควบคุมอุปกรณ์อยา่งอ่ืนไดท่ี้มีวธีิการ
เขา้รหสัท่ีต่างกนั เพื่ออ่านขอ้มูลในฮาร์ดดิสก ์ ดงันั้นฮาร์ดดิสกต์อ้งท าการฟอร์แมตใหม่ ชนิดของ
ฮาร์ดดิสปัจจุบนัมี 4 ชนิด คือ 

1. ST-506/41L 
2. ESD(enhanced small device interface) 
3. SCSI(Small Computer System Interface) 
4. IDE(Integrated Drive Electronics) 
ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกซ้ือ Hard Disk 
1. ขนาดความจุ  40-80 GB (1 GB = 1024 MB) 
2. อตัราการถ่ายโอนขอ้มูล หมายถึง การถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งฮาร์ดดิสกก์บัฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ 

แบ่งเป็น 2 แบบ 
 -Ultra DMA 100(Ulra ATA 100) ความเร็ว 100 Mbps 
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 -Ultra DMA 133(Ulra ATA 133) ความเร็ว 133 Mbps 
 3. ความเร็วของการหมุน เพื่อท าการอ่านและเขียนขอ้มูล ปัจจุบนัฮาร์ดดิสกมี์ความเร็ว 5400 

RPM , 7200 RPM และ 10000 RPM(Rotations per Minute) 
รูปที ่4.13 แสดงฮาร์ดดิสก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองขับแผ่นซีดีรอม  (CD-ROM Drive) 
เคร่ืองขบัแผน่ซีดีรอม เป็นเคร่ืองขบัแผน่ CD-ROM  (Compact Disk Read Only Memory)  

หรือหน่วยความจ าชนิดอ่านไดอ้ยา่งเดียว แผน่ CD-ROM เป็นส่ือเก็บขอ้มูลท่ีมีความเร็วในการใชง้าน 
ค่อนขา้งสูง การเก็บขอ้มูล 1 แผน่สามารถเก็บขอ้มูลได ้ 500 MB ถึง 1 GB การบนัทึกขอ้มูล จะมีการ
สร้างรูดว้ยเลเซอร์ลงบนพื้นผิวท่ีตอ้งการเก็บค่าเป็น 1 และไม่มีการสร้างรูส าหรับส่วนท่ีตอ้งการเก็บค่า 
0 ดงันั้นการบนัทึกขอ้มูลจึงท าไดเ้พียงคร้ังเดียว แต่มีการเรียกใชไ้ดห้ลายคร้ัง บางคร้ังจึงเรียกวา่ 
WORM  (Write Once Read Many)   ส าหรับการอ่านขอ้มูลจะใชแ้สงเลเซอร์ท่ีมีก าลงัอ่อนในการกวาด
พื้นผวิวา่เป็นรูหรือไม่  
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รูปที ่4.13 แสดงเคร่ืองขับแผ่นซีดีรอม 
 
 
 
 
 
เคร่ืองเล่นแผน่ซีดี ท่ีติดตั้งอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชง้านตอ้งวางแผน่ลงบนถาดท่ี

สามารถ เล่ือน ออกจากซีดีรอมไดร์ฟ  จากนั้นเพียงกดท่ีปุ่ม ถาดก็จะเคล่ือนท่ีกลบัเขา้ไปพร้อมท่ีจะเล่น
แผน่ได ้ซีดีรอมไดร์ฟ สามารถเล่นแผน่ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. แผน่ซีดีรอม ปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 ประเภท 
- แผน่ท่ีบรรจุโปรแกรมสารานุกรมหรือบทเรียนส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตน้เอง ในการ

เล่นคร้ังแรกผูใ้ชอ้าจจ าเป็นตอ้งท าการติดตั้งโปรแกรมก่อน แต่ในการเล่นคร้ังต่อไปผูใ้ช้
เพียงแต่ใส่แผน่ซีดีรอม เขา้ไปท่ีไดร์ฟ และเร่ิมเล่นโปรแกรมได ้

- แผน่ซีดีรอมท่ีบรรจุซอฟตแ์วร์เพื่อใชส้ าหรับการติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ปัจจุบนัการติดตั้งซอฟตแ์วร์ เกือบทั้งหมดก็จะใชส่ื้อซีดีรอมแทน Floppy Disk ดงัเช่นในอดีต 
2. แผน่ Audio-CD 
หรือแผน่ส าหรับเล่นเพลง มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป แต่ละเพลงบรรจุดว้ยไฟลท่ี์มีส่วน

ขยายเป็นนามสกุล Wav โดยปกติ แผน่ประเภทน้ีสามารถเล่นกบัเคร่ืองเล่นซีดี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เคร่ืองเสียงตามบา้น การเล่นกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงักล่าวจะตอ้งมี Sound Card 
และมีล าโพง  

 3. แผน่ Video-CD หรือ VCD 
 เป็นแผน่ท่ีสามารถเล่นภาพยนตเ์ร่ืองยาว   Concert หรือ Karaoke โดยปกติแลว้แผน่ประเภทน้ี 

ควรเล่นกบัเคร่ืองเล่น ซ่ึง Video-CD จะมีการส่งสัญญาณภาพเขา้เคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ไป แต่หากวา่จะ
น ามาเล่นกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงักล่าวจะตอ้งมี Sound Card และ ล าโพง  และตอ้ง
มีซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถอ่านแผน่ Video-CD ได ้ ตวัอยา่งเช่น Windows Media Player ท่ีติดมากบั
ระบบปฏิบติัการ Windows  

4. แผน่ MP3 
แผน่น้ีจะบรรจุเพลง MP3 ซ่ึงมีการผลิตใชก้นัในหมู่ญาติมิตร หรือเผยแพร่กนัอยา่งไม่เป็น

ทางการ โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารบีบอดัขอ้มูลเสียง MP3 File มีขนาดเล็กกวา่ Wav File ประมาณ 12 
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ถึง 14 เท่า การบีบอดัใชห้ลกัการตดัเสียงท่ีอยูน่อกเหนือจากพิสัยการไดย้นิของมนุษย ์ และเสียงท่ีอยู่
ในช่วงใดช่วงหน่ึงของเพลงถูกกลบดว้ยเสียงอ่ืน การท่ีไฟลมี์ขนาดเล็กลงมาก ท าใหส้ามารถบรรจุเพลง
ไดม้ากถึง 130 เพลงหรือมากกวา่ ในแผน่ซีดีเพียงแผน่เดียว เร่ิมแรกเพลงประเภทน้ีสามารถฟังแต่จาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยใชซ้อฟตแ์วร์แต่ปัจจุบนัเคร่ืองเล่นแผน่ Video-CD หรือเคร่ืองเสียงใน
รถยนตบ์างรุ่น ไดร้วมความสามารถในการเล่น MP3 File ไวด้ว้ย 

คุณสมบติัท่ีส าคญัของ CD-ROM คือความเร็ว เร่ิมตน้ CD-ROM มีความเร็ว 2x จากนั้น 
ความเร็วก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนปัจจุบนัมีความเร็วสูงสุดถึง 60x การพิจารณาความเร็ว ตอ้งท าภายใต้
เง่ือนไข 2 อยา่งคือ  

- ความเร็วท่ีระบุนั้นเป็นความเร็วสูงสุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดา้นซอฟตแ์วร์และ
ฮาร์ดแวร์ท่ีเอ้ืออ านวยท่ีสุด ซ่ึงในระหวา่งอายกุารใชง้านอาจจะมีความเร็วไม่ถึงกบัท่ีระบุไวก้็
ตาม ดงัเช่นความเร็วสูงสุดของรถยนตท่ี์ปรากฏบนมาตรวดัความเร็ว 240 กม.ต่อชัว่โมง ซ่ึงมี
รถยนตน์อ้ยคนัท่ีจะวิง่ไดค้วามเร็วเท่ากบัท่ีก าหนดไว ้

- ความเร็วท่ีระบุไวเ้ป็นความเร็วเฉพาะซอฟตแ์วร์ และประเภทสารานุกรม หรือ
บทเรียนเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อการเล่น Audio-CD และVideo-CD มีความเร็วแค่ 2x เท่านั้น 
5. แผน่ CD-Write 
แผน่ CD-Writer ตอ้งใชก้บั CD-ROM Drive CD-Writer ซ่ึงมีลกัษณะภานอกเหมือนกบั CD-

Rom Drive ทุกประการ แต่มีความสามารถในการอ่านและบนัทึกขอ้มูลลงบนแผน่ซีดีซ่ึงแผน่ท่ีน ามา
บนัทึกจะเรียกวา่แผน่ CD-R(บนัทึกไดค้ร้ังเดียว)  CD-RW (บนัทึกไดห้ลายคร้ัง) โดยการบนัทึกจะท า
การบนัทึกไดป้ระมาณ 1,000 คร้ัง คุณสมบติัท่ีส าคญัคือความเร็ว การระบุจะท าไดด้งัน้ี 20/10/40
หมายความวา่ การบนัทึกแผน่ CD-R ความเร็วสูงสุด 20x การบนัทึกแผน่ CD-RW ความเร็วสูงสุด 10x 
และการอ่านแผน่ทุกประเภทความเร็วสูงสุด 40x   

เคร่ืองอ่านเทปแม่เหลก็  (Tape Drive) 
เคร่ืองอ่านเทปแม่เหล็ก เทปแม่เหล็กเป็นส่ือท่ีเก็บขอ้มูลท่ีมีราคาถูกและบรรจุขอ้มูลสูง แบ่งได้

เป็น 2 ประเภทคือ เทปชนิดมว้น  (Reel) และเทปคาร์ทริดจ(์Cartridge) ซ่ึงแบบท่ีสองน้ีปัจจุบนัเป็นท่ี
นิยมเพราะเก็บในกล่องพลาสติก เวลาใชก้็เพียงเสียบตลบัเทปลงในไดรฟ์เท่านั้น การบรรจุขอ้มูลท าได้
โดยการสร้างสนามแม่เหล็กลงบนพื้นผวิของเน้ือเทป ถา้จุดใดเป็นสนามแม่เหล็กจะเก็บค่าบิต 1 เป็นตน้ 
การเก็บขอ้มูลจะท าการเก็บตามแนวขวางของสายเทปแบ่งออกเป็น แทร็ก มี 8 ถึง 9 แทร็ก ในแต่ละช่อง
จะเก็บขอ้มูล 1 บิต ขอ้มูลตามแนวขวางของเทปจะเก็บขอ้มูลได ้1 ไบต ์ 
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ส่วนเคร่ืองอ่านและเขียนขอ้มูลลงเทป ประกอบดว้ยหวัอ่านและหวัเขียน การอ่านจะหมุนเน้ือ
เทปใหผ้า่นหวัอ่าน การอ่านจะท าเป็นจงัหวะ Start และ Stop โดยจะท าการอ่านดว้ยความเร็วไประยะ
หน่ึงแลว้จะท าการหยดุ แลว้จะท าการหมุนต่อ แลว้ก็หยดุ ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ดงันั้นจึงตอ้งมีส่วนของ
เน้ือเทปท่ีเป็นเน้ือเทปวา่งเพื่อประกนัวา่การเร่ิมและหยดุจะเร่ิมท่ีต าแหน่งน้ี เรียกช่องวา่งน้ีวา่ ช่องวา่ง
ระหวา่งเรคคอร์ด  (Interrecord Gap) แต่การมีช่องวา่ง ก็ท  าใหเ้ปลืองเน้ือท่ี ดงันั้นจึงมีการบนัทึกเป็นที
ละบล๊อก ซ่ึงแต่ละบล็อกประกอบไปดว้ยหลายเรคคอร์ด 
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บทที ่5 ซอฟต์แวร์ (Software) 

 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   2  ชัว่โมง 

 
แผนการเรียนการสอน 

1. ซอฟตแ์วร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
2. ชนิดของซอฟตแ์วร์ 
    2.1 ซอฟตแ์วร์ระบบ(System Software) 
      2.1.1 ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 
      2.1.2 ตวัแปลภาษา (Translator) 
      2.1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program) 
      2.1.4 โปรแกรมตรวจขอ้ผดิพลาด(Diagnostic Program) 
    2.2 ซอฟตแ์วร์ประยกุต์ (Application Software) 
      2.2.1 ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package Software) 
      2.2.2 ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. นกัศึกษาบอกความหมายของซอฟตแ์วร์ได ้
2. นกัศึกษาบอกชนิดของซอฟตแ์วร์  เขา้ใจซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
3. นกัศึกษาเขา้ใจระบบปฏิบติัการ สามารถยกตวัอยา่งระบบปฏิบติัการได ้
4. นกัศึกษาเขา้ใจวธีิการแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ หรือ อินเทอร์พรีเตอร์  

ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได ้
5. นกัศึกษาเขา้ใจและยกตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปและซอฟตแ์วร์ใช้

งานเฉพาะ 
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บทที ่5 ซอฟต์แวร์ (Software) 

 
ซอฟตแ์วร์ (Software)  หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนเพื่อบงัคบัและควบคุม

ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ใหท้  างานตามท่ีตอ้งการ ซอฟตแ์วร์จึงหมายถึงล าดบัขั้นตอนการ
ท างานท่ีเขียนข้ึนดว้ยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ ค าสั่งเหล่าน้ีเรียงกนัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากท่ี
ทราบมาแลว้วา่คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง การท างานพื้นฐานเป็นเพียงการกระท ากบัขอ้มูลท่ีเป็นตวั
เลขฐานสอง ซ่ึงใชแ้ทนขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ หรือแมแ้ต่เป็นเสียงก็ได ้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟตแ์วร์ เพราะเป็นล าดบัขั้นตอนการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงท างานแตกต่างกนัไดม้ากมายดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีแตกต่าง
กนั ซอฟตแ์วร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์ท างานได ้ 

การท่ีเราเห็นคอมพิวเตอร์ท างานใหก้บัเราไดม้ากมาย เพราะวา่มีผูพ้ฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใหเ้ราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านคา้อาจใชค้อมพิวเตอร์ท าบญัชีท่ียุง่ยากซบัซอ้น บริษทั
ขายตัว๋ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตัว๋ คอมพิวเตอร์ช่วยในเร่ืองกิจการงานธนาคารท่ีมีขอ้มูล
ต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพเ์อกสารใหส้วยงาม เป็นตน้ การท่ีคอมพิวเตอร์ด าเนินการให้
ประโยชน์ไดม้ากมายมหาศาลจะอยูท่ี่ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์จึงเป็นส่วนส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์ 
หากขาดซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท างานได ้ ซอฟตแ์วร์จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และมีความส าคญั
มาก และเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีท าใหร้ะบบสารสนเทศเป็นไปไดต้ามท่ีตอ้งการ  
 

5.1ซอฟต์แวร์(Software)  
เม่ือมนุษยต์อ้งการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการท างาน มนุษยจ์ะตอ้งบอกขั้นตอนวธีิการให้

คอมพิวเตอร์ทราบ การท่ีบอกส่ิงท่ีมนุษยเ์ขา้ใจใหค้อมพิวเตอร์รับรู้ และท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จ าเป็นตอ้งมีส่ือกลาง ถา้เปรียบเทียบกบัชีวติประจ าวนัแลว้ เรามีภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อซ่ึงกนัและกนั 
เช่นเดียวกนัถา้มนุษยต์อ้งการจะถ่ายทอดความตอ้งการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบติัตาม จะตอ้งมี
ส่ือกลางส าหรับการติดต่อเพื่อใหค้อมพิวเตอร์รับรู้ เราเรียกส่ือกลางน้ีวา่ภาษาคอมพิวเตอร์  

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท างานดว้ยสัญญาณทางไฟฟ้า ใชแ้ทนดว้ยตวัเลข 0 และ 1 ได ้ผูอ้อกแบบ
คอมพิวเตอร์ใชต้วัเลข 0 และ 1 น้ีเป็นรหสัแทนค าสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหสัแทนขอ้มูลและ
ค าสั่งโดยใชร้ะบบเลขฐานสองน้ี คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจได ้ เราเรียกเลขฐานสองท่ีประกอบกนัเป็น
ชุดค าสั่งและใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร์วา่ภาษาเคร่ือง  
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การใชภ้าษาเคร่ืองน้ีถึงแมค้อมพิวเตอร์จะเขา้ใจไดท้นัที แต่มนุษยผ์ูใ้ชจ้ะมีขอ้ยุง่ยากมาก เพราะ
เขา้ใจและจดจ าไดย้าก จึงมีผูส้ร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีเป็นตวัอกัษร เป็นประโยคขอ้ความ 
ภาษาในลกัษณะดงักล่าวน้ีเรียกวา่ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง ภาษาระดบัสูงมีอยูม่ากมาย บางภาษามี
ความเหมาะสมกบัการใชส้ั่งงานการค านวณทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บางภาษามีความ
เหมาะสมไวใ้ชส้ั่งงานทางดา้นการจดัการขอ้มูล  

ในการท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง ดงันั้นจึง
มีผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง โปรแกรมท่ี
ใชแ้ปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองเรียกวา่ คอมไพเลอร์(Compiler) หรือ อินเทอร์พรี
เตอร์ (Interpreter)  

คอมไพเลอร์จะท าการแปลโปรแกรมท่ีเขียนเป็นภาษาระดบัสูงทั้งโปรแกรมใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง
ก่อน แลว้จึงใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามภาษาเคร่ืองนั้น ส่วนอินเทอร์พรีเตอร์จะท าการแปลทีละค าสั่ง 
แลว้ใหค้อมพิวเตอร์ท าตามค าสั่งนั้น เม่ือท าเสร็จแลว้จึงมาท าการแปลค าสั่งล าดบัต่อไป ขอ้แตกต่าง
ระหวา่งคอมไพเลอร์กบัอินเทอร์พรีเตอร์จึงอยูท่ี่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละค าสั่ง ตวัแปลภาษา
ท่ีรู้จกักนัดี เช่น ตวัแปลภาษาเบสิค ตวัแปลภาษาโคบอล  
 ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์
ใหด้ าเนินการตามแนวความคิดท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ คอมพิวเตอร์ตอ้งท างานตามโปรแกรม
เท่านั้น ไม่สามารถท างานท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม  
 

5.2 ชนิดของซอฟต์แวร์  
ในบรรดาซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อใชง้านกบัคอมพิวเตอร์มี

มากมาย ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีอาจไดรั้บการพฒันาโดยผูใ้ชง้านเอง หรือผูพ้ฒันาระบบ หรือผูผ้ลิตจ าหน่าย 
หากแบ่งแยกชนิดของซอฟตแ์วร์ตามสภาพการท างาน พอแบ่งแยกซอฟตแ์วร์ไดเ้ป็นสองประเภท คือ 
ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) และซอฟตแ์วร์ประยุกต ์(Application Software)  
5.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  

เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัผูผ้ลิตสร้างข้ึนมาเพื่อใชจ้ดัการกบัระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ท่ีการท างาน
ของซอฟตแ์วร์ระบบคือด าเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับขอ้มูลจากแผงแป้น
อกัขระแลว้แปลความหมายใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจ น าขอ้มูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือน าออกไปยงั
เคร่ืองพิมพ ์จดัการขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูลบนหน่วยความจ ารอง  
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รูปที ่5.1 แสดงการแบ่งชนิดของซอฟต์แวร์ 

 
 

เม่ือเราเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทนัทีท่ีมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
จะท างานตามโปรแกรมทนัที โปรแกรมแรกท่ีสั่งคอมพิวเตอร์ท างานน้ีเป็นซอฟตแ์วร์ระบบ ซอฟตแ์วร์
ระบบอาจเก็บไวใ้นหน่วยความจ าประเภทรอม หรือในแผน่ดิสก ์ หากไม่มีซอฟตแ์วร์ระบบ 
คอมพิวเตอร์จะท างานไม่ได ้ 

ซอฟตแ์วร์ระบบยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ และยงัรวมไปถึงซอฟตแ์วร์
ท่ีใชใ้นการแปลภาษาต่างๆ  

ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชก้บังานดา้นต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ท่ีสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้านทางดา้นต่างๆ ออกจ าหน่ายมาก การ
ประยกุตง์านคอมพิวเตอร์จึงกวา้งขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์อกเป็นสองกลุ่ม
คือ ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ และซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนใชง้านเฉพาะ ซอฟตแ์วร์ส าเร็จในปัจจุบนัมีมากมาย 
เช่น ซอฟตแ์วร์ประมวลค า ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน ฯลฯ  

ซอฟตแ์วร์ระบบ(System Software) คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย หน่วยรับเขา้ หน่วยส่งออก 
หน่วยความจ า และหน่วยประมวลผล ในการท างานของคอมพิวเตอร์จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานกบั
อุปกรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็น ดงันั้นจึงตอ้งมีซอฟตแ์วร์ระบบเพื่อใชใ้นการจดัการระบบ หนา้ท่ีหลกัของ
ซอฟตแ์วร์ระบบประกอบดว้ย  

ซอฟต์แวร์ (Software) 

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ระบบปฏบิัติการ 

ตัวแปลภาษา 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

โปรแกรมตรวจข้อผดิพลาด 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ 
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ใชใ้นการจดัการหน่วยรับเขา้และหน่วยส่งออก เช่น รับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอกัขระ 
ส่งรหสัตวัอกัษรออกทางจอภาพหรือเคร่ืองพิมพ ์ ติดต่อกบัอุปกรณ์รับเขา้ และส่งออกอ่ืน ๆ เช่น เมาส์ 
อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง  

ใชใ้นการจดัการหน่วยความจ า เพื่อน าขอ้มูลจากแผน่บนัทึกมาบรรจุยงัหน่วยความจ าหลกั 
หรือในท านองกลบักนั คือน าขอ้มูลจากหน่วยความจ าหลกัมาเก็บไวใ้นแผน่บนัทึก  

ใชเ้ป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งผูใ้ชง้านกบัคอมพิวเตอร์ สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน เช่น การขอดู
รายการสารบบในแผน่บนัทึก การท าส าเนาแฟ้มขอ้มูล  

ซอฟตแ์วร์ระบบพื้นฐานท่ีเห็นกนัทัว่ไป แบ่งออกเป็นระบบปฏิบติัการ ตวัแปลภาษา โปรแกรม
อรรถประโยชน์ และโปรแกรมตรวจขอ้ผดิพลาด  ซอฟตแ์วร์ทั้งส่ีประเภทน้ีท าใหเ้กิดพฒันาการ
ประยกุตใ์ชง้านไดง่้ายข้ึน  

1. ระบบปฏิบติัการ(Operating System)  
ระบบปฏิบติัการ หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟตแ์วร์ใชใ้นการ

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะตอ้งมีซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการน้ี 
ระบบปฏิบติัการท่ีนิยมใชก้นัมากและเป็นท่ีรู้จกักนัดีเช่นดอส (Disk Operating System : DOS), 
วนิโดวส์ (Windows), โอเอสทู (OS/2),  ยนิูกซ์ (UNIX),  ลีนุกซ์(Linux) MacOS 

- ดอส (DOS) เป็นซอฟตแ์วร์จดัระบบงานท่ีพฒันามานานแลว้ การใชง้านจึงใชค้  าสั่ง
เป็นตวัอกัษร ดอสเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ผูใ้ชไ้มโครคอมพิวเตอร์  

- วนิโดวส์ (Windows) เป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาต่อจากดอส เพื่อเนน้การใชง้านท่ี
ง่ายข้ึน สามารถท างานหลายงานพร้อมกนัได ้ โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่นกรอบช่องหนา้ต่างท่ี
แสดงผลบนจอภาพ การใชง้านเนน้รูปแบบกราฟิก ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้มาส์เล่ือนตวัช้ีต าแหน่ง
เพื่อเลือกต าแหน่งท่ีปรากฏบนจอภาพ ท าใหใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ไดง่้าย วินโดวส์จึงไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบนั  

- โอเอสทู (OS/2) เป็นระบบปฏิบติัการแบบเดียวกบัวินโดวส์ แต่บริษทัผูพ้ฒันาคือ 
บริษทัไอบีเอม็ เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถใชท้  างานไดห้ลายงานพร้อมกนั และการ
ใชง้านก็เป็นแบบกราฟิกเช่นเดียวกบัวนิโดวส์  

- ยนิูกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันามาตั้งแต่คร้ังใชก้บัเคร่ือง
มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบติัการยนิูกซ์เป็นระบบปฏิบติัการท่ีสามารถใชง้านไดห้ลายงาน
พร้อมกนั และท างานไดห้ลาย ๆ งานในเวลาเดียวกนั ยนิูกซ์จึงใชไ้ดก้บัเคร่ืองท่ีเช่ือมโยงและ
ต่อกบัเคร่ืองปลายทางไดห้ลายเคร่ืองพร้อมกนั  
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ระบบปฏิบติัการยงัมีอีกมาก โดยเฉพาะระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ท างานร่วมกนัเป็นระบบ เช่น ระบบปฏิบติัการเน็ตแวร์ วนิโดวส์เอ็นที  

2. ตวัแปลภาษา(Translator) 
ในการพฒันาซอฟตแ์วร์จ าเป็นตอ้งมีซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการแปลภาษาระดบัสูง เพื่อแปลภาษา

ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง  แบ่งเป็น 3 ประเภทแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 - อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คือซอฟตแ์วร์แปลภาษาท่ีท าการแปลภาษาโปรแกรมที
ละค าสั่ง เม่ือแปลเสร็จแลว้ก็จะท างานตามค าสั่งนั้นทนัที  แลว้จึงแปลค าสั่งต่อไปเม่ือแปลเสร็จ
จะท างานตามค าสั่งนั้นเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ จนหมดโปรแกรม  โดยไม่มีการจ าหรือบนัทึกค าสั่ง
ท่ีผา่นมาแลว้นั้นเลย ดงันั้นบางค าสั่งท่ีกลบัมาพบอีกก็ตอ้งท าการแปลใหม่อีกคร้ังก่อนจึงจะ
ท างานได ้

- คอมไพเลอร์ (Compiler)  คือซอฟตแ์วร์แปลภาษาท่ีท าการแปลภาษาโปรแกรมท่ีมีอยู่
ทั้งหมดนั้นก่อน โดยท่ีในขณะท าการแปลนั้นจะไม่มีการท างานตามค าสั่งของโปรแกรมนั้นเลย 
ดงันั้นถา้น าโปรแกรมท่ีไดรั้บการแปลภาษาใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองแลว้ไปใชง้านจะท าให้
คอมพิวเตอร์ท างานไดเ้ร็วข้ึน 

- แอสเซมเบลอร์(Assembler) คือ ซอฟตแ์วร์แปลภาษาท่ีท าการแปลภาษาโปรแกรมท่ี
พฒันาดว้ยภาษาแอสเซมบลี(Assembly) 
ภาษาระดบัสูงมีหลายภาษา ภาษาระดบัสูงเหล่าน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหผู้เ้ขียนโปรแกรมเขียน

ชุดค าสั่งไดง่้าย เขา้ใจได ้ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแกไ้ขซอฟตแ์วร์ในภายหลงัได ้ 
ภาษาระดบัสูงท่ีพฒันาข้ึนมาทุกภาษาจะตอ้งมีตวัแปลภาษาส าหรับแปลภาษา ภาษาระดบัสูงซ่ึง

เป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมากในปัจจุบนั เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก  
- ภาษาปาสคาล(Pascal) เป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีรูปแบบเป็นโครงสร้าง เขียน

สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนความ ผูเ้ขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้มา
รวมกนัเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ได ้ 

- ภาษาเบสิก(BASIC) เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบค าสั่งไม่ยุง่ยาก สามารถเรียนรู้และเขา้ใจ
ไดง่้าย มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐานท่ีสามารถน ามาเขียนเรียงต่อกนัเป็นโปรแกรมได ้ 

- ภาษาซี(C) เป็นภาษาท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ ภาษาซีเป็น
ภาษาท่ีมีโครงสร้างคล่องตวัส าหรับการเขียนโปรแกรมหรือใหค้อมพิวเตอร์ติดต่อกบัอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
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- ภาษาโลโก(Logo) เป็นภาษาท่ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการโปรแกรม
ภาษาโลโกไดรั้บการพฒันาส าหรับเด็ก  

นอกจากภาษาท่ีกล่าวถึงแลว้ ยงัมีภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัอีกมากมาย
หลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี   

 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program)  
เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ท่ีพบอยูบ่่อยๆ เช่น โปรแกรมระบบ

ภาษาไทย โปรแกรมจดัการดิสก ์โปรแกรมเรียงล าดบัขอ้มูล โปรแกรมส าเนา(Copy) แฟ้มขอ้มูล ฯลฯ 
 4.โปรแกรมตรวจขอ้ผิดพลาด(Diagnostic Program)  

เป็นโปรแกรมรายงานขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโปรแกรมของระบบไม่วา่จะเป็นการพิมพ์
ค  าสั่งผดิ การเขียนค าสั่งผิดรูปแบบหรือการเขียนผดิขั้นตอน  ตวัอยา่งโปรแกรมน้ีไดแ้ก่ Norton, 
QAPlus เป็นตน้ 

5.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)  
การท่ีเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันากา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการท่ีมีคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก ท าใหมี้การใชง้านคล่องตวัข้ึน จนในปัจจุบนัสามารถน าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ติดตวัไปใช้
งานในท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวก  

การใชง้านคอมพิวเตอร์ตอ้งมีซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ ซ่ึงอาจเป็นซอฟตแ์วร์ส าเร็จท่ีมีผูพ้ฒันาเพื่อ
ใชง้านทัว่ไปท าใหท้  างานไดส้ะดวกข้ึน หรืออาจเป็นซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ ซ่ึงผูใ้ชเ้ป็นผูพ้ฒันาข้ึนเอง
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานของตน  

ซอฟตแ์วร์ประยกุตย์งัแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package Software) ในบรรดาซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์มีใชก้นัทัว่ไป 

ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีความนิยมใชก้นัสูงมาก ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ
เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัพฒันาข้ึน แลว้น าออกมาจ าหน่าย เพื่อใหผู้ใ้ชง้านซ้ือไปใชไ้ดโ้ดยตรง ไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์อีก ซอฟตแ์วร์ส าเร็จท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป และเป็นท่ีนิยมของ
ผูใ้ชมี้ 5 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ประมวลค า (Word Processing Software), ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน 
(Spread Sheet Software), ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล (Database Management Software), ซอฟตแ์วร์
น าเสนอ (Presentation Software) และซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูล (Data Communication Software)  

- ซอฟตแ์วร์ประมวลค า (Word Processing Software) เป็นซอฟตแ์วร์ประยกุตใ์ช้
ส าหรับการพิมพเ์อกสาร สามารถแกไ้ข เพิ่ม แทรก ลบ และจดัรูปแบบเอกสารไดอ้ยา่งดี 
เอกสารท่ีพิมพไ์วจ้ดัเป็นแฟ้มขอ้มูล เรียกมาพิมพห์รือแกไ้ขใหม่ได ้ การพิมพอ์อกทาง
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เคร่ืองพิมพก์็มีรูปแบบตวัอกัษรใหเ้ลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปัจจุบนัมี
การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟตแ์วร์ประมวลค าอีกมากมาย ซอฟตแ์วร์ประมวลค าท่ีนิยมอยู่
ในปัจจุบนั เช่น Microsoft Word, Lotus AmiPro, Word Star, Word Perfect, เวร์ิดราชวิถี, เวร์ิด
จุฬา  

- ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน (Spread Sheet Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการคิด
ค านวณ การท างานของซอฟตแ์วร์ตารางท างาน ใชห้ลกัการเสมือนมีโตะ๊ท างานท่ีมีกระดาษ
ขนาดใหญ่วางไว ้ มีเคร่ืองมือคลา้ยปากกา ยางลบ และเคร่ืองค านวณเตรียมไวใ้หเ้สร็จ บน
กระดาษมีช่องใหใ้ส่ตวัเลข ขอ้ความหรือสูตร สามารถสั่งใหค้  านวณตามสูตรหรือเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ตารางท างานสามารถประยกุตใ์ชง้านประมวลผลตวัเลขอ่ืน ๆ ได้
กวา้งขวาง ซอฟตแ์วร์ตารางท างานท่ีนิยมใช ้เช่น Microsoft Excel, Lotus  

- ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล (Database Management Software) การใชค้อมพิวเตอร์
อยา่งหน่ึงคือการใชเ้ก็บขอ้มูล และจดัการกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นตอ้งมี
ซอฟตแ์วร์จดัการขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวใ้นคอมพิวเตอร์ เราก็
เรียกวา่ฐานขอ้มูล ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลจึงหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการเก็บ การเรียก
คน้มาใชง้าน การท ารายงาน การสรุปผลจากขอ้มูล ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลท่ีนิยมใช ้ เช่น 
Microsoft Access, dBase, Paradox, Foxbase, Oracle, Infomix, Sybase, Microsoft SQL  

- ซอฟตแ์วร์น าเสนอ (Presentation Software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ าหรับน าเสนอ
ขอ้มูล การแสดงผลตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีจึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ี
นอกจากสามารถแสดงขอ้ความในลกัษณะท่ีจะส่ือความหมายไดง่้ายแลว้จะตอ้งสร้างแผนภูมิ 
กราฟ และรูปภาพได ้ ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์น าเสนอ เช่น Microsoft  PowerPoint, Lotus 
Freelance, Harvard Graphic  

- ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูล (Data Communication Software) ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูลน้ี
หมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีจะช่วยใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนในท่ี
ห่างไกล โดยผา่นทางสายโทรศพัท ์ ซอฟตแ์วร์ส่ือสารใชเ้ช่ือมโยงต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่น อินเตอร์เน็ต ท าใหส้ามารถใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้ สามารถใชรั้บส่ง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ใชโ้อนยา้ยแฟ้มขอ้มูล ใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูล อ่านข่าวสาร นอกจากน้ียงั
ใชใ้นการเช่ือมเขา้หามินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกใชง้านจากเคร่ือง
เหล่านั้นได ้ ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูลท่ีนิยมมีมากมายหลายซอฟตแ์วร์ เช่น Procomm, 
CrossTalk, Telix  
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นอกจากน้ียงัมีซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปดา้นอ่ืนๆ  
- ดา้นสถิติ ไดแ้ก่ SPSS,SAS,BMDP,STATPAC,Microstat,ABSTAT ฯลฯ 
- ดา้นกราฟิก  ไดแ้ก่  Harvard  Graphic,Microsoft   Chart,Banner,Print Master,Print 

Shop, PhotoShop ฯลฯ 

2. ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ  การประยกุตใ์ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์ส าเร็จมกัจะเนน้การใชง้าน
ทัว่ไป แต่อาจจะน ามาประยกุตโ์ดยตรงกบังานทางธุรกิจบางอยา่งไม่ได ้ เช่นในกิจการธนาคาร มีการ
ฝากถอนเงิน งานทางดา้นบญัชี หรือในหา้งสรรพสินคา้ก็มีงานการขายสินคา้ การออกใบเสร็จรับเงิน 
การควบคุมสินคา้คงคลงั  ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะส าหรับงานแต่ละประเภท
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละราย  

ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะมกัเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีผูพ้ฒันาตอ้งเขา้ไปศึกษารูปแบบการท างานหรือ
ความตอ้งการของธุรกิจนั้น ๆ แลว้จดัท าข้ึน โดยทัว่ไปจะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีหลายส่วนรวมกนัเพื่อ
ร่วมกนัท างาน ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะท่ีใชก้นัในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางดา้นบญัชี ระบบงานจดั
จ าหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซ้ือ  

ความตอ้งการของการใชค้อมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยงัมีอีกมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีความตอ้งการ
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย  
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บทที ่6 ภาษาทีใ่ช้และการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   8  ชัว่โมง 

 
แผนการเรียนการสอน 

1. ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
2. การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. อลักอริทึม (Algorithms) 

3.1 Pseudo code 
3.2 Flow chart 

 
วตัถุประสงค์ 

1.  นกัศึกษาบอกความหมายของซอฟตแ์วร์ได ้
2.  นกัศึกษาบอกชนิดของซอฟตแ์วร์  เขา้ใจซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุต์ 
3.  นกัศึกษาเขา้ใจระบบปฏิบติัการ สามารถยกตวัอยา่งระบบปฏิบติัการได ้
4.  นกัศึกษาเขา้ใจวธีิการแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ หรือ อินเทอร์พรีเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์
ชนิดต่าง ๆ ได ้
5.  นกัศึกษาเขา้ใจและยกตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปและซอฟตแ์วร์ใชง้าน
เฉพาะ 
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บทที ่6 ภาษาทีใ่ช้และการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเคอร์ 

 
6.1 ภาษาคอมพวิเตอร์(Computer Language) 

ภาษาของคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายภาษา ซ่ึงแต่ละภาษาก็จะมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง แตกต่าง
กนัไปตามการใชง้าน โดยแยกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  

1. ภาษาเคร่ือง(Machine Language) 
 เป็นภาษาระดบัต ่า(Low Level Language) 
 เป็นภาษาเดียวท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจโดยไม่ตอ้งมีการแปล 
 มีรูปแบบเป็นรหสัค าสั่งเป็นตวัเลขประกอบดว้ย 0 และ 1 เช่น 1010 0001 เป็นตน้ 
 เป็นภาษาใชง้านเฉพาะเจาะจงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลกลาง 

ข้ึนอยูก่บัสถาปัตยกรรมของเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง 
2. ภาษาสัญลกัษณ์(Symbolic Language) หรือภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 
 มีรูปแบบเป็นสัญลกัษณ์แทนรหสัค าสั่งในภาษาเคร่ือง ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของ

ค าสั่ง เช่น ADD แทนการบวกเลข SUB แทนการลบเลข MUL แทนการคูณเลข DIV 
แทนการหารเลข MOV แทนการยา้ยขอ้มูล 

 เป็นภาษาท่ีข้ึนอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลกลาง ข้ึนอยูก่บั
สถาปัตยกรรมของเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง เหมือนกบัภาษาเคร่ือง 

 มีตวัแปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเคร่ือง เรียกวา่ Assembler 
3.  ภาษาระดบัสูง(High Level Language)  
 เป็นภาษาไม่ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลกลางยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 
 มีการเขียนโปรแกรมคลา้ยคลึงกบัการเขียนประโยคในภาษาองักฤษ 
 มีตวัแปลภาษาระดบัสูงไปเป็นภาษาเคร่ือง 2 ประเภทคือ Interpreter แปลทีละค าสั่ง 

และ Compiler แปลทั้งหมด 
 เหมาะส าหรับในการพฒันาโปรแกรมใชง้าน และประยกุตใ์ชง้านดา้นต่าง ๆ ได ้

กลุ่มภาษาระดบัสูง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  
- กลุ่มใชง้านดา้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ งานวจิยั (Science) ไดแ้ก่ ภาษาฟอร์

แทรน(FORTRAN) และภาษาแอลกอล(ALGOL) 
- กลุ่มใชง้านดา้นธุรกิจ (Business) ไดแ้ก่ ภาษาโคบอล(COBOL) ภาษาพีแอลวนั(PL/I) 

ภาษาอาร์พีจี(RPG) 
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- กลุ่มใชง้านทัว่ไป(General Purpose) ไดแ้ก่ ภาษาเบสิค(BASIC) ภาษาปาสคาล(Pascal) 
ภาษาซี(C Language) 

- กลุ่มใชง้านดา้นตรรกะ ไดแ้ก่ ภาษาเอดา้(Ada) ภาษาโปรล็อก(Prolog) ภาษาสโนบอล
(SNOBOL) 

ลกัษณะท่ีส าคญัของแต่ละภาษา  มีดงัต่อไปน้ี 
• ภาษาฟอร์แทรน(FORTRAN : FORmula TRANslator) เป็นภาษาระดบัสูงภาษาแรก 

เหมาะส าหรับใชง้านดา้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 
• ภาษาเบสิค(BASIC : Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) เป็นภาษาท่ีใช้

กนัมากท่ีสุดส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ผูคิ้ดคน้
คือ Dartmouth College เน่ืองจากวา่เป็นภาษาท่ีสามารถใชโ้ตต้อบไปมาระหวา่งกนัไดท้นัที จึง
ง่ายส าหรับผูท่ี้ใชท่ี้จะเร่ิมตน้จะเรียน หรือตอ้งการจะเรียนรู้หรือท าการแกไ้ขและแกไ้ขซิน
แทกซ์เออเร่อส์ไดง่้าย 

• ภาษาโคบอล ยอ่มาจากค าวา่ Common Business Oriented Language เหมาะท่ีจะใชก้บั
การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจ และการสร้างแฟ้มขอ้มูลส าหรับงานต่างๆ ใชไ้ดก้บัระบบ
คอมพิวเตอร์ทัว่ๆ ไป  

• ภาษาปาสคาล(Pascal) ตั้งช่ือเป็นเกียรติแก่ Blaise Pascal แต่ผูคิ้ดคน้คือ Nicklaus Wirth 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1969-1971 ออกแบบข้ึนมาโดยใชเ้ป็นการเขียนโปรแกรมภาษาโครงสร้าง
(Structure Programming) เทคนิคเขา้ช่วย เพื่อให้โปรแกรมมีความเป็นมาตรฐานและง่ายแต่การ
แกไ้ขโดยใชค้  าสั่ง IF-THEN-ELSE และ DO-WHILE ปาสคาลเป็นภาษาท่ีใชก้บัเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์  

• ภาษาพีแอลวนั ยอ่มาจาก PL/I : Programming Language/1 เป็นภาษาท่ีรวมเอาขอ้ดีของ
ภาษาฟอร์แทนเขา้มารวมกบัขอ้ดีของภาษาโคบอล  

• ภาษาซี(C Language) ผูคิ้ดคน้ไดแ้ก่ BELL LABS ภาษาซีจะใชใ้นการจดัท าโอเอสและ
โปรแกรมระบบงานส าหรับงานดา้นวิจยัและธุรกิจ  

• ภาษาฟอร์ท(Fourth) พบใน ค.ศ. 1970 ใชก้บังานท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นงานดา้นวศิวกรรม ใน
เร่ิมแรกไดรั้บการเรียกวา่ Fourth ทั้งน้ีเพราะวา่เป็น Fourth-Generation Language และใช ้
IBM1130 ในการประมวลผล ซ่ึงยนิยอมใหใ้ชเ้พียง 5 ตวัอกัษร ส าหรับการตั้งช่ือใดๆ ก็ตามจึง
ตอ้งเปล่ียนมาเป็น forth โดยปริยาย forth เหมาะส าหรับระบบเล็กๆ สามารถจดัท าโดยโอเอส
ไดแ้ละมกัจะใชก้บัคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 76 

• ภาษาโลโก(้Logo) พบเม่ือ ค.ศ. 1970 ใชส้อนเด็กในการฝึกหดัโตต้อบกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โลโกใ้ชใ้นการจดัท ากราฟฟิก วาดภาพได ้ ปกติใชก้นัมากในโรงเรียน ใชก้บั
ไมโครคอมพิวเตอร์  

• ภาษาซิมูเลชัน่ ภาษาซิมมูเลชัน่ท่ีใชใ้นการจดัท าโมเดล จะไดแ้ก่ GPSS ท่ีมีช่ือเต็มวา่ 
General Purpose System Simulator และ SIMULA ซ่ึงมีช่ือยอ่มาจาก Simulation Language  
4. ภาษาระดบัท่ี 4 (4th GL : Fourth General Language) 
เป็นการพฒันาระบบโปรแกรมหรืออุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ท่ีผูพ้ฒันา(Developer) ใช้

เคร่ืองมือสร้างโปรแกรม(Tools) โดยการออกแบบ(Design) ตามความตอ้งการแลว้สร้าง
(Generate)ออกมาเป็นระบบโปรแกรมใชง้านไดเ้ลย ท าใหส้ามารถพฒันาโปรแกรมไดมี้การท างาน
ซบัซอ้นได ้สะดวกรวดเร็ว แกไ้ขตรวจสอบไดง้าน 

5. ภาษาธรรมชาติ(Natural Language) 
เป็นภาษาระดบัท่ี 5 ท่ีมนุษยไ์ดพ้ฒันาฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี

ความสามารถเขา้ใจภาษามนุษย ์  เป็นการท าใหค้อมพิวเตอร์มีความเฉลียวฉลาดท่ีเป็นปัญญาประดิษฐ์
(AI : Artificial Intelligence) เช่น แปลภาษาต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด ้เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 
6.2 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 โดยปกติการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น  ตอ้งมีการวางแผนการท างานก่อนเสมอ เช่น การ
สร้างอาคารใหม่  ตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล รวบรวมคน สร้างทีมวศิกรออกแบบอาคาร เตรียม
งบประมาณ  และวางแผนก่อนจึงจะด าเนินการได ้  การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกนัตอ้ง
มีขั้นตอนต่างๆ  เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ พร้อมทั้งประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 
 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบงานต่างๆ  มีขั้นตอนท่ีเหมือนกนั เรียกวา่ วงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC)  นกัวเิคราะห์ระบบตอ้งท าความเขา้ใจใหดี้วา่
ในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งท าอะไร และท าอยา่งไร ขั้นตอนการพฒันาระบบมีอยูด่ว้ยกนั 7 ขั้น ดว้ยกนั คือ  

1. เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition)  
2. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  
3. วเิคราะห์ (Analysis)  
4. ออกแบบ (Design)  
5. สร้างหรือพฒันาระบบ (Construction)  
6. การปรับเปล่ียน (Conversion)  
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7. บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 

6.2.1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชต้อ้งเขา้ใจและทราบปัญหาของระบบงานเดิม  จึงตอ้งการระบบสารสนเทศ

ใหม่เพื่อแกไ้ขระบบงานเดิม  รวมไปถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน, ใหก้ารท างานรวดเร็วมาก
ข้ึน  ตวัอยา่งเช่น บริษทั คอมพิวเตอร์ทูเดย ์ จ  ากดั เป็นบริษทัขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายชนิด  ตอ้ง
ติดต่อซ้ือสินคา้จากผูข้ายหลายบริษทั  ระบบงานเดิมของบริษทัมีระบบสารสนเทศท่ีเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
หน้ีสินท่ีบริษทัคา้งช าระกบัผูข้ายอยู ่  ซ่ึงระบบเก็บขอ้มูลผูข้ายไดเ้พียง 1,000 รายเท่านั้น แต่ปัจจุบนั
ขอ้มูลผูข้ายถูกเก็บในระบบถึง 900 ราย และอนาคตอนัใกลน้ี้จะเกิน 1,000 ราย ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงตอ้ง
เรียกนกัวเิคราะห์ระบบเขา้มาศึกษา  และแกไ้ขระบบงาน  แต่การจะแกไ้ขระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่ใช่
เร่ืองง่าย หรือแมแ้ต่การสร้างระบบใหม่  ดงันั้นควรมีการศึกษาเสียก่อนวา่ความตอ้งการสร้างระบบงาน
ใหม่มีเพียงพอท่ีจะเป็นไปไดห้รือไม่ ไดแ้ก่ "การศึกษาความเป็นไปได"้ (Feasibility Study)  
6.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  

ในขั้นตอนน้ีตอ้งก าหนดใหไ้ดว้า่ปัญหาคืออะไร  แลว้จึงตดัสินใจวา่การสร้างระบบสารสนเทศ
ใหม่  หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่  โดยเสียค่าใชจ่้ายและเวลานอ้ยท่ีสุด 
แต่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

ดงันั้นนกัวิเคราะห์ระบบตอ้งก าหนดใหไ้ดว้า่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมีความเป็นไปไดท้าง
เทคนิคและบุคลากรหรือไม่  โดยปัญหาทางเทคนิคเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   
รวมกระทัง่ซอฟตแ์วร์ดว้ย  ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยูใ่นบริษทัเพียงพอหรือไม่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์อาจมีเน้ือท่ีของฮาร์ดดิสกไ์ม่เพียงพอ  รวมทั้งซอฟตแ์วร์ตอ้งหาซ้ือใหม่  หรือพฒันาข้ึน
ใหม่ เป็นตน้ ความเป็นไปไดท้างดา้นบุคลากร คือ บริษทัมีบุคลากรเหมาะสมท่ีจะพฒันาและติดตั้ง
ระบบหรือไม่  ถา้ไม่มีจะจดัหาไดห้รือไม่ จากท่ีใด เป็นตน้  นอกจากนั้นควรใหค้วามสนใจวา่ผูใ้ชร้ะบบ
มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งความเห็นของผูบ้ริหารดว้ย  

สุดทา้ยนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งวเิคราะห์ไดว้า่ ความเป็นไปไดเ้ร่ืองค่าใชจ่้าย  รวมทั้งระยะเวลาท่ี 
ใชใ้นการพฒันาระบบ  และท่ีส าคญัคือ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง
ระบบเพื่อรองรับผูข้ายใหไ้ดม้ากกวา่ 1,000 บริษทันั้น ควรใชเ้วลาไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่เร่ิมตน้จนใชง้านได ้
ค่าใชจ่้ายเร่ิมตั้งแต่พฒันาจนถึงใชง้านไดจ้ริงไดแ้ก่ เงินเดือน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้  
ส าหรับผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอาจมองเห็นไดไ้ม่ง่ายนกั  แต่นกัวิเคราะห์ระบบควรมองและตีความ
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ออกมาในรูปเงินใหไ้ด ้ เช่น เม่ือน าระบบใหม่เขา้มาใชอ้าจจะท าใหค้่าใชจ่้ายทางดา้นบุคลากรลดลง  
สามารถท าธุรกรรมไดร้วดเร็วข้ึน ท าใหไ้ดก้  าไรเพิ่มมากข้ึน เช่น ท าใหย้อดขายเพิ่มมากข้ึน  
ทั้งน้ีการคาดคะเนดงักล่าวเป็นไปอยา่งหยาบๆ  ซ่ึงไม่สามารถหาตวัเลขท่ีแน่นอนตายตวัไดเ้น่ืองจาก
ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดคะเนทั้งนั้น  เหตุการณ์ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง  
6.2.3 การวเิคราะห์ (Analysis)  

การวเิคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานของธุรกิจนั้นๆ  ในกรณีท่ีระบบงาน
เดิมเป็นระบบสารสนเทศอยูแ่ลว้จะตอ้งศึกษาวา่ท างานอยา่งไร  เพราะเป็นการยากท่ีจะออกแบบระบบ
ใหม่โดยท่ีไม่ทราบวา่ระบบเดิมท างานอยา่งไร หรือธุรกิจด าเนินการอยา่งไร  หลงัจากนั้นจึงก าหนด
ความตอ้งการของระบบใหม่  ซ่ึงนกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งใชเ้ทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact-Gathering 
Techniques) ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู ่ ตรวจสอบวธีิการท างานในปัจจุบนั สัมภาษณ์ผูใ้ชแ้ละผูจ้ดัการ
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ เอกสารท่ีมีอยูไ่ดแ้ก่ คู่มือการใชง้าน แผนผงัใชง้านขององคก์ร รายงานต่างๆ
ท่ีหมุนเวยีนในระบบ  การศึกษาวธีิการท างานของระบบเดิมท าใหน้กัวิเคราะห์ระบบรู้วา่ระบบจริงๆ
ท างานอยา่งไร  ท าใหบ้างคร้ังคน้พบขอ้ผดิพลาดได ้ ตวัอยา่งเช่น เม่ือบริษทั คอมพิวเตอร์ทูเดย ์ จ  ากดั
ไดรั้บใบเรียกเก็บเงินจากผูข้ายจะมีขั้นตอนอยา่งไรในการจ่ายเงิน  เจา้หนา้ท่ีธุรการป้อนใบเรียกเก็บเงิน
อยา่งไร  เฝ้าสังเกตการท างานของผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อให้เขา้ใจและเห็นจริงๆ วา่ขั้นตอนการท างานเป็น
อยา่งไร  เน่ืองจากการท างานจริงบางคร้ังไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสาร  ท าใหน้กัวเิคราะห์
ระบบคน้พบจุดส าคญัของระบบวา่อยูท่ี่ใด  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลมาแลว้  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าเขียนเป็นรายงานการท างานของระบบ
ซ่ึงควรแสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนการอธิบายเป็นตวัหนงัสือ  การแสดงแผนภาพจะท าใหเ้ขา้ใจ
ไดดี้และง่ายข้ึน  อีกทั้งช่วยลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

เคร่ืองมือท่ีใชแ้ทนการอธิบายระบบงานมีหลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่  พจนานุกรมขอ้มูล (Data 
Dictionary), แผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram), ขอ้มูลเฉพาะการประมวลผล (Process 
Specification ), รูปแบบขอ้มูล (Data Model), รูปแบบระบบ (System Model) เป็นตน้  เคร่ืองมือ
ดงักล่าวน้ีถูกน ามาใชเ้ป็นแผนภาพอธิบายการท างานของระบบ  ซ่ึงเหมาะสมกบัภาษาท่ีมีหลกัการ
พฒันาแบบ Structural language  ในขณะท่ีปัจจุบนัมีภาษาใหม่ท่ีใชพ้ฒันาโปรแกรมเรียกวา่ ภาษาการ
โปรแกรมเชิงวตัถุ(Object Oriented Programming)  ดงันั้นเคร่ืองมือดงักล่าวอาจถูกน ามาใช ้ แต่ไม่ค่อย
เหมาะสมมากนกัจึงถูกลดความนิยมลง  ในขณะเดียวกนัมีเคร่ืองมือใหม่ท่ีใชอ้ธิบายการท างานของ
ระบบ  ท่ีสอดคลอ้งกบัภาษาการโปรแกรมเชิงวตัถุและไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ไดแ้ก่ Unified 
Modeling Language(UML) 
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ส าหรับอีกเคร่ืองมือหน่ึงเรียกวา่ ผงังาน(Flowchart) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชอ้ธิบายการ
ท างานของโปรแกรมไดท้ั้ง โปรแกรมท่ีถูกพฒันาดว้ยภาษาประเภท Structural language  และภาษาการ
โปรแกรมเชิงวตัถุ 
6.2.4 การออกแบบ (Design)  

นกัวเิคราะห์ระบบน าผลการตดัสินใจของฝ่ายบริหารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์มาท าการ
เลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์  ขณะเดียวกนันกัวเิคราะห์ระบบน าแผนภาพต่างๆ 
ท่ีเขียนข้ึนในขั้นตอนการวิเคราะห์มาจดัโครงสร้างของโปรแกรม  การเช่ือมระหวา่งโปรแกรมควรจะ
ท าอยา่งไร  ขั้นตอนการวิเคราะห์ นกัวเิคราะห์ระบบตอ้งหาวา่ "จะตอ้งท าอะไร (What)"  แต่ในขั้นตอน
การออกแบบตอ้งรู้วา่ " จะตอ้งท าอยา่งไร(How)"  
นกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งออกแบบฟอร์มส าหรับน าขอ้มูลเขา้ (Input Format), ออกแบบรายงาน (Report 
Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลกัการการออกแบบฟอร์มน าขอ้มูลเขา้คือ ง่าย
ต่อการใชง้าน และป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน  นอกจากนั้นระบบตอ้งออกแบบวธีิการใชง้าน 
เช่น ก าหนดวา่การป้อนขอ้มูลจะตอ้งท าอยา่งไร  จ  านวนบุคลากรท่ีตอ้งการในหนา้ท่ีต่างๆ  แต่ถา้
นกัวเิคราะห์ระบบตดัสินใจวา่การซ้ือซอฟตแ์วร์ดีกวา่การเขียนโปรแกรม  ขั้นตอนการออกแบบจะไม่
จ  าเป็นเลย  เพราะสามารถน าซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปมาใชง้านไดท้นัที  เม่ือออกแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้
โปรแกรมเมอร์สามารถใชเ้ป็นแบบในการเขียนโปรแกรมไดท้นัที    
6.2.5 การพฒันาระบบ (Construction)  

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของโปรแกรมเมอร์เพื่อเขียนโปรแกรมตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารท่ีได้
ออกแบบและทดสอบโปรแกรมวา่  ท างานถูกตอ้งหรือไม่  ตอ้งมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริง  ถา้ทุกอยา่ง
เรียบร้อยจะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อมน าไปใชง้านจริง  หลงัจากนั้นตอ้งเตรียมคู่มือการใชแ้ละฝึกอบรมผูท่ี้
จะใชง้านระบบจริง  เพื่อใหเ้ขา้ใจและท างานไดโ้ดยไม่มีปัญหา  ซ่ึงอาจจะอบรมตวัต่อตวัหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได ้
6.2.6 การปรับเปลีย่น (Construction)  

การน าระบบงานใหม่มาใชแ้ทนระบบงานเก่าควรท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไปทีละนอ้ย  วธีิท่ีดีท่ีสุด
คือ ใชร้ะบบใหม่ควบคู่ไปกบัระบบเก่าไปสักระยะหน่ึง  โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนัเก็บลงทั้งระบบงาน
เก่าและระบบงานใหมแ่ลว้ท าการเปรียบเทียบผลลพัธ์วา่ตรงกนัหรือไม่  ถา้เรียบร้อยจึงน าระบบเก่าออก
ได ้แลว้ใชร้ะบบใหม่ต่อไป  
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6.2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance)  
การบ ารุงรักษาไดแ้ก่ การแกไ้ขโปรแกรมหลงัจากการใชง้านแลว้  สาเหตุท่ีตอ้งแกไ้ขระบบ

ส่วนใหญ่มี 2 ขอ้ คือ สาเหตุแรกมีปัญหาในโปรแกรม(Bug)  จากสถิติของระบบท่ีพฒันาแลว้ทั้งหมด
ประมาณ 40% ของค่าใชจ่้ายใชส้ าหรับการแกไ้ขโปรแกรม เน่ืองจากมี "Bug" ดงันั้นนกัวเิคราะห์ระบบ
ควรใหค้วามส าคญักบัการบ ารุงรักษา  สาเหตุท่ีสอง การด าเนินงานในองคก์รหรือธุรกิจเปล่ียนไป  เม่ือ
ธุรกิจขยายตวัมากข้ึน  ความตอ้งการของระบบจะเพิ่มมากข้ึน เช่น ตอ้งการรายงานเพิ่มข้ึน ดงันั้นระบบ
ท่ีดีควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมส่ิงท่ีตอ้งการได ้

การบ ารุงรักษาระบบ ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของนกัวเิคราะห์ระบบ  เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการแกไ้ข
ส่วนใดนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ  น าเสนอให้
ผูบ้ริหารตดัสินใจวา่ควรจะแกไ้ขหรือไม่  

 
6.3 อลักอริทมึ (Algorithms) 
 ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญหาส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่การเขียนโปรแกรม หรือภาษาท่ี
ใชใ้นการเขียนโปรแกรม แต่อยูท่ี่การหาวธีิการในการแกไ้ขปัญหา และแสดงล าดบัของการปฏิบติัเพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าวนั้นออกมา ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถน าไปเขียนเป็นโปรแกรมท างานกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่อไป ขั้นตอนของวธีิการแกปั้ญหานั้นจะตอ้งมีความละเอียดชดัเจน และตีความไดเ้พียง
อยา่งเดียว เราเรียกล าดบัการท างานซ่ึงถา้ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะท าใหง้านนั้นส าเร็จน้ีวา่ 
อลักอริทึม (Algorithm) 
ตัวอย่าง การค านวณหาหรม.ของเลขจ านวนเตม็บวก X, Y สามารถแสดงดว้ยอลักอริทึมไดด้งัน้ี 

1. ถา้ Y มีค่ามากกวา่ X ใหส้ลบัค่าระหวา่ง X กบั Y 
2. น า Y ไปหาร X 

ให ้R คือ เศษของการหาร 
3. ถา้ R มีค่ามากกวา่ศูนย ์ใหแ้ทน X  ดว้ย Y และแทน Y ดว้ย R แลว้ยอ้นกลบัไปท่ี 2 
4. ในกรณีท่ี R = 0 จะไดว้า่ Y คือเลข หรม. ท่ีตอ้งการ 
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จากความหมายของอลักอริทึมท่ีกล่าวไปนั้น จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการแกปั้ญหาจะตอ้งมีความ
ละเอียดชดัเจน ไม่มีความก ากวม (Unambiguous) ใหตี้ความหมายเป็นอยา่งอ่ืนได ้ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมาก แต่การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาในอลักอริทึมโดยอาศยัภาษาท่ีผูเ้ขียนคุน้เคยอาจ
น าไปสู่การเขียนท่ีท าใหผู้อ่ื้นท่ีไดอ่้าน ตีความหมายผดิพลาดได ้ ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการแสดงอลักอริทึมข้ึนมาเพื่อช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการแสดงอลักอริทึมดงักล่าว เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการแสดงอลักอริทึมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. รหสัเทียม (Pseudo code) 
2. ผงังาน (Flowchart) 

 
6.3.1 รหัสเทยีม(Pseudo code) 
 รหสัเทียมเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบและแสดงอลักอริทึม ประกอบดว้ยค าสั่งท่ีไม่ใช่
ค าสั่งในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ แต่เป็นค าสั่งท่ีเลียนแบบค าสั่งจริงอยา่งยอ่โดยเนน้ใหมี้
คุณสมบติัดงัน้ี 

1. ง่ายในการเขียน  
2. ง่ายส าหรับผูท่ี้จะอ่าน  
3. ไม่มีกฎเกณฑท์างไวยากรณ์  
4. มีโครงสร้างของประโยคค าสั่งท่ีดี  
5. ง่ายท่ีจะแปลงเขา้สู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไหนก็ได ้เช่น C, C++ หรือ Java 

ค าสั่งในรหสัเทียมท่ียอมรับและใชก้นัมา มีดงัน้ี 
 START 
 Stop 
 END OF THE ALGORITHM 
 If condition Then operations Else operations 
 If condition Then operations 
 Read values 
 Write values 
 Set the value of x to expression หรือ x  expression  
 Add x to y หรือ y  y + x 
 Subtract x from y หรือ  y  y - x 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 82 

 Multiply x by y หรือ y  y * x 
 Divide x into y หรือ y  y / x 
 Increment  x หรือ x  x + 1 
 Decrement  x หรือ x  x - 1 
 While condition do 

  : 
  : 

End of the loop 
 Repeat the following count times 

  : 
  : 

End of the loop 
ตัวอย่าง การค านวณหาหรม.ของเลขจ านวนเตม็บวก X, Y สามารถแสดงอลักอริทึมดว้ยรหสัเทียม 
              ดงัน้ี 
 START 
  Read X, Y 
  If   X < Y Then 
        X  Y 
  EndIf 
 
  R  X mod Y 

While R > 0 do 
                       X  Y 
   Y  R 

R  X mod Y 
  End of the loop 
   Write “GCD = “, Y 
  Stop 
 END OF ALGORITHM 
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6.3.2 ผงังาน(Flow chart) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้สดงขั้นตอนการท างานออกมาเป็นแผนภาพ เช่น ใชผ้งังานในการอธิบาย

แผนการท างาน, ใชผ้งังานอธิบายขั้นตอนท างานทางธุรกิจ เป็นตน้  ในทางคอมพิวเตอร์ไดมี้การน าผงั
งานมาใชเ้ช่นเดียวกนั  ทั้งอธิบายขั้นตอนของระบบงานทางธุรกิจและขั้นตอนท างานของค าสั่งทาง
คอมพิวเตอร์  เน่ืองจากการน าเสนอขั้นตอนการท างานท่ีซบัซอ้นในรูปของแผนภาพ  ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย
และรวดเร็ว  สะดวกส าหรับการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม  สามารถแบ่งผงังานไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 

 ผงังานระบบ (System Flowchart)  หมายถึง  ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนต่างๆ ในการท างาน
ของระบบใดระบบหน่ึงวา่ตอ้งท าล าดบัอะไรก่อนหลงั  ซ่ึงนิยมใชก้นัในการอธิบาย
ขั้นตอนการท างานทัว่ไป  

 ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart)  หมายถึง  การวเิคราะห์รายละเอียดต่างๆ  ในแต่ละ
ขั้นตอนของการโปรแกรม 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเขียนผงังาน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

         

จานแม่เหล็ก (Magnetic disk) แสดงถึงการ อินพุท / เอาทพ์ุทดว้ย
จานแม่เหล็ก 

 
การติดต่อทางสาย (Communication link) แสดงถึงการส่งข่าวสารไป
ตามสายส่ือสาร 

 
แสดงเส้นทางการไหล (Flow line) แสดงการเช่ือมต่อระหวา่ง
สัญลกัษณ์ 2 สัญลกัษณ์ 

 
การท างานแบบขนาน (Parallel Mode) แสดงการเร่ิมหรือส้ินสุดของ
การท างานตั้งแต่สองชนิดท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั 

 
หมายเหตุ (Comment) แสดงถึงค า อธิบายหมายเหตุต่าง ๆ เพื่อให้
เขา้ใจยิง่ข้ึน 

 

คอนเนคเตอร์ (Connector) แสดงการเช่ือมต่อของโฟลวช์าร์ต 
ออกไปยงัจุดอ่ืนๆ 

 

จุดปลาย (Terminal) แสดงการเร่ิมหรือส้ินสุดของการท างานของ
โปรแกรม 

 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 84 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
การประมวลผล (Process) ใชก้บัการประมวลผลทุกชนิด 
 

 

การตดัสินใจ (Decision) แสดงถึงการตดัสินเง่ือนไขวา่เป็นจริงหรือ
เทจ็ 

 

การเตรียม (Preparation) ใชใ้นการก าหนดค่าเร่ิมตน้ของการท างาน 
 

 
การประมวลผลท่ีก าหนดไวก่้อน (Predefine Process) แทนการ
ท างานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ณ จุดใดจุดหน่ึงในโปรแกรม เช่นโปรแกรม
ยอ่ย 

 

การควบคุมดว้ยมือ (Manual Operation) เป็นการแสดงถึงการ
ควบคุมการท างานดว้ยมนุษยเ์ขา้ช่วยบางคร้ัง 

   
การใชห้น่วยความจ าแบบออฟไลน์ (Off line storage) แสดงการเก็บ
ข่าวสารในอุปกรณ์ความจ าแบบออฟไลน์ใด ๆ 

 

การป้อนขอ้มูลดว้ยมือ (Manual Input) เป็นการควบคุมการป้อน
ขอ้มูลโดยผูใ้ช ้

 

เอกสาร (Document) แสดงถึงการอินพุท / เอาทพ์ุท ขอ้มูลประเภท
เอกสาร 

 

เทปกระดาษ (Punched Tape) แสดงถึงการอินพุท / เอาทพ์ุท ขอ้มูล
ดว้ยเทปกระดาษ 

 
อินพุท / เอาทพ์ุท (Input / Output) แสดงถึงการป้อนข่าวสารท่ี
ประมวลผลไดห้รือ แสดงผลท่ีเกิดจากการประมวลผล 

 
เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) แสดงถึงการอินพุท / เอาทพ์ุท ขอ้มูล
ดว้ยเทปแม่เหล็ก 

 
การรวม (Merge) แสดงถึงการน าเอาเซตของการบนัทึกรวมกนัเป็น
ชุดเดียว 

 
การแยก (Extract) แสดงการแยกเซตของการบนัทึกออกเป็นชุดท่ี
ตอ้งการ 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

การเก็บแบบออนไลน์ (Online storage) การใชอุ้ปกรณ์ความจ าแบบ
ออนไลน์ในการอินพุท / เอาทพ์ุท เช่น เทปแม่เหล็ก หรือ จาน
แม่เหล็ก 

 

การแสดงผล (Display) การแสดงข่าวสารขณะประมวลผลผา่นทาง
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ 

 
เช่ือมต่อหนา้กระดาษ (Page Connector) แสดงการต่อของผงังานท่ี
อยูค่นละหนา้ 

หลกัการเขียนผงังาน 
1. ทิศทางในการเขียนผงังานควรเร่ิมจากบนลงล่าง (Top to Bottom)  หรือจากซา้ยไปขวา 

(Left to Right) 
2. ใชห้วัลูกศรก ากบัทิศทางของผงังาน เพื่อให้เห็นทิศทางการท างานท่ีชดัเจน 
3. เลือกใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม 
4. มีการเขียนค าอธิบายการท างานในแต่ละขั้นตอน โดยใชข้อ้ความท่ีสั้น กะทดัรัด และ

ชดัเจน 
5. มีจุดต่อ (Connector) ในแต่ละขั้นตอนท่ีชดัเจน 
6. มีจุดเร่ิมตน้ (Start/Begin) และจุดส้ินสุด (Stop/End) เพียงอยา่งละ 1 คร้ัง 

ตัวอย่าง  การเขียนผงังานแสดงการค านวนหาพื้นท่ีวงกลม  
 

 

 Input R  

Area = 3.14159*R*R 

Print Area 

Stop 

Start 
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การออกแบบโครงสร้าง (Structured Design) 
 คือ เทคนิคท่ีใชใ้นการออกแบบอลักอริทึม  ซ่ึงโครงสร้างของอลักอริทึมมีอยู ่ 3 โครงสร้าง  
ไดแ้ก่   
 1. โครงสร้างควบคุมการท างานแบบเรียงล าดบั (Sequence Control Structure)  

2. โครงสร้างควบคุมการท างานแบบเลือกกระท า (Selection Control Structure)  
3. โครงสร้างควบคุมการท างานแบบวนซ ้ า (Repetition Control Structure) 

โครงสร้างควบคุมการท างานแบบเรียงล าดับ (Sequence Control Structure) 
 เป็นโครงสร้างท่ีมีการท างานทุกค าสั่งอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ประกอบไปดว้ยค าสั่งทัว่ๆ ไป  
ไม่มีการตดัสินใจ  ไม่มีการวนซ ้ า (Looping) ไม่มีการขา้มขั้นตอนหรือยอ้ยกลบัไปท าขั้นตอนเดิม 

 
โครงสร้างควบคุมการท างานแบบเลอืกกระท า (Selection Control Structure) 

เป็นโครงสร้างท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกการกระท าต่อไปโดยท าการตรวจสอบเง่ือนไขก่อน  มี
โครงสร้างอยู ่2 ลกัษณะ คือ  

 If-Then-Else   
 Case 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค าสั่งท่ี 1 

ค าสั่งท่ี 2 

ค าสั่งท่ี 3 

แสดงโครงสร้างควบคุมการท างานแบบเรียงล าดบั 
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เงื่อนไขเป็นแบบ If-Then-Else  
 โปรแกรมจะยอมรับเพียงจริงหรือเทจ็เท่านั้น  โดยการตรวจสอบเง่ือนไขจะอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียม
ขา้วหลามตดั  ถา้ผลลพัธ์จากการตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมเป็นจริงจะกระท าค าสั่งท่ี 1  แต่หาก
ผลลพัธ์การตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมเป็นเทจ็จะกระท าค าสั่งท่ี 2 ซ่ึงแตกต่างออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขเป็นแบบ Case 
 เม่ือมีการตรวจสอบเง่ือนไขจะยอมใหเ้ลือกกระท าค าสั่งเพียง                  หน่ึงทางเลือก...เท่านั้น 

 
 
โครงสร้างควบคุมการท างานแบบวนซ ้า (Repetition Control Structure) 

เป็นโครงสร้างท่ีมีการท างานเพียงค าสั่งเดียวหรือหลายค าสั่งวนซ ้ าไปมา  การท างานแบบวนซ ้ า
มี 2 ลกัษณะคือ 

 Do... While  
 Do.... Until 

 

 
ประโยคเงือ่นไข 

ค าส่ังที ่1 ค าส่ังที ่2 ค าส่ังที ่3 ค าส่ังที ่4 

รูปแสดงโครงสร้างเงือ่นไขแบบ Case 

เงือ่นไขที ่1 เงือ่นไขที ่2 เงือ่นไขที ่3 เงือ่นไขที ่4 

ประโยคเงือ่นไข 

ค ำสัง่ที ่1 
 

ค ำสัง่ที ่2 
 

เทจ็ จริง 
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ชุดค าส่ังแบบ Do While 
 จะวนซ ้ าการท างานเม่ือผลการตรวจสอบเง่ือนไขเป็น...จริง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดค าส่ังแบบ Do Until 
 ตรวจสอบเง่ือนไขหลงัจากโปรแกรมท างานแลว้  และจะวนซ ้ าการงานก็ต่อเม่ือผลการ
ตรวจสอบเง่ือนไขเป็น..เท็จ 

 
 

ค าส่ังการท างาน 

  

ประโยคเงื่อนไข 
 

จริง 

เทจ็ 

รูปแสดงชุดค าส่ังแบบ Do Until 

ประโยคเงื่อนไข 

ค าส่ังการท างาน 
 

จริง 

เทจ็ 

รูปแสดงชุดค าส่ังแบบ Do While 
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บทที ่7 ระบบสารสนเทศ (Information System) และวธีิการพฒันา 
 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   4  ชัว่โมง 
 
แผนการเรียนการสอน 

1. Transaction Processing System 
2. Knowledge Work System and Office Automation System 
3. Management Information System 
4. Decision Support System 
5. Expert System 
6. Group Decision Support Systems 
7. Executive Support System 
8. การวเิคราะห์ระบบงานและการแกปั้ญหา 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาบอกความหมายของสารสนเทศและระบบสารสนเทศได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและยกตวัอยา่งของระบบสารสนเทศในระดบัต่างๆได ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาบอกความแตกต่างของระบบสารสนเทศในระดบัต่างๆได ้
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ระบบสารสนเทศท่ีใช้
ในระดบัความรู้ 

ระบบสารสน- 

เทศท่ีใชใ้น
ระดบัผู ้
ปฏิบติั 

 

บทที ่7 ระบบสารสนเทศ (Information System) และวธีิการพฒันา 
 
 สารสนเทศ(Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลดิบ  มาท าการประมวลผลอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

 ระบบสารสนเทศ(Information System) หมายถึง ระบบงานท่ีน าขอ้มูลดิบมาประมวลผลให้
เป็นขอ้มูลท่ีพร้อมใชไ้ดท้นัที  ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองใชส้ านกังาน, อุปกรณ์
โทรคมนาคม, ซอฟตแ์วร์ทั้งแบบส าเร็จรูปและ พฒันาข้ึนมาใชเ้ฉพาะ เป็นตน้ 

2. กระบวนการในการน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่าวมาใชใ้นการรวบรวม, จดัเก็บ, 
ประมวลผล, แสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่างๆ  และแจกจ่ายขอ้มูลเพื่อน าไปใช ้

 
รูปที ่7.1 แสดงระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในระดับต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นระดบั
วางแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว       ESS 

     GDSS 

ES 

DSS 

MIS 

       KWS 

      OAS 

TPS 

ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้น
ระดบัวางแผนการบริหาร 
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ระบบสารสนเทศในปัจจุบนัแบ่งเป็นระดบัต่างๆ เป็น 4 ระดบัต่อไปน้ี 

1. ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นระดบัผูป้ฏิบติั(Operational Level)  
2. ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นระดบัความรู้(Knowledge Level) 
3. ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นระดบัวางแผนการบริหาร(Management Level) 
4. ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นระดบัวางแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว(Strategic Level) 

 

7.1 ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในระดับผู้ปฏิบัติ(Operational Level)  ระบบสารสนเทศในระดบัน้ีถูกใชโ้ดย
พนกังานระดบัปฏิบติัการ เช่น พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีป้อนขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้เขา้สู่
คอมพิวเตอร์  ไดแ้ก่  

- ระบบการด าเนินงาน (Transaction Processing Systems : TPS)  
เป็นระบบท่ีตอ้งการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการจดัการขอ้มูลขั้นพื้นฐาน  โดย

ตวัระบบถูกใชเ้ป็นประจ าหรือใชบ้่อยๆ (routine business) เช่น  ระบบการขายสินคา้ ณ จุด
ขาย (Point Of Sale system : POS),  ระบบสินคา้คงคลงั(Inventory system) หรือระบบการ
ฝากเงิน, ถอนเงินของธนาคาร  จะเห็นวา่ลกัษณะของงานเหล่าน้ีตอ้งปฏิบติัทุกวนัส าหรับ
องคก์รต่างๆ  การใชง้านมกัถูกใชเ้ฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์รเท่านั้น  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส่วนท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้  ซ่ึงแต่ละส่วนมีการประมวลผลท่ีแยกจากกนั  ท าใหเ้กิด
ขอ้มูลใหมเ่ขา้สู่ระบบและเป็นจ านวนมาก  นอกจากนั้นระบบการด าเนินงานยงัช่วยลด
ขั้นตอนและ/หรือเวลาในการท างานแบบใชแ้รงงานคน (manual) อีกดว้ย   

ผูบ้ริหารสามารถดูขอ้มูลท่ีเกิดจากระบบการด าเนินงานไดต้ลอดเวลา  เน่ืองจาก
เป็นการประมวลผลการท างานแบบวนัต่อวนั (day-to-day operations) 

 

7.2 ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในระดับความรู้ (Knowledge Level)  ระบบสารสนเทศในระดบัน้ีถูกใชโ้ดย
พนกังานท่ีมีความรู้มากกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 

- ระบบช่วยงานส านกังาน  (Office Automation Systems : OAS)  
เป็นระบบท่ีสนบัสนุนผูใ้ชข้อ้มูล(Data workers)  โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้  ก่อนส่งขอ้มูลให้ผูใ้ชร้ะดบัสูง  ใชโ้ปรแกรมประเภท Word, Spreadsheets, 
Electronic Scheduling 

- ระบบช่วยงานเฉพาะทาง (Knowledge Work Systems : KWS)  สนบัสนุนการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีระดบัหวักะทิ  หรืองานเฉพาะดา้น  เช่น  นกัวทิยาศาสตร์  วศิวกร  หรือหมอ  
เพื่อพฒันางานวจิยัหรืองานเฉพาะดา้นอนัท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  เช่น การสร้างรถ
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ตน้แบบของวศิวกร  ซ่ึงตอ้งมีการเก็บขอ้มูลต่างๆมาเพื่อช่วยในการหารถตน้แบบท่ี
เหมาะสม  หรือนกัวทิยาศาสตร์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณ  เพื่อหาปฏิกิริยาทางเคมี
ตวัใหม่ เป็นตน้ 

 

7.3 ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในระดับวางแผนการบริหาร (Management Level)  ระบบสารสนเทศใน
ระดบัน้ีถูกใชโ้ดยผูบ้ริหารระดบักลาง  ซ่ึงผูบ้ริหารระดบักลางมีหนา้ท่ีในการวางแผนงานท่ีรับผดิชอบ
ใหต้รงตามนโยบายท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  อาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บจากระบบการ
ด าเนินงาน มาใชใ้นการวิเคราะห์และการท ารายงาน  ระบบสารสนเทศในระดบัน้ี ไดแ้ก่ 

- ระบบเพื่อการบริหารงาน (Management Information Systems : MIS)  
การน าระบบระบบเพื่อการบริหารงานมาใชเ้พื่อเพิ่มการท างานท่ีโตต้อบกนัมาก

ข้ึนระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์  เป็นระบบการท างานท่ีมีขอบเขตกวา้งกวา่ระบบการ
ด าเนินงาน  ใหข้อ้มูลท่ีช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ และน าไปใชใ้นการ
บริหารไดอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้มูลอยูใ่นรูปของรายงานท่ีพร้อมส าหรับช่วยในการตดัสินใจ  
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมจากระบบการด าเนินงานแต่ละส่วนในฐานขอ้มูลทั้งหมดของ
องคก์ร อยา่งไรก็ดี ขอบเขตของรายงานจะข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการใชง้าน  อาจเป็น
รายงานท่ีออกทุกคาบเวลา ทุกวนั ทุกอาทิตย ์ทุกเดือนหรือทุกปี  รายงานตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริหาร  รายงานตามสภาวการณ์ท่ีผดิปกติ  เช่น ธนาคารจะอนุมติัการขอกูย้มืเงินของ
ลูกคา้  ตอ้งดูรายงานการหมุนเงินของลูกคา้ยอ้นหลงั 3 เดือน  วา่กระแสเงินเขา้และออก
ของลูกคา้เป็นอยา่งไร  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากระบบการด าเนินงาน 

- ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems : DSS)  
เป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลในระดบัท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลใน

ระบบฐานขอ้มูลมาช่วยในการวเิคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจท่ีซบัซอ้นมากข้ึนเกินกวา่
ท่ีมนุษยจ์ะประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ระบบสนบัสนุนความตอ้งการเฉพาะของผูบ้ริหาร
แต่ละคน  โดยเนน้ในการให้ขอ้มูลเพื่อช่วยการตดัสินใจทั้งท่ีมีโครงสร้างท่ีแน่นอนและไม่
มีโครงสร้างท่ีแน่นอน  ดงันั้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจตอ้งโตต้อบไดก้บัผูใ้ช ้ ให้ผูใ้ช้
ใชง้านไดง่้าย  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบน้ีจะช่วยผูใ้ชใ้นการเลือกทางเลือก  หรือจดัอนัดบั
ใหแ้ก่ทางเลือกต่างๆตามวธีิท่ีผูใ้ชก้  าหนด  เช่น  การน าระบบน้ีมาใชใ้นการตดัสินใจใน
การน าเคร่ือง ATM (Automatic Teller Machine) มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งรู้วา่การน า
เคร่ือง ATM มาใชมี้ค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง  ต าแหน่งท่ีจะวางตู ้  การแข่งขนัเป็นอยา่งไร  มี
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ขอ้จ ากดัอะไรบา้งในการฝากถอนเงิน  ควรมีการหกัค่าใชจ่้ายเท่าไหร่ในการใหบ้ริการ  
ระบบน้ีตอ้งมีความยดืหยุน่  มีรายงานท่ีเป็นงานเฉพาะอยา่ง  และอาศยัขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

- ระบบผูช้ านาญการ (Expert Systems : ES)   
เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ (Knowledge) เป็นระบบท่ีจ าลอง

ความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนั้นๆมาไวใ้นตวัระบบ  เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถ
แกปั้ญหาต่างๆจากประสบการณ์ของผูช้  านาญนั้นเสมือนผูช้  านาญนั้น  โดยหลกัการ
แกปั้ญหาอยูบ่นพื้นฐานของตรรกศาสตร์ เช่น กระดานหมากรุกท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเล่น
กบัคนได ้  เรียกระบบผูช้  านาญการอีกอยา่งวา่ ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based 
System) 

ความแตกต่างระหวา่งระบบผูช้  านาญการ และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ความแตกต่างระหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบผูช้ านาญการอยูท่ี่ค  าตอบท่ีได้

จากทั้งสองระบบ  ค าตอบท่ีไดจ้ากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใหค้  าตอบสุดทา้ย  นัน่คือเม่ือใดก็
ตามท่ีป้อนค าถามเดิมเขา้สู่ระบบ  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะใหค้  าตอบเดิมเสมอ  แมว้า่
ปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง  ในขณะท่ีค าตอบท่ีไดจ้ากระบบผูช้ านาญการให้
ค  าตอบท่ีดีท่ีสุด  แสดงวา่เม่ือใดก็ตามท่ีป้อนค าถามเดิมเขา้สู่ระบบ  ระบบผูช้ านาญการจะใหค้  าตอบไม่
เหมือนเดิมเม่ือปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการพิจารณามีค่าเปล่ียนแปลง  เช่น  ระบบการหาเส้นทางจราจร
จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใหค้  าตอบคือเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด  แต่หาก
การจราจรติดขดัระบบผูช้  านาญการสามารถหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดของเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่ติดขดั  
อีกทั้งระบบผูช้  านาญการยงัมีแนวโนม้วา่จะถูกน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในอนาคต 

 

7.4 ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว(Strategic Level)  ระบบสารสนเทศใน
ระดบัน้ีถูกใชโ้ดยผูบ้ริหารระดบัสูง  ซ่ึงเนน้ในเร่ืองเป้าหมายและก าหนดนโยบายขององคก์ร  ดงันั้น
ลกัษณะโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านตอ้งมีความยืดหยุน่  และการน าเสนอในรูปกราฟิก  ไดแ้ก่ 

- ระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูง (Executive Support Systems : ESS)  
เป็นระบบท่ีช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจวางกลยทุธ์ทางธุรกิจหรือนโยบายการ

ท างาน  ในการบริหารองคก์รใหส้ามารถติดต่อส่ือสารหรือมีส่วนร่วม(interactions) กบั
องคก์รภายนอก  โดยตวัระบบจะน าเสนอในรูปของกราฟิกและตอ้งรองรับการวเิคราะห์
แนวโนม้ (Trend analysis) ต่างๆขององคก์ร  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บโดยระบบ TPS 
ภายในองคก์รและขอ้มูลท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์ร เช่น ขอ้มูลขององคก์รคู่แข่ง  หรือขอ้มูล
ของตลาดโดยรวม เป็นตน้  อีกทั้งระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงจะแกปั้ญหา
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การตดัสินใจท่ีไม่มีโครงสร้าง,ไม่มีรูปแบบไดม้ากกวา่  โดยการจ าลองสภาพแวดลอ้มของ
ระบบ ระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงใหเ้หมือนสภาพแวดลอ้มจริง  ตวัอยา่งเช่น 
ประธานบริษทัตอ้งการทราบแนวโนม้การขายสินคา้แต่ละชนิดในอีก 10 ปีขา้งหนา้ วา่
สินคา้มีแนวโนม้การขายเพิ่มข้ึน สินคา้ใดมีแนวโนม้การขายลดลง เพื่อวางแผนและ
ก าหนดกลยทุธ์ส าหรับแต่ละผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- ระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนั (Group Decision Support Systems : GDSS) 
ระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนัถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาเม่ือมีการ

ท างานเป็นกลุ่ม/ทีม  เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นโดยใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ  เช่น  ช่วยในการโหวตคะแนนเสียงในกลุ่ม  การตอบแบบสอบถามผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  ซ่ึงโปรแกรมในระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนั
ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาการไม่กลา้ออกความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มบางคน  
เน่ืองจากกลวัวา่จะมีปัญหาตามมาภายหนา้ 

 
ตารางเปรียบเทียบระบบสารสนเทศต่างๆได้ดังนี้ 

ระบบ   ขอ้มูลเขา้ การประมวลผล ผลลพัธ์ ผูใ้ช ้
ESS รวบรวมขอ้มูลจาก

ภายนอกและภายใน
องคก์ร 

 กราฟฟิก 
 การจ าลองระบบ 
 การตอบโตผู้ใ้ช ้

 การประมาณ
การณ์ 

 การตอบค าถาม 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

ES  ขอ้มูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 ขอ้มูลปริมาณ
มากในระบบ
ฐานขอ้มูล 

 กราฟฟิก 
 การจ าลองระบบ 
 การตอบโตผู้ใ้ช ้

 การตอบค าถาม ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 

DSS  ขอ้มูลปริมาณ
มากในระบบ
ฐานขอ้มูล 

 เคร่ืองมือ
ส าหรับการ
วเิคราะห์ 

 การตอบโตผู้ใ้ช ้
 การจ าลองระบบ 
 การวเิคราะห์ 
 

 รายงานพิเศษ 
 ผลการวเิคราะห์ 
 การตอบค าถาม 
 

ผูท้  างานมืออาชีพ 
ผูบ้ริหารระดบักลาง 
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MIS  ขอ้สรุปรายงาน
การท างาน 

 ขอ้มูลปริมาณ
มาก 

 การท างานปกติ 
 การจ าลอง

พื้นฐาน 
 การวเิคราะห์พื้น 
 ฐาน 

 รายงานสรุป 
 ขอ้รายงาน

ผดิพลาด 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 

KWS  ขอ้มูลส าหรับ
การออกแบบ 

 องคค์วามรู้ใหม่ 

 การท าตน้แบบ 
 การจ าลองระบบ 
 

 รูปตน้แบบ 
 รูปกราฟฟิก 
 

 ผูท้  างานมืออาชีพ 
 ผูช่้วยดา้นเทคนิค 
 

OAS  เอกสาร 
 ตารางงาน 

 การจดัเอกสาร 
 การจดัตาราง 
 การส่ือสาร 

 เอกสาร 
 ตาราง 
 จดหมาย 

เลขานุการ 
 

TPS  รายการ
เปล่ียนแปลง
ขอ้มูล 

 เหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึน 

 การจดัเรียง 
 การแยกแยะ

ขอ้มูล 
 การปรับปรุง

ขอ้มูล 

 รายงาน
รายละเอียด 

 รายงานสรุป 
 บนัทึกยอ่ 
 

 ผูป้ฏิบติังาน 
 ผูค้วบคุมงาน 
 

 
จากการอธิบายลกัษณะของระบบสารสนเทศต่างๆพร้อมตารางเปรียบเทียบสามารถสรุปไดว้า่ 

1. ผูใ้ชร้ะบบการด าเนินงาน, ระบบช่วยงานส านกังาน, ... จนกระทัง่ระบบช่วยสนบัสนุนการ
บริหารระดบัสูงและระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนั  มีปริมาณของผูจ้  านวนมาก
ท่ีสุด  และลดหลัน่ไปเร่ือยๆจนกระทัง่ท่ีระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงและ
ระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนัจะมีจ านวนผูใ้ชน้อ้ยท่ีสุด 

2. ความถ่ีในการใชง้านแต่ละระบบ  กล่าวไดว้า่ระบบการด าเนินงาน, ระบบช่วยงาน
ส านกังาน, ... จนกระทัง่ระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงและระบบช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจร่วมกนั  มีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุดและลดหลัน่ไปเร่ือยๆจนกระทัง่ท่ี
ระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงและระบบช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนัจะ
มีความถ่ีในการถูกใชง้านนอ้ยท่ีสุด 

3. ความยดืหยุน่และการตดัสินใจแบบมีโครงสร้างในระบบการด าเนินงาน, ระบบช่วยงาน
ส านกังาน, ... จนกระทัง่ระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงและระบบช่วยสนบัสนุน
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การตดัสินใจร่วมกนั  มีความยดืหยุน่และสนบัสนุนการตดัสินใจแบบมีโครงสร้างมาก
ท่ีสุดและลดหลัน่ไปเร่ือยๆจนกระทัง่ท่ีระบบช่วยสนบัสนุนการบริหารระดบัสูงและระบบ
ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนัมีความยดืหยุน่และสนบัสนุนการตดัสินใจแบบมี
โครงสร้างนอ้ยท่ีสุด  หรือสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไม่มีโครงสร้างนัน่เอง 

 
รูปที ่7.2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้งานระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

- จ านวนผูใ้ชง้าน 

- ความถ่ีในการใชง้าน 

- ความยดืหยุน่และการตดัสินใจ
แบบมีโครงสร้าง 

 

      ESS 

     GDSS 

ES 

DSS 

MIS 

KWS 

OAS 

TPS 

นอ้ย 
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บทที ่8 สังคมสารสนเทศและผลกระทบ 

 
จ านวนชัว่โมงการบรรยาย   2  ชัว่โมง 

 
แผนการเรียนการสอน 

1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ 
2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากสังคมสารสนเทศ 

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. การด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคมนอกเหนือจากประโยชน์ท่ีไดรั้บ เม่ือมี
การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษามองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหา จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ี 
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บทที ่8 สังคมสารสนเทศและผลกระทบ 

 
สังคมในเมืองใหญ่ปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีเรียกวา่ สังคมสารสนเทศหรือสังคมข่าวสาร (The 

information society) คือเป็นสังคมท่ีมีการใชส้ารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจทั้ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในสังคมสารสนเทศน้ี ส่ิงส าคญัอนัจะท าใหเ้ราไดรั้บ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการและทนัเวลา ก็คือการน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ผนวก
เขา้กบัเทคโนโลยโีทรคมนาคมหรือการส่ือสารขอ้มูล ท่ีเรียกวา่เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
Technology : IT) มาเป็นตวัขบัเคล่ือน อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีตามมาอนัเน่ืองมาจากสังคมสารสนเทศก็คือ
อาชญากรรมในรูปแบบใหม่ การวา่งงาน และการสูญเสียความเป็นส่วนตวั ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาเพื่อให้รู้
ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ละแนวทางการป้องกนั จะช่วยใหเ้ราไดต้ระหนกัและปรับตวัอยูใ่น
สังคมสารสนเทศน้ีไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 
8.1 คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ 
 สังคมสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ในหนงัสือ Introduction to computers and information 
processing โดย Dr. Larry Long และ Nancy Long ไดส้รุปคุณลกัษณะส าคญัไวด้งัน้ี 

1. เป็นสังคมท่ีมีการใชส้ารสนเทศท่ีบนัทึกอยูบ่นส่ือท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ ์และไม่ตีพิมพ ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ภาพ ฯลฯ เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงในการด ารงชีวิตและ
ด าเนินงานทุกประเภท 

2. เป็นสังคมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการไดม้า จดัเก็บ ประมวลผล สืบคน้ และ
เผยแพร่สารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและทนัเวลา 

3. เป็นสังคมท่ีมีการใชผ้ลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ท่ีมีไมโครโพรเซสเซอร์เป็นตวัควบคุมการ
ท างาน ไดแ้ก่เคร่ืองอ านวยความสะดวกในบา้นและในส านกังาน ตวัอยา่งเช่นหมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์กนัขโมย ระบบควบคุมไฟฟ้า 
เป็นตน้  

4. เป็นสังคมท่ีผูใ้ชส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดด้ว้ยตนเองทั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม อนัน ามาซ่ึงการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการดา้น
ต่าง ๆ 

ส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นและทราบกนัอยูใ่นปัจจุบนัท่ีชดัเจนก็คือ มีการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือ PC อยา่งแพร่หลาย และมีการใชป้ระโยชน์จากระบบเครือข่ายสารสนเทศอยา่งกวา้งขวาง เช่นการ
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ใชตู้ ้ ATM การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อคา้ขายดว้ยระบบ EDI (Electronic Data 
Interchange) การจองตัว๋เคร่ืองบินและตัว๋รถไฟ การคน้หาขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประชุม
ทางไกล การเรียนการสอนทางไกล เป็นตน้ รวมทั้งมีการใชหุ่้นยนตใ์นโรงงานอุตสาหกรรมและเพื่อ
ประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ 
 
8.2 ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นอันเน่ืองมาจากสังคมสารสนเทศ 

 ประโยชน์ท่ีเราไดรั้บเม่ืออยูใ่นสังคมสารสนเทศก็คือ ความสะดวกสบายในชีวติประจ าวนั การ
ตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีครบถว้นและทนัเวลา อยา่งไรก็ตามสภาพสังคมท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี 
ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาบางประการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเราควรใหค้วามสนใจทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการวางแผน 
ป้องกนั และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพดงักล่าว ไดแ้ก่ การวา่งงาน ความเป็นส่วนตวั ความสูญเสียอนั
เน่ืองมาจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
8.2.1 การว่างงาน 

ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาในเร่ืองน้ีก็คือ เม่ือมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ท าให้งานท่ีมี
ลกัษณะเป็นงานประจ าซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน ไดถู้กแทนท่ีโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ช่าง
เช่ือมในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ดสู้ญหายไปเพราะถูกแทนท่ีโดยหุ่นยนตค์อมพิวเตอร์ หรือต าแหน่งช่าง
เรียงพิมพถู์กแทนท่ีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ปรากฏการเช่นน้ีท าให้เกิดการวา่งงานขนาน
ใหญ่จริงหรือไม่  ค  าถามน้ีเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบนัอาจสรุปไดว้า่ ยงัไม่เป็นจริงหรือยงั
ไม่เป็นจริงในขณะน้ี เหตุผลก็เพราะวา่ 

1. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีีผลท าใหม้นุษยมี์ความตอ้งการทางวตัถุเพิ่มมากข้ึน จึงตอ้ง
ท างานหนกัข้ึนเพื่อใหส้ามารถเป็นเจา้ของวตัถุเหล่านั้น 

2. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ถูกน าไปใชใ้นงานท่ีน่าเบ่ือและซ ้ าซากเช่นงานระบบฐานขอ้มูล
เป็นตน้ และมนุษยห์นัไปท างานท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งไม่สามารถ
ใชค้อมพิวเตอร์แทนได ้

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี บุคคลถา้ตอ้งการท่ีจะท างานและอยูใ่นสังคมสารสนเทศอยา่งมีความสุข 
จะตอ้งรู้จกัพฒันาตนเอง โดยการเขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อใหต้วัเองสามารถท างานท่ี
ตอ้งอาศยัเทคโนโลยไีด ้
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8.2.2 ความเป็นส่วนตัว 
 ความเป็นส่วนตวัอาจใหค้  านิยามไดว้า่ คือความชอบธรรมท่ีบุคคลจะปกปิดขอ้มูลส่วนตวัไว้
จากการน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง (The right of people not to reveal information about themselves, the 
right to keep personal information from being misused) 

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัคือ องคก์รต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไดเ้ก็บขอ้มูลจ านวน
มากเก่ียวกบับุคคล ขอ้มูลจ านวนมหาศาลน้ีไดถู้กน ามาเพื่อช่วยใหก้ารท างานของรัฐบาล ธุรกิจ และการ
วจิยัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและคล่องตวั ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคลถูกน าไปใชใ้นการประเมินภาษี การ
คดัเลือกคนเขา้ท างาน การก าหนดฐานะทางเครดิต ฯลฯ สถานการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้น
สังคมสารสนเทศเช่นน้ี บุคคลในสังคมจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม่ท่ีความเป็นส่วนตวั
นอ้ยลงหรือตอ้งออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไดมี้ผูเ้สนอขอ้คิดเห็นและก าหนดขอบเขต
ของกฎหมายดา้นน้ีไวด้งัน้ี 

 ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลอาจท าลายภาวะความเป็นส่วนตวัสังคม ขอ้มูลท่ีผดิพลาด การแกไ้ข
ขอ้มูล หรือขอ้มูลจดัเก็บไวน้านมากโดยไม่ลบทิ้งอาจน าไปสู่การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม เช่น 
การรับเขา้ท างาน การปฏิเสธการใหสิ้นเช่ือทั้งท่ีสมควรได ้ฯลฯ 

 บุคคลควรไดรั้บทราบวา่ขอ้มูลประเภทใดถูกเก็บไวบ้า้ง 
 บุคคลควรมีสิทธิเขา้ถึงขอ้สนเทศใด ๆ ท่ีมีผูบ้นัทึกไวเ้ก่ียวกบัตนเอง 
 บุคคลควรมีสิทธิท่ีจะขอแกไ้ขขอ้มูลใด ๆ ท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้สอง และมีสิทธิท่ีจะร้องขอต่อ

ศาลถา้ผูเ้ก็บขอ้มูลปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามท่ีร้องขอไป 
 บุคคลควรมีสิทธิท่ีจะขอใหมี้การถอดถอนขอ้สนเทศท่ีเก่ียวกบัประวติัระยะเวลานาน

มาแลว้ของตนเพื่อจะเล่ียงการถูกลงโทษซ ้ าซอ้นจากสังคมอยา่งมากเกินไป 
 บุคคลควรมีสิทธิท่ีจะก าหนดขอบเขตจ ากดัของการใชข้อ้สนเทศใด ๆ ท่ีตนไดใ้หไ้ป (เช่น

อาจก าหนดวา่ใหมี้บุคคลบางคนเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้สนเทศท่ีใหไ้ป และสามารถจะใช้
เพื่อประโยชน์อนัจ ากดัเท่านั้น เช่นใชเ้พื่อการเก็บภาษีอากร) อีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่บุคคลอาจ
ก าหนดวา่ขอ้สนเทศท่ีใหไ้ปนั้นจะใชไ้ดใ้นลกัษณะของขอ้มูลมวลรวมเท่านั้น ดงัเช่นกรณี
การใชข้อ้มูลส ามะโนประชากร หรือขอ้สนเทศส าหรับงานวจิยับางอยา่ง 

 การเขา้ถึงขอ้สนเทศเก่ียวกบับุคคลแต่ละคร้ังควรจะมีการบนัทึกไว ้ และเจา้ของขอ้สนเทศ
ควรจะตรวจสอบขอ้บนัทึกน้ีได ้

 การโยกยา้ยขอ้สนเทศไปยงัแหล่งรวบรวมอ่ืนควรมีการบนัทึกไว ้ เพื่อท่ีจะสามารถติดตาม
ไปเปล่ียนแปลงขอ้สนเทศเหล่าน้ีเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งมีการแกไ้ข 
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 ขอ้สนเทศทั้งหมดท่ีเก็บไวค้วรมีการลงบนัทึกวา่ใครเป็นผูเ้ก็บบนัทึก 
 ควรมีมาตรการป้องกนัท่ีพอเพียง เพื่อจะไดแ้น่ใจวา่ขอ้สนเทศท่ีเก็บไวน้ั้นปลอดภยัจากการ

ลกัลอบเขา้ถึง 
ถา้กฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดถู้กตราข้ึน โดยก าหนดรายละเอียดใหค้รอบคลุมส่ิงท่ีไดก้ล่าวมา ก็

คาดวา่ปัญหาในเร่ืองความเป็นส่วนควัก็จะลดนอ้ยลง 
8.2.3 การละเมิดลขิสิทธ์ิ 
        ลิขสิทธ์ิ เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งหน่ึง ท่ีกฎหมายให้ความคุม้ครอง โดยใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิ
ถือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว ท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานสร้างสรรคท่ี์ตนไดก้ระท าข้ึน พระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ไดใ้หค้  านิยามงานอนัมีลิขสิทธ์ิ วา่คือ งานสร้างสรรคท่ี์จะไดรั้บความคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิตอ้งเป็นงานในสาขา วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ในแผนกวรรณคดี 
วทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ งานเหล่าน้ีถือเป็นผลงาน ท่ีเกิดจากการใชส้ติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และความวริิยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรคง์านใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
     ปัญหาความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น จากการส ารวจพบวา่ประเทศไทยมี
การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์สูงถึง ร้อยละ 77  ซ่ึงติดอนัดบัหน่ึงในหา้อตัราสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย และ
ยิง่มีความกา้วหนา้ในทางเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึนเท่าไหร่ ก็จะยิง่ช่วยใหก้ารละเมิดลิขสิทธ์ิท าได้
ง่ายมากยิง่ข้ึนเท่านั้น จนท าใหถ้า้ไม่มีมาตรการปกป้องลิขสิทธ์ิใด ๆ ออกมา ปัญหาน้ีก็จะยิง่มีมากข้ึน
เป็นล าดบัจนไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้ การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ เป็นอุปสรรคท่ีบัน่ทอน การ
พฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในประเทศ ท าใหธุ้รกิจท่ีซ่ือสัตยแ์ข่งขนัไม่ได ้ นกัพฒันาขาดก าลงัใจ ลด
โอกาสการจา้งงานและการพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ท าใหรั้ฐบาลขาดรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี 
ทั้งหมดน้ีเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมไอทีของประเทศและของสังคม สังคมท่ี
ตระหนกัถึงปัญหาน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกกฎหมายก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ไดก้ระท าการ
อนัเป็นการละเมิดน้ี 

ประเทศไทยไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เพื่อใชบ้งัคบัแทน 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2538 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 
ไดข้ยายขอบเขตการคุม้ครองใหค้รอบคลุมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจดัให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นผลงานทางวรรณกรรมประเภทหน่ึง ตลอดจนก าหนดบทลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนใหห้นกัข้ึนทั้งในรูปตวั
เงินและระยะเวลาในการจองจ า 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 102 

 
8.2.4 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาจใหค้  านิยามไดว้า่เป็นอาชญากรรมท่ีกระท าข้ึนจากการยุง่
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต อาชญากรรมประเภทน้ีจะมีลกัษณะตั้งแต่การลกัขโมย
อุปกรณ์ทางดา้นไอทีโดยตรง ไปจนถึงความสามารถในการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์แลว้ท าความ
เสียหายใหแ้ก่ระบบ ซ่ึงในท่ีน้ีจะมุ่งเนน้ถึงเฉพาะการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ 

อาชญากรท่ีเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยทัว่ไปอาจไดแ้ก่ ลูกจา้งซ่ึงเป็นท่ีไวว้างใจ
ของหน่วยงานนั้นหรือคนนอกท่ีต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นสายโทรศพัทแ์ละเขา้ถึงระบบไดเ้พราะได้
รหสัลบัและค าผา่นเขา้สู่ระบบโดยบงัเอิญ หรือแอบดกัฟังสายโทรศพัทข์องผูใ้ชป้กติหรือพบค าผา่น
เหล่าน้ีเขียนอยูบ่นกระดาษในตะกร้าทิ้งกระดาษ ซ่ึงการรักษาความปลอดภยัส าหรับอาชญากรในกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่ 

 ใชค้  าผา่นท่ียาวข้ึนและเปล่ียนบ่อย ๆ 
 เขา้รหสัลบั (scramble) ในการส่ือสารผา่นสายโทรศพัท ์ฯลฯ 
อาชญากรอีกประเภทหน่ึงเป็นบุคคลและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงมีแรงผลกัดนัท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้งและรุนแรง อาชญากรท่ีส าคญัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่
แฮกเกอร์(Hacker), แคร็กเกอร์ (Cracker) และไวรัส (Virus) 

 แฮกเกอร์ คือ บุคคลท่ีมีความสนใจใคร่รู้ลึกลงไปในความลบัและความซบัซอ้นของการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัและการเขียนโปรแกรม เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้และยนิดี
ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่หวง และไม่มีเจตนาท าความเสียหายใหก้บัขอ้มูลและระบบ
โดยตรง แต่ผลงานท่ีกระท าอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นได ้

 แคร็กเกอร์ คือ บุคคลท่ีบุกเขา้ไปในระบบของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยมีจุดประสงค์
ร้ายแอบแฝงอยู ่ ไม่วา่จะเป็นการขโมยขอ้มูล การท าลายขอ้มูล การท าใหผู้อ่ื้นใชร้ะบบ
ไม่ได ้และการสร้างปัญหาอ่ืน ๆ ใหเ้กิดข้ึนในระบบ 

 ไวรัส คือ ซอฟตแ์วร์หรือชุดค าสั่งท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าลายระบบ
ขอ้มูลหรือระบบปฏิบติัการหรือระบบซอฟตแ์วร์ของผูอ่ื้น 

จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของอาชญากรคอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพื่อลงโทษผูท่ี้กระท าผิด โดยหวงัวา่การกระท าความผิดในเร่ืองดงักล่าวจะ
ลดนอ้ยไปในท่ีสุด 
 



เอกสารประกอบการสอนวชิา คพ200 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 103 

8.3 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จากผลกระทบดงัท่ีไดก้ล่าวมา ท าใหห้ลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดมี้การตรากฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และยงัมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด โดยทัว่ไปกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัข้ึนมา จะมีเน้ือหาเก่ียวโยงกบัทั้ง 3 หวัขอ้ท่ีกล่าวมา คือการ
วา่งงาน ความเป็นส่วนตวั และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการท าธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
 

8.4 การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย 
 ประเทศไทยไดม้องเห็นความจ าเป็นและความส าคญัของกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศฉะนั้น
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใหค้ณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ
แห่งชาติ ด าเนินโครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเสนอโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม และใหค้ณะกรรมการฯ เป็นศูนยก์ลางด าเนินการและประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการจดัท ากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยมีศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ ท าหนา้ท่ีเป็น เลขานุการคณะกรรมการฯ และไดด้ าเนินการเพื่อออกกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาโดยล าดบั 

จากเวบ็ไซตข์องเนคเทค ช่ือ http://www.ictlaw.thaigov.net/ictlaws.html ไดส้รุป
สาระส าคญัและความกา้วหนา้ของการจดัท ากฎหมายไวโ้ดยมีรายละเอียด คือ 
1. กฎหมายเก่ียวกบั ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) 

เป็นกฎหมายท่ีอยูใ่นรูปพระราชบญัญติัและมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2545 
โดยมีสาระส าคญัในกฎหมาย 2 เร่ือง คือ 

- เพื่อรับรองการใชล้ายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยกระบวนการใดๆ ทางเทคโนโลยใีหเ้สมอ
ดว้ยการลงลายมือช่ือธรรมดา อนัส่งผลต่อความเช่ือมัน่มากข้ึนในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดใหมี้การก ากบัดูแลการใหบ้ริการ เก่ียวกบัลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สมอดว้ยกระดาษ อนัเป็นการ
รองรับนิติสัมพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงแต่เดิมอาจจะจดัท าข้ึนในรูปแบบของหนงัสือใหเ้ท่าเทียมกบั
นิติสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ท่ีจดัท าข้ึนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้ง

http://www.ictlaw.thaigov.net/ictlaws.html
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การลงลายมือช่ือในขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีอยูใ่นรูปแบบ  
ของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  

2. กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็น
กฎหมายล าดบัรองของรัฐธรรมนูญมาตรา 78  (National Information Infrastructure Law) 

เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ อนัไดแ้ก่ 
โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย  ์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศส าคญัอ่ืนๆ อนัเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการพฒันาสังคมและชุมชนโดยอาศยักลไก
ของรัฐ ซ่ึงรองรับเจตนารมณ์ส าคญัประการหน่ึงของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 78 ในการกระจายสารสนเทศใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนั และนบัเป็นกลไกส าคญัในการช่วย
ลดความเหล่ือมล ้าของสังคมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนบัสนุนใหท้อ้งถ่ินมีศกัยภาพในการ
ปกครองตนเอง พฒันาเศรษฐกิจภายในชุมชน และน าไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ทั้งยงั
เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานดา้นไอที อนั
จะช่วยใหส้ภาพการท างานเป็นไปดว้ยดี บุคคลท่ีขย ัน่หมัน่เพียรจะไม่วา่งงาน เพราะสามารถฝึกฝน
ความรู้ดา้นไอทีแลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานตามความตอ้งการของหน่วยงานไอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) 
เพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิและใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงอาจถูกประมวลผล 

เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจ านวนมากไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว โดยอาศยัพฒันาการทาง
เทคโนโลย ี จนอาจก่อใหเ้กิดการน าขอ้มูลนั้นไปใช ้ ในทางมิชอบอนัเป็นการละเมิดต่อเจา้ของ
ขอ้มูล ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการรักษาดุลยภาพระหวา่งสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตวั เสรีภาพใน
การติดต่อส่ือสารและความมัน่คงของรัฐ 

4. กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) 
เพื่อก าหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระท าผดิต่อระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ระบบขอ้มูล และระบบเครือข่าย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายฉบบัใดก าหนดวา่
เป็นความผดิ ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพและการคุม้ครองการอยูร่่วมกนัของสังคม  

5. กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) 
เพื่อก าหนดกลไกส าคญัทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งท่ี

เป็นการโอนเงินระหวา่งสถาบนัการเงิน และระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงินและการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากยิง่ข้ึน  
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เอกสารอ้างองิ 
ฮาร์ดแวร์(Hareware) 

- ดวงแกว้ สวามิภกัด์ิ,  รู้จักกบัคอมพวิเตอร์,  2535 
- ครรชิต มาลยัวงศ,์   ก้าวไกลไปกบัคอมพวิเตอร์,   2539 
- วชัราภร  สุริยาภิวฒัน์,  คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม ,   2536 
- สมใจ บุญศิริ และ ภทัรสินี ภทัรโกศล, ความรู้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น, 2540 
- Mary  Summer. Computer concepts and  uses.  2nd ed.  Prentice-Hall Inc,  1988 
- Willian Stallings.  Computer Organization and Architecture: Designing for 

Performance. 5th ed.  Prentice-Hall Inc, 1996 
ซอฟต์แวร์(Software) 

- ปิยะนาถ หวงัภกัดี. หลกัการคอมพวิเตอร์ธุรกจิ. กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์มค็,2536 
- สุมนา เกษมสวสัด์ิและคณะ. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์. ปทุมธานี: ส านกัพมิพ์

มหาวทิยาลยัรังสิต,2541 
- ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 

2544 
ภาษาทีใ่ช้และการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 - G. Michael Schneider & Judith L. Gersting, Invitation to Computer Science, 3th 
edition,Thomson,2007 
ระบบสารสนเทศ (Information System) 

- Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information System Managing 
the digital firm, 8th edition, Prentice Hall. 

- Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design,5th edition, Kenneth E. Kendall , 
Prentice Hall 

- ผศ. วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ และอนิเตอร์เน็ต (คู่มือเรียนรู้
คอมพวิเตอร์ฉบับสมบูรณ์), โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545  

สังคมคอมพวิเตอร์วนันี้และอนาคต 
- Long, Larry, Introduction To Computers and Information Processing, Prentice-Hall, 

Inc. 
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- Stalling, William, Computer organization and architecture: Principals of structure 
and function, New York: MACMILIAN. 

- Yale N. Patt, Sanjay J. Patel, Introduction to Computer Systems, McGraw-
Hill,Internation Edition. 


