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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 หน่วยที่  1  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับคอมพวิเตอร์

 สาระส าคญัประจ าหนว่ย

           ศกึษาความหมายและคณุลกัษณะที่ส  าคญัของคอมพิวเตอร ์ ยตุของคอมพิวเตอรป์ระเภทของคอมพวิเตอร ์ องคป์ระกอบของ

คอมพิวเตอร ์ หลกัการท างานของอปุกรณค์อมพวิเตอรก์ารใชค้อมพิวเตอรใ์นดา้นตา่งๆ  วธีิเปิดและปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ์

บทน า 

           คอมพิวเตอรเ์กิดขึน้จากการประดิษฐ์คิดคน้เพื่อหาเครือ่งมอืที่ใชใ้นการค านวณ  ซึง่มวีิวฒันาการมานานแลว้  เครือ่งมือทีใ่ชใ้น

การค านวณเครือ่งแรก  คือ  “ลกูคิด  (Abacus)”  ที่สรา้งขึน้ในประเทศจีน  เมื่อประมาณ  2000-3000  ปีที่ผา่นมา 

 

รูปท่ี  1.1  ลกูคิด  (Abacus) 

 

           พ.ศ.  2376  ชารล์  แบบเบจ  (Charles  Babbage)  นกัคณิตศาสตรช์าวองักฤษ  ไดป้ระดิษฐ์เครื่องวิเคราะห ์ (Charles  

Babbage)  มีความสามารถค านวณค่าของตรีโกณมิติ  ฟังก์ชนัต่างๆทางคณิตศาสตร ์ การท างานของเครื่องแบ่งเป็น  3  สว่น  คือ  

สว่นเก็บขอ้มลู  สว่นค านวณและสว่นควบคมุ  ใชร้ะบบพลงัเครือ่งยนตไ์อน า้หมนุฟันเฟือง  มีขอ้มลูอยู่ในหน่วยความจ า  ก่อนจะพิมพ์

ออกทางกระดาษ 

 

รูปท่ี  1.2  ชารล์  แบบเบจ  (Charles  Babbage) 
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           จากหลกัการของเครือ่งวิเคราะหน์ีเ้องไดน้ ามาพฒันาสรา้งเครือ่งคอมพิวเตอร ์ ดงันัน้  ชารล์  แบบเบจ  จึงไดร้บัการยกยอ่งให้

เป็น  “บิดาแหง่เครือ่งคอมพิวเตอร”์ 

จากเครือ่งพมิพข์องชารล์  แบบเบจ  ไดม้ีผูป้ระดิษฐ์เครือ่งคอมพวิเตอรข์ึน้มามากมายหลายขนาด  จึงเป็นจดุเริ่มตน้ของคอมพวิเตอร์

อยา่งแทจ้รงิ 

 

รูปท่ี  1.3 เครือ่งวเิคราะห ์(Analytical  Engine) 

 เอดา  ออกสุตา  (Ada  Augusta)  นกัคณิตศาสตรไ์ดส้รา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรค์รัง้แรกโดยน าเอาหลกัการของชารล์  แบบเบจ  มา

ใชแ้กปั้ญหาทางวิทยาศสาตรไ์ดส้  าเรจ็โดยสรา้งค าสั่งควบคมุการแกปั้ญหาไวล้ว่งหนา้  ดงันัน้จึงยกยอ่งใหเ้อดา  ออกสุดาเป็นผูส้รา้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ หรอืโปรแกรมเมอร ์ (Programmer)  เป็นคนแรกของโลก 

 

รูปท่ี  1.4 เอดา  ออกสุตา (Ada  Augusta) 

1.ความหมายและคณุลกัษณะทีส่  าคญัของคอมพวิเตอร ์

          พจนานกุรม  ฉบบัเฉลมิพระเกียรติ  พทุธศกัราช  2530  ใหค้วามหมายของคอมพวิเตอรไ์วว้า่  “เครือ่งอิเลก็ทรอนิกสแ์บบ

อตัโนมตัิท าหนา้ที่เหมือนสมองกล  ใชส้  าหรบัแกปั้ญหาตา่งๆ  ทัง้ที่ง่ายและซบัซอ้นโดยวิธีทางคณิตศาสตร”์ 
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           พจนานกุรมไทย  มานิต  มานิตเจรญิ  ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอรไ์วว้่า  “เครือ่งค านวณโดยอตัโนมตัิ  สมองกล” 

           พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พทุธศกัราช  2525  ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอรไ์วว้า่  “เครือ่งอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ

อตัโนมตัิ  ท าหนา้ที่เหมือนสมองกล  ใชส้  าหรบัแกปั้ญหาตา่งๆทัง้ที่ง่ายและซบัซอ้นโดยวิธีทางคณิตศาสตร ์

           คอมพิวเตอรม์าจากภาษาละดินวา่  Computare  หรอืตรงกบัภาษาไทยวา่  “คณิตกรณ”์  ซึง่หมายถึง  การรบั  การค านวณ  

ดงันัน้  คอมพิวเตอรจ์ึงเป็นเครือ่งจกัรอิเลก็ทรอนิกสท์ี่สรา้งขึน้มาเพื่อท างานแทนมนษุยใ์นดา้นการค านวณและสามารถจดจ าขอ้มลูที่

เป็นตวัอกัษร  ตวัเลขเพื่อการใชง้านและสามารถจดัการกบัสญัลกัษณไ์ดด้ว้ยความเรว็สงูโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการสั่งงานของ

โปรแกรมมีความสามารถในการรบั-สง่ขอ้มลู  การเปรยีบเทยีบประมวลผลขอ้มลู  จดัเก็บขอ้มลูไวเ้พื่อน ามาใชใ้นครัง้ตอ่ๆไป 

 

รูปท่ี  1.5  ไมโครคอมพิวเตอร ์

           ไมโครคอมพวิเตอร ์ (Microcomputer)  หรอืคอมพิวเตอรพ์ีซี  (PC : Personal  Computer)  หรอืดิจิตอลคอมพิวเตอร ์ 

(Digital  Computer)  หมายถึง  คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลทีใ่ชก้นัทั่วๆไป 

คณุลกัษณะที่ส  าคญัของคอมพวิเตอร ์

1.ท างานโดยอตัโนมตัิโดยโปรแกรมที่มนษุยเ์ขียนขึน้ 

2.ท างานไดห้ลายอยา่งตามโปรแกรมที่มนษุยเ์ขยีนขึน้ 

3.ประกอบดว้ยอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ ซึง่แตกตา่งจากเครือ่งจกัรกลโดยทั่วไป  เพราะเครือ่งจกัรกล  หรอืเครือ่งยนต ์ เมื่อท างาน

ชิน้สว่นตา่งๆ  จะตอ้งเคลือ่นไหว  ซึง่อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ เช่น  ทรานซิสเตอร ์ วงจรไอซี  และซีพยีู  จะท างานโดยไมเ่คลือ่นไหวเลย  

(ยกเวน้พดัลมภายในเคสที่ตอ้งระบายความรอ้น) 

4.เป็นระบบดิจิตอล  (Digital)  ค าวา่  Digital  มาจากค าวา่  “Digit”  ซึง่แปลวา่  ตวัเลข  ขอ้มลูที่ปอ้นเขา้เครือ่งคอมพิวเตอรไ์มว่า่จะ

เป็นตวัอกัษร  ตวัเลข  หรอืสญัลกัษณต์า่งๆ  จะถกูแปลงเป็นตวัเลขทัง้หมดก่อนท่ีเครือ่งจะท าการประมวลผล  ดงันัน้  จึงเรยีกเครือ่ง

คอมพิวเตอรว์า่  “ดิจิตอลคอมพวิเตอร”์ 

 



 หน้าท่ี 4 
 

ส านกงาานักฒนาฝีมือแราาานยโสธร 

 

5.ท างานดว้ยความรวดเรว็  ถกูตอ้ง  และแมน่ย า  หนว่ยวดัความเรว็ของคอมพิวเตอร ์

·       มิลลเิซกนั  (Millisecond)  เปรยีบเทยีบความเรว็เทา่กบั  1/1,000  วินาที  หรอืของวินาท ี

·       ไมโครเซกนั  (Microsecond)  เปรยีบเทยีบความเรว็เทา่กบั  1/1,000,000  วินาที  หรอืของวินาที 

·       นาโนเซกนั  (Nanosecond)  เปรยีบเทียบความเรว็เทา่กบั  1/1.000,000,000  วินาที  หรอืของวินาที 

6.มีหนว่ยความจ าภายใน  ซึง่มีหนา้ที่เก็บโปรแกรม  หรอืชดุค าสั่ง  และเก็บขอ้มลูไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อประมวลผลตามค าสั่ง  

ตัง้แตค่  าสั่งแรกจนถงึค าสั่งสดุทา้ย  จนกระทั่งแสดงผลลพัธท์ี่จอคอมพิวเตอรห์รอืเครือ่งพิมพ ์

7.มีความนา่เช่ือถือ  หมายถงึ  ความสามารถในการประมวลผลใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ถกูตอ้งซึ่งเก่ียวขอ้งกบัชดุค าสั่งหรอืโปรแกรมและ

ขอ้มลูที่ปอ้นเขา้สูค่อมพิวเตอรเ์พือ่น าไปประมวลผล  หากปอ้นขอ้มลูผิดพลาด  ผลลพัธท์ี่ไดก็้ไมถ่กูตอ้งดว้ย 

8.มีความสามาในการท างานซ า้ๆ  ช่วยลดปัญหาเรือ่งความเมื่อยลา้จากการท างานดว้ยแรงงานมนษุย ์ นอกจากนัน้  ยงัลดความ

ผิดพลาดตา่งๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  ขอ้มลูที่ใชใ้นการประมวลผล  แมจ้ะมีขัน้ตอนท่ียุง่ยากและซบัซอ้น  คอมพิวเตอรจ์ะค านวณและหา

ผลลพัธไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

9.ปัจจบุนัคอมพิวเตอรส์ามารถเช่ือมตอ่กนัไดห้ลายๆ  เครือ่งเป็นเครอืขา่ย  ไมว่า่จะเป็นเครอืขา่ยทีใ่ชภ้ายในองคก์ร  (LAN : Local 

Area Network)  หรอืระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต  ท าใหก้ารประมวลผลมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2.ยคุของคอมพวิเตอร ์

        คอมพิวเตอรแ์บง่เป็น  5  ยคุ

       คอมพิวเตอรย์คุที่  1  (First  Generation  Computer)  พ.ศ.  2488-2501  เป็นคอมพวิเตอรท์ี่ใชห้ลอดสญุญากาศ  ซึง่ใช้

ก าลงัไฟฟา้สงู  จงึมีปัญหาเรือ่งความรอ้นและหลอดขาดบอ่ยๆ  การสั่งใหค้อมพิวเตอรท์ างานตอ้งใชภ้าษาเครือ่ง  ซึง่มีรหสัเป็นตวัเลข  

มีความยุง่ยากซบัซอ้น  เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นยคุที่  1  นีม้ีขนาดใหญ่  เช่น  มารค์  วนั  (Mark  1),  อีนีแอค  (ENIAC),  ยนูิแวค  

(UNIVAC) 

 

 

 

                                       

                         

      รูปท่ี  1.6  หลอดสญุญากาศ                                                                      รูปท่ี  1.7  เครือ่ง  Mark  1 
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รูปท่ี  1.8  เครือ่ง  ENIAC 

ยคุที่  2  Second  Generation  Computer  พ.ศ.  2502-2506  เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นยคุนีใ้ชท้รานซิสเตอร ์ โดยมีแกนเฟอรไ์รท์

เป็นหนว่ยความจ ามีอปุกรณเ์ก็บขอ้มลูส ารองในรูปของสือ่บนัทกึแมเ่หลก็  เช่น  ภาษาฟอรแ์ทรน  ภาษาโคบอล เป็นตน้  ภาษา

ระดบัสงูนีไ้ดม้ีการพฒันาและใชง้านมาจนถึงปัจจบุนั 

 

รูปท่ี  1.9  เครือ่ง  UNIVAC 

                ยคุที่  2  Second  Generation  Computer  พ.ศ.  2502 – 2506  เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นยคุนีใ้ชท้รานซิสเตอร ์ โดยมี

แกนเฟอรไ์รทเ์ป็นหนว่ยความจ ามีอปุกรณเ์ก็บขอ้มลูส ารองในรูปของสือ่บนัทกึแมเ่หลก็  เช่น  จานแมเ่หลก็  สว่นทางดา้นซอฟตแ์วรก็์มี

การพฒันาดีขึน้  โดยสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสงูทีเ่ขียนเป็นประโยคใหค้นสามารถเขา้ใจได ้ เช่น  ภาษาฟอรแ์ทรน  

ภาษาโคบอล  เป็นตน้  ภาษาระดบัสงูนีไ้ดม้ีการพฒันาและใชง้านมาจนถึงปัจจบุนั 
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รูปท่ี  1.10  ทรานซซิสเตอร ์ (Transistor) 

                ยคุที่  3  Third  Generation  Computer  พ.ศ.  2507 – 2512  มีการประดิษฐ์คิดคน้เก่ียวกบัวงจรรวม  (IC  

Integrated  Circuit)  วงจรเหลา่นีส้ามารถวางลงบนชิปเลก็ๆเพยีงแผน่เดยีวและน าชิปเหลา่นีม้าใชแ้ทนทรานซิสเตอร ์ ท าให้

ประหยดัพืน้ท่ีไดม้าก 

                ชอป  (Chip)  เป็นการเรยีกไมโครชิปอยา่งสัน้ๆ  เป็นโมดลุขนาดเลก็และซบัซอ้น  ใชเ้ป็นหนว่ยความจ าของคอมพิวเตอร ์ 

หรอืเป็นวงจรทางตรรกะของไมโครโปรเซสเซอร ์ ชิปท่ีรูจ้กักนัดี  คอื  Pentium  ไมโครโปรเซสเซอรข์อง  Intel  หรอื  Power  PC  

ไมโครโปรเซสเซอรท์ี่พฒันาโดย  Apple,  Motorola  และ  IBM  ใชใ้นเครือ่ง  Macintosh  และเครือ่งเวิรก์สเตชั่นบางรุน่  AMD  

และ  Cyrix  เป็นผูผ้ลติชิปของไมโครโปรเซสเซอรท์ี่มีช่ือเสยีง 

 

รูปท่ี  1.11  แผงวงจรรวม  (IC : Integrated  Circuit) 

                ยคุที่  4  Fourth  Generation  Computer  พ.ศ.  2513 – 2532  คอมพวิเตอรใ์นยคุที่  4  นี ้ ใชว้งจรรวมความจสุงูมาก  

เช่น  ไมโครโปรเซสเซอรท์ี่บรรจทุรานซิสเตอรจ์ านวนมาก  ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรม์ีขนาดเลก็ 
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รูปท่ี  1.12  วงจรรวมความจสุงู  (VLSI : Very Last Scale Integrated Circuit) 

 

                ยคุที่  5  Fifth  Generation  Computer  พ.ศ.  2533 – ปัจจบุนั  คอมพวิเตอรใ์นยคุที่  5  นี ้ มุง่เนน้การพฒันา

ความสามารถในการท างานของระบบคอมพิวเตอร ์ และความสะดวกสบายในการใชค้อมพิวเตอร ์ มีการพฒันาสรา้งเครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์บบพกพาขนาดเลก็ 

 

รูปท่ี  1.13  เครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบพกพา 

                โครงการพฒันาอปุกรณ ์ VLSI  (Very  Large  Scale  Integrated  Circuit)  ใชง้านงา่ยมคีวามสามารถสงูขึน้  รวมทัง้

โครงการวิจยัเก่ียวกบัปัญญาประดิษฐ์  เป็นหวัใจของการพฒันาระบบคอมพิวเตอรใ์นยคุนี ้ โดยหวงัใหร้ะบบคอมพวิเตอรม์ีความรู ้

ความสามารถวิเคราะหปั์ญหาอยา่งมีเหตมุีผล 

                ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)  คือ  ความฉลาดเทียมที่สรา้งขึน้ใชก้บัสิง่ที่ไมม่ีชีวติ  ปัญญาประดษิฐ์เป็น

สาขาทางดา้นวิทยาการคอมพวิเตอรแ์ละวิศวกรรมเป็นหลกั  และยงัรวมถึงศาสตรใ์นดา้นตา่งๆ  เชน่  จิตวิทยา  ปรชัญา  หรอืชีววิทยา  

ซึง่สาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรยีนรูเ้ก่ียวกบักระบวนการคดิ  การกระท า  การใหเ้หตผุล  กรปรบัตวั  การอนมุาน  และการท างาน

ของสมอง 

องคป์ระกอบของระบบปัญญาประดิษฐ ์ ประกอบด้วย 

1.  ระบบหุน่ยนตห์รอืแขนกล  (Robotics  System)  คือ  หุน่จ าลองรา่งกายของมนษุญท์ี่ควบคมุการท างานดว้ยเครือ่งคอมพิวเตอร ์ 

มีจดุประสงคเ์พื่อท างานแทนมนษุยใ์นงานท่ีตอ้งการความเรว็  หรอืเสีย่งอนัตราย  เช่น  แขนกลในโรงงานอตุสาหกรรมหรอืหุน่ยนตก์ู้

ระเบิด  เป็นตน้ 

2.  ระบบประมวลภาษาพดู  (Natural  Language  Processing  System)  คือ  การพฒันาใหร้ะบบคอมพิวเตอรม์คีวามสามารถ

สงัเคราะหเ์สยีงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติเพ่ือสือ่ความหมายกบัมนษุย ์ เช่น  เครือ่งคดิเลขพดูได ้ หรอืนาฬิกาปลกุพดูได ้ เป็นตน้ 
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3.การรูจ้  าเสยีงพดู  (Speech  Recognition  System)  คือ  การพฒันาใหร้ะบบคอมพิวเตอรเ์ขา้ใจภาษาของมนษุย ์ สามารถจดจ า

ค าพดูของมนษุยไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  เป็นการพฒันาใหเ้ครือ่งคอมพิวเตอรท์ างานไดด้ว้ยภาษาพดู  เชน่  งานรกัษาความปลอดภยั  งาน

พิมพเ์อกสารส าหรบัคนพิการ  เป็นตน้ 

 

รูปท่ี  1.14  อาซีโม  หุน่ยนตเ์ลยีนแบบมนษุยข์องบรษัิทฮอนดา้ 

4.  ระบบผูเ้ช่ียวชาญ  (Expert  System)  คือ  การพฒันาใหค้อมพิวเตอรรู์จ้กัเหตผุลในการวเิคราะหปั์ญหา  โดยใชค้วามรูท้ี่มีหรอื

ความรูจ้ากประสบการณใ์นการแกปั้ญหาหนึง่ไปแกไ้ขอีกปัญหาหนึง่อยา่งมเีหตผุล  เป็นระบบ  จ าเป็นตอ้งอาศยัฐานขอ้มลู  ซึง่มนษุย์

ผูม้ีความรูค้วามสามารถเป็นผูก้  าหนดองคค์วามรูไ้วใ้นฐานขอ้มลูดงักลา่ว  เพื่อใหร้ะบบคอมพิวเตอรส์ามารถวิเคราะหปั์ญหาตา่งๆ  ได้

จากฐานความรูน้ัน้  เช่น  เครือ่งคอมพิวเตอรว์เิคราะหโ์รค  หรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นการท านายโชคชะตาราศี 

                        เมื่อเครือ่งคอมพวิเตอรพ์ฒันามาถงึยคุที่  5  มคีวามสามารถสงูขึน้  ท างานไดเ้รว็  การประมวลผลขอ้มลูไดค้รัง้ละ

มากๆ  สามารถท างานหลานงานไดใ้นเวลาเดียวกนั  (Multitasking)  ขณะเดียวกนัก็มกีารเช่ือมโยงเครอืขา่ยทอ้งถ่ิน  (LAN : Local  

Area  Network)  เมื่อเช่ือมเครอืขา่ยหลายๆเครอืขา่ยขององคก์ร  ก็เกิดเป็นระบบเครอืขา่ยอินทราเน็ต 
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รูปท่ี  1.15  ระบบเครอืขา่ยแบบ  LAN  (Local  Area  Network) 

3.ประเภทของคอมพิวเตอร ์

1.  แบง่ตามลกัษณะของการประมวลผลได ้ 3  ประเภท 

            1.1  อนาลอ็กคอมพิวเตอร ์ (Analog  Computer)  คือ  เครือ่งค านวณอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ไมไ่ดใ้ชค้า่ตวัเลขเป็นหลกัของการ

ค านวณ  แตจ่ะใชร้ะดบัแรงดนัไฟฟา้แทน  เช่น  ไมบ้รรทดัค านวณมีขีดตวัเลขก ากบัอยู ่ เมื่อไมบ้รรทดัค านวณหลายอนัมาประกอบ

รวมกนั  การประมวลผล  เช่น  การคณูจะเป็นการเลือ่นไมบ้รรทดัค านวณอนัหนึง่ไปตรงกบัตวัตัง้และตวัคณูของขีดตัวเลขชดุหนึง่  แลว้

ไปอา่นผลลพัธข์องขีดตวัเลขอีกชดุหนึง่  ซึง่อนาลอ็กคอมพวิเตอรแ์บบอิเลก็ทรอนิกสจ์ะใชห้ลกัการเดียวกนักบัไมบ้รรทดัค านวณ  โดย

ใชแ้รงดนัไฟฟา้แทนขีดตวัเลขตามแนวยาวของไมบ้รรทดั  อนาลอ็กคอมพวิเตอรจ์ะมีอนาลอ็กคอมพิวเตอรจ์ึงเหมาะส าหรบังาน

ค านวณทางวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมที่อยูใ่นรูปของสมการทางคณิตศาสตร ์ เช่น  การศกึษาเรือ่งการสั่นสะเทือนของตกึเนื่องจาก

แผน่ดินไหว  การจ าลองการบิน  ขอ้มลูน าเขา้อาจเป็นอณุหภมูคิวามดนัของอากาศหรคืวามเรว็  ซึง่จะตอ้งแปลงใหเ้ป็นคา่แรงดนัไฟฟา้  

เพื่อน าเขา้อนาลอ็กคอมพวิเตอร ์ ผลลพัธท์ี่ไดอ้อกมาเป็นแรงดนัไฟฟา้แปรกบัเวลาซึง่ตอ้งแปลงกลบัไปเป็นคา่ของตวัแปรทีก่  าลงัศกึษา 
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                  รูปท่ี  1.16  สญัญาณอนาลอ็ก                                          รูปท่ี  1.17  ไมบ้รรทดัค านวณ  (Slide  Rule) 

          สไลดรู์ล  (Slide  Rule)  หรอืสลปิสติก  (Slip  Stick)  นบัเป็นคอมพวิเตอรแ์บบอนาลอ็กอยา่งหนึง่ประกอบไปดว้ยแถบปรบั  3  

แถบ  และช่องส าหรบัเลือ่น  1  ชอ่ง  เรยีกวา่  “เคอรเ์ซอร ์ (Cursor)”  นิยมใชก้นัในหมูว่ิศวกรและสถาปนิก  หรอืนกัศกึษาทีศ่กึษา

วิทยาศาสตร ์ เมื่อมีการผลติเครือ่งคิดเลข  ในปี  พ.ศ.  2513  จงึท าใหส้ไลดรู์ลกลายเป็นเทคโนโลยีที่ลา้สมยั 

                1.2  ดิจิตอลคอมพิวเตอร ์ (Digital  Computer)  หรอืไมโครคอมพิวเตอร ์ (Micro  Computer)  หรอืคอมพิวเตอรส์ว่น

บคุคล  (PC : Personal  Computer)  คือ  เครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยปอ้นขอ้มลูน าเขา้เป็นตวัเลข  และใหผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลข  

คอมพิวเตอรช์นดินีจ้ะประมวลผลในระบบตวัเลขดว้ยสญัญาณดจิิตอล  คือ  การบวก  ลบ  คณู  หาร  และเปรยีบเทียบ  ใหค้า่ที่ไม่

ตอ่เนื่อง  คอมพวิเตอรท์ี่นิยมใชก้นัปัจจบุนั  คือ  ดิจิตอลคอมพิวเตอร ์

 

รูปท่ี  1.18  สญัญาณดิจิตอล 

                1.3  ไฮบรดิคอมพิวเตอร ์ (Hybrid  Computer)  คือ  เครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่น  าลกัษณะการท างานของอนาลอ็ก

คอมพิวเตอรแ์ละดจิิตอลคอมพิวเตอรม์าผสมกนั  ลกัษณะการท างานจะมีการรบัขอ้มลูเขา้เครือ่งหรอืมีการแสดงผลขอ้มลูออกมา

อยา่งตอ่เนื่อง  คอมพิวเตอรป์ระเภทนีม้ีความสามารถในการค านวณที่ถกูตอ้งและแมน่ย า  สามารถท างานตามโปรแกรมที่มคีวาม

สลบัซบัซอ้นได ้ งานท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอรแ์บบไฮบรดิ  คือ   งานดา้นวิทยาศาสตร ์ การฝึกการบิน  และใชใ้นงานอตุสาหกรรม  

หรอืงานดา้นการแพทย ์

2.  แบง่ตามขนาดของเครือ่งคอมพิวเตอร ์

                2.1  ซูเปอรค์อมพิวเตอร ์ (Super  Computer)  คือ  คอมพิวเตอรท์ี่มคีวามสามารถในการประมวลผลสงูสดุ  โดยทั่วไป  

ซูเปอรค์อมพวิเตอรส์รา้งขึน้เป็นการเฉพาะส าหรบังานทางดา้นวิทยาศาสตรท์ี่มีการประมวลผลสลบัซบัซอ้นและตอ้งการความเรว็สงู  

เช่น  งานโครงการอวกาศของสหรฐัอเมรกิา  (NASA : National  Aeronautics  and  Space  Administration)  งานสือ่สารผา่น

ดาวเทียม  หรอืงานพยากรณอ์ากาศ  เป็นตน้ 
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ลกัษณะของซูเปอรค์อมพิวเตอร ์

1.  มีขนาดใหญ่ 

2.  ราคาสงู 

3.  ใชค้  านวณทางคณิตศาสตรไ์ดห้ลายแสนลา้นครัง้/วินาที 

4.   ใชแ้กปั้ญหาทางวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตรไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 

รูปท่ี  1.19  Super  Computer 

                2.2  เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์ (Mainframe  Computer)  คือ  คอมพิวเตอรข์นาดใหญ่  มีราคาแพงประกอบดว้ย  ตูข้นาด

ใหญ่  ภายในตูจ้ะมชิีน้สว่นและอปุกรณต์า่งๆ  อยูเ่ป็นจ านวนมาก  เมนเฟรมคอมพิวเตอรม์กัจะอยูท่ี่ศนูยค์อมพวิเตอรห์ลกัขององคก์ร  

และอยูใ่นหอ้งทีม่ีการควบคมุอณุหภมูิสงูมีการดแูลรกัษาเป็นอยา่งดี 
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รูปท่ี  1.20  Mainframe  Computer 

 

 

 

ลกัษณะของเฟรมคอมพิวเตอร ์

            1.       ใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ดห้ลายๆคนพรอ้มๆกนั 

            2.       มีความเรว็และสมรรถนะการท างานสงู 

            3.       นิยมใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่ 

        2.3  มินิคอมพิวเตอร ์ (Mini  Computer)  คือ  เครือ่งคอมพิวเตอรข์นาดกลาง  ใชก้บัธุรกิจขนาดกลาง  เช่น  โรงพยาบาล  

สถาบนัการศกึษา  ที่มีการออนไลนภ์ายในตวัอาคาร 
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รูปท่ี  1.21  Mini  Computer 

ลกัษณะของมินิคอมพิวเตอร ์

        1.  ใชง้านในองคก์รขนาดกลาง 

         2.  ใชเ้ป็นเครือ่งแมข่า่ย  (Server)  ท าหนา้ที่ใหบ้รกิารแกเ่ครือ่งลกูขา่ย  (Client) 

                2.4  ไมโครคอมพิวเตอร ์ (Microcomputer)  คือ  คอมพิวเตอรท์ี่มีขนาดเลก็  หรอืคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้านสว่นบคุคล  (PC : 

Personal  Computer)  หรอืดิจิตอลคอมพวิเตอร ์ (Digital  Computer)  ใชไ้มโครโปรเซสเซอรเ์ป็นหนว่ยประมวลผลกลาง  

สามารถใชเ้ป็นเครือ่งตอ่เช่ือมในระบบเครอืขา่ย  หรอืใชเ้ป็นเครือ่งปลายทาง  (Terminal) 

ลกัษณะของไมโครคอมพวิเตอร ์

1.  ราคาถกู  มีประสทิธิภาพสงู 

2.  ไดร้บัความนยิมในปัจจบุนั 

3.  นิยมใชส้ว่นตวั  สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

 

รูปท่ี  1.22  Desktop  Computer 

ไมโครคอมพวิเตอรแ์บ่งตามขนาดได้  ดังนี ้

            2.4.1  คอมพิวเตอรท์ีต่ิดตัง้อยูบ่นโต๊ะท างาน  (Desktop  Computer) 

            2.4.2  คอมพิวเตอรแ์บบเคลือ่นยา้ยได ้ (Portable  Computer)  สามารถพกพาตดิตวัไดอ้าศยัพลงังานไฟฟา้จากแบตเตอรี่

ภายนอก  สว่นมากมกัเรยีกตามลกัษณะการใชง้านวา่  Laptop  Computer  หรอื  Notebook  Computer 
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            ·       แลป็ท็อปคอมพิวเตอร ์ (Laptop  Computer)  คือ  ไมโครคอมพิวเตอรท์ี่มีขนาดเลก็วางบนตกัได ้ จอภาพเป็นชนิดผนกึ

เหลว  (LCD : Laid  Crystal  Display) 

 

รูปท่ี  1.23  แลป็ท็อป  (Laptop  Computer) 

 

4.3  ปาลม์ท็อปคอมพวิเตอร ์ (Palmtop  Computer)  คือ  คอมพิวเตอรท์ี่ใชท้  างานเฉพาะอยา่ง  เช่น  เป็นสมดุจดบนัทกึประจ าวนั  

บนัทกึการนดัหมายการเก็บขอ้มลูเฉพาะอยา่งที่สามารถพกพาไดส้ะดวก 

 

รูปท่ี  1.25  Palmtop  Computer 
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                       โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร ์ (Notebook  Computer)  คือ  คอมพิวเตอรท์ีม่ีขนาดและความหมายมากกวา่แลป็ท็อป

จอแสดงผลเป็นแบบราบ 

                      2.4.4  แท็บเลต็คอมพิวเตอร ์ (Tablet  Computer)  คือ  คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลแบบพกพาไรส้ายที่อินเทอรเ์ฟซ  

(Interface)  แบบจอสมัผสั  (Touch  Screen)  ปกติแฟกเตอรรู์ปแบบ  (Form  Factor)  ของแท็บเลต็จะเลก็กวา่เครือ่งคอมพิวเตอร ์ 

คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค  สั่งงานดว้ยการสมัผสัหนา้จอและคียบ์อรด์เสมือนปรบัหมนุหนา้จอไดอ้ตัโนมตัิแบตเตอรีใ่ชง้านไดน้านกวา่

คอมพิวเตอรพ์กพาทั่วๆไป  ระบบปฏิบตัิการมีทัง้ทีเ่ป็น  Android,  ios  และ  Windows  ระบบการเช่ือมตอ่สญัญาณเครอืขา่ย

อินเทอรเ์น็ตมีทัง้เป็น  Wi-Fi  และ  Wi-Fi+3G 

 

  

                              รูปท่ี  1.24  Notebook                                                รูปท่ี  1.26  แท็บเลต็  (Tablet) 

                       3G  (Third  Generation)  คือ  เทคโนโลยีการสือ่สารในยคุที่  3  ซึง่อปุกรณก์ารสือ่สารในยคุที่  3  นีจ้ะเป็นอปุกรณ์

ที่ผสมผสานการน าเสนอขอ้มลูและเทคโนโลยีในปัจจบุนัเขา้ดว้ยกนั  เช่น  คอมพิวเตอรพ์กพาขนาดเลก็  (PDA : Personal  Digital  

Assistants)  โทรศพัทม์ือถือ  กลอ้งถ่ายรูป  และอินเทอรเ์น็ต 

                       ความหมายที่แทจ้รงิของแท็บเลต็  หรอืคอมพวิเตอรก์ระดานชนวนก็คือ  ผน่จารกึที่เอาไวบ้นัทกึขอ้ความตา่งๆโดยการ

เขียนซึง่มีมานานแลว้ในอดีต  แตใ่นปัจจบุนัมีการพฒันาคอมพิวเตอรท์ี่มีการปรบัใชแ้นวติดนีม้าแทนที่  ซึง่จะมีหลายบรษัิทไดใ้หค้  า

นิยามหรอืการเรยีกช่ือที่แตกตา่งกนัออกไป 

                       แท็บเลต็พีซี  (Tablet PC : Tablet  Personal  Computer)  คือ  เครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลที่สามารถพกพาได ้ 

ในการท างานจะใชก้ารสมัผสัที่หนา้จอ  ออกแบบใหส้ามารถท างานไดด้ว้ยมนัเองเป็นแนวคิดที่ไดร้บัความสนใจ  ภายหลงัจากที่  

Microsoft  ไดท้ าการเปิดตวั  Microsoft  Tablet  PC  ในปี  2001  แตไ่มเ่ป็นท่ีนิยมในขณะนัน้ 
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                      แท็บเลต็พีซีไมเ่หมือนกบัคอมพวิเตอรต์ัง้ต๊ธ  หรอื  Laptop  ตรงที่ไมม่แีปน้พิมพ ์ แตจ่ะใชแ้ปน้พิมพเ์สมือนจรงิในการ

ท างาน  แท็บเลต็พีซีจะมีอปุกรณไ์รส้ายส าหรบัการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตและระบบเครอืขา่ยภายใน  มีระบบปฏิบตัิการทัง้ทีเ่ป็น  

Windows  และ  Android 

 

รูปท่ี  1.27  แปน้พิมพเ์สมือนจรงิ 

         

        แท็บเลต็เพื่อการศกึษา 

                       นโยบายภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการจดัการศกึษาของรฐับาลปัจจบุนั  (2556) โดยเฉพาะนโยบายดา้นการพฒันาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมกบันานชาตินัน้  เป็นนโยบายที่มีความส าคญัยิ่ง  โดยรฐับาลไดก้ าหนดแนวนโยบายที่

ชดัเจนเพื่อเรง่พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาใหเ้ป็นเครือ่งมือยกระดบัคณุภาพและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้

มีระบบการเรยีนแบบอิเลก็ทรอนิกสแ์หง่ชาติ  เป็นกลไกในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศันข์องการเรยีนรู ้ โดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

และเอือ้ใหเ้กิดการเรยีนรูต้ลดิชีพ  พฒันาเครอืขา่ยและพฒันาระบบ  “ไซเบอรโ์ฮม  (Cyber  Home)”  ที่สามารถสง่ความรูม้ายงั

ผูเ้รยีนโดยระบบอินเทอรเ์นต็ความเร็วสงู  สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทกุระดบัชัน้ใชอ้ปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ท็บเลต็เพื่อการศกึษา  ขยายระบบ

โทรทศันเ์พื่อการศกึษาใหก้วา้งขวาง  ปรบัปรุงหอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานหอ้งเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ รวมทัง้เรง่ด าเนินการใหก้องทนุ

พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาสามารถด าเนินการได ้

                      จะเห็นไดว้า่แนวนโยบายของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา  เป็นปัจจยัและมิติส  าคญัในการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาใหก้า้วสูป่ระสทิธิภาพการเรยีนรูข้องสงัคมโดยรวมและจะเป็นมติิของการสรา้งกระบวนทศัน ์ เพื่อน าไปสู่

การเปลีย่นแปลงของระบบการจดัการศกึษาที่มุง่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ภายใตก้ารศกึษาในยคุปฏิรูปในปัจจบุนั  ขณะเดียวกนั  

นโยบาย  “แท็บเลต็เพื่อการศกึษา  (Tablet  for  Education)”  กลายเป็นเครือ่งมือดา้นสือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่ส  าคญัและมี

อิทธิพลคอ่นขา้งมากตอ่การปรบัใชใ้นการสรา้งมติิแหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันาการจดัการศกึษาไทยในปัจจบุนัในยคุสงัคมสา

สนเทศและอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  นโยบายของรฐับาลมุง่เนน้ท่ีจะใชส้ือ่แท็บเลต็ใหผู้เ้รยีนทกุคนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพและความ
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พรอ้มที่มีอยูโ่ดยที่นโยบายของการปฏิบตัิกบันกัเรยีนช่วงแรกตามโครงการ  One  Tablet  PC  Per  Child  จะมุง่เนน้ไปท่ีนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 1  จ านวน  539,466  คนโดยประมาณ 

                ในสงัคมยคุปัจจบุนัซึง่เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ (Learning  Society)  ในปัจจบุนันัน้สือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาจะมี

บทบาทส าคญัคอ่นขา้งมากตอ่การน ามาใชใ้นการพฒันาใหเ้กิดประสทิธิภาพทางการเรยีน  ของสงัคมยคุใหมใ่นปัจจบุนัท่ี

สือ่การศกึษาประเภท  “คอมพวิเตอร”์  จะมีอิทธิพลคอ่นขา้งสงูในศกัยภาพการปรบัใชด้งักลา่ง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศกึษาไทยตาม

นโยบายการแจกแท็บเลต็เพื่อเดก็นกัเรยีนปัจจบุนั  โดยมุง่เนน้ใหก้ลุม่นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  1  ตามโครงการ  One  

Tablet  PC  Per  Child    เป็นการสรา้งมติิใหมข่องการศกึษาไทยในการเขา้ถงึการปรบัใชส้ือ่เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในยคุปฏิรูป

การศกึษา 

                      Cisco  มีความเช่ือวา่  ในปี  2017  ผูค้นจะมีอปุกรณท์ี่สามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดไ้มน่อ้ยกวา่คนละ  5  เครือ่ง  

เนื่องจากแนวทางของแท็บเลต็ยงัคงแข็งแกรง่และตอบโจทยผ์ูบ้รโิภค  เช่ือวา่ในหนา้ประวตัศิาสตรข์องอปุกรณืไอที  แท็บเลต็จะเป็น

หนึง่ในอปุกรณท์ี่ถกูกลา่วถงึมากที่สดุไมแ่พค้อมพิวเตอรเ์ลยที่เดยีว 

                ซิลโก ้ ซีสเต็มส ์ อิงค ์ และบรษัิทในเครอืก่อตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นระบบเครอืขา่ยส าหรบัอินเทอรเ์น็ต  อปุกรณ์

ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารตา่งๆของซิลโกถ้กูน าไปใชใ้นการสรา้งโซลชูั่นดา้นดอินเทอรเ์น็ตเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านทั่วไป  บรษัิทและ

ประเทศตา่งๆ  สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งราบรืน่  โดยไรข้อ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี 

                2.4.5  คอมพิวเตอรม์อืถือหรอืเครือ่งช่วยงานสว่นบคุคลแบบดิจิตอล  หรอื  PDA  (Personal  Digital  Assistant)  คือ  

คอมพิวเตอรท์ี่ใชพ้กพา  มีประโยชนใ์นดา้นการบนัทกึหรอืเตือนเรือ่งการนดัหมายการเก็บท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ รวมถึงการเลน่

เกมตา่งๆ  ท างานดว้ยแบตเตอรีม่ีหนา้จอสมัผสัที่สามารถใชง้านไดโ้ดยใชน้ิว้มอื  หรอืปากกาไตลสั 

                ปัจจบุนันีค้อมพิวเตอรม์ือถือแบบ  PDA  ถกูรวมเขา้ไวก้บัโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในลกัษณะของ  Smart  Phone  ท าให้

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสามารถท างานตา่งๆไดม้ากขึน้  ซึง่ตอ้งอาศยัเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต  เช่น  โทรศพัทท์ี่ใชร้ะบบปฏิบตัิการ  ios  หรอื  

Android  เป็นตน้ 
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รูปท่ี  1.28  ปากกาแสง  (Light  Pan) 

4.องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร ์

            ราชบณัฑิตสถานใหค้วามหมายของฮารด์แวรไ์วใ้นหนงัสอื  “ศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน  พิมพค์รัง้ที่  6  วา่ 

 

 

 

            Hardware          1.  สว่นเครือ่ง  ฮารด์แวร ์

                                      2.  สว่นอปุกรณ ์ ฮารด์แวร ์

4.1  ฮารด์แวร ์ (Hardware)  คือ  อปุกรณต์า่งๆที่ประกอบขึน้เป็นเครือ่งคอมพิวเตอรม์ีลกัษณะเป็นโครงรา่งสามารถมองเห็นและ

สมัผสัได ้ เช่น  จอภาพ  เครือ่งพมิพ ์ เมา้ส ์ เป็นตน้  ฮารด์แวร ์ แบง่ตามลกัษณะการท างานได ้ 4  สว่น  คือ 

                        1.1  หนว่ยรบัขอ้มลู  (Input  Unit)  คือ  อปุกรณท์ี่ท าหนา้ที่รบัโปรแกรมและขอ้มลูเขา้สูเ่ครือ่งคอมพวิเตอร ์ อปุกรณ์

รบัขอ้มลูและโปรแกรมที่ใชก้นัเป็นสว่นใหญ่  ไดแ้ก่ 

                                1.  อปุกรณร์บัขอ้มลูแบบกด  ไดแ้ก่  แผงแปน้อกัขระ  (Keyboard) 
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รูปท่ี  1.29  แผงแปน้อกัขระ  (Keyboard) 

                                2.  อปุกรณร์บัขอ้มลูแบบชีต้  าแหนง่  ไดแ้ก ่ เมา้ส ์ (Mouse) 

    

             รูปท่ี  1.30  เมา้ส ์ (Mouse)                              รูปท่ี  1.31  อปุกรณชี์ต้  าแหนง่ของโน๊ตบุค๊  (Touch  Pad) 
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   รูปท่ี  1.32  กา้นควบคมุ  (Joystick)  ส าหรบัการเลน่เกม                        รูปท่ี  1.33  ลกูกลมควบคมุ  (Trackball)   

 

รูปท่ี  1.34  แทง่ชีค้วบคมุ  (Track  Point) 

3.  อปุกรณร์บัขอ้มลูแบบปากกา  ไดแ้ก่  ปากกาแสง  (Light  Pan) 
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รูปท่ี  1.35  ปากกาแสง  (Light  Pan) 

       4.  อปุกรณร์บัขอ้มลูประเภทเครือ่งอา่นพิกดั  (Digitizing  Tablet) 

 

รูปท่ี  1.36  เครือ่งอา่นพิกดั  (Digitizing  Tablet) 
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5.  อปุกรณร์บัขอ้มลูประเภทจอสมัผสั  (Touch  Screen) 

 

รูปท่ี  1.37  จอสมัผสั  (Touch  Screen) 

6.  อปุกรณร์บัขอ้มลูแบบกราดตรวจ  (MOR : Optical  Mark  Render) 

      

            รูปท่ี  1.38  เครือ่งอา่นรหสัแทง่  (Bar  Code)          รูปท่ี  1.39  เครือ่งกราดตรวจ  (Optical  Mark  Reader) 
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                         รูปท่ี  1.40  กลอ้งดิจิตอล                                            รูปท่ี  1.41  สแกนเนอร ์ (Scanner) 

 

       7.  อปุกรณร์บัเขา้แบบจ าเสยีง 

 

รูปท่ี  1.42  ไมโครโฟน  (Microphone) 

1.       8.  เว็บแคม  (Web  Can)  หรอืเว็บแคเมรา  (Web  Camera) 
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รูปท่ี  1.43  Web Cam/Web  Camera 

        

                1.2  หนว่ยประมวลผล  (CPU : Central  Processing  Unit)  หรอืไมโครโปรเซสเซอรท์ าหนา้ที่น าค าสั่ง  และขอ้มลูทีเ่ก็บ

ไวใ้นหนว่ยความจ ามาแปลความหมาย  และท าตามค าสั่งพืน้ฐานของไมโครโปรเซสเซอร ์ ซึง่แทนดว้ยรหสัเลขฐานสอง 

       หนว่ยประมวลผลกลาง  ประกอบดว้ย  สว่นท่ีมีความส าคญั  3  สว่น  คือ 

                               1.หนว่ยควบคมุ  (Control  Unit)  ท าหนา้ที่ควบคมุขัน้ตอนการท างานของอปุกรณต์า่งๆ  และประสานการ

ท างานรว่มกนัระหวา่งอปุกรณร์บัขอ้มลูหนว่ยประมวลผลกลางและอปุกรณแ์สดงผล  รวมทัง้หนว่ยความจ าส ารองดว้ย 

                               2. หนว่ยค านวณและตรรกะ  (Arithmetic  and  Logical  Unit  :  ALU)  ท าหนา้ที่เก่ียวกบัการค านวณทาง

คณิตศาสตรแ์ละเปรยีบเทียบตามเง่ือนไขและกฎเกณฑท์างคณิตศาสตร ์
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รูปท่ี  1.44  CPU  Intel  Core  i7-3820  RETAIL  BOX  BX80619i73820 

                               3.  หยว่ยความจ า  (Memory)  ท าหนา้ที่เก็บขอ้มลูและโปรแกรมตา่งๆ  ขณะที่คอมพิวเตอรท์ างานอยู ่ 

หนว่ยความจ าแบง่ได ้ 2  ประเภท  คือ 

                                   3.1.1   หนว่ยความจ าที่อา่นไดเ้พยีงอยา่งเดยีว  (ROM : Reod  Only  Memory)  คือ  หนว่ยความจ าที่

ติดตัง้มากบัเครือ่งคอมพิวเตอร ์ ซึง่มีโปรแกรมหรอืขอ้มลูอยูแ่ลว้แมจ้ะไมม่กีารจา่ยไฟเลีย้งใหแ้ก่ระบบขอ้มลูที่เก็บไวใ้น  ROM  

สามารถอา่นขอ้มลูไดแ้ต ่

 

รูปท่ี  1.45  ROM  (Read  Only  Memory) 

                                   3.1.2  หนว่ยความจ าที่สามารถอา่นและเขียนได ้(RAM : Rondom  Access  Memory)  แบง่ได ้ 2  

ประเภท  คือ 
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                                               · SDRAM  (Static  RAM)  นิยมใชเ้ป็นหนว่ยความจ าแคช  (Cache)  ภายในตวั  CPU  เพราะมี

ความเรว็ในการท างานสงู  แตไ่มส่ามารถท าใหม้ีขนาดความจสุงูไดเ้พราะกินกระแสไฟมาก 

 

รูปท่ี  1.46  RAM  (Random  Access  Memory) 

                                               ·  DRAM  (Dynamic  RAM)  นิยมใชเ้ป็นหนว่ยความจ าในรูปแบบของิปไอซี  (Integrated  

Circuit)  บนแผงโมเดลของหนว่ยความจ า  RAM 

                       Multi-core  Processor  คือ  การรวมแกนประมวลผลกลางตัง้แต ่ 2  ตวัขึน้ไปเขา้ดว้ยกนั  ท าใหร้ะบบการประมวล

ผลรวมดีขึน้  ส  าหรบัการรวมหนว่ยประมวลผลกลาง  2  ตวั  จะเรยีกวา่  Dual-core  และการรวมหนว่ยประมวลผลกลาง  3  ตวั  จะ

เรยีกวา่  Tri-core  หรอื  Triple-core 

                       1.3  หนว่ยแสดงผล  (Output  unit)  หนว่ยแสดงผล  (Output  Unit)  แบง่ออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 

                        1.3.1  หนว่ยแสดงผลชั่วคราว  (Soft  Copy)  คือ  การแสดงผลใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบในขณะนัน้  เมื่อเลกิการท างานผลที่

แสดงอยูน่ัน้จะหายไป 
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จอคอมพวิเตอร ์

                                

                              Projector                                                                        ล าโพง 

รูปท่ี  1.47  หนว่ยแสดงผลชั่วคราว 

                              1.3.2  หนว่ยแสดงผลถาวร  (Hard  Copy)  การแสดงผลที่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละเคลือ่นยา้ยได ้ ไดแ้ก่  

เครือ่งพมิพ ์ (Printer) 

                                 เครือ่งพิมพ ์ (Printer)  คือ  อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแสดงผลในรูปของตวัอกัษร  ตวัเลข  และรูปภาพลงบนกระดาษ 

 

รูปท่ี  1.48  เครือ่งพิมพค์อตเมทรกิซ ์ (Dot  Matrix  Printer) 
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                1.4  หนว่ยเก็บขอ้มลูส ารอง  (Secondary  Storage)  คือ  หนว่ยความจ าที่สามารถเก็บขอ้มลูไวใ้ชไ้ดต้ลอด  ไดแ้ก่  

ฮารด์ดิสก ์ ฟลอปป้ีดิสก ์ ซีดี  ดีวดีี  ยเูอสบี  ฯลฯ 

     

       รูปท่ี  1.49  ฮารด์ดิสก ์ (Hard  Disk)                                 รูปท่ี  1.50  ดิสกเ์ก็ต  (Diskette) 

                Flash  Drive  หรอื  Thumb  Drive  คือ  สือ่บนัทกึขอ้มลูที่ตอ่เขา้กบัเครือ่งคอมพิวเตอรผ์า่นทางพอรต์  USB Flash  

Drive  หรอื  Thumb  Drive  มีขนาดเลก็  สะดวกในการพกพา  โดยทั่วไป  OS  ตา่งๆ  จะใชว้ิธีการท่ีเรยีกวา่  “Write  Caching”  

ในการเขียนไฟลไ์ปยงัไดรฟ์ตา่งๆ  ซึง่  Write  Caching  ก็คือการ  “สะสม”  หรอื  “Cache”  ค าสั่งรอ้งขอในการเขียนไฟลไ์ปยงัไดรฟ์

ตา่งๆ  ไวจ้ านวนหนึง่ก่อนแลว้ท าทีเดียวพรอ้มกนั  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเช่ือมตอ่  และเขยีนไฟลไ์ปยงัไดรฟ์นัน้ๆ 

                       หากผูใ้ชด้งึแฟลชไดรฟ์ออก  เพราะคดิวา่คดัลอกไฟลเ์รยีบรอ้ยแลว้  โดยไมท่ าการ  Eject  เสยีก่อนจะท าใหข้อ้มลูที่

คา้งอยูห่รอืยงัไมไ่ดเ้ขียนลงไปจรงิๆ  หรือเขียนยงัไมเ่สรจ็เกิดความเสยีหายไดเ้นื่องจากการ  Eject  นัน้ป็นการบอก  OS  วา่  “มีอะไรที่  

                USB : Universal  Serial  Bus  คือ  พอรต์  (Port)  หรอื  ช่องทางในการติดตอ่สือ่สาร  หรอืเช่ือมตอ่ระหวา่งคอมพวิเตอร์

กบัอปุกรณอ์ื่นๆ  เช่น  เครือ่งพิมพ ์ โมเด็ม  เมาส ์ แผงแปน้อกัขระ  กลอ้งดิจิตอล  เป็นตน้  เป็นพอรต์ที่มีความส าคญัและนิยมใชก้นัใน

ปัจจบุนั 

                การใชง้าน  USB  Port  เป็นพอรต์ที่มีการใชก้ระแสไฟดว้ย  ดงันัน้  หลงัการใชง้าน  หรอืถอดสาย  USB  ออกจากเครือ่ง

คอมพิวเตอร ์ ควรจะตอ้งเรยีกใชค้  าสั่ง  “Safely  Remove  Hardware”  หรอื  “Unplug  or  Eject  Hardware”  เสยีก่อน  โดยมี

ขัน้ตอนการปฏิบตัิ  ดงันี ้

1.ดบัเบิล้คลกิที่รูปลกูศรสเีขียวที่  Task  Bar 

2.หรอืคลกิขวาเลอืก  “Safely  Remove  Hardware”  หรอื  “Unplug  or  Eject  Hardware”  

 ขึน้อยูก่บั  Windows  แตล่ะเวอรช์ั่น 
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3.เลอืกอปุกรณท์ี่ตอ้งการยกเลกิ  (Flash  Drive) 

4.คลกิ  Eject  USB  FLASH  DRIVE 

5.ถอดอปุกรณท์ีเ่ช่ือมตอ่ 

 

4.2  ซอฟตแ์วร ์ (Software)  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมาย  ซอฟตแ์วรว์า่  “สว่นชดุค าสั่ง”  ซอฟตแ์วร ์ คือ  

โปรแกรม  หรอืชดุค าสั่งที่สั่งใหค้อมพิวเตอรท์ างานตามทีต่อ้งการไมส่ามารถจบัตอ้งได ้ แบง่ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

               1.  ซอฟตแ์วรร์ะบบ  (System  Software)  คือ  โปรแกรมที่ท  าหนา้ที่ประสานการท างานระหวา่งฮารด์แวรก์บัซอฟตแ์วร์

ประยกุตเ์พื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชซ้อฟตแ์วรไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  นอกจากนัน้ซอฟตแ์วรร์ะบบยงัท าหนา้ที่จดัการระบบ  ดแูลรกัษา

เครือ่ง  แปลภาษาระดบัต ่า  หรอืภาษาระดบัสงูใหเ้ป็นภาษาเครือ่ง  เพื่อใหเ้ครือ่งอา่นไดเ้ขา้ใจ  ซอฟตแ์วรร์ะบบมี  4  ชนิด  คือ 

                     1.1  ซอฟตแ์วรร์ะบบแบง่ตามหนา้ที่การท างาน 

                            1.1.1  OS  (Operating  System)  คือ  โปรแกรมที่ท  าหนา้ที่ควบคมุการใชง้านสว่นตา่งๆของเครือ่งคอมพิวเตอร ์

                            1.1.2  Translation  Program  คือ  โปรแกรมที่ท  าหนา้ที่แปลโปรแกรมหรอืชดุค าสั่งทีเ่ขียนขึน้มาดว้ยภาษาอืน่  

เช่น  ภาษาระดบัสงูซึง่ไมใ่ช่ภาษาเครือ่ง  ใหเ้ป็นภาษาทีเ่ครือ่งเขา้ใจและน าไปปฏิบตัิได  ้

                            1.1.3  โปรแกรมอรรถประโยชน ์ (Utility  Program)  คือ  โปรแกรมระบบที่ท าหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหก้บั

ผูใ้ชค้อมพวิเตอรใ์หส้ามารถท างานไดส้ะดวก  รวดเรว็และงา่ยขึน้ 

                            1.1.4  Diagnostic  Program  คือ  โปรแกรมระบบท่ีท าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการท างานของอปุกรณ์

ตา่งๆของคอมพิวเตอร ์

      1.2  ระบบปฏิบตัิการแบง่ตามลกัษณะการใชง้าน 

                            1.2.1  ประเภทใชง้านเดียว  (Single  Tasking)  คือ  ระบบปฏิบตัิการท่ีใชง้านไดค้รัง้ละหนึง่งาน  ใชใ้นเครือ่ง

ไมโครคอมพิวเตอร ์ เช่น  ระบบปฏิบตัิการดอส  (DOS : Disk  Operating  System) 

                            1.2.2  ประเภทใชง้านหลายงาน  (Multitasking)  คือ  ระบบปฏิบตัิการท่ีมคีวามสามารถควบคมุการท างานครัง้

ละหลายงานในเวลาเดียวกนั  และผูใ้ชส้ามารถใชซ้อฟตแ์วรป์ระยกุตไ์ดห้ลายชนิดในเวลาเดียวกนั  ระบบปฏิบตัิการจะท าการจดัสรร

เวลาและพืน้ท่ีที่ตอ้งใชใ้นการประมวลผลตามค าสั่งของซอฟตแ์วรแ์ตล่ะชนิด  เช่น  จดัสรรเวลาในการประมวลผลของซีพียแูละจดัสรร

พืน้ท่ีในหนว่ยความจ าส าหรบัเก็บขอ้มลูที่ไดจ้ากการประมวลผล 

                            1.2.3  ประเภทใชง้านหลายคน  (Multiuser)  หนว่ยงานบางแหง่  เช่น  ธนาคาร  จะประมวลผลโดยใช้

คอมพิวเตอรข์นาดใหญ่  ขณะเดยีวกบัผูใ้ชค้อมพิวเตอรก็์จะมีสถานีงานเพื่อเช่ือตอ่กบัคอมพิวเตอร ์ จึงตอ้งใชร้ะบบปฏิบตักิารท่ีมี

ความสามารถในการจดัการสงูเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถท างานส าเรจ็ตามเวลาที่ก าหนด  ตวัอยา่งของระบบปฏิบตัิประเภทนีก็้คือ  

ระบบปฏิบตัิการวินโดวสเ์อ็นที 
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หนา้ที่ของระบบปฏิบตัิการ 

1. ติดตอ่กบัผูใ้ช ้ โดยระบบปฏิบตัิการจะมีเครือ่งหมาย  Prompt 

2. ควบคมุการท างานของโปรแกรม 

3. จดัสรรใหใ้ชท้รพัยากรรว่มกนั 

4.ควบคมุการท างานของ  Hardware  เช่น  Keyboard 

5. จดัตารางการใชท้รพัยากรการเขา้ใชห้นว่ยประมวลผลกลาง  ก าหนดวิธีการจดั  Queue 

6. จดัการขอ้มลูและสารสนเทศในหนว่ยความจ า  ไดแ้ก่  การน าขอ้มลูไปวางไวใ้นหนอ่ยความจ า  การแทนท่ีขอ้มลูในหนว่ยความจ า  

การยา้ยขอ้มลูในหนว่ยความจ า 

7. จดัระบบการจดัเก็บไฟลข์อ้มลูลงบนสือ่ส  ารอง 

8. น าโปรแกรมประเภทอื่นเขา้ประมวลผลในคอมพวิเตอร ์

9. จดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

10.จดัการเช่ือมตอ่และควบคมุอปุกรณร์อบขา้งของคอมพิวเตอร ์ ไดแ้ก่  Scanner, Modem  ฯลฯ  ซอฟตแ์วรร์ะบบยงัเป็นพืน้ฐาน

ของการพฒันาซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ  เช่น  ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการแปลภาษา  (Compiler)  ซอฟตแ์วรร์ะบบยงัเป็นท่ีนิยมใช ้ คือ  (DOS : 

Disk  Operating  System),  UNIX,  windows,  SUN,  OS/2,  Netware  ของบรษัิท  Novell  ซึง่เป็นระบบปฏิบตัิการเครอืขา่ย   

ตัวอยา่งของระบบปฏิบตักิาร 

    1. ระบบปฏิบตัิการดอส  (DOS : Disk Operating  System)  บรษัิทไอบีเอ็มผลติเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรข์ึน้และใหช่ื้อวา่  

“คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล”  และไดม้อบหมายใหบ้รษัิทไมโครซอฟตเ์ป็นผูพ้ฒันาระบบปฏิบตัิการใหช่ื้อวา่  “พีซีดอส”  เมื่อ

ไมโครคอมพิวเตอรแ์พรห่ลายไดม้ีการผลติไมโครคอมพิวเตอรท์ี่มคีวามสามารถท างานแบบเดยีวกบัไมโครคอมพิวเตอรข์องบรษัิท

ไอบีเอ็มไมโครคอมพวิเตอรท์ี่ผลติเลยีนแบบไอบีเอ็มจะใชร้ะบบปฏิบตัิการของบรษัิทไมโครซอฟตเ์ช่นเดยีวกนั  แตใ่ชช่ื้อวา่  “เอ็มเอ

สดอส”  (MS-DOS : Microsoft  Disk  Operating  System)  ปัจจบุนั  MS-DOS  ไมไ่ดร้บัความนิยมแลว้ 

    2. ระบบปฏิบตัิการยนูิกซ ์ (UNIX)  คือ  ระบบปฏิบตัิการประเภทใชง้านไดห้ลายงานและหลายคนในเวลาเดียวกนั  และมีผูพ้ฒันา

ระบบปฏิบตัิการยนูิกซใ์หส้ามารถใชก้บัเครือ่งชนดิตา่งๆหลายระบบและตัง้ช่ือใหมว่า่  วีนิกซ ์ (VINIX)  ซีนิกซ ์ (XENIX)  ไมโครนิกซ ์ 

(MICRONIX)  เอไอเอ็กซ ์ (AIX)  ปัจจบุนัมีความพยายามทีจ่ะก าหนดใหร้ะบบปฏิบตัิการท่ีมีช่ือดงักลา่วแลว้ขา้งตน้  มีมาตรเดียวกนั

กบัโปรแกรมที่พฒันาภายใตร้ะบบปฏิบตัิการยนูิกซ ์ ซึง่มขีอ้ดีที่ไมต่อ้งขึน้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบใดโดยเฉพาะ 

    3. แอนดรอยด ์ (Android)  คือ  ระบบปฏิบตัิการส าหรบัอปุกรณพ์กพา  เช่น  โทรศพัทม์ือถือ  แท็บเลต็  ที่ท างานบบลนีกุซ ์ เคอร์

เนล  เริม่พฒันาโดยบรษัิทแอนดรอยด ์ ตอ่มากเูกิล้ไดซ้ือ้ลขิสทิธ์ิจากแอนดรอยดแ์ละพฒันาตอ่  สว่นดา้นลขิสทิธ์ิของโคด้แอนดรอยด์

จะใชใ้นลกัษณะของซอฟตแ์วรเ์สรหีรอืโอเพนซอรส์  (Open  Source)  ท าใหน้กัพฒันาสามารถแกไ้ข  ดดัแปลงโคด้แอนดรอยดไ์ด้
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อยา่งอิสระ  และที่ส  าคญัคือ  แจกฟร ี ส  าหรบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดเ์ป็นที่รูจ้กัเมื่อวนัท่ี  5  พฤศจิกายน  2550 

Open  Source  คือ  ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธ์ิท่ีมีไลเซนส ์ (License)  แบบโอเพนซอรส์  ซึง่มีลกัษณะตา่งจากไลเซนสข์องซอฟตแ์วร์

โดยทั่วไป  คือ  ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรจ์ะอนญุาตใหผู้ใ้ชต้ิดตัง้ใชง้านไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัจ านวนและรูปแบบการใชง้าน  ไมว่า่จะเป็นการใช้

งานสว่นตวั  การใชง้านในเชิงการคา้หรอืการใชง้านในองคก์ร  นอกจากนี ้ ยงัอนญุาตและสนบัสนนุใหเ้รยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจการ

ท างานของซอฟตแ์วร ์ โดยการเปิดเผยตน้ฉบบั  (Source  Code)  ของซอฟตแ์วร ์ และอนญุาตใหแ้กไ้ข  ดดัแปลงไดต้ามความ

ตอ้งการ 

 

 

ปัจจบุนัระบบปฏิบตัารแอนดรอยดไ์ดน้ าไปใชง้านกนัอยา่งแพรห่ลาย  ผูผ้ลติมือถือตา่งพฒันาและผลติสมารท์โฟนที่ใช้

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดอ์อกจ าหนา่ยมากมาย  ไมว่า่จะเป็น  Samsung,  HTC,  Motorola  และ  Sony  ฯลฯ  และกเูกิลซึง่เป็น

ผูพ้ฒันาแอนดรอยดก็์ผลติสมารท์โฟนออกจ าหน่ายเช่นกนั  เป็นสมารท์โฟนตระกลู  Galaxy  Nexus 

    4. ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟตว์ินโดวส ์ (Microsoft  Windows)  คือ  ระบบปฏิบตัิการท่ีพฒันาโดยบรษัิทไมโครซอฟตท์ี่มี

ลกัษณะการติดตอ่กบัผูใ้ช ้ (User  Interface)  ที่เรยีกวา่  ระบบติดตอ่ผูใ้ชแ้บบกราฟิก  (GUI : Graphic  User  Interface)  มีการ

แสดงผลเป็นรูปภาพ  ใชส้ญัลกัษณใ์นรูปของรายการท่ีเลอืก  (Menu)  หรอืสญัรูป  (Icon)  เพื่อสั่งใหค้อมพวิเตอรท์ างานแทนการ

พิมพค์ าสั่งที่ละบรรทดัท าใหก้ารใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดง้่าย  ระบบปฏิบตัิการวินโดวสไ์ดร้บัความนยิมสงูในกลุม่ผูใ้ชเ้ครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรท์ั่วๆไป   บรษัิทไมโครซอฟตย์งัไดพ้ฒันาระบบปฏิบตัิการหลายรุน่  และพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยกุตท์ี่สามารถใชง้าน

บนระบบปฏิบตัิการหลายประเภท  เช่น  ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลค า  ซอฟตแ์วรต์ารางท างาน  ซอฟตแ์วรน์  าเสนอขอ้มลู  ซึง่ซอฟตแ์วร์

ดงักลา่ว  ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานทกุดา้น  ตวัอยา่งซอฟตแ์วรร์ะบบปฏิบตักิารของบรษัิทไมโครซอฟต ์

                1. Windows  3.1  เป็นรุน่แรกที่ท  างานบนเครือ่งคอมพิวเตอรเ์ครือ่งเดยีว  (Stand  Alone) 

                2. Windows  95  สามารถเป็นเครอืขา่ยภายในองคก์ร  เพื่อใชท้รพัยากรรว่มกนัได ้

                3. Windows  98  สามารถท างานเป็นเครอืขา่ยภายในองคก์ร  เพื่อใชท้รพัยากรรว่มกนัได ้

                4. Windows  Me  สามารถท างานเป็นเครอืขา่ยภายในองค ์ เพื่อใชท้รพัยากรรว่มกนัไดแ้ละสนบัสนนุงานทางดา้น

มลัติมีเดีย 

                5. Windows  NT  เป็นระบบปฏิบตัิการเครอืขา่ยที่มคีวามสามารถจดัการดา้นการสือ่สารระหวา่งเครือ่งคอมพิวเตอรบ์น

เครอืขา่ย  รวมทัง้จดัการการใชท้รพัยากรรว่มกนั  ดแูลและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

                6. Windows  2000  Advance  Server  เป็นระบบปฏิบตัิการเครอืขา่ยที่สามารถจดัการดา้นการตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง

เครือ่งคอมพิวเตอรบ์นเครอืขา่ย  จดัการการใชอ้ปุกรณ ์ รว่มกนัดแูลรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

                7. Windows  XP  (XP : Experience)  เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีท างานเป็นกลุม่หรอืเครอืขา่ยภายในองคก์รสามารถใช้
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ทรพัยากรรว่มกนัได ้ สนบัสนนุงานทางดา้นมงัตมิีเดีย  สามารถจดัการดา้นการติดตอ่สือ่สารคอมพิวเตอรบ์นเครอืขา่ย  การใช้

ทรพัยากรรว่มกนั  ดแูลและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

                8. Windows  CE  เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีใชก้บัคอมพิวเตอรพ์กพา 

                9. Windows  Vista  เป็นระบบปฏิบตัิการส าหรบัคอมพิวเตอรเ์ฉพาะเครือ่ง 

              10. Windows  7  ไมโครซอฟตแ์บง่  Windows  7  เป็น  6  รุน่ยอ่ย  แตท่ี่มีจ าหนา่ยส าหรบัผูใ้ชโ้ดยทัว้ไป  มี  3  รุน่  คือ 

·       Home  Premium  เป็นรุน่ท่ีเลก็ที่สดุมีวางขายแบบกลอ่งทั่วโลก  มาพรอ้มกบัความสามารถดา้นมลัตมิีเดียครบถว้น 

·       Professional  มีฟีเจอร ์ (Feature)  โดยทั่วไปไมแ่ตกตา่งจากรุน่  Home  Premium  ที่เพิ่มเติมเขา้มาสามารถใชโ้หมดของ  

Windows  XP  ได ้

·  Ultimate  เป็นรุน่ใหญ่สดุของ  Windows  เพิ่มคณุสมบตัิ  Bit  locker  และสามารถเปลีย่น  UI  เป็นภาษาตา่งๆได ้

 

            สว่นรุน่อื่นๆ  อีก  3  รุน่ไมไ่ดว้างจ าหนา่ย  จะใชส้  าหรบัตดิตัง้มาพรอ้มกบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้  6  รุน่ยอ่ย  มีดงันี  ้

·       Windows  7  Starter  เป็นรุน่เลก็ที่สดุ  เหมาะส าหรบัเลน่อินเทอรเ์น็ต  เช็คอีเมล  รุน่นีไ้มม่ีวางจ าหนา่ย 

·       Windows  7  Home  Basic  ไมม่ีวางจ าหนา่ย  แตจ่ะตดิตัง้มาพรอ้มกบัเครือ่งใหม่ๆ   เฉพาะบางประเทศ 

.       Windows  7  Home  Premium  เป็นรุน่เลก็ที่สดุที่มวีางจ าหนา่ยแบบกลอ่งทั่วโลก  พรอ้มกบัความสามารถดา้นมลัติมเีดยี

ครบถว้น 

·       Windows  7  Professional  เป็นรุน่ท่ีไมม่ีความแตกตา่งจากรุน่  Home  Premium  ที่เพิ่มเติม  คือ  สามารถใช ้ Windows  

XP  Mode  ได ้

·       Windows  7  Ultimate  เป็นรุน่ใหญ่สดุของ  Windows  7  ท่ีเพิ่มเติมคณุสมบตัิอยา่ง  Bit locker  และสามารถเปลีย่น  UI  

เป็นภาษาตา่งๆได ้

·       Windows  7  Enterprise  รุน่นีไ้มแ่ตกตา่งจากรุน่  Ultimate  แตม่ีจ าหนา่ยส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่เทา่นัน้ 

 สว่นประกอบของ     Windows

1.เดสกท์อป  (Desktop)  คือ  ฉากหลงัของวินโดวส ์

2.สญัรูป  (lcon)  แมว้า่ปุ่ มสตารต์จะเปิดโปรแกรมไดท้กุตวั  แตบ่างครัง้ก็คน้หาไดย้าก  ที่เดสกท์อปจึงมีภาพเลก็ๆที่เรยีกวา่  

“ไอคอน”  เป็นสญัลกัษณแ์ทนแตล่ะโปรแกรมขึน้มา  ชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ปิดโปรแกรมนัน้ไดด้ว้ยการดบัเบิล้คลกิไอคอนเพียงครัง้เดียว  

โปรแกรมก็จะเปิดขึน้มา 

3.ปุ่ มสตารต์  (Start  Button)  คือ  ปุ่ มที่เริม่ตน้ส าหรบัการเปิดโปรแกรมตา่งๆ 

4.ทาสกบ์าร ์ (Taskbar)  คือ  แถบยาวๆ  ที่ปรากฏอยูด่า้นลา่งของหนา้จอ  แสดงช่ือโปรแกรมทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ 
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5.Shortcut  คือ  ทางลดัในการเขา้ถึงโปรแกรม  หรอืเขา้ถงึไฟลข์อ้มลู 

6.Notification  Area  ใชบ้อกสถานการณท์ างานใหก้บัผูใ้ชไ้ดท้ราบ  เช่น  วนัและเวลา 

7.ตวัชีเ้มาส ์ (Mouse  Pointer)  คือ  ส  ญลกัษณท์ี่แสดงต าแหนง่ของเมา้ส ์ ใชชี้ต้  าแหนง่ตา่งๆก่อนสั่งคลกิดบัเบิล้  แดรกเมา้ส ์ และ

คลกิปุ่ มขวาของเมา้ส ์

       ความสามารถของ  Windows  7  รุน่  Ultimate  หรอื  Enterprise! 

              1.เป็นระบบปฏิบตัิการหลกัของคอมพวิเตอร ์ ไมม่ีโปรแกรมนี ้ คอมพิวเตอรไ์มส่ามารถท างานได  ้

              2.จดัการกบัไฟลใ์นเครือ่ง  ในแฟลชไดรฟ์  ลบไฟล ์ โฟลเดอร ์ ยา้ยไฟล ์ คดัลอกไฟล ์ เปลีย่นช่ือไฟล ์

              3.เขียนขอ้มลูลงแผน่ซดีี  เช่น  เพลง  รูปภาพ  หรือไฟลเ์อกสารทั่วๆไป 

              4.ตวัตอ่วิดีโอในระดบัพืน้ฐาน  โดยน าภาพวิดีโอท่ีถา่ยดว้ยกลอ้งดิจิตอลมาตดัตอ่ใหมไ่ด ้

              5.ดขูอ้มลูในอินเทอรเ์นต็  บนัทกึขอ้มลู  ดาวนโ์หลดขอ้มลูได ้

              6.ติดตัง้หรอืลบโปรแกรมบน  Windows  7  ได ้

 

7.การปรบัแตง่  ธีม  (Theme)  ของหนา้จอโปรแกรม  ไมว่า่จะเป็น  Windows  7  เอง 

              8.การสรา้งเน็ตเวิรก์  หรอืการสรา้งระบบเครอืขา่ย  สรา้งการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต 

              9.มีระบบรกัษาความปลอดภยั  การปอ้งกนัเครือ่งจากการบกุรุกทางอินเทอรเ์น็ต  หรอืเครอืข่ายเนต็เวิรก์ 

              10.ดหูนงั  ฟังเพลง  เลน่เกม  ชมรายการทีวี  บนัทกึรายการทีวี  จดัการรูปภาพ  แสดงสไลด  ์

              11.การใชอ้ปุกรณต์อ่พว่งรว่มกบัคอมพิวเตอร ์ ดว้ยการติดตัง้ไดรเ์วอรห์รอืโปรแกรมควบคมุการใชง้านอปุกรณใ์หส้ามารถ

ท างานได ้ เช่น  แฟลชไดรฟ์  เครือ่งพิมพ ์ สแกนเนอร ์ กลอ้งดจิิตอล 

              12.ใชง้านทั่วๆไป  เช่น  เครือ่งคดิเลข  วาดภาพงา่ยๆ  พมิพเ์อกสารตา่งๆ 

              13.ถ่ายโอนไฟลร์ว่มกบัเครือ่งคอมพิวเตอรอ์ื่นๆ  เช่น  Smart  Phone,  Tablet 

              14.การจดัการขอ้มลูในเครือ่ง  เช่น  การส ารองขอ้มลู  การกูค้ืนขอ้มลู  การคน้หาขอ้มลู  การจดัเรยีงขอ้มลู 

              15.คดัลอกเพลงจากแผน่ซีดีไวฟั้งในเครือ่ง  การเขียนขอ้มลูลงแผน่ซีดี 

              16.การปรบัแตง่หนา้จอ  ปรบัความมดื/ความสวา่ง  ภาพประกอบท่ีหนา้จอ 

              17.การปรบัแตง่เสยีงเพื่อการฟังเพลงหรอืแตง่เสยีงใหก้บัเหตกุารณต์า่งๆ  ปรบัแตง่เสยีงขณะคลกิเมาสป์รบัแตง่เสยีงขณะ

ปิดเครือ่ง  หรอืปรบัแตง่เสยีงขณะเปิดโปรแกรม 

              18.เพิ่มและลบแบบตวัหนงัสอื 

              19.การจดัการอีเมล 
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              20.การสือ่สาร  รบั – สง่แฟกซ ์

              21.การเขา้รหสัขอ้มลูเพื่อปอ้งกนัการคดัลอกหรอืปอ้งกนัการเขา้ไปใชง้านขอ้มลูในเครือ่งหรอืในแฟลชไดรฟ์ 

2.  ซอฟตแ์วรป์ระยคุต ์ คือ  ซอฟตแ์วร ์ หรอืโปรแกรมที่ใชส้  าหรบัท างานในดา้นตา่งๆตามตอ้งการ  เช่น  ซอฟตแ์วรป์ระยคุต ์ 

     แบง่ได ้ 2  ชนิด  คือ 

            2.1  ซอฟตแ์วรท์ี่ใชง้านทั่วๆไป  มี  5  กลุม่  คือ 

                        2.1.1  ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลค า  (Word  Processing  Software)  เป็นซอฟตแ์วรป์ระยคุตท์ีใ่ชส้  าหรบังานการพิมพ์

เอกสารสามารถแกไ้ข  เพิ่ม  แทรก  ลบและจดัรูปแบบเอกสารไดเ้ป็นอยา่งดีเอกสารท่ีพิมพจ์ดัเป็นแฟม้ขอ้มลูสามารถเปิดเอกสารทีเ่ก็บ

ไวม้าพิมพ ์ แกไ้ข  ปรบัปรุงใหมไ่ด ้ การพิมพอ์อกทางเครือ่งพมิพ ์ (Hard  Copy)  ก็มีรูปแบบตวัอกัษรใหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  

เอกสารจงึดเูรยีบรอ้ยสวยงาม  ปัจจบุนัมีการพฒันาขีดความสามารถของซอฟตแ์วรป์ระมวลผลค าอีกมากมายหลายอยา่ง  นกัเรยีนที่

เรยีนประเภทวชิาพาณิชยกรรม  มีพืน้ฐานการพิมดีดทัง้พมิพด์ีดไทยและพิมพด์ีดภาษาองักฤษ  ควรจะไดฝึ้กใชโ้ปรแกรมตา่งๆ  ให้

คลอ่งแคลว่  อนัจะเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

                         2.1.2  ซอฟตแ์วรต์ารางท างาน  (Spread  Sheet  Software)  เป็นซอฟตท์ี่ช่วยในงานการค านวณการท างานของ

ซอฟตแ์วรต์ารางท างานใชห้ลกัการเสมือนมีโต๊ะท างานท่ีมีกระดาษขนาดใหญ่วางไว ้ มีเครือ่งมือคลา้ยปากกา  ยางลบและเครือ่ง

ค านวณเตรยีมไวใ้หเ้สรจ็  บนกระดาษมีช่องใหใ้สต่วัเลข  ขอ้ความ  หรอืสตูร  เรียกวา่  เซลล ์ (Cell)  สามารถสั่งใหค้  านวณตสมสตูร

หรอืเง่ือนไขที่ก าหนด  ผูใ้ชซ้อฟตแ์วรต์ารางท างานสามารถประยคุตใ์ชง้านประมวลผลตวัเลขอื่นๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ซอฟตแ์วรต์าราง

ท างานท่ีนยิมใช ้ เช่น  Microsoft  Office  Excel  2007  ไดป้รบัปรุงใหส้ามารถรองรบัจ านวนแถวไดถ้งึ  1,048,576  แถว  และ

รองรบัจ านวนคอลมันไ์ดม้ากถึง  16,384  คอลมัน ์ (คอลมันแ์รกคอื  A B C D ……….  และคอลมันส์ดุทา้ยคือ  XFD) 

                        2.1.3  ซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลู  (Database  Management  Software)  การใชค้อมพวิเตอรค์วามจ าเป็น

อยา่งหนึง่คือ  การเก็บรวบรวมขอ้มลูไวใ้นแหลง่เดียวกนั  การรวบรวมขอ้มลูหลายๆเรือ่งที่มีความเก่ียวขอ้งกนัไวใ้นคอมพิวเตอร ์ เรา

เรยีกวา่  “ฐานขอ้มลู”  ซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลูจึงหมายถึงซอฟตแ์วรท์ี่ชว่ยใหก้ารเก็บ  การเรยีกคน้ขอ้มลูมาใชง้าน  การท า

รายงาน  การสรุปผลจากขอ้มลูเพื่อบรหิารจดัการองคก์รไดใ้นอนาคต  ซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลูที่นิยมใชใ้นปัจจบุนั  คือ  

Microsoft  Office  Access  2007  และไดม้กีารพฒันาเป็น  Microsoft  Office  Access  2010 

                        2.1.4  ซอฟตแ์วรน์  าเสนอ  (Presentation  Software)  เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ใชส้  าหรบังานการน าเสนอขอ้มลูประกอบ
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ค าอธิบาย  การบรรยายที่มีภาพประกอบท าใหก้ารน าเสนอสามารถเขา้ใจไดด้ียิ่งขึน้  ดีกวา่การบรรยายเพียงอยา่งเดยีว  การใช้

ซอฟตแ์วรน์  าเสนอ  การน าเสนอตอ้งสามารถดงึดดูความสนใจของผูฟั้ง  นอกจากรูปภาพท่ีใชน้ าเสนอแลว้  “ซอฟตแ์วรน์  าเสนอยงั

สามารถสรา้งแผนภมูิ  กราฟ  ซอฟตแ์วรน์  าเสนอท่ีนิยมใชใ้นปัจจบุนั  คือ  Microsoft  Office  PowerPoint  2007  และ  

Microsoft  Office  PowerPoint  2010 

                        2.1.5  ซอฟตแ์วรส์ือ่สารขอ้มลู  เป็นซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหเคื่องไมโครคอมพิวเตอร ์ สามารถ

ติดตอ่สือ่สารกบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่อยูห่า่งไกล  โดยผา่นทางสายโทรศพัท ์ ซอฟตแ์วรส์ือ่สารท่ีใชเ้ช่ือมโยงกบัระบบเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร ์ เช่น  อินเทอรเ์นต็  ท าใหส้ามารถใชบ้รกิารอื่นๆ  เพิม่เติมได ้ สามารถใชร้บั – สง่ไปรษณีย ์ อิเลก็ทรอนิกส ์ ใชโ้อนยา้ย

แฟม้ขอ้มลู  ใชแ้ลกเปลีย่นขอ้มลู  อา่นขา่วสารนอกจากนี ้ ยงัใชใ้นการเช่ือมตอ่กบัมินคอมพิวเตอรห์รอืเมนเฟรมเพื่อเรยีกใชง้านจาก

เครือ่งเหลา่นัน้ได ้

2.2    ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชส้  าหรบังานเฉพาะดา้น 

2.2.1  คอมพวิเตอรเ์พื่องานเฉพาะกิจ  (Special  Purpose  Computer)  คือ  เครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ออกแบบใหต้วัเครือ่งและ

โปรแกรมที่ใชค้วบคมุท างานอยา่งใดอยา่งหนึง่  มกัใชก้บังานการควบคมุ  หรอือตุสาหกรรมที่เนน้การประมวลผลไดร้วดเรว็  เช่น  

คอมพิวเตอรค์วบคมุสญัญาณไฟจราจรคอมพิวเตอรค์วบคมุอปุกรณอ์ตัโนมตัิในรถยนต ์ เป็นตน้ 

                        CT  Scan  (Computed  Tomography)  คือ  เครือ่งตรวจหาความผิดปกติของอวยัวะตา่งๆ  ในรา่งกายดว้ยล าแสง

เอกซ ์ โดยฉายล าแสงเอกซผ์า่นอวยัวะที่ตอ้งการตรวจในแนวตดัขวาง  และใหค้อมพวิเตอรส์รา้งภาพ  ภาพท่ีไดจ้ึงเป็นภาพตดัขวาง

สว่นท่ีตอ้งการตรวจอยา่งละเอียด  โดยมีขอ้บง่ชีข้องการตรวจ  ดงันี ้

 

 

                            1.1    ตรวจหาเนือ้งอกในอวยัวะตา่งๆ  รวมทัง้ต าแหนง่และขนาดของเนือ้งอก 

                            1.2    ตรวจหาการแพรก่ระจายของเนือ้งอกไปยงัตอ่มน า้เหลอืงที่อยูใ่กลเ้คยีง 

                            1.3    ตรวจดกูารคั่งของเลอืดในสมอง  ช่องทอ้ง  และอุง้เชิงกราน 

                            1.4    ตรวจหาความผิดปกติของเลอืด  เช่นเสน้เลอืดโป่งพอง  เสน้เลอืดอดุตนั  ฯลฯ 

                            1.5    ตรวจหาความผิดปกติของกระดกู  และขอ้ตอ่ตา่งๆ  เช่น  การหกั  การหลดุ  และการอกัเสบ  ฯลฯ 

       2.2.2  คอมพิวเตอรเ์พื่องานอเนกประสงค ์ (General  Purpose  Computer) 

                 ปัจจบุนันีว้งการแพทยไ์ดน้ าระบบ  PACS  (Picture  Archiving  Communication  System)  มาใชก้บังานเอกซเรย ์ 

เป็นระบบที่ใชจ้ดัเก็บรูปภาพทางการแพทย ์ (Medical  Images)  และรบั – สง่  ขอ้มลูภาพ  ในรูปแบบ  Digital  โดย  PACS  ใชใ้น

การรบั-สง่ขอ้มลูผา่นทางระบบการถ่ายที่ใชฟิ้ลม์แบบเดมิท าใหล้ดขัน้ตอนการท างานลงเป็นอยา่งมาก  จงึท าใหส้ามารถใหบ้รกิารได้

สะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 
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                        ระบบของแผนกเอกซเรย ์ (โปรแกรมเอกซเรยห์รอืโปรแกรมโรงพยาบาล)  ซึง่โดยปกติแลว้ซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมที่ใช้

ควบคมุระบบ  PACS  (ขอ้มลูคนไข-้ขอ้มลูภาพ)  ทางบรษัิทท่ีพฒันาระบบ  PACS  มกัจะท าใหโ้ปรแกรมระบบ  PACS  สามารถติดตอ่

กบัระบบเอกซเรย ์ (Radiology  Information  System)  หรอืระบบโรงพยาบาล  (Hospital  Information  System)  โดยผา่น

ตวั  PACS  Broker  ตามมาตรฐาน  HL7 : ซึง่ตวันีเ้องท าใหร้ะบบ  PACS  มีความฉลาดมากขึน้  เช่น  หากมีการลงทะเบียนคนไข ้ 

หากเป็นคนไขร้ะบ  PACS  ก็จะท าการเรยีกภาพมารอให ้ ท าใหเ้กิดความรวดเร็วและสามารถที่จะตอ่กบัผลหรอื  Result  เอซเรย ์ 

นอกจากนี ้ ยงัมคีวามนา่เช่ือถือในการตรวจสอบช่ือ  ID  ของคนไขม้ากขึน้  เปา้หมาย  ของระบบ  PACS  แทจ้รงิและก็คือ  Filmless  

หรอื  Digital  นั่นเอง 

ขอ้ดีของการน าระบบ  PACS  มาใช ้

1.เป็นผลดีตอ่กระบวนการรกัษาพยาบาล 

1.1.ลดเวลาในการรอคอยในการตรวจและรอคอยผลเอกซเรย ์ เนือ่งจากการลา้งฟิลม์และการคน้หาฟิลม์เกา่ 

1.2.ไดร้บัการวินิจฉยัโรคและไดร้บัการรกัษาพยาบาลรวดเรว็ขึน้ 

1.3.สามารถเรยีกขอ้มลูเก่าที่ไวใ้นระบบ  แพทยส์ามารถเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของโรคไดต้ลอดเวลา  ซึง่จะช่วยให้การวินจิฉยัมี

ความแมน่ย ายิง่ขึน้  และช่วยในการวางแผน  การรกัษาใหม้ีความตอ่เนื่อง 

1.4.ลดปรมิาณรงัสทีี่ผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยจ์ะไดร้บัเนือ่งจากการถ่ายฟิลม์ซ า้ที่เกิดจากการตัง้คา่ทางเทคนิคไมเ่หมาะสม

กบัผูป่้วย 

2.ประหยดัทรพัยากร 

2.1.ลดอตัราการสญูเสยีฟิลม์ในการเอกซเรยซ์  า้  เพราะระบบการถ่ายเอกซเรยท์ี่เก็บภาพแบบดจิิตอล  ท าใหร้งัสแีพทยส์ามารถท าการ

ปรบัคา่ความสวา่งของภาพได ้

2.2.ลดการสญูหายของฟิลม์เอกซเรยท์ี่เกิดขึน้ในระบบเดมิ 

 

2.3.ลดการท าลายวิ่งแวดลอ้มทีเ่กิดจากกระบวนการลา้งฟิลม์  (น า้ยาลา้งฟิลม์และน า้เสยีจากเครื่องลา้งฟิลม์) 

2.4.ลดพืน้ท่ีในการจดัเก็บฟิลม์เอกซเรย ์

จะไมม่ีการเสือ่มสภาพของภาพรงัส ี เพราะขอ้มลูภาพถา่ยทางรงัสจีะถกูเก็บไวใ้นรูปแบบดิจิตอล 

4.3  บคุลากรทางคอมพิวเตอร ์ (Peoplewares)  คือ  บคุลากรท่ีท าหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอรท์ัง้หมด  ไดแ้ก่ 

                    1.  ผูจ้ดัการระบบ  (System  Manager)  คือ  บคุคลที่ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายการใชค้อมพิวเตอรใ์หเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

                    2.  นกัวิเคราะหร์ะบบ  (System  Analyst)  คือ  บคุคลที่ท าหนา้ทีศ่กึษาระบบงานเดิม  หรอืระบบงานใหม ่ แลว้ท าการ

วิเคราะหค์วามเหมาะสม  ความเป็นไปไดข้องการน าคอมพวิเตอรม์าใชก้บัระบบงานเพื่อใหโ้ปรแกรมเมอรเ์ป็นผูเ้ขียนโปรแกรมใหก้บั
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ระบบงาน 

                    3.  ผูเ้ขียนโปรแกรม  (Programmer)  คือ  บคุคลที่ท าหนา้ที่เขยีนโปรแกรมสั่งงานใหค้อมพวิเตอรท์ างานตามความ

ตอ้งการชองผูใ้ช ้ โดยเขียนตามผงังานท่ีนกัวเิคราะหร์ะบบไดเ้ขียนไว ้

                    4.  ผูใ้ช ้ (User)  คือ  บคุคลที่ท าหนา้ที่ใชง้านคอมพวิเตอรท์ั่วๆไป  ซึง่ตอ้งการศกึษาวธีิการใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร ์ และ

วิธีใชง้านโปรแกรมที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใหโ้ปรแกรมที่ใชอ้ยูส่ามารถท างานไดต้ามความตอ้งการ 

                    บคุลากรทางคอมพวิเตอรเ์ป็นผูก้  าหนดโปรแกรมและการใชค้อมพิวเตอร ์ บคุลากรจงึเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าให้

ผลลพัธม์ีความนา่เช่ือถือ  เนื่องจากชดุค าสั่งและขอ้มลูที่ใชเ้พื่อการประมวลผลไดถ้กูก าหนดโดยบคุลากรทางคอมพิวเตอรท์ัง้หมด 

             4.4  ขอ้มลู  (DATA)  สารสนเทศ  (Information) 

                     ขอ้มลู  คือ  ขอ้เท็จจรงิของสิง่ที่เราสนใจ  อาจเป็นตวัเงข  ตวัอกัษร  หรอืรายละเอยีดที่อยูใ่นรูปแบบตา่งๆ  เช่น  ภาพ  

เสยีง  วิดีโอ  คน  สตัว ์ สิง่ของ  หรอืเหตกุารณท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิง่ตา่งๆขอ้มลูจะตอ้งถกูตอ้งและแมน่ย า  ครบถว้น  ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บั

ผูด้  าเนินการท่ีใหค้วามส าคญั  รวดเรว็ในการเก็บขอ้มลู 

                     สารสนเทศ  คือ  ขอ้มลูที่ผา่นการประมวลผลแลว้และแสดงผลในรูปแบบท่ีผูใ้ชรู้แ้ละเขา้ใจความหมาย 

รหสัที่ใชแ้ทนขอ้มลู 

               คอมพิวเตอรจ์ะท างานดว้ยหลกัการของอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนสญัญาณทางไฟฟา้ดว้ย  0  และ  1  ซึง่เป็นระบบเลขฐานสอง  

แตล่ะหลกัเรยีกวา่  “บิต  (Bit : Binary  Digit)”  เมื่อน าเลขหลายๆ  บิตมาเรยีงกนัจะใชเ้ป็นรหสัแทนความหมายตวัอกัษร  จ านวน  

สญัลกัษณท์ัง้ภาษาไทยและภาษาองักกฤษได ้ และเพื่อใหก้ารแลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลูระหวา่งมนษุยก์บัคอมพิวเตอรเ์ป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั  จึงไดม้กีารก าหนดมาตรฐานรหสัในระบบเลขฐานสองส าหรบัแทนตวัอกัษร  จ านวน  สญัลกัษณด์งักลา่วขา้งตน้  

รหสัมาตรฐานท่ีใชแ้ทนขอ้มลูมี  2  กลุม่  คือ 

1.รหสัแอสกี  (ASCLL : American  Standard  Code  for  Information  Interchange)  เป็นรหสัที่ก าหนดขึน้โดยหนว่ยงานที่

ก าหนดมาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา  เป็นรหสั  8  บิต  ใชแ้ทนสญัลกัษณต์า่งๆได ้ 256  แบบ  28  นิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายกบั

คอมพิวเตอรแ์ละระบบสือ่สารขอ้มลู 

2.รหสัเอ็บซีดิก  (EBCDIC : Extended  Binary  Coded  Decimal  Interchange  Code)  เป็นรหสัที่พฒันาโดยบรษัิทไอบีเอ็ม  

และใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์มนเฟรมของไอบีเอม็ 

4.5.กระบวนการ  (Procedure)  คือ  ขัน้ตอน  กระบวนการตา่งๆ  ในการปฏิบตัิงานในระบบสารสนเทศ 

ทัง้  5  สว่นท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้  ตอ้งท างานประสานกนั  จงึจะสง่ผลใหข้อ้มลูเกิดการประมวลผล  และน าไปใชป้ระโยชนต์รงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

5.  การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานดา้นตา่งๆ 

                        การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานตา่งๆ 
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1.การใชค้อมพิวเตอรใ์นสถานศกึษา  ปัจจบุนัสถานศกึษาทกุระดบั  ไมว่า่จะเป็นโรงเรยีนวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัตา่งก็น าคอมพิวเตอร์

มาใชบ้รหิารการเรยีนการสอน  เช่น  ใชค้อมพิวเตอรบ์รหิารระบบงานทะเบยีนของนกัเรยีน-นกัศกึษา  ใชค้อมพวิเตอรจ์ดัตารางสอน  

ตดัเกรด  แจง้ผลการเรยีน  การลงทะเบียนออนไลน ์ เป็นตน้ 

2.การใชค้อมพิวเตอรใ์นโรงพยาบาล  ปัจจบุนัโรงพยาบาลหลายแหง่ไดน้ าระบบ  PACS  (Picture  Archiving  and  

Communication  System)  มาใชแ้ทนฟิลม์เอกซเรย ์ ใชค้อมพวิเตอรเ์ก็บประวตัิของผูป่้วย  ฯลฯ 

3.การใชค้อมพิวเตอรใ์นงานคมนาคมและการสือ่สาร  ปัจจบุนัเป็นยกุตข์องการสือ่สารไรพ้รมแดนมกีารสือ่สารในรูปแบบสาธารณะที่

เรยีกวา่  ระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต  สามารถสือ่สารกนัไดท้ั่วโลกทางอิน  ฯลฯ 

4.การใชค้อมพิวเตอรใ์นโรงงานอตุสาหกรรม  คอมพวิเตอรเ์ขา้มามีบทบาทในโรงงานอตุสาหกรรม  เช่น  การสางแผนการผลติ  การ

ควบคมุการผลติ  การใชค้อมควบคมุการท างานของเครือ่งจกัร  การใชหุ้น่ยนตท์ างานแทนมนษุยใ์นงานท่ีอาจเป็นอันตราย  เป็นตน้ 

5.การใชค้อมพิวเตอรใ์นสว่นราชการ  ปัจจบุนัสว่นราชการตา่งๆ  ไดน้ าคอมพวิเตอรม์าใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย  เช่น  การช าระภาษีเงิน

ไดผ้า่น  Web  การน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นงานทะเบียนราษฏร ์ ไดแ้ก่  การท าบตัรประจ าตวัประชาชน  การส ารวจส ามโนประชาราช   

6.การน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นงานธนาคาร  เช่น  การคดิอกเบีย้เงินฝากธนาคาร  การถอน-ฝากเงินผา่นตู ้ ATM  

7.การใชค้อมพิวเตอรใ์นงานวิศวกรรม  การน าคอมพิวเตอรใ์นการออกแบบ  CAD  and  Cam 

            CAD  ยอ่มาจาก  Computer  Aided  Design  หมายถึง  คอมพวิเตอรใ์นการออกแบบเทคโนโลยีนี ้ คือ  การใชค้อมพิวเตอร์

มาชว่ยในการสรา้งชิน้สว่นดว้ยแบบจ าลองทางเรขาคณิต  ชิน้สว่นท่ีถกูสรา้งขึน้มาเรยีกวา่  แบบจ าลอง (Model)  ซึง่แบบจ าลองนี ้

สามารถแสดงเป็นแบบ  Drawing  หรอืไฟลข์อ้มลู  CAD 

            CAM  ยอ่มาจาก  Computer  Aided  Manufacturing  หมายถึง  คอมพิวเตอรช์ว่ยในการผลติเป็นเทคโนโลยีที่ใช้

คอมพิวเตอรม์าชว่ยในการสรา้ง  G-code  เพื่อควบคมุเครือ่งจกัร  CNC  โดยใชข้อ้มลู  Modeling  จาก  CAD 

            G-code  คือ  เครือ่งหมายค าสั่งที่อยูห่นา้ตวัเลข  เพื่อน าค าสั่งนีไ้ปสั่งการใหเ้ครือ่งจกัร  CNC  ท างานตามที่ตอ้งการ 

            CNC  ยอ่มาจาก  Computer  Numerical  Control    หมายถึง  การควบคมุเชิงตวัเลขดว้ยคอมพิวเตอร ์ เป็นการใช้

คอมพิวเตอรค์วบคมุการท างานของเครือ่งจกัรกลตา่งๆ  ที่ท าใหก้ารผลติชิน้สว่นไดถ้กูตอ้ง  รวดเรว็  และเที่ยงตรง 

1.     การใชค้อมพวิเตอรใ์นองคก์รธุรกิจ  บรษัิท  หา้งรา้นตา่งๆ  น าคอมพวิเตอรม์าเก็บขอ้มลูพนกังานผลติภณัฑ ์ และใชค้อมพวิเตอร์

จดัท าเอกสารตา่งๆ  ที่ใชใ้นการด าเนินงานทางธุรกิจ 

 

2.     การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานสงัคมศาสตร ์ เช่น  การใชค้อมพวิเตอรม์าช่วยในงานวจิยั  โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS  

(Statistical  Package  for  Social  Science) 
3.     การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานรา้นคา้ปลกี  หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใชค้อมพิวเตอรค์ดิเงินแทนการใชเ้ครือ่งคดิเลข  โดย

อาศยับารโ์คด้อา่นรหสัของสนิคา้  ฯลฯ 
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6.  วิธีเปิดและปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ์

                        การเปิดเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ถกูตอ้ง 

1.       ตรวจสอบปลัก๊วา่เสยีบถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

2.       กดสวิตชท์ีจ่อภาพ 

3.       กดสวิตชท์ีเ่คส 

4.       กรุณารอสกัครู ่ ที่จอภาพจะปรากฏขอ้ความเพื่อตรวจสอบระบบตา่งๆ 

5.       จะมีเสยีงดงั  1  ครัง้ 

6.       จะปรากฏค าวา่  “Windows”  ที่หนา้จอเป็นการเริม่ตน้การใชเ้ครือ่งเพราะเครือ่งคอมพิวเตอรจ์ะตอ้งเรยีก

โปรแกรมควบคมุเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ช่ือวา่  “Windows”  ก่อน 

7.       จะปรากฏ  Icon,  Shortcut  ที่เดสกท์อป  เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกใชง้านไดส้ะดวก 

การปิดเครือ่งคอมพิวเตอร ์

1.       คลกิที่ปุ่ ม  Start 

2.       เลือ่นเมาสไ์ปท่ี  Shut  Down 

3.       คลกิ  OK 

4.       กรุณารอสกัครู ่ เครือ่งคอมพิวเตอรจ์ะท าการปิดระบบตา่งๆ  ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์

5.       เครือ่งจะดบั 

6.       ปิดสวิตชท์ี่จอ 

7.  หลกัการใชค้อมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธิภาพ 

                        1.  ปรบัอณุหภมูิของหอ้งปฏิบตักิารใหส้บายไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกินไป 

                        2.  นั่งใหห้า่งจากจอภาพประมาณ  45-60  เซนตเิมตร  ขอบจอภาพอยูร่ะดบัสายตา 

                        3.  เกา้อีท้ี่นั่งพิมพค์อมพิวเตอรค์วรปรบัความสงู-ต ่าไดเ้พื่อใหก้ารนั่งพิมพอ์ยูใ่นทา่ที่สบาย 

                        4.  วางขอ้มือใหอ้ยูใ่นต าแหนง่ทีเ่ป็นธรรมชาติไมค่วรเอยีงขอ้มือไปทางซา้ยหรอืทางขวา 

                        5.  ยกแปน้ท่ีอยูข่า้งใตแ้ปน้คยีบ์อรด์ขึน้  เพื่อความสะดวกสบายในการพิมพ ์

                        6.  วางคียบ์อรด์และเมา้สอ์ยูใ่นระดบัเดียวกนั 

                        7.  เลอืกใชค้ียบ์อรด์และเมา้สท์ี่มีคณุภาพด ี

                        8.  หมั่นเอาใจใสใ่นการรกัษาความสะอาดของเครือ่งคอมพวิเตอรส์ม ่าเสมอ  อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ  1  ครัง้ 

                        9.  ปรบัคา่ความสวา่งของจอภาพ  (Brightness)  และความคมชดั  (Contrast)  ใหพ้อเหมาะพอด ี

                        10.  เมื่อมีอาการเมื่อยลา้สายตาควรมองไปยงัทีท่ี่อยูไ่กลๆ  เพื่อพกัสายตาและหาทศันียภาพที่สบาย 
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สรุปทา้ยหนว่ยที่  1 

            ลกูคิดเป็นเครือ่งมือที่ใชใ้นการค านวณเครือ่งแรก  ตอ่มามเีครือ่งวิเคราะห ์ ประดิษฐ์โดย  ชารล์  แบบเบจ  มีความสามารถ

ค านวณคา่ทางตรโีกณมิติ  ฟังกช์นัทางคณิตศาสตรต์า่งๆ การท างานของเครือ่งวิเคราะหแ์บง่เป็น  3  สว่น  คือ  สว่นเก็บขอ้มลู  สว่น

ค านวณและสว่นควบคมุ  มีขอ้มลูอยูใ่นหนว่ยความจ าก่อนพมิพอ์อกกระดาษ 

            จากหลกัการของเครือ่งวเิคราะห ์ ไดพ้ฒันาสรา้งเครือ่งคอมพิวเตอร ์ ดงันัน้  ชารล์  แบบเบจ  จึงไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น  

“บิดาแหง่เครือ่งคอมพิวเตอร”์  เอดา  ออกสุตา  สรา้งโปรแกรมคอมพิวเตอรค์รัง้แรกโดยน าเอาหลกัการของชารล์  แบบเบจ  มาใช้

แกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรไ์ดส้  าเรจ็ จึงยกยอ่งใหเ้อดา  ออกสุตา  เป็นโปรแกรมเมอรค์นแรกของโลก 

            พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พทุธศกัราช  2525  ใหค้วามหมายของคอมพิวเตอรว์า่  “เครือ่งอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ

อตัโนมตัิ  ท าหนา้ที่เหมือนสมองกล  ใชส้  าหรบัแกปั้ญหาตา่งๆทัง้ที่ง่ายและซบัซอ้นโดยวิธีทางคณิตศาสตร”์ 

            คอมพิวเตอรท์ี่ใชก้นัทั่วๆไป  คือ  ไมโครคอมพิวเตอร ์ หรอืคอมพิวเตอรพ์ีซี  หรอืดิจิตอลคอมพิวเตอร ์ มีคณุลกัษณะที่ส  าคญั  

คือ  ท างานโดยอตัโนมตัิ  เป็นระบบดิจิตอล  ท างานดว้ยความรวดเรว็ถกูตอ้งและแมน่ย า  ปัจจบุนัเป็นคอมพวิเตอรย์คุที่  5  ลกัษณะ

ของไมโครคอมพวิเตอร ์ มีปะสทิธิภาพสงู  ราคาถกู  นิยมใชส้ว่นตวั  สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

            องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร ์ ประกอบดว้ย 

1.       ฮารด์แวร ์ (Hardware) 

2.       ซอฟตแ์วร ์ (Software) 

3.       บคุลากร  (Peopleware) 

4.       ขอ้มลู  (Data) 

5.       กระบวนการ  (Procedure) 

นกัเรยีนที่เรยีนประเภทวิชาพาณิชยกรรมจึงควรฝึกฝนการใชค้อมพิวเตอรใ์หค้ลอ่งแคลว่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  โปรแกรมในตระกลู  

Microsoft  Office  ไดแ้ก่  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  Microsoft  PowerPoint  และ  Microsoft  Access  และ

หากมคีวามสามารถในการเขียนโปรแกรมดว้ยจะชว่ยใหน้กัเรยีนศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้  และสามารถน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัไป

ประกอบอาชีพใหเ้จรญิกา้วหนา้ตอ่ไปในอนาคต 


