
ความรู้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 

ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

                คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การจดัการกบัขอ้มูลท่ีอาจเป็นได ้ทั้งตวัเลข ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความหมายในส่ิงต่าง ๆ โดย
คุณสมบัติท่ีส าคัญของคอมพิวเตอร์คือการท่ีสามารถก าหนดชุดค าสั่ง ล่วงหน้าหรือโปรแกรมได ้
(programmable) นัน่คือคอมพิวเตอร์สามารถท างานไดห้ลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัชุดค าสั่งท่ีเลือกมาใช้
งาน ท าใหส้ามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น ใชใ้นการตรวจคล่ืนความถ่ีของ
หวัใจ การฝาก – ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต์ เป็นตน้ ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ คือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง และมีความรวดเร็ว 

คุณสมบัติของคอมพวิเตอร์ 

                ปัจจุบนัน้ีคนส่วนใหญ่นิยมน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงผูใ้ชส่้วนใหญ่มกัจะคิดวา่
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถท างานไดส้ารพดั แต่ผูท่ี้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะทราบว่า งานท่ี
เหมาะกบัการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างยิ่งคือการสร้าง สารสนเทศ ซ่ึงสารสนเทศเหล่านั้นสามารถน ามา
พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือจดัเก็บไวใ้ช้ในอนาคตก็ได้ เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบติัต่าง ๆ คือ 

1.ความเร็ว (speed) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัน้ีสามารถท างานไดถึ้งร้อยลา้นค าสั่งในหน่ึงวนิาที 

2.ความเช่ือถือ (reliable) คอมพิวเตอร์ทุกวนัน้ีจะท างานไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่มีขอ้ผิดพลาด 
และไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 

3.ความถูกต้องแม่นย า (accurate) วงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของการค านวณท่ีถูกตอ้งเสมอหากผลของ
การค านวณผดิจากท่ีควรจะเป็น มกัเกิดจากความผดิพลาดของโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีเขา้สู่โปรแกรม 

4.เก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ ได้ (store massive amounts of information) ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั จะ
มีท่ีเก็บขอ้มูลส ารองท่ีมีความสูงมากกวา่หน่ึงพนัลา้นตวัอกัษร และส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จะ
สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่หน่ึงลา้น ๆ ตวัอกัษร 

5.ย้ายข้อมูลจากที่หน่ึงไปยังอีกทีหน่ึงได้อย่างรวดเร็ว (move information) โดยใช้การติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถส่งพจนานุกรมหน่ึงเล่มในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีอยูไ่กลคนซีกโลกไดใ้นเวลาเพียงไม่ถึงหน่ึงวินาที ท าให้มีการเรียกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ือมกนัทัว่โลกในปัจจุบนัวา่ ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway) 
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การท างานของคอมพวิเตอร์ 

ขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน 

 

ขั้นตอนที ่ การท างาน ตวัอยา่งอุปกรณ์ 

1. การรับข้อมูลและ
ค าส่ัง (Input) 

คอมพิ ว เตอ ร์ รับข้อ มูลและค าสั่ งผ่ าน
อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล 

Mouse, Keyboard, Scanner, 
Microphone 

2. การประมวลผล
ห รื อ คิ ด ค า น ว ณ
(Processing) 

ข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์รับเข้ามา  จะถูก
ประมวลผลโดยการท างานของหน่วย
ประมวลผลกลาง  (CPU : Central 
Processing Unit)  ตามค าสั่งของโปรแกรม 
หรือซอฟตแ์วร์ 

CPU 

3. การแสดงผลลัพธ์
(Output) 

คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของขอ้มูลท่ี
ป้ อน   ห รื อแสด งผล จ าก ก า ร
ประมวลผล  ทางอุปกรณ์แสดงผล 

Monitor, Printer, Speaker 

4. ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
(Storage) 

ผลลพัธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บไว้
ในหน่วยเก็บขอ้มูล 

hard disk, floppy disk, CD-ROM 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์(PC) 

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรมนุษยอ์อกแบบข้ึนเพื่อน ามาช่วยใชใ้นการค านวณประมวลผลค าสั่งจากมนุษย์
ใหไ้ดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตอ้งการ ปัจจุบนัไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นดา้นต่างๆ มาท างานแทนมนุษยเ์พื่อลด
กระบวนการงานให้ส าเร็จเร็วข้ึนและมีความถูกต้องแม่นย  ามากยิ่งข้ึน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมตาม
ส านกังานและประจ าบา้นทัว่ไปไดแ้ก่ PC ยอ่มาจาก Personal Computer 
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ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีดงัน้ี 

1.จอภาพ (Monitor) 

 

จอภาพ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชติ้ดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยตรง นบัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดอนัหน่ึงของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงผลออกมาเป็นภาพทางหนา้จอ โดยการแปลงจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเขา้
มา โดยวิธีการนั้นข้ึนอยู่กบัชนิดของจอภาพ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นจอภาพแบบหลอดรังสีแคโธด หรือจอ
ซีอาร์ที (cathode ray tube: CRT) และจอภาพแบบผลึกเหลวทรานซิสเตอร์แผน่บาง หรือจอแบบ แอลซีดี 

2.เคส (Case) 
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เคสเป็นโครงท่ีใช้ส าหรับใส่อุปกรณ์ภายในต่างๆเขา้ไวด้้วยกนั อุปกรณ์ท่ีมกัจะใส่ไวใ้นเคสก็เป็นพวก 
เมนบอร์ด(Mainboard) แรม (RAM) การ์ดจอ(VGA Card) ฮาร์ดดิสก์(Hard Disk Drive) พาวเวอซพัพลาย
(Power Supply) เป็นตน้ มีหลายแบบ หลายสีใหเ้ลือกใชต้ามความพึงพอใจของผูใ้ช ้

3.พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 

 

ท าหนา้ท่ีจ่ายกระแสไฟให้กบัอุปกรณ์ต่างๆในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกใช้งานไดต้ามจ านวน
วตัต ์ถา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อเยอะก็ควรจะเลือกใชท่ี้วตัตสู์งๆ ไม่เช่นนั้นก าลงัไฟอาจจะไม่พอท า
ใหไ้ม่สามารถใชง้านได ้

4.คีย์บอร์ด (Keyboard 

 

ท าหน้าท่ีรับข้อมูลจากผูใ้ช้ โดยจะประกอบไปด้วยแป้นพิมพ์ท่ีมีปุ่มต่างๆมากมาย ทั้งปุ่มตวัอกัษร
(Typewriter keys) ตวัเลข (Numeric keypad) ปุ่มพิเศษ (Special-purpose keys) ปุ่มควบคุมอ่ืนๆ (Control 
keys) หรือปุ่มฟังกช์ัน่ต่างๆFunction keys) ส าหรับการใชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใชก้ารพิมพเ์ป็นหลกั 

 

5.เมาส์ (Mouse) 
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ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลจากผูใ้ช้ โดยจะใชก้ารเล่ือนเมาส์เพื่อบงัคบัตวัช้ีต าแหน่ง(Pointer) บนหนา้จอ แลว้ใชก้าร
กดปุ่มบนตวัเมาส์เพื่อสั่งใหท้  างานอะไรบนหนา้จอท่ีจุดนั้นๆได ้

6.เมนบอร์ด (Main board) 

 

ท าหน้าท่ีเป็นตวัควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์ทุกตวัจะตอ้งเช่ือมต่อกับ
เมนบอร์ดน้ี มีลกัษณะเป็นแผ่นวงจรขนาดใหญ่ โดยบนแผ่นวงจรนั้นจะมีช่องส าหรับน าอุปกรณ์ต่างๆมา
เสียบไวท่ี้เรียกวา่ ซ็อคเก็ต(Socket) ซ่ึงแต่ละอุปกรณ์ก็จะมี socket เฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆ 

 

 

7.ซีพีย ู(CPU) 
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ซีพียูคือโปรเซสเซอร์(Processor) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซิพ(Chip) เป็น
อุปกรณ์ท่ีส าคญัมากท่ีสุดเพราะมีหน้าท่ีประมวลผลขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ป้อนเขา้มาหรือโปรแกรมท่ีผูใ้ช้งานส่ง
ขอ้มูลเขา้มาเป็นชุดค าสั่ง ซีพีย ูประกอบดว้ยส่วนหลกั 2 ส่วนดงัน้ี 

1) หน่วยค านวณและตรรกะ (ALU: Arithmetic & Logical Unit) ท าหนา้ท่ีเหมือนกบัเคร่ืองค านวณอยูใ่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท างานเก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คุณ หาร และยงัท าการ
เปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ โดยจะเปรียบเทียบเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์วา่ค าตอบ
นั้นเป็นจริงหรือเทจ็ 

2) หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าท่ีควบคุมขั้นตอนการประมวลผลและท าการประสานงานกบั
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งดา้น Input และOutput รวมถึงหน่วยความจ าต่างๆดว้ย 

8.การ์ดแสดงผล (Display Card) 

 

การ์ดแสดงผลจะท างานเม่ือซีพียปูระมวลผลจากขอ้มูลต่างๆท่ีโปรแกรมส่งเขา้มา เม่ือซีพียูประมวลผลเสร็จ
ก็จะท าการส่งขอ้มูลท่ีจะใชแ้สดงผลต่อไปยงัการ์ดแสดงผล การ์ดแสดงผลก็จะส่งต่อขอ้มูลไปยงัจอภาพเพื่อ
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แสดงผลออกมาตามขอ้มูลท่ีไดรั้บมา โดยการ์ดบางรุ่นจะสามารถประมวลผลไดใ้นตวัเอง ท าให้ซีพียูไม่ตอ้ง
ท างานมากนกั มีผลท าให้การท างานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วข้ึนดว้ย บางรุ่นก็จะมีหน่วยความจ าในตวัเอง 
แต่บางรุ่นท่ีไม่มีก็จะตอ้งดึงหน่วยความจ ามาจากแรม (RAM) ซ่ึงหาก แรมมีจ านวนน้อย อาจส่งผลให้
คอมพิวเตอร์ท างานไดช้า้ลงไปดว้ย แต่ในบางรุ่นท่ีมีหน่วยความจ าในตวัเองก็จะท าให้รับขอ้มูลจากซีพียูได้
มากข้ึน ประมวลผลไดเ้ร็วข้ึน ท าใหก้ารแสดงผลบนจอภาพมีคุณภาพท่ีสูงตามไปดว้ย 

9.แรม (RAM) 

 

แรม หรือ RAM (Random-Access Memory) เป็นหน่วยความจ าหลกัท่ีซีพียูสามารถดึงมาใช้ไดท้นัที แต่
ไม่ใช่หน่วยความจ าถาวรจ าเป็นตอ้งมีไฟมาหล่อเล้ียงตลอดเวลาในการท างาน หากไม่มีไฟมาหล่อเล้ียง
ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวก้็จะหายไป โดยการท างานของแรมนั้น เม่ือซีพียไูดรั้บขอ้มูลมาจากผูใ้ชง้านหรือโปรแกรม
แลว้ก็จะเร่ิมท าการประมวลผล เม่ือซีพียปูระมวลผลเสร็จแลว้ ก็จะส่งต่อขอ้มูลท่ีประมวลผลเสร็จแลว้เก็บไป
ไวท่ี้แรมก่อนจะถูกส่งต่อไปยงัอุปกรณ์ต่างๆต่อไป 

10.ฮาร์ดดิสก ์(Hard disk) 

 

เป็นหน่วยความจ าถาวรประจ าเคร่ือง โดยจะประกอบไปดว้ยแผน่จานแม่เหล็ก(platters) หลายๆแผน่มาเรียง
อยูบ่นแกนเดียวกนัท่ีเรียกวา่ Spindle ท าให้แผน่แม่เหล็กแต่ละแผน่หมุนไปพร้อมๆกนั โดยใชม้อเตอร์เป็น
ตวัหมุน โดยจะมีหัวอ่านติดอยู่ประจ าแผ่นแต่ละแผ่นซ่ึงหัวอ่านของแต่ละแผ่นจะเช่ือมติดกนั สามารถ
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เคล่ือนท่ีเขา้-ออกแผน่จานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีแผงวงจรควบคุมอีกต่อหน่ึงอยู ่ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บลงฮาร์ดดิสก์
จะเก็บอยูบ่นแผน่จานแม่เหล็ก โดยแผน่จานแต่ละแผน่จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ แทร็กและเซกเตอร์ 
โดยแทร็กจะเป็นรูปวงกลมทีละชั้นเขา้ไปขา้งใน และในแต่ละแทร็กก็จะถูกแบ่งออกเป็นเส้ียวหน่ึงของ
วงกลมซ่ึงเรียกวา่เซกเตอร์ ซ่ึงเราจะแยง่ฮาร์ดดิสกอ์อกเป็น 3 ชนิดตามอินเตอร์เฟส(Interface) ดงัน้ี 

– IDE (Integrated Drive Electronics) จะใชส้ายแพรในการต่อเขา้กบัเมนบอร์ดโดยจะมีคอนเน็คเตอร์จ านวน 
40 ขาท่ีมีบนบอร์ดไวร้องรับ ซ่ึงโดยปกติแล้ว 1 คอนเน็คเตอร์จะสามารถต่อฮาร์ดดิสก์ได้สองตัว 
– Serial ATA (Advanced Technology Attachment) เป็นอินเตอร์เฟสแบบใหม่ท่ีเขา้มาแทนแบบ IDE ซ่ึงมี
ความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลสูงกวา่แบบ IDE โดยมีความเร็วถึง 150 Mbytes ต่อ วินาที ท าให้มีความรวดเร็ว
ในการท างานมากข้ึน 

 
– SCSI (Small Computer System Interface) อินเตอร์เฟสแบบน้ีจะมีการ์ดท่ีมีหน่วยประมวลผลอยูใ่นตวัเป็น
ตวัควบคุมอีกต่อหน่ึงแยกออกมาจากตวัฮาร์ดดิสก์ต่างหาก เพื่อเร่งความเร็วในการรับส่งขอ้มูล เหมาะ
ส าหรับใชง้านในรูปแบบ Server แต่มีราคาค่อนขา้งแพงกวา่สองแบบขา้งตน้มาก 

 

นอกจากน้ียงัมีฮาร์ดดิสก์อีกแบบหน่ึงท่ีไม่ไดใ้ช้แผ่นจานแม่เหล็กในการเก็บขอ้มูล แต่ใช้ชิพวงจรรวมท่ี
ประกอบรวมกนัเป็นหน่วยความจ าถาวร ท่ีเรียกวา่ โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD : Solid state drive) โดยท่ี โซ
ลิดสเตตไดรฟ์ ได้ถูกสร้างข้ึนมาทดแทนฮาร์ดดิสก์แบบแผ่นจานแม่เหล็ก จึงมีขอ้ดีกว่าแบบแผ่นจาน
แม่เหล็กเยอะมาก โดยท่ี โซลิดสเตตไดรฟ์จะประกอบไปดว้ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์  จึงไม่ตอ้งมีช้ินส่วนทาง
กลใดๆท่ีตอ้งเคล่ือนท่ีขณะท างาน ซ่ึงต่างจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีตอ้งใช้มอเตอร์ในการหมุนแผน่จานแลว้มี
หวัอ่านท่ีเคล่ือนท่ีตลอดเวลาการท างาน ท าให้โซลิดสเตตไดรฟ์สามารถทนแรงสั่นสะเทือนไดดี้กวา่ และ
จากการใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลรวดเร็วกวา่ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ท่ีตอ้งใชห้วัอ่านเคล่ือนท่ีเขา้
ไปยงัจุดท่ีเก็บขอ้มูล ท าให้ โซลิดสเตตไดรฟ์ มีความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลสูงกวา่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาก 
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นอกจากนั้นไม่วา่จะเป็นเร่ืองเสียงรบกวนหรืออุณหภูมิในการใชง้าน โซลิดสเตตไดรฟ์ ยงัมีประสิทธิภาพ
ดีกวา่ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์มากนกั เพียงแต่ราคาอาจจะสูงกวา่พอสมควร 

11.CD-ROM / CD-RW /DVD / DVD-RW 

 

ใชส้ าหรับการอ่านแผน่ CD หรือ DVD โดยหากตอ้งการท่ีจะเขียนขอ้มูลลงไปในแผน่จะตอ้งเป็นไดร์ฟท่ีมี 
RW ดว้ย โดยการท างานนั้นจะอ่านขอ้มูลจาก CD/DVD โดยใช้หวัอ่านเลเซอร์ท่ีจะยิงแสงเลเซอร์ลงบน
ซีดีรอม ซ่ึงบนซีดีรอมนั้นจะแบ่งเป็นแทร็กและเซกเตอร์เช่นเดียวกบัฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แต่จะมีขนาดเท่ากนั
ทุกเซกเตอร์ เม่ือเร่ิมท างานมอเตอร์จะหมุนแผน่ดว้ยความเร็วต่าางๆกนัท าให้แต่ละเซกเตอร์มีอตัราเร็วใน
การอ่านคงท่ี 

12.ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy Disk) 

 

เป็นอุปกรณ์ท่ีมีมาก่อนคอมพิวเตอร์เสียอีก ฟล็อปป้ีดิสก ์ยคุแรกๆมีขนาดตั้งแต่ 8 น้ิว 5.25 น้ิว จนปัจจุบนัอยู่
ท่ี 3.5 น้ิว มีความจ าอยูท่ี่ไม่ก่ีร้อยกิโลไบตจ์นถึง 2.88 เมกกะไบต ์ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นั้นแทบจะไม่
มี Floppy Disk Drive อีกแลว้ เน่ืองจากแผน่ ฟล็อปป้ีดิสก์ นั้นจุความจ าไดน้อ้ย แถมยงัพงัง่าย ปัจจุบนัถูก
ทดแทนดว้ย Flash Drive เสียมากกวา่ 
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13. เน็ตเวร์ิคการ์ด (Lan card) 

 

เน็ตเวิร์คการ์ดหรือการ์ดแลน เป็นตวัเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยส่วนใหญ่จะเรียกว่า 
NIC (Network Interface Card) โดยจะท าการแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสามารถส่งไปตาม
สายสัญญาณได ้ซ่ึงก็จะมีความเร็วในการส่งขอ้มูลหลายระดบัตั้งแต่ 10 Mbps, 100Mbps หรือ 1000Mbps ซ่ึง
การ์ดบางรุ่นก็สามารถเลือกระดบัความเร็วในการท างานได ้ ปัจจุบนัเมนบอร์ดส่วนใหญ่มกัจะมีชิพท่ีเป็น
ช่องเน็ตเวร์ิคการ์ดในตวัอยูแ่ลว้ ท าให ้เน็ตเวร์ิคการ์ด นั้นไม่ค่อยมีเห็นใชก้นัแลว้ 

ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ท างานไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่จะมีราคาแพงท่ีสุด รวมทั้ง
ตอ้งอยูที่หอ้งไดรั้บการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากฝุ่ นละออง ท าให้ตอ้งเป็นองคก์รขนาดใหญ่เท่านั้น จึง
สามารถจดัหาเคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใชง้านได ้ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์สามารถใชง้านไดจ้  านวนหลาย ๆ 
คน น ามาใชใ้นการค านวณท่ีซบัซ้อน เช่นการค านวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน อุตสาหกรรมน ้ ามนัเป็นตน้ 
รวมทั้งพบมากในวงการวจิยัในหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1960 ท่ีองคก์รของสหรัฐอเมริกา โดยไดรั้บการออกแบบให้เป็น
คอมพิวเตอร์ท่ีความเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซูเปอร์ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีการใชห้ลกัที
เรียกว่า มัลติโปรเซสซ่ึง (Multiprocessing) อันเป็นใช้หน่วยประมวลผลจ านวนหลายตัว เพื่อท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถท างานหลายงานพร้อมกนั โดยท่ีงานเหล่านั้นมีความแตกต่างกนั งานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
หรืออาจจะเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีถูกแบ่งยอ่ยไปในประมวลผลแต่ละตวัก็ท างานได ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มี
หน่วยประมวลกลางทั้งหมด 4 ตวั แต่ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีความพฒันามากจึงท าให้มีหน่วยประมวลผลนบั
ร้อยตวัท างานพร้อม ๆ กนั 
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ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการวดัหน่วยเป็น นาโนวินาที (nanosecond) หรือเศษหน่ึงพนัลา้น
วินาที และ จิกะฟลอป (gigaflop) หรือการค านวณหน่ึงพนัลา้นคร้ังในหน่ึงวินาทีซ่ึงคอมพิวเตอร์สามารถ
ค านวณไดถึ้ง 128 จิกะฟลอป และใชเ้คร่ืองท่ีมี สายส่งขอ้มูล (data bus) กวา้ง 32 หรือ 64 บิต 

จากคุณสมบติัของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นไดว้่าผูใ้ชค้วรน าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้
ในการค านวณมากๆ เช่น งานดา้นกราฟิก หรือการค านวณทางดา้นวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

2.เมนเฟรม (Mainframe) 

เคร่ืองเมนเฟรมเป็นเคร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่ทัว่ๆไป จดัเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพ
รองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงในช่วงปลาย ค.ศ. 1950 บริษทั IBM จดัเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ในวงการ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเกิดจากการมีส่วนแบ่งตลาดในการขายเคร่ืองระดบัเมนเฟรมถึง 2 ใน 3 ของ
ผูใ้ชเ้คร่ืองเมนเฟรมทั้งหมด เคร่ืองเมนเฟรมจะเป็นเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ตอ้งอยูใ่นห้องท่ีไดรั้บการอุณหภูมิ 
และปราศจากฝุ่ นละอองเช่นเดียวกบัซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานท่ีมีการรับและแสดงผลขอ้มูลจ านวนมาก ๆ  เคร่ืองรุ่นใหม่ ๆ จะไดก้าร
พฒันาให้มีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยท างานพร้อม ๆ กนัเช่นเดียวกบัซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจ านวน
ประมวลผลนอ้ยกวา่ หน่วยเมนเฟรมจดัอยูใ่นความเร็วของหน่วย เมกะฟรอป (megaflop) หรือการค านวณ
หน่ึงลา้นคร้ังในหน่ึงวนิาที 

ระบบคอมพิวเตอร์ของเคร่ืองเมนเฟรม ส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ยอ่ยๆ ประกอบอยูด่ว้ย เพื่อช่วยใน
การท างานบางประเภทใหก้บัเคร่ืองหลกั สามารถแยกตามหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

Host processor เป็นเคร่ืองหลกัท าหนา้ท่ีควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบขา้ง และการค านวณต่างๆ 

Font-end processor มีหน้าท่ีควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผูใ้ช้งานท่ีเรียกว่า จอเทอร์มินลัระยะไกล 
(remote terminal) กบัระบบคอมพิวเตอร์หลกั 

 

 

Bank-end processor มีหนา้ทีจดัการเก่ียวกบัการใชข้อ้มูล 



 

โปรเซสเซอร์ส่วนต่าง ๆ บนเมนเฟรม 

ระบบคอมพิวเตอร์ของเคร่ืองเมนเฟรม มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับผูใ้ชไ้ดห้ลายร้อยคนพร้อม ๆ กนั 
ซ่ึงผูใ้ช้เหล่านั้นอาจจะนั่งท างานอยู่ใกลเ้คร่ืองเมนเฟรม หรืออาจจะอยู่ท่ีอ่ืนซ่ึงไหลออกไปก็ได้ เคร่ือง
เมนเฟรมจะเก็บโปรแกรมของผูใ้ช้เหล่านั้นไวใ้นหน่วยความจ าหลกั และมีการสับเปล่ียนหรือสวิทซ์การ
ท างานระหวา่งโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งรวดเร็ว โดยท่ีผูใ้ชจ้ะไม่รู้สึกเลยวา่มีการสับเปล่ียนการท างาน
ไปท างานของคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท างานได้เร็วกว่ามนุษยม์าก หลกัการท่ีเคร่ือง
เมนเฟรมสามารถท างานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กนันั้น เรียกวา่ มลัติโปรแกรมมิง (multiprogramming) 

3.มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 

เร่ิมพฒันาข้ึนใน ค.ศ. 1960 ต่อมาจากบริษทั Digital Equipment Corporation หรือ DEC ไดป้ระกาศตวั
มินิคอมพิวเตอร์ DEC POP-8 (Programmed Data Processor) ในปี ค.ศ. 1965 ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากบริษทั
หรือองคก์รท่ีมีขนาดกลาง เพราะมีราคาถูกกวา่เมนเฟรมมาก เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์จะใชห้ลกัการของมลัติ
โปรแกรมมิงเช่นเดียวกบัเมนเฟรม โดยจะสามารถรองรับผูใ้ชไ้ดป้ระมาณ 200 คนพร้อม ๆ กนั แต่ส่ิงท่ี
แตกต่างระหวา่งเคร่ืองเมนเฟรมและเคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์ ก็คือความเร็วในการท างาน เน่ืองจาก เคร่ือง
มินิคอมพิวเตอร์จะท างานไดช้า้กวา่การควบคุมผูใ้ชง้านต่าง ๆ การะท าไดใ้นจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ รวมทั้งส่ือท่ี
เก็บขอ้มูลต่าง ๆ มีความจุไม่สูงเท่าเมนเฟรม ดงันั้นเคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์จึงจดัไดว้า่มินิคอมพิวเตอร์เป็น
ขนาดกลาง 

4.เวร์ิคสเตชนั (Workstation) และไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) 

ในการท างานบนเคร่ืองเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์  ผูใ้ช้จะสามารถควบคุมการรับขอ้มูลและดูการ
แสดงผลบนจอภาพไดเ้ท่านั้น ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์รอบขา้งอ่ืน ๆ ได ้ แต่การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ชนิดท่ีมีผูใ้ชค้นเดียวนั้น จะท าให้ผูใ้ชส้ามารถควบคุมอุปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด ไม่วา่จะเป็นหน่วย
รับขอ้มูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล ตลอดจนหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง นอกจากน้ี ผูใ้ช้สามารถ
เลือกใชโ้ปรแกรมไดเ้อง โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะตอ้งไปแยง่เวลาการเรียกใชข้อ้มูลกบัผูใ้ชอ่ื้น 
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คอมพิวเตอร์ส าหรับผูใ้ชค้นเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 

เวร์ิคสเตช่ัน ถูกออกแบบมาให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ท่ีมีความสามารถในการค านวณดา้นวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเนน้การแสดงผลดา้นกราฟิกต่าง ๆ เช่น การน ามาช่วยออกแบบภาพกราฟิก
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อออกแบบช้ินส่วนใหม่ ๆ เป็นตน้ ซ่ึงจากการท่ีตอ้งท างานกราฟฟิกท่ีมีความ
ละเอียดสูง ท าให้เวิร์คสเตชัน่ใช้หน่วยประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งมีหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง
จ านวนมากดว้ย มีผูใ้ชบ้างกลุ่มเรียกเคร่ืองระดบัเวิร์คเตชัน่น้ีวา่ ซูเปอร์ไมโคร (supermicro) เพราะออกแบบ
มาให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ะ แต่ชิปท่ีใช้ท างานนั้นแตกต่างกนัมาก เน่ืองจาก เวิร์คสเตชัน่ส่วนมากใช้ชิป
ประเภท RISC (reduce instruction set computer) ซ่ึงเป็นชิปท่ีลดจ านวนค าสั่งท่ีสามารถใชส้ั่งงานให้เหลือ
เฉพาะท่ีจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถท างานไดด้ว้ยความเร็วสูง 

ไมโครคอมพวิเตอร์ ไดถู้กพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1975 และไดรั้บความนิยมอยา่งเม่ือ IBM ไดส้ร้างเคร่ือง IBM 
PC ออกมา ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัจะมี 2 ชนิดคือ Apple Macintosh และ IBM PC 

ในปัจจุบนั ความแตกต่างหรือช่องวา่งระหวา่งเคร่ืองเวร์ิคเตชัน่และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เร่ิมลดนอ้ยลง
เร่ือย ๆ เพราะเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ระดบัสูงในปัจจุบนั  มีประสิทธิภาพของเคร่ืองและความเร็วในการ
แสดงผลท่ีดีกวา่เคร่ืองเวร์ิคเตชัน่จ  านวนมาก 

 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (ข) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (ค) มินิคอมพิวเตอร์ (ง) ไมโครคอมพิวเตอร์ 

นอกจากน้ี ยงัมีคอมพิวเตอร์ แบบผูใ้ช้คนเดียวท่ีได้รับการออกแบบให้สามารถพกพาติดตวัได้สะดวก  
เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook computer) คอมพิวเตอร์ปาล์มทอป (Palmtop computer) และ PDA 
(Personal Digital Assistant) ซ่ึงคอมพิวเตอร์เหล่าน้ี จดัไดว้า่เป็นเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงขนาก
เล็ก น ้าหนกัเบา และมีรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะกบัการพกพา 
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ก)โนต้บุค๊ (ข) พีดีเอ 

5.คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network computers) 

เป็นคอมพิวเตอร์แบบใหม่ซ่ึงเปล่ียนแปลงมาจากไมโครคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนว
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือท่ีนิยมเรียกวา่ NC จะถูกออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ท่ี
มีราคาต ่า ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษานอ้ย ท าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านปริมาณมาก ๆ ในองคก์รขนาดใหญ่ 
รวมทั้งการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

คอมพิวเตอร์เครือข่ายจะไม่มีหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองอยูใ่นตวั การจดัเก็บขอ้มูลและโปรแกรมตะอยูเ่คร่ือง
ศูนยก์ลาง (Server) ซ่ึงมีขอ้ดีคือการเปล่ียนรุ่น (upgrade) ซอฟตแ์วร์สามารถท างานไดง่้าย สามารถท างาน
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครือข่ายเคร่ืองใดก็ได ้ รวมทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา (mailtenance) ของผูดู้แลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีถูกฝังไปในอุปกรณ์ ท าให้มองไม่เห็นรูปลกัษณ์ภายนอกวา่เป็นคอมพิวเตอร์ นิยมใชใ้น
การท างานเฉพาะดา้นโดยควบคุมการท างานบางอยา่ง เช่น เตาอบไมโครเวฟ ระบบการเติมน ้ ามนั นาฬิกา
ขอ้มือ อุปกรณ์เล่นเกม เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 ส่วนดว้ยกนั คือ 
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องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

คือลักษณะทางกายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหมายถึงตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และ  อุปกรณ์รอบ
ขา้ง (peripheral) ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฮาร์ดดิสก ์เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ ฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ย 

-หน่วยรับขอ้มูล ( input unit ) 

-หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU 

-หน่วยความจ าหลกั 

-หน่วยแสดงผลลพัธ์ (output unit ) 

-หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (secondary storage unit ) 

หน่วยรับขอ้มูล จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับขอ้มูลต่าง ๆ เขา้สู่คอมพิวเตอร์ จากนั้น หน่วยประมวลผล
กลาง จะน าไปประมวลผล และแสดงผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมากใหผู้ใ้ชรั้บทราบทาง หน่วยแสดงผลลพัธ์ 

หน่วยความจ าหลกั จะท าหนา้ท่ีเสมือนเก็บขอ้มูลชัว่คราวท่ีมีขนาดไม่สูงมากนกั การท่ีฮาร์ดแวร์จะท าหนา้ท่ี
ไดมี้ประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ส่วนการท างานไดม้ากนอ้ยเพียงใด จะข้ึนอยูก่บั
หน่วยความจ าหลกัของเคร่ืองนั้น ๆ ขอ้เสียของหน่วยความจ าหลกัคือ หากปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่น
หน่วยความจ าหลกัจะหายไป ในขณะท่ีขอ้มูลอยูท่ี่ หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง จะไม่สูญหายตราบเท่าท่ีผูใ้ชไ้ม่
ท  าการลบขอ้มูลนั้น รวมทั้งหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองยงัมีความจุท่ีสูงมาก จึงเหมาะส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีมี
ขนาดใหญ่ หรือเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นภายหลงั ขอ้เสียของหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองคือการเรียกใชข้อ้มูลจะชา้กวา่
หน่วยความจ าหลกัมาก 
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2.ซอฟต์แวร์ (Software) 

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ท่ีประกอบออกมาจากโรงงานจะยงัไม่สามารถท างานใดๆ เน่ืองจากตอ้งมี ซอฟตแ์วร์ 
(Software) ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีสั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมนั้นจะเขียนข้ึนมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหน่ึง และ
มี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนกัเขียนโปรแกรมเป็นผูใ้ชภ้าษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟตแ์วร์
ต่าง ๆ ข้ึนมา 

ซอฟตแ์วร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 

-ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software ) 

-ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์( Application Software ) 

ซอฟต์แวร์ระบบ โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เน่ืองจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วน
ควบคุมท างานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเร่ิมตน้การท างานอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการไดต่้อไป 
ส่วน ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ จะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเนน้ในการช่วยการท างานต่าง ๆ ให้กบัผูใ้ช ้ซ่ึงแตกต่างกนัไป
ตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคน 

 

ซอฟตแ์วร์ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
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3.บุคลากร (Peopleware) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยมากตอ้งใช้บุคลากรสั่งให้เคร่ืองท างาน เรียกบุคลากรเหล่าน้ีว่า ผูใ้ช้ หรือ ยูเซอร์ 
(user) แต่ก็มีบางชนิดท่ีสามารถท างานไดเ้องโดยไม่ตอ้งใชผู้ค้วบคุม อยา่งไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยงัคงตอ้ง
ถูกออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษยเ์สมอ 

ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ (computer user) แบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั เพราะผูใ้ชค้อมพิวเตอร์บางส่วนก็ท างานพื้นฐาน
ของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่บางส่วนก็พยายามศึกษาโปรแกรมประยุกตใ์นขั้นท่ีสูงข้ึน ท าให้มีความช านาญ
ในการใชโ้ปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ นิยมเรียกกลุ่มน้ีวา่ เพาเวอร์ยสูเซอร์ (power user) 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ (computer professional) หมายถึงผูท่ี้ไดศึ้กษาวิชาการทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
ทั้งในระดบักลางและระดบัสูง ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ีจะน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประยุกต์และพฒันาใชง้าน 
และประสิทธิภาพของระบบคอมพิว เตอร์ให้ท างานในขั้ นสูง ข้ึนไปได้อีก  นักเ ขียนโปรแกรม 
(programmer) ก็ถือวา่เป็นผูเ้ชียวชาญทางคอมพิวเตอร์เช่นกนั เพราะสามารถสร้างโปรแกรมใหม่ ๆ ได ้และ
เป็นเส้นทางหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

บุคลากรก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การ
พฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงการน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะงานได้
ดงัน้ี 

-การด าเนินงานและเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การบนัทึกขอ้มูลลงส่ือ หรือส่งขอ้มูลเขา้ประมวล หรือควบคุม
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล (Data Entry Operator) เป็นตน้ 

-การพฒันาและบ ารุงรักษาโปรแกรม เช่น เจา้หนา้ท่ีพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmer) 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาโปรแกรม (System Programmer) เป็นตน้ 

-การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล  เช่น เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน (System Analyst and Administrator) วิศวกรระบบ (System Engineer) เจา้หน้าท่ีจดัการ
ฐานขอ้มูล (Database Adminstrator)เป็นตน้ 

-การพฒันาและบ ารุงรักษาระบบทางฮาร์ดแวร์ เช่น เจ้าหน้าท่ีควบคุมการท างานระบบคอมพิวเตอร์ 
(Computer Operator) เป็นตน้ 

-การบริหารในหน่วยประมวลผลข้อมูล เช่น ผูบ้ริหารศูนย์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (EDP 
Manager) เป็นตน้ 



4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) 

ในการท างานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดข้ึนตลอดเวลา ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีถูกเก็บรวบรวมมา
ประมวลผล เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ ซ้ึงในปัจจุบนัมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มา
เป็นขอ้มูลในการดดัแปลงขอ้มูลใหไ้ดป้ระสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหวา่งขอ้มูล และ สารสนเทศ คือ 

ข้อมูล คือ ไดจ้ากการส ารวจจริง แต่ สารสนเทศ คือ ไดจ้ากขอ้มูลไม่ผา่นกระบวนการหน่ึงก่อน 

สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารน าไปใชช่้วยในการตดัสินใจ โดยท่ีสารสนเทศท่ีมีประโยชน์นั้นจะมีคุณสมบติั 
ดงัตาราง 

มีความสัมพนัธ์กนั (relevant) สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

มีความทนัสมยั (timely) ตอ้งมีความทนัสมยัและพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 

มีความถูกตอ้งแม่นย  า (accurate) 
เม่ือป้อนขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะตอ้งถูกตอ้งในทุก
ส่วน 

มีความกระชบัรัดกุม (concise) ขอ้มูลจะตอ้งถูกยน่ใหมี้ความยาวท่ีพอเหมาะ 

มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ใ น ตั ว เ อ ง 
(complete) 

ตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น 

 

การเปล่ียนรูปจากขอ้มูลสู่สารสนเทศ 

5.กระบวนการท างาน (Procedure) 

กระบวนการท างานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งท าตาม เพื่อให้ไดง้านเฉพาะอยา่งจาก
คอมพิวเตอร์ซ่ึงผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ทุกคนตอ้งรู้การท างานพื้นฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อท่ีจะสามารถใช้
งานได้อย่างถูกตอ้ง ตวัอย่างเช่น การใช้เคร่ือง ฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั ถ้าตอ้งการถอนเงินจะต้องผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. จอภาพแสดงขอ้ความเตรียมพร้อมท่ีจะท างาน 
2. สอดบตัร และพิมพร์หสัผูใ้ช ้
3. เลือกรายการ 
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4. ใส่จ านวนเงินท่ีตอ้งการ 
5. รับเงิน 
6. รับใบบนัทึกรายการ และบตัร 

การใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ นั้นมกัจะมีขั้นตอนท่ีสลบัซับซ้อน และเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลา
ต่าง ๆ ในการปฏิบติังานด้วย จึงตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังานท่ีชัดเจน เช่น คู่มือส าหรับผูค้วบคุมเคร่ือง 
(Operation Manual) คู่มือส าหรับผูใ้ช ้(User Manual) เป็นตน้ 

 


