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บทที่ 1 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 
Basic Concepts of Applies Technology in Business 

************************************************************* 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจในบทเรียนนี้ เนื้อหาถูก

ออกแบบตามหลักการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบด้วย 
แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
1.1.1 หลักการท างานและประเภทงานของคอมพิวเตอร์ 
1.1.2 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
1.1.3 ลักษณะและประเภทของคอมพิวเตอร์ 

1.2 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 
1.2.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
1.2.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
1.2.3 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 

1.3 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
1.3.1 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสาร 
1.3.2 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.3.3 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.4 แบบฝึกหัดและบททวนบทเรียน 
1.5 เอกสารอ้างอิง 
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1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีฟังก์ชันการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computer) 
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Laptop Computer) และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe 
Computer) อย่างไรก็ตามเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน้าที่หลักในการค านวณ ตามรูปแบบของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ตามท่ีถูกก าหนดได้ 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ  
ที่มา: https://bit.ly/2HHpalv 

 
1.1.1 หลักการท างานและประเภทงานของคอมพิวเตอร์ 

หลักการท างานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 หน่วย ได้แก่ 1) หน่วย
รับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับข้อมูลโดยผู้ใช้เป็นผู้ป้อนข้อมูลและค าสั่ง และส่งต่อไปยังหน่วย
ประมวลผล 2) หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) ซึ่งท าหน้าที่ค านวณตามหลักการ
ประมวลผล และส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจ า 3) หน่วยความจ า (Memory Unit) 
ประกอบด้วยหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าที่บันทึกผลลัพธ์จากการค านวณ 
และ 4) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หรือ หน่วยส่งออก ท าหน้าที่น าเสนอผลการประมวลให้กับ
ผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 1.2 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 

1.1.2 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
ประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 5 ยุคสมัย ดังนี้ 

1.1.2.1 คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที ่1 (พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2501) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคสมัยแรกอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2501 

(ค.ศ. 1954 – ค.ศ. 1958) ในยุคสมัยนั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหลัก ซึ่งใช้
ก าลังไฟฟ้าสูง ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนและปัญหาไส้หลอดขาดบ่อย และถึงแม้จะมี
ระบบระบายความร้อนที่ดี การสั่งงานคอมพิวเตอร์ยังใช้ภาษาเครื่องที่ซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้รหัส
ตัวเลขในการส่งค าสั่ง นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีขนาดใหญ่ เช่น มาร์ควัน (MARK I) อีนิแอค 
(ENIAC) และยูนิแวค (UNIVAC) 

 

 
 

ภาพที่ 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์มาร์ควัน (MARK I) 
ที่มา: http://sites.harvard.edu/~chsi/markone/images/Mark1HousingSmall.jpg 
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ภาพที่ 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์อีนิแอค (ENIAC) 
ที่มา: https://penntoday.upenn.edu/sites/default/files/2019-02/ENIACArchives.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ยูนิแวค (UNIVAC) 
ที่มา: https://bit.ly/2FHbLHK 

 
1.1.2.2 คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2507) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 2 ปรากฏในช่วง พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2507 
(ค.ศ. 1959 – ค.ศ. 1964) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจ า มีอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลส ารองในรูปแบบของ
สื่อบันทึกแม่เหล็ก (Magnetics) ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า 
ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า และมีความแม่นย าสูงกว่า  
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ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์มรีะบบและกระบวนการที่ดีข้ึน โดยสามารถเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษา
ฟอร์แทน (Fortran Programming Language) ภาษาโคบอล (Cobol Programming Language) :
ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนา และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 1.6 เครื่องบันทึกสื่อแม่เหล็ก (Magnetics Tape) 
ที่มา: http://museum.ipsj.or.jp/computer/device/magnetic_tape/images/0002_02_l.jpg 

 
1.1.2.3 คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 3 (พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2513) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 3 อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2513 
(ค.ศ. 1965 – ค.ศ. 1970) เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit: IC) เป็นสารกึ่ง
ตัวน าที่สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไว้แล้วพิมพ์บนแผนซิลิกอน (Silicon) เรียกว่า “ชิป (Chip)” ท า
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นโปรแกรมย่อยในการ
ก าหนดชุดค าสั่งต่างๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงขึ้น ทั้งในรูปแบบระบบ
แบ่งเวลา และการท างานหลายๆ อย่าง 

 

ภาพที่ 1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 3  
ที่มา: http://www.ascentialsoftware.com/wp-content/uploads/2017/12/compiter-light.jpg 
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1.1.2.4 คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 4 (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2523) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2514 – 

พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1971 – ค.ศ. 1980) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ใช้วงจรความจุสูง (Large-Scale 
Integrated Circuits: LSI) เป็นการรวมวงจรไอซีจ านวนมากลงในแผ่นซิลิกอน 1 แผ่น สามารถบรรจุ
ได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ด้วยเทคโนโลยีนี้ท าให้เกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่ส าคัญ ส าหรับการ
ท างานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ หรือ CPU: Central Processing Unit ลงในชิปตัวเดียว เรียกว่า 
ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) 

 

 
 

ภาพที่ 1.8 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
ที่มา: https://bit.ly/2UW5NIa 

 
1.1.2.5 คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน) 

คอมพิวเตอร์ยุคสมัยที่ 5 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ถึงปัจจุบัน 
ลักษณะของคอมพิวเตอร์นี้ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large-Scale Integrated Circuit: VLSI) 
ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ตัวอย่างเช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หนึ่ง
ชิ้น อาจประกอบด้วยวงจรนับหมื่นตัว ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ในขณะที่
ระบบ โปรแกรม และซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น จึงมีโปรแกรมส าเร็จรูปให้
เลือกใช้กันมากมาย ท าให้เกิดความสะดวกในการท างานอย่างกว้างขวาง 

ส าหรับในอนาคต เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถมากยิ่งขึ้น 
สามารถช่วยมนุษย์ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น มีการประมวลผลจากพฤติกรรมของผู้ใช้ 
และสามารถน าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เรียกว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI)  
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ภาพที่ 1.9 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
ที่มา: http://www.cioworldmagazine.com/wp-content/uploads/2018/12/shutterstock_1130719160.jpg 

 
1.1.3 ลักษณะและประเภทของคอมพิวเตอร์ 

การจัดแบ่งประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถจัดแบ่งได้หลายกรณี ในที่นี้อาศัย
หลักการจัดแบ่ง โดยความสามารถทางการประมวลผล (ความเร็ว) และขนาดของหน่วยความจ าของ
การบันทึกข้อมูลเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1.3.1 Super Computer 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Super Computer เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูง สามารถประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก 
รวมถึงการประมวลผลที่มีรูปแบบซับซ้อน มีความรวดเร็วในการค านวณได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านต่อ
วินาที (1 Trillion calculations per second) ภายในคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับโปรเซสเซอร์ 
(Processor) ได้มากกว่า 100 ตัว  

 

ภาพที่ 1.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Super Computer 
ที่มา: https://bit.ly/2utt098 
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1.1.3.2 Mainframe Computer 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Mainframe Computer คือ คอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ่ที่ใช้ในองค์กร เพ่ือประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก ได้แก่ ข้อมูลส ามะโนประชากร ข้อมูลสถิติ
ผู้บริโภค ข้อมูลการบริหารทรัพยากรขององค์กร เป็นต้น  

ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมส่วนใหญ่ จะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อย เพ่ือ
ช่วยในการท างาน ตัวอย่างเช่น หน่วยประมวลผลโฮสต์ (Host Processor) ท าหน้าที่ควบคุมหน่วย
ประมวลผลและอุปกรณ์รอบข้าง หน่วยประมวลผลด้านหน้า (Font-end processor) มีหน้าที่ควบคุม
การติดต่อระหว่างระบบและผู้ใช้งาน หน่วยประมวลผลด้านหลัง (Back-end processor) มีหน้าที
จัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล 

 

ภาพที่ 1.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Mainframe Computer 
ที่มา: https://bit.ly/2HIbWEV 

 
1.1.3.3 Mini Computer 

Mini Computer คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง พบในหน่วยงาน
บริษัทที่ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การประมวลผลงานด้านบัญชี โดยสามารถน าไปเชื่อมต่อกับเครื่อง
ปลายทางได้หลายเครื่อง มีลักษณะการท างานแบบการประมวลผลที่ส่วนกลาง (Centralized) 
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ภาพที่ 1.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Mini Computer 
ที่มา: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41EYDHZVnWL.jpg 

 
1.1.3.4 Micro Computer 

Micro Computer คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบได้อย่างแพร่หลาย โดย
สามารถพบได้ในรูปของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Computer) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1.13 เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Micro Computer 
ที่มา: https://sm.pcmag.com/t/pcmag_ap/gallery/h/hp-eliteon/hp-eliteone-1000-g1-34-inch_gxtb.740.jpg 
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1.2 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 
 

1.2.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น

สิ่งที่มองเห็นและสามารถสัมผัสจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case Computer) 
อุปกรณ์รอบข้างและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) แป้นพิมพ์ 
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) และอ่ืน ๆ 

อย่างไรก็ตามฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท างานได้ จ าเป็นต้องน ามา
เชื่อมต่อกันรวมเป็นระบบ เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ซึ่งมีโครงสร้างของ
ระบบ 5 ส่วน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1.14 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของฮาร์ดแวร์  

 
1.2.1.1 หน่วยรับข้อมูล 

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือค าสั่ง เพ่ือ
น าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ า และเพ่ือเตรียมการประมวลผลตามที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนั้น
จะมีลักษณะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจได้ โดยเครื่องมือที่ท างานในส่วนนี้จะมี
หน้าที่ เปลี่ยนข้อมูลต้นทาง (Data Source) ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ก่อนน าไปสู่ส่วนของการ
ประมวลผลต่อไป 
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ตัวอย่างของอุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
อุปกรณ์ชี้ต าแหน่ง (Pointing Device) จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส (Touch-Sensitive Screen) 
เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing Tablet) อุปกรณ์กวาดข้อมูล (Data Scanning Device) เครื่องอ่านด้วย
แสง (Optical Mark Reader: OMR) และอุปกรณ์รู้จ าเสียง (Voice Recognition Device) เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 1.15 อุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล  

ที่มา: https://bit.ly/2CFE0ok 

 

1.2.1.2 หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) คือ ส่วนที่เก็บบันทึกข้อมูล

และค าสั่งที่ได้รับจากภายนอก และอยู่ภายในตัวอุปกรณ์ หน้าที่หลักของหน่วยความจ าหลักถูกเตรียม
ไว้ส าหรับการประมวลผล และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล  

ทั้งนี้หน่วยความจ าหลักยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยความจ า
หลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory) และ หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้ (Random 
Access Memory)  

 
ภาพที่ 1.16 หน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว 

ที่มา: https://i0.wp.com/www.willegal.net/appleii/images/motherboard.jpg 
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ภาพที่ 1.17 หน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้ 
ที่มา: https://bit.ly/2Yxd0R6 

 
1.2.1.3 หน่วยประมวลผลกลาง  

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) คือ แผงวงจร
ส าหรับประมวลผลหลัก ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์และยังเป็นหน่วยที่มีความซับซ้อน
มากที่สุด ส่วนประกอบต่างๆ ในหน่วยประมวลผลกลางเป็นตัวก าหนดความเร็วและความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามหน่วยประมวลผลในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงแต่จะมีความเร็วและ
ความสามารถในการประมวลผลเพ่ิมมากข้ึน  

ส่วนประกอบส าคัญของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ หน่วยควบคุม (Control Unit) และหน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit: 
ALU) นอกจากนั้น การท างานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) ขั้นตอนที่ 1: Fetch Instruction 
Fetch Instruction ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าถึง (Access) ค าสั่งที่ถูก 

Execute จากหน่วยความจ า 
(2) ขั้นตอนที่ 2: Decode Instruction 

Decode Instruction ท าหน้าที่ตีความค าสั่ง (Decode) เพ่ือเตรียมการ
ค านวณการประมวลผล 

(3) ขั้นตอนที่ 3: Execute Instruction 
หน่วยค านวณและตรรกะ (ALU) จะปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกตีความไว้  

(4) ขั้นตอนที่ 4: Store Results 
Store Results ท าหน้าที่ เก็บผลลัพธ์ที่ ได้จากการประมวลผลลงใน

หน่วยความจ า 
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ภาพที่ 1.18 การท างานของหน่วยประมวลผลกลาง 
 

1.2.1.4 หน่วยแสดงผล  
หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูล หรือสิ่งที่

ได้จากการค านวณ ซึ่งสิ่งที่ได้จากการน าเสนอนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยแสดงผลชั่วคราว 
และหน่วยแสดงผลถาวร 

(1) หน่วยแสดงผลช่ัวคราว  
หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ผู้ใช้รับทราบ

ในขณะนั้น เมื่อเลิกการท างานหรือเลิกใช้ ผลลัพธ์เหล่านั้นจะหายไปไม่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 
ตัวอย่างเช่น จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) ล าโพง (Speaker) เป็นต้น 

(2) หน่วยแสดงผลถาวร  
หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึง การแสดงผลที่สามารถจับ

ต้องได้ เคลื่อนย้ายได้ คงอยู่ถาวรแม้จะเลิกใช้งานไป ตัวอย่างของหน่วยแสดงผลในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องพลอตเตอร์ (Plotter) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.19 อุปกรณ์แสดงผล  
ที่มา: https://bit.ly/2CJT4RI 
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1.2.1.5 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง  
หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Unit) คือ อุปกรณ์ที่ท า

หน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากหน่วยความจ าหลักท างานได้อย่างจ ากัด เช่น มีพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บน้อย (ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) หรือจ าเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ดังนั้น
การบันทึกข้อมูลส าคัญในหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง จึงเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา ดังกล่าว 

ตัวอย่างของหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง ได้แก่ เทป (Tape) จานแม่เหล็ก 
(Magnetic Disk) ฟลอปปีดิสก์ (Floppy Disk) ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory: CD-
ROM) และ ยูเอสบีไดรฟ์ (USB Drive) เป็นต้น 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.20 อุปกรณเ์ก็บข้อมูลส ารอง  
ที่มา: https://bit.ly/2CF9lHE 

 
1.2.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าสั่ง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
สั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน นอกจากนั้น ซอฟต์แวร์ยังรวมหมายถึงล าดับขั้นตอนการท างานที่
เขียนขึ้นด้วยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ ค าสั่งเหล่านี้จะเรียงกันเป็นโปรแกรมการท างาน โดยที่การกระท า
พ้ืนฐานเป็นเพียงการกระท ากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองเท่านั้น  

ซอฟต์แวร์ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ด าเนินการตามแนวความคิดที่ถูกก าหนดไว้ โดยโครงสร้างของซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 
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ภาพที่ 1.21 โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 

1.2.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ  
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ 

โดยมีหน้าที่หลัก คือ จัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกข้อมูล จัดการหน่วยความจ า และเป็นตัว
เชื่อมต่อระบบพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งงานภายในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ระบบ
ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) และ โปรแกรมแปลภาษา 
(Language Translator Program) 

(1) ระบบปฏิบัติการ  
ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่

ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ ดูแลตรวจตราระบบการท างานภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

หน้าที่หลักของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ได้แก่ การจอง (Booking) 
และการก าหนดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ การจัดตารางงาน (Scheduling) การติดตามผลของ
ระบบ (Monitoring) การควบคุมการท างานหลายโปรแกรมพร้อมกัน (Multiprogramming) การจัด
ตารางเวลา (Time Sharing) และการประมวลผลหลายชุดพร้อมกัน (Multiprocessing) เป็นต้น 

คุณสมบัติในการท างานแบบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น 
การท างานแบบหลายงาน (Multi-Tasking) โดยมีความสามารถในการท างานหลายโปรแกรมในเวลา
เดียวกัน และการท างานแบบหลายผู้ใช้ (Multi-Users) โดยการใช้ระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงการ
ท างาน ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถให้บริหารผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมกันได้ 
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ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) 
มีความหลากหลาย โดยถูกพัฒนาไปตามลักษณะอุปกรณ์ และการใช้งานของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น 
Ms-Dos (Microsoft Disk Operating System), Microsoft Windows, Apple-DOS (Apple Disk 
Operating Systems), Mac OS X, iOS (iPhone OS), Linux, Chrome OS และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ภาพที่ 1.22 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

ที่มา: https://bit.ly/2U1F8gI 
 

(2) โปรแกรมแปลภาษา 
โปรแกรมแปลภาษา (Language Translator Program) คือ โปรแกรม

แปลค าสั่งภาษาระดับสูง หรือ ภาษาสัญลักษณ์ ให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาจากภาษา
ระดับสูง เรียกว่า Source Code หรือ Source Program โดยลักษณะการท างานของโปรแกรม
แปลภาษา แสดงในภาพด้านล่าง 

 
ภาพที่ 1.23 การท างานของโปรแกรมแปลภาษา 

 
โปรแกรมแปลภาษาที่ใช้ส าหรับแปลภาษา มี 3 ชนิด คือ 1) แอสแซมเบลอร์ 

(Assembles) ท าหน้าที่แปลภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง 2) คอมไพเลอร์ (Compiler) ท า
หน้าที่แปลภาษาที่จะด าเนินการแปลโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องพร้อมกันทั้งหมดในครั้งเดียว และ 
3) อินเตอร์พรีทเตอร์ (Interpreter) หน้าที่แปลโปรแกรมทีละบรรทัดและท างานทีละบรรทัดๆ ไป 
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1.2.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือวัตถุประสงค์พิเศษ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังสนับสนุนการ
ท างานส าหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยเป็นการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกเป็น 2 ประเภทอ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ส าเร็จ และซอฟต์แวร์เฉพาะ 

(1) ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  
ลักษณะของซอฟต์แวร์ส าเร็จ คือ โปรแกรมที่พัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์

ทั่วไป เน้นการท างานเฉพาะด้าน โดยไม่เจาะจงการใช้งานเพ่ือองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นพิเศษ 
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ส าเร็จ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลค า (Word Processing Software) ซอฟต์แวร์
จัดตารางท างาน (Spread Sheet Software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management 
Software) ซอฟต์แวร์เพ่ือการน าเสนอ (Presentation Software) และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล 
(Data Communication Software) 

 
ภาพที่ 1.24 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

 
(2) ซอฟต์แวร์เฉพาะ 

ในบางโอกาสซอฟต์แวร์ทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
หรือองค์กรได้ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
นอกจากนั้นความลับทางการค้า หรือความลับขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของตนเองเพ่ือป้องกันความลับดังกล่าว เช่น ซอฟต์แวร์เพ่ือบริหารจัดการกองทัพ 
ซอฟต์แวร์ส าหรับธนาคาร ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแห่งชาติ ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่
มีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
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1.2.3 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์  
บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

และมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ สามารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ใช้ และ 
นักคอมพิวเตอร์ 

1.2.3.1 ผู้ใช้  
ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะมีทักษะ

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถใช้งานโปรแกรมตามที่ได้รับการฝึกฝน และการแก้ปัญหา
พ้ืนฐานได้ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังหมายถึงผู้ที่ร่วมพัฒนาและให้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3.2 นักคอมพิวเตอร์ 
นักคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist) คือ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับ

คอมพิวเตอร์ มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในแต่ละล าดับตามความสามารถ ทักษะ และความเกี่ยวข้องของหน้าที่การท างาน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Processing Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System 
Analyst: SA) นักพัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ควบคุมโครงงาน (Project 
Manager) ผู้ควบคุมเครื่อง (Computer Operator) พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Key Operator) และ
ผู้ควบคุมดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1.25 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์  
ทีม่า: https://bit.ly/2UV8JJ3 
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1.3 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
 

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ประกอบด้วยขั้นพ้ืนฐานของระบบสื่อสาร 
ลักษณะโครงข่ายของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะการส่งข้อมูล และประโยชน์ของระบบเครือข่าย ใน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ ดังนี้ 
 

1.3.1 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบส่ือสาร 
องค์ประกอบส าคัญพ้ืนฐานของระบบสื่อสาร สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ส่วน 

ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้รับสาร (Receiver) ช่องสัญญาณ (Channel) การเข้ารหัส (Encoding) 
การถอดรหัส (Decoding) และ สัญญาณรบกวน (Noise) 

1.3.1.1 ผู้ส่งสาร  
ผู้เริ่มต้นขององค์ประกอบการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร (Sender) ท าหน้าที่

เป็นผู้สร้างข้อมูล ในที่นี้อาจเป็นสัญญาณต่างๆ ประกอบด้วย เช่น สัญญาณภาพ สัญญาณเสียง 
สัญญาณคลื่นวิทยุต่างๆ  

1.3.1.2 ผู้รับสาร 
ผู้รับสาร (Receiver) คือ จุดหมายปลายทาง (Destination) หรือส่วน

ปลายทางท่ีข่าวสารเดินทางไป ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ช่องทางในการสื่อสารประกอบ เรียกว่า ช่องสัญญาณ 
1.3.1.3 ช่องสัญญาณ  

ช่องสัญญาณ (Channel) คือ สื่อกลาง หรือตัวกลาง เพ่ือน าสารจากผู้ส่ง 
ไปยังผู้รับ ตัวอย่างเช่น สายน าสัญญาณ อากาศ ผนัง คลื่นไฟฟ้า เป็นต้น 

1.3.1.4 การเข้ารหัส 
การเข้ารหัส (Encoding) ท าหน้าที่ป้องกันข้อมูลข่าวสารให้มีความ

ปลอดภัย เช่น ป้องกันการสูญหายของข้อมูล การห้ามมิให้ผู้อ่ืนรับข่าวสาร หรือ เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น 

1.3.1.5 การถอดรหัส 
การถอดรหัส (Decoding) ท าหน้าที่แปลสิ่งที่ได้รับ โดยปกติการถอดรหัส

จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ หรือวิธีการในการถอดรหัสประกอบ เพ่ือใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภายใน 
1.3.1.6 สัญญาณรบกวน 

สัญญาณรบกวน (Noise) คือ สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ปกติจะลดทอน
คุณภาพหรือรบกวนระบบ ท าให้ผู้ได้รับข้อมูลหรือข่าวสารมีปัญหา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้รับไม่
ครบถ้วน ข้อมูลที่ได้รับผิดเพี้ยน ผู้รับสารเข้าใจไม่ตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการ  
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นอกจากนั้นแล้วลักษณะขอบข่ายการสื่อสาร ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสื่อสาร ซึ่งขอบข่ายของการสื่อสารจ าเป็นต้องใช้ส่วนประกอบพ้ืนฐานในการส่งข้อมูล 
ได้แก่ หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit) ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission Channel) และ หน่วย
รับข้อมูล (Receiving Unit) 

 
1.3.2 โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนประกอบส าคัญของการสื่อสารใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) และอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ (Network Devices) 

1.3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ท าหน้าที่ให้บริการ

ข้อมูล และทรัพยากรระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องทั่วไป 
เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการท างานตลอดเวลา นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยังแบ่งออกเป็น
หลายประเภทตามหน้าที่และศักยภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายบริการ
เว็บไซต์ (Web Server) เครื่องแม่ข่ายบริการและจัดการไฟล์ (FTP Server) เครื่องแม่ข่ายบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) และอ่ืน ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 1.26 การให้บริการเครื่องแม่ข่าย 
ที่มา: http://oldsite.cis131.com/cis131/images/chapter18/fig18-1.jpg 
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1.3.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์

ทั่วไป ท าหน้าที่เรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย นอกจากนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ยังท าหน้าที่ให้ข้อมูล (Providing Data) กับระบบหรือโปรแกรมในเครือข่ายด้วย 

 

ภาพที่ 1.27 การใช้บริการเครื่องลูกข่าย 
ที่มา: https://bit.ly/2JnoWQV 

 
1.3.2.3 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ 

อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ (Network Devices) คือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่
เชื่อมต่อในระบบเครือข่าย เพ่ือให้ระบบที่ถูกออกแบบไว้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ได้แก่ สัญญาณข้อมูล (Network Cable) แผงวงจรรับส่งสัญญาณ
จากสายสัญญาณ (Network Adapter) อุปกรณ์การกระจายสัญญาณไวร์เลส (Access Point: AP) 

 

 

ภาพที่ 1.28 ตัวอย่างอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไวร์เลส 
ที่มา: https://bit.ly/2CU4Klh 
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1.3.3 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลายเป็นส่วนส าคัญขององค์กร หน่วยงาน รวมถึง

การใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งลักษณะและประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ความหลากหลาย ทั้งนี้การจ าแนกประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกตาม
ระยะทาง ได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) 2) ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง (Metropolitan Area Network: MAN) และ 3) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระยะไกล (Wide Area Network: WAN) 

 
1.3.3.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) 
หรือ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ให้บริการจ ากัด 
เชื่อมโยงในรัศมีใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกัน เช่น ภายในองค์กรเดียวกัน ภายในอาคารเดียวกัน หรือ 
ภายในบ้านพักอาศัย สามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 1.29 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ 
ที่มา: https://smarthomeworks.com.au/wp-content/uploads/2018/03/4-1.jpg 

 
1.3.3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง (Metropolitan Area Network: 
MAN) หรือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง มีลักษณะการเชื่อมต่อที่กว้างไกลกว่า LAN แต่
ยังคงครอบคลุมเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดกลาง ได้แก่ การเชื่อมโยงในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด โดยจะต้องมีการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารอื่นเพ่ือให้สามารถขยายการเชื่อมต่อได้กว้างไกลขึ้น  
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ภาพที่ 1.30 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะกลาง 
ที่มา: https://www.techremark.org/wp-content/uploads/2018/07/smart-city-700x401.jpg 

 
1.3.3.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Wide Area Network: WAN) 
คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก เป็นลักษณะการเชื่อมต่อทุกเครือข่ายเข้าด้วยกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง ข้ามประเทศ หรือข้ามทวีปได้  

 

ภาพที่ 1.31 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล 
ทีม่า: https://bit.ly/2OuBQMS 
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1.4 แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน 
 

1) หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
2) ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่

และการท างานอย่างไร จงอธิบาย 
3) ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย 
4) ผู้ใช้และนักคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง และแต่ละระบบเครือข่ายมีความ

แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
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