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รหสัวชิา  CS40101 

รายวชิา  วิทยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน                            3(2-2-5) 

 (Fundamentals of Computer Science)  

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบือ้งต้น 
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ทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้พืน้ฐานระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบรักษา
ความปลอดภยั การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบัผู้ ใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ พืน้ฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการแก้ไขจุดบกพร่อง ระเบียบวิธีคํานวณด้วย
คอมพิวเตอร์และการนําไปประยกุต์ใช้งาน โปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม ่

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนเข้าใจถึงพืน้ฐานทางด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้พืน้ฐานทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ไปประยกุต์กบังาน
ในอนาคตได้  

3. เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะพืน้ฐานในการประกอบวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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เนือ้หา 

สปัดาห์ท่ี หวัข้อ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง 
1 บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ 

- คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

- วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ 
- ยคุของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
- ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- การประยกุต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์ 

4 

2 บทท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
พืน้ฐาน 

- โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 
- องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ 
- อปุกรณ์พืน้ฐานคอมพิวเตอร์ 

4 

3 บทท่ี 3 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
- พืน้ฐานซอฟต์แวร์ 
- ซอฟต์แวร์ระบบ  

- ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
- ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

- ตวัแปรภาษาคอมพวิเตอร์ 
- ภาษาคอมพวิเตอร์ 

4 

4 บทท่ี 4 พืน้ฐานระบบดจิิทลั  
- ระบบดจิิทลัพืน้ฐาน 

- ระบบจํานวน 

- การแปลงเลขฐาน 

- การแทนรหสัข้อมลู 

4 

5 บทท่ี 5 การคํานวณและการออกแบบวงจรดจิิทลัพืน้ฐาน 

- การคํานวณเลขฐาน  

- วงจรตรรกะ 
- พีชคณิตบลูีนเบือ้งต้น 

- แผนผงัคาร์โนห์ 

4 
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- การเขียนวงจรรตรรกะเบือ้งต้น 

6 บทท่ี 6 ระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศพืน้ฐาน 

- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
- ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

4 

7 สอบกลางภาค 3 

8 บทท่ี 7 พืน้ฐานระบบเครือขา่ยและอินเทอร์เน็ต 

- พืน้ฐานระบบเครือขา่ย 
- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเบือ้งต้น 

4 

9 บทท่ี 8 การรักษาความปลอดภยัและคณุธรรม จริยธรรม 

- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
- คณุธรรมและจริยธรรมยคุสารสนเทศ 
- การรักษาความปลอดภยั 

4 

10-11 บทท่ี 9 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

- ขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม 

- สญัลกัษณ์ผงังาน 

- รหสัเทียม 

-  การวิเคราะห์ผงังาน 

- โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบั 

- โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบเง่ือนไข 
- โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้ 
- โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบกระโดด 

8 

12 บทท่ี 10 การแก้ไขปัญหาการโปรแกรม การแก้ไข
จดุบกพร่องและวิธีการคํานวณด้วยคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

- การแก้ไขปัญหาการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
- การแก้ไขจดุบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- วิธีการคํานวณด้วยคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

4 
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13 บทท่ี 11 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ และ
โปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม ่

- การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
- โปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม ่

4 

14-15 บทท่ี 12 ทฤษฎีโครงสร้างข้อมลูพืน้ฐาน 

- แถวลําดบั 

- ต้นไม้ 

- กราฟ 

8 

16 สอบปลายภาค 3 

 

วธีิสอนและกจิกรรม 

1. สอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ(56 ชัว่โมง) 
 1.1  ศกึษาเอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้พืน้ฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 1.2  ศกึษาภาพเล่ือน (slide) และจากเอกสารประกอบการสอน 

1.3  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงานและเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

 1.4  งานท่ีได้รับมอบหมายและแบบฝึกปฏิบตักิาร 
 1.5  ผู้สอนสรุปเนือ้หาเพิ่มเตมิ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (slide) 

3. บทความจากหนงัสือ หรือเว็บไซต์ตา่งๆ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผล และการประเมินผล 

การวัดผล 
1. คะแนนระหวา่งเรียน       ร้อยละ 75 

1.1 แบบฝึกหดั และ การมีสว่นร่วมในกิจกรรม    ร้อยละ 10 

1.2 งานท่ีได้รับมอบหมาย       ร้อยละ 20 

1.3 ทดสอบยอ่ย       ร้อยละ 20 

1.4 สอบกลางภาค       ร้อยละ 25 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน      ร้อยละ 25 

 

การประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดงันี ้

คะแนน ระดบัคะแนน หมายถงึ ค่าระดบัคะแนน 

80-100 A ดีเย่ียม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60-64 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ ออ่น 1.5 

50-54 D ออ่นมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 

 

  



 

แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 1 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

1.1 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน  

1.2 วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์  
1.3 ยคุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
1.4 ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1.5 การประยกุต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายคอมพวิเตอร์พืน้ฐานได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายขัน้ตอนววิฒันาการของคอมพิวเตอร์ได้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายยคุตา่งๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการประยกุต์ใช้งานของคอมพวิเตอร์ได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
6. ผู้สอนทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 
 

 



 

 

บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ตัง้แต่ คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

(Fundamental of Computer) วิวฒันาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Evolution of Computer) 

ยคุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Generation of Computer) ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Type 

of Computer) และการประยกุต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์ (Application of Computer) โดยจะ
เป็นการศกึษาพืน้ฐานความรู้เบือ้งต้นของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คืออะไร มีรากฐานมาจาก
อะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญในการศึกษาความรู้พืน้ฐานทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยกุต์ใช้งาน 

 

 

 

1.1 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน (Fundamental of Computer) 

 คอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัได้มีบทบาทสําคญัตอ่การดํารงชีวิตมากขึน้ คอมพิวเตอร์ใช้งาน
กนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ทางด้านธุรกิจ การศึกษา ความบนัเทิง การแพทย์ และอ่ืนๆ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ถกูจํากดัเหมือนในสมยัก่อน แนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองและรวดเร็ว ซึง่ปัจจบุนัเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทท่ีสําคญัในชีวิตของเรา
ในปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก  
 

1.1.1 ความหมายของคอมพวิเตอร์ 
คอมพิวเตอร์มีผู้ นิยามไว้หลายความหมายดงันี ้
 

 คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองจกัรแบบสัง่การได้ท่ีออกแบบมาเพ่ือดําเนินการกบัลําดบั
ตวัดําเนินทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ สง่ผลทําให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้
มากมาย 

 



 

บทที ่1 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ 
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 คอมพิวเตอร์คือคณิตกรณ์ ตามคําศพัท์ท่ีราชบณัฑิตสถานบญัญัติไว้ ซึ่งก็คือ
เคร่ืองคํานวณทางคณิตศาสตร์  

 

 คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีใช้ในการ
ปรับเปล่ียนข้อมลู ตามลําดบัชดุคําสัง่หรือโปรแกรมท่ีกําหนดให้ 

 

 คอมพิวเตอร์คืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการคํานวณ มาจากภาษาลาตินว่าคอมพิวแตร์ 
(Computare) ซึง่หมายถึงการนบั หรือการคํานวณ ซึง่จะมีอปุกรณ์ในการคํานวณมากมายเช่น 

ลูกคิด เคร่ืองบวกเลข เคร่ืองคิดเลข แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคําว่าคอมพิวเตอร์ มักจะ
หมายถึงอปุกรณ์ทางไฟฟ้า  

 

 คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทํางานตามชุดคําสัง่อย่างอัตโนมัต ิ

โดยจะทําการคํานวณเปรียบเทียบทางตรรกะกบัข้อมลู และให้ผลลพัธ์ออกมาตามท่ีได้ออกแบบ
ไว้ โดยมนษุย์ไมมี่สว่นเก่ียวข้องในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 

 

 คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมตัิ ทํางานเหมือนสมองกล ใช้
สําหรับแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนทางคณิตศาสตร์ 

 

 คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองจกัรท่ีสามารถสัง่การได้โดยออกแบบมาเพ่ือดําเนินการ
ทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยสามารถเปล่ียนแปลงได้ ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถ
แก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งมากมาย 
 

 คอมพิวเตอร์มีหลากหลายความหมายแต่สรุปคอมพิวเตอร์คือเคร่ืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีสามารถจดัการกบัสญัลกัษณ์ (Symbol) ต่างๆ ด้วยความเร็วสงูโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนของ
โปรแกรมหรือชดุคําสัง่งานท่ีถกูเขียนขึน้โดยมนษุย์ ดงันัน้ถ้าคําสัง่ของโปรแกรมมีประสิทธิภาพดี
คอมพิวเตอร์ก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าโปรแกรมสัง่งานมีคําสัง่ท่ีผิดพลาดอยู่
ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็จะทํางาน ผิดพลาดไปด้วย เพราะฉะนัน้การท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะ
ทํางานได้ดีหรือไม่เพียงไร จึงขึน้อยู่กับโปรแกรมท่ีทําขึน้รวมไปถึงข้อมูลท่ีป้อนเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ด้วย  
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 1.1.2 คุณสมบัตทิี่ดขีองคอมพวิเตอร์ 
 ปัจจุบนันีค้นส่วนใหญ่นิยมนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีถกูสร้างขึน้มามีคณุสมบตัท่ีิดีหลายประการดงันี ้
 

 ความเร็ว (Speed) ซึง่ความสามารถในการประมวลผลข้อมลูของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โดยคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัสามารถทํางานได้มากกวา่ร้อยล้านคําสัง่ในหนึง่วินาที  

 

 ความเป็นอตัโนมตัิ (Self Acting) การทํางานของคอมพิวเตอร์จะทํางานแบบอตัโนมตัิ
ภายใต้คําสัง่ท่ีได้ถกูกําหนดไว้ ซึง่เป็นการประมวลผลแบบลําดบัอย่างตอ่เน่ืองและอตัโนมตัิ การ
ทํางานดงักล่าวจะเร่ิมตัง้แต่การนําข้อมลูเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและแปลงผลลพัธ์ออกมา
ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถตดิตอ่ส่ือสารกบัมนษุย์ได้ 

 

 ความน่าเช่ือถือ (Reliable) และความถกูต้องแม่นยํา (Accurate) คอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนัสามารถประมวลผลได้อย่างถกูต้องแม่นยําสงู สามารถคํานวณตวัเลขทศนิยมจํานวน
มาก สามารถคํานวณสมการท่ีซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 
คอมพิวเตอร์ทุกวนันีจ้ะทํางานได้ทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รู้จกั
เหน็ดเหน่ือย แต่อย่างไรก็ตามความน่าเช่ือถือและความถูกต้องแม่นยําก็ขึน้อยู่กับผู้ ป้อน
โปรแกรมหรือชดุคําสัง่ให้คอมพิวเตอร์ด้วย เน่ืองจากถ้ามนษุย์ป้อนข้อมลูท่ีไม่ถกูให้คอมพิวเตอร์
ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถคํานวณได้อย่างแม่นยําก็ไม่สามารถให้ผลลพัธ์ท่ีถูกต้องได้ 

คอมพิวเตอร์จะสามารถคํานวณได้อย่างถกูต้องเสมอหากผลการคํานวณผิดพลาดโดยมากจะ
เกิดจากความผิดพลาดของมนษุย์ท่ีป้อนโปรแกรมและข้อมลูเข้าไปผิดพลาด 

 

 การเก็บข้อมูลและการสํารองข้อมูล (Storage) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัจะ
สามารถเก็บข้อมลูได้ในปริมาณท่ีสงูมาก ซึง่การเก็บข้อมลูปริมาณท่ีมากและไม่สญูหายถือเป็น
ส่วนสําคญัส่วนหนึ่งของการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ยิ่งสามารถจดัเก็บ
ข้อมลูได้มากเราก็สามารถอ้างอิงข้อมลูตา่งๆ เหลา่นัน้ได้อยา่งรวดเร็ว 

 

 การเคลื่อนย้ายและการแลกเปล่ียนข้อมลู (Moving and Changing of Information) 

การเคลื่อนย้ายข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสามารถกระทําได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การ
ติดต่อส่ือสารผ่านระบบการเช่ือมต่อต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงัเช่นการเคล่ือนย้ายข้อมลู
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเคล่ือนย้ายข้อมลูในระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
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เคล่ือนย้ายข้อมลูของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ไกลอีกซีกโลก
หนึง่ได้ในเวลาเพียงไมก่ี่วินาที 

 

 การทํางานซํา้ (Repeatability) คอมพิวเตอร์สามารถทํางานซํา้และต่อเน่ืองโดยไม่มี
ความเหน็ดเหน่ือย สามารถทําได้ตลอดเวลา ซึง่ช่วยลดปัญหาเร่ืองความอ่อนล้าจากการทํางาน
ของมนษุย์ นอกจากนีย้งัลดความผิดพลาดได้ดีกว่ามนษุย์ ข้อมลูท่ีประมวลผลแม้จะยุ่งยากหรือ
ซบัซ้อนเพียงใดก็จะสามารถคํานวณและหาผลลพัธ์ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 
 

 

1.2 ววัิฒนาการของคอมพวิเตอร์  
(Evolution and Generation of Computer) 

ในสมัยโบราณได้มีหลายชนชาติท่ีได้พยายามคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองช่วยในการคํานวณ แตอ่ย่างไรก็ตามชาวจีนเป็นชาติแรกท่ีได้คิดประดิษฐ์ลกูคิดขึน้มาใช้ 
แสดงดงัรูปท่ี 1.1 ซึง่ตอ่มาชาตอ่ืินๆ ก็คดิประดษิฐ์อปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปเป็นวิวฒันาการ
ได้ดงันี ้ 

 
 

รูปท่ี 1.1 ลกูคดิท่ีประดษิฐ์โดยชาวจีน 

(ท่ีมา http://www.chinesecultureonline.com สืบค้น 31 พฤษภาคม 2555) 

 

 ค.ศ. 1617 จอห์น เนเปียร์ (John Napier) นกัคณิตศาสตร์ ชาวสก๊อต ได้คิดอปุกรณ์ท่ี
ช่วยในการคํานวณ โดยอาศยัหลกัการของอลักอริทึมหรือขัน้ตอนวิธี เรียกว่าเนเปียร์โบน 

(Napier’s bones) อปุกรณ์ชิน้นีทํ้ามาจากกระดกู แบง่ออกเป็นแท่งตวัเลขหลายๆ แท่ง (แตล่ะ
แท่งจะมีตวัเลขกํากบัไว้) ซึง่มีผลคณูของตวัเลขตา่งๆ ไว้คล้ายกบัตารางสตูรคณู แสดงดงัรูปท่ี 

1.2 
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รูปท่ี 1.2 เนเปียร์โบน 

(ท่ีมา http://www.vcharkarn.com สบืค้น 1 มีนาคม 2552) 

 

 ค.ศ. 1632 วิลเล่ียม ออดเทรด (William Oughtred) นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษได้
ประดิษฐ์สไลด์รูล (Slide Rule) ไม้บรรทดัคํานวณ โดยนําคา่ตา่งๆ มาเขียนไว้บนแท่งไม้ 2 อนั 

เม่ือนํามาเล่ือนต่อกนัก็จะได้ผลลพัธ์ออกมา ตอ่มาได้เป็นต้นกําเนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
แอนะลอ็ก (Analog Computer) แสดงดงัรูปท่ี 1.3 

 

 
 

รูปท่ี 1.3 สไลด์รูล 
(ท่ีมา http://www.sciencemuseum.org.uk สืบค้น 1 มีนาคม 2552) 
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 ค.ศ. 1642 เบลส์ ปาสคาล (Blaise Pascal) นกัคณิตศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ได้ออกแบบ
เคร่ืองคํานวณท่ีทําการทดได้ด้วยตนเองเรียกว่าปาสคาลไลน์ ( Pascaline Calculater) มี
ลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียม โดยหลกัการคํานวณอาศยัการหมนุของฟันเฟือง เคร่ืองมือชนิดนี ้
เหมาะสมสําหรับการบวกและการลบเท่านัน้ ส่วนการคณูและการหารยงัทําได้ไม่ดีนกั เคร่ือง
คํานวณชนิดนีน้บัได้ว่าเป็นพืน้ฐานในเคร่ืองคิดเลขแบบใช้ฟันเฟืองซึ่งระบบนีถู้กนํามาใช้เป็น
หลกัในการประดษิฐ์เคร่ืองคดิเลขรุ่นตอ่มา แสดงดงัรูปท่ี 1.4 

 

 
 

รูปท่ี 1.4 ปาสคาลไลน์ 

(ท่ีมา http://en.wikipedia.org สืบค้น 1 มีนาคม 2552) 

 

 

 ค.ศ. 1822 ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ ได้
ประดิษฐ์เคร่ืองกลท่ีใช้ในการคํานวณขึน้มา 2 ชิน้ ชิน้แรกเป็นเคร่ืองคํานวณเรียกว่า เคร่ืองหา
ผลต่าง (Difference Engine) สําหรับใช้ในการคํานวณ และพิมพ์คา่ตารางทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือท่ีจะใช้แก้ สมการแบบโพลีโนเมียล (Polynomial) แต่อย่างไรก็ตามอปุกรณ์นีย้งัสามารถ
ทํางานได้บางส่วนเท่านัน้ ยังไม่สมบูรณ์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ แต่ก็เป็นต้นแบบให้กับเคร่ือง
คํานวณในรุ่นตอ่มา แสดงดงัรูปท่ี 1.5 
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รูปท่ี 1.5 เคร่ืองหาผลตา่ง 
(ท่ีมา http://en.wikipedia.org สืบค้น 1 มีนาคม 2552) 

 

 ค.ศ. 1843  เอดา ออกสัตา เลิฟเลซ (Ada Augusta Lovelace) เป็นผู้ช่วยปรับปรุงงาน
ของ ชาร์ล แบบเบจ ซึง่ทําให้สามารถใช้เลขฐานสองในการแทนคา่ตวัเลขแทนฐานสิบ และเป็นผู้
ท่ีสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้บตัรเจาะรู ดงันัน้เธอจึงได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์
หรือนกัเขียนโปรแกรม คนแรกของโลก   

 

 ค.ศ. 1850 ยอร์ช บลู (George Boole) เป็นผู้ ชํานาญทางด้านพีชคณิตบลูีน (Boolean 

Algebra) ซึง่เป็นวิชาท่ีพฒันามากจาก ตรรกวิทยาแบบบริสทุธ์ิ (Pure Logic) โดยใช้สภาวะ
เพียงสองอย่างคือ “1” และ “0” ร่วมกับเคร่ืองหมายในเชิงตรรกะพืน้ฐานได้แก่ นอต (NOT)  

แอนด์ (AND) และ ออร์ (OR) นบัเป็นต้นกําเนิดของระบบเลขฐานสอง นบัเป็นรากฐานของการ
ออกแบบวงจรในระบบคอมพิวเตอร์ในยคุปัจจบุนั 

 

 ค.ศ. 1890 ดร. เฮอร์มาน ฮอบเลอริธ (Dr. Herman Hollerith) คิดค้นบตัรเจาะรูท่ีใช้กบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการคํานวณข้อมลูของการสํารวจสํามะโนประชากร จึงได้รับการยก
ย่องว่าเป็นผู้ นําเอาบตัรเจาะรูมาใช้ได้สําเร็จเป็นครัง้แรกในทางธุรกิจ ตวัอย่างบตัรเจาะรูแสดง
ดงัรูปท่ี 1.6 
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รูปท่ี 1.6 บตัรเจาะรู 

(ท่ีมา http://www.winboardgroup.com/book สืบค้น 1 มิถนุายน 2555) 

 

 ค.ศ. 1944 ดร.เฮาเวิร์ด เอเคน (Dr. Howord Aiken) ได้ร่วมกบัวิศวกรของบริษัท
ไอบีเอ็ม จํากดั ได้สร้างเคร่ืองคํานวณแบบท่ี ชาร์ล แบบเบจ เคยใฝ่ฝันไว้เป็นผลสําเร็จให้ช่ือว่า 
ASCC (Automatic Controlled Calculator) หรือ Mark I เป็นเคร่ืองขนาดใหญ่มากทํางานเสียง
ดงั แสดงดงัรูปท่ี 1.7 อย่างไรก็ตาม Mark I ยงัไม่ใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแท้จริง เป็นเพียงเคร่ือง
คดิเลขไฟฟ้าหรือเคร่ืองคํานวณอตัโนมตัเิคร่ืองแรกของโลก  

 

 ค.ศ. 1942 –1946 จอห์น มอชลี (John Mauchy) และเปรสเปอร์ เอคเคิร์ท ( Presper 

Eckert) ได้ร่วมกนัสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกมีช่ือว่า ENIAC (Electronic 

Numerical Integer and Calculator) เป็นเคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกท่ีใช้หลอด
สญุญากาศ แสดงดงัรูปท่ี 1.8 
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รูปท่ี 1.7 เคร่ือง Mark I 

(ท่ีมา http://piano.dsi.uminho.pt/museuv/1946mmark1.html สบืค้น 1 มีนาคม 2552) 
 

 
รูปท่ี 1.8 เคร่ือง ENIAC 

(ท่ีมา http://www.computermuseum.li สืบค้น 1 มิถนุายน 2556) 
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 ค.ศ. 1945 ดร.จอห์น ฟอน นอยมนัน์ (Dr.John Von Neumann) ได้สร้างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเก็บคําสั่งและข้อมูลทัง้หมดไว้ในหน่วยความจําของเคร่ืองจาก
แนวความคิดของจอห์น ฟอน นอยมนัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการพฒันาเพิ่มขึน้มีช่ือว่า 
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) และตอ่มาในปี ค.ศ. 1952 ท่ี
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษได้สร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์คล้ายกบั EDVAC โดยให้ช่ือ
วา่ EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) ซึง่อาจถือได้วา่เคร่ือง EDVAC 

และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลก แสดงดงัรูปท่ี 1.9 

 
 

 
รูปท่ี 1.9 เคร่ือง EDSAC 

(ท่ีมา http://www.csulb.edu/~cwallis/labs/computability/ed.html สืบค้น 1 มิถนุายน 2555) 

 

 ค.ศ. 1951 มอชลี และ เอคเคิรท์ ได้ออกแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานธุรกิจเป็น
เคร่ืองแรกของโลก ช่ือว่า UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) เป็นการผลิต
คอมพิวเตอร์เพ่ือขายหรือเช่าเป็นเคร่ืองแรก  แสดงดงัรูปท่ี 1.10 
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รูปท่ี 1.10 เคร่ือง UNIVAC I 

(ท่ีมา http://www.computermuseum.li สบืค้น 1 มิถนุายน 2556) 

 

 ประเทศไทยเร่ิมมีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1963 หรือ พ.ศ. 

2506 คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 1620 (IBM 1620) โดยได้รับมอบจากมลูนิธิ เอไอดี และ 
บริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งติดตัง้ท่ีภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซึง่ปัจจบุนัหมดอายกุารใช้งานไปแล้วและเก็บอยู่ท่ีศนูย์บริภณัฑ์การศกึษาท้องฟ้า
จําลอง กรุงเทพฯ ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 1620 ในขณะนัน้ราคาประมาณ 2 ล้านกว่า
บาท ซึง่การใช้งานเน้นทางการศกึษา ตวัอยา่งของเคร่ืองไอบีเอ็ม 1620 แสดงดงัรูปท่ี 1.11 
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รูปท่ี 1.11 เคร่ืองไอบีเอ็ม 1620 

(ท่ีมา http://bundhit.acc.chula.ac.th/IBM1620.html สืบค้น 1 มิถนุายน 2556) 

 

 

1.3 ยุคของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Generation of Computer) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ถกูสร้างขึน้มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เราสามารถแบง่ยคุของ
คอมพิวเตอร์ออกเป็นยคุตา่งๆ ตามเทคโนโลยีของคอมพวิเตอร์ได้ 5 ยคุดงันี ้

 

  ยุคที่ 1: (The First Generation) ปี ค.ศ. 1951 – 1958 
 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนีใ้ช้หลอดสญุญากาศ (Vacuum Tubes) ในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทําให้ต้องการกําลงัไฟฟ้าเลีย้งวงจรท่ีมีปริมาณมากและ
ทําให้มีความร้อนเกิดขึน้มาก ทําให้ต้องใช้ความเย็นมาช่วยระบายความร้อนดงันัน้จึงต้องติดตัง้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปรับอากาศท่ีมีอณุหภมูิต่ํา และต้องมีระบบท่ีรักษาระดบัความเย็น
อย่างต่อเน่ือง เพราะถ้าระบบรักษาความเย็นเกิดปัญหาจะทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสียหายได้ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยุคนีมี้ขนาดใหญ่โดยส่ือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือดรัมแม่เหล็กและ
บตัรเจาะรู ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคมุการทํางาน คือภาษาเคร่ือง
ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้รหัสเลขฐานสอง ซึ่งจะเป็นภาษาท่ีมนุษย์เข้าใจยากดงันัน้ในการเขียน
โปรแกรมควบคมุคอมพิวเตอร์จึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากเน่ืองจากต้องแปลงภาษาท่ีมนุษย์เข้าใจให้
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กลายเป็นเลขฐานสองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าใจ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตวัอย่าง
หลอดสญุญากาศแสดงดงัรูปท่ี 1.12 
 

 
 

รูปท่ี 1.12 หลอดสญุญากาศ 

(ท่ีมา http://www.oldradiorepair.com/parts/vacuum_tubes.htm สืบค้น 2 มีนาคม 2552) 

 

 ยุคที่ 2: (The Second Generation) ปี ค.ศ. 1959 – 1964 
 

          เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนีมี้ขนาดเล็กลง กินไฟน้อยลง ราคาถกูลง เพราะมีการ
ประดษิฐ์ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ขึน้มาใช้แทนหลอดสญุญากาศ ทําให้ทํางานได้เร็วขึน้ และ
ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องมากกว่าใช้หลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่าหลอด
สญุญากาศหลายเท่า ในยคุนีไ้ด้มีการสร้างวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) มาใช้แทนดรัม
แม่เหล็ก (Magnetic Drum) ซึ่งจะใช้เป็นหน่วยความจําภายในสําหรับการเก็บข้อมลูและ
ชดุคําสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เขียนโปรแกรมในยคุท่ี 2 นี ้ คือภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 

ซึง่เป็นภาษาท่ีใช้สญัลกัษณ์แทนคําสัง่ตา่งๆ ทําให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาเคร่ือง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในยคุนี ้ เช่น IBM 1620,IBM 401, Honeywell แตอ่ย่างไรก็ตามภาษาแอสเซมบลี
เ ม่ือ นํา ไปเ ขียนโปรแกรม ท่ี มีขนาดใหญ่จะไม่ เหมาะสมอีกทั ง้การ เ ขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีต้องเข้าใจถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของระบบคอมพิวเตอร์นัน้จึงจะ
สามารถเขียนโปรแกรมได้ทําให้ยากตอ่การเขียนโปรแกรมและการพฒันา ตวัอยา่งทรานซสิเตอร์
แสดงดงัรูปท่ี 1.13 
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รูปท่ี 1.13 ทรานซสิเตอร์ 

(ท่ีมา http://www.bspwit.ac.th สืบค้น 2 มีนาคม 2552) 

 

 ยุคที่ 3: (The Third Generation) ปี ค.ศ. 1965 – 1970 
 

           เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถกูพฒันามาใช้ในยคุนีเ้ป็นวงจรรวม หรือ เรียกว่าไอซี (IC: 

Integrated Circuit) ซึง่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถกูบรรจลุงในแผ่นซิลิคอน (Silicon) บางๆ ท่ี 

เรียกว่าชิป (Chip) ในชิปแต่ละตวัจะประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพนัตวั จึงทําให้
คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ความเร็วในการทํางานสงูขึน้ กินไฟน้อยลง ความร้อน
ลดลงและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึน้  แต่ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์จะเป็นวงจรรวม
คอมพิวเตอร์จะถกูออกแบบเพ่ือใช้กบังานแต่ละอย่างเช่นใช้ในงานคํานวณหรือใช้กบังานธุรกิจ
เม่ือคอมพิวเตอร์ถกูพฒันามาใช้วงจรรวมก็สามารถใช้กบังานท่ีซบัซ้อนได้มากขึน้ภาษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในยคุนี ้เช่นฟอเทรน (Fortran) และโคบอล (Cobol) ตวัอย่างของไอซีแสดงดงัรูปท่ี 

1.14 

 
 

รูปท่ี 1.14 ชิป 

(ท่ีมา http://obsolatepart.siam2web.com/?cid=1254669 สืบค้น 2 มีนาคม 2552) 
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 ยุคที่ 4: (The Fourth Generation) ปี ค.ศ. 1971 – ปัจจบุนั 
 

           เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนีไ้ด้มีการพฒันาเอาวงจรรวมหลายๆ วงจรมารวมเป็นวงจร
ขนาดใหญ่ เรียกว่า LSI (Large Scale Integrated) ลงในชิปแตล่ะอนั บริษัทอินเทล (Intel) ได้
สร้างไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ซึง่เป็นชิป 1 อนั ท่ีประกอบด้วยวงจรทัง้หมดท่ีต้อง
ใช้ในการประมวลผลโปรแกรม ปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึน้โดยสามารถสร้างวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์หลายหม่ืนวงจรรวมอยู่ในชิปเดียว เป็นวงจร LSI (Large Scale Integrated) และ 
VLSI (Very Large Scale Integrated) ในยคุนีไ้ด้มีการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะมีขนาดเล็ก กะทดัรัดและราคาถกูแตมี่ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้ และมีการทํางานท่ีเร็วขึน้ 

ตวัอยา่งวงจรรวมแสดงดงัรูปท่ี 1.15 
 

 
 

รูปท่ี 1.15 วงจรรวมขนาดใหญ่ 

(ท่ีมา http://www.workshop.eespl.org/Proposal-Workshop-On-Digital-VLSI-Design.php 

สืบค้น 2 มีนาคม 2552) 

 

 ยุคที่ 5: (The Fifth Generation) เร่ิมต้นตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 21   
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนีจ้ะเน้นท่ีการนําไมโครชิปมาใช้และการออกแบบให้เคร่ืองมี
หน่วยประมวลผลกลางจํานวนหลายตัวทํางานเป็นคู่ขนานหรือการประมวลผลแบบขนาน 

(Parallel Processor) อนัจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างมหาศาล และมี
การให้ความสําคญักบังานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กนัมากขึน้ โดยพยาม
ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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1.4 ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Type of Computer) 

คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในการคํานวณ
อตัโนมตัิตามคําสัง่ ส่วนท่ีใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคําสัง่ท่ีระบุขัน้ตอน
การคํานวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์สามารถรับชุดคําสั่งท่ีเราสั่งให้
ทํางานและนํามาประมวลผลคําสัง่ตา่งๆ เหลา่นัน้ เพ่ือแก้ปัญหางานท่ีสลบัซบัซ้อนจนได้ผลลพัธ์
ท่ีต้องการ ประเภทของคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัมีผู้แบ่งออกเป็นหลายชนิดหลายประเภท ขึน้อยู่
กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง  ดังเช่นแบ่งตามลักษณะการใช้งานและแบ่งตามขนาดและ
ความสามารถ 

 

1.4.1 แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน 
 

 แบบใช้งานทัว่ไป (General Purpose Computer) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ
ใช้งานทัว่ไปและมีความยืดหยุ่นในการทํางาน โดยได้รับการออกแบบให้สามารถประยกุต์ใช้ใน
งานประเภทตา่งๆ ในงานแตล่ะด้านได้โดยสะดวก โดยจะทํางานตามคําสัง่ในโปรแกรมท่ีเขียน
ขึน้มา และเม่ือผู้ใช้ต้องการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานอะไร ก็เพียงแตอ่อกคําสัง่เรียกโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมเข้ามาใช้งาน แบบใช้งานทัว่ไปเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึง่สามารถใช้งานได้หลาย
โปรแกรมพร้อมกันเช่นการใช้โปรแกรมดูหนังฟังเพลง พร้อมกับสามารถใช้โปรแกรมในการ
ตดิตอ่ส่ือสารได้ 

 

 แบบใช้งานเฉพาะด้าน (Special Purpose Computer) หมายถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ถกูออกแบบตวัเคร่ืองและโปรแกรมควบคมุ ให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่
สามารถทํางานอย่างอ่ืนได้ โดยทัว่ไปมกัใช้ในงานควบคมุ หรืองานอุตสาหกรรมท่ีเน้นการ
ประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคมุสญัญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ควบคมุ
ลฟิต์ หรือคอมพิวเตอร์ควบคมุระบบอตัโนมตัใินโรงงานตา่งๆ เป็นต้น 

1.4.2 แบ่งตามขนาดและความสามารถ 
 เป็นการจําแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีพบเห็นในปัจจุบนั ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้ 
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 ซเูปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 

 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วสูงสุด เคร่ืองซูเปอร์
คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในคอมพิวเตอร์ทกุประเภท ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
สามารถคํานวณทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซ้อนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยทัว่ไปสร้างขึน้เป็น
การเฉพาะ เพ่ืองานด้านวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการการประมวลผลท่ีซบัซ้อน และต้องการความเร็ว
สงู ดงัเช่น งานวิจยัขีปนาวธุ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) การพยากรณ์อากาศลว่งหน้า
เป็นเวลาหลายวัน และการศึกษาผลกระทบของมลพิษกับสภาวะแวดล้อม ซึ่งหากใช้
คอมพิวเตอร์ชนิดอ่ืนๆ แก้ไขปัญหาประเภทนี ้อาจจะต้องใช้เวลาในการคํานวณหลายปีกว่าจะ
เสร็จสิน้ ในขณะท่ีซเูปอร์คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่ก่ีชัว่โมงเท่านัน้ การ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนหรือปัญหาขนาดใหญ่  จะต้องใช้หน่วยความจําสูง  ดังนัน้  ซูเปอร์
คอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยความจําท่ีใหญ่มากเพ่ือรองรับการทํางานท่ีมีความเร็วสูง ซูเปอร์
คอมพิวเตอร์จะเป็นระบบท่ีสามารถทํางานหลายๆ งานในเวลาเดียวกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากใช้การประมวลผลแบบขนาน ซึง่จะมีจํานวนหน่วยประมวลผลกลางจํานวนมากช่วยใน
การประมวลผล ตวัอยา่งของซเูปอร์คอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1.16 

 

 
 

รูปท่ี 1.16 ซเูปอร์คอมพิวเตอร์  
(ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer สืบค้น 1 มิถนุายน 2555) 
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 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 

 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่รองลงมาจากเคร่ืองซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ โดยลดประสิทธิภาพบางสว่นจากเคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพ่ือลดต้นทนุการผลิต 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีสมรรถภาพท่ีต่ํากว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีความเร็วสูงและมี
ประสิทธิภาพท่ีสงูกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืน  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้
พร้อมกนัหลายงาน (Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกนัหลายคน (Multi User) ดงันัน้จึง
สามารถให้บริการผู้ ใช้จํานวนหลายร้อยคนพร้อมกัน และสามารถใช้โปรแกรมจํานวนนบัร้อย
แบบในเวลาเดียวกนัได้ โดยเฉพาะถ้าตอ่เคร่ืองเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้ได้จาก
ทัว่โลก ปัจจุบนั องค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนีใ้นการบริการลูกค้า 
ตวัอยา่งเมเฟรมคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1.17 

 

 
 

รูปท่ี 1.17 เมนเฟรมคอมพวิเตอร์  
(ท่ีมา http://www.itproportal.com สบืค้น 1 มิถนุายน 2555) 
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 มินิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer) 

 มินิคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง เป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ 
ซึง่สามารถบริการผู้ ใช้งานได้หลายคนพร้อมๆ กนั แต่จะมีราคาถกูกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน 2 

ประเภทแรก มินิคอมพิวเตอร์จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอท่ีจะบริการผู้ ใช้ในจํานวนท่ีเทียบเท่า
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เน่ืองจากมีการลดประสิทธิภาพบางอย่างเพ่ือให้ได้ราคาท่ีองค์กรขนาด
กลางสามารถท่ีจะจัดซือ้ได้ จึงทําให้มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสําหรับองค์กรขนาดกลางเท่านัน้
ดงัเช่นการนําเอามินิคอมพิวเตอร์มาใช้บริการข้อมลูให้แก่ลกูค้าในการจองห้องพกัหรือให้บริการ
ในการจดัการงานด้านตา่งๆ ของโรงพยาบาล ตวัอยา่งมินิคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1.18 

 

 
 

รูปท่ี 1.18 มินิคอมพิวเตอร์  
(ท่ีมา http://www.lopburi1.go.th/school/banchee/mini สืบค้น 10 มีนาคม 2552) 

 

 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือ พีซี (Personal Computer : PC) 

 ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตัง้โต๊ะท่ีสร้างขึน้มาจากไมโคร
โพรเซสเซอร์ (Microprocessor) บางครัง้เรียกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 

Computer) ในเคร่ืองพีซีโดยทัว่ไปจะประกอบไปด้วยอปุกรณ์ท่ีสําคญัดงัเช่นจอภาพ (Monitor) 

ตวัเคร่ือง (Case) แป้นรับข้อมลู (Keyboard) และ เมาส์ (Mouse) ตวัอย่างไมโครคอมพิวเตอร์
หรือพีซีแสดงดงัรูปท่ี 1.19  
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รูปท่ี 1.19 คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล  

(ท่ีมา http://www4.csc.ku.ac.th สืบค้น 1 มิถนุายน 2555) 

 

บางครัง้ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้มาจะมีขนาดเล็กกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บคุคล อาทิเช่น  

 โน้ตบุ๊กคอมพวิเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดสมดุบนัทกึ (Notebook or Laptop) 

 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคือ คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็กวา่เคร่ืองคอมพวิเตอร์สว่นบคุคล ถกู
ออกแบบไว้เพ่ือนําติดตวัไปใช้ตามท่ีต่างๆ มีขนาดเล็ก และนํา้หนกัเบา ในปัจจบุนัมีขนาดพอๆ
กบัสมดุบนัทกึ และนิยมใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสงูขึน้
และมีราคาท่ีถกูลง ตวัอยา่งโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1.20 
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รูปท่ี 1.20 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  
(ท่ีมา http://www.xbitlabs.com/articles/mobile/display/dell-vostro1400_3.html  

สืบค้น) 10 มีนาคม 2552 

 

 แมคบุ๊กคอมพวิเตอร์ (Macbook Computer) 

แมคบุ๊กคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับโน้ตบุ๊กเพียงแต่เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ตระกูลแมคอินทอชจากบริษัทแอปเปิล ท่ีจะมีระบบปฏิบตัิการของแอปเปิลเอง ดงันัน้เม่ือซือ้
เคร่ืองแมคบุ๊กก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องซือ้ไมโครซอฟร์วินโดวส์เพ่ือนํามาใช้เป็นระบบปฏิบตัิการ 
โดยทัว่ไปแมคบุ๊กจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาแพงกวา่โน้ตบุ๊ก ซึง่ในปัจจบุนัเร่ิมเป็นท่ีนิยม
ของผู้ใช้มากขึน้ ตวัอยา่งแมคบุ๊กคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1.21 

 

 
รูปท่ี 1.21 แมคบุ๊กคอมพิวเตอร์  

(ท่ีมา http://lerablog.org/technology/hardware/computers สบืค้น) 3 มิถนุายน 2555 
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 คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ (Tablet Computer) 

 คือคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ แตจ่ะมีขนาดเล็กกว่า พกพา
ได้สะดวก แต่แตกตา่งกนัท่ีแท็บเลตสามารถป้อนข้อมลูทางจอภาพได้ตามเทคโนโลยีของผู้ผลิต 

เหมาะสําหรับใช้ในการเดินทางและการทํางานท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกั ตวัอย่างของคอมพิวเตอร์
แท็บเลต็แสดงดงัรูปท่ี 1.22 

 

 
 

รูปท่ี 1.22 คอมพิวเตอร์แท็บเลต็  

(ท่ีมา http://the-digital-reader.com สืบค้น 3 มิถนุายน 2555) 

 

 คอมพิวเตอร์แบบมือถือ (Handheld Computer) 

 คือคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กทําให้สามารถท่ีจะถือเพียงมือเดียวได้ พกพาสะดวก ซึ่ง
คอมพิวเตอร์ชนิดนีถ้กูออกแบบมาเพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่งเช่นใช้เป็นตารางเวลา ปฏิทินนดัหมาย 
หรือสมุดบันทึกต่างๆ คอมพิวเตอร์ชนิดนีส้ามารถนํามาเป็นเคร่ืองส่ือสารได้เช่นเดียวกับ
โทรศพัท์มือถือ ตวัอยา่งคอมพิวเตอร์แบบมือถือแสดงดงัรูปท่ี 1.23 
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รูปท่ี 1.23 คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
(ท่ีมา http://funny-pictures.picphotos.net สืบค้น 3 มิถนุายน 2555) 

 

 คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเด่ียว (Single-Board Computers) 

  เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากท่ีใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กท่ีหาซือ้ได้ทัว่ไป ไม่มี
จอภาพแต่มี 7-เซกเมนต์ (7-Segment) และมีแผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับใช้งานเฉพาะอย่างเช่น งานควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
งานควบคุมหุ่นยนต์ และงานควบคุมในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ตวัอย่างลกัษณะของ
คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเด่ียวแสดงดงัรูปท่ี 1.24  
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รูปท่ี 1.24 คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเด่ียว  
(ท่ีมา http://oldcomputers.net/sym-1.html สืบค้น 3 มถินุายน 2555) 

 

 

1.5 การประยุกต์ใช้งานของคอมพวิเตอร์ (Application of Computer)  

 คอมพิวเตอร์ถกูสร้างขึน้เพ่ือจุดประสงค์หลกัคือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยมนุษย์ให้สามารถ
ทํางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้มีการประยกุต์ไปใช้กบังาน
ตา่งๆ มากมายหลากหลายดงัเช่น 
 

 งานพิมพ์เอกสาร ซึ่งในปัจจุบนัพบว่าคอมพิวเตอร์จะถูกนํามาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
เป็นจํานวนมากเน่ืองจากสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นงานท่ีพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจําวัน 

ตวัอย่างงานพิมพ์ดงัเช่น การพิมพ์จดหมายธุรกิจ การพิมพ์คา่รักษาพยาบาล การพิมพ์รายงาน 

การพิมพ์ข้อมลูท่ีสําคญั  

 

 งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และโรงงาน ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํา
บญัชี และตดิตอ่กบัหน่วยงานภายนอกผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

 

 งานทางด้านอตุสาหกรรม ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคมุกระบวนการผลิตตา่งๆ 
ดังเช่นการประกอบชิน้ส่วนของอุปกรณ์และการประกอบรถยนต์ ซึ่งทําให้การผลิตมี
ประสทิธิภาพท่ีดีขึน้  
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 งานทางด้านการเงิน ใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการทางการเงินต่างๆ ดังเช่นการ
ให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) การใช้คอมพิวเตอร์คิดคํานวณอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์คํานวณดอกเบีย้ให้กบัผู้ฝากเงิน และการโอนเงิน
ระหวา่งบญัชีตา่งๆ  

 

 งานทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสขุ สามารถนําคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในนํามาใช้ในสว่นของการคํานวณท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนดงัเช่น งานคํานวณการพยากรณ์อากาศ 

งานคํานวณการวินิจฉยัการรักษาโรค งานคํานวณโครงสร้างของตกึอาคาร งานคํานวณในการ
สร้างเคร่ืองบนิ หรือเคร่ืองจกัรตา่งๆ 

 

 งานทางด้านคมนาคมและส่ือสาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทางทัง้ทางรถยนต์ รถไฟ 

เคร่ืองบิน โดยจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวนัเวลา ท่ีนัง่ ซึ่งมีการเช่ือมโยงไปยงัทุก
สถานีผู้ให้บริการได้ หรืองานการควบคมุระบบการจราจรเช่น ไฟสญัญาณจราจร และการจราจร
ทางอากาศ หรือในการส่ือสารก็ใช้ควบคมุวงโคจรของดาวเทียมเพ่ือให้อยู่ในวงโคจร ซึง่จะช่วย
สง่ผลตอ่การสง่สญัญาณให้ระบบการส่ือสารมีความชดัเจน  

 

 งานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการออกแบบ หรือ จําลองสภาวการณ์ ตา่งๆ ดงัเช่น การรับแรงสัน่สะเทือนของอาคารเม่ือเกิด
แผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะคํานวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทัง้
การใช้ควบคมุและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เช่น คนงาน เคร่ืองมือ ผลการ
ทํางาน  

 

 งานภาครัฐ โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ในปัจจุบนัมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึน้เพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนผู้ รับบริการ โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับทบาทและ
หน้าท่ีของหน่วยงานนัน้ๆ ดงัเช่น การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมโยงไปยงัสถาบนัตา่งๆ และการใช้เป็นฐานข้อมลูการเข้าศกึษาตอ่
ในมหาวิทยาลยัตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูตา่งๆ ได้โดยสะดวก 
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 งานทางด้านการศกึษา ปัจจบุนัมีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนของนกัศึกษาหรือในด้านต่างๆ ของนกัศึกษา ดงัเช่นการนําคอมพิวเตอร์มาช่วย
การสอนในลกัษณะบทเรียน CAI การนําเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจําลองงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตวัจําลอง และเป็นแหลง่ข้อมลูตา่งๆ สําหรับนกัศกึษาในการค้นคว้าวิจยัตา่งๆ 

 

 งานทางด้านการวิจัย ปัจจุบนังานวิจัยถือได้ว่าเป็นงานท่ีสําคญัมากท่ีจะนําไปสู่การ
แก้ปัญหาตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิจยัดงัเช่นการวิจยั
เทคโนโลยีทางปัญญาประดษิฐ์ ซึง่เป็นการวิจยัทางด้านการพฒันาความฉลาดของคอมพิวเตอร์
ให้สามารถตดัสนิใจอยา่งอตัโนมตัหิรือมีสญัญาณเหมือนมนษุย์ 

 

 งานทางด้านความบนัเทิง ในปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาไปอย่างมากสามารถ
ท่ีจะนําเสนอความบนัเทิงตา่งๆ ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงัเช่นการดหูนงั ฟังเพลง การเลน่เกมส์
ท่ีเป็นสามมิติหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสนทนากับเพ่ือนท่ีอยู่ทางไกล ซึ่งทําให้
ผอ่นคลายความตงึเครียดของชีวิตได้ 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.25 ตวัอยา่งในงานพมิพ์เอกสาร  
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รูปท่ี 1.26 ตวัอยา่งงานด้านธุรกิจในการจองโรงแรมทัว่โลก 
(ท่ีมา http://www.agoda.com/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx 

สืบค้น 5 มิถนุายน 2555) 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.27 ตวัอยา่งงานทางด้านการศกึษาทางไกล 
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รูปท่ี 1.28 ตวัอยา่งงานวิจยัด้านการแพทย์ในการประเมินอายกุระดกูโดยใช้เทคโนโลยีทางการ
ประมวลผลภาพและปัญญาประดษิฐ์ 
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บทสรุป 

 

 ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ ยคุของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการประยกุต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์ ซึง่จะ
เป็นความรู้พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์คือเคร่ืองจักร
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถจดัการกบัสญัลกัษณ์ตา่งๆ ด้วยความเร็วสงูโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนของ
โปรแกรมหรือชุดคําสัง่งานท่ีถูกเขียนขึน้โดยมนุษย์ วิวฒันาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เร่ิมมา
จากเคร่ืองช่วยคํานวณดงัเช่นลูกคิด จนพฒันามาเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ยุคของ
คอมพิวเตอร์เราแบง่ได้ 5 ยคุ ตัง้แตย่คุท่ีผลิตคอมพิวเตอร์จากหลอดสญุญากาศจนถึงไมโครชิป 

ทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีขนาดเล็กลงเป็นอย่างมากและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสงู ประเภทของคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนัมีผู้แบ่งออกเป็นหลายชนิดหลายประเภท ขึน้อยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง ดงัเช่นแบ่ง
ตามลักษณะการใช้งานและแบ่งตามขนาดและความสามารถ การประยุกต์ใช้งานของ
คอมพิวเตอร์ สามารถประยกุต์ได้หลากหลายเน่ืองจากคอมพิวเตอร์ถกูสร้างขึน้เพ่ือจดุประสงค์
หลกัคือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยมนุษย์ให้สามารถทํางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัเช่นช่วย
ทางการศกึษา ช่วยทางการแพทย์ ช่วยในการบนัเทิง ช่วยในการวิจยัเป็นต้น 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร 
2. คอมพิวเตอร์สามารถควบคมุการทํางานด้วยอะไร 
3. ปัจจุบันนิยมนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
คณุสมบตัอิะไร จงึมีการใช้อยา่งแพร่หลาย 

4. การทํางานซํา้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์คืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งมาพอเข้าใจ 
5. จอห์น เนเปียร์ นกัคณิตศาสตร์ ชาวสก๊อต ได้คดิอปุกรณ์ท่ีช่วยในการคํานวณอะไร 
6. ใครได้รับการยกยอ่งวา่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนกัเขียนโปรแกรม คนแรกของโลก 
7. ประเทศไทยเร่ิมมีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นครัง้แรกเม่ือไหร่ นํามาใช้ท่ีไหน และ
นํามาใช้เพ่ือประโยชน์อะไร 

8. จงอธิบายยคุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้แตย่คุท่ี 1 จนถึงยคุท่ี 5 มาพอเข้าใจ 
9. เราสามารถแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามลักษณะการใช้งานได้ก่ีประเภท และได้แก่
ประเภทอะไรบ้าง 

10.  เราสามารถแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามขนาดและความสามารถได้ก่ีประเภท และได้แก่
ประเภทอะไรบ้าง 

11. คอมพิวเตอร์ประเภทอะไรท่ีมีความเร็วสงูสดุในยคุปัจจบุนั 

12. จงยกตวัอยา่งของการประยกุต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์ 5 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 2 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

2.1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 
2.2 องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ 
2.3 อปุกรณ์พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสามารถเข้าใจโครงสร้างคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจองค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จกัอปุกรณ์พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ตา่งๆ และสามารถใช้งานได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 2 

ระบบคอมพวิเตอร์และสถาปัตยกรรม 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงโครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Structure of Computer) องค์ประกอบ
พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ (Basic Element of Computer) และอปุกรณ์พืน้ฐานคอมพิวเตอร์ 
(Basic Device of Computer) โดยจะเป็นการศึกษาพืน้ฐานถึงระบบคอมพิวเตอร์ และ
สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์ท่ีมีสว่นประกอบอยู่หลายสว่น โดยแตล่ะสว่นจะทํางาน
ร่วมกนัเพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และการ
ประยกุต์ใช้งานในการทํางานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ให้มีประสทิธิภาพ 

 

 

2.1 โครงสร้างคอมพวิเตอร์ (Structure of Computer) 

 

2.2.1 ลักษณะการทาํงานของคอมพวิเตอร์ (The Characteristic of Computer) 

 คอมพิวเตอร์ถูกสร้างมาจากการจําลองการทํางานทางธรรมชาติ สงัเกตดวู่าลกัษณะ
การทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะคล้ายๆ กบัลกัษณะการทํางานของสมองมนษุย์ ซึง่เป็นการ
เลียนแบบการคิดของมนษุย์นัน่เอง ดงัรูปท่ี 2.1 แสดงถึงโครงสร้างหลกัของคอมพิวเตอร์ ซึง่จะ
ประกอบไปด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจํา หน่วยอินพตุ เอาต์พตุ และเส้นทางการ
เช่ือมโยงข้อมลู   
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หน่วยคาํนวณ หน่วยความจาํ 5 + 6 = ?

สมองมนุษย์ ผา่นตาและมอื

Data
กระดาษ

 
 

ก. การทํางานของสมองมนษุย์ 
 

Central

Procesing

Unit

Memory

Unit

Program

Input/

Output Unit

Instruction +

Data

Data
 

 

ข. การคํานวณของคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัท่ีมีแนวคดิมาจากจอห์น ฟอน นอยมนัน์ 
 

รูปท่ี 2.1 ลกัษณะการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

คอมพิวเตอร์ในยคุปัจจบุนัยงัคงมีข้อจํากดัท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ ดงัเช่น
มนุษย์จะสามารถกระทําได้ ถึงแม้ว่าลักษณะการทํางานจะคล้ายกับมนุษย์ ตัวอย่างของ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัท่ียงัมีข้อจํากัดในการทํางาน ดงัเช่นความสามารถในการเข้าใจภาษา
มนษุย์ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการศกึษาหาเหตผุลประกอบการตดัสินใจ 
ความสามารถในการรู้จักลกัษณะต่างๆ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และความคิดริเร่ิม อารมณ์ 

สัญชาติญาณ และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงทําวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้มี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถทํางานได้ใกล้เคียงกบัมนุษย์หรือสามารถทํางานได้ดีกว่ามนุษย์ในทุก
สภาวะการทํางาน  

 

2.2.2 โครงสร้าง (Structure of Computer) 

 คอมพิวเตอร์เป็นระบบท่ีมีการทํางานท่ีซบัซ้อน ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จํานวน
มาก ดังนัน้การทําความเข้าใจกับระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะท่ีเป็นโครงสร้างจะสามารถ
เข้าใจได้มากท่ีสดุตัง้แตโ่ครงสร้างระดบัใหญ่จนถึงโครงสร้างระดบัเลก็  
 โครงสร้างหมายถึง วิธีการท่ีอปุกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเข้าด้วยกนั โดย
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบท่ีสําคญั แสดงดงัรูปท่ี 2.2 

 



 

บทที ่2 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

 

39 

 
 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้างภายในของคอมพวิเตอร์ 
ท่ีมา (William Stallings, 2003, 10) 

 

 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 

 ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลางจัดได้ว่าเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดของคอมพิวเตอร์ 
เปรียบเสมือนเป็นสมองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยทําหน้าท่ีในการคํานวณคา่ตา่งๆ ตามคําสัง่
ท่ี ไ ด้ รับมอบหมาย  และควบคุมการทํางานของส่วนประกอบอ่ืนๆ  ทัง้หมด  ในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางจะถูกสร้างให้อยู่ในรูปวงจรรวม (Integrated 

Circuit: IC) เพียงตวัเดียวทําให้ง่ายในการนําไปใช้งาน หน่วยประมวลกลางเป็นหน่วยท่ีมีความ
ซบัซ้อนมากท่ีสดุ ซึง่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลกัต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 2.3 และภาพตวัอย่าง
ของหน่วยประมวลผลกลางแสดงดงัรูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.3 โครงสร้างภายในของหน่วยประมวลผลกลาง 
ท่ีมา (William Stallings, 2003, 11) 

 

 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งซีพียหูรือหนว่ยประมวลผลกลาง 
(ท่ีมา http://www.retrevo.com/content/blog/2010/05/what-makes-laptops-tick  

สืบค้น 5 มิถนุายน 2555) 

 

 หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) 

 เป็นหน่วยท่ีทําหน้าท่ีประมวลผลโดยใช้วิธีท่ีคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คณู หาร หรือ 
ทําหน้าท่ีประมวลผลทางตรรกะ เช่น แอนด์ (AND) ออร์(OR) และนอต (NOT) เป็นต้น รวมทัง้
ยงัทําหน้าท่ีในการเปรียบเทียบคา่ตา่งๆ 
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 หน่วยเก็บข้อมลูชัว่คราวท่ีอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลางหรือเรจิสเตอร์ (Register) 

 เป็นหน่วยความจําขนาดเล็ก ทําหน้าท่ีเป็นท่ีพักข้อมูล ชั่วคราวก่อนท่ีจะถูกนําไป
ประมวลผล โดยปกติแล้วในหน่วยประมวลผลกลางจะมี เรจิสเตอร์ สําหรับเก็บข้อมลูไม่เกิน 64 

ตวั การอ้างอิงข้อมลูของเรจิสเตอร์ จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง 
เพราะเป็นหน่วยความจําส่วนท่ีอยู่ภายในตัวหน่วยประมวลผลกลางจึงไม่ต้องไปอ้างอิงถึง
ภายนอกหน่วยประมวลผล  

 หน่วยควบคมุ (Control Unit)  

 เป็นเสมือนหน่วยบญัชาการของระบบคอมพิวเตอร์ทัง้หมด ทําหน้าท่ีกําหนดจงัหวะการ
ทํางานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไม่เว้นแม้แต่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของหน่วยประมวลผลกลาง 
นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีควบคมุการรับส่งข้อมลูระหว่างหน่วยต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ทํางานร่วมกนัได้อยา่งเป็นระบบ 

 

 หน่วยความจาํหลัก (Main Memory Unit) 

 เป็นหน่วยท่ีทําหน้าท่ีเก็บข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตวัเลขหรือข้อความ
แม้กระทัง่คําสัง่ตา่งๆ ในโปรแกรมท่ีจะใช้สัง่งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปแล้วหน่วยความจํา
จะถกูสร้างมาบนไอซีเพ่ือให้มีความจสุงูแตมี่ขนาดเลก็ ข้อมลูท่ีเก็บในหน่วยความจําจะมีสถานะ
เพียงแค่เปิดวงจร (0) หรือปิดวงจร (1) เท่านัน้ หน่วยความจําสามารถแบ่งออกได้เป็นสอง
ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

 รอม หรือหน่วยความจําอ่านอย่างเดียว (ROM: Read Only Memory) เป็น
หน่วยความจําแบบสารกึ่งตวันําชัว่คราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบนัทึกในคอมพิวเตอร์ 
เพราะไมส่ามารถบนัทกึซํา้ได้ เป็นหน่วยความจําท่ีมีซอฟต์แวร์หรือข้อมลูอยู่แล้ว และพร้อมท่ีจะ
นํามาตอ่กบัไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจําประเภทนีแ้ม้ไม่มีไฟเลีย้งตอ่อยู่ ข้อมลู
ก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจํา โดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลท่ีไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่น
ไบออส (Basic Input Output System: BIOS) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างของรอมแสดง
ดงัรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.5 รอม 

(ท่ีมา http://www.pcttechnology.co.th/copy-rom-memory-96 สบืค้น 5 มิถนุายน 2555) 

 

 แรม หรือหน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM: Random Access Memory) 

หน่วยความจําท่ีเข้าถึงข้อมลูโดยการสุ่ม เป็นหน่วยความจําหลกั ท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยคุ
ปัจจุบนั หน่วยความจําชนิดนี ้อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมลูได้ในตําแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ 
และรวดเร็ว ซึง่ต่างจากส่ือเก็บข้อมลูชนิดอ่ืนๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ท่ีมีข้อจํากดัในการอ่านและ
เขียนข้อมลู ท่ีต้องทําตามลําดบัก่อนหลงั หรือมีข้อกําจดัแบบรอม ท่ีอนญุาตให้อ่านเพียงอย่าง
เดียว ข้อมลูในแรม จะหายไปทนัที เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ถกูปิดลง เน่ืองจากหน่วยความจํา
ชนิดนี ้จะเก็บข้อมลูได้เฉพาะเวลาท่ีมีกระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งเท่านัน้ ตวัอยา่งของรอมแสดงดงัรูป
ท่ี 2.6 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 แรม 

(ท่ีมา http://www.thainame.net/project สบืค้น 10 มีนาคม 2552) 
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 หน่วยอนิพุต เอาต์พุตหรือหน่วยรับเข้าและส่งออก (Input / Output Unit) 

 เป็นหน่วยท่ีทําหน้าท่ีรับการติดต่อจากภายนอกเข้าสู่ระบบ และแสดงผลท่ีได้จากการ
ทํางานของระบบออกสูอ่ปุกรณ์ภายนอก เช่น คีย์บอร์ด, จอภาพ, ลําโพง, หน่วยขบัจานบนัทึก 
เป็นต้น หน่วยรับเข้าและสง่ออกเป็นหน่วยท่ีทําหน้าท่ีในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างระบบภายใน
ของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ภายนอกตา่งๆ ให้สามารถติดตอ่ส่ือสารข้อมลูและสามารถทํางาน
ร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 หน่วยการเช่ือมต่อภายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (System Interconnection Unit) 

 เป็นหน่วยท่ีให้ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารระหว่างกนัได้ เป็น
สื่อกลางในการเช่ือมโยงของโครงสร้างตา่งๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถติดตอ่ส่ือสาร
กนัได้ 

 

 

2.2 องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์  
(Basic Element of Computer) 

 องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์โดยปกตปิระกอบด้วย 4 สว่นหลกัท่ีสําคญัคือ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บคุลากร และข้อมลู 
 

 
รูปท่ี 2.7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

(ท่ีมา http://jarineekcc.multiply.com/journal/item/14 สบืค้น 5 มิถนุายน 2555) 
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 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ฮาร์ดแวร์หรือสว่นเคร่ืองคือชิน้สว่นของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์ 
หรืออปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีประกอบขึน้เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มีลกัษณะเป็นโครงร่างท่ีสามารถมอง 
เห็นด้วยตาและสมัผสัได้เช่นจอภาพ (Monitor) ลําโพง (Speaker) คีย์บอร์ด (Keyboard) 

เคร่ืองพิมพ์ (Printer) และเมาส์ (Mouse) เป็นต้น ดงัตวัอยา่งฮาร์ดแวร์ท่ีแสดงในรูปท่ี 2.8 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
(ท่ีมา http://angsila.cs.buu.ac.th สืบค้น 8 มกราคม 2553) 

 

 ซอฟต์แวร์ (Software) 

หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคําสั่ง ท่ีถูก เ ขียนขึ น้ เ พ่ือสั่งใ ห้คอมพิวเตอร์ทํางาน 

เปรียบเสมือนตัวเช่ือมระหว่างผู้ ใช้กับคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ ซอฟต์แวร์
สามารถแบ่งได้หลายกลุ่ม ดงัเช่นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยกุต์ และซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

ซึง่ซอฟต์แวร์ทัง้หมดจะเป็นส่ือกลางในการติดตอ่ระหว่างผู้ ใช้กบัคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางาน
ร่วมกนัอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ XP แสดงดงั
รูปท่ี 2.9 
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รูปท่ี 2.9 วินโดว์ XP  

 

 บคุลากร (People ware) 

องค์ประกอบทางด้านบคุลากรท่ีจะเป็นผู้จดัและควบคมุระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ คอยแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัระบบคอมพิวเตอร์ รวมไป
ถึงการใช้งานโปรแกรมประยกุต์ท่ีถกูพฒันาขึน้ เราสามารถแบง่บคุลากรได้ 6 กลุม่ดงันี ้

 หวัหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager: EDP 

Manager) เป็นบคุลากรท่ีอยู่ในตําแหน่งทางบริหาร จะมีหน้าท่ีวางแผนงาน กําหนดนโยบาย
ของหน่วยงาน จัดทําโครงการและแผนงานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในองค์กร อํานวยความสะดวก เป็นบคุคลท่ีมีความรับผิดชอบสงู และ
ต้องหมัน่ตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยูเ่สมอ  

 นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบและออกแบบ
ระบบ โดยจะรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานเดิม และความต้องการของผู้ ใช้ เพ่ือทําการ
วิเคราะห์และออกแบบงานใหม่ หรือปรับปรุงงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ ผู้ ท่ีทํางานด้านนีค้วรมี
ประสบการณ์เป็นอยา่งดี และมีพืน้ฐานในการเขียนโปรแกรมมาก่อน ถึงแม้วา่นกัวิเคราะห์ระบบ 

จะไมไ่ด้เขียนโปรแกรมเอง แตจ่ะต้องเป็นผู้ ค้นหาวิธีการและขัน้ตอนตา่งๆ ในการเขียนโปรแกรม
เพ่ือสง่ให้นกัเขียนโปรแกรม  
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 นกัเขียนโปรแกรมระบบ (System Programmer) จะมีหน้าท่ีเขียนโปรแกรมระบบ
ควบคุมเคร่ือง จะคอยตรวจสอบและแก้ไขเม่ือระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาบุคลากรประเภทนี ้
จะต้องมีความรู้ทางฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี เพราะต้องมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาต่างๆ เก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์เม่ือมีปัญหา และต้องคอยพฒันาโปรแกรมอํานวยความสะดวกตา่งๆ ขึน้ 

 บคุลากรด้านการเขียนโปรแกรม (Programmer) ได้แก่นกัเขียนโปรแกรมท่ีทําหน้าท่ี
เขียนโปรแกรมประยกุต์ (Application Program) ทางคอมพิวเตอร์ ตามขัน้ตอนท่ีนกัวิเคราะห์
ระบบได้ออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรมประยกุต์นัน้ได้   

 ผู้ปฏิบตัิการ (Operator) เป็นเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ ท่ีมีหน้าท่ีคอยปิดและเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และคอยเฝ้าดรูะบบ เม่ือมีปัญหาใดๆ เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นผู้แจ้ง
ให้กับนักเขียนโปรแกรมระบบทราบเพ่ือทําการแก้ไข และยังมีหน้าท่ีส่งงานต่างๆ เข้าไป
ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ คอยรับงานการประมวลผลเพ่ือแจกจ่าย สํารองข้อมลู  

 ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่จะมีความสําคญัตอ่การออกแบบและพฒันา
ระบบอย่างมาก เพราะผู้ ใช้เป็นผู้ ตัดสินใจ และระบุความต้องการลงไปว่าต้องการให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ทําอะไรบ้าง ซึ่งบรรดานักคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็จะต้องพยามตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้นัน้ๆ  

 

 ข้อมลู (Data) 

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีต้องป้อนเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์พร้อมกบัโปรแกรมท่ีนกัเขียนโปรแกรมเขียนขึน้ เพ่ือนําไปใช้ในโปรแกรมและผลิต
ผลลัพธ์ท่ีต้องการออกมา ดังนัน้ข้อมูลท่ีนําเข้าไปจะต้องมีความถูกต้อง จึงจะได้เอาต์พุตท่ี
ถกูต้องออกมา ซึง่ข้อมลูก็มีหลายประเภทเช่น ข้อมลูตวัเลข ข้อมลูตวัอกัขระ ข้อมลูบคุลากร 
หน่วยงานหรือองค์กร กลุ่มข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับการคํานวณ และอ่ืนๆ อีกมาก ข้อมลูท่ีถูก
จดัเก็บในคอมพิวเตอร์จะเป็นข้อมลูท่ีถูกแปลงให้อยู่ในระบบเลขฐานสองและจดัเก็บข้อมลูใน
รูปแบบของไฟล์ตา่งๆ เพ่ือสะดวกตอ่การเรียกใช้งานตอ่ไป 
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2.3 อุปกรณ์พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ (Basic Device of Computer) 

 อปุกรณ์คอมพิวเตอร์พืน้ฐานคืออปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเช่ือมตอ่กนัในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
สามารถเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถทํางานได้ ทําให้มนษุย์สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละตัวทําหน้าท่ีแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถแยกได้ 2 กลุ่มคืออปุกรณ์ภายใน และอปุกรณ์ภายนอก อปุกรณ์
ทัง้หมดถูกเช่ือมต่อกันอย่างเป็นระบบทําให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยทัว่ไปอปุกรณ์พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับข้อมลูเข้า (Input Devices) 

หน่วยแสดงผล (Output Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Units) 

หน่วยความจําหลกั (Main memory) และหน่วยความจํารอง (Secondary Storage หรือ 
Auxiliary Storage) โครงสร้างของอปุกรณ์พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์แสดงตวัอย่างดงัรูปท่ี 2.10 

และรูปท่ี 2.11 

 

CPU

Main

Memory

Secondary

Storage

Input

Device

Output

Device

 
 

รูปท่ี 2.10 แผนภาพโครงสร้างของอปุกรณ์พืน้ฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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รูปท่ี 2.11 อปุกรณ์พืน้ฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
(ท่ีมา http://angsila.cs.buu.ac.th สืบค้น 15 มกราคม 2553) 

 

 จากรูปแสดงให้เห็นถงึอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่งๆ ซึง่จะมีทัง้อปุกรณ์ภายในและอปุกรณ์
ภายนอก โดยปกตทิัว่ไปอปุกรณ์ภายในจะอยูใ่นบริเวณเคส (Case) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ภายนอกจะอยูบ่ริเวณนอกเคสของคอมพวิเตอร์ 
 

2.3.1 อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ภายในและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ภายนอก 
(Internal Device และ External Device) 

 อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในคืออปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ภายในของ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปจะอยู่ภายในเคสหรือกลอ่งบรรจอุปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
ภายนอกโดยทัว่ไปคืออปุกรณ์ท่ีอยู่ภายนอกเคส อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทัง้ภายในและภายนอกมี
หน้าท่ีแตกต่างกัน แต่ละอย่างทํางานกันอย่างคู่ขนาน ทําให้สามารถใช้อุปกรณ์หลายชนิดใน
เวลาเดียวกนัได้  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์พืน้ฐานท่ีสําคญัดงันี ้

 

o หนว่ยประมวลผลกลาง   

o หนว่ยความจํา  
o เมนบอร์ด  

o อปุกรณ์อินพตุ เอาต์พตุ  

o การ์ดแสดงผล  
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o การ์ดเสียง  
o อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

 

2.3.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง 
 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู(Central Processing Unit: CPU) เป็นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ภายใน เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุของคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนสมองของ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างมาจากอุปกรณ์สารกึ่ง
ตวันํา โดยจะทํางานตามคําสัง่หรือโปรแกรมทําหน้าท่ีประมวลผลตามคําสัง่ท่ีได้รับเข้ามาเช่น
การคํานวณ การเปรียบเทียบตา่งๆ ตวัอยา่งหน่วยประมวลผลกลางแสดงดงัรูปท่ี 4.3  

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แตล่ะแบบแต่ละประเภทจะมีความเร็วในการประมวลผลของหน่วย
ประมวลผลกลางท่ีแตกตา่งกนัออกไป รวมทัง้มีหน่วยในการวดัท่ีแตกตา่งกนัออกไปอีกด้วย เช่น 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลทัว่ไป (PC) การทํางานของหน่วยประมวลผลกลางจะมี
จงัหวะเวลาท่ีแน่นอน เรียกว่าความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง ซึง่หมายถึงจํานวนครัง้ใน
การเคาะสญัญาณนาฬิกาใน 1 วินาที หรือบางครัง้เราเรียกว่าความถ่ีของสญัญาณนาฬิกาใน 1 

วินาที ในการเคาะสญัญาณนาฬิกา 1 ครัง้ หรือในหนึ่งสญัญาณนาฬิกา อาจจะมีคําสัง่
ภาษาเคร่ืองสามารถถกูประมวลผล 1 คําสัง่ โดยทัว่ไปเราเรียกหน่วยความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลางว่า “เฮิรตซ์” (Hertz: Hz) ซึง่เป็นตวับ่งบอกประสิทธิภาพอนัหนึ่งของหน่วย
ประมวลผลกลาง ยิ่งสามารถมีอตัราการเคาะยิ่งสงูเท่าไหร่ก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหน่วย
ประมวลผลกลาง 

ตวัอย่างเช่น ถ้าหน่วยประมวลผลกลางมีความเร็ว 1000 เฮิรตซ์ หมายความว่า ใน 1 

วินาที มีการเคาะสญัญาณนาฬิกาหรือสญัญาณนาฬิกาทัง้หมด 1000 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะครัง้จะ
ทําให้มีคําสัง่ภาษาเคร่ืองถกูประมวลผล 1 คําสัง่ นัน่หมายความว่า ใน 1 วินาทีมีคําสัง่
ภาษาเคร่ืองถกูประมวลผลทัง้หมด 1000 คําสัง่ หน่วยของความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง
มีตัง้แต ่ 

 

- กิโล (Kilo) = 10
3
  

- เมกะ (Mega) = 10
6
  

- จิกะ (Giga) = 10
9
 

- เทระ (Tera) = 10
12
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สมมตวิา่หน่วยประมวลผลกลางมีความเร็ว 1 จิกะเฮิรตซ์ (GHz) จะหมายความวา่ใน 1 

วินาที ท่ีหนว่ยประมวลผลกลางจะสามารถประมวลผลคําสัง่ภาษาเคร่ืองได้ 1000 ล้านคําสัง่ 
 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Workstation หรือ Mainframe) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทัว่ไป โดยทัว่ไปจะมีหน่วยวดัความเร็ว
เป็น MIPS หรือ ล้านคําสัง่ตอ่วินาที (Millions of Instructions per Second: MIPS) 

 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุและเร็วท่ีสดุ จะมีหน่วยวดัความเร็วเป็น BIPS หรือ พนัล้านคําสัง่ต่อวินาที 

(Billions of Instructions per Second: BIPS)  

 

2.3.1.2 หน่วยความจาํ 
 หน่วยความจํามีทัง้อุปกรณ์ภายในและภายนอกของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจํามี
หน้าท่ีเก็บข้อมลูและชุดคําสัง่ เป็นคลงัข้อมลูส่วนกลาง เปรียบเสมือนส่วนจดจําของมนุษย์ใน
การจดจําเร่ืองต่างๆ ก่อนท่ีจะนํามาประมวลผล หน่วยความจําจะทํางานร่วมกับหน่วย
ประมวลผลกลางตลอดเวลา เน่ืองจากทุกครัง้ท่ีหน่วยประมวลผลกลางประมวลผลโดยมาก
หน่วยประมวลผลกลางจะทําการอา่นหรือเขียนตดิตอ่กบัหน่วยความจําเสมอ  

หน่วยวดัความจขุองข้อมลู ในระบบคอมพิวเตอร์ เรียกตามลกัษณะการเก็บข้อมลู โดย
จะมีคา่เป็นหน่วยตามขนาดของเลขฐานสอง เลขฐานสอง 1 หลกั จะมีขนาด 1 บิต (Bit) และ
เม่ือนําเลขฐานสองมาเรียงตอ่กนั 8 หลกั จะมีขนาด 8 บิต ซึง่เท่ากบั 1 ไบต์ (Byte) โดย1 ไบต์ 

(Byte) จะมีคา่ประมาณ 1 ตวัอกัษร หน่วยตา่งๆ ของหน่วยความจํามีดงันี ้
 

- กิโลไบต์ (Kilobyte: KB) = 10
3
 ไบต์ 

- เมกะไบต์ (Megabyte) = 10
6
 ไบต์ 

- จิกะไบต์ (Gigabyte) = 10
9
 ไบต์ 

- เทระไบต์ (Terabyte) = 10
12

 ไบต์ 
 

ในสว่นของฮาร์ดแวร์หน่วยความจําสามารถแบง่ออกได้หลายกลุม่ แสดงเป็นพีระมิด ดงั
รูปท่ี 2.12 
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รูปท่ี 2.12 หนว่ยความจําประเภทตา่งๆ 
 

 จากรูปลําดบัชัน้ของหน่วยความจําจะเป็นการจดัลําดบัท่ีมีลกัษณะคล้ายกับพีระมิด 

โดยจดุสงูสดุของพีระมิดคือหน่วยประมวลผลกลาง โดยทัว่ไปในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพ หน่วยความจําท่ีอยู่ใกล้หน่วยประมวลผลกลางจะมีความจุน้อยท่ีสุดแต่มี
ความเร็วสงูสดุ หน่วยความจําใน 3 ชัน้แรกนบัจากบนลงล่าง จะเป็นหน่วยความจําภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนหน่วยความจําลําดับถัดมาจะเป็นหน่วยความจําภายนอกของ
คอมพิวเตอร์ 
 

 หน่วยความจําเรจิสเตอร์ (Register) จะเป็นหน่วยความจําความเร็วสงูท่ีอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางซึง่จะเป็นหน่วยความจําท่ีมีขนาดเลก็สดุ มีความเร็วสงูสดุ 

 หน่วยความจําแคช (Cache Memory) จะเป็นหน่วยความจําท่ีทําหน้าท่ีเก็บข้อมลู
ชัว่คราวท่ีอยู่ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกบัหน่วยความจําหลกั มีปริมาณความจนุ้อยกว่า
หน่วยความจําหลกัแตมี่ความเร็วในการเข้าถึงข้อมลูท่ีสงูกวา่  

 หน่วยความจําหลกั (Main Memory) จะเป็นหน่วยความจําภายในท่ีใช้จดัเก็บข้อมลู
และชดุคําสัง่ตา่งๆ เพ่ือให้หน่วยประมวลผลกลางเรียกใช้งาน ตวัอย่างของหน่วยความจําชนิดนี ้
ได้แก่จําพวกแรม (Random Access Memory: RAM) ชนิดต่างๆ ซึง่จะมีปริมาณความจสุงู 
แสดงดงัรูปท่ี 2.13 
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รูปท่ี 2.13 หนว่ยความจําแรม  

(ท่ีมา http://ruamhua.com/en/2011 สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 

 

 หน่วยความจําจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) จะเป็นหน่วยความจําสํารอง ใช้ในการ
เก็บข้อมลูและชดุคําสัง่ตา่งๆ ในปริมาณท่ีมาก มีคณุสมบตัิในการเข้าถึงข้อมลูโดยตรง (Direct 

Access) ตวัอย่างหน่วยความจําชนิดนีไ้ด้แก่จําพวก ฟล็อปปีด้ิสก์ (Floppy Disk) ปัจจบุนัไม่
นิยมนํามาใช้เน่ืองจากมีความจต่ํุาอีกทัง้เสียหายง่าย และฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)  ฮาร์ดดิสก์
ปัจจบุนัเป็นอปุกรณ์ท่ีสําคญัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง ซึง่ปัจจบุนัมีความจมุากถึง 1 เทระ
ไบต์ ฮาร์ดดิสก์มีหลายแบบ ดงัเช่น IDE (Integrated Device Electronics: IDE) โดยมากจะ
เป็นเคร่ืองรุ่นเก่าท่ีใช้สายแพแบบ 80 เส้น ตอ่มาได้พฒันามาเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SATA (Serial 

ATA: SATA) ซึง่ปัจจบุนันิยมใช้ฮาร์ดดิสก์ในลกัษณะนี ้ตวัอย่างของฮาร์ดดิสก์แบบ IDE และ 
SATA แสดงดงัรูปท่ี 2.14 และรูปท่ี 2.15 
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รูปท่ี 2.14 ฮาร์ดดสิก์ IDE และสายเช่ือมตอ่ 
(ท่ีมา http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc/bc_internet/tips สบืค้น 10 มิถนุายน 2555) 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.15 ฮาร์ดดสิก์ SATA และสายเช่ือมตอ่ 
(ท่ีมา http://ixbtlabs.com สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
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 หน่วยความจําจานแสง (Optical Disk) และหน่วยความจําแถบแม่เหล็ก (Magnetic 

Tape) จะเป็นหน่วยความจําสํารอง โดยจานแสงจะใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ทําให้สามารถ
จดัเก็บข้อมลูได้ปริมาณมากในราคาท่ีไม่แพง ตวัอย่างของหน่วยความจําชนิดนีไ้ด้แก่จําพวก
แผ่นซีดี (CD) และ แผ่นดีวีดี (DVD)  ส่วนหน่วยความจําแถบแม่เหล็กมีคณุสมบตัิการเข้าถึง
ข้อมลูโดยลําดบัทําให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ช้า ปัจจบุนัไมเ่ป็นท่ีนิยมใช้งาน 

 การอ่านข้อมูลจากหน่วยความจําจานแสงจะใช้แสงในการเขียนและการอ่านข้อมูล 
ลําแสงจะถกูสร้างมาจากเลเซอร์ไดโอด (Laser Diode) ลําแสงนีจ้ะสอ่งผ่านเลนส์รวมแสงไปตก
กระทบบนร่องบนัทึกข้อมลูและจะสะท้อนกลบัมาท่ีหวัอ่านข้อมลู ท่ีร่องบนัทึกข้อมลูจะมีหลมุท่ี
ใช้ในการบนัทึกข้อมลูซึ่งมีลกัษณะคล้ายกบัผิวท่ีมีหลมุ (Pit) เม่ือแสงเลเซอร์กระทบกบัหลมุ 

ลําแสงก็จะกระจายไปในทิศทางอ่ืนทําให้แสงท่ีตกเข้ามากระทบท่ีหวัอา่นมีความเข้มน้อยลงซึง่ก็
จะแปลงความเข้มของสญัญาณท่ีตกกระทบกลบัมาให้เป็นสญัญาณดิจิทัล ดงัแสดงในรูปท่ี 

2.16 

 

 

รูปท่ี 2.16 รูปแบบการทํางานของแผน่จานบนัทกึประเภทจานแสง 
ท่ีมา (William Stallings, 2003, 185) 

 

 ร่องบนัทึกข้อมลูของแผ่นจานบนัทึกประเภทจานแสงนีจ้ะแตกต่างกบัร่องบนัทึกข้อมลู
ของหน่วยความจําประเภทจานแม่เหล็กโดยโครงสร้างของร่องบนัทึกข้อมูลจะเป็นเพียงร่อง
บนัทึกข้อมูลเพียงร่องเดียวหมุนรอบจากจุดศนูย์กลางของแผ่นจานบนัทึกออกไปยงัขอบด้าน
นอก ดงัแสดงในรูปท่ี 7.10 ขนาดของเซ็กเตอร์จะมีขนาดเท่ากันทุกเซ็กเตอร์ดงันัน้ขนาดของ
ข้อมูลในแต่ละเซ็กเตอร์จะมีขนาดท่ีเท่ากัน ส่วนอตัราความเร็วในการหมุนจานบนัทึกก็จะไม่
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เท่ากันแผ่นจานบนัทึกจะหมุนเร็วในขณะท่ีอ่านข้อมลูด้านนอก และจะหมุนช้าในขณะท่ีอ่าน
ข้อมลูด้านใน 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 รูปแบบของร่องบนัทกึข้อมลูของหน่วยความจําประเภทจานแสง 
 

 การอา่นข้อมลูจากแผน่ดีวีดี จะมีลกัษณะท่ีคล้ายกนักบัแผน่ซีดี แตส่ามารถเก็บความจุ
ได้มากกวา่ ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้กนัในปัจจบุนั โดยมีคณุสมบตัท่ีิดีกวา่แผน่ซีดี ดงันี ้

 ข้อมลูจะมีการบีบอดัข้อมลูท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ โดย แผน่ดีวิดีจะใช้แสงเลเซอร์ท่ี
มีความถ่ีสัน้กวา่จงึมีระยะหา่งของร่องบนัทกึข้อมลูท่ีน้อยกวา่ทําให้มีข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้ ดงัแสดงใน
รูปท่ี 2.18 

 

  
 

(ก) ซีดี (CD)                                     (ข) ดีวีดี (DVD) 
 

รูปท่ี 2.18 โครงสร้างร่องบนัทกึข้อมลูของแผน่ซีดี และแผน่ดีวีดี 
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 มีความจขุ้อมลูท่ีสงูกวา่ โดยจะสามารถเก็บข้อมลูได้ 4.7 จิกะไบต์ ขึน้ไป 

 มีการใช้ชัน้ในการเก็บข้อมลูหลายระดบั ซึง่ทําให้สามารถเพิ่มความจไุด้สงูขึน้ 8.5 จิกะ
ไบต์ และสามารถเขียนอ่านได้ทัง้สองด้านของแผ่นซีดี ทําให้สามารถเก็บข้อมลูได้ถึง 17 จิกะ
ไบต์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.19 

  

 
 

(ก) ซีดี (CD) 

 
 

(ข) ดีวีดี (DVD) 

 

รูปท่ี 2.19 รูปแบบของแผน่ซีดี และแผน่ดีวีดี ในการเก็บข้อมลูหลายระดบัและหลายด้าน 
ท่ีมา (William Stallings, 2003, 188) 
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รูปท่ี 2.20 หนว่ยความจําประเภทจานแสง 

(ท่ีมาhttp://www.pcadvisor.co.uk สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
 

 ความเร็วของหน่วยความจําประเภทจานแสงจะนิยมวดัว่าเป็นก่ี X ดงัเช่นว่าเร็ว 16X, 

32X และ 48X ยิ่งจํานวนตวัเลขยิ่งมากแสดงถึงความเร็วของหน่วยความจําประเภทนี ้

ในสว่นของซีดี 1X จะมีอตัราการอ่านข้อมลูท่ี 150 กิโลไบต์ตอ่วินาที (Kbyte/s) ดงันัน้
ถ้าซีดีมีความเร็วในการอ่านข้อมลู 16X ก็จะได้ความเร็วอยู่ท่ี 16 * 150 กิโลไบต์ต่อวินาที = 

2400 กิโลไบต์ตอ่วินาที 

ในสว่นของดีวีดี 1X จะมีอตัราการอ่านข้อมลูท่ี 1350 กิโลไบต์ตอ่วินาที หรือประมาณ 

9X ของซีดี ดงันัน้ถ้าดีวีดีมีความเร็วในการอ่านข้อมลู 20X ก็จะได้ความเร็วอยู่ท่ี 20 * 1350 

กิโลไบต์ตอ่วินาที = 27,000 กิโลไบต์ตอ่วินาที 

 

 แผ่นซีดีโดยทัว่ไปจะสามารถเก็บข้อมลูได้ประมาณ 650–700 เมกะไบต์ ซึง่แผ่นซีดีเป็น
ท่ีนิยมใช้งานกนัมาก แตใ่นปัจจบุนัมีแผน่ดีวีดีแทนท่ี โดยแผน่ดีวีดีสามารถเก็บข้อมลูได้มากกว่า 
แผน่ดีวีดีมีหลายประเภทดงันี ้

- DVD-5 คือแผ่นดีวีดีท่ีใช้เพียง 1 ด้าน และชัน้การบนัทึกข้อมลูเพียง 1 ชัน้ มีความจ ุ
4.7 จิกะไบต์ 

- DVD-9 คือแผน่ดีวีดีท่ีใช้ 1 ด้าน แตใ่ช้ชัน้การบนัทกึ 2 ชัน้ มีความจ ุ8.5 จิกะไบต์ 

- DVD-10 คือแผน่ดีวีดีท่ีใช้ 2 ด้าน แตใ่ช้การบนัทกึ 1 ชัน้ มีความจ ุ9.4 จิกะไบต์ 

- DVD-18 คือแผน่ดีวีดีท่ีใช้ 2 ด้าน และใช้การบนัทกึ 2 ชัน้ มีความจ ุ17 จิกะไบต์ 
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2.3.1.3 เมนบอร์ด 
 เมนบอร์ดเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเช่ือมต่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
เมนบอร์ดท่ีนิยมจะเป็นเมนบอร์ดมาตรฐาน ATX (Advance Technology Extension) และ 
BTX (Balance Technology Extension) โดยเมนบอร์ดมาตรฐาน ATX ยงัคงเป็นท่ีนิยมใช้กนั
มากในปัจจุบนั ส่วนเมนบอร์ดมาตรฐาน BTX ถึงแม้จะมาใหม่กว่าแต่ยงัไม่เป็นท่ีใช้กันมาก
เน่ืองจากต้องอพัเกรดอปุกรณ์เกือบทัง้หมด เมนบอร์ดจะมีอปุกรณ์ท่ีสําคญัดงันี ้ 
 

 ช่องเสียบหน่วยประมวลผลกลางหรือซ็อกเก็ตซีพีย ู(CPU Socket) ซึง่เป็นช่องเสียบ
สําหรับใสห่น่วยประมวลผลกลาง โดยหน่วยประมวลผลกลางแตล่ะรุ่นก็จะมีช่องเสียบท่ีแตกตา่ง
กนัไป ตามมาตรฐานตา่งๆ  

 ชิปเซ็ต (Chipset) ซึ่งทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ทัง้หมดท่ีอยู่ภายใน
เมนบอร์ด 

 ช่องเสียบแรม (RAM Socket) ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นหน่วยความจําหลักของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ช่องเสียบการ์ดแสดงผล (Display Socket) ปัจจบุนัการ์ดแสดงผลนิยมใช้ 2 แบบ คือ 
AGP (Accelerate Graphic Port) และ PCI Express โดย PCI Express จะเป็นท่ีนิยมใช้
มากกวา่ในปัจจบุนัเน่ืองจากมีประสทิธิภาพในการรับและการสง่ข้อมลูท่ีสงูกวา่ 

 ช่องเสียบ PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นช่องเสียบอปุกรณ์เสริม
ภายนอกตา่งๆ ดงัเช่น การ์ดเสียง การ์ดเครือขา่ยตา่งๆ เป็นต้น 

 หวัตอ่ไดรว์ เป็นหวัตอ่สําหรับอปุกรณ์ตา่งๆดงัเช่นฟล็อปปีด้ิสก์ ฮาร์ดดิสก์ และไดรว์ซีดี
หรือดีวีดีตา่งๆ ซึง่หวัตอ่ไดรว์มีทัง้แบบ IDE และแบบ Serial ATA 

 หวัตอ่แหลง่จ่ายไฟ เป็นหวัตอ่ของแหลง่จ่ายไฟท่ีจ่ายมาจากแหลง่จ่ายไฟเข้าสูเ่มนบอร์ด 

หรือเข้าสูอ่ปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่งๆ 
 ชิปรอมไบออส (ROM BIOS) เป็นหน่วยความจําแบบรอม บรรจโุปรแกรมควบคมุการ

ทํางานเอาไว้ โดยปกติจะเก็บโปรแกรมเร่ิมต้นของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งจะใช้ในเวลาตอน
กําลงัเข้าสูร่ะบบหรือกําหนดระบบตา่งๆ 

 หัวต่อสายสวิตซ์ควบคุม เป็นช่องเสียบสายต่างๆ ระหว่างเมนบอร์ดกับอุปกรณ์เพ่ือ
ควบคมุการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงัเช่นสายตอ่ไปยงัเคสของเคร่ืองเพ่ือทําหน้าท่ีเปิดปิด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 พอร์ตเช่ือมตอ่ตา่งๆ คือหวัตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอกดงัเช่นตอ่กบัเมาส์ ตอ่กบัเคร่ืองพิมพ์ 

หรือตอ่กบัลําโพงตา่งๆ  
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รูปท่ี 2.21 ตวัอยา่งเมนบอร์ดมาตรฐาน ATX และ BTX 

(ท่ีมา http://www.escotal.com/motherboard.html สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
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2.3.1.4 อุปกรณ์อนิพุต เอาต์พุต 
 

 อปุกรณ์อินพตุ  

อปุกรณ์อินพตุหรืออปุกรณ์นําข้อมลูเข้าเป็นอปุกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีรับข้อมลูจากผู้ ท่ีต้องการ
ติดต่อให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ได้ประมวลผล ข้อมูลท่ีสามารถเป็นข้อมูลเข้า
สําหรับคอมพิวเตอร์อาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อมลูเสียง ข้อมลูภาพ อปุกรณ์อินพตุท่ีนิยมใช้กนั
ในปัจจบุนัเช่น เมาส์ (Mouse) คีย์บอร์ด (Keyboard) กลอ่งถ่ายวีดีโอ (Camera) กล้องดิจิทลั 
(Digital Camera) สแกนเนอร์ (Scanner) จอยสติก (Joystick) ไมโครโฟน (Microphone) 

เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Reader) จอภาพแบบสมัผสั (Touch Screen) แทรคบอล 
(Trackball) ปากกาแสง (Light Pen) และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่สําหรับการรับ
ข้อมลู ตวัอยา่งของอปุกรณ์อินพตุแสดงดงัรูปท่ี 2.22 

 

 
 

รูปท่ี 2.22 ตวัอยา่งของอปุกรณ์อินพตุ 
(ท่ีมา http://mash2blog.blogspot.com สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
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 อปุกรณ์เอาต์พตุ 

อุปกรณ์เอาต์พุตหรืออุปกรณ์นําข้อมูลออกเป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีส่งข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ท่ีทําการประมวลผลแล้วเพ่ือไปแสดงให้ผู้ ใช้ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของข้อมลูภาพ 

ข้อมูลเสียงหรือข้อมูลตัวอักษรต่างๆ อุปกรณ์เอาต์พุตท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันเช่น จอภาพ 

(Monitor) เคร่ืองพิมพ์ (Printer) ลําโพง (Speaker) และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่
สําหรับการแสดงผลข้อมูล ในส่วนของจอภาพในปัจจุบันท่ีใช้ได้แก่จอภาพแบบซีอาร์ที 

(Cathode Ray Tube: CRT) และ แอลซีดีหรือจอภาพผลกึเหลว (Liquid Crystal Display) ใน
ปัจจุบนันิยมใช้จอภาพแอลซีดีมากกว่า เคร่ืองพิมพ์มีหลายรูปแบบดงัเช่นเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์
เจ็ต (Ink-Jet Printer) เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีราคาถกูสามารถพิมพ์ได้ทัง้ขาวดําและสี เคร่ืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ (Laser Printer) เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีความคมชดัสงูแต่มีราคาสงู ตวัอย่างของ
อปุกรณ์เอาต์พตุแสดงดงัรูปท่ี 2.23 

 

 
 

รูปท่ี 2.23 ตวัอยา่งของอปุกรณ์เอาต์พตุ 

(ท่ีมา http://mash2blog.blogspot.com สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
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2.3.1.5 การ์ดแสดงผล 
 การ์ดแสดงผลหรือเรียกสัน้ๆ ว่าการ์ดจอ เป็นแผงวงจรท่ีทําหน้าท่ีส่งข้อมลูดิจิทลัจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงัจอภาพเพ่ือแสดงผลลพัธ์ต่างๆ การ์ดแสดงผลมีหลากหลายแบบตัง้แต่
อดีตดงัเช่น ซีจีเอ (Color Graphics Adapter: CGA) อีจีเอ (Enhanced Graphics Adapter: 

EGA) วีจีเอ (Video Graphics Adapter: VGA) เอชวีจีเอ (Super VGA: SVGA) ในปัจจบุนั
การ์ดจอเหล่านี ไ้ม่ นิยมนํามาใช้กับคอมพิวเตอร์เ น่ืองจากมีการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการแสดงผลท่ีดีกว่าดงัเช่น เอจีพี (Accelerator Graphic Port: AGP) และ
ต่อมาได้มีการพัฒนาการ์ดแสดงผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้นั่นคือ พีซีไอเอ็กเพรช (PCI 

Express) ซึ่งเป็นมาตรฐานของการ์ดแสดงผลท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนัส่วนใหญ่ 

ตวัอยา่งของการ์ดแสดงผลแสดงรูปท่ี 2.24 

 
รูปท่ี 2.24 การ์ดแสดงผลแบบ PCI Express 

(ท่ีมา http://computer-help-tips.blogspot.com สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 
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2.3.1.6 การ์ดเสียง 
 การ์ดเสียงคือแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีหน้าท่ีสง่ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
สญัญาณดิจิทลัให้กลายเป็นสญัญาณเสียง โดยปกติการ์ดเสียงจะมี 2 แบบ คือแบบท่ีติดมากบั
เมนบอร์ดอยูแ่ล้ว และแบบเป็นการ์ดเสียงซึง่เม่ือนําไปใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มกัจะเสียบท่ีช่อง
เสียงพีซีไอบสั (PCI) ถ้าต้องการคณุภาพเสียงท่ีมีคณุภาพมกัจะนิยมซือ้การ์ดเสียงเพิ่มเติมเข้า
ไป แต่ถ้าประหยดัก็สามารถใช้การ์ดเสียงท่ีติดมากับเมนบอร์ดได้ คณุภาพของเสียงอาจจะ
ขึน้อยู่กับรุ่นและย่ีห้อของการ์ดเสียง ซึ่งในการซือ้การ์ดเสียงควรจะพิจารณาปัจจัยท่ีสําคัญ
ดงัเช่นอตัราการสุ่มตวัอย่างและความแม่นยําของตวัอย่างท่ีได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีสําคญัของ
คณุภาพของการ์ดเสียง ถ้าจํานวนระดบัท่ีมากขึน้ (ใช้จํานวนบิตท่ีสงูขึน้) จะทําให้ความละเอียด
สงูขึน้และการผิดเพีย้นของสญัญาณน้อยลง 

 

 
 

รูปท่ี 2.25 การ์ดเสียง 
(ท่ีมา http://www.bit-tech.net/hardware/soundcards สืบค้น 10 มิถนุายน 2555) 

 

2.3.1.7 อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

 อปุกรณ์อินพตุ เอาต์พตุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปัจจบุนัมีจํานวนมาก ซึง่จะเป็นอปุกรณ์
ท่ีทําหน้าท่ีเสริมการทํางานเฉพาะอย่างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้และช่วยให้มนุษย์กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถทํางานร่วมกันได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว อุปกรณ์ท่ีบางอย่างท่ีทําหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับเครือข่ายดงัเช่น การ์ด
โมเด็ม (Modem) การ์ดแลน (LAN) การ์ดแลนไร้สาย (Wireless LAN) อปุกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงัเช่นเคส (Case) อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีจ่ายไฟให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดงัเช่น แหลง่จ่ายไฟ (Power Supply) และอปุกรณ์ท่ีสํารองไฟฟ้า (UPS)  
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รูปท่ี 2.26 ตวัอยา่งอปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ  
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บทสรุป 

 

 ในบทนีไ้ด้กลา่วถึง โครงสร้างคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์พืน้ฐานคอมพิวเตอร์ โครงสร้างคอมพิวเตอร์คือวิธีการท่ีอปุกรณ์ตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์
เช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั โดยองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจํา 
หน่วยอินพุตเอาต์พุตหรือหน่วยรับเข้าและส่งออก และหน่วยการเช่ือมต่อภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบสําคัญ แต่ละหน่วยจะทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบทําให้
คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์โดย
ปกติประกอบด้วย 4 สว่นหลกัท่ีสําคญัคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บคุลากร และข้อมลู ซึง่แต่ละ
ส่วนทํางานประสานกันจึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทํางานอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์พืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์พืน้ฐานต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกันในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถทํางานได้ ทําให้มนษุย์สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว อปุกรณ์คอมพิวเตอร์แตล่ะตวัทําหน้าท่ีแตกตา่งกนัไปตามโครงสร้าง 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
2. เราสามารถแบง่บคุลากรทางคอมพิวเตอร์ได้ 6 กลุม่ มีอะไรบ้างจงอธิบาย 
3. ฮาร์ดแวร์คืออะไร จงอธิบาย 
4. สมมตวิา่คอมพิวเตอร์ตวัหนึง่ มีหน่วยประมวลผลกลางท่ีมีความเร็ว 100 กิโลเฮิรตซ์ (สมมตุิ
ว่า 1 คําสัง่ใช้ 1 สญัญาณนาฬิกา) ต้องทําการประมวลผลโปรแกรมท่ีมีชดุคําสัง่จํานวน 1 

ล้านคําสัง่ภาษาเคร่ือง ถามวา่คอมพิวเตอร์ใช้เวลาเท่าไรในการประมวลผลคําสัง่นัน้ 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะใช้หน่วยวัด
ความเร็วอะไรในการวดัประสทิธิภาพ 

6. จงวาดภาพกลุ่มของหน่วยความจําโดยแสดงเป็นพีระมิด และอธิบายหน่วยความจําแต่ละ
กลุม่วา่คืออะไร 

7. แผน่ดีวีดี DVD-5, DVD-9, DVD-10 และ DVD-18 คืออะไร จงอธิบาย 
8. จากรูปเมนบอร์ดจะมีอปุกรณ์ท่ีสําคญัอะไรบ้าง  

 

9. การทํางานของคอมพิวเตอร์จําลองมาจากการทํางานของอะไร จงอธิบายมาพอเข้าใจ 
10. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 3 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

3.1 พืน้ฐานซอฟต์แวร์ 
3.2 ซอฟต์แวร์ระบบ  

3.3 ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
3.4 ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

3.5 ตวัแปรภาษาคอมพวิเตอร์ 
3.6 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ระบบได้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยกุต์ได้ 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์สําเร็จรูปได้ 

5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของตวัแปรภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 

6. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการทํางานของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 
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5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 3 

ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพวิเตอร์ 
 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงพืน้ฐานซอฟต์แวร์ (Basic Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System 

Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Package 

Software) ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) และภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer 

Language) ซอฟต์แวร์หรือส่วนชดุคําสัง่ท่ีทําหน้าท่ีในการสัง่งานให้กบัคอมพิวเตอร์ให้ทํางาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือใน
การทํางานร่วมกนัระหว่างผู้ ใช้กบัคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนตัวเช่ือมระหว่างมนุษย์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วย
ชดุคําสัง่ท่ีจะสัง่ให้คอมพิวเตอร์ทํางานในด้านต่างๆ ดงันัน้คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทํางานได้
หากปราศจากซอฟต์แวร์ 

 

 

3.1 พืน้ฐานซอฟต์แวร์ (Basic Software) 

3.1.1 ซอฟต์แวร์  

ซอฟต์แวร์หมายถึงชดุคําสัง่หรือโปรแกรมท่ีใช้สัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางาน ซอฟต์แวร์
จึงหมายถึงลําดบัขัน้ตอนการทํางานท่ีเขียนขึน้ด้วยคําสัง่ของคอมพิวเตอร์ คําสัง่เหล่านีเ้รียงกนั
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันัน้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สัง่งานคอมพิวเตอร์จงึเป็นซอฟต์แวร์ 
เพราะเป็นลําดบัขัน้ตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งทํางานแตกตา่งกนั
ได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ท่ีแตกตา่งกนั ซอฟต์แวร์จงึหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุประเภท
ท่ีทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้ การท่ีเราเห็นคอมพิวเตอร์ทํางานให้กบัเราได้มากมาย เพราะว่ามี
ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงัเช่นบริษัทขายตัว๋ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตัว๋ คอมพิวเตอร์ช่วยในเร่ืองกิจการงาน
ธนาคารท่ีมีข้อมลูตา่งๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้รวดเร็ว เป็นต้น  
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การท่ีคอมพิวเตอร์ดําเนินการได้ดีและมีประสิทธิภาพสว่นหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จงึเป็นสว่นสําคญัของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็
ไมส่ามารถทํางานได้ ซอฟต์แวร์จงึเป็นสิง่ท่ีจําเป็น และมีความสําคญัมาก และเป็นสว่นประกอบ
หนึ่งท่ีทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นไปได้ตามท่ีต้องการ โดยทั่วไปเราสามารถแบ่ง
ซอฟต์แวร์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และซอฟต์แวร์
สําเร็จรูป แสดงดงัรูปท่ี 3.1 ซึง่จะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 กลุม่ของซอฟต์แวร์ประเภทตา่งๆ 
 

3.1.2 การหาซอฟต์แวร์มาใช้ 
 การหาซอฟต์แวร์มาใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถกระทําได้หลายวิธี ใน
ปัจจบุนัการหาซอฟต์แวร์มาใช้งานมีความสะดวกย่ิงขึน้ จงึพอสรุปวิธีการหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน
ได้ดงันี ้
 

 ซอฟต์แวร์แบบสําเร็จรูป (Packaged) ซอฟต์แวร์ชนิดนีส้ามารถหาได้จากตวัแทนจํา
หน่วยซอฟต์แวร์จากบริษัทหรือผู้ผลติตา่งๆ ซึง่ผู้ใช้สามารถนําไปติดตัง้ใช้งานตามความต้องการ
ได้ทนัที ในปัจจบุนัสามารถสัง่ซือ้ผา่นเครือขา่ยได้โดยสะดวก ตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 3.2 

 

 ซอฟต์แวร์แบบวา่จ้าง (Customized) ในงานบางงานหรืองานบางองค์กรจําเป็นต้องใช้
ซอฟต์แวร์เฉพาะเพ่ืองานเฉพาะด้าน ทําให้ไมส่ามารถนําโปรแกรมท่ีมีขายตามท้องตลาดทัว่ไป
มาใช้ได้โดยตรง ก็สามารถท่ีจะผลติขึน้มาเองตามความต้องการของงานท่ีเราต้องการ วิธีการนี ้
อาจจะใช้เวลานานและมีต้นทนุท่ีแพงกวา่แบบสําเร็จรูป ตวัอยา่งแสดงดงัรูป 3.3 
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 ซอฟต์แวร์แบบทดลองใช้ (Shareware) ซอฟต์แวร์ชนิดนีเ้ป็นซอฟต์แวร์ท่ีให้ทดลองใช้
ก่อน โดยส่วนมากในช่วงทดลองให้จะให้ทดลองใช้ฟรีตามระยะเวลาหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ี
กําหนดไว้ โดยอาจจะมีการปรับลดคณุสมบตัิบางอย่าง หรือจํากัดข้อมลูบางอย่าง ซอฟต์แวร์
ประเภทนีโ้ดยมากมกัมีให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตโดยทัว่ไป เม่ือเราทดลองใช้จนเป็นท่ีพอใจ
และเราจะใช้งานก็จะดําเนินการชําระเงินเพ่ือซื อ้ซอฟต์แวร์แบบเต็มมาใช้งานให้เต็ม
ประสทิธิภาพ ตวัอยา่งแสดงดงัรูป 3.4 

 

 ซอฟต์แวร์แบบฟรี (Freeware) ซอฟต์แวร์ชนิดนีเ้ป็นซอฟต์แวร์ท่ีแจกให้ฟรี อาจจะเป็น
ตวัเสริมประสทิธิภาพของซอฟต์แวร์ท่ีเราซือ้มา ซึง่เราไม่ต้องเสียเงินซือ้เพิ่มเติม ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
อาจจะต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกัต่อสงัคม แต่อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ฟรี
สามารถนําไปใช้งานได้เพียงอยา่งเดียวแตไ่มส่ามารถท่ีจะพฒันา ไมส่ามารถท่ีจะแก้ไขโปรแกรม
ได้ และไมส่ามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ ตวัอยา่งแสดงดงัรูป 3.4 

 

 ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซอฟต์แวร์ประเภทนีเ้ป็นซอฟต์แวร์ท่ี
อนญุาตให้พฒันาตอ่ยอดได้ โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขตวัโปรแกรมตา่งๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด ซอฟต์แวร์ชนิดนีบ้างชนิดสามารถให้ปรับปรุงได้ทัง้หมด บางชนิด
สามารถให้ปรับปรุงได้บางส่วนตามเง่ือนไขท่ีผู้ผลิตต้องการ แต่โดนส่วนใหญ่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์
แบบโอเพ่นซอร์สจะสามารถทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ซอฟต์แวร์ประเภทนีโ้ดยมากจะไม่
เสียค่าใช้จ่ายทําให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรเป็นอย่างมาก ดงันัน้ในหลายๆ 
ประเทศจงึนิยมใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนีใ้นหน่วยงานราชการตา่งๆ เป้าหมายของโอเพ่นซอร์สเพ่ือ
พฒันาโปรแกรมให้ดีขึน้ เป็นการเปิดกว้างให้แก่ผู้พฒันาโปรแกรมและผู้ ใช้งานให้ร่วมมือกัน
สร้างซอฟต์แวร์ท่ีดีขึน้มา แหล่งความรู้ในการใช้งานโอเพ่นซอร์สดงัเช่น ThaiOpensource.org 

ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีมีข้อมลูเก่ียวกบัซอฟต์แวร์โอเพน่ซอร์ส  ตวัอยา่งแสดงดงัรูป 3.5 
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รูปท่ี 3.2 ซอฟต์แวร์แบบสําเร็จรูป 

(ท่ีมา http://www.cothivalebooks.com/product.php?products_id=221  

สืบค้น 12 มิถนุายน 2555) 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 ซอฟต์แวร์แบบวา่จ้าง 
(ท่ีมา http://www.prosofthrmi.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=230&ArticleID=6305  

สืบค้น 12 มิถนุายน 2555) 
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รูปท่ี 3.4 ซอฟต์แวร์แบบทดลองใช้และแบบฟรี 

(ท่ีมา http://www.buzzle.com/articles/shareware-vs-freeware.html 

สืบค้น 12 มิถนุายน 2555) 

 

  
รูปท่ี 3.5 ซอฟต์แวร์แบบโอเพน่ซอร์ส 

(ท่ีมา http://www.easyhome.in.th/opensource/free_software.html 

สืบค้น 12 มิถนุายน 2555) 

 

 

3.2 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

 ซอฟต์แวร์ระบบคือซอฟต์แวร์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกับมนุษย์
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ของระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ซึง่จะทํางานใกล้ชิดกบัฮาร์ดแวร์ การทํางานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วย
อินพุต เอาต์พุต หน่วยความจํา และหน่วยประมวลผลกลาง ดังนัน้ในการทํางานของ
คอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีการดําเนินงานกบัอปุกรณ์พืน้ฐาน จึงต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเพ่ือใช้ใน
การจดัการระบบ หน้าท่ีหลกัของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย  
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1. ใช้ในการจดัการหน่วยอินพุต เอาต์พุต เช่นการติดต่อกับคีย์บอร์ด เมาส์ ลําโพง 
พรินเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งอ่ืนๆ  

2. ใช้ในการจดัการหน่วยความจํา เพ่ือนําข้อมลูจากแหลง่เก็บข้อมลูภายนอกตา่งๆ มา
เก็บไว้ยงัหน่วยความจําหลกั หรือในทํานองกลบักนั คือนําข้อมลูจากหน่วยความจําหลกัไปเก็บ
ไว้ยงัแหลง่เก็บข้อมลูภายนอกตา่งๆ  

3. ใช้เป็นตวัเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ใช้งานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถใช้งานได้ง่าย
ขึน้และมีประสทิธิภาพ เช่นการดขู้อมลูตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทําได้โดยง่าย  
 

 ซอฟต์แวร์ระบบสามารถจําแนกออกได้ 3 กลุ่มคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
ซอฟต์แวร์ตวัแปลภาษา และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 

 

3.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System)  

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ หรือโอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีทําหน้าท่ีในการบริหาร 
และจัดทรัพยากรต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ดงัเช่นจดัการกับฮาร์ดแวร์ ให้กับผู้ ใช้เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนีจ้ึงจะสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ หากปราศจากซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เลยเน่ืองจากไมมี่สื่อกลางในการตดิตอ่ส่ือสารกบัอปุกรณ์ตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตักิารมีอยูห่ลายชนิด ดงัเช่น 

 

 ระบบปฏิบตัิการดอส (Dos) เป็นซอฟต์แวร์จดัระบบงานท่ีพฒันาเม่ือแรกเร่ิมของการใช้
งานคอมพิวเตอร์ ในการใช้งานจะเป็นการสั่งงานโดยใช้คําสั่งเป็นตัวอักษร ในปัจจุบัน
ระบบปฏิบตัิการดอสไม่ได้รับความนิยมเน่ืองจากมีการใช้งานยาก ต้องจําคําสัง่ต่างๆ ถึงจะ
สามารถใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตามระบบปฏิบตัิการใหม่ๆ ก็ยงัคงมีระบบปฏิบตัิการดอสควบคู ่
เพ่ือความเหมาะสมสําหรับงานบางอยา่ง ตวัอยา่งของการใช้งานดอส  แสดงดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 ระบบปฏิบตักิารดอส 

 ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีพฒันาตอ่จากดอส เพ่ือเน้นการใช้งานท่ี
ง่ายขึน้ สามารถทํางานหลายงานพร้อมกนัได้ โดยจะเปลี่ยนแปลงการสัง่คอมพิวเตอร์จากการ
พิมพ์คําสัง่เป็นรูปแบบของการใช้รูปแบบกราฟิก ผู้ใช้งานสามารถใช้เมาส์เล่ือนตวัชีตํ้าแหน่งเพ่ือ
เลือกตําแหน่งท่ีปรากฏบนจอภาพ ทําให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย วินโดว์จึงได้รับความนิยม
มากในปัจจบุนั ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ได้เร่ิมตัง้แตปี่ 1985 ซึง่ได้ผลิตวินโดว์ 1.0 ขึน้มาใช้งาน 

ตอ่มาได้วินโดว์รุ่นใหม่ๆ ขึน้มาดงัเช่น วินโดว์ 2.0 วินโดว์ 2.1 วินโดว์ 3.0 วินโดว์ 3.1 วินโดว์ NT 

3.5 วินโดว์ NT 3.51 วินโดว์ 95 วินโดว์ NT 4.0 วินโดว์ 98 วินโดว์ 2000 วินโดว์ Me วินโดว์ XP 

และ วินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2003 วินโดว์ Vista และวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2008 และวินโดว์ 7 ซึง่เป็น
วินโดว์ท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบนั ซึ่งมีทัง้ 32 บิต และ 64 บิต เพ่ือรองรับการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ท่ีทํางานเป็นแบบ 64 บติ ตวัอยา่งของระบบปฏิบตักิารแสดงดงัรูปท่ี 3.7 
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รูปท่ี 3.7 ระบบปฏิบตักิารวนิโดว์ 7 
 

 ระบบปฏิบตัิการโอเอสท ู(OS/2) เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีมีลกัษณะการติดตอ่ส่ือสารโดย
การใช้รูปแบบกราฟิกแบบเดียวกบัวินโดว์ แต่บริษัทผู้พฒันาคือบริษัทไอบีเอ็ม ปัจจบุนัไม่ได้รับ
ความนิยมมากนกัและได้เลิกการพฒันาไปตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 ตวัอย่างของระบบปฏิบตัิการ
แสดงดงัรูปท่ี 3.8 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 ระบบปฏิบตักิารโอเอสท ู
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 ระบบปฏิบัติการยู นิก ซ์  (UNIX) เ ป็นระบบปฏิบัติการ ท่ีพัฒนามาเ พ่ือใ ช้กับ
มินิคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับใช้เป็นระบบปฏิบตัิการสําหรับเคร่ืองผู้ ให้บริการ
ต่างๆ ระบบปฏิบตัิการยนิูกซ์เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีสามารถใช้งานได้หลายงานพร้อมกนั และ
ทํางานได้หลาย ๆ งานในเวลาเดียวกนั (Multitasking) ยนิูกซ์จึงเหมาะสมกบัเคร่ืองท่ีเช่ือมโยง
และตอ่กบัเคร่ืองปลายทางได้หลายเคร่ืองพร้อมกนั 

 

 ระบบปฏิบตัิการลินกุซ์ (Linux) คือระบบปฏิบตัิการแบบยนิูกซ์ชนิดหนึ่ง โดยใช้ลินกุซ์ 
เคอร์เนล เป็นศนูย์กลางทํางานร่วมกับไลบรารีและเคร่ืองมืออ่ืน ลินุกซ์เป็นซอฟต์แวร์เสรี และ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ท่ีนกัพฒันาโปรแกรมทุกๆ คนสามารถดหูรือนําโค้ดของลินุกซ์ไปแก้ไข 
ดดัแปลง ปรับปรุง ใช้งาน และแจกจ่ายได้อย่างไม่ผิดข้อกฎหมาย ลินกุซ์จําหน่ายหรือแจกฟรีใน
ลกัษณะเป็นโปรแกรมสําเร็จ (Package) โดยผู้จดัทําจะรวมซอฟต์แวร์สําหรับใช้งานในด้านอ่ืน
เป็นชุดเข้าด้วยกัน ระบบปฏิบตัิการลินุกซ์เหมาะสําหรับร้านค้าท่ีไม่ต้องการเสียค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แว ร์  ทําให้สามารถลดต้นทุนในการดําเ นินการได้ เ ป็นอย่างสูง  ตัวอย่างของ
ระบบปฏิบตักิารแสดงดงัรูปท่ี 3.9 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 ระบบปฏิบตักิารลนิกุซ์ 
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 ระบบปฏิบตัิการแมคโอเอส (Mac OS) คือระบบปฏิบตัิการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ตระกลูแมคอินทอชซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทแอปเปิล (Apple) ระบบปฏิบตัิการแมคโอเอสได้
พฒันาหลายๆ รุ่นเช่นเดียวกนักบัระบบปฏิบตัิการวินโดว์ ดงัเช่น Mac OS X 10.0 Cheetah, 

Mac OS X 10.1, 10.2 และ 10.3, Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard และ 
Mac OS X Lion เป็นต้น ซึง่ในอนาคตก็จะมีรุ่นใหม่ๆ ท่ีถกูพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ตวัอย่างของ
ระบบปฏิบตักิารแมคโอเอสแสดงดงัรูปท่ี 3.10 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 ระบบปฏิบตัแิมคโอเอส 
 

 ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบตัิการสําหรับอุปกรณ์พกพา
ดงัเช่นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) และโทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone) เป็นต้น 

พฒันาจากบริษัทแอนดรอยด์ซึง่ตอ่มากเูกิล (Google) ได้ซือ้และนําไปพฒันาตอ่ โดยเป็นโอเพ่น
ซอร์สท่ีสามารถนําพฒันาต่อยอดได้ ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีใช้งาน
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เป็นท่ีนิยมใช้กันมากสําหรับ
อปุกรณ์พกพา ตวัอยา่งของระบบปฏิบตักิารแอนดรอย์แสดงดงัรูปท่ี 3.11 
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รูปท่ี 3.11 ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ 

(ท่ีมา http://en.blog.wordpress.com/2013/04/17/wordpress-for-android-facelift 

สืบค้น 15 มิถนุายน 2555) 

 

 ระบบปฏิบตัิการไอโอเอส (iOS) หรือช่ือเดิมคือไอโฟนโอเอส (iPhone OS) คือ
ระบบปฏิบตักิารสําหรับอปุกรณ์พกพาเช่นเดียวกนักบัแอนดรอยด์เพียงแตร่ะบบปฏิบตัิการไอโอ
เอสเป็นของบริษัทแอปเปิล (Apple) ปัจจุบนัระบบปฏิบตัิการไอโอเอสเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก
เช่นเดียวกนักบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ตวัอย่างของระบบปฏิบตัิการไอโอเอสแสดงดงัรูปท่ี 

3.12 
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รูปท่ี 3.12 ระบบปฏิบตักิารไอโอเอส 
(ท่ีมา http://9to5mac.com สืบค้น 15 มิถนุายน 2555) 

 

 ระบบปฏิบตัิการวินโดว์โฟน (Windows Phone) คือระบบปฏิบตัิการสําหรับอปุกรณ์
พกพาเช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการไอโอเอส เป็น
ระบบปฏิบตักิารท่ีพฒันาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึง่ในปัจจบุนัระบบปฏิบตัิการตวันีนี้ย้งัไม่ได้รับ
ความนิยมมากนกัเม่ือเทียบกบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และระบบปฏิบตัิการไอโอเอส แตใ่น
อนาคตด้วยศกัยภาพของบริษัทไมโครซอฟท์อาจจะเป็นระบบปฏิบตักิารท่ีได้รับความนิยมขึน้มา
ได้ ตวัอยา่งของระบบปฏิบตักิารวินโดว์โฟนแสดงดงัรูปท่ี 3.13 
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รูปท่ี 3.13 ระบบปฏิบตักิารวินโดว์โฟน 

(ท่ีมา http://www.techmoblog.com/windows-phone-7-sale-in-usa   

สืบค้น 15 มิถนุายน 2555) 

 

3.2.2 ซอฟต์แวร์ตวัแปรภาษา (Compiler)  

ซอฟต์แวร์ตวัแปลภาษาเป็นซอฟต์แวร์ในการสัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสัง่ท่ี
เราป้อนเข้าไป ในการพฒันาซอฟต์แวร์จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการแปลภาษาระดบัสงู 
เพ่ือแปลภาษาระดบัสงูให้เป็นภาษาเคร่ือง (Compiler) เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและ
ทําตามคําสัง่ได้ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) คือภาษาท่ีใช้สัง่งานคอมพิวเตอร์
โดยคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนําไปประมวลผลได้ ภาษาคอมพิวเตอร์มีทัง้ภาษาระดบัต่ํา
และภาษาระดงัสงู การเขียนภาษาระดบัต่ําจะเขียนได้ต้องเข้าใจโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ทําให้
ยากต่อการเขียนและการพัฒนา ภาษาระดับสูงเป็นภาษาท่ีมีสัญลักษณ์ของภาษาท่ีมนุษย์
สามารถเข้าใจได้ง่าย ดงันัน้ในปัจจุบนัในการพฒันาโปรแกรมต่างๆ จะใช้ภาษาระดบัสงูเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันา ภาษาระดบัสงูมีหลายภาษาดงัเช่นภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก 
(Basic) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (JAVA) ภาษาการคํานวณทางคณิตศาสตร์ (MATLAB) และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึง่แตล่ะภาษาจะมีจดุเดน่จดุด้อยในการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั ในปัจจบุนัภาษา
ท่ีนิยมใช้จะเป็นภาษาในกลุ่มของภาษาซี และภาษาจาวา ซึง่ถ้าสามารถเข้าใจภาษาทัง้สอง
อยา่งนีไ้ด้ การใช้งานภาษาอ่ืนๆ ก็จะเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ไมย่าก 
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รูปท่ี 3.14 ตวัอยา่งโปรแกรมภาษาซี 
 

3.2.3 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (System Utilities) 

เป็นโปรแกรมท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดการกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในด้าน
ตา่งๆ ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึน้ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ในปัจจบุนัมีเป็นจํานวน
มากเพ่ือเสริมให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมตรวจจบัไวรัส 
โปรแกรมจดัการกับข้อมลู โปรแกรมเก่ียวกับการลบข้อมลู การเขียนข้อมลู โปรแกรมเก่ียวกับ
การจัดการกับระบบดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมรักษาหน้าจอภาพ โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล 
โปรแกรมตดิตอ่ส่ือสาร โปรแกรมบีบอดัข้อมลู เป็นต้น  
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รูปท่ี 3.15 โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการจดัเรียงข้อมลูในดสิก์ (Disk Defragmenter) 

 

 
 

รูปท่ี 3.16 โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการบีบอดัข้อมลู (WinRAR) 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

86 

3.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือ ซอฟต์แวร์ท่ีถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้พฒันาสามารถนําไปใช้ได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึน้ ซึง่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จ
หรือเป็นซอฟต์แวร์ท่ีถกูสร้างขึน้มาใช้งานในด้านตา่งๆ ตามความต้องการของผู้ ใช้เช่นซอฟต์แวร์
ในการจดัพิมพ์เอกสาร ซอฟต์แวร์สําหรับการคํานวณดอกเบีย้ ซอฟต์แวร์ในการออกแบบบ้าน
ซอฟต์แวร์ในการออกแบบเสือ้ผ้า ซอฟต์แวร์ในการออกแบบหนังสือ ซอฟต์แวร์ในการ
ติดต่อส่ือสารต่างๆ ซอฟต์แวร์ในการในการจ่ายเงินเดือน ซอฟต์แวร์ในการจดัการระบบสินค้า
คลงั และซอฟต์แวร์ในการยืมคืนหนงัสือห้องสมดุ เป็นต้น โดยจะใช้ภาษาระดบัสงูในการพฒันา
เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล ภาษาจาวา หรือภาษาระดบัสงูอ่ืนๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมี
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งอาจเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จท่ีมีผู้พัฒนาเพ่ือใช้งานทั่วไปทําให้ทํางานได้
สะดวกขึน้ หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซึ่งผู้ ใช้เป็นผู้พฒันาขึน้เองเพ่ือให้เหมาะสมกบั
สภาพการทํางานของตน เราสามารถแบง่ลกัษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ประยกุต์ได้ดงันี ้

 

 ด้านการใช้งานทางธุรกิจ  
เป็นซอฟต์แวร์ในการใช้งานทางด้านธุรกิจดังเช่นซอฟต์แวร์พิมพ์งานจําพวกการ

ประมวลคํา (Word Processing) ซอฟต์แวร์แผ่นตารางทําการ (Spread Sheet) ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมลู (Data Base) ซอฟต์แวร์การแสดงผลทางกราฟิก (Presentation Graphics) และ
โปรแกรมบญัชีตา่งๆ (Accounting) เป็นต้น ตวัอยา่งซอฟต์แวร์ในการใช้งานทางด้านธุรกิจแสดง
ดงัรูปท่ี 3.17 

 

 
 

รูปท่ี 3.17 ซอฟต์แวร์ในการจดัการฐานข้อมลู (ACESS) 
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 ด้านการออกแบบและด้านส่ือประสม 

เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการออกแบบและส่ือประสมดังเช่นซอฟต์แวร์การออกแบบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยหรือแคด (Computer-Aided Design: CAD) ซอฟต์แวร์ในการวาดภาพและ
แก้ไขภาพวาด (Paint/Image Editing) ซอฟต์แวร์ในการแก้ไขภาพวีดีทศัน์และเสียง (Video and 

Audio Editing) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือซีเอไอ (Computer-Assisted Instruction: 

CAI) และซอฟต์แวร์ในการออกแบบเว็บเพจ (Web Page Authoring) เป็นต้น ตวัอย่าง
ซอฟต์แวร์ในการใช้งานทางด้านการออกแบบแสดงดงัรูปท่ี 3.18 

 

 
 

รูปท่ี 3.18 ซอฟต์แวร์ในการวาดภาพและแก้ไขภาพ (Paint) 

 

 ด้านการใช้งานสว่นตวั 
 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการใช้งานส่วนตัวดังเช่นซอฟต์แวร์ในด้านความบันเทิง 
(Entertainment) ซอฟต์แวร์ในการจดัการรูปภาพ (Clip Art/Image Gallery) ซอฟต์แวร์ประมวล
คํา (Word Processing) ซอฟต์แวร์แผ่นตารางทําการ (Spread Sheet) เป็นต้น ตวัอย่าง
ซอฟต์แวร์ด้านการใช้งานสว่นตวัแสดงดงัรูปท่ี 3.19 
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รูปท่ี 3.19 ซอฟต์แวร์ในการฟังเพลง (Power DVD) 

 

 ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร 
 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารเพ่ือช่วยในการติดต่อส่ือสารด้านต่างๆ อาจจะ
เป็นการติดต่อส่ือสารด้วยเสียง ติดต่อส่ือสารผ่านการพิมพ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารดงัเช่น ซอฟต์แวร์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ซอฟต์แวร์ห้องคยุ (Chat 

Room) ซอฟต์แวร์เอฟทีพี (File Transfer Protocol: FTP) ซอฟต์แวร์โปรแกรมค้นดเูว็บหรือเว็บ
เบราว์เซอร์ (Web Browser) และซอฟต์แวร์การประชมุทางวีดิทศัน์ (Video conference) เป็น
ต้น ตวัอยา่งซอฟต์แวร์ด้านการตดิตอ่ส่ือสารแสดงดงัรูปท่ี 3.20  
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รูปท่ี 3.20 ซอฟต์แวร์โปรแกรมค้นดเูว็บหรือเว็บเบราว์เซอร์ (Internet Explorer 8) 

 

 

3.4 ซอฟต์แวร์สาํเร็จรูป (Package Software) 

 ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปหมายถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดหนึ่งท่ีมีผู้ จัดทําไว้เพ่ือใช้ในการ
ทํางานประเภทต่างๆ หรือในด้านต่างๆ ตามความสามารถของโปรแกรม โดยผู้ ใช้สามารถนํา
ซอฟต์แวร์ประเภทนีไ้ปใช้กับการทํางานส่วนตนหรือการทํางานของบริษัทของตนได้ แต่จะไม่
สามารถดดัแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ ใช้ไม่จําเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึน้มาเอง จึงเป็นการ
ประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม ซึง่ซอฟต์แวร์ประเภทนีม้กัจะมีการ
ใช้ในหน่วยงานท่ีขาดบุคคลท่ีมีความชํานาญในการเขียนโปรแกรม ตวัอย่างของโปรแกรมเช่น
โปรแกรมจดัการระบบฐานข้อมลู โดยสามารถจดัเก็บเป็นหมวดหมูไ่ด้ โปรแกรมจดัพิมพ์รายงาน 

โปรแกรมระบบบญัชี โปรแกรมเกมส์ โปรแกรมยืมคืนหนังสือห้องสมุดท่ีจัดทํามาในรูปแบบ
สําเร็จ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตวัอย่างของซอฟต์แวร์สําเร็จรูป แสดงดงัรูปท่ี 3.21 ซึ่งเป็น
โปรแกรมประมวลผลคํา ท่ีถกูสร้างขึน้มาแบบสําเร็จท่ีเรานํามาใช้งานตามท่ีเราต้องการ 
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รูปท่ี 3.21 ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน (Microsoft Word) 

 

 

3.5 ตัวแปลภาษา (Translator) 

 ตัวแปรภาษาคือตัวกลางท่ีทําหน้าท่ีแปลความหมายหรือชุดคําสั่งท่ีเราสั่งงานให้
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาท่ีมนุษย์สร้างขึน้มา โดยจะทําการแปลภาษาท่ีมนุษย์สั่งการให้
กลายเป็นภาษาในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนําไปประมวลผลได้ โดยปกติ
ชดุคําสัง่ท่ีเราเขียนขึน้มาคือรหสัต้นฉบบัหรือซอร์สโค้ด (Source Code) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่
เข้าใจดงันัน้จึงต้องอาศยัตวัแปลภาษา โดยจะทําการเปล่ียนรูปแบบของรหัสต้นฉบบัให้เป็น
ภาษาเคร่ืองท่ีอยู่ในรูปแบบของเลขฐานสอง (0 และ 1) โปรแกรมท่ีได้คือรหสัจดุหมายหรือรหสั
คําสัง่ (Object Code) ซึง่ประกอบไปด้วยรหสัคําสัง่ต่างๆ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและนําไป
ประมวลผล รูปแบบของตวัแปลภาษาจะขึน้อยู่กบัภาษาท่ีใช้เขียน ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 

กลุม่ดงันี ้

 

 แอสแซมเบลอร์ (Assemblers) เป็นตวัแปลภาษาท่ีทําการแปลงภาษาสญัลกัษณ์
ดงัเช่นภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเคร่ือง 

 

 อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreters) เป็นตวัแปลภาษาของชดุคําสัง่ในภาษาระดบัสงู โดยจะ
ทําการแปลทีละคําสัง่ วิธีการนีเ้หมาะสมกบัโปรแกรมท่ีมีขนาดเลก็ 



 

บทที ่3 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

91 

 คอมไพเลอร์ (Compilers) เป็นตวัแปลภาษาของชดุคําสัง่ในภาษาระดบัสงู โดยจะทํา
การแปลความหมายของชุดคําสัง่ทัง้หมดในคราวเดียวกัน วิธีการนีเ้หมาะสมกับโปรแกรมท่ีมี
ขนาดใหญ่และซบัซ้อน 

 

 

3.6 ภาษาคอมพวิเตอร์ (Computer Language) 

 ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลได้ 

ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาเคร่ืองซึ่งจะเป็นรหัสดิจิทัล เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ทํางานใน
สภาวะโลจิก “0” และ “1” ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาท่ีมนษุย์เข้าใจได้ยาก ซึง่จะไม่นิยมเขียน
โปรแกรมเป็นภาษาเคร่ือง ในปัจจุบนัในการเขียนโปรแกรมจะเป็นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสูงเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและใกล้เคียงกับภาษามนุษย์  ภาษามนุษย์มี
หลากหลายภาษาในโลก ภาษาคอมพิวเตอร์ก็มีหลายภาษาเหมือนกัน การประยุกต์ใช้งานก็
ประยกุต์ใช้งานภาษาในแตล่ะงานโดยจะให้เหมาะกบังานท่ีได้วางแผนไว้  
 

ภาษาโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ ภาษาระดับต่ํา(Low Level 

Language) และภาษาระดบัสงู (High Level Language) ภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกบัมนษุย์
มากเท่าไหร่เราจดัได้ว่าเป็นภาษาระดบัสงูมากเท่านัน้ ภาษาระดบัต่ําทําความเข้าใจและใช้งาน
ได้ยากกว่าภาษาระดบัสงู แต่สามารถทําให้โปรแกรมท่ีพฒันานัน้มีความเร็วสงูและขนาดเล็ก
กวา่พฒันาด้วยภาษาระดบัสงู แตอ่ย่างไรก็ตามในปัจจบุนัจะนิยมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ระดบัสงูเน่ืองจากสามารถเขียนได้โดยง่ายและเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว เราสามารถแบง่ภาษาออกได้เป็นกลุม่ดงันี ้

 

ภาษาระดบัต่ําท่ีสดุคือ ภาษาเคร่ือง (Machine language) ซึ่งรหสัคําสัง่จะเป็น
เลขฐานสองคือ “1” และ “0” ภาษาเคร่ืองจะเป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์เข้าใจเน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์ทํางานเป็นระบบดจิิทลั ท่ีอยู่ในรูปแบบของเลขฐานสอง รูปแบบของภาษาระดบัต่ํา
แสดงดงัรูปท่ี 3.22 
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1100111101010101  

0011111101110111 

0110110101010101 

0000100001010101 

1110000001010100 
 

รูปท่ี 3.22 ภาษาเคร่ือง 
 

ภาษาท่ีสูงกว่าภาษาเคร่ืองเล็กน้อยคือโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี (Assembly 

Language Program) ภาษานีจ้ะใช้ข้อความหรือสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นคําสัง่ในการสัง่งานให้
คอมพิวเตอร์ทํางานตามท่ีเราต้องการ ดงัเช่นคําสัง่ Mov Ax,Bx ซึง่หมายความว่าเป็นการย้าย
ข้อมลูท่ีอยู่ในเรจิสเตอร์ Bx ไปเก็บไว้ยงัเรจิสเตอร์ Ax การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีจะ
เป็นการเขียนท่ีต้องเข้าใจโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลีได้ เน่ืองจากต้องจัดการข้อมูลต่างๆ ท่ีเก็บในหน่วยความจําและรีจิสเตอร์ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์โดยตรง ตวัอยา่งภาษาแอสแซมบลีแสดงดงัรูปท่ี 3.23 

 

Mov A, R0  เอาคา่ท่ีอยูใ่นเรจิสเตอร์ R0 มาเก็บไว้ยงัเรจิสเตอร์ A 

Mov R1, 20H เอาคา่ท่ีอยูใ่นหนว่ยความจําตําแหน่ง 20H มาเก็บไว้ยงัเรจิสเตอร์ R1 

Add A,R1 เอาคา่ท่ีอยูใ่นเรจิสเตอร์ R1 มาบวกกบัคา่ท่ีอยูใ่นเรจิสเตอร์ A 

Mov 21H, A เอาคา่ท่ีอยูใ่นเรจิสเตอร์ A มาเก็บไว้ยงัตําแหนง่หนว่ยความจําท่ี 21H 

Mov 22H,R1 เอาคา่ท่ีอยูใ่นเรจิสเตอร์ R1 มาเก็บไว้ยงัตําแหนง่หนว่ยความจําท่ี 22H 
 

รูปท่ี 3.23 ภาษาแอสแซมบลี 
 

ภาษาระดบัสงูคือภาษาท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ เช่นภาษาซี 
ภาษาจาวา ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษาจาวา ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก และภาษาระดบัสงู
อ่ืนๆ ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมด้วยภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ และ
โปรแกรมเมอร์ไม่จําเป็นต้องจดัการค่าต่างๆ ท่ีอยู่ในรีจิสเตอร์หรือหน่วยความจําเองเหมือนกบั
ภาษาแอสแซมบลี ตวัอยา่งภาษาระดบัสงูแสดงดงัรูปท่ี 3.24 

 

 



 

บทที ่3 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

93 

#include <stdio.h> 

void main(void)  

{ 

int a,b,c; 

 printf("Input a"); 

 scanf("%i",a); 

 c = a*a; 

 printf("Result of C = %i",c); 

} 
 

รูปท่ี 3.24 ภาษาซ ี
 

ภาษาระดบัสงูสร้างขึน้มาเพ่ือทําให้การเขียนโปรแกรมสัง่งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึน้ โดย
ชดุคําสัง่ของภาษาระดบัสงูอ่านแล้วเข้าใจง่าย (ซึง่จะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาระดบัต่ํา) 
การเขียนภาษาระดบัสงูเรายงัไม่อาจใช้งานได้ทนัที เน่ืองจากภาษาระดบัสงูเป็นภาษาท่ีหน่วย
ประมวลผลไมเ่ข้าใจจะต้องแปลงให้เป็นภาษาเคร่ืองเสียก่อน  ดงันัน้จึงต้องมีการแปลคําสัง่ของ
ภาษาระดบัสงูไปเป็นภาษาแอสแซมบลี ตวัท่ีทําการแปลงโปรแกรมเป็นภาษาเคร่ืองจะเรียกว่า 
คอมไพเลอร์หรือตวัแปลโปรแกรม (Compiler)  และแอสแซมเบลอร์ (Assembler) หลกัการ
ทํางานแสดงดงัรูปท่ี 3.25 หน่วยประมวลผลกลางแต่ละย่ีห้อจะมีภาษาระดบัต่ําท่ีแตกต่างกนั 

ดงันัน้ถ้าเขียนภาษาระดบัต่ําของหน่วยประมวลผลกลางย่ีห้ออินเทล (Intel) ก็จะใช้รูปแบบของ
ภาษาระดบัต่ําของเคร่ืองอินเทล ถ้าใช้หน่วยประมวลผลกลางย่ีห้อเอเอ็มดี (AMD) ก็จะใช้
รูปแบบของภาษาระดบัต่ําของเคร่ืองเอเอ็มดี ซึ่งจะทําให้ยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม ถ้าใช้
โปรแกรมภาษาระดบัสงูในการเขียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเหมือนกนัได้ทกุย่ีห้อ สว่นเวลาใน
การแปลเป็นภาษาระดบัต่ํา ตวัแปลโปรแกรมก็จะทําหน้าท่ีจดัการแปลตามย่ีห้อแตล่ะเคร่ืองโดย
อตัโนมตั ิ
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รูปท่ี 3.25 รูปแบบของการแปลงภาษาระดบัสงูไปเป็นภาษาเคร่ือง 

 

ภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีหลายภาษาแต่ภาษาท่ีนิยมนํามาใช้งานในปัจจุบนัจะ
เป็นภาษาระดบัสงูท่ีสามารถนําโปรแกรมท่ีเขียนขึน้ไปใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตา่งชนิดกนัได้ซึง่
แตกต่างจากภาษาระดบัต่ําเช่นภาษาแอสแซมบลีท่ีจะต้องใช้เฉพาะเคร่ืองชนิดเดียวกนัเท่านัน้ 

ตวัอยา่งของภาษาท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัเช่นภาษาคอมพิวเตอร์ดงันี ้
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 ภาษาเบสิก (Basic) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีถกูออกแบบมาให้ใช้งานท่ีง่าย เหมาะสําหรับ
ผู้ ท่ีเร่ิมต้นเขียนโปรแกรม ซึ่งในอดีตภาษาเบสิกเป็นภาษาระดับสูงท่ีเป็นภาษาเร่ิมต้นใน
การศกึษา แตใ่นปัจจบุนัเร่ิมได้รับความนิยมน้อยลง 

 

 ภาษาวิชวลเบสกิ (Visual Basic) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีถกูพฒันาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ 

ซึง่พฒันามาจากโครงสร้างภาษาเบสกิ โดยมีการสว่นตดิตอ่กบัผู้ ใช้ (User Interface) ท่ีสามารถ
ตดิตอ่กบัผู้ใช้โดยสะดวก ทําให้สามารถเหมาะสําหรับการพฒันาประยกุต์ใช้งาน 

 

 ภาษาโคบอล (Cobol) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีแตเ่ดิมถกูสร้างขึน้เพ่ือการทํางานบนเคร่ือง
เมนเฟรม ซึง่ตอ่มาก็ได้มีการพฒันาใช้กบัเคร่ืองทัว่ไปได้ ในปัจจบุนัภาษานีไ้มไ่ด้รับความนิยมใน
การใช้งาน 

 

 ภาษาปาสคาล (Pascal) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีนิยมใช้หลงัจากภาษาเบสิก ภาษานี ้
สามารถใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้ไมโครคอมพิวเตอร์และมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาก็ได้
พฒันาเป็นเทอร์โบปาสคาล (Turbo Pascal) 

 

 ภาษาฟอร์แทรน (Fortran) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีพฒันาโดยกลุม่นกัเขียนโปรแกรมของ
บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เพ่ือใช้เป็นภาษาเฉพาะในการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางวิทยาศาสตร์ 
ดงันัน้จงึเป็นภาษาท่ีนิยมใช้กนัเฉพาะกลุม่ของนกัวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ และวิศวกร เป็น
ต้น 

 

 ภาษาซี (C) เป็นภาษาระดบัสูงท่ีได้รับความนิยมสูงและนิยมใช้มากในปัจจุบนั เป็น
ภาษาท่ีใช้เขียนระบบปฏิบตัิการเช่นยูนิกซ์ (UNIX) หรือระบบปฏิบตัิการอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาษาชนิดนีมี้ความรวดเร็วในการประมวลผล โครงสร้างง่ายต่อความเข้าใจ ซึง่ก็
ได้พฒันาภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้จนในปัจจุบนัก็จะมีภาษาซีพลสัพลสั (C++) วิชวล
ซีพลสัพลสั (Visual C++) และภาษาซีชาร์ป (C#) เป็นต้น ท่ีเหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถ ุ
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 ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีได้รับความนิยมสงูและนิยมใช้มากในปัจจบุนั
เช่นเดียวกบัภาษาซี มีโครงสร้างคล้ายคลงึกบัภาษาซี ภาษาจาวาเป็นภาษาท่ีสามารถทํางานได้
บนระบบปฏิบตักิารท่ีแตกตา่งกนั และเหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ

 

 ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีใช้สําหรับการ
เขียนเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต ซึง่เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีโครงสร้างเฉพาะตวั
ไมยุ่ง่ยากเหมือนกบัภาษาอ่ืนๆ 

 

 ภาษา XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษาระดบัสงูท่ีนําไปใช้ในการ
นําเสนอข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง ภาษานีม้ักนําไปใช้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานของเอกสารท่ีบนัทึกใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

 ภาษา MATLAB เป็นภาษาระดบัสงูท่ีพฒันาขึน้มาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เหมาะสมสําหรับนกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างภาษาคล้ายคลงึกนักบัภาษาซี 
ในปัจจบุนัภาษาชนิดนีมี้เคร่ืองมือ (Toolbox) จํานวนมากเช่นเคร่ืองมือในการประมวลผลภาพ
ดิจิทลั ซึง่ทําให้เราสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือทํางานวิจยัในด้านนีโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว แต่มี
ข้อเสียคือการประมวลผลท่ีช้า ดงันัน้ความเร็วในการประมวลผลของภาษานีจ้ะช้ากว่าภาษาซี
มาก 
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รูปท่ี 3.26 ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา MATLAB 

 

 
 

รูปท่ี 3.27 ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา Visual C++ 
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รูปท่ี 3.28 ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา JAVA 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงพืน้ฐานซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์
สําเร็จรูป ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จะทําหน้าท่ีในการ
สัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามท่ีเราต้องการ โดยอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการทํางาน
ด้านต่างๆ ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคําสัง่หรือโปรแกรมท่ีใช้สัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางาน ดงันัน้
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลําดับขัน้ตอนการทํางานท่ีเขียนขึน้ด้วยคําสั่งของคอมพิวเตอร์ คําสั่ง
เหล่านีเ้รียงกนัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันัน้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สัง่งานคอมพิวเตอร์
จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลําดับขัน้ตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบคือ
ซอฟต์แวร์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการติดตอ่ส่ือสารกบัมนษุย์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทํางานใกล้ชิดกับ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถจําแนกออกได้ 3 กลุ่มคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ 
ซอฟต์แวร์ตวัแปลภาษา และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ท่ีถูก
สร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้พฒันาสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ประสิทธิภาพใน
การทํางานท่ีดีขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จหรือเป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกสร้างขึน้มาใช้งานใน
ด้านตา่งๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปหมายถึงซอฟต์แวร์ประยกุต์ชนิดหนึง่ท่ี
มีผู้ จัดทําไว้เพ่ือใช้ในการทํางานประเภทต่างๆ หรือในด้านต่างๆ ตามความสามารถของ
โปรแกรม โดยผู้ ใช้สามารถนําซอฟต์แวร์ประเภทนีไ้ปใช้กับการทํางานส่วนตนหรือการทํางาน
ของบริษัทของตนได้ แตจ่ะไมส่ามารถดดัแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมได้ ตวัแปรภาษาคือตวักลางท่ี
ทําหน้าท่ีแปลความหมายหรือชุดคําสัง่ท่ีเราสัง่งานให้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาท่ีมนุษย์สร้าง
ขึน้มา โดยจะทําการแปลภาษาท่ีมนุษย์สั่งการให้กลายเป็นภาษาในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจและนําไปประมวลผลได้ ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ 

ภาษาระดบัต่ําและภาษาระดบัสงู ภาษาท่ีมีความใกล้เคียงกบัมนษุย์มากเท่าไหร่เราจดัได้ว่า
เป็นภาษาระดบัสงูมากเท่านัน้ ซึง่จะสามารถเข้าใจง่ายมากกว่าภาษาระดบัต่ํา ในปัจจบุนันิยม
การเขียนโปรแกรมตา่งๆ ด้วยภาษาระดบัสงู เน่ืองจากเข้าใจง่ายและสามารถประยกุต์ใช้งานได้
อยา่งรวดเร็ว 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. ซอฟต์แวร์คืออะไร และทําหน้าท่ีอะไร 
2. ซอฟต์แวร์สามารถแบง่ออกได้ 3 กลุม่ใหญ่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์อะไรบ้าง 
3. ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร จงอธิบาย 
4. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์คืออะไร พร้อมทัง้ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์มา 3  

ตวัอยา่ง  
5. ซอฟต์แวร์ประยกุต์คืออะไร จงอธิบาย 
6. จงยกตวัอยา่งของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตักิารมา 3 ตวัอยา่ง 
7. ตวัแปลภาษาคืออะไรและมีอะไรบ้างจงอธิบาย 
8. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปคืออะไร จงอธิบายพร้อมทัง้ยกตวัอยา่งซอฟต์แวร์สําเร็จรูปมา 3 ตวัอยา่ง 
9. ภาษาระดบัต่ํา ภาษาระดบัสงูคืออะไร พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งอธิบาย 
10. หลกัการทํางานของการแปลภาษาระดบัสูงให้เป็นภาษาเคร่ือง มีหลกัการในการทํางาน
อยา่งไร 

11. จงยกตวัอย่างของภาษาระดบัสงูในปัจจบุนัมา 5 ตวัอย่าง พร้อมทัง้อธิบายพอสงัเขปในแต่
ละภาษา 

12. จงยกตวัอย่างของภาษาระดบัสงูนอกเหนือจากท่ีได้กลา่วถึงในบทนีม้า 3 ภาษา พร้อมทัง้
อธิบายพอสงัเขปในแตล่ะภาษา 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 4 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

4.1 ระบบดจิิทลัพืน้ฐาน 

4.2 ระบบจํานวน 

4.3 การแปลงเลขฐาน 

4.4 การแทนรหสัข้อมลู 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในระบบดจิิทลัพืน้ฐาน 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในระบบจํานวน 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถแปลงเลขฐานได้ 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถแทนรหสัข้อมลูได้ 

 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 4 

พืน้ฐานระบบดจิทิลั 
 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึง ระบบดิจิทลัพืน้ฐาน (Fundamental of Digital System) ระบบ
จํานวน (Number System) การแปลงเลขฐาน (Changing of Base Number) และการแทน
รหสัข้อมลู (Data Representation) ซึง่จะเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัเพ่ือให้เข้าใจการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีรูปแบบการทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง การแปลงเลขฐานต่างๆ และการ
แทนรหสัข้อมลูท่ีใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ทําให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการและสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้งานในงานการคํานวณหรือการเขียนโปรแกรมตอ่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

 

4.1 ระบบดจิทิลัพืน้ฐาน (Digital System) 

 ดจิิทลัมาจากภาษาลาตนิ “Digit” โดยมีความหมายวา่นิว้ ซึง่เปรียบเสมือนกบัการนบั
นิว้ซึง่เป็นระบบท่ีไมต่อ่เน่ือง ดงันัน้ระบบดจิิทลั คือระบบท่ีสญัญาณไมต่อ่เน่ือง โดยลกัษณะของ
สญัญาณจะมีลกัษณะท่ีตรงข้ามกนั ซึง่แตกตา่งจากระบบแอนะลอ็กท่ีสญัญาณมีคา่ตอ่เน่ือง  
 ระบบดิจิทัลโดยมากจะกล่าวถึงคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการแทน
ข้อมลูในรูปแบบของระบบดิจิทลั ระบบดิจิทลัจะเป็นระบบท่ีใช้คา่ตวัเลขในการแทนข้อมลูตา่งๆ 
โดยเฉพาะเลขฐานสอง (Binary Code) สําหรับการสง่ผา่นข้อมลู การประมวลผล หรือการแสดง
ผลตา่งๆ ซึง่แตกตา่งจากกบัระบบแอนะลอ็กท่ีใช้คา่ตอ่เน่ืองของข้อมลูในการทํางาน 

 ระบบดิจิทัลจะถูกใช้ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (Information 

Processing) บางครัง้เรียกว่า การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) และการประมวลผล
สญัญาณ (Signal Processing) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการประยกุต์ใช้งาน ซึง่ระบบดิจิทลัเป็นระบบท่ี
นิยมกนัอย่างแพร่หลายและมีการนํามาใช้แทนท่ีระบบแอนะล็อก ในปัจจบุนัมีการนําเอาระบบ
ดจิิทลัมาใช้งานในด้านตา่งๆ จํานวนมาก โดยระบบดจิิทลัมีข้อดีกวา่ระบบแอนะลอ็กดงัเช่น 
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1. การแสดงผลทางดิจิทลัจะแสดงให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากกว่าการแสดงผลแบบแอ
นะล็อก มีความสะดวกทัง้ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขและไม่เป็นตวัเลข  ตวัอย่างของการแสดงผลแบบ
เป็นตวัเลขคือ 1, 2, 3, …,9 ตวัอยา่งของการแสดงผลทางดจิิทลัแบบไมเ่ป็นตวัเลขก็คือการเขียน
เป็นอกัขระเช่น A , B , C, D, E, F … Z เป็นต้น 

2. การประมวลผลข้อมลูทางคอมพิวเตอร์จะกระทําได้ง่ายกว่าแบบแอนะล็อก ซึง่จะ
รองรับกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้มา เน่ืองจากการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์จะ
กระทําเป็นระบบดจิิทลั ซึง่จะทําให้ง่ายตอ่การนําไปประยกุต์ใช้งานในงานด้านตา่งๆ 

3. สญัญาณดิจิทลัจะมีผลกบัการเปล่ียนแปลงของคา่พารามิเตอร์ของตวัอปุกรณ์น้อย
กว่าสัญญาณแอนะล็อกเช่นการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของห้องทํางาน ซึ่งพบว่าการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่สามารถทําให้ผลลพัธ์มีการเปล่ียนแปลงในระบบดิจิทัล  น่ีคือ
ลกัษณะพิเศษท่ีคงทนตอ่การเปล่ียนแปลงของสญัญาณดจิิทลั 

4. ระบบดิจิทลัเป็นระบบตวัเลขท่ีสามารถทําให้ตวัเลขมีความละเอียดมากยิ่งขึน้โดย
การเพิ่มจํานวนดิจิต (Digit) ท่ีใช้ในการแสดงผล ดงัเช่นเราสามารถแสดงผลค่าของเวลาเป็น 

09:09:09 (ชัว่โมง:นาที:วินาที) 

5. เทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจบุนั สามารถสร้าง
ความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างระบบดิจิทลัท่ีมีความซบัซ้อนและมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดเล็ก เร็ว
และราคาถูก ระบบดิจิทัลท่ีซบัซ้อนจะถูกสร้างเป็นไอซีท่ีประกอบด้วยอุปกรณ์พืน้ฐานจํานวน
มาก 

 

 การประมวลผลและการแสดงผลทางดิจิทลัได้ถกูใช้งานมานานแล้ว ตวัอย่างเช่นเคร่ือง
บวกเลขและเคร่ืองพิมพ์ การพฒันาของเคร่ืองมือดจิิทลัได้รับการพฒันาอยา่งรวดเร็วเพิ่มขึน้หลงั
การประดิษฐ์คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานในปัจจบุนั การพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทลั ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
ระบบดิจิทัล ส่งผลให้มีอุปกรณ์พิเศษหลายๆ อย่างจํานวนมาก ตัวอย่าง เช่นนาฬิกาดิจิทัล 
เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองมือควบคมุ วีดิโอเกมส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ อปุกรณ์เครือข่าย เคร่ือง
บนัทึกเสียงระบบดิจิทลั เคร่ืองบนัทึกภาพระบบดิจิทลั ในปัจจุบนัก็ยงัมีการออกแบบอุปกรณ์
ระบบดิจิทลัใหม่ๆ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ในหลายๆ ครัง้ระบบดิจิทลัทําให้เกิดสิ่งท่ีเป็นไปได้ท่ีไม่
เคยมีมาก่อน ด้วยเหตผุลเหล่านีทํ้าให้ ความรู้เก่ียวกับการออกแบบและการใช้ระบบดิจิทลัจึง
เป็นสิ่งท่ีจําเป็นเป็นอย่างมากในโลกปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้มีการพฒันาท่ีก้าวหน้าต่อไปใน
ทิศทางท่ีดีขึน้ 
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สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) และสัญญาณดจิทิลั (Digital Signal) 

 เน่ืองจากสญัญาณท่ีเป็นพืน้ฐานบนโลกส่วนใหญ่เป็นแอนะล็อก ปริมาณทางฟิสิกส์
ต่างๆ  ในโลกเช่นอณุหภมูิ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สี เสียง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จดัเป็น
สญัญาณแอนะล็อก ซึง่จะมีลกัษณะเป็นสญัญาณท่ีตอ่เน่ือง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
แปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลและมีการเปล่ียนกลับจาก
สญัญาณดิจิทลัเป็นสญัญาณแอนะล็อก ดงัตวัอย่างเช่น การส่งสญัญาณเสียงออกอากาศโดย
ใช้โมโครโฟน แสดงดงัรูปท่ี 4.1 เร่ิมจากสญัญาณเสียงของเราท่ีเป็นแอนะล็อกสง่ผ่านไมโครโฟน
และจะทําการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิทัลโดยตัวแปลงจะแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น
สญัญาณดิจิทลั (Analog to Digital) จากนัน้ข้อมลูท่ีเป็นดิจิทลัจะถกูนําไปประมวลผลและเก็บ
ไว้และเม่ือต้องการนําไปใช้งานก็จะแปลงสญัญาณดิจิทลัให้เป็นสญัญาณแอนะล็อก (Digital to 

Analog) และสง่ไปยงัระบบของลําโพง เพ่ือท่ีจะสร้างสญัญาณเสียงไปยงัผู้ ฟัง  
 กระบวนการสําหรับการแปลงจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลจะถูกเรียกว่า คอนไตเซชัน 

(Quantization) หรือ ดจิิตไตเซชนั (Digitization) ดงัตวัอยา่ง สญัญาณแอนะลอ็กในรูปท่ี 4.2 จะ
ถูกทําการสุ่มแบ่งเป็นช่วงคาบระยะเวลาและมีการแบ่งค่าออกเป็น 4 ระดบั หลงัจากนัน้การ
แสดงผลทางดิจิทลัจะถกูแสดงด้วยลําดบัของดิจิต (Sequential of Digital Signals) โดยความ
ละเอียดของการแปลงสญัญาณขึน้อยู่กบัจํานวนของระดบัและขึน้อยู่กบัความถ่ีของการสุ่มค่า 
ความละเอียดของสญัญาณขึน้อยูก่บัจํานวนของดจิิตและมีผลตอ่ความจขุองการจดัเก็บ  

 

 

รูปท่ี 4.1 ระบบท่ีมีทัง้สญัญาณแอนะลอ็กและดจิิทลั  
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รูปท่ี 4.2 การแปลงสญัญาณแอนะลอ็กเป็นดจิิทลั 
 

 จากการแปลงสญัญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัท่ีมีการแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัรูปท่ี 4.2 

สามารถแปลงเป็นสญัญาณดจิิทลัได้ดงันี ้00 01 01 10 01 11 11 11 11 10 01  

สาเหตุสําคญัท่ีมีการนําเอาสญัญาณดิจิทัลมาใช้ในคอมพิวเตอร์เน่ืองจากสญัญาณ
ดิจิทัลง่ายต่อการนํามาประมวลผลและ มนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าสญัญาณแอนะล็อก 
ดงันัน้ในปัจจบุนัจงึนิยมใช้สญัญาณดจิิทลักนัอยา่งแพร่หลาย 
 

 

4.2 ระบบจาํนวน (Number System) 

 ระบบจํานวนหรือระบบตวัเลข คือตวัเลขต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
งานด้านตา่งๆ ระบบจํานวนมีความสําคญัอย่างมากเพ่ือในการใช้งานคํานวณตวัเลขตา่งๆ เพ่ือ
ทําการประมวลผลให้ได้ผลลพัธ์ท่ีจะนําไปใช้งาน โดยทัว่ไประบบตวัเลขท่ีมนษุย์เรารู้จกัมากท่ีสดุ
คือระบบตวัเลขฐานสิบ (Decimal Number System) คือเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 รวมทัง้หมด 

10 ตัว ต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึน้ 

คอมพิวเตอร์ทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าดงันัน้จึงมีการแทนท่ีสภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ 
คือสภาวะท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะท่ีมีกระแสไฟฟ้า และเพ่ือให้มนุษย์สามารถสัง่งาน
คอมพิวเตอร์ได้ ดงันัน้จงึได้มีการสร้างระบบตวัเลขท่ีนํามาแทนสภาวะของกระแสไฟฟ้าโดย  “0” 

จะแทนสภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า และ “1” จะแทนสภาวะท่ีมีกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ระบบจํานวนใน
คอมพิวเตอร์โดยปกตจิะเป็นระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)  
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ในการศกึษาการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องอาศยัความรู้ในเร่ืองของระบบตวั
เลขฐานสอง เน่ืองจากการทํางานของคอมพิวเตอร์จะทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง 
นอกจากเลขฐานสองแล้วยงัมีเลขฐานแปด (Octal Number System) เลขฐานสิบหก 
(Hexadecimal Number System)  

ระบบจํานวนแตล่ะระบบจะมีจํานวนตวัเลขเหมือนกบัช่ือของระบบตวัจํานวนนัน้และมีฐาน 

(Base) ของจํานวนเลขตามช่ือของตวัเองด้วยเช่น 

 

 ระบบจํานวนของเลขฐานสอง (Binary Number System) ประกอบด้วย 2 ตวัเลข คือ 0 

และ 1 

 

 ระบบจํานวนของเลขฐานแปด (Octal Number System) ประกอบด้วย 8 ตวัเลข คือ 
0,1,2,3,4,5,6,7 

 

 ระบบจํานวนของเลขฐานสบิ (Decimal Number System) ประกอบด้วย 10 ตวัเลข คือ 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 ระบบจํานวนของเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) ประกอบด้วย 16 

ตวัเลข คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F โดย A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, 

F = 15 
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ตารางท่ี 4.1 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบเลขฐานตา่งๆ กบัเลขฐานสบิ 

เลขฐานสบิ 

(Decimal) 

เลขฐานสอง 
(Binary) 

เลขฐานแปด 
(Octal) 

เลขฐานสบิหก 
(Hexadecimal) 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

 

  

4.3 การแปลงเลขฐาน (Changing of Base Number) 

 การแปลงเลขฐานเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญในการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ มนุษย์จะคุ้นเคยกับการทํางานของตวัเลขในรูปของ
เลขฐานสิบ ส่วนคอมพิวเตอร์จะทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง ดงันัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้อง
ศกึษาเข้าใจหลกัการแปลงเลขฐานในมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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4.3.1 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆ จะกระทําโดยใช้วิธีการหารด้วยเลขฐานท่ี
ต้องการแปลง เช่นถ้าต้องการแปลงเป็นเลขฐานสองก็จะเอาเลขสองเป็นตวัหาร ถ้าต้องการ
แปลงเป็นเลขฐานแปดก็จะเอาเลขแปดเป็นตวัหาร ถ้าต้องการแปลงเป็นเลขฐานสิบหกก็จะเอา
เลขสิบหกเป็นตวัหาร โดยจะกระทําการหารจนกว่าจะไม่สามารถท่ีจะหารได้อีกต่อไป เศษท่ี
เหลือจากการหารแตล่ะครัง้คือคําตอบท่ีต้องการ โดยเศษท่ีเหลือจากการหารครัง้แรกเป็นตวัท่ีมี
นยัสําคญัน้อยท่ีสดุ (Least Significant Digit หรือ LSD) และเศษท่ีเหลือจากการหารครัง้
สดุท้ายเป็นตวัท่ีมีนยัสําคญัสงูสดุ (Most Significant Digit หรือ MSD)  

 

ตวัอย่างที่ 4.1 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(37)10 = ( ? )2    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานสอง 
วิธีทํา  

ตวัหาร             2 37 เศษ 

2 18 1 

2 9 0 

2 4 1  

2 2 0 

 1 0 

คําตอบ  

(37)10 = (100101)2 

 

ตวัอย่างที่ 4.2 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(50)10 = ( ? )8    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานแปด 

วิธีทํา  

ตวัหาร             8 50 เศษ 

8 6 2 

 0 6 

คําตอบ  

(50)10 = ( 62 )8 
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ตวัอย่างที่ 4.3 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(87)10 = ( ? )16    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานแปด 

วิธีทํา  

ตวัหาร          16 87 เศษ 

16 5 7 

 0 5 

คําตอบ  

(87)10 = ( 57 )16 

 

 การแปลงเลขฐานสิบท่ีเป็นทศนิยม ถ้าต้องการแปลงให้เป็นเลขฐานอ่ืนๆ จะกระทําโดย
การใช้วิธีการคณูจํานวนทศนิยมนัน้ด้วยเลขฐานของเลขท่ีต้องการแปลง โดยผลลพัธ์ของการ
คณูท่ีเป็นเลขจํานวนเตม็คือคําตอบท่ีต้องการ ดงัตวัอยา่งดงันี ้

 

ตวัอย่างที่ 4.4 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.6875)10 = ( ? )2    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานสอง 
วิธีทํา  

0.6875  0.3750  0.7500  0.5000 

           

         2           2           2           2 

1.3750  0.7500  1.5000  1.0000 

  

คําตอบ  

(0.6875)10 = (0.1011)2 
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ตวัอย่างที่ 4.5 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.9375)10 = ( ? )8    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานแปด 

วิธีทํา  

0.9375  0.5000 

     

         8           8 

7.5000  4.0000 

 

คําตอบ  

(0.9375)10 = ( 0.74 )8 

 

ตวัอย่างที่ 4.6 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.46875)10 = ( ? )16    

คือให้แปลงเลขฐานสบิเป็นเลขฐานสบิหก 
วิธีทํา  

0.46875  0.50000 

     

         16           16 

7.50000  8.00000 

คําตอบ 

(0.46875)10 = ( 0.78 )16    

 

4.3.2 การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ 

 การแปลงเลขฐานใดๆ เป็นฐานสิบ สามารถทําได้โดยการนําเอาเลขแตล่ะตําแหน่งของ
เลขฐานนัน้ คูณด้วยนํา้หนักของเลขฐานนัน้แล้วนํามารวมกันทัง้หมดก็จะได้คําตอบตามท่ี
ต้องการ  
 ตวัเลขในแตล่ะหลกัจะมีคา่นํา้หนกัท่ีขึน้อยูก่บัตําแหนง่หลกัและฐาน (Base) ของตวัเลข
นัน้ตามสมการท่ี 4.1 
 

 m
m

n
n

n
n rarararararaN








  ...... 1

1
0

0
1

1
1

1   (4.1) 
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โดยท่ี 

a  = คา่ของตวัเลขแตล่ะหลกั 
n  = ตําแหนง่หลกัสงูสดุของจํานวนเตม็ 

m  = ตําแหนง่หลกัสงูสดุของทศนิยม 

r  = ฐาน (Base) 

N  = ขนาดของตวัเลข 
 

ดงัเช่น 

 (7392)10  =   (7x10
3
 )+(3x10

2
)+(9x10

1
)+ (2x10

0
)  

 

(125.21)10  =   (1x10
2
)+(2x10

1
)+(5x10

0
)+(2x10

-1
)+(1x10

-2
) 

(11001)2  =   (1x2
4
)+ (1x2

3
)+ (0x2

2
)+ (0x2

1
)+ (1x2

0
)  

(11010.11)2  =   (1x2
4
)+(1x2

3
)+(0x2

2
)+(1x2

1
)+(0x2

0
)+(1x2

-1
)+(1x2

-2
) 

(4021.2)5  =   (4x5
3
)+(0x5

2
)+(2x5

1
)+(1x5

0
)+(2x5

-1
) 

(365F)16  =   (3x16
3
)+(6x16

2
)+(5x16

1
)+(15x16

0
) 

 

ตวัอย่างที่ 4.7 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(110111)2 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(110111)2  =  (1×2
5
)+(1×2

4
)+(0×2

3
)+(1×2

2
)+(1×2

1
)+(1×2

0
) 

              =  32 + 16 + 0 + 4 +2 + 1 

  =  55 

คําตอบ  

(110110)2 = ( 55 )10 
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ตวัอย่างที่ 4.8 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(37)8 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(37)8   =  (3×8
1
)+(7×8

0
) 

              =  24 +7 

  =  31 

คําตอบ  

(37)8 = ( 31)10 

 

ตวัอย่างที่ 4.9 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(6E)16 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานสบิหกเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(6E)16  =  (6×16
1
)+(E×16

0
) 

              =  96 +14 

  =  110 

คําตอบ  

(6E)16 = ( 110 )10 

  

ตวัอย่างที่ 4.10 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.101)2 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(0.101)2  =  (1×2
-1
)+(0×2

-2
)+(1×2

-3
) 

              =  0.5 + 0 + 0.125 

  =  0.625 

คําตอบ  

(0.101)2 = ( 0.625 )10 
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ตวัอย่างที่ 4.11 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.63)8 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(0.63)8  =  (6×8
-1
)+(3×8

-2
) 

              =  0.75 + 0.046875 

  =  0.796875 

คําตอบ  

(0.63)8 = (0.796875)10 

 

ตวัอย่างที่ 4.12 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(0.A5)16 = ( ? )10    

คือให้แปลงเลขฐานสบิหกเป็นเลขฐานสบิ 

วิธีทํา  

(0.A5)16  =  (10×16
-1
)+(5×16

-2
) 

              =  0.625 + 0.01953 

  =  0.64453 

คําตอบ  

(0.A5)16 = (0.64453)10 

 

4.3.3 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐาน
แปด 
 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง จะกระทําโดยใช้การใช้เลข 1 บิต (Bit ย่อมา
จาก Binary Digit) ของเลขฐานแปดแทนด้วยเลขฐานสองจํานวน 3 บติ ดงันัน้การแปลงเลขฐาน
แปดเป็นเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด กระทําได้โดยการแทนค่า
ตา่งๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเลขฐานแปดกบัเลขฐานสอง 
เลขฐานแปด 

(Octal)  

เลขฐานสอง 
(Binary)  

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

 

 วิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด จะทําการจดักลุ่มของเลขฐานสองทีละ 3 บิต 

โดยให้จดักลุม่จากบิตท่ีมีนยัสําคญัน้อยท่ีสดุ (LSD) ไปบิตท่ีมีนยัสําคญัสงูสดุ (MSD) ดงัรูปท่ี 

4.3 ถ้าจบักลุม่ไมค่รบทีละ 3 บติ ให้เพิ่มดจิิต 0 จนครบ 3 บติ  
 

 

MSD               LSD 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

 

จะได้ 
 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

2 7 6 6 
 

รูปท่ี 4.3 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 
 

 

 

 

 



 

บทที ่4 พืน้ฐานระบบดิจิทลั  
 

118 

 วิธีการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองจะทําการแทนเลขแปดด้วยเลขฐานสอง
จํานวน 3 บติ โดยดคูา่ในตารางท่ี 4.2  

 

6 3 4 

 

จะได้ 
 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 

 

รูปท่ี 4.4 การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 
 

ตวัอย่างที่ 4.13 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(01101001001.01010)2 = ( ? )8    

คือให้แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 

วิธีทํา  

 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 . 0 1 0 1 0 

 

001 = 1, 101 = 5, 001 = 1,001 = 1 

010 = 2, 100 = 4 
 

คําตอบ  

(01101001001.01010)2 = (1511.24 )8 

 

ตวัอย่างที่ 4.14 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(524.61)8 = ( ? )2    

คือให้แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 
วิธีทํา  

5 = 101, 2 = 010, 4 = 100 

6 = 110, 1 = 001 
 

คําตอบ 

(524.61)8 = (101010100.110001)2 
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4.3.4 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป็น
เลขฐานสิบหก 
 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง จะกระทําโดยใช้การใช้เลข 1 บิต ของ
เลขฐานสิบหกแทนด้วยเลขฐานสองจํานวน 4 บิต ดังนัน้การแปลงเลขฐานสิบหกเป็น
เลขฐานสอง และการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก กระทําได้โดยการแทนค่าต่างๆ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเลขฐานสบิหกกบัเลขฐานสอง 
เลขฐานสบิหก 

(Hexadecimal) 

เลขฐานสอง 
(Binary)  

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

A 1010 

B 1011 

C 1100 

D 1101 

E 1110 

F 1111 
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 วิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก จะทําการจดักลุ่มของเลขฐานสองทีละ 4 บิต 

โดยให้จดักลุม่จากบิตท่ีมีนยัสําคญัน้อยท่ีสดุ (LSD) ไปบิตท่ีมีนยัสําคญัสงูสดุ (MSD) ดงัรูปท่ี 

4.5 ถ้าจบักลุม่ไมค่รบทีละ 4 บติ ให้เพิ่มดจิิต 0 ข้างหน้าบติท่ีมีนยัสําคญัสงูสดุจนครบ 4 บติ  

 

MSD              LSD 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

 

จะได้ 
 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

5 F 5 
 

รูปท่ี 4.5 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสบิหก 
 

วิธีการแปลงเลขฐานสบิหกเป็นเลขฐานสองจะทําการแทนเลขสบิหกด้วยเลขฐานสอง
จํานวน 4 บติ โดยดคูา่ในตารางท่ี 4.3  

 

7 3 B 

 

จะได้ 
 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

 

รูปท่ี 4.6 การแปลงเลขฐานสบิหกเป็นเลขฐานสอง 
 

ตวัอย่างที่ 4.15 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(11101001000.01011)2 = ( ? )16    

คือให้แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสบิหก 
วิธีทํา  

 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 . 0 1 0 1 1 

 

0111 = 7, 0100 = 4, 1000 = 8 

0101 = 5, 1000 = 8 
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คําตอบ  

(11101001000.01011)2 = ( 748.58 )8 

 

ตวัอย่างที่ 4.16 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(524.61)16 = ( ? )2    

คือให้แปลงเลขฐานสบิหกเป็นเลขฐานสอง 
วิธีทํา  

5 = 0101, 2 = 0010, 4 = 0100 

6 = 0110, 1 = 0001 
 

คําตอบ 

(524.61)8 = (010100100100.01100001)2 

 

4.3.5 เทคนิคในการแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ 

 ระบบเลขฐานต่างๆ สามารถท่ีจะแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานต่างๆ ได้ เพ่ือให้
เหมาะสมกบัการใช้งานแตล่ะอย่าง เทคนิคการแปลงเลขฐานมีวิธีการแปลงหลายวิธีการ ดงัเช่น
วิธีท่ีแสดงในรูปท่ี 4.7 ซึง่จะเป็นการแปลงเลขฐานอย่างง่าย เช่นถ้าต้องการแปลงเลขฐานสิบหก
ให้เป็นเลขฐานแปด ก็จะสามารถกระทําได้โดยแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองจากนัน้
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 รูปแบบเทคนิคการแปลงเลขฐาน 
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ตวัอย่างที่ 4.17 ให้ทําการแปลงเลขฐานดงันี ้(6504.327)8 = ( ? )16    

คือให้แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสบิหก 
วิธีทํา 
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง  

6 = 110, 5 = 101, 0 = 000, 4 = 100 

3 = 011, 2 = 010, 7 = 111 

จะได้ 

(6504.327)8 = ( 110101000100.011010111 )2 

 

จากนัน้แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสบิหก   
 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 . 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

จะได้ 

D 4 4 . 6 B 8 

 

คําตอบ 

(6504.327)8 = ( D44.6B8 )16 

 

 

4.4 การแทนรหสัข้อมูล (Data Representation) 

 คอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัประมวลผลในรูปแบบของเลขฐานสอง คือ “0” กบั “1” ซึง่ใช้
แทนข้อมลูตา่งๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ดงันัน้การนําเอาข้อมลูท่ีมนษุย์เข้าใจเช่น เสียง รูปภาพ 

ตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ไปประมวลผลจะต้องนําข้อมลูดงักล่าวให้อยู่ในรูปของ
ดิจิทัลก่อน โดยมาตรฐานในการแทนรหัสข้อมูลท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่แอสกี หรือ
รหสัมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพ่ือการสบัเปล่ียนสารสนเทศ (ASCII: American Standard 

Code for Information Interchange) และ ยนิูโคด (Unicode) 
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4.4.1 มาตรฐานรหสัแอสกี (ASCII) 

 พืน้ฐานของกลุ่มตวัอกัษรเหล่านีจ้ะอยู่ในรูปแบบตารางตวัอักษร โดยแต่ละตวัจะถูก
แทนด้วยรหสัเลขฐานสองขนาด 7 บิต ซึง่สามารถแทนรหสัตวัอกัษรได้ 2

7
  = 128 ตวัอกัษร  

ต่อมารหสัแอสกีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเร่ิมไม่เพียงพอต่อการแทนข้อมลู จึงมีการ
นําเอารหัสแอสกีมาปรับปรุงให้สามารถแทนข้อมูลได้มากขึน้ เรียกว่า ส่วนขยายรหัสแอสกี  
(Extend ASCII) ซึง่จะใช้เลขฐานสองขนาด 8 บติ โดยเลขฐานสอง 8 บติใช้แทนอกัษรหนึง่ตวัทํา
ให้สามารถแทนอกัษรได้ 2

8
 = 256 ตวัอกัษร โดยอกัษรท่ี 0 – 127 ยงัตรงตามมาตรฐานเดิม 

สว่นอกัษรท่ี 128 – 255 ใช้แทนอกัษรท่ีประเทศนัน้ๆ ต้องการ วิธีการนีทํ้าให้แทนอกัษรอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากภาษาองักฤษได้ 
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รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งตารางรหสัแอสกี ASCII 

(ท่ีมา http://www.greatfriends.biz/upload/imgs14/1.png สืบค้น 15 สงิหาคม 2552) 
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4.4.2 มาตรฐานรหสัยูนิโคด (Unicode)  

 เน่ืองจากตวัอกัษรตามรหสัแอสกี แทนอกัษรภาษาองักฤษกบัภาษาท้องถ่ินได้ภาษา
เดียวเท่านัน้ ถ้าต้องการแสดงผลหลายๆ ภาษาจะทําให้ลําบาก จึงมีการคิดมาตรฐานการแทน
อกัษรใหมท่ี่เรียกวา่ยนิูโคด ท่ีสามารถแทนตวัอกัษรได้มากขึน้กวา่เดมิ 

 มาตรฐานยนิูโคด (Unicode Standard) เป็นมาตรฐานการเข้ารหสัตวัอกัษรแบบสากล 
โดยสามารถเข้ารหัสตัวอักษรของภาษาต่างๆ ได้จํานวนมาก โดยมาตรฐานยูนิโคดจะใช้
เลขฐานสองแทนตวัอกัษร  เร่ิมต้นแบง่เป็น UCS-2 จะใช้รหสัเลขฐานสองขนาด 16 บิต ทําให้
สามารถแทนตวัอกัษรได้ถึง 65,536 ตวัอกัษร และ UCS-4 จะใช้รหสัเลขฐานสองขนาด 32 บิต 

ทําให้สามารถแทนตวัอกัษรได้ถึง 2,147,483,647 ตวัอกัษร 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กลา่วถึง ระบบดิจิทลัพืน้ฐาน ระบบจํานวน การแปลงเลขฐาน การแทนรหสั
ข้อมลู ระบบดิจิทลัคือระบบท่ีใช้ค่าตวัเลขแทนระบบแอนะล็อก เน่ืองจากระบบดิจิทลัสามารถ
นํามาใช้ในการประมวลผลได้ง่าย สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานตา่งๆ ได้ง่าย ระบบจํานวนและ
การแปลงเลขฐาน ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญในการคํานวณของคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง ระบบจํานวนหรือ
ระบบตวัเลข คือตวัเลขต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ โดยทั่วไป
ระบบจํานวนท่ีเราคุ้นเคยมากท่ีสดุคือระบบตวัเลขฐานสิบ ส่วนระบบจํานวนของคอมพิวเตอร์
จะต้องอาศยัความรู้ในเร่ืองของระบบตวัเลขฐานสอง เน่ืองจากการทํางานของคอมพิวเตอร์จะ
ทํางานในรูปแบบของเลขฐานสอง นอกจากเลขฐานสองแล้วยงัมีเลขฐานแปด เลขฐานสิบหก ท่ี
สําคญัท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การแปลงเลขฐานเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานร่วมกนัได้ ดงันัน้จงึจําเป็นท่ีจะต้องศกึษาเข้าใจ
หลักการแปลงเลขฐานในมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การแทนรหัสข้อมูลเป็นการแทนรหัสต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ในปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ประมวลผลในรูปแบบของเลขฐานสอง คือ “0” กบั “1” 

ซึ่งใช้แทนข้อมลูต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ดงันัน้การนําเอาข้อมลูท่ีมนุษย์เข้าใจเช่น เสียง 
รูปภาพ ตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ไปประมวลผลจะต้องนําข้อมลูดงักล่าวให้อยู่ใน
รูปของดิจิทลัก่อน โดยมาตรฐานในการแทนรหสัข้อมลูท่ีนิยมใช้กนัในปัจจุบนัได้แก่แอสกี หรือ
รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพ่ือการสับเปลี่ยนสารสนเทศ แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ตวัอกัษรตามรหสัแอสกี แทนอกัษรภาษาองักฤษกับภาษาท้องถ่ินได้ภาษาเดียวเท่านัน้ ถ้า
ต้องการแสดงผลหลายๆ ภาษาจะทําให้ลําบาก จึงมีการคิดมาตรฐานการแทนอักษรใหม่ท่ี
เรียกวา่ยนิูโคด ท่ีสามารถแทนตวัอกัษรได้มากขึน้กวา่เดมิ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. ระบบดจิิทลัและระบบแอนะลอ็กคืออะไร 
2. ระบบจํานวนคืออะไร 
3. จงอธิบายระบบจํานวนของเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหก โดย
ระบบจํานวนของเลขแตล่ะตวัประกอบด้วยตวัเลขอะไรบ้าง 

4. จงแปลงเลขฐาน (59)10 = ( ? )2     

5. จงแปลงเลขฐาน (152)10 = ( ? )2 

6. จงแปลงเลขฐาน (47)10 = ( ? )8 

7. จงแปลงเลขฐาน (165)10 = ( ? )16     

8. จงแปลงเลขฐาน (110101)2 = ( ? )10 

9. จงแปลงเลขฐาน (1101110.1010)2 = ( ? )10   

10. จงแปลงเลขฐาน (75)8 = ( ? )10   

11. จงแปลงเลขฐาน (1A9)16 = ( ? )10 

12. จงแปลงเลขฐานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ฐานสอง ฐานสบิหก ฐานสบิ ฐานแปด 

 
 

 
168  

 AB 
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010100101111  
 

 
 

 

13. รหสัแอสกีคืออะไรจงอธิบาย 

14. รหสัยนิูโคดคืออะไรจงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 5 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

5.1 การคํานวณเลขฐาน  

5.2 วงจรตรรกะ 
5.3 พีชคณิตบลูีนเบือ้งต้น 

5.4 แผนผงัคาร์โนห์ 

5.5 การเขียนวงจรรตรรกะเบือ้งต้น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถคํานวณเลขฐานตา่งๆ ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจวงจรตรรกะ 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถคํานวณสมการของพีชคณิตบลูีนได้ 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถลดรูปสมการโดยใช้แผนผงัคาร์โนห์ได้ 

5. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้นได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 5 

การคาํนวณและการออกแบบวงจรดจิทิลัพืน้ฐาน 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการคํานวณเลขฐาน (Calculate Base Number) วงจรตรรกะ 
(Logic Circuit) พีชคณิตบูลีนเบือ้งต้น (Basic of Boolean Algebra) แผนผงัคาร์โนห์ 

(Karnaugh Map) และการเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้น (Basic of Logic Circuit Design) ซึง่เป็น
พืน้ฐานในการคํานวณของระบบคอมพิวเตอร์ในการคํานวณเลขฐานต่างๆ และเป็นพืน้ฐานของ
การออกแบบวงจรดิจิทลัในปัจจุบนั ซึง่จะสามารถประยกุต์ใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ระบบดิจิทัลได้ ดงัเช่นการสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยคอมพิวเตอร์ การ
สร้างวงจรเตือนระดบันํา้ของถังเก็บนํา้ การสร้างวงจรควบคมุหุ่นยนต์ในการทํางานด้านต่างๆ 
และอ่ืนๆ 

 

 

5.1 การคาํนวณเลขฐาน (Calculate Base Number) 

 การคํานวณเลขฐานเป็นการคํานวณเลขฐานต่างๆ ซึ่งเป็นการคํานวณในการบวกเลข
ฐาน และการคํานวณในการลบเลขฐาน เช่นการบวกและลบของเลขฐานสอง การบวกและลบ
ของเลขฐานแปด การบวกและลบของเลขฐานสิบ และการบวกและลบของเลขฐานสิบหกเป็น
ต้น โดยปกติเราจะคุ้นเคยกบัการบวกและลบของในเลขฐานสิบ สว่นในการบวกและลบของเลข
ฐานอ่ืนๆ จะมีลกัษณะท่ีคล้ายกนักบัเลขฐานสิบ เพียงแตแ่ตกตา่งกนัในสว่นของตวัยืมกบัตวัทด 

โดยตวัยืมและตวัทดจะมีคา่เท่ากบัเลขฐานนัน้ๆ  
 

5.1.1 การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
 หลกัการคํานวณพืน้ฐานในการบวกของเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก
หรือเลขฐานตา่งๆ จะกระทําคล้ายกนักบัการคํานวณเลขฐานสิบท่ีเรานิยมใช้ ถ้ากระทําการบวก
ได้เกินเลขฐานให้ทําการทดไปยงับิตท่ีมีนยัสําคญัสงูกว่าถดัไป เพ่ือใช้ในการคํานวณในสว่นของ
บติท่ีมีนยัสําคญัสงูกวา่ถดัไป 
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หลักการ 
 1. ให้บวกเลขแตล่ะหลกัตามปกตเิหมือนการบวกเลขฐานสบิ 

 2. ถ้าผลบวกได้ไมเ่กินเลขฐาน ให้ใสผ่ลบวกท่ีได้เป็นผลลพัธ์ 
 3. ถ้าผลบวกได้เท่ากนักบัเลขฐานหรือเกินเลขฐานนัน้ ให้ใสผ่ลลพัธ์ของคา่ผลบวกของ
เลขฐานท่ีเกินเลขฐานนัน้แล้วทดค่าไปยงับิตถัดไป ถ้าผลบวกได้เท่ากันกับเลขฐานให้ใส่ศูนย์
และทดคา่ไปยงับติถดัไป (ทดไปยงับติท่ีมีนยัสําคญัสงูกวา่: MSD)  

 

ตวัอย่างที่ 5.1 ให้ทําการบวกเลขฐานดงันี ้(6547)10 + (1234)10    

วิธีทํา 
6 5 4 7 

+ 

1 2 3 4 

       7 7 8 1 

 

คําตอบคือ 
(6547)10 + (1234)10   = (7781)10 

 

ตวัอย่างที่ 5.2 ให้ทําการบวกเลขฐานดงันี ้(1111)2 + (1011)2    

วิธีทํา 
1 1 1 1 

+ 

1 0 1 1 

    1 1 0 1 0 

 

คําตอบคือ 
(1111)2 + (1011)2 = (11010)2 
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ตวัอย่างที่ 5.3 ให้ทําการบวกเลขฐานดงันี ้(375)8 + (421)8    

วิธีทํา 
3 7 5 

+ 

4 2 1 

1 0 1 6 

 

คําตอบคือ 
(375)8 + (421)8 = (1016)8 

 

ตวัอย่างที่ 5.4 ให้ทําการบวกเลขฐานดงันี ้(235A)16 + (3B71)16    

วิธีทํา 
2 3 5 A 

+ 

3 B 7 1 

5 E C B 

 

คําตอบคือ 
(235A)16 + (3B71)16 = (5ECB)16 

 

ตวัอย่างที่ 5.5 ให้ทําการบวกเลขฐานดงันี ้(1234)8 + (55)16   = (?)8    

วิธีทํา 
 แปลง (55)16   ให้อยูใ่นรูปแบบของเลขฐานแปด 

 (55)16   = (01010101)2 = (125)8 

      

1 2 3 4 

+ 

1 2 5 

1 3 6 1 
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คําตอบคือ 
(1234)8 + (55)16   = (1361)8 

 

5.1.2 การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
 หลกัการคํานวณพืน้ฐานในการลบของของเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบ
หกหรือเลขฐานต่างๆ จะกระทําคล้ายกนักบัการคํานวณเลขฐานสิบท่ีเรานิยมใช้ ถ้าตวัตัง้น้อย
กว่าตวัลบจะไม่สามารถกระทําการลบได้ ดงันัน้จึงจําเป็นต้องยืมตวัยืมท่ีอยู่ในบิตท่ีมีนยัสําคญั
สงูกวา่มาทีละหนึง่บติ จงึจะสามารถทําการลบได้  

 

หลักการ 
 1. กรณีหลกัตวัตัง้เท่ากนัหรือมากกวา่ให้ลบตามปกต ิ

 2. กรณีท่ีหลกัตวัตัง้น้อยกว่าตวัลบ จะต้องมีการยืม โดยการยืมแตล่ะครัง้มีหลกัเกณฑ์
คือ ให้ยืมตวัท่ีบติท่ีมีนยัสําคญัสงูกวา่มา 1 บติ (ยืมบติท่ีมีบิตนยัสําคญัสงูกว่าถดัไป) ตวัท่ียืมจะ
มีคา่ลดลงไป 1 ค่า โดยคา่ท่ียืมมาจะมีค่าเท่ากบัคา่ของเลขฐานนัน้ (เช่นเลขฐานสิบคา่ท่ียืมเข้า
มาจะมีคา่เท่ากบั 10 เลขฐานสองคา่ท่ียืมเข้ามาจะมีคา่เท่ากบั 2 เลขฐานแปดคา่ท่ียืมเข้ามาจะ
มีคา่เท่ากบั 8 และเลขฐานสิบหกคา่ท่ียืมเข้ามาจะมีคา่เท่ากบั 16) จากนัน้ให้นําคา่ท่ียืมเข้ามา
ไปบวกกบัตวัตัง้ ได้เท่าไรก็ให้นํามาลบออกกบัตวัลบ ก็จะได้ผลลพัธ์ตามต้องการ 
   

ตวัอย่างที่ 5.6 ให้ทําการลบเลขฐานดงันี ้(9211)10 – (1234)10    

วิธีทํา 
9 2 1 1 

- 

1 2 3 4 

7 9 7 7 

 

คําตอบ 

(9211)10 – (1234)10   = (7977)10 
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ตวัอย่างที่ 5.7 ให้ทําการลบเลขฐานดงันี ้(1101)2 – (1011)2    

วิธีทํา 
1 1 0 1 

- 

1 0 1 1 

0 0 1 0  

 

คําตอบ 

(1101)2 – (1011)2 = (0010)2 

 

ตวัอย่างที่ 5.8 ให้ทําการลบเลขฐานดงันี ้(6753)8 – (5736)8    

วิธีทํา 
6 7 5 3 

- 

5 7 3 6 

1 0 1 5 

 

คําตอบ 

(6753)8 – (5736)8 = (1015)8 

 

ตวัอย่างที่ 5.9 ให้ทําการลบเลขฐานดงันี ้(77AE)16 – (5B0F)16    

วิธีทํา 
7 7 A E 

- 

5 B 0 F 

1 C 9 F 

 

คําตอบ 

(77AE)16 – (5B0F)16 = (1C9F)16 
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ตวัอย่างที่ 5.10 ให้ทําการลบเลขฐานดงันี ้(1234)8 - (55)16   = (?)8    

วิธีทํา 
 แปลง (55)16   ให้อยูใ่นรูปแบบของเลขฐานแปด 

 (55)16   = (01010101)2 = (125)8 

      

1 2 3 4 

- 

1 2 5 

       1 1 0 7 

 

คําตอบคือ 
(1234)8 + (55)16   = (1107)8 

 

 

ตวัอย่างที่ 5.11 ให้ทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้(1234)8 - (55)16 + (110101)2   = (?)2   

วิธีทํา 
 แปลง (1234)8   ให้อยูใ่นรูปแบบของเลขฐานสอง 
 (1234)8   = (001010011100)2  

 แปลง (55)16   ให้อยูใ่นรูปแบบของเลขฐานสอง 
 (55)16   = (01010101)2  

      

0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

- 

0 1 0 1 0 1 0 1 

       1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

+ 

                   1 1 0 1 0 1 

       1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

 

คําตอบคือ 
(1234)8 - (55)16 + (110101)2   = (1001111100)2 
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5.1.3 การลบเลขฐานสองโดยใช้ส่วนเตมิเตม็ (Complement) 

 หลกัการคํานวณพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ในการลบสามารถกระทําได้หลายวิธีดงัเช่น
การใช้สว่นเตมิเตม็หรือคอมพลีเม้น เน่ืองจากบางระบบคอมพิวเตอร์จะทําการลดวงจรบางอยา่ง
ออกไป ถ้าสร้างวงจรบวก และวงจรลบ ก็หมายความว่าจะต้องสร้างทัง้วงจรบวกและลบ แตถ้่า
ต้องการประหยดัวงจรลบ ก็จะสามารถตดัวงจรลบทิง้ไปแต่จะใช้วงจรบวกเพียงอย่างเดียวใน
การคํานวณการลบเลขฐานโดยจะใช้วงจรบวกและสว่นเติมเต็มในการคํานวณการลบของระบบ
นัน้ โดยส่วนเติมเต็มในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1’s ส่วนเติมเต็ม (1’s 

Complement) และ 2’s สว่นเตมิเตม็ (2’s Complement)  

 

หลักการลบเลขฐานโดยใช้ 1’s ส่วนเตมิเตม็  

 1. ให้ทําการกลบับิตทกุหลกัของตวัลบ เช่นจาก “0” กลายเป็น “1” จาก “1” กลายเป็น 

“0” 

 2. ให้ทําการบวกตวัตัง้และตวัลบท่ีทําการกลบับติ 

 3. ถ้าบวกกนัมีบิตตวัทด ในตําแหน่งนยัสําคญัสงูสดุ แสดงว่าคําตอบท่ีได้จะมีค่าเป็น
บวก จากนัน้ให้ทําการบวกคําตอบกบับติตวัทด จะได้คําตอบออกมา 
 4. ถ้าบวกกนัแล้วไมมี่บติตวัทด ในตําแหน่งนยัสําคญัสงูสดุ แสดงวา่คําตอบท่ีได้จะมีคา่
เป็นลบ จากนัน้ให้ทําการกลบับติผลลพัธ์ทัง้หมด จะได้คําตอบออกมา 
 

ตวัอย่างที่ 5.12 ให้ทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้(11011)2 - (10111)2  

วิธีทํา 
 แปลง (10111)2 โดยใช้ 1’s สว่นเตมิเตม็ 

 (10111)2 = (01000)2  

      

1 1 0 1 1 

+ 

0 1 0 0 0 

                   1 0 0 0 1 1 

   + 

                   1 

0 0 1 0 0 
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คําตอบคือ 
(11011)2 - (10111)2 = (00100)2 

 

ตวัอย่างที่ 5.13 ให้ทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้(101101)2 - (110010)2  

วิธีทํา 
 แปลง (110010)2 โดยใช้ 1’s สว่นเตมิเตม็ 

 (110010)2 = (001101)2  

      

1 0 1 1 0 1 

+ 

0 0 1 1 0 1 

                0 1 1 1 0 1 0 

กลบับติ 

- 0 0 0 1 0 1  

 

คําตอบคือ 
(101101)2 - (110010)2 = (-101)2 

 

หลักการลบเลขฐานโดยใช้ 2’s ส่วนเตมิเตม็  

 1. ให้ทําการกลบับิตทกุหลกัของตวัลบ เช่นจาก “0” กลายเป็น “1” จาก “1” กลายเป็น 

“0” จากนัน้บวกด้วย “1” 

 2. ให้ทําการบวกตวัตัง้และตวัลบท่ีทําการกลบับติ 

 3. ถ้าบวกกนัมีบติตวัทด ในตําแหนง่นยัสําคญัสงูสดุ แสดงวา่คําตอบท่ีได้จะมีคา่เป็น
บวก จากนัน้ให้ทําการตดับติตวัทดทิง้ จะได้คําตอบออกมา 
 4. ถ้าบวกกนัแล้วไมมี่บติตวัทด ในตําแหน่งนยัสําคญัสงูสดุ แสดงวา่คําตอบท่ีได้จะมีคา่
เป็นลบ จากนัน้ให้ทําการกลบับติผลลพัธ์ทัง้หมด จากนัน้บวกด้วย “1” จะได้คําตอบออกมา 
 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 การคํานวณและการออกแบบวงจรดิจิทลัพืน้ฐาน 

 

139 

ตวัอย่างที่ 5.14 ให้ทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้(11011)2 - (10111)2  

วิธีทํา 
 แปลง (10111)2 โดยใช้ 2’s สว่นเตมิเตม็ 

 (10111)2 = (01000)2 + (1)2 =  (01001)2    

 

1 1 0 1 1 

+ 

0 1 0 0 1 

                   1 0 0 1 0 0 

คําตอบคือ 
(11011)2 - (10111)2 = (00100)2 

 

ตวัอย่างที่ 5.15 ให้ทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้(101101)2 - (110010)2  

วิธีทํา 
 แปลง (110010)2 โดยใช้ 2’s สว่นเตมิเตม็ 

 (110010)2 = (001101)2 + (1)2 = (001110)2   

      

1 0 1 1 0 1 

+ 

0 0 1 1 1 0 

                0 1 1 1 0 1 1 

กลบับติ 

 0 0 0 1 0 0  

+ 

1 

- 0 0 0 1 0 1  

 

คําตอบคือ 
(101101)2 - (110010)2 = (-101)2 
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5.2 วงจรตรรกะ (Logic Design) 

 ในอดีตอริสโตเติล นกัปรัชญาชาวกรีกได้ใช้ตรรกะเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาทางปรัชญา 
ต่อมาตรรกะได้ถกูนํามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบสวิตช์ช่ิงหรือระบบการสลบัสาย (Switching) 

ของเคร่ืองชมุสายโทรศพัท์แบบอตัโนมตัิ และในปัจจบุนัวงจรตรรกะได้เข้ามามีความสําคญักบั
การรับสง่สญัญาณและข้อมลูตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ โดยวงจร
ตรรกะใช้ในการตดัสนิใจ (Making Decision) ตามกฎของตรรกะ 
 หลกัการเบือ้งต้นของวงจรตรรกะคือจะใช้ตวัแปรค่า 2 สภาวะดงัเช่น ถกู-ผิด สงู-ต่ํา 
สวย-ไม่สวย เปิด-ปิด ทํางาน-ไม่ทํางาน “0”-“1” และอ่ืนๆ ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ทํางานเป็น
สภาวะ “0”-“1” ดงันัน้ในท่ีนีเ้ราจะใช้สญัลกัษณ์ “0” และ “1” โดยท่ี  

 

 ตรรกะ “0” แทน ไมมี่สญัญาณ ไมมี่ไฟ หรือ สวิตช์เปิด 

 ตรรกะ “1” แทน มีสญัญาณ มีไฟ หรือ สวิตช์ปิด 

 

ในทางปฏิบตัิอุปกรณ์ท่ีใช้แทนตวักระทําทางตรรกะ เราเรียกว่าเกตหรือประตูตรรกะ 
(Logic Gate) ซึง่เป็นตวัดําเนินการทางตรรกศาสตร์ซึง่รับข้อมลูเข้าอย่างน้อยหนึ่งตวั มาทําการ
ประมวลผลหรือคํานวณตามวงจรตรรกะนัน้ และสง่ข้อมลูออก การทํางานของเกตนิยมเขียนอยู่
ในรูปพีชคณิตบลูีน เม่ือนําเกตตา่งๆ มาประกอบเป็นวงจรจะได้วงจรตรรกะ (Logic Circuit) ซึง่
เป็นวงจรดิจิทลัประเภทหนึ่ง ซึง่ประกอบขึน้จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความคิดพืน้ฐานมา
จากวงจรสวิตช่ิง โดยจะมีเกตพืน้ฐาน 3 ชนิดได้แก่ แอนด์ (AND)  ออร์ (OR) และ นอต (NOT) 

โดยวงจรตรรกะส่วนใหญ่จะประกอบขึน้ด้วยเกตพืน้ฐานทัง้สามตวันี ้ส่วนเกตท่ีเพิ่มเติมเพ่ือให้
เหมาะสมกับงานมากขึน้หรือเพ่ือลดจํานวนเกตลงคือ เอ็กซ์คลซูีพออร์เกตหรือออร์เกตเฉพาะ 
(XOR) แนนด์เกต (NAND) และ นอร์เกต (NOR) 
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5.2.1 แอนด์เกต (AND Gate) 

  แอนด์เป็นเกตท่ีมีอินพตุตัง้แตส่องอินพตุขึน้ไป แอนด์เกตคือเกตท่ีให้สญัญาณเอาต์พตุ
เป็น 1 เม่ือสญัญาณอินพตุทกุตวัเป็น 1 และจะให้สญัญาณเอาต์พตุเป็น 0 เม่ือสญัญาณอินพตุ
ตวัใดตวัหนึง่เป็น 0 ซึง่เปรียบเสมือนกนัคณูกนัของอินพตุ โดยตารางคา่ความจริง (Truth Table) 

และสญัลกัษณ์ของแอนด์เกตจะเป็นดงัรูปท่ี 5.1 

 

Y = A.B 

A B Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

AND0

0

0

 

 
รูปท่ี 5.1 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของแอนด์เกต 

 

5.2.2 ออร์เกต (OR Gate) 

  เป็นเกตท่ีมีอินพุตตัง้แต่สองอินพุตขึน้ไป ออร์เกตคือเกตท่ีให้สญัญาณเอาต์พุตเป็น 0 

เม่ือสญัญาณอินพตุทุกตวัเป็น 0 และจะให้สญัญาณเอาต์พตุเป็น 1 เม่ือสญัญาณอินพตุตวัใด
ตวัหนึง่เป็น 1 ซึง่เปรียบเสมือนกนับวกกนัของอินพตุ โดยตารางคา่ความจริง และสญัลกัษณ์ของ
ออร์เกตจะเป็นดงัรูปท่ี 5.2 
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Y = A + B 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

OR1

0

1

 

 
รูปท่ี 5.2 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของออร์เกต 

 

5.2.3 นอตเกต (NOT Gate) 

  เป็นเกตท่ีมีอินพุตเดียว โดยเอาต์พุตของนอตเกตจะมีค่าตรงกันข้ามกับอินพุต โดย
ตารางคา่ความจริง และสญัลกัษณ์ของนอตเกตจะเป็นดงัรูปท่ี 8.3 

Y = A  

A Y 

0 1 

1 0 

 

 
รูปท่ี 5.3 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของนอตเกต 
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5.2.4 แนนด์เกต (NAND Gate) 

  เป็นเกตท่ีมีอินพตุตัง้แต่สองอินพตุขึน้ไป เอาต์พุตของแนนด์เกต คือการคณูกันของ
สญัญาณอินพตุ จากนัน้กลบับิตของสญัญาณเอาต์พตุเป็นตรงกนัข้าม แนนด์เกตเปรียบเสมือน
เอาแอนด์เกตมาตอ่กบันอตเกต ซึง่คา่เอาต์พตุท่ีได้จะตรงข้ามกบัแอนด์เกต โดยตารางคา่ความ
จริง และสญัลกัษณ์ของแนนด์เกตจะเป็นดงัรูปท่ี 5.4 

 

A.BY   
 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 
รูปท่ี 5.4 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของแนนด์เกต 

 

5.2.5 นอร์เกต (NOR Gate) 

  เป็นเกตท่ีมีอินพุตตัง้แต่สองอินพุตขึน้ไป เอาต์พุตของนอร์เกต คือการบวกกันของ
สญัญาณอินพตุ จากนัน้กลบับติของสญัญาณเอาต์พตุเป็นตรงกนัข้าม เปรียบเสมือนกบัการเอา
ออร์เกตมาตอ่กบัน็อตเกต ซึง่คา่เอาต์พตุท่ีได้จะตรงข้ามกบัออร์เกต โดยตารางคา่ความจริง และ
สญัลกัษณ์ของนอร์เกตจะเป็นดงัรูปท่ี 5.5 
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BAY   
 

A B Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

 
 

รูปท่ี 5.5 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของนอร์เกต 
 

5.2.6 เอก็ซ์คลูซีพออร์เกตหรือออร์เกตเฉพาะ (eXclusive-OR Gate: XOR) 

  เป็นเกตท่ีมีอินพตุตัง้แต่สองอินพตุขึน้ไป เอาต์พตุของเอ็กซ์คลซูีพออร์เกต สงัเกตจาก
การดคูา่อินพตุ ถ้าอินพตุเหมือนกนัจะเป็น 0 ถ้าอินพตุตา่งกนัจะเป็น 1 โดยตารางคา่ความจริง 
และสญัลกัษณ์ของเอ็กซ์คลซูีพออร์เกตจะเป็นดงัรูปท่ี 5.6 

 

BAY   
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 

รูปท่ี 5.6 ตารางคา่ความจริงและสญัลกัษณ์ของเอ็กซ์คลซูพีออร์เกต 
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5.3 พชีคณิตบูลีนเบือ้งต้น (Basic of Boolean Algebra) 

 พีชคณิตบลูีนเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรตรรกะ 
ท่ีใช้ในการลดสมการหรือฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากการออกแบบวงจรตรรกะใดๆ เรา
จําเป็นต้องลดรูปวงจรตรรกะนัน้ให้ได้น้อยท่ีสุด แต่สามารถทํางานได้เช่นเดิม เพ่ือให้การ
ออกแบบวงจรตรรกะคุ้มคา่ทัง้ราคา ความเร็วและประสทิธิภาพ ซึง่จะทําให้เราสามารถออกแบบ
วงจรตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเราจะใช้เคร่ืองหมาย “+” แทน
ความหมาย OR เคร่ืองหมาย “.” แทนความหมาย AND และเคร่ืองหมาย “—” แทนความหมาย 
NOT หรือเรียกวา่เคร่ืองหมายบาร์  
 

ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน 

 

           ทฤษฎีบทท่ี 1 กฎการสลบัท่ี (Commutative  Law) 
 

  (a)    A+B  = B+A 

  (b)    A.B   = B.A 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 2 กฎการจดัหมู ่(Associative  Law) 
 

  (a)    A + ( B+C ) = ( A+B ) + C 

  (b)    A . ( B.C ) = ( A.B ).C 

 

           ทฤษฎีบทท่ี 3 กฎการกระจาย (Distributive  Law) 
 

  (a)    A + ( B.C ) =  ( A + B ) . ( A + C ) 

  (b)    A . ( B+C ) =  A. B + A.C 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 4 กฎของเอกลกัษณ์ (Identity  Law) 
 

  (a)    A + A  =  A 

  (b)    A . A  =  A 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 5 กฎการนิเสธ (Negation  Law) 
 

  (a)    ( A )  = A  

  (b)    ( A )  =  A 
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ทฤษฎีบทท่ี 6 กฎการลดทอน (Redundance  Law) 
 

  (a)    A + A.B =  A 

  (b)    A.( A + B ) =  A 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 7 
 

(a)      0 + A   =  A 

  (b)      1 . A   =  A 

  (c)      1 + A   =  1 

  (d)     0 . A   =  0 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 8 
 

  (a)    A  + A = 1 

  (b)    A . A  = 0 

            

ทฤษฎีบทท่ี 9 
 

  (a)    A + A .B = A + B 

  (b)    A. ( A +B ) = A.B 
 

           ทฤษฎีบทท่ี 10  ทฤษฎีของเดอร์มอร์แกน ( De Morgan “s Theorem ) 
 

  (a)    ( BA   ) = B.A  

  (b)    ( B.A  ) = BA   
 

 

การพสูิจน์ทฤษฎีพชีคณิตบูลีน 

 การพิสจูน์ทฤษฎีพีชคณิตบลูีน มีกระบวนการหลายวิธีดงัเช่นการสร้างวงจรทางตรรกะ 
หรือการใช้ตารางความจริงพิสูจน์ การสร้างวงจรทางตรรกะเป็นการสร้างวงจรจริงในการ
ตรวจหาคําตอบ ซึ่งจะกล่าวถึงในเนือ้หาส่วนถัดไป การพิสูจน์โดยใช้ตารางความจริง (Truth 

Table) ซึง่เป็นวิธีการท่ีง่ายในการตรวจสอบ การตรวจสอบจะใช้หลกัการของวงจรตรรกะแตล่ะ
ตวั แสดงตวัอยา่ง ดงัเช่น 
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ตวัอย่างที่ 5.16 จงใช้ตารางความจริงพิสจูน์วา่ AABA   

วิธีทํา 
A B A.B A+AB 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

 

 

ตวัอย่างที่ 5.17 จงลดรูปฟังก์ชนั BABAA  และจงใช้ตารางความจริงพิสจูน์ 

วิธีทํา 

BA

ABA

BABA

BABAAY







 

 

 

A B A+B 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

 

A  B  A  B  BA  BA  BABAA   
0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 
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ตวัอย่างที่ 5.18 จงลดรูปฟังก์ชนั BABAABY   

วิธีทํา 

AB

BAB

BA)AB(A

BABAABY








 

 

ตวัอย่างที่ 5.19 จงลดรูปฟังก์ชนั  BABAAY   

วิธีทํา 

BA

BAA 

BA)BA(1

BABAAY









 

 

 

5.4 แผนผังคาร์โนห์ (Karnaugh Map) 

การลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีนบางครัง้จะกระทําได้ยาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา
มากในการลดรูปสมการในการท่ีจะได้สมการท่ีน้อยท่ีสดุ ดงันัน้จึงมีอีกวิธีการท่ีช่วยในการลดรูป
นัน่คือวิธีการลดรูปโดยการใช้แผนผงัคาร์โนห์ (Karnough Map) หรือเรียกอย่างย่อว่า เคแมพ 

(K-Map) จะลดข้อยุ่งยากต่างๆ และจะสามารถลดรูปสมการได้รวดเร็วกว่าการใช้วิธีการของ
พีชคณิตบูลีน โดยสมการท่ีได้อาจเขียนอยู่ในรูปของ ผลรวมของผลคณู (Sum of Product: 

SOP) หรือผลรวมของผลบวก (Product of Sum: POS) 

แผนผังคาร์โนห์มีลักษณะคล้ายกับตาราง โดยจํานวนช่องของตารางจะขึน้อยู่กับ
จํานวนตวัแปร ดงัสมการ 

 

2
n
 = จํานวนช่องของแผนผงัคาร์โนห์ 
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 ถ้ามี 2 ตวัแปร (A และ B) จะใช้ 22
 = 4 ช่อง ในแตล่ะช่องจะประกอบไปด้วยหมายเลข

กํากบัช่องในแตล่ะหลกัในแตล่ะแถวของตาราง โดยหมายเลขกํากบัช่องในแตล่ะหลกัแตล่ะแถว 
คือ 0 และ 1 หมายเลขกํากบัช่องจะถกูนํามาใช้สําหรับการลดรูปสมการตามค่าของหมายเลข
กํากับในแต่ละช่อง แสดงดงัรูปท่ี 5.7(ก) โดยรูปท่ีท่ี 5.7(ข) ตวัอย่างในกรณีของสมการ SOP 

และ รูปท่ี 5.7(ค) ตวัอยา่งในกรณีของสมการ POS 

 

    

(ก) (ข)         (ค) 
 

รูปท่ี 5.7 ตารางท่ีใช้ในการลดรูปขนาด 2 ตวัแปร 
 

 ถ้ามี 3 ตวัแปร (A, B และ C) จะใช้ 23
 = 8 ช่อง หมายเลขกํากบัช่องในแตล่ะหลกัคือ 

00, 01, 11 และ 10 และหมายเลขกํากบัช่องในแตล่ะแถวคือ 0 และ 1แสดงดงัรูปท่ี 5.8 

 

 
 

รูปท่ี 5.8 ตารางท่ีใช้ในการลดรูปขนาด 3 ตวัแปร 
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 ถ้ามี 4 ตวัแปร (A, B, C และ D) จะใช้ 24
 = 16 ช่อง หมายเลขกํากบัช่องในแตล่ะหลกั

คือ 00, 01, 11 และ 10 และหมายเลขกํากบัช่องในแตล่ะแถวคือ 00, 01, 11 และ 10 แสดงดงั
รูปท่ี 5.9 

 

 
 

รูปท่ี 5.9 ตารางท่ีใช้ในการลดรูปขนาด 4 ตวัแปร 
 

ขัน้ตอนของการลดรูปสมการ 
การลดรูปสมการโดยใช้แผนผงัคาร์โนห์ มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

                     1.ในกรณีเป็นสมการ SOP ให้ใสต่รรกะ “1” ลงในช่องของแผนผงัคาร์โนห์ตามคา่
ของตวัแปรในแตล่ะเทอมของสมการ 
                      2.ในกรณีเป็นสมการ POS ให้ใสต่รรกะ “0” ลงในช่องของแผนผงัคาร์โนห์ตามคา่
ของตวัแปรในแตล่ะเทอมของสมการ 
                     3. จบัคูแ่ละวงรอบตวัแปรท่ีเป็นตรรกะ “1” ท่ีอยู่ติดกนัในกรณีท่ีพิจารณาแบบ 

SOP  หรือจบัคูแ่ละวงรอบตวัแปรท่ีเป็นตรรกะ “0” ท่ีอยู่ติดกนัในกรณีท่ีพิจารณาแบบ POS โดย
พิจารณาวงรอบตวัแปรท่ีอยู่ติดกนัจํานวน 1,2,4,,8,16 ตวัตามลําดบั หลกัการวงรอบตวัแปรท่ี
อยู่ติดกนัถ้ามีตวัติดกนั 16 ตวัก็ให้วงทัง้หมดไม่ควรวงทีละ 8 ตวัจํานวน 2 วงรอบ เพราะจะทํา
ให้สมการท่ีได้จะไมใ่ช่สมการท่ีเหลือตวัแปรน้อยท่ีสดุ 

                     4. ช่องท่ีถกูจบัคูแ่ละวงรอบไปแล้ว สามารถนําไปจบัคูใ่หมเ่พ่ือวงรอบร่วมกบัตวั
อ่ืนได้อีก แตไ่มค่วรจบัคูซ่ํา้ทัง้หมดซึง่จะเป็นการจบัคูท่ี่ซํา้ซ้อน 
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                     5. เม่ือจบัคูแ่ละวงรอบได้แล้วให้พิจารณาว่าจะได้ตวัแปรอะไรสําหรับวงนัน้ ให้ดู
หมายเลขกํากบัช่องในแต่ละหลกัในแต่ละแถวโดยถือหลกัว่าตวัแปรท่ีเหลืออยู่ก็คือตวัแปรท่ีไม่
เปล่ียนสภาวะตรรกะเลยในทกุๆ ช่องภายในวงรอบนัน้ แตถ้่าตวัแปรมีการเปล่ียนแปลงให้ตดัตวั
แปรนัน้ทิง้ไป แสดงตวัอยา่งดงัรูปท่ี 5.10 ถึงรูปท่ี 5.12 

 
 

รูปท่ี 5.10 คา่ตวัแปรในพืน้ท่ีของแผนผงัคาร์โนห์แบบ 2 ตวัแปร 
 

 
 

รูปท่ี 5.11 คา่ตวัแปรในพืน้ท่ีของแผนผงัคาร์โนห์แบบ 3 ตวัแปร 



 

บทที ่5 การคํานวณและการออกแบบวงจรดิจิทลัพืน้ฐาน 

 

152 

 

 

 

รูปท่ี 5.12 คา่ตวัแปรในพืน้ท่ีของแผนผงัคาร์โนห์แบบ 4 ตวัแปร 
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ตวัอย่างที่ 5.20 จงลดรูปฟังก์ชนั BABAY   โดยทําในรูปแบบของ SOP 

วิธีทํา 
  ในรูปแบบ SOP ทําการใสต่รรกะ “1” ลงไปในตารางแล้วทําการจดักลุม่และวงรอบ
คา่ท่ีเป็น “1” 

 

A

BABAY




 

 

 

ตวัอย่างที่ 5.21 จงลดรูปฟังก์ชนั 

CBACABBCACBACBACBAY   โดยทําในรูปแบบของ SOP 

วิธีทํา 
  ในรูปแบบ SOP ทําการใสต่รรกะ “1” ลงไปในตารางแล้วทําการจดักลุม่และวงรอบ
คา่ท่ีเป็น “1” 

 
 

CA

CBACABBCACBACBACBAY
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ตวัอย่างที่ 5.22 จงลดรูปฟังก์ชนั 

 
DCBADCABBCDADBCADCBA

DCBACDBADCBADCBADCBAY




  

 

โดยทําในรูปแบบของ SOP 

วิธีทํา 
  ในรูปแบบ SOP ทําการใสต่รรกะ “1” ลงไปในตารางแล้วทําการจดักลุม่และวงรอบ
คา่ท่ีเป็น “1” 

 

 
  

 

DCA

DCBADCABBCDADBCADCBA

DCBACDBADCBADCBADCBAY







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 การคํานวณและการออกแบบวงจรดิจิทลัพืน้ฐาน 

 

155 

ตวัอย่างที่ 5.23 จงลดรูปฟังก์ชนั 

C)BA)(CBC)(AB)(ACBC)(ABA(Y    

โดยทําในรูปแบบของ POS 

วิธีทํา 
  ในรูปแบบ POS ทําการใสต่รรกะ “0” ลงไปในตารางแล้วทําการจดักลุม่และวงรอบ
คา่ท่ีเป็น “0” 

 
  

 
C)A(B

C)BA)(CBC)(AB)(ACBC)(ABA(Y




 

 

 

5.5 การเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้น (Basic of Logic Circuit Design) 

 ในการเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้นจะเขียนตามการกระทําของวงจรตรรกะนัน้ โดยเทอมท่ี
คณูกนัจะใช้ แอนด์เกต (AND Gate) เทอมท่ีทําการบวกกนัจะใช้ออร์เกต (OR Gate) เทอมท่ีอยู่
ในวงเล็บเดียวกันจะใช้เกตตามชนิดของการกระทําในเทอมนัน้ ในการเขียนวงจรตรรกะให้มี
ประสิทธิภาพนัน้หลกัการคือเราจะต้องลดรูปโดยใช้ทฤษฎีของบลูีน ทัง้นีก็้เพ่ือให้วงจรตรรกะท่ี
เราต้องการมีจํานวนเกตน้อยท่ีสดุหรือมีการลงทนุในการสร้างวงจรต่ํา นอกจากนีย้งัเป็นการลด
เวลาในการทํางานของวงจร (Delay time) อีกด้วย  
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ตวัอย่างที่ 5.24 จงเขียนวงจรตรรกะจากพีชคณิตบลูีนดงันี ้

AACDADBCABCDY    
 

วิธีทํา 
นําสมการจากพีชคณิตบลูีนไปเขียนวงจรตรรกะโดยไมล่ดรูปได้ดงันี ้

 

 
 

 

ตัวอย่างที่ 5.25 จงลดรูปฟังก์ชนั AACDADBCABCDY   และเขียน
วงจรตรรกะ 
วิธีทํา 

ADBC

AADBC

AC)AD(11)BC(AD

AACDADBCABCDY
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จากนัน้นําไปเขียนวงจรตรรกะ 

 
 

 

ตวัอย่างที่ 5.26 จงสร้างวงจรตรรกะจากตารางความจริงดงัตอ่ไปนี ้

 

อินพตุ
(Input)

เอาตพ์ตุ
(Output)

A B C D Y 

0 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 

1 1 1 0 1 

 

 

วิธีทํา 
 

 จากตารางความจริงเราจะพจิารณาเฉพาะท่ี เอาต์พตุได้ “1” จะได้ CDBAY1  

และ DABC Y2  จากนัน้นําไปเขียนวงจรตรรกะ 
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ตัวอย่างที่ 5.27 จงลดรูปฟังก์ชนั CB)BAB(CAY   และเขียนวงจรตรรกะ โดยให้
ใช้เกตพืน้ฐานท่ีมี 2 อินพตุ 

 

วิธีทํา 

CAB

)ABC(

)BAC(

CBBCA

CBBBAABCA

CB)BAB(CAY
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นําไปเขียนวงจร 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงการคํานวณเลขฐาน วงจรตรรกะ พีชคณิตบลูีนเบือ้งต้น แผนผงัคาร์
โนห์ และการเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้น การคํานวณเลขฐานท่ีสําคญัได้แก่การบวกและการลบ 

โดยหลักการในการบวกและลบเลขฐานจะกระทําเช่นเดียวกันกับเลขฐานสิบท่ีเราใช้กันใน
ชีวิตประจําวนั แตกต่างกันเพียงแต่ตวัยืมและตวัทดจะเป็นค่าของเลขฐานนัน้ๆ ในบางครัง้ใน
การคํานวณการลบอาจจะใช้การบวกทําการคํานวณแทนได้โดยใช้วิธีการท่ีเรียกว่า 1’s สว่นเติม
เต็มและ 2’s สว่นเติมเต็ม ซึง่จะเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการสร้างวงจรลบ วงจรตรรกะเป็น
เคร่ืองมือแก้ปัญหาทางปรัชญา ต่อมาตรรกะได้ถกูนํามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบสวิตช์ช่ิงหรือ
ระบบการสลบัสายของเคร่ืองชมุสายโทรศพัท์แบบอตัโนมตั ิและในปัจจบุนัวงจรตรรกะได้เข้ามา
มีความสําคัญกับการรับส่งสัญญาณและข้อมูลต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ วงจรตรรกะจะใช้ตวัแปรค่า 2 สภาวะดงัเช่น ถกู-ผิด สงู-ต่ํา สวย-ไม่สวย 
เปิด-ปิด ทํางาน-ไม่ทํางาน “0”-“1” และอ่ืนๆ ซึง่ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ทํางานเป็นสภาวะ “0”-“1”  

ในทางปฏิบตัิอปุกรณ์ท่ีใช้แทนตวักระทําทางตรรกะ เราเรียกว่าเกตหรือประตตูรรกะ โดยจะมี
เกตพืน้ฐาน 3 ชนิดได้แก่ แอนด์ (AND)  ออร์ (OR) และ นอต (NOT) โดยวงจรตรรกะสว่นใหญ่
จะประกอบขึน้ด้วยเกตพืน้ฐานทัง้สามตวันี ้ส่วนเกตท่ีเพิ่มเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับงานมากขึน้
หรือเพ่ือลดจํานวนเกตลงคือ เอ็กซ์คลซูีพออร์เกตหรือออร์เกตเฉพาะ (XOR) แนนด์เกต (NAND) 

และ นอร์เกต (NOR) พีชคณิตบูลีนเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรตรรกะ ท่ีใช้ในการลดสมการหรือฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากการออกแบบ
วงจรตรรกะใดๆ เราจําเป็นต้องลดรูปวงจรตรรกะนัน้ให้ได้น้อยท่ีสุด แต่สามารถทํางานได้
เช่นเดิม เพ่ือให้การออกแบบวงจรตรรกะคุ้มค่าทัง้ราคา ความเร็วและประสิทธิภาพ ซึง่จะทําให้
เราสามารถออกแบบวงจรตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนผงัคาร์โนห์เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการลดสมการหรือฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ โดยจะสามารถทําการลดรูป
สมการได้เร็วกว่าวิธีการของพีชคณิตบูลีน โดยสมการท่ีได้สามารถเขียนได้ทัง้ในรูปแบบของ
ผลรวมของผลคณูหรือผลรวมของผลบวก แผนผงัคาร์โนห์มีลกัษณะคล้ายคลึงกับตาราง โดย
จํานวนช่องขึน้อยู่กบัจํานวนตวัแปร ซึ่งจะเป็นตารางท่ีช่วยในการลดรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเขียนวงจรตรรกะเบือ้งต้นจะเขียนตามการกระทําของวงจรตรรกะท่ีได้ออกแบบไว้ โดยใช้เกต
พืน้ฐานตา่งๆ โดยเทอมท่ีคณูกนัจะใช้ แอนด์เกต (AND Gate) เทอมท่ีทําการบวกกนัจะใช้ออร์
เกต (OR Gate) เทอมท่ีอยู่ในวงเล็บเดียวกนัจะใช้เกตตามชนิดของการกระทําในเทอมนัน้ ใน
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การเขียนวงจรตรรกะให้มีประสิทธิภาพนัน้หลกัการคือเราจะต้องลดรูปโดยอาจจะใช้ทฤษฎีของ
บลูีนในการลดรูป ทัง้นีก็้เพ่ือให้วงจรตรรกะท่ีเราต้องการมีจํานวนเกตน้อยท่ีสดุเพ่ือประหยดัการ
ลงทนุอีกทัง้ยงัลดเวลาในการทํางานของวงจร ทําให้วงจรมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (11011)2 + (10011)2 = ( ? )8 

2. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้  (273)8 + (1011010)2 = ( ? )2 

3. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (354)8 + (1110)2 = ( ? )8 

4. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (5364)8 – (4756)8  = ( ? )8 

5. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (6753)8 – (5736)8  = ( ? )16 

6. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (FA89)16 – (DC6A)16  = ( ? )16   

7. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (110110)2  = ( ? )2  โดยใช้วิธี 1’s สว่นเตมิเตม็ 

8. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (100110)2  = ( ? )2  โดยใช้วิธี 1’s สว่นเตมิเตม็ 

9. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (101101)2 – (100110)2  = ( ? )2  โดยใช้วิธี 2’s สว่นเตมิเตม็ 

10. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (100110)2  = ( ? )2  โดยใช้วิธี 2’s สว่นเตมิเตม็ 

11. จงทําการลดรูปสมการ ABDABCCDABY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดย
การใช้ตารางความจริง 

12. จงทําการลดรูปสมการ BABAY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดยการใช้
ตารางความจริง 

13. จงทําการลดรูปสมการ B)AAB)(A(Y  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดยการใช้
ตารางความจริง 

14. จงทําการลดรูปสมการ ABC)CABCBACBABCA(Y  โดยใช้พีชคณิตบลูีน  พร้อม
ทัง้วาดวงจรประกอบ 

15. จงทําการลดรูปสมการ D)AB(CCDABY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้วาดวงจร
ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 การคํานวณและการออกแบบวงจรดิจิทลัพืน้ฐาน 

 

163 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

ธวชัชยั เล่ือนฉวี, และ อนรัุกษ์ เถ่ือนศริิ, ดจิติอลเทคนิคเล่ม 1., กรุงเทพฯ, ศภุาลยัมีเดียจํากดั, 

2537. 

ธีรวฒัน์ ประกอบผล, ดจิติอลอเิล็กทรอนิกส์., กรุงเทพฯ, แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชนัแนล เอ็น
เตอร์ไพร์ส, อิงค์., 2540.   

W. Stallings, Computer Organization and Architecture Designing for Performance: 

Sixth Edition., Prentice Hall, 2003. 

G. Anderson, D. Ferro, and R. Hilton, Connecting with Computer Science: Second 

Edtion., Printed in Canada, 2011.  

 



 

แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 6 
 

รายวชิา  วิทยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

  Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

6.1 ระบบสารสนเทศพืน้ฐาน 

6.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

6.3 ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.4 ขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

6.5 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายระบบสารสนเทศได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการพฒันา
ระบบสารสนเทศได้ 

5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 6 

ระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 

 

ในบทนีจ้ะกลา่วถึงระบบสารสนเทศพืน้ฐาน (Fundamental of Information System) 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (Elements of Information System) ประเภทของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Types of Information System) ขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการ
พฒันาระบบสารสนเทศ (Process Procedure and Development Cycle of Information 

System) และประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (The Benefits of Information System) ซึง่จะเป็น
พืน้ฐานท่ีสําคัญในการนําเอาข้อมูลท่ีมีประโยชน์เพ่ือนําไปใช้ในงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสทิธิภาพ และเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานให้สงูยิ่งขึน้ 

 

 

6.1 ระบบสารสนเทศพืน้ฐาน (Fundamental of Information System) 

 ระบบสารสนเทศมีความสําคัญและเก่ียวข้องกับการทํางานในปัจจุบันอย่างมาก 
เ น่ืองจากระบบสารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือให้สามารถทํางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ใน
ปัจจบุนัโลกได้ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนักนัอย่าง
สงูในทางธุรกิจ ดงันัน้ข้อมลูสารสนเทศจึงมีความจําเป็นอย่างสงูเพ่ือพฒันาองค์กรของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศมีการ
นํามาใช้อย่างกว้างขวาง ทัง้ด้านธุรกิจ ทางด้านการแพทย์ ทางด้านสงัคม ทางด้านการศึกษา 
และอ่ืนๆ อีกมาก หากองค์กรใดมีระบบจดัการสารสนเทศท่ีดีก็จะทําให้องค์กรนัน้ได้เปรียบคูแ่ข่ง 
และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึน้ ดงันัน้ระบบสารสนเทศในปัจจุบนัมีความ
จําเป็นเป็นอยา่งสงูในการนําไปใช้กบัองค์กรตา่งๆ  
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 ข้อมลู (Data) หรือข้อมลูดิบ คือข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในอดีตหรือ
ในปัจจบุนั ซึง่อาจจะเป็นข้อมลูตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ เสียง หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ ก็ได้ ข้อมลูท่ี
ดีควรจะมีความถูกต้อง ตวัอย่างเช่น ปริมาณ ช่ือ เลขท่ีอยู่บ้าน รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศพัท์ 

คะแนนนกัศกึษา และอ่ืนๆ  
 สารสนเทศ (Information) คือข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีถกูต้อง
ตามกฎเกณฑ์ตามหลกัความสมัพนัธ์ เพ่ือให้ข้อมลูมีประโยชน์มากขึน้ และสามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในด้านตา่งๆ โดยคณุลกัษณะของสารสนเทศท่ีสําคญัควรจะมีดงันี ้
 

 มีความถกูต้องและตรงประเดน็ คือมีความถกูต้องและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
 มีความสมบรูณ์ คือมีรายละเอียดครบสมบรูณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 มีความง่าย คือมีความง่ายตอ่การนําไปใช้ 
 มีทนัสมยั คือมีความทนัสมยัปรับปรุงตลอดเวลา 
 สามารถตรวจสอบได้ คือสามารถตรวจสอบความถกูต้องของสารสนเทศได้ 

 มีความคุ้มทนุ คือความคุ้มคา่หรือผลตอบแทนของการใช้ระบบสารสนเทศนัน้ 

 

 การจดัการ (Management) คือการจดัการอยา่งเป็นระบบ ซึง่เป็นการกําหนดเป้าหมาย
และทิศทางของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องมีการวางแผน กําหนดการ และจดัการทรัพยากร
ภายในหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

 ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ และกระบวนการต่างๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั โดยองค์ประกอบตา่งๆ จะสามารถทํางานร่วมกนัเพ่ือเป้าหมายเดียวกนั ระบบ
ในแตล่ะระบบอาจจะประกอบไปด้วยระบบยอ่ย (Subsystem) หลายๆ ระบบท่ีทํางานร่วมกนัได้ 

ระบบมีทัง้ระบบเปิดและระบบปิด 
 

 ระบบเปิด (Open System) หมายถึงระบบท่ีมีการติดต่อกบัสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยมากระบบในการดําเนินธุรกิจตา่งๆ จะเป็นระบบเปิด 

 ระบบปิด (Close System) หมายถึงระบบท่ีไม่มีการติดตอ่กบัสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยมากจะเป็นระบบท่ีใช้ทดลองในห้องปฏิบตักิารตา่งๆ เพ่ือใช้ในการทดสอบหรือใช้ในการวิจยั
ในด้านตา่งๆ  
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ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) ระบบท่ีทําการประมวลผลข้อมลูเพ่ือ
เปล่ียนให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใช้งานได้ ซึง่เป็นระบบพืน้ฐานของการทํางาน
ในด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศทั่วไปในปัจจุบนัจะเป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
จดัเก็บและรวบรวมข้อมลูต่างๆ จากนัน้เอาข้อมลูมาแปลงให้เป็นสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง ทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT) คือเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีใช้
ในการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ การส่ง การแปลง การจัดเก็บ การ
ประมวลผล ในบางครัง้อาจจะเรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 

Communications Technology: ICT)  

 

 สรุปข้อมลูและสารสนเทศคือ ข้อมลูคือข้อมลูดิบท่ีมีความหมายในตวัเองเพ่ือใช้ในการ
แทนคา่บางอย่างหรืออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอธิบายความสงู อธิบายนํา้หนกั เป็นต้น ซึง่ข้อมลู
ยงัไมไ่ด้ก่อให้เกิดประโยชน์มากนกัซึง่จะแตต่า่งกบัสารสนเทศ โดยสารสนเทศจะนําข้อมลูมาทํา
การประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีเป็นสารสนเทศให้สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ ตวัอย่างเช่น
เกรดของนกัศกึษาในแต่ละวิชาเป็นข้อมลู เม่ือนํามาประมวลผลกลายเป็นเกรดเฉล่ียสะสม ซึ่ง
เกรดเฉล่ียสะสมคือสารสนเทศ ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 แต่อย่างไรก็ตามสารสนเทศอาจจะเป็น
ข้อมูลได้อีก เช่นเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละคนซึ่งจากเดิมเป็นสารสนเทศก็จะนํากลบัมาเป็น
ข้อมลูเพ่ือนํามาสรุปหารายงานจํานวนยอดนกัศกึษาท่ีจบหลกัสตูร ซึง่ก็จะเป็นข้อมลูสารสนเทศ 
 

        รหสั 550001 วิชชากร สมกนัธา 
 

คณิตศาสตร์ A  (ข้อมลู) 
องักฤษ  A (ข้อมลู) 
สงัคม  A (ข้อมลู) 
สขุศกึษา A (ข้อมลู) 
ฟิสกิส์  A (ข้อมลู) 

 

เกรดเฉลีย่สะสม  4.00 (สารสนเทศ) 
 

รูปท่ี 6.1 ตวัอยา่งข้อมลูและสารสนเทศ 
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6.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
(Elements of Technology System) 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) บุคลากร (Personnel) กระบวนการ (Procedure) และข้อมูล (Data) โดย
องค์ประกอบทัง้หมดจะทํางานประสานกัน ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ เกิดการประมวลผลเป็น
สารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ  

 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือสว่นอปุกรณ์ คืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเราสามารถจบัต้อง
ได้หรือหรือมองเห็นได้ ในระบบสารสนเทศเราสามารถแบง่สว่นประกอบของฮาร์ดแวร์ออกเป็น 4 

หนว่ยสําคญัดงันี ้

 หน่วยอปุกรณ์รับข้อมลูเข้า (Input Devices) หมายถึงอปุกรณ์อินพตุหรืออปุกรณ์นํา
ข้อมูลเข้าเป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีรับข้อมูลจากผู้ ท่ีต้องการติดต่อให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์ได้ประมวลผล ข้อมูลท่ีสามารถเป็นข้อมูลเข้าสําหรับคอมพิวเตอร์อาจจะอยู่ใน
รูปแบบของข้อมลูเสียง ข้อมลูภาพ  

 หน่วยอปุกรณ์แสดงผล (Output Devices) หมายถึงอปุกรณ์เอาต์พตุหรืออปุกรณ์นํา
ข้อมูลออกเป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ท่ีทําการประมวลผลแล้วเพ่ือไป
แสดงให้ผู้ใช้ซึง่อาจจะแสดงในรูปของข้อมลูภาพ ข้อมลูเสียงหรือข้อมลูตวัอกัษรตา่งๆ ซึง่จะเป็น
อปุกรณ์ท่ีแปลงข้อมลูในรูปแบบดจิิทลัตา่งๆ ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ 

 หน่วยอุปกรณ์ประมวลผล (Processing Devices) หมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ โดยหน่วยประมวลผลจะทํางานตามคําสั่งหรือโปรแกรมทําหน้าท่ี
ประมวลผลตามคําสัง่ท่ีได้รับเข้ามาเช่นการคํานวณ การเปรียบเทียบต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์
ตามท่ีต้องการ 

 หน่วยอปุกรณ์เก็บข้อมลู (Storage Devices) หมายถึงอปุกรณ์สําหรับจดัเก็บข้อมลูและ
ชุดคําสัง่ เป็นคลงัข้อมลูส่วนกลาง เปรียบเสมือนส่วนจดจําของมนุษย์ในการจดจําเร่ืองต่างๆ 
ก่อนท่ีจะนํามาประมวลผล หน่วยความจําจะทํางานร่วมกบัหน่วยประมวลผลกลางตลอดเวลา 
เน่ืองจากทกุครัง้ท่ีหน่วยประมวลผลกลางประมวลผลโดยมากหน่วยประมวลผลกลางจะทําการ
อ่านหรือเขียนติดต่อกบัหน่วยความจําเสมอ หน่วยเก็บข้อมลูเปรียบเสมือนเป็นตวักลางในการ
จดัเก็บข้อมลูตา่งๆ ก่อนจะนําไปประมวลผลและก่อนท่ีจะนําไปแสดงผลตา่งๆ  

 
 



 

บทที ่6 ระบบขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
 

171 

 ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคําสัง่หรือโปรแกรมท่ีใช้สัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางาน 

ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลําดับขัน้ตอนการทํางานท่ีเขียนขึน้ด้วยคําสั่งของคอมพิวเตอร์ คําสั่ง
เหลา่นีเ้รียงกนัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งทํางานแตกตา่งกนัได้มากมาย
ด้วยซอฟต์แวร์ท่ีแตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทท่ีทําให้
คอมพิวเตอร์ทํางานได้ ในระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือประมวลผลข้อมลูเพ่ือ
แปลงให้อยูใ่นรูปแบบของสารสนเทศ เพ่ือท่ีจะนําไปใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 บุคลากร (Personnel) คือองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่
บุคคลท่ีเก่ียวข้องในระบบสารสนเทศ ดังเช่น ผู้ ออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และผู้ดแูลระบบสารสนเทศ 

 

 กระบวนการ (Procedure) คือขัน้ตอนวิธีการดําเนินงาน นโยบาย กลยทุธ์ กฎระเบียบ
ตา่งๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ และมีความถกูต้อง 

 

 ข้อมลู (Data) คือข้อมลูดิบ หรือข้อมลูต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ข้อความ ตวัเลข รูปภาพ หรือเสียง ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการประมวลผลของระบบ
สารสนเทศ 

 

 

6.3 ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Types of Information System) 

 ประเภทของระบบสารสนเทศเราจะแบง่ตามประเภทขององค์กร และแบง่ตามประเภท
ของระบบสารสนเทศ ดงันี ้

 

6.3.1 ประเภทของระบบสารสนเทศตามโครงสร้างขององค์กร 
 เราสามารถแบ่งโครงสร้างขององค์กรตามผู้ ใช้งาน โดยทัว่ไปได้ 4 ระดบั คือระดบั
กําหนดกลยทุธ์ ระดบัการบริหาร ระดบัผู้ ชํานาญการ และระดบัปฏิบตัิการ โดยผู้ ใช้งานในแตล่ะ
ระดบัจะมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศท่ีแตกตา่งกนัไป ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2 
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รูปท่ี 6.2 แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ใช้งานในระดบัตา่งๆ ขององค์กร 
 

 ระดบักําหนดกลยทุธ์ (Strategic Level)  

เป็นระดบัท่ีสนบัสนุนการทํางานของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือกําหนดแผนระยะยาวหรือ
แผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 
ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์จะถูกออกแบบให้สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีมีความจําเป็นในการตดัสินใจหรือ
วางแผนตา่งๆ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดบัสงูควรเป็นระบบสารสนเทศท่ีเลือกรูปแบบ
การโต้ตอบกับผู้ ใช้งานง่ายและรวดเร็ว เน่ืองจากผู้บริหารระดบัสูงอาจจะเป็นบุคลากรท่ีไม่มี
ความชํานาญในด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนระดบักลยทุธ์ควรจะเป็นระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

 

 

 



 

บทที ่6 ระบบขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
 

173 

 ระดบัการบริหาร (Management Level) 

 เป็นระดบัท่ีสนบัสนนุการทํางานตามนโยบายของผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้สามารถ
บรรลวุตัถปุระสงค์ในช่วงสัน้ๆ  ดงันัน้ผู้ใช้ในระดบัการบริหารจะใช้ระบบสํานกังานอตัโนมตั ิ

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการตา่งๆ  
 

 ระดบัผู้ ชํานาญการ (Knowledge Level) 

 เป็นระดับท่ีสนับสนุนการทํางานของผู้ ชํานาญการหรือหัวหน้างาน เพ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานต่างๆ  ท่ี เ กิดขึน้ในแต่ละวัน  ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในระดับ
ผู้ ชํานาญการควรจะเป็นระบบสารสนเทศระบบสํานกังานอตัโนมตัิ และระบบประมวลผลข้อมลู
สําหรับงานประจําวนั 

 

 ระดบัปฏิบตักิาร (Operational Level) 

 เป็นระดบัท่ีสนบัสนนุการทํางานของระดบัปฏิบตัิงานหรือของพนกังาน เพ่ือให้พนกังาน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในระดบัปฏิบตัิการควรจะ
เป็นระบบสารสนเทศระบบสํานักงานอัตโนมัติ และระบบประมวลผลข้อมูลสําหรับงาน
ประจําวนั เช่นเดียวกบัระดบัผู้ ชํานาญการ 
 

ระดบั 

ปฏิบตักิาร 
ระดบั 

ผู้ ชํานาญการ 
ระดบั 

การบริหาร 
ระดบั 

กําหนดกลยทุธ์ 
ระบบสํานกังานอตัโนมตั ิ

 

ระบบประมวลผลข้อมลูสําหรับงาน
ประจําวนั 

  

  
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจดัการ 

 

  
ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 

 
 

รูปท่ี 6.3 แผนภาพตวัอยา่งระบบงานขององค์กรบางองค์กร 
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6.3.2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 เราสามารถแบง่ประเภทของระบบสารสนเทศได้ดงันี ้
 

 ระบบสํานกังานอตัโนมตั ิ(Office Automation System: OAS) 

คือระบบท่ีใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ดงัเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทํางานท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา
หรืองานทั่วไปท่ีใช้ในองค์กร ดังเช่นการส่งจดหมาย การพิมพ์เอกสารการประชุม การพิมพ์
รายงาน การจดัตารางเวลา การคํานวณบญัชี เป็นต้น ระบบสํานกังานอตัโนมตัิสามารถสร้าง
โดยการใช้โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ ปัจจบุนัมีการนําเอาระบบเครือข่ายมาเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์สํานกังาน และซอฟต์แวร์ประยกุต์ในสํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้กลายเป็น
สํานกังานไร้กระดาษท่ีสามารถทํางานแทนสํานกังานแบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตวัอย่าง
ของระบบสํานกังานอตัโนมตัิเช่นระบบสํานกังานไร้กระดาษ (E-Office) แสดงดงัรูปท่ี 6.4 ซึง่
เป็นระบบสํานกังานอตัโนมตัิของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยระบบสํานกังานไร้กระดาษ
ต้องการให้การจัดการภายในสํานักงานเป็นสํานักงานอัตโนมัติ ทําให้ลดขัน้ตอนในการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ภายในสํานกังานและระหว่างหน่วยงาน และท่ีสําคญัจะเป็นการลดงบประมาณจํานวนมากท่ี
ต้องสญูเสียไปกบัทรัพยากรกระดาษ ระยะทาง และเวลา ภายในระบบสํานกังานไร้กระดาษ 

ประกอบด้วยระบบหนงัสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแฟ้มสะสมงานอตัโนมตัิ ระบบประชุม
อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ระบบขา่วประชาสมัพนัธ์ ระบบประกวดราคาจดัซือ้
จดัจ้าง และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 

คือระบบประมวลผลข้อมลู โดยทัว่ไปจะเป็นระบบท่ีมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจดัการการข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุการทํางานโดยจะเน้นการประมวลผลรายการท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานประจําของแต่ละหน่วยงาน เช่นการบนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้าใน
แต่ละวนั การบนัทึกข้อมลูการทํางานของพนกังานในแต่ละวนั การบนัทึกรายรับรายจ่ายในแต่
ละวนั โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกบนัทึกจากการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน ระบบประมวลผล
รายการจะเป็นระบบท่ีสนบัสนนุการทํางานของพนกังานในระดบัปฏิบตัิการ ระบบประมวลผล
รายการเช่น ระบบจองตัว๋รถทวัร์ ระบบจองตัว๋เคร่ืองบิน และระบบการฝากเงินการถอนเงินเป็น
ต้น ตวัอยา่งระบบประมวลผลรายการแสดงดงัรูปท่ี 6.5 
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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information System: MIS) 

คือระบบสารสนเทศท่ีได้มาจากระบบประมวลผลรายการและข้อมลูต่างๆ ท่ีได้มาทัง้
จากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพ่ือช่วยในการจดัการวางแผนต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างรายงานท่ีได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดงัเช่น 

รายงานยอดขายประจําเดือน รายงานยอดขายประจําปี รายงานการวิเคราะห์การขายในแต่ละ
จงัหวดั รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและกําไร และรายงานงบประมาณเป็นต้น ตวัอย่างระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการแสดงดงัรูปท่ี 6.6 

 

 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ (Decision Support System: DSS) 

คือระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการประกอบการตดัสินใจเพ่ือใช้สําหรับผู้บริหารขึน้ไป 

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเป็นระบบท่ีผสมผสานสารสนเทศท่ีมีอยูห่รือสารสนเทศอ่ืนๆ นํามาทํา
การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนําเสนอในรูปแบบท่ีส่ือสารได้ง่ายดงัเช่นนําเสนอใน
รูปแบบของภาพกราฟิก โดยระบบจะนําเสนอทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้ บริหารเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตดัสนิใจ ตวัอยา่งระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ แสดงดงัรูปท่ี 6.7 

 

 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (Executive Support System: ESS) 

คือระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจท่ีใช้กบัผู้บริหารระดบักลยทุธ์โดยเฉพาะ เพ่ือวางแผนใน
การพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารถกูออกแบบมาช่วย
ในการตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสงูซึง่ใช้ในการวางแผนกลยทุธ์หรือแผนการดําเนินงานระยะ
ยาวขององค์กร ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารจะใช้ข้อมลูทัง้จากภายนอกองค์กร โดยข้อมลูท่ี
ได้นัน้จะถูกกลัน่กรองข้อมลูและนําเสนอเฉพาะส่วนท่ีมีความสําคญัต่อผู้บริหารระดบัสงูซึ่งจะ
เน้นการใช้เทคโนโลยีชัน้สงูท่ีช่วยให้การนําเสนอมีความสะดวกและง่ายแก่การรับรู้มากท่ีสดุ 
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 ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญ (Artificial Intelligence System and 

Expert System) 

คือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นระบบท่ีสามารถ
ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญเป็นระบบท่ีสามารถ
ทํางานแทนมนุษย์ สามารถท่ีจะสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ
สารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถสรุปข้อมลูท่ีสําคญัเพ่ือนําเสนอผู้บริหารให้ตดัสินใจ แต่ใน
ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญจะสามารถนําเอาข้อมลูท่ีมีอยู่ไปพิจารณาเพ่ือหา
คําตอบท่ีดีท่ีสดุออกมาด้วยวิธีการในการคดิหาคําตอบอยา่งมีเหตผุลและเป็นขัน้เป็นตอน ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเลียนแบบ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ของมนุษย์หรือผู้ เช่ียวชาญต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อน 

ตวัอยา่งระบบปัญญาประดษิฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญ แสดงดงัรูปท่ี 6.8 

 

 
 

รูปท่ี 6.4 ระบบ E-Office 

(ท่ีมา http://www.ku.ac.th/magazine_online/eoffice_paper.html สืบค้น 10 เมษายน 2552) 
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รูปท่ี 6.5 ตวัอยา่งระบบสนิเช่ือ 
(ท่ีมา http://www.prosoft.co.th สืบค้น 10 เมษายน 2552) 

 

 
 

รูปท่ี 6.6 ตวัอยา่งระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
(ท่ีมา http://mis.cmu.ac.th/cmumis สืบค้น 26 มิถนุายน 2555) 
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รูปท่ี 6.7 ตวัอยา่งระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 
(ท่ีมา http://www.project-tracker.net/decision_support.html สืบค้น 26 มิถนุายน 2555) 

 

 
 

รูปท่ี 6.8 ตวัอยา่งระบบระบบปัญญาประดษิฐ์ทางธุรกิจ 
(ท่ีมา http://accsriphat.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html  

สืบค้น 26 มิถนุายน 2555) 
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 โดยทัว่ไปประเภทของระบบสารสนเทศต่างๆ ดงัเช่น ระบบประมวลผลรายการ (TPS) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (DSS) และระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (ESS) จะใช้งานในแตล่ะระดบั ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 6.9  

 

ระดบักําหนดกลยทุธ์

ระดบัการบรหิาร

ระดบัผูช้าํนาญการ

ระดบัการปฏบิตักิาร

 

รูปท่ี 6.9 ระบบสารสนเทศในแตล่ะระดบัผู้ใช้งาน 
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6.4 ขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 
(Process Procedure and Development Cycle of Information System) 

 

6.4.1 ขัน้ตอนการประมวลผลของระบบสารสนเทศ  

 ขัน้ตอนการประมวลผลของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย ส่วนนําเข้า ส่วน
ประมวลผล สว่นแสดงผล และสว่นผลสะท้อนกลบั ดงัแสดงในภาพท่ี 6.10 

 

 

รูปท่ี 6.10 ขัน้ตอนการประมวลผลระบบสารสนเทศ 
 

 สว่นนําเข้า (Input) คือขัน้ตอนการนําข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 สว่นประมวลผล (Processing) คือขัน้ตอนการแปลงข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ 

 สว่นแสดงผล (Output) คือขัน้ตอนการแสดงผลสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผล 
 สว่นผลสะท้อนกลบั (Feedback) คือการประเมินสารสนเทศว่ามีความถกูต้องหรือไม ่

เพ่ือนําไปสู่กระบวนการเปลี่ยนส่วนนําเข้าและส่วนประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถกูต้อง
และมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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6.4.2 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เราสามารถแบง่วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศได้ 6 ขัน้ตอน ดงัแสดงในรูปท่ี 6.11  

 

 
รูปท่ี 6.11 วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

(ท่ีมา http://angsila.cs.buu.ac.th สืบค้น 12 เมษายน 2552) 

 

1. สํารวจข้อมลูเบือ้งต้น คือขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลู รวบรวมปัญหาของระบบปัจจบุนั 

และกําหนดความต้องการใหม่ของระบบท่ีจะพฒันา ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ
ศกึษาเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้  

 

2. การวิเคราะห์ระบบ คือขัน้ตอนของการวิเคราะห์ความต้องการของระบบเพ่ือสามารถทํา
การออกแบบระบบงานใหม่ท่ีดีขึน้กว่าระบบเดิม โดยทัว่ไปเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์จะเป็น
แผนภาพต่างๆ เพ่ือทําให้สามารถเข้าใจระบบงานท่ีซบัซ้อนให้สามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึน้ ซึ่ง
อาจจะใช้แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram: DFD) คําอธิบายการประมวลผลข้อมลู 
(Process Description) และแบบจําลองข้อมลู (Data Model) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดตา่งๆ 
ของขัน้ตอนในการดําเนินการวา่จะมีสว่นประกอบอะไรบ้าง 
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รูปท่ี 6.12 ตวัอยา่งแผนภาพกระแสข้อมลูของระบบโรงพยาบาล 
 

3. การออกแบบระบบ คือขัน้ตอนของการออกแบบเพ่ือสร้างแม่แบบใหม่ของระบบตาม
ความต้องการ โดยจะออกแบบการนําเข้า การประมวลผล และการแสดงผลลพัธ์ตา่งๆ  

 

4. การพฒันาระบบ คือขัน้ตอนของการเขียนโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยเลือก
ภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการพฒันาระบบจะทําการ
ทดสอบการใช้งานของโปรแกรมเพ่ือทดสอบความถกูต้องของระบบก่อนท่ีจะนําไปใช้งานจริง 

 

5. การตดิตัง้ใช้งานระบบ คือขัน้ตอนของการตดิตัง้ระบบหลงัจากได้มีการทดสอบจนมัน่ใจ
ว่าระบบจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ โดย
ขัน้ตอนการติดตัง้ควรจะเร่ิมจากศึกษาสภาพแวดล้อมพืน้ท่ีท่ีต้องการติดตัง้ จากนัน้เตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม จากนัน้ติดตัง้ระบบโปรแกรมต่างๆ จากนัน้ดําเนินการใช้งาน สดุท้าย
ควรจะมีการจดัทําคูมื่อการใช้งานท่ีเหมาะสม 
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6. การบํารุงรักษาระบบ คือขัน้ตอนการปรับปรุงระบบ หลงัจากมีการติดตัง้และใช้งาน ใน
บางครัง้โปรแกรมอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึน้ ซึ่งนกัพฒันาระบบจะต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยการบํารุงรักษาระบบจะเป็นการบํารุงรักษา
ทัง้ในสว่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

 

 

6.5 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ  
(The Benefits of Information System) 

 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในปัจจบุนัมีจํานวนมาก ซึง่สามารถนําไปพฒันาในงาน
หลายๆ ด้าน ดงัเช่น 
 

 ด้านคณุภาพชีวิตและสงัคม เป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ยิ่งขึน้ ดงัเช่นมีระบบเครือข่ายท่ีสามารถติดต่อกนัได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกนั  ทําให้สงัคมได้มี
ระบบท่ีสามารถช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอย่างเหมาะสมผ่านเครือข่าย ดงัเช่นโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริต่างๆ ทําให้มีการเข้าไปช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส
อย่างเท่าเทียม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเหลือคนตาบอดเพ่ือให้สามารถอ่านหนงัสือ
ได้เช่นหนงัสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) ซึง่เป็นการบนัทึก
ข้อมลูของเอกสารให้เป็นเสียงในระบบดจิิทลั ทําให้คนตาบอดเข้าใจ 

 

 ด้านการศกึษา เป็นการพฒันาด้านการศกึษาให้ผู้ ต้องการความรู้สามารถพฒันาตนเอง
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังเช่นผู้ เรียนสามารถท่ีจะหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึน้ 

สามารถแลกเปล่ียนความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาข้อมลูได้อย่างสะดวก ผู้ เรียน
สามารถเรียนทางไกลผา่นระบบสารสนเทศได้ ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศกึษามีบท
บทบาทท่ีสง่เสริมการแลกเปล่ียนความรู้ทางการศกึษา ทําให้มีการพฒันาไปอย่างมาก ตวัอย่าง
ของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาดงัเช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทยสาร 
และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทยเป็นต้น 

 

 ด้านความปลอดภยั เป็นการพฒันาด้านความปลอดภยั ทําให้สามารถพฒันาควบคมุ
ระบบความปลอดภยัต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงัเช่นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางด้านการจราจร และการพฒันาระบบสารสนเทศทางการทหาร  
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 ด้านการแพทย์ เป็นการพฒันาด้านการแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือแพทย์และเพ่ือช่วยเหลือ
คนไข้ให้ได้รับการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ดงัเช่นระบบช่วยนบัเซลล์เม็ดเลือด และระบบ
ตรวจอาการผา่นกล้องวิดีโอระยะไกล 

 

 ด้านอตุสาหกรรม เป็นการพฒันาด้านอตุสาหกรรมเพ่ือช่วยให้อตุสาหกรรมสามารถ
พฒันาไปได้อยา่งรวดเร็ว สามารถแขง่ขนักบัตลาดได้ 

 

 ด้านธุรกิจ เป็นการพฒันาทางด้านธุรกิจต่างๆ ให้สามารถมีผลกําไรทีดีขึน้ได้ ทําให้
องค์กรต่างๆ ท่ีใช้ระบบสารสนเทศ พฒันาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปัจจบุนัมีหลาย
หน่วยงานได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และแนะนําในด้านตา่งๆ ทําให้สะดวก
และเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เราสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกิดประโยชน์
สงูสดุ ดงัเช่นการนําเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (Geographic Information 

System: GIS) มาจดัเก็บข้อมลูทางภมูิศาสตร์ทัง้ข้อมลูแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการพฒันาสิง่แวดล้อมไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงระบบสารสนเทศพืน้ฐาน องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ตอนการประมวลผลและวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานของการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ระบบสารสนเทศพืน้ฐาน
ได้กลา่วถึงระบบสารสนเทศมีความสําคญัและเก่ียวข้องกบัการทํางานในปัจจบุนัเน่ืองจากระบบ
สารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือให้สามารถทํางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ในปัจจุบนัโลกได้ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนักนัอย่างสงูในทางธุรกิจ ดงันัน้ข้อมลู
สารสนเทศจึงมีความจําเป็นอย่างสูงเพ่ือพัฒนาองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะ
สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่อยา่งมีประสทิธิภาพ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร กระบวนการ และข้อมูล โดยองค์ประกอบทัง้หมดจะทํางาน
ประสานกนั ส่งผลให้ข้อมลูต่างๆ เกิดการประมวลผลเป็นสารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ประเภทของระบบสารสนเทศเราจะแบ่งตามประเภทขององค์กร และแบ่งตาม
ประเภทของระบบสารสนเทศ เราสามารถแบง่โครงสร้างขององค์กรตามผู้ใช้งาน โดยทัว่ไปได้ 4 

ระดบั คือระดบักําหนดกลยทุธ์ ระดบัการบริหาร ระดบัผู้ ชํานาญการ และระดบัปฏิบตัิการ เรา
สามารถแบง่ประเภทของระบบสารสนเทศได้ดงันีคื้อระบบสํานกังานอตัโนมตัิ ระบบประมวลผล
รายการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร และระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้ เช่ียวชาญ ซึง่แต่ละประเภทเหมาะสําหรับผู้ ใช้
ในแต่ละด้าน ขัน้ตอนการประมวลผลของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย ส่วนนําเข้า ส่วน
ประมวลผล ส่วนแสดงผล และส่วนผลสะท้อนกลบั สดุท้ายประโยชน์ของสารสนเทศสามารถ
นําไปใช้เพ่ือพัฒนาทัง้ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ 
ด้านอตุสาหกรรม ด้านธุรกิจ และด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. ระบบสารสนเทศคืออะไร จงอธิบายมาพอสงัเขป 

2. ข้อมลูและสารสนเทศคืออะไร และแตกตา่งกนัอยา่งไรจงอธิบาย 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีคืออะไร จงอธิบายมาพอสงัเขป 

4. คณุลกัษณะของสารสนเทศท่ีสําคญัควรจะมีสว่นสําคญัอะไรบ้าง 
5. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
6. ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบง่ตามโครงสร้างขององค์กร มีอะไรบ้าง จง
อธิบาย 

7. ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบง่ตามประเภททัว่ไป มีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
8. ขัน้ตอนในการประมวลผลของระบบสารสนเทศมีก่ีขัน้ตอน และแตล่ะขัน้ตอนคืออะไร 
จงอธิบาย 

9. วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศมีก่ีขัน้ตอน และแตล่ะขัน้ตอนคืออะไร จงอธิบาย 
10. จงอธิบายถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศมา 5 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 7 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

7.1 พืน้ฐานระบบเครือขา่ย 
7.2 เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจพืน้ฐานระบบเครือขา่ยเบือ้งต้น 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 7 

ระบบเครือข่ายและอนิเทอร์เน็ต  
 

 

ในบทนีจ้ะกลา่วถึงพืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer 

Network System) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งปัจจุบนัระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทท่ีสําคญัมากเน่ืองจากมีการใช้งานคอมพิวเตอร์จํานวนมาก จึงทําให้เกิด
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในด้านต่างๆ เช่นการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั การค้นคว้าหาข้อมลูและการส่งข้อมลูในสถานท่ีห่างกนั ก็จะสามารถกระทํา
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ทําให้เกิดประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ 

 

 

7.1 พืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Fundamental of Computer 

Network System) 

 

7.1.1 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ตัง้แต ่2 เคร่ืองขึน้
ไป เพ่ือเพิ่มความสามารถของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ดงัเช่นเพ่ือทํางานแลกเปล่ียน
ข้อมลูซึ่งกนัและกนั การใช้ทรัพยากรร่วมกนั และการประมวลผลร่วมกนั เป็นต้น วตัถปุระสงค์
ของการใช้เครือขา่ยมีหวัข้อหลกัดงัเช่น 

 

 การใช้ทรัพยากรร่วมกนั คือการใช้อปุกรณ์ต่างๆ ร่วมกนัเช่นเคร่ืองพิมพ์ หน่วยความจํา 
หน่วยประมวลผล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองกราดภาพเป็นต้น ซึ่งจะทําให้ประหยัด 

ดงัเช่นการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานท่ีมีความจําเป็นในการพิมพ์งาน ถ้าทุกเคร่ืองมี
เคร่ืองพิมพ์ทุกเคร่ืองก็จะทําให้สิน้เปลือง ดงันัน้ถ้ามีการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เพียง 1 เคร่ือง ท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูและสามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายได้ ก็จะทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ได้เป็นจํานวนมาก 
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 การใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการให้ข้อมูลชุดเดียวกันโดยสามารถเรียกใช้ได้จากหลาย
เคร่ือง ดงัเช่นมีข้อมลูกลางของเงินฝากอยู่ธนาคารกลาง แล้วเราสามารถท่ีจะเรียกดขู้อมลูตา่งๆ 
ของเราได้จากชดุข้อมลูนัน้ จากหลายๆ แหลง่ได้ หรือข้อมลูการจองตัว๋หนงั ตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่เป็น
ข้อมูลท่ีใช้ร่วมกัน และเราสามารถท่ีจะได้ทราบ ได้รู้ข้อมูลเหล่านัน้จากแหล่งต่างๆ ได้ 

 

 การติดต่อส่ือสาร เป็นการติดต่อส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทําให้สามารถ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้แม้จะอยูห่่างไกลกนั ดงัเช่นเราสามารถสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ลกูค้า
ท่ีอยูห่่างไกลได้โดยสะดวก 
 

 
 

รูปท่ี 7.1 ตวัอยา่งระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
(ท่ีมา http://www.functionx.com/networking/Lesson06.htm สืบค้น 29 มิถนุายน 2555) 
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7.1.2 องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 โดยทัว่ไปองค์ประกอบของเครือขา่ยประกอบด้วยสิง่ตา่งๆ ดงันี ้

 - สว่นอปุกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

 - สว่นชดุคําสัง่หรือซอฟต์แวร์ (Software) 

 - ตวักลางนําข้อมลู (Media) 
 

ส่วนอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 คืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเครือข่ายท่ีเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ 

ดงัเช่น 

 เคร่ืองบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรียกว่าเคร่ืองแม่ข่าย ซึง่เป็นคอมพิวเตอร์ผู้
ให้บริการแก่อุปกรณ์เครือข่ายอ่ืนๆ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ทําหน้าท่ีจัดเก็บและ
ให้บริการไฟล์ข้อมลูและทรัพยากรตา่งๆ ดงันัน้ประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่ายจําเป็นท่ีจะต้องมี
ประสทิธิภาพสงูจงึจะสามารถบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 
 

รูปท่ี 7.2 ตวัอยา่งเคร่ืองแมข่า่ย 
(ท่ีมา http://www.vistacomputerrepair.com สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 
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 เคร่ืองลกูขา่ยหรือไคลเอนต์ (Client) คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือขา่ยท่ีขอใช้บริการ
เคร่ืองแมข่า่ย ขอบริการเข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีจดัเก็บไว้ในระบบเครือขา่ย ซึง่สรุปได้วา่เคร่ืองลกู
ขา่ยคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แตล่ะคนในระบบเครือขา่ยนัน่เอง  

 
 

รูปท่ี 7.3 ตวัอยา่งเคร่ืองแมข่า่ย 
 

 เคร่ืองรวมสายหรือฮบั (HUB) คืออปุกรณ์ท่ีจําเป็นตอ่ระบบเครือข่ายเฉพาะท่ี (LAN) ซึง่
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัเคร่ืองรวมสายจะมีพอร์ตท่ี
จํานวนแตกตา่งกนัเช่น 4 พอร์ต 8 พอร์ต 16 พอร์ต หรือมากกวา่นัน้ การทํางานของอปุกรณ์ชนิด
นีเ้ปรียบเสมือนกบัการเดินสายแบบเครือข่ายดาว (Star) แตทํ่างานในแบบบสั (Bus) คือทกุจดุ
ตอ่ (Node) จะสง่สญัญาณถึงกนัได้หมด ปัจจบุนัไม่นิยมใช้กนัเน่ืองจากฮบัจะเฉล่ียความเร็วใน
การใช้งานให้กบัคอมพิวเตอร์ทกุๆ เคร่ือง เท่ากนั ดงันัน้หากมีการเช่ือมตอ่จํานวนมากก็จะทําให้
ความเร็วท่ีได้ลดลงเน่ืองจากต้องเฉล่ียให้เท่ากัน ฮับยังมีอีกหน้าท่ีหนึ่งคือเป็นเคร่ืองทวน
สญัญาณในตวัด้วย (Repeater) 
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รูปท่ี 7.4 เคร่ืองรวมสาย 

(ท่ีมา http://readartikels.blogspot.com/2011/02/differences-hub-and-switch.html 

สบืค้น 1 กรกฎาคม 2555) 

 

 เคร่ืองสลบัสายหรือสวิตซ์ (Switch) คืออปุกรณ์เครือข่ายท่ีพฒันาขึน้มาจากฮบัโดยจะ
ทําหน้าท่ีในชัน้ (Layer) ท่ี 2  ในปัจจบุนัได้นํามาใช้ทดแทนฮบัแบบเดิม โดยเคร่ืองสลบัสายจะ
ทําหน้าท่ีรับและส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางเท่านัน้ส่งผลทําให้คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
ช่องทางหรือพอร์ต (Port)ท่ีเหลือสามารถสง่ข้อมลูในเวลาเดียวกนัได้ ซึง่แตกตา่งจากฮบัท่ีข้อมลู
จะวิ่งไปตามช่องทางตา่งๆ ทัว่ทัง้หมดทําให้เกิดการชนกนัของข้อมลู ดงันัน้ในปัจจบุนัจึงนิยมใช้
งานเคร่ืองสลบัสายมากวา่ฮบั 

 
รูปท่ี 7.5 เคร่ืองสลบัสาย 

(ท่ีมา http://readartikels.blogspot.com/2011/02 สบืค้น 1 กรกฎาคม 2555) 
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 อปุกรณ์เช่ือมโยงหรือบริดจ์ (Bridge) คืออปุกรณ์ท่ีใช้เป็นอปุกรณ์เช่ือมโยงหรือสะพาน
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน มกัจะนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยเฉพาะท่ี ทําให้ขยายขอบเขตของระบบเครือข่ายได้มากขึน้โดยท่ีประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบจะไม่ลดลงมากนกัเน่ืองจากการติดต่อของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีในเซกเมนต์
เดียวกนัจะไม่ไปรบกวนการจราจรของเครือข่ายในเซกเมนต์อ่ืนๆ อปุกรณ์เช่ือมโยงมกัจะถกูใช้
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายย่อยขององค์กรเข้าด้วยกัน ทําให้เป็นเครือข่ายใหญ่ท่ีสามารถ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ทัง้องค์กร 

 

 

 
 

รูปท่ี 7.6 อปุกรณ์เช่ือมโยงและรูปแบบการเช่ือมโยง 2 เครือขา่ยโดยใช้อปุกรณ์เช่ือมโยง 
(ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/node สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 

(ท่ีมา http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Bridge สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 
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 อปุกรณ์จดัเส้นทางหรือเราเตอร์ (Router) คืออปุกรณ์ในการจดัหาเส้นทางท่ีดีในการ
ติดตอ่ส่ือสารระหว่างอปุกรณ์ตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีความสามารถสงูกว่าอปุกรณ์
เช่ือมโยง ซึง่อปุกรณ์จดัเส้นทางเหมาะสําหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมตอ่กนัหลายกลุม่ 

เน่ืองจากอุปกรณ์จัดเส้นทางสามารถวิเคราะห์หาเส้นทางเพ่ือส่งผ่านข้อมูลท่ีดีท่ีสุดในแต่ละ
เส้นทางได้ ดงันัน้อปุกรณ์จดัเส้นทางจงึมีความจําเป็นสําหรับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.7 อปุกรณ์จดัเส้นทางและรูปแบบการเช่ือมโยงโดยใช้อปุกรณ์จดัเส้นทาง 
(ท่ีมา http://www.build-your-own-computer.net  สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 

(ท่ีมา http://www.home-network-help.com สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 
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 อปุกรณ์เกตเวย์ (Gate Way) คืออปุกรณ์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีตา่งมาตรฐานกนั
เข้าด้วยกนั เพ่ือให้สามารถติดต่อส่ือสารกนัได้ถึงแม้จะมีรูปแบบของการทํางานท่ีแตกต่างกนั 

เช่นการใช้อปุกรณ์เกตเวย์ในการเช่ือมตอ่เครือข่ายท่ีมีสถาปัตยกรรมของเคร่ืองพีซี (PC) เข้ากบั
เครือข่ายท่ีมีสถาปัตยกรรมของเคร่ืองแมคอินทอช (MAC)  อปุกรณ์เกตเวย์สามารถทําให้เคร่ือง
ทัง้สองระบบเช่ือมโยงกนัได้ 

 

 

รูปท่ี 7.8 รูปแบบการเช่ือมโยงโดยใช้อปุกรณ์เกตเวย์ 
(ท่ีมา http://www.pro-face.com/product/other/fg.html สืบค้น 1 กรกฎาคม 2555) 

 

ส่วนชุดคาํส่ังหรือซอฟต์แวร์ (Software) 

 สว่นชดุคําสัง่คือโปรแกรมท่ีใช้ในการติดตอ่ส่ือสารตา่งๆ ตัง้แตโ่ปรแกรมท่ีเป็นโปรแกรม
ขบัอุปกรณ์ (Driver) ต่างๆ โปรแกรมจัดการโปรโตคอลในการติดต่อส่ือสารต่างๆ TCP/IP 

ข้อตกลงในการรับสง่ข้อมลู (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) โปรแกรมท่ี
ทํางานร่วมกบัเครือขา่ยตา่งๆ รวมไปจนถึงโปรแกรมจดัการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  
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รูปท่ี 7.9 ตวัอยา่งโปรแกรมบริการวินโดวส์ (Windows Server 2012) 

 

ตวักลางนําข้อมูล (Media) 

 ตวักลางนําข้อมลูในปัจจุบนัมีทัง้แบบใช้สายและไม่ใช้สาย โดยในแบบใช้สายก็จะใช้
สายชนิดต่างๆ ดงัเช่นใช้สายโคแอกเช่ียล (Coaxial) สายตีเกลียวคู่หรือยูทีพี (Unshielded 

Twisted Pair: UTP) และสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) สว่นในรูปแบบไม่ใช้สายดงัเช่น การ
ใช้คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave) การใช้ดาวเทียม (Satellite) และการใช้อุปกรณ์เครือข่าย
เฉพาะท่ีไร้สาย (Wireless Lan)  

 

สายโคแอกเช่ียล (Coaxial)  

 สายโคแอกเช่ียลเป็นสายแบบเส้นเด่ียวโดยจะมีเปลือกเป็นสายโลหะถักห่อหุ้ ม โดย
มกัจะใช้ต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Ethernet) แบบเดิม สามารถต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องมี
อปุกรณ์ฮบั สายชนิดนีม้กัจะใช้หวั BNC และ T-Connector เป็นหวัในการเช่ือมตอ่ ปัจจบุนัไม่
นิยมนํามาใช้เน่ืองจากจะถกูทดแทนด้วยสายยทีูพี (UTP) ท่ีมีราคาถกูกวา่ 
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รูปท่ี 7.10 สายโคแอกเช่ียล 
(ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable สบืค้น 2 กรกฎาคม 2555) 

 

สายตเีกลียวคู่หรือยูทพีี (Unshielded Twisted Pair: UTP)  

 สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสญัญาณรบกวนหรือสายยูทีพี จะมีลกัษณะคล้ายกับ
สายโทรศพัท์โดยจะมีจํานวน 8 สาย ท่ีตีเกลียวเป็นคูจํ่านวน 4 คู ่เพ่ือลดสญัญาณรบกวน สายยู
ทีพีจะใช้กบัอปุกรณ์เคร่ืองรวมสาย (Hub) และเคร่ืองสลบัสาย (Switch) เป็นต้น สายชนิดนีจ้ะ
ใช้หวั RJ-45 ในการเช่ือมตอ่หวั ในปัจจบุนันิยมใช้สายชนิดนีใ้นการเช่ือมตอ่เครือข่ายมากกว่า
สายแบบโคแอกเช่ียล  
 

   

 
รูปท่ี 7.11 สายยทีูพี 

(ท่ีมา http://desktopreality.com สืบค้น 2 กรกฎาคม 2555) 
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สายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic)  

 สายใยแก้วนําแสงเป็นสายท่ีมีการส่งสัญญาณด้วยแสง ทําให้มีความเร็วในการส่ง
ข้อมลูท่ีสงู โดยมากมกัจะใช้เป็นโครงข่ายหลกั สายใยแก้วนําแสงทําจากแก้วหรือพลาสติกท่ีมี
ลกัษณะเป็นเส้นบางๆ ข้อดีของสายใยแก้วนําแสงคือป้องกนัสญัญาณรบกวนได้ดีมาก สามารถ
ส่งข้อมลูในระยะไกลโดยไม่สญูเสีย และมีความเร็วสงู แต่สายใยแก้วนําแสงเป็นสายท่ีมีราคา
แพงและการเดนิสายก็ซบัซ้อน 

 
รูปท่ี 7.12 สายใยแก้วนําแสง 

(ท่ีมา http://www.gscbn.com/fiber2home.cfm สืบค้น 2 กรกฎาคม 2555) 

 

การใช้คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave)  

 การใช้คล่ืนไมโครเวฟเป็นการส่ือสารไร้สายท่ีใช้ช่วงความถ่ีของคล่ืนไมโครเวฟในการสง่
สญัญาณ โดยจะใช้ในการสง่สญัญาณแบบรับตอ่กนักนัเป็นช่วงๆ จากสถานีหนึ่งไปยงัอีกสถานี
หนึ่ง โดยมากจะใช้การส่งสญัญาณในลกัษณะนีใ้นกรณีท่ีการติดตัง้สายเคเบิลกระทําได้ไม่
สะดวก ข้อเสียของการใช้คล่ืนไมโครเวฟคืออาจจะถกูสญัญาณรบกวนจากภายนอกได้ง่ายเช่น 

ฝนตก พาย ุและฟ้าผ่าเป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามการใช้คล่ืนไมโครเวฟจะมีราคาถกูและติดตัง้ได้
ง่ายอีกทัง้ยงัสามารถสง่ข้อมลูในปริมาณท่ีสงู 
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รูปท่ี 7.13 การส่ือสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

(ท่ีมา http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/communication/5/sys.html  

สืบค้น 2 กรกฎาคม 2555) 

 

การใช้ดาวเทยีม (Satellite)  

 การใช้ดาวเทียมคือสถานีไมโครเวฟลอยฟ้าท่ีอยู่เหนือพืน้โลก ในบางสถานท่ีเราไม่
สามารถท่ีจะส่งข้อมลูโดยใช้ไมโครเวฟเป็นทางตรงได้ก็จะใช้ดาวเทียมในการติดต่อส่ือสาร แต่
ลกัษณะการสื่อสารวินีจ้ะมีราคาแพงและต้องใช้เทคโนโลยีสงู  

 
 

รูปท่ี 7.14 การส่ือสารด้วยดาวเทียม 

(ท่ีมา http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/communication/5/sys.html   

สืบค้น 2 กรกฎาคม 2555) 
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การใช้อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย (Wireless Lan)  

 การใช้อปุกรณ์ไร้สายเป็นการใช้อากาศเป็นตวันําพาข้อมลูโดยไม่จําเป็นต้องใช้สาย ใน
ปัจจบุนันิยมใช้อปุกรณ์ไร้สายจํานวนมาก เครือข่ายเฉพาะท่ีไร้สายคือเทคโนโลยีท่ีเช่ือมอปุกรณ์
ตัง้แต่สองตวัขึน้ไปเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการกระจายแบบไร้สายโดยใช้คล่ืนวิทยุในการนําพา
ข้อมูล โดยปกติแล้วจะมีการเช่ือมต่อผ่านทางจุดเข้าถึง (Access Point) เพ่ือเข้าไปยงัโลก
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือขา่ยเฉพาะท่ีไร้สายทําให้ผู้ใช้สามารถเคล่ือนย้ายคอมพิวเตอร์ไปยงัพืน้ท่ี
ใดก็ได้ท่ีมีสญัญาณ ทําให้สะดวกตอ่การเช่ือมตอ่ 
 

 
 

รูปท่ี 7.15 เครือขา่ยไร้สายเฉพาะท่ี 

(ท่ีมา http://std.kku.ac.th/5430502117/237110/wl.html สืบค้น 2 กรกฎาคม 2555) 

 

7.1.3 ประเภทของเครือข่าย 
 ประเภทของเครือข่ายมกัจะอ้างถึงเครือข่ายเฉพาะท่ีหรือแลน (Local Area Network: 

LAN) เครือข่ายงานบริการนครหลวงหรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN) และ
เครือขา่ยงานบริเวณกว้างหรือแวน (Wide Area Network: WAN) ซึง่เป็นเครือขา่ยท่ีมีการใช้งาน
ในปัจจบุนั 



 

บทที ่7 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 

204 

เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network: LAN)  

เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันโดยอาศยัส่ือกลางดงัเช่นสายตีเกลียวคู ่
(UTP) เครือข่ายเฉพาะท่ีเหมาะสําหรับการเช่ือมต่อในบริเวณท่ีจํากัดเช่นภายในห้องเรียน 

ภายในสํานกังาน ภายในมหาวิทยาลยั เครือข่ายเหมาะสําหรับการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จํานวนหลายๆ เคร่ืองเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ซึ่งเป็นท่ีแพร่หลายในช่วงลาหนึ่งแต่ใน
ปัจจบุนัเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ มีการใช้เครือข่ายไร้สาย
แทนเครือขา่ยเฉพาะท่ีกนัมากขึน้เน่ืองจากไมต้่องเสียเวลาในการเดินสาย อีกทัง้ในปัจจบุนัราคา
ของเครือข่ายไร้สายก็ลดลงมาก ทําให้สามารถซือ้หาได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้
ลกัษณะการเช่ือมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ หลกัคือเครือข่ายบสั (Bus Network) ซึง่
เป็นเครือขา่ยท่ีมีการเช่ือมตอ่กนับนสายสญัญาณเส้นเดียวกนั  เครือขา่ยดาว (Star Network)  

ซึง่เป็นเครือข่ายท่ีมีเป็นการเช่ือต่อแบบรวมศนูย์ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองจะต่อสายเข้า
ไปท่ีอปุกรณ์ท่ีเรียกว่าเคร่ืองรวมสาย (Hub) หรือเคร่ืองสลบัสาย (Switch) โดยจะทําหน้าท่ีเป็น
เสมือนศูนย์กลางท่ีทําหน้าท่ีกระจายข้อมูล  โดยข้อดีของการต่อในรูปแบบนีคื้อ  หาก
สายสญัญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆจะสามารถใช้
งานได้ตามปกติ เครือข่ายวงแหวน (Ring Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีมีการส่งข้อมลูไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยจะมีเคร่ืองผู้ให้บริการ (Server) ในการปลอ่ยโทเค็น (Token) เพ่ือตรวจสอบ
ว่ามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมลูหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมลูเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อ่ืนๆ ท่ีต้องการส่งข้อมูลจะต้องรอให้ข้อมูลก่อนหน้านัน้ถูกส่งให้สําเร็จเสียก่อน ตวัอย่างของ
รูปแบบเครือขา่ยท้องถ่ินดงัแสดงในรูป 7.16 7.17 และ 7.18 

 
รูปท่ี 7.16 เครือขา่ยบสั 

(ท่ีมา http://www.computerhope.com สบืค้น 4 กรกฎาคม 2555) 
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รูปท่ี 7.17 เครือขา่ยดาว 
(ท่ีมา http://uu51152792029.blogspot.com/2010/11/2.html สบืค้น 4 กรกฎาคม 2555) 

 

 
 

รูปท่ี 7.18 เครือขา่ยวงแหวน 

(ท่ีมา http://www.bansoengsang.com สืบค้น 4 กรกฎาคม 2555) 
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ข้อดีของระบบเครือข่ายเฉพาะท่ีคือผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กนัในเครือข่ายสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้สําหรับอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งาน
ร่วมกนัได้ เช่น เคร่ืองพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัเป็นระบบพืน้ฐานในการเช่ือมตอ่เข้า
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือเสียเวลาในการเดินสายไปตามเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตา่งๆ ทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไมส่ามารถเคลื่อนย้ายได้  

 

เครือข่ายงานบริการนครหลวงหรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN)  

 เครือข่ายบริการนครหลวงเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมตอ่เครือข่ายเฉพาะท่ี (LAN) เข้าด้วยกนั 

โดยจะเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีขนาดครอบคลุมเมืองหรือบริเวณ
มหาวิทยาลยั ระบบโครงสร้างพืน้ฐานโดยปกติแล้วจะเป็นระบบไร้สายเช่นการใช้คล่ืนไมโครเวฟ
หรือใช้ใยแก้วนําแสง เป็นตวัเช่ือมต่อระหว่างสถานท่ีตา่งๆ เข้าด้วยกนั ตวัอย่างการใช้งานเช่น
การสร้างเครือข่ายบริการนครหลวงภายในมหาวิทยาลัยหรือในสถานศึกษา โดยจะมีการ
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ของแต่ละภาควิชา หรือแต่ละคณะ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
เดียวกนัในวงกว้าง ตวัอยา่งของรูปแบบเครือขา่ยบริการนครหลวงดงัแสดงในรูป 7.19 

 

รูปท่ี 7.19 เครือขา่ยบริการนครหลวง 
(ท่ีมา http://www.network.bertuah.info สืบค้น 4 กรกฎาคม 2555) 
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เครือข่ายงานบริเวณกว้างหรือแวน (Wide Area Network: WAN) 

 เครือข่ายงานบริเวณกว้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมต่อเครือข่ายต่างๆ 
หลายๆ กลุ่ม ซึ่งอาจจะครอบคลุมพืน้ท่ีระดบัประเทศ ระดบัทวีป เครือข่ายประเภทนีจ้ะเป็น
เครือข่ายงานท่ีอยู่ห่างไกลกันมาก เช่นการเช่ือมต่อเครือข่ายของสํานักงานสาขาย่อยเข้ากับ
เครือข่ายของสํานักงานใหญ่ท่ีอยู่ห่างกันไกล อาจจะอยู่กันคนจังหวัดหรือคนละประเทศ แต่
ติดต่อกนัด้วยระบบการส่ือสารทางไกลความเร็วสงู เครือข่ายงานบริเวณกว้างมีการใช้ช่องทาง
ในการตดิตอ่ส่ือสายหลายรูปแบบ ซึง่แล้วแตค่วามเหมาะสม เช่นอาจจะใช้การสง่สญัญาณผ่าน
สายโทรศพัท์ การสง่สญัญาณผา่นสายเคเบลิใยแก้วนําแสง หรือการสง่สญัญาณ ผ่านดาวเทียม
เพ่ือเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ให้ติดตอ่ถึงกนัได้ ตวัอย่างของรูปแบบเครือข่ายบริการกว้าง ดงัแสดง
ในรูป 7.20 

 

 
 

รูปท่ี 7.20 เครือขา่ยงานบริเวณกว้าง 
(ท่ีมา http://wiki.bssd.org/index.php/LAN/WAN_Diagram สืบค้น 4 กรกฎาคม 2555) 
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7.2 เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet) 

 อินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ปัจจุบนัเป็นเครือข่ายท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่ีมีการเช่ือมตอ่ระหวา่งเครือขา่ยจํานวนมาก อินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงเครือข่ายทัว่
โลกโดยใช้ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเรียกว่า โพรโทคอลหรือเกณฑ์วิธี 
(Protocol) ในปัจจุบนัใช้โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol: TCP/IP) เป็นมาตรฐานท่ีทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั่วโลกสามารถเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ทีซีพี/ไอพีเป็นการกําหนดรูปแบบการส่ือสารระหว่างซอฟต์แวร์ การ
จัดการโอนย้ายข้อมูล การแสดงสถานะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่บนเครือข่าย ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีกําหนดให้ทําเม่ือเกิดความผิดพลาดหรือต้องทํา เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด 

ลกัษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนใยแมงมมุ ท่ีครอบคลมุทัว่โลก โดยใน
แตล่ะจดุท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตนัน้ สามารถส่ือสารกนัได้หลายเส้นทาง ตามความต้องการ โดย
ไม่กําหนดตายตวั และไม่จําเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจดุอ่ืนๆ หรือ เลือกไป
เส้นทางอ่ืนได้หลายๆ เส้นทาง การติดต่อส่ือสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นัน้อาจ
เรียกว่า การติดต่อส่ือสารแบบไร้มิติ หรือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ตวัอย่างเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแสดงดงัรูปท่ี 7.21 

 

 
 

รูปท่ี 7.21 ตวัอยา่งระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

(ท่ีมา http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html  

สืบค้น 25 เมษายน 2552) 
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7.2.1 ความสาํคัญของอนิเทอร์เน็ต 
 ความสําคญัของอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนัมีประโยชน์อย่างมหาศาลซึง่เปรียบเสมือนเป็น
แหลง่ความรู้ขนาดใหญ่ของมวลมนษุย์ชาติ ทําให้สามารถพฒันาในด้านตา่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ดงัเช่นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 

 ด้านการศกึษา  
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาคือสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 

หาข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางวิชาการ ข้อมลูด้านการบนัเทิง ด้านการแพทย์ และอ่ืนๆ ท่ี
น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเปรียบเสมือนคลงัความรู้หรือห้องสมุดขนาดใหญ่ 

เพ่ือให้นกัศึกษา สามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาข้อมลูท่ีกําลงั
ศกึษาอยูไ่ด้ ทัง้ท่ีข้อมลูท่ีเป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตา่งๆ เป็นต้น  

 

 ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านธุรกิจและการพาณิชย์คือค้นหาข้อมลูต่างๆ เพ่ือช่วย

ในการตดัสินใจทางธุรกิจ สามารถซือ้ขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ ใช้ท่ีเป็น
บริษัทหรือองค์กรสามารถเปิดให้บริการ และสนบัสนุนลกูค้าของตน ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้เช่น การให้คําแนะนํา สอบถามปัญหาตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า แจกจ่ายตวัโปรแกรม
ทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น 

 

 ด้านการบนัเทิง  
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านการบนัเทิงคือการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่นการค้นหา

หนงัสือพิมพ์ หนงัสือคลายเครียดตา่งๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เหมือนกบัหนงัสือตาม
ร้านหนงัสือทัว่ๆ ไป หรือแม้กระทัง้สามารถฟังวิทยผุา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้  สามารถดู
ภาพยนตร์หรือทีวีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นเกมส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ใน
ปัจจบุนัด้านการบนัเทิงจะมีคนนิยมท่ีใช้กนัมาก 
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 ด้านการตดิตอ่ส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลู 
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลคือการ

ติดต่อส่ือสารในระยะไกลโดยสามารถติดต่อส่ือสารด้วยการเสียงหรือข้อความต่างๆ ถึงกนัและ
กนัในทกุๆ ท่ีของโลก โดยอาจจะมีการแลกเปล่ียนข้อมลูกนัผา่นการตดิตอ่ส่ือสารเช่นการสง่ไฟล์
เอกสารต่างๆ ซึ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัสามารถติดต่อส่ือสารกันโดยสามารถ
ตดิตอ่ได้ทัง้ภาพ เสียง และข้อความตา่งๆ  
 

7.2.2 การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 
 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบทําให้สะดวกสบายในการ
เช่ือมต่อเพ่ือใช้งาน การเช่ือมต่อในปัจจุบนัสามารถกระทําได้อย่างง่ายเน่ืองจากมีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยและรองรับการทํางานท่ีดีขึน้ ทําให้ในปัจจุบันเราสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
โดยสะดวก ดงัเช่น 
 

 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์และโมเด็ม (Modem) การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบนีจ้ะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโมเด็ม ซึ่งมีทัง้แบบติดตัง้ภายในเคร่ือง 
(Internal Modem) และแบบติดตัง้ภายนอกเคร่ือง (External Modem) โดยโมเด็มจะเป็นตวั
เช่ือมตอ่กบัผู้ให้บริการตา่งๆ ทําให้สามารถเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ตวัอย่างของโมเด็ม
แบบตดิตัง้ภายในแสดงดงัรูปท่ี 7.22 

 
รูปท่ี 7.22 ตวัอยา่งโมเดม็ 

(ท่ีมา http://www.tomshardware.com/picturestory สืบค้น 25 เมษายน 2552) 
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 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์และการ์ดแลน (LAN) การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบนีจ้ะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และการ์ดแลน ซึ่งมีทัง้ภายในเคร่ืองและ
ภายนอกเคร่ือง การ์ดแลนมีทัง้แบบใช้สายแลน และแบบแลนไร้สาย (Wireless LAN: WLAN) 

ในปัจจบุนันิยมใช้แบบแลนไร้สายเน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการเดินสาย และติดตัง้ง่าย อีกทัง้
ในปัจจุบนัแลนไร้สายมีราคาถูกและประสิทธิภาพท่ีสงูมากขึน้ทําให้การติดต่อส่ือสารสามารถ
ติดต่อส่ือสารได้อย่างไม่มีปัญหา ตวัอย่างของแลนแบบใช้สายแลน และแบบแลนไร้สายแสดง
ดงัรูปท่ี 7.23 การเช่ือมตอ่โดยใช้การ์ดแลนโดยมากจะเป็นการเช่ือมตอ่ภายในองค์กร หน่วยงาน 

หรือมหาวิทยาลยัตา่งๆ ท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงันัน้การติดตอ่ในรูปแบบนีจ้ะต้อง
เข้าสู่ระบบผู้ ให้บริการของหน่วยงานของตนเอง ดงัเช่นนกัศึกษาจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาจะกระทําติดต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถเช่ือมต่อด้วยการ์ดแลนของเคร่ือง
นกัศึกษาเอง จากนัน้จะทําการเช่ือมต่อไปยงัระบบผู้ ให้บริการของมหาวิทยาลยัจึงจะสามารถ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้  

 

 
 

รูปท่ี 7.23 ตวัอยา่งการ์ดแลน 

(ท่ีมา http://www.techtree.com/India/Guides/Build_your_own_Nettop  

สืบค้น 26 เมษายน 2552) 
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 การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศพัท์มือถือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบนี ้
ปัจจุบันเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้เน่ืองจากโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันรองรับการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัง้จากผู้ ให้บริการมือถือเองหรือเช่ือมต่อกบัผู้ ให้บริการต่างๆ การเช่ือมต่อ
ในรูปแบบนีจ้ะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกบัการเช่ือมต่อในรูปแบบอ่ืนๆ เพียงแต่
อาจจะเห็นภาพท่ีมีขนาดเล็กลง แต่มีความสะดวกสบายในการเช่ือมต่อเน่ืองจากมือถือมีขนาด
เลก็เหมาะสําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทกุๆ ท่ี 

 

 
 

รูปท่ี 7.24 ตวัอยา่งการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศพัท์มือถือ 
(ท่ีมา http://7meditation.blogspot.com/2011/04 สืบค้น 8 กรกฎาคม 2555) 

 

 การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตโดยใช้แอร์การ์ด (AirCard) เป็นการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตโดยใช้
อปุกรณ์โมเด็มความเร็วสงูชนิดหนึ่งท่ีใช้เพ่ือเช่ือมต่อสญัญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งจะมี
ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย เหมาะสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไป การเช่ือมโยงเข้า
เครือข่ายวิธีการนีจ้ะเป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายสญัญาณโทรศพัท์มือถือ ดงันัน้
ไม่ว่าเราจะใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ท่ีไหนก็ตามก็สามารถเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ขอแค่
มีสญัญาณโทรศพัท์มือถือก็สามารถเช่ือมโยงได้  
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รูปท่ี 7.25 แอร์การ์ดและตวัอยา่งการเช่ือมตอ่เข้ากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา http://www.buycoms.com สืบค้น 8 กรกฎาคม 2555) 

 

7.2.3 รูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีทุกคนสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัได้ สามารถหา
ข้อมลูต่างๆ บนเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีมีประโยชน์อย่างมากมาย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบเพ่ือรองรับการทํางานในด้านตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงัเช่น 

 

 บริการไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail: Electronics Mail)  

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าอีเมล เป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบหนึ่งเพ่ือใช้
ในการตดิตอ่ส่ือสารกนับนอินเทอร์เน็ต ซึง่มีการใช้มานานตัง้แตเ่ร่ิมแรกท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อีเมลสามารถจะส่งเอกสารท่ีเป็นข้อความธรรมดา จนถึงการส่งเอกสารแบบสื่อประสม 
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(Multimedia) ท่ีมีทัง้ภาพและเสียง ในการให้บริการแบบนีผู้้ ท่ีต้องการส่งและรับจดหมาย 
จะต้องมีบญัชีการใช้บริการท่ีแน่นอน ซึง่เรียกว่าท่ีอยู่อีเมล (E-Mail Address) ซึง่คล้ายๆ กบัช่ือ
และท่ีอยู่นัน่เอง โดยจะประกอบไปด้วย ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และช่ือโดเมน (Domain Name) 

ดงัเช่น Dr_krit@hotmail.com โดยทัว่ไปอีเมลมีหลายประเภท ดงัเช่น 

 

 อีเมลสํานกังาน ซึ่งเป็นอีเมลท่ีสร้างจากหน่วยงาน บ่งบอกถึงหน่วยงานของผู้ ใช้ เช่น
อีเมล Krit@nectec.or.th ซึ่งเป็นอีเมลของหน่วยงานของศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) 

 อีเมลโดยไอเอชพีหรือผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต บางท่านเป็นผู้ ใช้ท่ีไม่มีหน่วยงานดงันัน้
อีเมลโดยไอเอชพีก็เป็นอีเมลอีกแบบหนึง่ โดยทัว่ไปเม่ือผู้ ใช้บริการสมคัรเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต
จากผู้ให้บริการ สว่นมากผู้ให้บริการก็จะให้บริการอีเมลด้วย แตม่กัไมนิ่ยมใช้กนัเน่ืองจากไมบ่ง่ชี ้
สถานภาพของบคุคล หรือหน่วยงาน และมีกําหนดอายกุารใช้บริการไม่ยาวนาน เพราะถ้า
เปล่ียนผู้บริการก็ไมส่ามารถใช้อีเมลนีไ้ด้อีก 

 อีเมลโดยฟรีอีเมล์ทัว่ไป ปัจจุบนัเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ให้บริการบญัชีอีเมล์ฟรีสําหรับ
ผู้สนใจทัว่ไป ดงัเช่น Hotmail, Yahoo, Gmail ซึง่เป็นผู้ ให้บริการอีเมลท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างสงู
ในปัจจบุนั อีกทัง้มีการพฒันาไปอย่างมากทัง้ความจแุละรูปแบบการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ดงันัน้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสว่นมากจึงเลือกใช้อีเมลลกัษณะนี ้เน่ืองจากสมคัรได้ง่าย ฟรี และใช้งาน
ได้ทกุท่ี ทกุเวลา  

 

 
รูปท่ี 7.26 เว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมล  
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 ประเภทของโดเมนจะบง่บอกหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ของรัฐและเอกชน ประเภทของโดเมน
ชนิดตา่งๆ ดงัเช่น 

 com   บง่บอกถึงหน่วยงานด้านธุรกิจและการค้า  
 edu    บง่บอกถึงสถาบนัการศกึษา 
 gov    บง่บอกถึงองค์กรรัฐ 
 mil     บง่บอกถึงองค์กรทหาร 
 net     บง่บอกถึงองค์กรให้บริการเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 org     บง่บอกถึงองค์กรไมแ่สวงหากําไร  
 Pro     บง่บอกถึงหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญในระดบัอาชีพ 

 

 บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมลู (FTP: File Transfer Protocol)  

 การบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมลูหรือเอฟทีพีเป็นบริการถ่ายโอนข้อมลูข้ามเครือข่าย โดย
ใช้ในการอปัโหลด (Upload) ข้อมลูจากเคร่ืองลกูไปยงัเคร่ืองแมข่่าย (Server) ใช้ในการดาวน์
โหลด (Download) ข้อมลู จากเคร่ืองแมข่า่ย มาไว้ท่ีเคร่ืองลกู ดงัแสดงในรูปท่ี 7.27 ปัจจบุนัการ
ใช้บริการเอฟทีพีสามารถทําได้ทัง้ในรูปแบบภาวะข้อความ (Text Mode) ผ่านระบบปฏิบตัิการ
ยนิูกซ์ (Unix) หรือ ภาวะกราฟิก (Graphics Mode) ผ่านระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ (Microsoft 

Windows) เช่นการใช้โปรแกรม “WinFTP” หรือโปรแกรม “CuteFTP”  ดงัตวัอย่างโปรแกรมท่ี
แสดงในรูปท่ี 7.28 

 
 

รูปท่ี 7.27 การดาวน์โหลดและอปัโหลด  
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รูปท่ี 7.28 โปรแกรมดาวน์โหลดและอปัโหลด 

 

 บริการใช้เคร่ืองข้ามเครือขา่ย 
บริการใช้เคร่ืองข้ามเครือข่ายเป็นบริการท่ีใช้ทรัพยากรของเคร่ืองอ่ืน บริการนีเ้ป็น

บริการท่ีเป็นประโยชน์ และประหยดัค่าใช้จ่าย โดยสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีห่างไกล
ออกไปโดยเสมือนอยูท่ี่หน้าเคร่ืองนัน้ๆ โดยตรง จงึเป็นบริการอีกรูปแบบหนึง่ท่ีอนญุาตให้ทํางาน
บน เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพสงูกว่า ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึง่โปรแกรมท่ีนิยมใช้
งานในการใช้เคร่ืองข้ามเครือขา่ยคือโปรแกรมเทลเน็ต (Telnet)   

 

 บริการการสนทนาบนเครือขา่ย (Talk หรือ Chat) 

บริการสนทนาบนเครือข่าย เป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือใช้ในการโต้ตอบกันผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบริการท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสงูเน่ืองจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันมีความเร็วท่ีสูงขึน้ทําให้พัฒนารูปแบบการสนทนาบนเครือข่ายได้หลายรูปแบบ 

ผู้ ใช้บริการสามารถคยุโต้ตอบ ทัง้ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือทัง้ภาพและทัง้เสียงใน
เวลาเดียวกันได้ ตวัอย่างของโปรแกรมในการสนทนาดงัเช่นเอ็มเอชเอ็น (Windows Live 
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Messenger: MSN) แสดงดงัในรูปท่ี 7.29 ในปัจจบุนัเร่ิมได้รับความนิยมลดลงและมีแนวโน้มท่ี
จะเลกิการพฒันาตอ่ 

 

 
 

รูปท่ี 7.29 โปรแกรมเอ็มเอชเอ็น (MSN) 

 

 บริการการค้นหาข้อมลู (Search Engine)  

 บริการการค้นหาข้อมลูเป็นบริการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมลูท่ีต้องการในโลก
แห่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตมีขนาดใหญ่มาก มีปริมาณข้อมูลมหาศาล
ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการหาข้อมูล คือผู้ ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยส่วนใหญ่การ
ค้นหาข้อมลูจะค้นหาข้อมลูจากคําสําคญั (Keywords) ท่ีผู้ ใช้ป้อนเข้าไป จากนัน้ผู้ ให้บริการการ
ค้นหาข้อมลูจะแสดงรายการท่ีน่าจะเป็นสิ่งท่ีเราค้นหาออกมา ปัจจบุนัโปรแกรมค้นหา (Search 

Engine) มีผู้ ให้บริการจํานวนมาก แต่ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในปัจจบุนัได้แก่ กเูกิล (Google) 

สว่นยาฮ ู(Yahoo) เป็นลําดบัรองลงมา นอกจากนีแ้ล้วยงัมีผู้ ให้บริการค้นหาข้อมลูอ่ืนๆ ดงัเช่น 

ไปตู ่(Baidu) เอโอแอล (AOL) และ อาส์ก (Ask) ตวัอย่างของโปรแกรมค้นหาแสดงดงัในรูปท่ี 

7.30 ซึง่จะมีลกัษณะให้ใสคํ่าสําคญัเพ่ือใช้ในการค้นหา 
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รูปท่ี 7.30 โปรแกรมค้นหา 
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 บริการเว็บไซต์ (Web Site) 

 บริการเว็บไซต์เป็นบริการท่ีให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ ใช้บริการ เว็บไซต์คือเว็บเพจหลายๆ
หน้าท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกนัและกนั  เว็บไซต์มีหลากหลายประเภทดงัเช่นเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการค้า
ขาย เว็บไซต์ในการโฆษนา เว็บไซต์ในการให้ข้อมลู เว็บไซต์การสอน เว็บไซต์องค์กรต่างๆ และ
เว็บไซต์อ่ืนๆ อีกมากมาย  ตวัอย่างเว็บไซต์แสดงดงัรูปท่ี 7.31 เว็บไซต์หนึ่งแห่งจะมีเว็บเพจท่ี
เป็นหน้าหลกัหรือเป็นหน้าแรกสดุท่ีผู้ใช้เปิดอา่น เว็บเพจหน้าหลกัจะเก็บหวัเร่ืองท่ีเราสามารถหา
ได้จากเว็บไซต์ หัวเร่ืองแต่ละหวัเร่ืองมกัจะมีตวัเช่ือมไปยงัเว็บเพจท่ีแสดงรายละเอียด ดงันัน้
หน้าหลกัของเว็บไซต์จงึทําหน้าท่ีเสมือนเป็นสารบญัของหนงัสือท่ีบอกหมายเลขหน้าของหวัเร่ือง  

เว็บเพจ คือหน้าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บในแตล่ะหน้า ซึง่อาจจะเป็นเว็บเพจข้อมลู
แนะนําตวัเอง ข้อมลูแนะนําองค์กร เว็บเพจความรู้ตา่งๆ ท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนได้ทราบ หรือเว็บเพจ
ข้อมูลท่ีน่าสนใจ เป็นต้น โดยท่ีข้อมูลท่ีแสดงสามารถเป็นได้ทัง้ข้อความ เสียง ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวและข้อมูลท่ีนําเสนอสามารถเช่ือมโยงในรูปของการเช่ือมโยงหลายมิต ิ

(Hyperlink) คือ การเช่ือมโยงไปยงัเว็บเพจของตวัเองหรือเว็บเพจอ่ืนๆ ได้ การเผยแพร่ข้อมลูทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านส่ือประเภทเว็บเพจ ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างสงู ไม่เฉพาะข้อมลูโฆษณา
สินค้า ยงัรวมไปถึงข้อมลูทางการศกึษา การแพทย์ การเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ประวตัิศาสตร์ 
หรือ งานวิจยัตา่งๆ เป็นต้น เพราะสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้สนใจได้ทัว่โลก ตลอดจนข้อมลูท่ีนําเสนอ
ออกไป สามารถเผยแพร่ ได้ทัง้ข้อมลูตวัอกัษร ข้อมลูภาพ ข้อมลูเสียง และภาพเคล่ือนไหว มี
ลกูเลน่และเทคนิคการนําเสนอ ท่ีหลากหลาย  

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) คือพืน้ท่ีท่ีเก็บข้อมลูข่าวสารท่ีเช่ือมตอ่กนั
ทางอินเทอร์เน็ต โดยการกําหนดยูอาร์แอลหรือโปรแกรมชีแ้หล่งทรัพยากรสากล (Universal 

Resource Locator: URL) คําว่าเวิลด์ไวด์เว็บมกัจะใช้สบัสนกบัคําว่า อินเทอร์เน็ตแตโ่ดยจริง
แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแคบ่ริการหนึง่บนอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เวิลด์ไวด์เว็บปัจจบุนัได้รับความ
นิยมสงูสดุของระบบอินเทอร์เน็ต 

มาตรฐานหลกัท่ีใช้ในเว็บคือยอูาร์แอล (Uniform Resource Locator: URL) เป็นระบบ
มาตรฐานท่ีใช้กําหนดตําแหน่งท่ีอยู่ของเว็บเพจแต่ละหน้า เอชทีทีพี (HyperText Transfer 

Protocol: HTTP) เป็นตวักําหนดลกัษณะการส่ือสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์ 
เอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language: HTML) เป็นตวักําหนดลกัษณะการแสดงผล
ของข้อมลูในเว็บเพจ 
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รูปท่ี 7.31 ตวัอยา่งเว็บไซต์ 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กลา่วถึงพืน้ฐานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองขึน้ไป เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ดงัเช่นเพ่ือทํางานแลกเปล่ียนข้อมลูซึ่งกนั
และกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการประมวลผลร่วมกัน ในปัจจุบันระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาเป็นอย่างมากทําให้มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดท่ีสามารถเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัเช่นเคร่ืองรวมสาย เคร่ืองสลบัสาย อุปกรณ์
เช่ือมโยงหรือบริดจ์ อปุกรณ์จดัเส้นทางหรือเราเตอร์ และอปุกรณ์เกตเวย์ เป็นต้น ในปัจจบุนั
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารนบัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสําคญัในการดํารงชีวิตในปัจจบุนัมีการใช้งาน
เป็นจํานวนมาก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ปัจจุบนัเป็น
เครือข่ายท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายจํานวนมาก ความสําคญั
ของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแหล่งความรู้ขนาด
ใหญ่ของมวลมนุษย์ชาติ ทําให้สามารถพฒันาในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คณุธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์คือสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกันในสงัคมเครือข่าย
เพ่ือให้สงัคมนัน้อยู่อย่างไม่กระทบซึ่งกนัและกนั ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้
พฒันาอยา่งรวดเร็วอีกทัง้มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ทกุๆ 
เคร่ืองเข้าด้วยกนั ทําให้สามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได้ทัว่โลก ซึง่เปรียบเสมือนมีสงัคมขึน้อีกสงัคม
เกิดขึน้ในโลกแห่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนัน้การทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์ควรจะมี
คณุธรรมและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างจิตสํานึกทําให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ทกุ
คนเข้าใจและตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองตอ่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่7 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 

222 

 

แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. ระบบเครือขา่ยคืออะไรจงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งของระบบเครือขา่ย 
2. เคร่ืองรวมสาย เคร่ืองสลบัสาย อปุกรณ์เช่ือมโยง อปุกรณ์จดัเส้นทาง และอปุกรณ์เกต
เวย์ คืออปุกรณ์อะไรจงอธิบาย 

3. จงยกตวัอย่างของประเภทของเครือข่ายท่ีมกันิยมใช้ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย มา 
3 ระบบ พร้อมทัง้อธิบาย 

4. จงยกตวัอยา่งของตวักลางนําข้อมลูมา 5 ชนิด พร้อมทัง้อธิบายในแตล่ะชนิด 

5. อินเทอร์เน็ตคืออะไร และจงอธิบายประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมา 5 ตวัอยา่ง  
6. โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP) 

คืออะไร จงอธิบาย 
7. ประเภทขอโดเมนดงัตอ่ไปนี ้บง่บอกถึงหน่วยงานอะไรบ้าง com, edu, gov, mil, net, 

org, Pro      

8. จงยกตวัอย่าง รูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา 5 ตวัอย่าง พร้อมทัง้
อธิบาย 

9. จงอธิบายคําวา่เว็บไซต์ และเว็บเพจ และสรุปข้อแตกตา่งของคําทัง้สอง 
10. จงยกตวัอย่างอปุกรณ์ในการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้
อธิบายลกัษณะการเช่ือมตอ่ 
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รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

8.1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
8.2 คณุธรรมและจริยธรรมยคุสารสนเทศ 
8.3 การรักษาความปลอดภยั 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจรูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความตระหนกัถึงคณุธรรมและจริยธรรมยคุสารสนเทศ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 8 

การรักษาความปลอดภยัและคุณธรรม จริยธรรม  

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) คุณธรรมและ
จริยธรรมยคุสารสนเทศ (Moral and Ethics) และการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 
(Computer Security) ซึ่งในปัจจุบนัมีการเช่ือมโยงข้อมลูกนัอย่างแพร่หลาย มีการนําเอา
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่างๆ เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั ทําให้อาจจะเกิดการคกุคามจากการโจมตี
จากภายนอก อาจจะมีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทําให้จําเป็นท่ีจะต้องมีการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบต่างๆ อีกทัง้การท่ีจะทํางานร่วมกนัเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็ควรท่ีจะมีจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือสร้างจิตสํานึกท่ีดี จึงจะทําให้
สงัคมของเราน่าอยู ่

 

 

8.1 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Crime) 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือการกระทําท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ โดย
อาจจะทําการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะลกัลอบเอาข้อมลูไปโดยมิได้รับอนุญาต อาจจะ
ทําการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูโดยมิได้รับอนญุาต หรือ การทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้ อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย ดงันัน้สรุปได้วา่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือการกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
คอมพิวเตอร์อนัทําให้เหย่ือได้รับความเสียหาย โดยผู้กระทําผิดได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้
ความรู้ในทางท่ีมิชอบ ดงัเช่นการเปล่ียนแปลงข้อมลูธนาคารให้ตนเองมียอดเงินท่ีเปล่ียนไป การ
ฟอกเงิน การฉ้อโกง การถอดรหสัโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนญุาต และการทําสําเนา 
(Copy) โปรแกรมโดยไมไ่ด้รับอนญุาต เป็นต้น 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ ซึ่งอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็น
เร่ืองท่ีเกิดขึน้มานานแล้วในสงัคมเราดงัเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งทําให้เกิดความสูญเสีย แต่
อย่างไรก็ตามไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นเพียงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อย ในปัจจุบนั
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาไปอยา่งมาก ทําให้เกิดความสญูเสียมากยิ่งขึน้เช่นการ
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เจาะข้อมลูธนาคารเพ่ือเปล่ียนแปลงคา่เงินต่างๆ สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในปัจจบุนั ซึง่
ถือได้วา่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้เม่ือมีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เรา
ก็ต้องจําเป็นท่ีต้องหาวิธีทางป้องกนัให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือจะได้ดําเนินการในระบบของเราอยา่ง
มีประสทิธิภาพ 

 

8.1.1 ประเภทของอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 
 ในปัจจบุนัอาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เกิดขึน้ในหลากหลายรูปแบบซึง่สง่ผลต่อ
ความเสียหายในด้านตา่งๆ ประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพบเห็นทัว่ไปดงัเช่น  

 

 การขโมย การทําลาย และการละเมิดลิขสิทธ์ิ การขโมยอาจจะเป็นทัง้การขโมยอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ ขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขโมยข้อมลู เม่ือได้ขโมยมาแล้วอาจะทําให้เกิดความ
เสียหายโดยการทําลาย หรือเม่ือขโมยมาแล้วก็ทําการสําเนา เพ่ือแจกจ่าย ซึ่งเป็นการละเมิด
ลขิสทิธ์ิ การกระทําดงักลา่วเปรียบเสมือนการปล้นทรัพย์สนิอนัมีคา่ของผู้ อ่ืน 

 

 การเข้าถึงข้อมลูบคุคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนญุาต ในปัจจบุนัข้อมลูสารสนเทศเป็นข้อมลูท่ี
สําคญัยิ่งของแตล่ะบริษัท แตล่ะหน่วยงาน ซึง่อาจจะมีผู้ ไมห่วงัดีลกัลอบนําเอาข้อมลูสารสนเทศ
ไปใช้ในทางท่ีมิชอบ หรือเอาไปเพ่ือทําลาย โดยท่ีเป้าหมายไม่รู้ตวั ดงัเช่นมีการเข้าถึงข้อมลูของ
เว็บเพจขององค์กรอ่ืน แล้วทําการเปล่ียนแปลงเช่นอาจจะแก้ไขให้เว็บขององค์กรอ่ืนเป็นภาพท่ี
ไมพ่งึประสงค์ กลุม่คนท่ีลกัลอบเข้าถึงข้อมลูบคุคลอ่ืนโดยมิได้รับอนญุาตดงัเช่น 

 

 แฮกเกอร์ (Hacker) เป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็น
อย่างดี และเป็นพวกท่ีชอบศึกษาหาความรู้และทดสอบความรู้ของตนเองโดยการเข้าถึงข้อมลู
ของบคุคลอ่ืน โดยเจตนาท่ีมิได้ประสงค์ร้าย แฮ็กเกอร์ต้องการเข้าถึงข้อมลูบคุคลอ่ืนเพ่ือต้องการ
ทดสอบความรู้และเพ่ือดขู้อบกพร่องของของระบบอ่ืน เม่ือรู้แล้วก็จะบอกข้อบกพร่อง  

 แคร็กเกอร์ (Cracker) เป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
เช่นเดียวกับแฮ็กเกอร์ แต่มีเจตนาท่ีมีทิศทางไปในทางท่ีมิชอบ โดยอาจจะมีการทําลายข้อมลู 
หรือเปล่ียนแปลงข้อมลู และอ่ืนท่ีทําให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะเป็นกลุ่มท่ีสร้างความเสียหาย
ให้กบัระบบของผู้ อ่ืน กลุม่แคร็กเกอร์ถือวา่เป็นกลุม่ท่ีมีความอนัตรายในปัจจบุนั 
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 สคริปต์คิดดี ้(Script Kiddy) เป็นกลุม่เด็กวยัอยากรู้อยากเห็นท่ียงัไม่มีประสบการณ์ใน
การเจาะระบบมากนกั ซึง่คนกลุม่นีอ้าจจะเข้าถึงข้อมลูของบคุคลอ่ืนโดยอาศยัโปรแกรมตา่งๆ ท่ี
ได้มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ และทดลองทําตาม เช่นการหารหัสผ่านของจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ตา่งๆ หรือการหารหสัผ่านเครือข่ายตา่งๆ เป็นต้น โดยทัว่ไปในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะมีแหล่งโปรแกรมหรือสคริปต์ (Scripts) จํานวนมากท่ีมีคนนํามาเผยแพร่ให้
ทดลองใช้ ทําให้คนกลุม่นีมี้แหลง่พบปะ แหลง่คนหาข้อมลู แตอ่ย่างไรก็ตามกลุม่นีก็้ยงัเป็นกลุม่
ท่ีต้องการอยากรู้อยากเห็นเท่านัน้ ยงัไมเ่ป็นภยัคกุคามมากนกั 
 

 การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious code) เป็นการ
กระทําท่ีเน้นการก่อกวนและทําลายระบบข้อมลูคอมพิวเตอร์ ดงัเช่น 

 

 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถกูสร้างขึน้มาผู้ มี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งสงู มุง่ผลทําให้เกิดความเสียหายแก่คอมพิวเตอร์ โดยจะมีการ
กระจายไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เม่ือไวรัสคอมพิวเตอร์ได้กระจายไป
บางครัง้อาจจะไมรู้่ตวัเลยวา่ระบบได้ตดิไวรัสแล้ว แตเ่ม่ือถึงเวลาไวรัสก็พร้อมท่ีจะทํางานและทํา
ให้เกิดความเสียหายขึน้มาได้ 

 หนอนคอมพิวเตอร์หรือวอร์ม (Worm) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ข้อมลูของคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง แต่มีความรุนแรงมากกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์
เพราะสามารถเจาะข้อมลูไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ได้เอง ซึง่หนอนคอมพิวเตอร์จะทําลาย
ทรัพยากรตา่งๆของคอมพิวเตอร์จนทําให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เปรียบเสมือนหนอน
ท่ีกดักินผลไม้ท่ีอยู่ภายใน จนไม่สามารถกินผลไม้นัน่ได้ ความเสียหายของหนอนคอมพิวเตอร์
ดงัเช่นอาจจะทําให้ข้อมลูท่ีอยู่ในฮาร์ดดิสก์เต็ม และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ 

เป็นต้น 

 ม้าโทรจนัหรือตวัลวง (Trojan Horses) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ข้อมลูของคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึง่ แตจ่ะไมมี่การแพร่กระจายตวัเหมือนกบัไวรัส
คอมพิวเตอร์และหนอนคอมพิวเตอร์ แต่ม้าโทรจนัจะฝังตวัอยู่ในระบบอย่างเงียบๆ ไม่ให้รู้ตวั 
โดยจะรอเวลาให้เกิดความเสียหายจากผู้ ไม่หวงัดี ม้าโทรจนัถือได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหาย
น้อยกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์และหนอนคอมพิวเตอร์ แตอ่ย่างไรก็ตามเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ไม่ควร
มีสิง่ท่ีไมดี่เหลา่นี ้
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รูปท่ี 8.1 ตวัอยา่งไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 

 การก่อกวนด้วยสปายแวร์ (Spyware) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสอดแนม
หรือสะกดรอย ซึ่งอาจจะติดมาจากการดาวน์โหลดข้อมลูจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ทนัป้องกัน 

สปายแวร์โดยมากจะถกูสร้างขึน้มาใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลกัโดยความรุนแรงจะ
ไม่สูงมากเพียงอาจจะสร้างความรําคาญให้กับผู้ ใช้งาน เช่นสปายแวร์ในการโฆษนาสินค้า
ทัง้หลายท่ีเราไม่ต้องการ โดยปกติสปายแวร์จะแฝงตัวอยู่กับเว็บไซต์หรือโปรแกรมแจกฟรี
ทัง้หลาย ซึ่งเม่ือเราดาวน์โหลดมาใช้งานโปรแกรมสปายแวร์ก็จะทํางานดงัเช่นอาจจะมีการ
เปล่ียนโครงสร้างของงานเรา หรืออาจจะมีการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีเสียค่าใช้จ่าย ทําให้เราต้อง
เสียเงินท่ีแพงมากขึน้ ซึง่ทําให้เกิดความเสียหายในด้านตา่งๆ  
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รูปท่ี 8.2 ตวัอยา่งสปายแวร์ท่ีมีการแฝงการโฆษนา 
(ท่ีมา http://www.antivirus.memysoft.com สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 สแปมเมล์ (Spam Mail) คือข่าวขยะท่ีเราไม่ต้องการ โดยจะเข้ามาในรูปของไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสัน้ๆ ว่าจดหมายขยะ ซึง่เป็นภยัคกุคามอีกประเภทหนึ่งท่ีพบเห็นกนั
มากในปัจจุบนั โดยสแปมเมล์จะใช้วิธีการหว่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยงัอีเมลต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นการโฆษนา อาจจะเป็นการเชือ้เชิญ โดยปกติสแปมเมล์จะไม่รุนแรงเพียงแต่สร้าง
ความรําคาญให้กับผู้ ใช้งานและทําให้พืน้ท่ีใช้งานอาจจะไม่เพียงพอสําหรับไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสําคญั ส่งผลให้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเราต้องการไม่สามารถสง่มาหาเราได้ 

ตวัอยา่งของสแปมเมล์ดงัเช่น 
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รูปท่ี 8.3 ตวัอยา่งสแปมเมล์ 
 

 ไวรัสหลอกลวงหรือโฮค (Hoax) คือข่าวไวรัสหลอกลวงซึง่เป็นรูปแบบของการก่อกวนท่ี
โดยมากจะใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สง่ข้อความท่ีน่าเช่ือถือไปยงัผู้ ใช้ตา่งๆ ซึง่หาก
ผู้ ใช้ปฏิบตัิตามอาจจะเกิดความเสียหายได้ เช่นได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้บอกรหสัผ่าน 

บอกหมายเลขโทรศพัท์ หรือข้อมลูสว่นตวัตา่งๆ และเม่ือสง่ข้อมลูไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความ
เสียหายขึน้มาได้ ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 
 

รูปท่ี 8.4 ตวัอยา่งไวรัสหลอกลวง 
(ท่ีมา https://www.anz.co.nz  สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 
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 การหลอกลวงเหย่ือหรือฟิชชิง (Phishing) คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ได้
ซึ่งข้อมูลท่ีสําคัญเช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยอาจจะส่งข้อความผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การบอกแก่ผู้ รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทท่ีน่าเช่ือถือ 
และแจ้งวา่มีสาเหตทํุาให้คณุต้องเข้าสูร่ะบบและใสข้่อมลูท่ีสําคญัใหม ่โดยเว็บไซต์ท่ีให้เช่ือมโยง
ไปนัน้ จะมีหน้าตาคล้ายคลงึกบัเว็บไซต์ของจริงทําให้ผู้ ใช้เข้าใจผิดและบอกข้อมลูไป ทําให้เกิด
ความเสียหาย โดยมากการหลอกลวงเหย่ือชนิดนีจ้ะจําลองเว็บไซต์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนักับ
เว็บไซต์ของจริง เพ่ือให้เหย่ือหลงเช่ือเปรียบเสมือนเป็นผู้ ให้บริการตวัจริง เพ่ือล้วงข้อมูลของ
เหย่ือ ซึง่นบัว่าเป็นวิธีการอ่อยเหย่ือออนไลน์เหมือนกบัการตกปลานัน่เอง (“Phishing” แผลงมา
จากคําว่า “Fishing” แปลว่าการตกปลา ซึง่มีความหมายถึงการปล่อยให้ปลามากินเหย่ือท่ีล่อ
ไว้) ตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 8.5 

 

(ก) เว็บปลอม 



 

บทที ่8 การรกัษาความปลอดภยัและคณุธรรม จริยธรรม 
 

234 

 
 

(ข) เว็บของจริง จากโปรแกรมค้นด ู“Internet Explorer: IE” 

 

 
 

(ค) เว็บของจริง จากโปรแกรมค้นด ู“Firefox” 
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(ง) เว็บของจริง จากโปรแกรมค้นด ู“Google Chrome” 
 

รูปท่ี 8.5 ตวัอยา่งเว็บของปลอมและเว็บของจริง 
(ท่ีมา http://www.change2success.com/?p=67 สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 

8.2 คุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์  
(Moral and Ethics) 

 ในปัจจบุนัเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้พฒันาอยา่งรวดเร็วอีกทัง้มีระบบเครือขา่ย
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทุกๆ เคร่ืองเข้าด้วยกัน ทําให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งเปรียบเสมือนมีสังคมขึน้อีกสังคมเกิดขึน้ในโลกแห่งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ดงันัน้การทํางานทางด้านคอมพิวเตอร์ควรจะมีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างจิตสํานึกทําให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองตอ่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

คณุธรรม แปลว่า สภาพคณุงามความดี ส่วนจริยธรรม แปลว่า ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติ
ปฏิบตั ิศีลธรรม กฎศีลธรรม บางครัง้ก็เรียกควบกนัไปเป็นคณุธรรม จริยธรรม คณุธรรมท่ีแท้จริง
มีคณุค่าภายในตวัของมนั คือทําให้ผู้ครอบครองเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  คณุธรรมต้องตัง้อยู่บน
ความรู้ สงัคมท่ีคนในสงัคมไม่มีคณุธรรมจริยธรรม ก็จะเป็นสงัคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียน
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ละเมิดและขัดแย้งกัน ทําให้สังคมนัน้อยู่อย่างไม่สงบสุข ดังนัน้จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมี
คณุธรรมและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

 จริยธรรม หมายถึง หลกัศีลธรรมจรรยาท่ีกําหนดขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิหรือ
ควบคมุการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลกัเกณฑ์ท่ีประชาชนตกลงร่วมมือกัน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิร่วมกนัในสงัคมให้สงัคมอยู่อย่างมีความสขุ ตวัอย่างของการ
กระทําท่ีเป็นการกระทําท่ีผิดจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายผู้ อ่ืน
ให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรําคาญ การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดลิขสิทธ์ิโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยทัว่ไป เม่ือพิจารณาถึงจริยธรรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแล้ว จะกลา่วถึงใน 4 ประเดน็ ท่ีรู้จกักนัในลกัษณะตวัยอ่วา่ PAPA ดงันี ้

 

 ความเป็นสว่นตวั (Information Privacy)  

 ความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปหมายถึง สิทธิท่ีจะอยู่ตามลําพัง และเป็นสิทธิท่ีเจ้าของ
สามารถท่ีจะควบคมุข้อมลูของตนเองในการเปิดเผยให้กบัผู้ อ่ืน สิทธินีใ้ช้ได้ครอบคลมุทัง้ปัจเจก
บคุคล กลุม่บคุคล และองค์การตา่งๆ  
 

 ความถกูต้องของข้อมลู (Information Accuracy)  

 ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ คณุลกัษณะท่ีสําคญัประการหนึ่ง 
คือ ความน่าเช่ือถือได้ของข้อมลู ทัง้นีข้้อมลูจะมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กบั
ความถูกต้องในการบนัทึกข้อมลู ประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับความถกูต้องของข้อมลู 
โดยทัว่ไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องของข้อมลูท่ีจดัเก็บและเผยแพร่ 
และผู้ ใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลควรจะได้รับการ
ตรวจสอบความถกูต้องก่อนท่ีจะนําไปเผยแพร่ รวมถึงการปรับปรุงข้อมลูให้มีความทนัสมยัอยู่
เสมอ นอกจากนีค้วรให้สิทธิแก่บคุคลในการเข้าไปตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูของตนเอง
ได้ เช่นอาจารย์สามารถดคูะแนนของนกัศกึษาในความรับผิดชอบของตนเองได้เพ่ือตรวจสอบว่า
คะแนนท่ีป้อนไปถกูต้องไมไ่ด้ถกูเปลี่ยนแปลง  
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 ความเป็นเจ้าของ (Information Property)  

 ความเป็นเจ้าของ หมายถึงกรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน
ทั่วไปท่ีจับต้องได้ เช่น โทรศพัท์แบบพกพา นาฬิกา คอมพิวเตอร์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีจบัต้องไมไ่ด้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในสงัคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจบุนัมกัจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ เวลาซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการจด
ลิขสิทธ์ิ นั่นหมายความว่าเราได้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใช้ซอฟต์แวร์นัน้ ซึ่งลิขสิทธ์ิในการใช้จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท ดงันัน้การคดัลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพ่ือน 

เป็นการกระทําท่ีจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมท่ีจะทําการคัดลอกนัน้ เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิหรือไม ่ไมเ่ช่นนัน้แล้วจะถือวา่เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ 
 

 การเข้าถงึข้อมลู (Data Accessibility)  

การเข้าถึงข้อมลูเป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูเน่ืองจากในบางครัง้อาจจะถกูจํากัดสิทธิ
เพ่ือรักษาความปลอดภยัของระบบ ปัจจบุนัการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรมกัจะมี
การกําหนดสิทธิตามระดบัของผู้ ใช้งาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัการเข้าไปดําเนินการตา่งๆ กบั
ข้อมลูของผู้ ใช้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง และเป็นการรักษาความลบัของข้อมูล ดงันัน้ในการเข้าถึง
ข้อมลูของผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมนัน้ ก็ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกบัการละเมิด
ข้อมลูสว่นตวั  
 

8.2.1 จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน 

 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุวนั การใช้งาน
ระบบเครือข่ายร่วมกนั ย่อมมีผู้ ท่ีมีความประพฤติท่ีไม่ดีและสร้างปัญหาให้กบัผู้ ใช้อ่ืน ดงันัน้จึง
ได้ออกกฎเกณฑ์การใช้งานภายในเครือขา่ย เพ่ือให้สมาชิกในเครือขา่ยของตนยดึถือ ปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และได้รับประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทกุคนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายจะต้อง
เข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของ เครือขา่ยนัน้มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ ร่วมใช้บริการคนอ่ืน
และจะต้องรับผิดชอบตอ่การกระทําของตนเองท่ีเข้าไปขอใช้บริการตา่งๆ บนเครือข่ายบนระบบ
คอมพิวเตอร์  ดงันัน้เพ่ือให้การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอินเทอร์เน็ตสงบสขุจึงควรปลกูฝังจริยธรรม
และคณุธรรมให้กบัผู้ใช้งานร่วมกนั ซึง่อาจจะปฏิบตัติามบญัญตั ิ10 ประการดงันี ้
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 1. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายหรือละเมิดผู้ อ่ืน  

 2. ต้องไมร่บกวนการทํางานของผู้ อ่ืน  

 3. ต้องไมส่อดแนมหรือแก้ไขเปิดดใูนแฟ้มของผู้ อ่ืน  

 4. ต้องไมใ่ช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการโจรกรรมข้อมลูขา่วสาร  
 5. ต้องไมใ่ช้คอมพิวเตอร์สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ  
 6. ต้องไมค่ดัลอกโปรแกรมผู้ อ่ืนท่ีมีลขิสทิธ์ิ  
 7. ต้องไมล่ะเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพวิเตอร์โดยท่ีตนเองไมมี่สทิธ์ิ  
 8. ต้องไมนํ่าเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน  

 9. ต้องคํานงึถงึสิง่ท่ีจะเกิดขึน้กบัสงัคมอนัตดิตามมาจากการกระทํา  
 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กตกิามารยาท  

 

 จรรยาบรรณเป็นสิ่งท่ีทําให้สงัคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรปลูกฝังกฎเกณฑ์
ของเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั บางสงัคมอาจจะ
มีบทลงโทษและจรรยาบรรณท่ีชดัเจน เพ่ือช่วยให้สงัคมสงบสขุและหาเกิดการละเมิดรุนแรง
กฎหมายก็จะเข้ามามีบทบาทได้เชน่กนั  

 

8.2.2 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจบุนัระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสําคญัของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใดๆ ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามท่ี
กําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากเดมิ หรือใช้กระบวนการวิธีการใด เข้าลว่งรู้ข้อมลู 
แก้ไข หรือทําลายข้อมลูของบคุคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ หรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย กระทบกระเทือนตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของรัฐ รวมทัง้ความสงบสขุและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ดงักล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคมุสงัคมให้มีความสงบ
สขุ ดงัตวัอยา่งกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันี ้
 

 กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) เพ่ือ
รับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ากฎหมายท่ีทําธุรกรรมด้วย
กระดาษ  
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 กฎหมายเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) 

เพ่ือรับรองการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยการลงลายมือช่ือธรรมดา อนัส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่มากขึน้ในการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจผา่น
เครือขา่ย 

 

 กฎหมายเก่ียวกับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศให้ทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน 

(National Information Infrastructure Law) เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ นบัเป็นกลไกสําคญัในการช่วยลดความเหล่ือมลํา้ของสงัคม และ
เพ่ือสนบัสนุนให้ท้องถ่ินมีศกัยภาพในการปกครองตนเองพฒันาเศรษฐกิจภายในชุมชน และ
นําไปสูส่งัคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 กฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection Law) เพ่ือก่อให้เกิด
การรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นีโ้ดยคํานึงถึงการรักษาดุลยภาพ
ระหวา่งสทิธิขัน้พืน้ฐานในความเป็นสว่นตวั เสรีภาพในการตดิตอ่ส่ือสาร และความมัน่คงของรัฐ 

 

 กฎหมายเก่ียวกบัการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) 

เพ่ือกําหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทําผิดต่อระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกนัของสงัคม ทําให้สงัคม
สามารถอยูด้่วยกนัอยา่งสงบสขุ 

 

 กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) 

เพ่ือกําหนดกลไกสําคญัทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึง่เป็น
ระบบการชําระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่ระบบการ
ทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ 
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8.3 การรักษาความปลอดภยัคอมพวิเตอร์  
(Computer Security) 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายพฒันาไปอย่างมากทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สว่นมากจะใช้งานผา่นเครือข่าย ซึง่จะมีความเส่ียงสงูตอ่การบกุรุกจากผู้ ท่ีประสงค์ร้าย เส่ียงตอ่
การถกูโจมตี เส่ียงต่อความเสียหายของข้อมลู ซึง่อาจจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง แล้วแตป่ระเภท
ชนิดของการโจมตี ทําให้เกิดความเสียหาย ดงันัน้การเตรียมการรักษาความปลอดภยัจึงจําเป็น
ต่อการป้องกนัของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเป็นทรัพย์สินอนัมีค่าของแต่ละบุคคลหรือแต่ละ
องค์กร  ซึ่งจะได้มากจากองค์ความรู้ท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน หากสูญหายไปก็จะเกิดความ
เสียหายมหาศาล ดงันัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการป้องกนัให้ปลอดภยัเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นท่ีนิยมใช้รักษาความ
ปลอดภยัในปัจจบุนั ดงัเช่น 
 

 การตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus) 

 การตรวจสอบผู้ มีสทิธ์ิในการใช้งานด้วยอปุกรณ์ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (Biometrics) 

 การใช้ระบบดา่นกนับกุรุกหรือไฟร์วอลล์ (Firewall) 

 การเข้ารหสัข้อมลู (Encryption) 

 การสํารองข้อมลู (Back Up) 

 

8.3.1 การตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) 

 โปรแกรมป้องกนัไวรัสเป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึน้เพ่ือป้องกนั ตรวจจบั และกําจดัโปรแกรม
คกุคามทางคอมพิวเตอร์ดงัเช่นป้องกนัไวรัส (Virus) หนอนคอมพิวเตอร์หรือวอร์ม (Worm) ม้า
โทรจนัหรือตวัลวง (Trojan Horses) การก่อกวนด้วยสปายแวร์ (Spyware) จากผู้ ไม่หวงัดีทาง
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัสจะทําหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามการบุกรุกของโปรแกรม
อนัตรายต่างๆ โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีโปรแกรมประสงค์ร้ายได้เข้ามาคกุคามระบบ 

จะให้กําจดัหรือไม่ หากไม่สามารถกําจดัได้ก็อาจจะใช้วิธีการกกับริเวณไม่ให้ไปคกุคามในส่วน
อ่ืนๆ การใช้งานโปรแกรมป้องกนัไวรัสจําเป็นต้องปรับโปรแกรมใหม่ (Upgrade) ให้ทนัตามยคุ
สมยัเน่ืองจากในปัจจบุนัจะมีไวรัสเป็นจํานวนมากท่ีได้ถกูสร้างขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ควรจะ
มีการปรับให้ทนัท่วงทีจงึจะสามารถป้องกนัระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม
ป้องกนัไวรัสจะค้นหาและทําลายไวรัสท่ีไฟล์โดยตรง แตใ่นทกุๆ วนัจะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึน้มา
เสมอ ทําให้เราต้องปรับโปรแกรมป้องกนัไวรัสตลอดเวลาเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภยั 
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โดยโปรแกรมป้องกนัไวรัสจะมีหลายรูปแบบตามบริษัทกนัไปและแต่ละบริษัทจะมีการปรับและ
การป้องกันไม่เหมือนกัน แต่ในคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวไม่ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัส 2 

โปรแกรมเพราะจะทําให้โปรแกรมขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันโปรแกรม
ป้องกนัไวรัสมีจํานวนมากให้เราเลือกใช้ ดงัเช่น 
 

 BitDefender 

 ClamWin 

 Kaspersky 

 F-Secure Anti-Virus 

 PC-cillin 

 ESET Nod32 

 McAfee VirusScan 

 Norton AntiVirus 

 AVG AntiVirus 

 eTrust EZ Antivirus 

 Norman Virus Control 

 AntiVirusKit 

 AVAST! 

 Panda Titanium 

 F-Prot 

 PCTools AntiVirus 

 ViRobot Expert 

 CyberScrub AntiVirus 

 The Shield AntiVirus 

 Windows Live OneCare 

 

 CounterSpy 

 ThreatFire 

 Trend Micro Anti-Spyware 

 Spyware Doctor With AntiVirus 

 SUPERAntiSpyware 

 PestPatrol 

 Ad-aware SE Pro 

 MalwareBytes Anti-Malware 

 McAfee AntiSpyware 

 Maxion Spy Killer 

 SpyHunter 

 SpyRemover 

 XoftSpy 

 Polskie Antywirusowy 

 AntivirusPL 

 HijackThis 

 Windows Defender 

 Microsoft Security Essentials
[1]

 

 Avira AntiVir 

 Aluria Anti-Spyware 
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รูปท่ี 8.6 ตวัอยา่งโปรแกรมป้องกนัไวรัส 
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8.3.2 การตรวจสอบผู้มีสิทธ์ิในการใช้งานด้วยอุปกรณ์ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก 
(Biometrics) 

 อปุกรณ์ไบโอเมตริกคืออุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจสอบคณุสมบตัิเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ียาก
ต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ในการป้องกันความปลอดภัยในหลากหลายด้าน 

ดงัเช่นการรักษาความปลอดภยัของการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภยัในการ
เข้าถึงข้อมลูตามสิทธิต่างๆ เป็นต้น ไบโอเมตริกเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ
และทางการแพทย์กบัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนั โดยการตรวจวดัคณุลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Characteristics) และลกัษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตวับุคคลนัน้ๆ แล้วนําสิ่งเหล่านัน้มาเปรียบเทียบ
กบัคณุลกัษณะท่ีได้มีการบนัทึกไว้ในฐานข้อมลูท่ีได้เคยบนัทึกไว้ เพ่ือใช้แยกแยะบคุคลนัน้จาก
บคุคลอ่ืนๆ ตวัอยา่งของอปุกรณ์ไบโอเมตริกดงัเช่น 
 

 เคร่ืองตรวจลายนิว้มือ (Fingerprints Scanners) 

 

 
 

รูปท่ี 8.7 ตวัอยา่งเคร่ืองตรวจลายนิว้มือ 
(ท่ีมา http://fingerprint-scanner.bioenabletech.com/products/usb-fingerprint-scanner 

 สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 
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 เคร่ืองตรวจลายมือ/ฝ่ามือ (Hand Geometry System) 

 
 

รูปท่ี 8.8 ตวัอยา่งเคร่ืองเคร่ืองตรวจลายมือ ฝ่ามือ 
(ท่ีมา http://www.hrindustries.co.uk/biometric-hand-geometry-reader.htm 

 สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 เคร่ืองตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition System) 

 
 

รูปท่ี 8.9 ตวัอยา่งเคร่ืองตรวจสอบใบหน้า 
(ท่ีมา http://www.security-technologynews.com/article/passport-photo-

qualification.html สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 
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 เคร่ืองตรวจเสียงพดู (Voice Verification System) 

 

  
รูปท่ี 8.10 ตวัอยา่งรูปแบบการตรวจเสียงพดู 

(ท่ีมา http://fich.unl.edu.ar/sinc/applications.html สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 เคร่ืองตรวจลายเซน็ (Signature Verification System) 

 

 
 

รูปท่ี 8.11 ตวัอยา่งเคร่ืองตรวจลายเซน็ 

(ท่ีมา http://science.howstuffworks.com สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 
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 เคร่ืองตรวจมา่นตา (Iris Recognition System) 

 

  
 

รูปท่ี 8.12 ตวัอยา่งเคร่ืองตรวจมา่นตา 
(ท่ีมา http://webelongtogetherz.blogspot.com/2009/06/how-to-safeguard-our-personal-

and.html สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

8.3.3 การใช้ระบบด่านกันบุกรุกหรือไฟร์วอลล์ (Firewall) 

 ไฟร์วอลล์คือปราการด่านในการป้องกันการโจมตีจากผู้ ท่ีประสงค์ร้าย ซึ่งไฟร์วอลล์
อาจจะเป็นได้ทัง้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ หน้าท่ีของไฟร์วอลล์คือเป็นตวักรองข้อมลูท่ีเข้ามา
ในระบบเครือข่ายของเรา เช่นกรองข้อมลูท่ีมาจากอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต การทํางานของ
ระบบไฟร์วอลล์จะยอมให้ข้อมลูท่ีได้รับการอนญุาตผ่านได้ หาไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ก็
จะไมส่ามารถผา่นได้ อยา่งไรก็ตามถึงแม้จะตดิตัง้ไฟร์วอลล์แล้วก็ตามก็ยงัคงไม่สามารถป้องกนั
การโจมตีได้สมบรูณ์แบบ 100% แตอ่ยา่งไรก็ตามก็เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการป้องกนัในระดบั
หนึ่งท่ีนิยมใช้กันมากในองค์กรต่างๆ เพ่ือป้องกันความเสียหาย รูปแบบของไฟร์วอลล์ในการ
ป้องกนัเปรียบเสมือนกําแพง ดงัแสดงในรูปท่ี 8.13 ตวัอยา่งโปรแกรมไฟร์วอลล์ดงัเช่น 

 Windows Firewall 

 ZoneAlarm 

 Tiny Personal Firewall 

 Sygate Personal Firewall  

 Filseclab Personal Firewall 

 Comodo Firewall Pro 

 Pc Tools Firewall Plus 
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 Agitum Outpost Firewall 

 Ashampoo Firewall 

 Lavasoft Personal Firewall 

 Sunbelt Personal Firewall 

 Webroot Desktop Firewall 

 Sunbelt Kerio Personal Firewall 

 Jetico Personal Firewall 

 SoftPerfect Personal Firewall 

 Dynamic Security Agent 

 Ghostwall Firewall 

 
 

รูปท่ี 8.13 รูปแบบของการตดิตัง้ไฟร์วอลล์ 
(ท่ีมา http://www.itforsme.net/knc_detail.php?id=80 สืบค้น 20 กรกฎาคม 2555) 
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รูปท่ี 8.14 โปรแกรมไฟร์วอลล์ของวินโดว์ 
 

8.3.4 การเข้ารหสัข้อมูล (Encryption) 

 การเข้ารหสัข้อมลูคือกระบวนการวิธีในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูโดยอาศยั
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนเปล่ียนแปลงข้อมูลจากรูปแบบปกติให้ไปอยู่ในรูปแบบของ
ข้อมูลท่ีไม่สามารถเข้าใจได้ เพ่ือรักษาความปลอดภัยเช่นการรักษาความปลอดภัยของบตัร
เครดติ เพระถ้าเราไมเ่ข้ารหสัข้อมลู คนท่ีโจรกรรมก็จะได้ข้อมลูของเราได้โดยง่ายและนําไปใช้ใน
ทิศทางท่ีเสียหาย ถ้ามีการเข้ารหสัข้อมลูผู้ ท่ีโจรกรรมจะไม่สามารถเข้าใจในข้อมลูท่ีได้ไปเพราะ
เราได้มีการเข้ารหสั (Encryption) ส่วนปลายทางท่ีเราต้องการจะส่งข้อมลูจริงๆ จะสามารถ
ได้รับข้อมลูได้ถูกต้องแต่ต้องผ่านกระบวนการถอดรหัสข้อมูล (Decryption) จึงจะสามารถ
นําเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ดงันัน้ผู้ รับจะต้องมีกญุแจ (Key) สําหรับการถอดรหสัท่ีได้รับอนญุาต 

จึงจะสามารถใช้งานได้ ตวัอย่างการเข้ารหสัแสดงดงัรูปท่ี 8.15 จุดประสงค์ท่ีสําคญัของการ
เข้ารหสัข้อมลูคือ 
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 การทําให้ข้อมลูเป็นความลบั (Confidentiality) เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ ท่ีไม่มีสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมลูสามารถเข้าถึงข้อมลูได้  

 การทําให้ข้อมลูสามารถตรวจสอบความสมบรูณ์ได้ (Integrity) เพ่ือป้องกนัข้อมลูให้อยู่
ในสภาพเดิมอย่างสมบรูณ์ กลา่วคือ ในกระบวนการสื่อสารนัน้ผู้ รับ (Receiver) ได้รับข้อมลูท่ี
ถกูต้องตามท่ีผู้ส่ง (Sender) ส่งมาให้โดยข้อมลูจะต้องไม่มีการสญูหายหรือถกูเปล่ียนแปลง
แก้ไขใดๆ  

 การทําให้สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ ส่งข้อมูลได้ (Authentication/Nonrepudiation) 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใครคือผู้ส่งข้อมลู หรือในทางตรงกนัข้าม ก็คือเพ่ือป้องกนัการ
แอบอ้างได้ 

 

 
 

รูปท่ี 8.15 รูปแบบการเข้ารหสัและถอดรหสัข้อมลู 
(ท่ีมา http://cs110.wellesley.edu/lectures/L18-encryption/handout.html  

สืบค้น 20 กรกฎาคม 2555) 
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8.3.5 การสาํรองข้อมูล (Back Up) 

 การสํารองข้อมลูคือการป้องกันความเสียของข้อมลูโดยมีการสํารองข้อมลูไว้ในแหล่ง
อ่ืนๆ ในการทํางานกับระบบคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายมกัจะพบปัญหาในการทํางานได้ ซึ่งก็
อาจจะเกิดจากหลายสาเหต ุเช่นการโดนโจมตี การโดนไวรัส และอปุกรณ์สํารองข้อมลูมีปัญหา
เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านีไ้ม่รู้จะเกิดขึน้เม่ือใด และเม่ือเกิดขึน้แล้วเราจะสามารถนําเอาข้อมูล
กลบัมาใช้ได้อย่างไร วิธีการท่ีดีท่ีสดุควรจะมีการสํารองข้อมลู (Back Up) ไว้ทกุครัง้ เพราะเม่ือ
เกิดความสญูเสียก็จะสามารถเรียกกลบัคืนมาได้ ข้อมลูท่ีนําไปเก็บไว้สํารองอาจจะเก็บไว้ในจาน
บนัทึกแบบแข็ง หรือฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) แผ่นซีดี (CD) และพืน้ท่ีในเครือข่ายท่ีให้บริการ
สํารองข้อมลู เป็นต้น ในองค์กรขนาดใหญ่ข้อมลูมีความสําคญัมากจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบสํารองข้อมลู ดงัเช่นเทคโนโลยีเรดหรือชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน (Redundant Array 

of Independent Disk: RAID) สมมตุิเรามีฮาร์ดดิสก์เพียงตวัเดียว ถ้าเกิดความเสียหาย ข้อมลู
จะหายไปทัง้หมด แตถ้่านําฮาร์ดดสิก์หลายๆ ตวัมาตอ่ทํางานร่วมกนั ทําให้ได้ความจเุพิ่มขึน้ แต่
ถ้าตวัใดตวัหนึ่งเกิดความเสียหายก็จะเสียข้อมลูในฮาร์ดดิสก์ตวันัน้ไปแต่ส่วนอ่ืนยงัคงสามารถ
ใช้งานได้ หรือข้อมูลในตัวท่ีเสียหายยังคงมีเก็บ "สํารองเผ่ือเสีย" ไว้ การแก้ไข ก็เพียงเอา
ฮาร์ดดิสก์ใหม่มาเปล่ียน แล้วถ่ายโอนข้อมูลท่ีฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าท่ีเสียหายไปท่ีเคยฝากไว้กับ
ฮาร์ดดสิก์ตวัอ่ืนลงมาใหม ่ทําให้สามารถนําเอาข้อมลูท่ีเสียหายกลบัมาใช้งานใหม่ได้อีกครัง้ เรา
เรียกวา่ระบบนีว้า่ ระบบท่ีคงทนตอ่ความเสียหาย (Fault Tolerance) คือ แทนท่ีวา่ฮาร์ดดสิก์เสีย
หายไปตวัหนึ่งก็ต้อง ทําให้ระบบต้องหยดุชะงกั เพ่ือป้องกนัความเสียหายดงักลา่ว จะต้องสร้าง
ระบบให้คงทนต่อความเสียหาย ฮาร์ดดิสก์เสียหายไปแล้วหนึ่งตวั ระบบยงัทํางานตอ่ไปเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึน้ โดยวิธีการนี ้จะต้องใช้ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน ซึง่เป็นหวัใจของการสร้าง 
จานบนัทึกท่ีคงทนตอ่ความเสียหาย ปัจจบุนัการนําเทคโนโลยีชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน มา
ใช้งานนัน้ เก่ียวกบัเซิร์ฟเวอร์หรือเคร่ืองบริการเป็นสว่นใหญ่ เม่ือระบบเครือข่ายถกูพฒันาขึน้ มี
ผู้ ใช้งานร่วมกนัจํานวนมากขึน้ ความสําคญัของหน่วยเก็บข้อมลู (Storage System) ก็ทวี
ความสําคญัมากขึน้ เพราะในเซิร์ฟเวอร์นัน้ ถ้าหากว่าฮาร์ดดิสก์ชํารุด ใช้งานไม่ได้จะทําให้ผู้ ใช้
หลายคนเกิดความสญูเสีย และนอกจากจะสญูเสียข้อมลูท่ีเก็บไว้ในฮาร์ดดสิก์ไปทัง้หมดแล้ว ยงั
จะต้องเสียเวลาเพ่ือรอให้การซอ่มแซมแล้วเสร็จ ซึง่หมายถึงการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  
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 ดงันัน้เทคโนโลยีชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน คือ เทคโนโลยีของหน่วยเก็บข้อมลูท่ีใช้
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยความจําภายนอก โดยสร้างระบบหน่วยความจําให้มี
ความสามารถในการจดัเก็บข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดงักลา่วจะออกแบบเพ่ือให้ระบบ
การจดัเก็บข้อมลูมีความเช่ือถือได้ โดยปกติเทคโนโลยีชุดจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน จะมี 7 

ระดบั ตัง้แตร่ะดบั 0 ถึงระดบัท่ี 6 แสดงดงัรูปท่ี 8.16 

  

 
(ก) RAID 0 (Nonredundant) 

 

 
(ข) RAID 1 (Mirrored) 

 

 
(ค) RAID 2 (Redundancy Through Hamming Code) 

 

 
(ง) RAID 3 (Bit-Interleaved Parity) 
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(จ) RAID 4 (Block-Level Parity) 

 

 
(ฉ) RAID 5 (Block-Level Distributed Parity) 

 

 
(ช) RAID 6 (Dual Redundancy) 

 

รูปท่ี 8.16 โครงสร้างของชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อน ระดบั 0 ถึงระดบั 6 

ท่ีมา (William Stallings, 2003, 177-178) 

 

 จากรูปท่ี 8.16 แสดงตวัอย่างการใช้งานชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนทัง้ 7 ระดบั โดย
จะมีตวัขบัจานบนัทึกหลกัจํานวน 4 ตวั (ไม่รวมท่ีใช้เพิ่มสําหรับบางระดบัของเทคโนโลยีชดุจาน
บนัทึกอิสระเสริมซ้อน) ซึ่งเป็นการแสดงตําแหน่งการเก็บข้อมลูและข้อมลูท่ีซํา้ซ้อนกันแบบ
คร่าวๆ เพ่ือให้สามารถมองเห็นปริมาณความต้องการในการใช้พืน้ท่ีในการจดัเก็บข้อมลูของชดุ
จานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนแบบตา่งๆ  
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 RAID ระดบั 0 

 ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 0 จะแบ่งข้อมลูออกเป็นส่วนเล็กๆ ท่ีเรียกว่าสตริพ 

(Strip) จานบนัทกึทัง้หมดจะถกูสร้างเป็นจานบนัทกึเสมือนท่ีมีโครงสร้างเป็นสว่นๆ ลกัษณะของ
ข้อมลูจะวางเป็นสตริพ ตัง้แตจ่านบนัทกึตวัท่ี 1 ไปจนถึงจานบนัทกึตวัท่ี 4 แสดงดงัรูปท่ี 8.16(ก) 
ซึง่เป็นการกระจายข้อมลูไปในแตล่ะจานบนัทึกทําให้ช่วยเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านหรือ
เขียนข้อมลู ถ้าเราใช้จานบนัทึก 4 ตวัให้ทํางานพร้อมๆ กนั จะทําให้เพิ่มความเร็วในถึง 4 เท่า
ในทางทฤษฎี ข้อดีคือความสามารถในการถ่ายโอนข้อมลูได้ในปริมาณสงูเน่ืองจากมีการใช้งาน
จานบนัทกึท่ีตอ่ขนานกนั สว่นข้อเสียคือความเช่ือถือของระบบเน่ืองจากไม่ได้สํารองข้อมลูไว้ ถ้า
เกิดจานบนัทกึตวัใดตวัหนึง่เสียก็จะไมส่ามารถกู้ ข้อมลูขึน้มาได้  

 

 RAID ระดบั 1 

 ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 1 จะมีลกัษณะเหมือนกนั ชดุจานบนัทึกอิสระเสริม
ซ้อนระดบั 0 แตมี่การเพิ่มให้มีการสํารองข้อมลูซึง่เรียกว่าการทํา “Mirror” ถ้าเราใช้จานบนัทึก 4 

ตวัจะต้องใช้จานบนัทึกเพ่ือการสํารองข้อมลูเพิ่มอีก 4 ตวั ทําให้ใช้จานบนัทึกทัง้หมดจํานวน 8 

ตวั เพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าจากจํานวนจานบนัทกึเดมิ ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16 (ข) ข้อดีคือมีความเช่ือถือ
ของข้อมลูได้ดีเน่ืองจากมีการสํารองข้อมลู เม่ือจานบนัทึกใดเกิดความเสียหายก็สามารถท่ีจะกู้
ข้อมลูได้ทนัที แตข้่อเสียคือคา่ใช้จ่ายในการเพิ่มจํานวนจานบนัทกึ ทําให้มีคา่ใช้จ่ายสงู 
 

 RAID ระดบั 2 

 ชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนระดบั 2 จะแบง่ข้อมลูออกเป็นสว่นๆ หรือสตริพเหมือนกบั
ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อน ระดบั 0 และ ระดบั 1 เพียงแต่ขนาดของแตล่ะสตริพจะมีขนาด
เล็กมาก อาจจะมีขนาดเพียง 1 ไบต์ เท่านัน้ ข้อมลูแตล่ะไบต์ท่ีจดัเก็บในหน่วยความจําจะมีบิต
พาริตีท่ี้สมัพนัธ์กบัไบต์นัน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16 (ค)  และจะใช้วิธีการคํานวณรหสัสําหรับการ
แก้ไขข้อมลูแบบรหสัแฮมมิง (Hamming Code) ซึง่สามารถแก้ไขข้อมลูท่ีผิดพลาดได้ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดเพียงบิตเดียว ปัจจบุนัชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 2 ไม่ได้สร้างขึน้ใช้งาน
จริงเน่ืองจากการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดนัน้เป็นการทํางานท่ีมากเกินความจําเป็น 

อีกทัง้จานบนัทกึในปัจจบุนัมีประสทิธิภาพสงูและความน่าเช่ือถือท่ีมากขึน้ 
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 RAID ระดบั 3 

 ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 3 จะมีลกัษณะเหมือนกบั ชดุจานบนัทึกอิสระเสริม
ซ้อนระดบั 2 เน่ืองจากถกูพฒันามาจาก ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 2 โดยจะใช้ดิสก์
สําหรับเก็บข้อมูลซํา้ซ้อนเพียงตวัเดียวเท่านัน้ ชุดจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 3 นีมี้
ประสิทธิภาพดีเท่ากนักบั ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 2 แต่จะมีราคาถกูกว่าเพราะใช้
จานบนัทกึสําหรับการเก็บข้อมลูสํารองเพียงตวัเดียว ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16(ง) 
 

 RAID ระดบั 4 

 ชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนระดบั 4 จะแบง่ข้อมลูออกเป็นสว่นๆ หรือสตริพเหมือนกบั 

ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 0 และ ระดบั 1 แตจ่ะมีขนาดใหญ่มากกว่าซึง่เราจะเรียกว่า
บล็อก (Block) โดยข้อมลูแต่ละบล็อกจะถกูนํามาคํานวณพาริตีบ้ิตหรือภาวะคู่หรือค่ี และถกู
บนัทกึไว้ยงัจานบนัทกึสําหรับเก็บพาริตีบ้ติ ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16(จ) 
 

 RAID ระดบั 5 

 ชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนระดบั 5 จะมีลกัษณะคล้ายกนักบัชดุจานบนัทกึอิสระเสริม
ซ้อนระดบั 4 เน่ืองจากถกูพฒันามาจากชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 4 แตจ่ะแตกตา่งกนั
ท่ี ชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนระดบั 5 จะมีการกระจายพาริตีบ้ิตไปในจานบนัทึกทกุตวั โดยใช้
วิธีหมนุเวียนตามวงรอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16 (ฉ) 
 

 RAID ระดบั 6 

 ชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 6 จะมีลกัษณะคล้ายกนักบั ชุดจานบนัทึกอิสระ
เสริมซ้อนระดบั 5 เพียงแต่เพิ่มพาริตีบ้ิตเข้าไปอีกชดุ โดยชดุจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 5

จะใช้วิธีเดียวแต่ ชุดจานบนัทึกอิสระเสริมซ้อนระดบั 6 จะใช้ 2 วิธี ซึ่งจะถกูบนัทึกไว้ในจาน
บนัทกึคนละตวั ดงัแสดงในรูปท่ี 8.16(ช) วิธีการนีเ้หมาะสําหรับงานท่ีต้องการความปลอดภยัสงู 
ซึง่จะมีความเช่ือถือได้ดีท่ีสดุของทกุระดบั ถ้าจานบนัทึกมีการเสียหายถึง 2 ตวัก็ยงัสามารถกู้
ข้อมลูได้ แตใ่นบางกรณีท่ีแย่ท่ีสดุถ้าจานบนัทึกเสียถึง 3 ตวัก็จะทําให้ล้มเหลวได้ แต่ก็ถือได้ว่า
ชดุจานบนัทกึอิสระเสริมซ้อนระดบั 6 มีความน่าเช่ือถือสงูสดุ 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริยธรรมยุคสารสนเทศ 

และการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือการกระทําท่ีผิด
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ ซึง่การกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้คอมพิวเตอร์อนัทํา
ให้เหย่ือได้รับความเสียหาย โดยผู้กระทําผิดได้รับประโยชน์ ซึง่เป็นการใช้ความรู้ในทางท่ีมิชอบ
ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพบเห็นทัว่ไป
ดงัเช่น การขโมย การทําลาย และการละเมิดลิขสิทธ์ิ การเข้าถึงข้อมลูบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนญุาต การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย การก่อกวนด้วยสปายแวร์ 
การก่อกวนด้วยสแปมเมล์ ไวรัสหลอกลวงหรือโฮค และการหลอกลวงเหย่ือหรือฟิชชิง คณุธรรม
และจริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์คือสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
เครือข่ายเพ่ือให้สังคมนัน้อยู่อย่างไม่กระทบซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ได้พฒันาอย่างรวดเร็วอีกทัง้มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ทกุๆ เคร่ืองเข้าด้วยกนั ทําให้สามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได้ทัว่โลก ซึง่เปรียบเสมือนมี
สังคมขึน้อีกสังคมเกิดขึน้ในโลกแห่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนัน้การทํางานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ควรจะมีคณุธรรมและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างจิตสํานึกทํา
ให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภยัในคือการป้องกันภยัคกุคามต่างๆ เน่ืองจากเทคโนโลยี
ทางด้านเครือข่ายพฒันาไปอย่างมากทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นมากจะใช้งานผ่านเครือข่าย 
ซึ่งจะมีความเส่ียงสูงต่อการบุกรุกจากผู้ ท่ีประสงค์ร้าย เส่ียงต่อการถูกโจมตี เส่ียงต่อความ
เสียหายของข้อมลู ทําให้เกิดความเสียหาย การรักษาความปลอดภยัสามารถกระทําได้หลายวิธี
ดงัเช่น การติดตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัส การตรวจสอบผู้ มีสิทธ์ิในการใช้งานด้วยอปุกรณ์ชีว
มาตรหรือไบโอเมตริก การใช้ระบบด่านกนับุกรุกหรือไฟร์วอลล์ การเข้ารหสัข้อมลู การสํารอง
ข้อมลู  
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คืออะไร จงอธิบาย 
2. จงยกตวัอยา่งของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มา 5 ตวัอยา่ง พร้อมทัง้อธิบาย 
3.  แฮกเกอร์ (Hacker) แคร็กเกอร์ (Cracker) และสคริปต์คดิดี ้(Script Kiddy) คืออะไร
จงอธิบาย 

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หนอนคอมพวิเตอร์หรือวอร์ม (Worm) และม้า
โทรจนัหรือตวัลวง (Trojan Horses) คืออะไร จงอธิบาย 

5. สแปมเมล์ (Spam Mail) ไวรัสหลอกลวงหรือโฮค (Hoax)  และการหลอกลวงเหย่ือหรือ
ฟิชชิง (Phishing) คืออะไร จงอธิบาย 

6. จริยธรรมเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ท่ีรู้จกักนัในลกัษณะตวั
ยอ่วา่ PAPA คืออะไรจงอธิบาย 

7. เพ่ือให้การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอินเทอร์เน็ตสงบสขุจึงควรปลกูฝังจริยธรรมและคณุธรรม
ให้กบัผู้ใช้งานร่วมกนั ซึง่อาจจะปฏิบตัติามบญัญตั ิ10 ประการ มีอะไรบ้างจงอธิบาย 

8. ทําไมถึงต้องมีกฎหมาย และจริยธรรม ท่ีเก่ียวข้องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

9. จงบอกวิธีการรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์มา 5 ตวัอย่าง พร้อมทัง้
อธิบาย 

10. อปุกรณ์ชีวมาตรหรือไบโอเมตริกคืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 9 
 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

9.1 ขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม 

9.2 สญัลกัษณ์ผงังาน 

9.3 รหสัเทียม 

9.4 การวิเคราะห์ผงังาน 

9.5 โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบั 

9.6 โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบเง่ือนไข 
9.7 โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้ 
9.8 โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบกระโดด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายสญัลกัษณ์ผงังานได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจรหสัเทียมและสามารถนําไปประยกุต์ใช้งานได้ 
4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจการวิเคราะห์ผงังานและสามารถนําไปประยกุต์ใช้งานได้ 

6. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจขัน้ตอนในการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบัและสามารถนําไปเขียน
ผงังานได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจขัน้ตอนในการควบคมุโปรแกรมแบบเง่ือนไขและสามารถนําไป
เขียนผงังานได้ 

8. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจขัน้ตอนในการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้และสามารถนําไปเขียน
ผงังานได้ 
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9. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจขัน้ตอนในการควบคมุโปรแกรมแบบกระโดดและสามารถนําไป
เขียนผงังานได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 9 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม (Procedure of Programming) 

สญัลกัษณ์ผงังาน (Flowchart Symbol) รหสัเทียม (Pseudo Code) การวิเคราะห์ผงังาน 

(Flowchart Analysis) โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบั (Sequential Control) 

โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบเง่ือนไข (Selection Control) โครงสร้างการควบคุม
โปรแกรมแบบวนซํา้ (Iteration Control) และโครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบกระโดด 

(Jump Control) ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการเขียน
โปรแกรมในระดบัสงูตอ่ไป ในการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งจะต้องมีกระบวนการเขียน
อยา่งเป็นระบบเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้กบัทกุ
ภาษา โดยเนือ้หาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นในบทนีจ้ะเป็นขัน้ตอนกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการเขียนโปรแกรม โดยจะเป็นส่วนสําคญัในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ เพ่ือใช้ในการสร้างโปรแกรมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 

9.1 ขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม (Procedure of Programming) 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีสําคญัเพ่ือให้
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ในการเขียนโปรแกรมจะมีรูปแบบในการพัฒนาหลาย
รูปแบบดงัเช่นวิธีการแบบจําลองนํา้ตก (Waterfall Model) ซึง่เป็นวิธีการหนึ่งเข้าใจง่ายและท่ี
นิยมใช้ในปัจจบุนั ซึง่หลกัการก็จะเป็นเช่นเดียวกบันํา้ตกตามช่ือของวิธีการ โดยเร่ิมต้นจากการ
ขัน้ตอนของการสอบถามความต้องการ (Requirement Phase) ขัน้ตอนของการวิเคราะห์ 

(Specification (Analysis) Phase) ขัน้ตอนของการวางแผน (Planning Phase) ขัน้ตอนการ
ออกแบบการทํางานของแต่ละงานย่อย (Design Phase) ขัน้ตอนของการเขียนโปรแกรม 

(Implementation Phase) ขัน้ตอนของรวมงาน (Integration Phase) ขัน้ตอนของการ
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บํารุงรักษา (Maintenance Phase) สดุท้ายคือขัน้ตอนของการเลิกใช้งาน (Retirement) ดงั
แสดงในรูปท่ี 9.1 

 

 
 

รูปท่ี 9.1 รูปแบบจําลองนํา้ตก 
 

 ขัน้ตอนของการสอบถามความต้องการ (Requirement Phase) เป็นขัน้ตอนสอบถาม
ความต้องการของผู้ ใช้โปรแกรมหรือลกูค้า ว่าต้องการให้โปรแกรมท่ีสร้างขึน้สามารถทําอะไรได้
บ้าง ดงัเช่นความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการนําโปรแกรมไปใช้จดัการฐานข้อมลูในร้านหนงัสือ 
หรือร้านค้าตา่งๆ 

 

 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์ (Specification (Analysis) Phase) เป็นขัน้ตอนของการ
วิเคราะห์หรือกําหนดรายละเอียดต่างๆ หลงัจากทราบความต้องการของผู้ ใช้แล้วก็มาทําการ
วิเคราะห์ว่าจะสร้างโปรแกรมตามความต้องการของผู้ ใช้ ต้องทําอย่างไร (อย่างกว้าง ๆ) จะใช้
เคร่ืองมืออะไรบ้างในการพฒันาโปรแกรม 
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 ขัน้ตอนของการวางแผน (Planning Phase)  เป็นขัน้ตอนของการวางแผนงาน จะ
กระทําการวางแผน สร้างตารางเวลาการทํางาน กระจายงานท่ีต้องทํา ซึ่งเป็นงานท่ีได้จาก
ขัน้ตอนของการวิเคราะห์ในก่อนหน้านี ้

 ขัน้ตอนการออกแบบการทํางานของแตล่ะงานย่อย (Design Phase) เป็นขัน้ตอนของ
การออกแบบของแตล่ะงานย่อย ซึง่เป็นงานท่ีได้จากการกระจายงานในขัน้ตอนการวางแผน ซึง่
ประกอบด้วยสองขัน้ตอนท่ีสําคญัคือ 

 

 การคิดหาวิธีการทํางานของโปรแกรมหรือท่ีเรียกกนัว่าขัน้ตอนวิธี (Algorithm) ซึง่การ
คิดหาวิธีการทํางานของแต่ละคนสําหรับแต่ละปัญหาก็จะแตกตา่งกนั ตามแต่ความสามารถใน
การคิดของขัน้ตอนวิธี แต่ผลลพัธ์ท่ีได้จะต้องสามารถกระทําได้ตามท่ีต้องการตามท่ีได้วางแผน
ไว้ 

 การถ่ายทอดความคิดนัน้ไปให้กบัผู้ ท่ีจะทํางานในส่วนการเขียนโปรแกรมเรามกัจะใช้
สองวิธีการ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) นัน่คือ การเขียนผงังาน (Flowchart) ซึง่เป็นการอธิบายขัน้ตอน
การทํางานของโปรแกรมในรูปแบบของกราฟิกและ การเขียนรหสัเทียม (Pseudo code) ซึง่เป็น
การอธิบายขัน้ตอนการทํางานของโปรแกรมในรูปแบบของตวัหนงัสือ 

 

 ขัน้ตอนของการเขียนโปรแกรม (Implementation Phase) เป็นขัน้ตอนของการเขียน
โปรแกรมตามท่ีออกแบบไว้ตามขัน้ตอนการวางแผนงาน การเขียนโปรแกรมโดยมากจะดจูากผงั
งานหรือรหสัเทียม เพ่ือสามารถให้เขียนโปรแกรมตามแนวทางของแตล่ะคนได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
เน่ืองจากการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้หลายภาษา แต่ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัคือ
ผงังานและรหสัเทียม 

 

 ขัน้ตอนของรวมงาน (Integration Phase) เป็นขัน้ตอนของการนําโปรแกรมท่ีเขียนเสร็จ
ของแตล่ะงานมารวมกนั แล้วลองนําไปใช้จริง 

 

 ขัน้ตอนของการบํารุงรักษา (Maintenance Phase) เป็นขัน้ตอนการบํารุงรักษา
โปรแกรม ระหว่างท่ีใช้โปรแกรมนัน้อาจเกิดปัญหาบางอย่าง เช่นโปรแกรมทํางานผิดพลาด 

โปรแกรมทํางานไม่ตรงกบัความต้องการตามท่ีผู้ ใช้โปรแกรมต้องการ ซึง่ผู้พฒันาโปรแกรมต้อง
นําโปรแกรมไปแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเตมิจนได้โปรแกรมท่ีสมบรูณ์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

 

 ขัน้ตอนของการเลกิใช้งาน (Retirement) คือการเลกิใช้โปรแกรม 
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9.2 สัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart Symbol) 

 สญัลกัษณ์ผงังานเป็นเคร่ืองมืออีกแบบหนึ่งท่ีใช้รูปภาพ แสดงถึงขัน้ตอนในการเขียน
โปรแกรม หรือขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทีละขัน้ และมีเส้นท่ีแสดงทิศทางการไหลของข้อมลูตัง้แต ่

จดุเร่ิมต้น จนกระทัง้จุดสิน้สดุของโปรแกรมหรือผลลพัธ์ของโปรแกรม ใช้เป็นโครงร่างก่อนการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสามารถเห็นภาพของการแก้ปัญหาได้อย่างชดัเจนและเข้าใจ
ง่ายยิ่งขึน้ สัญลักษณ์ผังงานเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเขียนโปรแกรมของทุกๆ ภาษา 
เน่ืองจากสญัลกัษณ์ผงังานจะใช้รูปมาตรฐานเดียวกนัในทุกๆ ภาษา ทําให้เม่ือเห็นผงังานของ
โปรแกรมแล้วจะสามารถนําไปเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้ สญัลกัษณ์ผงังานจะเป็นเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ออกมาในรูปของรูปธรรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้
สญัลกัษณ์ผงังาน แบง่ได้ออกเป็น 2 แบบได้แก่ 

 

1) ผังงานระบบ (System flowchart) เป็นผังงานท่ีเขียนขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ว่าได้รับข้อมลูเข้ามาประมวลผลจากทางใด ประมวลผล
เสร็จแล้วจะสง่ไปท่ีไหน และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะแสดงออกในรูปใด 

 

2) ผงังานโปรแกรม (Program flowchart หรือ Detail flowchart) เป็นผงังานท่ีเขียนขึน้เพ่ือ
แสดงขัน้ตอนคําสัง่อย่างละเอียด ซึ่งตามปกติแล้วผู้ เขียนโปรแกรมจะเขียนผังงานโปรแกรม 

ขึน้มาก่อน ต่อจากนัน้จะตรวจสอบขัน้ตอนคําสัง่งานแต่ละขัน้ในผงังานว่าไม่มีผิดพลาดแล้วจึง
ลงมือเขียนโปรแกรมเพ่ือนําไปประยกุต์ใช้งานตอ่ไป  
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สัญลักษณ์ ความหมาย  สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

เร่ิมต้นและสิน้สดุ
โปรแกรม 

  

 
 

พิมพ์ผลลพัธ์ออกทาง
กระดาษ 

 

รับข้อมลูทาง
คีย์บอร์ด 

  

 
 

ประมวลผล 

 

อา่นเขียนข้อมลูจาก
ดสิก์ 

  

 
 

ตดัสนิใจเลือก 

 

 
 

อา่นเขียนข้อมลูจาก
เทปแมเ่หลก็ 

 

 
รอยตอ่ของเส้นเช่ือม 

 

 
 

อา่นเขียนข้อมลูลง
ฐานข้อมลู 

 

 

แสดงการเช่ือมตอ่ใน
หน้าถดัไป 

 

 
 

แสดงผลลพัธ์ออก
ทางหน้าจอ 

 

 
เส้นเช่ือมตอ่ 

 

รูปท่ี 9.2 ความหมายของสญัลกัษณ์ผงังาน 
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9.3 รหสัเทยีม (Pseudo Code)  

 รหสัเทียมคือรหสัจําลองท่ีใช้เป็นตวัแทนของขัน้ตอนวิธีท่ีใช้ในภาษาการเขียนโปรแกรม
ทัว่ไป โดยจะแสดงขัน้ตอนวิธีการท่ีใช้ภาษาเขียนท่ีเข้าใจง่าย โดยมีถ้อยคําหรือประโยคคําสัง่ท่ี
เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ ขึน้อยู่กับความสะดวกของผู้ เขียน
โปรแกรม แต่โดยทัว่ไปจะใช้รูปแบบภาษาองักฤษเพ่ืออธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนวิธีต่างๆ 
เน่ืองจากเป็นภาษากลางท่ีสว่นมากนิยมใช้กนั  

     บางครัง้จะมีการใช้คําเฉพาะ (Reserve Words) ท่ีมีอยู่ในภาษาโปรแกรมมาช่วยเขียน 

โครงสร้างของรหัสจําลองดงันัน้จึงมีส่วนคล้ายกับการเขียนโปรแกรมมาก รหัสจําลองจึงเป็น
เคร่ืองมืออีกแบบท่ีใช้กนัในการออกแบบโปรแกรม 

 

หลกัการเขียนรหสัเทียม 

 ถ้อยคําท่ีใช้เขียน ใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาไทยท่ีเข้าใจง่าย  
 ในหนึง่บรรทดั ควรให้มีเพียงหนึง่ประโยคคําสัง่เท่านัน้  

 ใช้ยอ่หน้าให้เป็นประโยชน์ ในการแสดงการควบคมุอยา่งเป็นสดัสว่น  

 แตล่ะประโยคคําสัง่ให้เขียนจากบนลงลา่ง และมีทางออกทางเดียว  
 กลุ่มของประโยคคําสัง่อาจรวมเป็นหมวดหมู่แล้วเรียกใช้เป็นหน่วยโปรแกรมประยกุต์ 

(Module) 

 

ตวัอย่างที่ 9.1 ให้ทําการเขียนรหสัเทียมของการชงกาแฟ จํานวน 5 ถ้วย 
วิธีทํา 

1. ซือ้กาแฟผง 5 ซอง  
2. ต้มนํา้ร้อนจนเดือด  

3. ทําซํา้ 5 ถ้วย  
  3.1 เตรียมถ้วยและช้อน สําหรับชงกาแฟ 

  3.2 ฉีกซองกาแฟ แล้วเทลงถ้วยเปลา่  
  3.3 เทนํา้ร้อนลงถ้วยแล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากนั  

4. เรียกเพ่ือนทัง้ 5 คน  

5. เชิญทกุรับประทานกาแฟ 
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ตวัอย่างที่ 9.2 ให้ทําการเขียนรหสัเทียมของการหาคํานวณพืน้ท่ีสามเหล่ียม  

วิธีทํา 
1. Set Variable 

2. X = Input of Base  

3. Y = Input of High  

4. Z = ½ * X * Y  

5. Output = Z  

 

ตวัอย่างที่ 9.3 ให้ทําการเขียนรหสัเทียมของการคํานวณของคา่ 3 คา่  
วิธีทํา 

1.  Set Variable 

2. X = Input Value 1  

3. Y = Input Value 2 

4. Z = Input Value 3  

5. Total  = X * Y * Z  

6. Output = Total  

 

ตวัอย่างที่ 9.4 ให้ทําการเขียนรหสัเทียมของการคํานวณของคา่เกรดเฉล่ียของนกัศกึษา จํานวน 

2 เทอม  

วิธีทํา 
1.  Set Variable 

2. X = Input Grade1  

3. Y = Input Grade 2 

4. Calculate Average by Using Z = (X+Y)/2 

5. Show Result of Z 
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9.4 การวเิคราะห์ผังงาน (Flowchart Analysis) 

 การวิเคราะห์ผงังานเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหานบัได้ว่าเป็นส่วนสําคญัของการเขียน
โปรแกรมประยกุต์ต่างๆ การวิเคราะห์ผงังานเป็นการศกึษาถึงลกัษณะและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องสําหรับการเขียนโปรแกรม เช่นต้องการให้เขียนโปรแกรมอะไรก็จะทําการวิเคราะห์ผงั
งานทัง้หมดตัง้แต่อินพุตจนถึงเอาต์พุต และวิธีการประมวลผลต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เขียนโปรแกรม
สามารถมองเห็นปัญหาได้ง่ายขึน้และสามารถนําไปเขียนโปรแกรมประยกุต์ใช้งานจริงได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถูกต้องสมบูรณ์ การวิเคราะห์ผงังานทีมีประสิทธิภาพมีหลากหลายวิธี แต่
วิธีการท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย จะสามารถแบง่วิธีการวิเคราะห์ผงังานได้ดงันี ้

 

 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ หมายถึงสิ่งท่ีต้องการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทําให้ เช่น ต้องการให้
คํานวณเกรดเฉล่ียของนักศึกษา คํานวณเกรดของนักศึกษา และอ่ืนๆ  การพิจารณาถึงสิ่งท่ี
โจทย์ต้องการเป็นสว่นท่ีสําคญัมาก เพราะถ้าไม่สามารถเข้าสิ่งท่ีโจทย์ต้องการก็ไม่สามารถจะ
ทําขัน้ตอนตอ่ไปได้เลย หรือถ้าเข้าใจสว่นนีผ้ิดก็จะทําให้งานขัน้ตอนท่ีเหลือผิดหมด 

 

 ผลลพัธ์ท่ีต้องการแสดง (Output Results) หมายถึงผลลพัธ์ท่ีต้องการให้คอมพิวเตอร์
แสดงผลออกมาว่าควรจะมีลกัษณะในการแสดงผลอย่างไร มีรายละเอียดท่ีต้องการให้แสดงผล
มากน้อยเพียงใด  

 

 ข้อมลูท่ีต้องนําเข้า (Input Data) หมายถึงข้อมลูอินพตุท่ีต้องป้อนเข้ามาเพ่ือใช้ในการ
ประมวลผล  

 

 ตวัแปรท่ีใช้ (Variable) หมายถึงตวัแปรท่ีใช้แทนความหมายของข้อมลู เพ่ือความ
สะดวกในการอ้างถึงข้อมลู ในการเขียนโปรแกรมควรตัง้ช่ือตวัแปรท่ีมีความหมายท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัข้อมลู การตัง้ข่ือตวัแปรนีจ้ะขึน้อยู่กบักฎเกณฑ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ของแต่ละ
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เน่ืองจากภาษาคอมพิวเตอร์แตล่ะภาษามีข้อกําหนดในการตัง้
ตวัแปรท่ีแตกตา่งกนัไป  

 วิธีการประมวลผล (Processing) หมายถึงวิธีการประมวลผลโดยจะแสดงขัน้ตอนตา่งๆ 
ของการประมวลผลทัง้หมด ในขัน้ตอนของวิธีการนีถ้้าทําได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเข้าใจง่ายก็
จะช่วยในการเขียนโปรแกรมให้ง่ายยิ่งขึน้ เน่ืองจากมองเห็นกระบวนการตา่งๆ ชดัเจน 
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หลักการทั่วไปของการเขียนผังงานระบบที่ด ีเราสามารถสรุปวิธีการเขียนได้ดงันี ้
 

 ควรมีจดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุเพียงจดุเดียวในผงังาน 

 มีทางเข้าของสญัลกัษณ์เพียงทางเดียว 
 มีทางออกของสัญลักษณ์เพียงทางเดียว แต่ยกเว้นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจท่ี

สามารถออกได้ สองทาง 
 ทิศทางของสญัลกัษณ์ควรจะเขียนจากบนลงลา่ง 
 ข้อความท่ีอยูใ่นสญัลกัษณ์ควรจะสัน้กะทดัรัด และส่ือความหมายท่ีเข้าใจง่าย 
 ขนาดของสญัลกัษณ์ควรมีความพอดี 

 เส้นทางในการเช่ือมตอ่ควรจะเขียนให้ชดัเจน วา่จะมีลกูศรไปในทิศทางใดบ้าง 
 

ตวัอย่างที่ 9.5 จงเขียนผงังานของการบวกเลขจํานวน 2 คา่ 
วิธีทํา 
วิเคราะห์แนวคดิท่ี 1 ในการเขียนผงังาน 

ถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุว่าให้ค่าตวัเลขมาจากไหนอินพุตอะไร ให้สมมุติว่าได้รับอินพุตของ
เลขมาจากคีย์บอร์ด ดังนัน้ทําการรับข้อมูลอินพุตคือรับตัวเลขสองตัวเข้ามา เม่ือรับค่าเข้า
มาแล้วจะเก็บค่าไว้ท่ีไหน ซึง่โดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในตวัแปรท่ีสร้างขึน้มา ดงันัน้ในการเขียนผงั
งาน เราจะเอาตวัเลขตวัแรกไว้ท่ีตวัแปร A และตวัเลขตวัท่ีสองไว้ท่ีตวัแปร B แล้วจากนัน้ก็เอา
เลขสองตวัมาบวกกนัแล้วแสดงผล ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.3 

 

Start

Input A,B

A+B

End
    

 

รูปท่ี 9.3 ผงังานของการบวกเลข ตามแนวคดิท่ี 1 
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วิเคราะห์แนวคดิท่ี 2 ในการเขียนผงังาน 

 ให้สมมุติว่าได้รับอินพุตของเลขมาจากคีย์บอร์ด ดงันัน้ทําการรับข้อมูลอินพุตคือรับ
ตวัเลขสองตวัเข้ามา เม่ือรับคา่เข้ามาแล้วจะเก็บไว้ในตวัแปร A และตวัแปร B แล้วจากนัน้ เอา
คา่ตวัแปร A และ B ทําการบวกกนัแล้วเก็บไว้ท่ีตวัแปร C สดุท้ายนําเอาตวัแปร C ไปแสดงผล 
ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.4  

Start

Input A,B

C

End

C = A + B

 

รูปท่ี 9.4 ผงังานของการบวกเลข ตามแนวคดิท่ี 2 
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ตัวอย่างที่ 9.6 จงเขียนผงังานของโปรแกรมสําหรับหาราคาของสินค้า โดยให้ผู้ ใช้ระบุราคา
สินค้า และโปรแกรมจะแสดงราคาก่อนรวมภาษีและราคาหลงัรวมภาษีแล้วให้ผู้ ใช้สามารถเห็น
ราคาสนิค้าท่ีรวมภาษี 

วิธีทํา 
อตัราภาษีในท่ีนีส้มมตุิให้อตัราภาษีเป็น 7% จากนัน้สงัเกตจากโจทย์มีคําว่า “ผู้ใช้ระบุ

ราคา” แสดงวา่จะต้องมีการรับคา่อินพตุจากผู้ใช้ ดงันัน้ให้รับคา่อินพตุจากคีย์บอร์ดแล้วเก็บไว้ท่ี
ตวัแปร A จากนัน้ให้ตวัแปรท่ีช่ือว่า VAT ใช้เก็บผลลพัธ์จากการคํานวณภาษี โดยสามารถ
คํานวณได้จาก VAT = 0.07 * A สดุท้ายแสดงราคาก่อนรวมภาษี (คา่ของตวัแปร A) และราคา
หลงัรวมภาษี (A+VAT) ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.5 

Start

Input A

A
VAT+A

End

VAT = 0.07 x A

 

รูปท่ี 9.5 ผงังานของการคํานวณราคาสนิค้า 
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ตวัอย่างที่ 9.7 จงเขียนผงังานของโปรแกรมสําหรับหาเกรดเฉล่ียรวมสองเทอม 

วิธีทํา 
จะหาเกรดเฉลี่ยรวมสองเทอมได้จะต้องรู้หน่วยกิตท่ีลงเทอมหนึ่ง เกรดท่ีได้เทอมหนึ่ง 

หน่วยกิตท่ีลงเทอมสอง เกรดท่ีได้เทอมสอง ดงันัน้ต้องรับคา่มาทัง้หมดส่ีคา่โดยท่ี รับคา่หน่วยกิต
ท่ีลงเทอมหนึ่งเก็บไว้ท่ีตวัแปร U1รับค่าหน่วยกิตท่ีลงเทอมสองเก็บไว้ท่ีตวัแปร U2 รับค่าเกรด
เทอมหนึ่งเก็บไว้ท่ีตวัแปร G1 และรับค่าเกรดเทอมสองเก็บไว้ท่ีตวัแปร G2 จากนัน้ทําการ
คํานวณเกรดเฉลี่ยแล้วเก็บผลลพัธ์ไว้ท่ีตวัแปรช่ือ G สดุท้ายทําการแสดงผลค่าของ G ออกมา 
ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.6 

Start

Input U1,U2
G1, G2

G

End

G = (G1xU1 + G2xU2)
/ (U1+U2)

 
รูปท่ี 9.6 ผงังานของการคํานวณหาคา่เกรดเฉลี่ย 2 เทอม 
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9.5 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบลาํดับ (Sequential Control) 

 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบลําดับหรือการเขียนโปรแกรมแบบลําดับจะมี
ลกัษณะการทํางานของโปรแกรมจากบนลงลา่ง โดยจะทําคําสัง่ทกุๆ คําสัง่ท่ีเขียนจากบนลงลา่ง 
โดยไมมี่เง่ือนไข รูปแบบโครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบัแสดงดงัรูปท่ี 9.7 
 

   
 

รูปท่ี 9.7 รูปแบบการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบั 

 ในการเขียนโปรแกรมในแตล่ะชดุคําสัง่ (Instruction) ของรูปแบบโครงสร้างการควบคมุ
แบบลําดบัจะดําเนินการประมวลผลของชดุคําสัง่ตัง้แต่คําสัง่แรกจนถึงคําสัง่สดุท้าย ดงัผงังาน
ตวัอยา่งท่ีแสดงในรูปท่ี 9.8 

 
 

รูปท่ี 9.8 รูปแบบประมวลผลชดุคําสัง่แบบลําดบั 
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ตวัอย่างที่ 9.8 จงเขียนผงังานของโปรแกรมแบบลําดบัเพ่ือคํานวณหาพืน้ท่ี 4 เหล่ียมผืนผ้า 
วิธีทํา 

ถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุว่าให้ค่าตวัเลขมาจากไหนอินพุตอะไร ให้สมมุติว่าได้รับอินพุตของ
เลขมาจากคีย์บอร์ด ดังนัน้ทําการรับข้อมูลอินพุตคือรับตัวเลขสองตัวเข้ามา เม่ือรับค่าเข้า
มาแล้วจะเก็บคา่ไว้ท่ีตวัแปร A และตวัเลขตวัท่ีสองไว้ท่ีตวัแปร B แล้วจากนัน้ก็เอาเลขสองตวัมา
คณูกนัเพ่ือหาพืน้ท่ีของ 4 เหล่ียมผืนผ้า จากนัน้แสดงผลท่ีต้องการ ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังาน
ได้ดงัรูปท่ี 9.9 

 

 
รูปท่ี 9.9 ผงังานแบบลําดบัในการคํานวณหาพืน้ท่ี 
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9.6 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบเงื่อนไข  
(Selection Control) 

 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบเง่ือนไขจะมีลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ี
สามารถเลือกชุดคําสัง่ในการประมวลผลได้ การจะกระทําชุดคําสัง่ไปในทิศทางไหนแล้วแต่
เง่ือนไขท่ีตัง้ไว้ รูปแบบโครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบัแสดงดงัรูปท่ี 9.10 
 

 
 

รูปท่ี 9.10 รูปแบบการควบคมุโปรแกรมแบบเง่ือนไข 
 

 ในการเขียนโปรแกรมในแต่ละชุดคําสัง่ ของรูปแบบโครงสร้างการควบคมุแบบเง่ือนไข
จะดําเนินการประมวลผลเลือกชดุคําสัง่ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ดงัผงังานตวัอย่างท่ีแสดงในรูป
ท่ี 9.11 
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Condition

Instruction 1

Instruction 3

Instruction 2

Instruction 4

   
(ก) 

 
(ข) 

 

รูปท่ี 9.11 รูปแบบประมวลผลชดุคําสัง่แบบเง่ือนไข 
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ตวัอย่างที่ 9.9 จงเขียนผงังานของโปรแกรมตรวจสอบคา่ตวัเลข โดยถ้าเลขท่ีรับเข้ามาเป็นเลขคู่
ให้แสดงคําวา่ Even ถ้าเลขท่ีรับเข้ามาเป็นเลขค่ีให้แสดงคําวา่ Odd 

วิธีทํา 
  ให้รับคา่ตวัเลขไว้ท่ีตวัแปร A จากนัน้ตรวจสอบตวัเลขว่าเป็นเลขคูห่รือเลขค่ี โดยถ้า A 

หาร 2 แล้วได้เศษ 0 แสดงว่าเป็นเลขคู ่ถ้า A หาร 2 แล้วได้เศษ 1 แสดงว่าเป็นเลขค่ี ดงันัน้
จะต้องมีตวัแปรเก็บเศษจากการหารสองสมมตุิว่าเป็นตวัแปร B ถ้าเศษเป็น 0 แสดงคําว่า Even 

ถ้าเศษเป็น 1 แสดงคําวา่ Odd จากนัน้แสดงผลท่ีต้องการ ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 

9.12 

 

 
 

รูปท่ี 9.12 ผงังานแบบเง่ือนไขในการตรวจสอบตวัเลขคูแ่ละเลขค่ี 
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ตัวอย่างที่ 9.10 จงเขียนผงังานของโปรแกรมตรวจสอบค่าตวัเลข โดยถ้าค่าตวัเลขท่ีรับเข้ามา 
ถ้าตดิลบให้แสดงคําวา่ Negative ถ้าเป็นบวกให้แสดงคําวา่ Positive 

วิธีทํา 
โปรแกรมนีรั้บค่าอินพุตหนึ่งตัวโดยให้รับเข้ามาเก็บไว้ท่ีตัวแปร A จากนัน้ทําการ

ตรวจสอบตวัแปร A โดยถ้า A มากกว่าหรือเท่ากบัศนูย์ก็แสดงคําว่า Positive ถ้าน้อยกว่าให้
แสดงคําวา่ Negative ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.13 

 

 
 

รูปท่ี 9.13 ผงังานแบบเง่ือนไขในการตรวจสอบตวัเลขลบและบวก 
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ตัวอย่างที่ 9.11 จงเขียนผงังานของโปรแกรมรับคา่อาย ุถ้าน้อยกว่า 10 พิมพ์คําว่า Children 

ถ้าน้อยกวา่ 20 ให้พิมพ์คําวา่ Young ถ้ามากกวา่นัน้ให้พิมพ์คําวา่ Adult 

วิธีทํา 
โปรแกรมนีรั้บคา่อายเุข้ามาเก็บไว้ท่ีตวัแปร A แล้วนําคา่ A มาพิจารณาว่าน้อยกว่า 10 

หรือไม ่ถ้าน้อยกวา่ให้พิมพ์คําวา่ Children แตถ้่าเป็นอยา่งอ่ืนก็ไปมาพิจารณาตอ่วา่ A น้อยกวา่ 
20 หรือไม่ ถ้าน้อยกว่าพิมพ์คําว่า Young และถ้านอกเหนือจากนัน้แสดงว่าอายเุกิน 20 ปี ให้
พิมพ์คําวา่ Adult เลย ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.14 

 

 
 

รูปท่ี 9.14 ผงังานแบบเง่ือนไขในการตรวจสอบอาย ุ
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ตวัอย่างที่ 9.12 จงเขียนผงังานของโปรแกรมตดัเกรดตามเกณฑ์ดงันี ้

 คะแนนต่ํากวา่ 50 ได้ F 

 คะแนน 50 แตไ่มถ่ึง 60 ได้ D 

 คะแนน 60 แตไ่มถ่ึง 70 ได้ C 

 คะแนน 70 แตไ่มถ่ึง 80 ได้ B 

 คะแนน 80 เป็นต้นไปได้ A 

วิธีทํา 
โปรแกรมรับอินพตุเป็นคะแนนนกัศึกษาโดยเก็บไว้ท่ีตวัแปร  A จากนัน้ตรวจสอบค่า

เกรดท่ีได้ โดยถ้า A<50 ให้ Grade = อกัษร F และถ้า A<60 ให้ Grade = อกัษร D และถ้า 
A<70 ให้ Grade = อกัษร C และถ้า A<80 ให้ Grade = อกัษร B และถ้า A>=80 ให้ Grade = 

อกัษร A สดุท้ายให้แสดงคา่ของ Grade ท่ีได้ ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.15 
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รูปท่ี 9.15 ผงังานแบบเง่ือนไขในการตดัเกรด 
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9.7 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบวนซํา้  
(Iteration Control)  

 โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้จะมีลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ีวนซํา้
ชุดคําสัง่ ซึ่งเหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมท่ีต้องการทําซํา้ คํานวณซํา้หลายๆ รอบ โดยจะ
ทําซํา้จนกว่าจะได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการ รูปแบบโครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้แสดงดงั
รูปท่ี 9.16 

 
 

รูปท่ี 9.16 รูปแบบการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้ 
 

 ในการเขียนโปรแกรมในแตล่ะชดุคําสัง่ ของรูปแบบโครงสร้างการควบคมุแบบวนซํา้จะ
ดําเนินการประมวลผลทําซํา้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ดงัผงังานตวัอยา่งท่ีแสดงในรูปท่ี 9.17 

 
 

(ก) รูปแบบตรวจสอบเง่ือนไขก่อน 
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(ข) รูปแบบตรวจสอบเง่ือนไขทีหลงั 
 

รูปท่ี 9.17 รูปแบบประมวลผลชดุคําสัง่แบบวนซํา้  
 

ตวัอย่างที่ 9.13 จงเขียนผงังานของโปรแกรมพิมพ์ช่ือออกทางหน้าจอจํานวน 100 ครัง้ 
วิธีทํา 

การเขียนโปรแกรมในรูปแบบนีค้วรใช้วิธีการวนซํา้โดยท่ีเง่ือนไขในการทําซํา้คือจํานวน
รอบ เร่ิมต้นให้ตวัแปรนบัรอบช่ือ A มีคา่เร่ิมต้นเป็น 1 จากนัน้ตรวจสอบเง่ือนไข ถ้า A > 1000 

ให้หยดุทํา แตถ้่าน้อยกว่าให้พิมพ์ช่ือออกทางหน้าจอภาพและเพิ่มคา่ A โดยจะเป็นการวนซํา้
จนกวา่คา่ของตวัแปร A มีคา่มากกวา่ 100 ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.18 
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รูปท่ี 9.18 ผงังานแบบวนซํา้ในการพิมพ์ช่ืออกจํานวน 100 ครัง้ 
 

ตวัอย่างที่ 9.14 จงเขียนผงังานของโปรแกรมหาคา่ผลรวมตัง้แต ่1 ถึง 10 

วิธีทํา 
การเขียนโปรแกรมควรมีตวัแปรสะสมค่า ซึ่งจะเป็นตวัแปรท่ีเก็บผลรวมของ 1 ถึง 10 

โดยจะตัง้ช่ือวา่ SUM มีคา่เร่ิมต้นเป็น 0 แล้วใช้การทําซํา้ ถ้าเง่ือนไขในการทําซํา้คือ จํานวนรอบ 

สมมตุิให้ตวัแปรนบัรอบช่ือ A มีคา่เร่ิมต้นเป็น 1 ถ้า A > 10 ให้หยดุทํา สิ่งท่ีต้องทําซํา้คือการ
นําเอาค่าของ A ไปรวมไว้ท่ีตวัสะสมค่า หลงัเสร็จสิน้การทําซํา้ก็แสดงค่าผลลพัธ์ของง SUM 

ออกมา ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.19 

 



 

บทที ่9 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 
 

285 

 
 

รูปท่ี 9.19 ผงังานแบบวนซํา้ในการหาคา่ผลรวมของเลข 1 ถึง 10 

 

ตวัอย่างที่ 9.15 จงเขียนผงังานของโปรแกรมหาคา่ผลรวมของเลขคูต่ัง้แตเ่ลข 1 ถึง 10  

วิธีทํา 
การเขียนโปรแกรมในข้อนีจ้ะคล้ายตวัอย่างก่อนหน้านี ้แตมี่การเพิ่มการตรวจสอบคา่ท่ี

เป็นเลขคู่และค่าท่ีเป็นเลขค่ีจากการหาร 2 และเก็บเศษไว้พิจารณา ถ้าเศษได้ 0 แสดงว่าตวั
เลขท่ีตรวจสอบจะเป็นเลขคู่ ถ้าเศษได้ 1 แสดงว่าตวัเลขท่ีตรวจสอบจะเป็นเลขค่ี ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.20 
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รูปท่ี 9.20 ผงังานแบบวนซํา้ในการหาคา่ผลรวมของเลขคูต่ัง้แตเ่ลข 1 ถึง 10 
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ตวัอย่างที่ 9.16 จงเขียนผงังานของโปรแกรมหาคา่เฉลีย่สว่นสงูของนกัศกึษา  
วิธีทํา 

การเขียนโปรแกรมต้องทราบก่อนว่าในห้องนีมี้คนก่ีคน แล้วทําการทําซํา้ทํากบัจํานวน
คนท่ีมีอยู่ในห้อง โดยแต่ละรอบของการทําซํา้นัน้ก็จะทําการรับสว่นสงูของแตล่ะคนเข้ามา แล้ว
นําไปสะสมคา่กบัตวัแปรสะสมความสงูรวม สดุท้ายก็นําเอาคา่ตวัแปรสะสมความสงูรวมไปหาร
กบัจํานวนคนท่ีมีอยูใ่นห้อง ก็จะได้คา่เฉลี่ยออกมา ซึง่สามารถเขียนเป็นผงังานได้ดงัรูปท่ี 9.21 

 

 
 

รูปท่ี 9.21 ผงังานแบบวนซํา้ในการหาคา่เฉล่ียสว่นสงูของนกัศกึษา 
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9.8 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบกระโดด  
(Jump Control)  

 โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบกระโดดจะมีลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ี
กระโดดข้ามชดุคําสัง่ถดัไป โดยจะสามารถกระโดดไปในส่วนไหนก็ได้ ซึง่สามารถกระโดดได้ทัง้
แบบมีเง่ือนไข และกระโดดแบบไม่มีเง่ือนไข  โดยทัว่ไปรูปโครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบ
กระโดดมักจะไม่นิยมนํามาใช้ในการเขียนโปรแกรมในภาษาระดบัสูง รูปแบบโครงสร้างการ
ควบคมุโปรแกรมแบบกระโดดแสดงดงัรูปท่ี 9.22 
 

 
 

รูปท่ี 9.22 รูปแบบการควบคมุโปรแกรมแบบกระโดด 

 

 ในการเขียนโปรแกรมในแต่ละชดุคําสัง่ ของรูปแบบโครงสร้างการควบคมุแบบกระโดด
จะดําเนินการกระโดดไปยงัชุดคําสัง่ท่ีต้องการให้ประมวลผล ดงัผงังานตวัอย่างท่ีแสดงในรูปท่ี 

9.23 
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รูปท่ี 9.23 รูปแบบประมวลผลชดุคําสัง่แบบกระโดด  
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรม สัญลักษณ์ผังงาน รหัสเทียม การ
วิเคราะห์ผงังาน โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบั โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบ
เง่ือนไข โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบวนซํา้ และโครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบ
กระโดด ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมใน
ระดับสูงต่อไป ขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรมจะมีรูปแบบในการพัฒนาหลายรูปแบบดงัเช่น
วิธีการแบบจําลองนํา้ตก โดยเร่ิมต้นจากการขัน้ตอนของการสอบถามความต้องการ ขัน้ตอนของ
การวิเคราะห์ ขัน้ตอนของการวางแผน ขัน้ตอนการออกแบบการทํางานของแต่ละงานย่อย 
ขัน้ตอนของการเขียนโปรแกรม ขัน้ตอนของรวมงาน ขัน้ตอนของการบํารุงรักษา และขัน้ตอนของ
การเลิกใช้งาน สญัลกัษณ์ผงังานเป็นเคร่ืองมืออีกแบบหนึ่งท่ีใช้รูปภาพ แสดงถึงขัน้ตอนในการ
เขียนโปรแกรม หรือขัน้ตอนในการแก้ปัญหาทีละขัน้ และมีเส้นท่ีแสดงทิศทางการไหลของข้อมลู
ตัง้แต ่จดุเร่ิมต้น จนกระทัง้จดุสิน้สดุของโปรแกรมหรือผลลพัธ์ของโปรแกรม ใช้เป็นโครงร่างก่อน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสามารถเห็นภาพของการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายยิ่งขึน้ รหสัเทียมคือรหสัจําลองท่ีใช้เป็นตวัแทนของขัน้ตอนวิธีท่ีใช้ในภาษาการเขียน
โปรแกรมทั่วไป โดยจะแสดงขัน้ตอนวิธีการท่ีใช้ภาษาเขียนท่ีเข้าใจง่าย โดยมีถ้อยคําหรือ
ประโยคคําสัง่ท่ีเขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาองักฤษหรือภาษาไทย การวิเคราะห์ผงังานเป็นการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาโดยการวิเคราะห์ผงังานจะเป็นการศกึษาถึงลกัษณะและรายละเอียดตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องสําหรับการเขียนโปรแกรม โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบลําดบัจะมีลกัษณะการ
ทํางานของโปรแกรมจากบนลงล่าง โดยจะทําคําสัง่ทุกๆ คําสัง่ท่ีเขียนจากบนลงล่าง โดยไม่มี
เง่ือนไข โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบเง่ือนไขจะมีลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ี
สามารถเลือกชุดคําสัง่ในการประมวลผลได้ การจะกระทําชุดคําสัง่ไปในทิศทางไหนแล้วแต่
เง่ือนไขท่ีตัง้ไว้ โครงสร้างการควบคมุโปรแกรมแบบวนซํา้จะมีลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ี
วนซํา้ชดุคําสัง่ ซึง่เหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมท่ีต้องการทําซํา้ คํานวณซํา้หลายๆ รอบ โดย
จะทําซํา้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบกระโดดจะมี
ลกัษณะการทํางานของโปรแกรมท่ีกระโดดข้ามชดุคําสัง่ถดัไป โดยจะสามารถกระโดดไปในสว่น
ไหนก็ได้ซึง่อาจจะเป็นการกระโดดแบบมีเง่ือนไขหรือไมมี่เง่ือนไข 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. สญัลกัษณ์ผงังานคืออะไร และมีประโยชน์อะไร จงอธิบาย 
2. รหสัเทียมคืออะไร และมีประโยชน์อะไร จงอธิบาย 
3. ข้อแตกตา่งระหวา่งสญัลกัษณ์ผงังานและรหสัเทียมคืออะไร จงอธิบาย 
4. จงอธิบายขัน้ตอนในการเขียนโปรแกรมตามแบบจําลองนํา้ตก และจงอธิบายขัน้ตอนใน
แตล่ะขัน้ 

5. จงเขียนรหสัเทียมของโปรแกรมในการบวกเลขจํานวน 5 ตวั 
6. จงเขียนรหสัเทียมของโปรแกรมในการหาพืน้ท่ีของวงกลม 

7. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการแปลงสกลุเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ และแปลงสกลุ
เงินดอลลาร์เป็นเงินบาท 

8. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. และแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. 

9. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการแปลงนาทีเป็นชัว่โมงและให้แสดงนาทีท่ีเหลือ 
10. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการคํานวณหาพืน้ท่ีของรูปดงันี ้



a

b  
โดยคํานวณจากสมการ  

½ * a * b * sin  

11. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการคํานวณหาพืน้ท่ีของรูปดงันี ้
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b

c

 
โดยคํานวณจากสมการ 
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12. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการตดัเกรดของนกัศกึษา 
13. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการบวกเลขคี่ตัง้แตเ่ลข 1 ถึง 100 

14. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการแสดงเลขคูท่ี่หน้าจอภาพตัง้แตเ่ลข 1 ถึง 100 

15. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการแสดงช่ือของนกัศกึษาจํานวน 100 ครัง้ 
16. จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการหาคา่ Factorial 

17.  จงเขียนผงังานของโปรแกรมในการหาคา่เฉลี่ยของนกัศกึษาจํานวน 10 คน 

18. จงเขียนผงังานของโปรแกรมแสดงผลลพัธ์ออกทางหน้าจอภาพดงัตอ่ไปนี ้

***** 

**** 

*** 

** 

* 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 10 

 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

10.1 การแก้ไขปัญหาการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
10.2 การแก้ไขจดุบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
10.3 วิธีการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขปัญหาการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขจดุบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าหลกัการในวิธีการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ 
 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 10 

การแก้ไขปัญหาการโปรแกรม การแก้ไขจุดบกพร่องและ
วธีิการคาํนวณด้วยคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการโปรแกรม (Program Solving) การแก้ไข
จดุบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Testing and Debugging) และวิธีการคํานวณด้วย
คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น (Introduction to Computational Methods of Computer) ซึง่เป็น
กระบวนการท่ีสําคญัท่ีทําให้โปรแกรมท่ีสร้างขึน้มาสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้โดยสะดวก 
และเพ่ือให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพจําเป็นต้องเข้าใจวิธีการคํานวณของคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถนําไปเขียน
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยจะกล่าวถึงวิธีการคํานวณของคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นซึ่งจะเป็น
พืน้ฐานท่ีสําคญัในการเขียนโปรแกรมในระดบัสงูตอ่ไป 

 

 

10.1 การแก้ไขปัญหาการโปรแกรม (Program Solving)  

 การเขียนโปรแกรมควรจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมซึ่งจะส่งผลทําให้การแก้ไข
โปรแกรมกระทําได้โดยสะดวก ดงันัน้ในส่วนนีจ้ะทําการแบ่งออกเป็นสองหวัข้อย่อย คือขัน้ตอน
ในการเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหาการโปรแกรม  

 

10.1.1 ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีสําคญัเพ่ือให้
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ในการเขียนโปรแกรมจะมีรูปแบบในการพัฒนาหลาย
รูปแบบดงัเช่น ขัน้ตอนการกําหนดปัญหา ขัน้ตอนการพฒันาขัน้ตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหา ขัน้ตอน
การออกแบบโปรแกรม ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม ขัน้ตอนการแปลโปรแกรมหรือการคอมไพล์
โปรแกรม ขัน้ตอนการแก้ไขโปรแกรม และขัน้ตอนการจดัทําเอกสารประกอบโปรแกรม ดงัแสดง
ในรูปท่ี 10.1 
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รูปท่ี 10.1 ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรมอยา่งมีแบบแผน 

 

 การกําหนดปัญหา (Defines the Problem) คือขัน้ตอนกําหนดปัญหาเร่ิมต้นว่าสิ่งท่ี
ต้องการจะดําเนินการคือต้องการท่ีจะทําอะไร ซึง่เราต้องทราบ ต้องกําหนดสิง่ตา่งๆ ท่ีต้องการ  
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 การพฒันาขัน้ตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหา (Develops the Algorithm) คือขัน้ตอนในการ
พฒันาขัน้ตอนวิธีหรืออลักอริทึมในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะหมายถึงสมการทางคณิตศาสตร์ 
หรืออาจจะหมายถึงรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา หรือวิธีการใดจะนํามาใช้ในการ
แก้ปัญหาในงานด้านการเขียนโปแกรมต่างๆ เช่นการใช้ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมในการ
แก้ปัญหาการจําแนกข้อมลู หรือการพยากรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

 

 การออกแบบโปรแกรม (Designs) คือขัน้ตอนท่ีผู้ เขียนโปรแกรมจะต้องวางแผนในการ
เขียนโปรแกรมท่ีต้องการ ซึ่งควรจะออกแบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง 
โดยมากเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบของผู้ เขียนโปรแกรมคือฝังงานโปรแกรม (Flowchart) ซึง่
ตามปกติแล้วผู้ เขียนโปรแกรมจะเขียนผงังานโปรแกรม ขึน้มาก่อน ต่อจากนัน้จะตรวจสอบ
ขัน้ตอนคําสั่งงานแต่ละขัน้ในผังงานว่าไม่มีผิดพลาดแล้วจึงลงมือเขียนโปรแกรมเพ่ือนําไป
ประยกุต์ใช้งานตอ่ไป 

 

 การเขียนโปรแกรม (Coding) คือการเขียนโปรแกรมตามแผนงานท่ีได้ออกแบบไว้ใน
ลําดบัก่อนหน้านี ้เป็นขัน้ตอนลงมือจริงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ในปัจจบุนันิยมใช้
ภาษาระดบัสงูในการเขียนโปรแกรม 

 

 การแปลโปรแกรมหรือการคอมไพล์โปรแกรม (Compiles) คือการแปลภาษา
คอมพิวเตอร์ท่ีทําการเขียนขึน้ให้เป็นภาษาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึง่อาจจะใช้คอมไพเลอร์ 
(ตวัแปรโปรแกรม) หรืออินเทอร์พรีเตอร์(ตวัแปลคําสัง่) ในการแปลภาษา 

 

 การแก้ไขโปรแกรม (Debugging) คือขัน้ตอนการแก้ไขโปรแกรมหลงัจากได้มีการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทําการแปลโปรแกรมแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบโปรแกรม ซึง่หากมี
ข้อผิดพลาดขึน้ก็ให้ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง 

 

 การจดัทําเอกสารประกอบโปรแกรม (Documents) คือเอกสารประกอบการโปรแกรม 

เม่ือเราได้สร้างโปรแกรมขึน้มาแล้วควรจะทําเอกสรุปประกอบโปรแกรมขึน้มา อธิบายสว่นตา่งๆ 
ของโปรแกรมและบอกแนวทางแก้ไขตา่งๆ แนวทางในการพฒันาตา่งๆ เพ่ือนําไปให้ผู้ใช้สามารถ
ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขในอนาคตตอ่ไป 
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ในการพฒันาซอฟต์แวร์ จะเน้นศกึษาใน 5 ประการ คือ 
1.  ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) ศกึษาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เหมาะสมหรือไม ่

2.  ความเหมาะสมทางด้านการปฏิบตังิาน (Operational Feasibility) การปฏิบตังิานซํา้ซ้อน
หรือไม ่ตรงหรือไม ่

3.  ความเหมาะสมทางด้านการเงิน (Financial Feasibility) เปรียบเทียบความคุ้มคา่ 
ผลตอบแทน คา่ใช้จ่าย 

4.  ความเหมาะสมทางด้านเวลา (Schedule Feasibility) พิจารณาเวลาในการสร้าง
ระบบงาน การใช้เวลา 

5.  ความเหมาะสมทางด้านบคุลากร (Human Feasibility) ดคูวามพร้อมของบคุลากร การ
พฒันาบคุลากร 
 

10.1.2 การแก้ปัญหาการโปรแกรม 

การแก้ปัญหาการโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพควรท่ีจะดําเนินการเขียนโปรแกรมท่ีอยู่ใน
รูปแบบแผนของขัน้ตอนวิธีท่ีเหมาะสมดงัเช่นขัน้ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมี
กระบวนการเร่ิมต้นโดยการกําหนดสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ กําหนดรูปแบบของผลลพัธ์ (Output) 

กําหนดแหลง่ข้อมลูนําเข้า (Input) กําหนดตวัแปรท่ีจะใช้งาน ขัน้ตอนเขียนผงังานหรือรหสัเทียม
ตามขัน้ตอนวิธีท่ีได้ออกแบบมา และขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม ซึง่ถ้าได้ออกแบบโปรแกรมดงันี ้
จะทําให้การแก้ปัญหาการโปรแกรมกระทําได้โดยง่าย เช่นจากรูปท่ี 10.2 และรูปท่ี 10.3 แสดง
ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการพฒันาโปรแกรม โดยถ้าพฒันาโปรแกรมดงัรูปท่ี 10.2 อาจจะทํา
ได้เร็วเน่ืองจากไม่ต้องมีกระบวนการออกแบบขัน้ตอนวิธี ดงันัน้ถ้าหากจําเป็นท่ีจะต้องทําการ
แก้ไขโปรแกรมก็จะกระทําได้ยาก เพราะไม่มีการวิเคราะห์มาก่อน ซึง่ถ้าเป็นงานท่ีซบัซ้อนและมี
ขนาดใหญ่ไม่ควรท่ีจะกระทําในรูปแบบนี ้สว่นการพฒันาโปรแกรมดงัรูปท่ี 10.3 จะมีขัน้ตอนใน
การพฒันาการแก้ปัญหา (Problem-Solving Phase) ซึง่ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการวิเคราะห์
ปัญหา การออกแบบขัน้ตอนวิธีต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา ซึง่อาจจะกระทําในรูปแบบของผงังานหรือ
รหัสเทียม เพ่ือเตรียมไว้สําหรับให้ผู้พัฒนาต่อไป ซึ่งถ้ากระทําในรูปแบบนีจ้ะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึน้ เพราะมีรูปแบบการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน ทําให้เราสามารถมองเห็นจุดเสีย
ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ ทําให้โปรแกรมสามารถแก้ไขได้โดยง่าย 
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รูปท่ี 10.2 การเขียนโปรแกรมแบบไมมี่ขัน้ตอนการวเิคราะห์ 

 
 

รูปท่ี 10.3 การเขียนโปรแกรมแบบมีขัน้ตอนการวิเคราะห์ 
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 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีกระบวนการแก้ไขปัญหาโจทย์ทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสทิธิภาพควรมีขัน้ตอนดงันี ้ 

 

 ขัน้ตอนท่ี 1 กําหนดสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ คือกระบวนการวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีต้องการโดย
สามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์ต้องการคืออะไร ซึ่งเป็นกระบวนการแรกดังนัน้ถ้าเราตีโจทย์
ผิดพลาดส่วนอ่ืนๆ ก็จะผิดพลาดทัง้หมด ตวัอย่างเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือหาค่า
เกรดของนกัศกึษา สิ่งท่ีโจทย์ต้องการคือคํานวณคะแนนของแตล่ะช่วงคะแนนว่าควรจะได้เกรด
อะไร 

 

 ขัน้ตอนท่ี 2 กําหนดรูปแบบของผลลพัธ์ (Output) คือเราจะกําหนดรูปแบบของผลลพัธ์
ของโปรแกรมอย่างไร ต้องการท่ีจะแสดงค่าอะไรออกมาจากโปรแกรมเช่นอาจจะแสดงค่า
ออกมาเป็นกราฟ แสดงค่าออกมาเป็นค่าตัวเลข หรือแสดงค่าออกมาเป็นค่าเฉลี่ยเป็นต้น 

ตวัอย่างเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือหาค่าเกรดของนกัศึกษา ผลลพัธ์ก็ควรจะเป็น
คะแนนท่ีได้และเกรดท่ีได้วา่จะได้เกรดอะไร เช่น 

 

คะแนน 45 ได้เกรด F 

คะแนน 89 ได้เกรด A 

 

 ขัน้ตอนท่ี 3 กําหนดแหล่งข้อมลูนําเข้า (Input) คือการกําหนดข้อมลูเข้า เราควรจะมี
ข้อมลูอะไรท่ีป้อนเข้าสูโ่ปรแกรม เช่นข้อมลูของเกรดแตล่ะเทอม ข้อมลูเงินเดือน ข้อมลูพนกังาน 

ข้อมลูการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีจะถกูนําไปประมวลผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
ตวัอย่างเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือหาค่าเกรดของนกัศกึษาแหล่งข้อมลูเข้าก็จะเป็น
คะแนนของนกัศกึษาคนนัน้วา่ได้คะแนนเท่าไหร่ 

 

 ขัน้ตอนท่ี 4 กําหนดตวัแปรท่ีจะใช้งาน คือการกําหนดตวัแปรของโปรแกรมท่ีเราจะใช้
งาน ในการเขียนโปรแกรมเราจําเป็นต้องมีการกําหนดตวัแปร เช่นกําหนดตวัแปรเป็นจํานวนเตม็ 

กําหนดตวัแปรเป็นทศนิยม กําหนดตัวแปรเป็นสตริง เป็นต้น โดยการกําหนดตวัแปรควรจะ
กําหนดให้สื่อความหมายด้วยเพ่ือเวลาเขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย การกําหนด
ตวัแปรดงัเช่น 
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int Score_Student; // การกําหนดตวัแปรให้เป็นแบบจํานวนเตม็ ในภาษาซี 
float Average_St; // การกําหนดตวัแปรให้เป็นแบบทศนิยม ในภาษาซี 
char Grade; // การกําหนดตวัแปรให้เป็นแบบอกัขระ (Character) ในภาษาซี 
 

ตวัอย่างเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือหาค่าเกรดของนกัศกึษา ตวัแปรท่ีจะใช้ก็จะ
เป็น int Score_Student; 

 

 ขัน้ตอนท่ี 5 เขียนผงังานหรือรหสัเทียมตามขัน้ตอนวิธีท่ีได้ออกแบบมา คือขัน้ตอนการ
นําเอาขัน้ตอนการประมวลผลมาเขียนเป็นผังงานหรือรหัสเทียมเพ่ือใช้ประกอบในการเขียน
โปรแกรมต่อไป ซึ่งถ้ามีการเขียนผงังานหรือรหสัเทียมก็จะส่งผลให้การพฒันาโปรแกรมกระทํา
ได้โดยง่ายเน่ืองจากมีรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจโดยง่าย 
ตวัอยา่งเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือหาคา่เกรดของนกัศกึษา ผงังานท่ีได้ออกแบบคือ 
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รูปท่ี 10.4 ตวัอยา่งผงังานโปรแกรมตดัเกรด  

 

 ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม คือขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม ซึง่อาจจะเขียน
ด้วยโปรแกรมภาษาซี ภาษาจาวา หรือภาษาอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่นเราต้องการคํานวณโปรแกรมเพ่ือ
หาคา่เกรดของนกัศกึษาก็จะสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีดงัรูปท่ี 10.5 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

#include <stdio.h> 

void main(void) 

{ 

    int Score_Student; 

    scanf("%i",&Score_Student); 

    if(Score_Student<50) 

    { 

        printf("F"); 

    } else if(Score_Student<60) 

    { 

        printf("D"); 

    } else if(Score_Student<70) 

    { 

        printf("C"); 

    } else if(Score_Student<80) 

    { 

        printf("B"); 

    } else 

    { 

        printf("A"); 

    } 

} 

คร้ังท่ี 1 

5 

F 

 

คร้ังท่ี 2 

95 

A 

 

คร้ังท่ี 3 

67 

C 

 

 

รูปท่ี 10.5 ตวัอยา่งโปรแกรมตดัเกรดโดยภาษาซี 
 

 

10.2 การแก้ไขจุดบกพร่องการโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Testing and Debugging) 

การแก้ไขจุดบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการตรวจสอบความ
ผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งเป็นการแก้จุดบกพร่องเป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบวิธีในการค้นหา
และลดจํานวนของข้อบกพร่อง ทําให้โปรแกรมสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เม่ือทําการเขียนเสร็จสิน้แล้วบางครัง้โปรแกรม
อาจผา่นการแปล โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ แตเ่ม่ือนําโปรแกรมไปใช้งานปรากฏว่าได้ผลลพัธ์
ท่ีไม่ถูกต้อง ดงันัน้ควรจะต้องมีขัน้ตอนการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ซึ่งอาจจะต้อง
ตรวจสอบการใส่ข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรวจสอบการใช้ขอบเขตและความถูกต้องของข้อมูล 
ตรวจสอบการใช้ความสมเหตุสมผล ตรวจสอบข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขและตวัอกัษร โปรแกรมทุก
โปรแกรมจะต้องได้รับการตรวจสอบข้อผิดพลาดตา่งๆ ก่อนว่า มีข้อผิดพลาดในโปรแกรมหรือไม ่

โดยทัว่ไปวิธีท่ีตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม จะมีดงันี ้

 

 ตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Checking) เป็นการทดลองเขียนโปรแกรมลงบนกระดาษ 

แล้วใสต่รวจสอบการทํางานของโปรแกรมทีละขัน้ด้วยตนเองวา่โปรแกรมมีการทํางานท่ีถกูต้อง
ตามผลลพัธ์ท่ีต้องการหรือไม ่
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 ตรวจสอบด้วยการแปลโปรแกรม หลงัจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ก็จะป้อนโปรแกรมเข้าสู่
เคร่ืองเพ่ือทําการแปลโปรแกรม โดยจะมีการเรียกใช้คอมไพเลอร์ (Compiler) และแอสแซม
เบลอร์ (Assembler) ทําการแปลโปรแกรมให้เป็นภาษาเคร่ือง (Machine Language) ในการ
แปลจะเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมไปในตัว ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้
โปรแกรมท่ีใช้เขียนภาษานัน้จะแจ้งข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ โดยทัว่ไปมีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์
ของภาษา ข้อผิดพลาดในระหว่างการรันของโปรแกรม และข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
ตีความหมายของปัญหาผิดไป 

 

ในการตรวจแก้จุดบกพร่องในปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง 
(Debugger) ซึ่งคือโปรแกรมท่ีใช้เป็นสภาพแวดล้อมของการตรวจจับความผิดพลาดของ
โปรแกรมภายใต้การควบคุมของนักเขียนโปแกรม (Programmer) โดยคุณลกัษณะของ
โปรแกรมตรวจแก้จดุบกพร่องสามารถท่ีจะกระทําในสิง่ตา่งๆ ดงันี ้

 

 สามารถกําหนดจดุพกั (Breakpoint) ท่ีบรรทดั หรือวา่ในฟังก์ชนั (Function) ได้  

 สามารถตดิตาม (Trace) โปรแกรมบรรทดัตอ่บรรทดั โดยอาจจะกระทําการ (Execute) 

แบบทัง้หมดของโปรแกรมหรือวา่จะเฉพาะภายในฟังก์ชนัก็ได้ 

 สามารถกําหนดจดุพกัได้หลายจดุ (Multiple Breakpoint) หรือ จดุตดิตาม 

(Tracepoint) ในทกุฟังก์ชนัได้ 

 สามารถแสดงคา่ตวัแปรตา่งๆ ได้ 

 สามารถดําเนินงาน (Run) หยดุ (Stop) ดําเนินการตอ่เน่ือง (Continue Execute) ท่ี
บรรทดัถดัไปหรือข้ามไปบรรทดัอ่ืนๆ ก็ได้ และยงัสามารถบนัทกึข้อมลูได้ 

   

ในการเขียนโปรแกรมการแก้ไขข้อผิดพลาดจะสามารถกระทําได้โดยง่ายโดยใช้
โปรแกรมตรวจแก้จดุบกพร่อง ในบางครัง้เม่ือเราทําการเขียนโปรแกรมแล้วเกิดความผิดพลาด
ในการเขียนเม่ือทําการดําเนินการโปรแกรม (Run) ก็จะเกิดความผิดพลาด (Error) แจ้งเตือนให้
เราแก้ไขในหน้าต่างข้อความ (Message) แสดงดงัรูปท่ี 10.6 ซึง่มีจดุผิดพลาดอยู่ 2 จดุ ซึ่ง
โปรแกรมจะแจ้งเตือนวา่ รูปแบบของภาษาท่ีเขียนผิดพลาดและสญัลกัษณ์ไม่ได้ประกาศตวัแปร 
ซึง่เม่ือมีการแจ้งเตือนดงัตวัอยา่งเราก็สามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้โดยสะดวก 
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รูปท่ี 10.6 ตวัอยา่งความผิดพลาดของโปรแกรมภาษาซี 
 

ในบางครัง้ถึงแม้ว่าการแปลโปรแกรม (Compile) จะไม่มีปัญหา แตอ่าจจะมีปัญหาใน
ด้านอ่ืนเช่นการใส่ค่าตวัเลขผิดพลาด การรับข้อมลูผิดพลาด การประมวลผลผิดพลาดเป็นต้น 

ซึ่งเม่ือทําการแปลโปรแกรมแล้วผลลพัธ์ท่ีได้ไม่ตรงกับตามท่ีเราตัง้เป้าหมายไว้ เราก็ควรท่ีจะ
ตรวจสอบโปรแกรมโดยการใช้โปรแกรมตรวจแก้จดุบกพร่อง (Debugger) ตรวจสอบ เพ่ือแก้ไข
จดุบกพร่องของโปรแกรมและปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพท่ีสามารถนําไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
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รูปท่ี 10.7 ตวัอยา่งแก้ไขจดุบกพร่องจากโปรแกรมภาษาซ ี
 

 จากรูปท่ี 10.7 เป็นตวัอย่างการแก้ไขจดุบกพร่องโดยภาษาซี (C Language) ในการ
แก้ไขจดุบกพร่องสามารถท่ีจะกระทําทีละบรรทดัของโปรแกรมโดยการกดปุ่ ม F7 หรือ ไปท่ีเมน ู

Run  Trace into ซึง่จะเป็นการดําเนินงานทีละบรรทดั ทําให้เราสามารถท่ีจะตรวจแก้ไข
โปรแกรมทีละบรรทดัได้ (สงัเกตจากเส้นท่ีลากยาวในคําสัง่ printf) ซึ่งหมายความว่าตอนนี ้
โปรแกรมกําลงัดําเนินงานมาถึงบรรทดันี ้โดยสามารถดคูา่ตวัแปรท่ีดําเนินการตา่งๆ ดงัหน้าตา่ง
ดคูา่ตวัแปร (Watch) ซึง่จะเห็นคา่ตวัแปร “a”,”b”,”c”,”d” ทําให้เราสามารถตรวจสอบโปรแกรม
ได้โดยง่าย หรือจะใช้การกําหนดจุดพกั (Breakpoint) ดงับรรทดัท่ี 11 ทําให้เราดําเนินงาน
โปรแกรมจนกระทัง่ถึงบรรทัดท่ี 11 ก็จะหยุดโปรแกรมในตําแหน่งบรรทดันัน้ หากต้องการ
ดําเนินการคําสัง่ถดัไปตอ่ก็กดปุ่ ม F7 ตอ่ไป เพ่ือทําการดําเนินงานทีละคําสัง่ตอ่ไป 

 

 

10.3 วธีิการคาํนวณด้วยคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น  

(Introduction to Computational Methods of Computer)  

 การคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย 
ตวัถกูดําเนินการ (Operand) และตวัดําเนินการ (Operator) โดยตวัถกูดําเนินการอาจจะเป็นตวั
แปร หรือคา่คงท่ีใดๆ ดงัเช่นตวัแปร a, b, c, name และ number เป็นต้น สว่นตวัดําเนินการก็จะ
เป็นเคร่ืองหมายคํานวณต่างๆ เช่น เคร่ืองหมายบวก ลบ คูณ และหาร เป็นต้น ตวัอย่างของ
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 10.8 
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รูปท่ี 10.8 ตวัอยา่งนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ 
 

 การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ จะประมวลผลตามลําดับ
ความสําคญัของตวัดําเนินการ โดยการคํานวณจะเร่ิมจากการคํานวณของตวัดําเนินการท่ีมี
ความสําคัญสูงสุดก่อน แล้วก็ทําการคํานวณตามลําดบัของตัวดําเนินการถัดไป แต่ถ้ามีตัว
ดําเนินการท่ีมีความสําคญัเท่ากนัเช่นเคร่ืองหมายคณู (x) และ หาร (/) จะประมวลผลจากซ้าย
ไปขวา โดยลําดบัของความสําคญัของตวัดําเนินการสามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 10.1 ซึง่แสดง
ให้เห็นว่า เคร่ืองหมายวงเล็บมีความสําคญัสงูสดุ ในขณะท่ีเคร่ืองหมายบวก และเคร่ืองหมาย
ลบมีความสําคญัเป็นลําดบัต่ําสดุ ดัง้ในหากในนิพจน์ท่ีมีเคร่ืองหมายของตวัดําเนินการจํานวน
หลายตวัก็จะต้องทําการดําเนินการตามลําดบัความสําคญัของเคร่ืองหมาย 

ตารางท่ี 10.1 ลําดบัความสําคญัของตวัดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 รูปแบบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ สามารถแบง่ตามการจดัวางตวัดําเนินการได้ 3 ประเภท 

ได้แก่  
 นิพจน์เติมใน (Infix) คือนิพจน์ท่ีพบได้ทัว่ไปในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเรา

คุ้นเคย โดยตวัดําเนินการจะอยูร่ะหวา่งตวัถกูดําเนินการ 
 นิพจน์เตมิหลงั (Postfix) คือนิพจน์ท่ีมีตวัดําเนินการอยูด้่านหลงัตวัถกูดําเนินการ 
 นิพจน์เตมิหน้า (Prefix) คือนิพจน์ท่ีมีตวัดําเนินการอยูด้่านหน้าตวัถกูดําเนินการ 

 

ลาํดบัความสาํคัญ ตวัดาํเนินการ 
อนัดบั 1 ( ) 

อนัดบั 2 ^ 

อนัดบั 3 ×, / 

อนัดบั 4 +, - 

z + y 

ตวัดําเนินการ 

ตวัถกูดําเนินการ 
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ตวัอยา่งของนิพจน์เตมิใน นิพจน์เตมิหลงั นิพจน์เตมิหน้าแสดงดงัรูปท่ี 10.9 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.9 ตวัอยา่งนิพจน์เตมิใน เตมิหลงั และเตมิหน้า 
 

นิพจน์เติมในเป็นนิพจน์หรือรูปแบบทางภาษาท่ีมนุษย์คุ้ นเคยและใช้งานแต่
คอมพิวเตอร์ไมส่ามารถเข้าใจ ดงันัน้การจะทําให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเพ่ือประมวลผลให้ได้จะต้อง
แปลงนิพจน์เตมิใน ไปเป็นนิพจน์เตมิหลงั ดงัตวัอยา่งดงัรูปท่ี 10.10 

 

Infix Postfix Evaluation 

2 - 3 × 4 + 5 2, 3, 4, ×, -, 5, + -5 

(2 - 3) × (4 + 5) 2, 3, -, 4, 5, +, × -9 

 

รูปท่ี 10.10 ตวัอยา่งนิพจน์เตมิใน และเตมิหลงั  
 

 การเปลี่ยนนิพจน์เติมในไปเป็นนิพจน์เติมหลงันัน้ จะกระทําค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าใช้
โครงสร้างข้อมลูแบบกองซ้อน (Stack) เข้าช่วยจะทําให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยโครงสร้าง
ข้อมลูแบบกองซ้อนเป็นชนิดข้อมลูนามธรรม โดยมีโครงสร้างข้อมลูแบบเข้าทีหลงัแต่ออกก่อน 

(Last In - First Out: LIFO) กลา่วคือ ข้อมลูใหมท่ี่เพิ่มเข้ามาในกองซ้อน จะถกูวางไว้บนสดุ และ
การนําข้อมลูออกจากกองซ้อนจะต้องนําข้อมลูท่ีอยู่บนสดุออกก่อนเสมอ โดยจะดําเนินการกบั
กองซ้อนเพียงด้านเดียว คือด้านบนสุดของกองซ้อน ดงันัน้ กองซ้อนจะต้องมีตวัแปรท่ีใช้เก็บ
ตําแหน่งบนสดุ คือ top  ดงัรูปท่ี 10.11 กองซ้อนมีจดุเด่นในการเข้าและการออกของข้อมลูท่ี
จดัเรียงอย่างง่าย โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมลูท่ีเข้ามาใหม่ ทําให้สะดวกตอ่การจดัการข้อมลูท่ี
ต้องการเรียงลําดบัใหมห่รือการย้อนกลบัจากข้อมลูใหมไ่ปข้อมลูเก่า  
 

 

นิพจน์เติมใน (Infix)     : x + y 

นิพจน์เติมหลงั (Postfix)  :  xy+ 

นิพจน์เติมหน้า (Prefix) :  +xy 
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รูปท่ี 10.11 การเก็บข้อมลูแบบกองซ้อน 

 

 จากภาพท่ี 4.1 ถ้าต้องการนําข้อมลูใหม่เข้ามาในกองซ้อนจะต้องวางไว้บนสดุและถ้า
ต้องการนําข้อมลูออกจากกองซ้อนจะต้องนําข้อมลูท่ีอยู่ตําแหน่งบนสดุออกก่อน การนําข้อมลู
เข้ากองซ้อน (Push) และการเอาเอาข้อมลูออกจากกองซ้อน (Pop) เป็นการเอาข้อมลูเข้ากอง
ซ้อนและเอาออกจากกองซ้อนท่ีมีลกัษณะเข้าก่อนออกหลงัหรือเข้าหลงัออกก่อน โครงสร้าง
ข้อมลูของกองซ้อนสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานหลายอย่าง เช่นการใช้กองซ้อนเพ่ือคํานวณ
รูปแบบพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
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การดําเนินการพืน้ฐานเก่ียวกบัโครงสร้างข้อมลูแบบกองซ้อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท  คือ 
 

 การนําข้อมลูเข้ากองซ้อน (ฟังก์ชนั push) 

 การนําข้อมูลเข้ากองซ้อน เป็นการเพิ่มข้อมูลลงในตําแหน่งบนสุดของกองซ้อน โดย
ก่อนท่ีจะนําข้อมูลเพิ่มลงในกองซ้อนได้นัน้ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า กองซ้อนเต็ม 

(Overflow) หรือไม่ ถ้าไม่เต็ม จึงจะสามารถเพิ่มข้อมลูในกองซ้อนได้ ซึง่ตําแหน่งบนสดุของกอง
ซ้อนจะเปล่ียนแปลง คือ 

 

 
 

   

 Z 

Y Y 

X X 

   

 

รูปท่ี 10.12 การนําข้อมลูเข้ากองซ้อน 

 การนําข้อมลูออกจากกองซ้อน (ฟังก์ชนั pop) 

 การนําข้อมลูออกจากกองซ้อน หมายถึงการนําข้อมลูท่ีตําแหน่งบนสดุออกจากกองซ้อน 

โดยก่อนท่ีจะนําข้อมูลออกจากกองซ้อนได้นัน้ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า กองซ้อนว่าง 
(Empty) หรือไม่ ถ้าไม่ว่าง จึงจะสามารถนําข้อมลูออกจากกองซ้อนได้ ซึง่ตําแหน่งบนสดุของ
กองซ้อน จะเปลี่ยนแปลง คือ 
 

 

 

 

top 

Z 

top = top + 1 

ก่อนการนําข้อมลู “Z” 

เข้ากองซ้อน 

หลงัการนําข้อมลู “Z” 

เข้ากองซ้อน 

top 
push 
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Z  

Y Y 

X X 

 

 

รูปท่ี 10.13 การนําข้อมลูออกจากกองซ้อน 

การแปลงนิพจน์เติมในให้เป็นนิพจน์เติมหลงัสามารถใช้โครงสร้างข้อมลูแบบกองซ้อน
ในการแปลงนิพจน์เตมิในให้เป็นนิพจน์เตมิหลงัได้ โดยมีขัน้ตอนวิธีดงันี ้

1. กําหนดให้กองซ้อนมีคา่วา่ง 
2. อา่นข้อมลูนิพจน์เตมิใน 1 ตวั  
3. ตรวจสอบข้อมลูท่ีอา่นเข้ามา 

3.1 ถ้าข้อมลูเป็นตวัถกูดําเนินการ ให้นําไปเก็บไว้ในผลลพัธ์ 
3.2 ถ้าข้อมลูเป็นตวัดําเนินการ ให้พิจารณาข้อมลูในตําแหน่งบนสดุของกองซ้อน 

3.2.1 ถ้าตําแหน่งบนสุดของกองซ้อนมีค่าว่าง เคร่ืองหมายวงเล็บเปิด หรือมีตัว
ดําเนินการท่ีมีลําดบัความสําคญัต่ํากว่าตวัดําเนินการท่ีได้จากข้อ 2 ให้นําตวั
ดําเนินการท่ีได้จากข้อ 2 ไปเก็บลงในกองซ้อน 

3.2.2 ถ้าตัวดําเนินการท่ีอยู่ตําแหน่งบนสุดของกองซ้อนมีลําดับความสําคัญ
มากกว่าหรือเท่ากบัตวัดําเนินการท่ีได้จากข้อ 2 ให้นําตวัดําเนินการออกจาก
กองซ้อนไปเก็บไว้ในผลลพัธ์ จนกระทัง่ตําแหน่งบนสดุของกองซ้อนมีค่าว่าง 
เคร่ืองหมายวงเล็บเปิด หรือมีตวัดําเนินการท่ีมีลําดบัความสําคญัต่ํากว่าตวั
ดําเนินการท่ีได้จากข้อ 2  แล้วจึงนําตวัดําเนินการท่ีได้จากข้อ 2 ไปเก็บลงใน
กองซ้อน 

3.3 ถ้าข้อมลูเป็นเคร่ืองหมายวงเลบ็เปิดให้นําเคร่ืองหมายวงเลบ็เปิดไปเก็บไว้ในกองซ้อน 

top = top - 1 

ก่อนการนําข้อมลู 
ออกจากกองซ้อน 

หลงัการนําข้อมลู 
ออกจากกองซ้อน 

top 

top pop 



 

บทที ่10 การแกไ้ขปัญหาการโปรแกรม การแกไ้ขจดุบกพร่อง และวิธีคํานวณดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

314 

3.4 ถ้าข้อมลูเป็นเคร่ืองหมายวงเล็บปิดให้นําค่าตําแหน่งบนสดุของกองซ้อนออกไปเก็บ
ไว้ในผลลพัธ์จนกว่าจะพบเคร่ืองหมายวงเล็บเปิด โดยให้นําเคร่ืองหมายวงเล็บเปิด
ออกจากกองซ้อน แตไ่มต้่องนําไปเก็บไว้ในผลลพัธ์ 

4. ตรวจสอบวา่อา่นข้อมลูนิพจน์เตมิในเข้ามาแปลงเป็นนิพจน์เติมหลงัครบทกุตวัหรือไม่ ถ้าไม ่

ให้กลบัไปทําข้อ 2 แต่ถ้าครบทกุตวัแล้วให้นําข้อมลูในกองซ้อนไปเก็บไว้ในผลลพัธ์ จนกว่า
กองซ้อนจะวา่ง 

 

ตวัอย่างที่ 10.1 จงแปลงนิพจน์เตมิใน A/B-C^D+(E-F) ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 

วิธีทํา 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
A  A 

/ / A 

B / AB 

- - AB/ 

C - AB/C 

^ -, ^ AB/C 

D -, ^ AB/CD 

+ + AB/CD^- 

( +, ( AB/CD^- 

E +, ( AB/CD^-E 

- +, (, - AB/CD^-E 

F +, (, - AB/CD^-EF 

) + AB/CD^-EF- 

  AB/CD^-EF-+ 

จากตวัอย่างเม่ือเจอเคร่ืองหมายเราจะเก็บไว้ในกองซ้อนจนกว่าจะเจอเคร่ืองหมายตวั
ต่อไปถ้าเคร่ืองหมายตวัต่อไปมีค่านยัสําคญัน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตวัก่อนหน้านัน้ให้นําข้อมูล
ออกจากกองซ้อน (pop) แต่ถ้ามากกว่าก็ให้นําข้อมูลเข้ากองซ้อน (push) จนกว่าจะเจอ
เคร่ืองหมายท่ีมีนยัสําคญัน้อยกวา่ จงึจะนําข้อมลูออกจากกองซ้อน 
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ตวัอย่างที่ 10.2 จงแปลงนิพจน์เตมิใน (a+b)^2 และ a+b^2 ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 

วิธีทํา 

 (a+b)^2 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
( (  

a ( a 

+ (, + a 

b (, + ab 

)  ab+ 

^ ^ ab+ 

2 ^ ab+2 

  ab+2^ 

 

a+b^2 

 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
a  a 

+ + a 

b + ab 

^ +, ^ ab 

2 +, ^ ab2 

  ab2^+ 
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ตวัอย่างที่ 10.3 จงแปลงนิพจน์เตมิใน 8-(2+3) ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 

วิธีทํา 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
8  8 

- - 8  

( -, ( 8  

2 -, ( 8 2 

+ -, (, + 8 2 

3 -, (, + 8 2 3 

) - 8 2 3+ 

  8 2 3 + - 

 

ตวัอย่างที่ 10.4 จงแปลงนิพจน์เตมิใน 7x8-(2+3) ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 

วิธีทํา 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
7  7 

x x 7 

8 x 7 8 

- - 7 8 x 

( -, ( 7 8 x 

2 -, ( 7 8 x 2 

+ -, (, + 7 8 x 2 

3 -, (, + 7 8 x 2 3 

) - 7 8 x 2 3+ 

  7 8 x 2 3 + - 
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การคํานวณค่าของนิพจน์เติมหลังสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนในการ
คํานวณคา่ของนิพจน์เตมิหลงัได้ โดยมีขัน้ตอนวิธีดงันี ้

1. กําหนดให้กองซ้อนมีคา่วา่ง 
2. อา่นข้อมลูนิพจน์เตมิหลงั 1 ตวั  
3. ตรวจสอบข้อมลูท่ีอา่นเข้ามา 

3.1 ถ้าเป็นตวัถกูดําเนินการ ให้นําไปเก็บลงในกองซ้อน 

3.2 ถ้าเป็นตวัดําเนินการ ให้นําคา่ออกจากกองซ้อน 2 คา่ โดยให้คา่ท่ีออกทีหลงัเป็นตวัตัง้ 
เพ่ือดําเนินการตามชนิดของตวัดําเนินการกบัคา่ท่ีออกมาก่อน แล้วนําผลลพัธ์ท่ีได้เก็บ
ลงในกองซ้อน 

4. ตรวจสอบว่าอ่านข้อมลูนิพจน์เติมหลงัเข้ามาคํานวณครบทกุตวัหรือไม่ ถ้าไม่ ให้กลบัไปทํา
ข้อ 2 แตถ้่าครบทกุตวัแล้วให้นําข้อมลูในกองซ้อนไปเป็นผลลพัธ์ 

 

ตวัอย่างที่  10.4 จงคํานวณคา่ของนิพจน์เตมิหลงั 100, 2, 2, +, /, 4, 2, 3, ^, ×, - 

วิธีทํา 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน 

100 100 

2 100, 2 

2 100, 2, 2 

+ 100, 4 

/ 25 

4 25, 4 

2 25, 4, 2 

3 25, 4, 2, 3 

^ 25, 4, 8 

× 25, 32 

- -7 
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ตวัอย่างที่  10.5 จงคํานวณคา่ของนิพจน์เตมิหลงั 2, 10, 4, *, 5, /, +, 9, 3, -, - 

วิธีทํา 
 

 
 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน 

2 2 

10 2,10 

4 2,10,4 

X 2, 40 

5 2, 40, 5 

/ 2, 8 

+ 10 

9 10, 9 

3 10, 9, 3 

- 10, 6 

- 4 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการโปรแกรม การแก้ไขจุดบกพร่องการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวิธีการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น ซึง่เป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลทําให้สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ การเขียนโปรแกรมควรจะปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมทัง้ในขัน้ตอนในการเขียน
โปรแกรม และการแก้ปัญหาการโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมี
กระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลทําให้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระทําได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ ดงัเช่น ขัน้ตอนการกําหนดปัญหา ขัน้ตอนการพฒันา
ขัน้ตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหา ขัน้ตอนการออกแบบโปรแกรม ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม ขัน้ตอนการ
แปลโปรแกรมหรือการคอมไพล์โปรแกรม ขัน้ตอนการแก้ไขโปรแกรม และขัน้ตอนการจัดทํา
เอกสารประกอบโปรแกรม การแก้ปัญหาการโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพควรท่ีจะดําเนินการเขียน
โปรแกรมท่ีอยู่ในรูปแบบแผนของขัน้ตอนวิธีท่ีเหมาะสมดงัเช่น ขัน้ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีกระบวนการเร่ิมต้นโดยการกําหนดสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ กําหนดรูปแบบของ
ผลลพัธ์ (Output) กําหนดแหลง่ข้อมลูนําเข้า (Input) กําหนดตวัแปรท่ีจะใช้งาน ขัน้ตอนเขียนผงั
งานหรือรหัสเทียมตามขัน้ตอนวิธีท่ีได้ออกแบบมา และขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งถ้าได้
ออกแบบโปรแกรมดงันีจ้ะทําให้การแก้ปัญหาการโปรแกรมกระทําได้โดยสะดวกและง่ายตอ่การ
แก้ปัญหา การแก้ไขจุดบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการตรวจสอบความ
ผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งเป็นการแก้จุดบกพร่องเป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบวิธีในการค้นหา
และลดจํานวนของข้อบกพร่อง ทําให้โปรแกรมสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ วิธีการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์จะอยูใ่นรูปแบบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีประกอบ
ไปด้วย ตวัถูกดําเนินการ (Operand) และตวัดําเนินการ (Operator) โดยตวัถูกดําเนินการ
อาจจะเป็นตวัแปร หรือค่าคงท่ีใดๆ ส่วนตวัดําเนินการก็จะเป็นเคร่ืองหมายคํานวณต่างๆ เช่น 

เคร่ืองหมายบวก ลบ คณู และหาร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการเขียนโปรแกรม
สามารถทําการคํานวณได้อยา่งถกูต้องตอ่ไป 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. การแก้ไขปัญหาการโปรแกรมคืออะไร ทําไมจงึจําเป็นต้องมีกระบวนการนี ้จงอธิบาย 
2. การแก้ไขจดุบกพร่องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร จงอธิบาย 
3. จงยกตวัอยา่งขัน้ตอนของการเขียนโปรแกรม ว่าควรจะมีกระบวนการใดบ้างท่ีสําคญั ท่ี
จะนําไปสูก่ารเขียนโปรแกรมท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ขัน้ตอนการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ มีขัน้ตอนอะไรบ้าง พร้อมทัง้อธิบายในแต่
ละขัน้ตอน 

5. ตวัถกูดําเนินการ (Operand) และตวัดําเนินการ (Operator) คืออะไร จงอธิบายพร้อม
ทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ 

6. นิพจน์เติมใน (Infix) นิพจน์เติมหลงั (Postfix) และนิพจน์เติมหน้า (Prefix) คืออะไร จง
อธิบายพร้อมทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ 

7. กองซ้อน (Stack) คืออะไร จงอธิบายพร้อมทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ 

8. จงแปลงนิพจน์เตมิในตอ่ไปนี ้ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 
a. A×B/C-D^E+F 

b. A/B×C^D+E-F×G 

c. (A+B)/C+D-E 

9. จงคํานวณคา่ของนิพจน์เตมิหลงัตอ่ไปนี ้

a. 4, 7, 3, -, +, 2, × 

b. 3, 2, ^, 7, 4, -, / 

c. 5, 3, +, 2, /, 4, +, 1, - 

10. จงเขียนลําดบัความสําคญัของตวัดําเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีลําดบัสงูสดุไปยงั
ลําดบัต่ําสดุ 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 11 

 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

11.1 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้  
11.2 โปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม ่

 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจการปฏิสมัพนัธ์ระวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัโปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหมไ่ด้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 11 

การปฏสัิมพนัธ์ระหว่างคอมพวิเตอร์และผู้ใช้ และ
โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีใหม่ 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้ (Human-Computer 

Interaction: HCI) และโปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม่ (Application Program and New 

Technology) ซึ่งในปัจจุบนัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้มีความสําคญัและมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบนัสามารถสร้างการปฏิสมัพันธ์ท่ีมี
ความสะดวกในการใช้งานและสวยงามเป็นท่ีน่าสนใจ ทําให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้และมี
ความสะดวกสบายในการทํางานกบัคอมพิวเตอร์ส่งผลทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปัจจุบนัโปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีใหม่มีจํานวนมาก ส่งผลทําให้เราสามารถเลือกใช้
โปรแกรม เลือกใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมของงาน ทําให้เราสามารถทํางานได้
หลากหลายมากขึน้ และสามารถทํางานได้มากขึน้ ซึ่งทําให้เกิดการพฒันาควบคู่กับสงัคมท่ี
กําลงัพฒันาไปในทางอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

11.1 การปฏสัิมพนัธ์ระหว่างคอมพวิเตอร์และผู้ใช้   

(Human–Computer Interaction: HCI) 

 การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้เป็นการศึกษาการวางแผนและออกแบบ
ลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์หรือผู้ ใช้งานคอมพิวเตอร์ กบัคอมพิวเตอร์ ซึง่เก่ียวข้อง
กบั ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ และ สาขาอ่ืนๆท่ี
อาจเก่ียวข้อง เป็นต้น การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้เราอาจเรียกได้ว่าเป็นการตอ่
ประสานหรืออินเตอร์เฟส (Interface) การอินเทอร์เฟสจะรวมถึงซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ผู้ ใช้
อินเตอร์เฟสผ่านฮาร์ดแวร์อะไร และใช้โปรแกรมอะไรเป็นตวัจดัการ ตวัอย่างเช่นข้อมลูทัว่ไปท่ี
แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ซึง่เป็นการอินเตอร์เฟสท่ีเราสามารถดขู้อมลูตา่งๆ ได้ การรับผลข้อมลู
นําเข้าจากการปฏิบตัิการของผู้ ใช้ท่ีกระทําตอ่ฮาร์ดแวร์ เช่นการกดแป้นพิมพ์ (Keyboard) และ
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การเคล่ือนย้ายเมาส์ (Mouse) ซึ่งเป็นตวัอย่างการอินเตอร์เฟสท่ีผู้ ใช้กระทํากับฮาร์ดแวร์ ดงั
ตวัอยา่งการปฏิสมัพนัธ์ดงัรูปท่ี 11.1 

 

รูปท่ี 11.1 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพวิเตอร์และผู้ใช้ 
 

11.1.1 พืน้ฐานการออกแบบการอนิเทอร์เฟสหรือการต่อประสาน 

 การออกแบบการอินเทอร์เฟสควรจะพิจารณาประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้
กบัคอมพิวเตอร์เป็นหลกั เช่นความยากง่ายในการเรียนรู้การโต้ตอบของระบบของผู้ ใช้งาน หรือ
ความดงึดดูความสนใจของผู้ ใช้ตอ่ระบบเป็นต้น ดงันัน้ควรเข้าใจพืน้ฐานของพฤติกรรมของผู้ ใช้ 
และรูปแบบพฤติกรรมของผู้ ใช้ เพ่ือท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการนําไปสู่กระบวนการสร้างการ
อินเทอร์เฟสอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 พืน้ฐานของพฤตกิรรมของผู้ใช้ เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัลําดบัแรกๆ ท่ีจะต้องนํามาพิจารณา 
ก่อนท่ีเราจะสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจ เราต้องทราบก่อนว่าผู้ ใช้ต้องการอะไร มี
เป้าหมายอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร เม่ือทราบข้อมูลแล้วก็จะทําให้สามารถออกแบบการ
อินเทอร์เฟสท่ีเหมาะสมตามความต้องการ การออกแบบตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้
หรือไม ่ซึง่เราจําเป็นท่ีจะต้องคํานงึถึง นอกจากความต้องการของผู้ใช้แล้วพฤติกรรมก็เป็นสว่นท่ี
สําคญัอีกส่วนท่ีจะบ่งบอกแนวทางการออกแบบเพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้ ใช้ได้ แต่อย่างไรก็
ตามการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้เป็นเร่ืองซบัซ้อน เน่ืองจากมีผู้ ใช้จํานวนมาก พฤติกรรมก็
แตกต่างกนัออกไป ทําให้เราไม่สามารถสร้างการอินเทอร์เฟสให้พอใจกบัทกุคนได้ แตอ่ย่างไรก็
ตามเราสามารถออกแบบให้ผู้ใช้พอใจได้ โดยอาจจะดจูาก  

 การสงัเกตผู้ ใช้ เป็นการสงัเกตจากผู้ ใช้โดยตรง โดยเราอาจจะตัง้คําถามเพ่ือรวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้จํานวนหลายคนแล้วนํามาสรุปความต้องการเพ่ือนําไปสร้างการออกแบบ
ท่ีเหมาะสมตามท่ีเราได้สงัเกตจากผู้ใช้ 
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 กรณีศกึษา เป็นการศกึษาจากพฤติกรรมของกลุม่ผู้ ใช้โดยในกรณีศกึษาจะได้ข้อมลูเชิง
ลึกและพฤติกรรมของผู้ ใช้ได้ดีกว่าแบบการสงัเกตโดยตรง กรณีศึกษาจะกระทําการออกแบบ
เคร่ืองมือในการศกึษาท่ีสามารถวดัผลการศกึษาอยา่งเป็นระบบ ทําให้ได้มาข้อมลูเชิงลกึ 

 การสํารวจ เป็นการสํารวจข้อมลูท่ีต้องการจากผู้ใช้แล้วนําข้อมลูนําไปประมวลผลทาง
สถิต ิทําให้ทราบถึงความต้องการและพฤตกิรรมของผู้ใช้ 

 การวิจยั เป็นการวิจยัพฤติกรรมของผู้ ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องทําการวางแผนและ
ทําอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเราสนใจและเป็นประโยชน์ ทําให้เราสามารถท่ีจะสร้างการ
ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจยัเราอาจจะวิจยัด้วยตนเองเพ่ือใช้ในการสร้างการ
ออกแบบหรือดูจากงานวิจัยของผู้ อ่ืนท่ีได้จัดทําขึน้มา แล้วนํามาสร้างการอินเทอร์เฟสตาม
งานวิจัยนัน้ การสร้างการอินเทอร์เฟสจากงานวิจัยทําให้เราได้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากงานวิจัยท่ีได้สร้างขึน้มาแต่ละชิน้นัน้มีข้อมูลท่ีได้ผ่านการ
กลัน่กรอง ผ่านการค้นหา ผ่านการประมวลผล ท่ีน่าเช่ือถือ ทําให้เราสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 เทคนิคการออกแบบท่ีใช้ในการออกแบบ เป็นการนําเอาเทคนิคต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ใช้งานง่าย และดงึดดูใจผู้ ใช้ เทคนิคต่างๆ ท่ีได้ออกแบบมาหลาย
เทคนิคได้ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือสง่เสริมให้ผู้สร้างสามารถนําไปใช้และสร้างรูปแบบการอินเทอร์เฟส
อยา่งเหมาะสม 

 

 รูปแบบพฤตกิรรมของผู้ใช้ เป็นสว่นท่ีตอ่เน่ืองจากการดพูฤติกรรมของผู้ ใช้ ว่าหลงัจากท่ี
ได้ดูพฤติกรรมของผู้ ใช้แล้วรูปแบบแนวโน้มท่ีต้องการของผู้ ใช้ในปัจจุบนั อนาคตควรจะเป็น
อย่างไรได้ การศึกษาพฤติกรรมอาจจะใช้เวลายาวนาน ดังนัน้ผู้ ออกแบบควรท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมของผู้ ใช้ เช่นอาจศึกษาจากงานวิจัย หรือจากการสังเกตเป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ออกแบบเข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้ ใช้และสามารถนําไปสร้างการออกแบบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยทัว่ไปพฤตกิรรมท่ีพบเห็นอยูบ่อ่ยดงัเช่น 

 อยากรู้อยากทดลอง โดยทัว่ไปผู้ ใช้จํานวนมากชอบอยากรู้อยากทดลอง ดงันัน้ในการ
ออกแบบควรจะสร้างเคร่ืองมือท่ีเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้ทดลอง แต่ถ้าหากเม่ือ
ได้ทดลองแล้วไม่ชอบใจก็ควรจะออกแบบให้กลบัมายงัตําแหน่งก่อนการทดลองได้ เพ่ือเป็นการ
ป้องการข้อมลูมิให้สญูหาย 
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 ความเร็ว ผู้ ใช้ทุกคนต้องการความรวดเร็วดงันัน้ทัง้ในการป้อนค่าอินพุตต่างๆ ควร
กระทําได้โดยง่าย ความเร็วก็ควรจะตอบสนองทัง้การประมวลผล การเลือกใช้เคร่ืองมืออย่าง
รวดเร็ว โดยควรออกแบบให้ตอบสนองผู้ใช้ให้สามารถหยิบเคร่ืองมือได้โดยง่าย 

 ได้ผลลพัธ์ท่ีพอใจ ผู้ ใช้หลายคนต้องการผลลพัธ์ท่ีพอใจ ดงันัน้ควรออกแบบการ
อินเทอร์เฟสให้แสดงผลลพัธ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ ใช้อย่างเหมาะสม เช่นอาจจะแสดงเป็นค่า
ตวัเลข แสดงเป็นคา่เฉลี่ย หรือแสดงเป็นกราฟ เป็นต้น 

 สวยงามหรือเรียบง่าย ผู้ใช้หลายคนชอบความสวยงาม หรือบางคนชอบความเรียบง่าย 
ทําให้เราควรออกแบบการอินเทอร์เฟสให้มีความสวยงามหรือเรียบง่ายเพ่ือให้ผู้ใช้ ใช้งานอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

 เบ่ือง่าย ผู้ใช้จะมีรูปแบบพฤติกรรมท่ีเบ่ือง่ายดงันัน้ถ้าหากเราออกแบบการอินเทอร์เฟส
ท่ีต้องป้อนข้อมลูหลายครัง้ ทํางานซํา้ซ้อน ก็จะทําให้ผู้ใช้ไมต้่องการงานท่ีเราออกแบบ 

 เคยชิน ผู้ใช้มกัจะเคยชินกบัสิง่ตา่งๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดงันัน้ผู้ออกแบบควรจะ
ออกแบบโดยคํานึงถึงพฤติกรรมของความเคยชิน ดงัเช่นเราอาจจะออกแบบการอินเทอร์ของสิ่ง
ท่ีเราสร้างขึน้มา โดยมีรูปแบบคล้ายๆ กันกับโปรแกรมหลกัต่างๆ เช่นเราอาจจะสร้างแบบปุ่ ม
เลือกข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอ (Ctrl+A) ปุ่ มคดัลอกข้อมลู (Ctrl+C) หรือ ปุ่ มสําเนาข้อมลู 
(Ctrl+V) เป็นต้น  

 ลืมง่าย ผู้ ใช้ทกุคนมีการลืม ดงันัน้เราควรสร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถย้อนคืนข้อมลูได้ใน
ระหวา่งการใช้งาน 

 รูปแบบ ผู้ ใช้หลายคนชอบรูปแบบท่ีทันสมยั หลายคนชอบรูปแบบย้อนยุค หลายคน
ชอบรูปแบบธรรมชาติ ดงันัน้ผู้ออกแบบควรจะคํานึงถึงการออกแบบการอินเทอร์เฟสให้เข้ากบั
กลุ่มคนต่างๆ เหล่านัน้ให้เหมาะสม เช่นบางโปรแกรมจะมีรูปแบบหน้าจอการอินเทอร์เฟสท่ี
แตกต่างกนั โดยอาจจะเปล่ียนแค่รูปแบบการแสดงผล ดงัเช่นโปรแกรมเล่นเพลง (Winamp) ท่ี
สามารถเปล่ียนรูปแบบหน้าจอตามความเหมาะสมได้ 

 

 

11.1.2 รูปแบบการอนิเทอร์เฟสหรือการต่อประสาน 

 รูปแบบของการอินเทอร์เฟสระหว่างผู้ ใช้และคอมพิวเตอร์มีหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัรูปแบบของการอินเทอร์เฟสได้มีการพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ใช้
สามารถใช้งานได้โดยสะดวกทําให้สามารถทํางานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบของการอินเทอร์เฟสดงัเช่น 
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13 การโต้ตอบด้วยการพิมพ์คําสัง่ (Command Line Interaction) เป็นการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผู้ใช้โดยการพิมพ์คําสัง่ลงไปในช่องป้อนคําสัง่ เพ่ือให้เกิดการการทํางาน
ตามคําสัง่ต่างๆ ท่ีได้ป้อนเข้าสู่ระบบ ผู้ ใช้จําเป็นต้องจําคําสัง่ ไวยากรณ์และรูปแบบต่างของ
คําสัง่ เช่นคําสัง่ของระบบปฏิบตัิการดอส (Disk Operating System: DOS) ดงัแสดงในรูปท่ี 

11.2 ระบบปฏิบตัิการดอสเป็นท่ีนิยมใช้กนัในอดีต ปัจจบุนัไม่ได้รับความนิยมเน่ืองจากใช้งาน
ยาก ไมเ่ป็นท่ีน่าสนใจในการใช้งาน ไมมี่รูปแบบท่ีดงึดดูให้ผู้ใช้อยากใช้งาน เป็นต้น 

 

 
 

รูปท่ี 11.2 ระบบปฏิบตักิารดอส 
 

 การโต้ตอบด้วยเมนคํูาสัง่ (Menu Interaction) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
กบัผู้ ใช้โดยแสดงเมนคํูาสัง่ ซึง่ผู้ ใช้ไม่ต้องป้อนคําสัง่เอง โดยรูปแบบการโต้ตอบด้วยเมนคํูาสัง่มี
หลายประเภท ดงัเช่นเมนรูายการเลือกแบบดงึลง (Pull-Down Menu) เมนรูายการเลือกแบบผดุ
ขึน้ (Pull-Up Menu) และแถบเคร่ืองมือ (Toolbar) ดงัแสดงในรูปท่ี 11.3 รูปท่ี 11.4 และรูปท่ี 

11.5 

 



 

บทที ่11 การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผูใ้ชแ้ละโปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม่ 

 

330 

 
 

รูปท่ี 11.3 เมนรูายการเลือกแบบดงึลง (Pull-Down Menu) 

 

 
 

รูปท่ี 11.4 เมนรูายการเลือกแบบผดุขึน้ (Pull-Up Menu) 
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รูปท่ี 11.5 แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) 

 

เมนรูายการเลือกแบบดงึลงจะมีลกัษณะของเมนแูสดงคําสัง่ โดยแบง่รายการของคําสัง่
เป็นหมวดหมู ่เม่ือผู้ ใช้คลิกจะแสดงรายการคําสัง่จากบนลงลา่ง เมนรูายการเลือกแบบผดุขึน้จะ
มีลกัษณะของเมนแูสดงคําสัง่ เม่ือผู้ ใช้คลิกเลือกวตัถใุดๆ ในจอภาพ คําสัง่หรือคณุสมบตัิท่ี
เก่ียวข้องกบัวตัถนุัน้จะถกูแสดงออกมา สว่นแถบเคร่ืองมือจะแสดงปุ่ มเลือกท่ีเตรียมเอาไว้ ใน
การออกแบบเมนคํูาสัง่ควรจะ 

 สื่อความหมายของเมนคํูาสัง่ให้ชดัเจน 

 คําสัง่เดียวกนัควรจดัไว้ในกลุม่เดียวกนั 

 ไมค่วรมีจํานวนเมนจํูานวนมากเกินไป 

 ในกรณีท่ีมีเมนมูากเกินไปควรจะมีเมนยูอ่ย 
 ควรออกแบบให้สื่อความหมายท่ีชดัเจน 

 

 การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม(Form Interaction) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ ใช้โดยท่ีผู้ ใช้จะป้อนข้อมูลลงในรูปแบบฟอร์มท่ีกําหนดมาให้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะคล้ายกับการกรอกแบบฟอร์มลงบนกระดาษเพ่ือสอบถามข้อมูลต่างๆ ดังแสดงใน
ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 11.6 การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์มควรจะมีการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมดงัเช่น 

 ช่ือของช่องป้อนข้อมลูจะต้องส่ือความหมาย  
 มีการแบง่สว่นของข้อมลูบนฟอร์มให้เหมาะสม  

 ควรแสดงข้อมลูเร่ิมต้น (Default) ให้กบัช่องป้อนข้อมลูท่ีต้องใช้ข้อมลูนัน้บอ่ยครัง้  
 ช่องป้อนข้อมลูไมค่วรยาวมากจนเกินไป  

 ไมค่วรให้หน้าของฟอร์มยาวเกินไป ซึง่ต้องทําให้แถบเล่ือนหน้าจอ (scroll) ขึน้ลงไปมา 
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รูปท่ี 11.6 การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) 

 

 การโต้ตอบผ่านวตัถุ (Object-Based Interaction) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กบัผู้ ใช้โดยใช้สญัลกัษณ์ รูปภาพวตัถุ เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของคําสัง่ในการ
ทํางาน โดยท่ีผู้ ใช้สามารถทําการโต้ตอบผ่านสญัลกัษณ์ต่างๆ ได้โดยง่าย โดยสญัลกัษณ์หรือ
รูปภาพวตัถุต่างๆ เราอาจจะเรียกว่าสญัรูปหรือไอคอน (Icon) โดยจะเป็นส่ือกลางในการ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัระหวา่งผู้ใช้กบัคอมพิวเตอร์ ดงัตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 11,7 

 

 
 

รูปท่ี 11.7 การโต้ตอบผา่นวตัถ ุ(Object-Based Interaction) 
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 โต้ตอบด้วยภาษามนษุย์ (Natural Language Interaction) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กบัผู้ ใช้โดยใช้ภาษามนษุย์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาษาพดู ภาษาเขียน หรือ
ภาษากาย ในปัจจบุนัมีนกัวิจยัจํานวนมากได้พยามสร้างคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ ใช้โดยภาษามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สําเร็จมากนัก ในปัจจุบันอาจจะกระทําได้ใน
ลกัษณะของภาษาท่ีใช้คําสัน้ๆ ประโยคสัน้ๆ ท่าทางท่ีไมซ่บัซ้อน แตถ้่าสัง่ประโยคแบบยาวจะทํา
ได้ไม่ดีมากนัก ซึ่งในปัจจุบันกําลังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในอนาคตอันใกล้น่าจะมีการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างการปฏิสมัพนัธ์
แสดงดงัรูปท่ี 11.8 

 
 

รูปท่ี 11.8 โต้ตอบด้วยภาษามนษุย์ (Natural Language Interaction) 

(ท่ีมา http://hearingcenteronline.com/newsletter/august00b.shtml  

สบืค้น 7 กนัยายน 2555) 

 

 

11.1.3 ตวัอย่างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ 
 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในปัจจบุนัมีหลากหลายรูปแบบ ซึง่แล้วแต่ความเหมาะสมของ
การใช้งาน โดยอาจจะมีรูปแบบการจดัโครงสร้างของเนือ้หาท่ีเหมาะสม อาจจะสามารถจดัสรร
พืน้ท่ีใช้งานได้เอง อาจจะใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์โดยใช้หน้าต่างเดียวหรือหลายหน้าต่าง หรือ
อาจจะปรับมุมมองการปฏิสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการปฏิสัมพันธ์มี



 

บทที ่11 การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผูใ้ชแ้ละโปรแกรมประยกุต์และเทคโนโลยีใหม่ 

 

334 

จดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ ใช้กบัคอมพิวเตอร์ทํางานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ตวัอย่าง
ของรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์แสดงดงัรูปท่ี 11.9 รูปท่ี 11.10 รูปท่ี 11.11 และรูปท่ี 11.12 

 

 
 

รูปท่ี 11.9 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมลู 
 

 
 

รูปท่ี 11.10 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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รูปท่ี 11.11 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของเวบ็ไซต์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

 
 

รูปท่ี 11.12 รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของโปรแกรมเวกา (WEKA) 
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11.2 โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีใหม่ (Application Program and 

New Technology) 

11.2.1 โปรแกรมประยุกต์ 
 โปรแกรมประยกุต์หรือซอฟต์แวร์ประยกุต์คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึง่ท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือ
ใช้งานเฉพาะทาง ซึ่งอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกสร้างขึน้มาหรือเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ใน
ปัจจุบนัโปรแกรมประยกุต์มีจํานวนมาก ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้ึงขอยกตวัอย่างเฉพาะบางส่วนของ
โปรแกรมประยกุต์ในด้านตา่งๆ ท่ีน่าสนใจ ดงันี ้
 

 โปรแกรมประยุกต์ในการจดัการด้านฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมท่ีช่วยอํานวยความ
สะดวกในการจดัการเก่ียวกบัฐานข้อมลูของคอมพิวเตอร์ ดงัเช่นโปรแกรม Microsoft Acess, 

Dbase, Visual Foxpro, MySQL, Oracle เป็นต้น ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.3  

 

 
 

รูปท่ี 11.13 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ในการจดัการด้านฐานข้อมลู (Access) 

 

 โปรแกรมประยกุต์ด้านกราฟิก เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับงานการออกแบบตา่งๆ เช่น
การทําป้ายโฆษนา การทําภาพ 3 มิติ และโปรแกรมสร้างหนงั เป็นต้น ดงัเช่นโปรแกรม Adobe 

Photoshop, CorelDraw, Adobe illustrator, Auto CAD, 3D Studio, Maya เป็นต้น ดงั
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.14 
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รูปท่ี 11.14 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านกราฟิก (Adobe Photoshop) 

 

 โปรแกรมประยุกต์ด้านส่ือประสม (Multimedia) เป็นโปรแกรมสําหรับการสร้างงาน
ประเภทส่ือประสมหลายแบบ ซึ่งอาจจะมีภาพ สี เสียง ภาพเคลื่อนไหว ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สื่อ
ประสมมีความน่าสนใจ ดงัเช่นโปรแกรม Microsoft Visio, Macromedia Authorware, Adobe 

Flash Player เป็นต้น ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.15 

 

 
 

รูปท่ี 11.15 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านส่ือประสม (Microsoft Visio) 
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 โปรแกรมประยุกต์ด้านความบนัเทิง เป็นโปรแกรมท่ีสร้างความบนัเทิง ซึ่งอาจจะ
สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความบนัเทิงท่ีเราต้องการได้ เช่นความบนัเทิงด้านดนตรี ซึ่ง 
สามารถสร้างเสียง บนัทกึ เสียง ผสมเสียงเข้าด้วยกนั ปรับแตง่เสียง แตง่ทํานองเพลงด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ หรือโปรแกรมด้านภาพยนตร์ ท่ีสามารถบันทึก แสดง แก้ไขได้ โปรแกรม
ประยกุต์ด้านความบนัเทิง ดงัเช่นโปรแกรม Winamp, Power DVD, GOM Player, Real Audio, 

Cakewalk, Windows Media Player, Sound Recorder เป็นต้น ดงัตวัอย่างโปรแกรมท่ีแสดง
ในรูปท่ี 11.16 

 

 
 

รูปท่ี 11.16 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านความบนัเทิง (GOM Player) 

 

 โปรแกรมประยกุต์ด้านด้านการพิมพ์เอกสารและจดัเตรียมเอกสาร เป็นโปรแกรมช่วยใน
การพิมพ์และจดั เตรียมเอกสารต่างๆ อาจจะจดัทําเป็นรายงาน หนงัสือ บทความ ทําใบปลิว 
ประกาศ ดงัเช่นโปรแกรม Microsoft Word, PageMaker, Microsoft Publisher เป็นต้น ดงั
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.17 
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รูปท่ี 11.17 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านการพิมพ์เอกสาร (Microsoft Word) 

 

 โปรแกรมประยกุต์ด้านการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมช่วยด้านการใช้งานใน
เครือข่าย ให้ผู้ ใช้สามารถติดต่อส่ือสารกันได้โดยสะดวก อาจเป็นโปรแกรมในการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  โปรแกรมแกรมค้นด ู(Browser) โปรแกรมช่วยในการโอนย้ายข้อมลู 
ดงัเช่นโปรแกรม Windows Live Messenger, Facebook, Cute FTP, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.18  

 

 
 

รูปท่ี 11.18 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านเครือขา่ย (Mozilla Firefox) 
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 โปรแกรมประยกุต์ด้านงานคํานวณ เป็นโปรแกรมช่วยในการคํานวณด้านต่างๆ ทัง้การ
คํานวณด้านสถิติ การคํานวณขึน้ตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ดงัเช่นโปรแกรม Microsoft Excel, 

Lotus 1-2-3, Calculator เป็นต้น ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.19 

 

 
 

รูปท่ี 11.19 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านเครือขา่ย (Microsoft Excel) 

 

 โปรแกรมประยกุต์เพ่ือใช้ในการสร้างโปรแกรม เป็นโปรแกรมประยกุต์ท่ีใช้ในการสร้าง
โปรแกรมตา่งๆ ดงัเช่นโปรแกรม C Language, Visual Basic, Visual C++, Pascal, Matlab 

เป็นต้น ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.20 
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รูปท่ี 11.20 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ด้านการสร้างโปรแกรม (MATLAB) 

 

 โปรแกรมประยกุต์ทัว่ไป ดงัเช่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การ
จดัการข้อมลู ดงัเช่นโปรแกรม โปรแกรมตรวจฆ่าไวรัส (Norton Anti Virus, Macafee Virus 

Scan) โปรแกรมตรวจซอ่ม โปรแกรมบีบอดัข้อมลู (Norton Utilities, Winzip, WinRAR) ดงั
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 11.21 

 

 
 

รูปท่ี 11.21 ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุต์ทัว่ไป (WinRAR) 
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11.2.2 เทคโนโลยีใหม่ 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านของคอมพิวเตอร์ ทําให้
มนุษย์สามารถทํางานได้อย่างสะดวกและปรับให้เข้ากับรูปแบบตามสมัยได้อย่างเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่เหลา่นีจ้ะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ถ้าไม่มีการทํางานวิจยัอย่างตอ่เน่ือง 
เทคโนโลยีหลายอย่างในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้มานัน้ล้วนมาจากการทดลอง การลองผิดลองถกู การ
ทดสอบ การวิจยั ท่ีผ่านกระบวนการกลัน่กรองหลายกระบวนการ จนเป็นเทคโนโลยีท่ีเราใช้กนั
ในปัจจุบนั เช่นเทคโนโลยีในการโทรออกด้วยเสียง ในโทรศพัท์สมยัใหม่ในปัจจุบนัจะมีฟังก์ชนั
ในการสัง่งานด้วยเสียง ทําให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสาร ซึง่เป็นพืน้ฐานมาจากการทํางานวิจยัใน
ด้านการรู้จําคําพดู (Speech Recognition) และได้มีการนํามาประยกุต์ใช้ในทางธุรกิจ แนวโน้ม
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 คือ 
การท่ีจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ ให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ทํางานแทนมนษุย์ได้ ดงันัน้ในหวัข้อนีจ้ะกลา่วถึงพืน้ฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีจะนําไปสู่
เทคโนโลยีใหมต่า่งๆ 
 

 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการศกึษาเพ่ือให้เข้าใจถึง
ความฉลาดและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทีชาญฉลาด และนํามาทํางานแทนหรือช่วยมนุษย์
ทํางานท่ีต้องใช้ความฉลาดนัน้ๆ หรือการทําให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตผุลได้ เรียนรู้ได้ 

ทํางานได้เหมือนสมองมนษุย์ หรือการพฒันาให้ระบบคอมพิวเตอร์ตอบสนองการทํางานต่างๆ 
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้แทนคน เช่น หุ่นยนต์ 

วตัถุประสงค์ของเทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์คือ พยามให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้
เทียบเท่ากับระดบัสติปัญญาของคน โดยสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือใกล้เคียงกันกับคน โดย 
ปัจจุบนัมีนักวิจัยจํานวนมากได้ทํางานวิจัยในด้านนี ้ส่งผลทําให้เราสามารถสร้างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ให้มนษุย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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รูปท่ี 11.22 ตวัอยา่งเทคโนโลยีทางปัญญาประดษิฐ์  
(ท่ีมา http://world.honda.com/ASIMO/history/image/top/title.jpg สืบค้น 9 กนัยายน 2555) 

 

 การประมวลผลภาพ (Image Processing) และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer 

Vision) เป็นการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์ เป็นการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โดยนกัเขียน
โปรแกรมสามารถท่ีจะประมวลผลภาพต่างๆ ให้เหมาะสมได้ สามารถท่ีจะดึงคณุลกัษณะเด่น
บางประการของภาพเพ่ือใช้ในการประมวลผลด้านอ่ืนๆ ได้ เช่น ต้องการภาพขอบภาพของเซลล์
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เพ่ือนําไปวดัขนาดหาคา่ความผิดปกติต่างๆ ซึง่ผู้ เขียนโปรแกรมจะ
สามารถดําเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ือหาของจากนัน้ดําเนินการหาพืน้ท่ีของภาพเพ่ือใช้ในการ
วินิจฉยัได้ การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทศัน์เป็นกระบวนการท่ีเปรียบเสมือนมนษุย์ท่ี
มีดวงตา ทําให้สามารถทํางานในด้านต่างๆ ได้ ซึง่ก็จะนําเอาสิ่งท่ีมนษุย์มีมาใช้ในคอมพิวเตอร์ 
โดยจะให้คอมพิวเตอร์มีตาเพ่ือสามารถนําเอาข้อมลูไปประมวลผลตา่งๆ ได้ 
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รูปท่ี 11.23 ตวัอยา่งการประมวลผลภาพ 

(ท่ีมา http://www.codeproject.com/Articles/9727/Image-Processing-Lab-in-C 

สืบค้น 9 กนัยายน 2555) 

 

 รูปแบบการรู้จํา (Pattern Recognition) เป็นการรู้จําโดยใช้ขัน้ตอนวิธีตา่งๆ ของการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถรู้จําข้อมลูตา่งๆ และสามารถแยกกลุม่ของข้อมลูตา่งๆ ได้ 

หรือกล่าวได้ว่ามีข้อมลูมา สามารถบ่งบอกข้อมลูนัน้ได้ว่าคืออะไร การรู้จําก็สามารถรู้จําข้อมลู
ได้หลากหลายข้อมูลเช่นการรู้จําภาพ (Image Recognition) การรู้จําเสียง (Speech 

Recognition) การรู้จําเป็นอาจจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากกระบวนการประมวลผลภาพ
หรือคอมพิวเตอร์วิทัศน์ดังหัวข้อก่อนหน้านี  ้เช่นได้ภาพข้อมูลของบุคคลเช่นใบหน้ามาแล้ว
สามารถบง่บอกตวัตนของคนนัน้ได้วา่คือใคร หรือนําไปประยกุต์ใช้งานในด้านการตรวจสอบผู้ มี
สทิธ์ิในการใช้งานด้วยอปุกรณ์ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (Biometrics) ซึง่อปุกรณ์ไบโอเมตริกคือ
อปุกรณ์ท่ีใช้ตรวจสอบคณุสมบตัิเฉพาะของแตล่ะบคุคลท่ียากตอ่การลอกเลียนแบบ ซึง่ปัจจบุนั
นิยมใช้ในการป้องกันความปลอดภัยในหลากหลายด้าน ไบโอเมตริกเป็นการผสมผสาน
เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์กบัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนั โดยการ
ตรวจวดัคณุลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลกัษณะทางพฤติกรรม 

(Behaviors) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตวับุคคลนัน้ๆ แล้วนําสิ่ง
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เหลา่นัน้มาเปรียบเทียบกบัคณุลกัษณะท่ีได้มีการบนัทึกไว้ในฐานข้อมลูท่ีได้เคยบนัทึกไว้ เพ่ือใช้
แยกแยะบคุคลนัน้จากบคุคลอ่ืนๆ  

 

 
 

รูปท่ี 11.24 ตวัอยา่งเคร่ืองตรวจมา่นตา 
(ท่ีมา http://webelongtogetherz.blogspot.com/2009/06/how-to-safeguard-our-personal-

and.html สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นเทคโนโลยีทางภาษา โดยนําเอาเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ ประมวลผลภาษาไทยจากข้อความ 

ประมวลผลภาษาไทยจากการพดู และประมวลผลรูปภาพ เป็นต้น ในอนาคตเราอาจจะมีเคร่ือง
แปลภาษาตา่งๆ ทําให้สามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได้ทัว่โลกอย่างไร้พรมแดน ไม่จํากดัเฉพาะคนท่ี
มีความรู้เท่านัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัยงัไมส่ําเร็จ แตก็่มีการพฒันาไปอยา่งตอ่เน่ือง 
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รูปท่ี 11.25 ตวัอยา่งการประมวลภาษาทางธรรมชาต ิ
 

 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการจดัการ 
การสร้าง หรือการวิเคราะห์ วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ จากโครงสร้างพืน้ฐานของโมเลกลุขนาดระดบั 1 

ถึง 100 นาโนเมตร โดยอาศยัคุณสมบตัิทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทําให้สามารถสร้าง
อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูได้ เราอาจจะสร้างอปุกรณ์ฉลาดได้ (Smart Materials) หรือ
สามารถสร้างตวัรับรูปท่ีมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสงูได้ (Sensors) เป็นต้น ตวัอย่าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างจากนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบนัดงัเช่นคอนกรีต (คอนกรีตท่ีสร้างจากนาโน
เทคโนโลยีมีอนภุาคท่ีเลก็มาก ทําให้ฝุ่ น นํา้และแบคทีเรียไม่สามารถฝังตวัในเนือ้คอนกรีตได้ ให้
ให้คอนกรีตชนิดนีดู้ใหม่เสมอและไม่สะสมเชือ้โรค) เสือ้นาโนเทคโนโลยี (เสือ้ท่ีทําจากนาโน
เทคโนโลยีทําให้เกิดปฏิกิริยากบัการเติบโตของแบคทีเรีย ทําให้เสือ้ดใูหม่เสมอและสะอาด) หรือ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําจากนาโนเทคโนโลยีจะมี
ขนาดเลก็มากและมีประสทิธิภาพสงู)  
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รูปท่ี 11.26 ตวัอยา่งอปุกรณ์ท่ีสร้างจากนาโนเทคโนโลยี 
(ท่ีมา http://metallurgyfordummies.com/wp-content/uploads/2011/10/nano-fly.jpg 

สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 การทําเหมืองข้อมลู (Data Mining) เป็นการค้นหาความรู้ในฐานข้อมลู เป็นเทคนิคเพ่ือ
ค้นหารูปแบบ (Pattern) หาแนวทาง และหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู ของข้อมลูจํานวนมากโดย
อตัโนมตัิ โดยใช้ขัน้ตอนวิธีท่ีสามารถค้นหาความรู้ได้ เช่นใช้เทคนิควิธีรูปแบบการจดจํา เทคนิค
วิธีทางสถิต ิเทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางปัญญาประดษิฐ์เป็นต้น ความรู้ท่ีได้จากการ
ทําเหมืองข้อมลูมีหลายรูปแบบ เช่น 

 

 กฎความสมัพนัธ์ (Association rule) ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
พร้อมกนั ตวัอย่างของการประยุกต์ใช้กฎเช่ือมโยง เช่นการวิเคราะห์ข้อมลูการขายสินค้า แล้ว
พิจารณาสนิค้าท่ีผู้ซือ้มกัจะซือ้พร้อมกนั เช่นถ้าพบว่าคนท่ีซือ้หนงัสือ มกัจะซือ้ลกูอมด้วย ดงันัน้
ร้านค้าก็อาจจะจดัร้านให้สนิค้าสองอยา่งอยูใ่กล้กนั เพ่ือเพิ่มยอดขาย  

 การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) เพ่ือระบุประเภทของวัตถุจาก
คณุสมบตัิของวตัถ ุเช่นหาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการตรวจร่างกายต่างๆ กบัการเกิดโรค โดย
ใช้ข้อมลูผู้ ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์ท่ีเก็บไว้ เพ่ือนํามาช่วยวินิจฉยัโรคของผู้ ป่วย หรือการ
วิจัยทางการแพทย์ เช่นคนท่ีชอบกินของมัน คนอ้วน คนท่ีมีไขมันสูง มักจะเป็นโรคหัวใจ ก็
สามารถสร้างระบบวินิจฉยัทางการแพทย์ได้เบือ้งต้น 
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 การแบ่งกลุ่มข้อมลู (Data Clustering) แบ่งข้อมลูท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัออกเป็นกลุ่ม 

แบ่งกลุ่มผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเดียวกนัตามลกัษณะอาการ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หา
สาเหตขุองโรค โดยพิจารณาจากผู้ ป่วยท่ีมีอาการคล้ายคลงึกนั การแบง่กลุม่มีลกัษณะคล้ายกนั
กับการจําแนกประเภทข้อมูล เพียงแต่วิธีการจําแนกข้อมูลจําเป็นต้องใช้ข้อมลูสําหรับการฝึก 
(Train) แตใ่นการแบง่กลุม่ข้อมลูไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมลูการฝึก อาจจะใช้วิธีการวดัระยะทาง
ของข้อมลูเพ่ือหาความแตกตา่งของกลุม่ 

 การพยากรณ์ข้อมลู (Data Prediction) เป็นการพยากรณ์ข้อมลูในอนาคต เช่นการ
พยากรณ์แนวโน้มการส่งออกยางพาราของประเทศไทย การพยากรณ์ปริมาณฝนของประเทศ
เพ่ือวางแผนในการเกษตรตา่งๆ  
 

 
 

รูปท่ี 11.27 ตวัอยา่งรูปแบบการพยากรณ์ 

(ท่ีมา http://www.mssqltips.com สืบค้น 19 กรกฎาคม 2555) 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กลา่วถึงการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้ และโปรแกรมประยกุต์
และเทคโนโลยีใหม ่การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้เป็นการศกึษาการวางแผนและ
ออกแบบลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์หรือผู้ ใช้งานคอมพิวเตอร์ กบัคอมพิวเตอร์ ซึง่
เก่ียวข้องกบั ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ และสาขา
อ่ืนๆท่ีอาจเก่ียวข้อง เป็นต้น การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ ใช้เราอาจเรียกได้ว่าเป็น
การตอ่ประสานหรืออินเตอร์เฟส (Interface) การอินเทอร์เฟสจะรวมถึงซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
ผู้ ใช้อินเตอร์เฟสผ่านฮาร์ดแวร์อะไร และใช้โปรแกรมอะไรเป็นตัวจัดการ การออกแบบการ
อินเทอร์เฟสควรจะพิจารณาประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้กบัคอมพิวเตอร์เป็นหลกั 
โปรแกรมประยกุต์หรือซอฟต์แวร์ประยกุต์คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือใช้งาน
เฉพาะทาง ซึง่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ท่ีถกูสร้างขึน้มาหรือเป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เทคโนโลยีใหม่
ในปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 คือ การท่ีจะพฒันา
คอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกบัมนุษย์ การพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางาน
แทนมนุษย์ได้ ทําให้มนุษย์เราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกมากขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ใน
ปัจจุบนัเกิดขึน้มากจากการวิจยัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ส่งผลทําให้เกิดเทคโนโลยี
ตา่งๆ ขึน้มากมาย 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และผู้ใช้คืออะไร จงอธิบาย 
2. พืน้ฐานการออกแบบการอินเทอร์เฟสหรือการตอ่ประสานมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. การโต้ตอบด้วยการพิมพ์คําสัง่ (Command Line Interaction) คืออะไร จงอธิบาย 
4. การโต้ตอบด้วยเมนคํูาสัง่ (Menu Interaction) คืออะไร จงอธิบาย 
5. การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม(Form Interaction) คืออะไร จงอธิบาย 
6. การโต้ตอบผา่นวตัถ ุ(Object-Based Interaction) คืออะไร จงอธิบาย 
7. โต้ตอบด้วยภาษามนษุย์ (Natural Language Interaction) คืออะไร จงอธิบาย 
8. โปรแกรมประยกุต์คืออะไร จงยกตวัอย่างโปรแกรมประยกุต์ 5 ตวัอย่าง (นอกเหนือจาก
ในบทเรียน) 

9. ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence) คืออะไร พร้อมทัง้อธิบายตวัอยา่งประกอบ 

10. การประมวลผลภาพ (Image Processing) คืออะไร พร้อมทัง้อธิบายตวัอยา่งประกอบ 

11. รูปแบบการรู้จํา (Pattern Recognition) คืออะไร พร้อมทัง้อธิบายตวัอยา่งประกอบ 

12. การทําเหมืองข้อมลู (Data Mining) คืออะไร พร้อมทัง้อธิบายตวัอยา่งประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 12 

 

รายวชิา   วทิยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 

    Fundamental of Computer Science 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 

12.1 โครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบั  

12.2 โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้  

12.3 โครงสร้างข้อมลูแบบกราฟ  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบั 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างข้อมลูแบบกราฟ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 
 

1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศกึษาจากเอกสารคําสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. นกัศกึษาถามข้อสงสยั 
6. อาจารย์ทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารคําสอนวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวัดผลและการประเมิน 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

2. ประเมนิจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการทําแบบฝึกปฏิบตักิาร 



 

บทที่ 12 

ทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลพืน้ฐาน 

 

 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงโครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบั (Data Structure of Array) 

โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ (Data Structure of Tree) และโครงสร้างข้อมลูแบบกราฟ (Data 

Structure of Graph) ซึง่เป็นโครงสร้างข้อมลูพืน้ฐานท่ีสําคญัของการเขียนโปรแกรมในระดบัสงู
ให้สามารถแก้ปัญหาของโปรแกรม โดยโครงสร้างข้อมลูคือการรวมข้อมลูต่างๆ เข้าด้วยกนัเป็น
กลุ่มท่ีจะมีการกําหนดลกัษณะของการรวมหรือความสมัพนัธ์เพ่ือให้ได้กลุ่มข้อมลูท่ีเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะนําไปใช้งานในโปรแกรม  ดังนัน้การศึกษาถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูลจึงมี
ความสําคญัเป็นอยา่งมากในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึง่จะทําให้นําไปประยกุต์ใช้งาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 

12.1 โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลาํดับ (Data Structure of Array) 

 โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลําดบัคือโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเน่ืองท่ีสามารถเก็บข้อมูล
ชนิดเดียวกนัหลายๆ ตวัเข้าด้วยกนัได้ ในการเขียนโปรแกรมถ้าเราต้องการตวัแปรหลายตวัเพ่ือ
เก็บค่าหลายค่าท่ีมีลักษณะเดียวกัน เช่น ต้องการประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บค่าของคะแนน
นกัศกึษาจํานวน 150 คนก็ต้องประกาศตวัแปรจํานวน 150 ตวั ก็จะทําให้เขียนโปรแกรมลําบาก 
ยากต่อการจดัการ ดงันัน้จึงมีแนวคิดของแถวลําดบั ขึน้มาเพ่ือใช้จดัการกบัตวัแปรท่ีใช้เก็บค่า
ลกัษณะเดียวกัน ดงันัน้ถ้าต้องการตวัแปร 150 ตวัเก็บค่าคะแนนนักศึกษาก็จะใช้โครงสร้าง
ข้อมลูแบบแถวลําดบัก็สามารถกระทําได้โดยง่ายโดยใช้ดรรชนีหรือหมายเลขระบุตําแหน่งของ
ข้อมลูท่ีต้องการ ตวัแปรภาษา (Compiler) จะทําการจองหน่วยความจําสําหรับเก็บตวัแปรไว้  
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แถวลําดบัคือโครงสร้างข้อมลูท่ีใช้ตวัแปรเดียวเก็บกลุ่มของข้อมลูชนิดเดียวกนัไว้ แถว
ลําดบัเป็นชนิดข้อมลูประเภทหนึ่ง และจะกําหนดจํานวนข้อมูล หรือสมาชิกของแถวลําดบัไว้
แน่นอน โดยจะใช้ดรรชนี (Index) ในการอ้างถึงตําแหน่งของข้อมลูในแถวลําดบั และต้องระบุ
ดรรชนีในเคร่ืองหมายวงเลบ็เหล่ียม [ ] ดงันัน้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีต้องการได้ทนัที (Direct 

Access) โดยไมต้่องเข้าถึงข้อมลูก่อนหน้า คา่ของดรรชนีจะต้องเป็นคา่ท่ีมีลําดบัแน่นอน โดยจะ
ใช้ตวัเลข เช่น [0 : 9] จะมีคา่ของดรรชนี คือ 0, 1, 2,…,9  (คา่ดรรชนีในบางภาษาอาจจะเร่ิม
จากคา่ 0 หรือคา่ 1 ซึง่แล้วแตรู่ปแบบของภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรม) 

 

Index 0 1 2 3 4 5 6 

value 56 76 55 33 12 22 59 

รูปท่ี 12.1 โครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบั 

 จากภาพท่ี 12.1 จะเห็นว่าตวัแปร week เก็บข้อมลูแบบแถวลําดบั และมีสมาชิก 7 ค่า 
โดยมีดรรชนีตัง้แต ่0-6    

 

การนําข้อมลูเข้าแถวลําดบั สามารถเขียนได้ดงันี ้

   

 

หมายถึง การนําคา่ x ไปเก็บไว้ในแถวลําดบั week ดรรชนีท่ี i 

 

การนําข้อมลูออกจากแถวลําดบั สามารถเขียนได้ดงันี ้

 

 

  หมายถึง การกําหนดให้คา่ x มีคา่เท่ากบัคา่ของแถวลําดบั  week ดรรชนีท่ี i 

 

ข้อควรระวงัในการใช้งานแถวลําดบั จะต้องตรวจสอบขอบเขตของแถวลําดบั ดงันัน้
จะต้องพยายามเขียนโปรแกรมตรวจสอบขอบเขตของแถวลําดบั หากมีการอ้างอิงถึงสมาชิกตวั
แปรนอกขอบเขตท่ีได้ระบไุว้ เช่น week[7] สิ่งท่ีได้คือการอ่านข้อมลูในพืน้ท่ีของหน่วยความจํา
อ่ืนๆ ท่ีอาจจะเป็นข้อมลูท่ีเราไมต้่องการ 

week 

week[i]  = x; 

x = week[i]; 
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12.1.1 แถวลาํดบั 1 มิต ิ(One-Dimensional Array) 

 แถวลําดบั 1 มิติ จะมีการจดัเก็บข้อมลูในลกัษณะต่อเน่ืองกนัเป็นแถว ซึง่จะต้องมีการ
กําหนดขนาดให้เพียงพอกบัจํานวนข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บ แต่ก็ไม่ให้มีขนาดใหญ่มากเกินกว่า
จํานวนข้อมลู เพราะจะเป็นการสิน้เปลืองพืน้ท่ีหน่วยความจําโดยเปลา่ประโยชน์  

แถวลําดบัแบบ 1 มิติ เป็นโครงสร้างของแถวลําดบัท่ีง่ายท่ีสดุ โดย โครงสร้างข้อมลูแถว
ลําดบัแบบ 1 มิต ิจะมีการจดัเก็บข้อมลูในลกัษณะตอ่เน่ืองกนั ดงัตวัอยา่งแสดงในรูปท่ี 12.2  

 
รูปท่ี12.2 รูปแบบของแถวลําดบัแบบ 1 มิต ิ

 

โดยมีรูปแบบทัว่ไปคือ 

 

  

 เช่น  

a[0 : 4] คือ แถวลําดบั a มีสมาชิก 5 คา่ โดยมีดรรชนีคือ  0, 1, 2, 3, 4 

a[1 : 4] คือ แถวลําดบั a มีสมาชิก 4 คา่ โดยมีดรรชนีคือ 1, 2, 3, 4 

 

 

ช่ือของแถวลําดบั[ขอบเขตบนสดุของคา่ดรรชนี : ขอบเขตลา่งสดุของคา่ดรรชนี] 
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ในส่วนของการดําเนินการเก่ียวกับแถวลําดับในเอกสารคําสอนนีจ้ะอ้างอิงภาษาซี
เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีคนนิยมใช้กันมากในปัจจุบันและเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญของการเขียน
โปรแกรมภาษาอ่ืนๆ ดังนัน้ในเอกสารคําสอนนีจ้ะใช้ตัวอย่างในการดําเนินการเก่ียวกับ
โครงสร้างโดยอ้างอิงภาษาซี 

 การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 1 มิต ิ 

การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 1 มิต ิมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 

 

เช่น int a[10]; เป็นการประกาศตวัแปร a ให้เก็บข้อมลูชนิดเลขจํานวนเต็ม โดยมีขนาด 10 

ช่อง ซึง่ข้อมลูชนิดเลขจํานวนเตม็แบบ int จะมีขนาด 2 ไบต์ ดงันัน้ ตวัแปร a จึงมีขนาด 

20 ไบต์ 

 

2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 
2 

ไบต์ 

2 

ไบต์ 

2 

ไบต์ 

2 

ไบต์ 

          

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

20 ไบต์ 
 

สมมตุิถ้าต้องการประกาศตวัแปรแถวลําดบั 1มิติ ท่ีสามารถเก็บตวัแปรได้จํานวน 5 ตวั
แปร สามารถประกาศตวัแปรได้ดงันี ้ 

int a[5];  ตวัแปรตวัท่ี 1 คือ a[0] 

ตวัแปรตวัท่ี 2 คือ a[1] 

ตวัแปรตวัท่ี 3 คือ a[2] 

ตวัแปรตวัท่ี 4 คือ a[3] 

ตวัแปรตวัท่ี 5 คือ a[4] 

 

 

ชนิดข้อมลู ช่ือตวัแปร[ขนาดของแถวลําดบั]; 
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float b[20]; เป็นการประกาศตวัแปร b ให้เก็บข้อมลูชนิดเลขทศนิยม โดยมีขนาด 20 

ช่อง ซึง่ข้อมลูชนิดเลขทศนิยมแบบ float จะมีขนาด 4 ไบต์ ดงันัน้ ตวัแปร b จึงมีขนาด 

80 ไบต์ 

 

4 ไบต์ 4 ไบต์ 4 ไบต์  4 ไบต์ 4 ไบต์ 4 ไบต์ 
   ……………….    

[0] [1] [2]   [17] [18] [19] 

80 ไบต์ 
  

char  c[5]; เป็นการประกาศตวัแปร c ให้เก็บข้อมลูชนิดตวัอกัษรโดยมีขนาด 5 ช่อง ซึง่
ข้อมลูชนิดตวัอกัษรจะมีขนาด 1 ไบต์ ดงันัน้ ตวัแปร c จงึมีขนาด 5 ไบต์ 

 

1 

ไบต์ 
1 

ไบต์ 
1 

ไบต์ 
1 

ไบต์ 
1 

ไบต์ 
     

[0] [1] [2] [3] [4] 

5 ไบต์ 
 

 การกําหนดคา่เร่ิมต้นให้กบัแถวลําดบั 1 มิต ิ 

การกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กับแถวลําดบั 1 มิติ เป็นการกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กบัตวัแปร
พร้อมกับการประกาศใช้ตวัแปร โดยต้องระบุไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา { } และให้มี
เคร่ืองหมายจลุภาค , คัน่ระหว่างข้อมลูแต่ละคา่ ยกเว้นข้อมลูชนิดตวัอกัษรท่ีสามารถกําหนด
ข้อมลูเป็นสตริงโดยกําหนดให้ข้อมลูสตริงอยู่ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ “  ” และถ้ามีการ
กําหนดคา่เร่ิมต้นให้กบัตวัแปรพร้อมกบัการประกาศใช้ตวัแปร ไม่ต้องระบขุนาดของแถวลําดบัก็
ได้ โดยตวัแปรภาษา (Compiler) จะกําหนดขนาดของแถวลําดบัเท่ากบัจํานวนของคา่เร่ิมต้นท่ี
กําหนดให้ โดยมีรูปแบบคําสัง่ทัว่ไป คือ 
 

 

 

ชนิดข้อมลู ช่ือตวัแปร[ขนาดของแถวลําดบั] = {คา่ข้อมลู ,คา่ข้อมลู ,………………}; 
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เช่น int a[5] = {80,78,99,65,68}; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลูชนิด
เลขจํานวนเต็ม โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดค่าเร่ิมต้นเป็น 80 ,78 ,99 ,65 และ 68 

ตามลําดบั 

 

80 78 99 65 68 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

int a[5] = {80,78,99}; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลูชนิดเลข
จํานวนเต็ม โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดคา่เร่ิมต้นเป็น 80 ,78 และ 99 ตามลําดบั ซึง่อีก 
2 ช่องท่ีเหลือไมไ่ด้มีการกําหนดคา่เร่ิมต้นให้ แตจ่ะเก็บคา่เร่ิมต้นเป็น 0 โดยอตัโนมตั ิ

  

80 78 99 0 0 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

float a[5] = {66.44,76.33,63.77}; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลู
ชนิดเลขทศนิยม โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดคา่เร่ิมต้นเป็น 66.44 ,76.33 และ 63.77

ตามลําดบั ซึง่อีก 2 ช่องท่ีเหลือไม่ได้มีการกําหนดคา่เร่ิมต้นให้ แตจ่ะเก็บคา่เร่ิมต้นเป็น 

0 โดยอตัโนมตั ิ

 

66.44 76.33 63.77 0 0 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

char a[5] = {‘a’ ,’b’ ,’c’ ,’d’}; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลูชนิด
ตวัอกัษร โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดคา่เร่ิมต้นเป็น a ,b ,c และ d ตามลําดบั ซึง่ช่อง
สดุท้ายของแถวลําดบัจะต้องเป็น ‘\0’ เสมอ ดงันัน้แถวลําดบัจึงเต็ม ไม่สามารถเพิ่ม
ข้อมลูเข้าไปได้  

 

a b c d \0 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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char a[5] = {‘a’ ,’b’ ,’c’}; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลูชนิด
ตวัอกัษร โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดค่าเร่ิมต้นเป็น a ,b และ c ตามลําดบั ซึง่ช่อง
สดุท้ายของแถวลําดบัจะต้องเป็น ‘\0’ เสมอ ดงันัน้แถวลําดบัจึงมีช่องว่าง 1 ช่องท่ี
สามารถเพิ่มข้อมลูเข้าไปได้ โดยจะเก็บคา่เร่ิมต้นเป็น ‘\0’ โดยอตัโนมตั ิ

 

a b c \0 \0 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

char a[5] = “abcd”; เป็นการประกาศตวัแปร a เป็นแถวลําดบัเก็บข้อมลูชนิดตวัอกัษร 
โดยมีขนาด 5 ช่อง กําหนดคา่เร่ิมต้นเป็น a ,b ,c และ d ตามลําดบั ซึง่ช่องสดุท้ายของ
แถวลําดบัจะต้องเป็น ‘\0’ เสมอ ดงันัน้แถวลําดบัจงึเตม็ ไมส่ามารถเพิ่มข้อมลูเข้าไปได้  

 

a b c d \0 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

การกําหนดตวัแปรหลงัจากการประกาศตวัแปรสามารถกระทําได้โดย 
int a[3]; 

a[0] = 1; 

a[1] = 2; 

a[2] = 3; 

 

 การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 1 มิต ิ 

การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 1 มิติ จะใช้ดรรชนี (Index) ในการเข้าถึงข้อมลูในแถว
ลําดบั ซึง่ดรรชนีเร่ิมต้นมีคา่เท่ากบั 0 เสมอ และดรรชนีสดุท้ายมีคา่เท่ากบัขนาดของแถวลําดบั
ลบด้วยหนึง่เสมอ โดยมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 

 

 

 

ช่ือตวัแปร[ดรรชนี]; 
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เช่น int a[5] = {80,78,99,65,68};  

 

80 78 99 65 68 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

 a[0] = 80 

 a[1] = 78 

 a[2] = 99 

 a[3] = 65 

a[4] = 68 

  

สามารถกําหนดคา่ให้กบัตวัแปรแถวลําดบัได้ เช่น a[3] = 55; จะได้ 

 

80 78 99 55 68 

[0] [1] [2] [3] [4] 

 

a[0] = 80 

 a[1] = 78 

 a[2] = 99 

 a[3] = 55 

a[4] = 68 

 

12.1.2 แถวลาํดบัแบบ 2 มิต ิ(Two-Dimensional Array) 

แถวลําดบัแบบ 2 มิติ จะมีการจัดเก็บข้อมูลในลกัษณะของเมทริกซ์ (Matrix) ซึ่งจะมี
รูปแบบเป็นตารางท่ีประกอบไปด้วย แถว (Row) และคอลมัน์ (Column) ดงันัน้ในการอ้างอิงถึง
ข้อมลูในแตล่ะตําแหน่งจะต้องอ้างอิงด้วยแถวและคอลมัน์ เช่น Q[0][0], Q[0][1] เป็นต้น ดงั
ตวัอยา่งแสดงในรูปท่ี 12.3  
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รูปท่ี 12.3 รูปแบบของแถวลําดบัแบบ 2 มิตหิรือเมทริกซ์ (เมทริกซ์ขนาด 5x5) 

 

 การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 2 มิต ิ 

การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 2 มิต ิมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 
 

เช่น int  a[3][4]; เป็นการประกาศตวัแปร a ให้เก็บข้อมลูชนิดเลขจํานวนเต็ม โดยมีขนาด 3 

แถว 4 คอลมัน์ ดงันัน้ ตวัแปร a จงึเก็บข้อมลูได้ 3 * 4 = 12 คา่ ขนาด 48 ไบต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 3 

แถว 
0 a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] 

1 a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] 

2 a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3] 

ชนิดข้อมลู ช่ือตวัแปร[ขนาดของแถว][ขนาดของคอลมัน์]; 



 

บทที ่12 ทฤษฎีโครงสร้างขอ้มูลพืน้ฐาน 
 

364 

 การกําหนดคา่เร่ิมต้นให้กบัแถวลําดบั 2 มิต ิ 

การกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กับแถวลําดบั 2 มิติ เป็นการกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กบัตวัแปร
พร้อมกับการประกาศใช้ตวัแปร โดยต้องระบุไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา { } และให้มี
เคร่ืองหมายจลุภาค , คัน่ระหวา่งข้อมลูแตล่ะคา่ 
เช่น int  a[3][4] = { 2 ,5 ,3 ,6 ,9 ,43 ,5 ,67 ,34 ,12 ,10 ,44}; 

 

 

 

 

 

 

 

 int  a[4][3] = { 2 ,5 ,3 ,6 ,9 ,43 ,5 ,67 ,34 ,12 ,10 ,44}; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สามารถกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กบัตวัแปร โดยระบุข้อมลูทีละแถวไว้ในเคร่ืองหมาย { } 

และให้มีเคร่ืองหมาย , คัน่ระหวา่งข้อมลูแตล่ะคา่ และข้อมลูแตล่ะแถว โดยข้อมลูของทกุแถวอยู่
ในเคร่ืองหมาย { }  
 

 

 

 

 

 

  คอลมัน์  

  0 1 2 3 

แถว  
0 2 5 3 6 

1 9 43 5 67 

2 34 12 10 44 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 

แถว 

0 2 5 3 

1 6 9 43 

2 5 67 34 

3 12 10 44 



 

บทที ่12 ทฤษฎีโครงสร้างขอ้มูลพืน้ฐาน 
 

365 

เช่น  int  a[3][4] = { {2 ,5 ,3 ,6} ,{9 ,43 ,5 ,67} ,{34 ,12 ,10 ,44} }; 

 

 

  

 

 

 

 

int  a[4][3] = { {2 ,5 ,3} ,{6 ,9 ,43} ,{5 ,67 ,34} ,{12 ,10 ,44} }; 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตุถ้ิาต้องการประกาศตวัแปรแถวลําดบั 2 มิต ิท่ีสามารถเก็บตวัแปรได้จํานวน 6 ตวั
แปร สามารถประกาศตวัแปรได้ดงันี ้

int a[2][3]; 

ตวัแปรตวัท่ี 1 คือ a[0][0] ตวัแปรตวัท่ี 2 คือ a[0][1] ตวัแปรตวัท่ี 3 คือ a[0][2] 

ตวัแปรตวัท่ี 4 คือ a[1][0] ตวัแปรตวัท่ี 5 คือ a[1][1] ตวัแปรตวัท่ี 6 คือ a[1][2] 

int a[3][2]; 

ตวัแปรตวัท่ี 1 คือ a[0][0] ตวัแปรตวัท่ี 2 คือ a[0][1] 

ตวัแปรตวัท่ี 3 คือ a[1][0] ตวัแปรตวัท่ี 4 คือ a[1][1] 

ตวัแปรตวัท่ี 5 คือ a[2][0] ตวัแปรตวัท่ี 6 คือ a[2][1] 

 

 

 

 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 3 

แถว 
0 2 5 3 6 

1 9 43 5 67 

2 34 12 10 44 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 

แถว 

0 2 5 3 

1 6 9 43 

2 5 67 34 

3 12 10 44 
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 การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 2 มิต ิ 

การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 2 มิติ จะใช้ดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์ในการเข้าถึง
ข้อมลูในแถวลําดบั 2 มิติ โดยจะต้องระบดุรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์ ซึง่ดรรชนีแถว และ
ดรรชนีคอลมัน์เร่ิมต้นมีคา่เท่ากบั 0 เสมอ และดรรชนีสดุท้ายของดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์
มีคา่เท่ากบัขนาดของแถว และขนาดของคอลมัน์ ลบด้วยหนึง่เสมอ โดยมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 

 

เช่น  int  a[3][4] = { {2 ,5 ,3 ,6} ,{9 ,43 ,5 ,67} ,{34 ,12 ,10 ,44} }; 

 

 

 

 

 

 

 a[0][0] = 2 a[0][1] = 5 a[0][2] = 3 a[0][3] = 6 

a[1][0] = 9 a[1][1] = 43 a[1][2] = 5 a[1][3] = 67 

a[2][0] = 34 a[2][1] = 12 a[2][2] = 10 a[2][3] = 44 

 

int  a[4][3] = { {2 ,5 ,3} ,{6 ,9 ,43} ,{5 ,67 ,34} ,{12 ,10 ,44} }; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 3 

แถว 
0 2 5 3 6 

1 9 43 5 67 

2 34 12 10 44 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 

แถว 

0 2 5 3 

1 6 9 43 

2 5 67 34 

3 12 10 44 

ช่ือตวัแปร[ดรรชนีแถว][ดรรชนีคอลมัน์]; 
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a[0][0] = 2 a[0][1] = 5 a[0][2] = 3 

a[1][0] = 6 a[1][1] = 9 a[1][2] = 43 

a[2][0] = 5 a[2][1] = 67 a[2][2] = 34 

a[3][0] = 12 a[3][1] = 10 a[3][2] = 44 

 

สามารถกําหนดคา่ให้กบัตวัแปรแถวลําดบัได้ เช่น a[2][2] = 99; จะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

a[0][0] = 2 a[0][1] = 5 a[0][2] = 3 

a[1][0] = 6 a[1][1] = 9 a[1][2] = 43 

a[2][0] = 5 a[2][1] = 67 a[2][2] = 99 

a[3][0] = 12 a[3][1] = 10 a[3][2] = 44 

 

12.2.3 แถวลาํดบั 3 มิต ิ(Three-Dimension Array) 

 แถวลําดบัแบบ 3 มิติ จะมีลกัษณะเหมือนกบัการนําแถวลําดบัแบบ 2 มิติ มาเรียงซ้อน
กันหลายๆ ชัน้ ทําให้แถวลําดบัแบบ 3 มิติ มีชัน้ แถว  และคอลมัน์ ดงันัน้การอ้างอิงถึงข้อมูล 
จะต้องอ้างอิงด้วย ชัน้ แถว และคอลมัน์ เช่น X[1][1][1], X[2][2][2] เป็นต้น ดงัตวัอยา่งแสดงใน
รูปท่ี 12.4 

 

  คอลมัน์ 

  0 1 2 

แถว 

0 2 5 3 

1 6 9 43 

2 5 67 99 

3 12 10 44 
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รูปท่ี 12.4 รูปแบบของแถวลําดบัแบบ 3 มิต ิ(เมทริกซ์ขนาด 2x5x5) 

จากรูป แถวลําดบั 3 มิติจะมี 3 แกนดงัรูป ซึง่จะมีแกน X (แถว) แกน Y (คอลมัน์) และ 
แกน Z (ชัน้) 

 

 การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 3 มิต ิ 

การประกาศตวัแปรแถวลําดบั 3 มิต ิมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 

 

เช่น int  a[2][3][4]; เป็นการประกาศตวัแปร a ให้เก็บข้อมลูชนิดเลขจํานวนเต็ม โดยมี 2 ชัน้ 

แตล่ะชัน้มี 3 แถว 4 คอลมัน์ ดงันัน้ ตวัแปร a จงึเก็บข้อมลูได้ทัง้หมด 2*3*4 = 24 คา่ มี
ขนาด 96 ไบต์ 

 

 การกําหนดคา่เร่ิมต้นให้กบัแถวลําดบั 3 มิต ิ 

การกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กับแถวลําดบั 3 มิติ เป็นการกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กบัตวัแปร
พร้อมกับการประกาศใช้ตวัแปร โดยต้องระบุไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา { } และให้มี
เคร่ืองหมายจลุภาค , คัน่ระหวา่งข้อมลูแตล่ะคา่ 

ชนิดข้อมลู ช่ือตวัแปร[ขนาดของชัน้][ขนาดของแถว][ขนาดของคอลมัน์]; 
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เช่น int  a[2][3][4] = { 2 ,5 ,3 ,6 ,9 ,43 ,5 ,67 ,34 ,12 ,10 ,44 ,11 ,12 ,13 ,34 ,23 ,54 

,55  ,53 ,34 ,45 ,4 ,9}; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถกําหนดค่าเร่ิมต้นให้กบัตวัแปร โดยระบุข้อมลูทีละแถวไว้ในเคร่ืองหมาย { } 

และให้มีเคร่ืองหมาย , คัน่ระหว่างข้อมลูแตล่ะคา่ และข้อมลูแตล่ะแถว โดยข้อมลูของทกุแถวท่ี
อยู่ในชัน้เดียวกนัจะอยู่ในเคร่ืองหมาย { } และข้อมลูทกุชัน้อยู่ในเคร่ืองหมาย { } โดยมี
เคร่ืองหมาย , คัน่ระหวา่งชัน้ 

เช่น  int  a[2][3][4] = { { {2 ,5 ,3 ,6} ,{9 ,43 ,5 ,67} ,{34 ,12 ,10 ,44}} ,{ {11 ,12 ,13 ,34} 

,{23 ,54 ,55 ,53} ,{34 ,45 ,4 ,9} } }; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถว 0 

แถว 1 

แถว 2 ชัน้ 0 

a[0][2][0] 

a[0][1][0] 

11 

a[0][2][1] 

a[0][1][1] 

12 

a[0][2][2] 

a[0][1][2] 

13 

a[0][2][3] 

a[0][1][3] 

34 

คอลมัน์ 0 คอลมัน์ 1 คอลมัน์ 2 คอลมัน์ 3 

34 

9 

12 

43 

10 

5 

44 

67 

2 5 3 6 

ชัน้ 1 

แถว 0 

แถว 1 

แถว 2 ชัน้ 0 

a[0][2][0] 

a[0][1][0] 

11 

a[0][2][1] 

a[0][1][1] 

12 

a[0][2][2] 

a[0][1][2] 

13 

a[0][2][3] 

a[0][1][3] 

34 

คอลมัน์ 0 คอลมัน์ 1 คอลมัน์ 2 คอลมัน์ 3 

34 

9 

12 

43 

10 

5 

44 

67 

2 5 3 6 

ชัน้ 1 
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สมมตุิถ้าต้องการประกาศตวัแปรแถวลําดบั 3 มิติ ท่ีสามารถเก็บตวัแปรได้จํานวน 12 

ตวัแปร สามารถประกาศตวัแปรได้ดงันี ้

int a[2][2][3]; 

ตวัแปรตวัท่ี 1 คือ a[0][0][0]    ตวัแปรตวัท่ี 2 คือ a[0][0][1]    

ตวัแปรตวัท่ี 3 คือ a[0][0][2] ตวัแปรตวัท่ี 4 คือ a[0][1][0]    

ตวัแปรตวัท่ี 5 คือ a[0][1][1]    ตวัแปรตวัท่ี 6 คือ a[0][1][2] 

ตวัแปรตวัท่ี 7 คือ a[1][0][0]    ตวัแปรตวัท่ี 8 คือ a[1][0][1]    

ตวัแปรตวัท่ี 9 คือ a[1][0][2] ตวัแปรตวัท่ี 10 คือ a[1][1][0]    

ตวัแปรตวัท่ี 11 คือ a[1][1][1]    ตวัแปรตวัท่ี 12 คือ a[1][1][2] 

 

 เราสามารถกําหนดคา่เร่ิมต้นของ int d [2][3][5]; ได้ดงันี ้

d[0][0][0] = 0;     d[1][0][0] = 15; 

d[0][0][1] = 1;     d[1][0][1] = 16; 

d[0][0][2] = 2;     d[1][0][2] = 17; 

d[0][0][3] = 3;     d[1][0][3] = 18; 

d[0][0][4] = 4;     d[1][0][4] = 19; 
 

d[0][1][0] = 5;     d[1][1][0] = 20; 

d[0][1][1] = 6;     d[1][1][1] = 21; 

d[0][1][2] = 7;     d[1][1][2] = 22; 

d[0][1][3] = 8;     d[1][1][3] = 23; 

d[0][1][4] = 9;     d[1][1][4] = 24; 
 

d[0][2][0] = 10;    d[1][2][0] = 25; 

d[0][2][1] = 11;    d[1][2][1] = 26; 

d[0][2][2] = 12;    d[1][2][2] = 27; 

d[0][2][3] = 13;    d[1][2][3] = 28; 

d[0][2][4] = 14;    d[1][2][4] = 29; 

 

หรือ 
int d [2][3][5] ={  { {0,1,2,3,4} , {5,6,7,8,9}  , {10,11,12,13,14} }, 

      { {15,16,17,18,19} , {20,21,22,23,24} , {25,26,27,28,29} }  }; 
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 การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 3 มิต ิ 

การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 3 มิติ จะใช้ดรรชนีชัน้ ดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์ใน
การเข้าถึงข้อมลูในแถวลําดบั 3 มิติ โดยจะต้องระบดุรรชนีชัน้ ดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์  

ซึง่ดรรชนีชัน้ ดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์เร่ิมต้นมีคา่เท่ากบั 0 เสมอ และดรรชนีสดุท้ายของ
ดรรชนีชัน้ ดรรชนีแถว และดรรชนีคอลมัน์มีค่าเท่ากับขนาดของชัน้ ขนาดของแถว และขนาด
ของคอลมัน์ ลบด้วยหนึง่เสมอ โดยมีรูปแบบคําสัง่ คือ 
 

 

 

เช่น  int  a[2][3][4] = { { {2 ,5 ,3 ,6} ,{9 ,43 ,5 ,67} ,{34 ,12 ,10 ,44}} ,{ {11 ,12 ,13 ,34} 

,{23 ,54 ,55 ,53} ,{34 ,45 ,4 ,9} } }; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 a[0][0][0] = 2 a[0][0][1] = 5 a[0][0][2] = 3 a[0][0][3] = 6 

a[0][1][0] = 9 a[0][1][1] = 43 a[0][1][2] = 5 a[0][1][3] = 67 

a[0][2][0] = 34 a[0][2][1] = 12 a[0][2][2] = 10 a[0][2][3] = 44 

a[1][0][0] = 11 a[1][0][1] = 12 a[1][0][2] = 13 a[1][0][3] = 34 

a[1][1][0] = 23 a[1][1][1] = 54 a[1][1][2] = 55 a[1][1][3] = 53 

a[1][2][0] = 34 a[1][2][1] = 45 a[1][2][2] = 4 a[1][2][3] = 9 
 

 

 

 

 

ช่ือตวัแปร[ดรรชนีชัน้][ดรรชนีแถว][ดรรชนีคอลมัน์]; 
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แถว 2 ชัน้ 0 

a[0][2][0] 

a[0][1][0] 

11 

a[0][2][1] 

a[0][1][1] 

12 

a[0][2][2] 

a[0][1][2] 

13 

a[0][2][3] 

a[0][1][3] 

34 

คอลมัน์ 0 คอลมัน์ 1 คอลมัน์ 2 คอลมัน์ 3 

34 

9 

12 

43 

10 

5 

44 

67 

2 5 3 6 

ชัน้ 1 



 

บทที ่12 ทฤษฎีโครงสร้างขอ้มูลพืน้ฐาน 
 

372 

สามารถกําหนดคา่ให้กบัตวัแปรแถวลําดบัได้ เช่น a[0][2][2] = 99; จะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a[0][0][0] = 2 a[0][0][1] = 5 a[0][0][2] = 3 a[0][0][3] = 6 

a[0][1][0] = 9 a[0][1][1] = 43 a[0][1][2] = 5 a[0][1][3] = 67 

a[0][2][0] = 34 a[0][2][1] = 12 a[0][2][2] = 99 a[0][2][3] = 44 

a[1][0][0] = 11 a[1][0][1] = 12 a[1][0][2] = 13 a[1][0][3] = 34 

a[1][1][0] = 23 a[1][1][1] = 54 a[1][1][2] = 55 a[1][1][3] = 53 

a[1][2][0] = 34 a[1][2][1] = 45 a[1][2][2] = 4 a[1][2][3] = 9 

 

 

12.2 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Data Structure of Tree) 

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งมีการถูกประยุกต์ใช้งาน
อย่างแพร่หลายเพ่ือแก้ปัญหางานท่ีซบัซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างท่ีจดัเรียงเป็นลําดบัชัน้  

เช่น การแทนความสมัพนัธ์ของข้อมลูในคอมพิวเตอร์ หรือการแทนความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตา่งๆ โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้เป็นโครงสร้างชนิดไม่ตอ่เน่ือง โครงสร้างต้นไม้มีลกัษณะคล้าย
ก่ิงก้านของต้นไม้ โดยจะเจริญจากบนลงมาลา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 12.5 
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รูปท่ี 12.5 ต้นไม้ตามธรรมชาตแิละโครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ 

 

โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ จะมีโหนด (Node) ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ซึ่งจะมีการเก็บ
โหนดแบบลําดบัชัน้โดยเร่ิมต้นท่ีระดบัชัน้ท่ี 0 หรือเรียกว่า ราก (Root) โดยรากจะมีเพียงโหนด
เดียว โดยปกติเราเรียกว่าโหนดราก (Root Node) ซึง่จะมีการเช่ือมโยงไปยงัโหนดอ่ืนๆ อย่าง
เป็นลําดบัชัน้ โดยในระดบัชัน้ถดัไปจะมีการเช่ือมโยงไปยงัโหนดอ่ืนๆ ในระดบัถดัลงไปด้วยตวัชี ้
เช่นกนั จนถึงโหนดใบ (Leaf) ซึง่ก็คือโหนดท่ีไม่มีการเช่ือมโยงไปยงัโหนดถดัไป  แสดงตวัอย่าง
ดงัรูปท่ี 12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.6 โครงสร้างข้อมลูต้นไม้ 
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คําศพัท์พืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นไม้  

 โหนดราก (Root Node) 

โหนดรากคือโหนดเร่ิมต้น ซึง่ถือเป็นโหนดแรกสดุ ซึง่ก็คือโหนด a นัน่เอง 
 ก่ิง (Branch) 

ก่ิงคือเส้นเช่ือมโยงระหว่างโหนดท่ีมีความสมัพนัธ์กนั เช่น มีก่ิงระหว่างโหนด d และ
โหนด h เป็นต้น 

 ระดบัของโหนด (Node Level) 

ระดบัของโหนดคือชัน้ของโหนด ซึ่งจะกําหนดให้โหนดรากเร่ิมต้นท่ีระดบั 0 จากนัน้
ระดบัของโหนดจะเพิ่มขึน้ทีละ 1   

 โหนดพอ่ (Parent Node) 

คือโหนดท่ีมีระดบัสงูกวา่โหนดท่ีกลา่วถึงอยู ่1 ระดบั เช่น โหนด g มีโหนดพ่อ คือ โหนด 

d เป็นต้น 

 โหนดลกู (Child Node) 

โหนดลกูคือโหนดท่ีมีระดบัต่ํากวา่โหนดท่ีกลา่วถึงอยู่ 1 ระดบั เช่น โหนด d มีโหนดลกู 
คือ โหนด g, โหนด h และโหนด f เป็นต้น 

 โหนดพ่ีน้อง (Sibling) 

โหนดพ่ีน้องคือโหนดท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั ท่ีมีโหนดพ่อเป็นโหนดเดียวกนั เช่น โหนด e 

และโหนด f เป็นพ่ีน้องกนั เป็นต้น 

 โหนดใบ (Leaf Node) 

โหนดใบคือโหนดท่ีไมมี่การเช่ือมโยงไปยงัโหนดใดๆ เช่น โหนด j, f, k และ l เป็นต้น 

 ดีกรี (Degree) 

ดีกรีคือจํานวนโหนดลกูของโหนดนัน้ๆ เช่น โหนด a มีดีกรี 3 และโหนด j มีดีกรี 0 เป็น
ต้น 

 ความสงูหรือความลกึ (Height) 

ความสงูหรือความลกึคือจํานวนชัน้ของต้นไม้ ซึง่หาได้จากระดบัชัน้สงูสดุของต้นไม้บวก
หนึง่  

 ต้นไม้ยอ่ย (Subtree)  

ต้นไม้ย่อยคือโหนดท่ีเป็นโหนดลูก และโหนดลูกทัง้หมดของโหนดลูก (โหนดหลาน) 

นัน้ๆ เช่น ต้นไม้ยอ่ยของโหนด a มี 3 ต้น ได้แก่ ต้นไม้ยอ่ยท่ีมีโหนด b, โหนด c และโหนด d เป็น
โหนดรากของต้นไม้ยอ่ยทัง้ 3 ต้น เป็นต้น 
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 ต้นไม้ทวิภาค (Binary Tree) 

ต้นไม้ทวิภาคหรือไบนารีทรี คือโครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีโหนดมีลกูได้ไม่
เกิน 2 โหนด โดยจะมีโหนดลกูทางซ้าย และโหนดลกูทางขวา   ต้นไม้ทวิภาคมกันิยมนํามาใช้
เป็นโครงสร้างข้อมลูในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากสามารถแสดงความสมัพนัธ์ได้
อยา่งชดัเจนและสะดวกตอ่การนําไปประยกุต์ใช้งาน ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 12.7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 12.7 ตวัอยา่งต้นไม้ทวภิาค 
 

 ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ (Complete Binary Tree)  

 ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ คือต้นไม้ทวิภาคท่ีทกุโหนดมีลกูครบจํานวน 2 โหนด โดยแต่
ละโหนดจะต้องมีโหนดลกู 2 โหนด ทกุโหนด ยกเว้นเฉพาะโหนดใบเท่านัน้ท่ีไม่มีลกู และโหนด
ใบจะต้องอยู่ในระดบัเดียวกนั ดงันัน้ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบูรณ์จึงสามารถคํานวณหาความสงู
ของต้นไม้ได้จาก n = 2

h
 – 1 เม่ือ n คือ จํานวนโหนดทัง้หมดของต้นไม้ทวิภาคแบบสมบูรณ์ 

และ h  คือ ความสงูหรือความลกึของต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ 
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รูปท่ี 12.8 ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ 

 

 จากรูปความสงูของต้นไม้ (h) = 3 ดงันัน้ จํานวนโหนดทัง้หมด (n) = 2
3
 – 1 = 7 โหนด 

 

ถ้าโครงสร้างข้อมลูเป็นต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ท่ีมีจุดยอดภายใน i โหนด จะได้ว่า 
จํานวนโหนดทัง้หมด สามารถคํานวณได้จาก n = 2i + 1 เม่ือ n คือจํานวนโหนดทัง้หมดของ
ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์ และ i คือจํานวนโหนดทัง้หมดท่ีเป็นจดุยอดของต้นไม้ทวิภาคแบบ
สมบรูณ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.9 ต้นไม้ทวิภาคแบบสมบรูณ์จํานวน 15 โหนด 
 จากตวัอย่างจดุยอดภายในของต้นไม้คือ A,B,C,D,E,F และ G แสดงว่าจดุยอดภายใน
ของต้นไม้ (i) = 7 ดงันัน้ จํานวนโหนดทัง้หมด (n) = 2(7) + 1 = 15 โหนด 
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 การท่องเข้าไปในต้นไม้ทวิภาค (Binary Tree Traversals) 

 การท่องเข้าไปในต้นไม้ทวิภาค คือกระบวนการเข้าถึงโหนดต่างๆ ของต้นไม้จนครบทกุ
โหนด เพ่ือดําเนินการกระทํากับข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 3 แบบ คือ 
 

1. การท่องแบบก่อนลําดบั (Preorder Traversal) 

 การท่องแบบก่อนลําดบั คือกระบวนการเข้าถึงโหนดรากเป็นโหนดเร่ิมต้น จากนัน้ให้ไป
ยงัโหนดทัง้หมดของต้นไม้ย่อยด้านซ้ายของโหนดรากก่อน และโหนดทัง้หมดของต้นไม้ย่อย
ด้านขวา ตามลําดบั ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.10 โดยลําดบัการเข้าถึงข้อมลูด้วยวิธีการท่อง
แบบก่อนลําดบัคือ A, B, D, C, E, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.10 การท่องแบบก่อนลําดบั 
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2. การท่องแบบตามลําดบั (Inorder Traversal) 

 การท่องแบบตามลําดบั คือกระบวนการเข้าถึงโหนดทัง้หมดของต้นไม้ยอ่ยด้านซ้ายของ
โหนดรากก่อน แล้วไปท่ีโหนดราก และโหนดทัง้หมดของต้นไม้ย่อยด้านขวาของโหนดราก 
ตามลําดบั ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.11 โดยลําดบัการเข้าถึงข้อมลูด้วยวิธีการท่องแบบก่อน
ลําดบัคือ D, B, A, E, C, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.11 การท่องแบบตามลําดบั 
 

3. การท่องแบบหลงัลําดบั (Postorder Traversal) 

 การท่องแบบหลงัลําดบั คือกระบวนการเข้าถึงโหนดทัง้หมดของต้นไม้ย่อยด้านซ้ายของ
โหนดรากก่อน แล้วไปท่ีโหนดทัง้หมดของต้นไม้ย่อยด้านขวาของโหนดราก และโหนดราก 
ตามลําดบั ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.12 โดยลําดบัการเข้าถึงข้อมลูด้วยวิธีการท่องแบบก่อน
ลําดบัคือ D, B, E, F, C, A 
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รูปท่ี 12.12 การท่องแบบหลงัลําดบั 

 

 ต้นไม้นิพจน์ (Expression Tree) 

 ต้นไม้นิพจน์คือต้นไม้ทวิภาคท่ีมีการเก็บนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ไว้เพ่ือแทนนิพจน์ท่ี
ซบัซ้อน โดยโหนดรากหรือโหนดพ่อจะเก็บตวัดําเนินการตา่งดงัเช่นเคร่ืองหมาย +, เคร่ืองหมาย 
-, เคร่ืองหมาย x และเคร่ืองหมาย / เป็นต้น สว่นโหนดลกูท่ีเป็นโหนดใบจะเก็บตวัถกูดําเนินการ 
ซึ่งการท่องเข้าไปในต้นไม้นิพจน์ด้วยวิธีการท่องแบบก่อนลําดบั การท่องแบบตามลําดบั และ
การท่องแบบหลงัลําดบั จะทําให้ได้นิพจน์เติมหน้า (Prefix) นิพจน์เติมใน (Infix) และนิพจน์เติม
หลงั (Postfix) ตามลําดบั 
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รูปท่ี 12.13 ต้นไม้นิพจน์ของ (X + Y) × Z 

 เราสามารถทอ่งเข้าไปในต้นไม้นิพจน์แบบตา่งๆ ได้ ดงันี ้

การท่องแบบก่อนลําดบัจะนิพจน์เตมิหน้า   × + X Y Z  (Prefix) 

การท่องแบบตามลําดบัจะได้นิพจน์เตมิใน  (X + Y) × Z  (Infix) 

การท่องแบบหลงัลําดบัจะได้นิพจน์เตมิหลงั X Y + Z ×  (Postfix) 

 

 

12.3 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Data Structure of Graph) 

 โครงสร้างข้อมลูแบบกราฟจะมีลกัษณะใกล้เคียงกบัโครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้เพียงแต่
โครงสร้างข้อมลูแบบกราฟจะสามารถวนซํา้ในแต่ละโหนดได้ แต่โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ไม่
สามารถวนซํา้ในแต่ละโหนดได้ ซึ่งในปัจจุบนัมีการใช้กราฟอย่างแพร่หลายทัง้ในศาสตร์ของ
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟจะประกอบด้วยกลุ่มของ
โหนด (Node) และเส้นเช่ือม (Edge) ซึง่เส้นเช่ือมแต่ละเส้นจะเช่ือมโยงระหว่างโหนด 1 คู่ ดงั
ตวัอยา่งแสดงในรูปท่ี 12.14 
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รูปท่ี 12.14 กราฟ 

 จากรูปประกอบด้วยเซตของโหนด คือ V = {A, B, C, D, E} และประกอบด้วยเซตของ
เส้นเช่ือม คือ E = {(A,B), (A,C), (A,D), (B,E), (C,E), (D,E)}  

 

คําศพัท์พืน้ฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกราฟ ยกตวัอย่างจากรูปท่ี 12.14 ประกอบการ
อธิบายดงันี ้

 

 ตวัประชิดระหวา่งโหนด (Adjacent Vertex)  

ตวัประชิดระหว่างโหนดหมายถึงโหนดท่ีมีเส้นเช่ือมต่อกันระหว่างโหนด เช่น โหนด A 

และโหนด B เป็นตวัประชิดระหวา่งโหนดซึง่กนัและกนั เป็นต้น 

 เส้นทาง (Part)  

เส้นทางหมายถึงลําดบัของโหนดท่ีต้องผ่านเม่ือต้องไปยงัโหนดต่างๆ เช่น {A, C, E} 

และ {A, B, E}เป็นต้น 

 วฏัจกัรเส้นทาง (Cycle Part)  

วฏัจกัรเส้นทางหมายถึงโหนดท่ีมีเส้นทางย้อนกลบัไปถึงโหนดตวัมนัเอง ซึง่ก็คือ {A, D, 

C, A} เป็นต้น 

 ดีกรี (Degree)  

ดีกรีหมายถึงจํานวนเส้นเช่ือมท่ีเข้า และออกจากแตล่ะโหนด เช่น โหนด A มีดีกรีเท่ากบั 

3   เป็นต้น 

 ดีกรีออก (Outdegree)  

ดีกรีออกหมายถึงจํานวนเส้นเช่ือมท่ีออกจากโหนดใดๆ เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัโหนดต่างๆ 
เช่น โหนด A มีดีกรีออกเท่ากบั 2 เป็นต้น 
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 ดีกรีเข้า (Indegree)  

ดีกรีเข้าหมายถึงจํานวนเส้นเช่ือมท่ีเช่ือมโยงเข้ามาท่ีโหนดใดๆ เช่น โหนด A มีดีกรีเข้า
เท่ากบั 1 เป็นต้น 

 ความตอ่เน่ืองของกราฟ (Connected) 

ความต่อเน่ืองของกราฟหมายถึงกราฟท่ีทุกๆ คู่ของโหนดมีเส้นทางเช่ือมโยงกนั แสดง
ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 12.15  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.15 กราฟตอ่เน่ือง 

 ความไมต่อ่เน่ืองของกราฟ (Unconnected) 

ความไม่ต่อเน่ืองของกราฟหมายถึงกราฟท่ีมีบางโหนดแยกออกไป โดยไม่มีเส้นทาง
เช่ือมโยงกบัโหนดใดๆ แสดงตวัอยา่งดงัรูปท่ี 12.16 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.16 กราฟไมต่อ่เน่ือง 
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12.3.1 ประเภทของกราฟ (Type of Graph) 

กราฟสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือกราฟแบบไม่มีทิศทาง (Undirected Graph) 

และกราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph)  

 

 กราฟแบบไม่มีทิศทาง (Undirected Graph) คือกราฟท่ีมีเส้นเช่ือมท่ีไม่ระบทิุศทาง (ไม่
มีหวัลกูศร)  
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.17 กราฟแบบไมมี่ทิศทาง 

 กราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph) คือกราฟท่ีมีเส้นเช่ือมท่ีระบทิุศทาง (มีหวัลกูศร)
ระหวา่งโหนด  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.18 กราฟแบบมีทิศทาง 
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12.3.2 การท่องเข้าไปในกราฟ (Graph Traversals) 

การท่องเข้าไปในกราฟ คือกระบวนการเข้าถึงโหนดต่างๆ ของกราฟจนครบทุกโหนด 

เพ่ือดําเนินเก่ียวกบัข้อมลูต่างๆ ดงัเช่นวิธีการท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวกว้าง (breadth first 

traversal) และวิธีการท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวลกึ (depth first traversal) 
 

 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวกว้าง (Breadth First Traversal)  

 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวกว้างคือการท่องเข้าไปในกราฟจากโหนดเร่ิมต้น แล้ว
ท่องไปยงัโหนดข้างเคียงท่ีมีตวัประชิดระหว่างโหนดกบัโหนดเร่ิมต้นทัง้หมดก่อน แล้วจึงท่องไป
ยงัโหนดท่ีอยู่ระดบัลกึลงไปด้วยวิธีเดียวกนั ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.19 โดยลําดบัตวัเลขคือ
ลําดบัของการท่องเข้าไปในแตล่ะโหนดตามวิธีการท่ีท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวกว้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.19 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวกว้าง 
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 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวลึก (Depth First Traversal) 

 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวลกึคือการท่องเข้าไปในกราฟจากโหนดเร่ิมต้น แล้วท่อง
ไปยังโหนดใดๆ ท่ีมีตัวประชิดระหว่างโหนดกับโหนดเร่ิมต้น แล้วให้โหนดใดๆ ท่ีมีตวัประชิด
ระหว่างโหนดกับโหนดเร่ิมต้นเป็นโหนดเร่ิมต้น แล้วท่องไปยงัโหนดใดๆ ท่ีมีตวัประชิดระหว่าง
โหนดกบัโหนดเร่ิมต้น ทําต่อไปจนกระทัง่ไม่มีโหนดท่ีมีตวัประชิดระหว่างโหนดกบัโหนดเร่ิมต้น
แล้ว จึงย้อนกลบัมาให้โหนดก่อนหน้าเป็นโหนดเร่ิมต้น ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.20 โดย
ลําดบัตวัเลขคือลําดบัของการท่องเข้าไปในแตล่ะโหนดตามวิธีการท่ีท่องเข้าไปในกราฟแบบแนว
ลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.20 การท่องเข้าไปในกราฟแบบแนวลกึ 
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12.3.3 กราฟมีนํา้หนัก (Weighted Graph) 

 กราฟมีนํา้หนักคือกราฟท่ีเส้นเช่ือมระหว่างโหนด มีค่านํา้หนักระบุไว้ ซึ่งค่านํา้หนัก
อาจจะแสดงถึงระยะทาง คา่ใช้จ่าย หรือเวลาเดนิทาง เป็นต้น ขึน้อยูก่บัการนํากราฟมีนํา้หนกัไป
ประยุกต์ใช้กับงานใด ดงัแสดงตวัอย่างในรูปท่ี 12.21 ท่ีแสดงระยะทางของแต่ละจังหวัด
เพ่ือท่ีจะนําไปใช้เป็นข้อมลูในการประมวลผลตา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.21 กราฟมีนํา้หนกัท่ีมีระยะทางเป็นคา่นํา้หนกั 
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บทสรุป 

 

ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงโครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบั โครงสร้างข้อมลูแบบต้นไม้ และ
โครงสร้างข้อมลูแบบกราฟ ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัในการนําไปสูก่ระบวนการเรียนการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานในการเขียนโปรแกรมตา่งๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบัคือโครงสร้างข้อมลูแบบต่อเน่ืองท่ีสามารถเก็บ
ข้อมลูชนิดเดียวกนัหลายๆ ตวัเข้าด้วยกนัได้ โดยใช้ดรรชนีหรือหมายเลขระบตํุาแหน่งของข้อมลู
ท่ีต้องการ ซึง่โครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบัสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่คือ แถวลําดบั 

1 มิติ แถวลําดบั 2 มิติ และแถวลําดบั 3 มิติ โดยการใช้งานแถวลําดบัแตล่ะประเภทขึน้อยู่กบั
งานท่ีจะนําไปใช้ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งมีการถูก
ประยกุต์ใช้งานอย่างแพร่หลายเพ่ือแก้ปัญหางานท่ีซบัซ้อนตา่งๆ โดยเฉพาะโครงสร้างท่ีจดัเรียง
เป็นลําดับชัน้  เช่นการแทนความสมัพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หรือการแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตัวแปรต่างๆ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เป็นโครงสร้างชนิดไม่
ต่อเน่ือง โครงสร้างต้นไม้มีลกัษณะคล้ายก่ิงก้านของต้นไม้ โดยจะเจริญจากบนลงมาล่าง 
โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟจะมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้เพียงแต่
โครงสร้างข้อมลูแบบกราฟจะสามารถวนซํา้ในแต่ละโหนดได้ ซึง่ในปัจจบุนัมีการใช้กราฟอย่าง
แพร่หลายทัง้ในศาสตร์ของคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงอธิบายโครงสร้างข้อมลูแบบแถวลําดบัพร้อมทัง้ยกตวัอย่างให้ชดัเจนในการประกอบ
คําอธิบาย   

2. จงอธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้พร้อมทัง้ยกตวัอย่างให้ชัดเจนในการประกอบ
คําอธิบาย   

3. จงอธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟพร้อมทัง้ยกตวัอย่างให้ชัดเจนในการประกอบ
คําอธิบาย   

4. กราฟและต้นมีลกัษณะเหมือนกนัหรือไม ่ถ้าไมส่ิง่ท่ีแตกตา่งท่ีสําคญัคืออะไรจงอธิบาย 
5. จงอธิบายแถวลําดบั 1 มิติ มีรูปแบบของโครงสร้างอย่างไร และจงอธิบายการนําไป
ประยกุต์ใช้งานให้ชดัเจน 

6.  จงอธิบายแถวลําดบั 2 มิติ มีรูปแบบของโครงสร้างอย่างไร และจงอธิบายการนําไป
ประยกุต์ใช้งานให้ชดัเจน 

7. จงอธิบายแถวลําดบั 3 มิติ มีรูปแบบของโครงสร้างอย่างไร และจงอธิบายการนําไป
ประยกุต์ใช้งานให้ชดัเจน 

8. จากภาพต้นไม้ทวิภาคตอ่ไปนี ้ 
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1. จงหาความสงูหรือความลกึของต้นไม้ 

2. โหนดใด คือโหนดใบ 

3. โหนดใด คือโหนดพอ่ของของโหนด E 

4. โหนดใด คือโหนดลกูของโหนด E 

5. โหนดใด คือโหนดพ่ีน้องของโหนด E 

9. จากภาพต้นไม้ทวิภาคในข้อท่ี 8 จงท่องเข้าไปในต้นไม้ด้วยวิธีการท่องแบบก่อนลําดบั 

วิธีการท่องแบบตามลําดบัและวิธีการท่องแบบหลงัลําดบั 

10. จากกราฟต่อไปนี ้จงท่องเข้าไปในกราฟด้วยวิธีการท่องแบบแนวกว้าง และจงท่องเข้า
ไปในกราฟด้วยวิธีการท่องแบบแนวลกึ 
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แบบฝึกปฏิบตักิาร 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 1 
 

 

เร่ือง การในเรียนรู้องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของคอมพวิเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจสว่นประกอบตา่งๆ ของคอมพวิเตอร์ 
2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้ 

3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถซอ่มแซมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นได้ 

 

กิจกรรม 

นักศึกษาเรียนรู้ส่วนประกอบท่ีสําคัญต่างๆ ของคอมพิวเตอร์  และประกอบ
คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้  

  

การวัดผล 
 วดัผลจากการท่ีนกัศกึษาสามารถเข้าใจในสว่นประกอบตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ 

โดยสามารถประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานได้ 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 2 
 

 

เร่ือง การเรียนรู้ซอฟต์แวร์ของคอมพวิเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจซอฟต์แวร์ ของคอมพิวเตอร์ 
2 เพ่ือให้นกัศกึษาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

 

กิจกรรม 

นักศึกษาเรียนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส และซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์ โดยสามารถท่ีจะ
ใช้โปรแกรมตา่งๆ เหลา่นัน้ได้ 

  

การวัดผล 
 วดัผลจากการท่ีนกัศกึษาสามารถเข้าใจถึงหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ ของคอมพิวเตอร์และ
สามารถตดิตัง้โปรแกรมซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้ 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 3 
 

 

เร่ือง พืน้ฐานระบบดจิิทลั 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจระบบดจิิทลัพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ 
2 เพ่ือให้นกัศกึษาออกแบบวงจรดจิิทลัพืน้ฐานได้  

3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบวงจรดจิิทลัโดยการลดรูปได้อยา่งเหมาะสม 

 

กิจกรรม 

1. จงสร้างวงจรจากฟังก์ชนัสมการดงัตอ่ไปนี ้

)C(BA)AB((ABC)Y   

 

2. จากวงจรให้ป้อนอินพตุดงันี ้และนําไปเขียนในตารางความจริง 

 
 

3. ให้ลดรูปจากจากฟังก์ชันข้างต้นโดยใช้พีชคณิตบูลีน และนําไปสร้างวงจรตรรกะ 
จากนัน้ให้บนัทกึผลการทดสอบจากการป้อนอินพตุลงในตารางความจริง 
 

การวัดผล 
 วดัผลจากการปฏิบตังิานท่ีสามารถสร้างวงจรได้อยา่งถกูต้อง 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 4 
 

 

เร่ือง พืน้ฐานระบบดจิิทลั 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจระบบดจิิทลัพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ 
2 เพ่ือให้นกัศกึษาออกแบบวงจรดจิิทลัพืน้ฐานได้  

3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบวงจรดจิิทลัโดยการลดรูปได้อยา่งเหมาะสม 

 

กิจกรรม 

จงออกแบบสร้างวงจรตรรกะ ในการเตือนภยัของแท็งค์นํา้ สมมตุิว่ามีแท็งค์นํา้อยู่ 3 

ถงั แตล่ะถงัมีเคร่ืองรับรู้ (Sensor) วดัระดบันํา้อยู ่เม่ือนํา้ถึงระดบั เคร่ืองรับรู้ จะให้คา่ตรรกะเป็น 

“High” โดยข้อกําหนดของการออกแบบคือถ้ามีนํา้ 2 แท็งค์ ถึงเคร่ืองรับรู้ ให้สง่สญัญาณเตือน
ไปยงัอปุกรณ์สง่เสียงเตือน 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากการปฏิบตังิานท่ีสามารถสร้างวงจรได้อยา่งถกูต้อง 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 5 
 

 

เร่ือง พืน้ฐานระบบดจิิทลั 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจระบบดจิิทลัพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ 
2 เพ่ือให้นกัศกึษาออกแบบวงจรดจิิทลัพืน้ฐานได้  

3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบวงจรดจิิทลัโดยการลดรูปได้อยา่งเหมาะสม 

 

กิจกรรม 

จงทําการออกแบบวงจรตรรกะสําหรับการเปล่ียนคา่ข้อมลูจาก เลขฐานสองจํานวน  4 

บติ เพ่ือให้แสดงผลในรูปของเลขฐานสบิท่ี “Seven Segment” ดงัรูป 
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การวัดผล 
 วดัผลจากการปฏิบตังิานท่ีสามารถสร้างวงจรได้อยา่งถกูต้อง 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 6 
 

 

เร่ือง ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจอปุกรณ์เครือขา่ยเบือ้งต้น 

2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเช่ือมตอ่เครือข่ายได้  

3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์พืน้ฐานเพ่ือการใช้งานได้ 
 

กิจกรรม 

จงจําลองการออกแบบระบบเครือข่ายเพ่ือใช้ในหอพกัจํานวน 4 ชัน้ โดยให้กําหนด
อปุกรณ์การเช่ือมตอ่เอง กําหนดรูปแบบการใช้งานของผู้อาศยั และกําหนดรูปแบบการเช่ือมต่อ
ของผู้อาศยัเอง โดยให้ทําการจําลองการเช่ือมตอ่โดยสามารถใช้งานได้จริง 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากการออกแบบระบบเครือขา่ย และสามารถสร้างระบบเครือขา่ยท่ีใช้งานได้  
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 7 
 

 

เร่ือง การสร้างเว็บไซต์พืน้ฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจพืน้ฐานการออกแบบเว็บไซต์พืน้ฐาน 

2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสร้างเว็บไซต์อยา่งง่ายขึน้มาเพ่ือใช้งานได้  
3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ 
 

กิจกรรม 

จงสร้างเว็บไซต์อยา่งง่ายจากบลอ็ก (Blog) โดยกําหนดให้มีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ
สอนใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ มีประวตัิของผู้ ทํา มีการอ้างอิงเช่ือมโยงเว็บไซต์ท่ีสนใจ 
มีการอ้างอิงเช่ือมโยงเว็บไซต์ของเพ่ือนๆ ทกุคนในห้อง และมีการออกแบบท่ีสวยงามมีเนือ้หาท่ี
เหมาะสม โดยเป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากการออกแบบเว็บไซต์ได้อยา่งเหมาะสมและเป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้งานได้  
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 8 
 

 

เร่ือง การสร้างเว็บไซต์พืน้ฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจพืน้ฐานการออกแบบเว็บไซต์พืน้ฐาน 

2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถสร้างเว็บไซต์อยา่งง่ายขึน้มาเพ่ือใช้งานได้  
3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ 
 

กิจกรรม 

จงสร้างเว็บไซต์จากโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีเนือ้หาท่ี
น่าสนใจและเหมาะสม (เนือ้หาอาจจะเป็นเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ) จะต้องมีจํานวนจํานวนเว็บ
เพจไมน้่อยกวา่ 10 เว็บเพจ จะต้องมีประวตัผิู้จดัทํา จะต้องมีการอ้างอิงเช่ือมโยงเว็บไซต์ท่ีสนใจ 
จะต้องมีการอ้างอิงเช่ือมโยงเว็บไซต์ของเพ่ือนๆ ทุกคนในห้อง และมีการออกแบบท่ีสวยงามมี
เนือ้หาท่ีเหมาะสม โดยเป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากการออกแบบเว็บไซต์ได้อยา่งเหมาะสมและเป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 9 
 

 

เร่ือง การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณพืน้ฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม 

2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนโปรแกรมพืน้ฐานได้  
3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ 

 

กิจกรรม 

1. จงเขียนโปรแกรมเพ่ือหาคา่เฉลี่ยของข้อมลูท่ีรับเข้ามาจํานวน 10 คา่ 
2. จงเขียนโปรแกรมเพ่ือหากลางของเลขคณิตของข้อมลูท่ีรับเข้ามาจํานวน 10 คา่ 

 

หมายเหต:ุ สามารถใช้โปรแกรมตามความเหมาะสม 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากความถกูต้องของการเขียนโปรแกรม 
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แบบฝึกปฏิบตักิารที่ 10 
 

 

เร่ือง การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณพืน้ฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม 

2 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนโปรแกรมพืน้ฐานได้  
3 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ 

 

กิจกรรม 

1. จงเขียนโปรแกรมเพ่ือเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมลูท่ีรับเข้ามาจํานวน 10 คา่ 
2. จงเขียนโปรแกรมคํานวณพืน้ท่ีสามเหล่ียม และพืน้ท่ีสี่เหล่ียมผืนผ้า 

 

หมายเหต:ุ สามารถใช้โปรแกรมตามความเหมาะสม 

 

การวัดผล 
 วดัผลจากความถกูต้องของการเขียนโปรแกรม 
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ภาคผนวก (ข) 
เฉลยแบบฝึกหดัทบทวน 
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เฉลยบทที่ 4 

 

4.  จงแปลงเลขฐาน (59)10 = (111011)2     

5.  จงแปลงเลขฐาน (152)10 = (10011000)2 

6.  จงแปลงเลขฐาน (47)10 = (57)8 

7.  จงแปลงเลขฐาน (165)10 = (A5)16     

8.  จงแปลงเลขฐาน (110101)2 = (53)10 

9.  จงแปลงเลขฐาน (1101110.1010)2 = (110.625 )10   

10. จงแปลงเลขฐาน (75)8 = (61)10   

11. จงแปลงเลขฐาน (1A9)16 = (425)10 

12. จงแปลงเลขฐานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ฐานสอง ฐานสบิหก ฐานสบิ ฐานแปด 

10101000 A8 168 250 

10101011 AB 171 253 

1100010 62 
 

98 
142 

010100101111 52F 1327 2457 
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เฉลยบทที่ 5 

 

1. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (11011)2 + (10011)2 = (56)8 

2. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้  (273)8 + (1011010)2 = (100010101)2 

3. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (354)8 + (1110)2 = (372)8 

4. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (5364)8 – (4756)8  = (406)8 

5. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (6753)8 – (5736)8  = (20D)16 

6. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (FA89)16 – (DC6A)16  = (1E1F )16   

7. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (110110)2  = (111)2  โดยใช้วิธี 1’s สว่นเติม
เตม็ 

8. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (100110)2  = (10111)2  โดยใช้วิธี 1’s สว่น
เตมิเตม็ 

9. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (101101)2 – (100110)2  = (111)2  โดยใช้วิธี 2’s สว่นเติม
เตม็ 

10. จงทําการคํานวณเลขฐานดงันี ้ (111101)2 – (100110)2  = (10111 )2  โดยใช้วิธี 2’s สว่น
เตมิเตม็ 

11. จงทําการลดรูปสมการ ABDABCCDABY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดย
การใช้ตารางความจริง 
จากพีชคณิตบลูีน ABDABCCDABY   

จะได้     CDABY   

 

12. จงทําการลดรูปสมการ BABAY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดยการใช้
ตารางความจริง 
จากพีชคณิตบลูีน  BABAY   

จะได้       0Y   
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13. จงทําการลดรูปสมการ B)AAB)(A(Y  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้พิสจูน์โดยการใช้
ตารางความจริง 
จากพีชคณิตบลูีน  B)AAB)(A(Y   

จะได้     B)A(Y   

 

14. จงทําการลดรูปสมการ ABC)CABCBACBABCA(Y  โดยใช้พีชคณิตบลูีน  พร้อม
ทัง้วาดวงจรประกอบ 

จากพีชคณิตบลูีน  ABC)CABCBACBABCA(Y   

จะได้      ABCY   

 

 
 

15. จงทําการลดรูปสมการ D)AB(CCDABY  โดยใช้พีชคณิตบลูีน พร้อมทัง้วาดวงจร
ประกอบ 

จากพีชคณิตบลูีน  D)AB(CCDABY   

จะได้      CDABY   
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เฉลยบทที่ 10 

 

8. จงแปลงนิพจน์เตมิในตอ่ไปนี ้ให้เป็นนิพจน์เตมิหลงั 
a. A×B/C-D^E+F 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
A  A 

× × A 

B × AB 

/ / AB× 

C / AB×C 

- - AB×C/ 

D - AB×C/D 

^ -,^ AB×C/D 

E -,^ AB×C/DE 

+ + AB×C/DE^- 

F + AB×C/DE^-F 

  AB×C/DE^-F+ 

 

b. A/B×C^D+E-F×G 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
A  A 

/ / A 

B / AB 

× × AB/ 

C × AB/C 

^ ×,^ AB/C 

D ×,^ AB/CD 

+ + AB/CD^× 
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ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
E + AB/CD^×E 

- - AB/CD^×E+ 

F - AB/CD^×E+F 

× -,× AB/CD^×E+F 

G -,× AB/CD^×E+FG 

  AB/CD^×E+FG×- 

 

 

c. (A+B)/C+D-E 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน นิพจน์เตมิหลัง 
( (  

A ( A 

+ (,+ A 

B (,+ AB 

)  AB+ 

/ / AB+ 

C / AB+C 

+ + AB+C/ 

D + AB+C/D 

- - AB+C/D+ 

E - AB+C/D+E 

  AB+C/D+E- 

 

 

 

 

 

 

 



 

412 

9. จงคํานวณคา่ของนิพจน์เตมิหลงัตอ่ไปนี ้

a. 4, 7, 3, -, +, 2, × 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน 

4 4 

7 4,7 

3 4,7,3 

- 4,4 

+ 8 

2 8,2 

× 16 

 

b. 3, 2, ^, 7, 4, -, / 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน 

3 3 

2 3,2 

^ 9 

7 9,7 

4 9,7,4 

- 9,3 

/ 3 
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c. 5, 3, +, 2, /, 4, +, 1, - 

จะได้ 

ส่ิงที่กาํลังพจิารณา ส่ิงที่เก็บลงในกองซ้อน 

5 5 

3 5,3 

+ 8 

2 8,2 

/ 4 

4 4,4 

+ 8 

1 8,1 

- 7 
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