
หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์  
        คอมพิวเตอร์ คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าท่ีเหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีง่าย  และซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์  
ลักษณะส าคัญของคอมพิวเตอร์ 

 ความรวดเร็วในการประมวลผล 
 หน่วยความจ าที่มีปริมาณมาก 

  การท างานอัตโนมัติ 
 การเก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรมได้ 

  ความถูกต้อง แม่ย า และเชื่อถือได้ 
  การใช้งานได้หลายอย่างพร้อมกัน 

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
1. ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่นการน าบทเรียน การผลิตสื่อ 

การสอน การใช้ซีดีรอมส าหรับการเรียนรู้ เกมเพ่ือการศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning 
2. ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือความสนุกสนานบันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ดูหนัง 
3. ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ  
4 .ด้านการสื่อสารและคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สื่อสารถ่ายทอดผ่านดาวเทียมการ

ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การคมนาคมทางเรือ เครื่องบินและรถไฟฟ้า 
5. ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการแพทย์หลายด้าน เช่น การเก็บประวัติ

คนไข้ การใช้ทดลองประกอบการวินิจฉันของแพทย์ใช้ในการตรวจเลือก ตรวจปัสสาวะ การผ่าตัดหัวใจการตรวจสอบห้องพัก
ผู้ป่วยว่าว่างหรือไม่ การควบคุมแสงเลเซอร์การเอ็กซ์เรย์ การตรวจคลื่นสมองคลื่นหัวใจ เป็นต้น 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลง่ข้อมลู https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html 

เปรียบเทียบร่างการมนุษย์ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สมอง  = หน่วยประมวลผลกลาง 

หู ตา จมูก ลิ้น = หน่วยรับข้อมูล] 
การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรค านึงประโยชน์ใช้งานเป็นหลักส าคัญ ซึ่งแนวโน้มอนาคตอุปกรณ์เทคโนโลยี 
จะมีขนาดที่เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงรวมอุปกรณ์หลายอย่างไว้ในเครื่องเดียวหน้าจอแบบสัมผัส สั่งการด้วยเสียง 

มัลติมีเดีย (Multimedia) คืออะไร 
คือ การน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 
 ( Image) ภาพเคลื่อนไหว ( Animation )  
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT) หมายถึงอะไร 

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อท าการ จัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง 
กระจายออก หรือการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์   

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html


หน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ 
Data & Information 

 

ข้อมูล  หมายถึง  ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข   Data
                 ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เก่ียวกับการน าไปใช้ได้อย่าง   
                 มีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542)   
สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ สารสนเทศ  เกิดจากการน า Information
                ข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความ อย่าง เป็นระบบตาม 
                หลักวชิาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือสัญญาณ ระบบต่าง ๆ  
                การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงินจาก ATM สถิติ รายงาน  
                เป็นต้น 

ข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่  
   ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง   
                     เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ      
  ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการน าข้อมูลที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่าง เป็นระบบ 
                    มาใช้งานโดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น สถิติจ านวนประชากรที่กรมการปกครอง 
                    รายงานการมาเรียนของนักเรียน ซึ่งสามารถน าเอาไปประมวลผลต่อได้  

องค์ประกอบของสารสนเทศ 5 องค์ประกอบได้แก ่

  ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบส าคัญ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง 
ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นชุดค าสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน 
ข้อมูล เป็นส่วนที่จะน าไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเป็นวัตถุดิบของระบบ 
บุคลากร เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเพ่ือให้ท างานได้ถูกต้องเป็นระบบ 

การประมวลผล คือ  
    การกระท าของคอมพิวเตอร์กับข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การค านวณ การเปรียบเทียบ   
          การเรียงล าดับ การจัดกลุ่มข้อมูล และการจัดท ารายงาน 
ขนาดของข้อมูลตามล าดับ 
         บิต  ไบต์  ชาแรกเตอร์  ฟิลด์  เร็กคอร์ด  ไฟล์  และ ดาตาเบส  
รหัสแทนข้อมูล 
         รหัสแอสกี หรือรหัสมาตรฐาน ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (อังกฤษ: ASCII: American   
          Standard Code for Information Interchange) เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน  
          เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว  
          เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น  

     รหัสแอสก ีเป็นรหัส 8 บิต เท่ากับ 1 ไบต์     1 ไบต์ เท่ากับ 1 อักขระ หรือ 1 ตัวอักษร 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C


หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กระบวนการแก้ปัญหา 
ขั้นตอนที่ 1  ท าความเข้าใจปัญหา  แยกปัญหาให้ออกอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องหา อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการ อะไรเป็นข้อมูล  
             ที่ก าหนดให้ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงค่อยพิจารณาว่า ข้อมูลเงื่อนไขท่ีก าหนดให้เพียงพอที่จะหา 

             ค าตอบได้หรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 2  การเลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนวิธีการ (Tools and Algorithm development) เป็นขั้นตอน 

             การวางแผน ในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด หลังจากที่เราท าความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาข้อมูล และเงื่อนไข 

             ที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการหาแล้วในขั้นตอนที่ 1  เราสามารถคาดคะเนวิธีการที่เราจะใช้แก้ปัญหา ส่วนหนึ่งที่ส าคัญ 

             ในการแก้ปัญหา คือ ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือท่ีเราเรียกว่าขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหา หลังจากได้ 
             เครือ่งมือช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างไรเพ่ือให้ผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 

             และดีท่ีสุด ในการออกแบบขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น ผังงาน (Flowchart ) และรหัส 

             ล าลอง (pseudo code) เป็นต้น  
ขั้นตอนที่ 3  การด าเนนิการแก้ปัญหา (Implementation) 

เป็นขั้นลงมือแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน   
ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมส าเร็จ หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจ และเชี่ยวชาญ ระหว่างด าเนินการอาจพบแนวทาง    
ที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ ผู้แก้ปัญหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) 

หลังจากด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีที่ใช้ได้ผลที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบ
ขั้นตอนวิธีการที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา ซึ่งได้แก่ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ
รองรับข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพ่ือให้การแก้ปัญหา
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง   ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอน เป็นเสมือนขั้นบันได ที่ท าให้มนุษย์สามารถประสบความส าเร็จ 

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการเขียน หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาก็ต้องใช้กระบวนการ
ตามข้ันตอนทั้ง 4 นี้ เช่นกัน 

การเขียนผังงาน  (Flowchart) 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน ( flowcharting  symbols ) 

 



 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (computer Network) 

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 

1. ผู้ส่ง เป็นสิ่งท่ีท าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารออกไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นบุคคล หรอื
อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น 
          2. ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งท่ีผู้ส่งต้องการส่งไปให้ผู้รับที่อยู่ปลายทางซึ่งอาจเป็นเสียง ข้อความหรือภาพ เพ่ือสื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
          3. สื่อกลาง  หรือช่องทางการสื่อสาร  เป็นสิ่งที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้โดยสะดวก  ซึ่งมี
หลายรูปแบบ  ดังนี้ 
     *  สายสัญญาณชนิดต่าง ๆ  เช่น  สายโทรศัพท์  สายเคเบิล  เส้นใยแก้วน าแสง  เป็นต้น 
     *  คลื่นสัญญาณชนิดต่าง ๆ  เช่น  คลื่นวิทยุ  คลื่นไมโครเวฟ  คลื่นแสง  คลื่นอินฟราเรด 
     *  อุปกรณ์เสริมชนิดต่าง ๆ  เช่น  เสาอากาศวิทยุ  เสาอากาศโทรศัพท์  ดาวเทียม  โมเด็ม 
           4. ผู้รับ เป็นสิ่งที่ท าหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง ซึ่งส่งผ่านสื่อกลางชนิดต่าง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น การที่จะส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะขาดส่วนประกอบใด
ส่วนประกอบหนึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ และต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
            5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อก าหนดหรือข้อตกลงถึงกฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ส่ง
และผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน 



 ชนิดของการสื่อสาร 
                การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับกับผู้ส่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
       1. การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการติดต่อสื่อสารเพียงทิศทางเดียว คือผู้ส่งจะส่ง
ข้อมูลเพียง      ฝั่งเดียวและโดยฝั่งรับไม่มีการตอบกลับ เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การส่ง e-mail เป็นต้น 
       2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) สามารถส่งข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไปใน
ทิศทางเดียวเท่านั้น ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปให้แก่ผู้รับ ส่วนผู้รับก็สามารถ
โต้ตอบกลับได้ แต่ไม่สามารถส่งสวนทางกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การส่งวิทยุของต ารวจ 
       3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission) สามารถส่งข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ได้ทั้ง2ทิศทาง ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ส่งและผู้รับ สามารถโต้ตอบสวนทางกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น 
การส่งสัญญาณโทรศัพท์ สนทนา msn, Facebook, Line เป็นต้น 
ประเภทของสัญญาณ 
ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ าแนกสัญญาณ
ได้ 2 ลักษณะ 
         1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) 
เป็นสัญญาณท่ีถูกแบ่งเป็นช่วงๆ อย่างไม่ต่อเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบ่งออกเป็นสองระดับเพ่ือแทน
สถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแต่ละสถานะคือ การให้แรงดันทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 
การท างานในคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณดิจิทัล 
          2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) 
เป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงแบบทันที่ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล 
เช่น เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเม่ือเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 

ค าศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (computer Network) 

โปรโตคอล protocol  ข้อก าหนดที่ใช้เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับการสื่อสาร 
Ip address หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยเลข ชุด คั่นด้วยจุด เช่น 122.124.25.03 

Firewall ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่านว่า ไฟร์วอลล์) ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี              

หรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย              
ซ่ึงในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ท่ีเป็น Hardware และ Software 

 

 

 

 

 

 

 


