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☺ควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

  1. เทคโนโลยี (Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
เก่ียวกบัการผลติ การสร้างวิธีการด าเนิน และรวมถึงอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีไม่ได้มีในตามธรรมชาติ 
   2. สำรสนเทศ (Information) คือ ผลลพัธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Raw data) ด้วย     
การรวบรวมข้อมลูดิบจากแหลง่ต่างๆ และน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจดัข้อมลู การเรียงล าดบั
ข้อมลู การค านวณและสรุปผล จากนัน้ก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตมนษุย์ 

  เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology : IT) คือ การประยกุต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ น าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเก่ียวกบัข้อมลูเพ่ือให้ได้สารสนเทศมาใช้ จงึมีค าที่เก่ียวข้องอยู่ 2 ค า คือ  
  ข้อมูล (Data) คือ กลุ่มอกัขระที่ได้จากการบนัทกึ หรือจดัเก็บ มีความหมายในตวัเองเป็นข้อมลูดิบ
ก่อนท่ีจะน าไปประมวลผลหรือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  
  สำรสนเทศ (Information) คือ ข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผลออกมาแล้ว สามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์
และพิจารณาประกอบการตดัสนิใจได้ 
 

 
 

☺ระบบสำรสนเทศ (Information System : IS) 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ได้น าเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร
โทรคมนาคมมาใช้ในการรวบรวม บนัทกึ และประมวลผลข้อมลู เพ่ือใช้ในการวางแผนและประกอบการตดัสินใจภายใน
องค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเ ป้าหมายซึ่งระบบจะประกอบด้วย 
บคุลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมลู  

  ในระบบสารสนเทศ จะประกอบด้วยกระบวนการอยู่ 3 อย่าง คือ Input (การน าข้อมลูเข้า) Processing 
(การประมวลผล) และ Output (การแสดงผล) ซึง่ทัง้ 3 กระบวนการนีจ้ะท าหน้าที่ในการเปลี่ยข้อมลูดิบที่เข้ามาทาง     
ด้าน Input ให้เป็นสารสนเทศที่ออกมาทาง Output และจะย้อนกลบั (Feedback) ไปยงั Input เพ่ือให้มีการประเมินผล
การท างาน 

ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับคอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

4 

☺ องค์ประกอบส ำคัญของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมลูต่างๆ 

และปฏิบตัิตามค าสัง่ท่ีบอกเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหนึง่ ประกอบด้วย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ ก่ียวกับฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส าหรับ              

การประมวลผล และอปุกรณ์ต่างๆ ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์ที่ใช้ในการบนัทกึหรือรับข้อมลูเข้า (Input) อปุกรณ์ประมวลผล 
 (หน่วยประมวลผลกลาง)  อปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับแสดงผล  (Output)  และอปุกรณ์ที่ใช้จดัเก็บข้อมลู (หน่วยความจ า)  

  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกบัซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ชดุค าสัง่ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานหรือ
ประมวลผล ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบ (มีหน้าที่ควบคมุระบบต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ และเป็นตวักลาง
ระหว่างผู้ ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือ Hardware) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (เป็นโปรแกรมที่เขียนขึน้ เพ่ือท างานเฉพาะด้าน
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน)  

  2. เทคโนโลยีเครือข่ำยกำรส่ือสำรโทรคมนำคม (Network) ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ-ส่ง ข้อมลู 
จากที่ไกลๆ เป็นการสง่ของข้อมลูระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึง่จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมลูหรือ
สารสนเทศไปยงัผู้ ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง ครบถ้วนและทนัการณ์  ซึง่รูปแบบของข้อมลูที่ 
รับ-สง่ อาจเป็นตวัเลข (Numeric Data) ตวัอกัษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) 

  นอกจากนี ้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลกัษณะการใช้งานได้ 6 รูปแบบ คือ 
  1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมลู เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ 
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบนัทกึข้อมลู เช่น จานแม่เหลก็ 
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมลูทัง้ Hardware และ Software 
  4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมลู เช่น เคร่ืองพิมพ์ 
  5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจดัท าส าเนาเอกสาร เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมลู ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม 
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☺ คอมพวิเตอร์ (computer)  
คอมพิ ว เตอ ร์มาจากภาษาละตินว่ า  Computare ซึ่งหมายถึ ง  การนับหรือการ
ค านวณ พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์
ไว้ว่า “เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมตัิ ท าหน้าที่เหมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่ง่ายและซบัซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”  

☺วิวัฒนำกำรของคอมพวิเตอร์  

  ค.ศ. 1617 จอห์น เนเปียร์ (John Napier) นกัคณิตศาสตร์ ชาวสก๊อต ได้คิดอปุกรณ์ที่ช่วย ในการ
ค านวณโดยอาศยัหลกัการของอลักอริทมึหรือขัน้ตอนวิธี เรียกว่า เนเปียร์โบน (Napier’s bones) อปุกรณ์ชิน้นี ้ท ามา
จากกระดกู แบ่งออกเป็นแทง่ตวัเลขหลายๆ แทง่ ซึง่ผลคณูของตวัเลขต่างๆคล้ายตารางสตูรคณู 

  ค.ศ. 1632 วิลเลี่ยม ออดเทรด (William Oughtred) นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษได้ประดิษฐ์สไลด์รูล 
(Slide Rule) ไม้บรรทดัค านวณ ต่อมาได้เป็นต้นก าเนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแอนะลอ็ก (Analog Computer ) 

  ค.ศ. 1642 เบลส์ ปาสค าล (Blaise Pascal) ชาวฝร่ังเศส ได้ออกแบบเคร่ืองค านวณที่ท าการทดได้ด้วย
ตนเองเรียกว่า ปาสค าลไลน์ (Pascaline Calculater) นบัได้ว่าเป็นพืน้ฐานในเคร่ืองคิดเลขแบบใช้ฟันเฟือง ซึง่ระบบนี ้ 
ถกูน ามาใช้เป็นหลกัในการประดิษฐ์เคร่ืองคิดเลขรุ่นต่อมา 

  ค.ศ. 1822 ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษ ได้ประดิษฐ์เคร่ืองกลที่ใช้
ในการค านวณขึน้มา 2 ชิน้ ชิน้แรกเป็นเคร่ืองค านวณเรียกว่า เคร่ืองหาผลต่าง (Difference Engine ) ส าหรับใช้ในการ
ค านวณ และพิมพ์ค่าตารางทางคณิตศาสตร์ เพ่ือที่จะใช้แก้ สมการแบบโพลีโนเมียล (Polynomial) 

ค.ศ. 1843 เอดา ออกัสตา เลิฟเลซ (Ada Augusta Lovelace) เป็นผู้ช่วยปรับปรุงงานของ ชาร์ล แบบ
เบจ ซึ่งท าให้สามารถใช้เลขฐานสองในการแทนค่าตัวเลขแทนฐานสิบ  และเป็นผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรม โดยใช้
บตัรเจาะรู เธอจงึได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนกัเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก 

ค.ศ.1850 ยอร์ช บูล (George Boole) เป็นผู้ชานาญทางด้านพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) ซึง่
เป็นวิชาที่พฒันามากจาก ตรรกวิทยาแบบบริสทุธ์ิ (Pure Logic) โดยใช้สภาวะเพียงสองอย่างคือ “1” และ “0” ร่วมกับ
เคร่ืองหมายในเชิงตรรกะพืน้ฐานได้แก่ นอต (NOT) แอนด์ (AND) และ ออร์ (OR) นับเป็นต้นก าเนิดของระบบ
เลขฐานสอง นบัเป็นรากฐานของการออกแบบวงจรในระบบคอมพิวเตอร์ในยคุปัจจบุนั 

ค.ศ. 1890 ดร. เฮอร์มาน ฮอบเลอริธ (Dr. Herman Hollerith) คิดค้นบัตรเจาะรูที่ใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการค านวณข้อมลูของการส ารวจส ามะโนประชากร จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น าเอาบตัรเจาะรู
มาใช้ได้ส าเร็จเป็นครัง้แรกในทางธรุกิจ 

ค.ศ. 1944 ดร.เฮาเวิร์ด เอเคน (Dr. Howord Aiken) ได้ร่วมกับวิศวกรของบริษัทไอบีเอ็ม จ ากัด             
ได้สร้างเคร่ืองค านวณแบบที่ ชาร์ล แบบเบจ เคยใฝ่ฝันไว้เป็นผลส าเร็จให้ช่ือว่า ASCC (Automatic Controlled 
Calculator) หรือ Mark I เป็นเคร่ืองขนาดใหญ่มากทางานเสียงดงั 

ค.ศ. 1942 –1946 จอห์น มอชลี (John Mauchy) และเปรสเปอร์ เอคเคิร์ท (Presper Eckert)            
ได้ร่วมกันสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกมีช่ือว่า  ENIAC (Electronic Numerical Integer and 
Calculator) เป็นเคร่ืองค านวณอิเลก็ทรอนิกส์เคร่ืองแรกที่ใช้หลอดสญุญากาศ 

 

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  
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ค.ศ. 1945 ดร.จอห์น วอน นิวแมนน์ (Dr.John Von Neumann) ได้สร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
เก็บค าสั่งและข้อมูลทัง้หมดไว้ในหน่วยความจ าของเคร่ืองจากแนวความคิดของจอห์น  ฟอน นอยมันน์                      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการพฒันาเพิ่มขึน้มีช่ือว่า EDVAC(Ele ctronic Discrete Variable Automatic Computer) 

และต่อมาในปี ค.ศ. 1952 ที่มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษได้สร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์        
คล้ายกับ EDVAC โดยให้ช่ือว่า EDASC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) ซึ่งอาจถือได้ว่า           
เคร่ือง EDVAC และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลก 

ค.ศ. 1951 มอชล ีและ เอคเคิรท์ ได้ออกแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานธรุกิจเป็นเคร่ืองแรกของโลก 
ช่ือว่า UNIVAC I ( Universal Automatic Computer I ) เป็นการผลติคอมพิวเตอร์เพ่ือขายหรือเช่าเป็นเคร่ืองแรก 

ประเทศไทยเร่ิมมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1963 หรือ พ.ศ. 2506 คือ      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม (IBM) 1620 โดยได้รับมอบจากมลูนิธิ เอไอดี และ บริษัทไอบีเอ็ม ซึง่ติดตัง้ที่ภาควิชาสถิติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่ปัจจบุนัหมดอายกุารใช้งานไปแล้วและเก็บอยู่ที่ศนูย์
บริภณัฑ์การศึกษาท้องฟ้าจาลอง กรุงเทพฯ ราค าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 1620 ในขณะนัน้ราค าประมาณ 2 ล้าน
กว่าบาท ซึง่การใช้งานเน้นทางการศกึษา 

☺ยุคของคอมพวิเตอร์ 
วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ (Evolution of computers) ต้นก าเนิดของคอมพิวเตอร์อาจกล่าวได้ว่ามา

จากแนวความคิดของระบบตวัเลข ซึง่ได้พฒันาเป็นวิธีการค านวณต่างๆ รวมทัง้อปุกรณ์ที่ช่วยในการค านวณอย่างง่าย ๆ 
คือ “กระดานค านวณ” และ “ลกูคิด” 

ยุคที่ 1 (ปี ค.ศ. 1937-1953) 
คอมพิวเตอร์ในยุคแรกนีใ้ช้หลอดสูญญากาศและรีเลย์เป็นอุปกรณ์หลักในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่หลอดสญูญากาศมีข้อเสียคือ ต้องการพลงังานมาก อายใุช้งานสัน้ และมีขนาดใหญ่    
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกของโลก คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ABC (1937) พฒันาโดย 
ดร. จอห์น วี. อทานาซอฟฟ์ (John V Atanasoff) และ คลิฟฟอร์ด เบอรร่ี (Clifford Berry) เคร่ืองนีไ้ม่สามารถลง
โปรแกรมได้ แต่เป็นพืน้ฐานส าหรับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบฐานสองรุ่นหลงัๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนีมี้ขนาด
ใหญ่โดยสื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ ดรัมแม่เหล็กและบัตรเจาะรู ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคมุการท างาน คือ ภาษาเคร่ืองซึง่เป็นภาษาที่ใช้รหสัเลขฐานสอง  

 ถัดมาในปี 1943 ได้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองที่ 2 คือ เคร่ืองโคโลสซุสถกูสร้างขึน้มา
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทหาร คือ ใช้ถอดรหัสสัญญาณลับที่กองทัพเยอรมันใช้สื่อสารกัน ในสงครามโลกครัง้ที่ 2            
แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โคโลสซุสได้ถูกเก็บไว้เป็นความลบั จนกระทัง่ในช่วงหลงัปี  ค.ศ. 1970 ซึ่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 
สิน้สดุจงึได้รับการเปิดเผย 

 ต่อมาในปี 1943 J. Presper Eckert และ John V. Mauchly ได้ร่วมมือกันสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เคร่ืองแรก เป็นคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานทัว่ไปและสร้างได้ส าเร็จในปี ค.ศ. 1945 เคร่ืองนี ้      
มีช่ือว่า อินิแอค (ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer) หนัก 30 ตนั ประกอบด้วย หลอด
สญุญากาศ 18,000 หลอด กินพืน้ที่ถึง 30x50 ช่วงก้าว ใช้ก าลงัไฟฟ้าถึง 160 กิโลวตัต์  อินิแอคถกูเปิดท างานครัง้แรก
นัน้ หลอดไฟฟ้าถึงกับหร่ีสลวัทัว่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นเมืองที่เคร่ืองนีส้ร้างขึน้ ENIAC ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือใช้ในทาง
ทหารเช่นเดียวกนั โดยใช้ในการค านวณตารางการยิงและวิถีกระสนุ 
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  ต่อมาทัง้สองคนได้สร้างเคร่ืองยนูิแวค (UNIVAC: Universal Automatic Computer) ได้ออกสู่ตลาด 
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกที่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ในด้านการค้าขาย พอเคร่ือง UNIVAC ออกมาสู่ตลาด          
ผู้คนทัว่ไปก็เร่ิมตระหนกัและเหน็ความส าคญัของคอมพิวเตอร์  

 ยุคที่ 2 (ปี ค.ศ. 1954-1962) 
 ในยคุที่สองของคอมพิวเตอร์นีใ้ช้ทรานซิสเตอร์และไดโอดขึน้มาใช้แทนหลอดสญุญากาศท าให้ท างาน

ได้เร็วขึน้ ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลง และราค าต ่าลง หน่วยความจ าหรือที่เก็บข้อมูลได้เปลี่ยนไปใช้เทปแม่เหล็ก          
ซึง่สามารถเข้าถึงข้อมลูแบบสุม่ได้ (random access memory) แทนแบบเดิมที่ใช้รีเลย์ปรอท 

 ในยุคนีมี้การสร้างคอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู เรียกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputers) คือ 

Livermore Atomic Research Computer (LARC) และเคร่ือง IBM 7030 เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านความเร็ว
ในการค านวณ และเร่ิมมีการใช้คอมพิวเตอร์กบัการสื่อสาร (network) ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมในยคุที่ 2 นี ้
คือ ภาษาแอสเซมบล ี( Assembly ) 

ยุคที่ 3 (ปี ค.ศ. 1963-1972) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถกูพฒันามาใช้ในยคุนีเ้ป็นวงจรรวม เรียกว่าไอซี (IC : Integrated Circuit)  ซึง่

เป็นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ที่ถกูบรรจลุงในแผ่นซิลคิอน (Silicon) บางๆ ที ่เรียกว่าชิป (Chip) ในชิปแต่ละตวัจะประกอบด้วย
วงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันตวั จึงท าให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ความเร็วในการท างานสงูขึน้ กินไฟ
น้อยลง ความร้อนลดลงและประสทิธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ แต่ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์จะเป็นวงจรรวมคอมพิวเตอร์จะถกู
ออกแบบเพ่ือใช้กับงานแต่ละอย่างเช่นใช้ในงานค านวณหรือใช้กับงานธุรกิจเม่ือคอมพิวเตอร์ถกูพฒันามาใช้วงจรรวม    
ก็สามารถใช้กบังานที่ซบัซ้อนได้มากขึน้ภาษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนี ้ เช่นฟอร์เทรน  (Fortran) และโคบอล (Cobol) 

  ยุคที่ 4 (ปี ค.ศ. 1972-1984) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยุคนีไ้ด้มีการพัฒนาเอาวงจรรวมหลายๆ  วงจรมารวมเป็นวงจรขนาดใหญ่ 

เรียกว่า LSI (Large Scale Integrated ) ลงในชิปแต่ละอัน บริษัทอินเทล (Intel)ได้สร้างไมโครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) ซึง่เป็นชิป 1 อนั ที่ประกอบด้วยวงจรทัง้หมดที่ต้องใช้ในการประมวลผลโปรแกรม ปัจจบุนั ได้มีการ
พฒันามากขึน้โดยสามารถสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายหม่ืนวงจรรวมอยู่ในชิปเดียว  เป็นวงจร LSI  (Large Scale 
Integrated ) และ VLSI ( Very Large Scale Integrated ) ในยคุนีไ้ด้มีการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้ขนาดเล็ก      
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัดและราค าถูกแต่               
มีประสทิธิภาพที่เพิ่มขึน้ และมีการทางานท่ีเร็วขึน้ 

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคนีท้ี่ส าคัญได้แก่การพัฒนาภาษาโปรล็อก Prolog (Programming in 
Logic) ซึง่เป็นภาษาที่เหมาะส าหรับเขียนโปรแกรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และส าหรับภาษาอ่ืนๆ ก็ได้มีการพฒันา
คอมไพเลอร์ (ตวัแปลภาษาระดบัสงูให้เป็นภาษาเคร่ือง) ให้ดียิ่งขึน้   

ยุคที่ 5 (ปี ค.ศ. 1984-1990)  
  การพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคนีมี้การน าไมโครชิปมาใช้ เน้นในด้านการประมวลผลแบบขนาน 

(parallel processing) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างมหาศาล เพ่ือเพิ่มความเร็วการพฒันาด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทัง้เครือข่ายระยะไกล (WAN: Wide Area Network) และเคร่ือข่ายระยะใกล้ (LAN: Local  Area 
Network) เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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 นอกจากนีมี้เทคโนโลยี RISC (reduced instruction set) เป็นสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์    
ที่ใช้ค าสัง่สัน้และเป็นพืน้ฐานกว่า CISC (complex instruction set computing) ท าให้ความเร็วเพิ่มขึน้ด้วย 

 ยุคที่ 6 (ปี ค.ศ. 1990- ปัจจุบัน) 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุนีจ้ะเน้นท่ีการน าไมโครชิปมาใช้และการออกแบบให้เคร่ืองมีหน่วยประมวลผล
กลางจ านวนหลายตัวท างานเป็นคู่ขนานหรือการประมวลผลแบบขนาน  ( Parallel Processor) อนัจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลอย่างมหาศาล และมีการให้ความส าคัญกับงานด้านปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) กันมากขึน้ โดยพยามท าให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้สามารถ ท างานแทนมนษุย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การติดต่อ
ระหว่างประเทศและอ่ืน ๆ ในช่วงทศวรรษปี 1990 เช่น การพฒันาด้านการผลิตของอตุสาหกรรม การตลาด ธุรกิจ การ
พฒันาทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การช่วยเหลือทางด้านการประหยดัพลงังาน การแก้ไขปัญหาของ
สงัคม การศกึษา การแพทย์ 

☺ประเภทของคอมพวิเตอร์ 

1. แบ่งตำมขนำดและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน แบง่ได้  7 ประเภท 

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานสงูสดุมีขนาดใหญ่ที่สดุในคอมพิวเตอร์ทกุประเภทจงึมีราคาแพงมาก ความสามารถ
ในการประมวลผลที่ท าได้ถึงพันล้ำนค ำส่ังต่อวินำที ตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์
ประเภทนี ้เช่น การพยากรณ์อากาศ การทดสอบทางอวกาศ และงานอ่าๆ ที่มีการค านวณที่
ซับซ้อน ปัจจุบันมีการน าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้กับงานออกแบบชิ น้ส่วนรถยนต์          

งานวิเคราะห์สินค้าคงคลงั หรือแม้แต่การออกแบบงานด้านศิลปะ หน่วยงานที่มีการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ องค์การ       
นาซา (NASA) และหน่วยงานธรุกิจขนาดใหญ่ เช่น บริษัท General Motorsและ AT&T เป็นต้น  

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็น
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการท างานจาก      
ผู้ ใช้ได้หลายร้อยคนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลด้วยความเร็วสูงมีหน่วยความจ าหลัก   
ขนาดใหญ่ ตลอดจนการจดัเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก คอมพิวเตอร์เมนเฟรมนิยมใช้กับ
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเข้าถึงข้อมูลผู้ ใช้จ านวนมากในเวลาเดียวกัน  (Multiple Users) 

เช่น งานธนาค าร การจองตัว๋เคร่ืองบิน การลงทะเบียนและการตรวจสอบผล การเรียนของนกัศกึษาเป็นต้น 

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านความเร็วและความสามารถในการจัดเก็บข้อมลูน้อยกว่าเมนเฟรม   แต่สงูกว่า
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop computer) และสามารถรองรับการท างานจากผู้ ใช้ได้     
หลายคนในการท างานที่แตกต่างกัน  จากจดุเร่ิมต้นในการพฒันาที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์

ประเภทนีท้ างานเฉพาะอย่าง เช่น บริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ตลาดหลักทรัพย์
สถานศึกษา รวมทัง้การให้บริการข้อมลูแก้ลกูค้า เช่น การจองห้องพกัของโรงแรม หรือให้บริการในการจดัการงานด้าน
ต่างๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น    
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4. คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer หรือ PC) หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ ( Microcomputer) ที่มีขนาดเล็กเหมาะกับ
โต๊ะท างานในส านกังาน และที่บ้าน รูปทรงของตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีทัง้แบบวางนอน 
และแบบแนวตัง้ที่เรียกว่า ทาวเวอร์(Tower) เพ่ือประหยดัเนือ้ที่เป็นการวางทัง้บนโต๊ะและ
ที่พืน้  
5.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค  (Notebook Computer) หรือบางครัง้เรียกว่า  แลปท็อป 
คอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าเคร่ืองพีซี   
แบบตัง้โต๊ะ น า้หนักเบา จึงสามารถน าติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ  ได้ เคร่ืองโน้ตบุ๊ ค             
มีสมรรถนะในการท างานเทียบเท่าเคร่ืองพีซีแบบตัง้โต๊ะ และมีแผงแป้นพิมพ์และจอภาพ 
ติดกบัตวัเคร่ืองรวมทัง้มีแบตเตอร่ีภายในเคร่ือง จงึสามารถท างานได้ในช่วงเวลาหนึง่ 

             โดยไม่ต้องใช้ไฟบ้าน  
 6.คอมพิวเตอร์ฝ่ำมือ (Hand-held Personal Computer) หรือ ปำล์มทอ็ป (Palmtop 
Copputer) หรือเคร่ืองพีซีขนาดมือถือ หรือเคร่ืองพีดีเอ(Personal Digital Assistant-
PDA) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  น า้หนักเบามาก     
จึงสามารถวางบนฝ่ามือได้ โดยมีสมรรถนะในการท างานเฉพาะกับโปรแกรมส าหรับงาน
ส่วนบุคคล เช่น การรับส่งอี-เมล์  การบันทึกตารางนัดหมาย และการเข้าถึงข้อมลูบน
อินเตอร์เน็ต เคร่ือง PDA (Personal Digital Assistant) บางครัง้ก็เรียกว่า  Pen-based 

Computer เน่ืองจากเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ปากกาที่เรียกว่า สไตลสั (Stylus) เป็นอปุกรณ์ส าหรับบนัทกึข้อมลู
ก็ได้ เขียนข้อมลูด้วยลายมือลงบนหน้าจอก็ได้ หรือใช้เลือกการท างานบนจอภาพ เป็นต้น  

 7.คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer) หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 (Micro Controller) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็มากที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดพิเศษ
เพ่ือฝัง (Embed) ไว้ในอปุกรณ์ประเ ภทต่างๆ เช่น บตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card )
โทรศัพท์มือถือ ตู้ เย็นเตาไมโครเวฟ และ รถยนต์ ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มคุณลักษณะและ
ความสามารถพิเศษบางประการ เช่น การเก็บข้อมลูส่วนบุคคล  การให้บริการด้าน
บนัเทิง การค้นหาข้อมลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การควบคมุเร่ืองเวลาและอณุหภมูิ 
และการให้ข้อมลูเพ่ือช่วยในการเดินทาง เป็นต้น 

2.แบ่งตำมลักษณะของข้อมูล ได้ 3 ประเภท คือ 

  1. คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) ประมวลผลข้อมลูโดยใช้หลกัการวัด 
(Measuring Principle) ท างานโดยใช้ข้อมลูท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเน่ือง (Continuous Data) ในลกัษณะสญัญาณ
ที่เรียกว่า Analog Signal โดยมกัแสดงผลด้วยสเกลหน้าปัทม์ และเข็มชี ้เช่น การวดัค่าความยาวโดยเปรียบเทียบกับ
สเกลบนไม้บรรทัด การวัดค่าความร้อนจากการขยายตัวของปรอทเปรียบเทียบกับสเกลข้างหลอดแก้ว   ส่วนการ        
รับข้อมลูสามารถรับข้อมลูได้โดยตรงจากแหล่งเกิดข้อมลูแล้วแสดงผลออกมาทางจอภาพ หรืออ่านค่าได้จากเคร่ืองวัด
และแทนค่าเป็นอุณหภูมิ ความเร็ว หรือความดัน มีความละเอียดและสามารถค านวณได้น้อยกว่าดิจิทลัคอมพิวเตอร์   
ไม่สามารถเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมากเหมือนกับดิจิทลัคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เคร่ืองที่ใช้วดัปริมาณทางฟิสิกส์ ซึง่ผลลพัธ์
ที่ได้จะออกมาในรูปของกราฟ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ตรวจสภาพอากาศ และที่ใช้ในวงการแพทย์ เช่น เคร่ืองตรวจ          
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วดัสายตา ตรวจวดัคลื่นสมองและการเต้นของหวัใจ การวดัอณุหภมูิของอากาศ   การวดัแรงดนัไฟฟ้า การวดัความดัง
ของเสียงเคร่ืองยนต์ การวดัปริมาณอากาศที่เป็นพิษ เป็นต้น  
  2. คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) ท างานโดยใช้หลกัการค านวณแบบลกูคิด หรือ
หลกัการนบัท างาน โดยใช้ข้อมลูที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) ในลกัษณะของสญัญาณไฟฟ้า 
หรือ Digital Signal อาศยัการนบัสญัญาณข้อมลูท่ีเป็นจงัหวะด้วยตวันบัภายใต้ระบบฐานเวลามาตรฐาน ท าให้ผลลพัธ์
เป็นที่น่าเช่ือถือ ความละเอียดสงู แสดงผลลพัธ์เป็นทศนิยมได้หลายต าแหน่ง เน่ืองจาก  Digital Computer ต้องอาศัย
ข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า (มนุษย์สัมผัสไม่ได้) ท าให้ไม่สามารถรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดยตรง             
ต้องเปลี่ยนข้อมลูต้นทางที่รับเข้า (Analog Signal) เป็นสญัญาณไฟฟ้า (Digital Signal) ก่อนและ เม่ือประมวลผล
เรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนสญัญาณไฟฟ้ากลบัไปเป็น  Analog Signal เพ่ือสื่อความหมายต่อไป ส่วนประกอบส าคญัคือ 
ตัวเปล่ียนสัญญำณข้อมูล (Converter) คอยท าหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณข้อมูลระหว่าง Digital 
Signal กับ Analog Signal  ลกัษณะการค านวณจะแปลงเลขเลขฐานสิบก่อนแล้วประมวลผลด้วยระบบเลขฐานสอง 
แล้วให้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงเป็นเลขฐานสิบเพ่ือแสดงให้ผู้ ใช้เข้าใจง่าย            
ดิจิทลัคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการค านวณและมีความแม่นย ามากกว่าอนาลอกคอมพิวเตอร์ และใช้กับงาน        
ได้อย่างแพร่หลาย  เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานค านวณ งานวิจัยเปรียบเทียบค่าทางสถิติ งานบนัทึก  นดัหมาย งานส่ง
ข้อความในรูปเอกสาร  ภาพและเสียง รวมถึงงานกราฟิก และใช้ในการจองสายการบิน การควบคุมการยิงขีปนาวุธ     
การพยากรณ์สภาพภมูิอากาศ เป็นต้น 
  3. ไฮบริดคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) คือ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่น าหลักการท างานของคอมพิวเตอร์แบบอนาลอก (Analog Computer) และแบบดิจิตอล (Digital 
Computer) มาท างานร่วมกนั คือสามารถรับข้อมลูประเภทที่มีหน่วยวดัต่อเน่ือง (Analog) มาประมวลผลหรือแปลงเป็น
ข้อมูลแบบดิจิตอล (Digital) แลกเปลี่ยนกันได้ โดยผ่านอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ(Converter)  ซึ่งโดยทั่วไป      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบไฮบริดจะสร้างขึน้มาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น คอมพิวเตอร์ทางด้ านการแพทย์          
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม  โดยทั่วไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น             
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ การวัดคลื่นสมองของ      
ผู้ ป่วย ในโรงพยาบาล เป็นต้น  

☺วงจรกำรท ำงำนของคอมพวิเตอร์ 
  การท างานของคอมพิวเตอร์ มี  4 ขัน้ตอน เรียกว่า IPOS cycle (Input  Process Output  Storage  
cycle) หรือ “วงจรการท างานของคอมพิวเตอร์” 

ขัน้ตอนที่ 1 การรับข้อมูลและค าสั่ง (Input) คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและค าสั่เ พ่ือน าไป
ประมวลผล  ผ่านอปุกรณ์น าเข้าข้อมลู เช่น แป้นพิมพ์ (Key board) เมาส์ (Mouse) สแกนเนอร์ (Scanner) ไมโครโฟน 
(Microphone) และกล้องดิจิทลั (Digital Camera) เป็นต้น 

ขัน้ตอนที่ 2 การประมวลผลหรือคิดค านวณ (Process) ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามาจะถูก
ประมวลผลโดยการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ตามค าสัง่ของโปรแกรม    
หรือซอฟต์แวร์ เช่น น าข้อมลูมาบวก ลบ น าข้อมลูมาจดักลุม่ เช่น การค านวณภาษี การค านวณเกรดเฉล่ีย เป็นต้น 

ขัน้ตอนที่ 3 การแสดงผลลัพธ์ (Output) คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล            
ไปยงัหน่วยแสดงผล เช่น ทางจอภาพ (Monitor) เคร่ืองพิมพ์ (Printer) หรือล าโพง เป็นต้น 
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ขัน้ตอนที่ 4 การเก็บข้อมลู (Storage) คอมพิวเตอร์จะท าการเก็บผลลพัธ์จากการประมวลผลไว้       
ในหน่วยเก็บข้อมลู เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นบนัทกึข้อมลู (Floppy disk) ซีดีรอม เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ในอนาคต  

☺คุณสมบัตเิด่นของคอมพวิเตอร์  
เรียกลกัษณะเด่นทัง้ 4 รวมๆ กนั ว่า 4S Special ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1.ด้ำนควำมจ ำ (Storage) ) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหน่วยความจ าที่สามารถใช้บันทึก

และเก็บข้อมลูได้คราวละมากๆ และเป็นเวลานาน สามารถเก็บค าสัง่ต่อๆ กันที่เราเรียกว่า “โปรแกรม” และน ามา
ประมวลในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานเก็บข้อมลูได้คราวละมากๆ และสามารถ
ประมวลผลได้เร็วและถูกต้อง 
  กำรวัดขนำดข้อมูลหรือหน่วยวัดควำมจ ำ หน่วยที่ใช้วัดความจ าที่เล็กที่สุด คือ ไบต์ (Byte) ซึ่ง
หมายถึง จ านวนตวัเลขในระบบเลขฐานสองที่ต่อเน่ืองกันเป็นกลุ่มแต่ละตวัเรียกว่า บิต (bit) เช่น 01100001 = 8 บิต     
ก็คือ 1 ไบต์ ประกอบด้วยตวัเลข 0 หรือ เลข 1 จ านวน 8 ตวั เรียงต่อกนั ทัง้นี ้ขนาด 1 ไบต์ หรือ 8 บิต จะสามารถใช้แทน
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้  1 ตัว ซึ่งจ านวน    8 บิต จะใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข หรือ
สญัลกัษณ์ต่างๆ ได้เท่ากับ 256 แบบ หรือ เท่ากับ 2 ดังนัน้ เราจะวัดขนาดข้อมลูของคอมพิวเตอร์ตามหน่วยวดัข้อมลู    
ได้ดงันี ้
   8 BIT (บิต)  = 1 Byte (ไบต์)       = 1 ตวัอกัษร 
   1,024 B      = 1 KB (กิโลไบต์)     = 1,024 ตวัอกัษร 
   1,024 KB   = 1 MB (เมกะไบต์)    = 1,048,576 ตวัอกัษร 
   1,024 MB   = 1 GB (กิกะไบต์)     = 1,073,741,824 ตวัอกัษร 
   1,024 GB    = 1 TB (เทระไบต์)    = 1,099,511,627 ตวัอกัษร 

2. ด้ำนควำมเร็ว  (Speed) เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานด้วยความเร็วสงูมาก  ความเร็วในการ
ประมวลผลข้อมลูจะถูกก าหนดโดยหน่วยประมวลผล (Processor) ใน CPU หน่วยความเร็วของการท างานของ
คอมพิวเตอร์วัดเป็น   

   หน่วยในพนัของวินาที       =  1/103    เรียกว่า    Millisecond 
   หน่วยในล้านของวินาที      =   1/106     เรียกว่า   Microsecond 
   หน่วยในพนัล้านของวินาที   =  1/109    เรียกว่า    Nanosecond 
   หน่วยในล้านล้านของวินาที  =  1/1012   เรียกว่า    Picosecond 

        **หนว่ยวดัความเร็วของไมโครโพรเซสเซอร์ในปัจจบุนัมีหนว่ยเป็น Megahertz (MHz ) , Gigahertz ( GHz ) 

3. ด้ำนปฏบิัติงำนอัตโนมัติ (Self Acting) สามารถประมวลผลข้อมลูตามล าดบัได้อย่างถกูต้องและ
ต่อเน่ืองอย่างอัตโนมตัิ โดยมนษุย์มีส่วนเก่ียวข้องเฉพาะในการก าหนดโปรแกรมค าสัง่และข้อมลูก่อนการประมวลผล
เทา่นัน้ 

4. ด้ำนควำมเช่ือถือ (Sure) คอมพิวเตอร์มีความแม่นย าในการค านวณ มีความเที่ยงตรง แม้จะ
ท างานเหมือนเดิมซ า้กันหลายรอบ และสามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ อีกด้วย  ความสามารถนี ้
เก่ียวข้องกบัโปรแกรมค าสัง่และข้อมลูท่ีมนษุย์ก าหนดให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง  กล่าวคือ หากมนษุย์ป้อนข้อมลู
ที่ไม่ถกูต้องให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ย่อมได้ผลลพัธ์ที่ไม่ถกูต้องด้วยเช่นกนั 
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☺รหสัคอมพวิเตอร์ ( Computer Codes ) ที่นิยมใช้ในปัจจบุนัมี 4 ชนิด คือ 

1.  รหัสแอสกี หรือ ASCII – 8 (American Standard for Information Interchange) เป็นรหสัที่
ประกอบด้วยเลขฐานสองท่ีมีความยาว 8 บิต หรือเท่ากับ 1 ไบต์ (256 ตวัอกัษร) โดยบิตที่ 1-7 ใช้ส าหรับแทนตวัอกัขระ
ต่างๆ สว่นบิตที่ 8 ใช้ส าหรับตรวจสอบความผิดพลาด  รหสันีน้ิยมใช้กนัมากกบัเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

2. รหัสเอ็บซิดิกหรือ EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) เป็นรหสั
ที่ใช้ระบบเลขฐานสองขนาด 8 บิต เหมือนรหสั ASCII มกันิยมน ามาใช้กับเคร่ือง IBM และ IBM Compatible  
Mainframes 

3. รหัสยูนิโค้ด หรือ Unicode คือ ระบบรหสัแทนข้อมลูมาตรฐานใหม่ โดยจะใช้ 2 bytes (16 bits) 
ในการแทนตวัอกัษรแต่ละตวัเพราะฉะนัน้จะสามารถใช้แทนตวัอกัษรได้ 162 = 65,536 ตวัอกัษร  ซึง่ครอบคลมุตวัอกัษร
และสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในปัจจบุนันี ้ 

 BCD ( Binary Code Decimal ) เป็นรหสัที่ใช้แทนเลขฐานสิบโดยตวัเลขฐานสิบแต่ละตวัจะถกูแทน
ด้วยตวัเลขในระบบงานสอง 4 ตวั เช่น 1 ในเลขฐานสิบ เม่ือเป็นเลขฐานสองจะเขียนว่า 0001 เป็นการเข้ารหสัแบบนี ้  
เป็นเทคนิคที่โปรแกรมใช้เพ่ือประกนัความถกูต้องในการค านวณ 

บิตตรวจสอบ ( Parity Bit ) หรือ Check Bit เป็นบิตพิเศษที่ใช้ในการตรวจสอบความแม่นย าของ
ข้อมลูท่ีจดัเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1 ) Even Parity คือ การตรวจสอบชนิดคู่        2) Odd Parity คือ กำรตรวจสอบชนิดคี่ 

☺ระบบเลขฐำนที่ใช้ในคอมพวิเตอร์ 

  ในการที่จะสั่งให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานจ าเป็นต้องป้อน  ค าสั่งและจะต้องเป็นค าสั่งที่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เข้าใจ ได่แก่ ภาษาเคร่ือง (Machine Language) ซึง่ประกอบด้วยตวัเลข 0 กบั 1 เทา่นัน้   
  ในระบบคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบเลขฐาน 4 แบบ ประกอบด้วย 
  1. ระบบเลขฐำน 2 (Binary Number System) ประกอบด้วยเลข 2 ตวั ได้แก่เลข 0 กับ เลข 1 ซึง่เป็น
เลขฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะว่าอปุกรณ์ทางไฟฟ้าก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปิด (สภาวะมี
กระแสไฟฟ้า แทนด้วยตวัเลข 1)  กบั  ปิด (สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตวัเลข 0) ตวัอย่าง ฐานสอง ประกอบด้วย 

ตวัเลข 0 กบั  1 เช่น  (101)2 = 122 + 021 + 120  
  2.ระบบเลขฐำน 8 (Octal Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 8 ตวั ซึง่ประกอบด้วย
เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเป็นเลขฐานที่เพิ่มเนือ้ที่หน่วยความจ าในการเก็บให้มากขึน้  ตัวอย่าง ฐานแปด 

ประกอบด้วย ตวัเลข 0 กบั  1-7  เช่น  (101)8 = 182 + 081 + 180  
  3.ระบบเลขฐำน 10 (Decimal Number System) ประกอบด้วยตวัเลข 10 ตวั ซึง่ประกอบด้วยเลข    
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึง่ระบบเลขฐาน 10 เป็นระบบเลขฐานที่คนทัว่ไปสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ตวัอย่าง       

ฐานสบิ ประกอบด้วย ตวัเลข  0-9   เช่น  (525)10 = 5102 + 2101 + 5x100 

   4.ระบบเลขฐำน 16 (Hexadecimal Number System) ประกอบด้วยตวัเลข 10 ตวัและตวัอกัษรแทน
ตวัเลขอีก 6 ตวั ซึง่ประกอบด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตวัอกัษรภาษาองักฤษแทน 10  ถึง 15 ได้แก่ A, B, 
C, D, E, F ซึง่ก็จะเก็บข้อมลูได้มากกว่าระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 ตวัอย่าง ฐานสิบหก ประกอบด้วยตวัเลข  0-9 และ A-F 

เช่น  (3B2)16  = 3162 + 11161 + 2160 
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ตำรำงเปรียบเทียบ 

 

เลขฐาน10 เลขฐาน2 เลขฐาน8 เลขฐาน16 
0 000 0 0 
1 001 1 1 
2 010 2 2 
3 011 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 
14 1110 16 E 
15 1111 17 F 

☺กำรค ำนวณ 
  1. กำรแปลงค่ำเลขฐำนสิบ (ใช้กำรหำร) 

 1.1  ให้เป็นเลขฐำนสอง  เช่น แปลง 45 ฐานสบิให้เป็นฐานสอง 
  2    I  45 
  2    I  22   เศษ 1 
  2    I  11   เศษ 0   จะได้   4510  =  1011012 

  2    I    5   เศษ 1 
  2    I    2   เศษ 1 
           1     เศษ 0  
 

1.2  ให้เป็นเลขฐำนแปด  เช่น  แปลง 61 ฐานสบิ ให้เป็นฐานแปด 
  8    I  61 
            7   เศษ  5                     จะได้   6110  =  758 
 

1.3  ให้เป็นเลขฐำนสิบหก  เช่น  แปลง 946 ฐานสบิ ให้เป็นฐานสบิหก 
  16    I  946 
  16    I  59   เศษ 2 
  16    I  3     เศษ 11 =  B   จะได้   94610  =  03B216 

             0     เศษ 3 

อา่นจาก ลา่งขึน้บน 



 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

14 
2. กำรแปลงค่ำเลขฐำนสอง  
 2.1  ให้เป็นเลขฐำนแปด  เช่น   แปลง  1101110102   ให้เป็นเลขฐานแปด 
  เราต้องแบ่งเลข Binary ออกเป็นชดุ ๆ ละ 3 bits โดยนบัจากขวามาทางซ้าย (เทียบตาราง) 
  จาก    110    111   010    
   =          6       7       2          
  จะได้  1101110102   =   110 111 0102  =  6728   

 2.2  ให้เป็นเลขฐำนสิบ  เช่น  แปลง   1001112   ให้เป็นฐานสบิ  (6 หลกั = 25…20) 
   

1001112 = (1 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20) 
  = 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 
  = 39 

 2.3  ให้เป็นเลขฐำนสิบหก  เช่น  แปลง  10111002 ให้เป็นเลขฐานสบิหก 
  เราต้องแบ่งเลข Binary ออกเป็นชดุ ๆ ละ 4 bits โดยนบัจากขวามาทางซ้าย (เทียบตาราง) 

  จาก      0101     1100 
                          5          12 
                          5            C          จะได้         10111002  =   5C16 

3. กำรแปลงค่ำเลขฐำนแปด 

 3.1  ให้เป็นเลขฐำนสอง  เช่น แปลง 6143 ฐานแปดให้เป็นฐานสอง  
     เราต้องแบ่งเลข Binary ออกเป็นชดุ ๆ ละ 1 bits 
      วิธีท า             6           1           4           3 
                                               110        001      100        011  จะได้ 61438 = 1100011000112 

 3.2  ให้เป็นเลขฐำนสิบ  เช่น แปลง 134 ฐานแปดให้เป็นฐานสบิ  
       (134)8   =   (1X88)  +  (3X81)  + (4X80)  =  (92)10 

 3.3  ให้เป็นเลขฐำนสิบหก  
  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสบิหก มีวิธีท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สดุก็คือ แปลงเลขที่ต้องการ
เปลี่ยนฐานให้เป็นเลขฐานสองเสียก่อน แล้วจงึแปลงต่อไปยงัเลขฐานสบิหกที่ต้องการอีกครัง้หนึง่ 
 เช่น    แปลง   3721 8   ให้เป็นเลขฐานสบิหก 
                      37218     =   011     111     010     001 

                                     =  0111     1101     0001 
                                     =  7 D 1 16 
 

4. กำรแปลงค่ำเลขฐำนสิบหก 
 4.1  ให้เป็นเลขฐำนสอง  เช่น   แปลง  A9516 เป็นเลขฐานสอง 

 วิธีท า       A           9             5 
                        1010      1001      0101       จะได้  A9516  =   1010100101012 
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4.2  ให้เป็นเลขฐำนแปด  เช่น   แปลง 3A6E16   เป็นเลขฐานแปด  
  แปลงให้เป็นเลขฐานสองก่อน   3A6E16   =    3      A        6           E 
       0011      1010      0110     1110 
  จากนัน้แบ่งเป็นกลุม่ 3 บิต           =    011     101      001     101       110 
             3           5          1           5          6 
 4.3 ให้เป็นเลขฐำนสิบ  เช่น  แปลง  5C16   เป็นเลขฐานสบิ   
                (5C)16     =  (5X161) + (12X160) 
                                               =  80 + 12 
                                               =  (92)10 

☺องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  มี 5 องค์ประกอบส าคญั คือ 

1. ฮำร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงอปุกรณ์ต่างๆ ที่ท างานประสารกันเพ่ือให้เกิดการประมวลผล            
การจบัเก็บ และการเผยเเพร่ข้อมลู/สารสนเทศ บางครัง้เราจะเรียกฮาร์ดแวร์ว่า “Device” ซึง่หมายถึงอปุกรณ์นัน้เอง 
ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Input 
Devices) หน่วยประมวลผล (Processors) อปุกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Devices) และอปุกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นหน่วย
เก็บความจ าภายนอกหรือหน่วยความจ าส ารอง ผSecondry Storage Devices) 

2. ซอฟต์เเวร์ และโปรแกรม (Software and Program) 

ซอฟต์แวร์ หมายถึงชดุค าสัง่ที่ให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ท างานรวมกันเเละช่วยจดัการข้อมลู   
ที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้เตรียมการให้ระบบสามารถรับค าสัง่ให้ท างานตามที่มนษุย์หรือผู้ ใช้ต้องการเฉพาะ
อย่างตามวตัถปุระสงค์ โดยทัว่ไปมกัจะหมายรวม System Software หรือซอฟต์เเวร์ระบบ ซึง่ได้เเก่ ซอฟต์แวร์ระบบ
ปฎิบตัิการ (Operation System) และ Utilities เก่ียวกบัระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆ นัน้เอง 

โปรแกรม หมาย ถึงชดุค าสัง่ให้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานตามที่ผู้ ใช้ต้องการจดัเป็นโปรแกรมประยกุต์ 
หรือโปรแกรมเฉพาะงาน (appliction Program) เช่น โปรแกรมท าบัญชี โปรแกรมคิดเงินเดือน โปรแกรมพยากรณ์
อากาศ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมรวบรวมข้อมลู เป็นต้น 

3. ข้อมูลและสำรสนเทศ (Data and Information) ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อมลูดิบ  
ที่มีจ านวนมาก อาจอยู่ในรูปของตวัเลข ตวัอกัษร กราฟิก เป็นข้อมลูที่ต้องการได้รับการประมวลผล เพ่ือทราบผลลพัธ์ 
หรือต้องการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือใช่งานต่อไป  สำรสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงผลลัพธ์                 
ที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลแล้ว เพ่ือน าไปใช้ตามความประสงค์ของผู้ ใช้  ผลลัพธ์นีเ้รียกว่า สารสนเทศ 
(Information) ซึง่สามารถน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลในระดบัต่อไป เช่น เป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
จดักลุม่ สงัเคราะห์ ประเมิน รวมทัง้ปรับปรุงตามที่ผู้ ใช้ต้องการ 

4. บุคลำกร (People Ware) เป็นบุคลากรที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ทัง้ในระดับผู้ ใช้ ผู้บริหาร 
ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น เป็นองค์ประกอบส าคัญในความส าเร็จของการใช้
คอมพิวเตอร์ บคุลากรยิ่งมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เทา่ใดโอกาสท่ีจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศกัยภาพ
ย่อมมีมากขึน้เทา่นัน้ 

5. กระบวนกำรท ำงำน (Proceddures) ที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท า ได้แก่ 
5.1  การประมวลผล (Processing) เช่น การค านวณ การเปรียบเทียบ การจดักลุม่ การเรียน 

ล าดบั การปรับปรุงข้อมลู การสรุป การแสดงผล เป็นต้น 
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5.2 การสร้างความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซึง่หมายรวมถึงการรักษาความปลอดภยัและความ
เเม่นย าเที่ยงตรงในการท างาน 

5.3 การพัฒนา (Development) หมายถึงการพัฒนาค าสั่งหรือโปรแกรมให้สัง่การระบบ
ฮาร์ดแวร์ให้ท างานตามที่ใช้ประสงค์   

☺โปรแกรมที่มักตดิตัง้ไว้ประจ ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  1. Microsoft Windows  เป็นระบบปฏิบตัิการที่สร้างโดยบริษัทไมโครซอฟท์ รุ่นล่าสดุคือ Windows 

10  ซึง่ระบบปฏิบตัิการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตวักลางเช่ือมต่อระหว่าง
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปซึ่งท าหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ ใช้อีกทีโดยจะท าหน้าที่ควบคุมการ
แสดงผลการท างานของฮาร์ดแวร์ ให้บริการกบัซอฟต์แวร์ประยกุต์ทัว่ไปในการรับส่งและจดัเก็บข้อมลูกับฮาร์ดแวร์ และ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรระบบ (Resources) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไประบบปฏิบัติการนัน้ ไม่ได้มี        
แต่เฉพาะในคอมพิวเตอร์เทา่นัน้ แต่มีอยู่ในอปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์หลายชนิด เช่น โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา พี
ดีเอ แท็บเล็ตต่างๆ โดยจะท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ และติดต่อกับผู้ ใช้ผ่านโปรแกรมประยุกต์ 
(Application) ตวัอย่างของระบบปฏิบตัิการในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Windows, Linux, Mac OS, Solaris, Ubuntu ส่วน
ตวัอย่างของระบบปฏิบตัิการใช้มือถือได้แก่  Windows Mobile, iOS, Android เป็นต้น  
   2. Microsoft Office โปรแกรมส าหรับงานพิมพ์ งานตาราง งานพรีเซ็นเตชัน่ งานฐานข้อมลู เป็นชดุ
โปรแกรมที่รวมความสามารถหลายๆ อย่างไว้ด้วยกัน โปรแกรมชุด office ในค่ายอ่ืน ๆ เช่น  Lotus, หรือ Pladao
ปลาดาว เป็นต้น  
  3. Acrobat Reader โปรแกรมที่ใช้ส าหรับการอ่านไฟล์ที่มีนามสกลุ PDF สามารถ download ได้ฟรี  
  4. Winzip หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการบีบอดัข้อมลู   
  5. ACD See โปรแกรมที่ใช้ในการ view ดภูาพต่าง ๆ  
  6. โปรแกรมแอนตีไ้วรัส เช่น Kaspersky, Avast,  Microsoft Security Essentials,  AVG, 
Comodo, McAfee, BitDefender, Avira, Trend Micro,Nod    
  7. Download Accelerator Plus เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ โปรแกรมที่ช่วยในการ download โปรแกรม
หรือข้อมลูทาง internet  
  8. Winamp  โปรแกรมส าหรับเลน่ไฟล์ MP3 และไฟล์ทางด้าน multi-media อ่ืนๆ  
  9. Power DVD โปรแกรมส าหรับดภูาพยนตร์  VCD  
  10. Nero  โปรแกรมขียนแผ่น CD หรือ DVD ได้ 
  11.  VLC media player  โปรแกรมดหูนงัฟังเพลง 
   

 

 

 

 

 

http://vlc-media-player.th.softonic.com/
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  ฮำร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่
ท างานประสานกันเพ่ือให้เกิดการประมวลผล การจับเก็บ และการเผยเเพร่ข้อมูล/สารสนเทศ บางครัง้เราจะเรียก 
ฮาร์ดแวร์ ว่า Device ซึง่หมายถึงอปุกรณ์  

 

☺หน้ำที่ของฮำร์ดแวร์ในระบบคอมพวิเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. หน่วยรับค ำส่ังและข้อมูล (input unit) ท าหน้าที่รับค าสัง่และข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้มาเก็บไว้ 
2. หน่วยประมวลผลกลำง หรือซีพียู (Central Processing Unit—CPU) หรือโพรเซสเซอร์ 

(processor) ท าหน้าที่ประมวลผล ประกอบด้วย หน่วยค ำนวณและตรรกะ หน่วยควบคุม และหน่วยควำมจ ำ
หลัก (main memory หรือ primary memory) ที่ส าคญั คือ แรม (Random Access Memory – RAM) ซึง่เป็น        
สื่อจัดเก็บข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล เป็นหน่วยความจ าที่เข้าถึงโดยสุ่มหรือโดยตรง รองรับข้อมูลที่บันทึก        
เข้าสูร่ะบบโดยตรงและทนัที เม่ือปิดเคร่ืองข้อมลูจะหายไป  

3. หน่วยแสดงผล (output unit) ท าหน้าที่น าผลลพัธ์ที่ได้ประมวลแล้วมาแสดงในรูปต่างๆ เช่น 
จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น 

4. หน่วยควำมจ ำรอง (secondary storage) ท าหน้าที่คล้ายกับหน่วยความจ าหลกั แต่สามารถ
จัดเก็บค าสั่งและข้อมูลได้ในปริมาณมากและถาวรกว่า  (ส าหรับหน่วยรับค าสั่งและข้อมูล หน่วยแสดงผล และ
หน่วยความจ ารอง จะกลา่วรายละเอียดในหวัข้อต่อไป) 

เทคโนโลยีฮำร์ดแวร์ (Hardware technology)   
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☺ลัษณะของฮำร์ดแวร์ 

☺1. ฮำร์ดแวร์ส ำคัญท่ีพบใน Case  
เคส (Case) คือ ส่วนที่เป็นกล่องหรือตัวถังส าหรับบรรจุแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวจ่ายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ เพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า และป้องกันอุปกรณ์ภายในไม่เสียหายจากแมลง 
หรือฝุ่ นละอองต่างๆ มี 2 แบบ คือ  
                 แบบนอน  (Desktop)     แบบตัง้ (Tower) 

                                                                                          
 

☺1.1 หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Power Supply)  
  ท าหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีพดัลมเพ่ือระบายความร้อนในเคร่ือง เป็น
อุปกรณ์หลักที่คอยจ่ำยไฟให้กับชิน้ส่วนและอุปณ์ต่ำงๆ ทัง้หมดภำยในเคร่ืองมีรูปร่างเป็น กล่องสี่เหลี่ยม ติดตัง้
อยู่ภายในตวัเคส (สามารถถอดเปลี่ยนได้) ท าหน้าที่แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)  ตามบ้านจาก 220 โวลต์ให้
เหลือเพียงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 3 ชดุ คือ 3.3 และ 5 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟให้กับวงจรชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และ      
12 โวลต์ เพ่ือจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ของอปุกรณ์ดิสก์ไดรว์ต่างๆ รวมถึงพดัลมระบายอากาศด้วย ซึ่งคอมพิวเตอร์จะมี
สวิตซ์ ON/OFF เพ่ือท าหน้าที่ในการตดัหรือการต่อกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิน จะมีอปุกรณ์เพ่ือใช้ป้องกัน
การเกิดปัญหาอยู่ 2 ชนิด คือ 

1) Surge Protector คือ อุปกรณ์ป้องกันคอมพิวเตอร์จากการทางานของกระแสไฟฟ้าแรงสูง         
(High Voltage) โดยนาคอมพิวเตอร์ต่อจาก Outlet ของอปุกรณ์ชนิดนี ้

2) UPS ( Uninterruptible Power Supply ) เป็นอปุกรณ์ที่มีแบตเตอร่ีเพ่ือช่วยให้คอมพิวเตอร์ 
ท างานได้ต่อเน่ืองในกรณีที่ไฟฟ้าขาดวงจร เพ่ือไม่ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียหาย ซึง่ UPS สามารถ

ท างานต่อได้อีกประมาณ 5 - 30 นาที 

☺1.2 เมนบอร์ด (Mainboard)   
   เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เป็นแผงวงจรหลกัของคอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง
ของระบบในกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ภำยใน จะติดตัง้อยู่ภายในตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน อุปกรณ์ทุกชนิดจะต่อเช่ือมกับ Mainboard   ส่วนประกอบหลักของเมนบอร์ด 
ประกอบด้วย 
  - พอร์ต (port)  เป็นจุดที่เช่ือมต่อต่ำงๆ ส ำหรับอุปกรณ์ on-board และในปัจจบุนัมี port ที่ส าคญั 
คือ USB Port เป็นจดุที่ให้เมนบอร์ดติดต่อสื่อสารกบัอปุกรณ์ภายนอกได้ เช่น เคร่ืองพิมพ์ เม้าส์    เป็นต้น 
  - สล๊อตหน่วยควำมจ ำ (memory slot)  เป็นซ๊อกเกตบนเมนบอร์ดส าหรับเสียบแผงหน่วยความ   
จ าหลกัของเคร่ือง  
   - ชิปเซต (chipset)  เป็นชดุของชิปที่ท าหน้าที่ควบคมุการเคลื่อนย้ายข้อมลูบนเมนบอร์ด  ประกอบไป
ด้วยชิป 2 ตวั คือ 
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1) Northbridge คือ เป็นชิปที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์หลักๆ ความเร็ว 
สงูชนิดต่างๆ บนเมนบอร์ด ที่ประกอบด้วย ซีพีย ูหน่วยความจ าแคชระดับสอง (SRAM) หน่วยความจ าหลกั (DRAM) 
ระบบกราฟฟิก  ระบบบสัแบบ AGP ระบบบสัแบบ PCI   

2) Southbridge คือ ชิพที่จดัการเก่ียวกับการรับ - ส่งข้อมลูภายนอก (input/output I/O) เช่น 
USB, serial , IDE, ISA โดย Southbridge จะส่งข้อมลูบน Internal Bus ของ Northbridge อีกต่อหนึ่ง ซึง่ชิป South 
Bridge จะท าหน้าที่เป็นอปุกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกันระหว่างระบบบสัแบบ PCI กับอปุกรณ์อ่ืนๆ ที่มีความเร็วในการท างาน
ต ่ากว่า เช่น ระบบบสัแบบ ISA ระบบบสัอนกุรมแบบ USB ชิปคอนโทรลเลอร์ IDE ชิปหน่วยความจ ารอมไออส ฟล็อบปี้
ดิกส์ คีย์บอร์ด พอร์ตอนกุรม และพอร์ตขนาน 
  - หน่วยควำมจ ำ แคช (cache memory) เป็นชิปหน่วยควำมจ ำเสริมที่ช่วยให้การสื่อสารข้อมลู
ระหว่าง CPU และ RAM รวดเร็วขึน้ ท าหน้าที่พักข้อมลูที่เพิ่งถูกเรียกใช้ เม่ือถกูเรียกใช้งานซ า้ ซีพียูจะดึงข้อมลูจาก
หน่วยความจ านีข้ึน้มาใช้ เพ่ือช่วยความเร็วในการท างานของคอมพิวเตอร์ 
   - โปรเซสเซอร์ ซอ็กเกต (processor socket) เป็นท่ีติดตัง้ซีพียเูข้ากบัเมนบอร์ด  
  - จัมเปอร์ (jumper)  ใช้ส าหรับปรับแต่งการใช้เมนบอร์ด เช่นก าหนดเร่ืองความเร็วของซีพีย ูเป็นต้น  
  - สล็อตกำร์ดขยำย (expansion slot) เป็นช่องส าหรับเสียบการ์ดที่ท าหน้าที่ขยายความสามารถของ
คอมพิวเตอร์  
  - ชิปไบออส (bios ย่อมาจาก basic imput/output system) ท าหน้าที่ควบคมุการท างานของอปุกรณ์
ที่ติดบนเมนบอร์ด  
  - ชิปซีมอส (cmos ย่อมาจาก complementary metal oxide semiconductor) ท าหน้าที่เก็บเวลา
ของระบบและค่าต่าง ๆ ที่ bios ได้ก าหนดไว้ เม่ือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีไฟมาเลีย้งจากแบตเตอร์ร่ีท าหน้าที่จ่ายไฟ
ให้กบัซีมอส  
  ชิปไบออส BIOS (Basic Input Output System) และชิบซีมอส (CMOS) เป็นชิปหน่วยควำมจ ำ
ชนิดหน่ึงที่ใช้ส ำหรับเก็บข้อมูล และโปรแกรมขนำดเล็กที่จ าเป็นต่อการบูตของระบบคอมพิวเตอร์ โดยชิปไบออส
จะท าหน้าที่เก็บข้อมลูพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการบูตของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนชิปซีมอสจะท าหน้าที่เก็บโปรแกรมขนาด
เล็กที่ใช้ในการบูตระบบ ชิปไบออสใช้พืน้ฐานเทคโนโลยีของรอม ส่วนชิปซีมอสจะใช้เทคโนโลยีของแรม ดังนัน้             
ชิปไบออสจงึไม่จ าเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในการเก็บรักษาข้อมลู แต่ชิปซีมอสต้องการพลงังานไฟฟ้าในการเก็บรักษา
ข้อมลูอยตลอดเวลาซึง่พลงังานไฟฟ้า ก็จะมาจากแบตเตอร่ีแบ็คอพัที่อยู่บนเมนบอร์ด 
  PCI Slot เป็นสล็อตที่จ ำเป็นมำกใช้ในกำรเสียบกับกำร์ด เช่น Sound Card, Lan Card  เป็นต้น  

Sound On Board บนเมนบอร์ดจะมีชิปที่ท าหน้าที่เป็นตวัสร้างเสียงอยู่บนบอร์ดด้วย แต่ไม่จ าเป็นต้อง
มีก็ได้ เพราะถ้ามีก็จะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายใน ไม่ต้องซือ้ Sound Card ก็ได้ 

☺1.3 หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit : CPU) 
   ชิบหน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) เป็นหัวใจของ

คอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ในการคิดค านวณ ประมวลผล และควบคุมการท างานของอปุกรณ์อ่ืนในระบบ ลกัษณะของ
ซีพียูจะเป็นชิน้ส่วนขนาดเล็กมาก  ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ประกอบกันเป็นวงจรหลายล้านตัว  นับเป็น
อุปกรณ์ที่ มีควำมส ำคัญมำกที่ สุดของฮำร์ดแวร์ (เสมือนเป็น “สมองของคอมพิวเตอร์) เพราะมีหน้าที่ในการ
ประมวลผลข้อมลูท่ีผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอปุกรณ์รับข้อมลูเข้า (in put) ตามชดุค าสัง่หรือโปรแกรมที่ผู้ ใช้ต้องการใช้งาน 
  ซีพีย ูประกอบด้วย 3 สว่นส าคญั คือ 
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1) หน่วยค ำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ค านวณและ
เปรียบเทียบข้อมลู หรือตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ โดยหน้าที่เก่ียวข้องกับการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ 
หาร และความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์  

2) หน่วยควบคุม (Control Unit) เป็นตัวควบคุมการท างานของทกุๆส่วนในซีพียู ท าหน้าที่ควบคุม
ล าดับขัน้ตอนการประมวลผลและการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และรวมไปถึงการ
ประสานงานในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง  กับอุปกรณ์น าเข้าข้อมลูและอุปกรณ์แสดงผล และ
หน่วยความจ าส ารองด้วย  

3) หน่วยรีจิสเตอร์(Register)  เป็นหน่วยความจ าของซีพีย ูคอยท าหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมลู
หรือค าสัง่ที่ถูกน าเข้ามาปฏิบัติการ การท างานของรีจิสเตอร์แบ่งออกเป็น 5 สว่น คือ 

  1. Accumulator Register  ใช้เก็บผลลพัธ์และเป็นตวัตัง้ในการค านวณ 
  2. Address Register  ใช้ในการก าหนดต าแหน่งของข้อมลูท่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  3. Data Register  ใช้เป็นตวัทดในการค านวณ 
  4. Storage Register ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวที่เข้ามาจากหน่วยความจ าหลักหรือที่จะส่งไปยัง
หน่วยความจ าหลกั 

5. General Purpose Register เป็น Register อเนกประสงค์ที่สามารถทางานได้ทกุอย่าง 
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ชนิดของซีพียู แบ่งได้ 2 ชนิด คือ  
1. แบบซอ็คเก็ต (Socket) จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นส่ีเหลี่ยมจตัรัุสท าด้วยพลาสติกหรือเซรามิก  
2. แบบสล็อต (Slot) มีลกัษณะเป็นแผ่นวงจรสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ มีพลาสติกสีด าหุ้มห่อไว้เป็น

ตลบั ซีพียูมีหน่วยที่ใช้ในกำรบอกขนำดเรียกว่ำ บิต (Bit)  ถ้าจ านวนบิตมากจะสามารถท างานได้เร็วมาก
ควำมเร็วของซีพียู (Speed) มีหน่วยวัดเป็น เมกะเฮริตซ์ (MHz = MegaHertz) ถ้าค่าตัวเลขยิ่งสงูแสดงว่ายิ่งมี
ความเร็วมาก ปัจจุบันความเร็วของซีพียูสามารถท างานได้ถึงระดับกิกะเฮริตซ์  (GHz = Gigahertz) โดยมีความเร็ว
ระหว่าง 2-3 GHz ในการเลือกใช้ซีพียู ผู้จ าหน่ายจะบอกไว้ว่าเคร่ืองรุ่นนี ้มีความเร็วเท่าใด เช่น Pentium IV         
2.8 GHz หมายความว่า CPU รุ่นเพนเทียม IV มีความเร็ว 2.8 กิกะเฮิรตซ์ 

☺1.4 หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) แรม  
  ย่อมาจาก Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนเมนบอร์ดท ำหน้ำที่จดจ ำหรือบันทกึ

ข้อมูลช่ัวครำวเพ่ือรอส่งให้ซีพียูประมวลผล  โดยปกติหน่วยความจ าหลกั แบ่งได้  2 ประเภท คือ หน่วยความจ า
ชัว่คราว Ram และหน่วยความจ าถาวร Rom ซึง่หน่วยความจ าชัว่คราว RAM จะท าหน้าที่เหมือนสมดุเล่มใหญ่ที่ซีพียู   
ใช้ท างาน ทัง้การจดบันทึกข้อมูล ค าสั่ง ทดเลขในการค านวณ ฯลฯ แต่ข้อมูลทัง้หมดจะหายไป เม่ือปิดเคร่ืองเป็น
หน่วยความจ าหลกัที่จ าเป็น แต่เป็นหน่วยความจ าชั่วคราวที่ใช้เก็บข้อมลูและค าสัง่ที่น าไปใช้ในการประมวลผลของ 
CPU และถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ข้อมลูจะหายไปทนัที RAM จึงจดัเป็นหน่วยความจ าชนิด Volatile      
จะสำมำรถเก็บข้อมูลได้เฉพำะเวลำที่มีกระแสไฟฟ้ำ “ Refresh” หลอ่เลีย้งเทา่นัน้  แบ่งออกเป็น  4 สว่น คือ  

1. Input Storage Area เป็นสว่นท่ีเก็บข้อมลูน าเข้าที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมลูเข้า โดยข้อมลูนีจ้ะถกู
น าไปใช้ในการประมวลผลต่อไป 

2. Working Storage Area เป็นสว่นท่ีเก็บข้อมลูท่ีอยู่ในระหว่างการประมวลผล 
3. Output Storage Area เป็นส่วนที่เก็บผลลพัธ์ที่ได้จากการประมวลผล ตามความต้องการของผู้ ใช้ 

เพ่ือรอที่จะถกูสง่ไปแสดงออก ยงัหน่วยแสดงผลอ่ืนท่ีผู้ใช้ต้องการ 
 4. Program Storage Area เป็นส่วนที่ใช้เก็บชดุค าสัง่ หรือโปรแกรมที่ผู้ ใช้ต้องการจะส่งเข้ามาเพ่ือใช้

คอมพิวเตอร์ปฏิบตัิตามค าสัง่ชดุดงักล่าว หน่วยควบคุมในซีพียจูะท าหน้าที่ดึงค าสัง่จากส่วนนีไ้ปทีละค าสัง่เพ่ือท าการ
แปลความหมายว่าค าสัง่นัน้สงัให้ท าอะไร จากนัน้หน่วยควบคุม จะไปควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการท างานดังกล่าวให้
ท างานตามค าสัง่นัน้ๆ 
   ควำมเร็วของ RAM ที่ตัว Memorychip จะมีเลขรหัส เช่น HM411000-70 ตัวเลขหลัง (-)           
คือ ตวัเลขที่บอกความเร็วของ RAM เรียกว่ำ Access time คือ เวลาท่ีเสียไปในการที่จะเข้าถึงข้อมลูหรือเวลาที่แสดงว่า 
ข้อมลูจะถกูสง่ออกไปทาง Data bus ได้เร็วแค่ไหน ยิ่ง Access time น้อยๆ แสดงว่า RAM ตวันัน้เร็วมาก  
  ควำมเร็วของ RAM เรียกว่ำ Cycle time ซึ่งมีหน่วยเป็น ns โดย Cycle time เท่ากับ Read/Write 
cycle time (เวลาที่ในการส่งสญัญาณติดต่อว่าจะอ่าน/เขียน RAM) รวมกับ Access time และ Refresh timeโดยทัว่ไป 
RAM จะต้องท าการตอบสนอง CPU ได้ในเวลา 2 clock cycle หรือ 2 คาบ หาก RAM ตอบสนองไม่ทนั RAM จะส่ง
สญัญาณ /WAIT บอก CPU ให้คอย คือการที่ CPU เพิ่ม clock cycle เรียกว่า WAIT STATE   
  ประเภทของหน่วยควำมจ ำ  

  VRAM : Video RAM หนว่ยความจ าที่ใช้กบัการ์ดแสดงผล หรือ การ์ดจอ   

  SRAM : Static RAM หนว่ยความจ าที่มีราคาแพง ติดตัง้อยูบ่น MainBoard  

  DRAM : Dynamic RAM หนว่ยความจ าหลกัของคอมพิวเตอร์  
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☺1.5 หน่วยควำมจ ำหลัก รอม (ROM)  
  เป็นหน่วยความจ าหลกัเช่นเดียวกับแรม แต่เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมลูได้อย่างถาวร โดยไม่ต้อง   
ใช้กระแสไฟฟ้า แม้จะปิดเคร่ืองไปแล้ว เม่ือเปิดเคร่ืองใหม่ข้อมลูในรอมก็ยงัอยู่เหมือนเดิม  จัดเป็นหน่วยความจ าชนิด 
Non-volatile ทัง้นี ้ผู้ ใช้จะสามารถอ่านข้อมลูได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถบนัทกึ แก้ไข หรือลบข้อมลูได้ (Read Only 

Memory) นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าส าหรับเก็บชุดค าสัง่ในการเร่ิมต้นระบบ หรือชดุค าสัง่ที่ส าคญัๆ ของคอมพิวเตอร์ 
ค าสัง่เร่ิมต้นระบบจะถูกเก็บไว้ในชิปช่ือ ROM BIOS ( Basic Input/Output System) ซึง่เป็นโปรแกรมตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมหรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์  Firmware คือ ค าสัง่ต่าง ๆ ที่อยู่ใน ROM โดยท าหน้าที่ควบคมุการ
ปฏิบตัิการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึง่ชดุค าสัง่นีจ้ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ 

 นอกจากนี ้ในปัจจบุนัยงัมีรอมที่เป็นชิปพิเศษแบบต่างๆ อีก คือ 
PROM ( Programmable Read-Only Memory) ผู้ ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเก็บไว้ใน ROM ได้       

แต่การเขียนข้อมลูลงใน ROM จะเขียนได้เพียงครัง้เดียว โดยไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ 
EPROM (Erasable PROM) เป็นหน่วยความจ า ROM ที่ใช้แสงอลัตราไวโอเลตในการเขียนข้อมลู และ

สามารถน าออกจากคอมพิวเตอร์ไปลบข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือพิเศษและบนัทกึข้อมลูใหม่ได้ 
 EEPROM (Electrically Erasable PROM) จะเป็นเทคโนโลยีซึ่งรวมเอาข้อดีของรอมและแรม              

เข้าด้วยกัน กล่าวคือจะเป็นชิปที่ใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลีย้ง (non-volatile) สามารถเขียน แก้ไข หรือลบข้อมลูที่เก็บไว้ได้
ด้วยโปรแกรมพิเศษ โดยไม่ต้องถอดออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างของหน่วยความจ าแบบ EEPROM ที่รู้จกักันดี
คือ หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory)  

☺1.6 ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเตมิ Expansion Slots  

เป็นช่องทางสื่อสารที่อยู่บนเมนบอร์ด ใช้ส าหรับเพิ่มเติม
อปุกรณ์เสริมต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น การ์ดจอ , 
การ์ดแลน, การ์ดเสียง, การ์ดวีดีโอเพ่ือจบัภาพ เป็นต้น 
สล็อตก็มีการพฒันาเช่นเดียวกับอปุกรณ์อ่ืนๆ โดยเน้นที่
ท าให้สามารถท างานได้เร็วขึน้ สล็อตที่เราใช้งานใน
ปัจจบุนัได้แก่ 
ประเภทของ สล็อต  
1.สล็อต ISA (Industry Standard Architecture)  
อ่านว่า ไอซ่า ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว (ปัจจุบันนิยมใช้ 

PCI) แต่อาจยงัมีคงเหลืออยู่บ้าง มีลกัษณะเป็นช่องขนาดยาว สีด า การท างานจะสง่ข้อมลูได้เพียง 16 บิต 
  2. สล็อต PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นสล็อตรุ่นใหม่กว่า ISA มีลกัษณะคล้าย 
ISA คือเป็นช่องส าหรับเสียบการ์ดมีขนาดสัน้กว่า ISA สว่นใหญ่มีสีขาว การท างานจะสง่ข้อมลูครัง้ละ 32 บิต ซึง่ 
จะเหน็ได้ว่าเร็วกว่า ISA 1 เทา่  
  3.สล็อต AGP (Accelerated Graphics Port)  เป็นสล็อตที่นิยมใช้ส าหรับการใส่ การ์ดแสดงผล หรือ 
การ์ดจอ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้งานทางด้าน 3 มิติหรือ 3D เน่ืองจากมีความเร็วในการสง่ข้อมลูได้มาก  
  4. สล็อต CNR (Communication and Networking Riser) เป็นสล็อตรุ่นใหม่ อาจมีการติดตัง้ไว้กับ
เมนบอร์ดบางรุ่น สลอ็ต CNR นี ้ใช้ส าหรับการติดตัง้การ์ดแบบ 2 IN 1 เช่น การ์ดที่เป็นได้ทัง้โมเด็มและเน็ตเวิร์ต เป็นต้น 
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☺1.7 Port พอร์ต  
  เป็นจุดเช่ือมต่อระบบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลให้กันได้มี                
2 ประเภท คือ    ตวัต่อแบบตวัผู้      และตวัต่อแบบตวัเมีย 
 
 
 
 

 
 

 ชนิดของ Port แบ่งออกเป็น 5 ชนิด 
 1) พอร์ตอนุกรม (serial port) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ            

ที่ไม่ต้องการความเร็วในการสง่ข้อมลูมากนกั เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ โมเด็ม มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ 9 เข็มและ 25 เข็ม 
2) พอร์ตขนำน (parallel port) เป็นช่องทางการติดต่อส่งข้อมลูระหว่างคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อ

พ่วงอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัพอร์ตอนกุรม แต่สามารถสง่ข้อมลูได้ ทีละ 8 บิท หรือ 1 ไบท์ พร้อมๆ กนั ในสายเดียวกนั  
3) พอร์ตยูเอสบี (USB) หรือ universal serial bus ซึง่สามารถติดต่อกับอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้มาก

ถึง 127 ชนิด พอร์ตยเูอสบีได้ถกูออกแบบไว้ส าหรับสง่ข้อมลูทีละมากๆ เช่น เพลงmp3 และข้อมลูจากฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 
4) วีจีเอ พอร์ต Video Adapter Ports  (VGA Port) พอร์ตนีส้ าหรับต่อคอมพิวเตอร์เข้ากบัมอนิเตอร์  
5) พอร์ตมัลตมีิเดีย (Multimedia Port) ซึง่การ์ดนีจ้ะมีช่องส าหรับต่อกบัล าโพง ไมโครโฟน และพอร์ต

ส าหรับต่อกับจอยสติ๊กอยู่ในตวั โดยพอร์ตต่างๆ นัน้จะใช้สีแสดงหน้าที่การท างาน เช่น ช่องส าหรับต่อล าโพงจะใช้แจ๊ก      
สีเขียว สว่นไมโครโฟนจะแทนที่ด้วยสีแดง และสีอ่ืนๆ ส าหรับแทนที่ Line In และ Line Out  

6) พอร์ต IrDA เป็นพอร์ตส าหรับอปุกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศพัท์เคลื่อนที่ ( Smart Phone ), เมาส์ไร้สาย 
เป็นต้น อปุกรณ์บางชนิดสามารถส่งข้อมลูทางคลื่อนแสงอินฟราเรดได้ พอร์ต IrDA ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถ
ติดต่อสื่อสารกบัอปุกรณ์ไร้สายได้ 

☺1.8 กำร์ด ( Card ) 
เป็นแผลวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่น าข้อมลูไปแสดงผลออกทางจอภาพ VGA Card หรือ Display Adapter  การ์ด

แสดงผลเป็นอุปกรณ์ส าคัญ และถือเป็นหัวใจหลักในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงผู้ใช้ 
และตัวระบบคอมพวิเตอร์  
VGA Card มีหน้าที่เปล่ียนสัญญำณ digital ให้เป็นสัญญำณภำพ โดยมี GPU 
(Grarphic Processing Unit) ซึง่จะมีการประมวลภาพในตวั Card เองได้ 
VGA - Video Graphics Array มีระดบัความคมชดัที่ความละเอียด 720 x 400 จดุ     ส่วน
โหมดกราฟิกจะแสดงสีของภาพได้ 2 แบบ คือ แบบ 16 สี จะให้ความละเอียดของภาพ 640 

x 480 จดุ และแบบ 256 สี ที่ความละเอียด 320 x 220 จดุ แต่ในปัจจบุนัมีการพฒันาและปรับปรุงให้แสดงสีได้มากขึน้ 
SVGA - Super Video Graphics Array ตวัแปลงสญัญาณภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 จดุ 

(ปัจจบุนัแสดงได้ถึง 1280 x 1024 จดุ) 
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XGA - Extended Graphics Array ตวัแปลงสญัญาณที่แสดงสีได้พร้อมๆ กันถึง 256 สี ด้วยความ
ละเอียด 1024 x 768 จดุ 

ความละเอียดในการแสดงผลหรือ Resolution ก็คือ จ านวนของจดุหรือพิเซล (Pixel) ที่การ์ดสามารถ
น าไปแสดงบนจอภาพได้ จ านวนจดุยิ่งมาก ก็ท าให้ภาพที่ได้ มีความคมชดัขึน้  

☺1.9 ฮำร์ดดสิค์ Hard disk 
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็น            
รูปสี่ เหลี่ยมที่มีเปลือกนอก เป็นโลหะแข็ง ส่วนประกอบภายในจะถูกปิดผนึกไว้          
อย่างมิดชิด โดยจะเป็นแผ่นดิสก์และหัวอ่านที่บอบบางมาก ฮาร์ดดิสค์ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็ก (platters) สองแผ่นหรือมากกว่ามาจดัเรียงอยู่บนแกน
เดียวกันเรียก Spindle (ฮาร์ดดิสก์ นัน้จะได้ช่ือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความซบัซ้อนที่สดุ) 
เม่ือผู้ ใช้พิมพ์ค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน แขนกลของฮาร์ดดิสก์ จะรับค าสั่งและ

เคลื่อนที่ไปยงัส่วนที่ถกูต้องของ Platter เม่ือถึงที่หมายก็จะท าการอ่านข้อมลูลงบนแผ่นดิสก์นัน้ หวัอ่านจะอ่านข้อมลู
แล้วส่งไปยัง ซีพียู จากนัน้ข้อมูลที่ต้องการก็จะปรากฏขึน้  ฮาร์ดดิสก์ที่มีใช้งานทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ 
คือ EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) กบั SCSI (Small Computer System Interface)  
  กำรรับส่งข้อมูลระหว่ำง ฮำร์ดดิสก์ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกแบบหน่ึง เรียกว่ำ DMA (Direct 
Memory Access) คือท าการ รับสง่ข้อมลูระหว่างฮาร์ดดิสก์ กบัหน่วยความจ าโดยไม่ผ่ำนซีพียู  
  ควำมจุของข้อมูล  ความจขุองฮาร์ดดิสก์ (ไบต์) = 0.5 x Cylender x จ านวนหวัอ่าน x Sector 
  1 ไบต์ (byte)      =  8     บิต (bit)         1 กิโลไบต์ (Kilobyte)     = 1,024    ไบต์ 

  1 เมกะไบต์ (Megabyte)  = 1,048,576    ไบต์           1 กิกะไบต์ (Gigabyte)   =  1,073,741,824 ไบต์                                       
  1 เทราไบต์ (Terabyte)     =  1,099,511   ล้านไบต์ 1 พิโตไบต์ (Petobyte)    =  1,125,899,906  ล้านไบต์ 

☺1.10 Floppy Disk Drive 
 คือ เคร่ืองขับแผ่น Floppy Disk ซึง่ Floppy Disk  คือ แผ่นบนัทกึข้อมลูอ่อน ที่
ต้องสอดเข้าไปในช่อง Drive ที่มักอยู่ด้านหน้าของ Case ขนาดโดยทัว่ไปของ 
Disks คือ 8 นิว้, 5.25 นิว้ และ 3.5 นิว้  ตวั Disk ถกูท าจาก Mylar และฉาบด้วย
สารแม่เหล็ก เม่ือ Disk ถกูใส่ใน Drive Unit ใน Spindle Clamps  ที่อยู่ส่วนกลาง
ของช่องว่างจะถกูหมนุ ด้วยความเร็วคงที่  ข้อมลูจะถกูเก็บบน Disk  ใน Circular 

Tracks การอ่านข้อมลูของ Floppy Disk Drive ช้ากว่า Hard Disk Drive มาก ปัจจบุนั Floppy Disk Drive ไม่ได้รับ
ความนิยมเทา่ที่ควร เน่ืองจากขณะนีมี้การผลติสื่อที่เก็บข้อมลูปริมาณมากที่โยกย้ายได้สะดวกกว่า 

☺1.11 CD-ROM Drive  
 CD-ROM Drive คือ เคร่ืองขบัแผ่น CD ที่ติดตัง้อยู่หน้า Case  การใช้งานต้องวางแผ่น
ลงบนถาดที่เลื่อนออกมาจาก CD-ROM Drive จากนัน้เพียงกดปุ่ ม ถาดก็จะ เคลื่อน
กลบัเข้าไปพร้อมที่จะเล่นแผ่นได้ CD-ROM Drive สำมำรถเล่นแผ่นได้ คือ แผ่น     

CD-ROM  ซึ่งปัจจุบนั แผ่น CD-ROM จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ แผ่น CD-ROM         
ที่บรรจุโปรแกรมประเภทสารานกุรม หรือบทเรียนส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองในการ

เลน่ครัง้แรก ผู้ใช้อาจจ าเป็นติดตัง้โปรแกรมก่อน แต่ในการเลน่โปรแกรมครัง้ต่อไปผู้ใช้เพียงใส่ CD-ROM เข้าไปใน Drive 
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และเพียง Start Programme จาก Desktop เท่านัน้  แผ่น Audio-CD หรือ แผ่น CD เพลง ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด
ทัว่ไป แต่ละเพลงบรรจดุ้วย File ที่มีส่วนขยาย WAV โดยปกติแผ่นประเภทนีค้วรเล่นกับเคร่ืองเล่น CD ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชดุเคร่ืองเสียง การจะเลน่กบั เคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดงักลา่วจะต้องมี Sound Card และล าโพง  
   แผ่น Video-CD ได้แก่ แผ่นที่สามารถเล่นภาพยนต์เร่ืองยาว Concert หรือ Karaoke โดยปกติแผ่น
ประเภทนี ้ควรเล่นกับเคร่ืองเล่น Video-CD ซึง่จะส่งสญัญาณภาพเข้าเคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ไป  แต่หากจะเล่นกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ก็จะต้องมี Sound Card ล าโพง และซอฟต์แวร์ที่สามารถอ่านแผ่น Video-CD ได้ เช่น Windows Media 
Player ที่ติดมากบัระบบปฏิบตัิการ Windows   
   แผ่น MP3 ที่บรรจเุพลง MP3 ซึง่มีการผลิตใช้ หรือเผยแพร่กันอย่าง “ไม่เป็นทางการ” นัน้ เป็นการใช้
เทคโนโลยีบีบอดัข้อมลูเสียง MP3 File จึงมีขนาดเล็กกว่า WAV File ประมาณ 12 ถึง 14 เท่า การที่ File มีขนาดเล็ก    
ลงมากท าให้สามารถบรรจเุพลงได้มากถึง 150 เพลง หรือมากกว่าในแผ่น CD เพียงแผ่นเดียว  
        CD-Writer มีลกัษณะกายภาพภายนอกและคุณสมบัติเหมือน CD-ROM Drive ทุกอย่าง แต่มี
ความสามารถในการบนัทกึข้อมลูลงแผ่น CD และท ำส ำเนำแผ่น CD ได้ด้วย  แผ่นที่จะน ามาเพ่ือบนัทกึหรือท าส าเนา
จะต้องเป็นแผ่นที่เรียกว่า CD-R (บันทกึได้ครัง้เดียว หากผิดพลาดแผ่นจะเสียหายเลย) หรือแผ่น CD-RW (บันทึก

และปันทกึซ ำ้ได้ โดยผู้ผลติแผ่นประเภทนีอ้้างว่าจะบนัทกึซ า้ได้ประมาณ 1,000 ครัง้)  

☺1.12 DVD-ROM Drive  
คือ เคร่ืองขบัแผ่น ดีวีดี (DVD) หรือ Digital Versatile Disc ซึง่ตวัแผ่น DVD จะคล้ายกับแผ่น
ซีดีทั่วไป แต่ใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดไฟล์สงูกว่าแผ่นซีดี ท าให้แผ่นแต่ละด้านสามารถจุ
ข้อมูลได้สูงถึง 4.7 GB สามารถบรรจุภาพยนต์ทัง้เร่ืองไว้ในแผ่นดีวีดีเพียงหน้าเดียวได้ 
ในขณะที่ภาพจะมีความคมชดัใกล้เคียงกบัต้นฉบบัจากสตดูิโอด้วยความคมชดัของภาพ 625 

เส้น ซึง่คมชัดกว่าเลเซอร์ดิส  วีดีโอเทป และวีดีโอซีดี ในด้านเสียงก็สามารถใช้งานได้กับระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby 
Digital (AC-36) 5.1 แชนแนล ซึง่เป็นระบบเสียงที่ใช้กันในโรงภาพยนต์ชัน้น าทัว่ไป นอกจากนี  ้ยงัสามารถให้เรา เลือก
ฟังซาวด์แทร็คได้ถึง 8 ภาษา และเลือกค าบรรยายใต้ภาพได้ถึง 32 ภาษาอีกด้วย แต่แผ่นดีวีดีนีไ้ม่สามารถเปิดจากไดรว์
ซีดีรอมทัว่ไปได้ เน่ืองจากเทคโนโลยีของหวัอ่านแผ่นของทัง้สองไดรว์ไม่เหมือนกนั  

☺1.13 แผ่นบลูเรย์ หรือ Blu-Ray Disc 
มีลกัษณะคล้ายกับแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีแต่มีควำมจุของข้อมูลมำกกว่ำแผ่นดีวีดีถึง 5 เท่ำ 
และอายกุารใช้งานของแผ่นบลเูรย์จะนานกว่าแผ่นดีวีดี  มี 3 แบบ คือ 

1) BD-R (SL) หมายถึง Blu-Ray Disc Rom Single Layer แบบหน้าดียว มีความจ ุ25 GB   
2) BD-R (DL) หมายถึง Blu-Ray Disc Rom Double Layer แบบหน้าเดียว มีความจ ุ50 GB   
3) BD-R (2DL) หมายถึง Blu-Ray Disc Rom Double Layer แบบสองหน้า มีความจ ุ100 GB 

☺1.14 บัส (bus) 
BUS หมายถึง ช่องทางการขนถ่ายข้อมลูภายใน CPU และระหว่าง CPU กับอปุกรณ์อ่ืนๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ บสัท่ีใช้ในระบบมีอยู่ 3 ชนิด คือ  
1) บัสข้อมูล (DATA BUS) คือ บสัที่ไมโครโพรเซสเซอร์ (ซีพีย)ู ใช้เป็นเส้นทางผ่านในการควบคมุ
การสง่ถ่ายข้อมลูจากตวัซีพีย ูไปยงัอปุกรณ์ภายนอกหรือรับข้อมลูจากอปุกรณ์ภายนอก เพ่ือท าการ
ประมวลผลที่ซีพีย ู 
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  2) บัสรองรับข้อมูล (ADDRESS BUS) คือบสัที่ตัวซีพียู เลือกว่าจะส่งข้อมูลหรือรับข้อมลูจาก
อปุกรณ์ไหนไปที่ใดโดยจะต้องสง่สญัญาณ เลือกออกมาทางแอดเดรสบสั  

3) บัสควบคุม (CONTROL BUS) เป็นบสัที่รับสญัญาณการควบคมุจากตวัซีพียโูดยบสัควบคมุเพ่ือ
บงัคบัว่าจะอ่านข้อมลูเข้ามา หรือจะสง่ข้อมลูออกไปจากตวัซีพีย ู

☺1.15 Sound Card กำร์ดเสียง 
สญัญาณเสียงที่คอมพิวเตอร์รู้จกัเป็นสญัญาณ Digital ก่อนที่จะแปลงเป็นเสียงที่มนษุย์
รู้จกั คอมพิวเตอร์จะต้องเปลี่ยนสญัญาณ Digital ให้เป็นสญัญาณ Analog และในทาง
กลับกัน หากจะมีการน าเข้าเสียงจากภายนอกเข้าสู่คอมพิวเตอร์ (สัญญาณเสียงจาก

ภายนอก เช่น เสียงจากไมโครโฟน จากเคร่ืองเสียง) จะต้องมีการแปลงเสียงท่ีเป็น Analog ให้เป็นสญัญาน Digital  

☺1.16 Network ระบบเครือข่ำย 
ปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งมีระบบ Computer Network ที่ท าให้
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานสามารถติดต่อกันเองได้ และในบาง
หน่วยงานคอมพิวเตอร์ใน Network บางตัวหรือทกุตัวยงัสามารถติดต่อ

กบัระบบ Internet ได้อีกด้วย อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในระบบเครือข่ำย 
1) LAN Card คือ Card ที่จะติดตัง้ภายในเคร่ือง PC ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เท่ากับ VGA Card หรือ 

Sound Card ส าหรับ Lan Card ยงัแบ่งออกได้หลายประเภท ทัง้นีข้ึน้กับความเร็วที่ต้องการ เช่น 10 Mbps, 10/100 
Mbps, 100 Mpbs เป็นต้น 

2) NETWORK Cable คือ สายสญัญาณที่มีลกัษณะคล้ายสายโทรศพัท์ ที่นิยมใช้คือ UTB, STB ซึง่
การเลือกสายแต่ละประเภทนีจ้ะขึน้กบัการน าปใช้ เช่น ติดตัง้ภายใน ภายนอก หรือระยะทางไกลแค่ไหน เป็นต้น 

3) HUB คืออปุกรณ์ทีใช้เป็นจดุศนูย์กลางในการกระจายสญัญาณ หรือข้อมลู โดยปกติการเลือก Hub 
จะดทูี่จ านวน Port ที่ต้องการ เช่น 8 ports, 12 ports, 24 ports เป็นต้น 

☺2. ฮำร์ดแวร์ส ำคัญที่อยู่นอก Case  

☺2.1 Keyboard คีย์บอร์ด 
 คีย์บอร์ด คือ อปุกรณ์รับข้อมลู โดยปกติแล้วคีย์บอร์ดใช้ส าหรับพิมพ์ตวัหนังสือหรือตวัเลขเข้าไป
ยังโปรแกรมต่างๆ  เม่ือปุ่ มถูกกดจะไปผลักยางรูปโดมที่อยู่ด้านล่างปุ่ ม  ตัวเหน่ียวน าที่อยู่
ด้านล่างของโดมจะไปแตะคู่ของสายเหน่ียวน าที่อยู่ในวงจรด้านล่างอีกทีท าให้เกิดการเช่ือม
ระหว่างสายเหน่ียวน าสองเส้น ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และในสายเหน่ียวน าแต่ละคู่        

จะมีสญัญาณสแกนที่ถูกส่งออกมาจากชิพ เม่ือสญัญาณจากสายแต่ละคู่เปลี่ยนไป ชิพจะสร้ำง “รหัสสร้ำง” ขึน้มา
ตอบสนองต่อปุ่ มที่เป็นตัวเช่ือมสายคู่นัน้ๆ เม่ือคอมพิวเตอร์ได้รับสญัญาณบิทจากคีย์บอร์ด  และถอดรหสัมันออกมา 
คอมพิวเตอร์จะตดัสนิใจว่าจะท าอะไรจากปุ่ มที่ถกูกดนัน้ เช่น แสดงอกัษรขึน้บนจอภาพ เป็นต้น   
  คีย์บอร์ดมาตรฐาน ประกอบไปด้วย ปุ่ มตวัหนงัสือ ตวัเลข เคร่ืองหมายวรรคตอน และปุ่ มฟังก์ชัน่ต่างๆ 
ยกเว้น คีย์บอร์ดตัวเลข จะมีเฉพาะตัวเลข เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร จดุทศนิยมและปุ่ มฟังก์ชั่ น
บางปุ่ ม เช่น End, Delete รูปแบบการเรียงตวัของปุ่ ม   ส าหรับภาษาองักฤษ รูปแบบ QWERTY เป็นรูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สดุ  ส าหรับภาษาไทย รูปแบบ เกษมณี เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สดุถกูคิดค้นขึน้มาเพ่ือใช้
กับเคร่ืองพิมพ์ดีดเช่นกัน ต่อมา สฤษดิ์ ปัตตะโชติ ได้วิจัยให้เห็นว่าแป้นพิมพ์แบบเกษมณีมีการใช้งานมือขวามากกว่า
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มือซ้ายมาก และนิว้ก้อยขวาจะถูกใช้งานหนัก จึงได้คิดค้นแป้นพิมพ์แบบปัตตะโชติขึน้มา โดยเฉลี่ยให้สองมือใช้งาน
เท่าๆ กัน โดยไล่จากนิว้ชีไ้ปหานิว้ก้อย สภาวิจยัแห่งชาติพบว่า แป้นปัตตะโชติพิมพ์ได้เร็วกว่าเกษมณี 25.8% และลด
อาการปวดนิว้ได้ 

☺2.2. Monitor จอภาพ 
 เป็นอปุกรณ์แสดงผลที่มีช่ือเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT(Cathode Ray Tube) สามารถ
แบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic)        
โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจ านวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร              
25 บรรทดั ส าหรับจอภาพแบบกราฟิกจะมีหน่วยวดัเป็นจดุ (Pixel) ลกัษณะภายนอกของจอภาพ

คล้ายๆ กับจอโทรทศัน์  สิ่งที่แสดงออกทางจอภาพมีทัง้ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมลูจากการ์ด
แสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึง่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียบบนเมนบอร์ดท าหน้าที่น าข้อมลูจากหน่วย
ประมวลผล มาแปลงเป็นสญัญาณภาพแล้วสง่ให้จอภาพแสดงผล  โดยแบ่งประเภทใหญ่ๆ ได้ ดงันี ้

  1.จอภำพสีเดียว (Monochrome Monitor) จอภาพที่รับสญัญาณจากการ์ดควบคมุในลกัษณะของ
สญัญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 โดยการกวาดล าอิเล็กตรอนไปตกหน้าจอ แล้วเกิดเป็นจดุเรืองแสงจะให้สญัญาณว่าจุด
ไหนสว่าง จดุไหนดบั จอภาพสีเดียวเวลานีไ้ม่มีผู้นิยมแล้ว 
  2. จอภำพหลำยสี (Color Monitor) จอภาพที่รับสญัญาณดิจิตอล 4 สญัญาณ คือ สญัญาณของสี
แดง, เขียว, น า้เงิน และสญัญาณความสว่าง ท าให้สามารถแสดงสีได้ 16 สี ถึง 16 ล้านส ี
  3. จอภำพแบบแบน (LCD หรือ sLiquid Crystal Display) เป็นจอภาพที่แสดงผลลพัธ์ได้ทัง้สีเดียว
และหลายสี ประกอบด้วยสสารที่เรียกว่า Liquid Crystal แสดงผลเป็นตวัอกัษรโดยการทาให้ผลกึใส ที่ประกอบด้วย
ของเหลวที่อดัอยู่ระหว่างเนือ้แก้ว 2 ชัน้ ถกูกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอกเพ่ือให้สะท้อนแสง ท าให้เห็นเป็นรูปตวัอกัขระ 
เช่น ในนาฬิกาดิจิตอลท่ีเป็นตวัเลข, เคร่ืองคิดเลข, คอมพิวเตอร์แบบ Notebook, PDA, หน้าจอโทรศพัท์  เป็นต้น 

☺2.3 Mouse เมำส์ 
เมาส์ เป็นอปุกรณ์น าเข้าข้อมลูเช่นเดียวกับคีย์บอร์ด ท าหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสญัลกัษณ์
ตวัชีเ้มาส์ (Mouse Pointer) บนจอภาพ การเลือกค าสัง่โดยใช้เมาส์จะให้ความสะดวกกว่าการ
ใช้คีย์บอร์ด โดยเฉพาะในโปรแกรม ประเภท Windows ต้องใช้งานเมาส์เป็นหลกั หน้าที่ของ
เมาส์ โดยสรุปมีดงันี ้ 1. เลือกค าสัง่บนเมน ู 2. ใช้เลื่อนสญัรูป (Icon) 3. ปรับเปลี่ยนขนาดของ
วินโดว์หรือหน้าต่าง  4. เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม  5. เลือกออปชนัต่าง ๆ 

☺2.4. Printer  
เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าข้อมูลที่เราต้องการซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่แสดงทางคอมพิวเตอร์ให้
แสดงออกมาในรูปเอกสารที่สามารถจับต้องได้ เช่น กระดาษ  เคร่ืองพิมพ์จึงเป็นฮาร์ดแวร์      
ที่ส าคญัมาก เคร่ืองพิมพ์ส่วนใหญ่เช่ือมต่อกับ Mainboard ที่ Parallel Port  ที่อยู่ด้านหลงั
ของ Case เคร่ืองพิมพ์มีหลายชนิด เช่น  

Dot Matrix คล้ายกับเคร่ืองพิมพ์ดีดตรงที่ต้องอาศยัผ้าหมึก (Ribbon) แต่แตกต่างที่เคร่ืองพิมพ์ไม่มี
อกัษรส าเร็จดงัเช่นเคร่ืองพิมพ์ดีด แต่มีหวัเข็มจ านวนหนึ่งที่ยิงออกจากหวัพิมพ์ (Print Head) ผ่าน ผ้าหมึกหลายๆครัง้ 
เพ่ือสร้างตวัอกัษร สญัลกัษณ์ หรือกราฟิคที่ต้องการ ข้อดีของเคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix คือ นอกจากจะพิมพ์ลงกระดาษ
ธรรมดาได้แล้ว ยงัสามารถพิมพ์ลงฟอร์มที่มีกระดาษก๊อปปี ้และยงัเจาะกระดาษไขเพ่ือน าไปโรเนียวได้อีกด้วย รวมทัง้
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อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนได้แก่ผ้าหมึกก็มีราค าต ่า แต่ข้อเสียคือ มีเสียงดัง และคุณภาพของงานพิมพ์สู้ เคร่ืองพิมพ์แบบ 
Inkjet และ Laserไม่ได้ 

Inkjet แตกต่างจาก Dot Matrix ตรงที่หวัพิมพ์ไม่ได้ตอกกระดาษผ่านผ้าหมกึพิมพ์ แต่พ่นน า้หมกึไป 
ที่กระดาษ คณุภาพของงานพิมพ์ดีกว่าแบบ Dot matrix และด้อยกว่าแบบ Laser อยู่เลก็น้อย  

Laser เคร่ืองพิมพ์ชนิดนีมี้วิธีการคล้ายคลึงกับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่ให้คุณภาพงาน
ดีกว่าเคร่ืองพิมพ์ทัง้สองชนิดท่ีผ่านมา  

☺2.5 Scanner สแกนเนอร์ 
เคร่ืองสแกน คือ อุปกรณ์ต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลง
ภาพต้นฉบับ ( รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด ) ให้เป็นข้อมูล เ พ่ือให้
คอมพิวเตอร์ สามารถน าข้อมลูดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ ในการแสดงผลที่หน้าจอ ท า ให้
สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจดัเก็บข้อมลูได้   

ค าว่าสแกน (scan) หมายถึง กราดตรวจ, กราดภาพ เคร่ืองสแกน หรือ เคร่ืองกราดภาพ จะท าการตรวจสอบข้อมลูใน
ลกัษณะตวัอกัษร หรือภาพโดยเรียงล าดบัทีละสว่น นัน่เอง  ประเภทของ Scanner ได้แก่  

1) Flatbed Scanners หรือเรียกว่า Desktop Scanners(สแกนเนอร์แบบตัง้โต๊ะ) ประกอบด้วย
กระจกแผ่นเรียบบนตวัสแกนเนอร์ คล้ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

2) Sheet-fed Scanners ลกัษณะของสแกนเนอร์ชนิดนีคื้อจะมีถาดหรือช่องป้อนกระดาษ เพ่ือให้
สามารถสแกนเอกสารในประมาณมากๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว  

3) Handheld Scanners เป็นสแกนเนอร์แบบมือถือ จะสแกนได้โดยใช้การเคลื่อนจากมือ ของผู้ ใช้ ท า
ให้บางครัง้ภาพที่ออกมาเกิดการผิดเพีย้น หรือไม่สมบรูณ์ และให้ความละเอียดคมชดัน้อย 

4) Drum Scanners เป็นสแกนเนอร์ที่อาศยัการใช้ล้อหมนุ ซึ่งการสแกนจะต้องผนึกติดกับวงล้อที่
เรียกว่า Drum เหมาะส าหรับองค์กร ส านกังานขนาดใหญ่ที่ต้องการสแกนอย่างรวดเร็ว และได้คณุภาพสงู  

5) Slide Scanners เป็นสแกนเนอร์ส าหรับสแกนสไลด์โดยตรง หรือวตัถโุปร่งใส เช่น แผ่นใส ฟิลม์ และ
สไลด์ แสกนเนอร์ชนิดนีจ้ะมีความละเอียดสงูเพราะต้องรองรับสไลด์ที่มีข้อมลูตวัเลข หรือภาพที่มีขนาดเลก็ 
  ส่วนประกอบหลักของ Scanner ฝาปิด (Cover) แผ่นกระจกเรียบ (Glass plate) หลอดไฟชนิด 
Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) หรือ Xenon lamp สายพาน (Belt) Stepper MotorStabilizer bar         
หวัสแกน (Scan head) กระจก (Mirrors) เลนส์ (Lens) ฟิลเตอร์ (Filters) Charge-coupled device (CCD) arry  

☺2.6 กล้องถ่ำยภำพระบบดจิติอล (Digital Camera) 
นับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมอย่างสงูในปัจจุบัน เน่ืองจากมีขนาดเล็ก 
กะทดัรัด พกพาได้สะดวก โอนถ่ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ทนัที เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
รวดเร็ว โดยอปุกรณ์ตวัเล็กชิน้นีจ้ะท างานด้วยตวัสร้างประจไุฟฟ้าที่เรียกว่า CCD (Charge 
Coupled Device) ภายในตัวกล้อง ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงที่ผ่านเข้ามาทางเลนส์ และ
สง่ผลให้เกิดภาพบนส่ือบนัทกึภายในกล้อง เช่น  Memory Stick, Memory Card 
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☺2.7 โมเดม็ (Modems) 
Modem หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ Modulation เป็นอุปกรณ์ที่ทีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณ
อนาล็อกให้เปลี่ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล เพ่ือให้สามารถ รองรับการส่งสญัญาณข้อมลูที่เป็น   
ทัง้ภาพ และเสียงผ่านสายโทรศพัท์พืน้ฐานทัว่ไป ซึง่โดยปกติแล้วสายโทรศัพท์จะถกูออกแบบ
ให้ สามารถส่งสัญญาณแบบ อนาล็อก หรือสัญญาณของเสียงเท่านัน้ ดังนัน้ โมเด็มเลย

ประกอบไปด้วยหน้าที่ส าคญั 3 สว่นได้แก่  
  1.เปลี่ยนสัญญาณดิจิตอล ให้เป็นสัญญาณ อนาล็อกเพ่ือให้สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไปยัง
สายโทรศพัท์ได้  
  2.เปลี่ยนสัญญาณอนาล็อก ที่ถูกส่งกลับมาจากสายโทรศัพท์ให้เปลี่ยนเป็นสญัญาณ ดิจิตอล เพ่ือ
น าไปใช้งานต่อไป  
  3. ดแูล และความคมุการท างาน Digital Interface  

  ประเภทของโมเด็ม แบ่งได้ 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
  1. แบ่งตำมควำมเร็วในกำรรับ - ส่งสัญญำณ หมายถึงอัตรา (rate) ที่โมเด็มสามารถท าการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูกับโมเด็มอ่ืนๆ มีหน่วยเป็น บิต/วินาที (bps) หรือ กิโลบิต/วินาที (kbps) ในการบอกถึงความเร็วของ
โมเด็มเพ่ือให้ง่ายในการพดูและจดจ า มกัจะตดัเลขศนูย์ออกแล้วใช้ตวัอกัษรแทน เช่น โมเด็ม 56,000 bps จะเรียกว่า 
โมเด็มขนาด 56 ส าหรับประเภทของความเร็วนัน้ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
   1) โมเด็มความเร็วต ่า ที่นบัว่าเป็นโมเด็มรุ่นแรกๆ ที่ออกมาโดยจะมีความเร็ว ตัง้แต่ 300bps 
จนถึง 4,800 bps 
   2) โมเด็มความเร็วปานกลาง โดยโมเด็มระดับนีจ้ะสามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 
9,600bps ถึง 14,400bps พร้อมทัง้ยงัเพิ่มความสามารถในการใช้งานต่างๆ มากขึน้ด้วย และเป็นโมเด็มที่เร่ิมมีการใช้
เทคนิคการผสมสญัญาณ พร้อมทัง้การรับสง่ ข้อมลู ในแบบ Full Duplex และ Half Duplex 
            3)  โมเด็มความเร็วสงู ส าหรับโมเด็มประเภทนีจ้ะมีอตัราการับส่งข้อมลูตัง้แต่ 19,200bps ถึง 
28,800bps มีการใช้เทคนิคการผสมสญัญาณท่ีสลบัซบัซ้อนมากกว่า โมเด็ม ความเร็วปานกลาง 
   4) โมเด็มความเร็วสงูพิเศษ มีความเร็วในการส่งข้อมลูสงูสดุถึง 56,000bps หรือ 56Kbps ซึง่
เป็นโมเด็มที่มีการส่งสญัญาณ ในแบบดิจิตอล ความเร็วสงู และโมเด็ม ประเภทนีจ้ะมีผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP 
เข้ามาเก่ียวข้อง 
  2. แบ่งตำมรูปแบบกำรตดิตัง้ใช้งำน มีอยู่ 3 ประเภท คือ 
             1)  Internal หรือแบบติดตัง้ภายใน โมเด็มประเภทนีมี้ลกัษณะเป็นการ์ด หรือแผงวงจรที่จะ
ติดตัง้ภายในตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริเวณสลอ็ต PCI  ข้อดีของโมเด็มลกัษณะนี ้คือ ประหยดั เนือ้ที่ ภายนอก และมีรา
ค าถกู ข้อเสีย ติดตัง้ใช้งานยุ่งยาก และตรวจดสูถานการณ์ท างานของโมเด็มได้ยาก 
   2) External ซึ่งจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม ประกอบไปด้วยอแด็ปเตอร์ที่ใช้เช่ือมต่อกับไฟฟ้า
ภายในบ้านเอง โดยไม่ต้องใช้ไฟร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เหมือนโมเด็มแบบติดตัง้ภายใน ท าให้การท างานของ เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์เสถียรมากกว่า และผู้ ใช้ยงัสามารถสงัเกตการท างานของโมเด็มจากไฟ แสดงสถานะ บริเวณตัวเคร่ืองได้
ง่ายกว่าด้วย โมเด็มแบบภายนอกสามารถแยกอินเทอร์เฟซ หรือพอร์ตที่ใช้ในการเช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
สองแบบ ได้แก่ อินเทอร์เฟซแบบ Serial โดยโมเด็มแบบนีจ้ะเช่ือมต่อระหว่างโมเด็มและเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย 
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RS-232 และจะมีอแด็ปเตอร์ที่คอยจ่ายไฟให้กับตวั โมเด็มด้วย ส่วนอินเทอร์เฟซแบบ USB  สามารถที่จะใช้ไฟจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง จงึไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง มีอแด็ปเตอร์ 
            3) PCMCIA ส าหรับโมเด็มประเภทนีจ้ะมีลักษณะเป็นการ์ดขนาดเล็ก ที่เม่ือเวลาจะ ใช้งาน 
จะต้องเสียบเข้ากับสล็อต PCMCIA ที่ปกติจะมีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก และโมเด็มประเภทนีจ้ะมีราค าที่สูง
มากกว่าโมเด็ม Internal และ External 
  ส าหรับมาตรฐานของ Modem นัน้ จะถกูก าหนดมาโดย International Telecommunication Union 
หรือ ITU ซึง่หน่วยนีจ้ะเป็น หน่วยงานที่องค์การสหประชาชาติตัง้ขึน้ เพ่ือเพิ่มความสามารถใหม่ให้กบั Modem 

☺2.8 UPS อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ (Uninterruptible Power Supply) 
มี 2 หน้าที่ หน้ำที่แรก คือ ปกป้องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์พ่วงต่อ เช่น โมเด็ม ล าโพง
ชนิดที่มีเคร่ืองขยายเสียงในตวั จากกระแสไฟฟ้าจากตวับ้านหรืออาค ารที่ไม่ปกติ (“Dirty 
Power”) ซึง่เกิดขึน้เป็นครัง้เป็นคราว อนัเป็นการยึดอายกุารใช้งานของฮาร์ดแวร์ให้ยาว
ขึน้ กระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติอาจเกิดขึน้จากความบกพร่องของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เอง หรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้าคะนอง หรือจากการรบกวนของ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในอาค ารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ เช่น คอมเพรสเซอร์ของ เคร่ืองปรับอากาศและตู้ เย็นที่จะเปิดและ
ปิดเป็นข่วงๆ เพ่ือรักษาระดับอุณหภูมิของห้องหรือตู้ เย็นแล้วแต่กรณีให้คงที่  หน้ำที่ที่สอง คือ การจ่ายกระแสไฟฟ้า
ส ารองจากแบตเตอร่ีที่อยู่ใน UPS ให้แก่คอมพิวเตอร์เม่ือกระแสไฟฟ้าดบั หรือ ในบางครัง้ UPS อาจจ่ายกระแสไฟฟ้า
จากแบตเตอรี ทัง้ๆที่กระแสไฟฟ้า   ไม่ดบั แต่คณุภาพของกระแสไฟฟ้า มีอาการผิดปกติในระดบัที่อาจเป็นอนัตรายกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

☺ 2.9 Heat sink 

ฮีตซิงก์ คือแท่งโลหะที่ใช้ส าหรับระบายความร้อนที่เกิดจากการท างานของ
อปุกรณ์ใดอปุกรณ์หนึง่ เช่น ซีพีย,ู การ์ดแสดงผล, แรม และชิปเซ็ตทัว่ไป 

 

☺2.10 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์  (USB flash drive)  
คือ อปุกรณ์ขนาดเลก็ที่สามารถพกพา และใช้เสียบเข้ากบั USB พอร์ตของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
USB แฟลชไดร์ฟใช้เก็บข้อมลูเช่นเดียวกบัฮาร์ดดิสก์ แต่แฟลชไดร์ฟสามารถถ่ายโอนข้อมลูจาก
คอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึง่ไปยงัเคร่ืองอ่ืนๆ ได้โดยสะดวก USB แฟลชไดรฟ์จะมีขนาดและรูปร่างที่

แตกต่างกันไป และเก็บข้อมลูได้หลายกิกะไบต์ USB แฟลชไดร์ฟยงัเรียกอย่างอ่ืนได้อีกว่า ทมับ์ไดรฟ์, คีย์ไดรฟ์,จมัป์
ไดรฟ์ และช่ือเรียกอ่ืน โดยขึน้อยู่กบัผู้ผลติ 

☺กำรท ำงำนของเทคโนโลยีฮำร์ดแวร์ 
☺1.อุปกรณ์ประมวลผล : หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit : CPU) 

อปุกรณ์ประมวลผล ท าหน้าที่ในการควบคมุการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการประมวลผล จะประกอบด้วย ซีพีย ู(CPU - Central Processing Unit) เป็นอปุกรณ์หลกัในการประมวลผล
ภายในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ควบคุมและประมวลผลจากอุปกรณ์น าข้อมลูเข้า (Input Device) แล้วส่งผลลพัธ์ออก          
ไปยงัอปุกรณ์แสดงผล ( Output Device)  
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หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU) หรืออาจเรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) หรือชิป (Chip) เป็นหวัใจของคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ในการคิดค านวณ ประมวลผล และควบคุม    
การท างานของอุปกรณ์อ่ืนในระบบการท างานในซีพียูมีรีจิสเตอร์ (Register) คอยท าหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมลู
หรือค าสัง่ที่ถูกน าเข้ามาปฏิบัติการภายในซีพียู รวมทัง้มีบัส (Bus) เป็นเส้นทางในการส่งผ่านสญัญาณไฟฟ้าของ
หน่วยต่างๆ ภายในระบบ  

☺2. กำรบันทกึหรือน ำข้อมูลเข้ำ : หน่วยรับข้อมูล (Input unit )  

2.1 วธีิกำรบันทกึข้อมูล  จ าแนกได้ 3 วิธี คือ 

1) การพิมพ์ (keying in) หมายถึง การพิมพ์ข้อมลูเข้าตามปกติด้วยแผงแป้นพิมพ์ที่ใช้กนัทัว่ไป 
2) การเก็บหรือแคบเชอร์ (capturing) คือ การป้อนข้อมูลบนเอกสารแบบอัตโนมัติโดยตรง           

(source data automation) ตวัอย่างของอปุกรณ์ประเภทนี ้ได้แก่ ระบบขาย ณ จดุขาย สแกนเนอร์ เคร่ืองอ่านรหสัแท่ง 
เคร่ืองอ่านอกัขระด้วยแสง กล้องถ่ายภาพดิจิทลั เป็นต้น  

3) การรู้จ าเสียง (voice recognition) หมายถึง การป้อนข้อมลูด้วยค าพดูหรือเสียง   

2.2 อุปกรณ์บันทกึข้อมูล 
1) แผงแป้นพิมพ์ (keyboard) ถกูแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ด้วยกนัคือ 

•แป้นอกัขระ (Character Keys) มีลกัษณะการจดัวางตวัอกัษรเหมือนแป้นบนเคร่ืองพิมพ์ดีด 
•แป้นควบคุม (Control Keys) เป็นแป้นที่มีหน้าที่สั่งการบางอย่างโดยใช้งานร่วมกับแป้นอ่ืน 
 - แป้นฟังก์ชนั (Function Keys) คือ แป้นท่ีอยู่แถวบนสดุ มีสญัลกัษณ์เป็น F1,...F12 ซอฟต์แวร์แต่ละ

ชนิดอาจก าหนดแป้นเหลา่นีใ้ห้มีหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกนัไป 
•แป้นตวัเลข (Numeric Keys) เป็นแป้นที่แยกจากแป้นอกัขระมาอยู่ทางด้านขวา มีลกัษณะคล้าย

เคร่ืองคิดเลข ช่วยอ านวยความสะดวกในการบนัทกึตวัเลขเข้าสูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์  
  นอกจากนี ้ ยังมีแป้นพิมพ์ที่ออกแบบมาให้ใช้กับงานเฉพาะด้าน เช่น  แป้นพิมพ์ที่ใช้ในร้านอาหาร
แบบเร่งด่วน (fast food restaurant) จะใช้พิมพ์เฉพาะช่ือ ตามด้วยราค าเท่านัน้ หรือแป้นพิมพ์ที่ใช้เคร่ืองฝาก-ถอน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เป็นต้น 

2) อุปกรณ์ชีต้ ำแหน่ง (pointing device) อปุกรณ์ชีเ้ป็นอปุกรณ์ที่ช่วยประสานผู้ ใช้ให้ได้รับความสะดวก ผู้ ใช้เพียง       
ใช้มือบงัคบัอปุกรณ์ชีใ้ห้เคลื่อนท่ีไปยงัจดุที่ต้องการบนหน้าจอ อปุกรณ์ชีท้ี่ส าคญั ได้แก่ 
เมำส์ (mouse) ) เป็นอปุกรณ์ส าหรับใช้เลื่อนตวัชีต้ าแหน่ง (Cursor) บนจอภาพ และใช้เลือกหวัข้อใน
การท างาน 

ลูกกลมควบคุม (Trackball) เป็นอุปกรณ์ชีต้ าแหน่ง โดยจะเป็นลูกบอลเล็กๆ ซึ่งอาจวางอยู่
หน้าจอภาพในเนือ้ที่ของแป้นพิมพ์ หรือเป็นอปุกรณ์ต่างหากเช่นเดียวกับเมาส์ เม่ือผู้ ใช้หมนุลกูบอลก็
จะเป็นการเลื่อนต าแหน่งของตวัชีต้ าแหน่งบนจอภาพ มีหลกัการท างานเช่นเดียวกบัเมาส์ 
แท่งชีค้วบคุม (Track Point) เป็นอปุกรณ์ชีต้ าแหน่งขนาดเล็ก นิยมใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา แผ่นรองสมัผัสจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่วางอยู่หน้าแป้นพิมพ์อยู่ตรงกลางแป้นพิมพ์ บงัคบัโดย
ใช้นิว้มือเพ่ือเลื่อนต าแหน่งของตวัชีต้ าแหน่งบนจอภาพเช่นเดียวกบัเมาส์   
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ก้ำนควบคุมหรือจอยสติ๊ก (joystick)  จะเป็นก้านส าหรับใช้โยกขึน้ลง/ซ้ายขวา เพ่ือย้ายต าแหน่ง
ของตวัชีต้ าแหน่งบนจอภาพ มีหลกัการท างานเช่นเดียวกับเมาส์ แต่จะมีแป้นกดเพิ่มเติมมาจ านวน
หนึง่ส าหรับสัง่งานพิเศษ นิยมใช้กบัการเลน่เกมส์คอมพิวเตอร์หรือควบคมุหุน่ยนต์ 

3)ระบบปำกกำ (Pen-Based System)  
ปำกกำแสง (Light Pen) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สมัผัสกับจอภาพเพ่ือชีต้ าแหน่งและวาดข้อมลู   
โดยใช้เซลล์ แบบ photoelectric เป็นตวัก าหนดต าแหน่งบนจอภาพ รวมทัง้สามารถใช้วาด
ลกัษณะหรือรูปแบบของข้อมูลให้ปรากฏบนจอภาพ   นิยมใช้กับงานคอมพิวเตอร์ช่วยการ
ออกแบบ (CAD หรือ Computer Aided Design) รวมทัง้นิยมใช้เป็นอปุกรณ์ป้อนข้อมลูโดย
การเขียนด้วยมือในคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ เช่น PDA เป็นต้น   

   สไตลัส (stylus) มีรูปร่างเป็นปากกา แต่ไม่มีน า้หมกึโดยผู้ใช้สามารถชีแ้ละเขียนหรือวาดภาพไปที่หน้าจอที่
ต้องการได้ มกัใช้ร่วมกบัจอสมัผสั ดิจิไทเซอร์ หรือจอภาพของพีดีเอ  
  ทำเบล็ต (tablet หรือ digitizer) ใช้กับงานกราฟิกโดยท างานในลกัษณะเช่นเดียวกับการวาดรูปลงบน
เคร่ือง เช่น การเขียนแผนที่ งานส ารวจต่าง ๆ หรืออาจมาใช้ร่วมกบัสไตลสั. 

4) จอภำพระบบไวต่อกำรสัมผัส (touch screen)     
จอภาพระบบสมัผัส (Touch screen) เป็นจอภาพแบบพิเศษซึง่ผู้ ใช้เพียงแตะปลายนิว้ลง
บนจอภาพในต าแหน่งที่ก าหนดไว้  เพ่ือเลือกการท างานที่ต้องการ นิยมใช้กับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่คล่องนักสามารถเลือกข้อมลูที่
ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จะพบการใช้งานมากในร้านอาหารแบบเร่งด่วน หรือใช้
แสดงข้อมลูการทอ่งเท่ียว เป็นต้น   

5) อุปกรณ์กวำดข้อมูล (Data Scanning Devices)  
  เคร่ืองอ่ำนรหสับำร์โคด (Bar Code Reader) มีลกัษณะคล้ายปากกาแสง ใช้ฉายแสงลงไป
ที่รหสัแท่งที่ต้องการอ่าน ซึง่รหสัสินค้าต่างๆ จะอยู่ในรูปของแถบสีด าและขาวต่อเน่ืองกันไป 
เรียกว่า รหสับาร์โคด เคร่ืองอ่านรหสับาร์โคดจะอ่านข้อมลูบนแถบบาร์โคด เพ่ือเรียกข้อมลูจาก
รายการสนิค้านัน้ เช่น ราค าสนิค้า จ านวนท่ีเหลืออยู่ในคลงัสนิค้า เป็นต้น   
สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอปุกรณ์ที่ใช้อ่านหรือสแกน (Scan) ข้อมลูบนเอกสารเข้าสู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เอกสารที่อ่านอาจจะประกอบด้วยข้อความหรือรูปภาพกราฟิกก็ได้ 
สแกนเนอร์ภำพลักษณ์ (image scanner) โดยอ่านข้อมลูและแปลงข้อมลูให้เป็นแฟ้มข้อมลู
ภาพลกัษณ์ เช่น ภาพของหน้าเอกสาร ภาพวาด เป็นต้น 
 เคร่ืองอ่ำนอักขระด้วยแสง หรือโอซีอำร์ (Optical Character Reader – OCR) เป็น
สแกนเนอร์ภาพลักษณ์ที่มีซอฟต์แวร์พิเศษที่สามารถแปลงข้อมูลที่ได้ให้เป็นตัวอักขระหรือ
ตวัอกัษร  
เคร่ืองอ่ำนอักขระหมึกแม่เหล็ก (Magnetic Ink Character Reader – MICR) ใช้อ่าน

ข้อมลูท่ีมีการจดัพิมพ์ด้วยหมกึที่มีสว่นผสมของแม่เหลก็ ใช้กบัเช็ค หรือเอกสารพิเศษ เพ่ือป้องกนัการปลอมแปลง 
เคร่ืองอ่ำนสัญลักษณ์ด้วยแสง หรือ โอเอ็มอำร์ (Optical Mark Reader – OMR) เช่น  การ

ตรวจข้อสอบที่ใช้การแรเงาค าตอบ 
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6) กล้องถ่ำยภำพดจิติอล (Digital camera)  

เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับถ่ายภาพแบบไม่ต้องใช้ฟิล์มสามารถดผูลลพัธ์ได้จากจอที่ติดอยู่กับกล้อง
ได้ในทนัที โดยเก็บภาพที่ถ่ายไว้ในลักษณะดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ CCD (Charge Coupled 
Device) ภาพที่ได้สามารถน าเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานได้ได้ในทนัที  

7) กล้องถ่ำยทอดวีดีโอดจิติอล (Digital Video)  
เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับบนัทกึภาพเคลื่อนไหว และเก็บเป็นข้อมลูแบบดิจิตอล นิยมใช้ในการ
ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) ซึ่งเป็นการประชุมแบบกลุ่มผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อย่างไรก็ดีกล้องถ่ายทอดวีดีโอแบบดิจิตอลยงัอยู่ 

8) ไมโครโฟน (Microphone)  
มีการน าเสียงพดูมาใช้ออกค าสัง่กับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง มีการใช้งานเสียงในการผลิตสินค้า       
สายการบิน  เคร่ืองโทรศัพท์ส าหรับคนตาบอดและการท างานทั่วไป เช่น การโอนสายโทรศัพท์           
การช าระเงินทางโทรศพัท์ การสอบถามยอดบญัชีเงิน เป็นต้น 

9) เคร่ืองอ่ำนบัตร (card reader)  
เคร่ืองอ่านบตัรใช้อ่านข้อมลูท่ีมีการจดัเก็บไว้ในรูปบตัร บตัรที่นิยมใช้มีอยู่  2 ประเภท คือ 
 บัตรแถบแม่เหล็ก (magnetic card) ใช้แถบแม่เหลก็ที่มกัอยู่ด้านหลงับตัรจดัเก็บข้อมลู เช่น
บตัรถอนเงินอตัโนมตัิ หรือ เอทีเอ็ม บตัรประจ าตวัพนกังาน บตัรโทรศพัท์ ฯลฯ 
 บัตรอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่าสมาร์ตค าร์ด (smart card) ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครชิป
ขนาดเล็กจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีความจุมากกว่า และมีความสามารถในการประมวลผลตาม
โปรแกรมที่จดัเก็บได้ 

10) เซนเซอร์ (sensor) คือ เคร่ืองรับรู้ใช้ส าหรับตรวจหาข้อผิดปกติ และส่งสญัญาณเข้าระบบแจ้ง เช่น การตรวจสอบ
ความสดของอาหาร การบอกความดนัโลหิต การตรวจสอบกลิ่นควนัป้องกันไฟไหม้ การบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น 

☺3. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล : หน่วยแสดงผล (Output Unit)  
Output Device เป็นอุปกรณ์ของหน่วยแสดงผล ท าหน้าที่แปลงข้อมลูให้อยู่ในรูปที่มนษุย์สามารถเข้าใจได้ ซึ่งอาจ     
อยู่ในรูปของตวัอกัษร รูปภาพ เป็นต้น  หน่วยแสดงผลที่จัดอยู่ในกลุ่มนี ้คือ 
3.1 หน่วยแสดงผลช่ัวครำว (soft copy)  หมายถึง การแสดงผลออกมาให้ผู้ ใช้ได้รับทราบในขณะนัน้  แต่เม่ือ          
เลกิการท างานหรือเลกิใช้แล้วผลนัน้ก็จะหายไป แต่ถ้าต้องการเก็บผลลพัธ์นัน้ก็สามารถส่งถ่ายไปเก็บในรูปของข้อมลูใน
หน่วยเก็บข้อมลูส ารอง เพ่ือให้สามารถใช้งานในภายหลงั หน่วยแสดงผลที่จดัอยู่ในกลุม่นี ้คือ  

1) จอภำพ (Monitor) ใช้แสดงข้อมลูหรือผลลพัธ์ให้ผู้ ใช้เห็นได้ทนัที มีรูปร่างคล้ายจอภาพของ
โทรทศัน์บนจอภาพประกอบด้วยจดุจ านวนมากมาย เรียกว่า จดุภาพ (pixel) ถ้ามีจดุภาพจ านวน
มากก็จะท าให้ ผู้ ใช้มองเห็นภาพบนจอได้ชัดเจนมากขึน้ จอภาพที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น          
2 ประเภท คือ จอซีอาร์ที (Cathode Ray Tube) และจอภาพแอลซีดี (Liquid Crystal Display)  
2) อุปกรณ์ฉำยภำพ (Projector) เป็นตวักลางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเนือ้หา ข้อมลูต่าง ๆ 
จากวสัดฉุายใดๆ ให้ปรากฏบนจอภาพและมองเหน็ได้ อาจมีเสียงหรือไม่มีเสียงมีภาพเคลื่อนไหว
หรือภาพนิ่ง  หรือมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้  ขึน้อยู่กับประเภทของเคร่ืองฉายและ       
วสัดฉุาย 
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3) อุปกรณ์เสียง (Audio Output) คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีหน่วยแสดงเสียงซึ่ง
ประกอบด้วย ล าโพง(speaker) และ การ์ดเสียง (sound card) เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถฟังเพลง
ในขณะท างาน หรือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์รายงานเป็นเสียงให้ทราบเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ เช่น 
ไม่มีกระดาษในเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น  รวมทัง้สามารถเล่นเกมส์ที่มีเสียงประกอบได้อย่าง

สนกุสนาน โดยล าโพงจะมีหน้าที่ในการแปลงสญัญาณจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นเสียงเช่นเดียวกับล าโพงวิทยุ ส่วน
การ์ดเสียงจะเป็นแผงวงจรเพิ่มเติมที่น ามาเสียงกับช่องเสียบขยายในเมนบอร์ด เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถส่ง
สญัญาณเสียงผ่านล าโพง รวมทัง้สามารถต่อไมโครโฟนเข้ามาที่การ์ดเพ่ือบันทึกเสียงเก็บไว้ด้วย  
3.2 หน่วยแสดงผลถำวร (hard copy) หมายถึง การแสดงผลที่สามารถจับต้องและเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ 
สามารถน าผลลพัธ์ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ จงึเรียกว่าส าเนาถาวร ได้แก่ การพิมพ์ลงกระดาษ และบนสื่อประเภท
ต่าง ๆ เช่น  
เคร่ืองพิมพ์ (printer)  

 เคร่ืองพลอตเตอร์ (Plotter) ใช้วาดหรือเขียนภาพส าหรับงานที่
ต้องการความละเอียดสูงๆ  นิยมใช้กับงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มีให้เลือกหลายชนิดโดยจะแตกต่างกัน

ในด้านความเร็ว ขนาดกระดาษ และจ านวนปากกาที่ใช้เขียนในแต่ละครัง้ มีราค าแพงกว่าเคร่ืองพิมพ์ธรรมดา 

☺4. อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล : หน่วยควำมจ ำ Memory 
4.1 หน่วยควำมจ ำหลัก (Main Memory Unit)  

1)หน่วยความจ าหลกัแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory) รอม (ROM)เป็นหน่วยความจ า   
ที่บริษัทผู้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ได้บรรจโุปรแกรมมาเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนีเ้ก็บในลกัษณะถาวร คือ ข้อมลูที่บรรจุ   
ในหน่วยความจ าแบบนีจ้ะยงัอยู่แม้จะปิดเคร่ืองไปแล้ว และเม่ือเปิดเคร่ืองใหม่หน่วยประมวลผลกลางจะอ่านโปรแกรม
หรือข้อมูลในรอมมาใช้ประมวลผลได้เท่านัน้ โดยไม่สามารถที่จะน าข้อมูลอ่ืนใดมาเขียนลงในรอมได้  สาเหตุที่ต้องมี
โปรแกรมเก็บไว้ถาวรก็เน่ืองจากเม่ือเวลาเร่ิมต้นท างานไมโครคอมพิวเตอร์จะต้องท าการเรียกระบบปฏิบตัิการจากแผ่น
บนัทกึมาบรรจใุนหน่วยความจ า 
  2) หน่วยความจ าหลกัแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory) แรม (RAM) เป็นหน่วยความจ าหลกั
ที่สามารถน าโปรแกรมและข้อมลูจากอปุกรณ์ภายนอกหรือหน่วยความจ ารองมาบรรจไุว้ หน่วยความจ าแรมนีต้่างจาก
รอมที่สามารถเก็บข้อมลูได้เฉพาะเวลาที่มีไฟฟ้าเลีย้งวงจรอยู่เท่านัน้ หากปิดเคร่ืองข้อมลูจะหายไปหมดสิน้ เม่ือเปิด
เคร่ืองใหม่อีกครัง้จึงจะน าข้อมลูหรือโปรแกรมมาเขียนใหม่อีกครัง้ หน่วยความจ าชนิดนีท้ างานเหมือนกระดานด า คือ
สามารถลบข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ เพ่ือเพิ่มพืน้ที่ว่างในการเก็บข้อมูลใหม่  หน่วยความจ าชนิดนีบ้างครัง้
เรียกว่า read write memory ซึง่หมายความว่า  สามารถทัง้อ่านและบนัทกึได้   
  3) หน่วยความจ าแคช (Cache memory) เป็นหน่วยความจ าชนิดหนึ่งที่ใช้ส าหรับพกัข้อมูที่ใช้ในการ
ประมวลผลหรือข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลในเวลาสัน้ เพ่ือเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลมากขึน้  คือ หน่วย
ประมวลผลหรือ CPU สามารถพักข้อมลูต่างๆไว้ที่หน่วยความจ าแคชก่อน ซึ่งเป็นหน่วยความจ าที่มีความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมลู แคช CPU ท าหน้าที่เป็นตวักลางระหว่าง CPU กับหน่วยความจ าหลกั โดยปกติหน่วยความจ าแคช จะเก็บ
ส าเนาของข้อมูลบางส่วนในหน่วยความจ าหลักเอาไว้   เม่ือ CPU (โปรเซสเซอร์) ต้องการอ่านข้อมูลจ านวนหนึ่ง   
word ในหน่วยความจ า  ข้อมลูส่วนนัน้จะถกูตรวจสอบว่ามีอยู่ในแคชหรือไม่ ถ้ามีจะน าข้อมลูในแคชไปใช้   ถ้าไม่มีอยู่    
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ก็จะเกิดการคัดลอกส าเนาข้อมลูหนึ่งบล็อกจากหน่วยความจ าหลกัมายังแคช แล้วจึงน า  word ที่ต้องการส่งต่อไปให้  
CPU ในภายหลงั 

 
  ควำมเร็วในกำรเข้ำถึง (Access time) คือ เวลาที่โปรแกรมหรืออุปกรณ์ใช้ในการหาข้อมูล              
ให้คอมพิวเตอร์น าไปประมวล  
 

 
 
4.2. หน่วยควำมจ ำส ำรอง 

1.เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เป็นหน่วยเก็บข้อมลู ปัจจบุนัได้รับความนิยมน้อยลงเทปแม่เหล็ก  
มีหลกัการท างานคล้ายเทปบนัทกึเสียง แต่เปลี่ยนจากการเล่น (Play) และบนัทกึ (Record ) เป็นการอ่าน (Read) และ
เขียน (Write) แทน  ข้อดีของเทปแม่เหล็ก คือ สามารถบันทึก อ่าน และลบก่ีครัง้ก็ได้ รวมทัง้ มีราค าต ่า นอกจากนี ้       
ยงัสามารถบนัทกึข้อมลูจ านวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็วในสื่อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนกัความจขุองเทปแม่เหล็กจะมีหน่วย
เป็น ไบต์ต่อนิว้ (Byte per inch) หรือ บีพีไอ (bpi) ซึง่หมายถึงจ านวนตวัอกัษรที่เก็บในเทปยาวหนึ่งนิว้ หรือเรียกได้อีก
อย่างว่าความหนาแน่นของเทปแม่เหลก็  

2. จำนแม่เหล็ก (Magnetic Disk) สามารถเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก และมีคณุสมบัติในการ 
เข้าถึงข้อมูลโดยตรง  (Direct access) ไม่จ าเป็นต้องอ่านไปตามล าดับเหมือนเทป จานแม่เหล็กจะต้องใช้คู่กับ            
ตวัขบัจานแม่เหล็ก หรือ ดิสก์ไดร์ฟ (Disk drive) ซึง่เป็นอปุกรณ์ส าหรับอ่านเขียนจานแม่เหล็ก (มีหน้าที่คล้ายกับเคร่ือง
เล่นเทป) จานแม่เหล็กเป็นสื่อที่ใช้หลกัการของการ เข้าถึงข้อมลูแบบสุ่ม (Random-access) นัน่คือ ถ้าต้องการข้อมลู
ล าดบัที่ 52 หวัอ่านก็จะตรงไปที่ข้อมลูนัน้และอ่านข้อมลูนัน้ขึน้มาใช้งานทนัที ท าให้มีความเร็วในการอ่านและบนัทกึที่สงู
กว่าเทปมาก หวัอ่านของดิสก์ไดร์ฟเรียกว่า หวัอ่านและบันทึก (read/write head) ในปัจจุบันมีจานแม่เหล็กที่ได้รับ      
ความนิยมอย่างสูงอยู่สองชนิด คือ ฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) และ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) โดยเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ที่จ าหน่ายในปัจจบุนัจะมีดิสก์ไดร์ฟและฮาร์ดดิสก์ติดมาด้วยเสมอ 

3.ฟลอปป้ีดิสก์และดิสก์ไดร์ฟ (Floppy Disk and Disk Drive) ฟลอปปีด้ิสก์หรือที่บางครัง้นิยม
เรียกว่าดิสก์เกตต์ (Diskette) เป็นแผ่นพลาสติกวงกลม ในปัจจบุนันิยมใช้ขนาด 3.5 นิว้ (วดัจากเส้นรอบวงของวงกลม) 
ซึง่บรรจอุยู่ในพลาสติกแบบแข็งรูปสี่เหลี่ยม และสามารถอ่านได้ด้วยดิสก์ไดร์ฟ ดิสก์ไดร์ฟมีหน้าที่สองอย่างคือ อ่านและ
บันทึก โดยการอ่านมีหลักการท างานคล้ายกับการเล่นซีดีเพลง ส่วนการบันทึกนัน้มีหลักการท างานคล้ายกับการ
บนัทเึสียงลงในเทปบนัทกึเสียง ต่างกันก็ตรงที่ผู้ ใช้ไม่ต้องกดปุ่ มใด ๆ เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลู เพราะโปรแกรมที่ใช้งาน
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จะจดัการให้โดยอตัโนมตัิ แผ่นดิกส์เกตต์จะมีแถบป้องกนัการบนัทกึ (Write-protection) อยู่ด้วย ผู้ ใช้สามารถเปิดแถบนี ้
เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการบนัทกึข้อมลูอ่ืนทบัไปหรือลบทิง้ข้อมลู 

4.ฮำร์ดดสิก์ (Hard Disk)  มีหลกัการท างานคล้ายกับฟอลปปีด้ิสก์ แต่ฮาร์ดดิสก์ท ามาจากแผ่นโลหะ
แข็งเรียกว่า Platters ท าให้เก็บข้อมลูได้มากและท างานได้รวดเร็ว  

5. ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk) มีหลกัการท างานคล้ายกับการเล่นซีดี (CD) เพลง คือใช้เทคโนโลยี
ของแสงเลเซอร์ ท าให้สามารถเก็บข้อมลูได้จ านวนมหาศาลในราค าไม่แพงนกั ในปัจจบุนัจะมีออปติคอลอยู่หลายแบบ
ซึง่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกนัไป คือ 

ซีดีรอม (CD-ROM หรือ Computer Disk Read Only Memory) คล้ายซีดีเพลงแต่สามารถเก็บ
ข้อมลูได้สงูถึง 700 เมกะไบต์ต่อแผ่น การใช้งานต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีตวัซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) เปิดอ่าน
เหมาะเป็นส่ือเก็บข้อมลูส าหรับอ่านอย่างเดียว เช่น ซอฟต์แวร์ เกมส์ พจนานกุรม แผนที่โลก หนงัสือ ภาพยนตร์ เป็นต้น 
แผ่นซีดีรอมเรียกว่า CD-R หรือ CD Recordable สามารถบนัทกึข้อมลูลงในแผ่นด้วยซีดีอาร์ไดร์ฟ (CD-R drive) ซึง่
สามารถบนัทกึแผ่นซีดีอาร์ให้เป็นได้ทัง้ซีดีรอมหรือซีดีเพลง (Audio CD) ความเร็วของไดร์ฟซีดีอาร์จะระบุโดยใช้ตวัเลข
สองตัวคือความเร็วในการเขียนแผ่นและความเร็วในการอ่านแผ่น คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย X ซึง่หมายถึงความเร็วคิดเป็น
จ านวนเท่าของ 150 กิโลไบต์ต่อวินาที เช่น 24 x 40 หมายถึง ไดร์ฟซีดีอาร์นัน้สามารถเขียนแผ่นด้วยความเร็ว 24 เท่า 
(150 x 24  = 3600 กิโลไบต์ต่อวินาที) และอ่านแผ่นด้วยความเร็ว 40 เทา่ (150x 40 = 6000 กิโลไบต์ต่อวินาท)ี 

ซีดีอำร์ดับเบิลยู (CD-RW Drive) ที่ใช้ส าหรับบนัทกึข้อมลูลงบนแผ่น  เป็นแผ่นซีดีพิเศษที่สามารถ
ลบแล้วบันทึกใหม่ได้  อีกทัง้ไดร์ฟ CD-RW ยังสามารถท าการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-R ได้ (เขียนได้ครัง้เดียว              
ไม่สามารถลบได้เช่นเดียวกบัการเขียนด้วยไดร์ฟซีดีอาร์)  

ความเร็วของไดร์ฟซีดีอาร์ดับเบิลยูจะระบุโดยใช้ตัวเลขสามตัว คือ ความเร็วในการเขียนแผ่นแบบ        
ซีดีอาร์ ความเร็วในการลบและเขียนซ า้บนแผ่นซีดีอาร์ดับเบิล้ยู และความเร็วในการอ่านแผ่น คั่นด้วยเคร่ืองหมาย x   
เช่น 24 x10x40 หมายถึงไดร์ฟซีดีอาร์ดบัเบิลยเูคร่ืองนัน้สามารถเขียนแผ่นด้วยความเร็ว 24 เท่า (150 x 24 = 3600 
กิโลไบต์ต่อวินาที) ลบและเขียนซ า้ด้วยความเร็ว 10 เทา่ (150 x10=1500 กิโลไบต์ต่อวินาที) และอ่านแผ่นด้วยความเร็ว 
40 เทา่ ( 150x40=6000 กิโลไบต์ต่อวินาที) 

วอร์มซีดี (WORM CD หรือ Write Once Read Many CD) สามารถบนัทกึข้อมลูลงในแผ่นได้เพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแก้ไขข้อมลูท่ีเก็บไปแล้วได้ ข้อเสียคือ ต้องใช้กบัเคร่ืองอ่านรุ่นเดียวกบัที่ใช้บนัทกึเทา่นัน้ 

เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk) สามารถอ่านและบนัทกึแผ่นก่ีครัง้ก็ได้คล้ายกับ
ฮาร์ดดิสก์ เคลื่อนย้ายแผ่นได้คล้ายฟลอปปีด้ิสก์ มีความจสุงูมากคือตัง้แต่ 200 MB ขึน้ไป  

 ดีวีดี (DVD หรือ Digital Versatile Disk) ในปัจจบุนั แผ่นดีวีดีมีความจไุด้ตัง้แต่ 4.7 GB ถึง 17 GB 
และมีความเร็วในการเข้าถึง (Access time) อยู่ที่ 600 กิโลไบต์ต่อวินาที ถึง 1.3 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึง่เพียงพอส าหรับ
เก็บภาพยนตร์เต็มเร่ืองด้วยคณุภาพสงูสดุทัง้ภาพและ 

☺ส่วนเช่ือมต่ออุปกรณ์ (Peripheral Interface) 
1.ยูเอสบี (USB หรือ Universal Serial Bus) เป็นข้อก าหนดมาตรฐานของบัส      
การสื่อสารแบบอนุกรม เพ่ือใช้ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้กับ
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้กับอุปกรณ์อ่ืนได้ด้วย ยูเอสบีสามารถเช่ือมต่อกับ
อปุกรณ์ต่อพ่วง เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ แพทเกม จอยสติ๊ก สแกนเนอร์ กล้องถ่ายรูป 

ดิจิตอล เคร่ืองพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ และอปุกรณ์เครือข่าย เป็นต้น  
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2. อินฟรำเรด (IrDa Port) เป็นมาตรฐานส่วนเช่ือมต่อจาก Infrared Data Association (IrDa) ส่วนเช่ือมต่อแบบ
อินฟราเรดได้รับการติดตัง้ในอปุกรณ์จ านวนมาก เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบคุ พีดีเอ โทรศพัท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  มีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้สายในการเช่ือมต่อท าให้
สะดวกกับการใช้งานในอุปกรณ์แบบพกพา มีค่าใช้จ่ายที่ต ่ามาก เม่ือเทียบกับ

เทคโนโลยีไร้สายแบบอ่ืน ข้อจ ากดัของส่วนเช่ือมต่อประเภทนีคื้อระยะห่างระหว่างอปุกรณ์จะต้องไม่เกิน 1-3 เมตร และ
ต้องไม่มีสิง่กีดขวางในระหว่างอปุกรณ์ที่ใช้งาน 

3. อุปกรณ์พีซีกำร์ด (PC CARD) มีขนาดเท่ากับนามบัตร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวอาจ
เป็นได้ทัง้อุปกรณ์หน่วยความจ า ตลอดจนอุปกรณ์รับหรือแสดงผลต่าง ๆ   อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพีซีการ์ดจะใช้พลงังานน้อย ทนทานต่อการใช้งาน มีขนาดเล็กและน า้หนกั

เบา ท าให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะท างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี และต้องการพกพาไปยงั
ที่ต่าง ๆ เช่น โน้ตบุค และพีดีเอ เป็นต้น นอกจากนี ้อุปกรณ์พีซีการ์ดยังมีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกับ
อปุกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กล้องดิจิตอล อปุกรณ์บนัทกึข้อมลู ตลอดจนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น 
 4.BLUETOOTH คือ บลูทูท คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้แบบเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล(wireless 

personal area networks: WPAN)เป็นมาตรฐานที่ถกูออกแบบ
มาเพ่ือใช้ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก เช่น 
เคร่ืองพีดีเอ (personal digital assistant:PDA) อุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพาหรือเคลื่อนที่รวมไปถึงการเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ปลายทางที่ให้บริการ
อปุกรณ์บลทูธูแต่ละตัวจะมีแอดเดรส (Address) หรือการ
ระบตุ าแหน่ง ซึง่เป็นรหสัประจ าตวัที่ไม่ซ า้กับอปุกรณ์ตวัอ่ืน 
มีความยาวขนาด 48 บิตเรียกว่า บีดี แอดเดอ(BD_ADDR) 
ใช้ในการจ าแนกอปุกรณ์แต่ละตวัและใช้ในการระบุความถ่ี
ที่ใช้ส าหรับอปุกรณ์ตวันัน้ๆ ด้วย  

  5.  Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : 
WLAN) หมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง หรือกลุ่มของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน     
โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ แต่จะใช้
คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมลูระหว่าง
กันจะผ่านอากาศ ท าให้ไม่ต้องเดินสายสญัญาณ และติดตัง้ใช้
งานได้สะดวกขึน้ ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่าน

อากาศ เพ่ือรับส่งข้อมลูข่าวสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ าย โดย
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้านีอ้าจเป็นคลื่นวิทย ุ(Radio) หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้  
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 6. Modem (modulation-Demodulation) จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกผ่านสายโทรศพัท์
ดัง้เดิม (POTS) ซึ่งปกติใช้ส่งสัญญาณเสียงเท่านัน้ โมเด็มมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์            
ให้เป็นสญัญาณอนาลอก เพ่ือส่งผ่านไปตามสายโทรศพัท์ และเม่ือได้รับข้อมลูก็ท าการแปลงสญัญาณอนาลอกที่ได้รับ
ให้เป็นสญัญาณดิจิตอล เพ่ือให้คอมพิวเตอร์น าไปประมวลผล ในปัจจบุนันี ้สามารถส่งผ่านโมเด็มได้ด้วยความเร็วสงูสดุ
ตามมาตรฐาน V.90 ของ ITU ที่ 56 kbps  

☺อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ 
1.ยูพีเอส (UPS) หรือ Uninterruptible Power Supply เป็นอุปกรณ์ส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า
ส ารองจากแบตเตอร่ี เพ่ือเป็นแหลง่พลงังานฉกุเฉินสามารถจ่ายพลงังานให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่างๆ ท างานได้ต่ออีกหลายนาที (ขึน้อยู่กับขนาดของ UPS) หลงัจากเกิดปัญหากับระบบ
ไฟฟ้าหลกั เช่น ไฟดบั ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น  

2. แบตเตอร่ีแบบเติมประจุ (Rechargeable battery) แบตเตอร่ี
แบบเติมประจุ ได้รับความนิยมมาใช้ในอุปกรณ์แบบพกพา เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เคร่ืองพีดีเอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 
เน่ืองจากแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ ๆ สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และ

สามารถเติมประจซุ า้ ๆ ได้หลายร้อยครัง้ ท าให้ประหยดักว่าการใช้แบตเตอรร่ีแบบใช้แล้วทิง้เป็นอย่างมาก  
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  ซอฟต์แวร์ (software) ของคอมพิวเตอร์ หมายถึงโปรแกรมหรือชุดค าสัง่ที่สัง่ให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามที่ผู้ ใช้ต้องการ คอมพิวเตอร์จะท างานไม่ได้เลยหากปราศจาก ซอร์ฟแวร์ Software ที่จะคอยรับค าสัง่ในรูปแบบ
ต่างๆ ไปประมวลผล และแสดงผลออกมา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยกุต์ 

☺ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) 

☺1.ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software)  
หน้ำที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ 
1. ใช้ในการจดัการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น รับการกดแป้นต่างๆ บนแผงแป้นอักขระจะส่ง

รหสัตวัอกัษรออกทางจอภาพหรือเคร่ืองพิมพ์ ติดต่อกบัอปุกรณ์รับเข้า และสง่ออกอ่ืนๆ เช่น เมาส์ อปุกรณ์เสียง 
2. ใช้ในการจัดการหน่วยความจ า เพ่ือน าข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจ าหลักหรือ     

ในท านองกลบักนั คือน าข้อมลูจากหน่วยความจ าหลกัมาเก็บไว้ในแผ่นบนัทกึ 
3. ใช้เป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างผู้ ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ เช่น การขอดรูายการ

สารบบในแผ่นบนัทกึ การท าส าเนาแฟ้มข้อมลู 
ซอฟต์แวร์ระบบพืน้ฐานท่ีเหน็กนัทัว่ไป แบ่งออกเป็น  
 1.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร หรือ โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการ

ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการนี ้ ระบบปฏิบตัิการที่นิยมใช้กัน
มากและเป็นที่รู้จักกันดี เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System : DOS) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
(Windows) ระบบปฏิบตัิการโอเอสท ู(OS/2) ระบบปฏิบตัิการยนูิกซ์ (UNIX) ระบบปฏิบตัิการลนิกุซ์ ( Linux ) 

 ลกัษณะของระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่ส าคญั คือ  
- การสนบัสนนุการท างานแบบหลายโปรแกรม (multiprogramming) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ใช้

หน่วยประมวลผลกลางได้พร้อมกนั  
- การใช้หน่วยความจ าเสมือน (virtual storage) โดยการแบ่งโปรแกรมออกเป็นสว่นย่อย ให้มีเฉพาะ

โปรแกรมที่จ าเป็นเทา่นัน้ท่ีเก็บไว้ในหนว่ยความจ าหลกั  
- การแบ่งกันใช้เวลา (time sharing) เป็นการจดัเวลาให้ผู้ ใช้ได้ส่วนเวลาของคอมพิวเตอร์เม่ือหมด

เวลาผู้ใช้คนอ่ืนก็จะได้รับช่วงเวลาต่อไป  
- การท างานแบบหลายภารกิจ (multitasking) คือ การที่ผู้ ใช้หนึ่งคนสามารถด าเนินการกับ 

โปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมขึน้ไป เช่น การใช้โปรแกรมประมวลค า ขณะเดียวกันก็ใช้เรียก
โปรแกรมค้นหาฐานข้อมลูและฟังเพลงได้ด้วย  

- การท างานแบบหลายตวัประมวลผล (multiprocessing) คือ การใช้โพรเซสเซอร์หลายตวัพร้อมกัน 
ท าให้สามารถประมวลผลที่ซบัซ้อนได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง 

- ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ ใช้ (Graphical User Interface – GUI) เช่น การใช้ตวัชี ้การเลือก
สญัลกัษณ์  สญัรูป (icon) ภาพ หรือปุ่ มต่าง ๆ 

1.2 ตัวแปลภำษำแปล (language translation and utility software) ซอฟต์แวร์แปลภาษา ท าการ
แปลภาษาค าสั่งเพ่ือให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ท างาน ตัวแปลภาษาส าหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูงซึ่งเป็น            
ที ่รู้จกัและนิยมกนัมากในปัจจบุนั เช่น ภาษาปาสค าล ภาษาเบสกิ ภาษาซี และภาษาโลโก 

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (software technology)   
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1) ภาษาปาสค าล (Pascal) เป็นภาษาสัง่งานคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเป็นโครงสร้างเขียนสัง่งานคอม 
2) ภาษาเบสกิ (Basic) เป็นภาษาที่มีรูปแบบค าสัง่ไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมีรูปแบบ

ค าสัง่พืน้ฐานท่ีสามารถน ามาเขียนเรียงต่อกนัเป็นโปรแกรมได้ 
3) ภาษาซี © เป็นภาษาที่เหมาะส าหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ภาษาซีเป็นภาษาที่มี

โครงสร้างคลอ่งตวัส าหรับการเขียนโปรแกรมหรือให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกบัอปุกรณ์ต่าง ๆ 
4) ภาษาโลโก เป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการเรียนรู้และเข้าใจหลักการโปรแกรมภาษาโลโกได้รับ      

การพฒันาส าหรับเด็ก 
นอกจากภาษาที่กลา่วถึงแล้ว ยงัมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กนัอยู่ในปัจจบุนัอีกมากมายหลายภาษา เช่น 

ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี 
Utility Program คือ โปรแกรมระบบที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ให้

สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึน้ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการเรียงล าดับข้อมลู โปรแกรมโอนย้ายข้อมลูจาก
ชนิดหนึง่ไปยงัอีกชนิดหนึง่ โปรแกรมรวบรวมข้อมลู 2 ชดุเข้าด้วยกนั โปรแกรมคดัลอกข้อมลูเป็นต้น 

Diagnostic Program คือ โปรแกรมระบบที่ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการท างานของอปุกรณ์
ต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON เป็นต้น และเม่ือพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้ง
ขึน้บนจอภาพให้ทราบ 

ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (System Utilities) เป็นโปรแกรมที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการ
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึน้ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ในปัจจบุนัมีเป็น
จ านวนมากเพ่ือเสริมให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมตรวจจบัไวรัส โปรแกรมจดัการ
กับข้อมลู โปรแกรมเก่ียวกับการลบข้อมลู การเขียนข้อมลู โปรแกรมเก่ียวกับการจกัการกับระบบดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ 
โปรแกรมรักษาหน้าจอภาพ โปรแกรมจดัเรียงข้อมลู โปรแกรมติดต่อสื่อสาร โปรแกรมบีบอดัข้อมลู เป็นต้น 

☺2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  
คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้

ประสทิธิภาพในการท างานท่ีดีขึน้ ซอฟต์แวร์ประยกุต์ ( Application Software) แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
1.ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านธุรกิจ (Business) เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database, 

Project Management ฯลฯ 
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านกราฟิกและสื่อผสม (Graphics and Multimedia) เช่น CAD, Desktop 

Publishing, Paint / Image Editing, Photo Editing ฯลฯ 
3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานส่วนตวัหรืองานด้านการศึกษา (Home Personal /Education) เช่น Clip Art 

Image Gallery, Personal Finance, Games ฯลฯ 
4. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านการสื่อสาร เช่น Web Browser, Instant Messaging, E – mail ฯลฯ 
2.1 ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมใช้กันสงูมาก ซอฟต์แวร์ส าเร็จ   

เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึน้ แล้วน าออกมาจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้ ใช้งานซือ้ไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการ
พฒันาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์ส าเร็จท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดทัว่ไป และเป็นท่ีนิยมของผู้ใช้มี 

- โปรแกรมประมวลค า (word processing program)  เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)  
- โปรแกรมแผ่นตารางท าการ (spread sheet)  เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) 
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- โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (database management program) เช่น ไมโครซอฟต์แอคเซส 
(Microsoft Access)    

- โปรแกรมน าเสนอกราฟิก (presentation program) น าเสนอข้อมลูในรูปมลัติมีเดีย เช่น ไมโครซอฟต์ 
เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)   

- โปรแกรมบรูณาการ (integrated software package) เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิซ (Microsoft Office)  
- โปรแกรมการสื่อสาร เช่น ยดูอรา (Eudora)  
- โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (web browser) เช่น อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer)        

ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox)   
ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ เป็นซอฟต์แวร์ประยกุต์ใช้ส าหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก 

ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมลู เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ออก
ทางเคร่ืองพิมพ์ก็มีรูปแบบตวัอกัษรให้เลือกหลายรูปแบบ เอกสารจงึดเูรียบร้อยสวยงาม ซอฟต์แวร์ประมวลค าที่นิยมอยู่
ในปัจจบุนั เช่น วินส์เวิร์ด จฬุาจารึก โลตสัเอมิโปร 

ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำน เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดค านวณ สามารถสัง่ให้ค านวณตามสตูรหรือ
เง่ือนไขที่ก าหนด ซอฟต์แวร์ตารางท างานท่ีนิยมใช้ เช่น เอกเซล  โลตสั 

ซอฟต์แวร์จัดกำรฐำนข้อมูล ใช้เก็บข้อมลู และจดัการกับข้อมลูที่จดัเก็บในคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
จดัการฐานข้อมลูจึงหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรียกค้นมาใช้งาน การท ารายงาน การสรุปผลจากข้อมลู 
ซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมลูท่ีนิยมใช้ เช่น เอกเซส ดีเบส พาราด็อก ฟ๊อกเบส 

ซอฟต์แวร์น ำเสนอ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมลู การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความ
สนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านีจ้ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความในลกัษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่ายแล้ว
จะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้ ตวัอย่างของซอฟต์แวร์น าเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต์ โลตสัฟรีแลนซ์ ฮาร์วาร์
ดกราฟิก 

ซอฟต์แวร์ส่ือสำรข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมลูนีห้มายถึงซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์
ติดต่อสื่อสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนในที่ห่างไกล โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เ ช่ือมโยงต่อเข้ากับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถใช้บริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โอนย้ายแฟ้มข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร นอกจากนีย้ังใช้ในการเช่ือมเข้าหา
มินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพ่ือเรียกใช้งานจากเคร่ืองเหล่านัน้ได้ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมลูที่นิยมมีมากมายหลาย
ซอฟต์แวร์ เช่น โปรคอม ครอสทอล์ค เทลกิ 

2.2 ซอฟต์แวร์ใช้งำนเฉพำะ การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จมักจะเน้นการใช้งานทัว่ไป       
แต่อาจจะน ามาประยกุต์โดยตรงกบังานทางธรุกิจบางอย่างไม่ได้ เช่นในกิจการธนาค าร มีการฝากถอนเงิน  งานทางด้าน
บญัชี หรือในห้างสรรพสนิค้าก็มีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคมุสินค้าคงคลงั ดงันัน้จึงต้องมีการ
พฒันาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะส าหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้แต่ละราย   ซอฟต์แวร์ใช้งาน
เฉพาะมกัเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พฒันาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการท างานหรือความต้องการของธุรกิจนัน้ๆ แล้วจัดท าขึน้ 
โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพ่ือร่วมกันท างาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น 
ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจ าหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซือ้        
ความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังนัน้จึงต้องมีความต้องการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์          
เพ่ือพฒันาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย 
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☺ภำษำโปรแกรม (programming language)   
คือ เคร่ืองมือที่มนษุย์ใช้สื่อสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละภาษาจะมีลกัษณะเฉพาะตวัที่ชดัเจน 

มีค าศพัท์ที่ใช้จ านวนจ ากดั  ระดับของภำษำ (Level of Languages) แบ่งออกเป็น 
1. ภำษำเคร่ือง (Machine Languages) เป็นภาษาระดับต ่าที่สุด โดยจะเขียนด้วยระบบฐานสอง    

ใช้เลข 0 และ 1 เทา่นัน้ ภาษาเคร่ืองเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยตรง จงึไม่ต้องมีตวัแปลภาษา โปรแกรมที่เขียน
ด้วยภาษาเคร่ือง จะใช้ได้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้พฒันาโปรแกรมเทา่นัน้  

2. ภำษำแอสเซมบลี (Assembly Languages) เรียกอีกอย่ำงว่ำ “ภำษำสัญลักษณ์” จัดเป็น
ภาษาระดบัต ่ามาก ใช้ตวัย่อ หรือรหสัย่อในการเขียนโปรแกรม คือใช้รหสัเป็นค าแทนค าสัง่ภาษาเคร่ือง เป็นค าสัง่ สัน้ ๆ 
ที่จดจ าได้ง่าย เรียกว่า นิวมอนิกโค้ด เช่น A แทน การบวก (Add) C แทน การเปรียบเทียบ (Compare) MP แทนการคณู 
(Multiply) STO แทน การเก็บข้อมลูในหน่วยความจ า(Store) หากต้องท าการแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาที่เรียกว่า    
แอสเซมเบลอ (Assembler) ซึ่งจะแปลโปรแกรมต้นฉบับ (Source code)ที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลี ให้เป็น 
ภาษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถกระท าการ (Excute) ได้เฉพาะภาษาเคร่ืองเท่านัน้ ดงันัน้ หากเราเขียนด้วยภาษาใดๆ 
ก็ตามที่มิใช่ภาษาเคร่ือง จะต้องใช้ตวัแปลภาษา(Translator) เพ่ือแปลภาษาโปรแกรมที่เขียนให้เป็นภาษาที่เคร่ือง เข้าใจ 

3. ภำษำระดับสูง (High-level Languages) โปรแกรมจะเขียนในลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ      
แทนค าสั่งนัน้ๆ ท าให้เขียนได้ง่ายขึน้ และส าหรับตัวแปลภาษาโปรแกรมเหล่านีคื้อ คอมไพเลอร์ (Compiler)                  
โดยคอมไพเลอร์จะท าหน้าที่แปล Souce Program ให้เป็น Oject Program โดยแปลครัง้เดียว ยกตัวอย่างภาษา
โปรแกรมระดบัสงูเช่น ภาษาเบสกิ ภาษาปาสค าล ภาษาซี ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์แทรน เป็นต้น  

4.ภำษำระดับสูงมำก (Very High-level Languages) จัดเป็นภาษาไร้กระบวนค าสั่ง ใช้ค า
ภาษาอังกฤษแทนค าสัง่งาน หมายความว่าผู้ ใช้ เพียงบอกแต่ว่าให้คอมพิวเตอร์ท าอะไร โดยไม่ต้องบอกคอมพิวเตอร์    
ว่าสิ่งนัน้ท าอย่างไร เรียกว่าเป็นภาษาเชิงผลลัพธ์ คือเน้นว่าท าอะไร ไม่ใช่ท าอย่างไร ดังนัน้จึงเป็นภาษาโปรแกรม          
ที่เขียนง่ายเช่น ภาษาSQL ที่ใช้ในฐานข้อมลู เป็นต้น ภาษาระดบัสงูมากไม่ได้ถกูออกแบบให้สามารถท างานตามล าพงั
จงึต้องท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนๆ  

5.ภำษำธรรมชำติ (Natural Languages) ภาษาธรรมชาติไม่สนใจรูปแบบค าสั่งหรือล าดับที่
เคร่งครัด ซึง่คล้ายกับภาษาพดูตามธรรมชาติของคน การเขียนโปรแกรมง่ายที่สดุ คือการเขียนค าพูดของเราเองว่าเรา
ต้องการอะไร ไม่ต้องใช้ค าสัง่งานใดๆ เลย ผู้ใช้สามารถพิมพ์สิง่ท่ีต้องการในคอมพิวเตอร์เป็นค าหรือประโยคที่ผู้ ใช้เข้าใจ 
คอมพิวเตอร์จะพยายามแปลค าหรือประโยคเพ่ือท าตามค าสัง่  

ตัวอย่ำงภำษำในยุคต่ำงๆ ดงันี ้
Fortran : ภาษาระดับสงูภาษาแรก เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

และด้านคณิตศาสตร์ ภาษาฟอร์เทนจะประกอบด้วยข้อความ ค าสัง่ ทีละบรรทดั 
Colbol : ภาษาโปรแกรมส าหรับธุรกิจ ที่มีลกัษณะคล้ายกับภาษาองักฤษ และที่ส าคัญคือ เป็นภาษา

โปรแกรมที่อิสระจากเคร่ือง หมายความว่า โปรแกรมที่เขียนขึน้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ชนิดหนึง่เพียงแค่ปรับปรุงเล็กน้อย
ก็สามารถรันได้บนคอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึง่ 

Basic : ภาษาโปรแกรมส าหรับผู้ เร่ิมต้น เป็นภาษาโปรแกรมที่เรียนรู้ง่าย ไม่ซบัซ้อน เหมาะส าหรับใช้ใน
วงการศกึษา 

Pascal : เป็นภาษาส าหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เป็นภาษาที่เขียนง่าย ใช้ถ้อยค าน้อย 
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Ada : ภาษามาตรฐาน ซึง่พฒันาขึน้โดย โปรแกรมเมอร์คนแรก คือ เค าต์ Add Lovelace เป็นภาษาที่
ประสบความเร็จกบังานด้านธรุกิจ 

C : ภาษาสมยัใหม่ เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมระบบปฎิบตัิการ เหมาะส าหรับโปรแกรมเมอร์
ที่มีความสามารถสงู 

ALGOL : เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ 
LISP : เป็นภาษาที่ใช้เม่ือประมวลผลด้านสญัลกัษณ์, อกัขระ,หรือค าต่างๆ ซึง่เป็นการได้ตอบระหว่าง

คนกบัคอมพิวเตอร์ ภาษานีน้ิยมใช้เขียนโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
Prolog : เป็นภาษาโปรแกรมส าหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึง่แทนการใช้ภาษาLISP 
PL/1 : เป็นภาษาที่เรียนรู้ง่าย ใช้งานทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านธุรกิจ ดงันัน้ภาษานีจ้ะมีขนาดใหญ่ 

มี option มาก 
ALP : เป็นภาษท่ีเหมาะสมกบัการท าตาราง มีสญัลกัษณ์ต่างๆ มาก 
Logo : เป็นภาษาย่อยของ lisp เป็นโปรแกรมส าหรับเด็ก มีการสนทนาโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 

“เต่า” เป็นสญัลกัษณ์โต้ตอบกบัค าสัง่ง่ายเช่น forward, left 
Pilot : เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้มากที่สดุในการเขียนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) 

เช่น งานเก่ียวกบัค าสัง่ ฝึกหดั การทดสอบ เป็นต้น 
Smalltalk : เป็นภาษาเชิงโต้ตอบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการจ า และการพิมพ์ เป็นภาษาที่

สนบัสนนุระบบคอมพิวเตอร์ภาพ เป็นภาษาเชิงวตัถไุม่ใช่เชิงกระบวนการ 
Forth : เป็นภาษาส าหรับงานควบคุมแบบทันที เช่นการแนะน ากล้องดาราศาสตร์ และเป็นภาษ

โปรแกรมที่มีความเร็วสงู 
Modula-2 : คล้ายคลงึกบัภาษาปาสค าล ออกแบบมาเพ่ือให้เขียนซอฟต์แวร์ระบบ 
RPG : เป็นภาษาเชิงปัญหา ออกแบบมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาการท ารายงานเชิงธุรกิจ เช่น การปรับปรุง

แฟ้มข้อมลู 
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  ข้อมูลและฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้อง               
ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัโปรแกรมที่นกัคอมพิวเตอร์เขียนขึน้เพ่ือผลติผลลพัธ์ที่ต้องการออกมา  

☺ควำมหมำยของข้อมูล 
  ข้อมูล คือ ข้อเทจ็จริงท่ีเป็นตวัเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึง่อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง 
วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สตัว์ สิ่งของ หรือเหตกุารณ์ต่างๆ ข้อมลูจะถกูต้องแม่นย า ครบถ้วน ขึน้อยู่กับการให้ความส าคัญ
ของผู้ เก็บข้อมลู  

☺ชนิดของข้อมูล 
 ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอย่าง รูปแบบส าคญั ๆ ได้แก่ 
1. ข้อมลูแบบรูปแบบ (formatted data) เป็นข้อมลูท่ีรวมอกัขระซึง่อาจหมายถึงตวัอกัษร ตวัเลขซึง่เป็น

รูปแบบที่แน่นอนในแต่ละระเบียน ทกุระเบียนท่ีอยู่ในแฟ้มข้อมลูจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหมด ข้อมลูที่เก็บนัน้อาจเก็บใน
รูปของรหสัโดยเม่ืออ่านข้อมลูออกมาอาจจะต้องน ารัหสนัน้มาตีความหมายอีกครัง้  เช่น แฟ้มข้อมลูประวตัินกัศกึษา 

2. ข้อมลูแบบข้อความ (text data) ซึง่อาจหมายถึงตวัอกัษร ตวัเลข สมการฯ แต่ไม่รวมภาพ     
  3. ข้อมลูแบบภาพลกัษณ์ (images data) เป็นข้อมลูท่ีเป็นภาพซึง่อาจเป็นภาพกราฟที่ถกูสร้างขึน้จาก
ข้อมลูแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด  

4.ข้อมลูแบบเสียง (audio data) เป็นข้อมลูท่ีเป็นเสียง  
5.ข้อมลูแบบภาพและเสียง (video data) เป็นข้อมลูท่ีเป็นเสียงและรูปภาพ  

 เม่ือจ ำแนกตำมลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ 
1.ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data) หมายถึง ข้อมลูที่ไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่ามากหรือน้อย 

แต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลกัษณะความเป็นกลุ่มของข้อมลู เช่น เพศ ศาสนา สีผม คุณภาพสินค้า 
ความพงึพอใจ ฯลฯ  

2.ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Data) หมายถึง ข้อมลูที่สามารถวดัค่าได้ว่ามีค่ามากหรือน้อย ซึง่
สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อณุหภูมิ สว่นสงู น า้หนกั ปริมาณต่างๆ ฯลฯ 

  2.1 ข้อมูลเชิงปริมำณแบบต่อเน่ือง (Continues Data) หมายถึง ข้อมลูที่เป็นจ านวนจริง             
ซึง่สามารถบอกหรือระบไุด้ทกุค่าที่ก าหนดเช่น จ านวน 0 – 1 ซึง่มีค่ามากมายนบัไม่ถ้วน แบบไม่ขาดตอน  

  2.2 ข้อมูลเชิงปริมำณแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) หมายถึงข้อมลูที่เป็นจ านวนเต็ม
หรือจ านวนนบั เช่น 0 , 1 , 2 , … ,…, 100 ฯลฯ หรือ 0.1 , 0.2 , 0.3 , … , … ซึง่ในช่องว่างของแต่ละค่าของข้อมลูจะไม่
มีค่าอ่ืนใดมาแทรก 

เม่ือจ ำแนกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ  
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมลูที่ผู้ ใช้เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลู ขึน้เอง เช่น การเก็บ

แบบสอบถาม การทดลองในห้องทดลอง 
2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) หมายถึง ข้อมลูที่ผู้ ใช้น ามาจากหน่วยงานอ่ืน หรือผู้ อ่ืนที่ได้ท าการ

เก็บรวบรวมมาแล้วในอดีต เช่น รายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ข้อมลูท้องถ่ิน 

เทคโลโนยฐีานข้อมูล (Data Base)  
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เม่ือจ ำแนกตำมระดับกำรวัด สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 
1.ข้อมูลระดับนำมบัญญัติ (Nominal Scale) หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่น  เพศ 

อาชีพ ศาสนา ผิวส ีฯลฯ ไม่สามารถน ามาจดัล าดบั หรือน ามาค านวณได้ 
2.ข้อมูลระดับอันดับ (Ordinal Scale) หมายถึง ข้อมลูท่ีสามารถแบ่งเป็นกลุม่ได้ แล้วยงัสามารถบอก

อนัดับที่ของความแตกต่างได้ แต่ไม่สามารถบอกระยะห่างของอนัดับที่แน่นนอนได้ หรือไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า
อนัดบัที่จดันัน้มีความแตกต่างกนัของระยะหา่งเทา่ใด เช่น อนัดบัที่ของการสอบของนักศึกษา อนัดบัที่ของผู้ เข้าประกวด
นางสาวไทย ฯลฯ 

 3. ข้อมูลระดับช่วงชัน้,อันตรภำค (Interval Scale) หมายถึง ข้อมูลที่มีช่วงห่าง หรือระยะห่าง     
เทา่ๆ กนั สามารถวดัค่าได้แต่เป็นข้อมลูท่ีไม่มีศนูย์แท้ เช่น อณุหภมูิ คะแนนสอบ GPA คะแนน I.Q.ฯลฯ 

 4. ข้อมูลระดับอัตรำส่วน (Ratio Scale) หมายถึง ข้อมลูที่มีมาตราวัดหรือระดับการวดัที่สงูที่สดุ     
คือ นอกจากสามารถแบ่งกลุ่มได้ จดัอันดบัได้ มีช่วงห่างของข้อมลูเท่าๆกันแล้ว ยงัเป็นข้อมลูที่มีศูนย์แท้ เช่น น า้หนัก 
สว่นสงู ระยะทาง รายได้ จ านวนต่างๆ ฯลฯ 

☺แหล่งของข้อมูล 
หมายถึง สถานที่หรือแหล่งที่เกิดข้อมูล โดยปกติแล้ว ข้อมูลส าหรับการน ามาประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์นัน้จะได้มาจากแหลง่ท่ีมา 2 ประเภทด้วยกนั คือ 
1. แหล่งข้อมูลภำยใน เป็นแหล่งข้อมลูที่อยู่ภายในองค์กรทัว่ไป ข้อมลูที่ได้นัน้อาจมาจากพนกังาน

หรือมีอยู่แล้วในองค์กร เช่น ยอดขายประจ าปี ข้อมลูผู้ ถือหุ้น รายงานก าไรขาดทนุ ข้อมลูเหล่านีจ้ะให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง
กับข้อเท็จจริงต่างๆ ภายในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นข้อมลูที่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบหรือไม่ก็ได้ 
หากข้อมลูนัน้เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานหลกัขององค์กร และมีความส าคญัมาก เช่น ข้อมลูผลิตภณัฑ์ที่จะ
ออกสูต่ลาดใหม่ ข้อมลูการทดลองการแปรรูปสนิค้า หน่วยงานนัน้อาจมีการปกปิดไว้เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูได้  

2. แหล่งข้อมูลภำยนอก เป็นแหล่งข้อมลูที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยทัว่ไปแล้วสามารถน าข้อมลูต่างๆ 
เหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ในองค์กรหรือน ามาใช้กับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ขึน้ได้ 
เช่น ข้อมลูลกูค้า เจ้าหนี ้อตัราดอกเบีย้สถาบนัการเงิน กฎหมายและอตัราภาษีของรัฐบาล หรืออาจรวมถึงข้อมลูบริษัท
คู่แข่งด้วย สามารถหาข้อมลูจากแหล่งภายนอกได้จากบริษัทผู้ ให้บริการข้อมลูหรือจากหนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ หรือ
สื่ออ่ืนๆได้ 

☺คุณสมบัตขิองข้อมูลที่ดี 
1. ควำมถูกต้องแม่นย ำ (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นย าสูง หรือมีความ

คลาดเคลื่อน น้อยที่สดุ 
2. ควำมทันเวลำ (timeliness) เป็นข้อมลูที่ทนัสมยั (up to date) และทนัต่อความต้องการของผู้ ใช้  

ถ้าผลติข้อมลูออกมาช้า ก็ไม่มีคณุค่าถึงแม้จะเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องแม่นย าก็ตาม 
3. ควำมสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมลูที่เก็บรวบรวมมาต้องเป็นข้อมลูที่ให้ข้อเท็จจริง 

(facts) หรือข่าวสาร (information) ที่ครบถ้วนทกุด้านทกุประการ มิใช่ขาดสว่นหนึง่สว่นใดไป ท าให้น าไปใช้การไม่ได้ 
4. ควำมกะทัดรัด (conciseness) ข้อมลูที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจดักระจาย ควรจดัข้อมลูให้อยู่ใน 

รูปแบบที่กะทดัรัดไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความเข้าใจได้ทนัที 
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5. ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ (relevance) ข้อมลูที่จัดท าขึน้มาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ ใช้ข้อมูล
ต้องการใช้ และจ าเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าแผน ก าหนดนโยบายหรือตดัสินปัญหาในเร่ืองนัน้ๆ 
ไม่ใช่เป็นข้อมลูท่ีจดัท าขึน้มาอย่างมากมาย แต่ไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ข้อมลู 

6.ควำมต่อเน่ือง (continuity)การเก็บรวบรวมข้อมลู ควรอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองในลักษณะของอนกุรมเวลา (time-series) เพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหา
แนวโน้มในอนาคต 

☺เทคโนโลยีฐำนข้อมูล 
  โปรแกรมที่ใช้ในการจดัการฐานข้อมลูเพ่ือการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมลูข่าวสาร จะท าให้ผู้ ใช้
สามารถเรียกข้อมลูข่าวสารนัน้ได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่า ระบบการจดัการฐานข้อมลู (Database Management System 
: DBMS) เทคโนโลยีเหล่านีไ้ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นิยมเลือกใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมลูท่ีเป็นแบบ RDBMS (Relational Database Management System)   

☺ระบบฐำนข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) 
หมายถึง กลุ่มของข้อมลูที่มีถูกน ามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมลูอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมลูเดียวกัน

หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมลู แต่ต้องมีการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูเพ่ือประสิทธิภาพในการจดัการข้อมลูใน
การจัดเก็บข้อมลูในระบบฐานข้อมลู มีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมลูในระบบแฟ้มข้อมลู คือ มีการใช้ข้อมลูร่วมกัน (data 
sharing)  ลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู (reduce data redundancy) ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึน้  (improved data 
integrity)  เพิ่มความปลอดภยัให้กบัข้อมลู (increased security) มีความเป็นอิสระของข้อมลู (data independency) 

☺โครงสร้ำงข้อมูล (Data Structure) 
  1.บิต (Bit) คือ ข้อมูลที่ มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ 
และน าไปใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านัน้ซึ่งน ามาใช้แทน ระหว่างสองสถานะ เช่น จริง-เท็จ  เปิด-ปิด      
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแสดงสารสนเทศได้มากขึน้ บิตจึงถูกรวมต่อกันเข้าเป็นสาย  เพ่ือแสดงสารสนเทศ โดยน าบิต
เหลา่นัน้มาท าให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึน้เรียกว่าไบต์ (byte) 
  2. ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) ไบต์ ประกอบขึน้มาจากบิตหลายๆ บิตมาเรียงต่อกัน      
แต่เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เข้าใจเพียงเลข 0 และเลข 1 เท่านัน้ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์รูปจกัอกัขระตวัอกัษร A,B….,Z 
จะต้องมีการเอาเลข 0 และเลข 1 มาเรียงต่อกันเป็นรหสัแทนอกัขระ โดยปกติ 1 ตวัอกัขระ จะมีความยาว 8 บิต รวมกัน
เป็น 1 ไบต์ โดย 1 ไบต์ จะใช้แทนอกัขระ 1 ตวั จ านวนบิตที่น ามาเรียงต่อกนัเป็นไบต์นีแ้ตกต่างกนัไปตามรหสัแทนข้อมลู  

3. ฟิลด์ (Field) เม่ือเราน าอกัขระหลายๆ ตวัรวมกนัโดยมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า 
เขตข้อมลูหรือฟิลด์ (filed) ฟิลด์ จึงเป็นกลุ่มของอกัขระทีสมัพนัธ์กัน ตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไปที่น ามารวมกันแล้วแสดงลกัษณะ
หรือความหมายอย่างใดอย่างหนึง่ สามารถแยกประเภทของฟิลด์ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

- ฟิลด์ตวัเลข (numeric field) ประกอบด้วย อกัขระท่ีเป็นตวัเลข ซึง่อาจเป็นเลขจ านวนเต็มหรือทศนิยม
และอาจมีเคร่ืองหมายลบหรือบวก เช่น ยอดคงเหลือในบญัชีเป็นกลุม่ของตวัเลข 

- ฟิลด์ตัวอักษร (alphabetic field) ประกอบด้วย อักขระที่เป็นตัวอักษรหรือช่องว่าง (blank) เช่น       
ช่ือลกูค้าเป็นกลุม่ของตวัอกัษร 

- ฟิลด์อกัขระ (character field หรือ alphanumeric field) ประกอบด้วย อกัขระซึง่อาจจะเป็นตวัเลข 
หรือตวัอกัษรก็ได้ เช่น ที่อยู่ของลกูค้า 
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4.ระเบียนหรือเรคอร์ด (record) คือ กลุ่มของฟิลด์ต่างประเภทกันที่สมัพนัธ์กัน ประกอบขึน้มาจาก
ข้อมลูพืน้ฐานต่างประเภทกนัรวมขึน้มาเป็น 1 ระเบียน เช่น ระเบียนของเช็ค แต่ละระเบียนจะประกอบด้วยฟิลด์ช่ือธนา
ค าร เช็คเลขที่ วนัท่ี สัง่จ่าย จ านวนเงิน สาขาเลขที่ เลขที่บญัชี  เป็นต้น 
  5. ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล ได้แก่ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดรวมกัน ซึ่งเป็นเร่ืองเดียวกัน   
เช่น แฟ้มข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิพนกังานของบริษัท เป็นต้น 

6.ฐำนข้อมูล (Database) คือ การเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เก่ียวข้องกันมารวมเข้า
ด้วยกนั เช่น ไฟล์ข้อมลูของแผนกต่างๆ มารวมกนัเป็นฐานข้อมลูของบริษัท เป็นต้น 

7.กำรวัดขนำดข้อมูล ในการพิจารณาว่าข้อมลูใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร เรามีหน่วยในการวดัขนาด
ของข้อมลูดงัต่อไปนี ้
   8 Bit    =     1 Byte   1,024 Byte  =  1 KB (กิโลไบต์) 
   1,024 KB  =  1 MB (เมกกะไบต์)  1,024 MB    =   1 GB (กิกะไบต์) 
   1,024 GB =   1TB (เทระไบต์) 
แสดงล าดบัขัน้ในการเกิดฐานข้อมลู 

 
  หากจะเปรียบเทียบฐานข้อมลูกับระบบการเก็บเอกสารแบบดัง้เดิม ฐานข้อมลูเปรียบเสมือนตู้ เอกสาร 
ซึ่งในตู้ เอกสารจะประกอบด้วยหลายลิน้ชัก  แต่ละลิน้ชักเปรียบเสมือนแฟ้มข้อมูลและในแต่ละแฟ้มข้อมูลจะ
ประกอบด้วย รายการของแต่ละบคุคลรวมกนัอยู่ โดยที่แต่ละบคุคลก็จะประกอบด้วยฟิลด์ที่เก่ียวข้องหลายฟิลด์ ดงัรูป  
  ประเดน็หลักในกำรบริหำรข้อมูล (Major Issue in data management) ประกอบด้วย 
  - ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลู (Access) ได้ง่าย รวดเร็วและถกูต้อง  
  -  จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู (Security) เพ่ือป้องกนัการจารกรรมข้อมลู  
  -  สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขในอนาคตได้ (Edit) ทัง้นีเ้น่ืองจากแผนท่ีวางไว้อาจจะต้องมี             
การเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์จงึท าให้ต้องมีการจดัระเบียบข้อมลู แก้ไขข้อมลู พร้อมทัง้จดัหาข้อมลูมารเพิ่มเตมิ  
  -  ข้อมลูท่ีจดัเก็บอาจจะต้องมีการจดัแบง่เป็นสว่นหรือสร้างเป็นตาราง เพ่ือง่ายแก่การปรับปรุง 
ข้อมลู  ในลกัษณะการจดัการฐานข้อมลูแบบสมัพนัธ์ (Relational database) ซึง่จะกลา่วถึงภายหลงั 
  ส่วนต่อประสำนผู้ใช้หรือตัวเช่ือมผู้ใช้ (User Interface) หมายถึง อปุกรณ์ท่ีช่วยให้ผู้ ใช้สามารถ 
ตดิตอ่ ส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ได้ เชน่ จอภาพ (Terminal) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) และเมน ู(Menu)  
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ตารางแสดงลกัษณะของข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ 

ชนิดของฟิลด์(Field Type) ค ำอธิบำย(Description) 
ตวัเลข(Numeric) หรือจ านวนจริง 

(floating-point numbers) 
จะเก็บได้เฉพาะตวัเลขจ านวนเตม็หรือเลขทศนิยม สามารถใช้ค านวณ

ทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คณู หาร 
คา่ตรรกะ (Boolean values) ซึง่มีเพียงสองคา่คือ จริง กบั เท็จ 
จ านวนเตม็ (integers) เลขท่ีไมม่ีเศษสว่น หรือทศนิยม 

ตวัเลขปนตวัอกัษร(Alphanumeric) จะเก็บข้อมลูที่เป็นตวัเลขปนตวัอกัษร จะใช้ในการค านวณไมไ่ด้ 
สายอกัขระ (strings) กลุม่ตวัอกัษรที่ประกอบกนัขึน้เป็นข้อความ 
ตวัอกัษร (characters) ข้อมลูประเภทตวัอกัษรเพียงตวัเดียว 

วนัท่ีและเวลา (date/time) จะก าหนดรูปแบบการป้อน เชน่ เดือน/วนั/ปี หรือ วนั/เดือน/ปี 
ความกว้างของฟิลด์(Field length) ขอบเขตของฟิลด์วา่จะป้อนได้ก่ีตวัอกัษร 

ไบนารี (binary) ข้อมลูที่เก็บในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม รูปภาพ หรือ วิดีโอ 

☺กำรจดัระเบียบแฟ้มข้อมูล (File organization)  
  1. กำรจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตำมล ำดับ (Sequential File organization) ลกัษณะการจัด
ข้อมลูรายการจะเรียงตามฟิลด์ที่ก าหนด (Key field) เช่น เรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย หรือเรียงตาม
ตวัอกัษร โดยสว่นมากมกัจะใช้เทปแมเ่หลก็ เช่น เทปค าสเซ็ต เป็นส่ือในการเก็บข้อมลูซึง่การเก็บ  
 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย เพราะการเก็บจะเรียงตาม 
ล าดบั 

1. เสียเวลาในการปรับปรุงรายการ เพราะจะต้องอ่านทกุ
รายการจนกว่า จะถึงรายการที่ต้องการปรับปรุง 

2. ประหยดัเนือ้ที่ในการเก็บ และง่ายต่อ  การ
สร้าง แฟ้มใหม่ 

2. ต้องมีการจดัเรียงข้อมลูท่ีเข้ามาใหม่ให้อยู่ในล าดบั
เดียวกนัในแฟ้มข้อมลูหลกัก่อนท่ีจะประมวลผล 

  

  2. กำรจัดระเบียนแฟ้มข้อมูลแบบตรงหรือแบบสุ่ม (Direct or random file organization)       
โดยส่วนมากมักจะใช้จำนแม่เหล็ก (Hard disk) เป็นหน่วยเก็บข้อมลู การบนัทกึหรือการเรียกข้อมลูขึน้มาสามารถ
เรียกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการอ่ืนก่อน เป็นการเข้าถึงข้อมลูโดยตรง (Direct access) หรือการเข้าถึงโดยการสุ่ม 
(Random Access) การค้นหาข้อมลูโดยวิธีนีจ้ะเร็วกว่าแบบตามล าดบั ทัง้นีเ้พราะการค้นหาจะก าหนดดชันี  (Index)   
จะนัน้จะวิ่งไปหาข้อมลูท่ีต้องการหรืออาจจะเข้าหาข้อมลูแบบอาศยัดชันีและเรียงล าดบัควบคู่กนั  
 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. สามารถบนัทกึ เรียกข้อมลู และปรับปรุงข้อมลู
ที ่ต้องการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการที่อยู่
ก่อนหน้า 

1. สิน้เปลืองเนือ้ที่ในหน่วยส ารองข้อมลู 

2. ในการปรับปรุงและแก้ข้อมลูสามารถท าได้
ทนัที 

2. ต้องมีการส ารองข้อมลูเน่ืองจากโอกาสท่ีข้อมลู จะมี
ปัญหาเกิดได้ง่ายกว่าแบบตามล าดบั 
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  3.กำรจัดแฟ้มข้อมูลแบบล ำดับเชิงดัชนี (Indexed Sequential File) การจัดแฟ้มข้อมลูแบบนี ้    
เป็นแบบเรียงล าดบัตามคีย์ฟิลด์ (Key Field) เหมือนกับการจัดแฟ้มข้อมลูแบบเรียงล าดบั ข้อมลูในแฟ้มนีจ้ะถกูแบ่ง
ออกเป็นช่วง ๆ หรือ เซกเมนต์ (Segment) โดยมีดชันี (Index) เป็นตัวชีบ้อกว่าข้อมลูที่ต้องการนัน้อยู่ในเซกเมนต์ใด     
วิธีนีท้ าให้การค้นหาข้อมูลได้เร็วเพราะการค้นหาข้อมูลจะอ่านเพียงเซกเมนต์เดียวไม่ต้องอ่านทัง้แฟ้มข้อมูล  เช่น         
การจดัฟ้มข้อมลูใน จานแม่เหลก็ เช่น ดิสเก็ตต์, ฮาร์ดดิสก์หรือ CD-ROM  

ข้อด ี ข้อเสีย 
    1.  สามารถรองรับการประมวลผลได้ทัง้ 2 แบบ คือ 
แบบล าดบัและแบบสุม่ 

1. สิน้เปลืองเนือ้ที่ในหน่วยส ารองข้อมลู 

2. เหมาะกบังานธรุกรรมออนไลน์ ด้วยเช่นเดียวกนั 2. การเขียนโปรแกรมเพ่ือค้นหาข้อมลูจซบัซ้อน            
การท างานช้ากว่าแบบสุม่ และมีค่าใช้จ่ายสงู 

  ควำมเร็วในกำรเข้ำถึง (Access time) คือ เวลาที่โปรแกรมหรืออุปกรณ์ใช้ในการหาข้อมูล              
ให้คอมพิวเตอร์น าไปประมวล 

 

 

 

 

 

☺กำรจดักำรฐำนข้อมูล 
  การจดัการฐานข้อมลู (Database Management) คือ การบริหารแหล่งข้อมลูที่ถกูเก็บรวบรวมไว้ที่
ศนูย์กลางในลกัษณะฐานข้อมลู (Database) เพ่ือตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยกุต์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดการซ า้ซ้อนของข้อมลู รวมทัง้ความขัดแย้งของข้อมลูที่เกิดขึน้ จึงท าให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมลู(Database 
Management system(DBMS)ซึง่จะต้องอาศยัโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบ ารุงรักษา(Create and Maintenance) 
ฐานข้อมลูและสามารถที่จะให้ผู้ ใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตวัได้โดยการดึงข้อมลู  (Retrieve) ขึน้มาแล้วใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปอ่ืนสร้างงานขึน้มา โดยใช้ข้อมลูทีมีอยู่ในฐานข้อมลู  ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล จะประกอบ 3 สว่น ได้แก่ 
  1. ภำษำค ำนิยำมของข้อมูล [Data Definition Language (DDL) จะประกอบด้วยค าสัง่ที่ใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างข้อมลูว่ามีคอลมัน์อะไร แต่ละคอลมัน์เก็บข้อมลูประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลมัน์การก าหนดดชันี  
เป็นต้น 
  2. ภำษำกำรจัดกำรฐำนข้อมูล (Data Manipulation Language (DML) เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ใน
การจดัการระบบฐานข้อมลู ในปัจจบุนัที่นิยมใช้ ได้แก่ ภาษา SQL (Structure Query Language) แต่ถ้าหากเป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ DBMS มักจะสร้างด้วยภาษาโคบอล (COBOL language) ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN)           
เป็นต้น 
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  3. พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บและการจดัข้อมลูส าหรับ    
การบ ารุงรักษาในฐานข้อมลู โดยพจนานกุรมจะมีการก าหนดช่ือของสิ่งต่างๆ (Entity) และระบุไว้ในโปรแกรมฐานข้อมลู   
เช่น ช่ือของฟิลด์ ช่ือของโปรแกรมที่ใช้รายละเอียดของข้อมลู ผู้ มีสทิธ์ิใช้ และผู้ ท่ีรับผิดชอบ 
    

แสดงสว่นประกอบของระบบการจดัการฐานข้อมลู 
              โปรแกรมประยุกต์  
            (Application Programs) 

          ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล  
    DatabaseManagement System(DBMS) 

  ก ำ ยภ ำพขอ ง ฐ ำน ข้ อ มู ล  
       (Physical database) 

            
  ระบบจัดการฐานข้อมลู (Database Management System หรือ DBMS) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ดูแล

จดัการเก่ียวกับฐานข้อมลู โดยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้ทัง้ในด้านการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การเข้าถึงข้อมลู 
และการจดัการเก่ียวกบัระบบแฟ้มข้อมลูทางกายภาพ (physical file organization)  

  ภาษาที่ใช้จดัการกบัข้อมลู 
 1. ภาษาส าหรบัก าหนดโครงสรา้งหรอืนิยามขอ้มลู (Data Definition Language : DDL) 
 2. ภาษาส าหรบัการใชข้อ้มลู (Data Manipulation Language : DML) 

  ภำษำคิวร่ี (Query language) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับสอบถามหรือจัดการฐานข้อมูลใน DBMS       
โดยภาษาประเภทนีท้ี่ได้รับความนิยมสงูสดุ คือ ภาษา SQL (Structure Query language ) ซึ่งประกอบด้วยค าสัง่
ส าหรับเรียกใช้ข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มในทศวรรษที่ 1970         
มีรูปแบบค าสั่งที่คล้ายกับประโยคในภาษาอังกฤษมาก ซึ่งปัจจุบันองค์กร ANSI (American National Standard 
Institute) ได้ประกาศให้ SQL เป็นภาษามาตรฐานส าหรับส าหรับระบบการจดัการฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ (Relational 
Database Management System หรือ RDBMS) ซึง่เป็นระบบ DBMS แบบที่ใช้กันแพร่หลายที่สดุในปัจจบุนั ตวัอย่าง
ของค าสัง่ SQL เช่น  DELETE ใช้ส าหรับลบข้อมลูหรือลบเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมลู  INSERT ใช้ส าหรับเพิ่มข้อมลูหรือ
เพิ่มเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมูล SELECT ใช้ส าหรับเลือกข้อมูลหรือเลือกเรคคอร์ดใดๆที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
UPDATE ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูหรือแก้ไขเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมลู 
 

☺ ชนิดและคุณสมบัตขิองหน่วยเกบ็ข้อมูลส ำรองและหน่วยควำมจ ำหลัก 

☺ ชนิดของหน่วยควำมจ ำหลัก 
      1. หน่วยควำมจ ำประเภทแรม เป็นหน่วยความจ าหลกัประเภทที่สามารถเข้าถึงค าสัง่และข้อมลู
โดยตรงได้ แรมเป็นหน่วยความจ าที่สามารถที่จะอ่านหรือเขียนข้อมลูและค าสัง่ลงไปได้หลายครัง้ แรมแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทคือ ไดนามิกแรม (dynamic RAM) และสแตติกแรม (static RAM) 
       - ไดนามิกแรม คือหน่วยความจ าหลกัที่ต้องการกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขณะเก็บข้อมลูไดนามิกแรมจะ
ถกูน ามาสร้างเป็นหน่วยความจ าหลกัของคอมพิวเตอร์ทกุระบบ 
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      - สแตติกแรม เป็นหน่วยความจ าหลกัที่ต้องการแบตเตอร่ีเลีย้งอยู่ตลอดเวลา ท าให้แรมชนิดนีส้ามารถ
เก็บข้อมลูได้ตลอดไปตราบที่ยังมีแบตเตอร่ีเลีย้งอยู่ โดยปกติ จะถูกใช้เพ่ือเก็บโปรแกรมและข้อมลูบางอย่างที่จ าเป็น     
ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม้ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะถกูปิดแล้วก็ตาม 
  2. หน่วยควำมจ ำหลักชนิดรอม หน่วยความจ าชนิดรอมเป็นหน่วยความจ าประเภทแบบลบเลือน
ไม่ได้ สามารถเก็บข้อมลูได้ตลอดไปแม้จะปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจ าชนิดรอมเป็นหน่วยความจ าที่อ่าน
ข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่เก็บอยู่ในรอมได้ รอมยังถูกแบ่งออกเป็น        
หลายชนิดได้แก่ พรอม (Programmable ROM, PROM) อีพรอม (Erasable PROM,EPROM) และอีอีพรอม 
(Electrically Erasable PROM, EEPROM) 
       - หน่วยความจ าหลกัชนิดพรอม เม่ือน าโปรแกรมหรือข้อมลูเข้าไปเก็บในพรอมโดยเคร่ืองมือที่เขียน
โปรแกรมพิเศษแล้ว  จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
       - หน่วยความจ าหลกัชนิดอีพรอม สามารถทัง้อ่านและเขียนข้อมลูไปใหม่ได้หลายครัง้ และสามารถที่
จะลบโปรแกรมหรือข้อมูลแล้วเขียนเข้าไปใหม่ได้โดยเคร่ืองมือที่เขียนโปรแกรมพิเศษที่ใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต             
การใช้อีพรอมจะประหยดัมากกว่ารอมชนิดอ่ืน เพราะสามารถน ากลบัมาใช้งานใหม่ได้ 
       - หน่วยความจ าหลกัชนิดอีอีพรอม เป็นหน่วยความจ าหลักเหมือนกับอีพรอมแต่จะต่างกันตรงที่
สามารถจะเขียนโปรแกรมใหม่ลงในอีพรอมได้ง่ายกว่า 

☺ชนิดของหน่วยควำมจ ำส ำรอง 
      หน่วยความจ าส ารองเป็นหน่วยความจ าที่สามารถรักษาข้อมลูได้ตลอดไป หลงัจากได้ท าการปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจ าส ารองมีประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมลูเป็นอย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจ าส ารอง
แล้วเราจะไม่สามารถเก็บรักษาข้อมลูเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต หน่วยความจ าส ารองใช้เก็บรักษาข้อมลูและโปรแกรมเอาไว้
อย่างถาวรจึงท าให้หน่วยความจ าส ารองถูกใช้เป็นสื่อในการน าข้อมลูและโปรแกรมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หนึ่งไปใช้     
ยงัคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่งได้ และนอกจากนี ้หน่วยความจ าส ารองยังใช้เป็นหน่วยเสริมหน่วยความจ าหลกั โดยท า
หน้าที่เป็นเสมือนหน่วยความจ าหลกั ช่ือเรียกว่าหน่วยความจ าเสมือน (virtual memory) หน่วยความจ าส ารอง สามารถ
แบ่งตามลกัษณะท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 2 ชนิด คือ 
  1. หน่วยควำมจ ำส ำรองประเภทที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโดยตรง เป็นหน่วยความจ าส ารองที่
คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าไปกระท ากับข้อมลูที่เก็บในอปุกรณ์ชนิดนัน้ตรงส่วนใดก็ได้ในทนัที เรียกการเข้าถึงข้อมลู
โดยตรง หรือการเข้าถึงแบบสุม่ (direct access หรือ random access) ได้แก่  
  จำนบันทกึแม่เหล็ก (magnetic disk) เช่น ฟลอปปีด้ิสก์  (floppy disk) ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) และ
ไมโครดิสก์ (microdisk)  
  ออพติคัลดิสก์ (optical disk) ได้แก่ ซีดี-รอม (Compact Disk Read Only Memory, CDROM) 
วอร์ม (Write Once Read Many, WORM)  และแมคนิโต  ออปติคลัดิสก์ (Magneto-optical disk, MO)  
  พีซีเอม็ซีไอเอ (Personal Computer Memory Card International Association, PCMCIA)  
      2. หน่วยควำมจ ำส ำรองประเภทที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโดยเรียงล ำดับเท่ำนัน้ ซึง่เรียกการเข้าถึง
ข้อมลูดงักลา่วว่าการเข้าถึงแบบเรียงล าดบั (seguential access) หน่วยความจ าส ารองประเภทนี ้ได้แก่  เทปแม่เหลก็ 
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☺วิธีกำรประมวลผล  (Processing Technique)  

ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS:Transaction Processing Systems ) 
1. กำรประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยผู้ ใช้จะท าการรวบรวมข้อมลูที่ต้องการ
ประมวลผลและรวมไว้เป็นกลุม่หรือเป็นชดุ (batch) เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง หรือจดัล าดบัให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไป
ประมวลผล แล้วป้อนข้อมลูดงักล่าวสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนัน้จึงใช้ค าสั่งให้ประมวลผลพร้อมกันที่ละชดุ ตัวอย่าง 
บริษัทหนึง่อาจจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือออกบิลโดยมีการรวบรวมใบสัง่ซือ้จากลกูค้าภายในหนึง่วนัจากแผนกขาย  

 
 

ข้อด ี 1. เหมาะส าหรับบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ มีปริมาณงาน มากแต่ไม่จ าเป็นต้องบริการข้อมลูทนัทีทนัใด 
 2.ง่ายต่อการตรวจสอบ หากข้อมลูผิดพลาด สามารถตรวจสอบเฉพาะชดุของข้อมลูท่ีผิดพลาด 
ข้อเสีย  1. เสียเวลาในการข้อมลูที่ต้องการทนัทีทนัใด อาจจะไม่ทนัสมยั(Update) เน่ืองจากการประมวลผลข้อมลูจะ
 ท าเป็นช่วงๆ ปรับปรุงในกรณีที่มีรายการ ปรับปรุงน้อยเพราะจะต้องอ่านทกุรายการจนกว่า จะถึงรายการที่
 ต้องการปรับปรุง 
 2. เสียเวลาในการรวบรวมข้อมลูเพ่ือตรวจสอบ ก่อนจะท าการ ประมวลผล 

2. กำรประมวลผลแบบโต้ตอบ (Interactive) หมายถึง การท างานในลกัษณะที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ ใช้สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น กรณีที่ลูกค้า นายวัลลภ คลองหก จากบริษัท     
ราชมงคล จ ากัด ติดต่อซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จากแผนกขาย เจ้าหน้าที่พนักงานขายจะต้องป้อนรหสัลกูค้า เพ่ือเรียก
ประวตัินายวลัลภขึน้มาพิจารณาว่าใน ขณะนีไ้ด้สัง่ซือ้สนิค้าเกินวงเงินเครดิตหรือไม่ ถ้าไม่เกินก็อนมุตัิการขายแต่ถ้าเกิน     
ก็อาจจะให้ช าระเป็นเงินสด จากนัน้จะมีการตรวจสอบแฟ้มสนิค้าคงคลงัว่ามีสนิค้าดงักล่าวหรือไม่เพ่ือตดัสต็อก (Stock) 
แล้วพิมพ์บิลเพ่ือจดัสง่ให้ลกูค้า แสดงการท างานการออกบิลโดยการประมวลผลแบบโต้ตอบ 

 
ข้อด ี 1. สามารถตรวจสอบข้อมลูท่ีป้อนทนัทีทนัใด 
 2.สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทนัที  3. ได้รับผลลพัธ์ที่ทนัสมยั 
ข้อเสีย  1. โอกาสผิดพลาดมีมากกว่าวิธีแบบชดุเน่ืองจากการ ตรวจทานท่ีหน้าจอภาพอาจจะท าให้ผู้ตรวจตาลาย 
 2. การแก้ไขข้อผิดพลาดท าได้ยากกว่า 
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3. กำรประมวลผลแบบเช่ือมตรง (Real Time processing) เป็นการประมวลผลแต่ละรายการและให้ผลลพัธ์ทนัที
เม่ือมีการป้อนข้อมลูเข้าสูร่ะบบ การประมวลผลแบบทนัทีถ้าเป็นการประมวลผลรายการแบบออนไลน์จะเรียกว่า Online 
Transaction Processing หรือ OLTP  เช่น  การจองตัว๋เคร่ืองบิน การซือ้สินค้าในห้างสรรพสินค้า การฝากถอนเงินผ่าน
ตู้ เอทีเอ็ม การประมวลผลแบบเช่ือมตรงจงึเป็นวิธีการที่ใช้กนัมากวิธีหนึง่ 

 

 
      ในระบบฐานข้อมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึน้เพ่ือจัดการ  
กบัข้อมลูให้เป็นระบบ จะได้น าไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือน ามาปรับปรุงให้ทนัสมยัได้ง่ายแล้ว ในระบบฐานข้อมลูยงัต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีหน้าที่ควบคมุดแูลระบบฐานข้อมลู คือ ผู้บริหารฐานข้อมลู หรือ DBA (data base administor) 
คือ ผู้ มีหน้าที่ควบคมุการบริหารงานของฐานข้อมลูทัง้หมด 

☺โปรแกรมฐำนข้อมูลที่นิยมใช้ 
      โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่      
นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตวั เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็นต้น โดยแต่ละ
โปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจ ากัดขอบเขตการใช้งาน บางโปรแกรมใช้งานยากกว่า 
แต่จะมีความสามารถในการท างานมากกว่า 
      โปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในขณะนี ้โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมลูขนาด
ใหญ่ สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดขู้อมลูในฐานข้อมลู หลงัจากบนัทกึข้อมลูในฐานข้อมลูเรียบร้อยแล้ว 
จะสามารถค้นหาหรือเรียกดขู้อมลูจากเขตข้อมลูใดก็ได้ นอกจากนี ้Access ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 
โดยการก าหนดรหสัผ่านเพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของข้อมลูในระบบได้ด้วย 
      โปรแกรม FoxPro เป็นโปรแกรมฐานข้อมลูที่มีผู้ ใช้งานมากที่สดุ เน่ืองจากใช้ง่ายทัง้วิธีการเรียกจาก
เมนขูอง FoxPro และประยกุต์โปรแกรมขึน้ใช้งาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กลบั dBase ค าสัง่และ
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้ นอกจากนีใ้น FoxPro ยังมีเคร่ืองมือช่วยในการเขียน
โปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน 
     โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานข้อมลูชนิดหนึ่ง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro ข้อมลู
รายงานที่อยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได้ และแม้แต่ Excel            
ก็สามารถอ่านไฟล์ .DBF ที่สร้างขึน้โดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย 
     โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ มีโครงสร้างของภาษาที่ เ ข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน                          
มีประสทิธิภาพการท างานสงู สามารถท างานท่ีซบัซ้อนได้โดยใช้ค าสัง่เพียงไม่ก่ีค าสัง่ โปรแกรม SQL จงึเหมาะที่จะใช้กับ
ระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ และเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยทัว่ไปโปรแกรมฐานข้อมลูของบริษัทต่าง ๆ ที่มี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็มักจะมีค าสั่ง SQL ที่ต่างจากมาตรฐานไปบ้างเพ่ือให้เป็นจุดเด่นของแต่ละ
โปรแกรมไป 
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    ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานประเภทต่างๆ มากมาย ซึ่งมีผลท าให้        
การท างานในองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพฒันาการท างานได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีการน าการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมลูความเร็วสงูและสามารถรับการท างาน
ข้อมลูได้ทกุรูปแบบ ทัง้ตวัอกัขระ ภาพและเสียงในขณะเดียวกันมาใช้ 
  กำรแบ่งประเภทเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะต่างๆ ดงันีคื้อ 
  1.ตามขนาด    แบ่งเป็น    Workgroup ,  LAN ,   MAN   และ   WAN 
  2. ลกัษณะการท างาน    แบ่งเป็น   peer-to-peer  เครือข่ายแบบเท่าเทียม และ   client-server 
เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
  3. ตามรูปแบบ    แบ่งเป็น    Bus ,   Ring   และ   Star 
  4. ตาม bandwidth   แบ่งเป็น   baseband และ  broadband หรือว่าเป็น megabits และ gigabits 
  5.ตามสถาปัตยกรรม   แบ่งเป็น   Ethernet  หรือ  Token-Ring 
  ในปัจจบุนั นิยมจดัประเภทของเครือข่ายตามขนาดทางภมูิศาสตร์ ได้แก่  
  1. ระบบเครือข่ำยระยะใกล้ (LAN : Local Area Network) เป็นเครือข่ายซึง่อปุกรณ์ทัง้หมดเช่ือมโยง
กนัอยู่ในพืน้ท่ีใกล้ๆ กนั เช่น อยู่ภายในแผนกเดียวกนั อยู่ภายในส านกังาน หรืออยู่ภายในตกึเดียวกนั 
   2. ระบบเครือข่ำยระยะไกล (WAN : Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่าย 
LAN ตัง้แต่ 2 วงขึน้ไปเช่ือมต่อกนัในระยะทางท่ีไกลมาก เช่น ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ 
  3.ระบบเครือข่ำยบริเวณเมืองใหญ่ (MAN : Metropolitan Area Network) ที่เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ซึ่ง
อาจอยู่หา่งกนั  5 ถึง 50 กิโลเมตร ผู้ใช้ระบบเครือข่ายแบบนีม้กัเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จ าเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารข้อมลู
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วสงูมาก โดยที่การสื่อสารนัน้จ ากดัอยู่ภายในบริเวณเมือง 
  4. เครือข่ำยของกำรติดต่อระหว่ำงไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (Controller area network) 
: CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกนัระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU) 
  5. เครือข่ำยส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่ายระหว่างอปุกรณ์
เคลื่อนท่ีสว่นบคุคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้ 
  6. เครือข่ำยข้อมูล หรือ แซน (Storage area network) : SAN) เป็นเครือข่าย (หรือเครือข่ายย่อย) 
ความเร็วสงูวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีเช่ือมต่อภายในกบัอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูชนิดต่างกนัด้วยแม่ข่ายข้อมลูสมัพนัธ์กนับนควั
แทนเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้ 

☺ช่องทำงกำรส่ือสำรกำรส่งข้อมูล 
  ช่องทางการสื่อสาร เป็นสื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับ -ส่งข้อมูล (Transmission 
media) แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
  1. ประเภทมีสาย ได้แก่ สายคู่ไขว้ สายโคแอกเชียล  เส้นใยแก้วน าแสง หรือไฟเบอร์ออฟติกส์  
  2.ประเภทไม่มีสาย ได้แก่ ไมโครเวฟ (Microwave) และดาวเทียม (Satellite Tranmission) 
  3. ระบบอ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบวิทย ุ(Radio Transmission), ระบบอินฟาเรด (Infrared Transmission) 
และ ระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Cellular Transmission) 

เทคโนโลยีเครือข่ำยกำรส่ือสำรโทรคมนำคม (Network) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CAN&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/PAN
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SAN&action=edit&redlink=1
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1. ประเภทมีสำย 
1. สำยคู่ไขว้ หรือบิดเกลียวหรือตีเกลียว (Twisted-Pair Cable) เป็นสายที่มีราค า
ถกูที่สดุ ประกอบด้วยสายทองแดงที่มีฉนวนหุ้ม 2 เส้น น ามาพนักันเป็นเกลียว จะใช้กัน
แพร่หลายในระบบโทรศัพท์ ความเร็วในการส่งข้อมลู 10 Mbps ส่งได้ในระยะทาง          
1 mile สายคู่ตีเกลียวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 

1.1 สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (Unshielded Twisted-Pair : UTP) เป็นสายเคเบิลที่ถกูรบกวนจากภายนอกได้ง่าย แต่
ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสงูและราค าไม่แพง 
1.2 สายคู่ตีเกลียวแบบมีชิลด์ (Shielded Twisted-Pair : STP) เป็นสายที่มีปลอกหุ้มอีกรอบเพ่ือ ป้องกันสญัญาณ
รบกวนจากภายนอก จึงท าให้สายเคเบิลชนิดนีส้ามารถใช้ในการเช่ือมต่อในระยะไกลได้มากขึน้ แต่ราค าแพงกว่าแบบ 
UTP (ถกูรบกวนจากสญัญาณภายนอกได้ง่าย) 

2. สำยโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ประกอบด้วยลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง         
หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 1 ชัน้ แล้วจึงหุ้มด้วยทองแดงที่ถักเป็นแผ่น แล้วหุ้มภายนอก
อีกชัน้หนึง่ด้วยฉนวน สามารถป้องกนัการรบกวนของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าและสญัญาณ

รบกวนอ่ืนๆ ใช้ในระบบโทรทศัน์ ความเร็วในการสง่ข้อมลู 350 Mbps สง่ได้ในระยะทาง 2-3 mile  
 3. สำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic Cable) ประกอบด้วยเส้นใยที่ท ามาจากใยแก้ว     
2 ชนิด  ชนิดหนึง่จะอยู่ที่แกนกลาง สว่นอีกชนิดหนึง่อยู่ที่ด้านนอก ซึง่ใยแก้วทัง้สองจะมี
ดัชนีการสะท้อนแสงต่างกัน ท าให้แสงซึ่งถูกส่งออกมาจากปลายด้านหนึ่งสามารถ
สง่ผ่านไปอีกด้านหนึ่งได้ ใช้ส าหรับส่งข้อมลูที่ต้องการความเร็วสงู มีข้อมลูที่ต้องการส่ง
เป็นจ านวนมาก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสญัญาณไฟฟ้ารบกวนมาก ความเร็วใน

การสง่ข้อมลู 1 Gbps ระยะทางในการสง่ข้อมลู 20-30 mile ไม่มีการรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. ประเภทไม่มีสำย 

 1. ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) เป็นการส่งสญัญาณข้อมลูแบบรับช่วงต่อๆ กันจากหอ (สถานี) ส่ง-รับ
สัญญาณหนึ่งไปยังอีกหอหนึ่ง และสัญญาณ
ของไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรง ดังนัน้ 
สถานีจะต้องพยายามอยู่ในที่สงูๆ สถานีหนึ่งๆ 
จะครอบคลมุพืน้ที่ที่รับสญัญาณได้ 30-50 กม. 
ความเร็วในการส่งข้อมูล 200-300 Mbps 
ระยะทาง 20-30 mile และยงัขึน้อยู่กับความ
สูงของเสาสัญญาณด้วย  มักใช้ในพืน้ที่ซึ่ง     
การเดินสายกระท าได้ไม่สะดวก แต่มีข้อเสีย  

สญัญาณจะถกูรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า จากธรรมชาติ เช่น พาย ุหรือฟ้าผ่าระยะห่างของแต่ละหอค านวณ
ง่าย ๆ ได้จาก   สูตร  d  = 7.14 (1.33h)1/2 กม.  เม่ือ d = ระยะหา่งระหว่างหอ  h = ความสงูของหอ 

2. ระบบดำวเทียม (Satellite System) ดาวเทียมก็คือสถานีไมโครเวฟลอยฟ้านั่นเอง ดาวเทียมจะถูกส่งขึน้ไป           
ให้ลอยอยู่สงูจากพืน้โลกประมาณ 23,300 กม. เคร่ืองทบทวนสญัญาณของดาวเทียม (Transponder)  จะรับสญัญาณ
ข้อมลูจากสถานีภาคพืน้ซึ่งมีก าลงัอ่อนแล้วมาขยาย  จากนัน้จะท าการทบทวนสญัญาณ และตรวจสอบต าแหน่งของ
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สถานีปลายทาง  แล้วจึงส่งสญัญาณข้อมลูไปด้วยความถ่ีในอีกความถ่ีหนึ่งลงไปยงัสถานีปลายทาง  การส่งสญัญาณ
ข้อมลูขึน้ไปยงัดาวเทียมเรียกว่า  "สญัญาณอปัลิงก์" (Up-link) และการส่งสญัญาณข้อมลูกลบัลงมายงัพืน้โลกเรียกว่า 
"สญัญาณ ดาวน์-ลงิก์ (Down-link)  

ลกัษณะของการรับส่งสญัญาณข้อมลูอาจจะเป็น
แบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)  หรือแบบแพร่
สัญญาณ(Broadcast) สถานีดาวเทียม  1 ดวง 
สามารถมีเคร่ืองทบทวนสัญญาณดาวเทียมได้
ถึง  25 เคร่ือง และสามารถครอบคลมุพืน้ที่การส่ง
สัญญาณได้ถึง  1 ใน  3  ของพืน้ผิวโลก  ดังนัน้        
ถ้าจะส่งสญัญาณข้อมลูให้ได้รอบโลกสามารถท า
ไ ด้โดยการส่งสัญญาณผ่านสถานีดาวเทียม
เพียง 3  ดวงเทา่นัน้  

ระหว่างสถานีดาวเทียม 2 ดวง ที่ใช้ความถ่ีของสัญญาณเท่ากันถ้าอยู่ใกล้กันเกินไปอาจจะท าให้เกิดการรบกวน
สัญญาณ ซึ่งกันและกันได้  นอกจากนีส้ภาพอากาศ เช่น ฝนหรือพายุก็สามารถท าให้สัญญาณผิดเพีย้นไปได้
เช่นกนั  ส าหรับการสง่สญัญาณข้อมลูนัน้ในแต่ละเคร่ืองทบทวนสญัญาณจะมีแบนด์วิดท์เท่ากับ 36  เมกะเฮิรตซ์  และมี
อตัราเร็วการสง่ข้อมลูสงูสดุเทา่กบั  50 เมกะบิตต่อวินาที  
  ข้อเสีย ของการสง่สญัญาณข้อมลูทางดาวเทียมคือ  สญัญาณข้อมลูสามารถถกูรบกวนจากสญัญาณ
ภาคพืน้อ่ืน ๆ ได้   อีกทัง้ยังมีเวลาประวิง (Delay Time)  ในการส่งสัญญาณเน่ืองจากระยะทางขึน้ -ลง ของ
สญัญาณ  และที่ส าคญัคือ มีราค าสงูในการลงทนุท าให้ค่าบริการสงูตามขึน้มาเช่นกนั  

  3. ระบบอื่นๆ 
  3.1 ระบบวิทยุ (Radio Transmission) ระบบวิทย ุหมายถึง ระบบที่มีการส่งสญัญาณจากเคร่ืองส่ง 

ไปยังเคร่ืองรับโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า คลื่นวิทยุ ข้อเสีย คลื่นวิทยุที่ส่งมาจากหนึ่งใน        

เสาอากาศมีความอ่อนไหวต่อการรบกวนโดยเสาอากาศที่อ่ืน จะสง่สญัญาณความถ่ีเดียวกนั 
  3.2 ระบบอินฟรำเรด (Infrared Transmission) ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับ remote control ของ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ สญัญาณอินฟราเรดมีความถ่ีระหว่าง 300 ถึง 400 GHz จะใช้ส าหรับการสื่อสารระยะสัน้ จะมี
ข้อจ ากดัที่ต้องใช้งานเป็นเส้นตรง ระหว่างเคร่ืองรับ และเคร่ืองสง่ รวมทัง้ห้ามมีสิง่กีดขวางด้วย (ถ้ามีสิ่งกีดขวาง เช่น คน 
ต้นไม้ ก าแพง จะท าให้สื่อสารไม่ได้) สญัญาณอินฟราเรดมีความถ่ีสงูและไม่สามารถทะลผุ่านผนงั เน่ืองจากระบบการ
สื่อสารระยะสัน้ สัญญาณอินฟราเรดไม่สามารถใช้ส าหรับการสื่อสารทางไกล นอกจากนีเ้ราไม่สามารถใช้คลื่น
อินฟราเรด นอกอาค ารเพราะรังสีดวงอาทติย์มีคลื่นอินฟราเรดที่สามารถรบกวนการสื่อสารได้ 
  3.3 โทรศัพท์เคล่ือนที่ (Cellular Transmission) จะอาศัยการส่งสญัญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
การสง่ผ่านข้อมลู 

☺อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ำย 
  1.โมเดม็ (Modem) 
  โมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่แปลงสญัญาณแอนะล็อกให้เป็นสญัญาณดิจิตลั เม่ือข้อมลูถกูส่งมายงั
ผู้ รับละแปลงสญัญาณดิจิตัลให้เป็นแอนะล็อก เม่ือต้องการส่งข้อมูลไปบนช่องสื่อสาร   กระบวนการที่โมเด็มแปลง
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สญัญาณดิจิตลัให้เป็นสญัญาณแอนะล็อก เรียกว่า มอดเูลชนั (Modulation) โมเด็มท าหน้าที่ มอดเูลเตอร์ (Modulator) 
กระบวนการที่โมเด็มแปลงสญัญาณแอนะล็อก ให้เป็นสญัญาณแอนะล็อก ให้เป็นสญัญาณดิจิตลั เรียกว่า ดีมอดเูลชนั 
(Demodulation) โมเด็มหน้าที่ ดีมอดเูลเตอร์ (Demodulator)โมเด็มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจบุนัมี 2 ประเภทโม
เด็กในปัจจบุนัท างานเป็นทัง้โมเด็มและ เคร่ืองโทรสาร เราเรียกว่า Faxmodem  
  2. กำร์ดเครือข่ำย (Network  Adapter) หรือ กำร์ด LAN 
  เป็นอปุกรณ์ท าหน้าที่สื่อสารระหว่างเคร่ืองต่างกันได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นรุ่นหรือย่ีห้อเดียวกันแต่หากซือ้
พร้อมๆกันก็แนะน าให้ซือ้รุ่นและยีห้อเดียวกันจะดีกว่า และควรเป็น การ์ดแบบ PCI เพราะสามารถส่งข้อมลูได้เร็วกว่า
แบบ ISAและเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆมกัจะไม่มี Slot  ISA ควรเป็นการ์ดที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ซึง่จะมีราค ามากกว่า
การ์ดแบบ 10 Mbps ไม่มากนกั แต่ส่งขอมลูได้เร็วกว่า นอกจากนีค้ณุควรค าหนึงถึงขัว้ต่อหรือคอนเน็กเตอร์ของการ์ด
ด้วยโดยทัว่ไปคอนเน็กเตอร์ ของการ์ด LAN จะมีหลายแบบ เช่น BNC , RJ-45 เป็นต้น ซึง่คอนเน็กเตอร์แต่ละแบบก็จะ
ใช้สายที่แตกต่างกนั 
  3. เกตเวย์ (Gateway) 
  เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์หน้าที่หลกัคือ
ช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  2 เครือข่ายหรือมากกว่า ซึง่มีลกัษณะไม่เหมือนกนัสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเป็น
เครือข่ายเดียวกนั 
  4. เรำเตอร์ (Router) 
  เราเตอร์เป็นอปุกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ท าหน้าที่เป็นตวัเช่ือมโยงให้เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐาน
ในการส่งข้อมลูต่างกัน สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกันได้ เราเตอร์จะท างานอยู่ ชัน้ Network หน้าที่ของ        
เราเตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมลู บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่
ต่างกนัให้สามารถสื่อสารกนัได้ 
  5. บริดจ์ (Bridge) 
  บริดจ์มีลกัษณะคล้ายเคร่ืองขยายสญัญาณ บริดจ์จะท างานอยู่ในชัน้ Data Link บริดจ์ท างานคล้าย
เคร่ืองตรวจต าแหน่งของข้อมลู โดยบริดจ์จะรับข้อมลู จากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง โดยที่บริดจ์จะไม่มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ข้อมูล บริดจ์ท าให้การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกัน ของข้อมลูลง 
บริดจ์จงึเป็นสะพานส าหรับข้อมลูสองเครือข่าย 
  6. รีพีตเตอร์ (Repeater) 
  รีพีตเตอร์ เป็นเคร่ืองทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณข้อมูลในระยะทางไกลๆส าหรับ
สญัญาณแอนะลอ็กจะต้องมีการขยายสญัญาณข้อมลูท่ี่ีเร่ิมเบาบางลงเน่ืองจากระยะทาง และส าหรับสญัญาณดิจิตลัก็
จะ ต้อง มีการทบทวนสัญญาณเ พ่ือ ป้องกั นการขาดหายของสัญญาณเ น่ืองจากการส่ งระยะทางไกลๆ 
เช่นกนั รีพีตเตอร์จะท างานอยู่ในชัน้ Physical 
  7.สำยสัญญำณ 
   เป็นสายส าหรับเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆในระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน หากเป็นระบบที่มี
จ านวนเคร่ืองมากกว่า 2 เคร่ืองก็จะต้องต่อผ่านฮบัอีกทีหนึง่ โดยสายสญัญาณ จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
   สำย Coax  มีลกัษณะเป็นสายกลม  คล้ายสายโทรทศัน์ จะใช้กับการ์ด LAN ที่ใช้คอนเน็กเตอร์แบบ 
BNC สามารถส่งสญัญาณได้ไกลประมาณ 200 เมตร  และต้องใช้ตวั T Connector ส าหรับเช่ือมต่อสายสญัญาณกับ
การ์ด LAN ต่างๆ และต้องใช้ตวั Terminator ขนาด 50 โอห์ม  ส าหรับปิดหวัและท้ายของสาย 
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   สำย UTP (Unshied Twisted Pair) เป็นสายส าหรับเพ่ือเป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างสายสญัญาณจาก
การ์ด LAN ไปยงัฮับหรือเคร่ืองอ่ืน โดยใช้คอนเน็กเตอร์แบบ RJ-45 สามารถส่งสญัญาณได้ไกลประมาณ 100 เมตร 
โดยทัว่ไปนิยมใช้กัน 2 รุ่น  คือ  CAT 3 กับ CAT5 ซึง่แบบ CAT3 จะมีความเร็วในการส่งสญัญาณ10 Mbps และแบบ 
CAT 5 จะมีความเร็วในการสง่ข้อมลูท่ี 100 Mbps  
  8.  ฮับ (HUB)  
    เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเคร่ืองต่างๆที่อยู่ในระบบ หากเป็นระบบเครือข่ายที่มี             
2 เคร่ืองก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ฮบัสามารถใช้สายสญัญาณเช่ือมต่อ ถึงกนัได้โดยตรง  แต่หากเป็นระบบที่มีมากกว่า 2 เคร่ือง
จ าเป็นต้องมีฮับเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเลือกซือ้ฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ ากับความเร็วของการ์ด 
เช่น  การ์ดมีความเร็ว  100 Mbps ก็ควรเลือกใช้ฮบัที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮบัที่มีจ านวนพอร์ต
ส าหรับต่อสายที่เพียงพอกบั เคร่ืองใช้ในระบบ  หากจ านวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้ แนะน าว่าควร
เลือกซือ้ฮบัที่สามารถต่อพ่วงได้  เพ่ือรองรับการขยายตวัในอนาคต 

☺กำรประมวลผลข้อมูลบนระบบเครือข่ำย 

  1. สัญญำณแบบแอนะล็อก (Analog Signal) จะเป็นสญัญาณแบบต่อเน่ืองที่ทกุๆ ค่าที่เปลี่ยนแปลงไป
ของระดบัสญัญาณจะมีความหมาย ได้แก่ สญัญาณเสียง และสญัญาณในธรรมชาติทัง้หมด การส่งสญัญาณแบบนีจ้     
ะถกูรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย ซึง่ในบางครัง้อาจท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้เลย ซึง่สญัญาณ
แบบแอนะล็อกนีจ้ะเป็นสญัญาณที่สื่อกลางในการสื่อสารส่วนมากใช้อยู่ เช่น สญัญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น  
การสื่อสารแบบแอนะล็อก  ในปัจจบุนั เช่น การมอดเูลตแอมพลิจดู (Amplitude Modulation หรือ AM) การมอดเูลต
ความถ่ี (Frequency Modulation หรือ FM ) การมอดเูลตเฟส (Phase Modulation หรือ PM) 
  2. สัญญำณแบบดิจิตอล (Digital Signal) จะประกอบขึน้จากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า คือ 
สญัญาณระดับสูงสดุ และสญัญาณระดับต ่าสุด ดังนัน้ จะมีประสิทธิภาพ และความน่าเช่ือถือสูงกว่าแบบอนาลอก
เน่ืองจากมีการใช้งานค่าสองค่า เพ่ือน ามาตีความหมายเป็น on/off หรือ 0/1 เท่านัน้ ซึง่เป็นสญัญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกนั การสื่อสารแบบดิจิตอลที่ใช้กนัทัว่ไป ได้แก่ การมอดเูลตเชิงเลขทางแอมพลิจดู (Amplitude shift 
keying หรือ ASK) การมอดเูลตเชิงเลขทางความถ่ี (Frequency shift keying หรือ FSK) การมอดเูลตเชิงเลขทางเฟส 
(Phase shift keying หรือ PSK) การมอดเูลตแบบควอเดรเจอร์แคเรียร์แอมพลิจดู (Quadrature carrier Amplitude 
Modulation หรือ QAM) 
  กำรมอดูเลต (Modulation) เป็นการผสมสัญญาณของข้อมลูเข้าไปกับสญัญาณอีกสัญญาณหนึ่ง
เรียกว่า คลื่นพาห์ (carrier) ซึ่งสัญญาณนีมี้ความถ่ีที่เหมาะกับช่องสัญญาณนัน้ๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปใน
ช่องสญัญาณเดินทางได้ไกลมากขึน้ 

☺รูปแบบของกำรส่งผ่ำนข้อมูล  แบง่ได้เป็น 2 รูปแบบคือ 

1. กำรส่งผ่ำนข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transimission) การส่ง
ข้อมลูแบบนีจ้ะมีการส่งข้อมลูตวัอกัขระแต่ละตวัเป็นกลุ่มของบิต ซึ่ง
แต่ละบิตจะถูกส่งแบบเรียงกันตามล าดบัออกไปทางสายสื่อสารเพียง
สายเดียว ซึง่จะพบตวัอย่างการสง่ข้อมลูประเภทนีใ้น  

   ต้นทาง            ปลายทาง       สายโทรศพัท์ผ่านโมเด็ม หรือแม้แต่การต่อเมาส์กบัคอมพิวเตอร์ 
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2. กำรส่งผ่ำนข้อมูลแบบขนำน (Parallel Transimission)  สามารถ
สง่ข้อมลูได้เร็วกว่าการส่งข้อมลูแบบอนกุรม เน่ืองจากบิตทกุบิตของแต่
ละตวัอกัขระจะถกูสง่ออกไปทีเดียวพร้อมๆ กันแบบขนานกันไป ไม่ต้อง
เรียงตามล าดบัเหมือนแบบแรก การส่งข้อมลูแบบนีม้กัจะใช้ส่งระหว่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์รอบข้าง เช่น เคร่ืองพิมพ์ หรือภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง                ต้นทาง           ปลายทาง   

☺ทศิทำงของกำรส่ือสำรข้อมูล  สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 

1. แบบทศิทำงเดียว (Simplex) เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมลูแบบที่
ข้อมลูจะถกูสง่จากทศิทางหนึ่งไปยงัอีกทศิทางโดยไม่สามารถสง่ข้อมลู
ย้อนกลบัมาได้ เช่นระบบวิทย ุหรือโทรทศัน์ 

2. แบบกึ่งสองทศิทำง (Half Duplex) การสื่อสารข้อมลูแบบนีข้้อมลูจะ
สามารถส่งกลบักันได้ 2 ทิศทาง แต่จะไม่สามารถส่งพร้อมกันได้ โดย
ต้องผลดักนัสง่ครัง้ละทศิทางเทา่นัน้ เช่น วิทยสุื่อสารแบบผลดักนัพดู 

3. แบบสองทศิทำง (Full Duplex) เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมลูแบบที่
ข้อมลูสามารถส่งพร้อม ๆ กันได้ทัง้ 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น 
ระบบโทรศพัท์ 

☺ สถำปัตยกรรมของระบบเครือข่ำย (Network Architecture) 
  หรือโทโปโลยี (Topology) คือ ลกัษณะของการเช่ือมโยงสายสื่อสารเข้ากบัอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ภายในเครือข่ายด้วยกนั   
 1. โครงสร้ำงเครือข่ำยคอมพวิเตอร์หรือโทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)   

ประกอบด้วย สายส่งข้อมลูหลกัที่ใช้ส่งข้อมลูภายในเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แต่ละเคร่ืองจะเช่ือมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเช่ือมต่อ เม่ือมีการส่งข้อมูล
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไปบน   
สายเคเบิล้ และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิล้แต่ละเคร่ือง ข้อดี คือ ใช้สื่อน า

ข้อมลูน้อย ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่าย และถ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการท างานของ
ระบบโดยรวม แต่มีข้อเสียคือ การตรวจจุดที่มีปัญหา กระท าได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์          
ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการสง่ข้อมลูชนกนัมากจนเป็นปัญหา 

2. โครงสร้ำงเครือข่ำยคอมพวิเตอร์หรือโทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)  
 มีการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยที่แต่ละการเช่ือมต่อจะมีลกัษณะเป็นวงกลม 
การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนีก็้จะเป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็น 
ทศิทางเดียวกนัเสมอ จากเคร่ืองหนึง่จนถึงปลายทาง ในกรณีที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใด
เคร่ืองหนึง่ขดัข้อง การสง่ข้อมลูภายในเครือข่ายชนิดนีจ้ะไม่สามารถท างานต่อไปได้ ข้อดีของ
โครงสร้าง เครือข่ายแบบวงแหวนคือ ใช้สายเคเบิล้น้อย และถ้าตัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เสีย

ออกจากระบบ ก็จะไม่สง่ผลต่อการท างานของระบบเครือข่ายนี ้และจะไม่มีการชนกนัของข้อมูลท่ีแต่ละเคร่ืองสง่ 
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3. โครงสร้ำงเครือข่ำยคอมพวิเตอร์หรือโทโปโลยีรูปดำว (Star Topology)  
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจกุ
ศูนย์กลางในการควบคุมการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสาร
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบดาวมีข้อดี คือ ถ้า
ต้องการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ก็สามารถท าได้ง่ายและไม่กระทบต่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ในระบบ ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิล้จะ

ค่อนข้างสงู และเม่ือฮบัไม่ท างาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทัง้ระบบก็จะหยดุตามไปด้วย 
 

☺ข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบ 
   โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครือข่ายทัว่ไปสามารถผลิตขึน้โดย
บริษัทผู้ ผลิตมากมาย และหากผู้ ผลิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแล้ว เม่ือผู้ บริโภคซือ้ผลิตภัณฑ์ต่างย่ีห้อ ก็
สามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้การก าหนดมาตรฐานของการสื่อสารข้อมลู
ก าหนดขึน้โดยองค์กมาตรฐานสากล (International Organization for 
Standardization - ISO) ได้แก่ 
 

1.แบบจ ำลอง OSI เรียกว่า Open Systems Interconnection Reference Model หรือ OSI Reference 

Model หรือ ISO/OSI Model   โมเดลนีไ้ด้ถกูแบ่งย่อยออกเป็น 7 ชัน้อนัได้แก่ Application, Presentation, Session, 
Transportation, Network, Data Link และ Physical  

OSI Model 
 Data 

unit 
Layer Function 

Ho
st 
lay
ers 

Data 

7. Applic
ation 

Network process to application เป็นเลเยอร์บนสดุท่ีท างานไกล้ชิดกบัผู้ใช้มากท่ีสดุ  มีบริการ
ทางด้านโปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ ได้แก่ email, file transfer, remote job entry, directory 
services เป็นต้น มีการจดัเตรียมฟังก์ชัน่ในการเข้าถึงไฟล์และเคร่ืองพิมพ์ ซึง่เป็นการแบง่ปันการ
ใช้ทรัพยากรบนระบบเคร่ือขา่ย 

6. Presen
tation 

Data representation,encryption and decryption,convert machine dependent data to 
machine independent data  เป็นชัน้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองรูปแบบของการแสดงผลเพื่อโปรแกรม
ตา่งๆ ท่ีใช้งานระบบเครือขา่ยท าให้ทราบวา่ข้อมลูท่ีได้เป็นประเภทใด เชน่ [รูปภาพ,เอกสาร,ไฟล์
วีดีโอ] 

5. Sessio
n 

Interhost communication  จะมีหน้าท่ีจดัการให้การสนทนาเป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยการเฝ้า
ตรวจสอบการไหลของข้อมลูอยา่งเป็นจงัหวะ ดแูลเร่ืองความปลอดภยัเชน่ ตรวจสอบอายกุารใช้
งานของรหสัผา่น จ ากดัชว่งระเวลาในการติดตอ่ ควบคมุการถ่ายเทข้อมลูรวมถึงการกู้ ข้อมลูท่ี
เสียหาย  อนัเกิดมาจากเครือขา่ยท างานผิดปกติ นอกจากนีย้งัสามารถตรวจดกูารใช้งานของ
ระบบและจดัท าบญัชีรายงานช่วงเวลาการใช้งานของผู้ใช้ได้  ชัน้นีเ้องท่ีท าให้ในหนึง่โปรแกรม
ยกตวัอยา่งเชน่ โปรแกรมค้นดเูว็บ (Web browser) สามารถท างานติดตอ่อินเทอร์เน็ตได้พร้อมๆ

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Layer
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กนัหลายหน้าตา่ง 

  

Segm
ents 

4. Transp
ort 

End-to-end connections and reliability,Flow control ท าหน้าท่ีดแูลจดัการเร่ืองของความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากการสื่อสาร ซึง่การตรวจสอบความผิดพลาดนัน้จะพิจารณาจากข้อมลูสว่น
ท่ีเรียกวา่ checksum และอาจมีการแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้ๆ โดยพิจารณาจาก ฝ่ังต้นทางกบัฝ่ัง
ปลายทาง (End-to-end)โดยหลกัๆแล้วชัน้นีจ้ะอาศยัการพิจารณาจาก พอร์ต (Port)ของเคร่ืองต้น
ทางและปลายทาง 

Me
dia 
lay
ers 

Packe
t 

3. Networ
k 

Path determination and  logical addressing ท าหน้าท่ีหลกัเก่ียวข้องกบัการหาเส้นทาง 
(routing)  ในการสง่แพคเก็ตจากต้นทางไปยงัปลายทาง เชื่อมโยงกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ 2 
เคร่ืองให้ติดตอ่สื่อสารถึงกนัได้โดยตรง  

จะจดัการการติดตอ่สื่อสารข้ามเน็ตเวิร์ค 

Frame 
2. Data 

Link 
Physical addressing จดัเตรียมข้อมลูท่ีจะสง่ผา่นไปบนสือ่ตวักลาง 

Bit 
1. Physic

al 

Media, signal and binary transmission เป็นชัน้ของสื่อท่ีใช้ในการติดตอ่สื่อสาร ซึง่อาจจะเป็น
ทัง้แบบท่ีใช้สายหรือไม่ใช้สาย ตวัอยา่งของสื่อท่ีใช้ได้แก่ Shield Twisted Pair(STP), Unshield 
Twisted Pair(UTP), Fibre Optic และอ่ืน 

2. แบบจ ำลอง TCP/IP  
มีแนวคิดพืน้ฐานแตกต่างจาก OSI Model คือ ไม่ได้มีพืน้ฐานของการสื่อสารแบบการสนทนา TCP/IP Model เป็นภำพ

แสดงถึงโลกของระบบเคร่ือข่ำยสำกล (Internetworking) ที่ท าการเคลื่อนย้ายและก าหนดเส้นทางให้กับข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายและระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เม่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้  2 โมเดล จะพบว่ามี
บางเลเยอร์ที่มีการก าหนดคณุสมบตัิที่เทียบได้ใกล้เคียงกนั แต่บางเลเยอร์ก็ไม่สามารถเทียบหาความสมัพนัธ์กนัได้เลย 

  Network Access Layer จะพิจารณาว่าจะมีการส่งเฟรมข้อมลูไปบนระบบเครือข่ายทางกายภาพ
อย่างไร ซึง่จะใช้การก าหนดที่อยู่อย่างถาวรให้กบัการ์ดเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย 

  Internetwork Layer ท าหน้าที่ก ำหนดเส้นทำงให้กับข้อมูลจำกผู้ส่งไปยังผู้รับ เป็นกระบวนการส่ง
แพ็กเก็ตข้อมลูผ่านสื่อกลางของระบบเครือข่าย โดยแพ็กเก็ตข้อมลูจะถกูเรียกเป็น Datagram ซึง่หมายถึงเป็นแพ็กเก็ต
ข้อมลูท่ีมีข่าวสารในสว่นหวั (Header) และสว่นท้าย (Trailer) ประกอบอยู่ด้วย และยงัรวมถึงการใช้เราเตอร์และเกตเวย์
ในการสง่ Datagram ไปมาระหว่างโหนดต่างๆ ด้วย 
  Transport layer หน้าที่เช่นเดียวกับใน OSI Reference Model คือสร้างความน่าเช่ือถือในการจดัส่ง 
Datagram และช่วยในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึง่การแลกเปลี่ยนข้อมลูลกัษณะนีเ้รียกว่า Connectionless 
  Application Layer  เลเยอร์นีส้ามารถเทียบได้กับ Application Layer และ Presentation Layer       
ใน OSI Model โดยจะบรรจโุปรโตคอลหลายแบบที่ท าให้แอบพลเิคชัน่สามารถเข้าถึงระบบเครือขา่ยและบริการบนระบบเครือขา่ยได้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_address
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Link_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Link_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Layer
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☺องค์กรที่มีบทบำทต่อกำรก ำหนดมำตรฐำน 

   สถำบันมำตรฐำนแห่งชำตสิหรัฐอเมริกำ (American National Standards Institute : ANSI)  
         หน่วยงาน ANS (อ่านว่า แอน- ซี) ประกอบไปด้วยกลุ่มสมาชิกที่มาจากหลายกลุ่มด้วยกัน                
ทัง้ภาคอตุสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจยั และกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป หน่วยงาน ANSI เป็น
หน่วยงานที่ก่อตัง้ขึน้โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไรตัวอย่างมาตรฐานของ ANSI ที่ก าหนดขึน้มา เช่น มาตรฐาน ANSI-
COBOL, ANSI-C และข้อก าหนดมาตรฐานการสื่อสารเครือข่ายแบบ FDDI บนเครือข่ายท้องถ่ิน เป็นต้น  
    สถำบันอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้ำ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : 
IEEE)  หน่วยงาน IEEE (อ่านว่า ไอ-ทริปเปิล-อี) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้สร้างข้อก าหนดมาตรฐานบนระบบเครือข่าย
หลายมาตรฐานเหมือนกัน IEEE เป็น หน่วยงานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมากมาย โดยเฉพาะ
ผู้ เช่ียวชาญด้านงานวิศวกรรม หน้าที่หลกัของหน่วยงานนีคื้อการก าหนดทฤษฏี การสร้างข้อก าหนดของตวัผลิตภัณฑ์
เพ่ือน าใช้กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานบนชัน้สื่อสารทางกายภาพและชัน้สื่อสารเช่ือมต่อข้อมลู โดยต่อไปนีเ้ป็น
โครงการย่อยต่างๆ ของมาตรฐานเครือข่าย IEEE หมายเลข 802  
  · IEEE 802.1 (Higher Layer LAN Protocols) มาตรฐานด้านโปรโตคอลบนเครือข่ายท้องถ่ิน  
  · IEEE 802.2 (Logical Link Control) มาตรฐานฟังก์ชัน่และโปรโตคอล LLC บนเครือข่ายท้องถ่ิน  
  · IEEE 802.3 (CSMA/CDหรือEthernet) มาตรฐานเครือข่ายอีเทอร์เน็ต 
   · IEEE 802.3u (Fast Ethernet) มาตรฐานเครือข่ายอีเทอร์เน็ตความเร็วสงู  
  · IEEE 802.3ae (Gigabit Ethernet) มาตรฐานเครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ต  
  · IEEE 802.4 (Token Bus) มาตรฐานเครือข่ายโทเค็นบสั 
  · IEEE 802.5 ( Token Ring ) มาตรฐานโทเค็นริง 
   · IEEE802.6 (Metropolitan Area Network: MAN) มาตรฐานเครือข่ายระดบัเมือง  
  · IEEE 802.7 (Broadband LAN) มาตรฐานบรอดแบนด์บนเครือข่ายท้องถ่ิน 
  · IEEE 802.8 (Fiber Optic) มาตรฐานเครือข่ายใยแก้วน าแสง 
   · IEEE 802.9 (Integrated Services) มาตรฐานการรวมบริการข้อมลูและแสงร่วมกนั  
  · IEEE 802.10 (LAN/MAN Security) มาตรฐานระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายท้องถ่ิน และ
เครือข่ายระดบัเมือง 
   · IEEE 802.11 (Wireless LAN) มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย  
  · IEEE 802.11a ความเร็ว 54 เมกะบิตต่อวินาที ที่คลื่นความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ์ ส าหรับในประเทศไทย ถกู
ระงบัใช้ เน่ืองจากได้จดัสรรคลื่นความถ่ีนีเ้พ่ือใช้งานมาก่อนหน้านัน้แล้ว  
  · IEEE 802.11b (Wi-Fi) เครือข่ายแลนไร้สายที่ได้รับความนิยมสงู มีความเร็วในการส่งข้อมลูที่ 11 เม
กะบิตต่อวินาที โดยใช้คลื่นความถ่ีช่วง 2.4 กิกะเฮิรตซ์  
  · IEEE 802.11g เครือข่ายแลนไร้สายที่พฒันาจาก IEEE 802.11b มีความเร็วที่ 54 เมกะบิตต่อวินาที 
บนคลื่นความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ์  
   องค์กรก ำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (International Standard Organization หรือ ISO)  ISO 
เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมครอบคลุมอยู่หลายส่วนด้วยกัน แต่ส าหรับ
มาตรฐานด้านเครือข่ายแล้ว หน่วยงาน ISO ได้มีการสร้างข้อก าหนดมาตรฐานระบบเปิดขึน้มาที่เรียกว่า OSI (Open 
Systems Interconnection) หรือแบบจ าลอง OSI ที่ใช้เป็นมาตรฐานระบบเปิดส าหรับการสื่อสารบนเครือข่าย 
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    IEFT (Internet Engineering Task Force) เป็นกลุ่มผู้ ให้ความสนใจเร่ืองระบบเครือข่ายและ         
การเติบโตของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การก าหนดเส้นทางการส่งข้อมลู ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการ
ออกอากาศข้อมูล (Broadcasting) เป็นต้น นอกจากนี ้IETF ยังเป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดท าคุณสมบัติเฉพาะ             
ที่เรียกว่า RFC (Requests for Comment) ส าหรับมาตรฐานของ TCP/IP ที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 
  EIA (Electronics Industries Association) เป็นองค์กรก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับอปุกรณ์ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ อปุกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม และการสื่อสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างเช่นคณุลกัษณะในการเช่ือมต่อ
ผ่าน RS-232 เป็นต้น 
  W3C (World Wide Web Consortium) ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1994 โดยมีเครือข่ายหลกัอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่ น โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานของเว็บ ข้อเสนอที่ได้รับการ
พิจารณาและรับรองโดย W3C จะเป็นมาตรฐานในการออกแบบการแสดงผลเว็บเพจ เช่น Cascading, XML, HTML เป็นต้น 

☺กำรประยุกต์ใช้งำนของระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
     ระบบเครือข่ายท าให้เกิดการสื่อสาร และการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึง่จะ
หมายความรวมถึงการสื่อสาร และการแบ่งปันการใช้ข้อมลูระหว่างบคุคลด้วยเป็นงานของระบบเครือข่าย  
  รูปแบบกำรใช้งำนของระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

1.ระบบเครือข่ำยแบบรวมศูนย์กลำง เป็นระบบที่มีเคร่ืองหลกัเพียง
เคร่ืองเดียวที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งจะตัง้อยู่ที่ศูนย์กลางและมีการ
เช่ือมต่อไปยังเคร่ืองเทอร์มินอลที่อยู่รอบๆ โดยการเดินสายเคเบิล
เช่ือมต่อกนัโดยตรง เพ่ือให้เคร่ืองเคร่ืองเทอร์มินอลสามารถเข้าใช้งาน 

2.ระบบเครือข่ำย Peer-to-Peer จะมีความเท่าเทียมกันสามารถ
แบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกันได้ เช่น การใช้เคร่ืองพิมพ์หรือ
แฟ้มข้อมลูร่วมกันในเครือข่าย แต่ละสถานีมีทรัพยากรภายในของ
ตวัเอง เช่น ดิสก์ส าหรับเก็บข้อมลู หน่วยความจ าที่เพียงพอ และมี

ความสามารถในการประมวลผลข้อมลูได้ ข้อดีคือ จดัตัง้ง่าย มีราคาถกู และสะดวกต่อการบริหารจดัการ ผู้ ใช้ในแต่ละ
สถานีงานจะรับผิดชอบในการพิจารณาการแบ่งปันทรัพยากรของตนเองให้กับสมาชิกผู้ อ่ืนในกลุ่ม ระบบนีจ้ึงเหมาะกับ
ส านักงานขนาดเล็กที่มีสถานีงานประมาณ 5-10 เคร่ืองที่วางอยู่ในพืน้ที่เดียวกัน ข้อด้อยคือ เร่ืองการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลู เน่ืองจากไม่มีระบบการป้องกนัในรูปแบบของบญัชีผู้ ใช้ และรหสัผ่าน ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  

3.ระบบเครือข่ำยแบบ Client/Server สามารถมีเคร่ืองลกูข่ายได้
เป็นจ านวนมาก และสามารถเช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
หลายแพลตฟอ ร์ม  ระบบนี จ้ะท างานโดย มี เค ร่ื อง  Server                
ที่ให้บริการเป็นศูนย์กลางอย่างน้อย 1 เคร่ือง และมีการบริหาร

จดัการทรัพยากรต่างๆ จากสว่นกลาง ซึง่คล้ายกบัระบบเครือข่ายแบบรวมศนูย์กลาง นอกจากนีเ้คร่ืองลกูข่ายยงัจะต้อง
มีความสามารถในการประมวลผล และมีพืน้ท่ีส าหรับจดัเก็บข้อมลูท้องถ่ินเป็นของตนเองอีกด้วย 
 

☺กำรประยุกต์ใช้งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
อนิเทอร์เน็ต (Internet) มาจากค าว่า   Inter Connection Network  หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ
ต่างๆ ที่เช่ือมโยงกันโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลาง  ลกัษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเป็น
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เสมือนใยแมงมมุที่ครอบคลมุทัว่โลก  เครือข่ายเหล่านีเ้ช่ือมเข้าหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า 
โปรโตคอล (Protocol) ซึง่โปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีช่ือเรียกว่า  TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) หรือ  "ทีซีพี/ไอพี" เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้หลายเส้นทางเป็น
การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือเรียกอีกอย่างว่า Cyberspace  อินเทอร์เน็ต    ท าให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสาร 
ข้อมลูจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่งกระท าได้โดยง่ายโดยไม่จ ากัดเร่ืองระยะทางและเวลา สามารถส่งข้อมลูได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น ส่งเป็นแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงโดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมต่อ เช่น 
สายสญัญาณโทรศพัท์ ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) สญัญาณไมโครเวฟ และสญัญาณจากดาวเทียม เป็นต้น  

 อินเทอร์เน็ตมีองค์กรระหว่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือประสาน
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกองค์การนีไ้ ด้แก่ สมาคม
อินเทอร์เน็ต ISOC (Internet Society) เป็นองค์กรที่ไม่แสวง
ผลก าไร และมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
โครงสร้างพืน้ฐานอย่างหนึ่งส าหรับการศึกษาและงานวิจัย 
และท าหน้าที่ส่ ง เส ริมและเผยแพ ร่ความ รู้ ใ ห้แ ก่ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตทัว่ไป ISOC ยงัท าหน้าที่ในการพฒันามาตรฐาน
และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในอินเทอร์เน็ต ภายใน ISOC มี

คณะท างานอาสาสมัคร ร่วมวางแนวทางพัฒนาอินเทอร์เน็ต ให้สมาชิกถือปฏิบัติ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลหรือควบคุมการ
บริหารเครือข่ายแต่อย่างใด 

☺จุดก ำเนิดของอินเทอร์เน็ต  
  มาจากเหตุผลทางการทหาร เน่ืองจากในยุคสงครามเย็น เม่ือประมาณ พ.ศ.2510 ระหว่างฝ่าย
คอมมิวนิสต์ และฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ซึ่งน าโดยสหรัฐอเมริกา โดยผู้น าสหรัฐอเมริกาวิตกว่าถ้าหากทางฝ่ายรัฐเซีย      
ยิงขีปนาวธุนิวเคลียร์เข้ามาถลม่จดุยทุธศาสตร์บางจดุของตนเองขึน้มา อาจจะท าให้คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกันเสียหาย
ได้ จึงได้สัง่ให้มีการวิจยั เพ่ือสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดใหม่ขึน้มาเพ่ือป้องกันความเสียหาย โดยมีจดุประสงค์ว่า 
ถ้าคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่ง ถูกท าลาย แต่เคร่ืองอ่ืนก็จะต้องใช้งานต่อไปได้ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ
เครือข่าย ในขณะนัน้มีช่ือว่า ARPA (Advanced Research Projects Agency) ดงันัน้ ช่ือเครือข่ายในขณะนัน้ จึงถกู
เรียกว่า ARPANET ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 เครือข่ายขยายใหญ่โตเพิ่มมากขึน้ จากการระดมนกัวิจยัเพ่ือสร้างมาตรฐาน
ใหม่ขึน้มาเพ่ือความเหมาะสม จึงได้มาตรฐาน TCP/IP และนอกจากประโยชน์ด้านงานวิจยั และทางทหารแล้ว ยังได้
น ามาใช้ประโยชน์ทางด้านธรุกิจ และการพาณิชย์อีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และน ามาใช้ประโยชน์ ในการติดต่อข้อมลูข่าวสารมากมาย  
  ส าหรับในประเทศไทยได้เร่ิมต้นติดตัง้ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นครัง้แรกทีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการศกึษาของมหาวิทยาลยั โดยติดต่อกับสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเช่ือมต่อเคร่ือง
มินิคอมพิวเตอร์ เพ่ือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ .ศ. 2530 
ต่อมากระทวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ให้ทนุสนับสนนุ แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพ่ือศึกษาถึงการ
เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัด้านวิทยาศาสตร์ 12 แหง่เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกนั เม่ือ พ.ศ. 2531  
  หลังจากนัน้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้เป็นเกตเวย์อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยและเร่ิมให้บริการ      
ทางอินเทอร์เน็ต เต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทย         
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ร่วมลงทนุกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ 2 ราย คือ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากดั และบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมเมอร์เชียล แอนด์โนว์เลจเซอร์วิส จ ากัด ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น KSC คอมเมอร์
เชียลอินเทอร์เน็ต จ ากดั 

 
☺องค์ประกอบของระบบเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต  
  1.ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
เคร่ืองพิมพ์ กล้องดิจิทลั และล าโพง เป็นต้น คอมพิวเตอร์ต้องมีคุณสมบัติพร้อมส าหรับการเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่าย 
แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 
   1.1 คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) หรือ โฮสต์ (Host) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง           
ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ โดยทั่วไปต้องเป็นเคร่ื องคุณภาพสูง      
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนข้อมลู จ านวนมาก 
   1.2 คอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Client) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ทัว่ไปที่รับ-ส่งข้อมลูมากจากเคร่ือง   
แม่ข่าย อาจจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ เคร่ืองโน๊ตบุ๊ค เคร่ืองแลปท็อป ฯลฯ ผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่ วไป        
ก็จดัเป็นเคร่ืองลกูข่ายทัง้สิน้ 
  2. ตัวกลำงและอุปกรณ์กำรส่ือสำร (Communication Device) เช่ือมต่อ ระหว่าง คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหรือส่วนกลางกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  เป็นช่องทางส าหรับการรับ-ส่งข้อมูล ประกอบด้วย โมเด็ม (Modem)  
สายโทรศพัท์ (Telephone) สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) คลื่นวิทยแุละดาวเทียม (Microwave and Satellite) 
  3.มำตรฐำนกำรควบคุมและกำรส่งผ่ำนข้อมูลบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Control/Internet 
Protocal) หมายถึง มาตรฐานท่ีใช้ควบคมุและก าหนดเง่ือนไขในการรับ-สง่ข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
   3.1 มำตรฐำนทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocal/Internet Protocal) 
เป็นโพรโตคอลมาตรฐานส าหรับรับ-สง่ข้อมลูของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   3.2 มำตรฐำนเฮชทีทีพี (HTTP : Hypertext transfer protocol) เป็นมาตรฐานส าหรับ      
การสืบค้นข้อมลูชนิดไฮเปอร์เท็กซ์ (HTML) ก าหนดและควบคมุวิธีการสื่อสาร ผ่านโปรแกรมส าหรับติดต่ออินเทอร์เน็ต 
หรือเบราว์เซอร์ (Browser) กบัเคร่ืองแม่ข่ายหรือเว็บเซร์ิฟเวอร์ (Web Server) 
   3.3 มำตรฐำนเอฟทีพี (FTP : File Transfer Protocal ) เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคมุ
และก าหนดวิธีการ โอนย้ายแฟ้มข้อมลู 
  4. โปรแกรมส ำหรับติดต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program) ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้อ่าน
ข้อมลูไฮเปอร์เทก็ซ์ตามมาตรฐานเฮชทีเอ็มแอล (HTML) หรือเรียกว่าเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer , Mozilla Firfox 
, Netscape Navigator และ Operaเป็นต้น เบราว์เซอร์ท าหน้าที่อ่านข้อมลูจากเว็บไซต์ต่างๆ เสมือนอ่านหนงัสือทีละ
หน้า สามารถแสดงผลได้ทัง้ข้อความ ภาพ เสียง และอ่ืน ๆ 
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  5. ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือไอเอสพี (ISP : Internet Service Provider) หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กร ผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บคุคลทัว่ไป โดยผู้ให้บริการแต่ละรายจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายระดบัประเทศ
นัน้ ๆ แล้วเช่ือมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ส าหรับผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายส าคัญหรือรายใหญ่ที่สุดของไทย คือ 
การสื่อสารแหง่ประเทศไทย หรือ กสท. 

☺กำรตดิต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต  
  1.จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (E-mail หรือ Electronic mail) บริการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิมพ์จดหมายในคอมพิวเตอร์ แล้วส่งผ่านสายโทรศัพท์ หรือสายแลน ในองค์กรไปให้ผู้ รับ            
โดยไม่ใช้แสตมป์ และสว่นใหญ่จะถึงผู้ รับในเกือบทนัที สามารถสง่ภาพ หรือเสียง แม้แต่แฟ้มวีดิโอได้  
  การท างานของระบบอีเมล์มี  2 ประเภทคือ กำรส่งอีเมล์จะกระท าโดยใช้โปรโตคอล SMTP (Simple 
Mail transfer Protocol) โดยจะมีการท างานในขณะที่ User Agent ส่งอีเมล์ไปยงั MTA และ ขณะที่ MTA รับส่งอีเมล์
ระหว่าง MTA ด้วยกัน ส าหรับกำรรับอีเมล์นัน้มีโปรโตคอลที่นิยมใช้งานกันแพร่หลายอยู่ 2 แบบได้แก่ POP (Post 
Office Protocol) และ IMAP (Internet Message Access Protocol)  
   2. เว็บไซต์ (Web site) และบริกำรสืบค้น (Search engine) แบบเครือข่ายใยแมงมมุ นายเบอร์
เนอร์ ลี แหง่องค์กรเพ่ือการวิจยันิวเคลียร์แหง่ยโุรปหรือ เซิร์น ได้พฒันาโพรโทคอล ช่ือ เอชทีทีพี (HTTP) ขึน้มาเม่ือ พ.ศ. 
2533 ท าให้เกิดบริการเวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW : World Wide Web) ที่สามารถเปิดดขู้อมลูได้ทัง้ภาพและเสียง จึงเป็น
จดุเร่ิมต้น ที่ท าให้เกิดเว็บไซต์อย่างทกุวนันี ้เม่ือต้องการข้อมลูก็เข้าไปยงัเว็บไซต์เพ่ือหาข้อมลูได้ ปัจจบุนัเว็บไซต์ส าหรับ
ใ ห้บ ริการ ไ ด้แ ก่  www.yahoo.com,www.google.co.th, www.hotmail.com เ ว็บสืบ ค้นที่ นิ ยมใ ช้มากที่ สุด  คื อ 
www.google.co.th  
  3. ไออำร์ซี (IRC – Internet relay caht) เป็นบริการที่ท าให้คนทัว่โลกสามารถคยุผ่านคอมพิวเตอร์
พร้อมกนัได้หลายคน หรือคยุกนัเพียง 2 คนก็ได้ โดยเลือกห้องสนทนา 
  4. วินโดว์ไลฟ์ เมสเซนเจอร์ (Windows Live Messenger) เรียกสัน้ๆว่า เอ็มเอสเอ็น หรือ เอ็ม 
ตามช่ือเดิม วินโดวส์ไลฟ์ เมสเซนเจอร์ โปรแกรมเอ็มเอสเอ็นมีฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น Sharing folders ใช้ส าหรับ
แบ่งปันข้อมลูหรือไฟล์ที่ต้องการให้กบับคุคลท่ีต้องการโดยการสร้างโฟลเดอร์ขึน้มา 
  5. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นการใช้ประโยชน์จากอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท าให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร เช่น  ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และการประชมุทางไกล เป็นต้น 
  6. กำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-learning หรือ Electronic learning) บริการที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนหนังสือโดยไม่จ าเป็นต้องไปนั่งในชัน้เรียนแต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ จะเรียนที่ไหน (Anywhere) 
เม่ือใด (Anytime) ก็ได้ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขัน้ตอนตามบทเรียนรู้ หากสงสยัก็สามารถติดต่อ
สอบถามจนเข้าใจและมีการสอบวดัผลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
  7. ธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking หรือ Electronic Banking)เป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาค าร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยมากขึน้ นอกจากการไปติดต่อด้วยตนเอง
ที่ธนาค าร หรือ การท ารายการจากตู้ เอทีเอ็ม ทกุวันนีล้กูค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือส าหรับติดต่อเพ่ือช าระค่าสินค้า 
และบริการ ธนาค าร หลายแห่งให้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต บริการตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝาก 
หน่วยงานราชการบางแห่ง เช่น กรมสรรพากรเปิดให้มีการย่ืนแบบฟอร์มช าระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 91 ทางอินเทอร์เน็ต       
ซึง่อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนอย่างมาก 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.co.th/
http://www.hotmail.com/
http://www.google.co.th/
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  8. โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต (Internet Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
แปลงสญัญาณเสียงให้เป็นแพ็กเกตข้อมลูเพ่ือสง่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนข้อมลูอ่ืน คณุภาพเสียงมีความชดัเจน
เหมือนโทรศพัท์บ้านปกติ เช่น Skype หรือ Net2Phone  
  9. เกมส์ออนไลน์ (Game Online) สามารถเลือกเลน่เกมส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนัที 

  10. ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย (Software Updating) ปัจจุบันเม่ือซือ้โปรแกรมมาใช้งาน      
ผู้ ใช้สามารถปรับปรุงหรืออพัเดท (update) ซอฟต์แวร์โปรแกรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
   11. บริกำรกระดำนข่ำว (Usenet news) ส าหรับกระดานข่าวที่ได้รับความนิยมของไทย คือ 
www.soc.culture.thai ถ้าต้องการค าตอบที่เก่ียวข้องกับสังคมไทยเม่ือส่งค าถามไปที่www.news:soc.culture.thai 
อาจจะมีคนตอบและตรงตามความต้องการ  
  12. เอฟทพีี (FTP – File Transfer Protocol) คือ การรับ-สง่แฟ้มไปยงัเคร่ืองให้บริการ โปรแกรมเอฟ
ทีพีที่นิยมใช้คือ WS_FTP และ CUTE_FTP ที่ท าให้การส่งแฟ้มหลายแฟ้มไปยังเคร่ืองบริการได้สะดวกต่างกับการ 
Uploadหรือ Download แฟ้มที่จ ากดัจ านวนแฟ้มในการสง่ต่อครัง้ 
  13. เทลเน็ต (Telnet) หรือเอสเอสเอช เทลเน็ต (Ssh Telnet) เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อเข้าไป
ท างานในเคร่ืองบริการ  
  14. สังคมเครือข่ำย (Social Network) คือ การที่ผู้คนสามารถท าความรู้จกัและเช่ือมโยงกันในเว็บ
สงัคมเครือข่าย ซึง่เว็บไซต์ที่เช่ือมโยงผู้คนไว้ด้วยกนั เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) และเฟชบุ๊ค (Facebook)  
  15. กำรสนทนำผ่ำนเครือข่ำย ได้แก่  
   - Chat การส่งข้อความสัน้ๆ ระหว่าง บุ ค ค ล ที่ อ ยู่ ห น้ า เ ค ร่ื อ ง คอมพิวเตอร์ในเวลา
เดียวกนั และสามารถเขียนโต้ตอบกนัไป มาคล้ายกบัการคยุกนั  เช่น MSN Messenger  
   - VOIP  หรือ Voice over IP เป็นการโทรศพัท์ผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
   - การสื่อสารด้วยข้อความ IRC (INTERNET RELAY CHAT) เป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืน 
โดยการพิมพ์ข้อความ โต้ตอบกัน ซึง่จ านวนผู้ ร่วม สนทนาอาจมีหลายคนใน เวลาเดียวกัน ทกุคนจะเห็น ข้อความที่แต่
ละคนพิมพ์ เหมือนกบัว่าก าลงันัง่สนทนาอยู่ในห้องเดียวกนั 
   - โปรแกรมการสื่อสาร SANOOK! QQ เป็นบริการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ที่
รวม ฟังก์ชัน่การใช้งานในลกัษณะของอินแสตนท์เมสเสจจิง้ ( Instant Messaging) และแช็ต (Chat) เอาไว้ในซอฟท์แวร์
ตวัเดียวกนั โดยพฒันา จาก QQ ซึง่เป็นโปรแกรมรับ-สง่ ข้อความทางอินเทอร์เน็ต 
   -   TALK  เป็นการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกนัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
   -  SKYPE Skype คือ โปรแกรม Instance Messenger ที่สามารถท างานบนคอมพิวเตอร์ทัง้
ระบบปฏิบตัิการ Window Macintosh Linux และ Window pocket PC เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารทัว่โลกผ่านทาง 
เสียง ที่มีคณุภาพ (Voice) ข้อความ (Chat) ข้อความด่วน (Instant Message) และใช้ส่งไฟล์แบบเรียลไทม์ (Real Time 
Send File) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   -  IM เมสเซนเจอร์ หรือ อินสแตนท์เมสเซจจิง (instant messaging,IM) คือระบบการส่ง 
ข้อความทนัทีระหว่างสองคน หรือกลุม่คนในเน็ตเวิร์กเดียวกนั เช่น การสง่ข้อความผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
   -  GTALK กเูกิลทอล์ก (Google Talk) เป็นโปรแกรมประยกุต์ส าหรับวีโอไอพีและเมสเซนเจอร์ 
พฒันาโดยกูเกิล เมสเซนเจอร์ในกูเกิลทอล์กได้ ใช้โปรโตคอลเปิด ช่ือว่า XMPP ซึง่ท าให้ผู้ ใช้งานที่มีความหลากหลาย
ภายใต้ XMPP สามารถสื่อสารกนัได้ วีโอไอพีในกเูกิลทอล์กอ ยู่บนพืน้ฐานของ Jingle โปรโตคอล นอกจากนีก้เูกิลทอล์ก 

http://www.soc.culture.thai/
http://www.news:soc.culture.thai
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สามารถใช้งานผ่านแกเจตได้โดยท างานผ่านอะโดบีแฟลช 
   -  ICQ  ออกเสียง ICQ เหมือน "I seek you" ถ้าให้ ฝร่ังพดูค าว่า "I seek you" สามารถส่ง 
ข้อความเข้ามือถือของเพ่ือน ด้วยบริการ SMS หรือ สง่ แฟ้ม เพลง ภาพให้เพ่ือนก็ได้ 

☺เทคโนโลยี World Wide Web (www)  
  บริการเวิลด์ไวด์เว็บ  (www) เป็นรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในลักษณะคล้ายหน้ากระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์ คือจะมีพืน้ที่แสดงผลเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ในกรอบนีก็้จะมีทัง้ข้อความและรูปภาพ จดัวางในลกัษณะ
เหมือนกับการจัดป้ายนิทรรศการ ผู้ ใช้สามารถอ่านและค้นหาข้อมลูโดยการคลิกเมาส์เปิดไปยังหน้าอ่ืนๆ  เหมือน
หน้ากระดาษของหนงัสือ เรียกว่า “เว็บเพจ” (Web Page) และเรียกเว็บเพจหน้าแรกว่า “โฮมเพจ” (Home Page) ซึง่มี
จดุเด่นในการน าเสนอก็คือ เว็บเพจแต่ละหน้าสามารถเช่ือมโยงถึงกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงหน้าตามล าดบัเหมือน
หนงัสือ ซึง่การเช่ือมโยงนีจ้ะมีตวัชีท้ี่เรียกว่า “ลิงค์” (Link) ไปที่หน้านัน้ ผู้ ใช้ก็สามารถเข้าไปถึงหน้านัน้  ณ ต าแหน่งใดๆ 
ก็ได้ ลกัษณะการเช่ือมโยงเว็บเพจท่ีโยงใยไปมาในลกัษณะนีจ้งึถกูเรียกว่า “โครงข่ายใยแมงมมุ”  

 Browser  ถือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้สามารถท่องเที่ยวไปในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้พรมแดน
เบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ  โปรแกรมเบราว์เซอร์ท างานโดยใช้โพรโทคอลพิเศษเรียกว่า       
เอชทีทีพี (HyperText Transport Protocol:HTTP) ในการติดต่อขอข้อมลูจากตวับริการเว็บ (web server) และแสดงข้อมลู
ตามรูปแบบรหสัของภาษาเอชทีเอ็มแอล(HyperText Markup Language : HTML) ซึง่ส าหรับเว็บเพจแต่ละหน้าที่แสดง
ขึน้มานัน้ ถูกเขียนขึน้มาด้วยภาษาพิเศษที่เรียกว่า  HTML และไฟล์เหล่านีจ้ะถูกน าไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ ซึง่จะเรียกว่า “เว็บเซร์ิฟเวอร์” (Web Server) หรือ “เว็บไซต์” (Web Site)  
  www ได้รับความนิยมมากในปัจจบุนั มีโปรแกรมไคลเอนต์ประยกุต์ที่อ่าน  www ได้ออกมาสนบัสนนุ
มากมายหลายประเภท เช่น  
  Internet Explorer เป็นโปรแกรมที่แถมให้มากับโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ Windows 98 ขึน้ไป       
ของบริษัท Microsoft ซึง่ได้รับความนิยมสงูสดุในปัจจบุนั  
  Mozilla Firefox เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่พฒันาขึน้มาใหม่ สามารถแสดงผลได้ทัง้ตวัอกัษรรูปภาพ 
และกราฟิกต่างๆ ใช้งานง่ายคล้ายๆ กบัโปรแกรม Netscape  
  Google Chrome เป็นโปรแกรมที่พฒันาโดย Google ซึง่มีความโดนเด่นในด้านความเร็วในการ
แสดงผลหน้าเว็บ และค้นหาข้อมลูได้ทนัใจ  
  Safari เป็นโปรแกรมบราวส์เซอร์ของค่าย Apple ที่ก าลงัมาแรงสามารถเล่นได้ทัง้บน iPhone และ 
iPad นอกจากเคร่ืองพีซียงัสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี  
   ส าหรับรูปแบบเข้าไปยงัเว็บไซต์หรือเรียกใช้บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตจะเรียกว่า URL (Uniform 
Resource Locator) ซึง่มีรูปแบบ ดงันี ้ protocol://host.domain/path/file  
  protocol  หมายถึง  โปรโตคอลเรียกบริการในอินเตอร์เน็ต เช่น http:// คือ Hyper Text Transfer 
Protocol  เป็นโปรโตคอลท่ีใช้เรียกบริการเวิลด์ไวด์เว็บ  
   ftp://b คือ  File Transfer Protocol เป็นรูปแบบพิเศษในการใช้เรียกเปิดแฟ้มข้อมลู  
   host  หมายถึง  ช่ือโฮสต์ที่ให้บริการ  
   domain  หมายถึง  ช่ือโดเมน (domain name)  
   path  หมายถึง  พาธท่ีเก็บไฟล์ในโฮสต์  
   file  หมายถึง  ช่ือไฟล์  
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ตัวอย่ำงกำรเรียกใช้บริกำร world wide web  
  protocol://host.domain/path/file  เช่น  http:// www.mcu.ac.th  
  รายละเอียดของหวัข้อต่างๆ ได้แก่ 
     URL(Uniform Resource Locator) เป็นหลกัการก าหนดช่ืออ้างอิงของทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ภายใน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะสามารถบ่งบอกช่ือหรือแอดเดรสของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์ก โปรโตคอลที่ใช้งาน 
รวมถึงพารามิเตอร์และออปชัน่ต่างๆ ได้ด้วยรูปแบบของ URL มาตรฐานประกอบด้วย 
  Protocol>://<user>:<password>@<server>:<port>/<path><Protocol> จ ะ ท า ห น้ า ที่ ก า ห น ด
โปรโตคอลหรือบริการที่ต้องการจะใช้งาน ตัวอย่างเช่น HTTP เพ่ือใช้อ้างถึงช่ือเว็บไซท์  ส่วน FTP จะใช้อ้างถึงช่ือ
เซร์ิฟเวอร์ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น 
  <user> ก าหนดช่ือของผู้ใช้งาน 
  <password> รหัสผ่าน จะต้องระบุในกรณีที่ ใช้งานบางโปรโตคอลที่ ต้องการให้ระบุ ช่ือและ
รหสัผ่าน เช่น FTP เป็นต้น 
  <server> ใช้ระบช่ืุอโดเมนของเซร์ิฟเวอร์ที่ต้องการเข้าไปใช้งาน หรือระบเุป็นหมายเลข IP แทนก็ได้ 
  <port> ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์มีการใช้งานหมายเลขพอร์ตพิเศษ แตกต่างจากหมายเลขพอร์ตทัว่ไปของ
แต่ละโปรโตคอลนัน้ ผู้ ใช้สามารถระบหุมายเลขพอร์ตใน URL ได้ 
  <part> ใช้เม่ือต้องการอ้างถึงช่ือไฟล์หรือช่ือไดเร็คทอรี โดยตรง 

ตัวอย่ำงกำรใช้งำนรูปแบบของ URL เช่น  http://www.nectec.or.th/public/project/ocr.html 
  HTTP (HyperText Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลหลกัที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง
เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ของเวิลด์ไวด์เว็บ โดยถกูออกแบบให้มีความกะทดัรัด สามารถท างานได้รวดเร็วมีกระบวนการ
ท างานท่ีไม่ซบัซ้อน และมีค าสัง่ท่ีใช้งานไม่มากนกั แต่สามารถรองรับข้อมลูได้ทกุแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพ 
  HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้สร้างเว็บเพจ  
  CGI (Common Gateway Interface) จะก าหนดตัวแปรที่เป็นมาตรฐานส าหรับการรับส่งข้อมลู
ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมประยกุต์อ่ืนๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียน CGI นัน้ อาจเป็นภาษาสคริปต์ เช่น Perl หรือ 
เชลล์สคริปต์ของระบบ UNIX ก็ได้ หรือจะเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษาระดบัสงูต่างๆ ก็ได้เช่น ภาษา C/C++ เป็นต้น 
  XML (Extensible Markup Language) เป็นรูปแบบเอกสารที่แสดงบนเว็บเพจ ซึง่เป็นมาตรฐานที่
ได้รับการสนบัสนนุจาก W3C (World Wide Web Consortium) โดย XML ได้รับการพฒันามาจาก พืน้ฐานของ HTTP 
และ SGML (Standard Generalized Markup Language) ซึง่ตามปกติแล้ว HTML จะค านึงถึงเฉพาะวิธีการที่เอกสาร
จะแสดงผลอยู่บนเว็บเทา่นัน้ แต่ส าหรับ XML จะมีการค านึงถึงประเภทและแหล่งที่มาของ ข้อมลูต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ด้วย รูปแบบภาษาของ XML ได้รับการออกแบบมาให้เป็นสากลสามารถรองรับข้อมลูได้ทกุภาษาในโลก ใน
ด้านการรักษาความปลอดภยันัน้ XML สามารถเข้ารหสัและถอดรหสัข้อมลูที่รับส่งด้วยโปรโตคอล S-HTTP ได้ และยงั
สนบัสนนุเทคโนโลยีแบบ MOSS (MIME Object Security Service) และเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภยัแบบ
อ่ืนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกด้วย 

☺ระบบ Domain Name  
  คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ติดต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีหมายเลขประจ าเคร่ืองที่    
ไม่ซ า้กับเคร่ืองอ่ืนในโลก มีช่ือเรียกว่า ไอพีแอดเดรส ไอพีแอดเดรสจะมีลกัษณะเป็นตัวเลข 4 ชุดที่มีจุด (.) คั่น เช่น 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.nectec.or.th/public/project/ocr.html
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193.167.15.1 เป็นต้น ตวัเลขแต่ละชดุจะมีค่าได้ตัง้แต่ 0-255 คอมพิวเตอร์ที่มีไอพีแอดเดรสเป็นของตัวเองและใช้เป็น     
ที่เก็บเว็บเพจ เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือโฮสต์ (Host) ส่วนองค์กรหรือผู้ ควบคุมดูแลและจดัสรรหมายเลขไอพี
แอดเดรส เรียกว่า อินเทอร์นิก (InterNIC) เป็นตวัระบุตวัตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ แต่เน่ืองจากว่า หมายเลขไอพี 
หรือไอพีแอดเดรสนัน้จะประกอบไปด้วยตวัเลขจ านวนมากมายที่เราต้องจดจ าเพ่ือติดต่อสื่อสารไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองนัน้ๆ พอๆ กับการจดจ าหมายเลขโทรศัพท์ ดังนัน้ จึงมีการคิดค้นระบบช่ือเพ่ือน ามาใช้แทนไอพีแอดเดรส            
ซึง่ระบบช่ือที่ว่านีเ้รียกว่า “Domain Name System (DNS)” หรือ “ระบบช่ือโดเมน”  
  ประเภทของโดเมนเนม  โดเมนเนมเป็นช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลู ซึง่ช่ือนีจ้ะ
ไม่ซ า้กบัใครในโลกนี ้ประเภทของโดเมนเนมมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โดเมนเนม 2 ระดบั  โดเมนเนม 3 ระดบั  
  1.โดเมนเนม 2 ระดับ เช่น sanook.com ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ช่ือหน่วยงานคัน่ด้วยจดุตามด้วย
สว่นท่ี 2 ช่ือย่อของประเภทของหน่วยงาน  ที่เราพบเหน็บ่อยๆ เช่น  
   .mil  แทน กลุม่ของหน่วยงานทางทหารของสหรัฐเมริกา 
   .gov  แทน กลุม่ของหน่วยงานของรัฐบาล 
   .com  แทน กลุม่ขององค์กรหรือบริษัทเอกชน 
   .net  แทน องค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือขา่ย 
   .edu  แทน สถาบนัการศกึษา 
   .org  แทน องค์กรหรือสมาคมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยไม่ได้หวงัผลก าไร 
   .xx  ใช้ตวัอกัษร 2 ตวัแทนช่ือประเทศ 
   .firm  แทน องค์กรหรือบริษัทห้างร้านทัว่ไป 
   .store  แทน บริษัทท่ีมีธรุกรรมทางการค้า 
   .web  แทน เว็บไซท์ที่ให้ข้อมลูต่างๆ 
   .arts  แทน กลุม่ที่มีกิจกรรมทางด้านประเพณีและวฒันธรรม 
   .rec  แทน องค์กรหรือหน่วยงานที่ท างานด้านนนัทนาการ 
   .info  แทน องค์กรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมลู 
   .nom  ส าหรับบคุคลทัว่ไป 
  2.โดเมนเนม 3 ระดับ เช่น chula.ac.th ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ช่ือหน่วยงานคัน่ด้วยจดุ ส่วนที่ 2 ช่ือ
ย่อประเภทของหน่วยงานคัน่ด้วยจดุ  ตามด้วยสว่นท่ี 3 ช่ือย่อประเทศ ดงันี ้ 
   ส่วนที่ 2 ช่ือย่อหน่วยงำน    ส่วนที่ 3 ช่ือย่อประเทศ 
   .co บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์    .th ประเทศไทย  
   .ac สถาบนัการศกึษา     .uk สหราชอาณาจกัร 
   .go องค์กรรัฐบาล     .jp ประเทศญ่ีปุ่ น 
              .or องค์กรอ่ืนๆ 

เช่น    ipst.ac.th  

  ระดบัที่หนึง่ th หมายถึง ประเทศไทย   
  ระดบัที่สอง ac หมายถึง หน่วยงานสถาบนัการศกึษา 
  ระดบัที่สาม ipst หมายถึง ช่ือเคร่ือง   
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ในการติดต่อกบัผู้ใช้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดบนเครือข่ายจะใช้ช่ือผู้ ใช้ของผู้นัน้ตามด้วย    ช่ือเคร่ือง แต่คัน่
ด้วยเคร่ืองหมาย @ เช่น ถ้าต้องการติดต่อกบัผู้ใช้ช่ือ Nunual บนเคร่ือง ipst.ac.th ก็ใช้ที่อยู่ดงันี ้   Nunual@ipst.ac.th   
 

ตวัอย่าง  การแทนหมายเลขไอพี 203.155.98.33   ด้วย  bc.siamu.ac.th ช่ือโดเมนนี ้ ประกอบด้วย          

ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ช่ือเครือข่ายท้องถ่ิน  ช่ือโดเมนย่อย  และช่ือโดเมน 

 

☺โปรแกรมที่ไม่พงึประสงค์ 

  ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต มกัมีโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แฝงมากับข้อมลูที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมลกัษณะนีเ้รียกว่า มลัแวร์(malware) เป็นโปรแกรมที่ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือท าลาย หรือ รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยแบ่งออกได้หลายชนิด เช่น ไวรัส (virus) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึน้เพ่ือสร้างความร าคาญให้กับผู้ ใช้งาน
และอาจร้ายแรงถึงขัน้ท าลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทัง้ระบบ โดยจะท าการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับ
โปรแกรมอ่ืน แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึก
ข้อมลู เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่พอจะคาดคะเน          
ได้ว่าติดไวรัส 
   - การท างานของคอมพิวเตอร์ช้ากว่าปกติ     
   - คอมพิวเตอร์หยดุท างานโดยไม่ทราบสาเหต ุ
   - ข้อมลูหายไปโดยไม่ทราบสาเหต ุ     
   - สง่เสียง หรือข่าวสารแปลกออกมา  
   - ไดร์ฟ หรือฮาร์ดดิสก์หยดุท างานโดยไม่ทราบสาเหต ุ     
   - ไฟล์ในแผ่นดิสก์ หรือฮาร์ดดิสก์ถกูเปลี่ยนเป็นขยะ  
สดุยอดไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร์อนัตรายระดบัโลก ได้แก่  1) Morris Worm (1988) หรือหนอนอินเทอร์เน็ตตวัแรก  
2) ILOVEYOU (2000) อีเมลรักหายนะ   3) Code Red Worm (2001)  4) Slammer (2003)  5) Samy worm (2005)  
6) IKEE.B (2009) หนอนตวัแรกของไอโฟน  

  ประเภทของไวรัสคอมพวิเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
  1. ไวรัสตำมวธีิกำรตดิต่อ  
   ม้ำโทรจัน ม้ำโทรจัน (Trojan Horse)  เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึน้มา ให้ท าตัวเหมือนว่าเป็น 
โปรแกรมธรรมดาทัว่ๆ ไป เพ่ือหลอกลอ่ผู้ใช้ให้ท าการเรียกขึน้มาท างาน แต่เม่ือถกูเรียกขึน้มาแล้ว ก็จะเร่ิมท าลายตามที่
โปรแกรมมาทนัที คือ เข้าไปท าอนัตรายต่อข้อมลูท่ีมีอยู่ในเคร่ือง  
   โพลีมอร์ฟิกไวรัส Polymorphic Viruses เป็นไวรัสที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเองได้ เม่ือมีสร้าง
ส าเนาตวัเองเกิดขึน้ ซึง่อาจได้ถึงหลายร้อยรูปแบบ ท าให้ไวรัสเหลา่นี ้ยากต่อการถกูตรวจจบั  
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   สทีลต์ไวรัส Stealth Viruses  เป็นไวรัสที่มีความสามารถ ในการพรางตวัต่อการตรวจจบัได้ เม่ือไป
ติดโปรแกรมใดก็ท าให้ขนาดของโปรแกรมนัน้ใหญ่ขึน้ ไม่สามารถตรวจดขูนาดที่แท้จริงของโปรแกรมที่เพิ่มขึน้ได้  
  2. ไวรัสตำมลักษณะกำรท ำงำน 
   ไฟล์ไวรัส File Viruses  เป็นไวรัสท่ีเก็บตวัเองอยู่ในแฟ้มข้อมลู ได้แก่ ไฟล์ประเภท .EXE .COM .DLL 
เป็นต้น เม่ือมีการเปิดใช้แฟ้มข้อมลูท่ีติดไวรัส คอมพิวเตอร์ก็จะถกูสัง่ให้ไปท างานบริเวณ สว่นท่ีเป็นไวรัสก่อน แล้วไวรัสก็
จะฝังตวัเองอยู่ในหน่วยความจ าเพ่ือติดไปยงัแฟ้มอ่ืนๆ ต่อไป 
    บูตเซกเตอร์ไวรัส คือไวรัสท่ีเก็บตวัเองอยู่ในบตูเซกเตอร์ของดิสก์  
  3. ไวรัสตำมลักษณะแฟ้มที่ตดิไวรัส 
   มำโครไวรัส Macro Viruses ไวรัสชนิดนีจ้ะติดเฉพาะไฟล์เอกสารของ Word ซึ่งจะฝังตัวในแฟ้ม 
นามสกุล .doc .dot การท างานของไวรัส จะท าการคดัลอกตวัเองไปยงัไฟล์อ่ืนๆ ก่อให้เกิดความร าค าญในการท างาน 
เช่นอาจจะท าให้เคร่ืองช้าลง  ท าให้พิมพ์ของทางเคร่ืองพิมพ์ไม่ได้ หรือท าให้เคร่ืองหยดุการท างานโดยไม่มีสาเหตุ 
    โปรแกรมไวรัส Program Viruses หรือ File Intector Viruses  เป็นไวรัสอีกประเภทหนึง่ที่จะติดกับ
ไฟล์ที่มีนามสกลุเป็น COM หรือ EXE เม่ือมีการเรียกโปรแกรมที่ติดไวรัสจะแพร่ระบาดต่อไป 
 

☺ ประเภทของเครือข่ำยแบ่งตำมระดับควำมปลอดภัยของข้อมูล  
 1.  อินเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ำยสำธำรณะ 
               อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ครอบคลมุทัว่โลก ซึ่งผู้ ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกันได้อย่าง
อิสระโดยที่ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรค อินเทอร์เน็ตเช่ือมแหล่งข้อมลูต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั หน่วยงานของรัฐบาล หรือแม้กระทัง่แหลง่ข้อมลูบคุคล  องค์กรธรุกิจหลายองค์กรได้ใช้อินเทอร์เน็ตช่วยใน
การท าการค้า ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตคือ ความปลอดภยัของข้อมลู เน่ืองจากทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูที่แลกเปลี่ยน
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า “TCP/IP (Transport Connection Protocol/Internet Protocol) 
” ในการสื่อสารข้อมลูผ่านเครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนีเ้ป็นผลจากโครงการหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โครงการนี  ้     
มีช่ือว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ในปี ค.ศ.1975จดุประสงค์ของโครงการนีเ้พ่ือ
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่หา่งไกลกนั และภายหลงัจึงได้ก าหนดให้เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งไม่มีผู้ ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็น
เจ้าของอย่างแท้จริง การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตต้องเช่ือมต่อผ่านองค์กรที่เรียกว่า  “ISP (Internet Service 
Provider)” ซึง่จะท าหน้าที่ให้บริการในการเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต นัน่คือ ข้อมลูทกุอย่างที่ส่งผ่านเครือข่าย ทกุคน
สามารถดไูด้ นอกเสียจากจะมีการเข้ารหสัลบัซึง่ผู้ ใช้ต้องท าเอง 

2. อินทรำเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ำยส่วนบุคคล 
             อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายที่องค์กรสร้างขึน้ส าหรับให้พนักงานขององค์กรใช้เท่านัน้ เช่น ข่าวภายใน
องค์กร กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน การปฏิบตัิงานต่าง ๆ เป็นต้น การแชร์ข้อมลูจะอยู่เฉพาะในอินทราเน็ตเท่านัน้ หรือ
ถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัโลกภายนอก (อินเทอร์เน็ต) องค์กรก็สามารถที่จะก าหนดนโยบายได้ เช่นห้ามพนกังานเล่น         
face book องค์กรก็บล็อกเว็ป face book ได้  แต่การแชร์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต ยงัไม่มีองค์กรใดที่สามารถควบคุมการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูได้  
  เม่ือเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต พนักงานบริษัทของบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเพ่ือ
การค้นหาข้อมูลหรือท าธุรกิจต่างๆ ได้ การใช้โปรโตคอล TCP/IP ท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจากที่ห่างไกลได้ 
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(Remote Access) เช่น จากที่บ้าน หรือในเวลาที่ต้องเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ การเช่ือมต่อเข้ากับอินทราเน็ตโดยการใช้
โมเด็มและสายโทรศพัท์ก็เหมือนกบัการเช่ือมต่อเข้ากบัอินเทอร์เน็ต แต่แตกต่างกนัท่ีเป็นการเช่ือมต่อเข้ากบัเครือข่าย 
สว่นบคุคลแทนที่จะเป็นเครือข่ายสาธารณะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต  

ระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรจะถูก
ปกป้องโดยไฟร์วอลล์ (Firewall) ไฟร์วอลล์คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์       
ที่ตรวจสอบข้อมลูที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย แล้วบล็อกข้อมลู
นัน้หรืออนุญาตให้ข้อมูลนัน้ผ่านเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับการตัง้ค่าไฟร์วอลล์ของผู้ ใช้ ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้
แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ เป็นอันตราย (เช่น หนอนไวรัส) เข้าถึง

คอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี ้ไฟร์วอลล์ยงัช่วยหยดุไม่ให้คอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ส่ง
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอนัตรายไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนอีกด้วย 
  ไฟร์วอลล์เป็นเหมือนกับก าแพงอิฐที่สามารถสร้างการป้องกันจริงซึ่งจะสร้า งการป้องกันระหว่าง
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ไฟร์วอลล์ไม่ใช่สิง่เดียวกนักบัโปรแกรมป้องกนัไวรัส ในการปกป้องคอมพิวเตอร์
ของคณุ คณุต้องใช้ทัง้ไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกนัไวรัสและมลัแวร์  

3. เอ็กส์ทรำเน็ต (Extranet) หรือเครือข่ำยร่วม 
           เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายกึ่งอินเทอร์เน็ตกึ่งอินทราเน็ต กล่าวคือ เอ็กส์ทราเน็ต  คือ
เครือข่ายที่เช่ือมต่อระหว่างอินทราเน็ตของสององค์กร ดงันัน้จะมีบางสว่นของเครือข่ายที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสอง
องค์กรหรือบริษัท การสร้างอินทราเน็ตจะไม่จ ากัดด้วยเทคโนโลยี แต่จะยากตรงนโยบายที่เก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูท่ีทัง้สององค์กรจะต้องตกลงกนั เช่น องค์กรหนึง่อาจจะอนญุาตให้ผู้ ใช้ของอีกองค์กรหนึ่งล็อกอินเข้า
ระบบอินทราเน็ตของตวัเองหรือไม่ เป็นต้น การสร้างเอ็กส์ทราเน็ตจะเน้นที่ระบบการรักษาความปลอดภยัข้อมลู รวมถึง
การติดตัง้ไฟร์วอลล์หรือระหว่างอินทราเน็ตและการเข้ารหัสข้อมูลและสิ่งที่ส าคัญที่สดุก็คือ นโยบายการรักษาความ
ปลอดภยัข้อมลูและการบงัคบัใช้ 
สรุปโดยย่อคือ  Internet   คือ ระบบเครือข่ายที่ครอบคลมุทัว่โลก  กลุม่ผู้ใช้ระบบ Internet  จะไม่จ ากดักลุม่ผู้ใช้งาน 

              Intranet  คือ  ระบบเครือข่ายที่ใช้กนัภายในบริษัทหรือภายในองค์กรเทา่นัน้ 
  Extranet   เ ป็นระบบเค รือข่าย  Intranet 2 ระบบ   ที่ มีการส่ง ข้อมูลห รือติดต่อกันผ่าน
ระบบ Internet   เพ่ือให้สามารถเช่ือมติดต่อขอข้อมลูกนัได้เหมือนอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั  
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  หมายถึง บคุลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้ 4 ระดบั ดงันี ้
  1. ผู้จดัการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
  2. นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และท าการวิเคราะห์
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับ
ระบบงาน 
  3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ เขียนโปรแกรมสัง่งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ท างานตาม
ความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผงัท่ีนกัวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 
  4. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ซึง่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เคร่ือง และวิธีการใช้งานโปรแกรม 
เพ่ือให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถท างานได้ตามที่ต้องการเน่ืองจากเป็นผู้ก าหนดโปรแกรมและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
มนษุย์จึงเป็นตัวแปรส าคัญในอนัที่จะท าให้ผลลพัธ์มีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากค าสัง่และข้อมลูที่ใช้ในการประมวลผล
ได้รับจากการก าหนดของมนษุย์ (Peopleware) ทัง้สิน้ 

☺ตัวอย่ำงอำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
  นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ท าหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมเก่ียวกับการซือ้ขายสินค้าโปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบญัชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับ
ระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร 
  นักวิเครำะห์ระบบ (System analyst) ท าหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นกัวิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ นกัวิเคราะห์ระบบจะท าการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศ

ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งาน  ซึง่อาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมลูด้วย 
  ผู้ดูแลและบริหำรฐำนข้อมูล (Database administrator) ท าหน้าที่บริหารและจัดการฐานข้อมูล
(Database) รวมถึงการออกแบบ บ ารุงรักษาข้อมลู และการดแูลระบบความปลอดภยัของฐานข้อมลู เช่น การก าหนด
บญัชีผู้ใช้ การก าหนดสทิธ์ิผู้ ใช้ 
  ผู้ดูแลและบริหำรระบบ (System administrator) ท าหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์      
ในองค์กร โดยดแูลการติดตัง้และบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการ การติดตัง้ฮาร์ดแวร์ การติดตัง้และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
สร้าง ออกแบบและบ ารุงรักษาบญัชีผู้ใช้ 
  ผู้ดูแลและบริหำรระบบเครือข่ำย (Network administrator) ท าหน้าที่บริหารและจดัการออกแบบ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กร  เช่น ตรวจสอบการใช้งาน
เครือข่ายของพนกังานและติดตัง้โปรแกรมป้องกนัผู้บกุรุกเครือข่าย 
  ผู้พัฒนำและบริหำรระบบเว็บไซต์ (Webmaster) ท าหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทนัสมยั โดยเฉพะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ  
  เจ้ำหน้ำที่เทคนิค (Technician) ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดตัง้โปรแกรม หรือ
ติดตัง้ฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการใช้งานอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร 

  นักเขียนเกม (Game maker) ท าหน้าที่เขียนหรือพฒันาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ในปัจจบุนันีก้าร
เขียนเกมคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสงูในประเทศไทย 

บุคลำกรในงำนด้ำนคอมพวิเตอร์ 
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    โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสาร    
แบบมืออาชีพอย่างมีประสทิธิภาพและประหยดั เช่น เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทกุชนิด สามารถพิมพ์เอกสาร
ออกมาเป็นชุดๆ ซึง่เอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ 
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดค า และหลัก
ไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มเติมข้อมลูได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลกัษณะของ
การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ  (Desktop Publishing) เพ่ือสร้างโบชัวร์(Brochures) ด้านสื่อโฆษณา
(Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) ได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลค า(word Processor)  

☺ พืน้ฐำนกำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด  
เปิดเมน ูStart จากทาสก์บาร์ (Taskbar) -> คลกิ Programs -> คลกิ Microsoft Word 
 
 
 
                  
 
 
 
 
   
  
☺ส่วนประกอบต่ำงๆ ของหน้ำต่ำงโปรแกรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม  Microsoft  word 
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Screen elements  ควำมหมำยและหน้ำที่ 
 Working area  พืน้ท่ีการท างานของข้อความในเอกสาร 
 1.Title bar              แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเอกสารท่ีเปิดอยู่  โดยท่ีมุมขวาแสดงปุ่ มการซ่อน ปิด และ
    ย่อ/ขยายหน้าตา่ง 
 2.Menu bar            แสดงหวัข้อเมนกูารใช้งานของ Microsoft Word 
 3.Toolbars             รูปภาพหรือปุ่ มท่ีท าให้สะดวกตอ่การใช้งานในบางค าสัง่ 
 4. Control menu             ใช้คลิกเพ่ือควบคมุหน้าตา่ง (ย่อ,ขยาย,ปิด) 
    Close button   ใช้คลิกเพ่ือปิดงาน 
    Restore/Maximize button      ใช้คลิกเพ่ือย่อหรือขยายหน้าจอการท างาน 
 5. Ruler  status  ใช้คลิกเพ่ือก าหนดการวางตวัอกัษรบนหน้ากระดาษ 
 6.Curser                           แถบกระพริบ เพ่ือแสดงต าแหน่งของการพิมพ์ตวัอกัษร 
 7.Verticel Scroll bars    ใช้คลิกเพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆในเอกสาร (แนวตัง้) 
 8. Horizontal Scroll bars  ใช้คลิกเพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆในเอกสาร (แนวนอน) 
 9. View   มมุมองหน้ากระดาษ 
 10.Status bar            แสดงข้อมลูของเอกสารท่ีก าลงัท างาน 

☺กำรใช้แป้นพมิพ์ เพื่อเล่ือนหน้ำเอกสำรหรือต ำแหน่งพมิพ์ 
 

แป้นพมิพ์  หน้ำที่  
กดแป้น Home  ให้ต าแหน่งพิมพ์ว่ิงไปต้นบรรทดัเอกสารนัน้  
กดแป้น End  ให้ต าแหน่งพิมพ์ว่ิงไปท้ายบรรทดัเอกสารนัน้  
กดแป้น Ctrl + Home  ให้ต าแหน่งพิมพ์ว่ิงไปต้นเอกสารนัน้  
กดแป้น Ctrl + End  ให้ต าแหน่งพิมพ์ว่ิงไปท้ายเอกสารนัน้  
กดแป้น Page Up  เลื่อนไปดเูอกสารทีละหน้าจอทางด้านบน  
กดแป้น Page Down  เลื่อนไปดเูอกสารทีละหน้าจอทางด้านลา่ง  
กดแป้น Ctrl + Page Up  เลื่อนไปดเูอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านบน  
กดแป้น Ctrl + Page Down  เลื่อนไปดเูอกสารทีละหน้าเอกสารทางด้านลา่ง  

 

☺กำรสร้ำงเอกสำรใหม่ 

คลกิที่เมน ูFile  
คลกิ new หรือ 
บนแผ่นงาน General  
คลกิ Blank Document   
หรือกด Ctrl + N  
จะปรากฏ“หน้ากระดาษเปล่า”
พร้อมใสข้่อมลู 
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☺หน้ำที่ของแถบเมนูบำร์แต่ละค ำสั่ ง 

1) แทบ็หน้ำแรก เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ใช้ใน การจดัรูปแบบของข้อความในเอกสาร ได้แก่ คลิป
บอร์ด แบบอกัษร ย่อหน้า ลกัษณะ การแก้ไข เป็นต้น  

 
 

2) แทบ็แทรก เป็นแทบ็เคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ใช้ในการ แทรก ได้แก่ หน้า ตาราง ภาพประกอบ ภาพเช่ือมโยง 
หวักระดาษและท้ายกระดาษ เป็นต้น  
 

 
 

3) แทบ็เค้ำโครงหน้ำกระดำษ เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวม กลุ่มค าสัง่ที่ใช้ในการแทรก ได้แก่ ชดุรูปแบบ ตัง้ค่า
หน้ากระดาษ พืน้หลงัของหน้า ย่อหน้า จดัเรียง เป็นต้น 

 
 

4) แทบ็กำรอ้ำงองิ เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ใช้ใน การแทรก ได้แก่ สารบญั เชิงอรรถ ข้อมลูอ้างอิงและ
บรรณานกุรม ค าอธิบายภาพ ดชันี เป็นต้น   
  

 
 

5) แทบ็กำรส่งจดหมำย เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ ใช้ในการแทรก ได้แก่ สร้าง เร่ิมจดหมายเวียน เขียน
และแทรกเขตข้อมลู แสดงตวัอย่างผลลพัธ์ เสร็จสิน้ เป็นต้นดงัรูป  
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6) แทบ็ตรวจทำน เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ใช้ใน การแทรก ได้แก่ การพิสจูน์อกัษร ข้อคิดเห็น การ
ติดตาม การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบ ป้องกนั เป็นต้นดงัรูป  
 

 
 

7) แทบ็มุมมอง เป็นแท็บเคร่ืองมือที่รวบรวมกลุ่มค าสัง่ที่ใช้ใน การแทรก ได้แก่ มมุมองเอกสาร แสดง/ซ่อน ย่อ/ขยาย 
หน้าต่าง แมโคร เป็นต้นดงัรูป  
 

 
 

8) แทบ็บริบท เป็นแทบ็เคร่ืองมือที่รวบรวมกลุม่ค าสัง่ท่ีใช้ในการ แทรก ได้แก่ ปรับ ลกัษณะ พิเศษเงา เส้นขอบ จดัเรียง 
ขนาด เป็นต้นดงัรูป  

 
 

☺แถบเคร่ืองมือมำตรฐำน 
 

 

ช่ือปุ่ มเคร่ืองมือ กำรท ำงำน 

    สร้าง (New) สร้างเอกสารใหม่ 

    เปิด   (Open)    เปิดเอกสารที่ได้จดัเก็บไว้ 

  บนัทกึ   (Sav) บนัทกึเอกสารลงหน่วยความจ าส ารอง 

  พิมพ์  (Print) เม่ือต้องการสัง่ออกทางแป้นพิมพ์ 

  ตวัอย่างก่อนพิมพ์   (Print Preview) ดภูาพตวัอย่างเอกสารก่อนพิมพ์ 

  การสะกดและไวยากรณ์  (Spelling&Grammar) ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ 

  วิจยั  (Reserve) เรียกใช้งานการวิจยั 

  ตดั  (Cut) ตดัข้อความเก็บไว้ที่คลปิบอร์ด 

  คดัลอก  (Copy) คดัลอกข้อความเก็บไว้ที่คลปิบอร์ด 

  วาง   (Past) วางข้อความที่เก็บไว้ในคลปิบอร์ด 
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  จดัรูปแบบตวัวาดรูป  (Format Painter) จดัรูปแบบข้อมลูให้เหมือนต้นฉบบั 

  เลกิท า  (Undo) ยกเลกิารกระท าครัง้สดุท้าย 

  ท าซ า้   (Redo) ท าซ า้การกระท าที่ยกเลกิครัง้หลงัสดุ 

  แทรกการเช่ือมโยงหลายมิติ  (Hyperlink) เช่ือมโยงต าแหน่งเอกสารนีก้บัเอกสารอ่ืน 

 ตารางและเส้นขอบ (Tables and Brders) แสดง/ซอ่นเคร่ืองมือตารางและเส้นขอบ 

  แทรกตาราง  (Insert Table) สร้างตาราง 

  แทรกแผ่นงาน Excel Insert Excel) แทรกตางรางข้อมลูท่ีสร้างด้วย Excel 

  สดมภ์   (Columns) จดัรูปแบบเอกสารแบบคอลมัน์ 

 รูปวาด   (Drawing) แสดง/ซอ่นแถบเคร่ืองมือวาด 

  แมบเอกสาร  (Document Map) แสดง/ซอ่นแผนท่ีแสดงหวัข้อเอกสาร 

  ซอ่น/แสดง   (Show/Hide) แสดง/ซอ่น  อกัขระท่ีไม่พิมพ์ เคร่ืองหมาย ย่อหน้า 

  ย่อ/ขยาย   (Zom) ย่อ/ขยายหน้าจอเอกสาร 

  วิธีใช้  (Office Assistant) เรียกเมนวูิธีใช้ แสดงหวัข้อและค าแนะน าวิธีใช้ 
 

 

☺ แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบ 
 

 

ช่ือปุ่ มเคร่ืองมือ กำรท ำงำน 

  ลกัษณะ (Style) ลกัษณะท่ีต้องการใช้กบัย่อหน้าที่ได้เลือกไว้ 

  แบบอกัษร (Font) เลือกรูปแบบตวัอกัษร 

  ขนาด (Font Size) เลือกขนาดตวัอกัษร 

 ตวัหนา  (Bold) เลือกตวัอกัษรตวัหนา 

  ตวัเอียง  (Italic) ท าตวัอกัษรตวัเอียง 

  ขีดเส้นใต้ (Underline) ท าอกัษรขีดเส้นใต้ 

  จดัชิดซ้าย (Align Left) จดัต าแหน่งชิดซ้ายขอบกระดาษ 

  จดักึ่งกลาง (Center) จดัต าแหน่งข้อความกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  ชิดขวา  (Align Right) จดัต าแหน่งข้อความชิดขวาขอบกระดาษ 

  ชิดขอบ  (Justify) จดัต าแหน่ง 

  จดัค าแบบไทย (Thi Justify) จดัต าแหน่งข้อความชิดทัง้ขอบซ้ายและขวา 

  ล าดบัเลข  (Numbering) เพิ่มเลขล าดบัอตัโนมตัิ 

  สญัลกัษณ์หวัข้อย่อย (Bullets) เพิ่มสญัลกัษณ์แสดงหวัข้อย่อย 

  ลดการเยือ้ง  (Decrease Indent) ลดระยะการเยือ้งของข้อความไปทางซ้าย 1 ชัน้ 

  เพิ่มการเยือ้ง  (Icrease Indent) เพิ่มระยะเยือ้งของข้อความไปทางขวา 1 ชัน้ 
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  เส้นขอบ  (Border) เพิ่ม/ลบเส้นขอบของข้อความหรือวตัถทุี่เลือก 

 เน้น  (Highlight) ระบายสีเน้นข้อความ 

  สีแบบอกัษร (Font Color) ก าหนดสีตวัอกัษร 
 

  ปรับเทสีพืน้  
  สีเส้นขอบ   รูปแบบเงา 

    ขนาดเส้น     รูปแบบ 3 มิติ 

   รูปแบบเส้น    แบบลกูศร 

☺กำรบันทกึงำน 
            คือ การจดัเก็บข้อมลูเอกสารที่สร้างขีน้  
                  ในรูปแบบของไฟล์เอกสารโดยอาจเลือกจัดเก็บ

ลงฮาร์ดดิสก์ หรืออปุกรณ์อื่นก็ได้  
1) คลกิเมาส์ที่เมน ู “แฟ้ม”  เลือกค าสัง่  “บนัทึก” 

หรือคลิกเมาส์ที่ ปุ่ ม    บนแทบเคร่ืองมือ
มาตรฐาน หรือกดปุ่ ม Ctrl+S บนแป้นพิมพ์ก็ได้ 
บนหน้าจอจะปรากฎกรอบโต้ตอบ “บนัทึกแฟ้ม
เป็น” ที่ช่องบนัทกึใน ให้คลิกปุ่ มแสดงรายการ   

2)  เลือกแหลง่เก็บเอกสารที่ต้องการจดัเก็บ ในที่นีต้้องการจดัเก็บใน “My Document หากต้องการจดัเก็บไว้ที่ไดรฟ์อื่นก็สามารถ
กระท าได้   3) ที่ช่องช่ือแฟ้ม  ให้พิมพ์ช่ือแฟ้มที่ต้องการโดยตัง้ช่ือได้ไมเ่กิน 255 ตวัอกัษร    4) คลกิเมาส์ที่ปุ่ มบนัทึก 

☺กำรเปิดงำนที่มีอยู่ 
 1.  คลิกที่เมน ูFile -> คลิก Open  หรือ คลิกที่ปุ่ ม Open บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + O จะปรากฏ
กลอ่ง Open บนหน้าจอ 
 2.  เปลี่ยน folder หรือ drive ใหม่  ในช่อง Look in คลกิที่ ▼ เพ่ือไปยงั folder ที่ไฟล์อยู่ 
 3.  ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ที่ต้องการ  หรือ  คลกิที่ไฟล์ที่ต้องการ -> คลกิที่ปุ่ ม Open 

☺กำรตัง้ค่ำหน้ำกระดำษ (เค้าโครงหน้ากระดาษ) 
หรือ บนแท็บ  

 
 
 
 

เค้ำโครงหน้ำกระดำษ ในกลุม่  
ตัง้ค่ำหน้ำกระดำษ  
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☺กำรแทรกสัญลักษณ์ 

 หรือ  

☺กำรแทรกเลขหน้ำและหัวกระดำษ-ท้ำยกระดำษ 

1.บนแทบ็ แทรก ในกลุม่ หวักระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลกิ หมายเลขหน้า 
           

2. บนแทบ็ แทรก ในกลุม่ ข้อควำม ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้ว
คลิก เขตข้อมูล ในรายการ ช่ือเขตข้อมูล ให้คลิก หน้ำ แล้ว
คลกิ ตกลง 

☺ กำรแทรกรูปภำพจำกคลังภำพ (Clip Colection) 

        

 

 

 

 

☺กำรใช้เคร่ืองมือวำด (กำรใช้รูปร่ำงอัตโนมัต)ิ 

 
กลุม่ แทรกรูปร่ำง   ให้คลกิปุ่ ม  เพิ่มเติม    ภาย ใ ต้  เค ร่ือ งมื อกำ รว ำด  บนแท็ บ  รูปแบบ  ใ น

ภายใต้ เส้น ให้คลกิ รูปแบบอิสระ    หรือ กำรเขียน    หรือ    

ส าหรับ Office Publisher 2007  บนแถบเคร่ืองมือ วตัถ ุให้คลกิ รูปร่างอตัโนมตัิ   

☺ กำรใช้และปรับแต่งข้อควำมศิลป์ ( WordArt) 

คลิกเมาส์ที่ไอคอนแทรกข้อความศิลป์     บนแถบ
เคร่ืองมือวาดจะปรากฏรูปแบบข้อความศิลป์ลักษณะ
ตา่งๆ 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0Ze98fjKAhUBwY4KHV7HB3MQFghCMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiedu.net%2Fwbi%2Fpresentation%2Fp_5_5_11.htm&usg=AFQjCNFS98yYZiGomoz9I8OKOv-xPeY_ZA


 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

82 

☺หลักกำรใช้แทบ็ (Tab) กับงำนเอกสำร 

 
 

 
☺ กำรสร้ำงเอกสำรแบบตำรำง 

คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปตามจ านวนช่องตารางที่ต้องการ
เพ่ือก าหนดจ านวนแถวและคอลมัน์ เช่น 5x6 หมายถึง 5 แถว 6 
คอลมัน์ เป็นต้น 

 

 

 

 

  วาดตารางเพื่อแบง่เซลล์    รวมเซลล์ 

  ยางลบ  ใช้ลบเส้นแบง่ตาราง   แยกเซลล์ 

 ลกัษณะเส้น     จดัข้อความให้ชิดด้านใน 

 น า้หนกัเส้น     กระจายแถวให้สม ่าเสมอ 

  สเีส้นขอบ     กระจายคอลมัน์ให้สม ่าเสมอ 

  เส้นขอบ      รูปแบบตารางอตัโนมตัิ 

  สพีืน้      เปลีย่นทิศทางของข้อความ 

  แทรกตาราง     เรียงจากน้อยไปมาก 

  หาผลรวมอตัโนมตัิ     เรียงจากมากไปน้อย 

☺กำรสร้ำงเอกสำรแบบคอลัมน์ 

ตวัอยา่ง การท า 2 คอลมัป์ 
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☺กำรสร้ำงจดหมำยเวียน  
เลือกปุ่ ม  สร้างจดหมายเวียนเลือก Letters      คลกิแทบ็  Mailings              

 

 ☺กำรย้ำยต ำแหน่ง cursor 

│  กำรย้ำยต ำแหน่ง cursor 
- ไปทางซ้าย (หรือขวา) 1 อกัขระ    กด ← (หรือ →) 

- ไปทางซ้าย (หรือขวา) 1 ค า  กด Ctrl + ←  (หรือ Ctrl + →) 

- ขึน้ (หรือลง) 1 บรรทดั  กด ↑ (หรือ ↓) 

- ขึน้ (หรือลง) 1 ยอ่หน้า  กด Ctrl +↑ (หรือ Ctrl +↓) 

- ไปท่ีจดุเร่ิมต้น (หรือท้าย) ของบรรทดั    กด Home (หรือ End) 

-  ขึน้ (หรือลง) 1 หน้าจอ  กด PgUp (หรือ PgDn) 
(Insertion point) กระพริบอยู ่หมายถึง  ต าแหนง่ cursor ที่รอรับการพิมพ์ ใช้ Backspace  ในการลบตวัอกัขระก่อนหน้า และใช้ Del 
ในการลบตวัอกัขระ ถดัไป 

☺กำรเล่ือนหน้ำจอโดยใช้ mouse 

กำรเล่ือนหน้ำจอ วธีิกำร 

ขึน้ (หรือลง) 1 บรรทดั คลิก ▲ (หรือ ▼) บน vertical scroll bar 
ขึน้ (หรือลง) 1 หน้าจอ คลิกท่ีช่องวา่งระหวา่ง ▲ (หรือ ▼) กบั  บน vertical scroll bar 
ขึน้ (หรือลง) ตามต้องการ ลาก  บน vertical scroll bar ขึน้ (หรือ ลง) 
ขึน้ (หรือลง) 1 หน้าเอกสาร คลิกท่ีเคร่ืองหมาย    Previous Page เพ่ือเลื่อนขึน้ไปทีละ 1 หน้ากระดาษหรือ 

  Next Page เพ่ือเลื่อนลงมาทีละ 1 หน้ากระดาษ บน vertical scroll bar 
 

☺กำรเลือกข้อควำม 

กำรเลือกข้อควำม วธีิกำร 

ตามจ านวนท่ีต้องการ ใช้ mouse ชีไ้ปท่ีต าแหน่งเร่ิมต้น,  กดปุ่ มซ้าย,  ลากให้เกิดการเน้นบนข้อความท่ีเลือกแล้ว
ปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ ม 

1 ค า ดบัเบิล้คลิกบนค าท่ีต้องการเลือก 
1 ประโยค กด Ctrl ค้าง พร้อมทัง้คลิกท่ีต าแหน่งใดก็ได้ในประโยค 
1 บรรทดั ใช้ mouse ชีท่ี้หน้าบรรทดั (cursor จะเปลี่ยนเป็น ⇗ ) แล้วคลิก 
หลายบรรทดั ใช้ mouse ชีท่ี้หน้าบรรทดั (cursor จะเปลี่ยนเป็น ⇗ ) แล้วลากไปบนบรรทดั 

ท่ีต้องการเลือก 
1 ย่อหน้า ใช้ mouse ชีท่ี้หน้าย่อหน้าท่ีต้องการเลือก (cursor จะเปลี่ยนเป็น ⇗ ) แล้วดบัเบิล้คลิก 
ทัง้เอกสาร เลือกค าสัง่ Edit -> Select All หรือ กด <Ctrl + A> 

 

cursor 
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☺กำรลบ คัดลอก และแปะข้อควำม 

ก่อนที่จะท าการลบ คดัลอก และแปะข้อความให้ท า
แถบสีให้กบัข้อความที่ต้องการกระท า แล้วท าตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
1.คัดลอกข้อควำม  คลิกขวาในแถบสีที่ เลือก
ข้อความ แล้วเลอืก Copy หรือกด  Ctrl + C 
2. ตัดข้อควำม คลิกขวาในแถบสีที่เลือกข้อความ 
แล้วเลอืก Cut หรือ กด Ctrl + X 
จากนัน้ ย้าย cursor ไปที่ต าแหน่งที่ต้องการวาง
ข้อความที่คดัลอก  (หรือย้าย) คลิก Paste  หรือ กด 
Ctrl + V 

 

☺กำรยกเลิกค ำส่ังที่ท ำไปแล้วและท ำซ ำ้ (Undo & Redo) 

การยกเลกิค าสัง่ท่ีท าไปหลงัสดุทีละ 1 ค าสัง่โดยกด Ctrl+Z หรือคลกิที่ปุ่ ม Undo   

การท าซ า้ ค าสัง่ท่ีเพิ่งท า หรือยกเลกิค าสัง่ท่ีเพิ่งจะยกเลกิไปทีละ 1 ค าสัง่ ให้กด Ctrl+Y หรือคลกิปุ่ ม Redo  

☺กำรค้นหำข้อควำม 

 1. กด Ctrl + F   
จะปรากฏกลอ่ง Find and Replace dialog 
2.ในช่อง Find What  ใสข้่อความท่ีต้องการค้นหา 
3.คลิกปุ่ ม Find Next เพ่ือท าการค้นหา  โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจะค้นหา

และ หยดุเมื่อพบข้อความ  โดยจะมีการเน้นค าเป็นแถบสีในข้อความให้เห็น ถ้าไมพ่บจะหยดุการค้นหา 
4.คลิกปุ่ ม Find Next เพ่ือท าการค้นหาตอ่ไป  หรือกด Esc เพ่ือปิดกลอ่ง Find and Replace dialog 
5. การค้นหาเพ่ือแทนท่ีข้อความท่ีต้องการ คลิกเมน ูEdit -> คลิก Replace  หรือ กด Ctrl + H     
         

☺กำรตกแต่งข้อควำม 

 
 

  

 

  

 

 

Font 

Color 

Font Font size Grow Font  
Shrink Font  

Font style  

Format Painter 

Bold 

Italic Center 
Highlight Indent Left Indent Right 

Bullet 
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หรือกด  Ctrl + D 

ช่อง Latin text :  เลือกช่ือ Font ท่ีต้องการ ใช้กบั Font ภาษาองักฤษ 
ช่อง Complex Script : เลือกช่ือ Font ท่ีต้องการใช้กบั Font ภาษาไทย 
Font style   :  เลือกรูปแบบของตวัอกัษร 
Size   :  เลือกขนาดของตวัอกัษร 
Font color   : สีของตวัอกัษร 
Underline style  :  เลือกรูปแบบของตวัขีดเส้นใต้ 
Underline color  :  สีของเส้นใต้ 
Effects  :   เทคนิคพิเศษของตวัอกัษร 
 Strikethrough   ขีดกลางตวัอกัษร   
 Emboss    ตวันนู 
 Double Strikethrough   ขีดกลางตวัอกัษร 2 เส้น  

  Engrave  ตวับุ๋ม     Outline ตวัอกัษรแบบโปร่ง 
  Superscript  ตวัยกขึน้     Small caps ตวัพิมพ์ใหญ่ท่ีมีขนาดเลก็ 
  Subscript  ตวัห้อย     All caps ตวัพิมพ์ใหญ่ท่ีมีขนาดเท่ากนั 
  Shadow  ตวัอกัษรแบบมีเงา   Hidden ซอ่นตวัอกัษร 

  
แท็บ Character Spacing  ใช้ก าหนดระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษร 
Scale :       ปรับอตัราสว่นของตวัอกัษร ปกติเป็น 100% 
Spacing :   ปรับระยะห่ำงระหว่ำงตัวอักษร  
        Normal แบบปกติ 
        Expanded     ขยายระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรให้กว้างขึน้ 
       Condensed    บีบระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรให้แคบลง  
Position :    ต ำแหน่งของกำรวำงข้อควำม 
        Normal วางแบบปกติ 
        Raised  วางแบบเหลือ่มขึน้ 

  
 

☺ กำรจดักำรรูปภำพ 

Picture เป็นการแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอ่ืน 

ClipArt เป็นการแทรกรูปภาพจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว คือ Microsoft ClipArt Gallery 

Shapes เป็นการวาดรูปเองโดยเลือกปุ่ มเคร่ืองมือต่างๆ 
 

                    SmartArt  เป็นการสร้างไดอะแกรมและแผนผงัโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

Chart เป็นการสร้างกราฟแบบต่างๆ 
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1. กำรย้ำย  และปรับขนำดภำพ 
 หากภาพที่วางบนเอกสารอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม  เรา
สามารถเคลื่อนย้ายต าแหน่งภาพ  ได้โดย  การคลิกที่ภาพ  และลาก
ไปยงัต าแหน่งท่ีต้องการได้ทนัที 
 ถ้าต้องการปรับขนาดภาพ  ให้คลิกที่ภาพ  จะปรากฏ
สญัลกัษณ์    ล้อมรอบขอบภาพ  จากนัน้ให้คลิกเมาส์ที่   และ
ลากปรับขนาดได้ตามต้องการ  เม่ือเสร็จแล้วให้กดคีย์ <Esc>  เพ่ือ
จบขัน้ตอนการปรับขนาด 

2. ปรับควำมเข้ม  ควำมจำง  และสีของรูป 
คลิกรูปภาพที่ต้องการ  และเลือกใช้ปุ่ มค าสัง่ในแถบ
เคร่ืองมือ Picture ดงันี ้
 

 
 

Automatic ก าหนดการแสดงสีของภาพโดยอตัโนมตัิ Washout ปรับภาพเป็นภาพจาง  (ภาพลายน า้) 

Grayscale ปรับภาพเป็นการไลโ่ทนเทา    เพ่ิม/ลดความสวา่งรูป (Brightness) 

Black & White ปรับภาพเป็นขาวด า    เพ่ิม/ลดความคมชดัรูป (Contrast) 

3. ก ำหนดรูปแบบกำรวำงภำพ 
คลิกขวาบนรูปท่ีต้องการก าหนดการวาง  
----> เลือกค าสัง่ Format Picture (จดัรูปแบบภาพ)  
ไปที่แทบ็ Layout 
เลือกรูปแบบการตดัข้อความรอบรูป ส าหรับวิธีการตดัข้อความรอบรูป (Text 
Wrapping) ท่ีเลือกใช้ได้ มีดงันี ้

 In Line With Text ให้ภาพเป็นเหมือนข้อความเป็นสว่นหนึ่งในบรรทดั 

 Square  ให้ข้อความล้อมรอบภาพ ในลกัษณะกรอบสี่เหลี่ยม 
 Tight     ให้ข้อความล้อมรอบภาพ  ตามโครงรูปของภาพนัน้ 

 Behind Text   ให้ภาพถกูน าไปวางไว้หลงัข้อความ 

 In Front Of Text ให้ภาพถกูน าไปวางไว้หน้าข้อความ 

   Top And Bottom  ให้ข้อความอยูใ่นแนวบนและลา่งของภาพ 

   Through   ให้ข้อความอยูช่ิดภาพมากท่ีสดุ 

   Edit Wrap Points  ก าหนด/แก้ไขจดุล้อมรอบภาพของข้อความเอง 
คลิกเมำส์ OK 
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☺กำรดูตัวอย่ำงก่อนกำรพมิพ์ 

คลกิเมน ูFile -> Print Preview เป็นการตรวจสอบข้อความใน
เอกสารก่อนพิมพ์  จะมีตวัอย่างเอกสารแสดงขึน้มา ส าหรับ
ความหมายของปุ่ มตา่งๆ ในแถบเคร่ืองมือ มีดงันี ้

   พิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ในทนัที 

   ยอ่ขยายจอภาพให้เอกสารได้ง่าย 

   แสดงเอกสารเพียงหน้าเดียว    

   แสดงเอกสารหลายหน้าในครัง้เดียว 

   ก าหนดอตัรายอ่ขยายที่แสดงบนหน้าจอ 

     แสดง/ไมแ่สดง ไม้บรรทดั 

    แสดงเอกสารพอดีจอภาพ   

   แสดงเอกสารเต็มจอภาพ 

 ปิดหน้าจอ Print Preview แล้วกลบัไปท างานตามปกติ 

☺กำรส่ังพมิพ์งำน 
คลกิเมน ูFile -> คลกิ Print  หรือ กด Ctrl + P   
ในช่อง Name คลกิที่ ▼ เพื่อเลอืกเคร่ืองพิมพ์ 
ในกรอบ Page range เลอืกหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์  โดยที่ 
-คลกิ All  ถ้าต้องการพิมพ์ทัง้เอกสาร 
- คลกิ Current page   พิมพ์เฉพาะหน้าปัจจบุนั (หน้าที่ cursor อยู)่ 
- คลิก Selection  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะข้อความที่เลือก (ที่มีการ
เน้นข้อความ ที่เป็นแถบส)ี 
คลกิ Page  ถ้าต้องก าหนดหน้าของการพิมพ์  เช่น 1, 3, 7-9 
ในช่อง Number of copies คลิกที่ ▲  ( หรือ ▼)  เพื่อก าหนด
จ านวนส าเนาที่ต้องการพิมพ์ 
ในช่อง Print คลิกที่ ▼  เพื่อก าหนดขอบเขตของเอกสาร เช่น 
ทัง้หมด เฉพาะหน้าคี่ เฉพาะหน้าคู่ 

คลกิ OK เพื่อพิมพ์เอกสาร หรือ คลกิ Cancel เพื่อยกเลกิการพิมพ์ 

☺กำรออกจำกกำรใช้งำน โปรแกรม Microsoft Word 
 
คลิกที่เมน ูFile -> คลิก Exit  หรือ  กด Alt + F4  หรือ  คลิกที่
ปุ่ ม Close บน Title bar 
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☺ แป้นพมิพ์ลัดและแป้นฟังก์ชันของ word 
 

 

ESC   =    ยกเลกิงานที่ท าอยู่ (Cancel the current task) 
DELETE  =     ลบ (Delete) 
SHIFT+DELETE  =    Delete file หรือ folder ที่ถกูเลือกโดยถาวร (ไม่ไปที ่recycle bin) 
CTRL+ESC   =     เร่ิมต้นเมน ู

CTRL + A  =    เลือกทัง้หมด   CTRL + N  =  สร้างแฟ้มใหม่ 
CTRL + B  =  ตวัหนา    CTRL + O  =  เปิดแฟ้มใหม ่
CTRL + C  =  คดัลอก    CTRL + P  =   พิมพ์ 
CTRL + D  =   ก าหนดรูปแบบอกัษร  CTRL + Q  =   ตัง้ค่าย่อหน้าใหม่ 
CTRL + E  =  ตรงกลาง   CTRL + R  =  จดัชิดขวา 
CTRL + F  =  ค้นหา    CTRL + S  =  จดัเก็บ (บนัทกึ) 
CTRL + G  =   ไปที ่    CTRL + T  =  (ตัง้ระยะแทบ็) 
CTRL + H  =  แทนที่    CTRL + U  =  ขีดเส้นใต้ 
CTRL + I  =  ตวัเอียง    CTRL + V  =  วาง 
CTRL + J  =  จดัชิดขอบ   CTRL + W  =  ปิดแฟ้ม 
CTRL + K  =   แทรกการเช่ือมโยงหลายมิติ CTRL + X  =   ตดั 
CTRL + L  =  จดัชิดซ้าย   CTRL + Y  =   ท าซ า้ 
CTRL + M  =   เพิ่มระยะเยือ้ง   CTRL + Z  =  ยกเลกิการกระท าครัง้ลา่สดุ 
 

CTRL + SHIFT + A  =   ท าเป็นตวัใหญ่ทัง้หมด (ส าหรับภาษาองักฤษ) 
CTRL + SHIFT + B  =  ตวัหนา 
CTRL + SHIFT + C  =   คดัลอกรูปแบบ 
CTRL + SHIFT + D  =   ขีดเส้นใต้ 2 เส้น 
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CTRL + SHIFT + E  =   สลบัการท าเคร่ืองหมายรุ่นเอกสาร 
CTRL + SHIFT + F  =   เลือกช่ือแบบอกัษร 
CTRL + SHIFT + G  =   นบัจ านวนค า 
CTRL + SHIFT + H  =   ซอ่น 
CTRL + SHIFT + I  =  ตวัเอียง 
CTRL + SHIFT + J  =   จดัค าแบบไทย 
CTRL + SHIFT + K  =   ท าอกัษรตวัพิมพ์เลก็ให้เป็นตวัพิมพ์ใหญ่แบบเลก็ๆ 
CTRL + SHIFT + L  =   ใช้เคร่ืองหมายหน้าข้อ 
CTRL + SHIFT + M  =  ลดระยะเยือ้ง 
CTRL + SHIFT + N  =   ใช้ลกัษณะแบบปกต ิ
CTRL + SHIFT + P  =   เลือกขนาดแบบอกัษร 
CTRL + SHIFT + Q  =   ใช้แบบอกัษรสญัลกัษณ์ 
CTRL + SHIFT + R  =   นบัค าใหม่ 
CTRL + SHIFT + S  =  ก าหนดลกัษณะ 
CTRL + SHIFT + T  =  ไม่แขวนภาพ 
CTRL + SHIFT + U  =  ขีดเส้นใต้ 
CTRL + SHIFT + V  =   วางรูปแบบ 
CTRL + SHIFT + W  =   ขีดเส้นใต้เฉพาะค า 
CTRL + SHIFT + Z  =   ตัง้ค่าแบบอกัษรใหม่ 
CTRL + ALT + C  =   สญัลกัษณ์ลขิสทิธ์ิ 
CTRL + ALT + E  =   สญัลกัษณ์เงินยโูร 
CTRL + ALT + F  =   แทรกหมายเหต ุ
CTRL + ALT + I  =   ตวัอย่างก่อนพิมพ์ 
CTRL + ALT + K  =   จดัรูปแบบอตัโนมตัิ 
CTRL + ALT + L  =   แทรกเลขล าดบัหน้าข้อ 
CTRL + ALT + M  =   แทรกค าอธิบาย 
CTRL + ALT + N  =   มมุมองปกต ิ
CTRL + ALT + O  =   มมุมองแบบร่าง 
CTRL + ALT + P  =   มมุมองเหมือนพิมพ์ 
CTRL + ALT + R  =   สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
CTRL + ALT + S  =   แยกเอกสาร 
CTRL + ALT + T  =   สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้า 
CTRL + ALT + U  =   ปรับปรุงการจดัรูปแบบอตัโนมตัิในตารางน 
CTRL + ALT + V  =   แทรกข้อความอตัโนมตัิ 
CTRL + ALT + Y  =   ค้นหาเพิ่มเติม 
CTRL + ALT + Z  =   ย้อนกลบั 
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Special Keys 
CTRL + <  =   เพิ่มขนาดตวัอกัษรทีละขนาดที่ก าหนด 
CTRL + >  =   ลดขนาดตวัอกัษรทีละขนาดที่ก าหนด 
CTRL + [  =   เพิ่มขนาดตวัอกัษรทีละพอยน์ 
CTRL + >  =   ลดขนาดตวัอกัษรทีละพอยน์ 
CTRL + -  =   แทรกยตัภิงัค์ 
CTRL + _  =   แทรกยตัภิงัค์แบบไม่แบ่งค า 
CTRL + =  =   ตวัห้อย 
CTRL + +  =   ตวัยก 
CTRL + \\  =   สลบัไปมาระหว่างเอกสาร 
 

กำรใช้ปุ่ ม (Function) F1 – F12 ที่ควรรู้ 
F1   =   คือปุ่ มทางลดัเข้าสูคู่่มือช่วยเหลือ (Help) ของโปรแกรมตา่งๆ 
F2   =   แก้ไขช่ือ (Rename) , กด  Alt + Ctrl + F2 เปิดเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word  กด Ctrl + F2  
            จะแสดงหน้าต่างตวัอย่างก่อนพิมพ์ใน  Microsoft Word 
F3   =  เข้าสู่ระบบ Search ของโปรแกรมต่างๆ  ค้นหาไฟล์ หรือโฟลเดอร์, กด  Shift + F3 จะมีการเปลี่ยนแปลง
 ข้อความใน Microsoft Word 
F4   =  กด  Alt + F4 จะปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ กด Ctrl + F4 จะปิดหน้าต่างท่ีเปิดอยู่ในหน้าต่างท่ีใช้งานใน
 ปัจจบุนั 
 F5  =  ใช้ Refresh หรือ Reload หน้าเว็บไซต์,   เปิดหน้าค้นหา แทนที่ และไปที่หน้าต่างใน Microsoft Word 
 และ เร่ิมสไลด์โชว์ใน PowerPoint 
F6  =  ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ Address bar ขณะใช้งานเว็บเบราว์เซอร์   กด  Ctrl+Shift + F6 เปิดไปยงัเอกสารอ่ืน ๆ 
 ใน Microsoft Word 
F7   =  เ รียกเช็กระบบตรวจสอบค าผิด เ ม่ืออยู่ใน Microsoft Word กด Shift + F7 ท างานตรวจสอบบนค าที่
 ไฮไลต์ 
F8   =   เ รียกใช้ Start Menu ขณะอยู่ใน Safe Mode 
F9    =   เปิดแถบเคร่ืองมือวดัใน Quark 5.0 
F10  =  Shift + F10 เป็นเช่นเดียวกบัการคลกิขวาของเมาส์  
F11  =  เรียกดเูบราว์เซอร์แบบ Full Screen 
F12  =  กด  SHIFT + F12 บนัทกึเอกสาร Microsoft Word  กด Ctrl + Shift + F12 พิมพ์ (ปริน้) เอกสารใน 
 Microsoft Word 
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  Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมลูต่างๆ         
สตูรค านวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมลูลงไปในสมดุที่มีการตีช่องตารางทัง้แนวนอน และแนวตัง้ 
ตารางแต่ละช่องจะมีช่ือก ากบัไว้ในแนวตัง้หรือสดมน์ของตารางเป็นตวัอกัษรภาษองักฤษเร่ิมจาก A,B,C,...เร่ือยไป   จน
สดุขอบตารางทางขวา มีทัง้หมด 256 สดมภ์ (Column) แนวนอนมีหมายเลขก ากับเป็นบรรทดัที่ 1,2,3,...เร่ือยไปจนถึง
บรรทดัสดุท้ายจ านวนบรรทดัจะต่างกนัในแต่ละโปรแกรมในที่นีเ้ทา่กบั 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตัง้และแนวนอนตดั
กันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสตูรค านวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีตมีผู้พัฒนาขึน้มาหลาย
โปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล (VisiCalc) โลตสั 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และ
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึง่เรียกว่า เอ็กเซล 

☺ พืน้ฐำนกำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซลล์ (ลา่สดุ Microsoft Excel 2016) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดเมน ูStart จากทาสก์บาร์ (Taskbar) -> คลกิ Programs -> คลกิ Microsoft Excel 

☺ส่วนประกอบหน้ำจอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมรู้เก่ียวกับโปรแกรม  MicroSoft Excel 
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เวิร์กชีต ( Work sheet ) หรือ แผ่นงาน  (ตัง้ช่ือไมเ่กิน 32 ตวัอกัษร) จะประกอบด้วย  
  Row (แถว)  คือพืน้ที่แถวแนวนอนจากบนลงล่าง ตัง้แต่แถวที่ 1 เป็นต้นไป ช่ือของแถวคือหมายเลขที่
แสดงที่หวัแถว  Excel 97-2003  65,536 rows และ MS Excel 2007, MS Excel 2010 และ MS Excel 2013  
1,0480,576 rows 
  Column (คอลัมน์) คือพืน้ที่คอลมัน์แนวตัง้จากซ้ายไปขวา จากคอลมัน์ A เป็นต้นไป ช่ือของคอลมัน์
คือ ช่ือตวัอกัษรที่อยู่บนหวัคอลมัน์  Excel 97-2003  256 Columns ตวัสดุท้ายของคอลมัน์ IV และ MS Excel 2007, 
MS Excel 2010 และ MS Excel 2013 1,048,576 Columns ตวัสดุท้ายของคอลมัน์ XFD 

Cell (เซล) อยู่ตรงคอลมัน์ ตวัอย่าง B แถวที่ 3 เรียกว่าเซล B3 เซลที่
ก าลงัเลือกหรือก าลงัท างาน เรียกว่า แอ็กทิฟเซลล์ (Active cell) 
จ านวนเซลลา่สดุ (Cell) MS Excel 2013 คือ 17,179,869,184 เซล  

 

สมุดงำน (Work Book) คือ แผ่นงานตัง้แต่ 1 แผ่นงานขึน้ไปอาจถึง 255 แผ่นและถกูรวบรวมไว้เรียกว่า “สมดุงาน” หรือ 
“แฟ้มงาน” เม่ือเปิดโปรแกรมใช้งานครัง้แรกจะก าหนดสมุดงานอัตโนมัติไว้ที่ “Book1”  แต่สามารถตัง้ช่ือหรือ
เปลี่ยนแปลง ช่ือสมดุงานได้ตามต้องการเม่ือใช้ค าสัง่บนัทกึแฟ้ม 

☺ แถบเคร่ืองมือมำตรฐำน ใน Excel (จะแตกต่ำงจำก Microsoft Word) 

 

 

ชื่อปุ่มเคร่ืองมือ กำรท ำงำน 

  ผลรวมอตัโนมตัิ  (Auto Sum) หาผลรวมอตัโนมตัิจากข้อมลูที่เลือกไว้ 

  วางฟังก์ชัน่ (Function) สร้างฟังก์ชนัในเซลล์ปัจจบุนั 

 เรียงล าดบัข้อมลูจากน้อยไปมาก (Sort Ascending) เรียงล าดบัข้อมลูจากน้อยไปมาก 

 เรียงล าดบัข้อมลูจากมากไปน้อย (Sort Descending) เรียงล าดบัข้อมลูจากมากไปน้อย 

 ตวัช่วยสร้างแผนภมูิ (Chart Wizard) ส าหรับสร้างแผนภมูิลกัษณะตา่งๆ 

 รูปวาด (Drawing) แสดง/ซอ่นเคร่ืองมือวาด 

  

 

ชื่อปุ่มเคร่ืองมือ กำรท ำงำน 

 ผสานและจดักลาง (Merge & Center) ผสานเซลล์และจดักึง่กลางระหวา่งซลล์ผสาน 

 สกลุเงิน (Currency) จดัรูปแบบสกลุเงิน 

 ลกัษณะเปอร์เซนต์ (Percent Style) จดัรูปแบบเปอร์เซน็ต์ 

  ลกัษณะจลุภาค (Comma Style) ใสเ่คร่ืองหมายจลุภาคลงในเซลล์ 

  เพ่ิมทศนิยม (Increase Decimal) เพ่ิมทศนิยมและตวัเลขหลงัจดุทศนิยม 

 ลดหลกัทศนิยม (Decrease Decimal) ลดทศนิยมและตวัเลขหลงัจดุทศนิยม 

 เพ่ิม/ลบ เส้นตาราง  ใช้ลด/เพ่ิมเส้นตารางให้สีเข้ม หรือไมใ่สส่ี 
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☺กำรป้อนข้อมูลลงในเซลล์ 
ถ้าเซลล์แสดงข้อความ #####  อาจเป็นได้ว่าเซลล์มีความกว้างไม่พอที่จะแสดงข้อมลู   กรณีพิมพ์ข้อมลูแล้วปรากฏว่า
ข้อมูลที่พิมพ์ลงไปมีความยาวกว่าช่องเซลล์ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางระหว่างช่ือสดมภ์ที่ต้องการปรับย่อ-ขยาย  ลากไป
ทางซ้ายเพ่ือ ปรับย่อสดมภ์ให้แคบลงหรือลากไปทางขวาเพ่ือขยายความกว้างของสดมภ์ 

 

☺กำรลบข้อมูลในเซลล์  
ท าการเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการลบข้อมูลจากนัน้ 
คลกิปุ่ มขวา  เมื่อปรากฎเมนลูดัขึน้เลือก “ล้างเนือ้หา”  (Clear 

Contents) หรือ* กดปุ่ ม Delete  บนแป้นพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

☺กำรลบเซลล์  ท ำกำรเลือกเซลล์ที่ต้องกำรลบ 

1.เลือกเซลที่จะแทรกหรือลบจากเวิร์กชีต 
2.คลิกขวาบนเซลท่ีเลือกไว้ แล้วเลือกค าสัง่ 
Insert ( แทรก ) เพ่ือแทรกเซลใหม ่
Delete  (ลบ)  เพ่ือลบเซลที่เลือกไว้  
 

 

☺ กำรคัดลอก 
ด้วยวิธีลากแล้ววาง                                   คดัลอกเซลผา่นคลปิบอร์ด 

 
 

 

** ถ้าต้องการย้ายเซลล์ ให้เลือก Cut แล้วน าไปวางในเซลล์ที่
ต้องการวาง 

1.เลือก cell ที่จะลบหรือแทรก 

2.คลิกขวาบน cell ที่จะ Insert เพ่ือแทรก 
หรือ Delete เพ่ือลบ cell 
 

1.เลือก cell ที่จะคดัลอก 

2.กด Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนเม้าส์ไปวางที่ขอบเขตของตวัที่เลือก 

3.ลากเม้าส์ไปต าแหน่งที่ต้องการแล้วปลอ่ยเม้าส์ 
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☺ กำรแทรกกรำฟ 
คลิกปุ่ มแทรกแล้วเลือกชนิดของแผนภมูิท่ีต้องการเช่น ถ้าใช้กราฟแท่ง เลือก Column ( คอลมัน์ ) 
เม่ือคลิกเลือกประเภทของกราฟแล้ว จะได้กราฟปรากฏบน เวิร์กชีต 
 

 
** การแทรกรูปภาพสามารถท าได้เช่นเดียวกนักบัใน Microsoft word 

☺สูตรค ำนวณและฟังก์ช่ัน 

  สตูรใน Excel จะเร่ิมต้นด้วยเคร่ืองหมายเท่ากับ (=) เสมอ เป็นการบอกให้ Excel ทราบว่าอกัขระที่
ตามหลงัมาจะประกอบกนัเป็นสตูร เม่ือมีตวัด าเนินการหลายตวัในสตูรหนึง่ๆ  โดยปกติแล้ว Excel จะล าดบัการค านวณ
เคร่ืองหมายดงัดต่อไปนี ้ตามล าดบั 1. วงเลบ็ ( ) 2. คณู ( * ) หาร ( / )  3. บวก ( + ) ลบ ( - ) Exce  หมายเหต ุถ้าล าดบั
ความส าคญัเทา่กนัให้ค านวณจากซ้ายไปขวา  

☺ล ำดับที่ Excel ใช้ด ำเนินกำรในสูตร 
หากใช้ตวัด าเนินการหลาย ๆ ตวัในสตูรเดียวกนั  ใน Excel  จะมีล าดบัการด าเนินการตามล าดบั    ดงันี ้
 

ล ำดับที่ ตัวด ำเนินกำร ควำมหมำย ตัวอย่ำง 
1. : โคลอน =Sum(A1:B10) 
2.  ช่องวา่งเดี่ยว =Sum(A1:C10 B1:D10) 
3. , คอมมา่ =Sum(A1,B1) 
4. – ลบ –1 
5. % เปอร์เซน็ต์ 25% 
6. ^ ยกก าลงั =2^3 
7. * และ / คณูและหาร =2*3/4 
8. + และ – บวกและหกั =2-3+1 
9. & เช่ือมข้อความเป็นข้อความเดียว =”ผม”&” รักคณุ” 

10. = < > <= >= <> เคร่ืองหมายเปรียบเทียบ =A1<C2 

☺กำรค ำนวณ  สูตรค ำนวณขึน้ต้นด้วยเคร่ืองหมำย = เสมอ  

ตัวด ำเนินกำร ควำมหมำย ตัวอย่ำง 

+ บวก =3+3 
– ลบ =3–1, =–1 
* คณู =3*3 
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/ หาร =-3/3 

% เปอร์เซ็นต์ =20%  ความหมายคือ 20/100 หรือ 0.2 
^ ยกก าลงั =3^2 

ตัวด ำเนินกำรเปรียบเทียบ ควำมหมำย ตัวอย่ำง 

= เทา่กบั =A1=B1 
> มากกวา่ =A1>B1 
< น้อยกวา่ =A1< B1 

>= มากกวา่หรือเทา่กบั =A1>=B1 
<= น้อยกวา่หรือเทา่กบั =A1<=B1 
<> ไมเ่ทา่กบั =A1<>B1 

ตัวด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
อักขระ 

ควำมหมำย ตัวอย่ำง 

& (ampersand) การเช่ือมค าสองค าหรือมากกวา่ให้เป็น
ข้อความเดียวกนั 

=”ผม”&” รักคณุ” 

ตัวด ำเนินกำรอ้ำงอิง ควำมหมำย ตัวอย่ำง 

:  (เคร่ือง หมายโคลอน,  
หรือเคร่ืองหมายทวิภาค) 

แทนช่วงข้อมูล ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึง
ช่วงแทนการอ้างอิงแบบเซลล์ตอ่เซลล์ 

B5:B15 เป็นการอ้างอิงเซลล์จาก B5 
จนถึง B15 

, (เคร่ืองหมายคอมม่า หรือ
เคร่ืองหมายจลุภาค) 

ใช้ในการรวมช่วงเซลล์ =SUM(B5:B15,D5:D15) เป็นการรวมค่า
ในเซลล์ B5 ถึง B15 และ D5 ถึง D15 ซึ่ง
เป็น 2 ช่วงเซลล์ 

(ช่ อ ง  ว่ า ง )  เ ค ร่ื อ ง หมา ย
อินเตอร์เซกชนั 

เป็นการอ้างอิงถึง 2 ช่วงเซลล์ซึ่งมีพืน้ที่
เหลือ่มกนั 

=SUM(B7:D7 C6:C8) ความหมายคือ 
SUM(C6:D7) 

☺กำรอ้ำงองิต ำแหน่งเซลล์ 
 โดยปกติการค าวณหรือการใช้ฟังก์ชั่นมีความจ าเป็นต้องอ้างอิงต าแหน่งของเซลล์ด้วย เช่น  C6=C4-

C5 ซึง่การอ้างอิงเซลล์ของ Microsoft Excel 2007 มีด้วยกนั 3 วิธีคือ 
  Relative Reference : เป็นการอ้างอิงต าแหน่งเซลล์แบบสมัพัทธ์คือเซลล์ที่ถูกคัดลอกหรือย้าย
ต าแหน่งของเซลล์ปลายทางจะเปลี่ยนต าแหน่งโดยอตัโนมตัิ เช่น A2=B2+C2 เม่ือคดัลอกสตูรจาก A2 ไปที่ A4 สตูรที่ 
A4 จะเป็นดงันี ้A4=B4+C4 
  Absolute Reference :เป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสมับูรณ์คือเซลล์ที่ถกูคดัลอกหรือย้ายต าแหน่งของ
เซลล์ปลายทางจะคงต าแหน่งเซลล์ต้นทางเดิมไว้ เช่น A2=$B$2+$C$2 เม่ือคดัลอกสตูรจาก A2 ไปที่ A4 สตูรที่ A4 จะ
เป็นดงันี ้A4= $B$2+$C$2 เช่นเดิม ซึง่หากเราต้องการให้แถวหรือคอลมัน์คงที่ต าแหน่งเดิมไว้เพียงใส่เคร่ืองหมาย $ ไว้
หน้าแถวหรือคอลมัน์นัน้ๆ 
  Mixed Reference : เป็นการอ้างอิงแบบต าแหน่งเซลล์ผสมทัง้ Relative Reference และ Absolute 
Reference เช่นเซลล์ที่ถูกคัดลอก หรือย้ายต าแหน่งของเซลล์ปลายทางจะเปลี่ยนต าแหน่งโดยอัตโนมัติส าหรับการ
อ้างอิงแบบ Relative Reference และจะคงต าแหน่งเซลล์ต้นทางเดิมไว้ Absolute Reference เช่น A2=B2+$C$2 เม่ือ
คดัลอกสตูรจาก A2 ไปที่ A4 สตูรที่ A4 จะเป็นดงันี ้A4= B4+$C$2 เป็นต้น 
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ตัวอย่ำง  
สูตร ค ำอธิบำย ผลลัพธ์ 

‘=A2+A3 บวกคา่ในเซลล์ A1 และ A2 =A2+A3 

‘=A2-A3 ลบคา่ในเซลล์ A2 จากคา่ใน A1 =A2-A3 

‘=A2/A3 หารคา่ในเซลล์ A1 ด้วยคา่ในเซลล์ A2 =A2/A3 

‘=A2*A3 คณูคา่ในเซลล์ A1 ด้วยคา่ในเซลล์ A2 =A2*A3 

‘=A2^A3 ยกคา่ในเซลล์ A1 จนถึงคา่เอ็กซ์โพเนนเชียลท่ีระบใุน A2 =A2^A3 

สูตร ค ำอธิบำย ผลลัพธ์ 

‘=5+2 บวก 5 กบั 2 =5+2 

‘=5-2 ลบ 2 จาก 5 =5-2 

‘=5/2 หาร 5 ด้วย 2 =5/2 

‘=5*2 คณู 5 ด้วย 2 =5*2 

‘=5^2 5 ยกก าลงั 2 =5^2 

 

☺ช่ือสูตรส ำเร็จหรือฟังก์ชัน 

 ให้พิมพ์ช่ือสตูรส าเร็จหรือฟังก์ชันที่รู้จักต่อจากเคร่ืองหมายเท่ากับ  (=) ได้แก่ SUM  AVERAGE  
COUNT MAX MIN ฯลฯ 

 กำรอ้ำงอิงเซลล์  หลงัจากพิมพ์ช่ือสตูรส าเร็จหรือฟังก์ชันจะเป็นวงเล็บที่เป็นข้อมลูการอ้างอิงเซลล์
โดยใช้เคร่ืองหมายโคลอน (:) คั่นระหว่างเซลล์เป็นข้อมลูต่อเน่ืองจากเซลล์หนึ่งถึงอีกเซลล์หนึ่งและใช้เคร่ืองหมาย
จลุภาคหรือคอมม่า (,) เป็นข้อมลูเว้นช่วงระยะไปอีกเซลล์หนึ่งหรืออีกกลุ่มเซลล์หนึ่งโดยการพิมพ์ช่ือเซลล์ลงไปโดยตรง
หรือใช้เมาส์คลกิเลือกเซลล์ที่อ้างอิงนัน้ก็ได้ ถ้าเป็นกลุม่เซลล์การอ้างอิงเซลล์ติดต่อกนัให้ใช้เมาส์ลากแต่ถ้าเป็นเซลล์หรือ
กลุม่เซลล์เว้นช่วงระยะกนัให้ใช้ Ctrl + เมาส์คลกิหรือลากตามแต่กรณี เช่น =SUM (A1:A4, A6) เป็นต้น 

 

กำรใส่สูตรค ำนวณปกต ิ
1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอย่างนีต้ าแหน่งเซลล์อยู่ที่ D4 
 

 
  

2. พิมพ์เคร่ืองหมาย = แล้วตามด้วยต าแหน่งเซลล์ เช่น =D2*D3 เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 
3. ที่เซลล์ D4 จะแสดงผลลพัธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสตูรค านวณที่ก าหนดไว้ 
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☺แทบ็สูตร 
แทบ็ Formula จะแสดงประเภทของสตูรค านวณให้เลือกใช้ในท่ีนีค้ลกิปุ่ มลกูศรลงของ AutoSum 

 
 

 คือการสร้างสตูรค านวณด้วย Function (ฟังก์ชนั) ค านวณต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบและติดตัง้มาในโปรแกรม Excel 
เรียบร้อยแล้ว เช่น 

☺กำรใช้ ผลรวม (AutoSum) 
เคร่ืองหมาย ผลรวม หรือ AutoSum (  ) บนแถบริบบิน้ ใช้ส าหรับการบวกตัวเลขตามแนวตัง้(column) หรือ
แนวนอน(row) อย่างรวดเร็ว  
         จะเกิดกรอบล้อมรอบข้อมลู และมีสตูรเกิดขึน้                    ให้กดปุ่ ม Enter เพื่อตอบตกลง จะได้ผลดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 

☺กำรหำค่ำเฉล่ีย (AVERAGE) 
   คลกิที่เซลล์ B1 กดค้างไว้ แล้วลากลงมาให้ถึงเซลล์ B3      กดปุ่ ม Enter จะได้ผลลพัธ์ ดงัภาพ 

  
  

 
 
 
 

 

☺ กำรหำค่ำต ่ำสุด (MIN) 
ใช้เมาส์ลาก เพ่ือระบ ุอาร์กิวเม้นต์ ที่จะให้หาค่าต ่าสดุ คือ ตัง้แต่ B1 ถึง B3 กดปุ่ ม Enter จะได้ผลลพัธ์ ดงัภาพ 
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☺ กำรหำค่ำสูงสุด (MAX) 
   
 
 กดปุ่ ม Enter บนแป้นพิมพ์ จะได้ ค่าสงูสดุเทา่กบั 6 ในต าแหน่ง B7 
 
 
 

☺กำรนับจ ำนวนตัวเลข (COUNT) 
 
 กดปุ่ ม Enter จะได้ค่าจากการนบัเท่ากับ 3 ในต าแหน่ง B8 ซึง่แสดง
ว่า มีตวัเลขอยู่ 3 รายการ 
 
 
 

☺วธีิกำรอ้ำงองิเซล 
1. อ้างอิงเซลที่อยู่ในเวิร์คชีต (Sheet) เดียวกนั  เช่น   =SUM(A1:A9) 

2. อ้างอิงเซลที่อยู่ในต่างเวิร์คชีต (Sheet) กนั    เช่น   =SUM(ช่ือแผ่นงาน!A1:A9) 

3. อ้างอิงเซลที่อยู่ในต่างไฟล์กนั    เช่น   =SUM [ช่ือไฟล์](ช่ือแผ่นงาน!A1:A9) 

เม่ือใช้ข้อมลูในไฟล์อ่ืนในการสร้างสตูร สามารถท าได้ โดยจะมีช่ือไฟล์ที่ถกูลิงค์อยู่ในเคร่ืองหมาย [ ] ตาม
ด้วยช่ือเวิร์คชีต และต าแหน่งอ้างอิงของเซลจะต้อง 
ใสเ่คร่ืองหมาย $ ซึง่เป็นการล๊อคเซลต าแหน่งเซล 

หากว่าต้องการจะ Fix ต าแหน่งไม่ให้ Cell Reference เลื่อน 
ก็ต้องใช้เคร่ืองหมาย $ มาช่วย (กด F4 ก็ได้) โดยหลกัการคือ 
หาก $ อยู่หน้าตวัไหน ตวันัน้จะถกูตรึงไว้ไม่ให้เลื่อนไปไหน 
ดงันัน้…  
ถ้าเขียน =$E$1+3  จะไม่เลื่อนไปไหนเลย 
ถ้าเขียน =$E1+3  จะไม่เลื่อนคอลมัน์ แต่เลื่อนแถวได้ 
ถ้าเขียน =E$1+3  จะเลื่อนคอลมัน์ได้ แต่เลื่อนแถวไม่ได้ 
ถ้าเขียน =E1+3 มนัก็จะเลื่อนได้ทัง้คอลมัน์และแถว 

☺ข้อควำมแสดงควำมผิดพลำดจำกสูตรค ำนวณ 
 

ควำมผิดพลำด สำเหตุ วธีิแก้ไข 

#### ตวัเลขในเซลล์ยาวกวา่ขนาดกว้างของเซลล์ ปรับขนาดคอลมัน์ให้กว้างขึน้ 
#VALUE! จะเกิดเม่ือเราใช้สตูรผิดหลกัไวยากรณ์ของสตูรเชน่

น าตวัเลขไปบวกกบัตวัอกัษรเป็นต้น 
แก้ไขได้โดยการส ารวจดวูา่ประเภทของข้อมลู
ถกูต้องตามหลกัคณิตศาสตร์หรือไม่ 



 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

99 

#DIV/0! ตวัหารในสตูร เป็น 0 ซึง่ท าไม่ได้โดยเด็ดขาด แก้ไขโดยใช้ตวัเลขอ่ืน ๆ เป็นตวัหารแทน 
#NAME? - ชื่อเซลล์สะกดไม่ถกูหรือไม่มีชื่อ 

- ชื่อฟังก์ชนัสะกดไม่ถกู 
- ใสข้่อความโดยไม่ใสเ่คร่ืองหมายค าพดู 

 
      ตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

#N/A จะเกิดขึน้เม่ือโปรแกรมไม่สามารถค้นหาต าแหน่ง
อ้างอิงเซลล์ท่ีใช้ในสตูรได้มกัพบเม่ืออ้างอิงเซลล์
ข้ามแผน่งานหรือข้ามสมดุงาน 

แก้ไขโดยการตรวจสอบวา่ประเภทตวัแปร
ของฟังก์ชนัคืออะไรแล้ว 
เปลี่ยนให้ถกูต้อง 

#REF! - เซลล์ท่ีอ้างถึงถกูลบทิง้หรือถกูเซลล์อ่ีนทบั แก้ไขโดยการตรวจสอบต าแหน่งอ้างอิงเซลล์
ท่ีอาจจะหายไป  ใช้ค าสัง่ Undo เพื่อยกเลิก
การลบหรือการย้ายข้อมลู 

#NUM! - ใช้ Argument ผิดประเภท 
- ผลลพัธ์ท่ีได้มีคา่มากหรือน้อยเกินไป 

- แก้ไข Argument  ให้ถกูประเภท 
- แก้ไขสตูรให้ถกูต้อง 

#NULL! จะเกิดขึน้เม่ือเราก าหนดพืน้ท่ีเซลล์สองเซลล์ท่ี
ไม่ได้มีสว่นใดตอ่กนัแตล่ืมแบง่แยกด้วย
เคร่ืองหมายคัน่ (,) เชน่ SUM (A1:B2, C2:D5) 
เขียนผิดเป็นSUM (A1:B2 C2:D5) เป็นต้น 

แก้ไขโดยการใสเ่คร่ืองหมายคัน่ให้ถกูต้อง 

 

☺กำรใช้ฟังก์ชันใน Excel 

 รูปแบบของฟังก์ชัน  =ช่ือฟังก์ชนั(Argument 1,Argument 2, Argument 3,…) 

☺ฟังก์ชันใน Excel ที่ควรทรำบ 

 ฟังก์ชันจัดกำรด้ำนคณิตศำสตร์ 
1. SUM  เป็นฟังก์ชนัที่ใช้ค านวณหาผลรวมทัง้หมดของชดุตวัเลขหนึง่ ๆ โดยมีรูปแบบดงันี ้  =SUM(Number) 
2. ABS   เป็นฟังก์ชนัท่ีให้ค่าเป็น Absolute ของค่าตวัเลข หรือสตูร    =ABS(Number) 
3. ROUND เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้ปัดตวัเลขที่เป็น Argument ให้ได้จ านวนทศนิยมเทา่กบัที่ระบไุว้  

=ROUND(Number,Number_digits) 
4. INT  เป็นฟังก์ชนัที่ใช้ปัดตวัเลขให้ใกล้เคียงกบัตวัเลขจ านวนเต็มที่สดุ   =INT(Number) 
5. TRUNC  เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้ปัดตวัเลข โดยจะตดัค่าทกุค่าที่อยู่ทางด้านขวาของจดุทศนิยมทิง้ในค่าตวัเลข       โดย
ไม่สนใจเคร่ืองหมาย   =TRUNC(Number,Number_digits)  ถ้าไม่มีการก าหนด Number_digits จะก าหนดให้ค่า
เป็นศนูย์ 

 6.   FACT  เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้ค านวณค่า Factorial ของตวัเลขใด ๆ   =FACT(Number) 
7.   MOD  เป็นฟังก์ชนัท่ีจะให้ค่าเศษท่ีเกิดจากการหารตวัเลข      =MOD(Number,divisor) 

         โดยที่ Number เป็นตวัตัง้ และ Divisor เป็นตวัหาร 
8. SQRT  เป็นฟังก์ชนัท่ีให้ค่า Square root ที่เป็นบวกของตวัเลขหนึง่  =SQRT(Number) 
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  ฟังก์ชันทำงด้ำนวันที่และเวลำ 

1. TODAY เป็นฟังก์ชนัท่ีแสดงค่าวนัท่ีในปัจจบุนั            =TODAY() 
2. NOW     เป็นฟังก์ชนัที่แสดงค่าวนัท่ีและเวลาปัจจบุนั  =NOW() 

 ฟังก์ชันทำงด้ำนสถิติ 

1. MIN เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้หาค่าน้อยที่สดุใน Argument    =MIN(Number1,Number2,…) 
2. MAX เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้หาค่ามากที่สดุใน Argument   =MAX(Number1,Number2,…) 
3. AVERAGE เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้หาค่าเฉลี่ยใน Argument   =AVERAGE(Number1,Number2,…) 
4. COUNT  เป็นฟังก์ชนัที่นบัจ านวนตวัเลขที่อยู่ใน Argument   =COUNT(Value1,Value2,…) 
5. COUNTIF  เป็นฟังก์ชนัท่ีนบัจ านวนตวัเลขที่อยู่ใน Argument ในเง่ือนไขที่ก าหนด 

=COUNTIF(Range,Criteria) 

   ฟังก์ชันทำงด้ำนตรรกะ 

1. IF เป็นฟังก์ชนัท่ีใช้ตรวจสอบเง่ือนไขว่าเป็นจริง(True) หรือ เทจ็(False) 
            =IF(Logical_test,Value_if_true,value_if_false) 

 

เป็นเง่ือนไขที่จะใช้เปรียบเทียบ โดยอาจใช้เคร่ืองหมาย =, >, <, >=, <=, <>         Logical_test  
เป็นการท างานเม่ือ Logical_test มีค่าเป็นจริง                                                      Value_if_true  
เป็นการท างานเม่ือ Logical_test มีค่าเป็นเทจ็                                                      Value_if_false  

☺คีย์ลัดแบบผสม Ctrl 
 

แป้น ค ำอธิบำย 
Ctrl+PgDn สลบัระหว่างแทบ็เวิร์กชีตต่างๆ จากซ้ายไปขวา 
Ctrl+PgUp สลบัระหว่างแทบ็เวิร์กชีตต่างๆ จากขวาไปซ้าย 
Ctrl+Shift+& น าเส้นขอบภายนอกไปใช้กบัเซลล์ที่เลือก 
Ctrl+Shift_ เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือก 
Ctrl+Shift+~ น ารูปแบบตวัเลขทัว่ไปไปใช้ 
Ctrl+Shift+$ น ารูปแบบสกลุเงินท่ีมีต าแหน่งทศนิยมสองต าแหน่ง (โดยที่จ านวนลบอยู่ในวงเลบ็) ไปใช้ 
Ctrl+Shift+% น ารูปแบบเปอร์เซน็ต์ที่ไม่มีต าแหน่งทศนิยมไปใช้ 
Ctrl+Shift+^ น ารูปแบบตวัเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีต าแหน่งทศนิยมสองต าแหน่งไปใช้ 
Ctrl+Shift+# น ารูปแบบวนัท่ีแบบมีวนั เดือน และปี ไปใช้ 
Ctrl+Shift+@ น ารูปแบบเวลาแบบมีชัว่โมงและนาที รวมทัง้ AM หรือ PM ไปใช้ 
Ctrl+Shift+! น ารูปแบบตัวเลขที่มีต าแหน่งทศนิยมสองต าแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และมีเคร่ืองหมายลบ (-) 

ส าหรับค่าลบไปใช้ 
Ctrl+Shift+* เลือกขอบเขตปัจจบุนัรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ (พืน้ท่ีข้อมลูท่ีล้อมรอบด้วยแถวว่างและคอลมัน์ว่าง) 

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทัง้รายงาน PivotTable 
Ctrl+Shift+: ใสเ่วลาปัจจบุนั 
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Ctrl+Shift+" คดัลอกค่าจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปยงัเซลล์หรือแถบสตูร 
Ctrl+Shift+Plus 
(+) 

แสดงกลอ่งโต้ตอบ แทรก เพ่ือแทรกเซลล์ว่าง 

Ctrl+Minus (-) แสดงกลอ่งโต้ตอบ ลบ เพ่ือลบเซลล์ที่เลือก 
Ctrl+; ใสว่นัท่ีปัจจบุนั 
Ctrl+` สลบัไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสตูรในเวิร์กชีต 
Ctrl+' คดัลอกสตูรจากเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่ใช้งานอยู่ไปไว้ในเซลล์หรือแถบสตูร 
Ctrl+1 แสดงกลอ่งโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ 
Ctrl+2 น าการจดัรูปแบบตวัหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตวัหนาออก 
Ctrl+3 น าการจดัรูปแบบตวัเอียงไปใช้ หรือเอาการจดัรูปแบบตวัเอียงออก 
Ctrl+4 น าการจดัรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจดัรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก 
Ctrl+5 น าการขีดทบัไปใช้ หรือเอาการขีดทบัออก 
Ctrl+6 สลบัระหว่างการซอ่นและการแสดงวตัถ ุ
Ctrl+8 แสดงหรือซอ่นสญัลกัษณ์เค้าร่าง 
Ctrl+9 ซอ่นแถวที่เลือก 
Ctrl+0 ซอ่นคอลมัน์ที่เลือก 
Ctrl+A เลือกทัง้เวิร์กชีต  ถ้าเวิร์กชีตนัน้มีข้อมลูอยู่ Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจบุนั การกด Ctrl+A ครัง้

ที่สองจะเลือกทัง้เวิร์กชีต เม่ือจุดแทรกอยู่ทางขวาของช่ือฟังก์ชันในสูต ร จะแสดงกล่อง
โต้ตอบ อำร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน การกด Ctrl+Shift+A จะแทรกช่ืออาร์กิวเมนต์และวงเล็บ
เม่ือจดุแทรกอยู่ทางขวาของช่ือฟังก์ชนัในสตูร 

Ctrl+B น าการจดัรูปแบบตวัหนาไปใช้ หรือเอาการจดัรูปแบบตวัหนาออก 
Ctrl+C คดัลอกเซลล์ที่เลือก 
Ctrl+D ใช้ค าสัง่ เตมิด้ำนล่ำง เพ่ือคดัลอกเนือ้หาและรูปแบบของเซลล์บนสดุของช่วงที่เลือกไปยงัเซลล์

ด้านลา่ง 
Ctrl+E เพิ่มค่าลงในคอลมัน์ที่ใช้งานอยู่ด้วยข้อมลูท่ีล้อมรอบคอลมัน์ดงักลา่ว 
Ctrl+F แสดงกลอ่งโต้ตอบ ค้นหำและแทนที่ โดยเลือกแทบ็ ค้นหำ ไว้ด้วย 

การกด Shift+F5 จะแสดงแทบ็นีเ้ช่นกนั ในขณะที่ Shift+F4 จะท าซ า้ ค้นหำ ลา่สดุ 
การกด Ctrl+Shift+F จะเปิดกลอ่งโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแทบ็ ฟอนต์ ไว้ด้วย 

Ctrl+G แสดงกลอ่งโต้ตอบ ไปที่ 
การกด F5 ก็จะแสดงกลอ่งโต้ตอบนีเ้ช่นกนั 

Ctrl+H แสดงกลอ่งโต้ตอบ ค้นหำและแทนที่ โดยเลือกแทบ็ แทนที่ ไว้ด้วย 
Ctrl+I น าการจดัรูปแบบตวัเอียงไปใช้ หรือเอาการจดัรูปแบบตวัเอียงออก 
Ctrl+K แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ส าหรับไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ หรือแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไข

ไฮเปอร์ลิงก์ ส าหรับไฮเปอร์ลงิก์ที่มีอยู่ที่เลือกไว้ 
Ctrl+L แสดงกลอ่งโต้ตอบ สร้ำงตำรำง 
Ctrl+N สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ท่ีเป็นเวิร์กบุ๊กเปลา่ 
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Ctrl+O แสดงกลอ่งโต้ตอบ เปิด เพ่ือเปิดหรือค้นหาไฟล์ 
การกด Ctrl+Shift+O จะเลือกเซลล์ทัง้หมดที่มีข้อคิดเหน็ 

Ctrl+P แสดงแทบ็ พมิพ์ ใน มมุมอง Microsoft Office Backstage 
การกด Ctrl+Shift+P จะเปิดกลอ่งโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ โดยเลือกแทบ็ ฟอนต์ ไว้ด้วย 

Ctrl+Q แสดงตวัเลือก กำรวเิครำะห์อย่ำงรวดเร็ว ส าหรับข้อมลูของคณุ เม่ือคณุมีเซลล์ที่มีข้อมลูที่ถกู
เลือก 

Ctrl+R ใช้ค าสัง่ เติมด้ำนขวำ เพ่ือคัดลอกเนือ้หาและรูปแบบของเซลล์ซ้ายสุดของช่วงที่เลือกไปยัง
เซลล์ด้านขวา 

Ctrl+S บนัทกึไฟล์ที่ใช้งานอยู่โดยใช้ช่ือไฟล์ ต าแหน่งท่ีตัง้ และรูปแบบไฟล์ปัจจบุนั 
Ctrl+T แสดงกลอ่งโต้ตอบ สร้ำงตำรำง 
Ctrl+U น าการจดัรูปแบบการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการจดัรูปแบบการขีดเส้นใต้ออก 

การกด Ctrl+Shift+U จะสลบัระหว่างการขยายและการยบุแถบสตูร 
Ctrl+V แทรกเนือ้หาของคลปิบอร์ดที่จดุแทรกและแทนที่ส่วนที่เลือกใดๆ โดยจะใช้งานได้หลงัจากที่คณุ

ได้ตดัหรือคดัลอกวตัถ ุข้อความ หรือเนือ้หาเซลล์แล้วเทา่นัน้ 
Ctrl+Alt+V แสดงกล่องโต้ตอบ กำรวำงแบบพิเศษ โดยจะใช้งานได้หลังจากที่คุณตัดหรือ
คดัลอกวตัถ ุข้อความ หรือเนือ้หาเซลล์บนเวิร์กชีต หรือในโปรแกรมอ่ืนเทา่นัน้ 

Ctrl+W ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก 
Ctrl+X ตดัเซลล์ที่เลือก 
Ctrl+Y ท าซ า้ค าสัง่หรือการกระท าสดุท้าย ถ้าเป็นไปได้ 
Ctrl+Z ใช้ค าสัง่ เลิกท ำ เพ่ือย้อนกลบัค าสัง่สดุท้าย หรือเพ่ือลบรายการสดุท้ายที่คณุได้พิมพ์ 
 

☺แป้นฟังก์ชัน 

แป้น ค ำอธิบำย 
F1 แสดงบานหน้าต่างงาน วธีิใช้ Excel 

การกด Ctrl+F1 จะแสดงหรือซอ่น Ribbon 
การกด Alt+F1 จะสร้างแผนภมูิที่ฝังตวัของข้อมลูในช่วงปัจจบุนั 
การกด Alt+Shift+F1 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่ 

F2 แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่และวางต าแหน่งจดุแทรกไว้ที่จดุท้ายสดุของเนือ้หาในเซลล์ ซึง่จะย้ายจดุแทรก
ไปไว้ในแถบสตูรขณะท่ีการแก้ไขในเซลล์ถกูปิดอยู่ด้วย 
การกด Shift+F2 จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเหน็ของเซลล์ 
การกด Ctrl+F2 จะแสดงพืน้ท่ีตวัอย่างก่อนพิมพ์บนแทบ็ พมิพ์ ใน มมุมอง Backstage 

F3 แสดงกล่องโต้ตอบ วำงช่ือ พร้อมใช้งานก็ต่อเม่ือมีช่ือถกูก าหนดไว้ในเวิร์กบุ๊ก (แท็บ สูตร กลุ่ม ช่ือที่

ถูกก ำหนดก ำหนดช่ือ) 
การกด Shift+F3 จะแสดงกลอ่งโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน 

F4 ท าซ า้ค าสัง่หรือการกระท าสดุท้าย ถ้าเป็นไปได้ 
เม่ือการอ้างอิงหรือช่วงของเซลล์ถกูเลือกไว้ในสตูร F4 จะค านวณโดยผสมผสานการอ้างอิงต่างๆ  
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ทัง้แบบสมับรูณ์และแบบสมัพทัธ์ทัง้หมด 
การกด Ctrl+F4 จะปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก 
การกด Alt+F4 จะปิด Excel 

F5 แสดงกลอ่งโต้ตอบ ไปที่ 
การกด Ctrl+F5 จะคืนค่าขนาดหน้าต่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก 

F6 สลบัระหว่างเวิร์กชีต, Ribbon, บานหน้าต่างงาน และตวัควบคมุการย่อ/ขยาย ในเวิร์กชีต 
ที่ถกูแยกออก (เมน ูมุมมองและค าสัง่ จัดกำรหน้ำต่ำงนี,้ ตรึงแนว, แยกหน้ำต่ำง) F6  
จะรวมถึงบานหน้าต่างท่ีแยกออกเม่ือสลบัระหว่างบานหน้าต่างและพืน้ท่ี Ribbon 
การกด Shift+F6 จะสลบัระหว่างเวิร์กชีต ตวัควบคมุการย่อ/ขยาย บานหน้าต่างงาน  
และ Ribbon   การกด Ctrl+F6 จะสลบัไปยังหน้าต่างเวิร์กบุ๊กถัดไปเม่ือมีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กมากกว่า
หนึง่หน้าต่างเปิดอยู่ 

F7 แสดงกลอ่งโต้ตอบ กำรสะกด เพ่ือตรวจการสะกดในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือช่วงท่ีเลือกไว้ 
Ctrl+F7 ด าเนินการค าสัง่ ย้ำย ในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กเม่ือหน้าต่างดงักลา่วไม่ได้ขยายใหญ่สดุ  
ใช้แป้นลกูศรเพ่ือย้ายหน้าต่าง และเม่ือเสร็จแล้ว ให้กด Enter หรือกด Esc เพ่ือยกเลกิ 

F8 เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย ในโหมดขยายนี  ้กำรเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏอยู่ในบรรทดัสถานะ 
และแป้นลกูศรจะขยายสว่นท่ีเลือก 
การกด Shift+F8 ช่วยให้คณุสามารถเพิ่มเซลล์หรือช่วงท่ีไม่อยู่ติดกนัลงในสว่นของเซลล์ที่เลือก 
โดยใช้แป้นลกูศร 
การกด Ctrl+F8 จะด าเนินการค าสัง่ ขนำด (บนเมน ูตัวควบคุม ส าหรับหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก) 
 เม่ือเวิร์กบุ๊กไม่ได้ถกูขยายใหญ่สดุ 
การกด Alt+F8 จะแสดงกลอ่งโต้ตอบ แมโคร เพ่ือสร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร 

F9 การกด Shift+F9 จะค านวณเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ 
การกด Ctrl+Alt+F9 จะค านวณเวิร์กชีตทัง้หมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทัง้หมด โดยไม่ค านงึว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจากการค านวณครัง้ลา่สดุหรือไม่ 
การกด Ctrl+Alt+Shift+F9 จะตรวจสอบสตูรที่อ้างถึงใหม่ แล้วค านวณเซลล์ทัง้หมดที่อยู่ใน 
เวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทัง้หมด รวมถึงเซลล์ที่ไม่ได้ถกูท าเคร่ืองหมายว่าให้ค านวณด้วย 
การกด Ctrl+F9 จะย่อหน้าต่างเวิร์กบุ๊กให้เลก็สดุเป็นไอคอน 

F10 เปิดหรือปิดเคลด็ลบัคีย์บอร์ด (การกด Alt จะได้ผลลพัธ์ที่เหมือนกนั) 
การกด Shift+F10 จะแสดงเมนทูางลดัส าหรับรายการที่เลือก 
การกด Alt+Shift+F10 จะแสดงเมนหูรือข้อความส าหรับปุ่ ม การตรวจสอบข้อผิดพลาด 
การกด Ctrl+F10 จะขยายหน้าต่างใหญ่สดุหรือคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่เลือก 

F11 สร้างแผนภมูิจากข้อมลูในช่วงปัจจบุนัในแผ่นงานแผนภมูิที่แยกต่างหาก 
การกด Shift+F11 จะแทรกเวิร์กชีตใหม่ 
การกด Alt+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor ซึง่คณุสามารถสร้าง
แมโครได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) 

F12 แสดงกลอ่งโต้ตอบ บันทกึเป็น 
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☺คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ 

แป้น ค ำอธิบำย 

Alt แสดงเคลด็ลบัคีย์บอร์ด (คีย์ลดัใหม่) บน Ribbon 
ตวัอย่างเช่น 
Alt, W, P สลบัเวิร์กชีตไปยงัมมุมองเค้าโครงหน้า 
Alt, W, L สลบัเวิร์กชีตไปยงัมมุมองปกติ 
Alt, W, I สลบัเวิร์กชีตไปยงัมมุมองแสดงตวัอย่างตวัแบ่งหน้า 

แป้นลูกศร ย้ายขึน้ ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึง่เซลล์ในเวิร์กชีต 
การกด Ctrl+แป้นลกูศร จะย้ายไปยงัขอบของขอบเขตข้อมลูปัจจบุนัในเวิร์กชีต 
การกด Shift+แป้นลกูศร จะขยายสว่นของเซลล์ที่เลือกไปหนึง่เซลล์ 
การกด Ctrl+Shift+แป้นลกูศร จะขยายสว่นของเซลล์ที่เลือกไปยงัเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สดุท้ายในคอลมัน์ 
หรือในแถวเดียวกนัให้เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่  
หรือ Alt+ลกูศรลง จะเปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ 

Backspace ลบหนึง่อกัขระทางซ้ายในแถบสตูร 
รวมทัง้ล้างเนือ้หาของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย 
ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอกัขระทางซ้ายของจดุแทรก 

Delete เอาเนือ้หาของเซลล์ (ข้อมลูและสตูร) ออกจากเซลล์ที่เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลล์ 
หรือข้อคิดเหน็ 
ในโหมดการแก้ไขเซลล์ จะลบอกัขระทางขวาของจดุแทรก 

End การกด Ctrl+End จะย้ายไปยงัเซลล์สดุท้ายในเวิร์กชีตในแถวลา่งสดุที่ใช้ของคอลมัน์ขวาสดุที่ใช้อยู่  
ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสตูร การกด Ctrl+End จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จดุท้ายสดุของข้อความ 
การกด Ctrl+Shift+End จะขยายเซลล์ที่เลือกไปยงัเซลล์สดุท้ายที่ถกูใช้ในเวิร์กชีต (มมุลา่งขวา)  
ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในแถบสตูร การกด Ctrl+Shift+End จะเลือกข้อความทัง้หมดในแถบสตูร 

Enter ท าให้รายการเซลล์จากเซลล์หรือแถบสตูรเสร็จสมบรูณ์ และเลือกเซลล์ด้านลา่ง (ตามค่าเร่ิมต้น) 
ในฟอร์มข้อมลู จะเป็นการย้ายไปยงัเขตข้อมลูแรกในระเบียนถดัไป 
เปิดเมนทูี่เลือก (กด F10 เพ่ือเปิดใช้งานแถบเมน)ู หรือด าเนินการส าหรับค าสัง่ท่ีเลือก 
การกด Alt+Enter จะขึน้ต้นบรรทดัใหม่ในเซลล์เดียวกนั 
การกด Ctrl+Enter จะเติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจบุนั 
การกด Shift+Enter จะท าให้รายการเซลล์สมบรูณ์และเลือกเซลล์ด้านบน 

Esc ยกเลกิรายการในเซลล์หรือแถบสตูร 
ปิดเมนหูรือเมนยู่อย กลอ่งโต้ตอบ หรือหน้าต่างข้อความที่เปิดอยู่ 

Home ย้ายไปที่จดุเร่ิมต้นของแถวในเวิร์กชีต 
ย้ายไปที่เซลล์ในมมุบนซ้ายของหน้าต่างเม่ือ Scroll Lock เปิดอยู่ 
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แป้น ค ำอธิบำย 

เลือกค าสัง่แรกบนเมนเูม่ือเมนหูรือเมนยู่อยสามารถมองเหน็ได้ 
การกด Ctrl+Home จะย้ายไปยงัจดุเร่ิมต้นของเวิร์กชีต 
การกด Ctrl+Shift+Home จะขยายสว่นของเซลล์ที่เลือกไปยงัจดุเร่ิมต้นของเวิร์กชีต 

Page Down เลื่อนลงมาหนึง่หน้าจอในเวิร์กชีต 
การกด Alt+Page Down จะเลื่อนหน้าจอไปทางขวาหนึง่หน้าจอในเวิร์กชีต 
การกด Ctrl+Page Down จะเลื่อนไปยงัแผ่นงานถดัไปในเวิร์กบุ๊ก 
การกด Ctrl+Shift+Page Down เลือกแผ่นงานปัจจบุนัและถดัไปในเวิร์กบุ๊ก 

Page Up เลื่อนขึน้ไปหนึง่หน้าจอในเวิร์กชีต 
การกด Alt+Page Up จะเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหนึง่หน้าจอในเวิร์กชีต 
การกด Ctrl+Page Up จะเลื่อนไปยงัแผ่นงานก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก 
การกด Ctrl+Shift+Page Up จะเลือกแผ่นงานปัจจบุนัและก่อนหน้าในเวิร์กบุ๊ก 

Spacebar ในกลอ่งโต้ตอบ จะด าเนินการปุ่ มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกลอ่งกาเคร่ืองหมาย 
การกด Ctrl+Spacebar จะเลือกคอลมัน์ทัง้คอลมัน์ในเวิร์กชีต 
การกด Shift+Spacebar จะเลือกแถวทัง้แถวในเวิร์กชีต 
การกด Ctrl+Shift+Spacebar จะเลือกเวิร์กชีตทัง้เวิร์กชีต 
การกด Alt+Spacebar จะแสดงเมน ูตัวควบคุม ของหน้าต่าง Excel 

Tab ย้ายหนึง่เซลล์ไปทางขวาในเวิร์กชีต 
ย้ายระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถกูลอ็กในเวิร์กชีตที่มีการป้องกนั 
ย้ายไปยงัตวัเลือกถดัไปหรือกลุม่ตวัเลือกในกลอ่งโต้ตอบ 
การกด Shift+Tab จะย้ายไปยงัเซลล์ก่อนหน้าในเวิร์กชีตหรือตวัเลือกก่อนหน้าในกลอ่งโต้ตอบ 
การกด Ctrl+Tab จะสลบัไปยงัแทบ็ถดัไปในกลอ่งโต้ตอบ 
การกด Ctrl+Shift+Tab จะสลบัไปยงัแทบ็ก่อนหน้าในกลอ่งโต้ตอบ 
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  โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะส าหรับการ
จดัสร้างงานน าเสนอข้อมลู (Presentation) ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การน าเสนอข้อมลู
สนิค้าและบริการ การจดัท า Slide Show การออกแบบแผ่นพบั เป็นต้น 

☺ กำรเรียกใช้งำนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 

 

 
 

☺ส่วนประกอบหน้ำจอ  Microsoft PowerPoint 

 

ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม  Microsoft  Powerpoint 
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☺เคร่ืองมือจัดรูปแบบ 

         ในชดุแถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบจะมีไอคอนค าสัง่ท่ีแตกต่างจากไอคอนค าสัง่จดัรูปแบบทัว่ไปและเป็น
ไอคอนค าสัง่ท่ีใช้ ในงาน  Microsoft PowerPoint  คือ 

 

ช่ือปุ่ มเคร่ืองมือ กำรท ำงำน 

  เพิ่มขนาดแบบอกัษร (Increase Font Size) เพิ่มขนาดแบบอกัษรข้อความที่เลือก 

  ลดขนาดแบบอกัษร  (Decrease Font Size) ลดขนาดแบบอกัษรข้อความที่เลือก 

  ใช้การออกแบบ (Apply Design) เลือกเทมเพลตประกอบการสร้างภาพนิ่ง 

  สร้างภาพนิ่ง (New Slide) แทรกภาพนิ่งต่อจากภาพนิ่งที่ก าลงัใช้งานอยู่ 

  เพิ่มระยะย่อหน้า (Incerase Paragraph Spacing) เพิ่มระยะหา่งระหว่างย่อหน้าที่เลือก 

  ลดการเว้นบรรทดัของยอ่หน้า (Decrease Paragraph Spacing) ลดระยะหา่งระหว่างย่อหน้าที่เลือก 

  เลื่อนขัน้  (Promote) เลื่อนย่อหน้าที่เลือกไว้ให้สงูกว่าหัวเร่ืองระดับ
ถดัไป 

  ลดขัน้  (Demote) เลื่อนย่อหน้าที่เลือกไว้ให้ต ่ากว่าหัวเร่ืองระดับ
ถดัไป 

   
ลกัษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว  (Animation Effects) 

ก าหนดการเคลื่อนไหวให้วตัถทุี่เลือก 

  มุมมอง  (View) 

  มมุมองภาพนิ่ง  (Slide View) แสดงภาพนิ่งหนึง่แผ่นในหนึง่หน้าจอ 

  มมุมองตวัเรียงล าดบัภาพนิ่ง  (Slide Sorter View) แสดงภาพนิ่งทัง้หมดและเรียงล าดบัภาพนิ่ง 

 มมุมองหน้าบนัทกึย่อ (Notes Pages View) แสดงบนัทกึย่อส าหรับภาพนิ่งที่เลือก 

  แสดงภาพนิ่ง (Silde Show) ดกูารแสดงภาพนิ่งเร่ิมต้นจากภาพนิ่งที่เลือก 
 

☺ ส่วนประกอบของ Power point 

1. หน้ำแรก HOME 
 

 
 

แทบ็หน้าแรก ป็นแทบ็ค าสัง่ของการจดัรูปแบบในส่วนของข้อความ การเพิ่มสไลด์ ปรับสไตล์ สี จดัย่อหน้า เป็นต้น จะมี
ฟีเจอร์ ตัดและ วำง ตวัเลือก ฟอนต์ และ ย่อหน้ำ และสิง่ท่ีต้องใช้เพ่ือเพิ่มและจดัระเบียบสไลด์  
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2. แทรก INSERT 

 
คลิก แทรก เพ่ือเพิ่มบางสิ่งให้กับสไลด์ เป็นแท็บค าสัง่ส าหรับแทรกตาราง รูปภาพ วตัถตุ่างๆ เช่น กราฟ การเช่ือมโยง 
หรือสว่นหวั-ท้ายกระดาษ เป็นต้น 
 

3. ออกแบบ DESIGN  

 

ออกแบบ เป็นแท็บค าสัง่ส าหรับจดัการพืน้สไลด์ ปรับหน้าสไลด์ ขนาดสไลด์ ระยะขอบ เป็นต้น สามารถปรับแก้ไขและเปลี่ยน
รูปแบบเพิ่มเติมของ Theme เช่น Color, Fonts, Effects, Background Styles ได้  

4. กำรเปล่ียน 

ตัง้ค่าวิธีการเปลี่ยนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไปบนแท็บ  กำรเปล่ียน ค้นหาแกลเลอรีของการเปลี่ยนที่ท าได้ในกลุ่ม  กำร

เปล่ียนไปยังสไลด์นี ้คลกิ เพิ่มเตมิ  ที่ด้านข้างของแกลเลอรีเพ่ือดทูัง้หมด 

5. ภำพเคล่ือนไหว Animation 

ใช้แทบ็ ภำพเคล่ือนไหว เพ่ือออกแบบภาพเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคณุ และสามารใช้งานได้ในแกลเลอรี

ในกลุม่ ภาพเคลื่อนไหว และสามารถดเูพิ่มเติมได้โดยคลกิ เพิ่มเตมิ   เคร่ืองมือในกลุม่ของ Animation ในการจดัการ
รูปแบบการแสดงผลการเคลื่อนไหวนัน้ โดยจะแบ่งหมวดหมู่ไว้อยู่ 4 หมวดหมู่ 

1. Entrance = แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อยๆปรากฏขึน้บนสไลด์ 
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2. Emphasis = แสดงการเคลื่อนไหวแบบเน้นจดุส าคญั 
3. Exit =แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อยๆ จางหายบนสไลด์ 
4. Motion Paths = การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวไปตามจดุที่ต้องการ 

 

6. กำรน ำเสนอสไลด์  SLIDE SHOW 

 

บนแทบ็ กำรน ำเสนอสไลด์ ให้ตัง้ค่าการแสดงงานน าเสนอของคณุให้แก่ผู้ อ่ืนในแบบที่คณุต้องการ 
 

7. รีววิ REVIEW 

แทบ็ รีววิ เป็นแทบ็ค าสัง่ส าหรับการตรวจสอบสไลด์ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อความ ใสค่วามคิดเหน็ 
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8. มุมมอง VIEW  

เป็นแทบ็ค าสัง่ส าหรับการปรับเปลี่ยนมมุมองขณะท างาน เช่น ย่อ-ขยาย เปลี่ยน จดัเรียงหน้าต่างโปรแกรม เป็นต้น 
สามารถปรับมมุมอง (View) เพ่ือให้เหมาะกบัลกัษณะ ของการใช้งานที่แตกต่างกนัได้ 6 รูปแบบ  
  1. มุมมองปกติ (Normal View) เป็นมมุมองที่ใช้ในการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในสไลด์ซึ่ง      

แบ่งลกัษณะการท างานออกเป็น 3 สว่นคือ   Slide แสดงหมายเลขล าดบัของสไลด์  

      Note Pane สว่นใสค่วามคิดเหน็/ค าอธิบาย  

      Slide Area สว่นของพืน้ท่ีในการสร้างงาน 
  2. มุมมองแบบเค้ำร่ำง (Outline View) เป็นมมุมองที่ใช้เพ่ือสร้างเค้าร่างหรือสตอร่ีบอร์ดส าหรับงาน
น าเสนอ ซึง่จะแสดงเฉพาะข้อความบนสไลด์ เทา่นัน้ 
  3. มุมมองจัดเรียงภำพน่ิง (Slide Sorter) เป็นมุมมองแสดงสไลด์ทัง้หมดในงานน าเสนอ              
โดยเรียงล าดบัตัง้แต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์สดุท้ายและยงัสามารถ ลบ ย้าย คดัลอกสไลด์ได้ง่ายขึน้ 
  4. มุมมองหน้ำบันทึกย่อ (Notes Page) เป็นมุมมองในลักษณะที่แสดงสไลด์พร้อมกับแสดง      
ความคิดเห็น หรือค าอธิบายที่ใส่ไว้ในส่วนของ Note Pane หากใส่ในสไลด์ใดก็จะแสดงความคิดเห็น หรือค าอธิบาย     
ของสไลด์นัน้ๆ 
  5. มุมมองกำรอ่ำน (Reading View) เป็นมมุมองในลกัษณะคล้ายหนงัสือที่ช่วยให้การตรวจสอบ
ความถกูต้อง สวยงามและสะดวกมากขึน้ 
  6. มุมมองน ำเสนอภำพน่ิง (Slide Show) เป็นมมุมองที่ใช้ในการสร้างงานน าเสนอให้กับผู้ชม ผู้น า
เสนอสามารถตรวจสอบการน าเสนอก่อนการ  น าเสนองานจริงเพ่ือให้แน่ใจว่างานน าเสนอถูกต้องครบถ้วน                        
ซึง่ลกัษณะมมุมองแบบนีค้ล้ายกบัมมุมองแบบ Reading View  

9. แทบ็เคร่ืองมือ 
แท็บ เคร่ืองมือกำรวำด จะปรากฏขึน้เม่ือคุณคลิกที่รูปร่างหรือกล่องข้อความ เม่ือคลิกที่รูปภาพ แท็บ  เคร่ืองมือ
รูปภำพ จะปรากฏขึน้ แทบ็อ่ืนๆ ได้แก่ เคร่ืองมือ SmartArt เคร่ืองมือแผนภมูิ เคร่ืองมือตาราง และ เคร่ืองมือวิดีโอ  
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☺กำรสร้ำงภำพน่ิง 
กระบวนกำรน ำเสนอข้อมูล การน าเสนอ (Presenting) เป็น
ศาสตร์ (วิธีการ) ของการสื่อสาร(Communication) ซึ่งเป็น
กระบวนการถ่ายทอด สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้
ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้ รับสาร (receiver) 
โดยผ่านช่องทานของ สื่อ (channel) 
คลกิที่แทบ็ FILE (ไฟล์) 

 

☺กำรเปล่ียนสีพืน้หลัง 

 
 

☺กำรเพิ่มภำพน่ิง 

“แทรก” จากนัน้เลือก “สร้างภาพนิ่ง” หรือคลิกที่ปุ่ มไอคอนสร้างภาพนิ่ง  บนแถบ เคร่ืองมือหรือกดแป้น 
Ctrl+M ก็ได้ 

 
☺กำรคัดลอกภำพน่ิง 
เพ่ือเรียกเมนลูดัเลือกค าสัง่ “คดัลอก” หรือกดปุ่ มไอคอนคดัลอก  บนแถบ เคร่ืองมือมาตรฐานก็ได้ และกดปุ่ มไอคอน

วาง  บนแถบเคร่ืองมือมารตรฐานหรือคลิกเมาส์ปุ่ มขวาบริเวณต าแหน่งที่ต้องการวางเพ่ือเรียกเมนลูดั แล้วเลือก
ค าสัง่ “วาง” และสามารถวางภาพนิ่งได้เร่ือยๆ 
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☺กำรย้ำยภำพน่ิง 
เลือกค าสัง่ “ตดั” หรือ กดปุ่ มไอคอนตดั   บนแถบเคร่ืองมือมาตรฐาน ภาพนิ่งที่เลือกจะหายไปและถกูเก็บไว้ในคลิป

บอร์ด และกดปุ่ มไอคอนวาง  บนแถบเคร่ืองมือมารตรฐานหรือคลิกเมาส์ปุ่ มขวาบริเวณต าแหน่งที่ต้องการวางเพ่ือ
เรียกเมนลูดั แล้วเลือกค าสัง่ “วาง” และสามารถวางภาพนิ่งได้เร่ือยๆ 
 

☺ใช้คีย์ลัดในกำรสร้ำงงำนน ำเสนอ 

☺ กำรย้ำยระหว่ำงบำนหน้ำต่ำง 
 

กด เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้
F6 ย้ายในทศิทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมมุมองปกติ 
SHIFT+F6 ย้ายในทศิทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมมุมองปกติ 
CTRL+SHIFT+TAB สลบัไปมาระหว่างบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ และบานหน้าต่าง มมุมองเค้าร่าง 

☺ท ำงำนในเค้ำร่ำง 
กด เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้
ALT+SHIFT+ลกูศรซ้าย เลื่อนระดบัย่อหน้าขึน้ 
ALT+SHIFT+ลกูศรขวา ลดระดบัย่อหน้าลง 
ALT+SHIFT+ลกูศรขึน้ ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึน้ 
ALT+SHIFT+ลกูศรลง ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง 
ALT+SHIFT+1 แสดงหวัเร่ืองระดบั 1 
ALT+SHIFT+เคร่ืองหมายบวก ขยายข้อความด้านลา่งหวัเร่ือง 
ALT+SHIFT+เคร่ืองหมายลบ ยบุข้อความด้านลา่งหวัเร่ือง 

 
 

☺ท ำงำนกับรูปร่ำง รูปภำพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์ 

แทรกรูปร่ำง 
1. กด ALT แล้วปลอ่ย แล้วกด N ตามด้วย S และ H เพ่ือเลือก รูปร่ำง 
2. ใช้แป้นลกูศรในการย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างท่ีคณุต้องการ 
3. กด CTRL+ENTER เพ่ือแทรกรูปร่าง 

แทรกกล่องข้อควำม 
1. กด ALT แล้วปลอ่ยแล้วกด N และ X 
2. กด CTRL+ENTER เพ่ือแทรกกลอ่งข้อความ 

แทรกวัตถุ 
1. กด ALT แล้วปลอ่ยแล้วกด N และ J เพ่ือเลือก วัตถุ 
2. กด TAB แล้วใช้แป้นลกูศรเพ่ือเลื่อนไปตามวตัถตุ่างๆ 
3. กด CTRL+ENTER เพ่ือแทรกวตัถ ุ
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แทรกอักษรศิลป์ 

1. กด ALT แล้วปลอ่ยแล้วกด N และ W เพ่ือเลือก อักษรศิลป์ 
2. ใช้แป้นลกูศรเพ่ือเลือกสไตล์ อกัษรศิลป์ ที่คณุต้องการ แล้วกด ENTER 
3. พิมพ์ข้อความของคณุ 

เลือกรูปร่ำง 
  เม่ือต้องการเลือกรูปร่างเด่ียว ให้กดแป้น TAB เพ่ือวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพ่ือวนไปข้างหลงั) ผ่าน
วตัถตุ่างๆ จนกระทัง่จดุจบัปรับขนาดปรากฏขึน้บนวตัถทุี่คณุต้องการเลือก 
จัดกลุ่มหรือยกเลิกกำรจัดกลุ่มรูปร่ำง รูปภำพ และวัตถุอักษรศิลป์ 

  เม่ือต้องการจดักลุม่รูปร่าง รูปภาพ หรือวตัถอุกัษรศิลป์ ให้ เลือก รายการที่ต้องการจดักลุม่ แล้วกด CTRL+G 
  เม่ือต้องการยกเลกิการจดักลุม่ ให้เลือกกลุม่ที่ต้องการยกเลกิ แล้วกด CTRL+SHIFT+G 

☺แสดงหรือซ่อนเส้นตำรำงหรือเส้นบอกแนว 

กด เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้
SHIFT+F9 แสดงหรือซอ่นเส้นตาราง 
ALT+F9 แสดงหรือซอ่นเส้นบอกแนว 

 

☺เลือกข้อควำมและวัตถุ 

กด เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้
SHIFT+ ลกูศรขวา เลือกหนึง่อกัขระทางขวา 
SHIFT+ ลกูศรซ้าย เลือกหนึง่อกัขระทางซ้าย 
CTRL+SHIFT+ ลกูศรขวา เลือกจนถงึจดุสิน้สดุของค า 
CTRL+SHIFT+ ลกูศรซ้าย เลือกจนถงึจดุเร่ิมต้นของค า 
SHIFT+ลกูศรขึน้ เลือกขึน้ไปหนึง่บรรทดั (เคอร์เซอร์อยู่ท่ีจดุเร่ิมต้นของบรรทดั) 
SHIFT+ลกูศรลง เลือกลงมาหนึง่บรรทดั (เคอร์เซอร์อยู่ท่ีจดุเร่ิมต้นของบรรทดั) 
ESC เลือกวตัถ ุ(เม่ือข้อความภายในวตัถถุกูเลือก) 
ENTER เลือกข้อความภายในวตัถ ุ(โดยมีการเลือกวตัถ)ุ 
CTRL+A (บนแท็บ สไลด์) เลือกวตัถทุัง้หมด 
CTRL+A (ในมมุมองตวัเรียงล าดบัสไลด์) เลือกสไลด์ทัง้หมด 
CTRL+A (บนแท็บ เค้ำร่ำง) เลือกข้อความทัง้หมด 

 

☺ลบและคัดลอกข้อควำมและวัตถุ 

กด เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้
BACKSPACE ลบหนึง่อกัขระทางซ้าย 
CTRL+BACKSPACE ลบหนึง่ค าทางซ้าย 
DELETE ลบหนึง่อกัขระทางขวา 
CTRL+DELETE ลบหนึง่ค าทางขวา หมายเหตุ  ในการท าเช่นนี ้เคอร์เซอร์ต้องอยู่ระหวา่งค า 
CTRL+X ตดัวตัถหุรือข้อความท่ีเลือก 
CTRL+C คดัลอกวตัถหุรือข้อความท่ีเลือก 

https://support.office.com/th-th/article/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4#bmselect
https://support.office.com/th-th/article/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4#bmselect
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CTRL+V วางวตัถหุรือข้อความท่ีถกูตดัหรือคดัลอก 
CTRL+Z เลิกท าการกระท าลา่สดุ 
CTRL+Y ท าการกระท าลา่สดุอีกครัง้ 
CTRL+SHIFT+C คดัลอกเฉพาะการจดัรูปแบบเท่านัน้ 
CTRL+SHIFT+V วางเฉพาะการจดัรูปแบบเท่านัน้ 
CTRL+ALT+V เปิดกลอ่งโต้ตอบ วำงแบบพเิศษ 

 

☺เคล่ือนย้ำยภำยในข้อควำม 

กด เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้
ลกูศรซ้าย ย้ายไปทางซ้ายหนึง่อกัขระ 
ลกูศรขวา ย้ายไปทางขวาหนึง่อกัขระ 
ลกูศรขึน้ ย้ายขึน้หนึง่บรรทดั 
ลกูศรลง ย้ายลงหนึง่บรรทดั 
CTRL+ลกูศรซ้าย ย้ายไปทางซ้ายหนึง่ค า 
CTRL+ลกูศรขวา ย้ายไปทางขวาหนึง่ค า 
END ย้ายไปท้ายบรรทดั 
HOME ย้ายไปต้นบรรทดั 
CTRL+ลกูศรขึน้ ย้ายขึน้หนึง่ย่อหน้า 
CTRL+ลกูศรลง ย้ายลงหนึง่ย่อหน้า 
CTRL+END ย้ายไปจดุสิน้สดุของกลอ่งข้อความ 
CTRL+HOME ย้ายไปจดุเร่ิมต้นของกลอ่งข้อความ 
CTRL+ENTER ย้ายไปท่ีตวัแทนช่ือเร่ืองหรือเนือ้ความถดัไป  
SHIFT+F4 ย้ายเพ่ือท าซ า้การ ค้นหำ ครัง้ลา่สดุ 

 

☺เปล่ียนหรือปรับขนำดฟอนต์  หมายเหตุ  เลอืกข้อความที่คณุต้องการเปลีย่นก่อนที่จะใช้คีย์ลดัเหลา่นี ้

กด เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้
CTRL+SHIFT+F เปิดกลอ่งโต้ตอบ ฟอนต์ เพ่ือเปลี่ยนฟอนต์ 
CTRL+SHIFT+> เพ่ิมขนาดฟอนต์ 
CTRL+SHIFT+< ลดขนาดฟอนต์ 

☺น ำกำรจดัรูปแบบอักขระไปใช้ 

กด เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้
CTRL+T เปิดกลอ่งโต้ตอบ ฟอนต์ เพ่ือเปลี่ยนการจดัรูปแบบของอกัขระ 
SHIFT+F3 เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก 

หรือตวัพิมพ์ใหญ่ 
CTRL+B น าการจดัรูปแบบตวัหนาไปใช้ 
CTRL+U น าการขีดเส้นใต้ไปใช้ 
CTRL+I น าการจดัรูปแบบตวัเอียงไปใช้ 
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CTRL+เคร่ืองหมายเท่ากบั น าการจดัรูปแบบตวัห้อยไปใช้ (ระยะห่างอตัโนมตัิ) 
CTRL+SHIFT+เคร่ืองหมายบวก น าการจดัรูปแบบตวัยกไปใช้ (ระยะห่างอตัโนมติั) 
CTRL+SPACEBAR เอาการจดัรูปแบบอกัขระด้วยตนเองออก เช่น ตวัห้อยและตวัยก 
CTRL+K แทรกไฮเปอร์ลิงก์ 

☺คัดลอกกำรจดัรูปแบบข้อควำม 

กด เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้
CTRL+SHIFT+C คดัลอกรูปแบบ 
CTRL+SHIFT+V วางรูปแบบ 

☺จดัแนวย่อหน้ำ 

กด เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้
CTRL+E จดัแนวย่อหน้าให้อยู่กึง่กลาง 
CTRL+J จดัแนวย่อหน้าให้เตม็แนว 
CTRL+L จดัแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย 
CTRL+R จดัแนวย่อหน้าให้ชิดขวา 

 

☺คีย์ลัดของกำรน ำเสนอสไลด์ 
 

เม่ือต้องกำรท ำสิ่งนี ้ กด 
- แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถดัไปหรือไปยงัสไลด์ถดัไป N, ENTER, PAGE DOWN, ลกูศรขวา, ลกูศรลง 

หรือ SPACEBAR 
- แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านีห้รือย้อนกลับไปยัง
สไลด์ก่อนหน้า 

P, PAGE UP, ลูกศรซ้าย, ลูกศรขึน้ หรือ 
BACKSPACE 

- ไปยงัหมายเลขสไลด์ ตวัเลข+ENTER 
- แสดงสไลด์ท่ีวา่งเปลา่สีด า หรือกลบัไปยงังานน าเสนอ
จากสไลด์ท่ีวา่งเปลา่สีด า 

B หรือ จดุ 

- แสดงสไลด์ท่ีว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงาน
น าเสนอจากสไลด์ท่ีวา่งเปลา่สีขาว 

W หรือ เคร่ืองหมายจลุภาค 

- หยดุหรือเร่ิมงานน าเสนอใหมโ่ดยอตัโนมตัิ S 
- จบงานน าเสนอ ESC 
- ลบค าอธิบายประกอบบนหน้าจอ E 
- ไปท่ีสไลด์ถดัไป ถ้าสไลด์ถดัไปซอ่นอยู่ H 
- ตัง้คา่การก าหนดเวลาใหมข่ณะท าการทดสอบ T 
- บนัทกึค าบรรยายสไลด์และการก าหนดเวลาใหม่ R 
- กลบัไปยงัสไลด์แรก กดปุ่ มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาที 
- เปลี่ยนตวัชีเ้ป็นปากกา CTRL+P 
- เปลี่ยนตวัชีเ้ป็นลกูศร CTRL+A 
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- เปลี่ยนตวัชีเ้ป็นยางลบ CTRL+E 
- แสดงหรือซอ่นมาร์กอปัท่ีเป็นหมกึ CTRL+M 
- ซอ่นตวัชีแ้ละปุ่ มน าทางทนัที CTRL+H 
- ซอ่นตวัชีแ้ละปุ่ มน าทางภายใน 15 วินาที CTRL+U 
- แสดงกลอ่งโต้ตอบ สไลด์ทัง้หมด CTRL+S 
- แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์ CTRL+T 
- แสดงเมนทูางลดั SHIFT+F10 

☺คีย์ลัดของส่ือในระหว่ำงกำรน ำเสนอ 

เม่ือต้องกำรท ำส่ิงนี ้ กด 
หยดุการเลน่ส่ือ ALT+Q 
สลบัระหว่างเลน่กบัหยดุชัว่ขณะ ALT+P 
ไปยงับุ๊กมาร์กถดัไป ALT+END 
ไปยงับุ๊กมาร์กก่อนหน้า ALT+HOME 
เพิ่มระดบัเสียง ALT+ลกูศรขึน้ 
ลดระดบัเสียง ALT+ลกูศรลง 
ค้นหาไปข้างหน้า ALT+SHIFT+PAGE DOWN 
ค้นหาในทางย้อนกลบั ALT+SHIFT+PAGE UP 
ปิดเสียง ALT+U 

เคลด็ลบั  สามารถกด F1 ในระหว่างงานน าเสนอของคณุเพ่ือดรูายการตวัควบคมุได้ 
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☺ ประเภทของไฟล์ 
ประเภทของไฟล์ (File Type ) หรือ นามสกลุของไฟล์ จะเป็นตวับ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้โปรแกรมใดเปิดได้
บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีสว่นช่วยให้เราสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
ลกัษณะนามสกลุของไฟล์จะอยู่หลงัช่ือ เช่น Readme.txt หมายถึงไฟล์นีมี้นามสกลุเป็น .txt 

 นำมสกุลไฟล์                รำยละเอียดของไฟล์                               โปรแกรมที่สำมำรถเปิดได้ 
.asp                     Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp                Text Editor  ทัว่ไป 
                          ส าหรับดบูนเว็บคล้ายกบัเอกสาร htm, html                    
.avi                      Video ไฟล์ หรือไฟล์ภาพยนตร์                              Windows Media Player,Quick  
              Time, ACDsee เวอร์ชัน่ใหม่ๆ 
.bmp                   Bitmap ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึง่               Photoshop, ACDsee, Quick  
         view และโปรแกรมที่ใช้ตกแตง่ภาพ 
.dat                    ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD                                         Power DVD, Windows Media  
         Player และอ่ืนๆ 
.doc                    Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word                               MS Word, WordPAD 
.exe                    Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้                    ท างานได้ตวัมนัเอง 
.gif                     Gif ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึง่                                Photoshop, ACDsee, Quick  
         view และโปรแกรมที่ใช้ตกแตง่ภาพ 
.htm,html            เอกสาร Hypertext Markup Language                            Browser เช่น Netscape, IE, Opera 
  ส าหรับดบูน Website ทัว่ๆ ไป                    และ Browser อ่ืนๆ  และโปรแกรม  
                                Text Editor ทัว่ไป 
.jpg                    Jpeg ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึง่                             Photoshop, ACDsee, Quick view 
         และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ 
.mid                   MiDi ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี                         Winamp, Sonique, Windows  
         Media Player และอ่ืนๆ 
.mp3                  MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง                            Winamp, Sonique, Windows  
         Media Player และอ่ืนๆ 
.ogg                  OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึง่ ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ MP3       Winamp, Sonique, FreeAmp  
.pdf                   PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเลก็ คณุภาพสงูจากค่าย Adobe       Acrobat Reader (ฟรีแวร์ที่  
         download ได้ฟรี) 
.ppt                   Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซน็เทชัน่                                 MS Powerpoint 
.psd                   PSD ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึง่                                Photoshop, ACDsee และโปรแกรม
         เก่ียวกบัการตกแต่งภาพ 
.swf                   Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Adobe                      Flash และโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ี Support 

ความรู้ทัว่ไป 

http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=2986
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.tif                    Tiff ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึง่                              Photoshop, ACDsee, Quick view 
         และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ 
.txt                   Text ไฟล์ ธรรมดา                                                              NotePad, WordPad, Word หรือ text 
         editor ต่างๆ 
.wav                  Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง                             Winamp, Sonique, Windows  
         Media Player และอ่ืนๆ 
.xls, xlw              Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมลู                                       MS Excel 
.zip                    Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถกูบีบอดัข้อมลู                                     Winzip, Pkzip, Winrar  
 

☺ ไฟล์เสียง 
AIFF  ย่อมาจาก Audio Interchange File Format เป็นรูปแบบที่ใช้กันมากกับโปรแกรมบน Mac เพราะ 
  Apple เป็นผู้ ริเร่ิม เป็นได้ทัง้ Mono และ Stereo ความละเอียดเร่ิมต้นที่ 8 Bit/22 kHz ไปจนถึง 24 
  bit/ 96 kHz และมากกว่านัน้ 
WAVE  ไฟล์เสียง wave เป็นไฟล์เสียงที่เราคุ้นเคยกันมากที่สดุ ไฟล์ประเภทนีมี้นามสกุล .wav จัดเป็นไฟล์
  เสียงมารฐานท่ีใช้กบั Windows คณุสมบตัิที่ส าคญัคือครอบคลมุความถ่ีเสียงได้ทัง้หมด ท าให้ 
  คณุภาพเสียงดีมาก และยังให้เสียงในรูปแบบสเตอริโอได้อีกด้วย ข้อเสียคือไฟล์ .wav มีขนาดใหญ่
  ท าให้สิน้เปลืองพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูมาก 
CDA (CD Audio) ไฟล์ CDA เป็นไฟล์เพลงบนแผ่น CD ที่ใช้กับเคร่ืองเล่น CD ทัว่ไปไฟล์ประเภทนีเ้ม่ือน ามา
  ใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าหรับเลน่ CD จะมองเหน็ข้อมลูเสียงในรูปของแทร็กเสียง  
  (Audio Tack) แต่ถ้าดดู้วย Windows Explorer จะเหน็เป็นไฟล์มีนามสกลุ .cda ไฟล์ CDA มี 
  คุณสมบัติทางเสียงเหมือนกับไฟล์ wave คือให้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นธรรมชาติ จึงนิยมใช้บันทึกลง
  บนแผ่น CDเป็นส่ือดนตรี เรียกทัว่ไปว่า “CD เพลง” ถ้าต้องการ copy หรือน าไฟล์ประเภทนีม้าใช้ 
  งานกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ จะต้องแปลงให้เป็นไฟล์ wave หรือไฟล์ที่โปรแกรมประยุกต์นัน้ๆ   
  รู้จกัเสียก่อนจึงจะใช้ได้ หรืออาจจะใช้โปรแกรมที่สามารถ Extract ไฟล์ Audio CD ออกมาเป็นไฟล์ 
  wave ซึง่ก็มีใช้หลายโปรแกรม เช่น Sound Forge, Ware Lab 
MP3  ไฟล์เสียง MP3 เป็นไฟล์เสียงยอดนิยมในปัจบุนั มีนามสกลุ .mp3 ไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ที่ถกูบีบอดั 
  ข้อมลูท าให้ไฟลืประเภทนีมี้ขนาดเลก็ลงมาก ลดลงประมาณ 10 เทา่เม่ือเทียบกบัไฟล์ wave  
  คณุภาพเสียง mp3 ค่อนข้างดีจึงนิยมใช้ไฟล์ประเภทนีบ้ันทึกข้อมลูเพลงลงบนสื่อคอมพิวเตอร์หรือ 
  แผ่น CD การเล่นไฟล์ mp3 บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องใช้โปรแกรมโดยเฉพาะซึ่งในปัจจบุนัมีให้เลือก
  มากมาย เช่น Winamp, MP3 Player, Windows Media Player, Musicmaatch Jukebox ฯลฯ  
  นอกจากนีย้งัสามารถเล่นได้กับเคร่ืองเล่น VCD ,DVD, CD ติดรถยนต์, เคร่ืองเล่น MP3 แบบพหพา 
  (ใช้หน่วยความจ าเฉพาะ เช่น Flash Memory หรือ memory Stick) รวมทัง้โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ๆ
  อีกด้วยปัจจบุันมีการพัฒนาไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ MP4 ให้มีขนาดเล็กลงและมีคณุภาพเสียงดีขึน้ แต่
  ยงัไม่เป็นท่ีนิยมใช้มากนกั 
RealAudio คนชอบฟังเพลงบน Internet คงรู้จกักันดี ไฟล์ RealAudio จะแสดง Extension เป็น .ra หรือ .rm ซึง่
  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ RealSystem G2 ไว้ส าหรับการเล่น multimedia จาก RealNetworks ซึง่จะ
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  มี Tools ในการเล่น, encode รวมไปถึง tools ในการท า server ให้ใช้ฟรี ๆ ในการส่ง Audio, Video, 
  Animation ผ่านเวป แต่แม้ว่าโปรแกรมดนตรีส่วนใหญ่จะไม่ใช้ RealAudio ในการบนัทกึ แต่กับ บาง
  โปรแกรม เราสามารถเก็บงานของเราเป็น RealAudio เพ่ือใช้บนเว็ป ซึง่แน่นอน ว่า RealAudio ก็ 
  เป็น Lossy Format เหมือนกบั MP3 
OGG  เป็นรูปแบบของไฟล์เสียงใหม่ลา่ สดุ มีช่ือเต็มคือ Ogg มีนามสกลุ .ogg ไฟล์ Ogg Vorbis ใช้ 
  เทคโนโลยีการบีบอดัไฟล์แบบใหม่ ท าให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กกว่า MP3 เสียอีก แต่ให้คณุภาพเสียงที่
  ดีกว่าและที่ส าคญัคืออยู่ในกลุม่ของ Open Source Project ท าให้กลายเป็นฟรีแวร์ อีกทัง้ยงัมี 
  ความสามารถด้าน Streaming ด้วย ท าให้ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ เล่นอินเตอร์เน็ต ไฟล์ Ogg 
  Vorbis สามารถเล่นได้โดยใช้โปรแกรมส าหรับเล่นไฟล์ MP3 โดยมีข้อแม้ว่าโปรแกรมนัน้จะต้องมี 
  Plug-in ส าหรับ Ogg ด้วย Ogg Vorbis นบัเป็นคลื่นลกูใหม่ของวงการไฟล์เสียง เพราะมีขนาดที่เล็ก
  มาก สามารถเข้ารหสัเสียงได้หลายแบบทัง้ mono,stereo จนถึงระบบ 5.1 Surround Sound 
MIDI  ไฟล์เสียง MIDI ไฟล์ข้อมลูเสียงดนตรี โดยมีนามสกุล .midi ไฟล์ MIDI จะบรรจขุ้อมลูของอุปกรณ์
  ต่างๆ ที่ให้เสียงดนตรี เม่ือเล่นไฟล์ MIDI ก็จะเป็นการสัง่ให้อุปกรณ์นัน้ๆให้มีเสียงดนตรีออกมา เม่ือ
  น ามาเรียงกันก็จะกลายเป็นท่วงท านองดนตรีซึ่งก็คือเสียงเพลงนั่นเอง MIDI มีขนาดของไฟล์ที่เล็ก
  มากท าให้นิยมใช้ในการเก็บข้อมลูที่เป็นเสียงดนตรี ดังจะเห็นได้จากวงดนตรีประเภทเล่นคนเดียวจะ
  ใช้ข้อมลูเพลงจากแผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิว้ซึง่สามารถเก็บข้อมลูดนตรีได้เป็น 10 เพลง ใสเ่ข้าไปใน 
  เคร่ืองสร้างเสียงดนตรี (Sequencer) เพ่ือให้สร้างเสียงเพลงตามข้อมลูดนตรีที่อ่านจากแผ่น ส าหรับ
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นไฟล์ MIDI ได้โดยใช้โปรแกรมประเภท MIDI Player ซึง่มีให้เลือกใช้
  มากมาย เสียงเพลงที่ได้จากโปรแกรมค าราโอเกะก็เป็นเสียงที่ได้จากไฟล์ MIDI เช่นเดียวกัน ดังนัน้
  เราจึงสามารถน าเสียงเพลงจากโปรแกรมค าราโอเกะมาใช้ได้ แต่ถ้าจะให้สะดวกก็ควรแปลงให้เป็น 
  wave เสียก่อนจะท าให้สามารถน าไปตดัต่อและใช้งานได้ง่ายขึน้ 
WMA  ไฟล์ WMA เป็นรูปแบบไฟล์แบบหนึง่ของบริษัทไมโครซอฟต์ ช่ือเต็มคือ Windows Media Audio  
  เป็นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็น .wma ไฟล์ WMA จดัได้ว่าเป็นคู่แข่งของ mp3 และ Real Audio เพราะมี
  คณุสมบัติด้านการ Streaming เช่นเดียวกัน แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าในขณะที่ขนาดของไฟล์เล็ก
  กว่าประมาณคร่ึงหนึง่ ท าให้ใช้เวลาน้อยกว่าในการดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต เม่ือก่อนการเลน่ 
  ไฟล์ประเภทนีต้้องเล่นผ่านโปรแกรม Windows Media Player เท่านัน้ แต่ปัจจุบนัมีโปรแกรมหลาย
  โปรแกรมที่สามารถเลน่ไฟล์นีไ้ด้ Real Audio ไฟล์ Real Audio เป็นไฟล์ที่มีนามสกลุ .ra เป็นไฟล์ 
  ประเภท Streaming ที่ใช้ส าหรับการชมภาพและเสียงบนอินเตอร์เน็ต ไฟล์ประเภท Streaming จะใช้
  เทคโนโลยีในการบีดอัดข้อมลูที่ปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้ได้ไฟล์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดเหมาะสมส าหรับการ
  สง่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระดบัความเร็วที่แตก ต่างกนั ไฟล์ประเภทนีท้ าให้เราสามารถชมภาพ 
  และเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อ เน่ืองผ่านโปรแกรมประเภท Real ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องรอ
  ให้การดาวน์โหลดข้อมลูเสร็จสิน้ โปรมแกรม Real Player ก็เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใช้เล่นไฟล์ 
  Real Audio ได้ 
M4A  m4a เป็นมาตรฐานที่พฒันามาจาก AAC เดิมในหวัข้อ 1.6 โดยทางผู้ผลิตคือบริษัท Apple ได้สร้าง
  มาตรฐานนีข้ึน้มา ให้ใช้กับโปรแกรม iTune โดยมีความสามารถในการบีบอดัได้หลายขนาดและทาง
  บริษัท Apple ต้องการให้ฟอร์แมตนี ้ขึน้มาแทนที่ฟอร์แมต AAC เดิม โดยนอกจากความสามารถใน
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  การบีบอดัที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้ว m4a ยงัมีความสามารถ ในการรองรับ Tagging Standard 
  นัน่คือสามารถเก็บช่ือเพลงและช่ืออลับัม้ได้ ซึง่ความสามารถนีใ้นฟอร์แมต aac ไม่มี 

☺ ไฟล์วดิโิอ 

MOV  ไฟล์วีดีโอรูปแบบหนึ่งที่พฒันาโดยบริษัท Apple จะน ามาใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย และเวปไซต์เป็น
  สว่นใหญ่ทัง้นีต้้องติดตัง้ Plug In ไว้ที่เวปเบราเซอร์ (IE , Netscape) ก่อนท่ีจะน าไฟล์มลัติมีเดีย 
  ประเภทนี ้(หาดาวน์โหลดได้ที่ http://www.apple.com) นอกจากนีย้งัเป็นรูปแบบที่เคร่ือง  
  Macintosh สามารถน าเสนองานรูปแบบนีไ้ด้ดีอีกด้วยซึง่สามารพเปิดผ่านโปรแกรม Quick Time 

AVI ( Audio Video Interleave)  เป็นไฟล์วีดีโอเช่นเดียวกัน โดยฟอร์แมตนีจ้ะถกูใช้งานบนเคร่ือง พีซี เช่นเม่ือโหลด
  ภาพจากกล้องวีดีโอเข้ามาที่เคร่ืองคอมก็จะต้องท าเป็นฟอร์แมต AVI ข้อเสียของมนัก็คือขนาดใหญ่
  มากไฟล์วีดีโอแค่ 1 นาที อาจจะต้องใช้พืน้ที่เก็บประมาณ 5 – 10 MB มกัจะน าไฟล์รูปแบบนีไ้ปใช้
  หรือท าการแปลงเป็นไฟล์รูปแบบอ่ืนๆ เช่น Quick Time , MPEG และอ่ืนๆ ได้อีกด้วยคณุภาพของ
  การแปลงไฟล์ ภาพและเสียงจะแตกต่างกนัเลก็น้อย 

MPEG ( Motion Picture Expert Group ) เป็นรูปแบบของการบีบอดัไฟล์ข้อมลูเสียงหรือไฟล์ วีดีโอให้มีขนาดเล็กลง 
  มกัจะใช้ในการสร้างแผ่น VideoCD – VCD SVCD DVD หรือ KaraOk(ไฟล์ที่มีนามสกุล *.mpg) 
  จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะอย่างเช่น Power DVD, XingMpeg 

RM,RPM เป็นรูปแบบหนึ่งของไฟล์มัลติมีเดียที่พฒันาขึน้โดย RealNetwork Inc. จะมีรูปแบบเฉพาะตัวในการ
  เล่นไฟล์มัลติมีเดียภาพและเสียงอย่างต่อเน่ืองที่ เรียกว่า Streaming โดยเฉพาะมีโปรแกรมส าหรับ
  เปิดไฟล์ปะเภทนีไ้ด้แก่ RealPlayer RealAudio สามารถน าเสนองานบนอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
Shockwave Flash เทคโนโลยีที่น าทัง้ภาพและเสียงและยังจะโต้ตอบกับผู้  ใช้งานได้ด้วย เช่นการกดปุ่ ม การ
เปลี่ยนภาพเม่ือคลิก้ที่ Flash สามารถเลน่เกมส์ได้หลายอย่าง อย่างท่ีเราคุ้นเคยในรูปของเกมส์ Flash นามสกลุ .swf 

☺มำตรฐำนของวดิีโอแบบต่ำง ๆ 

มาตรฐานของวิดีโอมีอยู่ด้วยกนั 4 รูปแบบ คือ VCD , SVCD DVD และ BD ซึง่คณุภาพของวิดีโอก็มีความแตกต่างกนัไป
ตามแต่ละประเภท โดยแต่ละรูปแบบก็มีคณุสมบตัิดงันี ้

VCD ( Video Compact Disc )   VCD เป็นรูปแบบของวิดีโอท่ีได้รับความนิยมกนัโดยทัว่ไปประกอบด้วยภาพและ 
  เสียงแบบดิจิตอล ความจุของแผ่น VCD โดยปกติจะอยู่ท่ี 74/80 นาทีหรือประมาณ 650/700เมกกะไบต์ 
  โดยได้รับการเข้ารหสัมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 1 มีความละเอียดของภาพอยู่ท่ี 352 x 288พิกเซล
  ในระบบ PAL และ 352 x 240 พิกเซลในระบบ NTSC คณุภาพของวิดีโอใกล้เคียงกบัเทป VHS ซึง่ 
  สามารถเล่นได้กบัเคร่ืองเล่นวีซีดีโดยทัว่ไปหรือจากไดรฟ์ซีดีรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผ่นซีดีท่ีใช้
  เขียน VCD ได้ก็จะมีอยู่ 2 แบบคือแผ่น CD-R ซึง่เป็นชนิดท่ีเขียนข้อมลูได้ครัง้เดียว และแผ่น CD-RW ท่ี
  สามารถเขียนและลบเพ่ือเขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้ แต่แผ่น CD-RW มกัจะอ่านไม่ได้จากจากเคร่ืองเล่น 
  VCD หลายๆ รุ่น 

SVCD( Super Video Compact Disc )  SVCD เป็นรูปแบบของวิดีโอที่คล้ายกับ VCD แต่จะให้คณุภาพของวิดีโอทัง้
  ในด้านภาพและเสียงที่ดีกว่า โดยเข้ารหสัมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 2 จะมีความละเอียดของ
  ภาพอยู่ที่ 482 x 576 พิกเซลในระบบ PAL และ 480 x 480 พิกเซลในระบบ NTSC ซึง่แผ่นประเภท

http://www.apple.com/
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  นีย้ังมีเคร่ืองเล่น VCD หลาย ๆ รุ่นที่อ่านไม่ได้ โดยจ าเป็นต้องอ่านจากเคร่ืองเล่น DVD หรือ VCD 
  บางรุ่นท่ีสนบัสนนุหรือเลน่จาก CD – ROM จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เทา่นัน้ 
DVD ( Digital Versatile Disc )    DVD เป็นรูปแบบการเก็บข้อมลูแบบใหม่ท่ีให้คณุภาพของวิดีโอสงูทัง้ด้านภาพ 
  และเสียงซึง่มากกว่ารูปแบบของ VCD หลายเท่าตวั โดยให้ความละเอียดของภาพอยู่ที่ 720 x 480 
  พิกเซลในระบบ PAL และ 720 x 576 พิกเซลในระบบ NTSC โดยมาตรฐานของแผ่น DVD ก็มีหลาย
  ประเภท เช่น DVD + R/RW , DVD – R/RW , DVD + RDL และ DVD + RAM ซึง่ความจขุองแผ่น 
  DVD ก็มีให้เลือกใช้ตามชนิดของแผ่น โดยมีตัง้แต่ 4.7 กิกะไบต์ไปจนถึง 17 กิกะไบต์ ท าให้สามารถ
  บนัทกึภาพยนตร์ทัง้เร่ืองได้อย่างสบาย ซึง่ค าดการณ์กนัว่าสื่อประเภท DVD คงจะเข้ามาแทนที่  
  VCD ได้ในไม่ช้า 
BD ( Blu-ray Disc )  มาตรฐานของบลเูรย์พฒันาโดย กลุ่มของบริษัทที่เรียกว่า Blu-ray Disc Association ซึง่น าโดย 
  ฟิลิปส์ และ โซนี เปรียบเทียบกับ เอ็ชดีดีวีดี (HD-DVD) ที่มีลักษณะและการพัฒนาใกล้เคียงกัน      
  บลเูรย์มีความจ ุ25 GB ในแบบเลเยอร์เดียว (Single-Layer) และ 50 GB ในแบบสองเลเยอร์  
  (Double-Layer) ขณะท่ี เอ็ชดีดีวีดีแบบเลเยอร์เดียว มี 15 GB และสองเลเยอร์มี 30 GB ความจ ุ
  ของบลเูรย์ดิสค์ ซึง่ปกติแผ่นบลเูรย์นัน้จะมีลกัษณะคล้ายกบัแผ่น ซีดี/ดีวีดี โดยแผ่นบลเูรย์จะมี 
  ลกัษณะแบบหน้าเดียว และสองหน้า โดยแต่ละหน้าสามารถรองรับได้มากถึง 2 เลเยอร์ อาทิ แผ่น 
  BD-R (SL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Single Layer แบบหน้าเดียว มีความจ ุ25 GB แผ่น 
  BD-R (DL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Double Layer แบบหน้าเดียว มีความจ ุ50 GB  
  แผ่น BD-R (2DL) หมายถึง Blu-Ray Disc ROM แบบ Double Layer แบบสองหน้า มีความจ ุ100 
  GB ส่วนความเร็วในการอ่านหรือบนัทกึแผ่น Blu-Ray ที่มีค่า 1x, 2x, 4x ในแต่ละ 1x จะมีความเร็ว 
  36 เมกะบิต ต่อ วินาที นัน่หมายความว่า 4x นัน่จะสามารถบนัทกึได้เร็วถึง 144 เมกะบิต ต่อ วินาที 
  โดยมี นกัวิทยาศาสตร์จาก NASA เป็น ผู้พฒันาต่อจาก ระบบบนัทกึข้อมลูท่ีใช้ในโครงการอวกาศ 

☺ไฟล์ภำพ  แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
1. ภำพแบบ บิตแมป( Bitmap ) หรือ ราสเตอร์( Raster ) คือภาพที่เกิดจากหน่วยภาพเล็กๆมารวมกันจนเป็น

ภาพใหญ่คล้ายจิ๊กซอร์สามารถดูได้โดยการซูมภาพเข้าไปกล่าวคือภาพเหล่านีย้ิ่งซูม (ขยาย)ยิ่งแตก จนดูไม่รู้
เร่ือง เช่นภาพนามสกลุ .JPEG, .TIFF,.GIF และ PNG เป็นต้น 

2. ภำพแบบเวคเตอร์( Vector ) คือภาพที่เกิดจากเส้นโค้ง, เส้นตรง และคณุสมบตัิสีของเส้นนัน้ๆที่เกิดจากการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์(ที่เรามองไม่เหน็ด้วยตา)กลา่วคือ ท่ีจดุๆหนึง่ของภาพที่เราซูมเข้าไปมนัจะเกิดจากการ
ก าหนดคุณสมบตัิไว้ว่าภาพเกิดจากเส้นตรง หรือเส้นโค้งที่เอียงก่ีองศา เก็บค่ารหสัสีอะไรไว้ เม่ือเราซูมขยาย
ภาพไม่ว่าจะขนาดเท่าไหร่ก็ตามภาพมนัจะไม่แตก(ไม่สยูเสียความละเอียดไป) เพราะการซูมภาพเป็นการคูณ
จ านวนเท่า ลงไปที่คณุสมบตัิภาพนัน่เองดงันัน้ ถ้าเราแก้ไขภาพก็คือไปแก้ไขคณุสมบตัิทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่า
จะย่อหรือขยายก่ีครัง้ภาพแบบนีจ้ะยงัคมชดัเทา่เดิมภาพ Vector เหลา่นี ้ได้แก่ 
– ภาพ .wmf (Clipart ที่เราไว้ตกแต่งใน Microsoft Office นัน่เอง)   
- ภาพใน Adobe Illustrator, Macromedia Freehand 

BMP (Bitmap) ไฟล์ภาพประเภทท่ีเก็บจดุของภาพแบบจดุต่อจดุตรงๆ เรียกว่าไฟล์แบบ บิตแมพ( Bitmap ) ไฟล์ 
  ประเภทนีจ้ะมีขนาดใหญ่แต่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างสมบูรณ์ แต่เน่ืองจากการเก็บ
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  แบบ Bitmap ใช้เนือ้ที่ในการเก็บจ านวนมาก จึงได้มีการคิดค้นวิธีการเก็บภาพให้มีขนาดเล็กลงโดย
  ยงัคงสามารถเก็บภาพได้เช่นเดิม ขึน้มาหลายวิธีการ เช่น JPEG PNG และ GIF 
  จุดเด่น   ภาพจะมีรายละเอียดที่สมบรูณ์ 
  จุดด้อย    ใช้เนือ้ที่ในการเก็บจ านวนมาก ท าให้ขนาดของไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ 

JPEG ( Joint Graphics Expert Group )  เป็นการเก็บไฟล์ภาพแบบที่บีบอดั สามารถท าภาพ ให้มีขนาดของไฟล์ 
  ภาพเล็กกว่าแบบ Bitmap หลายสิบเท่า แต่เหมาะจะใช้กับภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติเท่านัน้ ไม่เหมาะ
  กบัการเก็บภาพเหมือนจริง เช่น ภาพการ์ตนู เป็นต้น 
  จุดเด่น   -  สนบัสนนุสีได้มากถึง 24 bit 

- สามารถก าหนดคณุภาพและตัง้ค่าการบีบอดัไฟล์ภาพได้ 
- ใช้ใน Internet (Worl Wild Web) มีนามสกลุ.jpg 
- มีโปรแกรมสนบัสนนุการสร้างจ านวนมาก 
-  เรียกดภูาพได้ใน Graphic Browser ทกุตวั  

  จุดด้อย   ไม่สนบัสนนุภาพเคลื่อนไหวเพราะไม่สามารถเก็บภาพหลายๆภาพไว้ด้วยกนัได้ 

GIF ( Graphics Interchange Format ) เป็นวิธีการเก็บไฟล์ภาพแบบบีบอดัคล้ายกับ JPEG โดยทัว่ไป ไม่สามารถ
  เก็บภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติได้มีขนาดเล็กเท่ากับแบบ JPEG แต่สามารถเก็บภาพที่ไม่ใช่ภาพถ่าย
  จากธรรมชาติเช่น ภาพการ์ตนู ได้เป็นอย่างดี นากจากนี ้GIF ยังสามารถเก็บภาพไว้ได้หลายๆภาพ 
  ในไฟล์เดียว จงึถกูน าไปใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ เช่น ในอินเตอร์เน็ต 

  จุดเด่น -   เป็นท่ีนิยมมากที่สดุส าหรับภาพที่จะแสดงบน Web/Internet  
-  มีขนาดเลก็มาก 
-  สามารถท าพืน้ให้เป็นแบบโปร่งใสได้(Transparent/Opacity) 
-  สามารถท าเป็นภาพเคลื่อนไหวบน WebPage ได้ โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น JAVA, Flash 
-  มีโปรแกรมสนบัสนนุในการสร้างจ านวนมาก 
-  สามารถเรียกดภูาพได้ใน Graphic Browser ทกุตวั จดุด้อย 
-  แสงภาพได้เพียง 256 สีเทา่นัน้ 

  จุดด้อย     ไม่เหมาะส าหรับการน าเสนอภาพถ่ายหรืองานท่ีต้องการความคมชดัสงู 
PNG ()   เป็นภาพที่เกิดจากการน าเอาคณุสมบตัิของภาพ JPG และ GIF มาผสมผสานกันให้ได้ลกัษณะเฉพาะ
โดยมีจดุเด่นจดุด้อยดงันี ้
  จุดเด่น  -  เอาคณุสมบตัิของ(JPEG+GIF) มาใช้คือ สีมากกว่า 256สีและโปร่งใสได้(Transparent) 

-  PNG มีการบีบอดัข้อมลูโดยไม่เสียคณุภาพ 
-  ท าให้โปร่งใสได้(Transparency)และยงัสามารถควบคมุองศาของความโปร่งใส 

      (Opacity)ได้ด้วย 
-  เก็บบนัทกึภาพด้วยสีจริง(True Color) ได้เช่นเดียวกบัตารางสี(Pallete) และสีเทา 

      (Grayscale)แบบ GIF จดุด้อย 
  จุดด้อย     ไม่สนบัสนนุภาพเคลื่อนไหวเพราะไม่สามารถเก็บภาพหลายๆภาพไว้ด้วยกนัได้ 
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TIFF ( Tagged Image File Format )  คือการเก็บไฟล์ภาพในลกัษณะเดียวกับไฟล์แบบ BMP แต่ในไฟล์มี Tagged 
  File ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่ช่วยโปรแกรมควบคมุการแสดงภาพ เช่น การแสดงหรือไม่แสดงภาพ 
  บางสว่นได้ ภาพที่เก็บไว้ในลกัษณะของ TIFF จงึมีความพิเศษกว่าการเก็บแบบอ่ืน ที่กลา่วมา  
  นอกจากนีย้งัมีไฟล์ภาพแบบต่างๆ อีกหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะมีจดุเด่นแตกต่างกนัไป 

☺กำรแนบไฟล์ต่อกำรส่งอีเมลล์  

 

อีเมล ขนำดจ ำกัด 

Gmail 25Mb (ต่อ 1 อีเมลท่ีส่ง หรือ อีเมลท่ีรับ) 

Outlook.com, Hotmail 10Mb (ต่อ 1 ไฟล์แนบ) หรือ 300Gb (เฉพาะไฟล์ที่ผ่าน SkyDrive) 

Yahoo Mail 
25Mb (ต่อ 1 อีเมล) หรือ ไม่จ ากดั (เฉพาะไฟล์จาก Dropbox ซึง่ขนาด

จ ากดัขึน้อยู่กบัพืน้ท่ี Dropbox) 

AOL 25Mb (ต่อ 1 อีเมลท่ีส่ง หรือ อีเมลท่ีรับ) 

Mail.com 50Mb (ต่อไฟล์แนบ) และ 10Mb (ต่อ 1 ไฟล์) 

Zoho Mail 12Mb (ต่อไฟล์แนบ) และ 10Mb (ต่อ 1 ไฟล์) 

GoDaddy Workspace 30Mb (ต่อ 1 อีเมล) และ 20Mb (ต่อ 1 ไฟล์) 

Microsoft Outlook 20Mb (ต่อ 1 ไฟล์) 

Mozilla Thunderbird ไม่จ ากดั 

Windows Live Mail 10Gb (ต่อ 1 อีเมล) และน้อยกว่า 50Mb (ต่อ 1 ไฟล์แนบ) 
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1. ข้อใดหมำยถึงควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ก. การประยกุต์วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์   
 ข. ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตมนษุย์ 
 ค. การประยกุต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจดัการ   
 ง. ข้อ ก. และ ค. ถกู 
 จ. ไม่มีข้อใดถกู 

2. ข้อใดเก่ียวกับสำรสนเทศมำกที่สุด 
 ก. คะแนนสอบ    ข. คะแนนจิตพิสยั   ค. คะแนนรวม 
 ง. เกรดของนกัเรียน, นกัศกึษา  ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถกู 

3. IT ย่อมำจำกข้อใด 
 ก. Informatfon Industrisl  ข. Information Technology  ค. Information Insatiate 
 ง. Information Incomertries จ. Information Tecneicial 

4. เทคโนโลยีสำรสนเทศ คืออะไร 
 ก. การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพฒันาเป็นองค์ความรู้ 
 ข. การประยกุต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 
 ค. การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 

ง. การวิเคราะห์และการจดัการข้อมลูทางวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 
 จ. ถกูทกุข้อ 

5. ใบส่ังสินค้ำจำกลูกค้ำคืออะไร ในมุมมองของบริษัทคือ 
ก. ข้อเทจ็จริง  ข. ข้อมลู  ค. สารสนเทศ  ง. ถกูทกุข้อ จ.โปรแกรมเมอร์ 

6. ข้อใดเป็นระบบสำรสนเทศในชีวติประจ ำวัน 
ก. ห้องสมดุในบ้าน ข. ระบบปลกุอตัโนมตัิ ค. โฮมออฟฟิศ  ง. วิทยาลยั จ. ถกูทกุข้อ 

7. ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศระบบใดที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่
ต้องกำร 
ก. ระดบัสงู  ข. ระดบักลาง  ค. ระดบัปฏิบตัิการ ง. ระดบัผู้ใช้ จ. ระดบัผู้ เช่ียวชาญ 

8. “ในกำรท ำธุรกิจแบบออนไลน์เป็นกำรเช่ือมโยงและท ำรำยกำรได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึน้” ที่กล่ำวมำเป็น
ประเภทของระบบสำรสนเทศประเภทใด 
 ก. ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั   ข. ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ  
 ค. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร    ง. ระบบส านกังานอตัโนมตัิ   
 จ. ระบบจดัการบริหาร 

9. กำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุนและแลกเปล่ียนข้อมูลกำรรักษำผู้ป่วยเป็นกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีด้ำนใด 
ก. ด้านสงัคม  ข. ด้านสิง่แวดล้อม ค. ด้านสาธารณสขุ ง. ด้านการศกึษา        จ. ด้านอนามยั 

แนวข้อสอบชดุท่ี 1 
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10. ระบบสำรสนเทศแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
ก. 4 ประเภท  ข. 5 ประเภท ค. 6 ประเภท ง. 7 ประเภท     จ. 8 ประเภท 

11. ระบบสำรสนเทศประเภทใดที่ช่วยตอบปัญหำว่ำคู่แข่งก ำลังท ำอะไรอยู่ 
ก. DSS ข. MIS ค. KWS ง. EIS  จ. DSI 

12. อำชีพใดท ำให้ข้อมูลปลอดภัยที่สุด 
ก. Chief Information Officer  ข. System Programmer  ค. Database Administrator 
ง. Computer Operator   จ. System Analysis 

13. สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร จะประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
ก. Decision Table   ข. Computer   ค. MIS, DSS, ES 
ง. Data Processing   จ. Data Mining 

14. ระบบสำรสนเทศประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ใดบ้ำง 
ก. TPS, MIS, DSS, Es   ข. TPS, OA, DP   ค. ระบบ Payroll ระบบฐานข้อมลู 
ง. ระบบการประมวลผลข้อมลู  จ. ระบบ OCR,RFID 

15. EIS หมำยถึงอะไร 
ก. การแลกเปลี่ยนข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์           ข. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร    
ค. ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์   ง. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    
จ. ระบบสารสนเทศส านกังาน 

16. อำชีพใดต่อไปนีไ้ม่เก่ียวข้องในสังคมสำรสนเทศ 
ก. Programmer    ข. Computer Operator   ค. System Programmer 
ง. Teacher    จ. System Analysis 

17. อำชีพที่เก่ียวกับกำรออกแบบ พัฒนำบ ำรุงรักษำระบบปฏบิัตกิำรคือข้อใด 
ก. Chief Information Officer  ข. Computer Operator   ค. System Programmer 
ง. System Analysis   จ. Databass Administrator 

18. แรกเร่ิมเครือข่ำย Internet มีช่ือเรียกว่ำอะไร 
ก. ABA net    ข. DA BA net    ค. RAP net 
ง. ARPA net    จ. WWW net 

19. ควำมหมำยของฮำร์ดแวร์ (Hard ware) คือข้อใด 
ก. อปุกรณ์รอบข้างท่ีเก่ียวข้อง เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองสแกนเนอร์  ข. ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ค. เป็นอปุกรณ์ที่เราจบัต้องได้มองเหน็ได้     ง. ถกูทกุข้อ 
จ. ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

20. ข้อใดคือควำมหมำยของ CPU 
ก. หน่วยประมวลผลกลาง   ข. หน่วยบนัทกึข้อมลูด้วยแสง  ค. หน่วยจดัเก็บข้อมลู 
ง. หน่วยความจ าส ารอง   จ. หน่วยควบคมุข้อมลู 
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21. หน่วยควำมจ ำแบบใด ไฟดับก็ยังคงข้อมูลภำยในอยู่ได้ 
ก. Register   ข. Bus  ค. RAM  ง. Rom  จ. Hard disk 

22. ส่วนประกอบใดของคอมพวิเตอร์มีควำมหมำยว่ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที่สำมำรถจับต้องได้ 
ก. Hard Ware   ข. Soft Ware ค. People ware   ง. Information  จ. ถกูทกุข้อ 

23. CPU ย่อมำจำกข้อควำมในข้อใด 
ก. Center Program Unit   ข. Center Program Unit  ค. Central Processing Unit 
ง. Central Programming Unit  จ. Central Process Unit 

24. ข้อใดคือองค์ประกอบของไมโครคอมพวิเตอร์ 
ก. หน่วยน าเข้าข้อมลู, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล 
ข. แป้นพิมพ์และเมาส์, จอภาพ, ตวัเคร่ือง, และอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
ค. แป้นพิมพ์, ซีพีย,ู จอภาพ, เคร่ืองพิมพ์ 
ง. แป้นพิมพ์, เมาส์, จอภาพ, เดส, ซีพีย,ู และเคร่ืองพิมพ์ 
จ. จอภาพ ซีพีย ูแป้นพิม์ เมาส์ หน่วยความจ า 

25. หน่วยประมวลผลกลำงคอมพวิเตอร์เทยีบได้กับอวัยวะส่วนใดของร่ำงกำย 
ก. ตา         ข. มือ  ค. สมอง   ง. ห ู   จ.. หวัใจ 

26. เคร่ืองคอมพวิเตอร์จะท ำงำนไม่ได้ถ้ำขำดอุปกรณ์ในข้อใด 
ก. CPU        ข. Speaker  ค. Monitor   ง. Microphone  จ. Mouse 

27. คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงสุด รำค ำแพง สำมำรถประมวลผลได้มำกกว่ำ พันล้ำน
ค ำส่ังต่อวนิำที คือข้อใด 
ก. เซอร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์   ข. ไมโครคอมพิวเตอร์   ค. ซปุเปอร์คอมพิวเตอร์  
ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์   จ. มินิคอมพิวเตอร์ 

28. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ส ำหรับรับข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์ 
ก. Scanner   ข. Mouse ค. Keyboard   ง. Ram, CPU     จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

29. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Hardware คอมพวิเตอร์ 
ก. Harddisk   ข. Ram  ค. Video Card   ง. Program     จ. Sound Card 

30. ฮีทซงิค์ หมำยถึงอะไร 
ก. ไฟเลีย้งเมนบอร์ด    ข. อปุกรณ์แสดงผล  ค. สายส าหรับเสียบ CPU  
ง. ชดุระบายความร้อน   จ. ต าแหน่งเสียบ RAM 

31. อุปกรณ์ใดที่มีลักษณะเป็นจำนแม่เหล็กส ำหรับบันทกึข้อมูล 
ก. Flash Drive   ข. RAM  ค. CPU   ง. Hard disk  จ. CD-ROM 

32. เคร่ืองพมิพ์ชนิดใดมีคุณภำพในกำรพมิพ์สูงสุด 
ก. Dot Matrix Printer    ข. Inkjet Printer   ค. Laser Printer  
ง. USB Printer    จ. ถกูทัง้ ข และ ค 
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33. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลสัญญำณเสียง 
ก. AGP Card   ข. Sound Card  ค. Graphic Control Unit  ง. ROM  จ. RAM 

34. ข้อใดคือระบบปฏบิัตกิำรที่แจกฟรี 
ก. Windows 7   ข. Linux  ค. Mac Osx  ง. Windows XP  จ. Windows Vista 

35. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ระบบปฏบิัตกิำร 
ก. ควบคมุการท างานของ Hardware คอมพิวเตอร์  ข. เป็นตวักลางเช่ือมโยงผู้ใช้กบัคอมพิวเตอร์ 
ค. น าโปรแกรมประเภทอ่ืนมาประมวลผลคอมพิวเตอร์ ง. แปลงสญัญาณเสียงเป็นสญัญาณไฟฟ้า 
จ. ข้อ ค. และ ง. ถกู 

36. ช่ือระบบปฏบิัตกิำรใดที่มีควำมหมำยในภำษำอังกฤษ หมำยถึงมุมมองหรือทวิทศัน์ 
ก. Windows Vistra  ข. Windows Me  ค. Mac OS X   ง. Unix  จ. Windows 7 

37. ควำมหมำยของซอฟแวร์ คือ ข้อใด 
ก. อปุกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข. ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ค. โปรแกรมหรือชดุค าสัง่เขียนขึน้เพ่ือสัง่งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ท างาน 
ง. เอกสารที่พิมพ์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ. โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานทัว่ไป 

38. ถ้ำต้องกำรเปิดเพลงหรือภำพยนตร์ควรใช้โปรแกรมใดจงึจะเหมำะสม 
ก. 3 D MAX     ข. Real Player   ค. Windows Microsoft word  
ง. ACD see    จ. Illustrator 

39. โปรแกรมMicrosoft Word เป็นโปรแกรมที่ท ำหน้ำที่อะไร 
ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน    ข. โปรแกรมประมวลผลค าท่ีใช้ในการพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ 
ค. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ  ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์ 
จ. โปรแกรมส าหรับจดัการฐานข้อมลู 

40. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ท ำหน้ำที่อะไร 
ก. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ  ข. โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
ค. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์     ง. โปรแกรมส าหรับจดัการฐานข้อมลู 
จ. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

41. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่เหมำะส ำหรับงำนแบบใด 
ก. โปรแกรมสร้างตารางงาน   ข. โปรแกรมค านวณ   ค. โปรแกรมส าหรับเขียนแบบ  
ง. โปรแกรมประมวลผลค า  จ. โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิก 

42. Windows XP เป็นซอฟท์แวร์ประเภทใด 
ก. ซอฟแวร์ระบบ (os)   ข. ซอฟท์แวร์ระบบและซอฟท์แวร์ประยกุต์  ค. ซอฟแวร์ประยกุต์ 
ง. ถกูทกุข้อ    จ. ไม่มีข้อถกู 
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43. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ของ ซอฟท์แวร์ระบบ 

ก. ควบคมุการท างานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม 
ข. ตรวจสอบเม่ือมีการติดตัง้ หรือเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ Hard ware ใด ๆ 
ค. ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเก่ียวกบัระบบ 
ง. มุ่งใช้กบังานเฉพาะอย่าง เช่น งานบญัชี งานเอกสาร 
จ. ข้อ ก  ข และ ค ถกูต้อง 

44. โปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดพืน้ที่ฮำร์ดดสิก์ คือข้อใด 
ก. Notepad   ข. Scandisk  ค. Disk Defragment  ง. WordPad         จ. Format 

45. ข้อใดคือขัน้ตอนในกำรตดิตัง้ Software 
ก. Intensive   ข. Install  ค. Remove   ง. Modifier          จ. Uninstall 

46. WWW ย่อมำจำกอะไร 
ก. World Wide Wab    ข. World War Web   ค. World Wan Web  
ง. World Wide Wan   จ. World Wide Web 

47. ข้อใดคือควำมหมำยของ Web Browser 
ก. ควบคมุการท างานของคอมพิวเตอร์  ข. เป็นโปรแกรมที่จดัการเก่ียวกบัการเข้า Website ต่าง ๆ 
ค. เป็นบริการไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  ง. ตรวจสอบเม่ือใช้ติดตัง้เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ 
จ. โปรแกรมที่ให้บริการเว็บ 

48. โปรแกรม Internet Explorer (IE) เป็นโปรแกรม Web Browser ของบริษัทใด 
ก. Apple   ข. Sun  ค. Microsoft   ง. Google  จ. Linux 

49. ข้อใดกล่ำวถึง E – mail ได้ถูกต้อง 
ก. โปรแกรมรูปภาพ    ข. โปรแกรมรับ-สง่ แฟกซ์  ค. โปรแกรมควบคมุอินเตอร์เน็ต  
ง. ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์   จ. โปรแกรมใช้ในการสนทนา 

50. ข้อใดไม่ใช่บริกำรบน Internet 
ก. HTML   ข. WWW ค. Telnet   ง. FTP   จ. ไม่มีข้อใดถกู 

51. ข้อใดคือควำมหมำยของ Download 
ก. การโอนย้ายข้อมลูเคร่ืองสว่นบคุคลมายงัเคร่ืองแม่ข่าย  
ข. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองสว่นบคุคล 
ค. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองแม่ข่าย 
ง. การโอนย้ายข้อมลูจากเคร่ืองแม่ขายมายงัเคร่ืองสว่นบคุคล 
จ. การโอนย้ายข้อมลูไปเก็บในเคร่ืองแม่ข่าย 

52. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
ก. ความผิดฐานฉ้อโกง     ข. การปลอมแปลงข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ 
ค. การลกัลอบเข้าถึงบคุคลโดยไม่ได้รับอนญุาต  ง. การท าให้ สือ่ลามก อนาจาร แพร่กระจาย 
จ. การเข้าถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนไม่ได้รับอนญุาต 
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53. จรรยำบรรณของผู้ใช้ Internet คือข้อใด 

ก. ส าเนาโปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิ    ข. เข้าไปใช้สารสนเทศที่ไม่ใช่ของตน 
ค. ค านงึถึงผลกระทบต่อสงัคมสารสนเทศ   ง. สร้างหลกัฐานเทจ็เก่ียวข้อมลูสารสนเทศ 
จ. น าข้อมลูผู้ อ่ืนไปเผยแพร่ 

54. มำรยำทในกำรใช้บริกำร พูด คุย บริกำรแบบออนไลน์ คือข้อใด 
ก. ใช้วาจาสภุาพ และให้เกียรติ ซึง่กนัและกนั  ข. ขดัจงัหวะ คู่สนทนา ขณะคู่สนทนาท างานอยู่ 
ค. เรียกคู่สนทนา โดยไม่ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน ง. ถกูทกุข้อ 
จ. ไม่มีข้อใดถกู 

55. สัญญำณตำมข้อใดที่มีรูปแบบต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนคือสัญญำณตำมข้อใด  
ก. แอนาลอ็ก   ข. ดิจิตอล  ค. ไฟฟ้า   ง. ข้อมลู   จ. วิทย ุ

56. ข้อใดต่อไปนีม้ิใช่องค์ประกอบของระบบส่ือสำร  
ก. โปรโตคอล   ข. ผู้สง่ข่าวสาร  ค. สายโทรศพัท์   ง. อินเทอร์เน็ต  จ. ข้อมลู 

57. ลักษณะของเครือข่ำยแบบ Peer-to-peer ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง  
ก. ประหลดัการลงทนุ     ข. เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ได้จ านวนน้อย 
ค. มีระบบจดัการความปลอดภยัสงู   ง. ใช้แชร์ข้อมลูภายในเครือข่ายเป็นส าคญั 
จ. ติดตัง้ได้ง่าย 

58. หำกมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์ที่ใช้ภำยในองค์กร จ ำนวน 100 เคร่ือง ควรใช้เครือข่ำยใด  
ก. Peer-to-peer   ข. Client/Server  ค. WAN              ง. MAN       จ. Internet 

59. จ ำนวนผู้ใช้งำนบนเครือข่ำย เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภำพของเครือข่ำยตำมหวัข้อใด  
ก. สมรรถนะ     ข. ความน่าเช่ือถือ  ค. ความนิยมของเครือข่าย  
ง. ความปลอดภยั   จ. ความมัน่คงของเครือข่าย 

60. กำรโอนข้อมูลขององค์กรข้ำมประเทศ คือ เครือข่ำยประเภทใด 
ก. WAN   ข. LAN       ค. MAN   ง. CAN   จ. ข้อ ก. และ ข. ถกู 

61. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย LAN 
ก. ฮบั    ข. แลนการ์ด      ค. Switch   ง. หวัต่อ RJ 45  จ. Plug 

62. ระบบ LAN ต่ำงจำกระบบ WAN อย่ำงไร 
ก. LAN คือการเช่ือมโยงในองค์กรเดียวกนั 
ข. LAN คือการเช่ือมโยงพืน้ท่ีที่กว้างกว่าระบบ WAN 
ค. LAN คือการเช่ือมโยงภายในองค์กร แต่ WAN คือการเช่ือมโยงต่างพืน้ท่ีกนั 
ง. LAN คือการเช่ือมโยงหลาย ๆ พืน้ท่ีเข้าด้วยกนั แต่ระบบ WANคือการเช่ือมโยงพืน้ท่ีเดียวกนั 
จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

63. กำรส่งสัญญำณด้วยกำรใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรช่องทำงเดียว เรียกว่ำ 
ก. Single Band     ข. Baseband    ค. Broadband  
ง. Bandwidth    จ. Single Channel 
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64. ถ้ำนักเรียนจะต่อเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในห้องเรียนจะใช้สำยสัญญำณตำมข้อใด  จึงจะมีควำม
เหมำะสมที่สุด 
ก. UTP    ข. STP  ค. Coaxial   ง. Fiber Optic  จ. สายไฟฟ้า 

65. คล่ืนใดต่อไปนี ้มีกำรส่งสัญญำณเป็นแนวเส้นตรงในระดับสำยตำ 
ก. ไมโครเวฟ   ข. คลืน่วิทย ุ ค. คลืน่แอนะลอ็ก  ง. เซลลลูาร์  จ. อินฟราเรด 

66. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตคือ ข้อใด 
ก. TCP/IP   ข. ISP  ค. Modem   ง. Windows  จ. HUB 

67. กำรเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต ควำมเร็วสูง ไม่เก่ียวข้องกับข้อใด 
ก. ADSL   ข. Modem 56 k  ค. Cable Modem  ง. ISDN  จ. ข้อ ข. และ ง. ถกู 

68. ข้อดีของสำยใยแก้วน ำแสงคือ ข้อใด 
ก. ยากต่อการดกัข้อมลูเน่ืองจากมีความปลอดภยัสงู 
ข. สง่ข้อมลูได้รวดเร็ว เน่ืองจากมีความต้านทานไฟฟ้าต ่า 
ค. เหมาะกบัการติดตัง้ทกุสภาพ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นสงู 
ง. เหมาะกบัการติดตัง้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีความราค าถกู 
จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

69. อุปกรณ์ ทคีอนเน็กเตอร์ และเทอร์มิเนเตอร์ ใช้กับโทโปโลยีประเภทใด 
ก. Bus   ข. Star   ค. Ring   ง. Mesh  จ. Client/Server 

70. โทโปโลยีตำมข้อใด หำกสำยเคเบิ0ลที่เช่ือมต่อกับโหนด (คอมพิวเตอร์) เกิดขำด จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบโดยรวม 
ก. Bus   ข. Star   ค. Ring   ง. Mesh  จ. Client/Server 

71. มำตรฐำนตำมข้อใด ที่เป็นมำตรฐำนของเครือข่ำยอีเทอร์เน็ต 
ก. IEEE 802.1   ข. IEEE 802.2  ค. IEEE 802.3   ง. IEEE 802.4     จ. IEEE 802.5 

72. ถ้ำต้องกำรต่อสำยสัญญำณจำกสวิทซ์ไปยังเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยมีระยะทำงจำกสวิทซ์ไปยัง
เครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 100 เมตร จะใช้รูปแบบมำตรฐำนอีเทอร์เน็ตใด ?  
ก. 10 Base 2   ข. 10 Base 3  ค. 10 Base 5   ง. 10 Base T  จ. FDDI 

73. หมำยเลขไอพีที่ใช้งำนในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใด 
ก. 4    ข. 5    ค. 6    ง. 7    จ. 10 

74. ขนำดควำมยำวของหมำยเลข IP ที่ใช้ในปัจจุบัน คือเท่ำใด 
ก. 8 บิต   ข. 16 บิต   ค. 32 บิต   ง. 32 ไบต์   จ. 64 ไบต์ 

75. หมำยเลขไอพีคลำสใด ที่ยังคงเหลือเพ่ือใช้งำนในปัจจุบันอยู่ 
ก. A    ข. B    ค. C    ง. D    จ. E 

76. เป็นหมำยเลขไอพีที่น ำไปใช้เช่ือมต่อเครือข่ำยแบบภำยใน ไม่สำมำรถเช่ือมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ได้ ข้อดีคือสำมำรถน ำมำใช้โดยไม่ต้องจดทะเบียน 
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 ก. 127.255.255.255    ข. 192.168.1.1    ค. 192.170.2.0  
ง. 255.255.255.0   จ. ไม่มีข้อถกู 

77. กำรเช่ือมต่อ Internet ที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรทำงกำรศึกษำ คือข้อใด 
ก. HTML   ข. TCP/IP ค. Leased Line   ง. Dial-Up Networking  จ. ADSL 

78. มหำวทิยำลัยใด ในประเทศไทยที่เร่ิมใช้ Internet เป็นแห่งแรก 
ก. จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั    ข. ม.สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ค. มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   ง. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ. มหาวิทยาลยัมหดิล 

79. กำรเช่ือมต่อ Internet ที่เหมำะสมส ำหรับองค์กร คือข้อใด 
ก. HTML     ข. TCP/IP   ค. Leased Line   
ง. Dial-Up Networking   จ. ADLS 

80. เครือข่ำยเพื่อกำรศึกษำและกำรวจิัยหมำยถึงข้อใด 
ก. ไทยสาร     ข. Nectec    ค. Campus Network   
ง. V-net     จ. EDU 

81. คอมพวิเตอร์คืออะไร  
ก. ระบบโปรแกรมการท างาน       
ข. การค านวณ   
ค. เคร่ืองจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ที่ทางานตามขัน้ตอนของโปรแกรม   
ง. อปุกรณ์ที่ประกอบขึน้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

82. ฮำร์ดแวร์คอมพวิเตอร์คืออะไร  
ก. อปุกรณ์ที่ประกอบขึน้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการท างาน  
ข. การค านวณ  
ค. เคร่ืองจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ที่ท างานตามขัน้ตอนของโปรแกรม  
ง. ระบบโปรแกรมการท างาน  

83. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์คืออะไร  
ก. อปุกรณ์ที่ประกอบขึน้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการท างาน  
ข. โปรแกรมหรือชดุค าสัง่ท่ีสัง่ให้คอมพิวเตอร์ท างาน  
ค. เคร่ืองจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ที่ท างานตามขัน้ตอนของโปรแกรม  
ง. ระบบโปรแกรมการท างาน  

84. กำรวัดขนำดข้อมูล 8 Bit มีค่ำเท่ำกับ  

ก. 10 Byte    ข. 100 Byte    ค. 1 Byte   ง. 1024 Byte  

85. กำรวัดขนำดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่ำเท่ำกับ  
ก. 1024 KB    ข. 1024 MB    ค. 1024 Byte   ง. 1024 Byte  
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86. กำรวัดขนำดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่ำเท่ำกับ  

ก. 1024 KB    ข. 1024 MB    ค. 1024 Byte   ง. 1024 Byte  
87. กำรวัดขนำดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่ำเท่ำกับ  

ก. 1024 KB   ข. 1024 MB   ค. 1024 Byte   ง. 1024 Byte 
 88. กำรวัดขนำดข้อมูล 1 TB(เทรำไบต์) มีค่ำเท่ำกับ  

ก. 1024 KB   ข. 1024 MB   ค. 1024 GB   ง. 1024 Byte  

89. RAM คืออะไร  
ก. หน่วยความจ าถาวรที่ติดตัง้มาพร้อมกบัแผงเมนบอร์ด  
ข. หน่วยความจ าเสมือน  
ค. หน่วยความจ าจ าลองที่ท างานแทนเมนบอร์ด  
ง. หน่วยความจ าชัว่คราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมลูได้  

90. ROM คืออะไร  
ก. หน่วยความจ าถาวรที่ติดตัง้มาพร้อมกบัแผงเมนบอร์ด   
ข. หน่วยความจ าเสมือน  
ค. หน่วยความจ าจ าลองที่ท างานแทนเมนบอร์ด   
ง. หน่วยความจ าชัว่คราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมลูได้  

91. ข้อมูล คืออะไร  
ก. ข้อมลูท่ีได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถน าไปใช้งานได้  
ข. ความเป็นจริงท่ียงัเป็นข้อมลูดิบซึง่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
ค. ข้อมลูท่ีประมวลผลแล้ว  
ง. ผลลพัท์ของการท างาน  

92. ข้อมูลสำรสนเทศ คืออะไร  
ก. ข้อมลูท่ีได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถน าไปใช้งานได้  
ข. ความเป็นจริงท่ียงัเป็นข้อมลูดิบซึง่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ  
ค. ข้อมลูท่ีประมวลผลแล้ว  
ง. ผลลพัท์ของการท างาน  

93. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏบิัตกิำร  
ก. Microsoft Windows98    ข. Microsoft Windows ME  
ค. Microsoft Windows XP    ง. Microsoft Office  

94. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏบิัตกิำรอะไรมำกที่สุด  
ก. Microsoft Windows98    ข. Microsoft Windows ME  
ค. Microsoft Windows XP    ง. Microsoft Office  

95. ระบบปฏบิัตกิำร Microsoft Windows XP ได้พัฒนำต่อจำกระบบปฎิบัตกำรอะไร  
ก. Microsoft Windows98    ข. Microsoft Windows ME  
ค. Microsoft Windows XP    ง. Microsoft Office  
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96. MOUSE คืออะไร  
ก. เคร่ืองพิมพ์     ข. อปุกรณ์น าเข้าข้อมลู เพ่ือให้เราสามารถป้อนค าสัง่ต่าง ๆ ได้  
ค. อปุกรณ์สื่อสาร    ง. อปุกรณ์แสดงผล  

97. ถ้ำต้องกำรสลับปุ่ มกำรทำงำนซ้ำย-ขวำ ของเม้ำส์ต้องคลิกปรับที่หวัข้อใด  
ก. Button configulation    ข. Double-click Speed  
ค. Click Lock     ง. Click  

98. ถ้ำต้องกำรปรับควำมเร็วในกำรดับเบิล้คลิกให้ช้ำหรือเร็ว ของเม้ำส์ต้องคลิกปรับที่หวัข้อใด  
ก. Button configulation    ข. Click  
ค. Click Lock     ง. Double-click Speed  

99. ถ้ำต้องกำรคลิกลำกโดยไม่ต้องคลิกเม้ำส์ค้ำงไว้ต้องปรับที่หวัข้อใด  
ก. Button configulation    ข. Double-click Speed  
ค. Click      ง. Click Lock  

100. ค ำส่ังใดที่ใช้ในกำรลบไฟล์  
ก. Delete   ข. Rename   ค. Open   ง. Save 
 
ค ำตอบชุดที่ 1  
1   จ.   16   ง.    31   ง.  46   จ.  61   จ.  76   ข.  91 ข. 
2   ง.   17   ค.  32   ค.  47   ข.  62   ค.  77   ค.  92 ก 
3   ข.   18   ง.  33   ข.  48   ค.  63   ข.  78   ก.  93  ง. 
4   ง.   19   ง.  34   ข.  49   ง.  64   ก.  79   ค.  94  ค. 
5   ข.  20   ก.  35   จ.  50   จ.  65   ก.  80   ก.  95  ข.  
6   จ.   21   ง.  36   ก.  51   ง.  66   ค.  81  ค.  96  ข.  
7   ก.   22   ก.  37   ค.  52   ก.  67   ข.  82  ก.  97  ก. 
8   ก.   23   ค.  38   ข.  53   ค.  68   ก.  83  ข.  98  ง. 
9   ค.   24   ก.  39   ข.  54   ก.  69   ก.  84  ค.  99  ง. 
10   ข.   25   ค.  40   ก.  55   ก.  70   ข.  85 ค.  100 ก. 
11   ง.   26   ก.  41   จ.  56   ง.  71   ค.  86  ก. 
12   ค.   27   ค.  42 1 .  57   ค.  72   ง.  87  ข. 
13   ค.   28   ค.  43   จ.  58   ข.  73   ก.  88  ค. 
14   ก.  29  ง.  44  ค.  59  ก.  74  ค.  89  ง. 
15  ข.  30  ง.  45  ข.  60  ก.  75  ค.  90  ก    
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1. “Save” เป็นค ำส่ังใช้ท ำอะไร 
ก. เรียกคืนข้อมลู  ข. เปิดแฟ้มข้อมลู  ค. บนัทกึแฟ้มข้อมลู  
ง. ลบแฟ้มข้อมลู  จ. แก้ไขแฟ้มข้อมลู 
  

2. “Copy”เป็นค ำส่ังใช้ท ำอะไร 
ก. เปิดแฟ้มข้อมลู   ข. คดัลอกข้อมลู   ค. บนัทกึแฟ้มข้อมลู 
ง. ลบแฟ้มข้อมลู    จ. แก้ไขแฟ้มข้อมลู 
 

3. ค ำส่ังที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร 
ก. Save   ข. New   ค. Open  ง. Save as  จ. File 
 

4. Monitor หมำยถึงอะไร 
ก. อปุกรณ์ชีต้ าแหน่งบนจอภาพ  ข. จอภาพ   ค. แป้นพิมพ์ 
ง. หน่วยความจ า    จ. แผ่นวงจร 
 

5. เมนูกดบันทกึลัด ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. Ctrl + v  ข. Ctrl + x  ค. Ctrl + p  ง. Ctrl + s     จ. Ctrl + z 
 

6. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน word มีสกุลต่อท้ำยช่ือที่บันทกึเป็นอะไร 
ก. TXT   ข. JPEG  ค. BMP   ง. DOC      จ. word 
 

7. เม่ือต้องกำรยกเลิกค ำส่ังที่ได้ส่ังไปแล้ว ให้ใช้ค ำส่ังใด 
ก. Delete  ข. Move  ค. Cut   ง. Undo/Typing      จ. Paste 
 

8. เม่ือต้องกำรย้ำยข้อมูล ก่อนใช้ค ำส่ังตัด ควรท ำอย่ำงไรก่อน 
ก. คลกิที่ค าสัง่เคลื่อนย้าย   ข. คลกิที่ค าสัง่วาง  ค. ลากเม้าส์คลมุข้อมลู 
ง. คลกิที่ค าสัง่แก้ไข   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 

 

9. เม่ือใช้ค ำส่ัง Copy จะต้องใช้ค ำส่ังใดตำมมำทกุครัง้ 
ก. Open  ข. Cut   ค. Paste  ง. Save      จ. Undo 
 

10. กำรเรียงล ำดับขัน้ตอนกำรคัดลอกที่ถูกต้อง ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. ระบายข้อมลู – ค าสัง่วาง – ค าสัง่คดัลอก  ข. ค าสัง่วาง – ระบายข้อมลู – ค าสัง่คดัลอก 
ค. ระบายข้อมลู – ค าสัง่คดัลอก – ค าสัง่วาง  ง. ค าสัง่คดัลอก – ค าสัง่วาง 
จ. คลกิขวา – คดัลอก - ค าสัง่วาง 

 

11. กำรย้ำยกับคัดลอก แตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 ก. ย้ายข้อมลูเดิมในแฟ้มเดิมหาย ไปปรากฏในแฟ้มใหม่ 
 ข. คดัลอกข้อมลูเดิมในแฟ้มเดิมหาย ไปปรากฏในแฟ้มใหม่ 
 ค. ย้ายและคดัลอกข้อมลูเดิมในแฟ้มเดิมหาย ไปปรากฏในแฟ้มใหม่ 

แนวข้อสอบชดุท่ี 2 
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 ง. ย้ายและคดัลอกข้อมลูเดิมในแฟ้มเดิมหาย ไปปรากฏในแฟ้มใหม่ 
 จ. ย้ายและคดัลอกข้อมลูเดิมในแฟ้มคงอยู่ และปรากฏในแฟ้มใหม่ 
 

12. กำรแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลที่ดีที่สุด เม่ือ 
ก. มีค าซ า้กนัมาก    ข. มีข้อมลูมากๆ   ค. มีข้อมลูน้อย 

 ง. พิมพ์ค าถกูต้องตามพจนานกุรม   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 

13. เม่ือค้นค ำว่ำค้นหำแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฎิบัตอิย่ำงไร 
 ก. คลกิปุ่ มตกลง   ข. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา  ค. ใช้เมาส์คลกิที่ค าว่าขึน้ 
 ง. ลบข้อมลูท่ีปรากฏก่อน   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 

14. แถบช่ือเร่ือง Title Bar มีหน้ำที่อย่ำงไร ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. สว่นแสดงค าสัง่ทัง้หมดที่ใช้ในการท างาน 
 ข. ส าหรับแสดงช่ือของแฟ้มเอกสาร 
 ค. เป็นสญัลกัษณ์การเปิดใช้งาน 
 ง. เป็นตวับอกสถานการณ์ท างานของเอกสารที่ท างานอยู่ในขณะนัน้ 
 จ. ใช้ส าหรับ ขยาย ย่อ ยบุ ปิดหน้าการท างานของโปรแกรมนัน้ 
 

15. กำรบันทกึเอกสำรใหม่ ที่ยังไม่เคยบันทกึ มีขัน้ตอนตำมข้อใด 
 ก. File >>> Save   ข. File >>> Open  ค. File >>> Save all 
 ง. File >>> Save New   จ. File >>> Save as 
   

16. Ctrl + Z เป็นค ำส่ังลัด ค ำส่ังใด 
 ก. ยกเลกิพิมพ์    ข. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่  ค. ท าตวัอกัษรตวัขีดเส้นใต้ 
 ง. เปิดแฟ้มเอกสาร   จ. พิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
   

17. Ctrl + P เป็นค ำส่ังลัด ฟังก์ช่ันที่ใช้แทนเมำส์ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่   ข. ท าตวัอกัษรตวัขีดเส้นใต้  ค. เปิดแฟ้มเอกสาร 
 ง. พิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ จ. ค าสัง่วาง 
 

18. Ctrl + V เป็นค ำส่ังลัด ฟังก์ช่ันที่ใช้แทนเมำส์ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. ค าสัง่วาง    ข. ค าสัง่คดัลอก    ค. ค าสัง่บนัทกึ 
 ง. ค าสัง่เปิดแฟ้มใหม่   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 

19. Ctrl + C เป็นค ำส่ังลัด ฟังก์ช่ันที่ใช้แทนเมำส์ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. ค าสัง่คดัลอก    ข. ค าสัง่บนัทกึ   ค. ค าสัง่เปิดแฟ้มใหม่  
 ง. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง   จ. ค าสัง่ยกเลกิการพิมพ์ 
 

20. Ctrl + B ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. อกัษรตวัเอียง   ข. เติมสีตวัอกัษร    ค. อกัษรตวัหนา 
ง. ขีดเส้นใต้ตวัอกัษร  จ. เพิ่มขนาดตวัอกัษร 
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21. Ctrl + A ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. เลือกข้อมลูทัง้หมด  ข. ยกเลกิการพิมพ์ข้อมลู   ค. พิมพ์เอกสารทางเคร่ืองพิมพ์ 
ง. เปิดแฟ้มเอกสารใหม่  จ. ย้ายข้อมลู 
   

22. Ctrl + N ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. ยกเลกิการพิมพ์ข้อมลู  ข. พิมพ์เอกสารทางเคร่ืองพิมพ์  ค. เปิดแฟ้มเอกสารใหม่ 
ง. ย้ายข้อมลู   จ. บนัทกึข้อมลู 
 

23. หำกก ำลังพมิพ์ตัวอักษรไทย หำกกด Shift ค้ำงแล้ว พมิพ์จะเป็นตัวอักษรใด   
ก. ฤ   ข. ฆ   ค. ฏ   ง. โ   จ. ษ 
 

24. หำกก ำลังพมิพ์ตัวภำษำอังกฤษ f หำกกด Shift ค้ำงแล้ว พมิพ์จะเป็นตัวอักษรใด 
ก. A   ข. S   ค. D   ง. J   จ. F 
   

25. หำกต้องกำรใส่เลขหน้ำให้กับเอกสำร มีขัน้ตอนตำมข้อใด 
 ก. คลกิเลือกเมน ูFile >> New   ข. คลกิเลือกเมน ูTool >>> AutoSummarize 
 ค. คลกิเลือกเมน ูFormal >>> Insert  ง. คลกิเลือกเมน ูPage Number >>> Insert 
 จ. คลกิเลือกเมน ูInsert >>> Page Number 
 

26. Ctrl + F ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. ค าสัง่บนัทกึ    ข. ค าสัง่ค้นหา   ค. ค าสัง่ยกเลกิการพิมพ์ 
 ง. ค าสัง่สญัลกัษณ์   จ. ค าสัง่ลบข้อมลู 
 

27. หำกต้องกำรเลือกแบบอักษร เลือกค ำส่ังลัด ตำมข้อใด 
ก. Ctrl + F  ข. Ctrl + D  ค. Ctrl + V  ง. Ctrl + C  จ. Ctrl + Z 
 

28. Save as แตกต่ำงกับ Save ตำมข้อใด 
ก. บนัทกึเอกสารเก่า   ข. บนัทกึเอกสารใหม่  ค. บนัทกึเอกสารที่ใช้ใน word เทา่นัน้ 
ง. บนัทกึเอกสารที่ใช้ใน excel เทา่นัน้ จ. บนัทกึเอกสารที่ใช้ใน Power point เทา่นัน้ 
 

29. กำรแทรก สัญลักษณ์มีขัน้ตอนตำมข้อใด 
 ก. คลกิเลือกเมน ูรูปภาพ (Picture) >>> แทรก (Insert) 
 ข. คลกิเลือกเมน ูแทรก (Insert) >>> สญัลกัษณ์พิเศษ (Symbol…) 
 ค. คลกิเลือกเมน ูแทรก (Insert) >>> กราฟิก (SmartArt) 
 ง. คลกิเลือกเมนแูทรก (Insert) >>> รูปภาพ (Picture) 
 จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 
 30. กำรสร้ำงเอกสำรใหม่ โดยใช้แถบเมนูตำมข้อใด 
 ก. File >>> New   ข. File >>> New as   ค. File >>> New file 
 ง. File >>> Open   จ. File >>>New Document 
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31. หำกต้องกำรเปล่ียนภำษำโดยทั่วไป จะตัง้ค่ำไว้ที่สัญลักษณ์ใดบน 
 ก. Ctrl   ข. Enter   ค. Tab   ง. ~  จ. Esc 
 

32. กำรเลือกคลุมข้อมูลที่ต้องกำร ก่อนน ำไปวำงยังต ำแหน่งที่ต้อง เรียกว่ำค ำส่ัง 
 ก. บนัทกึ (Save)    ข. แก้ไข (Edit)    ค. คดัลอก (Copy) 
 ง. วาง (Paste)    จ. ค้นหา (Search) 
 

33. กำรใส่หรือแทรกข้อควำมศิลป์ เพื่อควำมสวยงำมให้กับเอกสำร มีขัน้ตอนตำมข้อใดกล่ำว 
ถูกต้องที่สุด 
 ก. แทรก >> รูปภาพ >> Smart Art  ข. แทรก >> รูปภาพ >> Clip Art 
 ค. แทรก >> รูปภาพ >>> รูปร่าง   ง. แทรก >> สญัลกัษณ์ 
 จ. แทรก >> Word Art 
   

34. ควรเลือกค ำส่ังใด เม่ือต้องกำรพมิพ์ข้อมูลหลำยๆชุดที่เหมือนกัน 
ก. Ruler   ข. Full Scene   ค. Page   ง. Insert  จ. Copy 
 

35. ตัวอักษร (Font) ที่สำมำรถพมิพ์ตัวเลขเป็นตัวเลขไทย (1) โดยไม่ต้องกด Shift ที่แป้นพมิพ์ 
โดยสำมำรถพมิพ์ที่อักษรพมิพ์ที่ตัวอำรบกิ (1) กลำยเป็นตัวเลขไทยได้ โดยแบบตัวอักษรนัน้มีช่ือ 
ต่อท้ำยอย่ำงไร 
ก. TH SarabunPsK   ข. TH SarabunUPC   ค. TH SarabunNew 
ง. TH SarabunPsK9   จ. TH SarabunPsKIT9 
 

36. กำรท ำอักษรตัวหนำ ใช้ค ำส่ังใด 
ก. UTH   ข. B   ค. U   ง. I   จ. Z 
   

37. กำรท ำอักษรเอียง ใช้ค ำส่ังใด 
ก. U   ข. I   ค. B   ง. A   จ. C 
   

38. กำรขีดเส้นใต้ตัวอักษร ใช้ค ำส่ังใด 
ก. Z   ข. A   ค. C   ง. I   จ. U 
 

39. ถ้ำต้องกำรพมิพ์เอกสำรเฉพำะหน้ำ ควรพมิพ์อย่ำงไร ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด 
ก. 1-4   ข. 1-2-3-4  ค. 1,2,3,4  ง. 1,2,4   จ. All 
   

40. กำรน ำเสนอผลงำนของหน่วยงำน ควรใช้โปรแกรมใด เหมำะสมที่สุด 
ก. Microsoft Office Word   ข. Adobe Reader  ค. Microsoft Office Excel 
ง. Microsoft Office PowerPoint   จ. Notepad 
 

 41. เคร่ืองคดิเลขในระบบปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร์ คือ 
ก. Adobe Reader    ข. Notepad    ค. Calculator 
ง. HighLight Dictionary    จ. Outlook Express 
 

42. ไอคอนที่เป็นรูปกรรไกร คือ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
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ก. Copy  ข. Paste  ค. Cut  ง. Delete  จ. Enter 
 

43. ไอคอน  หมำยถึงข้อใด 
ก. Paste  ข. Cut   ค. Delete ง. Enter   จ. Copy 
   

44. หำกเอกสำร word มี 20 หน้ำ กำรเคล่ือนที่โดยเล่ือนเอกสำรไปทลีะมำกกว่ำหน่ึงบรรทดั โดย 
ไม่ใช่หน้ำสุดท้ำยหรือหน้ำแรก ให้ใช้ค ำส่ังใดในกำรเล่ือนขึน้ 
ก. Ctrl + Home    ข. Ctrl + End   ค. Page Up 
ง. Page Down    จ. Home 
   

45. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง ผลรวมของ จ ำนวนเงนิ 21,000 บำท 
 
ก. =SUM(C5:C11) 
ข. =C5+C6+C7+C8+C9+C10 
ค. =SUM(C5:C12) 
ง. =C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11 
จ. =SUM(C5+C10) 
  
 

46. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง ยอดเงนิคงเหลือ จ ำนวนเงนิ 1,000 บำท 
 
ก. =C5+D6  
ข. =SUM(C5-D5)   
ค. = SUM(C5+D5) 
ง. =B5-D5  
จ. =C11-D11 
 

 

47. กำรเพิ่มหน่วยควำมจ ำหลักของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมำยถึง กำรเพิ่มหน่วยควำมจ ำตำมข้อใด 
ก. ROM  ข. CD-ROM  ค. DVD  ง. RAM   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
   

48. เรำควรเลือกใช้เคร่ืองพมิพ์แบบใด ส ำหรับพมิพ์เอกสำรที่มีส ำเนำ (Copy) เช่น ใบส่งสินค้ำตั๋วจ ำนำ 
 ก. เคร่ืองพิมพ์ Thermal (Thermal Priter)    
 ข. เคร่ืองพิมพ์ (All-in-one) 
 ค. เคร่ืองพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dot Matrix Printer)   
 ง. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 
 จ. เคร่ืองพิมพ์อิงเจ็ต (Inkjet Printer) 
   

49. หน่วยที่ใช้บอกระดับควำมละเอียดของจอภำพ (Monitor) ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. Baud   ข. DPI   ค. Pixel   ง. PPM     จ. Kb 
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50. ถ้ำต้องกำรส ำรองข้อมูล (Backup) ข้อมูลในฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ควรเลือกหน่วยควำมจ ำส ำรองในข้อใด 
ก. CD – ROM    ข. Floppy Disk    ค. Hard Disk 
ง. Magnetic Tape   จ. DVD 
    

51. กำรส่ง/รับข้อมูลระหว่ำงหน่วยประมวล หน่วยควำมจ ำ และหน่วยควบคุม input /output (I/O Control) ตำม
ข้อใด 
ก. สลอ็ต (Slot)  ข. บสั (Bus)  ค. แร็ค (Rack)  ง. พอร์ต (Port)  จ. CPU 
   

52. ข้อใดเรียงล ำดับกำรเร่ิมงำน โปรแกรม Microsoft Word ได้อย่ำงถูกต้อง 
 ก. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office 
 ข. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word 
 ค. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office 
 ง. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word 
 จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
   

53. ถ้ำต้องกำรพมิพ์จดหมำยเชิญกลุ่มผู้รับเหมำมำร่วมประมวลงำน โดยที่เนือ้ควำมจดหมำย 
เหมือนกัน ควรเลือกใช้ซอฟแวร์ส ำนักงำนตัวใด มำใช้เพื่อควำมสะดวก 
ก. Database    ข. Desktop publisher    ค. Spreadsheet 
ง. Word Processor   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
    

54.เรำควรเลือกซอฟแวร์ในข้อใด มำใช้งำนในกำรค ำนวณและวเิครำะห์ข้อมูลกำรเงนิ (Finance) 
ก. Database    ข. Desktop publisher    ค. Spreadsheet 
ง. Word Processor   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
   

55.จำกข้อมูลต่อไปนี ้“http://nunual.bth.cc” เก่ียวข้องกับบริกำรใดในเครือข่ำย 
อนิเทอร์เน็ต 
ก. E-mail    ข. New Group     ค. Internet phone 
ง. Web     จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
   

56. “nunual@hotmail.com” เก่ียวข้องกับบริกำรใดในเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ต 
ก. New Group    ข. Internet phone    ค. Web 
ง. E-mail    จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
  

57. ที่รู้จักโดยทั่วไป “Software” หมำยถึง ตำมข้อใด 
ก. ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ข. ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งาน  ค. ชดุค าสัง่หรือโปรแกรม 
ง. ข้อมลู    จ. การบนัทกึ 
   

58. ที่รู้จักโดยทั่วไป “Hardware” หมำยถึง ตำมข้อใด 
ก. สว่นท่ีเป็นตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์รอบข้าง  ข. ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งาน 
ค. ชดุค าสัง่หรือโปรแกรม      ง. ข้อมลู 
จ. การบนัทกึ 
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59. ที่รู้จักโดยทั่วไป “information System” หมำยถึง ตำมข้อใด 
ก. สว่นท่ีเป็นตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์รอบข้าง  ข. ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งาน 
ค. ชดุค าสัง่หรือโปรแกรม      ง. ข้อมลู 
จ. การบนัทกึ 
   

60. ที่รู้จักโดยทั่วไป “Recording” ข้อใดให้ควำมหมำยใกล้เคียงที่สุด 
ก. สว่นท่ีเป็นตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์รอบข้าง  ข. ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งาน 
ค. ชดุค าสัง่หรือโปรแกรม      ง. ข้อมลูน าเข้า 
จ. การรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพ่ือท าการบนัทกึ 
   

61.  ภำพนีช่ื้อว่ำอะไร 
ก. แถบเมนบูาร์    ข. แถบเคร่ืองมือรูปภาพ   ค. แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบ 
ง. แถบช่ือเร่ือง    จ. ไม่มีข้อใดถกู 
   

62. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล ( Microsoft Excel ) เป็นโปรแกรมประเภทใด 
ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์      ข. โปรแกรมน าเสนอข้อมลู  ค. โปรแกรมการประมวลค า 
ง. โปรแกรมตารางค านวณอิเลก็ทรอนิกส์    จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
   

63.    หมำยถึงข้อใด 
ก. ผลรวมอตัโนมตัิ   ข. การเช่ือมโยงหลายมิติ   ค. การเรียงล าดบัข้อมลู 
ง. แสดงวิธีการใช้ Excel   จ. สญัลกัษณ์ภาษาองักฤษ 
    

64.    หมำยถึงข้อใด 
ก. การดตูวัอย่างก่อนพิมพ์  ข. สกลุเงิน    ค. การวิจยั 
ง. การเช่ือมโยงหลายมิติ   จ. การจดัตวัอกัษร 
    

65. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับกำรปิดแฟ้มเอกสำร 
 ก. การปิดแฟ้มท าได้โดย คลกิค าสัง่ แฟ้ม => ปิด 
 ข. ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยงัไม่เคยบนัทกึมาก่อน หรือเคยบนัทกึมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการตกแต่ง 
                   ข้อความในเอกสาร จะมีข้อความถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มหรือไม่ 

 ค. ปิดแฟ้มโดยการคลกิเลือกปุ่ ม   
 ง. ข้อ ก. และข้อ ค. กลา่วไม่ถกูต้อง 
 จ. ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถกูต้อง 
    

66.   หมำยถึงข้อใด 
ก. ปรับขนาดรูปภาพ   ข. แทรกภาพจากแฟ้ม   ค. ปรับความมืด- สว่างรูปภาพ 
ง. ปรับโหมดสีรูปภาพ   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
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67. ขนำดกระดำษที่ใช้ในกำรพมิพ์เอกสำรทั่วไปคือข้อใด 
ก. B4   ข. A4   ค. Letter  ง. B5   จ. A 3 
    

68. ถ้ำแถบสูตรหรือแถบสถำนะหำยไป สำมำรถเรียกกลับมำโดยไปที่ไหน 
ก. แก้ไข   ข. มมุมอง  ค. แฟ้ม   ง. แทรก   จ. ตรวจทาน 
    

69. ไฟล์งำนเอก็เซลที่บันทกึแล้วจะมีนำมสกุลใด 
ก. .ppt   ข. .doc   ค. .xls   ง. .xml   จ. .ex 
    

70. ไฟล์งำนเอก็เซลที่บันทกึเป็นเวบ็เพจแล้วจะมีนำมสกุลใด 
ก. .doc   ข. .xls   ค. .xml   ง. .ex   จ. .ppt 
     

71. กำรค ำนวณหำดอกเบีย้จ่ำยควรใช้โปรแกรมใด 
ก. Microsoft Word   ข. Microsoft Excel   ค. Microsoft Access 
ง. Microsoft PowerPoint   จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
    

72. ข้อใดคือคุณสมบัตทิี่ส ำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel 
 ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน 
 ข. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ 
 ค. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและตวัอกัษรได้ดี 
 ง. เป็นโปรแกรมที่จดัการข้อมลูในตารางได้เป็นอย่างดี 
 จ. ถกูต้องทกุข้อ 
    

73. ข้อใดต่อไปนีก้ล่ำวถึงคุณสมบัตทิี่ส ำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. Excel ไม่สามารถค านวณสตูรข้ามเซลล์ได้ 
 ข. Excel ไม่สามารถย้อนกลบัมาแก้ไขข้อมลูในเซลล์ได้หลงัจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้ว 
 ค. Excel สามารถที่จะเรียงล าดบัข้อมลูท่ีต้องการจากตารางมาวิเคราะห์ได้ 
 ง. Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่สามารถค านวณข้อมลูจากตารางท่ีไม่เหมือนกนัได้ 
 จ. ไม่มีข้อใดกลา่วถกูต้อง 
    

74. ข้อใดเป็นช่ือเรียกของตำรำงที่ใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Excel 
ก. Name Box  ข. Title Bar  ค. Sheet Tabar  ง. Worksheet  จ. File 
  
75. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft Word ไม่มี 
ก. แถบเคร่ืองมือ (Tool Bar)   ข. แถบช่ือเร่ือง(Title Bar)    ค. แถบค าสัง่ (Menu Bar) 
ง. แถบสตูร (Formular Bar)   จ. ไม่มีข้อใดถกูต้อง 
 

76. โปรแกรมใดที่ใช้ในกำรจัดพืน้ที่ฮำร์ดดสิก์  
ก. NotePad   ข. Scan Disk   ค. Disk Defragment   ง. WordPad  
 

77. โปรแกรมใดที่ใช้ในกำรตรวจสอบพืน้ที่ฮำร์ดดสิก์  
ก. NotePad   ข. ScanDisk   ค. Disk Defragment   ง. WordPad  
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78. โปรแกรมใดที่ใช้ในกำรวำดภำพ และตัดต่อภำพเบือ้งต้น  
ก. NotePad   ข. ScanDisk   ค. Paint    ง. WordPad  
 

79. โปรแกรมใดที่ใช้ในกำรดูหนัง ฟังเพลงเบือ้งต้น  
ก. NotePad   ข. Media Player  ค. Paint    ง. WordPad  
 

80. โปรแกรมใดที่ใช้ในกำรดูเอกสำรข้อควำมเบือ้งต้น  
ก. Access   ข. Media Player  ค. Paint    ง. WordPad  
 

81. อนิเตอร์เน็ต คืออะไร  
ก. ระบบเมนเฟรม    ข. ระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงกนัหลาย ๆ เครือข่ายทัว่โลก  
ค. ระบบเครือข่ายเด่ียว    ง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
 

82. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร  
ก. โปรแกรมดภูาพ     ข. โปรแปรมรับสง่แฟกซ์  
ค. โปรแกรมการทางานควบคมุอินเตอร์เน็ต  ง. ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับสื่อสารระหว่างกนัทางอินเตอร์เน็ต  
 

83. FTP คือบริกำรอะไร  
ก. บริการรับสง่สนิค้า    ข. บริการรับสง่แฟ้มข้อมลูระยะไกลจากเคร่ืองหนึง่ไปยงัอีกเคร่ืองหนึง่  
ค. บริการสง่เอกสาร    ง. บริการตรวจสอบพืน้ท่ีฮาร์ดดิสก์  
 

84. Search Engine คืออะไร  
ก. บริการค้นหาข้อมลูโดยนาค าสาคญัไปเปรียบเทียบกบัเว็บไซต์เพ่ือหาค านัน้  

 ข. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองสว่นบคุคล  
 ค. การโอนย้ายข้อมลูจากเคร่ืองสว่นบคุคลไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย  
 ง. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองแม่ข่าย 
 

85. WAP คืออะไร  
 ก. บริการค้นหาข้อมลูโดยนาค าสาคญัไปเปรียบเทียบกบัเว็บไซต์เพ่ือหาค านัน้  
 ข. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองสว่นบคุคล  
 ค. การโอนย้ายข้อมลูจากเคร่ืองสว่นบคุคลไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย  
 ง. เทคโนโลยีเพ่ือให้ใช้โทรศพัท์สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  

85. Web Page คืออะไร  
 ก. บริการค้นหาข้อมลูโดยนาค าสาคญัไปเปรียบเทียบกบัเว็บไซต์เพ่ือหาค านัน้  
 ข. เอกสารแต่ละหน้า ที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
 ค. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทัง้หลายที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  
 ง. เทคโนโลยีเพ่ือให้ใช้โทรศพัท์สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  
 

87. Web Site คืออะไร 
  ก. บริการค้นหาข้อมลูโดยนาค าสาคญัไปเปรียบเทียบกบัเว็บไซต์เพ่ือหาค านัน้  
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 ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
 ค. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทัง้หลายที่เก่ียวข้องสมัพันธ์กนั  
 ง. เทคโนโลยีเพ่ือให้ใช้โทรศพัท์สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  
 

88. Home Page คืออะไร  
 ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
 ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นสว่นแสดงว่าเว็บไซต์เก่ียวกบัอะไร  
 ค. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทัง้หลายที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  
 ง. เทคโนโลยีเพ่ือให้ใช้โทรศพัท์สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  
 

89. Web Browser คืออะไร  
 ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
 ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นสว่นแสดงว่าเว็บไซต์เก่ียวกบัอะไร  
 ค. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทัง้หลายที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  
 ง. โปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ  
 

90. โปรโตคอล คืออะไร  
 ก. ระบบที่แปลงภาษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ข. ระเบียบวิธีที่กาหนดส าหรับการสื่อสารข้อมลูระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 ค. ระบบที่จาลองการทางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ง. ระบบรับสง่ข้อมลู  
 

91. โปรโตคอล ที่เป็นมำตรฐำนคืออะไร  
 ก. ICQ     ข. IRC    ค. TCP/IP    ง. MAIL  
 

92. IP ADDRESS คืออะไร  
 ก. รหสัข้อมลูท่ีอยู่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 ข. เลขรหสัประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากบัเครือข่าย  
 ค. รหสัไอพีประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ  
 ง. เลขรหสัประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เช่ือมโยง  
 

 
93. Domain Name คืออะไร  
 ก. รหสัข้อมลูท่ีอยู่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์     
 ข. เลขรหสัประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตอ่เข้ากบัเครือข่าย  
 ค. รหสัไอพีประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ  
 ง. เลขรหสัประจ าตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เช่ือมโยง  
 

 

94. โดเมนเนม ?com? มีควำมหมำยคืออะไร  
ก. ส าหรับกลุม่องค์กรการศกึษา     ข. ส าหรับกลุม่องค์กรค้า  
ค. ส าหรับกลุม่องค์การทหาร     ง. ส าหรับกลุม่องค์กรรัฐบาล  
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95. โดเมนเนม ?edu? มีควำมหมำยคืออะไร  
ก. ส าหรับกลุม่องค์กรการศกึษา     ข. ส าหรับกลุม่องค์กรค้า  
ค. ส าหรับกลุม่องค์การทหาร     ง. ส าหรับกลุม่องค์กรรัฐบาล  
 

96. โดเมนเนม ?net? มีควำมหมำยคืออะไร  
ก. ส าหรับกลุม่องค์การบริหาร     ข. ส าหรับกลุม่องค์กรค้า  
ค. ส าหรับกลุม่องค์การทหาร     ง. ส าหรับกลุม่องค์กรรัฐบาล 51 
 

 

 97. URL คืออะไร  
ก. ตาแหน่งท่ีอยู่ของเว็บเพจ     ข. ตาแหน่งท่ีอยู่ของเว็บไซต์  
ค. ตาแหน่งท่ีอยู่ของเลขประจ าเคร่ือง    ง.ตาแหน่งท่ีอยู่ของรหสัประจ าเคร่ือง  
 

98. ISP คืออะไร  
ก. ผู้ เขียนเว็บเพจ  ข. เจ้าของเว็บไซต์ ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต  ง. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต  
 

99. โปรแกรม Microsoft Office XPใช้ทำงำนเก่ียวกับด้ำนใด  
ก. ด้านเอกสาร   ข. พิมพ์จดหมาย  ค. การบนัทกึไฟล์   ง. การแนบไฟล์  
 

100. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
ก. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
ข. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ  
ค. โปรแกรมน าเสนอผลงาน  
ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  

 

101. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
ก. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
ข. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ 

  ค. โปรแกรมน าเสนอผลงาน  
ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  

102. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน  
ข. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
ค. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ  
ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  

 

103. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน     
ข. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
ค. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ   

 ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  
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104. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
 ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน    ข. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
 ค. โปรแกรมส าหรับการจดัการฐานข้อมลู   ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  
 

105. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมท ำหน้ำที่อะไร  
 ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน    ข. โปรแกรมส าหรับการจดัการฐานข้อมลู  
 ค. โปรแกรมส าหรับสร้างและจดัการเว็บไซต์  ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์  
 
ค ำตอบชุดที่ 2 
     1   ค.       16   ก.         31   ง.        46   ข.        61   ง.  76    ค  91   ค 
      2   ข.        17   ง.         32    ค.        47   ง.        62   ก.  77    ข  91   ข 
      3   ข.       18   ก.         33    จ.        48   ค.        63   ง.   78    ค  93   ค 

4   ข.        19   ก.         34    จ.        49   ค.       64   ค.  79   ข  94   ข 
5   ง.      20   ค.         35    จ.        50    ง.       65   ข.  80    ง  95   ก 
6   ง.        21   ก.         36   ข.        51    ง.       66   ข.   81    ข  96   ก 
7   ง.       22   ค.         37    ข.        52    ง.      67    ข.  82    ง  97   ข 
8   ค.        23   ค.       38   จ.         53    ง.      68    ค.  83    ข  98   ค 
9   ค.       24   จ.      39   ง.         54    ค.      69    ค.  84    ก  99   ก 

      10   ค.        25   จ.       40    ง.         55    ง.       70    ข.  85    ง  100    ก 
      11   ก.        26   ข.      41   ค.        56    ค.      71    ง.  86    ข  101    ข 
      12   ข.        27   ข.        42   ค.        57    ก.  72   ค.  87    ค  102    ก 
      13   ข.        28    ข.       43   ก.        58 .  ข.  73   ง.  88    ข  103    ง 
      14   ข.        29    ข.        44   ค.        59    จ.  74    ง.  89    ง  104    ค 
      15  จ.        30    ก.       45   ข.        60    ง.  75    ข.  90    ข  105    ค 
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1. ข้อใดหมำยถึงควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ก. การประยกุต์วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์   
 ข. ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตมนษุย์ 
 ค. การประยกุต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจดัการ   
 ง. ข้อ ก. และ ค. ถกู 
 จ. ไม่มีข้อใดถกู 

2. ข้อใดเก่ียวกับสำรสนเทศมำกที่สุด 
 ก. คะแนนสอบ    ข. คะแนนจิตพิสยั  ค. คะแนนรวม 
 ง. เกรดของนกัเรียน, นกัศกึษา  จ. ข้อ ก. ข. และค. ถกู 

3. IT ย่อมำจำกข้อใด 
 ก. Informatfon Industrisl   ข. Information Technology ค. Information Insatiate 
 ง. Information Incomertries  จ. Information Tecneicial 

4. เทคโนโลยีสำรสนเทศ คืออะไร 
 ก. การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพฒันาเป็นองค์ความรู้ 
 ข. การประยกุต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 
 ค. การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 
 ง. การวิเคราะห์และการจดัการข้อมลูทางวิทยาศาสตร์มาจดัการสารสนเทศที่ต้องการ 
 จ. ถกูทกุข้อ 

5. ใบส่ังสินค้ำจำกลูกค้ำคืออะไร ในมุมมองของบริษัท  คือ 
 ก. ข้อเทจ็จริง    ข. ข้อมลู   ค. สารสนเทศ 
 ง. ถกูทกุข้อ    จ.โปรแกรมเมอร์ 

6. ข้อใดเป็นระบบสำรสนเทศในชีวติประจ ำวัน 
 ก. ห้องสมดุในบ้าน   ข. ระบบปลกุอตัโนมตัิ  ค. โฮมออฟฟิศ 
 ง. วิทยาลยั    จ. ถกูทกุข้อ 

7. ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศระบบใดที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่
ต้องกำร 
 ก. ระดบัสงู    ข. ระดบักลาง   ค. ระดบัปฏิบตัิการ 
 ง. ระดบัผู้ใช้    จ. ระดบัผู้ เช่ียวชาญ 

8. “ในกำรท ำธุรกิจแบบออนไลน์เป็นกำรเช่ือมโยงและท ำรำยกำรได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึน้” ที่กล่ำวมำเป็น
ประเภทของระบบสำรสนเทศประเภทใด 
ก. ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั ข. ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ       ค. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 
ง. ระบบส านกังานอตัโนมตัิ  จ. ระบบจดัการบริหาร 

แนวข้อสอบชดุท่ี 3 
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9. กำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือสนับสนุนและแลกเปล่ียนข้อมูลกำรรักษำผู้ป่วยเป็นกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีด้ำนใด 
 ก. ด้านสงัคม    ข. ด้านสิง่แวดล้อม   ค. ด้านสาธารณสขุ 
 ง. ด้านการศกึษา    จ. ด้านอนามยั 

10. ระบบสำรสนเทศแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก. 4 ประเภท  ข. 5 ประเภท  ค. 6 ประเภท      ง. 7 ประเภท            จ . 8 ประเภท 

11. ระบบสำรสนเทศประเภทใดที่ช่วยตอบปัญหำว่ำคู่แข่งก ำลังท ำอะไรอยู่ 
 ก. DSS   ข. MIS  ค. KWS   ง. EIS   จ. DSI 

12. อำชีพใดท ำให้ข้อมูลปลอดภัยที่สุด 
 ก. Chief Information Officer  ข. System Programmer  ค. Database Administrator 
 ง. Computer Operator   จ. System Analysis 

13. สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร จะประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
 ก. Decision Table   ข. Computer   ค. MIS, DSS, ES 
 ง. Data Processing   จ. Data Mining 

14. ระบบสำรสนเทศประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ใดบ้ำง 
 ก. TPS, MIS, DSS, Es   ข. TPS, OA, DP  ค. ระบบ Payroll ระบบฐานข้อมลู 
 ง. ระบบการประมวลผลข้อมลู  จ. ระบบ OCR,RFID 

15. EIS หมำยถึงอะไร 
 ก. การแลกเปลี่ยนข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  ข. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
 ค. ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์   ง. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
 จ. ระบบสารสนเทศส านกังาน 

16. อำชีพใดต่อไปนีไ้ม่เก่ียวข้องในสังคมสำรสนเทศ 
 ก. Programmer   ข. Computer Operator   ค. System Programmer 
 ง. Teacher   จ. System Analysis 

17. อำชีพที่เก่ียวกับกำรออกแบบ พัฒนำบ ำรุงรักษำระบบปฏบิัตกิำรคือข้อใด 
 ก. Chief Information Officer ข. Computer Operator  ค. System Programmer 
 ง. System Analysis  จ. Databass Administrator 

18. แรกเร่ิมเครือข่ำย Internet มีช่ือเรียกว่ำอะไร  
 ก. ABA net  ข. DA BA net  ค. RAP net ง. ARPA net จ. WWW net 

19. ควำมหมำยของฮำร์ดแวร์ (Hard ware) คือข้อใด 
 ก. อปุกรณ์รอบข้างท่ีเก่ียวข้อง เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ข. ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นอปุกรณ์ที่เราจบัต้องได้มองเหน็ได้    ง. ถกูทกุข้อ 
 จ. ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20. ข้อใดคือควำมหมำยของ CPU 
 ก. หน่วยประมวลผลกลาง  ข. หน่วยบนัทกึข้อมลูด้วยแสง  ค. หน่วยจดัเก็บข้อมลู 
 ง. หน่วยความจ าส ารอง  จ. หน่วยควบคมุข้อมลู 

21. หน่วยควำมจ ำแบบใด ไฟดับก็ยังคงข้อมูลภำยในอยู่ได้ 
 ก. Register   ข. Bus  ค. RAM  ง. Rom  จ. Hard disk 

22. ส่วนประกอบใดของคอมพวิเตอร์มีควำมหมำยว่ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที่สำมำรถจับต้องได้ 
 ก. Hard Ware   ข. Soft Ware ค. People ware     ง. Information     จ. ถกูทกุข้อ 

23. CPU ย่อมำจำกข้อควำมในข้อใด 
 ก. Center Program Unit  ข. Center Program Unit  ค. Central Processing Unit 
 ง. Central Programming Unit จ. Central Process Unit 

24. ข้อใดคือองค์ประกอบของไมโครคอมพวิเตอร์ 
 ก. หน่วยน าเข้าข้อมลู, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล 
 ข. แป้นพิมพ์และเมาส์, จอภาพ, ตวัเคร่ือง, และอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
 ค. แป้นพิมพ์, ซีพีย,ู จอภาพ, เคร่ืองพิมพ์ 
 ง. แป้นพิมพ์, เมาส์, จอภาพ, เดส, ซีพีย,ู และเคร่ืองพิมพ์ 
 จ. จอภาพ ซีพีย ูแป้นพิม์ เมาส์ หน่วยความจ า 

25. หน่วยประมวลผลกลำงคอมพวิเตอร์เทยีบได้กับอวัยวะส่วนใดของร่ำงกำย 
 ก. ตา    ข. มือ   ค. สมอง  ง. ห ู       จ . หวัใจ 

26. เคร่ืองคอมพวิเตอร์จะท ำงำนไม่ได้ถ้ำขำดอุปกรณ์ในข้อใด 
 ก. CPU    ข. Speaker  ค. Monitor  ง. Microphone  จ. Mouse 

27. คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงสุด รำคำแพง สำมำรถประมวลผลได้มำกกว่ำ พันล้ำน
ค ำส่ังต่อวนิำท ีคือข้อใด 
 ก. เซอร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์   ข. ไมโครคอมพิวเตอร์  ค. ซปุเปอร์คอมพิวเตอร์  
 ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์   จ. มินิคอมพิวเตอร์ 

28. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ส ำหรับรับข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์ 
 ก. Scanner   ข. Mouse ค. Keyboard       ง. Ram, CPU จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

29. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Hardware คอมพวิเตอร์ 
 ก. Harddisk   ข. Ram  ค. Video Card   ง. Program จ. Sound Card 

30. ฮีทซงิค์ หมำยถึงอะไร 
 ก. ไฟเลีย้งเมนบอร์ด   ข. อปุกรณ์แสดงผล  ค. สายส าหรับเสียบ CPU  
 ง. ชดุระบายความร้อน  จ. ต าแหน่งเสียบ RAM 

31. อุปกรณ์ใดที่มีลักษณะเป็นจำนแม่เหล็กส ำหรับบันทกึข้อมูล 
 ก. Flash Drive   ข. RAM  ค. CPU   ง. Hard disk  จ. CD-ROM 
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32. เคร่ืองพมิพ์ชนิดใดมีคุณภำพในกำรพมิพ์สูงสุด 
 ก. Dot Matrix Printer    ข. Inkjet Printer   ค. Laser Printer   
 ง. USB Printer    จ. ถกูทัง้ข้อ ข และ ค 

33. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลสัญญำณเสียง 
 ก. AGP Card     ข. Sound Card   ค. Graphic Control Unit  
 ง. ROM     จ. RAM 

34. ข้อใดคือระบบปฏบิัตกิำรที่แจกฟรี 
 ก. Windows 7   ข. Linux  ค. Mac Osx       ง. Windows XP      จ. Windows Vista 

35. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ระบบปฏบิัตกิำร 
 ก. ควบคมุการท างานของ Hardware คอมพิวเตอร์  ข. เป็นตวักลางเช่ือมโยงผู้ใช้กบัคอมพิวเตอร์ 
 ค. น าโปรแกรมประเภทอ่ืนมาประมวลผลคอมพิวเตอร์ ง. แปลงสญัญาณเสียงเป็นสญัญาณไฟฟ้า 
 จ. ข้อ ค. และ ง. ถกู 

36. ช่ือระบบปฏบิัตกิำรใดที่มีควำมหมำยในภำษำอังกฤษ หมำยถึงมุมมองหรือทวิทศัน์ 
 ก. Windows Vistra    ข. Windows Me   ค. Mac OS X  
 ง. Unix     จ. Windows 7 

37. ควำมหมำยของซอฟแวร์ คือ ข้อใด 
 ก. อปุกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ข. ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ค. โปรแกรมหรือชดุค าสัง่เขียนขึน้เพ่ือสัง่งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ท างาน 
 ง. เอกสารที่พิมพ์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 จ. โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานทัว่ไป 

38. ถ้ำต้องกำรเปิดเพลงหรือภำพยนตร์ควรใช้โปรแกรมใดจงึจะเหมำะสม 
 ก. 3 D MAX     ข. Real Player   ค. Windows Microsoft word  
 ง. ACD see    จ. Illustrator 
39. โปรแกรมMicrosoft Word เป็นโปรแกรมที่ท ำหน้ำที่อะไร 
 ก. โปรแกรมน าเสนอผลงาน   

ข. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
 ค. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ 
 ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์ 
 จ. โปรแกรมส าหรับจดัการฐานข้อมลู 

40. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ท ำหน้ำที่อะไร 
 ก. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการค านวณ  ข. โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
 ค. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์     ง. โปรแกรมส าหรับจดัการฐานข้อมลู 
 จ. โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
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41. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่เหมำะส ำหรับงำนแบบใด 
 ก. โปรแกรมสร้างตารางงาน   ข. โปรแกรมค านวณ         ค. โปรแกรมส าหรับเขียนแบบ  
 ง. โปรแกรมประมวลผลค า  จ. โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิก 

42. Windows XP เป็นซอฟท์แวร์ประเภทใด 
 ก. ซอฟแวร์ระบบ (os)   ข. ซอฟท์แวร์ระบบและซอฟท์แวร์ประยกุต์ 
 ค. ซอฟแวร์ประยกุต์   ง. ถกูทกุข้อ 
 จ. ไม่มีข้อถกู 

43. ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ของ ซอฟท์แวร์ระบบ 
 ก. ควบคมุการท างานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม 
 ข. ตรวจสอบเม่ือมีการติดตัง้ หรือเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ Hard ware ใด ๆ 
 ค. ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเก่ียวกบัระบบ 
 ง. มุ่งใช้กบังานเฉพาะอย่าง เช่น งานบญัชี งานเอกสาร 
 จ. ข้อ 1 2 และ 3 ถกูต้อง 

44. โปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดพืน้ที่ฮำร์ดดสิก์ คือข้อใด 
 ก. Notepad   ข. Scandisk ค. Disk Defragment  ง. WordPad  จ. Format 

45. ข้อใดคือขัน้ตอนในกำรตดิตัง้ Software 
 ก. Intensive   ข. Install ค. Remove   ง. Modifier  จ. Uninstall 

46. WWW ย่อมำจำกอะไร 
 ก. World Wide Wab   ข. World War Web  ค. World Wan Web  
 ง. World Wide Wan  จ. World Wide Web 

47. ข้อใดคือควำมหมำยของ Web Browser 
 ก. ควบคมุการท างานของคอมพิวเตอร์  ข. เป็นโปรแกรมที่จดัการเก่ียวกบัการเข้า Website ต่าง ๆ 
 ค. เป็นบริการไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  ง. ตรวจสอบเม่ือใช้ติดตัง้เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ 
 จ. โปรแกรมที่ให้บริการเว็บ 

48. โปรแกรม Internet Explorer (IE) เป็นโปรแกรม Web Browser ของบริษัทใด 
 ก. Apple   ข. Sun  ค. Microsoft   ง. Google  จ. Linux 

49. ข้อใดกล่ำวถึง E – mail ได้ถูกต้อง 
 ก. โปรแกรมรูปภาพ    ข. โปรแกรมรับ-สง่ แฟกซ์  ค.  โปรแกรมควบคุม
อินเตอร์เน็ต  
 ง. ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์   จ. โปรแกรมใช้ในการสนทนา 

50. ข้อใดไม่ใช่บริกำรบน Internet 
 ก. HTML   ข. WWW ค. Telnet  ง. FTP  จ. ไม่มีข้อใดถกู 

51. ข้อใดคือควำมหมำยของ Download 
ก. การโอนย้ายข้อมลูเคร่ืองสว่นบคุคลมายงัเคร่ืองแม่ข่าย 
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ข. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองสว่นบคุคล 
ค. การโอนย้ายข้อมลูในเคร่ืองแม่ข่าย 
ง. การโอนย้ายข้อมลูจากเคร่ืองแม่ขายมายงัเคร่ืองสว่นบคุคล 
จ. การโอนย้ายข้อมลูไปเก็บในเคร่ืองแม่ข่าย 

52. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
 ก. ความผิดฐานฉ้อโกง     ข. การปลอมแปลงข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ 
 ค. การลกัลอบเข้าถึงบคุคลโดยไม่ได้รับอนญุาต  ง. การท าให้ สือ่ลามก อนาจาร แพร่กระจาย 
 จ. การเข้าถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนไม่ได้รับอนญุาต 

53. จรรยำบรรณของผู้ใช้ Internet คือข้อใด 
 ก. ส าเนาโปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิ    ข. เข้าไปใช้สารสนเทศที่ไม่ใช่ของตน 
 ค. ค านงึถึงผลกระทบต่อสงัคมสารสนเทศ   ง. สร้างหลกัฐานเทจ็เก่ียวข้อมลูสารสนเทศ 
 จ. น าข้อมลูผู้ อ่ืนไปเผยแพร่ 

54. มำรยำทในกำรใช้บริกำร พูด คุย บริกำรแบบออนไลน์ คือข้อใด 
ก. ใช้วาจาสภุาพ และให้เกียรติ ซึง่กนัและกนั   ข. ขดัจงัหวะ คู่สนทนา ขณะคู่สนทนาท างานอยู่ 
ค. เรียกคู่สนทนา โดยไม่ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน  ง. ถกูทกุข้อ 
จ. ไม่มีข้อใดถกู 

55. สัญญำณตำมข้อใดที่มีรูปแบบต่อเน่ือง มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนคือสัญญำณตำมข้อใด  
 ก. แอนาลอ็ก   ข. ดิจิตอล  ค. ไฟฟ้า      ง. ข้อมลู     จ. วิทย ุ

56. ข้อใดต่อไปนีม้ิใช่องค์ประกอบของระบบส่ือสำร 
 ก. โปรโตคอล   ข. ผู้สง่ข่าวสาร  ค. สายโทรศพัท์      ง. อินเทอร์เน็ต       จ. ข้อมลู 

57. ข้อใด ไม่ใช่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  
ก. การใช้ e-learning.  ข. ออกแบบป้ายช่ือโรงเรียน. ค. จดัเก็บข้อมลูนกัเรียนในแผ่นดิสก์. 

 ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point    ง.ไม่มีข้อถกู 

58. หำกมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์ที่ใช้ภำยในองค์กร จ ำนวน 100 เคร่ือง ควรใช้เครือข่ำยใด  
 ก. Peer-to-peer     ข. Client/Server    ค. WAN  
 ง. MAN     จ. Internet 

59. จ ำนวนผู้ใช้งำนบนเครือข่ำย เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภำพของเครือข่ำยตำมหวัข้อใด  
 ก. สมรรถนะ    ข. ความน่าเช่ือถือ   ค. ความนิยมของเครือข่าย  
 ง. ความปลอดภยั  จ. ความมัน่ คงของเครือข่าย 

60. กำรโอนข้อมูลขององค์กรข้ำมประเทศ คือ เครือข่ำยประเภทใด 
 ก. WAN  ข. LAN   ค. MAN  ง. CAN   จ. ข้อ ก. และ ข. ถกู 

61. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงเครือข่ำย LAN 
 ก. ฮบั   ข. แลนการ์ด  ค. Switch  ง. หวัต่อ RJ 45  จ. Plug 
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62. ระบบ LAN ต่ำงจำกระบบ WAN อย่ำงไร 
 ก. LAN คือการเช่ือมโยงในองค์กรเดียวกนั 
 ข. LAN คือการเช่ือมโยงพืน้ท่ีที่กว้างกว่าระบบ WAN 
 ค. LAN คือการเช่ือมโยงภายในองค์กร แต่ WAN คือการเช่ือมโยงต่างพืน้ท่ีกนั 
 ง. LAN คือการเช่ือมโยงหลาย ๆ พืน้ท่ีเข้าด้วยกนั แต่ระบบ WANคือการเช่ือมโยงพืน้ท่ีเดียวกนั 
 จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

63. กำรส่งสัญญำณด้วยกำรใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรช่องทำงเดียว เรียกว่ำ 
 ก. Single Band    ข. Baseband   ค. Broadband    

ง. Bandwidth   จ. Single Channel 
64. ถ้ำนักเรียนจะต่อเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในห้องเรียน จะใช้สำยสัญญำณตำมข้อใด จึงจะมีควำม
เหมำะสมที่สุด 
 ก. UTP    ข. STP  ค. Coaxial   ง. Fiber Optic  จ. สายไฟฟ้า 

65. คล่ืนใดต่อไปนี ้มีกำรส่งสัญญำณเป็นแนวเส้นตรงในระดับสำยตำ 
 ก. ไมโครเวฟ    ข. คลืน่วิทย ุ   ค. คลืน่แอนะลอ็ก   
 ง. เซลลลูาร์   จ. อินฟราเรด 

66. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตคือ ข้อใด 
 ก. TCP/IP   ข. ISP  ค. Modem   ง. Windows  จ. HUB 

67. กำรเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต ควำมเร็วสูง ไม่เก่ียวข้องกับข้อใด 
 ก. ADSL    ข. Modem 56 k   ค. Cable Modem   

ง. ISDN    จ. ข้อ ข. และ ง. ถกู 

68. ข้อดีของสำยใยแก้วน ำแสงคือ ข้อใด 
 ก. ยากต่อการดกัข้อมลูเน่ืองจากมีความปลอดภยัสงู 

ข. สง่ข้อมลูได้รวดเร็ว เน่ืองจากมีความต้านทานไฟฟ้าต ่า 
 ค. เหมาะกบัการติดพืน้สภาพเน่ืองจากมีความยืดหยุ่นสงู 
 ง. เหมาะกบัการติดตัง้ด้วยตนเองเน่ืองจากมีความราคาถกู 
 จ. ข้อ ข. และ ค. ถกู 

69. อุปกรณ์ที่คอนเน็กเตอร์ และเทอร์มิเนเตอร์ ใช้กับโทโปโลยีประเภทใด 
 ก. Bus  ข. Star   ค. Ring   ง. Mesh  จ. Client/Server 

70. โทโปโลยีตำมข้อใด หำกสำยเคเบิล้ที่เช่ือมต่อกับโหนด (คอมพิวเตอร์) เกิดขำด จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบโดยรวม 
 ก. Bus  ข. Star   ค. Ring   ง. Mesh  จ. Client/Server  

71. มำตรฐำนตำมข้อใด ที่เป็นมำตรฐำนของเครือข่ำยอีเทอร์เน็ต 
 ก. IEEE 802.1    ข. IEEE 802.2   ค. IEEE 802.3  
 ง. IEEE 802.4   จ. IEEE 802.5 
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72. กำรพำณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมำยถึงข้อใด 

    ก.  การขนถ่ายข้อมลูจากเคร่ืองหนึง่ไปยงัอีกเคร่ืองหนึ่งในอินเตอร์เน็ต 

  ข.  การรับสง่ข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต 

    ค.  การซือ้ขายสนิค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

    ง.  การท าธรุกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย 

    จ.  ถกูทกุข้อ 

73. หมำยเลขไอพีที่ใช้งำนในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใด 
 ก. 4    ข. 5    ค. 6    ง. 7     จ. 10 

74. ขนำดควำมยำวของหมำยเลข IP ที่ใช้ในปัจจุบัน คือเท่ำใด 
ก. 8 บิต   ข. 16 บิต   ค. 32 บิต   ง. 32 ไบต์      จ. 64 ไบต์ 

75. ข้อใดกล่ำวถึงกำรท ำงำนแบบ Multiuser 
    ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เคร่ือง 
    ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
    ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานได้ทีละหลายๆ งาน 
    ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนัพร้อมๆ กนั และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
    จ.  หนึง่คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเคร่ือง 

76. ข้อใดเป็นควำมสำมำรถของคอมพวิเตอร์ที่เรียกว่ำ Multiprocessing 
    ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เคร่ือง 
    ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม    
 ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานได้ทีละหลายๆ งาน 
    ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนัพร้อมๆ กนั และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
    จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเคร่ือง 

77. กำรเช่ือมต่อ Internet ที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรทำงกำรศึกษำ คือข้อใด 
 ก. HTML     ข. TCP/IP    ค. Leased Line  
 ง. Dial-Up Networking   จ. ADSL 

78. มหำวทิยำลัยใด ในประเทศไทยที่เร่ิมใช้ Internet เป็นแห่งแรก 
 ก. จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  ข. ม.สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ค. มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ง. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 จ. มหาวิทยาลยัมหดิล 

79. กำรเช่ือมต่อ Internet ที่เหมำะสมส ำหรับองค์กร คือข้อใด 
 ก. HTML     ข. TCP/IP   ค. Leased Line  
 ง. Dial-Up Networking   จ. ADLS 
80. เครือข่ำยเพื่อกำรศึกษำและกำรวจิัยหมำยถึงข้อใด 
 ก. ไทยสาร  ข. Nectec  ค. Campus Network           ง. V-net   จ. EDU 
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ค ำตอบชุดที่ 3 
1   จ   16    ง  31    ง   46   จ   61   จ  76    ข 
2    ง   17    ค    32    ค   47    ข  62    ค  77    ค 
3    ข   18    ง   33    ข  48    ค   63    ข  78    ก 
4    ง   19    ง   34    ข   49    ง  64    ก  79    ค 
5    ข   20    ก    35   จ   50   จ   65    ก  80    ก 
6   จ   21    ง  36    ก   51    ง  66    ค 
7    ก   22    ก  37    ค   52    ก   67    ข 
8    ก   23    ค  38    ข   53    ค  68    ก 
9    ค   24    ก  39    ข   54    ก   69    ก 
10    ข   25    ค   40    ก   55    ก  70    ข 
11    ง   26    ก  41   จ   56    ง   71    ค 
12    ค   27    ค   42    ก   57    ข  72    ง 
13    ค   28    ค  43   จ   58    ข  73    ก 
14    ก   29    ง  44    ค  59    ก  74    ค 
15    ข   30    ง   45    ข  60    ก   75    ง 
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1.  Computer หมำยถึงข้อใด 
 ก.  เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมตัิ 
 ข.  เคร่ืองค านวณท่ีมีสว่นประกอบเป็นเคร่ืองกลไกหรือเคร่ืองไฟฟ้า 
 ค.  อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ที่ใช้หลอดสญุญากาศขนาดใหญ่ 

ง.  หน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมลู 
 

2.  ทรำนซสิเตอร์จ ำนวนหลำยแสนตัวบรรจุบนชิน้ซลิิกอนเล็ก ๆ เป็นวงจรรวมที่เรียกว่ำอะไร 
 ก.  CPU   ข.  Microprocessor  ค.  Notebook  ง.  microchip 
 

3. กำรน ำเอำแผ่นซลิิกอนขนำดเล็กมำผลิตเป็นหน่วยประมวลผลของคอมพวิเตอร์ที่ซับซ้อนเรียกว่ำอะไร 
 ก.  Microprocessor ข.  Multitasking   ค.  Multimedia  ง.  Microcomputer 
 

4.  Microcomputer เรียกอีกอย่ำงว่ำอะไร 
 ก.  Personal Computer  ข.  Desktop Computer  ค.  Laptop Computer ง.Palmtop Computer  
 

5.  คอมพวิเตอร์ชนิดใดท ำหน้ำที่เป็น  Terminal 
 ก.  Engineering Workstation   ข.  mini computer 
 ค.  Microcomputer    ง.  mainframe computer 
 

6.  คอมพวิเตอร์ประเภทใดใช้ในงำนพยำกรณ์อำกำศ 
 ก.  mainframe computer    ข.  mini computer 
 ค.  super computer    ง.  Microcomputer 
 

7.  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ 
 ก.  mouse  ข.  Microsoft Word  ค.  ROM   ง.  RAM 
 

8.  ข้อใดคือ Memory Unit 
 ก.  CPU   ข.  Scanner   ค.  Keyboard   ง.  RAM 
 

9.  ข้อใดคือควำมหมำยของ Interpreter 
 ก.  แปลทีละค าสัง่ แล้วให้คอมพิวเตอร์ท าตามค าสัง่นัน้ 
 ข.  แปลโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดบัสงูให้เป็นภาษาเคร่ืองก่อน 
 ค.  ระบบที่จะอ านวยความสะดวกในการใช้เคร่ือง 
 ง.  โปรแกรมที่จดัท าขึน้เฉพาะงานใดงานหนึง่    
 

10.  ข้อใดเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ทำงฮำร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 
 ก.  Computer Technicians ข.  Web Masters ค.  DBA   ง.  Programmer 

11.  ผลลัพธ์ที่จัดว่ำเป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผลและเรียบเรียงแล้ว จะเรียกอะไร 
 ก.  Data   ข.  Information  ค.  Electronic  ง.  Device 
 

แนวข้อสอบชดุท่ี 4 
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12.  ยุคที่  2  ของคอมพวิเตอร์อยู่ในช่องปีใด 
 ก.  ปี ค.ศ. 1971 – 1980    ข.  ปี ค.ศ. 1965 – 1970 
 ค.  ปี ค.ศ. 1959 – 1964    ง.  ปี ค.ศ. 1951 – 1958 
 

13.  ยุคใดใช้บัตรเจำะรูในกำรเก็บข้อมูล 
 ก.  ยคุที่ 1  ข.  ยคุที่  2    ค.  ยคุที่  3   ง.   ยคุที่  4 
 

14.   ยุคที่ 3 ใช้หน่วยวัดควำมเร็วข้อใด 
 ก.  Nanosecond ข.  Picosecond  ค.  Millisecond   ง.  Microsecond 
 

15.  คอมพวิเตอร์ประเภทใดใช้ในงำนธนำคำร 
 ก.  mainframe computer    ข.  mini computer 
 ค.  super computer    ง.  Microcomputer 
 

16.  ข้อใดคือหน่วยแสดงผลถำวร 
 ก.  Monitor  ข.  Projector  ค.  Plotter   ง.  Audio Output 
 

17.  DBA คือข้อใด 
 ก.  บคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านฐานข้อมลู  
 ข.  บคุคลท่ีมีความรู้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การเขียนโฮมเพจ 
 ค.  บคุคลท่ีมีความรู้ทางฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
 ง.  บคุคลท่ีมีหน้าที่เขียนโปรแกรมสัง่ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
 

18.  ข้อใดคือที่ต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือท ำกำรประมวลผล 
 ก.  Computer Technicians ข.  Web Masters ค.  Programmer  ง.  End User 
 

19.  System Call เรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำอะไร 
 ก.  Interrupt call   ข.  Monitor Call  ค.  Signal call  ง.  Vector call 
 

20.กำรออกแบบยุคใหม่นัน้จะท ำโดยกำรจัดเก็บต ำแหน่งแอดเดรสที่จะย้อนกลับมำท ำต่อเอำไว้ในที่ใด 
 ก.  UNIX   ข.  Index  ค.  Stack  ง.  Counter 
 

21.  OS เป็นซอฟแวร์ประเภทหน่ึงเป็นโปรแกรมควบคุมอะไร 
 ก.  โปรแกรม   ข.  ระบบ  ค.  หน้าจอ  ง.  CPU 
 

22.  ข้อใดไม่หน้ำที่ของ  OS 
 ก.  ดแูลรักษาเคร่ืองคอมฯ    ข.  ควบคมุการท างานของโพรเซสเซอร์ ดิสก์ไดร์ฟ 
 ค.  ควบคมุอปุกรณ์รับค าสัง่ข้อมลู   ง.  ควบคมุการท างานของหน่วยความจ า 
 

23. ส่วนใดของระบบปฏบิัตกิำรที่จัดกำรเก่ียวกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในกำรท ำงำนต่ำง ๆ 
 ก.  Memory Management   ข.  I/O Management 
 ค.  Process Management   ง.  Device Management 
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24.  ข้อใดไม่ใช่กำรท ำงำนของ  Multi-Programming 
 ก.  running  ข.  Ready  ค.  waiting   ง. end 
 

25.  ระบบปฏบิัตกิำรใดที่ควำมสำมำรถท ำงำนด้ำน Multi-tasking และ Multi-user 
 ก.  Windows  ข.  System/Finger ค.  UNIX   ง.  MS-DOS 
 

26.  ระบบปฏบิัตกิำรใดที่เป็นตัวกลำงในกำรตดิต่อส่ือสำรกันระหว่ำงผู้ใช้กับระบบปฏบิัตกิำรดอส 
 ก.  Windows  ข.  System/Finger ค.  UNIX   ง.  MS-DOS 
 

27.  CPU ท ำงำนตลอดเวลำโดยให้ท ำงำนหลำย ๆ อย่ำงพร้อมกัน เรียกว่ำอะไร 
 ก.  Buffering  ข.  Batch System ค.  Multiprogramming  ง.  Spooling 
 

28.  ข้อใดคือควำมหมำยของ Virtual Machine System 
 ก.  สามารถจ าลองตวัเองให้เสมือนว่าเป็นคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง 
 ข.  ระบบที่มีตวัประมวลผล หรือ CPU หลายตวัอยู่ในเคร่ืองเดียวกนั 
 ค.  ระบบที่เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองเข้าด้วยกนั 
 ง.  เป็นระบบที่สามารถตอบสนองการท างานได้ทนัทีทนัใด 
 

29.  Process Management หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก.  งานที่เราจะท าการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลา การสพลู 
 ข.  ตดัสนิใจว่าจะโหลดโปรเซสใดเข้าไปยงัหน่วยความจ าสว่นท่ีว่าง 
 ค.  สนบัสนนุการจดัการไฟล์ในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีผ่านมา 
 ง.  ระบบปฏิบตัิมีหน้าที่ในการควบคมุการรับข้อมลู 
 

30.  กำรเอกซีควิซ์โปรแกรม คือข้อใด 
 ก.  ระบบปฏิบตัิการจะต้องจดัหาวิธีการในการติดต่อกบั I/O 
 ข.  โพรเซสจ าเป็นต้องมีการติดต่อเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกนั 
 ค.  ระบบปฏิบตัิการจะต้องมีการด าเนินการที่เหมาะสมต่อความผิดพลาดที่เกิดขึน้ 
 ง.  ระบบจะต้องสามารถโหลดโปรแกรมลงไปที่หน่วยความจ าและท าการรันได้ 
 

31.  ซสิเตม็คอล (System Call) เป็นโปรแกรมที่ท ำหน้ำที่ในข้อใด 
 ก.  แบ็คอพัหรือสร้างไฟล์ส ารอง 
 ข.  ติดต่อระหว่างโพรเซสกบัระบบปฏิบตัิการ 
 ค.  การจดัการหน่วยความจ าที่รวมทัง้บฟัเฟอร์  แคช และสพลู 
 ง.อินเตอร์เฟตพืน้ฐานของดีไวซ์ไดร์เวอร์ 

32.  ซสิเตม็คอลมักเขียนขึน้ด้วยค ำส่ังภำษำใด 
 ก.  โคบอล   ข.  แอสเซมบล ี   ค.  แอสเซมเบอร์   ง.  ซี 
33.  ซอฟต์แวร์ คือ 
 ก. โปรแกรมชดุของค าสัง่ท่ีควบคมุการท างานของคอมพิวเตอร์ ข. อปุกรณ์เทคโนโลยีระดบัสงู 
 ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทกุอย่างของมนษุย์    ง. อปุกรณ์ที่ท าหน้าเสมือนสมองกล 
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34.  ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏบิัตกิำร 
 ก. ระบบปฏิบตัิการดอส    ข. ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟท์เวิร์ด 
 ค. ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟต์วินโดวส์  ง. ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ 
 

35.  ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทัง้หมดก่ีชนิด 
 ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 
 ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
 ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยกุต์ 3.ซอฟต์แวร์บคุคล 
 ง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 3.ซอฟต์แวร์บคุคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร 
 

36. ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ คือข้อใด 
 ก. word processing software   ข. spreadsheet software 
 ค. database management software  ง. presentation software 
 

37.  Program Code คือข้อใด 
 ก.  หมายเลขประจ าโปรเซส   ข.  ค าสัง่ท่ีเป็นภาษาเคร่ือง 
 ค.  ตวัแปรโกลบอล    ง.  เนือ้ที่ของหน่วยความจ า 
 

38.  ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำน 
 ก. word processing software   ข. spreadsheet software 
 ค. database management software  ง. presentation software 
 

39.  ซอฟต์แวร์จัดกำรฐำนข้อมูล 
 ก. word processing software   ข. spreadsheet software 
 ค. database management software  ง. presentation software 
 

40.  ซอฟต์แวร์น ำเสนอ 
 ก. word processing software   ข. spreadsheet software 
 ค. database management software  ง. presentation software 
 

41.ซอฟต์แวร์ส่ือสำร 
 ก. word processing software   ข. spreadsheet software 
 ค. database management software  ง. communication software 
 

42.  ซอฟต์แวร์น ำเสนอ คือข้อใด 
 ก. Microsoft Excel ข. Microsoft Access ค. Microsoft Outlook ง. Microsoft PowerPoint 

43.  ข้อใดคือควำมหมำยของ ฮำร์ดแวร์ ? 
 ก. โปรแกรมที่สัง่ให้คอมพิวเตอร์ท างาน  ข. สว่นประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ค. ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน   ง. บคุลากรที่ท างานกบัคอมพิวเตอร์  
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44.  โปรแกรมวนิโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 
 ก. ซอฟต์แวร์ระบบ    ข. ซอฟต์แวร์ประยกุต์  
 ค. ซอฟต์แวร์ส าเร็จ    ง. ซอฟต์แวร์ที่พฒันาขึน้ใช้งานเฉพาะ 
 

45.  โปรแกรมเช่ือมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด 
 ก.Microsoft Word ข.Internet Explorer ค.Google Chrome  ง.ถกูทัง้ ข และ ค 
 

46.  ข้อใด คอื ฮำร์ดแวร์ 
 ก. เกมคอมพิวเตอร์ ข. เมาส์   ค. แป้นพิมพ์   ง. ถกูทัง้ ข และ ค 

47.  ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์ 
 ก. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล    ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ค. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint  ง. ถกูทัง้ ข และ ค 
 

48.  ข้อใด คือระบบปฏบิัติกำร 
 ก.  Microsoft Windows7    ข.  Microsoft Windows8 
 ค.  Microsoft Windows XP   ง.  ถกูทกุข้อ 
 

49.ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏบิัตกิำร 
 ก.  Android  ข.  Linux  ค.  Windows Mobile ง.  ถกูทกุข้อ คือ ปฏิบตักิาร 
 

50.   ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัตกิำร 
 ก. ระบบปฏิบตัิการดอส    ข. ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟท์เวิร์ด 
 ค. ระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟต์วินโดวส์  ง. ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ 
 

51.  ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทัง้หมดก่ีชนิด 
 ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 
 ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
 ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยกุต์ 3.ซอฟต์แวร์บคุคล 
 ง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 3.ซอฟต์แวร์บคุคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร 
 

52. ข้อใดคือควำมหมำยของคอมพวิตอร์ 
  ก. เคร่ืองค านวณอตัโนมตัิ    ข. เคร่ืองใช้ส านกังานอตัโนมตัิรุ่นใหม่ 
  ค. อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์อย่างหนึ่ง  ง. เป็นแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึง่ 
 

53.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ส ำคัญของคอมพวิเตอร์? 
 ก. มีความเร็วสงูในการประมวลผล   ข. มีความถกูต้องเช่ือถือได้ 
 ค. เป็นระบบอนาลอก    ง. ท างานด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์และอตัโนมตัิ 
 

54.  หน่วยควำมจ ำหลักได้แก่ RAM อยู่ในกระบวนกำรในกำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำข้อใด 
 ก.  การย้ายต าแหน่ง   ข.  การป้องกนัพืน้ท่ี ค.  การใช้พืน้ที่ร่วมกนั ง.การจดัแบ่งทางกายภาพ 
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55.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ท ำงำนด้วยระบบใด? 
  ก. Digital  ข. Analog  ค. Calculate  ง. Numerical 
 

56.  ข้อจ ำกัดของคอมพวิเตอร์คือข้อใด? 
 ก. เคร่ืองมีราคาแพงมาก    ข. ขาดแคลนบคุลากรทางคอมพิวเตอร์ 
 ค. การท างานขึน้อยู่กมันษุย์   ง. ถกูทกุข้อ 
 

57. ก่อนที่หน่วยงำนจะเลือกน ำคอมพวิเตอร์เข้ำมำใช้งำน หน่วยงำนนัน้ๆ จะต้องด ำเนินงำนในเร่ืองใดก่อน 
 ก. จดัหาบคุลากรคอมพิวเตอร์ ข. วางระบบงาน  ค. จดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ง. ถกูทกุข้อ 
 

58.  ในโรงงำนอุตสำหกรรมน ำคอมพิวเตอร์มำใช้งำนด้ำนใด? 
  ก. ควบคมุการผลติ   ข. การใช้หุน่ยนต์ในการท างานท่ีเสี่ยงอนัตราย 
  ค. การวางแผนการผลติ   ง. ถกูทกุข้อ 
 

59.  ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำปลีกน ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์มำใช้ในกำรบริกำรลูกค้ำในเร่ืองใด? 
 ก. บริการ ATM    ข. บริการด้านบตัรเครดติ  
 ค. บริการ ณ จดุขาย   ง. บริการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้า 
 

60.  บริษัทที่มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรผลิตเคร่ืองคอมพวิเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด 
 ก. IBM   ข. COMPAQ   ค. MICROSOFT   ง. DIGTAL 
 

61.  ส่ือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลในอดีตคือข้อใด 
 ก.  บตัรเจาะรู  ข.  เทปแม่เหลก็   ค.  ดิสก์    ง.  การ์ด 
 

62.  เซกเตอร์เท่ำไรคือ เซกเตอร์แรกของแทร็ก (Track) แรก บนไซลินเดอร์ (Cylinder) 
 ก.  1   ข.  0   ค.  9   ง.  10 
 

63.  หน่วยที่เล็กที่สุดในโครงสร้ำงของดสิก์ คือข้อใด 
 ก.  Sector  ข.  Block  ค.  Cylinder  ง.  Track 
64.  Seek Time คือข้อใด 
 ก.  เวลาในการรอคอยที่เพิ่มขึน้ส าหรับดิสก์ในการหมนุ   
 ข.  เวลาในการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว 
 ค.  เวลาที่แขนของดิสก์เคลื่อนหวัอ่านไปสูไ่ซลนิเดอร์   
 ง.  เวลาในการหมนุเซกเตอร์ที่ต้องการมาสูห่วัอ่าน 
 

65.  FCFS คือข้อใด 
 ก.  การจดัตารางแบบมาก่อน – ได้ก่อน  ข.  การจดัตารางแบบเวลาในการค้นหาสัน้ท่ีสดุได้ก่อน 
 ค.  การจดัตารางแบบกวาด   ง.  การจดัตารางแบบกวาดเป็นวง   
 

66. ในควำมเป็นจริงแขนดสิก์จะไปไกลเพียงแค่กำรร้องขอสุดท้ำยเท่ำนัน้ในแต่ละทศิทำง ซึ่งเรียกว่ำอะไร 
 ก.  C - SCAN Scheduling   ข.  SCAN Scheduling 
 ค.  SSTF  Scheduling    ง.  LOOK Scheduling 
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67.  ข้อใดไม่ใช่หน้ำที่ที่ระบบปฏบิัตกิำรจัดกำรกับเนือ้ที่บนดสิก์ 
 ก.  การจดัระเบียบดิสก์  ข.  Boot Block  ค.  Bad Block  ง.  Disk Queue 
 

68.  ก่อนที่ดสิก์จะสำมำรถบรรจุข้อมูลได้  ต้องถูกแบ่งเป็นข้อใด 
 ก.  Block   ข.  Sector  ค.  Cylinder  ง.  Track 
 

69.  คอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่ โปรแกรม Bootstrap จะถูกเก็บไว้ในที่ใด 
 ก.  Rom    ข.  Ram   ค.  Diskette  ง.  Handy dive 
 

70.  ดสิก์แบบใดสำมำรถกู้บล็อกเสียคืนได้ 
 ก.  IDE    ข.  ECC   ค.  SCSI   ง.  FIFO 
 

71.  Source File คือข้อใด 
 ก.  ล าดบัของตวัอกัษรท่ีเรียงกนัในบรรทดัหรือหน้า     ข.  คือ ล าดบัของโปรแกรมย่อย 
 ค.  ล าดบัของสว่นของรหสัโปรแกรม       ง.คือล าดบัของไบต์ท่ีจดัเรียงในบลอ็กท่ีมีตวัเช่ือมโยง 
 

72.  ล ำดับของตัวอักษรที่เรียงกันในบรรทดัหรือหน้ำคือข้อใด 
 ก.  Source File   ข.  Text File  ค.  Executable File ง.  Object file 
 

73.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของไฟล์  (File Attributes) 
 ก.  Name   ข.  Position  ค.  Type  ง.  Size 
 

74.  ในระบบปฏบิัตกิำรจะมีโอเปอเรชันที่เรียกว่ำอะไรเป็นตัวจัดกำรที่เก่ียวข้องกับไฟล์ 
 ก.  Creating Call  ข.  Writing Call  ค.  System Call  ง.  Reading Call 
 

75.  ส่วนของช่ือ และนำมสกุลต่อกัน โดยมีเคร่ืองหมำยใดเป็นตัวคั่น  
 ก.  (.)    ข.  (‘)   ค.  (*)   ง.  (,) 
 

76.  Archive เป็นชนิดไฟล์ที่ท ำหน้ำที่อะไร 
 ก.  ไฟล์ที่ได้ผ่านการบีบอดัข้อมลูไว้   ข.  ท าหน้าที่คอมไพล์ 
 ค.  ประมวลผลค าสัง่ภาษาเคร่ือง    ง.  เป็นชดุค าสัง่ 
 

77.  ดัชนีที่สัมพันธ์กับจุดเร่ิมต้นของไฟล์ คือข้อใด 
 ก.  Relative Block Number    ข.  File Operation   
 ค.  Related Access     ง.  Logical Record 
 

78.  ไดเรกทอรีแบบใดที่ผู้ใช้เข้ำมำใช้งำนมำกกว่ำ 1 คน อำจท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดได้   
 ก.  Two-Level Directory    ข.  Single - Level Directory 
 ค.  Tree - Structured Directory   ง.  Acyclic - Graph Directory 
 

79.  Execute ที่เป็นชนิดของกำรเข้ำถึงไฟล์  หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก.  เขียนหรือเขียนอีกครัง้ (Rewrite) ไฟล์  ข.  เขียนสารสนเทศใหม่ต่อท้ายไฟล์  
 ค.  แสดงช่ือและคณุลกัษณะของไฟล์  ง.  Load ไฟล์เข้าสูห่น่วยความจ าและท างานนัน้  
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80.  ลักษณะนำมสกุล คือ Doc เป็นไฟล์ประเภทใด 
 ก.  เป็นชดุค าสัง่     ข.  ประมวลผลค าสัง่ภาษาเคร่ือง 
 ค.  ข้อมลูที่เป็นข้อความ    ง.  รูปแบบของการประมวลผลข้อความ 
 

81.  กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพคือข้อใด 
 ก.  การตรวจจบัควนั    ข.  การลอ็ก 
 ค.  การตรวจจบัความชืน้    ง.  การจดัเคร่ืองดบัเพลงิ 
 

82.  แฟ้มข้อมูลใดที่ไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลภำยในบ่อยมำกนักก็อำจจะ Back Up อำทติย์ละก่ีครัง้ 
 ก.  3   ข.  1   ค.  2   ง.  ทกุวนั 
 

83.  ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็จะพัฒนำข้อใดขึน้มำเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ 
 ก.  Cracker  ข.  Attacker  ค.  Patch  ง.  Format 
 

84.  ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือข้อใด 
 ก.  การตรวจหารูปแบบภายในไฟล์หรือหน่วยความจ าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ข.  ความเสี่ยง 
 ค.  ผู้ ใช้จ าเป็นจะต้องแก้ไขค าให้ปลอดภยัขึน้ด้วยตนเอง 
 ง.  นโยบายการควบคมุการเข้าถึงระบบระหว่างเครือข่าย 2 เครือข่าย 
 

85.  Trojan คือข้อใด 
 ก.  เทคนิคการเข้าถึงข้อมลูในระบบ ด้วยการหลอกลวง 
 ข.  เคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือให้ตนเองได้รับสทิธ์ิ 
 ค.  เป็นการโจมตีท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้หยดุการท างาน 
             ง.  ท าให้ผู้ อ่ืนท่ีอยู่ภายนอกเข้าถึงและสามารถควบคมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้ได้ 
86.  Distributed Denial of Service คือข้อใด 
 ก.  การแชร์ทรัพยากรของเครือข่ายที่ใช้งานระบบปฏิบตัิการ 
 ข.  มีการรายงานปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้  “Mobile Code” 
 ค.  ใช้งานฟอร์มที่ท างานแบบ Interactive ของเว็บไซต์ที่ไม่น่าเช่ือถือ 
 ง.  ผู้บกุรุกจะติดตัง้ “Agent”ให้ท างานในเคร่ืองท่ีตนเองได้รับสทิธ์ิเข้าใช้งาน 
 

87.  กำรรักษำควำมปลอดภัยโดยกำรมี Logon หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก.  การแสดงเฉพาะข้อมลูที่ใช้บ่อยหรือข้อมลูที่นิยม 
 ข.  ระบบป้อนกลบั เพ่ือป้องกนัการขโมยข้อมลูโดยการถ่ายเทข้อมลูจากที่อ่ืน 
 ค.  การใสร่หสัผ่านก่อนถึงจะเข้าใช้งานในระบบ 
 ง.  การเตรียมการจดัระบบส ารองไว้เผ่ือเกิดระบบหลกัใช้งานไม่ได้ 
 

88.  ผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์จะต้องโต้ตอบกับเคร่ืองตลอดเวลำที่โปรแกรมท ำงำน เรียกว่ำอะไร 
 ก.  Batch Processing     ข.  Interactive Processing 
 ค.  Information Processing    ง.  System Processing 
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89.  ข้อใดไม่ถือเป็นอำชญำกรคอมพวิเตอร์ 
            ก.  สมชายขโมยคอมพิวเตอร์ไปจากบ้านนายสมหวงั     ข.  สมคิดลกัลอบเข้าไปดขู้อมลูของกระทรวงกลาโหม 
            ค.  สมใจปลอ่ยไวรัสเข้าไปใน Internet                          ง.  ชใูจ ลกัลอบขโมยรหสับตัรเครดิตในระบบ Internet 
 

90.  ข้อใดอยู่ในข่ำยกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 ก.  การคดัลอก   ข.  การขโมย  ค.  การพดูจาดหูมิ่น ง.  การท าร้าย 
 

91.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ DOS 
 ก.  MSDOS.COM    ข.  IO.SYS           ค.  PROG.DOC        ง.  COMMAND.COM 
 

92.  COMMAND.COM  ท ำหน้ำที่อะไร 
 ก.  ประมวลผลตามที่ได้ INPUT    ข.   เ ช่ือมโยงระหว่ างผู้ ใ ช้กับ โปรแกรมจัด
ระบบงาน 
 ค.  ควบคมุอปุกรณ์ INPUT  และ OUTPUT   ง.  แสดงตวัอกัษรหรือภาพกราฟิกบนจอภาพ 
 

93. สัญลักษณ์มำตรฐำนที่ใช้กับคอมพวิเตอร์ซึ่งได้รับกำรก ำหนดเป็นรหสัมำตรฐำนที่เรียกว่ำอะไร 
 ก.  ASCII Code   ข.  extension Code ค. Slash  Code  ง.  Bar Code 
 

94.  ส่วนที่เป็นช่ือไฟล์มีควำมยำวได้  สูงสุดก่ีตัวอักษร 
 ก.  4    ข.  8   ค.  16   ง.  32 
 

95.  ข้อใดคือไฟล์ที่ไม่สำมำรถเรียกขึน้มำท ำงำนได้ด้วยตนเอง 
 ก.  abc.exe   ข.  juk.com  ค.  ball.bat  ง.  call.doc 
 

96.  ข้อใดถือว่ำเป็นลูกหลำนรุ่นสุดท้ำยของดอส 
 ก.  วินโดวส์ 98   ข.  วินโดวส์ 95  ค.  วินโดวส์ NT  ง.  วินโดวส์ 2000 
 

97.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพวิเตอร์เรียกว่ำ 
    ก.  บิต       ข.  ไบต์        ค. ฟิลด์                    ง.  เร็คคอร์ด    
 

98.  Net Ware เป็นระบบปฏบิัตกิำรเครือข่ำยที่นิยมใช้มำกในเครือข่ำยแลน ถูกพัฒนำโดยบริษัทใด 
 ก.  IBM    ข.  Novell  ค.  Linux  ง.  COMPAQ 
 

99.  ระบบปฏบิัตกิำรใดเป็นฟรีแวร์ 
 ก.  Linux  ข.  Net Ware  ค.  Windows  ง.  Macintosh 
 

100.ข้อมูลเม่ือผ่ำนกำรประมวลผลแล้ว จะได้อะไร 
     ก.  Document             ข.   Report     ค.  Information            ง.  Output  
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ค ำตอบชุดที่ 4 
     1 ข.       16 ค.         31 ข       46  ง       61   ก  76  ก    91  ค  
      2 ง.        17 ก.         32  ข        47  ง         62   ข  77  ก  92   ข  
      3 ก.       18 ง.         33 ก      48  ง         63   ข  78   ข  93  ก  

4 ก.        19 ข.         34 ข        49  ง       64   ค  79   ง  94  ข  
5 ค.      20 ค.         35 ข         50  ข        65   ก  80  ค  95  ง  
6 ค.        21 ข.         36 ก .           51  ข        66  ง  81   ข  96 ก  
7 ข.       22 ก.         37  ข         52  ค     67  ง  82  ข  97  ก  
8 ง.        23 ง.       38  ข        53  ค       68  ข  83   ค  98  ข  
9 ก.       24  ง      39 ค          54  ง      69  ก  84   ง  99  ก  

      10 ก.        25  ค        40  ง         55   ก      70 ค  85   ก  100  ค  
      11 ข.        26  ก       41  ง        56   ค      71  ง  86  ง    
      12 ค.        27  ค        42  ง       57   ก  72  ข  87  ค    
      13 ก.        28  ก     43 ข        58  ง  73  ข  88  ข    
      14 ง.        29  ก         44  ค       59  ค  74  ค  89  ก    
      15 ก.        30  ง        45  ง      60   ก  75   ก  90  ก 
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1. ก่อนจะมีกำรน ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์มำใช้ในงำนส ำนักงำน อุปกรณ์ในข้อใดได้รับควำมนิยมในกำรน ำมำใช้
ในกำรจัดท ำเอกสำร 
 ก.เคร่ืองถ่ายเอกสาร      ข. เคร่ืองพิมพ์ดีด    ค.เคร่ืองโทรสาร 
 ง.เคร่ืองคิดเลข   จ.เคร่ืองบนัทกึเงินสด 
 

2. โปรแกรมประมวลผลค ำมีควำมหมำยตรงกับข้อใด 
ก. การน าไฟล์ที่บนัทกึไว้ออกมาพิมพ์ทางเคร่ืองพิมพ์ 
ข. โปรแกรมในการจดัการเก่ียวกบัสถิต ิ
ค. การน าเอกสารต่าง ๆ มาท าการแก้ไขให้ถกูต้องสวยงามด้วยคอมพิวเตอร์ 
ง. การจดัท าเอกสารด้วยโปรแกรมที่ช่ือว่าเวิร์ดโพรเซสเซอร์(Word Processor) 
จ. โปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการจดัการฐานข้อมลู 
 

3. โปรแกรมที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำเอกสำรที่ถูกต้องสวยงำม และสำมำรถแก้ไขเพิ่มเตมิได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำย คือโปรแกรมในข้อใด 

ก. โปรแกรมประมวลผลค า   ข.โปรแกรมตารางงาน  ค. โปรแกรมน าเสนอข้อมลู 
ง. โปรแกรมฐานข้อมลู   จ.โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

 

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลค ำ 
 ก. ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ    ข. ลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าจ้างแรงงาน 
 ค. ช่วยให้การท างานเก่ียวกบัเอกสารถกูต้องและรวดเร็ว  ง. ช่วยให้การค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 จ. เอกสารมีความผิดพลาดน้อยลง 

5. โปรแกรมประมวลผลค ำใดที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรพมิพ์เอกสำรที่มีควำมสำมำรถสูง 
 ก. เทก็ซ์อิดิเตอร์ (Text Editor)   ข. เวิร์ดเพด (WordPad)   ค.โนตเพด (Notepad) 
 ง. เวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor)  จ. เวิร์ดโพรเซสซิ่ง (Word Processing) 

6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโปรแกรมประมวลผลค ำในปัจจุบัน 
 ก. เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่อาจเรียกว่า โปรแกรมชดุส านกังาน 
 ข. เป็นโปรแกรมที่สว่นใหญ่ท างานบนระบบปฏิบตัิการวินโดว์ (Windows) 
 ค. เป็นโปรแกรมแบบฟรีแวร์ทีส่ามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต 
 ง. เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีโปรแกรมเวร์ิดเป็นโปรแกรมประมวลผลค า 
 จ.  เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถใสภ่าพกราฟิก (Graphic) ลงในเอกสารได้ 

7. บุคคลในข้อใดที่ควรใช้โปรแกรมประมวลผลค ำมำกที่สุด 
 ก. สมชายพนกังานบญัชี   ข. สมควรเป็นโปรแกรมเมอร์ ค.สมหญิงเป็นพนกังานเอกสาร 
 ง.  สมบตัิเป็นพนกังานขาย   จ.   สมพรเป็นวิศวกร 

 

แนวข้อสอบชดุท่ี 5 
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8.ส่วนใดของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft word) ที่ท ำหน้ำที่รวมค ำส่ังในกำรจัดกำร 

 ก. ไตเติลบาร์ (Title bar)  ข. เมนบูาร์ (Menu bar)   ค.ทลูบาร์ (Tool bar) 
 ง.ทาสก์บาร์ (Task bar)  จ.แถบสถานะ (Status bar) 

9. ข้อใดคือค ำส่ังที่ใช้ในกำรเปิดแฟ้มข้อมูล (Open) 
 ก. Ctrl + O    ข. แฟ้มข้อมลู(File) + เปิด(Open)  ค. Alt + O 
 ง. Ctrl + Shift + O   จ. ข้อ 1 และ 2 ถกู 

10. ข้อใดคือข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำงค ำส่ังบันทกึ (Save) และค ำส่ังบันทกึเป็น(Save As)  
 ก. ความสามารถในการปฏิบตัิตามค าสัง่  ข.จ านวนเนือ้ที่ท่ีใช้ในการเก็บค าสัง่ 
 ค. รุ่น(version) ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  ง.จดุประสงค์ในการใช้ค าสัง่ 
 จ. ไม่มีข้อแตกต่าง 

11.ข้อใดเป็นแฟ้มข้อมูลที่บันทกึด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft Word)  
 ก. Sample.exe ข.Sample.xls  ค.Sample.doc  ง.Sample.ppt    จ.Sample.html 

12. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ในกำรใช้ตำมข้อใด 
 ก.โปรแกรมประมวลผลค าที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  
 ข. โปรแกรมส าหรับแผ่นงาน ตารางกราฟ และการค านวณ 
 ค. โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
 ง. โปรแกรมบริหารข้อมลูของอีเมล์(E-mail) 
 จ. โปรแกรมส าหรับการจดัการฐานข้อมลู 

13.เม่ือท ำกำรบันทกึข้อมูลในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด(Microsoft Word) แล้วช่ือแฟ้มข้อมูลจะไปปรำกฎอยู่
ต ำแหน่งใด 
 ก.ไตเติลบาร์ (Title bar)  ข.เมนบูาร์ (Menu bar)  ค.ทลูบาร์ (Tool bar) 
 ง.ทาสก์บาร์ (Task bar)  จ.แถบสถานะ (Status bar) 

14. หำกต้องกำรออกจำกโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิดต้องเลือกค ำส่ังปิด(close) ในเมนูใด 
 ก. แทรก(Insert) ข. แก้ไข(Edit)  ค.แฟ้ม(File) ง.รูปแบบ(Format) จ.วินโดว์(window) 

15. ค ำส่ังในข้อใดไม่ใช่กำรสร้ำงเอกสำรใหม่ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft Word) 
 ก. เลือกปุ่ มสร้างเอกสารเปลา่ (New Blank Document)  ข. กด Ctrl + N 

 ค. เลือกเมนแูฟ้ม(File)สร้าง(New)    ง. เลือกปุ่ ม  
 จ. ถกูทกุข้อ 

16. หำกต้องกำรเข้ำใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft Word) ต้องเลือกที่สัญลักษณ์(icon) ในข้อใด 

  ก.         ข.    ค.   ง.    จ.  
 

17. ถ้ำใช้    บนแถบเคร่ืองมือข้อควำมจะมีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
  ก.  การก าหนดขนาดตวัอกัษรให้เลก็ลง  ข.  การก าหนดขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ขึน้ 
  ค.  การก าหนดการเปลี่ยนสีตวัอกัษร  ง. การก าหนดการเปลี่ยนแบบตวัอกัษร 
  จ.  การก าหนดเส้นขอบตวัอกัษร 
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18.  ถ้ำต้องกำรให้แสดง “ตัวอักษร” ต้องใช้เคร่ืองแถบเคร่ืองมือใด 

  ก.   ข.    ค.    ง.    จ.  

 19. ปกตเิม่ือพมิพ์ข้อควำมในโปรแกรม MS-Word ต ำแหน่งข้อควำมจะชิดขอบด้ำนใดของเอกสำร  
  ก. ชิดซ้าย    ข. กึ่งกลาง    ค.  ชิดขวา  
  ง. ชิดขอบซ้ายและขอบขวาเทา่กนั  จ. กระจายแบบไทย 

20. ถ้ำต้องกำรให้ข้อควำมมีรูปแบบ ตัวอักษร   ต้องจัดรูปแบบตัวอักษรแบบใด  
  ก. ขีดเส้นใต้ตวัหนาตวัยก   ข. ขีดเส้นใต้ตวัหนา  ตวัห้อย 
  ค. ขีดเส้นใต้ตวัเอียง  ตวัยก   ง. ขีดเส้นใต้ตวัเอียง  ตวัห้อย 
  จ. ขีดเส้นใต้ ตวัเอียง ตวัหนา 

21.  ถ้ำต้องกำรพมิพ์ข้อควำมต่อไปนีค้วรเลือกใช้แทบ็ตำมแถบเคร่ืองมือแบบใด  

   ก.    ข.  

         ค.     ง.  

         จ.  

22.  กำรลบแทป็ สำมำรถท ำได้โดยวธีิกำรใด  
 ก. ดบัเบิล้คลกิที่แทป็      ข. คลกิเมาส์ปุ่ มขวาตรงแทป็ 
 ค. คลกิที่แทป็แล้วกดปุ่ ม backspace ที่แป้นพิมพ์  ง.  คลกิที่แทป็ค้างไว้แล้วลากออกจากไม้บรรทดั 
 จ. คลกิที่แทป็แล้วกดปุ่ ม delete ที่แป้นพิมพ์ 

23.  กำรก ำหนดตัวอักษรขึน้ต้นขนำดใหญ่ (Drop Cap) นิยมใช้งำนทำงด้ำนใด  
 ก. เอกสารทางวิชาการ    ข. จดหมายต่าง ๆ  ค. เอกสารสญัญาต่างๆ 
 ง. หนงัสือราชการ    จ. นิตยสาร 

24.  ถ้ำต้องก ำหนด เลขหน้ำรำยกำรหลำยระดับต้องใช้แถบเคร่ืองมือใด 

 ก. คลกิที่ปุ่ ม    ข. คลกิที่ปุ่ ม   ค. คลกิที่ปุ่ ม   

 ง. คลกิที่ปุ่ ม            จ. คลกิที่ปุ่ ม  
 

25.  ถ้ำต้องกำรให้ข้อควำมแสดงตำมรูปแบบควรก ำหนดกำรเยือ้งและระยะห่ำงข้อควำมแบบใด 
  ก.  การเยือ้งซ้ายระยะหา่งก่อน 
  ข. การเยือ้งซ้าย ระยะหา่งหลงั 
  ค. การเยือ้งขวาระยะหา่งหลงั 
  ง. การเยือ้งขวา ระยะหา่งก่อน 

             จ. การเยือ้งกลาง  ระยะหา่งก่อน 

 

ศกึษาและปฏิบตัิเก่ียวกบัความหมายและ 
ความส าคญัของโปรแกรมประมวลผลค าปฏิบตัิ 
การพิมพ์และจดัการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบ 

สมศรี 20,000.00 

สมชาย 3,500.00 
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26. ถ้ำต้องกำรให้ข้อควำมแสดงตำมรูปแบบควรก ำหนดต้องก ำหนดรูปแบบใดบ้ำง 
            “บทที ่1 กำรใช้งำนโปรแกรม .............................. 1” 
 ก. ตวัเอียง ตวัหนาเว้นวรรคตวัเอียง  ข. ตวัหนาตวัเอียง  เว้นวรรค ตวัเอียง 
 ค.  ตวัเอียง ตวัหนาแทบ็ตวัเอียง  ง.  ตวัหนาตวัเอียง  แทบ็ ตวัเอียง 
 จ. ตวัเอียง ตวัหนาแทบ็ตวัหนา 
 

27.ถ้ำต้องกำรก ำหนดระยะขอบกระดำษต้องเลือกแทบ็ใด  
 ก. ระยะขอบ (Margins)  ข. การวางแนว (Orientation)  ค. ขนาด (Paper Size) 
 ง. คอลมัน์ (Cloume)   จ. เค้าโครง (Layout) 

28.ค ำส่ังในข้อใดสำมำรถก ำหนดเส้นขอบเอกสำรได้  
 ก. เส้นขอบ (Borders)   ข.เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Border) ค. แรเงา (Shading) 
 ง. รูปร่าง (AutoShapes)  จ. ตาราง (Table) 

29.หำกต้องกำรสร้ำงเอกสำรแบบคอลัมน์เหมือนหนังสือพมิพ์ควรใช้เคร่ืองมือในข้อใด  

 ก.   ข.    ค.   ง.    จ.  

30.ในกำรแทรกเลขหน้ำหำกต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรวำงเลขหน้ำให้อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษต้องก ำหนด
ที่ตัวเลือกใด  
 ก.ต าแหน่ง (Position)      ข.การจดัวาง (Alignment) 
 ค.แสดงหมายเลขในหน้าแรก (Show number on first page) ง.รูปแบบ (Format) 
 จ.แสดงตวัอย่าง (Preview) 

31.หำกต้องกำรให้ด้ำนบนของเอกสำรทกุหน้ำแสดงข้อควำมเป็นช่ือหนังสือควรใช้วิธีใดเหมำะสมที่สุด  
 ก. พิมพ์ข้อความทกุหน้า      
 ข.พิมพ์ข้อความแล้ว คดัลอก ไปวางทกุหน้า 
 ค. ก าหนดการแสดงหมายเลขหน้า แล้ว Double Click เข้าไปพิมพ์ช่ือหนงัสือ 
 ง. ก าหนดท่ีค าสัง่หวักระดาษ 
 จ. ก าหนดท่ีค าสัง่ท้ายกระดาษ 

32.    หมำยถึง  ปุ่ มค ำส่ังใด 
 ก. รูปร่าง  ข.รูปภาพ    ค.ภาพตดัปะ  ง.สญัลกัษณ์  จ.กลอ่งข้อความ 
 

33.   หมำยถึง  ปุ่ มค ำส่ังใด 
 ก. ภาพตดัปะ     ข.กลอ่งข้อความ    ค.สว่นประกอบด่วน 
 ง. การเช่ือมโยงหลายมิติ   จ. สมาร์ตอาร์ท 

34. ต้องกำรแทรกวัตถุต่ำง ๆ เช่น รูปภำพ  รูปร่ำง  อักษรศิลป์ กล่องข้อควำม เป็นต้น วำงลงบนเอกสำร  
สำมำรถเลือกใช้ปุ่ มค ำส่ังได้จำกข้อใด 
 ก.หน้าแรก  ข.แทรก  ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ  ง.การอ้างอง  จ.มมุมอง 
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35.    หมำยถึงค ำส่ังในข้อใด 
 ก. รูปภาพ  ข.ภาพตดัปะ    ค.แผนภมูิ  ง.รูปร่าง  จ.อกัษรศิลป์ 
 
 

36.ปุ่ มค ำส่ัง  เพื่อกำรแทรกอักษรศิลป์คือข้อใด 

 ก.   ข.    ค.   ง.    จ.  

37.กำรน ำวัตถุต่ำง ๆ จำกที่หน่ึงไปวำงอีกที่หน่ึง  ควรเลือกใช้ค ำส่ังใด 
 ก.ลบ  ข.ตดั   ค.ย้าย   ง.คดัลอก  จ.ต าแหน่ง 
 
38. ค ำส่ังที่ใช้เพ่ือกำรตัดรูปภำพบำงส่วนหรือตัดด้ำนใดด้ำนหน่ึงทิง้ไป  ดังรูป 
ได้แก่ค ำส่ังในข้อใด 
 ก.ลบ     ข.ครอบตดั  ค.บีบอดัรูปภาพ  ง.เปลี่ยนรูปภาพ  จ.การตดัข้อความ 
 
39. กำรเลือกวัตถุหลำยชิน้พร้อมกันดังรูป   
กดแป้นใดควบคู่กับกำรคลิกเมำส์ 

 
 

ก. < Alt >  ข. < Ctrl >  ค. < Shift > ง. < Caps Lock > จ.ใช้ได้ทัง้ข้อ  2 และ 3 
 

40. กรณีที่มีวัตถุหลำยชิน้  แล้วต้องกำรน ำไปวำงบนหน้ำเอกสำรดังรูป   
ไม่ควรเลือกใช้ค ำส่ังใดเพื่อกำรจัดล ำดับ 
  
 ก.น าไปข้างหน้า    ข.ย้ายไปข้างหลงั   ค.ย้ายไปไว้ข้างหลงัสดุ  
 ง.ย้ายไปไว้หลงัข้อความ   จ.ตวัตดัวางรูปแบบ 
 

41.     เลือกใช้ไอคอนนีเ้พื่อกำรด ำเนินกำรในข้อใด 
 ก. แทรกอกัษรศิลป์    ข.ก าหนดสีแบบอกัษร  ค.แทรกกลอ่งข้อความ 
 ง. การตัง้ค่ารูปภาพใหม่   จ. ท าตวัอกัษรขึน้ต้นขนาดใหญ่ 
 

42.  ต้องกำรพมิพ์สมกำรดังนี ้   เพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏบิัตคิวรเลือกใช้ค ำส่ังใด 
 ก.แทรกสมการ    ข.แทรกสญัลกัษณ์   ค.พิมพ์ข้อมลูในกลอ่งข้อความ 
 ง.แทรก Microsoft Equation 3.0 จ.พิมพ์ข้อมลูและจดัรูปแบบอกัษร 

43. กรณีที่ต้องเข้ำไปแก้ไขข้อมูลในสมกำร  มีวธีิกำรปฏิบัตอิย่ำงไร 
 ก. คลกิเมาส์ที่สมการ    ข.คลกิขวาที่สมการ   ค. ดบัเบิลคลกิที่สมการ 
 ง. กดแป้น < F2 >   จ. กดแป้น < Shift + คลกิเมาส์ > 
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 44.  เม่ือแทรกสัญลักษณ์ ดังรูป    และต้องกำรเพิ่มขนำดควรเลือกใช้ค ำส่ังใด 

ก.   ข.    ค.   ง.    จ.   
 

45. กำรสร้ำงจดหมำยเวียน ต้องสร้ำงเอกสำร 2 ชุด คือข้อใด 
 ก. รูปแบบซองจดหมาย และข้อมลูบนซองจดหมาย  ข. E-mail และ เอกสารหลกั 
 ค. จดหมายหลกั และ ข้อมลูบนซองจดหมาย   ง. เอกสารหลกั และ แฟ้มข้อมลูผู้ รับ 
 จ. Letter และ เอกสารหลกั 
 

46.ข้อใดกล่ำวถูกต้องเก่ียวกับเอกสำรหลัก  
 ก. จดหมายที่ท าการผสานข้อมลูแล้ว   ข. เนือ้หาจดหมาย  ค. ช่ือ ผู้ รับ 
 ง. ค าน าหน้าจดหมาย     จ. ที่อยู่ ผู้ รับ 

47.ข้อใดหมำยถึงแหล่งข้อมูล  
 ก. เนือ้หาจดหมาย     ข. แฟ้มข้อมลูผู้ รับจดหมาย  
 ค.ข้อมลูหลกัที่น ามารวมกนัเป็นกลุม่ข้อมลู  ง. เอกสารที่มีข้อความในจดหมายที่เหมือนกนั 
 จ. เอกสารที่เปิดใช้งานในปัจจบุนั 

48.ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูล  
 ก. ข้อมลูจาก Word    ข.ข้อมลูจาก PowerPoint   ค.ข้อมลูจาก Excel 
 ง. ข้อมลูจาก Access    จ. ข้อ 1 และข้อ 2 

49.ถ้ำต้องกำรพมิพ์ข้อมูลผู้รับใหม่ ต้องเลือกค ำส่ังใด  
 ก.เลือกจาก Excel    ข. เลือกจาก Outlook   ค. ใช้รายช่ือที่มีอยู่ 
 ง.พิมพ์รายช่ือใหม่    จ. สร้างรายการ 

50.ข้อใดไม่ใช่ขัน้ตอนของกำรสร้ำงจดหมำยเวียน  
 ก. การสร้างเอกสารหลกั  ข. การสร้างแหลง่ข้อมลู  ค.การสร้างแฟ้มข้อมลูผู้สง่จดหมาย 
 ง.การสร้างแฟ้มข้อมลูผู้ รับจดหมาย จ. การผสานข้อมลู 
 

51.ขัน้ตอนแรกของกำรสร้ำงซองจดหมำยคือข้อใด  
 ก. เลือกขนาดของซองจดหมาย  ข. ก าหนดเอกสารหลกั  ค. ก าหนดวิธีการใสซ่องในเคร่ืองพิมพ์ 
 ง. ก าหนดรายช่ือผู้ รับ   จ. ก าหนดรายช่ือผู้สง่ 

52.หลังจำกผสำนจดหมำยเสร็จ ถ้ำต้องกำรพมิพ์จดหมำยเวียนเฉพำะเรคคอร์ดที่ 4-10 สำมำรถเลือกพมิพ์ได้
อย่ำงไร  
 ก. พิมพ์ระบชุ่วง   ข. พิมพ์ทัง้หมด    ค. พิมพ์ระเบียนปัจจบุนั 
 ง. Ctrt + P    จ. พิมพ์ระบชุ่วง หรือ Ctrl + P 

53.ถ้ำต้องกำรก ำหนดขนำดของซองจดหมำยเองต้องเลือกค ำส่ังใด  
 ก. ตวัเลือกการพิมพ์   ข. ตวัเลือกซองจดหมาย   ค.ขนาดซองจดหมาย 
 ง.ขนาดกระดาษ   จ.รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ์ 
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54.ข้อใดหมำยถึงกำรท ำป้ำยผนึก  
 ก. การพิมพ์เอกสาร   ข. การสร้างป้ายประกาศ   ค. จดหมายประเภทหนึ่ง 
 ง.การพิมพ์ข้อความแล้วน าไปผนกึกบัซองจดหมาย    จ.ใบปะหน้าโทรสาร 

55.ถ้ำต้องกำรพมิพ์ที่อยู่เพ่ือติดกล่องพัสดุจ ำนวนมำกๆ  จะเลือกใช้ข้อใด  
 ก. จดหมายเวียน  ข. ซองจดหมาย  ค. ตาราง     ง.ป้ายผนกึ       จ.กลอ่งข้อความ 
 

56. เลือกกำรแสดงตัวอย่ำงก่อนพมิพ์(Print Preview)เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด 
 ก. เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนสัง่พิมพ์   ข. เพ่ือเปิดเอกสารที่บนัทกึไว้  
 ค. เพ่ือดเูอกสารทัง้หมดที่ต้องการบนัทกึ   ค. เพ่ือดขูนาดของเอกสารก่อนการบนัทกึ 
 ง.  เปิดเอกสารก่อนการพิมพ์ 
 

57. กำรก ำหนดขอบเขตกำรพมิพ์เอกสำรออกทำงเคร่ืองพมิพ์ข้อใดถูกต้อง 
  ก. 1*3  ข. 1-3  ค.. 1:2:3  ง.  1…3  จ.  ถกูทกุข้อ 

58. ถ้ำต้องกำรดูเอกสำรก่อนพมิพ์ ต้องใช้เคร่ืองมือชนิดใด 

 ก.    ข.    ค.      ง.    จ.   
 

59.      เป็นส่วนที่ใช้ก ำหนดอะไรในกำรพมิพ์เอกสำร 
 ก. การก าหนดช่ือเอกสารที่ต้องการสัง่พิมพ์  ข. สว่นท่ีบอกสถานะของเคร่ืองพิมพ์ 
 ค. ก าหนดจ านวนหน้าเอกสารในการพิมพ์  ง. การก าหนดชนิดของเคร่ืองพิมพ์ 
 จ. การก าหนดรายละเอียดของเคร่ืองพิมพ์ 

60. “ช่วงของหน้ำ” ในเร่ืองกำรพมิพ์มีหน้ำที่เพื่ออะไร 
 ก. ก าหนดช่ือเคร่ืองพิมพ์ที่จะพิมพ์   ข. ก าหนดสถานะของเคร่ืองพิมพ์ 
 ค. ก าหนดจ านวนเอกสารในการพิมพ์   ง. ก าหนดช่ือไฟล์ที่จะพิมพ์ 
 จ. ก าหนดหน้าเอกสารที่จะพิมพ์ 

61. ถ้ำเอกสำรฉบับหน่ึงมี 5 หน้ำ และต้องกำรพมิพ์จ ำนวน 3 ส ำเนำ จะได้เอกสำรทัง้หมดก่ีแผ่น 
 ก.  5  แผ่น     ข.  10 แผ่น   ค.  15 แผ่น  
 ง.  20 แผ่น     จ.  สัง่พิมพ์หลายส าเนาไม่ได้ 

62. ถ้ำต้องกำรพมิพ์เฉพำะหน้ำปัจจุบันที่เคอร์เซอร์อยู่จะต้องก ำหนดกรอบช่วงของหน้ำ(Page range)อย่ำงไร 
 ก.  All  ข.  Selection  ค.  Current Page ง.  Page  จ.  All Page 

63. ปุ่ มเคร่ืองมือ  ใช้ส ำหรับท ำอะไร 
 ก. ดภูาพก่อนพิมพ์   ข. ดภูาพก่อนพิมพ์  3  หน้า  ค. ดภูาพก่อนพิมพ์  1 หน้า 
 ง. ดภูาพก่อนพิมพ์หลายหน้า  จ. สัง่พิมพ์หลายหน้า 

64. ถ้ำต้องกำรปรับคุณภำพของกำรพมิพ์ จะเลือกข้อใด 
 ก.  ช่วงการพิมพ์  ข. คณุสมบตัิ  ค.สถานะ   ง.ตวัเลือก       จ.จ านวนพิมพ์ 
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65. ถ้ำท ำกำรเลือกเคร่ืองพิมพ์แล้ว ไม่พบช่ือย่ีห้อ และรุ่นของเคร่ืองพิมพ์ที่ จะส่ังพิมพ์ แสดงว่ำ  
 ก.เป็นเคร่ืองพิมพ์รุ่นเก่าโปรแกรมไม่รู้จกั 
 ข. เป็นเคร่ืองพิมพ์รุ่นใหม่ไม่รู้จกั 
 ค. ไม่ได้ต่อสายเคร่ืองพิมพ์ระหว่างเคร่ืองพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เอาไว้ 
 ง. ก าหนดชนิดของเคร่ืองพิมพ์ผิดพลาด 
 จ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ไม่ได้ติดตัง้ไดร์ฟเวอร์ของเคร่ืองพิมพ์นัน้ 
66. โปรแกรม Microsoft Excel เรียกว่ำโปรแกรมประเภทใด 
    ก. Windows   ข.  สเปรดชีท  ค.  Access  ง.  วิเคราะห์ขอ้มูล 
 

67.  เรำสำมำรถท ำกำรยกเลิกกำรพมิพ์โดยวธีิใด 
     ก.  กด Ctrl + X  ข. กด Ctrl + Z  ค.  กด Ctrl + V    ง.  กด Ctrl + Q 

68. ถ้ำเรำไม่ถนัดที่จะใช้เมำส์ในกำรเลือกเซลล์หลำยเซลล์ที่อยู่ตดิกัน  ให้กดปุ่ มใดในขณะที่เลือกเซลล์ 
     ก.  Tab   ข.  Ctrl     ค.  Shift  ง.  Shift + A 

69. ข้อใดคือปุ่ มลัดในกำรย้ำยข้อมูล 
 ก. Ctrl + N   ข. Ctrl + P  ค. Ctrl + M  ง. Ctrl + X 

70. ข้อใดคือปุ่ มลัดในกำรคัดลอกข้อมูล 
 ก. Ctrl + C   ข. Ctrl + P  ค. Ctrl + O  ง. Ctrl + X 

71. เรำสำมำรถเลือกเซลล์หลำยเซลล์ได้โดยกำรกดปุ่ มใดขณะคลิกเลือกเซลล์ 
 ก. Alt   ข. Delete  ค. Ctrl    ง. Tab 

72. หำกข้อควำมที่เรำพิมพ์ลงในเซลล์มีควำมกว้ำงเกินขนำดของเซลล์ Excel จะไม่สำมำรถแสดงข้อควำมที่
พมิพ์ออกมำได้ แต่จะปรำกฏข้อควำม ใดแทน 
  ก. ---------------------- ข. ############## 
  ค. **************** ง.  |||||||||||||||||||||||||||||||||| 

73.              คือปุ่ มค ำส่ังใด 
 ก. เปิด   ข. วาง   ค. ย้าย    ง .   ย ก เ ลิ ก ค า สั่ ง
สดุท้าย 

74.     ภำพนีช่ื้อว่ำอะไร 
      ก. แถบเมนบูาร์.  ข. แถบเคร่ืองมือรูปภาพ.       ค. แถบเคร่ืองมือจดัรูปแบบ.       ง. แถบช่ือเร่ือง 

 75. เมนูที่ใช้แสดงปุ่ มค ำส่ังที่ใช้บ่อยได้อย่ำงรวดเร็วเรียกว่ำอะไร 
 ก. Vertical Scroll bar     ข. Formula bar 
 ค. Office Botton     ง. Quick Access Toolbar 

76. จำกภำพตรงกับข้อใด 
      ก.  จดัชิดด้านลา่ง  ข.  จดัชิดด้านบน  ค.  จดัชิดด้านหน้า          ง.  จดักึ่งกลาง 
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77.                จำกภำพหมำยถึงข้อใด 
     ก.  แสดงค่าในเซลล์โดยมีเคร่ืองหมายสกลุเงินน าหน้า     ข.  แสดงค่าในเซลล์เป็นเปอร์เซน็ต์ 
     ค. แสดงค่าในเซลล์ด้วยตวัคัน่หลกั                           ง.    แสดงค่าในเซลล์ให้ชดัเจนขึน้   
78.              จำกภำพตรงกับข้อใด 
    ก.  จดัชิดด้านหน้า        ข.  จดัชิดด้านบน  ค.  จดัชิดด้านลา่ง         ง.  จดักึ่งกลาง 

79. ในกำรเขียนสูตรค ำนวณ =D8+D9+D10+D11 ตรงกับควำมหมำยในข้อใด 
    ก. ค่ามาก   ข. ผลรวม  ค. ค่าน้อย   ง. ผลเฉล่ีย 

80. ข้อใดคือปุ่ มค ำส่ังในกำรก ำหนดแบบอักษร 
     ก.         ข.    ค.    ง.  
          

81. ข้อใดคือปุ่ มค ำส่ังในกำรก ำหนดขนำดอักษร 
          ก.        ข.    ค.    ง.   
 
82.  ข้อใดคือปุ่ มค ำส่ังในกำรจัดชิดซ้ำย 
     ก.                        ข.   
     ค.              ง.  

83.   เคร่ืองหมำย ฿ น ำหน้ำตัวเลข ใน Excel หมำยถึงอะไร 
   ก. เป็นการแสดงว่าตวัเลขเหลา่นัน้เป็นค่าจ านวนธรรมดา ข.เป็นการแสดงว่าตวัเลขเหลา่นัน้เป็นค่าจ านวนเปอร์เซ็นต์ 
   ค. เป็นการแสดงเคร่ืองหมายสกลุเงิน   ง. เป็นการแสดงสญัลกัษณ์ธรรมดา    

84. เคร่ืองหมำยในข้อใดมีควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรก 
 ก.  +   ข. *    ค.  /   ง.  ( )   

85. ข้อใดคือฟังก์ชันในกำรหำผลรวม 
 ก.  SUM   ข. COUNT   ค.  IF   ง.  DATE 

86. ข้อใดคือฟังก์ชันในกำรหำค่ำต ่ำสุด 
 ก.  SUM   ข. Max    ค.  IF   ง.  Min 

87. ข้อใดคือฟังก์ชันในกำรนับจ ำนวน 
 ก.  SUM   ข. COUNT   ค.  IF   ง.  DATE 

88. ฟังก์ชันใดที่ใช้ในกำรค ำนวณเกรด 
ก.  Vlookup   ข. COUNT   ค.  IF   ง.  COUNTIF 

89. ต ำแหน่ง A9  หมำยถึงข้อใด  
    ก. คอลมัภ์ A  ช่องที่ 9           ข. คอลมัภ์ A แถวที่ 9                  ค. ช่องที่ 9 แถว A         ง. ช่องที่ A แถวที่ 9 
 

90. Excel รุ่นล่ำสุด ในแถวของข้อมูลที่เรียงกันอยู่ทำงแนวนอน มีทัง้หมดก่ีแถว 
    ก. 265,000                          ข. 65,5360                               ค. 1,018,176              ง. 1,048,576    
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91. จำกสูตร =45/5+(8-2) โปรแกรม Excel จะมีล ำดับกำรค ำนวณอย่ำงไร 
     ก. 45 หาร 5 บวก 8 ลบ 2    ข. 45 หาร 5 และ 8 ลบ 2   
     ค. 8 ลบ 2, 45 หาร 5 น าผลลพัธ์ที่ได้มาบวกกนั  ง. 45 หาร 5, 8 ลบ 2 น าผลลพัธ์ที่ได้มาบวกกนั 

92.  ข้อใดคือควำมหมำยของ  =SUM(D5:D7) 
   ก. เป็นฟังก์ชัน่ท่ีใช้ในการหาค่าเฉลี่ยตัง้แต่เซลล์ D5 ถึง D7 
   ข. เป็นฟังก์ชัน่ที่ใช้ในการหาผลรวมตัง้แต่เซลล์ D5 ถึง D7 
   ค. เป็นฟังก์ชัน่ท่ีใช้ในการนบัจ านวนเซลล์ตัง้แต่เซลล์ D5 ถึง D7 
   ง. เป็นฟังก์ชัน่ที่ใช้ในการนบัจ านวนกลุม่เซลล์ตัง้แต่เซลล์ D5 ถึง D7 

93. เคร่ืองหมำยในข้อใดมีควำมส ำคัญเป็นล ำดับสุดท้ำย 
  ก.  +    ข. *   ค.  /   ง.  ( )   

94.  กำรเขียนฟังก์ชันในกำรค ำนวณจะต้องเขียนเร่ิมด้วยเคร่ืองหมำยใด 
  ก.  /    ข. =   ค.  -   ง.  ( )  
 

95.  ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกรำฟฟองสบู่ 

ก.    ข.    ค.     ง.  

96.  ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกรำฟเส้น 

ก.    ข.    ค.     ง.  

97. กำรตัง้ช่ือเซลล์ที่ต้องใช้บ่อยมีประโยชน์อย่ำงไร 
 ก. สามารถน าไปค านวณกบัสมดุงานอ่ืนได้ง่าย   

 ข.  สามารถจดจ าเซลล์นัน้ได้ง่าย 
 ค. สามารถน าไปค านวณกบัเซลล์อ่ืนได้ง่าย    
 ง. สามารถท าการคดัลอกได้อย่างรวดเร็ว 

98. หำกต้องกำรคัดลอกสูตรโดยที่ไม่ต้องกำรให้ต ำแหน่งอ้ำงองิเปล่ียน สำมำรถท ำได้อย่ำงไร 
       ก. ใช้เคร่ืองหมาย ! น าหน้าช่ือแถวหรือคอลมัน์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยน  
        ข. ใช้เคร่ืองหมาย $ น าหน้าช่ือแถวหรือคอลมัน์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยน  
        ค. ใช้เคร่ืองหมาย @ น าหน้าช่ือแถวหรือคอลมัน์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยน   
  ง. ใช้เคร่ืองหมาย & น าหน้าช่ือแถวหรือคอลมัน์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยน 

99. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นกำรเขียนฟังก์ช่ันที่ผิด 
 ก. =SUM(D3,D4:D5)  ข. =AVERAGE(D4:D5,D6)   
 ค. =LEN(Excel 97)  ง.  =NOW()-1 
 

100. ฟังก์ช่ัน VLOOKUP ใช้ส ำหรับท ำอะไร 
 ก. ค้นหาข้อมลูท่ีต้องการในตารางข้อมลูท่ีก าหนด   ข. จดัเรียงข้อมลูให้อยู่ในแนวตัง้ 
 ค. เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นตวัพิมพ์ใหญ่     ง. ให้ค่าข้อมลูเป็นวนัท่ีปัจจบุนั 
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101. ถ้ำต้องกำรรวมข้อควำมหลำยๆ ข้อควำมให้เป็นข้อควำมเดียว ควรใช้ฟังก์ช่ันใด 
 ก.  & ข. CONCAT   ค. TEXT     ง. PROPER 

102. ฟังก์ช่ัน COUNTA ใช้ส ำหรับท ำงำนสิ่งใด 
 ก. นบัจ านวนเซลล์ที่มีข้อมลูอยู่    ข. นบัจ านวนเซลล์ที่ว่างอยู่    
  ค. นบัจ านวนเซลล์ที่มีข้อมลูตวัเลขอยู่   ง. นบัจ านวนเซลล์ที่ตรงตามเง่ือนไข 

103. ข้อควำมผิดพลำดใดที่เกิดจำกเซลล์ที่อ้ำงองิในสูตรถูกลบ ท ำให้ Excel หำผลลัพธ์ไม่ได้ 
 ก. #NULL! ข. #NUM   ค. #REF   ง. #DIV/0! 

104. ถ้ำต้องกำรแสดงยอดขำยในแต่ละเดือน ควรใช้กรำฟชนิดใดจงึจะเหมำะสมที่สุด 
 ก. กราฟวงกลม ข. กราฟเส้น   ค. กราฟแทง่   ง. กราฟ XY 

105. กรำฟชนิดใดที่มีลักษณะคล้ำยกับกรำฟวงกลม แต่สำมำรถแสดงข้อมูลได้พร้อมกันหลำยชุด 
 ก. กราฟเรดาห์ ข. กราฟแทง่รูปทรงกระบอก ค. กราฟรูปโดนทั     ง. กราฟแทง่รูปกรวย 
 

106. กรำฟแท่งแนวตัง้ มีลักษณะกำรใช้งำนอย่ำงไร 
 ก. ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมลู 
 ข. ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมลู โดยเทียบกบัข้อมลูท่ีจดุศนูย์กลาง 
 ค. ใช้เปรียบเทียบโดยแสดงเป็นกราฟที่มีพืน้ผิวต่อเน่ือง 
 ง. ใช้แสดงข้อมลูโดยน ามาเปรียบเทียบกบัผลรวมข้อมลูทัง้หมด 
 

107. กำรเขียนสูตรโดยใช้ต ำแหน่งอ้ำงองิของเซลล์มีข้อดีกว่ำกำรพมิพ์จ ำนวนจริงอย่ำงไร 
   ก. เม่ือค่าในเซลล์ที่สตูรใช้เป็นตวัตัง้เปลี่ยน ผลลพัธ์ก็จะเหมือนเดิม 
   ข. เม่ือค่าในเซลล์ที่สตูรใช้เป็นตวัตัง้คงเดิม ผลลพัธ์ก็จะเปลี่ยนไป  
   ค. เม่ือค่าในเซลล์ที่สตูรใช้เป็นตวัตัง้คงเดิม ผลลพัธ์ก็จะเหมือนเดิม  
   ง. เม่ือค่าในเซลล์ที่สตูรใช้เป็นตวัตัง้เปลี่ยน ผลลพัธ์ก็จะเปลี่ยน 
 

108. รูปแบบกำรจัดวำงข้อมูลในแนวนอนแบบ General ผลลัพธ์ของข้อมูลจะเป็นอย่ำงไร 
 ก. ตวัเลขและวนัท่ีชิดขวา  ข้อความชิดซ้ายและค่าตรรกะอยู่กึ่งกลาง 
 ข. ตวัเลขและวนัท่ีชิดซ้าย ข้อความชิดขวาและค่าตรรกะอยูก่ึ่งกลาง 
 ค. ตวัเลขและวนัท่ีอยู่กึ่งกลาง ข้อความชิดซ้ายและค่าตรรกะชิดขวา 
 ง. ตวัเลขและวนัท่ีชิดซ้าย ข้อความอยู่กึ่งกลางและค่าตรรกะชิดขวา 
 

109. เคร่ืองหมำย ฿ น ำหน้ำตัวเลข ใน Excel หมำยถึงอะไร 
  ก. เป็นการแสดงว่าตวัเลขเหลา่นัน้เป็นค่าจ านวนธรรมดา 
  ข. เป็นการแสดงว่าตวัเลขเหลา่นัน้เป็นค่าจ านวนเปอร์เซน็ต์ 
  ค. เป็นการแสดงเคร่ืองหมายสกลุเงิน 
  ง. เป็นการแสดงสญัลกัษณ์ธรรมดา 

110.ถ้ำเรำต้องกำรเปล่ียนมุมมองกำรมองเหน็ในโปรแกรม ให้คลิกสัญรูปใด ?  
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    ก.             ข.      ค.                   ง.  

111. กำรเปล่ียนสีตัวอักษรท ำได้โดยกำรคลิกเลือกปุ่ มใด 
 

    ก.                 ข.     ค.                       ง.  

112. ถ้ำต้องกำรแทรกรูปภำพตัดปะ ให้คลิกเลือกสัญรูปใด ?  
1 

    ก.                ข.    ค.                        ง.  

113. ถ้ำเรำต้องกำรใส่สัญลักษณ์ หรืออักขระพเิศษ ต้องใช้ค ำส่ังใด ?  

    ก. แทรก => สญัลกัษณ์                   ข. รูปแบบ => สญัลกัษณ์  
    ค. แก้ไข => สญัลกัษณ์                                     ง. เคร่ืองมือ => สญัลกัษณ์  

114.    หมำยถึงข้อใด 
    ก. ปรับขนาดรูปภาพ                                ข. แทรกภาพจากแฟ้ม 
    ค. ปรับความมืด- สว่างรูปภาพ                         ง. ปรับโหมดสีรูปภาพ 
115. ภำพที่เหน็นีเ้รียกว่ำอะไร ?  
    ก. กลอ่งเคร่ืองมือ                   ข. แบบอกัษร  ค. กลอ่งช่ือเซล                          ง. ถกูทกุข้อ 

116. กำรผสำนเซลล์สำมำรถท ำได้โดยกำรเรียกเคร่ืองมือใด ?  

    ก.                              ข.    ค.                         ง.  

117. Merge Cell คือข้อใด 
     ก. การผสานคอลมัภ์         ข. การตดัค า                   ค. การผสานเซลล์  ง. การจดัวางข้อมลู 
 

118. รูปแบบในภำพนี ้ได้มำจำกกำรเลือกที่ใด ?  
    ก. รูปวาด                                 ข. แทรกสญัลกัษณ์             ค. รูปร่างอตัโนมตัิ                 ง. แผนผงัองค์กร 

119. ไฟล์งำนเอก็เซลที่บันทกึเป็นเวบ็เพจแล้วจะมีนำมสกุลใด ?  
     ก. .doc                               ข. .gif   ค. .xls                                 ง. .html 

120. ไฟล์งำนเอก็เซลที่บันทกึแล้วจะมีนำมสกุลใด ?  
     ก. .ppt                              ข. .doc   ค. .xls                               ง. .xml 
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1. ข 21. ง 41. ก 61. ค 81. ก 101. ก 
2. ง 22. ง 42. ก 62. ค 82. ข 102. ก 
3. ก 23. จ 43. ก 63. ง 83. ค 103. ค 
4. ข 24. ง 44. ค 64. ข 84. ง 104. ค 
5. ง 25. ก 45. ง 65. จ 85. ก 105. ค 
6. ค 26. ค 46. ข 66. ข 86. ง 106. ก 
7. ค 27. ก 47. ข 67. ข 87. ข 107. ง 
8. ข 28. ข 48. ข 68. ค 88. ค 108. ก 
9. จ 29. ค 49. ง 69. ง 89. ก 109. ค 
10. ง 30. ข 50. ค 70. ก 90. ง 110. ค 
11. ค 31. ง 51. ข 71. ค 91. ง 111. ข 
12. ก 32. ข 52. ก 72. ข 92. ข 112. ข 
13. ก 33. จ 53. ค 73. ง 93. ก 113. ก 
14. ค 34. ข 54. ง 74. ง 94. ข 114. ข 
15. ง 35. ง 55. ง 75. ง 95. ค 115. ค 
16. ก 36. ข 56. ก 76. ง 96. ง 116. ก 
17. ค 37. ข 57. ข 77. ก 97. ข 117. ค 
18. ข 38. ข 58. ก 78. ค 98. ข 118. ค 
19. ก 39. จ 59. ง 79. ข 99. ค 119. ง 
20. ค 40. จ 60. จ 80. ข 100. ค 120. ง 



 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

178 
 
 
 

1. โปรแกรม Microsoft PowerPoint จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด 
 ก. น าเสนอข้อมลู   ข. วาดรูป             ค. พิมพ์เอกสาร      ง. ค านวณ 

2. พืน้ที่กำรท ำงำนของ Microsoft PowerPoint เรียกว่ำอะไร 
 ก. สไลด์   ข. หน้าจอ   ค. เดสก์ทอ็ป  ง. การน าเสนอผลงาน 

3. หำกต้องกำรน ำมัลตมีิเดียเข้ำสู่โปรแกรม PowerPoint ควรเลือกแทบ็เคร่ืองมือใด 
 ก. แทรก   ข. หน้าแรก    ค. รูปแบบ   ง. มมุมอง  

4. ถ้ำต้องกำรใส่เอฟเฟคต์ลักษณะพเิศษของภำพเคล่ือนไหวจะต้องเลือกแทบ็เคร่ืองมือใด 
 ก. แทรก   ข. ออกแบบ  ค. ภาพเคลื่อนไหว ง. การน าเสนอภาพนิ่ง 

5. กำรจัดรูปแบบพืน้หลังท ำได้โดยวธีิใด 
 ก. มมุมอง-->ลกัษณะพืน้หลงั    ข. แทรก-->ลกัษณะพืน้หลงั 
 ค. แก้ไข-->ลกัษณะพืน้หลงั    ง. ออกแบบ-->ลกัษณะพืน้หลงั 

6. กำรเช่ือมโยงหลำยมิต ิหมำยถึงอะไร  
 ก. การก าหนดที่อยู่ของภาพนิ่ง    ข. การน าเสนอภาพนิ่งแบบก าหนดเอง 
 ค. การใสเ่ทคนิคการเปลี่ยนภาพนิ่งให้กบัภาพนิ่ง  ง. การเช่ือมต่อจากภาพนิ่งหนึง่ไปยงัอีกภาพนิ่งหนึง่ 

7. ไฟล์งำน PowerPoint 2010 ที่บันทกึแล้วจะมีนำมสกุลใด 
 ก. *.exe   ข. *.pptx  ค. *.docx  ง. *.xlsx 
 

8. ถ้ำต้องกำรออกจำกกำรน ำเสนอภำพน่ิงให้กดปุ่ มใด 
 ก. End   ข. Esc   ค. Ctrl + F4  ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ข. 

9. ข้อใดคือกำรท ำงำนของปุ่ มค ำส่ัง  
 ก.  การออกแบบภาพนิ่ง    ข. การน าเสนอภาพนิ่ง 
 ค. การแก้ไขรูปแบบพืน้หลงั   ง.  ผิดทกุข้อ 

10. พืน้ที่ส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลน ำเสนอ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
 ก. ชีท    ข. แผ่นงาน   ค. เอกสารเปลา่   ง. สไลด์ 

11. ถ้ำเรำต้องกำรใส่วันที่และเวลำต้องใช้ค ำส่ังใด 
 ก. หน้าแรก > วนัท่ีและเวลา   ข. มมุมอง > วนัท่ีและเวลา 
 ค. แทรก > วนัท่ีและเวลา    ง. ออกแบบ > วนัท่ีและเวลา 

12. ค ำส่ังกำรน ำเสนอภำพน่ิงสำมำรถใช้ปุ่ มใดต่อไปนี ้
 ก. F5   ข. F6   ค. F7    ง. F8 

13. เรำสำมำรถเลือกชุดรูปแบบได้จำกแทบ็เคร่ืองมือใด 
 ก. แทรก   ข. ออกแบบ  ค. ภาพเคลื่อนไหว  ง. การน าเสนอภาพนิ่ง 

 

แนวข้อสอบชดุท่ี 6 
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14. เม่ือต้องกำรตัดบำงส่วนของรูปภำพควรใช้เคร่ืองมือใดต่อไปนี ้
 ก. คลกิซ้ายที่รูปภาพ > แทบ็รูปแบบ > จดัแนว ข. คลกิซ้ายที่รูปภาพ > แทบ็รูปแบบ > ครอบตดั 
 ค. คลกิขวาที่รูปภาพ > ตดั   ง. ไม่มีข้อใดถกู 

15. เม่ือต้องกำรเพิ่มภำพน่ิง (Slide) จะใช้ค ำส่ังใด 
 ก. แทบ็หน้าแรก > สร้างภาพนิ่ง    ข. แทบ็แทรก > แทรกภาพนิ่ง 
 ค. แทบ็ภาพเคลื่อนไหว > สร้างภาพนิ่ง   ง. แทบ็ออกแบบ > สร้างภาพนิ่ง 

16. ถ้ำเรำต้องกำรแทรกมุมมองไม้บรรทดัในหน้ำภำพน่ิงจะใช้ค ำส่ังใด 
 ก. เลือกแทบ็มมุมอง > คลกิเลือกไม้บรรทดั   ข. เลือกแทบ็แทรก > คลกิเลือกไม้บรรทดั 
 ค. เลือกแทบ็ออกแบบ > คลกิเลือกไม้บรรทดั  ง. เลือกแทบ็ภาพเคลื่อนไหว > คลกิเลือกไม้บรรทดั 
 

17. เม่ือต้องกำรแทรกรูปร่ำงส ำเร็จรูป  จะเลือกแทบ็เคร่ืองมือใด 
 ก. หน้าแรก  ข. แทรก   ค. ออกแบบ  ง. ภาพเคลื่อนไหว 

18. เม่ือต้องกำรจะใช้ค ำส่ัง   จะเลือกแทบ็เคร่ืองมือใด 
 ก. หน้าแรก  ข. แทรก   ค. ออกแบบ  ง. ภาพเคลื่อนไหว  

19. เม่ือต้องกำรเปิดไฟล์ PowerPoint ที่เคยใช้งำนล่ำสุดที่ผ่ำนมำจะต้องเลือกใช้ค ำส่ังใด 
 ก. แทบ็แฟ้ม > ลา่สดุ     ข. แทบ็หน้าแรก > ลา่สดุ 
 ค. แทบ็แทรก > ลา่สดุ     ง. แทบ็ออกแบบ > ลา่สดุ 

20. เม่ือต้องกำรปิดโปรแกรม PowerPoint จะกดปุ่ มหรือใช้ค ำส่ังใด 
 ก. กด Alt + F4      ข. คลกิปุ่ ม  มมุบนขวามือ 
 ค. เลือกแทบ็แฟ้ม > จบการท างาน  (ปิด)   ง. ถกูทกุข้อ 
 

21. งำนพรีเซนเตช่ันกับ  Clip Gallery  มีกำรจัดเก็บภำพก่ีแบบ 
 ก. 2  แบบ  ข. 3  แบบ  ค. 4  แบบ  ง. 5  แบบ 

22. ภำพกรำฟฟิกแบบ Raster  คืออะไร 
 ก. เป็นภาพที่สแกนมาจากเคร่ืองสแกน  ข. เป็นภาพที่เกิดจากการวาดเส้นตรง 
 ค. ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล   ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ค. 

23. กำรแทรกภำพจำก  ClipArt  ต้องเลือกค ำส่ังใด 
 ก. Picture  ข. Edit   ค. Insert  ง. Tools 

24. Grayscale  เป็นกำรแสดงสีแบบใด 
 ก. สีปกติ  ข. สีขาว-ด า  ค. สีจาง   ง. สีโดยไลส่ีจากสีขาวไปสีด า 

25. Black &White  เป็นกำรแสดงสีแบบใด 
 ก. สีปกติ  ข. สีขาว-ด า  ค. สีจาง   ง. สีโดยไลส่ีจากสีขาวไปสีด า 

26. ถ้ำเรำจะตัดบำงส่วนของภำพที่แสดงในสไลด์ให้มีลักษณะตำมที่เรำต้องกำร  เรำเรียกว่ำอะไร 
 ก. การ  Crop  ภาพ ข. การใสก่รอบภาพ ค. การตกแต่งสี  ClipArt ง. ไม่มีข้อใดถกู 
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27. ถ้ำเรำต้องกำรก ำหนดลักษณะเส้นกรอบต้องเลือกแทบ็ช่ือว่ำอะไร 
 ก. Size   ข. Color and Lines ค. Position  ง. Text box 

28. กำรแตก  ClipArt  ออกเป็นองค์ประกอบย่อยต้องใช้ค ำส่ังใด 
 ก. Order  ข. Format Object ค. Grouping>Ungroup ง. Regroup 

29. ถ้ำต้องกำรลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องกำรออกไปจะกดปุ่ มใด 
 ก. Shift   ข. Delete  ค. Enter   ง. Tab 

30. กำรรวมรูปให้เป็นวัตถุเพียงชิน้เดียวจะต้องเลือกค ำส่ังใด 
 ก. Grouping>Group   ข. Grouping>Ungroup 
 ค. Grouping>Regroup   ง. Grouping>Order 
31. หำกเรำต้องกำรสร้ำงกรำฟลงในสไลด์จะต้องเลือกค ำส่ังใด 
 ก. Insert > Char    ข. Insert > Table 
 ค. Insert > Picture   ง. Insert > Diagram 

32.  หำกแก้ไขข้อมูลในตำรำง Datasheet  จะมีกำรกรอกข้อมูลคล้ำยกับกำรป้อนข้อมูลในโปรแกรมใด 
 ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Microsoft OneNote  ง. ถกูทกุข้อ 

33.  กำร  Import File ลงในตำรำงข้อมูลหมำยถึงอะไร 
 ก. การจดัท าข้อมลูเพ่ือปรับปรุงข้อมลู ข. การตกแต่งกราฟ 
 ค. การใสเ่ส้นก าหนดและอธิบาย  ง. การดงึเอาไฟล์ในโปรแกรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะการจดัท าตารางข้อมลู 

34.  กำรก ำหนดให้เขียนทับ  Datasheet เดมิจะต้องเลือกคลิกในช่องใด 
 ก. Overwrite existing cells ข. Entire sheet   ค. Range   ง. ผิดทกุข้อ 

35.  กำรเปล่ียนชนิดของกรำฟจะเลือกค ำส่ังใด 
 ก. Chart > Chart Options ข. Chart > Chart Type  ค. Window ง. Insert > Chart 

36.  Chart Title หมำยถึงอะไร 
 ก. จ านวนข้อมลู  ข. ประเภทข้อมลูในแกน X ค. ช่ือเร่ือง ง. การน าเสนอภาพนิ่ง 

37.  Category x axis หมำยถึงอะไร 
 ก. จ านวนข้อมลู  ข. ประเภทข้อมลูในแกน X ค. ช่ือเร่ือง ง. การน าเสนอภาพนิ่ง 

38.  Value Z  หมำยถึงอะไร 
 ก. จ านวนข้อมลู  ข. ประเภทข้อมลูในแกน X ค. ช่ือเร่ือง ง. การน าเสนอภาพนิ่ง 

39.  กำรเพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ใช้ค ำส่ังใด 
 ก. คลกิไอคอน New Slide   ข. Insert>New Slide 
 ค. Insert>Picture    ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ข. 

40. Subordinate  หมำยถึงอะไร 
 ก. เพิ่มผู้ช่วย     ข. เพิ่มผู้ ร่วมงานด้านซ้ายขวา  
 ค. เพิ่มผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา   ง. เพิ่มคณะกรรมการ                    
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41.   หากต้องการใช้เมนชูดุรูปแบบท าได้โดยวิธีใด 
 ก. มมุมอง => ชดุรูปแบบ  ข. แทรก => ชดุรูปแบบ 
 ค. แก้ไข => ชดุรูปแบบ  ง. ออกแบบ => ชดุรูปแบบ 

42.  กำรใส่ Pattern  ในพืน้หลัง  คือกำรเปล่ียนพืน้หลังแบบใด 
 ก. พืน้ผิว  ข. ลวดลาย  ค. ภาพ   ง. ไล่โทนสี 

43. หำกเรำต้องกำรเปล่ียนสีหรือไล่โทนสีในพืน้หลังควรใช้ค ำส่ังใด 
 ก. Format>Background    ข. Format>Font 
 ค. Format>Auto Shape    ง. ไม่มีข้อใดถกู 

44.  Omit Background Graphics From Master  หมำยถึงอะไร 
 ก. ไม่ใช้พืน้หลงักราฟิกจากต้นแบบ  ข. ใช้พืน้หลงักราฟฟิกจากต้นแบบ 
 ค. เปลี่ยนสีพืน้สไลด์ทกุๆ แผ่น   ง. เปลี่ยนสีพืน้เฉพาะสไลด์แผ่นที่ก าลงัท างานอยู่ 

45.  ข้อใดหมำยถึงลักษณะของกำรแรเงำ 
 ก. Presets  ข. Two color  ค. One color  ง. Shading styles 

46.  เส้นทแยงมุมลง ภำษำอังกฤษเรียกว่ำอย่ำงไร 
 ก. Horizontal  ข. Vertical  ค. Diagonal up  ง. Diagonal down 

47. หำกต้องกำรตกแต่งสไลด์จะเลือกค ำส่ังใด 
 ก. Slide design  ข. Color schemes ค. Design templates ง. Animation schemes 

48.  Apply to All sides  หมำยถึงอะไร 
 ก. ส าหรับเปลี่ยนกราฟฟิกเฉพาะสไลด์แผ่นท่ีก าลงัท างานอยู่   
 ข. เลือกรูปแบบกราฟฟิกที่ต้องการน ามาใช้ 
 ค. ส าหรับเปลี่ยนกราฟฟิกในสไลด์ทกุๆ แผ่น 
 ง. ถกูทกุข้อ 

49.  Apply to Selected sides  หมำยถึงอะไร 
 ก. ส าหรับเปลี่ยนกราฟฟิกเฉพาะสไลด์แผ่นที่ก าลงัท างานอยู่ 
 ข. เลือกรูปแบบกราฟฟิกที่ต้องการน ามาใช้ 
 ค. ส าหรับเปลี่ยนกราฟฟิกในสไลด์ทกุๆ แผ่น 
 ง. ถกูทกุข้อ 

50.  ข้อใดกล่ำวถึง Slide Master  ได้ถูกต้อง 
 ก. การก าหนดสีที่ใช้ได้เอง 
 ข. เป็นแผ่นสไลด์แม่แบบของสไลด์ทกุๆ แผ่น 
 ค. การเปลี่ยนแปลงในแผ่น Slide Master 
 ง. ก าหนดรูปแบบทัง้หมดลงในสไลด์ 
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51.  ข้อใดคือประโยชน์ของกำรสร้ำงเทคนิคให้กับสไลด์มำกที่สุด 
 ก. เพ่ือสร้างงานพรีเซนเตชัน่ให้ดีและประหยดัพืน้ท่ี 
 ข. เพ่ือสร้างงานพรีเซนเตชัน่ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย 
 ค. เพ่ือสร้างงานพรีเซนเตชัน่ดนู่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
 ง. เพ่ือสร้างงานพรีเซนเตชัน่มีความเลก็กะทดัรัด 

52.  ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 
 ก. PowerPoint สามารถก าหนดการเคลื่อนไหวให้กบัวตัถดุ้วยเทคนิคที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม 
 ข. PowerPoint ใสเ่อฟเฟคการเคลื่อนไหวได้เฉพาะกบัข้อความ และภาพเทา่นัน้ 
 ค. เราสามารถก าหนดเวลาในการแสดงเอฟเฟคได้ 
 ง. เราสามารถใสเ่สียงประกอบการแสดงเอฟเฟคได้ 

53. กำรใส่เอฟเฟคเปล่ียนหน้ำสไลด์ควรท ำงำนในมุมมองใด 
 ก. Slide Sorter View  ข. Normal View  ค. Slide View  ง. Slide Show 

54. ข้อใด คือ ควำมสำมำรถของค ำส่ัง Animation Schemes    
 ก. ก าหนดเอฟเฟคให้กบัแต่ละวตัถใุนสไลด์ด้วยตวัเอง 
 ข. ก าหนดเอฟเฟคให้กบัแต่ละวตัถใุนสไลด์ด้วยรูปแบบส าเร็จรูป 
 ค. ก าหนดเอฟเฟคในการเปลี่ยนหน้าสไลด์ 
 ง. ก าหนดเอฟเฟคสร้างการเคลื่อนไหวให้กบักราฟ 
55. ในกำรก ำหนดเอฟเฟคให้กับข้อควำมโดยใช้ค ำส่ัง Hide After Animation หมำยถึง 
 ก. เม่ือมีการแสดงครัง้ต่อไปให้ซอ่นข้อความนัน้ 
 ข. เม่ือมีการแสดงการเคลื่อนไหวครัง้ต่อไปให้แสดงข้อความนัน้ 
 ค. เม่ือมีการแสดงให้ท าการซ่อนข้อความนัน้ 
 ง. เม่ือมีการแสดงไม่ต้องท าอะไรกบัข้อความนัน้ 

56. ในช่อง Animate Text กำรก ำหนดค ำส่ัง By Word หมำยถึง 
 ก. แสดงข้อความในแต่ละหวัข้อทัง้หมดพร้อมกนั  ข. แสดงข้อความทีละค า 
 ค. แสดงข้อความทีละตวัอกัษร    ง. แสดงข้อความออกมาแบบบางมาเข้ม 

57. หำกต้องกำรให้กรำฟแสดงกรำฟออกมำในแต่ละกลุ่มก่อนแล้วจงึแสดงกรำฟของกลุ่มต่อไปต้องใช้ค ำส่ัง
ใด 
 ก. By Series         ข. By Category      ค. By Element in series ง. By Element in Category 

58.  ข้อใดคือกำรเช่ือมโยงไปยังสไลด์ก่อนหน้ำ 
 ก. Next Slide  ข. Previous Slide ค. First Slide  ง. Last Slide 
59. ในกำรก ำหนดเอฟเฟคเอง จะต้องก ำหนดกำรเร่ิมต้นให้เอฟเฟคของวัตถุท ำงำนได้ที่ใด 
 ก. Add Effect  ข. Start   ค. Direction  ง. Speed 

60. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นค ำส่ังเก่ียวกับเทคนิคในกำรเปล่ียนแผ่นสไลด์ 
 ก. Animation Schemes    ข. Custom Animation 
 ค. Slide Show     ง. Slide Transition 
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61. ข้อใดคือประโยชน์ของ Summary Slide 
 ก. การรวบรวมหวัข้อของแต่ละสไลด์ที่เราได้ก าหนดลงในสไลด์แผ่นเดียว 
 ข. เป็นการสรุปการจดัสไลด์ที่จะน าเสนอในรูปแบบเดียวกนั 
 ค. เป็นการเอาหวัข้อสไลด์มาเรียงกนัเพ่ือที่จะใช้เก็บวตัถใุนท่ีใช้แสดงในสไลด์ 
 ง. เป็นการสรุปครัง้สดุท้ายของสไลด์หลงัจากที่ได้น าเสนอไปเรียบร้อยแล้ว 
62. กำรกระท ำที่ท ำให้ผู้บรรยำยสำมำรถจดจ ำล ำดับกำรบรรยำยและควบคุมเนือ้หำได้ เรียกว่ำ 
 ก. การสร้าง Summary Slide   ข. การสร้างบนัทกึย่อ 
 ค. การก าหนดสถานะของสไลด์   ง. การควบคมุสไลด์ 

63. Handout master หมำยถึงข้อใดต่อไปนี ้
 ก. ต้นแบบมมุมอง    ข. ต้นแบบร่างการน าเสนอ 
 ค. ต้นแบบเอกสารประกอบค าบรรยาย  ง. ต้นแบบหน้าจอการแสดง 

64. Print What หมำยถึงข้อใดต่อไปนี ้
 ก. การก าหนดล าดบัของสไลด์ที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ที่ตัง้ค่าไว้ 
 ข. การก าหนดจ านวนชดุของเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ที่ยงัไม่ได้ตัง้ค่า 
 ค. การก าหนดมาตรฐานของการพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ชนิดต่างๆ ท่ียงัไม่ได้ตัง้ค่า 
 ง. การเลือกสิ่งท่ีต้องการพิมพ์และก าหนดคณุสมบตัิของเอกสารประกอบการบรรยาย 

65. Print Range หมำยถึงข้อใดต่อไปนี ้
 ก. การก าหนดล าดบัของสไลด์ที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ที่ตัง้ค่าไว้ 
 ข. การก าหนดจ านวนชดุของเอกสารที่ต้องการจะพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ที่ยงัไม่ได้ตัง้ค่า 
 ค. การก าหนดมาตรฐานของการพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ชนิดต่างๆ ท่ียงัไม่ได้ตัง้ค่า 
 ง. การเลือกสิ่งท่ีต้องการพิมพ์และก าหนดคณุสมบตัิของเอกสารประกอบการบรรยาย 

66. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเลือก Print Range 
 ก. Current Slide  ข. Custom Show ค. Scale to fit page ง. Selection 

67. ช่อง Copies สำมำรเลือกลักษณะกำรเรียงพมิพ์ได้ก่ีแบบ 
 ก. 1 แบบ  ข. 2 แบบ  ค. 3 แบบ  ง. 4 แบบ 

68. ข้อใดต่อไปนีก้ล่ำวถูกต้อง 
 ก. การตัง้ค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพ่ือช่วยนบัเวลาในการน าเสนอของสไลด์ในแต่ละแผ่น 
 ข. การตัง้ค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพ่ือช่วยนบัเวลาที่วัตถใุนการสไลด์ในขณะที่ปรากฏที่จอภาพ 
 ค. การตัง้ค่าเวลาในการบรรยายสไลด์เพ่ือช่วยลดขนาดของไฟล์งานน าเสนอให้มีขนาดเล็ก 
 ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ค. 

69. กำรอัดเสียงประกอบค ำบรรยำย ถ้ำก ำหนดให้มีคุณภำพของเสียงใกล้เคียงกับต้นฉบับผลลัพธ์คือ 
 ก. เสียงที่ได้ออกมาหลงัจากการอดัมีคณุภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมเน่ืองการคอมพิวเตอร์ช่วย 
 ข. เสียงที่ได้ออกมาหลงัจากการอดัไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีขนาดการเก็บไฟล์ที่เลก็กว่า 
 ค. เสียงที่ได้ออกมาหลงัจากการอดัเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยและมีขนาดการเก็บไฟล์ที่ใหญ่กว่า 
 ง. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคณุภาพที่ได้เท่าเดิมและไม่มีผลต่อการเก็บข้อมลู 
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70. ข้อใดกล่ำวผิด 
 ก. การแสดงสไลด์โดยใช้คอมพิวเตอร์นัน้ เราสามารถท าได้โดย Slide Show>View Show 
 ข. ในขณะที่แสดงสไลด์อยู่นัน้ไม่สามารถก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เอง นอกเสียจากได้บนัทกึไว้ 
 ค. ในระหว่างท่ีแสดงสไลด์อยู่เราสามารถที่จะกระโดดข้ามไปยงัแผ่นอ่ืนๆ ได้ตามที่เราต้องการ 
 ง. สามารถใช้ลกูศรที่เป็นตวัชีใ้ห้กลายเป็นปากกาขีดเส้นหรือเขียนข้อความบนแผ่นสไลด์ที่ก าลงัแสดงอยู่ได้ 

71.  ข้อใดหมำยถึงกำรก ำหนดให้มีกำรเคล่ือนไหวจำกสไลด์หน่ึงไปยังอีกสไลด์หน่ึง    
       ก.   การสร้างแอนิเมชัน่                                  ข.  การเปลี่ยนภาพ (Transition) 
       ค.   การเปลี่ยนเค้าโครงภาพนิ่ง                       ง.  การแทรกภาพแอนิเมชัน่ 
       

72.  มุมมองสไลด์ใดใช้ส ำหรับกำรใส่ลูกเล่นลงบนวัตถุที่อยู่ในสไลด์  
       ก.   มมุมองการน าเสนอภาพนิ่ง                         ข.   มมุมองปกติ   
       ค.   มมุมองตวัเรียงล าดบัภาพนิ่ง                        ง.   มมุมองการออกแบบ    
 

73.   หำกต้องกำรก ำหนดกำรเคล่ือนไหวจำกสไลด์หน่ึงไปยังอีกสไลด์หน่ึงต้องท ำกำรขัน้ตอนใด 
        ก.  ออกแบบ  =>  โครงร่างการเคลื่อนไหว           ข.  การน าเสนอภาพนิ่ง => การเปลี่ยนภาพนิ่ง 
        ค.  คลกิขวาที่ออบเจ็ค  => ก าหนดการเคลื่อนไหวเอง      ง.  ถกูทัง้ข้อ  ก  และ  ข  
 

 74.  กำรใส่ลูกเล่น  ให้กับวัตถุในสไลด์  ต้องท ำตำมขัน้ตอนใด         
        ก.  ออกแบบ  =>  โครงร่างการเคลื่อนไหว                    ข.  การน าเสนอภาพนิ่ง => การเปลี่ยนภาพนิ่ง 
        ค.  คลกิขวาที่ออบเจ็ค  => ก าหนดการเคลื่อนไหวเอง    ง.  ถกูทัง้ข้อ  ก  และ  ข 

75. สัญลักษณ์ใดหมำยถึงกำรเปล่ียนภำพน่ิง 

       ก.                         ข.                           ค.                            ง.           

76. ข้อใดหมำยถึงกำรชมกำรน ำเสนอ 

      ก.                            ข.                          ค.                           ง.            
 

77. ถ้ำต้องกำรเปล่ียนล ำดับกำรน ำเสนอจะคลิกที่สัญลักษณ์ใด     

      ก.                             ข.                              ค.                          ง.       
 

78.  ถ้ำต้องกำรลบลักษณะพเิศษที่ก ำหนดกำรเคล่ือนไหวไว้  ต้องท ำอย่ำงไร  

       ก.  คลกิที่หมายเลขในสไลด์  และคลกิที่                           

       ข.  คลกิที่หมายเลขในสไลด์  และคลกิที่                                           
       ค.  คลกิที่หมายเลขในสไลด์และกดปุ่ ม  Delete   ที่แป้นพิมพ์ 

       ง.  คลกิที่หมายเลขในสไลด์และคลกิที่   
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79.  ข้อใดได้มำจำกตัวเลือกของกำรเพิ่มลักษณะพเิศษให้กับวัตถุต่ำง ๆ ในกำรเคล่ือนไหวแบบก ำหนดเอง                     
         ก.  เข้า   ตวัเน้น   การน าเสนอ  จบการท างาน           
         ข.  เข้า   ตวัเน้น  จบการท างาน เส้นทางการเคลื่อนท่ี                  
         ค.  การแสดงผล  ตวัเน้น  จบการท างาน เส้นทางการเคลื่อนท่ี                  
         ง.  ตวัเน้น  จบการท างาน   การน าเสนอ  เส้นทางการเคลื่อนท่ี                  

80.  ถ้ำต้องกำรเปล่ียนลักษณะกำรเคล่ือนไหวของแต่ละออบเจค็ในสไลด์ต้องเลือกกำรเคล่ือนไหวแบบใด 
         ก.  เค้าโครงภาพนิ่ง                                         ข.  ภาพเคลื่อนไหว                 
         ค.  การเคลื่อนไหวแบบก าหนดเอง                ง.  ถกูทัง้  ข้อ  ข.  และ  ค. 
 
 
ค ำตอบชุดที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     ก 21. ก 41. ง 61. ก 
2. ก 22. ง 42. ข 62. ข 
3. ก 23. ค 43. ก 63. ค 
4. ค 24. ง 44. ก 64. ง 
5. ง 25. ข 45. ง 65. ก 
6. ง 26. ก 46. ง 66. ค 
7. ข 27. ข 47. ก 67. ข 
8. ข 28. ค 48. ค 68. ข 
9. ข 29. ข 49. ก 69. ค 
10. ง 30. ก 50. ข 70. ค 
11. ค 31. ก 51. ง 71. ง 
12. ก 32. ข 52. ข 72. ก 
13. ข 33. ง 53. ง 73. ก 
14. ข 34. ก 54. ข 74. ค 
15. ก 35. ข 55. ค 75. ก 
16. ก 36. ค 56. ข 76. ก 
17. ข 37. ข 57. ข 77. ง 
18. ค 38. ก 58. ข 78. ข 
19. ก 39. ง 59. ข 79. ข 
20. ง 40. ค 60. ง 80. ข 
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1. ข้อใดมีกำรใช้งำนแตกต่ำงจำกข้ออื่น 
 ก. CPU.    ข. RAM.  ค. ROM.  ง. CD-ROM 
 

2. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดควำมเร็วของกำรส่งข้อมูล 

ก. pages per second (pps).   ข. lines per minute (lpm). 

ค. bits per second (bps).   ง. data per minute (dpm) 
 

3. CD-ROM 56x ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. มีอตัราความเร็ว 56 รอบ /วินาที.  ข. บนัทกึข้อมลูได้ 56 ครัง้/วินาที. 

ค. อ่านข้อมลูได้ 56 เทา่ของความเร็วปกติ.  ง. มีอตัราความเร็วถ่ายทอดข้อมลู 56 กิโลไบต์/วินาท ี
 

4. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นกำรส่งข้อมูลแบบสองทศิทำงสลับกัน 
 ก. โทรทศัน์.   ข. โทรศพัท์.  ค. วิทยสุื่อสาร.  ง. วิทย ุFM 

5. ในระบบอนิเตอร์เน็ตจะใช้ภำษำส่ือสำรมำตรฐำนที่ช่ือว่ำอะไร 
 ก. ISP.    ข. TCP/IP.  ค. KSC.   ง. LAN 

6. เวบ็ต่อไปนีท้ี่ใช้ค้นหำข้อมูลบน Internet 
 ก. www.google.com.    ข. www.sanook.com. 

ค. www.yahoo.com.    ง. ถกูทกุข้อ 

7. อำร์ปำเน็ต (Arpanet) ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของอินเตอร์เน็ต เป็นของหน่วยงำนใด 
 ก. ทหาร.   ข. ต ารวจ.  ค. แพทย์.  ง. สถาบนัการศกึษา 

8. โดยทั่วไปกำรส่ือสำรข้อมูลมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ผู้ส่งข้อมลู.   ข. บรุุษไปรษณีย์.  ค. ข้อมลู.  ง. ผู้ รับข้อมลู 

9. web server หมำยถึง 
 ก. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้สง่ข้อมลู.    ข. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์. 

ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับรับข้อมลู.   ง. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับข้อมลู 

10. ข้อใดกล่ำวถึง Application Software 
 ก. ชดุของค าสัง่ที่เขียนไว้เป็นค าสัง่ส าเร็จรูป. 

ข. เขียนขึน้เพ่ือการท างานเฉพาะอย่างท่ีเราต้องการ. 
ค. เป็นโปรแกรมประยกุต์ที่มีผู้ท าไว้เพ่ือใช้ในการท างานประเภทต่าง ๆ. 
ง. การจดัการข้อมลูท่ีมีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ 

11. ข้อใดเป็นกำรประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม 
 ก. Batch Processing.    ข. Transaction Processing. 

ค. Oriented Processing.   ง. Data Processing 

แนวข้อสอบชดุท่ี  7 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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12. Web board คืออะไร 
 ก. การฝากข้อความหรือค าถามไว้ เม่ือมีผู้ เข้ามาก ก็เสนอความคิดเหน็หรือตอบ บน Internet. 

ข. การฝากข้อความหรือค าถามผ่านโทรศพัท์. 
ค. การฝากข้อความหรือค าถามผ่านโปรแกรม. 
ง. ไม่มีข้อถกู 

13. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล 
 ก. Oracle.  ข. Access.  ค. Namo.  ง. SQL Server 

14. ข้อใดหมำยถึงหน่วยควำมจ ำส ำรองในระบบ คอมพวิเตอร์ 
 ก. CPU.   ข. CAI.   ค. ROM.  ง. RAM 

15. Videoconference  คืออะไร 
 ก. การแปลงภาพและเสียง.   ข. การประชมุทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต. 

ค. การเข้ารหสัสญัญาณวีดีโอ.   ง. การควบคมุสญัญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต 
 

16. ในโปรแกรมเอก็เซล C1=10, C2=20,C3=61,C4=60 ถ้ำใช้ค ำส่ัง AVG (C1:C4) จะได้ค ำตอบในข้อใด 
 ก. 10.   ข. 25.   ค. 40.   ง. 60 
 

17. Geographic Information System : GIS คืออะไร 
  ก. ระบบห้องประชมุอตัโนมัติ.    ข. การประชมุทางไกล. 
 ค. ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์.   ง. การถอนเงินอตัโนมตัิ 

18. เทคโนโลยีสำรสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีส ำคัญ 2 สำขำ คือข้อใด 
 ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. 

ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. 

ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กบัเทคโนโลยีแบบเก่า. 

ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

19. E-mail คืออะไร 
ก. การสง่จดหมายที่สง่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต.  ข. การสง่จดหมายผ่านไปรษณีย์. 
ค. การสง่จดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์.  ง. ข และ ค ถกู 

20. ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้หมำยถึงข้อใด 
 ก. มีเนือ้หาท่ีผู้ใช้มีความพอใจกบัสารสนเทศ. 

ข. มีเนือ้หาที่ผู้ ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชดัเจนและแน่นอน. 

ค. มีเนือ้หาท่ีผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี. 

ง. มีเนือ้หาตรงกบัเร่ืองท่ีต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน 

21. รหสัแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภำษำไทยในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 ก. รหสัแอสกี.  ข. รหสัยกีูติค.  ค. รหสัยนูิโคด.  ง. รหสัเอบซีติค 

 



 

 จัดท ำโดย : พี่กุ๊กไก่ นวลนันทนำ นิตกิร ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

188 
22. หน่วยควำมจ ำ RAM มีควำมสำมำรถอย่ำงไร 
 ก. สามารอ่านและเขียนข้อมลูได้แบบสุม่.  ข. เวลาไฟดบัข้อมลูไม่สามารถลบได้. 

ค. จ าข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก.   ง. สามารถดงึข้อมลูท่ีสง่เข้ามาแล้วท าการสแกน 

23. CD-ROM หน่ึงแผ่นจะสำมำรถบรรจุข้อมูลได้ก่ี MBYTE 
 ก. 400.   ข. 500.   ค. 600.   ง. 700 

24. กำรบริกำรโอนย้ำยข้อมูลได้แก่บริกำรใด 
 ก. PTF.   ข. FPT.   ค. FTP.   ง. PFT 

25. DISK DRIVE ที่มีควำมจุ 1.44 MB คือข้อใด 
 ก. FLOPPY DISK. ข. HARD DISK.  ค. CD- ROM.  ง. CD-RW 

26. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนำออนไลท์ 
ก. MSN.  ข. QQ.   ค. Pirch.  ง. Telnet 

27. โดยปกตกิำรเก็บข้อมูล IP Address จะมีขนำดควำมจุเท่ำใด 
 ก. 8 bit.   ข. 16 bit.  ค. 32 bit.  ง. 64 bit 

28. กำรต่อเช่ือมข่ำยคอมพิวเตอร์แบบใดเม่ือเคร่ืองหน่ึงเคร่ืองใดขัดข้องปัญหำจะท ำให้เคร่ืองต่อไปใช้งำน
ไม่ได้ 
 ก. BUS.   ข. STAR.  ค. RING.  ง. SINGLE 

29. TCP/IP ย่อมำจำกอะไร 

ก. Transmission Control Protocol/Internet.  ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet. 

ค. Transfer Control Protocol/Internet.   ง. Technical Control Protocol/Internet 

30. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์ 
 ก. WinZip.  ข. Winpro.  ค. WinRar.  ง. ข้อ ก. และ ค. ถกู 

31. ช่ือโดเมน gov หมำยถึงองค์กรประเภทใด 
 ก. กลุม่สถาบนัการศกึษา.    ข. กลุม่องค์กรอ่ืน ๆ      
 ค. กลุม่องค์กรทหาร.    ง. กลุ่มองค์กรของรัฐทัว่ไป 

32. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้ำจะรวมผลลัพธ์ทัง้ 3 เซลล์ จะใช้ค ำส่ังในข้อใด 
 ก. COUNT.  ข. IF.   ค. AVG.    ง. SUM 

33. 1 MB เท่ำกับข้อใด 
 ก. 1,000 ไบต์.  ข. 1,024 ไบต์.  ค. 1,024 กิโลไบต์.  ง. 1,000,000 ไบต์ 

34. คอมพวิเตอร์เครือข่ำยระยะไกลเรียกอีกอย่ำง หน่ึงว่ำ 
 ก. LAN.   ข. Line.   ค. Network.  ง. WAN 

35. Management Information System/MIS หมำยถึงอะไร 
 ก. หมายถึงยคุแรกของคอมพวิเตอร์.  ข. หมายถึงยคุที่คอมพิวเตอร์เฟ่ืองฟ.ู 

ค. หมายถึงยคุอตุสาหกรรม.   ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
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36. OSI Modal ของระบบเครือข่ำย มีก่ีชัน้ 
 ก. 5 ชัน้.   ข. 6 ชัน้.   ค. 7 ชัน้.  ง. 8 ชัน้ 

37. หน่วยควำมจ ำของฮำร์ดดสิก์มีค่ำเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมำณ
เท่ำไร 
 ก. 10 ล้านไบต์.  ข. 100 ล้านไบต์.  ค. 1000 ล้านไบต์.  ง. 10000 ล้านไบต์ 

38. Internet หมำยถึงอะไร 
 ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเช่ือมกนัในระยะ ใกล้ ๆ. 

ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกนั ทัว่โลก. 
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ที่เช่ือมต่อกนั ภายในประเทศ. 
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อ ภายในประเทศ 

39. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนท ำให้เกิดภำพบนจอภำพเรียกว่ำอะไร 
 ก. Pin.   ข. Pixel.   ค. Gif.    ง. JPG 

40. ข้อใดคือควำมหมำยของ Web Page 
 ก. เอกสารแต่ละหน้า.    ข. หน้าหลกัของเว็บเพจ.  
 ค. แหล่งท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร  ง. หน้าแรกของเอกสาร 

41. Package คือโปรแกรมอะไร 
 ก. ซอฟต์แวร์ประยกุต์. 

ข. ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป. 
ค. ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ. 
ง. ซอฟต์แวร์จดัพิมพ์รายงาน 

42. บุคคลใดที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับฐำนข้อมูลคือข้อใด 
 ก. USER.   ข. DBA.     ค. BDMS.  ง. DBSM 

43. ส่ิงใดต่อไปนีจั้ดอยู่ในหน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT) 
 ก. KEYBOARD.  ข. CPU SET.  ค. MOUSE.  ง. FAX 

44. สิ่งที่เป็นหวัใจของ Internet คือข้อใด 
 ก. เครือข่ายระยะใกล้.    ข. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร. 

ค. เครือข่ายเช่ือมโยง.    ง. ถกูทัง้ถกู ก และ ข 

45. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสำรสนเทศเร่ิมจำก ข้อใด 
 ก. การจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่. 

ข. รวบรวมข้อมลู แสดงผล เผยแพร่. 
ค. ประมวลผล จดัเก็บข้อมลู แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล. 
ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล 

46.  448 อ่ำนว่ำอย่ำงไร 

 ก. สี่-สี่-แปด.  ข. สี่-สี-่ฐานแปด.  ค. สี่-สบิ-สี-่แปด.   ง. สี่-สบิ-สี-่ฐานแปด 
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47. ถ้ำต้องกำรอ่ำนเอกสำร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด 

ก. Microsoft Word. ข. Access 97.  ค. Windows Media.  ง. Acrobat Reader 

48. ข้อใด กล่ำวถึงระบบเครือข่ำยได้ถูกต้อง 
 ก. การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนั.  ข. การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากบัอปุกรณ์ต่าง ๆ. 

ค. การสง่ข้อมลูผ่านสายโทรศพัท์.   ง. การต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองเข้า กนั 

49. หน่วยงำนใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย 
 ก. Thnic.  ข. Thainic.  ค. nic.   ง. Thailandnic 

50. ผู้ให้บริกำรอนิเตอร์เน็ตคือข้อใด 
 ก. POS.   ข. ACC.   ค. JSP.   ง. ISP 

51. ข้อใดคือควำมหมำย ของ www 
 ก. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต.   ข. เป็นบริการหนึง่ในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ข้อมลู. 

ค. เป็น IP Address ของระบบ.   ง. เป็นบริการ search ข้อมลู 

52. 1101101 ตรงกับเลขฐำน 10 ในข้อใด 
 ก. 106.   ข. 107.   ค. 108.   ง. 109 

53. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้ำถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด 
 ก. flash drive.  ข. SSD.   ค. Memory Card. ง. Hard disk 

54. 101110012 ตรงกับเลขฐำนสิบหกในข้อใด 
 ก. B9.   ข. 561.   ค. 127.   ง. F1 

55. จงเรียงล ำดับขนำดและสมรรถนะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์จำกขนำดเล็กไปขนำดใหญ่ 
 1. Workstation   2. Mainframe   3. Personal Computer   4. Super Computer 
 ก. 3 – 2 – 1 – 4.  ข. 3 – 1 – 4 - 2.  ค. 3 – 1 – 2 – 4.   ง. 3 – 2 – 4 - 1 

56. Translator คืออะไร 
 ก. ตัวแปลภำษำคอมพวิเตอร์. ข. ระบบปฏิบตัิการ. ค. โปรแกรมช่วยสอน. ง. ประมวลผลข้อมลู 

57. หน่วยประมวลผลกลำงมีหน้ำที่อย่ำงไร 
 ก. ประมวลผลตามค าสัง่ท่ีเขียนไว้ในโปรแกรม. 

 ข. รับข้อมลูโดยติดต่อกบัหน่วยความจ าภายใน เคร่ือง. 

ค. ติดต่อรับสง่ข้อมลูกบัผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมลูและหน่วยแสดงผล. 

ง. ถกูทกุข้อ 

58. ข้อใดคือควำมหมำยของ Home page 
 ก. หน้าหลกัของเว็บเพจ.    ข. แหลง่ที่เก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร. 

ค. แหล่งบริการข้อมลู.    ง. เอกสารแต่ละหน้า 

59. ข้อเทจ็จริงต่ำงๆ ที่มีอยู่ในธรรมชำต ิเป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมำณ หรือกำรกระท ำต่ำงๆ เป็น
ควำมหมำยของอะไร 

ก. ข้อมลู.  ข. สารสนเทศ.  ค. การจดัเก็บ.   ง. ประมวลผล 
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60. ลักษณะของสำรสนเทศที่ดีคือ ข้อใด 

ก. ความเที่ยงตรง. ข. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้.  ค. ทนัต่อเวลา.  ง. ถกูทกุข้อ 
61. ไฟล์ PDF เหมำะส ำหรับน ำมำจัดท ำอะไร 
 ก. Web Page.  ข. E-Book.  ค. E-Learning.  ง. E-Testing 

62. กำรใช้โทรศัพท์เป็นกำรส่งข้อมูลแบบใด 
 ก. Half-Duplex Transmission.   ข. Half-Simplex Transmission. 

ค. Simplex Transmission.   ง. Full - Duplex Transmission 

63. ในระบบอนิเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร 
 ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมลู. 

ข. การเลือกข้อมลูแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมลูนัน้ได้อีก. 

ค. รูปภาพที่คณุคลกิเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ก าลงัท างาน. 

ง. ถกูทกุข้อ 

64. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ อะไร 
 ก. System Analyst. ข. System Programmer.  ค. Programming. ง. Application 
Program 

65. เวบ็ไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร คือข้อใด 
 ก. www.ict.go.th. ข. www.cict.go.th.  ค. www.mict.go.th. ง. www.ictm.go.th 

66. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบหำไวรัสในระบบคอมพวิเตอร์ 
 ก. AVG.   ข. NOD32.  ค. PANDA.  ง. ถกูทกุข้อ 

67. หน่วยประมวลผลกลำงเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำอะไร 
 ก. IPL.   ข. ROM.  ค. CPU.   ง. ไม่มีข้อถกู 

68. ส่วนขยำยของไฟล์ที่ได้จำกกำรบันทกึของโปรแกรม 
 ก. .a5p.   ข. .xls.   ค. .ppt.   ง. . psd 

69. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ 
 ก. HARDWARE.  ข. SOFTWARE.  ค. CONTROLWARE. ง. PEOPELWARE 

70. เม่ือต้องกำรยกเลิกค ำส่ังที่ท ำไปแล้ว หรือใช้เฉพำะส ำหรับโปรแกรมนัน้ ๆ ควรใช้ปุ่ มใดบนแป้นพมิพ์ 
 ก. ESC.   ข. Shift.   ค. Caps Lock.  ง. Enter 

71. ในระบบอนิเตอร์เน็ตระบบ FTP ท ำหน้ำที่อะไร 
 ก. สง่ข้อความไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.  ข. สง่ไฟล์จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึง่ไปยงัอีกเคร่ืองหนึ่ง. 

ค. การบนัทกึแล้วสง่ไปทางอินเตอร์เน็ต.  ง. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถกูต้อง 

72. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชัน้ใด 
 ก. Network Layer. ข. Transport Layer. ค. Data Link Layer. ง. Physical Layer 

73. ข้อใดที่ส่ังเลิกท ำส่ิงที่กระท ำไปแล้วย้อนหลังได้ 
 ก. Redo.  ข. Undo.  ค. Move.  ง. Redo & undo 

http://www.ict.go.th/
http://www.cict.go.th/
http://www.mict.go.th/
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74. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐำนสิบหก 
 ก. A.   ข. 0.   ค. F.   ง. 16 
75. ไฟล์รูปภำพใดไม่เหมำะสมในกำรสร้ำงภำพเคล่ือนไหว 
 ก. JPEG.  ข. BMP.   ค. GIF.    ง. TIF 

76. NECTEC แปลว่ำ 
 ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์.      ข. มาตรฐานการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต. 

ค. ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แหง่ชาติ.  ง. ไฟเบอร์ออฟติค 

77. Rom คืออะไร 
 ก. Read Only Memory.  ข. Read On Memory.   ค. Run only Memory.    ง. Run on memory 

78. หน่วยควำมจ ำ ROM เป็นหน่วยควำมจ ำแบบใด 
 ก. หน่วยความจ าแบบปกติ. ข. หน่วยความจ าภายใน.  ค. ลบเลือนได้.  ง. ไม่ลบเลือน 

79. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏบิัตกิำร 
 ก. Unix.    ข. Access.   ค. Linux.       ง. Windows XP 

80. ข้อใดเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ 
 ก. Basic, Excel.   ข. Basic, PowerPoint.  ค. Basic, Cobol.     ง. Cobol, Excel 

81. ถ้ำท่ำนเหน็ซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่ำ 30x15x20x ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. การบนัทกึแผ่น CD-RW ที่เร็วสงูสดุ 30x.   ข. การบนัทกึแผ่น CD-RW ที่เร็วสงูสดุ 15x. 

ค. การบนัทกึแผ่น CD-R ที่เร็วสงูสดุ 20x.   ง. การบนัทกึแผ่น CD-R ที่เร็วสงูสดุ 30x 

82. ฮำร์ดแวร์ หมำยถึงอะไร 
 ก. องค์ประกอบของตวัเคร่ืองท่ีสามารถจบัต้องได้.  ข. เป็นสว่นหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์. 

ค. เป็นวงจรไฟฟ้า.     ง. เป็นอปุกรณ์ในการสง่ข้อมลู 

83. โปรแกรมระบบ (System Software) ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ติดต่อประสานงานกบัสว่นประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์. 

ข. น าเสนอผลมาทางอปุกรณ์แสดงผล. 

ค. จดัหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกบังาน. 

ง. ควบคมุการแปรอกัษรต่าง ๆ 

84. คอมพวิเตอร์แบบใดมีขนำดเล็กที่สุด 
 ก. Laptop.  ข. Notebook.   ค. Sub-Notebook.  ง. Palmtop 

85. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดโิอ 
 ก. .avi.   ข. .wmv.   ค. .aif.    ง. .mp4 

86. เคร่ืองพมิพ์แบบใดใช้หลักควำมร้อนละลำยโทเนอร์ (Toner) 
 ก. Ink Jet.  ข. Laser.   ค. Dot matrix.   ง. Scanner 

87. หน่วยวัดควำมถ่ีของสัญญำณข้อมูลแบบอนำล็อก คือข้อใด 
 ก. เดซเิบล.  ข. เฮริตซ์.   ค. Bit rate.   ง. บิต 
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88. www.thaipaint.co.jp เป็นเวบ็ไซต์เก่ียวกับอะไร 
 ก. สถาบนัการศกึษา. ข. หน่วยงานราชการ.  ค. บริษัท.   ง. การทหาร 

89. ระบบเลขฐำนใดที่ใช้ในชีวติประจ ำวันของมนุษย์ 
 ก. เลขฐานสบิ.  ข. เลขฐานสอง.  ค. เลขฐานแปด.  ง. เลขฐานสบิหก 

90. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด 
 ก. Mouse.  ข. Keyboard.  ค. Monitor.  ง. Hard disk 

91. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม 
 ก. roadmap.   ข. @.   ค. infopress.  ง. .com 

92. เคร่ืองพมิพ์ชนิดใดที่มีควำมละเอียดสูงและมี ลักษณะคล้ำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
 ก. เคร่ืองพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า.   ข. เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นละอองหมกึ. 

ค. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์.    ง. เคร่ืองพิมพ์แบบกระทบ 

93. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ 
 ก. Adobe Premiere.  ข. Cool Edit.  ค. Ulead.  ง. Vegas 

94. เซร์ิฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำอะไร 
 ก. โฮสต์.   ข. ไคลเอนต์.  ค. TCP/IP.  ง. ISP 

95. “จัดกำรกับข้อมูลที่ได้มำจำกกำรน ำเข้ำด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์” คือกระบวนกำรในข้อใด 
 ก. Data.   ข. System.  ค. Input.  ง. Process 

96. ข้อใดคือกำรเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์ภำยในองค์กรแบบไร้สำย 
 ก. LAN.    ข. Wireless.  ค. WAM.  ง. Star 

97. ข้อใดที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล 
 ก. ตวัอกัษร.   ข. รูปภาพ.  ค. กราฟ.  ง. แผนภมูิ 

98. กำรส่ือสำรข้อมูลมีส่วนประกอบที่ส ำคัญอะไรบ้ำง 
 ก. ข้อมลู, สือ่น าข้อมลู.      

 ข. ผู้ส่งข้อมลู, ผู้ รับข้อมลู. 

ค. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, ส่ือน ำข้อมูล, ข้อมูล.   

ง. ผู้ส่งข้อมลู, ผู้ รับข้อมลู, สื่อน าข้อมลู, ข้อมลู,สายข้อมลู 

99.อนิเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยที่พัฒนำมำจำกประเทศใด 
 ก.ฝร่ังเศส  ข. เยอรมนั  ค.อเมริกา  ง. ญ่ีปุ่ น 

100.ประเทศไทยเช่ือมต่อระบบอนิเทอร์เน็ตตัง้แต่ปี พ.ศ. ใด 
 ก. พ.ศ.  2530  ข. พ.ศ.  2532  ค. พ.ศ.  2535  ง. พ.ศ.  2540 
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101. IP  address  ข้อใดกล่ำวได้ถูกต้อง 

ก. คอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองบนอินเทอร์เน็ตต้องมีเลขที่อยู่ไอพี 
ข. เลขที่อยู่ไอพีไม่ซ า้กนั 
ค. การก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการน าไปปฏบิตัิ 
ง. ถกูทกุข้อ 

102. ข้อใดเป็นกำรตัง้ช่ือโดเมนที่ถูกต้อง 
 ก.www.stv.ac.th             ข.www.Google.co.th  ค.www.hotmail.co.th ง.ถกูทกุข้อ 

103.  www. stv.ac.th      ค ำว่ำ  ac    หมำยถึง 
        ก. ประเทศไทย         ข. ช่ือเคร่ือง  ค.สถาบนัการศกึษา  ง.ถกูทกุข้อ 

104. www.gsb.or.th     ค ำว่ำ  or   หมำยถึง 
      ก. สถาบนัการศกึษา        ข.หน่วยงานทหาร ค.หน่วยงานที่ไม่แสวงผลก าไร ง.หน่วยงานเอกชน 
105. www.gsb.or.th  ค ำว่ำ   th  หมำยถึง  
                ก. ประเทศไทย                  ข. ช่ือเคร่ือง  ค.สถาบนัการศกึษา  ง.หน่วยงานเอกชน 

106. เบรำว์เซอร์  ที่นิยมใช้ในกำรใช้งำนอนิเทอร์เน็ต 
    ก.Internet  Explorer.     ข.Html.  ค.http.    ง.www. 

107.  World  Wide  Web    หมำยถึง 
    ก.เครือข่ายที่ครอบคลมุทัว่โลก   ข.เครือข่ายที่เช่ือมโยงในประเทศ 
    ค.เครือข่ายที่เช่ือมโยงในองค์กร   ง.เครือข่ายที่เช่ือมโยงในท้องถ่ิน 

108. กำรค้นหำข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต  เป็นกำรประยุกต์ใช้อนิเทอร์เน็ตในด้ำนใด 
   ก.ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์   ข.การโอนย้ายแฟ้มข้อมลู 
   ค. การเรียกค้นข้อมลูข่าวสาร   ง.การสนทนาบนเครือข่าย 

109. กำรสนทนำกันแบบทันททีันใดบนจอภำพ  ตรงกับข้อใด 
   ก. ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์   ข.การสนทนาบนเครือข่าย 
   ค. การโอนย้ายแฟ้มข้อมลู   ง.การเรียกค้นข้อมลูข่าวสาร 

110. อนิเทอร์เน็ต  หมำยถึง 
 ก.เครือข่ายที่มีเจ้าของ    ข.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมครอบคลมุไปทัว่โลก 
 ค. เครือข่ายขนาดเลก็    ง.ข้อ  ก และ  ข ถกู 
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