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ก 

สารบญั 
                                                                                                                      หน้า 
สารบัญ ก 

บทท่ี ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๑ 
ความหมายของคอมพิวเตอร์ ๑ 
การท างานของคอมพิวเตอร์ ๓ 
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์ ๔ 
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ๕ 
องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ ๘ 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร ์ ๙ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ ๑๖ 
วิธีการประมวลผลข้อมูล ๒๐ 

บทท่ี ๒ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น ๒๒ 
อุปกรณ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ภายใน, ภายนอก ๒๓ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ๓๒ 
การแทนท่ีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ๓๒ 
การประมวลผลของซีพียู ๓๔ 
การรับส่งข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ๓๕ 
อาการเสียและการซ่อมบ ารุง ๓๕ 

บทท่ี ๓ การติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งาน (ไม่ออกสอบ) ๓๘  
การติดต้ังและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ ๓๙ 
การตั้งค่า IP Address Windows ๔๙ 
วิธีการปรับ View Folders ของ Windows 8.1 ๕๒ 
วิธีการติดต้ัง IIS ส าหรับ Windows 8.1 ๕๔ 
ดูวันท่ี ท่ีท าการติดต้ัง Windows ล่าสุด ๕๕ 
วิธีการลบไฟล์ทีละเยอะ ๆ เป็นช่วง ๆ ใน Windows ๕๖ 
วิธีการลบไฟล์จ านวนปริมาณมาก ๆ ในการ Select File ใน Windows Explorer ๕๗ 
การไรท์แผ่นแบบ Like a USB Flash Drive ใน Windows ๕๙ 
สอนการปรับ Taskbar Buttons Windows ๖๒ 
วิธีการดู IP Address Windows  ๖๔ 
Windows.old คืออะไร และลบ Windows.old ได้อย่างไร ๖๕ 
ติดต้ัง .NET Framework 3.5 Windows 8.1 ๖๘ 
ปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงของ Windows ต้องปรับทุกครั้งหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ ๖๙ 
วิธีการเข้า SafeMode Windows 8.1 ๖๙ 
วิธีการเข้า BIOS ของคอมพิวเตอร์ ๗๑ 
วิธีการกดปุ่ม Keyboard ของแต่ละยี่ห้อ Notebook ในการเข้า BIOS ๗๒ 
ปรับ Favorites ให้แสดงใน Internet Explorer (IE)  ๗๒ 

 
 



ข 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                หน้า 
ปรับ Google Search ใน IE ๗๓ 
วิธีการดาวน์โหลด Windows 8.1 จาก Microsoft ๗๖ 

บทท่ี ๔ แนะน า Office 2013 และ Office 365 (ไม่ออกสอบ) ๗๙ 
โปรแกรมชุด Microsoft office 2013 ๗๙ 
การติดต้ัง (Install) โปรแกรมชุด office 2013 ๘๐ 
ติดต้ังชุดภาษาไทย (office Language Pack) ๘๐ 
ตัวเลือกการเปล่ียนภาษาใน office 2013 ๘๐ 
ขั้นตอนการติดต้ัง office 365 ๘๑ 
เริ่มต้นใช้งาน Word 2013 ๘๑ 
สร้างเอกสารใหม่จากค าส่ัง New ๘๒ 
การแต่งเอกสารด้วยภาพและกราฟิก ๘๓ 
การสร้างตาราง SmartArt และ Chart ๘๕ 
การสร้างจดหมายเวียน พิมพ์ซองและเลเบล ๘๖ 
ความรู้พื้นฐาน Excel 2013 ๘๗ 
ต้ังค่าการสร้างเวิร์คชีทในเวิร์คบุ๊คใหม่ ๘๘ 
บันทึกไฟล์เวิร์คบุ๊คไว้บน SkyDrive ๘๙ 
แทรกเซลล์, แถวและคอลัมน์ ๙๐ 
สูตรค านวณ Formula & Function ๙๑ 
แทรกฟังก์ช่ัน ๙๒ 
จัดรูปแบบภาพด้วย Picture Styles ๙๓ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotChart ๙๕ 
หน้าจอเริ่มต้นเมื่อสร้างพรีเซนเตช่ัน ๙๖ 
แท็บ Ribbon หลักในการท างาน ๙๗ 
การสร้างและแทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ ๙๘ 
สร้าง SmartArt (ไดอะแกรม) ๑๐๓ 
สารพันอีเมล์ใน Outlook 2013 ๑๐๔ 

บทท่ี ๕ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐๖ 
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐๖ 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๐๖ 
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐๗ 
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศและการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีดี ๑๑๐ 
ความส าคัญของสารสนเทศ ๑๑๑ 
ความหมายของความรู้ (Knowledge) ๑๑๑ 
ลักษณะสารสนเทศท่ีดี ๑๑๒ 
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ๑๑๓ 
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร ๑๑๗ 

 



ค 

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                                                หน้า 

MIS ท่ีดีควรมีลักษณะท่ีส าคัญ ๑๑๙ 
 การท างานขององค์การ ๑๒๑ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ๑๒๒ 

การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๕ 
สรุปการน าหลักการ MIS ไปใช้ในองค์การ ๑๒๖ 

บทท่ี ๖ เครือข่ายคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ                                                                  ๑๒๗ 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑๒๗ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร ๑๒๘ 
องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย ๑๒๘ 
สายสัญญาณ ๑๒๙ 
อุปกรณ์เครือข่าย ๑๓๐ 
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑๓๒ 
รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย ๑๓๕ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ ๑๓๙ 

บทท่ี ๗ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ๑๔๑ 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ๑๔๑ 
ส่วนประกอบของระบบส่ือสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑๔๑ 
ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล ๑๔๒ 
การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ ๑๔๗ 
การพัฒนาและการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๑๕๐ 
บริการบนอินเทอร์เน็ต ๑๕๐ 
หน้าท่ีในการให้บริการ ISP ๑๕๑ 
รูปแบบการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ๑๕๑ 
ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๑๕๒ 
ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ ๑๕๒ 
ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางให้โทษ ๑๕๓ 

บทท่ี ๘ ระบบสารสนเทศของ ทอ.                                                                            ๑๕๔ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๔ 
ระบบสารสนเทศด้านส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ  ๑๕๘ 
ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล ทอ. ๑๖๐ 
ระบบสารสนเทศของ ขว.ทอ.  ๑๖๓ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ  ๑๖๗ 
ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ. ๑๗๘ 

บทท่ี ๙ ระบบฐานข้อมูล (Database System) ๑๘๒ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล ๑๘๒ 
ชนิดและประเภทของข้อมูล ๑๘๓ 

 



ง 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                หน้า 
การจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล ๑๘๔ 
การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล ๑๘๗ 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูล ๑๙๐ 
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ๑๙๑ 
การเตรียมข้อมูล ๑๙๑ 
คลังข้อมูล ๑๙๕ 
การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูล ๒๐๐ 
การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล ๒๐๔ 
การออกแบบฐานข้อมูล ๒๐๗ 
แบบจ าลองอี-อาร์ ๒๑๐ 
แนวคิดเกี่ยวกับนอร์มัลไลเซช่ัน ๒๒๐ 
การส ารองข้อมูล (Backup) ๒๒๖ 

บทท่ี ๑๐ การออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ (ไม่ออกสอบ) ๒๒๘  
การออกแบบเว็บไซต์ ๒๒๘ 
องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ ๒๒๘ 
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ๒๒๙ 
องค์ประกอบท่ีดีของการออกแบบเว็บไซต์ ๒๓๐ 
โครงสร้างของเว็บไซต์ ๒๓๑ 
การก าหนดการเช่ือมโยงเว็บเพจ ๒๓๕ 
โปรแกรมจัดการเว็บส าเร็จรูป ๒๓๖ 
การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ๒๓๙ 
การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว ๒๔๖ 
การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ๒๔๙ 
โครงสร้างค าส่ังของ HTML ๒๕๐ 
ค าส่ังในการจัดหน้า HTML ๒๕๒ 
รูปแบบการเขียนค าบรรยาย source code ๒๕๓ 
รูปแบบของ Pre tag ๒๕๔ 
เช่ือมต่อเอกสารด้วย hyperlink HTML ๒๕๕ 
Table ค าส่ังท่ีส าคัญในการท าเว็บเพจ HTML ๒๕๘ 
list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ ๒๖๐ 
การสร้างแบบฟอร์ม HTML ๒๖๑ 
การใส่รูปในเว็บเพจ HTML ๒๖๒ 
การใส่ภาพพื้นฐานให้เว็บเพจ HTML ๒๖๓ 
การใช้งานสีในเว็บเพจ ๒๖๓ 

บทท่ี ๑๑ การพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต (ไม่ออกสอบ) ๒๖๙ 
หลักการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบนอินเทอร์เน็ต ๒๖๙ 

 



จ 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                หน้า 
ภาษา Script เบ้ืองต้น ๒๗๐ 
การท างานของ CGI ๒๗๑ 
ความสัมพันธ์ของ Web Server, CGI และ Database ๒๗๒ 
JavaScript คืออะไร ๒๗๒ 
การสร้างเว็บฟอร์ม ๒๗๓ 
การสร้างเว็บไซต์  ๒๘๓ 

บทท่ี ๑๒ การดูแลระบบเครือข่าย ๒๘๕ 
ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย ๒๘๕ 
Network Topology (โครงสร้างของเครือข่าย) ๒๘๕ 
สัญญาณ ๒๘๙ 
ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล ๒๘๙ 
การติดต้ังและเดินสายสัญญาณ ๒๙๑ 
ส่ือกลางประเภทไม่มีสาย ๓๐๑ 
การส่ือสารด้วยดาวเทียม (Satellite Transmission) ๓๐๒ 
การส่ือสารข้อมูลในระดับเครือข่าย ๓๐๔ 
อุปกรณ์ท่ีใช้การส่ือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ๓๐๔ 
โครงสร้างของสถาปัตยกรรมรูปแบบ OSI ๓๐๖ 
การเปิด - ปิดเครื่องแม่ข่ายและการส ารองข้อมูล ๓๐๗ 
การส ารองข้อมูล ๓๑๒ 
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย ๓๑๘ 
ค าส่ังพื้นฐานท่ีจ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบระบบเครือข่าย ๓๑๘ 
การซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย ๓๒๓ 
การจัดการ Log file ของระบบ ๓๒๔ 
วิธีการดูล็อกเหตุการณ์ ๓๒๕ 
วิธีการตีความเหตุการณ์ ๓๒๕ 
ประเภทเหตุการณ์ ๓๒๕ 
การค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล็อก ๓๒๖ 
วิธีการก าหนด Log Size และตัวเลือก Overwrite ๓๒๗ 
วิธีการเก็บล็อก ๓๒๗ 

บรรณานุกรม 
 

------------------------------------------ 

 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

 คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนน า
คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างานในชีวิตประจ าวัน ฉะนั้นการเรียนรู้เพ่ือท าความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร ท างานอย่างไร และมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร เราจึงควร 
ท าการศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 
 - ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
 - การท างานของคอมพิวเตอร์ 
  - ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
 - ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

 
  

 คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือการค านวณ พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 
ท าหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" 

คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ท างานแทนมนุษย์ ในด้านการคิด
ค านวณและสามารถจ าข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพ่ือการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถ
จัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง
และสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆได้ 
 โดยนิยามแล้วคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ส าคัญอยู่ ๒ ส่วน ด้วยกัน คือ สถาปัตยกรรม
(Computer Architecture) และออร์กาไนเซชั่นคอมพิวเตอร์ (computer organization) ซึ่งแต่ละส่วนก็จะ
ให้ความหมายอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถให้ความหมายได้อย่า งกว้างๆ กับค าสองค านี้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ 

    • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) คือ ลักษณะต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ผู้ใช้ ๆ ทั่วไปสามารถมองเห็นได้และจะมีผลต่อกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ 
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   • ออร์กาไนเซชั่นคอมพิวเตอร์ (computerorganization) คือ กระบวนการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
ที่ต้องมีการค านึงถึงสถาปัตยกรรม 

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) เป็นวิชาที่กล่าวถึง คุณสมบัติของระบบที่ 
โปรแกรมเมอร์สามารถเห็นได้ชัด ส่วนองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (Computer Organization) จะกล่าวถึง
หน่วยการท างานและการติดต่อระหว่างกันของหน่วยต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ข้อก าหนดทาง
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน เช่น ชุดของค าสั่ง (Instruction Set) จ านวนบิตที่ใช้แทนข้อมูล กลไกของ I/O เทคนิคการท า 
addressing ของหน่วยความจ า เป็นต้น 
 ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์จะใกล้เคียงกันหรือไปด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะกับองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่มันยังท าให้สถาปัตยกรรมของมัน(คุณสมบัติของระบบ) มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 หัวใจหลักของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ก็คือ CPU ซึ่งท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์
และเชิงตรรกะ เริ่มจากปี ๑๙๔๖ คอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีชื่อว่า ENIVAC ซึ่งท างานโดยใช้หลอดไดโอดซึ่งสถานะการ
ท างานของหลอดพวกนี้มีอยู่ ๒ อย่างคือ ๑ และ ๐ โดยจะมีค่าเป็น ๑ เมื่อมีกระแสไหลผ่านและเป็น ๐ เมื่อไม่มี
กระแสไกลผ่าน จึงเป็นเหตุผลให้คอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานสองในการค านวณ ต่อมาเมื่อวิทยาการก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ 
มีการพัฒนาจากหลอดไดโอดมาเป็นทรานซิสเตอร์ และเป็นวงจรขนาดเล็กที่เรียกว่า IC และสุดท้ายพัฒนามา
เป็น Chip อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 
 สิ่งที่ผู้ผลิต CPU พยายามจะเพ่ิมก็คือ ประสิทธิภาพในการประมวลผล เนื่องจากภายในซีพียูไม่มีหน่วยเก็บ
ข้อมูลส าหรับปริมาณมาก ๆ ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของซีพียูคือ ความเร็วในการประมวลผลและ
ความเร็วในการโอนย้ายข้อมูลเท่านั้น (เนื่องจากในยุคก่อน CPU ไม่มี Cache) ซีพียูในยุคแรก ๆ ประมวลผลด้วย
ความเร็ว ๔.๗๗ MHz และมี CPU BUS กว้าง ๘ บิต หรือที่เรียกกันว่า ซีพียูแบบ ๘ บิต (Intel ๘๐๘๐, ๘๐๘๘) 
คือ ซีพียูเคลื่อนย้ายข้อมูลได้ทีละ ๑ไบต์นั่นเอง และใน CPU ยุคต่อ ๆ มาจึงเปลี่ยนมาเป็นแบบ ๑๖, ๓๒ และ 
๖๔ จนถึง ๑๒๘ และในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้นเกิดจากการควบคุมของสัญญาณนาฬิกา ซึ่งนับเป็น Clock 
เช่น ซีพียู ๑๐๐ MHz หมายถึงเกิดสัญญาณนาฬิกา ๑๐๐ ครั้งต่อวินาทีคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ซับซ้อนประกอบไป
ด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นล้านส่วนซึ่งเราไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดทุกชิ้นส่วนแต่เราสามารถที่
จะพูดถึงหน้าที่หลัก ๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติแล้วหน้าที่ส าคัญ ๆ ของคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ ๔ ประการ คือ 

๑.  ท าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล  
๒.  ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล 
๓.  ท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล โดยถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ 

ไปสู่อุปกรณ์ภายนอก (peripheral) นั้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Input/Output (I/O) และถ้าข้อมูลถูก
เคลื่อนย้ายไประยะทางไกล ๆ (เป็นการรับส่งกับ remote device) เราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการสื่อสารข้อมูล 
(Data Communication) 

๔.  ท าหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ,์ ควบคุมระบบภายในคอมพิวเตอร์ และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
ภายในระบบคอมพิวเตอร์ 
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การท างานของคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีลักษณะการท างานของส่วนต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน

เป็นกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานหลักคือ  Input Process และ output ซึ่งมีข้ันตอนการท างานดังภาพ  

 
  

ขั้นตอนที่ ๑ : รับข้อมูลเข้า (Input) 
เริ่มต้นด้วยการน าข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แล้วแต่

ชนิดของข้อมูลที่จะปูอนเข้าไป เช่น ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแปูนพิมพ์ (Keyboard) เพ่ือพิมพ์ข้อความ
หรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกา
ชนิดพิเศษส าหรับเขียนภาพ หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) ส าหรับเคลื่อนต าแหน่งของ
การเล่นบนจอภาพ เป็นต้น 
ขั้นตอนที ่๒ : ประมวลผลข้อมูล (Process) 

เมื่อน าข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะด าเนินการกับข้อมูลตามค าสั่งที่ได้รับมาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น น าข้อมูลมาหาผลรวม น าข้อมูลมาจัดกลุ่มน าข้อมูลมาหา
ค่ามากท่ีสุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ ๓ : แสดงผลลัพธ์ (Output) 

เป็นการน าผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปจะ
แสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษ
โดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้ 

ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีจุดเด่น ๔ ประการ เพ่ือทดแทนข้อจ ากัดของมนุษย์

เรียกว่า ๔ Special ดังนี้ 
- หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจ านวนมากและเป็นเวลานาน นับเป็นจุดเด่น

ทางโครงสร้างและเป็นหัวใจของการท างานแบบอัตโนมัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย 

- ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้
เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของเค รื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญส่วนหนึ่งเช่นกัน 
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- ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามล าดับขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการก าหนดโปรแกรม
ค าสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น 
  - ความน่าเชื่อถือ (Sure)หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
ค าสั่งและข้อมูลที่มนุษย์ก าหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง กล่าวคือ หากมนุษย์ปูอนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน 

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ท าให้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น พิมพ์
จดหมาย รายงาน เอกสารต่าง  ๆซึ่งเรียกว่างานประมวลผล (word processing) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในด้านต่าง ๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

- งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการท าบัญชี 
งานประมวลค า และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ก็ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ ซึ่งท าให้การผลิตมีคุณภาพดีข้ึนบริษัทยังสามารถรับ หรืองานธนาคาร ที่ให้บริการถอนเงินผ่าน
ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) และใช้คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี 
เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย 

- งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน ามาใช้ใน
ส่วนของการค านวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่
อวกาศ หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์ส าหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นย ากว่า
การตรวจด้วยวิธีเคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้น 

- งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวันเวลา ที่นั่ง
ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ท าให้สะดวกต่อผู้เดินทางท่ีไม่ต้องเสียเวลารอ อีกทั้งยังใช้
ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และการจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสารก็ใช้
ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพ่ือให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมี  
ความชัดเจน 

- งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ
จ าลองสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะค านวณ
และแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง 
ๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการท างาน 

- งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ ระบบประชุมทางไกลผ่าน
คอมพิวเตอร์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
สถาบันต่าง ๆ, กรมสรรพากร ใช้จัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เป็นต้น 

- การศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยการ
สอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บข้อมูล
ยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด 
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ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 

  คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการค านวณซึ่งมี
วิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการค านวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศ
จีน เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว 

 
  จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๓๗๖ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)  
ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถค านวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ การท างานของเครื่องนี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนค านวณ และส่วนควบคุม 
ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ าหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู ค านวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลใน
หน่วยความจ า ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ 

หลักการของ“แบบเบจ”นี้เองที่ได้น ามาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้       
“แบบเบจ”เป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
มากมายหลายขนาด ท าให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยสามารถจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออก 
ได้เป็น ๕ ยุค 
 ๑. ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๑ 
 ๒. ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖ 
 ๓. ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒ 
 ๔. ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๒ 
 ๕. ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน 

ยุคที่ ๑ พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๕๐๑ 
เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่เครื่องค านวณ โดยเมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and 

Eckert) ได้น าแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่ ง
เรียกว่า ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซึ่งต่อมาได้ท าการปรับปรุงการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และได้ประดิษฐ์เครื่อง  UNIVAC (Universal 
Automatic Computer) ขึ้นเพ่ือใช้ในการส ารวจส ามะโนประชากรประจ าปี  
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จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการ
เริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศในการควบคุม
การท างานของเครื่อง ซึ่งท างานได้อย่างรวดเร็ว แต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพง ยุคแรกของคอมพิวเตอร์
สิ้นสุดเมื่อมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ 

 
 
ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ ๑ 

ใช้อุปกรณ์หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ท าให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ 
ใช้พลังงานไฟฟูามาก และเกิดความร้อนสูง 

 ท างานด้วยภาษาเครื่อง (Machine Language) เท่านั้น 
 เริ่มมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใช้งาน 

ยุคที่ ๒ พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๖ 
 มีการน าทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงท าให้เครื่องมีขนาดเล็กลง และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้มีความรวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังได้มีการคิดภาษา 
เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) จึงท าให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมส าหรับใช้กับเครื่อง 
 

                                
 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ ๒ 
 ใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งสร้างจากสารกึ่งตัวน า (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลัก 

แทนหลอดสุญญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการท างานเทียบเท่า
หลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟูาน้อย 
ความร้อนต่ า ท างานเร็ว และได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 เก็บข้อมูลได้ โดยใช้ส่วนความจ าวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) 
 มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งค าสั่ง ประมาณหนึ่งในพันของวินาที (Millisecond : mS) 
 สั่งงานได้สะดวกมากข้ึน เนื่องจากท างานด้วยภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language) 
 เริ่มพัฒนาภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้นใช้งานในยุค 

ยุคที่ ๓ พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๒ 
 คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้เพียง ๕ ปี เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์
คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า "ไอซี" (IC) ซึ่งไอซีนี้ท าให้ส่วนประกอบ

รูปที่ ๑.๕ 
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และวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็ก ๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการน าเอาแผ่นชิปมาใช้แทน
ทรานซิสเตอร์ท าให้ประหยัดเนื้อท่ีได้มาก 

 

                                      
 

นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems : DBMS) 
และมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานร่วมกันได้หลาย ๆ งานในเวลาเดียวกัน และมีระบบที่ผู้ใช้
สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้หลาย ๆ คน พร้อม ๆ กัน (Time Sharing) 

 

                                                
 
ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ ๓ 

 ใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือไอซี และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale 
Integration : LSI) เป็นอุปกรณ์หลัก 

 ความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งค าสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านของวินาที (Microsecond : mS)        
(สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ ๑ ประมาณ ๑,๐๐๐ เท่า) 

 ท างานได้ด้วยภาษาระดับสูงทั่วไป 

ยุคที่ ๔ พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๓๒ 

          เป็นยุคที่น าสารกึ่งตัวน ามาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI)           
ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลาย ๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ์ไมโครโพรเซสเซอร์ (Micro 
processor) ขึ้น ท าให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถในการท างานสูงและรวดเร็วมาก จึงท าให้
มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ถือก าเนิดข้ึนมาในยุคนี้ 

                                                
 
 

รปูที่ ๑.๗ 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ ๔ 
 ใช้อุปกรณว์งจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ่

มาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลัก 
 มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละค าสั่ง ประมาณหนึ่งในพันล้านวินาที (Nanosecond : nS) และ

พัฒนาต่อมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแต่ละค าสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านล้านของวินาที 
(Picosecond : pS) 

ยุคที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน 
 ในยุคนี้  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และความ
สะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้นใช้งานในยุคนี้ 

 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานง่าย และมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นหัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ 
โดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล 

องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ 
ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ ได้แก่ 

 

                                                    
 

-  ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System) คือ หุ่นจ าลองร่างกายมนุษย์ที่
ควบคุมการท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ท างานแทนมนุษย์ในงานที่ต้องการความเร็ว 
หรือเสี่ยงอันตราย เช่น แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น 

-  ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System) คือ การพัฒนาให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถสังเคราะห์เสียงที่มีอยู่ในธรรมชาติ (Synthesize) เพ่ือสื่อความหมายกับมนุษย์ เช่น เครื่อง
คิดเลขพูดได้ (Talking Calculator) หรือนาฬิกาปลุกพูดได้ (Talking Clock) เป็นต้น 

รูปที่ ๑.๑๐ 
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-  การรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition System) คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจ

ภาษามนุษย์ และสามารถจดจ าค าพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเป็นการพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างานได้ด้วยภาษาพูด เช่น งานระบบรักษาความปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารส าหรับผู้พิการ เป็นต้น 

-  ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้เหตุผล
ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ที่มี หรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ไปแก้ไขปัญหาอ่ืนอย่างมี
เหตุผล ระบบนี้จ าเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ก าหนดองค์
ความรู้ไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้จากฐานความรู้นั้น เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โรค หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ท านายโชคชะตา เป็นต้น  

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ในความเป็นจริงแล้ว ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็น ๆ กันอยู่นี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ

ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐาน ๔ ประการมาท างาน

ประสานงานร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ประกอบไปด้วย 

๑. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
๒. ซอฟต์แวร์ (Software) 
๓. บุคลากร (Peopleware) 
๔. ข้อมูล (Data) 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถ ตามลักษณะ

การท างาน ได้ ๔ หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : 
CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วย
มีหน้าที่การท างานแตกต่างกัน  

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ๕ หน่วย คือ  
๑. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 
๒. หน่วยความจ าหลัก  (MainMemory) 
๓. หน่วยความจ าส ารอง (External Storage) 
๔. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
๕. หน่วยส่งออกข้อมูล (Output Unit) 

  

รูปที่ ๑.๑๑ 
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๑. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU)   
หน่วยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู มี หน้าที่เป็น

ศูนย์กลางในการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ค านวณ ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์
ควบคุมการท างาน การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์ประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์   เรียกได้ว่าซีพียูนี้เปรียบ
เหมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการท างานทั้ งหมดของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันซีพียูของเครื่อง 
พีซี รู้จักในนามไมโครโปรเซสเซอร์ ( Micro Processor) ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล      
ในลักษณะของการค านวณและเปรียบเทียบ โดยจะท างานตามจั งหวะเวลาที่ แน่นอน เรียกว่ า
สัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะจังหวะหนึ่งครั้งก็จะเกิดกิจกรรม๑ครั้ง เราเรียกหน่วย ที่ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียู
ว่า “เฮิร์ท” (Herzt) หมายถึง การท างานได้กี่ครั้งในจ านวน ๑ วินาที เช่น ซีพียู Pentium ๔ มีความเร็ว ๒.๕ GHz หมายถึง
ท างานเร็ว  ๒,๕๐๐ ล้านครั้ง ในหนึ่งวินาที กรณีที่สัญญาณ  Clock เร็วก็จะท าให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น          
มีความเร็วสูง  และซีพียูที่ท างานเร็วมาก ราคาก็จะแพงขึ้นมากตามไปด้วย 
 

 
 
๒. หน่วยความจ าหลัก (Primary Storage หรือ Main Memory)  
 หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจ าหลัก (Primary Storage หรือ Main Memory) ท าหน้าที่เก็บ
โปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพ่ือเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางท าการประมวลผลและ
รับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพ่ือส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไปซึ่งอาจแยกได้เป็น  ๒ ประเภท คือ RAM 
(Random Access Memory) ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่  แต่เมื่อปิดเครื่องข้อมูล
ใน RAM จะหายไป และ ROM (Read Only Memory) จะอ่านได้อย่างเดียว เช่น BIOS (Basic Input Output 
system) โปรแกรมฝังไว้ใช้ตอนเปิดหรือสตาร์เครื่อง เพ่ือเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มต้นท างาน เป็นต้น 
 แรม เป็นหน่วยความจ าหลักที่เก็บข้อมูลส าหรับใช้งานทั่วไป หน่วยความจ าประเภทนี้จะเก็บข้อมูล
ตราบเท่าทีย่ังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือยังมีกระแสไฟฟูาจ่ายให้วงจรอยู่ แต่หากเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือเกิดไฟฟูาดับเมื่อใด ข้อมูลก็จะสูญหายทันที 
 

รูปที่ ๑.๑๒ 
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๓. หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage)     
 หน่วยความจ าส ารอง  มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ หากถูกเรียกใช้
งานเมื่อใดก็ถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจ าส ารองมาไว้ที่หน่วยความจ าหลักนั่นคือ แรม เพ่ือให้หน่วยประมวลผล
ท างานไปที่หน่วยความจ าประเภทนี้หากมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไฟดับ ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ ไม่สูญ
หายไปไหน  หน่วยความจ าส ารองที่ใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายประเภท เช่น 
 

                                                 
 
 - แผ่นบันทึก (หรือ Floppy Disk) แผ่นบันทึกข้อมูลในปัจจุบันมีขนาด ๓.๕ นิ้ว ตัวแผ่นบันทึกเป็นแผ่นบาง 
ฉาบผิวด้วยสารแม่เหล็กอยู่ในกรอบพลาสติกแข็ง เพ่ือปูองกันการขีดข่วนสามารถบรรจุข้อมูลได้ ๑.๔๔ เมกะไบต์ 
ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว เนื่องจากบรรจุข้อมูลได้น้อย และช ารุดง่าย 
 

                                            
- ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งที่เคลือบสารแม่แหล็กหลายแผ่นเรียง      

ซ้อนกัน หัวอ่านของเครื่องขับจะมีหลายหัว ในขณะที่แผ่นบันทึกแต่ละแผ่นบันทึกหมุน หัวอ่านจะเคลื่อนที่เข้า
ออกเพ่ืออ่านข้อมูลที่เก็บบนพ้ืนผิวแผ่น การเก็บข้อมูลในแต่ละแผ่นจะเป็นวง เรียกแต่ละวงของทุกแผ่นว่า  
ไซลินเดอร์ แต่ละไซลินเดอร์จะแบ่งเป็นเซกเตอร์ แต่ละเซกเตอร์แบ่งข้อมูลเป็นชุดๆ ฮาร์ดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลที่มีความจุสูงมากมีความจุเป็นกิกะไบต์ เช่น ๓๒๐ กิกะไบต์ การอ่านและเขียนข้อมูลจะกระท าได้เร็วมาก 

 

                                                  

รูปที่ ๑.๑๔ 

รูปที่ ๑.๑๕ 

รูปที่ ๑.๑๖ 

รูปที่ ๑.๑๗ 



- ๑๒ - 
 

– แผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี ในปัจจุบันแผ่นซีดี และแผ่นดีวีดี มีผู้ใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีราคาถูก
สามารถเก็บข้อมูลได้มาก ซีดี ๑ แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ ๗๕๐ เมกะไบต์และแผ่นดีวีดี ๑ แผ่นสามารถเก็บ
ข้อมลูได้ถึง ๔.๗ กิกะไบต์ 

                                                        
 

– หน่วยความจ าแบบแฟลชไดร์ฟ (หรือ Flash Memory) เป็นหน่วยความจ าประเภทรอม ซึ่งเป็น
การรวมเอาเทคโนโลยีของ รอม และแรม มารวมกัน ท าให้หน่วยความจ าชนิดนี้สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือน
ฮาร์ดดิสก์ คือสามารถเก็บและลบข้อมูลได้ตามต้องการ และถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้หันมา ใช้
หน่วยความจ าแบบแฟรชกันมากข้ึน เพราะมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้มาก         
เช่น ๔ กิกะไบต์, ๘ กิกะไบต์ 

๔. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
 หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์น าข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าหลัก และใช้ในการ
ประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น 

                                              
- แปูนพิมพ์ (หรือ Keyboard) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่รับข้อมูลจากการกดปุุมบนแปูนพิมพ์ แล้วส่ง

รหัสให้กับคอมพิวเตอร์ 

                                                    
– เมาส์ เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่รับข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังต าแหน่งที่ต้องการบน

จอภาพแล้วคลิกปุุมเพ่ือสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
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รูปที่ ๑.๒๑ 



- ๑๓ - 
 

– เครื่องกราดตรวจ(หรือ Scanner) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีของการผ่านแสงเพ่ือท า 
การอ่านรหัสสัญลักษณ์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์น าไปประมวลผลต่อไป 

                                                          
 

- จอสัมผัส (หรือ Touch Screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลเข้า และส่งออกข้อมูลออกใน
เวลาเดียวกัน จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลโดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพประกอบ
ไปด้วยตาข่ายของล าแสงอินฟาเรด เมื่อมีวัตถุมาสัมผัสบนจอภาพ จะมีการส่งสัญญาณไฟฟูา ซึ่งสามารถระบุ
ต าแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมที่ก าลังท างานอยู่ได้ 

๕. หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต (Output Unit) 
ท าหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล โดยจะเชื่อมต่อกันด้วยบัส (Bus) ได้แก่ จอภาพ 

และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น  
 

                                                          
 

– จอภาพ(หรือ Monitor) การส่งออกของข้อมูลจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผลบนจอภาพจะแสดงด้วยจุดเล็ก ๆ ตามแนวนอนและแนวตั้ง จอภาพมี
ขนาดที่แตกต่างกันเช่น ๑๗ นิ้ว ๒๐ นิ้ว เป็นต้น 

 

                                                     
 

– เครื่องพิมพ์ (หรือ Printer) เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งออกข้อมูลในรูปของการพิมพ์หมึกลงบนกระดาษหรือ
วัตถุต่าง ๆ  ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ออกมาหลายลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

ซอฟต์แวร์ (Software)  
 ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน รวมไปถึงการควบคุมการท างาน 

ของอุปกรณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ 
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การท างานของมันได้ ซึ่งต่างกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่สามารถจับ
ต้องได้ซึง่แบ่งเป็น ๒ประเภทคือ 

รูปที่ ๑.๒๒ 

รูปที่ ๑.๒๓ 

รูปที่ ๑.๒๔ 
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 ๑. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่องการส าเนาข้อมูล การจัดการระบบของดิสก์ ชุดค าสั่งที่เขียนเป็น
ค าสั่งส าเร็จรูป โดยผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจากโรงงานผลิต การท างานหรือ 
การประมวลผลของซอฟต์แวร์เหล่านี้ ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ระบบของซอฟต์แวร์เหล่านี้ 
ออกแบบมาเพ่ือการปฏิบัติควบคุม และมีความสามารถในการยืดหยุ่น การประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
 ๑.๑ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุม และติดต่อ 
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจัดการระบบของดิสก์ การบริหารหน่วยความจ าของ
ระบบ กล่าวโดยสรุปคือ หากจะท างานใดงานหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการท างาน แล้วจะต้อง
ติดต่อกับซอฟต์แวร์ระบบก่อน ถ้าขาดซอฟต์แวร์ชนิดนี้ จะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถท างานได้ 
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ UnixLinux DOS และ Windows  

  ๑.๒ ตัวแปลภาษา (Translator) จาก Source Code ให้เป็น Object Code (แปลจากภาษาที่
มนุษย์เข้าใจ ให้เป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจ เปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษา
ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์ ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนที่จะน าไปประมวลผล ตัวแปลภาษาแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พีทเตอร์ (Interpeter) คอมไพเลอร์จะแปล
ค าสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แล้วท าการลิงก์ (Link) เพ่ือให้ได้ค าสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนอินเตอร์พีท
เตอร์จะแปลทีละประโยคค าสั่ง แล้วท างานตามประโยคค าสั่งนั้น การจะเลือกใช้ตัวแปลภาษาแบบใดนั้น จะ
ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมี ๒ แบบ ได้แก่ ภาษาแบบโครงสร้าง เช่น ภาษาเบสิก (Basic) 
ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็น
ต้นภาษาแบบเชิงวัตถุ (Visual หรือ Object Oriented Programming) เช่น Visual Basic,Visual C หรือ 
Delphi เป็นต้น 
  ๑.๓ ยูติลิตี้โปรแกรม (Utility Program) คือซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่องท างานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น เช่น ช่วยในการตรวจสอบดิสก์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ ช่วยส าเนาข้อมูล ช่วยซ่อมอาการช ารุด
ของดิสก์ ช่วยค้นหาและก าจัดไวรัส ฯลฯ เป็นต้นโปรแกรมในกลุ่มนี้ได้แก่ โปรแกรม Norton Winzip Scan 
Virus Sidekick Scandisk Screen Saver ฯลฯ เป็นต้น 
 ๑.๔ ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาติดตั้งระบบ ได้แก่ โปรแกรม Setup และ 
Driver ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Setup Microsoft Office โปรแกรม Driver Sound,  Driver Printer, Driver 
Scanner ฯลฯ เป็นต้น 

๒. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ 
ท างานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์
สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๒.๑ ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) คือ โปรแกรมซึ่งเขียน
ขึ้นเพ่ือการท างานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางทีเรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการท าบัญชีจ่าย
เงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการท าสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข 
หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถ
ดัดแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา 
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 ๒.๒. ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป (General Purpose Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มี
ผู้จัดท าไว้ เพื่อใช้ในการท างานประเภทต่าง ๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอ่ืน ๆ สามารถน าโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถท าการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง 
ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ต้องใช้เวลามากในการ
ฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงาน ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความช านาญเป็น
พิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง 

ตัวอย่าง 
โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer

และเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น 

บุคลากร (Peopleware)  
 บุคลากรจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดถึงประสิทธิภาพถึงความส าเร็จและความคุ้มค่าในการใช้
งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้ ๖ ด้าน ดังนี้  

 ๑. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA) ท าหน้าที่ศึกษา
และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ และท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ระบบและนักเขียนโปรแกรม 
(Programmer) หรือปรับปรุงคุณภาพงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม และควรจะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

 ๒. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ (Software) หรือ
เขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามความต้องการของผู้ ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่
นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 

 ๓. ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือก าหนดความต้องการในการใช้ระบบ 
คอมพิวเตอร์ว่าท างานอะไรได้บ้างผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องและวิธีการใช้งาน
โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมท่ีมีอยู่สามารถท างานได้ตามที่ต้องการ 

 ๔. ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ส าหรับระบบขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝูาดูจอภาพเมื่อมีปัญหาซึ่งอาจเกิดขัดข้อง จะต้องแจ้ง System Programmer 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง (System Software) อีกทีหนึ่ง 

 ๕. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่าน
ระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ก าหนดสิทธิการ
ใช้งานข้อมูล ก าหนดในเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน พร้อมทั้งดูแลดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database 
Server) ให้ท างานอย่างปกติด้วย 

๖. ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ของหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความหมายต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเป็น
อย่างมาก  

ข้อมูล (Data)  
 ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องปูอนเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพ่ือผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ มี ๕ ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data)

http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page44.htm
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ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data) ในการน าข้อมูล
ไปใช้นั้น เรามีระดับโครงสร้างของข้อมูล ดังนี้ 

 

โครงสร้างข้อมูล 
(Data Structure) 

บิต (Bit)  
คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กท่ีสุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ 
และน าไปใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านั้น 
ไบต์ (Byte) หรืออักขระ (Character)  
ได้แก่ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว เช่น 0, 1, …, 9, A, B, …, Z  
และเครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่ง 1 ไบต์จะเท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว เป็นต้น 
ฟิลด์ (Field)  
ได้แก่ ไบต์ หรือ อักขระตั้งแต่ ๑ ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์  
เช่น เลขประจ าตัว ชื่อพนักงาน เป็นต้น 
เรคคอร์ด (Record)  
ได้แก่ ฟิลด์ตั้งแต่ ๑ ฟิลด์ ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมกันเป็นเรคคอร์ด  
เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว ยอดขาย ข้อมูลของพนักงาน ๑ คน เป็น ๑ เรคคอร์ด 
ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล  
ได้แก่ เรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดรวมกัน ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน  
เช่น ข้อมูลของประวัติพนักงานแต่ละคนรวมกันทั้งหมด 
เป็นไฟล์หรือแฟูมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานของบริษัท เป็นต้น 
ฐานข้อมูล (Database)  
คือ การเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลหลาย ๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันมารวมเข้าด้วยกัน  
เช่น ไฟล์ข้อมูลของแผนกต่าง ๆ มารวมกันเป็นฐานข้อมูลของบริษัท เป็นต้น 

 
การวัดขนาดข้อมูล ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร เรามีหน่วยในการวัดขนาด

ของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
8Bit                                      =                             1Byte 
1,024Byte                              =                             1KB (กิโลไบต์) 
1,024KB                                =                             1MB (เมกกะไบต์) 
1,024MB                                =                             1GB (กิกะไบต์) 
1,024GB                                =                             1 TB (เทระไบต์) 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 จากประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความ
ต้องการของผู้ใช้การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถจ าแนกออกได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ 
 ๑. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล 
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 ๒. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
 ๓. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ 

๑. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
    ๑.๑ คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Computer)  
 หมายถึง เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการวัด (Measuring Principle) ท างานโดยใช้ข้อมูล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่า Analog Signal 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักแสดงผลด้วยสเกลหน้าปัด และเข็มชี้ เช่น การวัดค่าความยาว โดยเปรียบเทียบ
กับสเกลบนไม้บรรทัด การวัดค่าความร้อนจากการขยายตัวของปรอทเปรียบเทียบกับสเกลข้างหลอดแก้ว นอกจากนี้ยัง
มีตัวอย่างของ Analog Computer ที่ใช้การประมวลผลแบบเป็นขั้นตอน เช่น เครื่องวัดปริมาณการใช้น้ าด้วย
มาตรวัดน้ า ที่เปลี่ยนการไหลของน้ าให้เป็นตัวเลขแสดงปริมาณ อุปกรณ์วัดความเร็วของรถยนต์ในลักษณะเข็มชี้ 
หรือเครื่องตรวจเคลื่อนสมองที่แสดงผลเป็นรูปกราฟ เป็นต้น 

๑.๒ คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer)  
          ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานทั่ว ๆ ไปนั่นเอง เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการ
นับ ท างานกับข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟูา 
หรือ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณข้อมูลที่เป็นจังหวะด้วยตัวนับ (Counter) ภายใต้ระบบฐานเวลา 
(Clock Time) มาตรฐาน ท าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งสามารถนับข้อมูลให้ค่าความละเอียดสูง เช่น แสดง
ผลลัพธ์เป็นทศนิยมได้หลายต าแหน่ง เป็นต้นเนื่องจาก Digital Computer ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟูา 
(มนุษย์สัมผัสไม่ได้) ท าให้ไม่สามารถรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดยตรง จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลต้น
ทางที่รับเข้า (Analog Signal) เป็นสัญญาณไฟฟูา (Digital Signal) เสียก่อน เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยน 
สัญญาณไฟฟูากลับไปเป็น Analog Signal เพ่ือสื่อความหมายกับมนุษย์ต่อไปโดยส่วนประกอบส าคัญที่เรียกว่า 
ตัวเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล (Converter) คอยท าหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณข้อมูลระหว่าง Digital 
Signal กับ Analog Signal 

๑.๓ คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) 
          เครื่องประมวลผลข้อมูลที่อาศัยเทคนิคการท างานแบบผสมผสาน ระหว่าง Analog Computer และ 
Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ในยานอวกาศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน และใช้ Digital Computer ในการค านวณ 
ระยะทาง เป็นต้น การท างานแบบผสมผสานของคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ยังคงจ าเป็นต้องอาศัยตัวเปลี่ยนสัญญาณ 
(Converter) เช่นเดิม  

๒. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer)   

          หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุม ให้ท างานอย่างใด 
อย่างหนึ่ ง เป็นการเฉพาะ ( Inflexible) โดยทั่ วไปมักใช้ในงานควบคุม หรืองานอุตสาหกรรมที่ เน้น 
การประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ควบคุมลิฟท์  
หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็นต้น 

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานอเนกประสงค์ (General Purpose Computer) 
      หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexible) โดยได้รับการออกแบบให้

สามารถประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้โดยสะดวก โดยระบบจะท างานตามค าสั่งในโปรแกรมที่เขียน
ขึ้นมา และเมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอะไร ก็เพียงแต่ออกค าสั่งเรียกโปรแกรมที่เหมาะสม
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เข้ามาใช้งาน โดยเราสามารถเก็บโปรแกรมไว้หลายโปรแกรมในเครื่องเดียวกันได้ เช่น ในขณะหนึ่งเราอาจใช้
เครื่องนี้ในงานประมวลผลเกี่ยวกับระบบบัญชี และในขณะหนึ่งก็สามารถใช้ในการออกเช็คเงินเดือนได้ เป็นต้น 
 
 
๓. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ 

สามารถแบ่งเป็น ๔ ชนิด โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเก็บข้อมูล และความเร็วในการ
ประมวลผลเป็นหลัก ดังนี้ 

๓.๑ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)   
หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้น

เป็นการเฉพาะเพ่ืองานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และต้องการความเร็วสูง เช่น 
งานวิจัยขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) งานสื่อสารดาวเทียม หรืองานพยากรณ์อากาศ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)   
   หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจ าและความเร็วน้อยลง สามารถใช้ข้อมูลและ
ค าสั่งของเครื่องรุ่นอ่ืนในตระกูล (Family) เดียวกันได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใด ๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
ท างานในระบบเครือข่าย (Network) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่อง
ปลายทาง (Terminal) จ านวนมากได้ สามารถท างานได้พร้อมกันหลายงาน (Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกัน 
หลายคน (Multi User) ปกติเครื่องชนิดนี้นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ มีราคาตั้งแต่สิบล้านบาทไปจนถึงหลาย
ร้อยล้านบาท ตัวอย่างของเครื่องเมนเฟรมที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ คอมพิวเตอร์ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยังตู้ 
ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศนั่นเอง  
 

รูปที่ ๑.๒๕ 
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๓.๓ มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)  

         ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง 
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ โดยมี
ลักษณะพิเศษในการท างานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ มีการใช้แผ่นจานแม่เหล็ก         
ความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและ
บริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาลและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 
  
 

๓.๔ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)   
หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจ าและความเร็วในการ

ประมวลผลน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer : PC) ปัจจุบันไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจเท่ากับหรือมากกว่า
เครื่องเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยังราคาถูกลงมาก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงานและ
บริษัทห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรียน สถานศึกษา และบ้านเรือน บริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกจ าหน่าย
จนประสบความส าเร็จเป็นบริษัทแรก คือ บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ 

 

รูปที่ ๑.๒๖ 

รูปที่ ๑.๒๗ 

รูปที่ ๑.๒๘ 
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ าแนกออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
๑. แบบติดตั้งใช้งานอยู่กับท่ีบนโต๊ะท างาน (Desktop Computer) 
๒. แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟูาจากแบตเตอรี่ 

จากภายนอก ส่วนใหญ่มักเรียกตามลักษณะของการใช้งานว่า Laptop Computer หรือ Notebook Computer 

วิธีการประมวลผลข้อมูล (Procedure) 
หมายถึงกระบวนการท างานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการท างานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้

จ าเป็นต้องทราบขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอน
สลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เช่น คู่มือผู้ใช้ (user manual) หรือ
คู่มือผู้ดูแลระบบ (operation manual) เป็นต้น 

วิธีการประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ มี ๒ วิธี คือ  
๑. การประมวลผลแบบอินเทอแอคทีฟ (Interactive Processing) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ

ประมวลผลแบบออนไลน์ (On-Line Processing) เป็นวิธีการประมวลผลที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรงทันทีโดยไม่ต้องรอรวมหรือสะสมข้อมูล ข้อมูลแต่ละรายการจะถูกน าไปประมวลผลและได้ผลลัพธ์
ทันที โดยมีการท างานในลักษณะที่ข้อมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทาง (Terminal) ไปยัง 
ฐานข้อมูลของเครื่องหลักหรือหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้ในการประมวลผลเป็นการประมวลผลโดย
ทันทีทันใดเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การฝากถอนเงินเอทีเอ็ม 

 
 

 
รูปที่ ๑.๒๙ การประมวลผลแบบอินเทอแอคทีฟ หรือการเชื่อมตรง 

๒. การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยการรวบข้อมูลไว้
ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะน าข้อมูลเข้าเครื่องเพ่ือประมวลผลในคราวเดียวกัน เช่น การท าบัญชีจ่ายเงินเดือน
พนักงานทุกสิ้นเดือน ระบบการคิดดอกเบี้ยธนาคาร ซึ่งต้องใช้เวลาสะสม ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี หรือระบบ
การเรียนการสอน การบันทึกเกรดของนักเรียน ในแต่ละเทอมจนเทอมสุดท้ายจึงพิมพ์ใบรับรองเกรดฉะนั้น 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาในการสะสมข้อมูลอยู่ระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงน ามาประมวลผลพร้อมกัน
และในการท างานจะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลแบบนี้เรียกว่าระบบออฟไลน์ (Off-Line System) ระบบออฟไลน์ (Off-Line System) เป็นระบบที่
ท างานในลักษณะเตรียมการในการประมวลผลขั้นต่อไป โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Input/Output Unit 
อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU:Central Processing Unit) 
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        - เก็บรวบรวมข้อมูล        - ประมวลผลข้อมูล              - รายงานผล 
 

 
 

---------------------------------- 



บทท่ี ๒ 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และซอ่มบ ารงุเบื้องต้น 

 

 เครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานได้ปกติจะต้องมีส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งส่วนประกอบภายนอกและภายใน ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวต้องไม่ เกิดข้อผิดพลาดในแต่ละชิ้นส่วน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ ๒.๑  ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

  
   

 
รูปที่ ๒.๒  ส่วนประกอบภายในของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ภายใน, ภายนอก 
๑.  อุปกรณ์ประกอบภายใน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
เมนบอร์ด (Main Board)  

เมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลักที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การจะให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท างานได้นั้นต้อง
ติดตั้งหรือเชื่อมต่อสายเข้ากับเมนบอร์ด แม้แต่ซีพียูก็ต้องติดตั้งเข้ากับเมนบอร์ดถูกผลิตออกมาเพ่ือใช้กับซีพียู
ต่างรุ่นต่างแบบ และยังมีผู้ผลิตหลายรายด้วยกัน เช่น ASUS, ECS, GIGABYTE, CHAINTECH, MSI, ABIT, 
INTEL เป็นต้น เนื่องจากเมนบอร์ดมีจุดที่จะต้องต่อพ่วงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไป ดังนั้น จึงต้องดูรายละเอียด 
ที่ส าคัญ ๆ บนเมนบอร์ด ดังนี้ 
 

                                   
 
• AGP Slot (Accelerator Graphic Port)  

เป็นสล็อตที่มีไว้ส าหรับติดตั้งการ์ดแสดงผล หรือการ์ดจอเท่านั้น สล็อตเอจีพีจะมีสีน้ าตาลต าแหน่ง
จะอยู่ด้านบนของสล็อตพีซีไอ และอยู่ใกล้กับต าแหน่งของซ็อคเก็ตที่ติดตั้งซีพียู เหตุผลที่ใช้ติดตั้งเฉพาะการ์ด
แสดงผลก็เนื่องจากระบบบัสแบบ PCI ที่ใช้กันอยู่เดิมนั้นไม่สามารถตอบสนองการใช้งาน ที่ต้องการความ
รวดเร็วในการแสดงผลสูง ๆ อย่างเช่น เกมส์สามมิติ โปรแกรมกราฟิก ประเภทสามมิติ ออกแบบบัสแบบเอจีพี
หรือสล็อตแบบเอจีพีรุ่นใหม่จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น ซึ่งมีให้สังเกต ๆ ง่าย คือ ๒X ๔X และล่าสุด 
๘X ตัวเลขยิ่งสูงมากยิ่งเร็วขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๓ 

รูปที่ ๒.๔ 

รูปที่ ๒.๕ 
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• แบตเตอรี่แบ๊คอัพ (CMOSBattery) 
แบตเตอรี่แบ๊คอัพเบอร์ CR2032 เป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟกับ CMOS เพ่ือเก็บข้อมูลในไบออส 

เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม วันเวลา ถ้าหาแบตเตอรี่หมดอายุจะท าให้ข้อมูลในไบออสหายไป ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ว่ามีฮาร์ดดิสก์ มีซีดีรอมต่อพ่วงอยู่หรือเปล่า ท าให้คอมพิวเตอร์ไม่
สามารถท างานได้ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณสองหรือสามปี หากต้องการเปลี่ยนก็หาซื้อได้ตาม
ร้านนาฬิกาหรือร้านถ่ายรูป 

 

                                                         
 

• BIOS (Basic Input Output)  
เป็น CHIP IC ชนิดหนึ่งที่อยู่บนเมนบอร์ด ภายในจะมีโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบค้นหาอุปกรณ์ประเภท 

ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ซีดีไดรฟ์ ที่ติดตั้งเข้าไป ทุกคนที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่อยู่ในไบออสจะเริ่ม
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น การท างานของ เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ แรม การ์ดจอ 
คีย์บอร์ด ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Power on Self-Test (Post) ในกรณีที่มีอุปกรณ์เสียหรือผิดปกติก็จะ
รายงานให้ทราบ นอกจากนี้ ไบออสยังมีค าสั่ง สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์บูตเข้าสู่วินโดวส์ หรือระบบปฏิบัติการ
อื่นที่ติดตั้งเอาไว้ด้วย ในรูปเป็นไบออสของ AIM ไบออสมีหลายยี่ห้อด้วยกัน เช่น AWARD, PHOENIX, 
COMPAQ, IBM ซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้างในเครื่องของวิธีการ เข้าไปตั้งค่าการท างานของไบออสรวมทั้งรูปแบบ 
เมนูของไบออส ส่วนเมนบอร์ดที่ใช้จะมีไบออสยี่ห้อไหน และต าแหน่งติดตั้งอยู่ที่ไหนบนเมนบอร์ดสามารถอ่าน
เพ่ิมเติมได้จากคู่มือของเมนบอร์ด 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๖ 

รูปที่ ๒.๗ 
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• CPU Socket 
ใช้ส าหรับติดตั้งซีพียูเข้ากับเมนบอร์ด เมนบอร์ดที่ใช้กับซีพียูของอินเทล คือ Pentium ๔ และ Canceler 

จะเรียกซ็อคเก็ต SOCKET 478 ส่วนเมนบอร์ดส าหรับซีพียู AMD นั้น จะมีซ็อคเก็ตแบบ SOCKET 462 หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า SOCKET A จุดสังเกตว่าเมนบอร์ดเป็นซ็อคเก็ตแบบใดนั้นก็ดูจากชื่อที่พิมพ์ไว้บนช็อค
เก็ต ส่วนความแตกต่างอีกอย่างหนึ ่งก็คือรอยมาร์คที ่มุมของซ็อคเก็ต ถ้าเป็นซ็อคเก็ต  478 จะมี 
รอยมาร์คอยู่ที่มุมหนึ่งด้าน ส่วนซ็อคเก็ต 462 จะมีรอยมาร์คที่มุมสองด้าน โดยรอยมาร์คจะตรงกับต าแหน่ง
ของซีพียู เพ่ือให้ติดตั้งซีพียูเข้ากับซ็อคเก็ตได้อย่างถูกต้อง 
 

                                           
 
• ขั้วต่อสายไฟ (ATX Power Connector)  

ขั้วต่อสายไฟจากเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับเมนบอร์ด ซึ่งเป็นขั้วต่อแบบ ATX โดยที่เพาเวอร์ซัพพลาย 
จะมีสายไฟหนึ่งชุดเอาไว้ต่อเข้ากับเมนบอร์ด และด้านหนึ่งของขั้วต่อจะมีสลักล็อกสายไฟ ป้องกันไม่ให้สายไฟ
หลุดจากเมนบอร์ดได้ง่าย 

 

 
 
 
 
 
 
• คอนเน็คเตอร์ 

คอนเน็คเตอร์ส าหรับต่อสายแพเข้ากับ Disk Drive ซึ่งเมนบอร์ดจะมีคอนเน็คเตอร์ไว้ให้หนึ่งช่อง ซึ่ง
ก็เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งดิสก์ไดรฟ์เท่านั้น จุดสังเกต ก็คือ จะมี
ข้อความว่า FLOPPY หรือเมนบอร์ดบางรุ่นจะเป็นตัวย่อว่า FDD พิมพ์ก ากับอยู่ ส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือที่
ช่องคอนเน็คเตอร์จะมี Pin หรือเข็มอยู่ ๓๓ อัน โดยด้านหนึ่งจะมีค าว่า PIN 1 พิมพ์ก ากับอยู่ด้วย เมื่อต้องการ
ต่อสายแพเข้ากับคอนเน็คเตอร์จะต้องเอาด้านที่มีสีแดงหรือสีน้ าเงินมาไว้ที่ต าแหน่ง PIN 1 

รูปที่ ๒.๘ 

 

รูปที่ ๒.๙ 
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• IDE Connector 
เป็นคอนเน็คเตอร์ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อสายแพกับฮาร์ดดิสก์แบบ IDE รวมถึงอุปกรณ์จ าพวกไดรฟ์อ่าน 

เขียนข้อมูล เช่น ซีดีรอม ดีวีดี ซิพไดรฟ์ โดยเมนบอร์ดจะมีคอนเน็คเตอร์ IDE อยู่สองชุดด้วยกัน เรียกว่า IDE 
1 กับ IDE 2 แต่ละคอนเน็คเตอร์จะรองรับอุปกรณ์ได้สองชิ้น ซึ่งหมายถึงจะต่อฮาร์ดดิสก์รวมทั้งซีดีรอมได้
สูงสุดแค่สี่ตัว โดยอาจจะเป็นฮาร์ดดิส์กสองตัวกับไดรฟ์ CD-RW และไดรฟ์ DVD อีกอย่างละหนึ่ง เช่นเดียวกับ 
FDD Connector ก็คือจะมีตัวอักษรพิมพ์ก ากับว่าด้านใดคือ PIN 1 เพ่ือให้ต่อสายแพเข้าไปอย่างถูกต้อง  
แต่ IDE Connector จะมีจ านวนพินมากกว่า คือ ๓๙ พิน 

• PCI Slots (Peripherals component interconnect) 
 สล็อตพีซีไอ เป็นช่องที่เอาไว้ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น ติดตั้งการ์ด SCSI การ์ดเสียง การ์ด
เน็ตเวิร์ค โมเด็มแบบ Internal เมนบอร์ดโดยส่วนใหญ่จะมีสล็อตพีซีไอเป็นสีขาวครีม แต่ก็มีเมนบอร์ดรุ่นใหม่
บางรุ่นที่เพิ่มสล็อคพีซีไอโดยใช้สีแตกต่าง เช่น สีน้ าเงิน เพ่ือใช้ติดตั้งการ์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสล็อตแบบ
พีซีไอนั้นถูกออกแบบมาแทนสล็อตแบบ VL ซึ่งท างานได้ช้าการติดตั้งอุปกรณ์ท าได้ยาก เนื่องจากต้อง
เซ็ตจัมเปอร์ แต่พีซีไอนั้นจะเป็นระบบ Plug and play ที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายกว่าอุปกรณ์บางอย่าง เช่น การ์ดเสียง 
เมื่อติดตั้งแล้วโอเอสจะรู้จักทันทีหรือเพียงแค่ลงไดร์เวอร์เพิ่มเติมเท่านั้น อนึ่งสล็อตแบบพีซีไอนั้นเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า PCI Bus ซึ่งหมายถึงเส้นทางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเมนบอร์ดกับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยบัสแบบ
พีซีไอจะท างานในระบบ 32 บิต 
 

                                          
 
• RAM Sockets 
 เป็นช่องที่ใช้ส าหรับติดตั้งแรมเข้าไป เมนบอร์ดแต่ละรุ่นจะมีช่องส าหรับติดตั้งแรมไม่เท่ากัน บางรุ่น
อาจจะมีแค่สอง บางรุ่นมีสาม บางรุ่นมีสี่ จ านวนช่องถ้ามีเยอะก็จะท าให้เพ่ิมแรมได้มากขึ้น ซ็อคเก็ตที่ใช้ติดตั้ง
แรมยังแบ่งออกตามชนิดของแรมด้วย ถ้าเป็นเมนบอร์ดที่ใช้แรมแบบ DDR จะมีรอยมาร์คอยู่ตรงกลางหนึ่งช่อง 
ซึ่งจะตรงกับต าแหน่งรอยมาร์คที่แรม 
 

รูปที่ ๒.๑๐ 

รูปที่ ๒.๑๑ 
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• System Panel Connector  
 จากรูปจะสังเกตเห็นกลุ่มเข็มที่โผล่ออกมาเหมือนเสาเข็ม ส าหรับ System panel นั้นเป็นจุดที่ใช้ต่อ
สายสวิตช์ปิดเปิดเครื่อง (Power Switch) สายไฟปุ่นรีเซ็ต (Reset Switch) ไฟแสดงการท างานของฮาร์ดดิสก์ 
(HDD LED) ล าโพงภายในตัวเครื่อง (Speaker) และสวิตซ์ล็อกการท างานของคีย์บอร์ด (Keyboard Lock) 
โดยสวิตซ์นี้จะติดอยู่กับเคสเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ต่อสายไฟจากเคสเข้ากับ System panel สวิตซ์เปิด
เครื่องหรือไฟแสดงการท างานของฮาร์ดดิสก์ก็จะไม่ติด 

  
 
 
 
 
 

 
• PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard Port 

เป็นพอร์ตที่ใช้ส าหรับต่อสายเมาส์กับสายคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรียกว่าพีเอสทู
เมาส์หรือพีเอสทูคีย์บอร์ด ซึ่งพอร์ตจะมีรูกลม ๖ ร ูแล้วก็รูสี่เหลี่ยม ๑ รู ซึ่งปลายสายคีย์บอร์ดหรือเมาส์ก็จะมี
เข็มที่ตรงกับต าแหน่งของรูที่พอร์ตด้วย การเสียบสายเมาส์และคีบอร์ดเข้าไปต้องระวังให้เข็มตรงกับรู ส าหรับ
พอร์ตเมาส์และคีบอร์ดนั้นจะใช้ Color Key แสดงเอาไว้สีเขียวสายต่อเมาส์ สีน้ าเงิน คือ สายต่อคีย์บอร์ด 
นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อประกอบเมนบอร์ดเข้ากับเคส ที่เคสจะมีสัญลักษณ์รูปเมาส์
กับรูปคีย์บอร์ดติดอยู ่เพ่ือให้ต่อสายเมาส์และคีย์บอร์ดได้ถูกต้อง 

 

                                
 
 
• USB Port (Universal Serial Bus) 

พอร์ตส าหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตแบบยูเอสบี เช่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล 
ซีดีรอมไดรฟ์ ซิพไดรฟ์ เป็นต้น เมนบอร์ดรุ่นใหม่จะมีพอร์ตยูเอสบีเพ่ิมมาอีกเรียกว่าพอร์ต USB 2.0 ซึ่งรับส่ง

รูปที่ ๒.๑๒ 

รูปที่ ๒.๑๓ 

รูปที่ ๒.๑๔ 
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ข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม เมื่อต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง ควรตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอสบีรุ่นเก่า 
หรือว่าต้องใช้ร่วมกับพอร์ตยูเอสบี 2.0 เพ่ือความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมานั้นจะท างานได้อย่างไม่มีปัญหาใด ๆ 

๒.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก ได้แก่ 

 

                                                    
 
เคส (CASE) หรือตัวถัง 
 เป็นส่วนประกอบที่เป็นกล่องที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ไว้ทั้งหมดส่วนมากคนทั่วไป มักจะ
เรียกว่า ซีพียู เนื่องจากเข้าใจผิดภายในเคสก็จะมีพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์  
ซีดีรอม ฟล็อปปี้ดิสก์ การ์ดต่าง ๆ แรม ปัจจุบันนิยมเคสรูปทรงแนวตั้งเพ่ือประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้
โดยง่าย ทั้งยังประหยัดเนื้อที่การท างานอีกด้วย 

                                                           
เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอุปกรณ์จะไม่สามารถท างานได้หากไม่มีกระแสไฟฟ้ายกเว้นจะมีแบตเตอรี่
ส ารองไฟ เช่น แบตเตอรี่ในเครื่องโน้ตบุ๊ค เป็นต้น เพาเวอร์ซัพพลาย จะท าหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ 
กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได ้
 

                                          
 
 
 

รูปที่ ๒.๑๕ 

รูปที่ ๒.๑๖ 

รูปที่ ๒.๑๗ 

https://sites.google.com/site/hardwaerinducation/swn-prakxb-khxng-kheruxng-khxmphiwtexr/by.bmp?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hardwaerinducation/swn-prakxb-khxng-kheruxng-khxmphiwtexr/oi.bmp?attredirects=0
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ชุดพัดลมและฮีตซิงค์ระบายความร้อน (Heat sink, Fan)  
 จะใช้ติดตั้งบนตัวซีพียู เพ่ือช่วยระบายความร้อนจากซีพียูคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ส่วนมากจะติดตั้งฮีต
ซิงก์มาพร้อมซีพียู หรือจะซื้อแยกต่างหากก็ได้ การเลือกซื้อควรดูซีพียูที่ใช้ว่าเป็นรุ่นไหน ความเร็วเท่าไหร่  
เพ่ือที่จะเลือกพัดลมให้เหมาะสม โดยพัดลมจะมีความเร็วในการหมุน หากมีความเร็วรอบสูง ๆ จะช่วยให้การ
ระบายความร้อนท าได้ดี แต่ท าให้เกิดเสียงดังรบกวนขณะเครื่องท างานได้  
 

                                             
 
หน่วยประมวลผลกลาง (Microprocessor/CPU)  
 ไมโครโฟรเซสเซอร์ส่วนมากจะเรียกว่าซีพียูเป็นส่วนที่เป็นหัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซีพียูที่นิยม
ใช้มีหลายยี่ห้อด้วยกัน เช่น AMD, Intel, PowerPC, Spare, Cyrik ซีพียูจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผล  
 

                                         
 
RAM (Random Access Memory) 
 หน่วยความจ าแรม หน่วยความจ าชนิดนี้จะบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยกระแสไฟฟ้าและต้องมีกระแส
ไฟจ่ายให้ตลอดเวลาถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่อยู่ในแรมก็จะหายไปด้วยแรมจะถูกน ามาใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างซีพียูกับฮาร์ดดิสก์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดอื่น 

                                              

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)  
 เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยใช้แถบแม่เหล็กส าหรับจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลการบันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ ฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวบรรจุ
ข้อมูลได้มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ 
 

รูปที่ ๒.๑๘ 

รูปที่ ๒.๑๙ 

รูปที่ ๒.๒๐ 
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ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive)                      
 ดิสก์ไดร์ฟเป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านและบันทึกข้อมูลจากแผ่นดิสเกตต์ (Diskette) ดิสก์ไดร์ฟปัจจุบัน
มีขนาด ๓.๕ นิ้ว ส าหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นดิสเกตต์ขนาด ๓.๕ นิ้ว ด้านท้ายของไดร์ฟจะมีคอนเน็คเตอร์
ส าหรับต่อสายไฟจากเพาเวอร์ซัพพลายเข้าท่ีดิสก์ไดร์ฟ และคอนเน็คเตอร์ส าหรับต่อสายแพ (สายรับส่งข้อมูล)
เข้ากับคอนเน็คเตอร์ FDD Connector 
 
 
 
 
 
การ์ดแสดงผลหรือการ์ดจอ  
 เรียกอีกอย่างก็คือ VGA Card (Video Graphic Array) ถ้าเป็นการ์ดรุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้ส าหรับเล่นเกมส์ก็
จะเรียกว่า 3D Card ซึ่งเป็นการ์ดที่ช่วยให้การแสดงรูปภาพที่เป็นภาพสามมิติท าได้เร็วขึ้น การ์ดแสดงผลจะส่ง
สัญญาณภาพไปแสดงที่จอภาพ การ์ดบางรุ่นจะแสดงผลได้สองจอภาพพร้อมกันเรียกว่า  Dual Head 
เนื่องจากมีพอร์ตส าหรับต่อสายจากจอภาพทั้งสองจอ และการ์ดบางรุ่นจะมีช่องส่งสัญญาณภาพออกไปที่
โทรทัศน์ได้ด้วย เรียกว่า TV-Out 
  
 
 
 
 
 
การ์ดเสียง (Sound Card) 
 การ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลในรูปแบบเสียงได้ต้องมี
ล าโพงเป็นสื่อในการแสดงผล รูปแบบแสดงผล ได้แก่ เพลง หนังเกมส์คอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ได้ เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Onboard ซึ่งได้ติดตั้งการ์ดเสียงไว้บนเมนบอร์ด (Sound on 
Board) ถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีกว่าควรติดตั้งการ์ดเสียง ส าหรับการ์ดเสียงที่ได้ รับความนิยมก็เช่น 
Creative SoundBlaster Live, Audigy เป็นต้น 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๒๐ 

รูปที่ ๒.๒๑ 

 

รูปที่ ๒.๒๒ 
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แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
 แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์น าเข้า ส าหรับให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ป้อนข้อมูลค าสั่ง ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือบันทึกหรือประมวลผล แป้นพิมพ์ต้องต่อสายเข้ากับพอร์ต PS/2 ของเมนบอร์ดปัจจุบันมีคีย์บอร์ดต่อเข้า
กับพอร์ต USB ของเมนบอร์ดและยังมีคีย์บอร์ดแบบไร้สาย 
 

                                        
เมาส์ (Mouse) 
 เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ชี้ และเลือกโปรแกรม ข้อมูล ค าสั่งที่ต้องการได้เร็วกว่าการใช้แป้นพิมพ์ ใน
งานทางด้านกราฟิกจะเป็นตัวช่วยในการวาดภาพ การเล่นเกมส์ เมาส์มีจ าหน่ายหลายแบบ หลายราคา หลายยี่ห้อ 
ตั้งแต่ราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยจนถึงหลักพัน โดยเมาส์จะมีแบบที่เชื่อมต่อกับพอร์ตแบบ PS/2 ซึ่งมีขั้วต่อแบบ 
กลมเล็ก เมาส์พอร์ตแบบ USB ที่มีข้ัวต่อเป็นทรงสี่เหลียมแบน ๆ 
    
 
 
 
 
ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM) 
 ซีดีรอมไดร์ฟเป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรอม (CD-RW) ซีดีเพลง (AudioCD) โฟโต้
ซีดี (Photo CD) วีดีโอซีดี (Video CD) ซ่ึงซีดีท้ังสามประเภทจะมีความสามารถในการอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีท่ี
กล่าวมาข้างต้นอยู่แล้ว แต่หากต้องการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีได้ให้เลือกใช้ซีดีรอมไดร์ฟแบบ CD-RW และถ้า
ต้องการอ่านข้อมูลจากแผ่น DVD นอกจากนี้ยังมีไดรฟ์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Combo Drive เป็นซีดีรอมไดรฟ์
ที่รวมซีดีรอมไดรฟ์ DVD และซีดีรอมไดรฟ์ CD-RW อยู่ในซีดีรอมไดรฟ์เดียวท าให้ทั้งดูหนังฟังเพลง บันทึกข้อมูลลง 
แผ่นซีดีได้เลยความเร็วของไดรฟ์ซีดีรอมจะเรียกเป็น X เช่น 8X,40X,50X ยิ่งมากก็คือยิ่งเร็ว ส่วน CD-RW นั้น
จะมีตัวเลขแสดงเช่นเดียวกัน เพียงแต่จะเพ่ิมความเร็วในการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี เช่น 24/10/40X นั่นคือ 
ความเร็วในการบันทึกแผ่น CD-R สูงสุด ความเร็วในการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-RW และความเร็วในการ
อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีโปรแกรมหรือซีดีเพลง 
 
 
    

รูปที่ ๒.๒๓ 

 

รูปที่ ๒.๒๔ 

 

รูปที่ ๒.๒๕ 
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จอภาพ (Monitor) 
 จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แสดงผลลัพธ์การประมวลผล การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้านหลังจอภาพมีสายไว้ต่อเข้ากับการ์ดจอ จอภาพมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เช่น 15,17,19,20,21,24 นิ้ว 
มีทั้งจอภาพแบบ LCD หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจอแบน 

 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
การท างานของคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากผู้ใช้งานป้อนข้อมูล หรือค าสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล (Input 

Unit) ไปประมวลผล (Central Processing Unit) เพ่ือประมวลผลตามข้อมูลหรือค าสั่งที่ได้รับ อาจมีการเก็บ
ข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) เพ่ือการประมวลผล แล้วแสดงผลลัพธ์ผ่านทางอุปกรณ์
แสดงผล (Output Unit) ชนิดต่าง ๆ  หากผู้ใช้ต้องการการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ก็จะท าการบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ ารอง 
(Secondary Memory Unit) ชนิดต่าง ๆ ต่อไป 

 

รูปที่ ๒.๒๗ การท างานของคอมพิวเตอร์ 

การแทนที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
 ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บภายในเครื่องคอมพิวเตอร์จะเก็บอยู่ในรูปแบบ เลขฐาน 2 คือ 0 และ 1 ไม่ใช่
อย่างที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เพลง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยข้อมูลเลขฐาน 2 ที่ถูกเก็บไว้ เมื่อ
มีการเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลตัวเลขฐาน 2 ของข้อมูลนั้น ๆ แล้วแสดงผลออกมาให้เราได้
รับรู้ เช่น รูปภาพ เพลง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
 
 

 

 

รูปที่ ๒.๒๖ 
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๑.  บิต (bit)  
  เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของการเก็บข้อมูล เลขฐาน 2 คือ 0 และ 1 จ านวน ๑ ตัว จะเรียกว่า 1 บิต 
เช่น 1001 จะเรียกว่า 4 บิต หากเปรียบเสมือนหลอดไฟ 0 หมายถึง ปิดไฟ, 1 หมายถึง เปิดไฟ 

๒.  ไบต์ (byte) 
 เกิดจากเลขฐาน 2 จ านวน 8 ตัวเรียงกัน หรือ 8 บิต นั่นเอง เข้าใจง่าย ๆ คือ 8 บิต = 1 ไบต์ 

เช่น 10011001 แบบนี้เรียกว่า 1 ไบต์ ซึ่งตัวเลขจ านวน ๘ หลักนี้ จะได้ค่าที่แตกต่างกันถึง 256 ค่า 1 ไบต์ มี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ออกเทต (octet) แต่ถ้า 4 บิต จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า นิบเบิล (nibble) 

๓.  รหัสเอ็บซีดิก (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code : EBCDIC) 
 เป็นรหัสที่พัฒนาโดยบริษัท IBM เพ่ือใช้กับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ เช่น OS-390 ส าหรับเครื่อง

แม่ข่าย S/390 ถูกน ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ทั้งหมด รหัสเอ็บซีดิก มีขนาด 8 บิต แทนรหัสอักขระ 
ได้ ๒๕๖ ตัว ปัจจุบันรหัสเอ็บซีดิกไม่เป็นที่นิยมและก าลังจะเลิกใช้งาน 

 

 

 

รูปที่ ๒.๒๘ การเรียงล าดับบิตของรหัสเอ็บซีดิก 

๔.  รหัสแอสก ี(American Standard Code for Information Interchange : ASCII) 
 เป็นรหัสมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standards 

Institute : ANSI) เป็นรหัสที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มมีการใช้งานครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.๑๙๖๗ 
รหัสแอสกี แต่เดิมประกอบด้วยรหัส 7 บิต เพ่ือแทนอักขระทั้งหมด ๑๒๘ ตัว ในปี ค.ศ.๑๙๘๖ ได้ท าการปรับปรุง 
ใหม่ให้เป็นรหัส 8 บิต โดยเพ่ิมเข้ามาอีก 1 บิต เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องเรียก บิต สุดท้ายนี้ว่า 
พาริตี้บิต (Parity bit) 

๕.  ยูนิโค้ด (Unicode) 
 เป็นรหัสที่ถูกพัฒนามาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยูนิโค้ดช่วยให้

คอมพิวเตอร์แสดงผล และจัดการข้อความตัวอักษรที่ใช้ระบบการเขียนของภาษาส่วนใหญ่ทั่วโลก ยูนิโค้ดเป็น
เลขฐาน 2 ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ไบต์ ท าให้สามารถรองรับการเก็บข้อมูลอักขระได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Octet_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nibble
http://en.wikipedia.org/wiki/EBCDIC
http://supportconnectw.ca.com/public/tngfwOS390/infodocs/gss_Image38.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://en.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
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รูปที่ ๒.๒๙  ตัวอย่างตาราง Unicode 
 
การประมวลผลของซีพียู 

 

รูปที่ ๒.๓๐  การประมวลผลของ CPU 
 

 

รูปที่ ๒.๓๑  การรับเข้าข้อมูล 

๑.  การรับเข้าข้อมูล (Fetch) รับรหัสค าสั่งและข้อมูล จากหน่วยความจ า 
๒.  การถอดรหัส (Decode) ท าการถอดรหัสค าสั่งได้รับ และส่งต่อไปยังส่วนค านวณและตรรกะ 
๓.  การท างาน (Execute) ท าการค านวณข้อมูลที่ถอดรหัสแล้ว และสั่งให้ CPU ท างานตามค าสั่ง 
๔.  การเก็บข้อมูล (Store) ท าการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าหลัก 

 

http://antibody-software.com/images/wizkey_unicode_browser.png
http://blog.teachbook.com.au/wp-content/uploads/2011/02/Memory-Processor.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-880Cia79tY0/TaLO1skiWCI/AAAAAAAAABY/wWAhlXn2NZk/s400/comsystem6.jpg
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การรับส่งข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ 
แผงวงจรหลัก หรือเมนบอร์ด (Motherboard/Mainboard) 

เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องท าการ
เชื่อมต่อกับแผงวงจรหลักนี้ 

 

 

รูปที่ ๒.๓๒ 
บัส (Bus) 

 หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ บัสในหน่วยประมวลผลกลาง
ประกอบไปด้วย 

 ๑.  บัสข้อมูล (Data Bus) เป็นบัสที่หน่วยประมวลผลกลาง ใช้เป็นเส้นทางในการควบคุมและ  
การขนส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์ภายนอก 

 ๒.  บัสรองรับข้อมูล (Address Bus) เป็นบัสที่หน่วยประมวลผลกลาง เลือกว่าจะส่งข้อมูลหรือ 
รับข้อมูลจากอุปกรณ์ใด โดยจะส่งสัญญาณมาที่บัสรองรับข้อมูลนี้ 

 ๓.  บัสควบคุม (Control Bus) เป็นบัสที่รับสัญญาณการควบคุมจากหน่วยประมวลผลกลาง เพ่ือบังคับ 
ว่าจะอ่านข้อมูลเข้าหรือจะส่งข้อมูลออก 

อาการเสียและการซ่อมบ ารุง 
 ลักษณะอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ เราสามารถแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่มการตรวจหาสาเหตุของอาการ

เสียให้ดูว่าเป็นอาการเสียที่อยู่ในกลุ่มใด ดังนี้ 
 ๑.  ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องจากเสียง Beep Code 

ทุก ๆ ครั้งที่คุณเปิดใช้งานเครื่องครั้งแรก ก็จะได้ยินเสียง ปี๊ป ดังสั้น ๆ ๑ ครั้ง แล้วเครื่องก็จะท างาน
ต่อตามปกติ แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณได้ยินสียงมากกว่า ๑ ครั้ง หรือมีเสียงดังยาว ๆ จากนั้นเครื่องก็หยุดนิ่ง ก็ท าใจไว้
ได้เลยว่าเครื่องของคุณมีปัญหาแล้ว เมื่อคุณเจออาการแบบนี้ให้รีบปิดเครื่องทันที เพราะตราบใดที่เครื่องยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้จนกว่าจะแก้ปัญหาเสียก่อน เสียงปี๊ป  ที่เราได้ยินนี้จะถูก
เรียกว่า Beep Code ซึ่งจะมีจ านวนครั้งไม่เท่ากัน และมีเสียงดังสั้นบ้างยาวบ้าง ลักษณะของเสียงที่แตกต่าง
กันนี้เองที่บอกเราว่า อุปกรณ์ชิ้นไหนมีปัญหา ดังนั้น ถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ต้องลองฟังให้ดีว่า ดังกี่ครั้ง  
สั้นยาวแบบไหน แล้วน าไปเทียบดูในตารางไบออสตามยี่ห้อของไบออส เพ่ือจะรู้ว่าอะไรคือต้นเหตุ แล้วจะได้
หาทางแก้ไขต่อไป  

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/ASRock_K7VT4A_Pro_Mainboard_Labeled_German.jpg
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 ๒.  ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องโดยดูจากข้อความที่แจ้งบนหน้าจอ 
การแจ้งปัญหาหรือความผิดปกติที่เครื่องตรวจพบด้วยข้อความบนหน้าจอ ซึ่งเราเรียกว่า Message 

Error นับเป็นการแจ้งปัญหาอีกแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ เพราะเราสามารถรู้ปัญหาได้ทันทีว่าอุปกรณ์ตัวไหนท างานผิดปกติ 
หรือไม่ก็รู้ว่าการท างานส่วนใดมีปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้น ตัวอย่าง 

ของข้อความที่ปรากฎให้ เห็นบนหน้าจอบ่อย ๆ อย่างเช่น  CMOS checksum Error CMOS 
BATTERY State LowHDD Controller FailureDiskplay switch not proper ดังนั้น ถ้าคุณพบว่าเครื่องได้
แจ้งปัญหาให้ทราบก็ให้รับหาทางแก้ไขโดยด่วน แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้จดข้อความบนหน้าจอไว้ เพ่ือ
เอาไว้สอบถามผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าได้หรือเอาไว้ให้ช่างที่ร้านซ่อมดูก็ได้ เพ่ือให้การตรวจซ่อมท าได้เร็วขึ้น  

 ๓.  ตรวจสอบอาการเสียโดยดูจากความผิดปกติของเครื่องที่สามารถสังเกต 
วิธีนี้คงต้องใช้ทักษะความรู้และความช านาญมากกว่า ๒ แบบแรกเพราะจะเป็นอาการที่เครื่องไม่ได้มี

อะไรแจ้งให้เราทราบเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนมีปัญหาหรือเสียหาย มีแต่ความผิดปกติที่เราสามารถสังเกตได้ทาง
กายภาพ อย่างเช่น เปิดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติด, เสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็เปิดทันที, เปิดใช้เครื่องได้ไม่ถึง ๕ นาที 
ระบบก็ล่ม เป็นต้น จะเห็นว่าอาการดังกล่าวนี้เครื่องไม่ได้แจ้งอะไรให้เราทราบเลยนอกจากอาการผิดปกติที่เรา
รับรู้ได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหาในลักษณะนี้จึงจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์หรือช่างผู้ช านาญ จึงจะสามารถ
วิเคราะห์ตรวจสอบ และท าการซ่อมแซมแก้ปัญหาได้  

 ๔.  ตรวจสอบอาการเสียที่เราสามารถระบุอุปกรณ์ได้เลย  
ปัญหาแบบนี้จะเป็นกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เป็นประจ าแต่ถ้าอยู่ ๆ ไม่สามารถท างาน หรือท างานได้ไม่ดี 

เราก็รู้ได้ทันทีว่าอะไรเสีย อย่างเช่น ไดรฟ์ซีดีรอมไม่ท างาน ภาพบนจอสั่นหรือกระพริบ ไดร์ฟ A ไม่ยอมอ่านแผ่น 
เป็นต้น จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ โดยตรง การตรวจสอบหรือตรวจเช็ค
จึงท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเหมือน ๓ แบบที่ผ่านมา  

 ๕. ตรวจสอบอาการเสียที่เกิดจากการอัพเกรดอุปกรณ์ไปจนถึงการปรับแต่งเครื่อง  
 สิ่งที่ท าให้เครื่องเกิดปัญหาอีกอย่างก็คือ การเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งอุปกรณ์บางตัวก็ท าไห้

เกิดปัญหาได้อีกเหมือนกัน เช่น อัพเกรดแรมแล้วเครื่องแฮงค์ Overclock ซีพียูจนไหม้, ปรับ BOIS แล้วเครื่องรวน 
เป็นต้น จะเห็นว่าในสภาพเครื่องก่อนกระท าใด ๆ ยังท างานได้ปกติอยู่ แต่หลังจากที่มีการอัพเกรดหรือปรับแต่ง 
เครื่องแล้วก็มีปัญหา 
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รูปที่ ๒.๓๓ 
 

 

----------------------- 

 

 



บทท่ี ๓ 
การติดตั้งระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมใช้งาน 

 

        
ในการติดตั้ง Windows 8 นั้นลงง่าย ๆ ไม่ยากเกินความสามารถ ส าหรับใครที่เคยติดตั้ง Windows 7 

มาก่อนกส็ามารถติดต้ัง Windows 8 ได้อย่างง่ายดาย 

      
 

ส าหรับ Spec คอมพิวเตอร์ที่ Microsoft แนะน าขั้นต่ าใน Windows 8 
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster 
RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit) 
Hard disk space: 20 GB 
 
 

รูปที่ ๓.๑ 

รูปที่ ๓.๒ 
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Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver 
Hardware ที่ลงกับ Windows 7 ก็สามารถลงกับ Windows 8 ได้ 

การติดตั้งและปรับแต่งระบบปฏิบัติการ 
วิธีการลง Windows 8 ด้วย USB Flash Drive  

การลง Windows 8 Step by Step  
๑.  ใส่แผ่น Windows 8 ลงใน DVD-Rom จากนั้นท าการ Boot Computer เมื่อเห็นข้อความดังกล่าว 

ดังรูป ให้กด Enter 1 ครั้งเพ่ือเป็นการเข้าสู้หน้าต่างของการลง Windows 8 
** ในการปรับให้ Bios นั้น Boots จากแผ่นเป็นอันดับแรก 
 -  โดยส่วนมาก PC จะกด del / เข้าไปท าการเซ็ตค่า 
 -  Notebook ส่วนมากจะกด F2 หรือให้สังเกตดี ๆ ตอนที่คอมพิวเตอร์ Boot มันจะบอกอยู่ 
 -  แต่ถ้าเราต้องการกดใช้ Boot menu เลย ทั้ง Notebook/PC ส่วนมากจะกด F12, F10 รอดูค าว่าอันนี้ดี ๆ 
Press any key to boot from CD or DVD... ถ้าข้ึนมาให้กด ENTER 

๒.  ให้เราท าการเลือก ดังรูป 
Language to install : English 
Time : Thai (Thailand) 
Keyboard : US ให้เลือกเป็น US ก่อน 

 

 
  

รูปที่ ๓.๓ 

 

http://www.itithai.com/article-tips/windows/619-how-to-install-windows-8-with-usb-flash-drive.html
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๓.  กด Install now เพ่ือท าการติดตั้ง Windows 8 
๔.  ติ๊กถูก I accept the term license จากนั้นกด next 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๔ 

 

รูปที่ ๓.๕ 
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๕.  ขั้นตอนนี้ให้เราเลือก Custom : Install Windows only (advance) 

 

 
 

๖.  ในขั้นตอนนี้เป็นการเลือก Drive ที่จะท าการลง Windows 8 (ส าคัญ) 
ขั้นตอนนี้เราเราเลือก Drive ที่จะลง OS Windows8 ส่วนมาก จะลงใน Disk/Drive 0 ก็คือ Drive 

C: ของ windows เรานั้นเอง อย่าลง ผิด Drive *ในการ format windows ข้อมูลจะหายเฉพาะที่ Drive C  

ส าหรับคนที่เคยลง Windows 7, windows xp หรือลง windows มาก่อนอยู่แล้ว แล้วจะลงใหม่เป็น 
Windows 8 

๑.  ให้เราท าการ Format Drive ที่เป็น OS ของตัวเก่าก่อนโดยท าการกด Drive options จากนั้น
เลือก Disk, Drive ของ OS ตัวเก่าจากนั้นกด Fomat ดูดี ๆ อย่า format ผิด drive ไม่งั้นข้อมูลของ Drive D, 
E จะหายหมด 

๒.  จากนั้นก็เลือก Drive/disk ที่เรา format ไปมะกี้ จากนั้นกด Next 

ส าหรับคนที่เพิ่งซ้ือคอมมาใหม่ หรือ HDD ลูกใหม่มาเลย 
๑.  ให้ท าการกด Drive options จากนั้นเลือก HDD DISK จากนั้นกด New เพ่ือท าการแบ่ง 

Partition Windows ให้แบ่งมาสัก 100 GB ก็ได้ประมาณ 102,400 MB 
๒.  จากนั้น ก็แบ่งส่วนที่เหลือไว้ให้กับ Drive D, E ตามความเหมาะสม 
๓.  จากนั้นให้เเลือก Drive ที่เราจะให้ลง OS เลือก (1) โดยท าการคลิกบน Drive/Disk และกด Next 

 

 

  

รูปที่ ๓.๖ 
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รูปที่ ๓.๗ 
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๔.  จากนั้นรอการติดตั้ง Windows 8 รอประมาณ ๕ - ๑๐ นาท ี
 

 
 

๕.  เมื่อ windows 8 ลงเรียบร้อย คอมพิวเตอร์จะ restart เอง ๑ ครั้ง 

 
 

๖ .  เมื่อคอมพิวเตอร์  restart ขึ้นมาเรียบร้อย ก็จะพบกับหน้านี้  ให้เราท าการเลือกสีของ 
Background และท าการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ 
 

  

รูปที่ ๓.๙ 

 

รูปที่ ๓.๑๐ 



- ๔๔ - 
 

 

 
 

๗.  ขั้นตอนการ Settings ให้เราเลือก Use Express Settings  

 
 

 

รูปที่ ๓.๑๑ 

 

รูปที่ ๓.๑๒ 
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        ๘.  ในขั้นตอนนี้การ Sign in to your PC แบ่งเป็น ๒ วิธ ี
 วิธีที่ ๑  

(ลูกศรสีขาว) Email Address เมื่อใส่แล้วให้ไปขั้นตอนที่ ๘ ให้กรอก email ของ microsoft ลงไป 
เช่น พวก hotmail.com ของเรานั้นเอง พูดง่าย ๆ เราก็ต้องมี email ของ hostmail ก่อนนั้นเอง เช่น itithai 
@hotmail.com ซึ่งถ้าเลือกเป็นแบบนี้ข้อมูลของเราต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น account picture หรือการปรับค่าต่าง ๆ 
ก็จะถูก synchronize กับ Server Microsoft แต่ถ้าจะท าขั้นตอนนี้ต้องมั่นใจว่า คอมพิวเตอร์สามารถออก 
Internet ได้แล้ว 

 วิธีที่ ๒ 
(ลูกศรสีส้ม) Sign in without a microsoft account ถ้าเลือกอันนี้แล้วให้ไปข้อ ๙ - ๑๐, ๑๓ เป็น

การสร้าง Account local บน Windows 8 ซึ่งก็จะเหมือน ๆ กับ Windows 7 นั้นแหละ 

อธิบายเพิ่ม 
ในการลงครั้งแรกนี้ มันจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการ Log in แต่พอเวลาลงเรียบร้อย เราก็

สามารถไปสร้าง Account ทั้งสองแบบได้ใน Windows 8 ก็ได้ แนะน าให้ท าวิธีที่ ๒ ไปก่อน 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๓ 

mailto:itithai@hotmail.com
mailto:itithai@hotmail.com
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๙.  ให้เลือก local account  
 

 
  

๑๐.  จากนั้นให้เรากรอก username ที่เราต้องการ และใส่ password ด้วย password hint :  
ให้ใส่ password อะไรไปก็ได้อีก password ในกรณีเราลืม password ด้านบน 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ ๓.๑๔ 

 

รูปที่ ๓.๑๕ 
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๑๑.  จากนั้นก็จะให้ใส่ password ของ email 
 

 
 

๑๒.  จากนั้นก็ให้ใส่ เบอร์มือถือของเรา 
 Phone number :Thailand (+๖๖) จากนั้นใส่เบอร์มือถือเราลงไป เช่น ถ้าเป็น ๐๘๖-๐๓๒-

๔๗๘๗ ก็ให้ตัด 0 ออกไป ตัดตัวหน้า 
 Alternate email : ให้เราใส่ email ส ารองเราไปอีกอัน 

  
 

 

 

  

รูปที่ ๓.๑๖ 

 



- ๔๘ - 
 

 

 
 

๑๓.  หลังจากนั้นก็รอ Windows 8 เตรียมความพร้อมรอสักครู่ 

 
รูปที่ ๓.๑๘ 

๑๔.  หลังจากนั้นก็สิ้นเสร็จการลง Windows 8 เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๑๗ 
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การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ 
การตั้งค่า IP Address Windows  

 

รูปที่ ๓.๑๙ 

 ส าหรับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์จะใช้ IP Address ในการติดต่อสื่อสารกัน 
วิธีการตั้งค่า IP Address ในคอมพิวเตอร์ Windows ของเรา โดยในการตั้งค่า IP Address ส าหรับใน Windows 7, 
Windows 8.1 และ Windows 10 ก็มีหลักการเหมือนกันในการตั้ง IP Address โดยเมื่อเราอ่านบทความนี้
เรียบร้อย เราก็สามารถท าการตั้งค่า IP Address คอมพิวเตอร์ในบ้านของเราได้แล้ว 

การตั้งค่า IP Address ของ Windows 
๑.  Start > Control Panel จากนั้นท าการเลือก View by : Categoryจากนั้นท าการคลิก View 

Network status and tasks 

 
รูปที่ ๓.๒๐ 
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๒.  คลิก Change adapter settings 

 
รูปที่ ๓.๒๑ 

๓.  ท าการคลิกขวาที่ Local Area Connection ถ้าเป็นการต่อแบบสาย LAN แต่ถ้าเป็น Wireless 
ก็ให้เลือก Wireless Area Connection 

 
รูปที่ ๓.๒๒ 

 

๔.  ท าการคลิกขวาของ Card LAN ที่เลือกในข้อที่ ๓ > ท าการเลือก Properties 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๒๓ 

๕.  ท าการคลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv 4) > จากนั้น คลิก Properties 
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            ๖.  ท าการตั้งค่า IP Address 
             ท าการเลือก Use the following IP address (เป็นการตั้งค่า IP Address เอง) 

     IP Address : เป็นการใส่ค่า IP ในการต่อสื่อสาร เช่น 192.168.1.1 
Subnet mark : เป็นการแบ่ง Class ในการแบ่ง Subnet ของ Network ออกจากกัน โดยส่วนมาก 

ถ้าตั้งที่บ้านก็จะเป็น 255.255.255.0 
Default Gateway : เป็นการใส่ทางออกของ Internet นั่นเอง โดยส่วนมากก็จะใส่ IP Address 

ของ Routerเลือก Use the Following DNS  
Preferred DNS Sever : ท าการใส่ DNS ของ Router ของเรา หรือจะใส่ DNS ของ ISP ของเราก็ได้ 

เช่น ของ True 
 

 

 

  

รูปที่ ๓.๒๔ 
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จากนั้นเราก็ท าการกด OK เพ่ือเป็นการบันทึกค่า IP Address โดยถ้าในบ้านมีเครื่องคอมพิวเตอร์
หลายเครื่องและต้องการ Fix IP Address ก็ให้ใส่ IP Address เรียง ๆ กันไป อาทิเช่น 192.168.100.1 , 192.168.1002, 
192.168.100.x  

วิธีการปรับ Views Folders ใน Windows 8.1  

 
 

การปรับ View ใน Folders ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ของเราโดยเคยสังเกตไหม เวลาเราท าการดู
มุมมองใน Folders เพ่ือจะดูเอกสารมันจะมีให้ปรับดูแบบหลายมุมมอง อาทิเช่น Large icons, Medium icons, 
Details, List แต่บางครั้งเราเข้าไปดูแต่ละ Folders มันจะปรับไม่เหมือนกัน บางครั้งท าให้เราหัวเสียแต่ถ้าเรา
ต้องการให้ปรับมุมมองเหมือนกันทั้งหมด Folders ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถท าได้ 

วิธีการปรับ View Folders ของ Windows 8.1 
๑. ท าการเปิด Folders ใดก็ได้ขึ้นมา Folders หนึ่ง > จากนั้นท าการคลิกไปที่ Tab : View > เลือก 

View ที่เราต้องการ 

รูปที่ ๓.๒๕ 

 

รูปที่ ๓.๒๖ 
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รูปที่ ๓.๒๗ 

๒.  เมือ่เราเลือก View เป็นที่เรียบร้อย ก็ให้ท าการคลิก Options > เลือก Change folder and 
Search Option 

 
รูปที่ ๓.๒๘ 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๒๙ 

๓.  จากนั้นท าไปที่ Tab : View > คลิก Apply to Folders > ท าคลิก Yes > OK เท่านี้เราก็
สามารถปรับ Views ให้เหมือนกันทั้งคอมพิวเตอร์ได้แล้ว (แต่ยกเว้น Folder Documents, Pictures, Music, 
and Videos ที่ต้องไปท าการปรับเองตามอีกครั้ง โดยท าเหมือนข้างบนแต่ละ Folders ดังกล่าว) 
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วิธีการติดตั้ง IIS ส าหรับ Windows 8.1 

 

รูปที่ ๓.๓๐ 

หลาย ๆ คนที่ก าลังใช้ Windows 8.1 และก าลังจะต้องการท าคอมพิวเตอร์ตัวเองเป็น Web Server 
โดยใน Windows 8.1 จะต้องท าการติดตั้ง IIS ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จากนั้นจะมี Service IIS ท างาน เพื่อให้
พวกเราสามารถน า Code ที่พัฒนาโดย ASP.NET/php น า Code ไปวางไว้ได้ 

วิธีการติดตั้ง IIS ส าหรับ Windows 8.1 
๑.  ท าการคลิกขวาที่ Logo Windows > ท าการเลือก Programs and Features 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๓๑ 
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๒.  ท าการคลิกท่ี Turn Windows feature on or offให้ท าการเลือก (/) ด้านหน้าของ Internet 
Information Services > คลิก OK 

 
รูปที่ ๓.๓๒ 

จากนั้นระบบจะท าติดตั้ง IIS Feature ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นให้ท าการ Restart Computer 
๑ ครั้ง และท าการเปิด IE ขึ้นมาและท าการพิมพ์ http://locahost ถ้าส าเร็จจะมี Logo ต่าง ๆของ IIS  

ดูวันที่ ท่ีท าการติดตั้ง Windows ล่าสุด 
วิธีการดูว่า เราท าการติดตั้ง Windows การใช้ command ในการดูข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

ขึ้นมาแสดงให้เราดู โดยสามารถท าได้ทั้งใน Windows 7, Windows 8/8.1 และ Windows 10 ดูวันที่ ในการ
ติดตั้ง Windows และข้อมูลต่าง ๆ 

๑.  ท าการเปิด Command Prompt ขึ้นมา (CTRL+R จากนั้นพิมพ์ cmd และ Enter) 

 
รูปที่ ๓.๓๓ 
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๒.  ท าการพิมพ์ Systeminfo และท าการกด Enter จากนั้นจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
ของเรา และในส่วนของ Original Install Date จะเป็นวันและเวลาที่ท าการติดตั้ง Windows ในครั้งล่าสุด 

 
รูปที่ ๓.๓๔ 

เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลต่าง ๆ ของ Computer ที่เราใช้งานแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย  

วิธีการลบไฟล์ทีละเยอะ ๆ เป็นช่วง ๆ ใน Windows  
 

 
รูปที่ ๓.๓๕ 
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ส าหรับบางคนที่ต้องการลบไฟล์ที่เป็นจ านวนปริมาณมาก ๆ ใน ๑ หน้าจอของ Windows Explorer 
โดยจะมาสอนทิปง่าย ๆ ส าหรับการลบไฟล์ปริมาณมาก ๆ โดยวิธีนี้มีมาตั้งแต่ใน Windows XP, Windows 7, 
Windows 8/8.1 และ Windows 10  

วิธีการลบไฟล์จ านวนปริมาณมาก ๆ ในการ Select File ใน Windows Explorer 
๑.  ท าการเลือกไฟล์แรกท่ีเราต้องการจะลบ โดยท าการคลิกไปที่ไฟล์นั้น 

 
รูปที่ ๓.๓๖ 
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๒.  ท าการกด Shift บน Keyboard จากนั้นคลิกไปที่ไฟล์สุดท้ายที่เราต้องการจะลบหมายความว่า  :
 เราเลือกไฟล์ที๑่ และเลือกไฟล์ที่ ๒๐ ก็แปลว่าเราจะได้ไฟล์ที่ ๑ - ๒๐ นั่นเอง 

 
รูปที่ ๓.๓๗ 
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๓.  จากนั้นท าการคลิกขวา และเลือก Delete File  
 

 
รูปที่ ๓.๓๘ 

แต่ถ้าต้องการจะลบไฟล์ทั้งหมดใน Folder ก็ให้ท าการกด Ctrl + A และก็ลบไฟล์ โดยวันนี้เป็น 
Tips ง่าย ๆ ส าหรับการใช้ Windows 

การไรท์แผ่นแบบ Like a USB Flash Drive ใน Windows  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๓๙ 
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ในการไรท์ข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ ลงแผ่น CD หรือ DVD ส าหรับ Windows 7 และ Windows 8.1 นั้น
สามารถท าได้ง่าย ๆ โดยวิธีการ Burn แผ่น CD/DVD ใน Windows นั้นจะไม่ยากอีกต่อไปโดยเราไม่ต้องใช้
โปรแกรมอะไรทั้งนั้นมาท าการไรท์แผ่น ลงใน CD ของเราโดยจะอาศัย Feature ของ Windows 7 และ 
Windows 8 ในการไรท์แผ่นออกมาโดยอาศัย Burn File to Disc using Windows Explorer ในการ Burn 

การ Burn แผ่นแบบ Like a USB Flash Drive  
โดยจะใช้ CD/DVD ก็แล้วแต่เราสะดวก โดยการท า Like a USB Flash Drive เป็นการเปรียบ 

เสมือนให้แผ่น DVD เหมือนกับ USB โดยสามารถท าการไรท์ข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายรอบ สามารถเพ่ิมและลด
ไฟล์ได้ตลอดเวลา (แม้จะเป็น DVD-R) 

ในการเตรียมก่อนการ Burn แผ่น CD / DVD 
๑.  แผ่น CD/DVD แบบธรรมดา DVD-R ธรรมดาแผ่นละ ๕ บาท  
๒.  Windows 7/Windows 8.1  
๓.  ไฟล์ที่เราจะท าการ Burn ลงใน DVD 

วิธีการไรท์แผ่นแบบ Like a USB Flash Drive ส าหรับแผ่น CD/DVD 
๑.  ท าการใส่แผ่น CD/DVD ลงในคอมพิวเตอร์ 
๒.  จากนั้นระบบจะท าการ Auto Play แผ่นขึ้นมาให้ : ให้ท าการเลือก Burn file to Disc 
 

 
รูปที่ ๓.๔๐ 
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๓.  ท าการเลือก Like a USB Flash Drive และท าการตั้งชื่อ DISC 

 
รูปที่ ๓.๔๑ 

 ๔.  ระบบท าการ Format Disc 

 
รูปที่ ๓.๔๒ 

 ๕.  จากนั้นท าการเพ่ิมไฟล์ต่าง ๆ ลงในไปใน DVD ของเรา : จากนั้นท าการกด Close Session และ
รอสักครู่ในการไรท์ข้อมูลต่าง ๆ และท าการกด Eject 

 
รูปที่ ๓.๔๓ 



- ๖๒ - 
 

 ๖.  โดยเราก็ใส่แผ่นเดิมลงไปอีกครั้ง เราก็สามารถเพ่ิมไฟล์ หรือลบไฟล์ออกมาจาก DVD ได้หลาย ๆ 
ไฟล์ จากนั้นท าการกด Close Session และรอสักครู่ในการไรท์ข้อมูลต่าง ๆ และท าการกด Eject 

 

 
รูปที่ ๓.๔๔ 

 ๗.  โดยข้อมูลสุดท้ายบน DVD ก็จะเป็นข้อมูลตามที่เราต้องการ 
 

 
รูปที่ ๓.๔๕ 

โดยในการ Burn Disc แบบ Like a USB Flash Drive ใน Windows จะจ าลองแผ่น DVD-R ให้เป็น
แบบ USB โดยสามารถท าการเพ่ิมและลดไฟล์ได้ตลอดเวลาในแผ่น DVD แบบเดิมนั้นเองท าให้เราสามารถท า
การไรท์และน าข้อมูลต่าง ๆ ไปให้เพื่อน ๆ หรือส่งให้อาจารย์โดยไม่ต้องเพ่ิงโปรแกรม Nero  

สอนการปรับ Taskbar Buttons Windows  

 
รูปที่ ๓.๔๖ 

 



- ๖๓ - 
 

การปรับ Taskbar Buttons ของ Windows โดยสามารถท าได้ทั้งใน Windows 7, Windows 8.1 
และ Windows 10 โดยเป็นการปรับ Taskbars Buttons ให้อยู่ในรูปแบบของเราที่เราต้องการสอนการปรับ 
Taskbar Buttons ของ Windows ถ้าเป็นแบบ Always combine, hide lable : จะเป็นการรวมกลุ่มของ
โปรแกรมท่ีเราเปิดให้เป็นกลุ่มเดียวกัน ที่มีแทบเดียวแต่ถ้าเอาเมาส์ไปวางไว้บน Tab จะเป็นหลาย ๆ Tab 

 
รูปที่ ๓.๔๗ 

ถ้าเป็นแบบ Combile when task is full : เป็นการเปิด tab ออกมาเป็นเป็นหลาย ๆ tab เช่น  
ถ้าท าการเปิด IE จ านวนเยอะ ๆ มันก็จะมีหลาย tab ขึ้นมาให้รอหน้าจอ 

 

 
รูปที่ ๓.๔๘ 

 

โดยเราสามารถปรับได้ที่ท าการคลิกขวาที่ Taskbars Windows > ท าการเลือก Properties 

 
รูปที่ ๓.๔๙ 
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ในหัวข้อ Taskbars Buttons ให้เลือกตามที่ต้องการจากนั้นท าการกด OK 

 
เท่านี้เราก็จะปรับ Taskbar Buttons ให้ไปเป็นตามใจชอบของเราแล้ว 

วิธีการดู IP Address Windows  

 
 
 

วิธีการดู IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยวิธีที่สามารถดูได้ทั้งใน Windows XP, 
Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 โดยเป็นการใช้ Command Prompt ในการดู IP Address 

สอนการดู IP Address ของคอมพิวเตอร์ 
๑.  ท าการเปิด Command Prompt ขึ้นมา 
๒.  ท าการพิมพ์ว่า ipconfig และท าการกด Enter 
๓.  จากนั้นให้สังเกต 

รูปที่ ๓.๕๐ 

รูปที่ ๓.๕๑ 
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Ethernet Adapter Local Area Connection : หัวข้อนี้จะเป็นการดู IP Address ของคอมพิวเตอร์ 
ของเรา โดยใช้สายแลนต่อมาคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC  

Wireless Lan Adaper Connection : จะเป็น IP Address ในส่วนการใช้ Wireless ในการรับ IP 
Address มาจาก Router โดยส่วนมากจะใช้กับ Notebook 

  

 
รูปที่ ๓.๕๒ 

ตอนการดู IP Address ก็ให้เราดูว่า เราใช้สายแลน หรือเชื่อมต่อกับ Wireless จากนั้นก็ให้ท าการดู
ช่องของ IPv4 Address : จากนั้นตรงนี้จะเป็น IP Address ของเรา 
หมายเหตุ : IP Address จะได้รับมาจาก Router หรือ Wireless 

Windows.old คืออะไร และลบ Windows.old ได้อย่างไร 

 
รูปที่ ๓.๕๓ 
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Windows.old คืออะไรโดย Folder Windows.old เกิดมาจากการ Upgrade Windows อาทิเช่น 
Windows RT 8.1 Preview เป็น Windows RT 8.1, Windows 8.1 Preview เป็น Windows 8.1, 
Windows 7 เป็น Windows 8, Windows 8.1 เป็น Windows 10 และอาจจะเกิดจากการลง Windows 
Version เดิมทับตวั Windows เก่าโดยไม่ได้ท าการ Format Harddisk ก่อนลง Windows 

โดย Windows.old จะมีขนาดประมาณ 70 - 20 GB โดยจะท าการเก็บ Folder ข้อมูลต่าง ๆ และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ใน Windows เดิม โดยถ้าเราจะลบ Windows.old เราจะไม่สามารถท าการคลิกขวา 
Folder และลบได้โดยถ้าจะลบจะต้องใช้วิธีการท า Disk Cleanup Windows นั้นเอง 

 
วิธีการลบ Windows.old ออกจาก Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 

๑.  ไปที่ My Computer/This PC > ท าการคลิกขวาที่ Drive C > ท าการเลือก Properties 

 
๒.  ท าการคลิก Disk Cleanup 
 

 
 

รูปที่ ๓.๕๔ 

รูปที่ ๓.๕๕ 
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๓.  ท าการคลิก Clean up System File 

 

 
รูปที่ ๓.๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๕๗ 

๔.  ท าการเลือก (/) Previous Windows installation > จากนั้นท าการคลิก Delete Files 
จากนั้นรอระบบของ Windows ท าการลบ Folder Windows.old ออกจาก Drive C และเมื่อท าการลบ
ข้อมูลใน Windows.old เสร็จหมดเรียบร้อยเราก็จะได้พ้ืนที่เพ่ิมคืนมาใน Drive C และจากนั้นให้เราท าการ 
Restart Windows ๑ ครั้งและกลับเข้าไปดูใน Drive C: เราก็จะไม่เห็น Folder Windows.old อีกแล้ว 
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ติดตั้ง .NET Framework 3.5 Windows 8.1  

 
รูปที่ ๓.๕๘ 

ในการ  Activate.Net 3.5 ส าหรับของ  Windows 8.1 นั้ น ไม่ย ากเลย การ  Activate.NET 
Framework 3.5 ส าหรับ Windows 8.1 ลงแบบใช้ command ในการติดตั้ง .NET 3.5 ซึ่งคอมพิวเตอร์ของ
เราไม่ต้องท าการต่อ Internet ก็สามารถลงได้ 

สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนการลง .NET 3.5 ส าหรับ Windows 8.1 
๑.  แผ่น Windows 8.1 

การ Activate .NET 3.5 ส าหรับ Windows 8.1 
๑.  ท าการใส่แผ่น Windows 
๒.  ท าการเปิด Command Prompt (Run as Admin)  
๓.  ท าการพิมพ์ Command ดังนี้ dism/online /enable-feature/featurename:NetFX3/all 

/Source:d:\sources\sxs /LimitAccess Note : ท าการเปลี่ยน Drive ให้ตรงตามกับ DVD-ROM ของเรา 
๔.  เรียบร้อย รอให้ครบ ๑๐๐ % เสร็จสิ้นการติดตั้ง Net 3.5 ส าหรับ Windows 8.1 โดยเรา

สามารถน าไปใช้กับใน Windows Server 2012 ก็ได้เหมือนกัน 
 

 
รูปที่ ๓.๕๙ 

ส าหรับคนก าลังมีปัญหากับการที่หลังจากที่เราท าการเปิดคอมพิวเตอร์เข้ามาใน Windows 7/ 
Windows 8.1 และ Windows 10 และมีปัญหากับเรื่องเวลาที่เราต้องมาปรับตลอดให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน  

 



- ๖๙ - 
 

ตลอดเวลาที่ท าการเปิดคอมพิวเตอร์ ปัญหานี้เปิดจากอะไร แน่นอนคุณก าลังพบกับปัญหากับการที่
ถ่านไบออสหมดนั่นเอง โดยวิธีการเปลีย่นถ่านไบออสนั้นไม่ยากเลย ส าหรับ PC แต่ถ้าเป็น Notebook อาจจะเปลี่ยน
ยากหน่อย 

ปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงของ Windows ต้องปรับทุกครั้งหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับ PC : ท าการเปลี่ยนไม่ยาก แค่แกะ Case ออกมา จากนั้นจะเห็นถ่านไบออสบนเมนบอร์ด

ส าหรับ Notebook : ส าหรับ Notebook อาจจะท าการเปลี่ยนยากหน่อย อาจจะต้องใช้ช่างในการช่วยแกะฝา
ของ Notebook ส าหรับถ่านไบออสจะมีราคาประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเปิดเครื่องของ Notebook 
/PC ของช่าง) 

วิธีการเข้า SafeMode Windows 8.1  

 
รูปที่ ๓.๖๐ 

หลายคนเวลาคอมพิวเตอร์ Windows ของเรามีปัญหา บางครั้งจะต้องเข้าหลังบ้าน โดยที่เรียกกันว่า 
Safe Mode โดยจะเป็นโหมดที่ช่วยชีวิตส าหรับแอดมินมาได้หลาย ๆ ครั้งแล้ว โดยในการเข้า SafeMode ของ 
Windows 8.1 อาจจะเข้ายากหน่อย วิธีการเข้า Safe Mode ส าหรับ Windows 8.1 

วิธีการเข้า Safe Mode ส าหรับ Windows 8.1 
โดยสามารถเข้า Safe Mode ได้ ๒ วิธ ี

วิธีที่ ๑ : การเข้า SafeMode แบบใช ้msconfig 
๑.  คลิกขวาที่ Logo Windows มุมซ้ายล่าง > ท าการเลือก Run 

 
รูปที่ ๓.๖๑ 
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๒.  พิมพ์ msconfig และท าการกด Enter 
 

 

 

 

 

 

 

                            

๓.  เลือก Tab Boot > จากนั้นในหัวข้อของ Boot Optionท าการเลือก Boot Options : Minimal 
แต่ถ้าจะใช้ Network ในการใช้ Safe Mode ด้วยก็ให้ท าการเลือก Network จากนั้นท าการกด OK และ 
ท าการ Restart Computer Windows 8.1 

 
รูปที่ ๓.๖๓ 

๔.  เมื่อท าการ Restart เรียบร้อย คอมพิวเตอร์ก็จะเข้าสู่หน้า Safe Mode ให้อัตโนมัติ 

วิธีที่ ๒  : การเข้า SafeMode โดยการกด Shift + Restart 
๑.  ไปที่ Charm bar Windows 8.1 > Settings > จากนั้นเราจะเห็นปุ่ม Power ให้ท าการกดปุ่ม 

Shift บน Keyboard + คลิกเมาส์ไปท่ีปุ่ม Power และเลือก Restart 

 

 

 

รูปที่ ๓.๖๒ 
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รูปที่ ๓.๖๔ 

๒.  จากนั้นคอมพิวเตอร์จะ Boot ขึ้นมา และให้เราเลือก Choose an option : Troubleshoot 
๓.  ท าการเลือก Advance options 
๔.  เลือก Startup Settings 
๕.  ท าการเลือกปุ่ม Restart 
๖.  ท าการเลือก F4/F5 ตามท่ีเราต้องการ 

F4 : เป็นการเข้า Safe Mode แบบไม่ได้ใช้ Network 
F5 : เป็นการเข้า Safe Mode แบบใช้ Network 

เรียบร้อย เราก็สามารถเข้าไปใช้ Safe Mode ในการแก้ไขปัญหาต่างของ Windows 8.1 ได้ โดยบางครั้งการ
เข้าหลังบ้านของ Windows 8.1 แบบ Safe Mode ก็ช่วยชีวิตเหล่า IT มาไม่มาก็น้อย 

วิธีการเข้า BIOS ของคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ ๓.๖๕ 
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ส าหรับการเข้าไป BIOS ของ Notebook PC ของแต่ละรุ่น ส่วนมากเราจะเข้าไปท าการดูข้อมูลต่าง ๆ 
ของ Notebook/PC หรือจะเข้าไปปรับ Boots ตอนที่เราจะท าการลง Windows นั่นเอง 

Basic Input/Output System (BIOS) หลังจากท่ีเราท าการกดเปิดคอมพิวเตอร์ BIOS จะท าการ 
Boots Hardware ต่าง ๆ โดยปกติ BIOS จะท าการ Boot สิ่งต่าง ๆ ที่ Lists ไว้ด้านล่าง 

  Chipsets 
  Processors and Caches 
  System Memory 
  Internal Drives 
  Graphics and Audio Controllers 
  Internal Expansion Cards 

วิธีการกดปุ่ม Keyboard ของแต่ละยี่ห้อ Notebook ในการเข้า BIOS 
Notebook Dell/PC Dell 

๑.  ท าการ Restart Computer เปิดคอมพิวเตอร์ 
๒.  จากนัน้เมื่อเราเห็น Logo Dell ก็ให้ท าการกด F2 เพ่ือเข้าสู้หน้า BIOS 

Notebook Lenovo/PC Lenovel 
๑.  ท าการ Restart Computer/เปิดคอมพิวเตอร์ 
๒.  จากนั้นท าการกด F1 
Note :ส าหรับการกด F12 จะเป็นการเลือก Boots Option 

Notebook Acer / PC Acer 
๑.  ท าการ Restart Computer เปิดคอมพิวเตอร์ 
๒.  จากนั้นท าการกด F2 

ส าหรับคอมพิวเตอร์ประกอบ 
๑.  ท าการเปิดคอมพิวเตอร์ /Restart 
๒.  กดปุ่ม "DEL" บนคีย์บอร์ด 

ปรับ Favorites ให้แสดงใน Internet Explorer (IE)  

 

 
 

หลายคนเวลาท าการใช้ Internet Explorer หรือที่เราเรียกกันว่า IE โดยส่วนมากหลังจากที่ท าการ
ลง Windows เสร็จเรียบร้อย จากนั้นก็ท าการเปิด IE ขึ้นมา บางคนชอบท าการ Favorites ของ WebSite 
ต่าง ๆ เอาไว้ทิปง่าย ๆ ในการเรียกเข้าใช้งานกับ WebSite ที่เราได้ท าการ Fovorites เอาไว้ เผื่อจะได้เรียกใช้ได้
ง่าย ๆ 
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วิธีการปรับให้แสดง Favorites WebSite ต่าง ๆ ไว้บน IE 
๑.  ท าการเปิด IE ขึ้นมา โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน IE Version 11, 10, 9, 8 และเวอร์ชั่น 7 
๒.  จากนั้นท าการคลิกขวาบนพื้นที่ท่ีว่างด้านบนของ IE > จากนั้นเลือก Favorites bar 
 

 
๓.  จากนั้นเราก็จะเห็น WebSite ที่เราได้ท าการ Favorites ไว้แล้ว 

 

 
รูปที่ ๓ .๖ ๗ 

โดยส่วนมากจะเป็น WebSite ที่ท าการเข้าบ่อย ๆ จริงเลยท าการ Fovorites เอาไว้ เพื่อง่ายต่อการ
เข้า WebSite เพ่ือไปหาความรู้ใน WebSite ดังกล่าวหรือจะเข้าไปพูดคุยกันที่ Webboard 

ปรับ Google Search ใน IE  

 

 
 

 
หลายคนที่ก าลังใช้ Browser ของ Microsoft ที่เรียกกันว่า Internet Explorer หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ 

ว่า IE ซึ่งในการใช้ IE นั้นค่าเริ่มต้นในการ Seach หรือค้นหาของ IE จะท าการ Search คู่กับ Bing (Bing เป็น 
Search Engine ของ Microsoft) แต่ถ้าเราอยากปรับไปเป็น Search ของ Google ในการตั้งค่าเป็น 
Deafualt จะท าอย่างไร  

 

 

 

 

รูปที่ ๓ .๖ ๖ 

รูปที่ ๓.๖๘ 
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วิธีการปรับ Search โดยจะเป็นการ ปรับ Search Bing ใน Internet Explorer ให้เป็น Search ของ Google 
        วิธีการปรับ Search Google ให้เป็น DeFault ของ Internet Explorer 

๑.  ท าการเปิด IE > ไปที่เมนู Tools > Internet Option 
 

 
 

๒.  Programs > คลิก Manage add – ons 
 

 

 

รูปที่ ๓.๖๙ 

 

รูปที่ ๓.๗๐ 
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๓.  จากนั้นกดเมนู Search Provides ทางด้านขวาจากนั้นเราจะพบแต่ Bing ให้ท าการคลิก Find 
more Search Provides ท าการเพ่ิม Google Search 

 

 
รูปที่ ๓.๗๑ 

๔. ท าการเลือกตามภาพ จากนั้นคลิก Add 

 
รูปที่ ๓.๗๒ 
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๕.  จากนั้นเราก็จะได้ Google Search เป็นที่เรียบร้อย 
 

 
 

หลังจากนั้นเราก็สามารถท าการ Search ค าต่าง ๆ บน IE ได้เลย โดยยังไม่ต้องเปิดหน้า WebSite 
Google ก่อนที่จะท าการค้นหา 

วิธีการดาวน์โหลด Windows 8.1 จาก Microsoft  
 

 
รูปที่ ๓.๗๔ 

ส าหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลด Windows 8.1 แต่หาที่ดาวน์โหลดไม่ได้ แนะน าให้ท าการดาวน์โหลด 
Windows 8.1 กับทาง Microsoft โดยทาง Microsoft ได้เปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถท าดาวน์โหลด Windows 8.1 
ได้เอง (ปกติ IT จะท าการดาวน์โหลดจาก MSDN) แต่ส่วน Production Key ของ Windows ก็ต้องมีด้วยนะ 
เพราะต้องท าการ Active หลังจากท่ีได้ลง Windows เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วิธีการดาวน์โหลด Windows 8.1 จาก Microsoft 
๑.  เข้า Create installation media for Windows 8.1 จากนั้นกด Create Media 
๒.  จากนั้น Microsoft จะดาวน์โหลดโปรแกรมขนาดเล็กมาให้เราประมาณ ๒-๓ MB จากนั้น เปิด

โปรแกรม Windows installation Media Creation Tools 
๓.  ท าการเลือก Language : ให้เลือก English (US) เลือก Edition ต่อมาArchitecture : เลือก 64 

หรือ 32 Bit 
 

รูปที่ ๓.๗๓ 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media
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รูปที่ ๓.๗๕ 

๔.  ท าการเลือกว่าจะเก็บอยู่ในรูปแบบใด 
 -  USB :เราจะต้องมี USB FlashDrive 4/8 GB โดยจะท าเป็น Boot USB ให้เลย เอาไว้ลง   

Windows ได้เลย 
 -  ISO File : ดาวน์โหลดมาเป็น File ISO 

 

 
รูปที่ ๓.๗๖ 

๕.  จากนั้นก็รอท าการดาวน์โหลด File Windows 8.1 นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต 
โดยขนาดไฟล์จะประมาณ 3.8 GB 
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รูปที่ ๓.๗๗ 

เมื่อเราท าการดาวน์โหลด Windows 8.1 เป็นที่เรียบร้อย เราก็สามารถน าไฟล์ Windows 8.1 ไป
ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ได้เลย และเมื่อท าการติดตั้ง Windows 8.1 เป็นที่เรียบร้อย อย่าลืมท าการ Update 
Driver ต่าง ๆ และท าการ Active Windows ด้วย 

 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี ๔ 
แนะน า Office 2013 และ Office 365 

 

 สําหรับ Microsoft office 2013 และ Office 2013 ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับการ
ทํางานของ Windows 8 ทั้งรูปร่างหน้าตา ออกแบบที่เรียบหรู มีสไตล์ ใช้งานง่ายพร้อมลูกเล่นใหม่  ๆ ที่เพ่ิม
เข้ามามากมาย เรียกได้ว่าเปลี่ยนหน้าตาและการสั่งงาน รวมถึงการเชื่อมโยงเข้าบัญชี Microsoft ทําให้เข้าถึง
บริการเครือข่ายและสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ใช้งาน Office 2013 ได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ 

โปรแกรมชุด Microsoft office 2013  
 สําหรับ Microsoft office 2013 และ office 365 ได้ปรับโฉมรูปลักษณ์ใหม่ที่เรีบยง่ายสไตล์ Metro 
UI แบบ Windows 8 การทํางานพ้ืนฐานเดิมยังใช้ครบ แต่เพ่ิมฟีเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามา การใช้งานของโปรแกรม
ต้องลงชื่อเข้าใช้ office โดยใช้ชื่อบัญชีของผู้ใช้ Microsoft (Hotmail เดิม) เพ่ือติดตั้ง office และใช้ส่งโปรแกรม 
office ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนได้ หรือบันทึกไฟล์ไปยัง SkyDrive เพ่ือการเข้าถึง 

Office 356 
 Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานแบบเวอร์ชันออนไลน์ (Office Mobile) 
ซึ่งเป็นเทรนใหมข่องการขายซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน จากโปรแกรมออฟฟิศตัวเดิม ๆ ที่เราคุ้นเคยนั้นจะต้องซื้อไล
เซนซ์ เพื่อนํามาติดตั้งลงไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และทํางานโดยไม่ต้องเชื่อมอินเตอร์เน็ต 
 แต่ Office 365 นั้นไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ เพียงแค่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ สร้างเอกสารใหม่หรือจัดการงานในเอกสารได้ผ่าน 
Username และ Password (รหัสผ่าน) การใช้งานออนไลน์ผ่าน Cloud computing  

มีอะไรใหม่ใน Office 2013 (What New) 
 -  Office 2013 and the Metro UI หน้าจอแบบใหม่สไตล์เรียบหรู ทุกโปรแกรมจะออกแบบไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 -  Office Save, Share and Insert Form the Cloud การเชื่อมต่อเข้าระบบ Cloud ออนไลน์ 
สามารถบันทึก แชร์ หรือแทกรเนื้อหาออนไลน์เข้ามาใช้เอกสารได้อย่างลื่นไหล 
 -  Advanced Document Layout การจัดรูปแบบเอกสารจะมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามาเสริม ทําให้จัด
เอกสารได้ง่าย สวยงาม และมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น แต่ข้ันตอนการจัดจะใช้เวลาน้องลง 
 -  Quick Analysis ฟีเจอร์ใหม่ของ Excel ที่ใช้งานได้ยอดเยี่ยมมาก เพียงแค่เลือกกลุ่มเซลล์  
จะปรากฏปุ่ม QuickAnalysis มีให้เลือกวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบรวดเร็ว 
 -  Apps for Office จับแอพมาใช้งาน office โดยการนําแอพตัวเล็ก ๆ ที่ใช้งานในด้านต่าง ๆ มาเสริม 
การทํางานของ Office ให้สนุกมากข้ึน 
 -  Online Pictures & Online Video สามารถนํารูปภาพ ไฟล์ เสียง และไฟล์วิดีโอมาใช้งาน
เอกสารได้แบบไร้ขีดจํากัดเมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต แล้วเรียกใช้คําสั่ง Online Pictures, OnlineVideo และ 
Online Audio โดยจะเรียกไปยังแหล่งข้อมูลของ Office.com เพ่ือเลือกรูปภาพจาก Clip Art 
 -  Recommended Charts (แผนภูมิที่แนะนํา) เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Excel 2013 เป็นวิธีการสร้าง
กราฟแบบรวดเร็วตามคําแนะนํา โดยโปรแกรมจะดูจากชุดข้อมูลที่เลือกมาว่าควรสร้างกราฟแบบไหนจึ งจะ
เหมาะสม 
 -  Quick Chart Features & Picture Styles ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมาก เมื่อสร้างกราฟจะมีเครื่องมือ
ของกราฟแสดงขี้นมา 
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 -  New Design in PowerPoint รูปแบบเท็มเพลตของ PowerPoint ที่ออกแบบใหม่ หลักจาก
เลือกชุดรูปแบบนี้แล้ว สามารถเลือกโทนสี (Variants) สําหรับกราฟฟิกในงานพรีเซนต์ดได้ถึง ๔ จุด  

การติดตั้ง (Install) โปรแกรมชุด office 2013  
 ๑.  ใส่แผ่น DVD และเปิดขึ้นมาแล้วดับเบิ้ลคลิกไอคอนไฟล์ Setup เพ่ือเริ่มติดตั้ง  
 ๒.  จะแสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง 
 ๓.  ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือ Product key จากนั้นคลิกปุ่ม Install เริ่มติดตั้ง 
 ๔.  จะแสดงหน้าจอยินดีต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next  
 ๕.  แสดงข้อความเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิกปุ่ม Accept ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน 
 ๖.  หลังจากติดตั้งไปสักพักจนจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงวิดีโอสาธิตฟีเจอร์เด่น ๆ ของโปรแกรม
ในชุด Office 2013 สั้น ๆ  
 ๗.  แนะนําการใช้งาน SkyDrive ซึ่งเป็นไดรว์ออนไลน์ในระบบ Cloud เพ่ือให้คุณเก็บไฟล์ไว้ ซึ่งสามารถ 
เรียกเข้าไปใช้งานได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเครื่องอ่ืน ๆ ได้ ให้คลิกปุ่ม Next เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไป 
 ๘.  ในขั้นตอนนี้ให้เลือกชุดธีมการแสดงผลของโปรแกรม ซึ่งจะเป็นการเลือกรูปภาพที่แสดงเป็นพ้ืนหลัง 
ของโปรแกรม (จากขอบหน้าต่างบนลงมา) ให้คลิกเลือกรูปภาพหรือลวดลาย แล้วคลิกปุ่ม Next  
 ๙.  เมื่อติดตั้งเสร็จ จะให้เลือกชมวิดีโอแนะนําคุณสมบัติใหม่ ๆ ของโปรแกรม คลิกปุ่ม Take A look  
ถ้าต้องการชมวิดีโอสาธิต หรือคลิกท่ี No, Thanks เพ่ือข้ามขั้นตอนไป 
 ๑๐.  คลิกปุ่ม All done! เพ่ือจบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

ติดตั้งชุดภาษาไทย (office Language Pack) 
 ๑.  หากติดตั้งจากแผ่น DVD ก็ใส่แผ่นแล้วคลิกขวา เลือกคําสั่ง Install หรือเปิดโฟลเดอร์ไดรว์แล้ว
ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Setup หากแสดงกรอบข้อความของ User Account Control ให้คลิกปุ่ม Yes เพ่ือติดตั้ง
โปรแกรม 
 ๒.  คลิกเพ่ือยอมรับข้อกําหนดสิทธิ์ของการใช้ซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่มทําต่อไป 
 ๓.  เลือกการติดตั้ง (ในกรณีนี้เลือกกําหนดเอง) เลือกติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพ่ือติดตั้งภาษาไทยทั้งหมดและ 
เลือกกําหนดตัวเลือกการติดตั้งเองได้ 
 ๔.  กําหนดเอง ก็คลิกเลือกการติดตั้งโดยคลิกขวาที่ไอคอนรูปดิสก์ แล้วเลือกคําสั่ง ดังนี้  

-  เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน ให้เปิดจากเคื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
-  เรียกทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันให้เปิดจากเครื่อง (ติดตั้งท้ังหมดเอาไว้ก่อน)  
-  ติดตั้งเมื่อใช้เครื่องแรก เมื่อเรียกใช้โปรแกรมจึงจะติดตั้งภาษาให้ ซึ่งจะเรียกหาแผ่นหรือไฟล์  
   ติดตั้งทุกครั้ง 

 ๕.  เริ่มติดตั้งชุดภาษา 
 ๖.  หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มปิด 

ตัวเลือกการเปลี่ยนภาษาใน office 2013 
 หากได้ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Language Pack Thai/ไทย เพ่ือใช้สลับภาษาแสดงผลหน้าจอ  
ก็เลือกเปลี่ยนภาษาของเมนูและคําสั่งเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษสลับกันได้ 
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ขั้นตอนการติดตั้ง Office 365  
 การติดตั้งโปรแกรม Office 365 ออนไลน์ ให้เรียกเข้าไปที่เว็บไซต์ office.microsoft.com/th-th ซึ่งเป็น
หน้าเว็บสําหรับประเทศไทย จากนั้นคลิกปุ่ม ลองใช้ฟรี 1 เดือน ซึ่งจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนและการ ติดตั้ง
คลิกแท็บFILE (ไฟล์) 

ตรวจสอบ My Account ใน Office.com 
 สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีการใช้งาน Office ได้จากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่โดยคลิกแท็บ FILE เลือก 
Account แล้วคลิกปุ่ม Manage Account จากนั้นก็จะเปิดไปที่เว็บไซต์โดยชื่อบัญชีของคุณ ในหน้านี้จะแสดง
รายละเอียด OS ของเครื่องที่รุ่นไหน ติดตั้งโปรแกรมเมื่อไร ติดตั้งไปแล้วกี่เครื่อง มีการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น 
Windows Phone หรือไม่ นอกจากนี้หากต้องการใช้งาน ๑ เดือน ถ้าต้องการยกเลิกก็คลิกที่ Deactivate 
Install ไม่เช่นนั้นจะเรียกเก็บเงินในเดือนต่อไป 

สลับช่ือบัญชีการใช้งานใน My Account  
 การใช้งานโปรแกรมชุด Office 2013 คุณสามารถสลับชื่อบัญชีได้ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน
ตามชื่อบัญชี เพ่ิมหรือยกเลิกบริการเสริม (Service) ภายในโปรแกรมต่าง ๆ ในชุด Office 2013 นั้นคุณสามารถ 
ใช้งานบริการและการเชื่อมต่อเครือข่ายออนไลน์ เช่น บริการ SkyDrive, Facebook, YouTube, LinkedIn 
และ Twitter โดยจะเลือกการเพ่ิมหรือยกเลิกได้จากชื่อบัญชี หรือ Account เช่นเดียวกัน 

ยกเลิกการติดตั้ง หรือปิดบัญชีการใช้งาน 
 -  ปิดการติดตั้งโปรแกรม Office 365 แบบรายเดือน หรือทดลองการใช้งานแบบฟรีไปแล้ว สามารถ
ยกเลิกได้ ในแต่ละเครื่อง 
 -  ปิดการใช้ฟรี หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก หากต้องการยกเลิกสําหรับการใช้งาน Office 365 แบบ
ถาวรทั้งแบบรายเดือน หรือยกเลิกการทดลองใช้งานฟรีเมื่อครบ ๑ เดือน ก็ทําได้  

เริ่มต้นใช้งาน Word 2013 
 Microsoft Word เป็นโปรแกรมสามัญประจําเครื่องที่คนส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องใช้งานกัน เพราะเป็น 
โปรแกรมพ้ืนฐานในการพิมพ์เอกสารก็ว่าได้ เช่น การเขียนจดหมาย, ทํารายงาน, บันทึกงาน, บันทึกเรื่องงาน
ส่วนตัว 
 Microsoft Word 2013 ปรับปรุงรูปโฉมเหมือนโปรแกรมอ่ืน ๆ ในชุด Office 2013 ซึ่งมีรูปแบบ
เอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงรูปแบบเอกสารจาก เท็มเพลต ออนไลน์ จากเว็บ Microsoft Office และการเชื่อมต่อ
กับบัญชีอีเมล เพ่ือเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ทั้ง SkyDrive, Facebook, และ YouTube 

เลือกสร้างเอกสารเริ่มต้น 
 เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word เข้ามาครั้งแรก จะเจอหน้าจอให้เลือกการเริ่มต้นสร้างเอกสาร 
โดยให้คลิกเลือกว่าจะสร้างเอกสารเปล่า หรือเลือกเอกสารประเภทเท็มเพลต (Template) ที่มีการออกแบบ, จัดวาง 
เนื้อหาและจัดรูปแบบเนื้อหาเบื้องต้นไว้ 

สร้างเอกสารเท็มเพลตออนไลน์ (Online Templates)  
 มีเอกสารตัวอย่างประเภทเท็มเพลตอีกมากมายหลายประเภทที่สามารถนํามาใช้งานได้ โดยจะเลือก
ได้จากกลุ่มของ Online Templates (แม่แบบออนไลน์) ซึ่งจะเป็นเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ Office.com มีไว้
บริการ แต่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจึงจะเห็นเท็มเพลตออนไลน์ 
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สร้างเอกสารใหม่จากค าสั่ง New  
 หากทํางานอยู่ใน Word อยู่แล้ว ถ้าต้องการเอกสารชุดใหม่ (ไฟล์ใหม่) ก็จะเลือกโดยคลิกแท็บ FILE 
เลือก New แล้วเลือกเอกสารใหม่ได้ตามต้องการ หรือกดปุ่ม Ctrl+N 

ซ่อน/แสดงไม้บรรทัด (Ruler)  
 การทํางานในโปรแกรม Word เครื่องมือพ้ืนฐานที่มีความจําเป็นต้องใช้งานที่สุด คือ ไม้บรรทัด 
(Ruler) นํามาใช้วัดระยะ หรือตําแหน่งการเขียนเนื้อหา การจัดเนื้อหาในตําแหน่งต่าง ๆ เช่น การเว้นระยะ ขอบ 
การเคาะวรรค และการย่อหน้า 

เลือกระยะขอบเขตสาร (Margins) 
 ขอบเอกสารหรือ Margins คือ บริเวณขอบกระดาษที่เว้นเอาไว้ เพ่ือความสวยงามของการจัดวาง
ข้อความและการเว้นเพื่อการเข้าเล่ม 

แบ่งขึ้นหน้าขึ้นใหม่ (Page Break)  
 เมื่อพิมพ์ข้อความเต็มหน้าโปรแกรมจะขึ้นหน้าใหม่ต่อเนื่องให้ อัตโนมัติ แต่บางครั้งต้องการแสดง
เนื้อหาแต่ละหน้าแยกกนั วิธีบังคับขึ้นหน้าใหม่ได้ ในขณะที่พิมพ์งานอยู่ก็สามารถกดปุ่ม Ctrl + Enter แบ่งขึ้น
หน้าใหม่ได้ทันที ถ้าต้องการแบ่งหน้าเอกสารที่พิมพ์ไปแล้วต้องเลือกจุดแบ่ง แล้วกด Ctrl + Enter หรือคลิก 
\Breaks > Page 

เปลี่ยนชุดธีมเอกสาร (Themes)  
 ชุดธีมเอกสาร (Themes) คือ ชุดรูปแบบเอกสารที่กําหนดเป็นชุดเอาไว้ จะประกอบด้วยชุดสี 
(Color), ฟอนต์ (Font), และเอฟเฟ็กต ์(Effect) ที่จัดเข้าชุดกัน เมื่อเลือกธีมชุดใดจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลง
แบบอักษร, สี, สไตล์, และเอฟเฟ็กต์ท้ังหมด 

การจัดท ารูปแบบเอกสารและข้อความ 
 การจัดรูปแบบเอกสาร คือ การทําให้เอกสารมีรูปแบบที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนําไปใช้งาน เป็นการจัด 
รูปแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเอกสาร เช่น กําหนดสีพ้ืน, เล้นขอบข้อความ, เส้นขอบหน้าและ
กระดาษ, ใส่ข้อความหรือภาพลายน้ํา, จัดทํารูปแบบอักษร, สีข้อความ, แนวการจัดวาง, ใส่บุคเล็ต ตัวเลขให้กับ
ย่อหน้า เป็นต้น 

ใส่สีพื้นเอกสาร (Page Color) 
 กําหนดสีพ้ืนของเอกสารที่จะนําไปใช้งานแบบเว็บเพจ (HTML) หรือบันทึกเป็นไฟล์แบบ PDF  
(เปิดอ่านโดยโปรแกรม Adobe Reader) ใน Word 
 -  Fill Effects… เติมลักษณะพิเศษมี ๔ แบบ คือ Gradient การไล่โทนสี, Texture ลายพ้ืนผิว
Pattern ลวดลายต่าง ๆ, และ Picture เลือกไฟล์รูปภาพ (Art) 

ใส่ลายน้ าให้เอกสาร (Watermark) 
 การใส่ Watermark คือ การนําข้อความหรือรูปภาพมาใส่ไว้บนฉากหลังของหน้าเอกสารให้แสดงแบบจาง ๆ 
หรือที่เรียกกันว่า “ลายน้ํา” ส่วนใหญ่จะนิยมใส่เป็นโลโก้บริษัท 

จัดรูปแบบย่อหน้า (Paragraph)  
 เมื่อสร้างเอกสารใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นของการจัดย่อหน้าที่ขอบกระดาษแต่ละด้านให้ 
ขอบเขตนั้นจะมาจากการตั้งค่าขอบกระดาษ (Margins) ที่เราได้กําหนดไปแล้ว ดังนั้น ข้อความที่เราป้อนเข้าไป
ในแต่ละย่อหน้าจะเริ่มตําแหน่งที่ขอบซ้ายและจะจบที่ขอบขวาเสมอ 
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จัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ (Styles) 
 Styles (ลักษณะ) คือ ชุดรูปแบบที่ใช้จัดเนื้อหา เช่น อักษร, ย่อหน้า, แท็บ, สีพ้ืน, เลขลําดับ, บุ๊คเล็ต 
และเส้นขอบ สไตล์จึงเก็บรูปแบบงานที่ใช้บ่อย ๆ เอาไว้ สามารถนํามาใช้งานซ้ํา ๆ ในเอกสารตามต้องการ
ข้อความหัวเรื่องทั้งเอกสารควรจะใข้รูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังนําสไตล์ประเภทหัวเรื่อง (Heading) มาใช้
อ้างอิงสําหรับสร้างสรรค์ได ้

จัดท ารูปแบบข้อความ (Format Font) 
 -  เลือกข้อความ (Select) การทํางานกับข้อความ เช่น การจัดรูปแบบขนาดตัวอักษร , สี, ตัวหนา, 
ตัวเอียง, คัดลอก, ลบ, ย้ายตําแหหน่ง หรือใส่คําสั่งต่าง ๆ  
 -  จัดรูปแบบข้อความด้วย Mini Toolbar (เครื่องมือขนาดเล็ก) จะช่วยให้การจัดรูปแบบข้อความ
แบบง่าย ๆ ทําได้อย่างรวดเร็ว โดยเลือกคําสั่งจาก Mini Toolbar 
 -  จัดรูปแบบข้อความ (Format Font) ปกติโปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นในการจัดรูปแบบข้อความเอาไว้แล้ว 
เช่น แบบอักษร, สีหรือ ขนาดอักษร สามารถจัดข้อความให้แสดงผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพ่ือให้
เป็นระเบียบอ่านง่าย 
 -  ใส่สีพ้ืนข้อความ (Shading) การใส่สีข้อความหรือย่อหน้านั้น มักจะใช้กับรายการหรือหัวเรื่องเพ่ือเน้น 
เนื้อหาให้ดูแตกต่างจากเนื้อหาทั่ว ๆ ไป 
 -  ใส่เส้นขอบ (Borders) การใส่เส้นขอบข้อความหรือย่อหน้า เพ่ือใช้เน้นห้วรายการหรือกําหนดขอบเขต 
ของข้อความบางกลุ่มให้แตกต่างจากเนื้อหาจุดอ่ืน ๆ 

การตั้งแท็บ (Tab) 
 Tab (แท็บ) คือ การกําหนดตําแหน่งบนไม้บรรทัด เมื่อดกปุ่ม Tab เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปอยู่ในตําแหน่ง 
แท็บที่ตั้งไว้ มักจะใช้กับข้อความที่มีหลายคอลัมน์ รูปแบบแท็บมี ๕ แบบ  
 ๑.  Left Tab แท็บชิดซ้าย 
 ๒.  Right Tab แท็บชิดขวา 
 ๓.  Center Tab แท็บก่ึงกลาง 
 ๔.  Bar Tab แท็บบาร์  
 ๕.  Decimal Tab แท็บจุดทศนิยม 

การแต่งเอกสารด้วยภาพและกราฟิก 
 เอกสารของ Word นอกจากการใส่เนื้อหาปกติ คือ ข้อความและการจัดรูปแบบเอกสาร เพ่ือความ
สวยงามเอกสารบางฉบับอาจมีเนื้อหาอ่ืน ๆ สอดแทรกลงไปด้วย เช่น รูปภาพ, รูปวาด หรือข้อความศิลป์สวย ๆ 
นอกจากนี้ใน Word 2013 ได้เพ่ิมคุณสมบัติใหม่เข้ามา คือ สามารถแทรกวิดีโอออนไลน์ลงในเอกสารได้ด้วย 
หากบันทึกเอกสารนี้เป็นไฟล์ PDF หรือ HTML สามารถคลิกดูเป็นวิดีโอได้ 

ใส่รูปภาพ (Insert Picture) 
 รูปภาพที่จะนํามาแทรกลงในเอกสารของ Word จะเลือกแทรกได้ ๒ แบบ คือ แทรกไฟล์รูปภาพที่มี
เก็บอยู่ภายในเครื่องและแทรกรูปภาพออนไลน์ 
 จัดตําแหน่งภาพ (Layout) ใน word 2013 เมื่อคลิกเลือกรูปภาพจะมีปุ่ม (Layout Options) ให้เลือก 
คลิกเพ่ือเลือกจัดวางภาพในตําแหน่งต่าง ๆ ได ้
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จัดรูปแบบภาพด้วย Picture Styles  
 คําสั่ง Picture Styles มีสไตล์แต่งภาพแบบสําเร็จรูปให้เรียกใช้หลายแบบ เช่น ใส่กรอบ , ตัดขอบ, 
ตัดภาพให้เป็นวงกลม, ทําเงาสะท้อน, ใส่เอฟเฟ็กต์ ๓ มิติ หรือหมุนภาพเป็นแนวต่าง ๆ เป็นต้น 

แทรกภาพออนไลน์ (Online Pictures) 
 Online Pictures คือ รูปภาพที่เก็บอยู่บนเว็บไซต์ office.com Clip Art ที่ไมโครซอฟท์ได้เตรียมไว้
ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้เอกสารได้ฟรี นอกจากนี้จะแทรกภาพจาก SkyDrive และ Facebook ได้ด้วย
บัญชีผู้ใช้ 

จัดต าแหน่งภาพบนหน้าเอกสาร (Position) 
 สามารถจัดตําแหน่งรูปภาพในหน้าเอกสารของ word ได้ง่าย ๆ โดยเลือกวางในจุดต่าง ๆ รอบ
หน้ากระดาษ จากคําสั่ง Position บนแท็บ Page Layout  

วาดรูปทรง (Shapes)  
 ในเอกสารบางครั้งต้องมีการใส่รูปวาดเพ่ือประกอบเนื้อหา เช่น วงกลม, เส้นโค้ง, ลูกศร หรือรูปทรง
สี่เหลี่ยม เป็นต้น จะมีปุ่ม Shaper ให้เลือก 

สร้างพ้ืนที่วาดรูป (Drawing Canvas) 
 การสร้างพื้นที่สําหรับวาดรูป เพ่ือวาดรูปที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายนพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการ
จัดการรูปทรงเหล่านั้น เช่น รวมกลุ่มเคลื่อนย้าย ปรับขนาด จัดตําแหน่ง หรือลงรูปภาพ จะทําได้ง่ายขึ้น 

จัดรูปแบบให้กลมกลืนกับพื้นเอกสาร 
 นํารูปภาพมาใส่ในเอกสารที่มีพ้ืนฉากหลัง ถ้าต้องการจัดรูปแบบให้ดูกลมกลืนกัน ก็ลองใช้คําสั่งใน
กลุ่ม Picture Effects ในหัวข้อ Soft Edges ปรับขอบภาพให้เบลอมาก ๆ สีรอบ ๆ จะได้กลมกลืน 

แทรกวิดีโอลงในเอกสาร (Online Video) 
 ในเอกสาร Word 2013 สามารถแทรกไฟล์เข้ามาวาง และสามารถเปิดชมวิดีโอได้ คําสั่ง Online 
Video บนแท็บ INSERT (แตต่้องเชื่อมอินเตอร์เน็ต) 

การตกแต่งเอกสารด้วย Text Box ส าเร็จรูป 
 เอกสารบางประเภท เช่น บทความ จดหมายข่าว หรือวารสารข่าว ที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ
ออกแบบให้ดูโดดเด่น สวยงาม แปลกตาได้ ซึ่งใน Word จะมีคําสั่งสร้าง Text Box หรือกล่องข้อความสําเร็จรูป 
มาแทรกในจุดต่าง ๆ บนเอกสารโดย Text Box ได้ออกแบบมาเป็นกรอบข้อความ, กราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ  

สร้างข้อความศิลป์ WordArt  
 WordArt คือ ข้อความศิลป์ที่นิยมจัดรูปแบบข้อความที่เป็นไตเติล ชื่อเรื่อง หรือข้อความหัวเรื่องที่
ต้องการจะเน้นให้ดูโดดเด่นสวยงาม จะสร้างได้ ๒ แบบ คือ เลือกข้อความที่มีอยู่มาแปลงเป็น WordArt หรือ
แทรก WordArt แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ 

เน้นตัวอักษรด้วย Drop Cap 
 การจัดรูปแบบเอกสารให้โดดเด่น เพ่ือเป็นจุดนําสายตา เวลาขี้นย่อหน้าใหม่นิยมนํามาจัดให้กับ
เอกสารประเภทบทความ วารสาร จดหมายข่าว หรือป้ายประกาศ เป็นต้น 
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จัดรูปแบบออบเจ็กต์จากหน้าต่าง ๆ Format 
 จัดรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, รูปวาด และกราฟ นอกจากการปรับแต่งจากชุดเครื่องมือ
บนแท็บ FORMAT แล้ว สามารถปรับแต่งได้จากหน้าต่าง Format Pane จะแสดงที่ด้านขวาของเอกสาร 

Navigation น าทางการเข้าถึงหน้าเอกสาร 
 เอกสารที่มีเนื้อหาจํานวนมากหลายๆ หน้า มีหัวเรื่องต่าง ๆ มากมาย การเข้าถึงเนื้อหาได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถทําได้จากหน้าต่าง Navigation Pane ที่จะเป็นหัวเรื่องเอกสารให้คลิกเลือกไปยังจุดต่าง ๆ 

การสร้างตาราง SmartArt และ Chart 

 การสร้างเอกสารใน Word ไม่ใช่การพิมพ์จดหมายที่เป็นข้อความและรูปภาพเท่านั้น แต่เราสามารถ
สร้างเนื้อหาอ่ืน ๆ มาประกอบได้อีกหลายรูปแบบ เพราะข้อมูลที่จะส่งนําเสนออาจจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของข้อมูล เช่น สร้างตารางแจกแจงข้อมูลแต่ละรายการ หรือนําเสนอแผนผังการทํางานกระบวนการ
สร้างผลิต แนวคิด ก็สร้างเป็น SmartArt เพ่ือจะให้ดูภาพแล้วเข้าใจมากข้ึน 
 การสร้างตาราง (Table), ไดอะแกรม (SmartArt) และกราฟ (Chart) ใน Word จะทําได้เมื่อ 
PowerPoint สามารถใช้คําสั่งได้แบบเดียวกัน แต่จะเพ่ิมการจัดรูปแบบร่วมกับข้อความในเอกสารเข้ามา 

สร้างตาราง (Table) 
 การสร้างข้อมูลในตารางเพ่ือป้อนข้อมูลที่มีลักษณะหลาย ๆ หัวข้อ และข้อมูลนั้นมีความสัมพันธ์กัน
เหมือนข้อมูลประเภทฐานข้อมูล สามารถแบ่งสัดส่วนและขอบเขตข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ และอ่านได้
ชัดเจนมากข้ึนมีทั้งการป้อนข้อมูลลงในตาราง, ปรับขนาดตารางและเซลล์, เพ่ิมแถวและคอลัมน์, แทรกแถวและ
คอลัมน์, ลบแถว (Delete Row), ลบคอลัมน์ (Delete Column) และรวมเซลล์ (Merge Cells) มาช่วยใน 
การทํางาน 

แปลงข้อความเป็นตาราง (Convert) 
 ข้อความที่พิมพ์แบบกดปุ่ม Tab เว้นระยะห่างระหว่างข้อความแต่ละหัวข้อเอาไว้ สามารถนํามาแปลง
ลงตารางได้ โดยใช้คําสั่ง Convert Text to table… ได้ง่าย ๆ 

การท าจดหมายข่าวจากตาราง (Newsletter) 
 เทคนิคการสร้างจดหมายข่าวด้วยตารางวิธีง่าย ๆ เพียงแค่สร้างตารางหลัก แล้วใช้คําสั่งรวมเซลล์ 
(Merge Cells) และคําสั่งแยกเซลล์ (Split Cells) ตกแต่งตารางด้วยสีพ้ืน (Shading) จากนั้นก็วางข้อความ
และรูปภาพลงไปในแต่ละเซลล์ แล้วปรับขนาดให้เหมาะสม 

สร้าง SmartArt (ไดอะแกรม) 
 SmartArt หรือไดอะแกรม เป็นการถ่ายทอดข้อมูลและแนวคิดออกมาเป็นกราฟิกที่มีลําดับหรือขั้นตอน 
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน การสร้าง Smart Art ทําได้รวดเร็ว โดยเลือกรูปแบบกราฟิกได้จากเค้าโครงแบบต่าง ๆ  

สร้างกราฟ (Chart)  
 Chart หรือ Graph คือ การนําเสนอข้อมูลตัวเลขในลักษณะของกราฟิก โดยนําตัวเลขมาวิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบข้อมูลออกมาเพ่ือให้เหมาะมองเห็นความต่างของข้อมูล เช่น การเปรียบเทียบสัดส่วน  
มาก/น้อย, ขึ้น/ลง หรือดูในแนวโน้มของตัวเลข เป็นต้น 
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แทรก Apps for Office ลงในโปรแกรม 
 ฟีเจอร์ใหม่ที่โดดเด่นของ Office 2013 คือ Apps for Office สามารถสร้างแอพเล็ก ๆ ที่ใช้งานด้านต่าง ๆ 
มาวางในเอกสารได้ เช่น แอพ Wikipedia, Bing News Search ค้าหาข่าว และแอพอ่ืน ๆ ซึ่งแอพเหล่านี้
สามารถมาโหลดมาใช้แบบฟรีและเสียเงินเหมือนแอพที่อยู่บน Windows 8 

การใช้งาน MY OFFICE บนเว็บไซต์ office.com 
 ฟีเจอร์ใหม่ของ office 2013 เมื่อเข้าเว็บไซต์ เช่น www.office.com จะมีหัวข้อ MY OFFICE หรือ 
http://office.microsoft.com/th-th ในหัวข้อ Office จะเป็นข้อมูลการใช้งาน Microsoft Office ที่ผูกโยง
เข้ากับบัญชีอีเมล์ที่ Sign in ใช้งาน ภายใต้หัวข้อนั้นจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ 

การสร้างจดหมายเวียน พิมพ์ซองและเลเบล 
 เอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม Word นอกจากการสร้างเอกสารประเภทจดหมายแล้ว หรือรายงาน
ทั่วไปแล้ว ยังมีเอกสารอีกแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของโปรแกรม Word โดยเฉพาะ การทํา
จดหมายเวียน (Mail Merge) สามารถเขียนเนื้อหาจดหมายแค่หน้าเดียว  

ใส่ข้อมูลหัวกระดาษ (Header) 
 บริเวณส่วนหัวกระดาษ จะเป็นพ้ืนที่สําหรับใส่เนื้อหาที่ต้องการให้แสดงผลทุก ๆ หน้าเอกสาร เช่น 
ชื่อบท, เลขหน้า, ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, รูปภาพ และอ่ืน ๆ สามารถจัดวางและจัดรูปแบบได้เหมือนข้อความในเอกสาร 
แต่จะใช้พ้ืนที่แสดงผลด้านบน ใน Word 2013 จะมีรูปแบบหัวข้อกระดาษสําเร็จรูปที่เข้าชุดกันกับธีมที่ใช้
ตกแต่งอยู่ในแกลอรีของ Header  

ใส่ข้อมูลท้ายกระดาษ (Footer) 
 ข้อมูลที่นิยมใส่ไว้ท้ายกระดาษหรือ Footer อาจจะเป็นหมายเลขหน้า ชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อหน่วยงาน 
หรือชื่อรายงานของเอกสารนั้น ๆ การแทรกก็จะทําได้คล้ายกับหัวกระดาษแต่คลิกปุ่ม Footer (ท้ายกระดาษ) 
แล้วเลือกของท้ายกระดาษ และตําแหน่งของเลขหน้าได้ตามต้องการ 

Mail Merge (จดหมายเวียน) 
 Mail Merge (จดหมายเวียน) คือ การทําจดหมายที่ต้องการส่งเวียนถึงผู้รับหลายคนหรือจํานวนมาก 
โดยเนื้อหามีจดหมายเดียวกัน เช่น จดหมายเชิญประชุม, จดหมายข่าว, จดหมายเชิญเข้าอบรม หรือซองจดหมาย 
โดยส่งถึงผู้รับที่มีชื่อและที่อยู่ไม่เหมือนกัน  
 -  Main Document คือ เอกสารหลัก เช่น จดหมาย ซองจดหมาย แบบฟอร์ม ข้อความอีเมล หรือ
ป้ายฉลาก ที่ต้องการพิมพ์เนื้อความ หรือชื่อ - ที่อยู่ลงไป 
 -  Recipient คือ รายชื่อหรือที่อยู่ผู้รับ, รหัสสินค้า ฯลฯ โดยจะอยู่ในรูปแบบต่างรางของ Word, 
ตาราง Excel, ตารางฐานข้อมูล Access หรือจากสมุดรายชื่อ (Contact) ของ Outlook เพ่ือนํามาแสดงใน
เอกสารหลักโปรแกรมจะเปลี่ยนรายชื่อแต่ละชุดตามเร็คคอร์ดข้อมูลชื่อที่นํามาใช้ 

สร้างตารางเก็บรายช่ือผู้รับ (Recipient) 
 การนํารายชื่อและที่อยู่ผู้รับมาใช้ในการทําจดหมายเวียน จะเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) 
ประกอบไปด้วยฟิลด์ (Field หรือเขตข้อมูล) ที่ใช้เป็นหัวเรื่องแยกรายการ ข้อมูลและเรคคอร์ด (Record) หรือ
ระเบียนข้อมูลที่เราจัดเก็บลงไปตามฟิลด์ เช่น ฟิลด์ “Name” ก็เก็บ ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
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พิมพ์ซองจดหมาย (Envelopes) 
 การพิมพ์ซองจดหมายจํานวนมาก ๆ สามารถพิมพ์แบบ Mail Merge ด้วยการนําเอารายชื่อจากตาราง 
รายชื่อที่มาใส่ลงหน้าซองจดหมายแล้วสั่งพิมพ์ได้เลย โดยจะออกแบบซองแค่ซองเดียว แล้วสร้างเป็นซอง
จดหมายเวียนโดยกําหนดรายละเอียดในแต่ละชั้นตอน 

สร้างเลเบล (Label)  
 การนํารายชื่อมาใช้งานแบบจดหมายเวียนอีกแบบหนึ่ง คือ การสร้างเลเบลหรือป้ายผนึกที่มีลักษณะ
เป็นกรอบสี่เหลี่ยม สามารถสร้างแล้วพิมพ์กระดาษเลเบลที่มีแถบกาว หรือพิมพ์ออกกระดาษ A4 ธรรมดาแล้ว
นํามาติดแปะเอกสารหรือซองจดหมายได้ 

ก าหนดรหัสผ่านเอกสาร (Password) 
 การพิมพ์ข้อมูลที่เป็นความลับอาจจะใส่รหัสผ่าน (Password) ให้เก็บไฟล์เอกสารได้ โดยคลิก FILE 
> Info > Protect Document > Encrypt with Password แล้วกําหนดรหัสผ่าน  

ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (Account) 
 การใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft Office จะต้อง Sign in เข้ามาด้วยชื่ออีเมลของ Microsoft 
ถ้าใช้ระบบปฎิบัติการ Windows 8 ก็จะ Sign in โดยอัตโนมัติ หรือจะ Sign in ด้วยอีเมลอื่นก็ได้ 

ความรู้พืน้ฐาน Excel 2013 
 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีท (Spreadsheet) ที่ยังได้รับความนิยมในการใช้งาน สําหรับ 
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะตาราง และข้อมูลที่ต้องมีการคํานวณประมวณผลในลักษณะต่าง ๆ โปรแกรม ในชุด 
Office 2013 ทําให้การทํางานต่าง ๆ ทําได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การเข้าถึง คําสั่ง การสั่งงาน และรูปแบบ
ของขอ้มูลได้มีการปรับปรุงใหม่ 
 ความสามารถที่เป็นหัวใจหลักของ Excel คือ การคํานวณประมวลผลข้อมูลตัวเลข ไม่ใช่การบวก ลบ 
คูณ หาร ธรรมดาเท่านั้น แต่ได้รวมการคํานวณขั้นสูง ที่ต้องเขียนการคํานวณที่ซับซ้อน การคํานวณแบบมี
เงื่อนไข คํานวณค่าการเงิน คํานวณข้อมูลทางสถิติ ตัวเลขทางด้านวิศวกรรมตรีโกณมิติ และอีกมากมาย 

เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
 เมื่อเปิดโปรแกรม Excel 2013 เข้ามาครึ่งแรก เข้ามาครั้งแรก โปรแกรมให้เลือกว่าต้องการเริ่มต้น 
สร้างสมุดงานหรือเวิร์คบุ๊คแบบไหน ซึ่งจะมีเวิร์คบุ๊คเปล่ามีแต่หน้า Worksheet ว่าง ๆ และเวิร์คบุ๊คแบบเท็ม
เพลตที่มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานของเนื้อหา และจัดรูปแบบเบื้องต้นเอาไว้ 

ส่วนประกอบของ Worksheet (เวิร์คชีท) 
 ใน ๑ Worksheet จะมี Worksheet (จะเรียกสั้น ๆ  ว่า ชีท) เป็นพ้ืนที่เก็บข้อมูล จะมีชื่อเรียกส่วนประกอบต่าง ๆ  
ดังนี้ 
 -  Active cell คือ ตําแหน่งเซลล์ที่เลือกใช้งานปัจจุบัน 
 -  Formula bar แถบสูตรคํานวณท่ีใช้สําหรับใส่สูตร แก้ไข และแสดงสูตร 
 -  Row (แถว) พ้ืนที่ของแถวนับจากบนลงล่าง เริ่มจาก ๑ ถึง ๑,๐๔๘,๕๗๖ รวมล้านกว่าแถว 
 -  Column (คอลัมน์) พ้ืนฐานของแนวตั้งจากซ้ายไปขวา เริ่มจาก A ไปถึง XFD รวมทั้งหมด ๑๖,๓๘๔ คอลัมน์ 
 -  Call (เซลล์) คือ ช่องตารางที่เป็นจุดตัดระหว่าง Row และ Column เช่น จุดตัดที่คอลัมน์ c ใน
แถวที่ ๙ จะเรียกว่าเซลล์ “A9” เป็นต้น 
 -  Name Box (กล่องชื่อ) แสดงชื่อเซลล์เลือกและชื่อเซลล์ที่กําหนดขึ้นมาใหม่ 
 -  Sheet Tab คือ ป้ายชื่อของเวิร์คชีท สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมจํานวนชีทใหม่ได้ 
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เพิ่มเวิร์คชุดใหม่ (New Worksheet) 
 การเพ่ิมจํานวนชีทในการเก็บข้อมูล เพ่ือแยกประเภทข้อมูลใหม่หมวดหมู่ จะได้เข้าถึงและจัดการ
ข้อมูลได้ง่าย ๆ เหมือนมีสมุด ๑ เล่ม แล้วจะเขียนอะไรลงไปในหน้าไหนก็ได้ 

ตั้งค่าการสร้างเวิร์คชีทในเวิร์คบุ๊คใหม่ 
 สามารถตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างสมุดงานใหม่ (Workbook) ได้ ว่าจะให้เวิร์คชีทเริ่มต้นกี่ชีทและให้ตัวอักษร
มาขนาดเท่าไร 

แท็บ Ribbon พื้นฐานของ Excel 2013  
 -  HOME แท็บเครื่องมือจัดรูปเนื้อหา, ข้อความ, ตําแหน่ง, การแสดงผล, ลบ/แทรกแถวและคอลัมน์
และค้นหาข้อความ 
 -  INSERT แท็บเครื่องมือกลุ่มแทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ เช่น ตาราง, กราฟ, รายงาน, Slicer, App และ
กราฟิกต่าง ๆ  
 -  PAGE LAYOUT แท็บเครื่องมือกลุ่มการตั้งค่าหน้าดระดาษ 
 -  FORMULAS แท็บเครื่องมือสร้างสูตรคํานวณ แสดงกลุ่มฟังก์ชันคํานวณ, แทรกสูตร, การตั่งชื่อเซลล์ 
 -  DATA แท็บเครื่องมือจัดการกับข้อมูลประเภทฐานข้อมูล เช่น จัดเรียง, กรอง, นําเข้าและส่งออกข้อมูล 
 -  REVIEW แท็บเครื่องมือสําหรับตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจคําสะกด, แปล, ป้องกัน และใส่ข้อคิดเห็น 
 -  VIEW แท็บเครื่องมือแสดงเครื่องมือช่วยงาน เปลี่ยนมุมมองสมุดงาน, จัดเรียงหน้าต่าง  ๆและเปรียบเทียบงาน 
 -  Contextual Tab แท็บเครื่องมือพิเศษที่สัมพันธ์กับการเลือกออบเจ็กต์ เช่น Picture, Char, SmartArt 
และ Table เพ่ือใช้จัดการกับสิ่งที่เลือกนั้น 
 -  Quick Commandฟีเจอร์ใหม่ของ Office 2013 เป็นคําสั่งที่ใช้งานหรือจัดรูปแบบออบเจ็กต์ละ
สิ่งที่เลือกได้แบบรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้คําสั่งจากริบบอน 

สร้างเวิร์คบุ๊คจากแท็บเพลต (Template)  
 เปิดโปรแกรม Excel เข้ามาใหม่ หากไม่เลือกสร้าง Blank Workbook ก็เลือกสร้างเวิร์คบุ๊คจาก 
เท็มเพลตได ้

เวิร์คบุ๊คจากเท็มเพลตออนไลน์ (Online Template) 
 หากเครื่องไม่ได้เชื่อมอินเตอร์เน็ตเอาไว้ เวิร์คบุ๊คเท็มเพลตจะมีให้เลือกมากมาย โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ 
ซึ่งจะเป็นเท็มเพลตที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Office.com ของผลิตภัณฑ์เอง 

สร้างเวิร์คบุ๊คใหม่จากค าสั่ง New  
 ในขณะทํางานอยู่ใน Excel ต้องการสร้างเวิร์คบุ๊คใหม่ทําได้โดยการคลิกแท็บ FILE จากนั้นก็จะเข้า
ไปหน้าจอสร้างเวิร์คบุ๊คใหม่เหมือนตอนเปิดโปรแกรมเช่นเดียวกันบันทึกเวิร์คบุ๊คลงเครื่อง (Save) 
 การบันทึกเวิร์คบุ๊คหรือสมุดงานเก็บใน Excel ก็จะมีตัวเลือกการบันทึกได้เหมือนโปรแกรมอ่ืนๆ ใน
ชุด Office คือ บันทึกลงเครื่องที่ใช้งาน หรือบันทึกเก็บไว้ที่ SkyDrive ในหัวข้อจะแนะนําในเครื่อง 
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บันทึกไฟล์เวิร์คบุ๊คไว้บน SkyDrive 
 การทํางาน Office 2013 จะสนับสนุนการเก็บข้อมุลไว้บน SkyDrive หรือไดรว์ออนไลน์ไว้บนระบบ 
Cloud การบันทึกไฟล์เวิร์คบุ๊คเก็บไว้บน SkyDrive ก็จะทําได้เหมือนโปรแกรม Word และ PowerPoint (การบันทึกไฟล์ 
ไว้ที่ SkyDrive ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย) 

การเปิดไฟล์เวิร์คบุ๊ค(Open) 
 การเปิดไฟล์ ใข้งานจะได้ เปิดจากเครื่อง ที่ ใช้ งานอยู่หรือเปิดจากโฟลเดอร์บน SkyDrive  
ซึ่งสามารถเลือกได ้ 

การเปิดข้อมูลลงในเวิร์คชีท 
 การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้นสามารถทําได้ง่าย ๆ โดยไม่มีขั้นตอนที่วุ่นวาย
ซับซ้อน เพราะ Excel ไม่ได้มีรูปแบบเอกสารเหมือน Word หรือ PowerPoint เพียงแต่ให้เลือกตําแหน่งเซลล์
ที่จะใส่ข้อมูล 

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel  
 -  Text คือ ข้อมูลแบบข้อความที่ไม่นํามาคํานวณ อาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือตัวอักษร 
 -  Numbers คือ ข้อมูลตัวเลขที่นําไปคํานวณได้ 
 -  Formula หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชัน 
 -  Date หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วย วัน เดือน และปี 
 -  Time คือ ข้อมูลเวลาที่ประกอบด้วยชั่วโมงและนาที โดยมีเครื่องหมาย (:) คั่นระหว่าง ชั่วโมง : 
นาท ี: วินาที 

ตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาหน้าจอ (ไทย/อังกฤษ) 
 ถ้าได้ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Language Pack Thai/ไทย เพ่ือใช้สลับภาษาแสดงผลในหน้าจอก็
เลือกเปลี่ยนภาษาของเมนูและคําสั่งเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 

การตรวจสอบข้อมูลของบัญชีผู้ใช้และโปรแกรม 
 การใช้งาน Excel 2013 จะเหมือนกับโปรแกรมอ่ืน ๆ คือ จะเข้าใช้งานตามชื่อบัญชีที่ Sign in สามารถ 
ตรวจสอบการใช้งานหรือสลับไปใช้งานชื่อบัญชีอ่ืนได้ 

การจัดรูปแบบเวิร์คชีทและข้อมูล 
 ส่วนประกอบของเวิร์ดชีทที่ใช้งานอยู่ บางทีอาจจะยังไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่จะเก็บ ก็ ต้องมา
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับข้อมลูที่จะแสดงด้วย 
 เวิร์คชีทในเวิร์คบุ๊คที่เราใช้งาน และข้อมูลที่ป้อนลงไปในเซลล์บนเวิร์คชีทของ Excel โดยเริ่มต้นนั้น
จะถูกตั้งค่ามาตรฐานเบื้องต้นเอาไว้ตามรูปแบบและประเภทของข้อมูลนั้น ๆ เช่น จัดตําแหน่งข้อความในเซลล์
เปลี่ยนรูปแบบตัวเลข เปลี่ยนรูปแบบวันที่ ใส่พ้ืน ใส่เส้นขอบ เพ่ือให้ข้อมูลอ่านง่าย ๆ สวยงาม ซึ่ง Excel จะมี
คําสั่งในการปรับแต่งให้ใช้งานมากมายหลายรูปแบบ 

การเลือกพื้นที่การท างานในเวิร์คชีท 
 การทํางานกับข้อมูลและพ้ืนที่ส่วนประกอบของเวิร์คชีท เราต้องเลือกพ้ืนที่เป้าหมายก่อนใช้คําสั่ง ซึ่ง
การเลือกพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  เลือกทั้ง Worksheet (Select) 
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 -  เลือกเซลล์, แถว และคอลัมน์ 
 -  เลือกเซลล์และกลุ่มเซลล์ 

แทรกเซลล์, แถว และคอลัมน์ (Insert) 
 การแทรกเซลล์ใหม่เข้ามาในกลุ่มเซลล์ข้อมูลที่มีอยู่ จะใช้ชีวิตวิธีการแทรกและขยับข้อมูลได้ ๒ แบบ 
คือ Shift cells down แทรกเซลล์ใหม่ด้านบนเซลล์แล้วขยับเซลล์ที่เลือกลงด้านล่าง และ Shift cells right 
คือ แทรกเซลล์ใหม่เข้ามาแล้วขยับเซลล์เดิมออกไปทางขวา 

จัดต าแหน่งข้อความในเซลล์ (Alignment)  
 -  จัดตําแหน่งความกว้างของเซลล์ 
 -  จัดตําแหน่งแนวตั่งตามความสูงของแถว 
 -  หมุนข้อความในเซลล์ (Rotation) 

รวมเซลล์ (Merge & Center) 
 ใน ๑ เซลล์สามารถป้อนข้อมุลได้จํานวนมากก็จริง แต่ตามลักษณะการเก็บข้อมูลของ Excel ที่เป็น
ลักษณะตาราง หัวข้อไม่ยาวมาก จึงไม่นิยมพิมพ์อะไรยาว ๆ ใน ๑ เซลล์ เพราะถ้าเซลล์อ่ืน ๆ เนื้อหาน้อย มันก็
น้อย มันก็จะเปลื่ยงพ้ืนที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ และข้อความยาว ๆ ก็จะไปบังเซลล์ข้าง ๆ ด้วย 

จัดรูปแบบตัวเลข (Number Format) 
 ตัวเลขที่เราป้อนลงไปครั้งแรกจะเป็นตัวเลขพ้ืนฐานแบบ Normal แต่ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนเป็นตัวเลข 
รูปแบบอื่น มีให้เลือกหลายแบบ  

จัดรูปแบบวันที่ (Date Format) 
 การจัดรูปแบบวันที่จะเลือกจากปุ่ม Format Number จากหัวข้อที่ผ่านมา แต่จะมีให้เลือก ๒ แบบ 
คือ Short Date วันที่แบบสั้นและ Long Date วันที่แบบยาว แต่ถ้าเลือกรูปแบบวนัที่และเวลาแบบอ่ืน ๆ เช่น  
วันที่ - เดือน - ปีแบบไทย 

จัดรูปแบบตัวอักษร (Font Format) 
 การจัดรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความใน Excel จะใช้คําสั่งเหมือนการจัดรูปแบบในเอกสารด้วย
โปรแกรมต่าง ๆ ในชุด Office แต่จะต่างกันที่การเลือกพ้ืนที่ 

จัดรูปแบบสีพื้นเซลล์ (Fill Format) 
 การใส่สีพ้ืนเซลล์เพ่ือเน้นหัวรายการ, แยกรายการข้อมูลหรือนํามาตกแต่งข้อมูลให้มีสีสันสวยงาม โดยใช้ 
คําสั่ง Fill เติมสีคําสั่งได ้

จัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ (Border) 
 หากตอ้งการแบ่งขอบเขตเนื้อหาแต่ละเซลล์ให้ชัดเจนในแต่ละรายการหรือและหัวข้อ อาจจัดรูปแบบ
ด้วยเส้นขอบเซลล์ โดยเลือกจากปุ่ม Borders ซึ่งจะมีเส้นขอบให้นํามาใช้กับเซลล์แต่ละด้าน 

ลบข้อมูลและลบรูปแบบ (Clear) 
 การลบข้อมูลในเซลล์ที่เก็บอยู่ในชีท Excel จะลบได้เหมือนกับการลบข้อมูลทั่วไป คือ เลือกเซลล์ข้อมูล 
แล้วกดปุ่ม Delete แต่ว่ารูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ใช้จัดข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบไปด้วย เช่น ขนาด, ตัวอักษร, สี, เส้น, 
ทศนิยม, รูปแบบวันที่ และเวลา รวมถึงสีพื้นเซลล์ด้วย 
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จัดรูปแบบด้วยเซลล์สไตล์ (Cell Styles)  
 การจัดรูปแบบที่สวยงาม ง่าย และเร็วที่สุดตามที่ได้ออกแบบชุดสไตล์สําหรับรูปไว้ โดยจะรวมเอา
คําสั่งการจัดรูปแบบที่เราได้ใช้นํามาใช้สร้างสไตล์ชื่อต่าง ๆ เลือกนํามาใช้งานในเซลล์ต่าง ๆ  

จัดรูปแบบเป็นตาราง (Format as Table) 
 การจัดรูปแบบเป็นตาราง คือ การนําช่วงเซลล์ที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กันมาแปลงเป็น
ตารางข้อมูลด้วยสไตล์ที่สวยงาม เช่น กรอง รายการข้อมูล จัดเรียงข้อมูล และสรุปผลข้อมูลในตาราง 

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) 
 เป็นการจัดรูปแบบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ให้เห็นความต่างของข้อมูลให้ชัดเจนโดยจัดรูปแบบตาม
เงื่อนไข หรือตามกฎที่ตั้งไว้  

สูตรค านวณ Formula & Function 
 การนําข้อมูลที่อยู่ในเวิร์คชีทมาวิเคราะห์และประมวล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการใช้สูตรคํานวณโดย
การนําค่าคงที่ ตัวเลข ตัวแปรหรือการอ้างอิงตําแหน่งเซลล์บนเวิร์คชีทที่เก็บค่าต่าง ๆ แล้วใช้ตัวดําเนินการหรือ
เครื่องหมายคํานวณ เช่น บวก, ลบ, คูณ, หรือหาร 
 จากการคํานวณพ้ืนฐานแล้ว Excel ยังมี Function (ฟังก์ชัน) สําเร็จรูป เพ่ือมาคํานวณค่าอัตโนมัติ 
สูตรสําเร็จรูปที่ได้เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ชื่อ Function แล้วไประบุค่าที่จะคํานวณตามรูปแบบ
ของฟังก์ชัน คํานวณสูตรที่ยาก ๆ ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 

สูตรค านวณพื้นฐาน (Formula) 
 การคํานวณพ้ืนฐานใน Excel ทําได้ง่าย ๆ เหมือนใช้เครื่องคิดเลขทั่วไป เช่น + (บวก), - (ลบ),* (คูณ), 
 / (หาร) และ ^ (ยกกําลัง) สูตรคํานวณใน Excel จะต้องใส่เครื่องหมาย = นําหน้าสูตรก่อน 

การค านวณสูตรที่ซับซ้อน 
 การคํานวณของ Excel แบบพ้ืนฐาน สามารถใส่สูตรได้ตั้งแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงการคํานวณค่าทางการ
เงินที่มีซับซ้อน ต้องมีบวก ลบ คูณ หารในสูตรหลายขั้นตอน หากใส่สูตรว่าจะให้ทําอะไรก่อนอะไรหลัง หรือรู้
ว่าการคํานวณต้องใส่สูตรอย่างไร ก็สามารถสร้างสูตรได้ 

สร้างสูตรค านวณจาก Function 
 Function คือ ชุดคําสั่งในการคํานวณอัตโนมัติ เป็นฟังก์ชันสําเร็จรูปที่ได้เขียนเอาไว้แล้ว เพียงแค่ใส่
ชื่อ Function แล้วระบุค่าที่จะนําไปคํานวณตามรูปแบบของฟังก์ชัน หรือเรียกว่า Argument เช่น ตัวเลข, 
ตําแหน่งเซลล์ และค่าท่ีกําหนด 

ใส่สูตรค านวณอัตโนมัติจาก Quick Analysis 
 ฟีเจอร์ใหม่ของ Excel 2013 เมื่อคลิกลากคลุมเซลล์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถคลิกปุ่ม (Quick Analysis) 
ในหัวข้อ TOTALS เพ่ือเลือกการคํานวณค่าด้วยฟังก์ชันพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Sun, Max, Min  

เลือกฟังก์ชันค านวณอัตโนมัติ 
 การเลือกฟังก์ชันเพื่อคํานวณอัตโนมัติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันพ้ืนฐาน สามารถเลือกเป็นวิธีเดิม ๆ ที่เคยใช้กัน
มาคือ คลิกปุ่ม AutoSum โดยจะมีฟังก์ชันให้เลือกหลายตัว 

เลือกฟังก์ชันจากแท็บ FORMULAS 
 -  Financial (การเงิน) ฟังก์ชันทางด้านการเงิน ใช้คํานวณหาค่าทางการเงินต่าง ๆ  
 -  Logical (ตรรกะ) ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ ใช้การคํานวณแบบมีเงื่อนไข 
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 -  Text (ข้อความ) ใช้กับข้อมูลประเภทข้อความ 
 -  Data & Time (วันที่และเวลา) ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา ใช้คํานวณหาวันและเวลา แสดงวันที่ปัจจุบัน 
 -  Lookup & Reference (การค้นหาและการอ้างอิง) ฟังก์ชันที่ใช้ค้นหาและอ้างอิง 
 -  Math & Trig (คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ) ใช้คํานวณหาค่าทางคณิตศาสตร์หรือโกณมิติ  
 -  Statistical (ทางสถิติ) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้คํานวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ  
 -  Database (ข้อมลู) ฟังก์ชันเกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้จัดการข้อมูลที่ถูกเก็บในตาราง 
 -  More Function (ฟังก์ชันเพิ่มเติม) เลือกฟังก์ชันกลุ่มอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

แทรกฟังก์ชัน (Insert Function)  
 การนําฟังก์ชันมาใช้งานอีกแบบหนึ่ง คือ คลิกปุ่ม Insert Function บนแท็บFORMULAS จากนั้นก็
เลือกชื่อฟังก์ชันและเปิดหน้าต่างให้กําหนดอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน 

สร้างสูตรในตาราง (Table) 
 ข้อมูลที่จัดรูปแบบด้วยคําสั่ง Format as Table เมื่อใช้คําสั่ง Auto Sum หรือคําสั่ง Sum จากปุ่ม 
(Quick Analysis) สูตรจะมี ๒ แบบคือ ใช้ชื่อคอลัมน์ในตารางกับฟังก์ชัน SUBTOTAL คํานวณผลรวม 

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ  
 -  สูตรคํานวณจากข้อมูลแบบวันที่ 
 -  สูตรคํานวณฟังก์ชัน NETWOEKDAYS หาจํานวววันทํางาน 
 -  ฟังก์ชัน IF สร้างสูตรคํานวณแบบมีเงื่อนไข 
 -  สูตรฟังก์ชัน IF ซ้อน IF แบบหลายเงื่อนไข 
 -  ฟังก์ชัน LOOK UP ค้นหาและส่งกลับขอ้มูล  
 -  ฟังก์ชัน PMT ค้นหา ยอดผ่อนชําระ 
 -  ฟังก์ชัน PMT คํานวณค่างวดเงินสินเชื่อบุคคล 

ตรวจสอบที่มาของสูตร และการอ้างอิงเซลล์ 
 สร้างสูตรคํานวณในเวิร์คชีทไปแล้ว หากต้องการตรวจสอบที่มาของสูตรว่ามีการอ้างอิงเซลล์ไหนบ้าง 
ใช้คําสั่ง Trace Precedents ตรวจสอบได้โดยจะแสดงลูกศรโยงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ 

การแทรก Picture, SmartArt และ Chart 
 ข้อมูลที่เก็บใน Excel โดยพ้ืนฐานจะเป็นตารางข้อมูล ทั้งที่คํานวณและไม่คํานวณ หรือนําไปวิเคราะห์ 
เพ่ือแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ  
 นอกจากนี้ Excel สามารถสร้างกราฟิกไดอะแกรมจาก SmartArt ได้เหมือนกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ในชุด 
Office เพ่ือนําเสนอข้ันตอนหรือแผนการทํางานได้อย่างชันเจน 

ใส่รูปภาพลงในเวิร์คชีท 
 รูปภาพที่จะนํามาแทรกลงในเอกสารของ Excel จะเลือกแทรกได้ ๒ แบบ คือ แทรกไฟล์รูปภาพที่เก็บอยู่ 
ภายในเครื่องและแทรกรูปภาพออนไลน์ 

แทรกภาพออนไลน์ (Online Pictures) 
 Online Pictures คือ รูปภาพที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ Office.com Clip Art ที่ไมโครซอฟท์ได้เตรียมไว้
ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในเอกสารได้ฟรี แต่ต้องเชื่อมอินเตอร์เน็ตเอาไว้ก่อนจึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ 
แทรกภาพจาก SkyDrive และ Facebook ได้ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ 
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จัดรูปแบบภาพด้วย Picture Styles 
 คําสั่ง Picture Styles มีสไตล์แต่งภาะสําเร็จรูปให้ใช้หลายแบบ เช่น ใส่กรอบ , ตัดขอบ, ตัดภาพให้
เป็นวงกลม, ทําเงาสะท้อน, ใส่เอฟเฟ็กต์ ๓ มิติ หรือหมุนภาพในแนวต่าง ๆ เป็นต้น 

สร้างกราฟ (Chart) 
 การสร้างกราฟหรือ Chart ใน Excel จะทําได้คล้าย ๆ กับการสร้างในโปรแกรม Word และ PowerPoint 
ทั้งข้ันตอนการสร้างและการตกแต่งกราฟ สร้างกราฟได้รวดเร็วจากปุ่ม (Quick Analysis)  

สร้างกราฟแบบ Recommended Charts  
 คุณสมบัติใหม่ของ Excel 2013 คือ Recommended Charts (แผนภูมิที่แนะนํา) เป็นวิธีการสร้าง
กราฟแบบรวดเร็ว โดยโปรแกรมจะดูจากชุดข้อมูลในช่วงเซลล์ที่เลือกมาว่าควรจะสร้างแบบไหน 

สร้างกราฟจากเครื่องมือกลุ่ม Chart 
 เป็นวิธีการสร้างกราฟอีกวิธีหนึ่งจากคําสั่งกราฟแท็บ INSERT ในกลุ่ม Chart ซึ่งจะเลือกประเภท
กราฟได้เลย 

ตกแต่งกราฟด้วยรูปภาพ 
 -  จัดรูปแบบกราฟจากองค์ประกอบที่เลือก Format Selection 
 -  เลือกแสดงหรือไม่แสดงองค์ประกอบของกราฟ (Chart Elements) 
 -  กรองชุดข้อมูลของกราฟ (Chart Filters 

สร้างไดอะแกรม (SmartArt) 
 SmartArt หรือ Diagram (ไดอะแกรม) เป็นการถ่ายทอดข้อมูลและความคิดออกเป็นกราฟิกที่มีลําดับ 
หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน สามารถสร้าง SmartArt ได้แบบรวดเร็ว โดยเลือกรูปแบบกราฟิกได้
จากเค้าโครงแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมมีให้ 
 -  เปลี่ยนสีและสไตล์ให้ SmartArt 
 -  เปลี่ยนชนิดของกราฟ (Chart Type) 
 -  จัดรูปแบบ SmartArtเพ่ิมเติม 

วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลด้วย Sparklines 
 Sparklines (เส้นแบบประกายไฟ) คือ การสร้าง Mini Chart หรือแผนภูมิขนาดเล็ก ๆ เพ่ือแสดงแนวโน้ม 
ของชุดข้อมูล ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายจะแสดงบนเซลล์ที่ต้องการ 
 -  ปรับแต่งเส้น Sparklines บนแถบเครื่อมือ  
 -  เลือกสีให้จุดข้อมูลแต่ละจุด 
 -  แทรกกราฟ Sparklines 
 -  แก้ไขขอมลูของกราฟ Sparklines 
 -  ยกเลิกเส้น Sparklines 

การวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้งาน 
 การทํางานด้านตัวเลข และการคํานวณเป็นหลักแล้ว Excel ยังมีความสามารถในการจัดการกับ
ข้อมูลทําให้การเข้าถึงและการเรียกใช้งานทําได้อย่างสะดวก เช่น การทํางานในรูปแบบของฐานข้อมูล 
(Database) แล้วนํามาค้นหา จัดเรียง กรองข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันกลุ่มฐานข้อมูลและความสามารถ 
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ที่โดดเด่น คือ สร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart ที่สร้างรายงานตัวเดียว แต่ปรับปลี่ยนรายงานให้
แสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข 

สร้างตารางข้อมูล (Table) 
 Table หรือตารางข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น เก็บข้อมูลใน
แนวตั้ง แถวบนสุดมักจะเป็นหัวรายการ หรือฟิลด์ของข้อมูล การเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางใน Excel นี้ทํา
ให้เรียกดูข้อมูล ค้นหา หรือการสรุปผลข้อมูลทําได้ง่ายจะใช้คําสั่ง เช่น Sort, Filter, PivotTable หรือ PivoChart 
โดยไม่ต้องเลือกตาราง 

เลือกกรอบข้อมูล (Filter) 
 การกรองข้อมูล คือ เลือกให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจะดูหรือใช้งาน แล้วซ่อนรายการข้อมูลที่
ไม่ได้เลือกเอาไว้ โดยจะใช้คําสั่ง Filter (ตัวกรอง) 
 -  กรองข้อมูลแบบตัวเลข (Number Filter) 
 -  สร้างเงื่อนไขตัวกรองขั้นสูง (Advanced) 
 -  กรองข้อมูลจากสีพื้นเซลล์ (Filter by Color) 
 -  กรองข้อมูลจากไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Filter by Cell Icon) 
 -  ยกเลิกเงื่อนไขใน Filter ออก 

เลือกกรองข้อมูลด้วย Slicer (ตัวแบ่งส่วนข้อมูล) 
 Slicer เป็นคําสั่งที่ใช้ในกรองข้อมูลในตารางอีกคําสั่งหนึ่ง ซึ่งทําได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถยกเลิก
เงื่อนไขในหน้าต่างได้อย่างสะดวก และเลือกเงื่อนไขการกรองข้อมูลหลาย ๆ เงื่อนไข 

เรียงล าดับข้อมูล (Sort) 
 เรียงลําดับข้อมูลเพ่ือทําให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น เรียงข้อมูลประเภทเดียวกัน หรือเรียงตัวเลขจาก
น้อยไปหามาก เพ่ือตรวจสอบยอดขายสินค้า 

จัดเรียงข้อมูลตามสีพื้นเซลล์และไอคอน 
 ถ้าต้องการจัดรูปแบบพ้ืนฐานเซลล์ด้วยสีจากคําสั่ง Fill ด้วยสีต่าง ๆ แทนข้อมูลแต่ละกลุ่ม อาจใช้
วิธีการจัดเรียงข้อมูลจากสีพ้ืนเซลล์ได้ โดยใช้คําสั่งจัดเรียง Sort by Color cแล้วเลือกสีที่จะเรียงลําดับ 

สร้างรายงานสรุปข้อมูล (PivotTable) 
 การมีข้อมูลจํานวนมากและต้องการนํามาใช้งาน เช่น จัดเรียง แบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์เพ่ือแยกแยะ
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ต้องใช้คําสั่งสร้างรายงานสรุปที่เรียกว่า “PivotTable” และยังสามารถปรับ
เปลี่ยมุมมองของข้อมูลได้ตลอดเวลา รวมถึงคํานวณผลรวมใหญ่และรวมย่อยด้วย 
 -  วางฟิลด์บนรายงาน 
 -  เพ่ิมฟิลด์ในรายงาน 
 -  กรองข้อมูลในรายงาน (Filters) 
 -  ปรับแต่งมุมมองรายงาน 
 -  ยกเลิกฟิลด์ในรายงาน 
 -  ตัวอย่างกราฟสร้างรายงาน PivotTable รูปแบบต่าง ๆ 
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotChart 
 นอกจากการทํารายงานได้อย่างสวยงาม และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการแล้ว สามารถนําข้อมูล
ในรายงานมาแปลงเป็นกราฟแบบ Pivot Chart ซึ่งกราฟนี้จะปรับการแสดงผลไปตามข้อมูลที่รายงานด้วย  
ยิ่งทําให้วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้ง่ายขึ้น 
 -  ปรับแต่งกราฟ 
 -  ปรับแต่งการแสดงผลทั่วไปของกราฟ 
 -  เพ่ิม Slicer เข้ามากรางข้อมูลในรายงาน 

เปลี่ยนมุมมองเวิร์คชีท (View) 
 -  มุมมอง Page Layout คือ มุมมองการพิมพ์ จะแสดงเป็นหน้ากระดาษเหมือนผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสั่ง
พิมพ์ออกทางกระดาษ 
 -  มุมมอง Page Break คือ มุมมองการแบ่งหน้ากระดาษ จะแสดงเส้นแบ่งหน้า (เส้นประสีน้ําเงิน) 
เพ่ือให้ดูขอบเขตข้อมูล 

เพิ่มข้อความหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ 
 หัวหน้ากระดาษ/ท้ายกระดาษหรือ Header/Footer คือ บริเวณส่วนส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่เป็น 
พ้ืนที่ระยะของขอบกระดาษ (Margins) ที่เว้นว่างเอาไว้ ส่วนใหญ่จะใส่ข้อความเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ชื่อเรื่อง 
เอกสาร, ชื่อรายงาน, หมายเลขหน้าหรือวันที่ เป็นต้น 

พิมพ์ข้อมูลในเวิร์คชีท/เวิร์คบุ๊ค 
 -  พิมพ์เฉพาะรูปภาพ 
 -  บีบหน้าการพิมพ์ (Fit Sheet) 

สร้างรหัสผ่านป้องกันเวิร์คชีท 
 หากข้อมูลในเวิร์คชีทป็นงานที่ได้มีการสร้าง ออกแบบ และเก็บข้อมูลไว้แล้วตามรูปแบบที่ต้องการใช้
งานบ่อย ๆ เพ่ือใช้สําหรับเปิดดูอย่างเดียว ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกับข้อมูลและเวิร์คชีทให้ใส่
รหัสผ่านเพ่ือป้องกันการแก้ไข 

สร้างรหัสผ่านป้องกันเวิร์คบุ๊ค 
 การใส่รหัสผ่านป้องกันเวิร์คบุ๊คจะเป็นการป้องกันโครงสร้างของเวิร์คบุ๊ค เช่น ห้ามลบ ห้ามแทรก  
ห้ามย้าย หรือการเปลี่ยนแปลงการทํางาน 

เริ่มต้นใช้งาน Powerpoint 2013 
 PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสําคัญกับการนําเสนองาน หรือการพรีเซนเตชั่นที่ยังคงได้รับ
ความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ไม่ว่าจะงานในวงการธุรกิจและวงการศึกษา ด้วยความที่ใช้งานง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
สามารถใส่เนื้อหาที่ต้องการนําเสนอได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อความ , เนื้อหา, รูปภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ
และยังแทรกเนื้อหาออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพ, เสียง, วิดีโอ 
 ใน PowerPoint 2013 ได้ปรับปรุงการทํางานให้ทันสมัยมากขึ้น เริ่มจากเปลี่ยนแปลงหน้าจอให้ดู
เรียบง่าย เข้าถึงได้ง่ายและเปลี่ยนหน้าเริ่มต้นเมื่อเรียกเปิดโปรแกรมเข้ามาครั้งแรก 
 การสั่งงานบางอย่างได้มีการปรับเปลี่ยนใช้งานให้ง่ายขึ้น เช่น แท็บ FILE มีคําสั่งในการเข้าถึงแหล่ง 
ข้อมูลออนไลน์ไดม้ากขึ้น เช่น การบันทึกไฟล์จากไดรว์ออนไลน์บนระบบ cloud อย่าง SkyDrive ได้  
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หน้าจอเริ่มต้นเม่ือสร้างพรีเซนเตชั่น 
 -  กรณีเลือกสร้างพรีเซนเตชั่นแบบ Blank Presentation จะได้พ้ืนที่การทํางานและสไลด์แบบว่าง ๆ 
ที่ไม่มีการจัดรูปแบบใด ๆ 
 -  หากเลือกสร้างพรีเซนเตชั่นแบบ Themes ก็จะได้สไดล์ที่มีการออกแบบเอาไว้แล้วทั้งกราฟิกพ้ืนหลัง, 
สีสันของออบเจ็กต์ และรูปแบบเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ 

สร้างพรีเซนเตชั่นใหม่แบบว่าง ๆ (Blank Presentation) 
 เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint 2013 เข้ามาครั้งแรก โปรแกรมจะให้เลือกว่าต้องการเริ่มต้นสร้างงา
นพรีเซนเตชั่นแบบไหน จะมีพรีเซนเตชั่นเปล่าแบบสไลด์ว่าง ๆ และพรีเซนต์แบบ Themes (ธีม) 

สร้างพรีเซนเตชั่นใหม่จากชุดธีม (Themes) 
 หากเปิดโปรแกรม PowerPoint เข้ามาครั้งแรก แล้วเลือกสร้างพรีเซนเตชั่นแบบ Themes โปรแกรม 
จะเลือกชุดโทนสีของธีม ซึ่งจะมีโทนสีให้เลือก ๔ สี เพ่ือให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน สีที่เลือกจะมีผล
กับออบเจ็กต์ต่าง ๆ ในสไลด์ 

เปลี่ยนโทรสีสไลด์ (Variants) 
 หลังจากสร้างพรีเซนเตชั่นจากชุดธีมใด ๆ ที่เลือกไว้ก็จะได้สไลด์ตามสีของธีม โดยคลิกแท็บ DESIGN  

เปลี่ยนชุดธีม (Themes) 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนชุดธีมใหม่ ก็เลือกได้จากกลุ่มหัวข้อ Themes แล้วเลือกชุดธีมใหม่ได้เลยซึ่งจะมีผล
กับสไลด์ทั้งหมด 

เปลี่ยนโทนสีชุดธีม (Colors) 
 การเลือกชุดธีมจากVariants แล้ว สามารถเลือกชุดสีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ดดยจะมีชุดสีให้เลือกมากกว่า 
๒๐ ชุด โดยเลือก Colors ขึ้นมา แล้วเลือกชุดสีได้ 

เปลี่ยนฟอนต์ชุดธีม (Fonts) 
 เป็นการเลือกชุดฟอนต์ หรือแบบอักษรที่จะใช้กับข้อความในสไลด์ทุกแผ่น จะมีผลกับข้อความทั่วไป
ในสไลด์และข้อความในออบเจ็กต์ เช่น Chart หรือ SmartArt ด้วย แต่ฟอนต์ที่เลือกใหม่อาจไม่มีผลกับข้อความ 
ที่ครไุด้ใช้คําสั่งจัดรูปแบบมาแล้ว 

เปลี่ยนชุดธีมเอฟเฟ็กต์ (Effects) 
 เอฟเฟ็กต์ คือ การจัดรูปแบบสีสันให้กับออบเจ็กต์ในสไลด์ เช่น รูปวาด , SmartArt และ Chart จะ
ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับออบเจ็กต์ได้มากขึ้น เช่น ทําเงา เงาสะท้อน นูน หรือ ๓ มิต ิ

การเปลี่ยนภาษาเมนูของหน้าจอ PowerPoint 2013 
 หากได้ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Language Pack Thai/ไทย เพื่อใช้สลับภาษาแสดงผลในหน้าจอก็
เลือกเปลี่ยนภาษาของเมนูและคําสั่งเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษสลับกันได้ 

เปลี่ยนสีพื้นและรูปภาพพื้นฐานหลังของโปรแกรม 
 คุณสมบัติใหม่ของ Office 2013 คือ สามารถเลือกสีพ้ืนหลังโดยรวมของโปรแกรม และเลือกธีม
รูปภาพได้ ซึ่งการเลือกนี้จะมีผลกับโปรแกรมในชุด Office 2013 ทุกตัว เช่น คุณเปลี่ยนสีพ้ืนที่ PowerPoint  
สีพื้นที่โปรแกรม Word และ Excel ก็จะเปลี่ยนมาใช้ธีมเดียวกันด้วย 
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แท็บ Ribbon หลักในการท างาน 
 สรุปภาพรวมของแท็บ แต่ละแท็บทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้เปรียบเทียบการทํางานของทั้ง ๒ ภาษาได้ 

สร้างพรีเซนเตชั่นใหม่จาก FILE > New 
 หากทํางานในโปรแกรม PowerPoint อยู่แล้ว และต้องการสร้างพรีเซนต์ใหม่ ก็สร้างเพ่ิมได้จากแท็บ 
FILE แล้วเลือก New  

เลือกธีมและเท็มเพลตออนไลน์ 
 นอกจากรูปแบบสไลด์เท็มเพลตที่โปรแกรมมีให้เลือก หากว่าเครื่องได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอาไว้ 
ก็เรียกใช้สไลด์เท็มเพลตออนไลน์ได้ ซึ่งจะแบ่งประเภทของการนําเสนอเอาไว้อย่างชัดเจน 

เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ (Insert New Slide) 
 เมื่อสร้างไฟล์พรีเซนต์ใหม่เข้ามาโดยจะมีสไลด์แผ่นหัวเรื่องมาแค่แผ่นเดียว ต้องการเพ่ิมเนื้อหาก็ต้อง
เพ่ิมสไลด์เพ่ิมแผ่นอื่น ๆ โดยจะเลือกรูปแบบเลย์เอาท์การจัดเนื้อหาได้หลายแบบ 

เปลี่ยนรูปแบบเลย์เอาท์ใหม่ 
 กรณีท่ีเพ่ิมสไลด์แผ่นใหม่เข้ามา อาจจะเลือก เลย์เอาท์สไลด์แบบใดแบบหนึ่งมาใช้งาน แต่หลังจากที่
ใส่เนื้อหาไปแล้วยังไม่ตรงตามต้องการ ก็อาจเปลี่ยนเลย์เอาท์การวางเนื้อหาเป็นแบบอื่น ๆ ได ้

เลือกขนาดสไลด์ (Slide Size) 
 เนื่องจากในปัจจุบันหน้าของคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไป มีทั้งหน้าจอปกติกับคอมพิวเตอร์ที่จอกว้าง 
หรือที่เรียกว่า Widescreen คุณสมบัติใหม ่คือ Slide Size เข้ามา เพ่ือให้คุณเลือกหน้าจอได้ตามความเหมาะสม 

จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Format Background) 
 ปกติพ้ืนหลังของสไลด์จะมาจากชุดธีมของเท็มเพลตที่เลือกมาใช้ แต่สามารถจัดรูปแบบใหม่ได้โดย
เลือกคําสั่ง Format Background แล้วเลือกได้หลายแบบ 

บันทึกไฟล์พรีเซนเตชั่น (Save) 
 การสร้างงานพรีเซนเตชั่น ควรมีการบันทึกไฟล์ตั้งแต่ เริ่มสร้างสไลด์ตั้งแต่แผ่นแรก เพ่ือความ
ปลอดภัยกรณีท่ีโปรแกรมมีปัญหาหรือไฟฟ้าดับ ตัองมีการบันทึกเป็นระยะ ๆ 

บันทึกพรีเซนเตชั่นไว้บน SkyDrive 
 การทํางานของ Office 2013 จะสนับสนุนการเก็บข้อมูลไว้บน SkyDrive หรือไดรว์ออนไลน์ไว้บน
ระบบ Cloud ที่สามารถบันทึกหรือเรียกใช้ไฟลได้ทุกที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยที่จะต้องมีชื่อบัญชีการ
เป็นสมาชิกเอาไว้เพ่ือเรียกใช้งาน 

เปิดไฟล์พรีเซนเตชั่น (Open) 
 การเปิดไฟล์ใน PowerPoint 2013 ทําได้คล้าย ๆ กับเวอร์ชันที่ผ่านมา จากคําสั่ง Open แต่ตัวเลือก 
อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง 

เปิดไฟล์พรีเซนเตชันจาก SkyDrive  
ถ้ามีไฟล์อยู่บน SkyDrive และต้องการเปิดใช้งาน ให้คลิกที่ SkyDrive แล้วเลือกเปิดไฟล์ 
 -  โฟลเดอร์บน SkyDrive จะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการใช้งานของ User 
 -  ไฟล์ที่เปิดจาก SkyDrive จะเป็นการดาวน์โหลด ไฟล์มาใช้งานในเครื่อง เมื่อสั่งบันทึก สถานะการ
จะอัพโหลดไปเก็บบน SkyDrive ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 



- ๙๘ - 
 

การสร้างและแทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ 
 การสร้างงานพรีเซนเตชั่น หรือการสร้างสไลด์ใน PowerPoint โดยปกติแล้วเนื้อหาหลัก ๆ คือ ข้อความ 
และภาพประกอบ อาจมีเนื้อหาอ่ืน ๆ เข้ามาเสริม เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการนําเสนอ 
 ใน PowerPoint 2013 ได้มีการปรับบางส่วนไปบ้าง แต่หลัก ๆ ยังเหมือนเดิม เช่น คําสั่งในการจัดรูปแบบ 
(Format) ที่จะนํามาแสดงในหน้าต่าง (Pane) ให้ปรับแต่งการใช้งานหน้าต่างไดอะล็อคบ็อกซ์แบบเดิม ทําให้
เราเข้าถึงและปรับแต่งออบเจ็กต์ต่าง ๆ และหน้าต่าง Format จะปรับเปลี่ยนคําสั่งอันโนมัติเมื่อคลิกที่
ออบเจ็กต์ใด ๆ เช่น Format Shape, Format Picture หรือ Format Background และอ่ืน ๆ  

ใส่ข้อความลงในสไลด์ไตเติล (Title Slide) 
 มาตราฐานของการสร้างพรีเซนเตชัน สไลด์แผ่นแรกของงานหรือที่เรียกว่า Title Slide จะเป็นชื่อ
เรื่องงานพรีเซนเตชั่นเสมอ เพ่ือบอกกล่าวสิ่งที่จะนําเสนอ เช่น สัมมนาวิชาการ, แนวคิดเรื่องการตลาด, การประชุม 
ประจําเดือนและอ่ืน ๆ  

จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า 
 ข้อความที่ใส่ลงไปในกล่องข้อความสไลด์นั้น จะจัดรูปแบบได้เหมือนข้อความทั่วไป เช่น เปลี่ยน
รูปแบบ, ขนาด, สีสันและจัดตําแหน่ง 

จัดรูปแบบรายการและเลขล าดับ (Bullets & Numbering) 
 ข้อความที่เป็นรายการหรือลําดับ จะเลือกจัดรูปแบบได้ ๒ แบบ คือ Bullets โดยใช้สัญลักษณ์แสดง
กํากับย่อหน้าและ Numbering ใช้ตัวเลข, ตัวอักษรแสดงกํากับย่อหน้า หรือบรรทัดข้อความที่มีลําดับต่อเนื่อง 

จัดรูปแบบข้อความแบบ WordArt  
 ต้องการเน้นรูปแบบและสีสันของข้อความ ก็เลือกจัดรูปแบบข้อความแบบ WordArt ได้ ซึ่งจะมีแบบ
ข้อความและเอฟเฟ็กต์ให้เลือกหลายแบบ 

จัดรูปแบบกล่องข้อความด้วย Quick Styles 
 นอกจากการจัดรูปแบบแล้ว พ้ืนหลังกล่องข้อความก็สามารถจัดรูปแบบได้ การจัดให้เข้ากับสไลด์  
ให้เลือกรูปแบบคําสั่ง Quick Styles 

เพิ่มสีสันรูปทรงด้วย Shape Styles 
 การจัดรูปแบบกล่องข้อความหรือรูปทรง สามารถเลือกคําสั่งในกลุ่ม Shape Styles จะเลือกคล้าย ๆ 
กับ Quick Styles 

แปลงข้อความให้เป็น SmartArt  
 กรณีที่พิมพ์ข้อความแบบย่อยหน้าลงไปแล้ว แต่เปลี่ยนแนวการนําเสนอใหม่ในรูปแบบ SmartArt 
เพ่ือแสดงเป็นแผนภาพ ทําได้ด้วยการใช้คําสั่ง Convert to SmartArt  

จัดรูปแบบข้อความด้วย Mini Toolbar 
 การจัดรูปแบบข้อความง่าย ๆ และรวดเร้ว สามารถเลือกคําสั่งได้จาก Mini Toolbar หรือทูลบาร์
ขนาดเล็ก จะมีปุ่มคําสั่งฟอนต์, ขนาด, สี, ตัวหนา, ตัวเอียงและปรับระยะห่างของอักษร 
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เพิ่มกล่องข้อความ Text Box  
 ปกติกล่องข้อความจะมีมาพร้อมรูปแบบสไลด์ที่แทรกเข้ามา ซึ่งอยู่ในรูปของกรอบ Title Slide หรือ
ข้อความแบบ Bullets แต่ถ้าต้องการเพิ่มกล่องข้อความต่าง ๆ ให้ใช้คําสั่ง Text Box 

ใส่รูปภาพลงในสไลด์ (Insert Picture) 
 การทําพรีเซนเตชั่นให้น่าสนใจ คือ รูปภาพ ซึ่งอาจจะเป็นภาพประกอบเนื้อหา หรือรูปที่นํามา
ตกแต่ง โดยใช้คําสั่ง Pictures บนแท็บ 

แทรกรูปภาพบนสไลด์ (Online Pictures) 
 Online Pictures คือ รูปภาพที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ Office.comClip Art ที่ไมโครซอฟท์ได้เตรียมไว้
ให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้เอกสารได้ฟรี โดยที่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเอาไว้ก่อน 
 -  ค้นหาภาพจากเว็บด้วย Bing สามารถค้นหาภาพที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตผ่านตัวค้นหา Bing ซึ่งจะเป็น 
ภาพที่มีอยู่ตามเว็บไซต์ 
 -  บันทึกรูปภาพ (Save as Picture) รูปภาพ Online Picture ที่ดาวน์โหลดมาวางในสไลด์แล้ว 
สามารถบันทึกเก็บลงในเครื่อง เพ่ือนํามาใช้ครั้งต่อไป 
 -  ตัดให้เหลือเฉพาะส่วนของภาพ (Crop) รูปภาพท่นํามาวางบนสไลด์ หากมีส่วนเกินที่ไม่ต้องการใช้  
ก็ตัดออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ 

Format Picture : จัดรูปแบบรูปภาพ 
 เพ่ิมเติมความน่าสนใจ หรือทําให้รูปภาพโดดเด่น อาจตกแต่งภาพด้วยลักษณะต่าง  ๆ จากกลุ่มของ
ภาพ Format Picture ซึ่งจะมีคําสั่งสไลด์แต่งภาพสําเร็จรูปให้ เช่น ใส่กรอบ, ตัดกรอบ, ตัดภาพให้เป็นวงกลม, 
ทําเงาสะท้อน, ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ 3 มิติ หรือหมุนภาพในแนวต่าง ๆ  

การเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพ (Picture Effects) 
 นอกเหนือจากสไลด์แต่งภาพในกลุ่ม Picture Styles แล้วสามารถเพ่ิมเอฟเฟ็กต์แต่งภาพเองได้ปรับแต่ง 
สีภาพและใส่เอฟเฟ็กต์แปลงภาพ 
 การปรับภาพในด้านแสดงและสีของภาพ คําสั่งในการแปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดหรือภาพเขียนมี
ให้เลือก 
 -  Corrections แล้วคําสั่งปรับแสงและความคมชัด 
 -  Color ปรับสีภาพหรือแปลงสีภาพให้เป็นโทนสีต่าง ๆ 
 -  Artistic Effects เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ เพ่ือแปลงภาพวาดหรือภาพเขียน 
 -  Remove Background เอาสีพื้นหลังออก 

จัดรูปแบบรูปภาพ (Format Picture) 
 เอฟเฟ็กต่าง ๆ ที่เลือกจัดการรูปแบบที่ผ่านมาจาก Picture Styles หรือ Picture Effects สามารถ
ปรับแต่งค่าเพ่ิมเติม (Options) ได้ตามต้องการ 

วาดรูปทรง (Shapes) 
 ในงานนําเสนอบางครั้งต้องมีการใส่รูปวาดประกอบด้วย เช่น เส้นตรง, เส้นโค้ง, ลูกศร หรือรูปทรง
สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น เพ่ือสร้างการนําเสนอให้สมบูรณ์ จะมีคําสั่ง Shapes ให้เลือกวาดรูปร่างหรือรูปทรง
สําเร็จรูปต่าง ๆ  
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แทรกไฟล์วิดีโอ (Insert Video) 
 การนําเสนองานบ้างเรื่องอาจมีไฟล์วิดีโอมาแสดงประกอบเนื้อหาอ่ืน ๆ สามารถแทรกไฟล์วิดีโอและ
ปรับแต่งได้ง่าย ๆ จากคําสั่ง Video บนแท็บ INSERT 
 -  ปรับแต่งตัวเลือกการเล่นวิดีโอบนแท็บ PLABACK 
 -  จัดรูปแบบภาพและกรอบของวิดีโอ 
 -  ตัดวิดีโอ (Trim Video) 

แทรกวิดีโอจาก YouTube หรือ Facebook 
 หากต้องการแทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไวต์ ให้เลือกการแทรกวิดีโอแบบ Online Video หรือจะแทรก
หน้า Facebook ของคุณได้เช่นกัน 

ใส่เสียงลงในสไลด์ (Sound / Music) 
 การนําเสนอเนื้อหาแบบเสียง จะเลือกแทรกสไลด์ได้ ๓ มิติ คือ ไฟล์เสียงจากเครื่องที่ใช้งาน, แทรก
ไฟล์เสียงออนไลน์ และบันทกึเสียงลงไป โดยไฟล์เสียงที่แทรกนั้นอาจจะเป็นไฟล์เสียง (Sound) ทั่วไปนามสกุล 
.wav หรือไฟล์เสียงแบบ .mp3 

แทรกไฟล์เสียงออนไลน์ (Online Audio) 
 Online Audio คือ การนําไฟล์เสียงจาก Office.comClip Art มาใช้งานนําเสนอโดยที่จะต้องเชื่อม
อินเทอร์เน็ตก่อน แล้วคลิกปุ่ม Audio > Online Audio… เพ่ือเลือกไฟล์เสียงที่จะใช้งาน 

อัดเสียงบรรยายลงในสไลด์ (Record Audio) 
 เนื้อหาที่สร้างพรีเซนเตชั่น อีกแบบหนึ่งที่มักใช้กัน คือ การใส่เสียงบรรยายลงไปในสไลด์ เพ่ืออธิบาย 
เนื้อเรื่อง เพ่ือการนําเสนอแบบอัตโนมัติแบบไม่มีผู้ควบคุม 

แทรกไฟล์ Flash Movie ลงในสไลด์ 
 การเอา Flash Movie มาวางลงในแผ่นสไลด์ของ PowerPoint ไม่สามารถทําได้โดยตรงเหมือนการ
แทรกรูปภาพวิดีโอดังที่ผ่านมา แต่ต้องสร้างเป็นคอนโทรล (Control) ชื่อ Shockwave Flash Object จาก
แท็บริบบอนชื่อ DEVELOPER แล้วกําหนดคุณสมบัติ (Properties) ให้กับคอนโทรลนั้น 

การสไลด์โชว์และภาพเคลื่อนไหว 
 การออกแบบและสร้างงานพรีเซนเตชั่นพ้ืนฐาน คือ การใส่เนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการนําเสนอไป
ครบถ้วนแล้วก็อาจมีเพ่ิมเติมลูกเล่นสําหรับการนําเสนอให้น่สนใจ เช่น กําหนดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนแผ่นสไลด์ 
เพ่ือเปิดตัวสไลด์แต่ละแผ่นน่าติดตาม หรือจะตั้งเวลาเพื่อนําเสนออัตโนมัติ 
 ในสไลด์แต่ละแผ่นก็จะมีเนื้อหาออบเจ็กต์หลาย ๆ ชิ้น การนําเสนอที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ
ของผู้ชม เช่น ให้แสดงที่ละชิ้นตามเนื้อหาที่พูดบรรยาย หรือค่อย ๆ ปรากฎขึ้น หรือลอยมาแล้วหมุน เป็นต้น 

ใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่นไหว (Animation) 
 “ออบเจ็กต์ (Object)” ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสไลด์ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, รูปวาด, กราฟ, ไดอะแกรม, 
ตาราง และอื่น ๆ สามารถใส่เอฟเฟ็กต์เคลื่อนไหวที่เรียกว่า “Animation” เพื่อสร้างความน่าสนใจ เช่น  
ให้แสดงทลีะย่อหน้าหรือทีละบรรทัด หรือแสดงภาพที่เก่ียวข้องออกมาที่ละภาพเป็นลําดับ 
 -  กําหนดตัวเลือกการเคลื่อนไหว (Effect Options) 
 -  เพ่ิมการเคลื่อนไหว (Add Options) 
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ประเภทของ Effect Animations 
 เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะกําหนดให้กับออบเจ็กต์ได้ถึง ๓ ระดับหรือ ๓ ช่วงเวลา เพ่ือทําให้
ออบเจ็กต์น่าสนใจ หรือตอบสนองความการนําเสนอได้สมบูรณ์มาขึ้น แต่ถ้าต้องการเน้นให้น่าสนติดตามมาก
ขึ้นก็เพ่ิมเอฟเฟ็กต์ในช่วงมาถึง หรือเมื่อจบการนําเสนอ 

Animation Painter ก็อปปี้การเคลื่อนไหว 
 ช่วยให้สามารถก็อปปี้การเคลื่อนไหวที่กําหนดไว้ที่ออบเจ็กต์ มาใช้กับออบเจ็กต์หนึ่งโดย ที่ไม่ต้อง
กําหนดใหม่ หากจะใช้รูปแบบเดียวกัน 

Animation Pane หน้าต่างจัดการภาพเคลื่อนไหว 
 หากได้สร้างภาพเคลื่อนไหวในสไลด์หลาย ๆ ออบเจ็กต์ ถ้าต้องการจัดการกับแสดงผลภาพ 
เคลื่อนไหวเหล่านั้น เช่น เปลี่ยนลําดับการแสดง, ลบ, ยกเลิกการเคลื่อนไหวหรือกําหนดเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์ 
 -  ยกเลิกเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหว  
 -  จัดลําดับภาพเคลื่อนไหว (Animation Order) 
 -  กําหนดระยะเวลาการเล่นภาพเคลื่อนไหวให้ช้าลงหรือเร็วขึ้น 
 -  การเริ่มเล่นภาพเคลื่อนไหว 

ข้อความเคลื่อนไหว (Text Animation) 
 กําหนดเอฟเฟ็กตส์ําหรับการคเลื่อนไหวกับออบเจ็กต์แบบข้อความที่มีหลาย ๆ บรรทัด ซึ่งจะกําหนด
ตัวเลือกการแสดงภาพเคลื่อนไหว 

เอฟเฟ็กต์เคลื่อนไหวข้อความทีละค า (By word) 
 เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวข้อความท่ีน่าสนใจ คือ แสดงที่ละคําหรือทีละตัวอักษร 

การท าลิงค์แบบ Trigger (ทริกเกอร์) 
 Trigger (ทริกเกอร์) คือ การทําลิงค์เคลื่อนไหวที่ออบเจ็กต์หนึ่ง เมื่อคลิกให้แสดงอีกออบเจ็กต์หนึ่งขึ้นมา 
จะมีการทํางานคล้าย ๆ กับลิงค์ที่แสดงในเบราว์เซอร์ เพ่ือกําหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับออบเจ็กต์ที่ต่อเนื่อง
หรือเก่ียวกันข้ึนมาตามลําดับ 

ใส่เอฟเฟ็กต์เปลี่ยนแผ่นสไลด์ (Slide Transition) 
 เวลานําเสนอสไลด์หรือฉายสไลด์ จะมีการใส่เอฟเฟ็กต์สําหรับการเปลี่ยนสไลด์ จากแผ่นหนึ่งไปยังอีก
แผ่นหนึ่ง ซึ่งจะเอฟเฟ็กต์หลายรูปแบบให้เลือกใช้ 

เลือกทิศทางการแสดงเอฟเฟ็กต์ 
 เอฟเฟ็กต์แต่ละตัวจะมีตัวเลือกย่อยให้เลือก เพ่ือกําหนดทิศทางเคลื่อนไหวของเอฟเฟ็กต์ เช่น  
เอฟเฟ็กต ์Uncover ให้เลือกเปิดสไลด์จากด้านใด แต่ละเอฟเฟ็กต์อาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างกัน 
 -  ตั้งเวลาเปลี่ยนสไลด์อัตโนมัติ 
 -  เลือกวิธีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ 
 -  ใส่เสียงเอฟเฟ็กต์ประกอบการเปลี่ยนสไลด์ 
 -  ตั้งค่าให้เล่นอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ 
 -  ยกเลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสไลด์ 
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ตั้งค่าการน าเสนอสไลด์ (Set Up Slide Show) 
 ตัวเลือกการตั้งค่าในหน้าต่าง Set Up Show จะแบ่งเป็นกลุ่มคําสั่งต่าง ๆ 

ซ้อมบรรยายและจับเวลา (Rehearse Timings) 
 การกําหนดเวลาการฉายสไลด์แต่ละแผ่นนั้น บางครั้งอาจไม่พอดีกับคําพูดที่ต้องบรรยาย วิธีหนึ่งที่
อาจช่วยได ้คือ การซ้อมบรรยายและให้ PowerPoint จับเวลาในการบรรยายว่าแต่ละแผ่นบรรยายนานเท่าไร
และยังช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่จะนําเสนอไปกับเวลาที่มี 

บันทึกเสียงการน าเสนอ (Record Slide Show) 
 หากต้องการสร้างพรีเซนเตชั่นเพ่ือนําเสนออัตโนมัติ เช่น พรีเซนต์สอนเนื้อหาที่คงที่ ตายตัวมีข้อมูล
ขั้นตอนและการทํางานที่คงที่ ต้องใช้งานซ้ํา ๆ อาจใช้วิธีการบันทึกเสียงลงไป โดยใช้คําสั่ง Record Slide 
Show จะทําได้ ๒ อย่าง คือ ใช้จับเวลาการนําเสนอและบันทึกเสียงบรรยายเพ่ือนําเสนอจริง หรือทําเพ่ือ
ทดสอบการนําเสนอ 

ซ่อน/แสดงสไลด์ (Hide/Unhide Slide) 
 การเตรียมสไลด์ไปนําเสนอนั้น สามารถซ่อนสไลด์บางแผ่นเอาไว้ได้ โดยคลิกปุ่ม Hide Slide บน
แท็บ SLIDE SHOW 

ลบสไลด์ (Delete Slide) 
 สไลด์บางแผ่นที่ไม่ใช้งานแล้วต้องการลบทิ้ง ให้คลิกขวาเลือกคําสั่ง Delete Slide หรือกด Delete 

สร้างการเคลื่อนไหวให้ SmartArt (ไดอะแกรม) 
 สําหรับผู้สร้างไดอะแกรม หรือ SmartArt จะกําหนดเอฟเฟ็กต์ในการแสดงได้หลายแบบ เช่น แสดง
พร้อมกัน ทีเดียวทั้งหมดหรือแสดงทีละออบเจ็กต ์

สร้างการเคลื่อนไหวให้ Chart (กราฟ) 
 สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับกราฟได้ โดยจะกําหนดแสดงข้อมูลส่วนไหนก่อน เช่น กราฟแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office เวอร์ชันต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรม 

การแทรกตาราง SmartArt และ Chart 
 นอกจากการแทรกเนื้อหาลงไปในงานพรีเซนเตชั่นแล้ว ยังมีเนื้อหาที่สามารถสร้างขึ้นมาเพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลที่มีลักษณะแต่กต่างกันได้ เช่น กราฟ (Chart), ตารางข้อมูล (Table) และไดอะแกรม (SmartArt) ตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการนําเสนอ 
 การสร้างออบเจ็กต์ประเภทการสร้างกราฟ (Chart), ตารางข้อมูล (Table) และไดอะแกรม 
(SmartArt) ในชุดโปรแกรม Office 2013 จะทําได้เหมือน ๆ กัน 

ใส่เนื้อหาในตาราง (Table)  
 ข้อมูลที่นําเสนออีกแบบหนึ่ง คือ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตาราง เพื่อใช้ข้อมูลในรูปแบบตาราง มีหลาย ๆ 
หัวข้อ การใส่ตารางจะให้แยกสรุปข้อมูล ได้ชัดเจนขึ้น 
 -  การเลือกแถวคอลัมน์ 
 -  แทรกแถว และแทรกคอลัมน์ 
 -  จัดรูปแบบตาราง (Format Table) 
 -  รวมเซลล์เป็นเซลล์เดียว (Merge Cells) 
 -  วาดตารางเอง (Draw Table) 
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 -  ลบเส้นตารางด้วยเครื่องมือยางลบ (Eraser) 
 -  ปรับแถวให้มีขนาดเท่า ๆ กัน 
 -  ปรับคอลัมน์ให้มีขนาดเท่า ๆ กัน 
 -  จัดตําแหน่งข้อความในตาราง 

สร้าง SmartArt (ไดอะแกรม) 
 SmartArt หรือ Diagram (ไดอะแกรม) เป็นการถ่ายทอดข้อมูล และความคิดออกมาเป็นกราฟิกที่มี
ลําดับหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน สามารถสร้าง SmartArt ได้แบบรวดเร็ว โดยเลือกรูปแบบกราฟิก
ได้จากเค้าโครงแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมมีให้และตกแต่งได้อย่างสวยงาม SmartArt มีให้เลือกหลายชนิด เช่น 
กระบวนการ, ลําดับชั้น, วงกลม, หรือความสัมพันธ์ เป็นต้น 
 -  เปลี่ยนเลย์เอาต์การจัดวาง SmartArt 
 -  เปลี่ยนสี SmartArt ด้วย Change Colors 
 -  เลือกสไลด์ให้กับ SmartArt 
 -  จัดรูปแบบรูปทรง SmartArt 
 -  แปลง SmartArt ให้เป็นข้อความหรือกราฟิก 
 -  ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก 

สร้าง Chart (กราฟ) 
 Chart หรือ Graph คือ การนําเสนอข้อมูลตัวเลขในลักษณะของกราฟิก โดยจัดตัวเลขมาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบข้อมูลออกมา เพ่ือให้มองเห็นความต่างของข้อมูล ทําให้เสนอข้อมูลได้เด่นชัด 
 -  จัดรูปแบบ เปลี่ยนสีและสไลด์ให้กราฟ (Change Colors & Chart Styles) 
 -  จัดรูปด้วย Quick Styles & Colors 
 -  กรองชุดข้อมูลของกราฟ (Chart Filters) 
 -  เพ่ิมองค์ประกอบของกราฟ (Chart Elements) 
 -  เลือกชุดการจัดวางองค์ประกอบของกราฟ (Quick Layout) 
 -  เปลี่ยนชนิดของกราฟ (Change Chart Type) 
 -  แก้ไขชุดข้อมูลกราฟ (Edit Data) 

การพิมพ์สไลด์และน าพรีเซนต์ไปใช้งาน 
 หลังจากที่สร้างงานพรีเซนต์ เสร็จแล้ว พร้อมที่จะสั่ง Slide Show นําเสนองานในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านโปรเจ็กเตอร์ แต่บางครั้งต้องเตรียมเอกสารในลักษณะของกระดาษ เพ่ือนําไปใช้ดู
ประกอบการนําเสนอ หรือไปแจกผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 

ตรวจสอบสไลด์ในมุมมองต่าง ๆ  
 -  มุมมองตัวเรียงลําดับสไลด์ (Slide Sorter) 
 -  มุมมองสี (Color)/มุมมองปกติ (Normal) 
 -  มุมมองขาวดํา (Black and White) 
 -  มุมมองระดับสีเทา (Grayscale) 
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การพิมพ์สไลด์ (Print) 
 -  เลือกพิมพ์สไลด์แบบใด 
 -  เลือกพิมพ์แบบสีหรือขาวดํา 
 -  พิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร PDF 

แชร์สไลด์ไปทางอีเมล์ (Share > Email) 
 หากต้องการส่งไฟล์ไปทางอีเมล์ ให้เลือกคําสั่ง Share และคลิกที่ Email แล้วคลิกปุ่ม Send as 
Attachment แนบไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ และใช้โปรแกรมส่งเมล์ 

แชร์สไลด์ให้คนที่ต้องการ (Share > Invite People) 
 เป็นการแชร์ที่ให้คนอ่ืนเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ต ด้วยการบันทึกไว้ที่ระบบ Cloud บนโฟลเดอร์ SkyDrive 
เมื่อสั่งบันทึกไว้ที่ SkyDrive ก็จะให้เลือกใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการเชิญเข้ามาเปิดดู 

บันทึกไฟล์วิดีโอ (Export Video) 
 การนําพรีเซนเตชั่นไปใช้งานอีกแบบหนึ่ง สามารถนําไปแชร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ โดยไม่
ต้องมีโปรแกรม PowerPoint ที่ใช้สําหรับการนําเสนอเรื่องราวอัตโนมัติต่อเนื่อง หรือนําไปเผยแพร่บน 
YouTube โดยไม่ต้องมีคนคอยคลิกสไลด์โชว์ 

สร้างเอกสารประกอบการบรรยาย (Handouts) 
 เอกสารประกอบการบรรยายหรือ Handouts นอกจากจะเลือกคําสั่งพิมพ์ได้จากคําสั่ง Print แล้วยัง
สามารถส่งออกเอกสารไปจัดรูปแบบเพิ่มเติมและสั่งพิมพ์โปรแกรม Microsoft Word โดยเลือกคําสั่ง Export 

Package Presentation for CD (แพ็คสไลด์ลงแผ่นซีดี) 
 การทําพรีเซนเตชั่นไปใช้งานอีกแบบหนึ่ง ในกรณีที่ต้องนําไปนําเสนอนอกสถานที่ หรือต้องแจกจ่าย
งานให้คนอ่ืน ก็ใช้คําสั่ง Package Presentation for CD (จัดทําชุดรวมงานนําเสนอสําหรับซีดี) 

สารพันอีเมลใ์น Outlook 2013 
 Microsoft Outlook 2013 เป็นชุดโปรแกรมที่อยู่ใน ชุด Office 2013 ยกเว้นชุด Office 2013 
Home & Student ซึ่งจะไม่มี Outlook สําหรับการใช้งานนั้นจะใช้สําหรับการจัดการกับสื่อสารในระบบอีเมล์ 

รับ/ส่งอีเมลด์้วย Outlook 2013 
 โปรแกรม Microsoft Outlook ถือว่าเป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล์ที่ดีที่สุด เพราะสามารถทํางานได้
หลาย ๆ อย่างมากกว่าโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล์ทั่ว ๆ ไป เช่น การบริหารจัดการอีเมล์ การสร้างการนัดหมายลงใน
ปฏิทิน เพ่ือเตือนความจํา ส่งการนัดหมายไปยังอีเมล์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สร้างช่ือบัญชีผู้ใช้ (Email Account) 
 เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Outlook อันดับแรกต้องสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้หรือชื่ออีเมล์เพ่ือใช้งานก่อน ซึ่งจะเป็น
อีเมล์ที่จะใช้ในการรับและส่งนั่นเอง 

เปิดอ่านอีเมล ์
 เมื่อคลิกอีเมล์ฉบับใดขึ้นมาอ่าน หากเป็นเนื้อหาแบบข้อความทั่วไป หรือเนื้อหาที่มีไฟล์แนบจะอ่าน
เนื้อหาได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นอีเมลที่ส่งแล้วมีการแนบภาพโดยอ้างอิงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งใด  ๆ ต้องคลิกเพ่ือ
โหลดภาพขึ้นมาดูเอง 
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ส่งอีเมลใ์หม่ (New Email) 
 ๑.  คลิกปุ่ม New Email 
 ๒.  คลิกปุ่ม To.. เลือกชื่ออีเมล์จาก People มาใส่ หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมล์ลงไปเองก็ได้ 
 ๓.  คลิกปุ่ม Cc.. ถ้าจะส่งถึงคนอื่นด้วย 
 ๔.  คลิกปุ่ม Attach File เพ่ือแนบไฟล์เอกสารไปให้ 
 ๕.  คลิกเลือกไฟล์เอกสารแล้วคลิกปุ่ม Insert 
 ๖.  คลิกปุ่ม Pictures บนแท็บ INSERT เพ่ือแนบภาพไปอีเมลด้วย 

เช็คการรับอีเมล์ใหม่ (Send/Receive) 
 การรับอีเมล์จะใช้คําว่า Send/Receive จะหมายถึง มีการรับอีเมล์ใหม่ที่เข้ามา พร้อมกันนี้จะส่ง
อีเมล์ที่ได้เขียนเอาไว้และยังไม่ได้ส่ง หรือส่งไปแล้วยังค้างอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook จะถูกส่งออกไปด้วย 

บันทึกเก็บไฟล์ท่ีแนบมากับอีเมล์ 
 ถ้ามีอีเมล์ฉบับใดได้มีการแนบไฟล์ภาพมาให้ด้วย สามารถคลิกเพ่ือเปิดดูรูปภาพได้เลย หรือคลิกขวา
เลือกคําสั่ง Open เปิดดูที่โปรแกรมอ่ืนได้ 

ตอบกลับอีเมลแ์บบ Reply  
 การตอบกลับอีเมล์แบบ Reply คือ การนําอีเมล์ที่มีคนส่งมาหาแล้วตอบกลับ โดยอ้างอิงเรื่องราวใน
อีเมล์เดิมทีส่่งมา แล้วเพ่ิมข้อความหรือข้อคิดเห็นลงไป 

Cleanup 
 การรับ/ส่งอีเมล์ทุกๆ วัน หากได้รับอีเมล์จํานวนมาก ก็จะใช้พ้ืนที่ดิสก์ในการเก็บข้อมูล ไฟล์หรือ
รูปภาพที่แนบมาด้วยจํานวนมาก ในบางครั้งต้องเข้าไปลบจดหมายเก่าๆ ทิ้งหรือลบเมล์ที่มีขนาดใหญ่ทิ้ง 

New Contact 
 การติดตอ่สื่อสารด้วย Outlook สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ชื่ออีเมล์ที่เราจะใช้สําหรับส่งอีเมล์ไปหา หรือรับ
อีเมล์เข้ามาใหม่ สามารถสร้างรายชื่อเก็บไว้ในรายการติดต่อได ้
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บทท่ี ๕ 

ความรู้พื้นฐานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๕.๑ 

ความหมายความส าคัญ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความหมายแบบแคบ หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา 
และเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม 
 ส่วนความหมายแบบกว้างจะเป็นความหมายคล้ายกับระบบสารสนเทศ ( Information Systems) 
โดยทั่วไปจะนิยมใช้ความหมายแบบแคบโดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบ
สารสนเทศ 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ
เห็นความจําเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมี
กระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล 
การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังนี้ 

สุริยา นทีศิริกุล (๒๕๔๖ : ๑๗) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้ 
-  ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจํานวนมหาศาลของแต่ละวัน 
-  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคํานวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน การจัด

เรียงลําดับสารสนเทศ ฯลฯ 
-  ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผลและเรียกใช้สารสนเทศ 
-  ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-  ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทางโดย 

การใช้ระบบโทรศัพท์และอ่ืน ๆ 
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จํานง ภูมิพันธ์ (๒๕๓๓ : ๔๗) ได้กล่าวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ ดังนี้ 
๑.  สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อความสําเร็จของกิจกรรมหลาย

ประเภทจําเป็นต้องมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ 
๒.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก  

จึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้อง 
๓.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน  
๔.  ผู้บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจะได้มีส่วนร่วมและสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ประโยชน์ 
๕.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้มีทางเลือกหลายทาง

จําเป็นต้องมีการศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์การเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ 

๖.  เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
จัดองค์กร 

 นอกจากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (๒๕๔๗:๑๑-๑๗) ได้กล่าวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการศึกษาไว้ว่า 
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรวดเร็วที่สุดในยุคนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้ามาเป็นเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกเกือบทุกอย่างและที่สําคัญ คือ การสื่อสาร (Communication) ซึ่งการบริหารในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง 
การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพียงพอซึ่งจะ
ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยที่สุด จึงจําเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่
ถูกต้อง เพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของระบบสื่อสาร (Communication System) เพ่ือให้
ได้มาซึง่ Information มากมายและมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศและการนําไปใช้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ (Information and Communications Technoloty : ICT) นั่นเอง ดังนั้น คนในยุด
ใหม่ที่จะอยู่ในสังคมโลกเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างกลมกลืน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะพ้ืนฐานที่เพียงพอ
ในด้าน ICT การเริ่มต้นพัฒนาตนในเวลาที่เหมาะสม ควรจะเริ่มต้นในวัยเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีทักษะ
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนรู้พัฒนาได้ด้วยตนเอง   

ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๕.๒ 

 



- ๑๐๘ - 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งในการดําเนินชีวิตของคนเกือบทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

๑.  ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
๒.  ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการกระจายโอกาส เช่น การใช้ระบบการเรียนการ

สอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทําให้เด็กที่อยู่ในชนบทหรือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนเด็กที่
อยู่ในเมือง 

๓.  ทําให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
๔.  ทําให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูลเรื่องคุณภาพในแม่น้ํา

ลําคลองต่างๆเพ่ือนํามาตรวจวัดมลภาวะแล้วดําเนินการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
๕.  ทําให้เกิดระบบป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมอาวุธ 

ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ หรือระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เป็นต้น 
๖.  ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา มีความสะดวกสบายในการติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
๗.  สามารถเพ่ิมช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากข้ึน 
๘.  ลดแรงงานคนในการทํางานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคํานวณ 
๙.  เป็นแหล่งความบันเทิง 
๑๐.  ลดต้นทุนการผลิต 

แนวโน้มในด้านบวก 
-  การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการดําเนินธุรกิจ เช่น การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่าง ๆ เกมออนไลน์ 

-  การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้ 
การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่
ในที่นั้นจริง 

-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการ
ความรู้ 

-  การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนการสอนด้วยระบบโทร
ศึกษา (tele-education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน (virtual library) 

-  การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทําให้สามารถค้นหาตําแหน่งได้อย่างแม่นยํา 

-  การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพ่ื อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) รวมทั้งระบบฐานข้อมูล 
ประชาชนหรือ e-citizen 
 
 

 

 

 
รูปที่ ๕.๓ 
 



- ๑๐๙ - 
 

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย การอยู่รวมกันเป็นสังคมของ

มนุษย์ทําให้ต้องเสียเวลาในการสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทํางานหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้อง
จดจําสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมายต้องจดจํารายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจําข้อมูลต่าง  ๆ ไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ภายหลัง สังคมจึงต้องการความเป็นระบบที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกําหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อําเภอ จังหวัด 
ทําให้สามารถติดต่อส่งจดหมายถึงกันได้ เลขบ้านเป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่ 

เพ่ือให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นระบบมากขึ้น จึงมีการจัดการสารสนเทศเหล่านั้นใน
ลักษณะเชิงระบบ เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ มีการใช้เลขประจําตัวประชาชน ซึ่งมีเลขรหัส ๑๓ ตัว แต่ละตัว
จะมีความหมายเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ เช่น แบ่งตามประเภท ตามถิ่นที่อยู่ การเข้ารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลก็ต้องมีการลงทะเบียน การสร้างเวชระเบียน ระบบเสียภาษีก็มีการสร้างรหัสประจําตัวผู้เสียภาษี 
นอกจากนี ้มีการจดทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนการค้าทะเบียนโรงงาน ฯลฯ 

การใช้สารสนเทศเกี่ยวข้องกับทุกคน การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเป็น 
ปัจจุบันเราใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม การโอนย้ายข้อมูล ในลักษณะ
อิเล็กทรอนิกส์เกีย่วข้องกับเรามากข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้ ที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจํานวน
มากได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบที่ให้เครื่องจักรอ่านได้ เช่นอยู่ในแถบบันทึกไว้ในรูปแบบที่ให้เครื่องจักรอ่านได้ 
เช่น อยู่ในแถบบันทึก แผ่นบันทึก แผ่นซีดีรอม ดังจะเห็นเอกสารหรือหนังสือ หรือสารานุกรมบรรจุในแผ่น
ซีดีรอม หนังสือทั้งตู้อาจเก็บในแผ่นซีดีรอมเพียงแผ่นเดียว 

การสื่อสารข้อมูลที่เห็นเด่นชัดขณะนี้ และกําลังมีบทบาทมากอย่างหนึ่ง คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งคือการส่งข้อความถึงกันโดยผ่านคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ผู้ใช้นั่งอยู่หน้าจอภาพ พิมพ์ข้อความเป็นจดหมาย
หรือเอกสาร พิมพ์เลขที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับแล้วส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้รับก็
สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของผู้รับ เพ่ือค้นหาจดหมายได้และสามารถตอบโต้กลับได้ทันที 

การจัดการข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ทําได้สะดวก ไมโครคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่นิยมสําหรับการ
จัดการข้อมูลในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันไมโครคอมพิวเตอร์ก็มีราคาลดลง และมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น  
จึงเชื่อแน่ว่าบทบาทของการจัดการข้อมูลในชีวิตประจําวันจะเพ่ิมมากขึ้นต่อไป 

โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นโครงสร้างที่จะต้องมีรูปแบบ
ชัดเจนและแน่นอน การจัดการข้อมูลจึงต้องมีข้อตกลงเฉพาะ เช่นการกําหนดรหัสเพ่ือใช้แยกแยะข้อมูล รหัสจึง
มีความสําคัญ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะข้อมูลด้วยรหัสได้ง่าย ลองนึกว่าหากมีข้อมูลจํานวนมากแล้ว
ให้คอมพิวเตอร์ค้นหา โดยค้นหาตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไป การดําเนินการเช่นนี้ กว่าจะค้นพบอาจไม่ทันต่อ
ความต้องการการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจึงต้องมีการกําหนดเลขรหัส เช่น รหัสประจําตัวประชาชน รหัสเลข
คนไข้ รหัสทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนใบขับขี่ เป็นต้น การจัดการในลักษณะนี้จึงต้องมีการสร้างระบบเพ่ือความ
เหมาะสมกับการทํางานของคอมพิวเตอร์เป็นสําคัญ 

ข้อเด่นของการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากในเรื่องความเร็วและความแม่นยําแล้ว 
ยังเป็นเรื่องของการคัดลอกและแจกจ่ายข้อมูลไปยังผู้ ใช้ ได้สะดวก ข้อมูลที่ เก็บในรูปแบบสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนถ่ายระหว่างตัวกลางได้ง่าย เช่น การสําเนาระหว่างแผ่นบันทึกข้อมูลทําสําเร็จได้
ในเวลาไม่นาน 

ด้วยความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในยุคของสารสนเทศ การปรับตัวของสังคมจึง
ต้องเกิดขึ้นประเทศที่เจริญแล้วประชากรส่วนใหญ่จะอยู่กับเครื่องจักรเครื่องมือต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ มีเครือข่ายการให้บริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นหลายอย่าง ขณะที่เราอยู่บ้าน อาจใช้โทรทัศน์ติดต่อเข้า
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ระบบเครือข่ายการให้บริการใหม่ เพ่ิมขึ้นมาหลายอย่าง ขณะที่เราอยู่บ้าน อาจใช้โทรทัศน์ติดต่อเข้าระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพ่ือขอดูราคาสินค้าขอดูข่าวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
การเมือง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ยังมีระบบการสั่งซื้อของผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แม่บ้าน
ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านต่อเชื่อมผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์ไปยังห้างสรรพสินค้า เพ่ือเปิดดูรายการสินค้า
และราคา แม่บ้านสามารถสั่งซื้อได้เมื่อต้องการ   

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เอง ผลักดันให้เราต้องศึกษาหาความรู้
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ กระทรวงศึกษาธิการได้เพ่ิมเติมหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าไปในหลักสูตร
มัธยมศึกษาหลายรายวิชา โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ หากไม่หาทาง
ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและเรียนรู้ให้เข้าใจ เพ่ือให้มีการพัฒนาสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม เราจะตกเป็นทาส
ของเทคโนโลยี และมีโอกาสจะเสียเงินตราให้ต่างประเทศอีกมากมาย 

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศและการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ดี 
ความหมายของข้อมูล 

 ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมาย
ในการนําไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวข้อมูลสามารถ
แบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง เช่น 

แบ่งตามแหล่งที่มา ได้เป็น ๒ ประเภท 
๑.  ข้อมูลปฐมภูมิ (PrimaryData) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วยตนเอง

ได้มาจากแหล่งกําเนิดที่แท้จริง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ หรือการวัด
จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง  

๒.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบสามารถนํามาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากระเบียนสะสม รายงานประจําปี
สารานุกรม เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น 

แบ่งตามลักษณะของข้อมูล 
๑.  ข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เช่น ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาต่าง ๆ ความถนัดด้านต่าง ๆ ที่วัดออกมาเป็นคะแนน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย เช่น  ความสนใจ 
ความวิตกกังวลคุณลักษณะทางกายเช่น ส่วนสูง ความเร็วในการวิ่ง 

๒.  ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลข 
แต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ ข้อความที่เป็น
ความคิดเห็น ผลการสังเกตที่เขียนในรูปบรรยาย 

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานประการหนึ่ง คือ การ
ประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนําไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาใน
การดําเนินงาน 

ความหมายของสารสนเทศ 
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มีความหมายและคุณค่า       

สําหรับผู้ใช้ 
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ข้อมูล และสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างไร 
    ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ คําว่า “ข้อมูล” (Data) และ “สารสนเทศ” (Information) 
 นั้นมีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ “ข้อมูล” หมายถึง ข้อเท็จจริงทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่ซึ่งทําการเก็บรวบรวมมา
ได้ โดยข้อเท็จจริงนี้เป็นบุคคล วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือสถานที่และข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็น
ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสถานที่ รูปภาพหรือเสียงก็ได้ สําหรับ “สารสนเทศ” นั้นหมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการ
ประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้อ้างอิง ดําเนินงาน หรือตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
สารสนเทศนี้อาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือเสียงก็ได้ข้อมูล การประมวลผล 
สารสนเทศ เพื่อให้เห็นภาพของข้อมูล และสารสนเทศชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างเรื่อง เกรดเฉลี่ยของนักเรียน
ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งเกรดเฉลี่ยนั้นจะได้ จากการนําเกรดในแต่ละวิชาที่นักเรียนลงเรียนมาทําการประมวลผล 

ดังนั้น ในที่นี้เกรดแต่ละวิชาของนักเรียนจึงเป็น  “ข้อมูล”ในขณะที่เกรดเฉลี่ยของนักเรียนเป็น 
“สารสนเทศ” อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูล และสารสนเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะใช้
ข้อเท็จจริงนั้น ๆ 

ความส าคัญของสารสนเทศ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน   
ในระดับบุคคลและองค์การ ทําให้มีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทํางานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น 
ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการสังคมด้าน
ต่าง ๆ สําหรับองค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้เกิดความพอใจในการทํางาน
มากขึ้นอันจะนําพาองค์การสู่วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๔ 

ความหมายของความรู้ (Knowledge) 
 ความรู้ คือ ความรับรู้และความเข้าใจในการนําสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดําเนินงาน 
ความรู้ถือเป็นสารสนเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด ความรู้ เป็นส่วนผสมผสานระหว่างสารสนเทศ คํานิยาม 
ประสบการณ์ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วย ความรู้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศจากหลายแห่งภายใน
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ช่วงระยะเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอร์สามารถ จัดการข้อมูลได้ดีแต่คอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพลดลงในการ
จัดการสนเทศและความรู้ตามลําดับโดยเฉพาะความรู้ที่มีความซับซ้อนและยากที่จะระบุได้ชัดเจน ยิ่งเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยากที่จะประมวลและวิเคราะห์ความรู้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์  อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในระดับบุคคลและองค์การ ทําให้มีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทํางานในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงาน
บริการสังคมด้านต่าง ๆ สําหรับองค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมจะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้เกิด
ความพอใจในการทํางานมากขึ้นอันจะนําพาองค์การสู่วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเอาไว้ 
 

 
รูปที่ ๕.๕ 

ลักษณะสารสนเทศที่ดี 
เนื้อหา (Content) 

• ความสมบรูณ์ครอบคลุม (completeness) 
• ความสัมพันธ์กับเรื่อง (relevance) 
• ความถูกต้อง (accuracy) 
• ความเชื่อถือได้ (reliability) 
• การตรวจสอบได้ (verifiability) 

รูปแบบ (Format) 
• ชัดเจน (clarity) 
• ระดับรายละเอียด (level of detail) 
• รูปแบบการนําเสนอ (presentation) 
• สื่อการนําเสนอ (media) 
• ความยืดหยุ่น (flexibility) 
• ประหยัด (economy) 
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เวลา (Time) 
• ความรวดเร็วและทันใช้ (timely) 
• การปรับปรุงให้ทันสมัย (up-to-date) 
• มีระยะเวลา (time period) 

กระบวนการ (Process) 
• ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) 
• การมีส่วนร่วม (participation) 
• การเชื่อมโยง (connectivity) 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๑.  ระบบสารสนเทศทําให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูล 
ซึ่งจะทําให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ที่
ใช้ประจําบ้านมีขีดความสามารถในการทํางานถึง ๔๕๐ ล้านคําต่อนาที (million instructions per second) 
(Haag et al.,๒๐๐๐:๑๙) 

๒.  ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วยทําให้การเข้าถึง 
ข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วด้วย 

๓.  ช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ทําให้มีการติดต่อได้ทั่วโลก 
ภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน (machine to 
machine) หรือคนกับคน (human to human) หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และ
การติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะทําให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทันที 

๔.  ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทําให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากมี 
ความสลับซับซ้อนให้ดําเนินการได้โดยเร็วหรือการช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการ
ประหยัดต้นทุนการดําเนินการอย่างมาก 

๕.  ระบบสารสนเทศช่วยทําให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  เป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะหาระบบสารสนเทศนั้น 
ออกแบบเพ่ือเอ้ืออํานวยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่อยู่ ในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทําให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และทําให้การประสานงาน หรือการทําความเข้าใจเป็นไปได้
ด้วยดียิ่งขึ้น (Turban et al., ๒๐๐๑) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
๑.  ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสําหรับผู้บริหาร เช่น ระบบสารสนเทศ 

ที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 
(Executive support systems) จะเอ้ืออํานวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะ
ส่งผลให้การดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ได้ 

๒.  ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสมระบบสารสนเทศจะช่วยทําให้องค์การ 
ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินค้า/บริการที่มีอยู่ หรือช่วยทําให้หน่วยงาน
สามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ 

๓.  ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้นระบบสารสนเทศทําให้การติดต่อ 
ระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถทําได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น  จึงช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วย 
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 ๔.  ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้มีการนํามา 
ให้ตลอดทั้งระบบซัพพลายเชน (SupplyChain) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

๕.  คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ระบบสารสนเทศจะต้องได้รับการออกแบบออกมา 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้วย 

 
บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๖ 

บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้ 
๑.  กําหนดสารสนเทศที่ต้องการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหน้าที่ของหน่วยงาน 
๒.  พิจารณาเวลา (When) ที่ต้องใช้สารสนเทศนั้น เพ่ือที่จะกําหนดเวลาในการรวบรวมประมวลและจัดทํา

รายงานให้สอดคล้องกับเวลาที่ต้องการ 
๓.  ทราบว่าจะหาสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ไหน (Where) จะเป็นแหล่งข้อมูลจากภายในหน่วยงานหรือภายนอก 
๔.  เข้าใจว่าทําไม (Why) จึงต้องมีสารสนเทศนั้น การเก็บข้อมูลโดยไม่ทราบถึงเหตุผลและความจําเป็น

อาจนําไปสู่การเก็บข้อมูลผิดประเภท หรือการมีข้อมูลมากเกินไปและไม่ได้นํามาใช้ 
๕.  ทราบว่าผู้ใช้ (For whom) สารสนเทศคือใคร เพ่ือจะได้จัดทํารูปแบบในการนําเสนอให้เหมาะสม 
๖.  จะใช้เครื่องมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ 
๗.  สามารถเข้าใจความหมายของสารสนเทศท่ีหามาได้ 
๘.  สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศท่ีมี

อยู่หรือที่ได้มา 
๙.  ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นเรื่องการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิผล โดยจะต้องเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างหน้าที่การทํางาน วัฒนธรรม การเมือง 
ภายในองค์การ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและระบบการตัดสินใจ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) MIS คืออะไร 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือ ระบบที่ให้
สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายใน
และภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ 
ระบบเอ็มไอเอสจะต้องให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวาง
แผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 
 แม้ว่าผู้บริหารที่จะได้รับประโยชน์จากระบบเอ็มไอเอสสูงสุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพ้ืนฐาน
ของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะเป็นระบบที่สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือ ทั้งผู้บริหาร 
ระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่ง
รวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม 
และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการด้วย 
อย่างไรก็ดี ขอบเขตของรายงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงค์การใช้งาน โดยอาจมี
รายงานที่ออกทุกคาบระยะเวลา (เช่น งบกําไรขาดทุนหรืองบดุล) รายงานตามความต้องการ หรือรายงานตาม
สภานการณ์หรือเหตุผิดปกต ิ

การน าไปใช้งานสามารถแบ่งได้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 ๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง 

๒.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับกลาง 

รูปที่ ๕.๗ 
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 ๓.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุมในขั้นตอนนี้ผู้บริหารระดับ
ล่างจะเปน็ผู้ใช้สารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน 

๔.  ระบบสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๘ 

ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ในรูปของ

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับบริหารขบวนการที่ทํา
ให้เกิดข่าวสารสารสนเทศนี้ เรียกว่า การประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) และเรียกวิธีการ
ประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้งานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสําคัญ ๓ ประการ 
๑.  ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย ทําให้ 

การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด ปัจจุบันองค์การจึงต้องทําการ
จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการ
จัดการข้อมูล เพ่ือให้การทํางานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

๒.  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและประมวลผล  
ตลอดจนการใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.  การจัดการข้อมูลปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยให้ความสํ าคัญกับส่ วนประกอบสองประการแรกแต่ผู้ ที่ สนใจด้านการจัดการข้อมูล 
(Data/Information Management) จะให้ความสําคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเป็นศิลปะ ในการจัด 
รูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เทคโนโลยีทุกรูปแบบที่นํามาประยุกต์ ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบทางกายภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และระบบ
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เครือข่าย ขณะที่ ระบบนามธรรมเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศ  
ทั้งภายในและภายนอกระบบ ให้สามารถดําเนินร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศเป็นระบบรวมทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถเก็บรวบรวมในลักษณะระบบเดียว เนื่องจาก
ขนาดข้อมูลมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากทําให้การบริหารข้อมูลทําได้อยาก การนําไปใช้ไม่สะดวกจึง
จําเป็นต้องแบ่งระบบสารสนเทศออกเป็นระบบย่อย ๔ ส่วน ได้แก่ 

-  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS)  
-  ระบบจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS) 
-  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
-  ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System : OIS) 

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร 
ระบบสารสนเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเพ่ือสนองความต้องการสารสนเทศมีในการบริหารงาน

ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกว่า ระบบ

ประมวลผลข้อมูล (DP : Data Processing Systems) ซึ่งเป็นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูล
เบื้องต้น เป็นการประมวลข้อมูลที่เป็นการดําเนินงานประจําวันภายในองค์ การประมวลข้อมูลในยุคก่อนที่จะมี
การนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้นั้น จะเป็นการประมวลผลที่กระทําด้วยมือหรือใช้เครื่องคํานวณช่วย ต่อมามี
การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลโดยเฉพาะในระบบธุรกิจเพ่ือช่วยงานประจํา เช่น การสั่งซื้อสินค้า 
การจัดระบบสินค้าคงคลัง การทําบัญชีต่าง ๆ การทําใบเสร็จรับเงิน การทําใบแจ้งหนี้ ใบสั่งสินค้า รายการซื้อ 
รายการขาย ในการทําการประมวลผลรายการก็จะมีการจัดทําเอกสารรายงานต่าง ๆ เป็นประจํา แต่ยังไม่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นระบบสารสนเทศได้เต็มที่เพราะเอกสารส่วนมากถูกนําไปใช้เกี่ยวกับงานประจําวัน เช่น การ
บันทึกรายการบัญชี การบันทึกยอดขายประจําวัน การออกใบแจ้งหนี้ เป็นการบันทึกรายการต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวันซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะซ้ํา ๆ ทุกวัน มากกว่าจะใช้เพ่ือการบริหาร หรือการจัดการ เพราะรายงาน
ประจําวันนั้น ไม่ระบุสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการทราบ เช่น ผู้บริหารต้องการทราบว่า ลูกค้าประเภทไหน
ชอบสินค้าชนิดใด สินค้าใดจะมีแนวโน้มที่จะขายดีมากขึ้นหรือลดลง สินค้าประเภทใดที่เป็นที่นิยมในภาคไหน
TPS เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการทําหน้าที่ผลิตสารสนเทศ แล้วส่งไปยังระดับต่อไปตัวอย่างข้อมูลที่เข้ามาใน
ระบบประมวลผลรายการ ได้แก่ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ระบบการจองโรงแรมห้องพัก 
ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงานลูกจ้าง หรือข้อมูลการส่งสินค้า โดยจะนําข้อมูลเบื้องต้น
เหล่านี้เข้ามาเพ่ือ ทําการประมวลผลโดยถือว่าระดับ ประมวลผลรายการเป็นระดับล่างสุดซึ่งในระดับนี้
จําเป็นต้องมีการจัดการทํางานให้เป็นแบบแผนที่แน่นอนตายตัว เป็นระบบที่เก็บข้อมูลธรรมดา เพ่ือนําไปใช้
งานในภายหลัง เช่น วันนี้มียอดขายเท่าใดรายรับรายจ่ายเท่าใด มีเงินหมุนเวียนในระบบเท่าใดหรือใน
คลังสินค้า สินค้าที่นําออกไปมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันระบบประมวลรายการมักนิยมใช้กับการ
ประมวลผลแบบออนไลน์ (On – line Processing) นั่นคือข้อมูลต่าง ๆ จะถูกประมวลผลทันทีที่เข้าสู่ระบบ 
มักนิยมใช้กับงานธุรกิจประจําวัน สรุปคือเป็นกิจกรรมในแต่ละวันนั่นเองโดยระบบประมวลผลรายการเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวหลักที่เก็บข้อมูลไว้ก่อนที่จะส่งไปยังระดับอ่ืน ๆ ถ้าระบบนี้
ทํางานได้ไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะทําให้ข้อมูลขาดประสิทธิภาพ ก็จะเกิดผลกระทบทั้งองค์กร งานที่ได้
อาจขาดความสมบูรณ์หรือเกิดความเสียหายได้ท้ังองค์กรเพราะทําให้ขาดความต่อเนื่องของงานหรือได้รับข้อมูล
ไม่ตรงกับความเป็นจริง งานในระดับอ่ืน ๆ ก็ผิดพลาดตามไปด้วย สาเหตุหนึ่งของความผิดพลาด อาจเกิดมา
จากข้อมูลที่รับเข้ามาไม่สมบูรณ์เพียงพอ หรือสาเหตุเกิดจากภายในระบบประมวลผลรายการเองซึ่งถือได้ว่า  
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ระบบประมวลผลรายการมีความสําคัญสูงสุดสําหรับองค์กรTPS มักจะทําการประมวลผลข้อมูลกับ
งานเฉพาะส่วนขององค์กร เช่น ฝ่ายรับสมัคร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายจะมีการรับ
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลและทําการประมวลผลแยกกัน ผู้ใช้ระบบ TPS ได้แก่ เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลพนักงานลงบัญชี พนักงานรับสั่งจอง เป็นต้น 

 ๒.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information Systems) เป็นระบบที่
ช่วยในการเตรียมรายงานเพ่ือให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถใช้
สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง เช่น ใช้ในการวิ เคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้าหรือ
ข้อบกพร่องในการทํางานรายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงาน
ประจํา เป็นงานที่ได้รับการส่งต่อจากงาน TPS คือ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลที่มี
อยู่ในระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารในระดับต่อไป คําว่า MIS บางครั้งจะใช้คําว่า IRS 
(Information Reporting Systems) หรือ MRS (Management Reporting Systems) แทนความแตกต่าง
ระหว่างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) และระบบประมวลผลรายการ (TPS) มีหลายประการ TPS  
ใช้แฟ้มข้อมูลแยกกัน เนื่องจากการทํางานแยกกันในแต่ละฝ่าย เช่น ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับใบสั่งสินค้าจาก
ลูกค้า ประมวลรายการสินค้า บันทึกรายการขาย ดูแลการส่งสินค้า ควบคุมคลังสินค้า และการบัญชีMIS จะใช้
ฐานข้อมูลร่วมกันและมีการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ฝ่ายทําให้ MIS มีความยืดหยุ่นในการสร้างสารสนเทศ
ให้กับผู้บริหารตามความต้องการ สารสนเทศที่ได้จะเกี่ยวข้องกับการสรุปผลการดําเนินงานที่ ได้จาก TPS จะมี
การพิมพ์รายงานสรุปว่าสินค้าอะไรบ้างที่ขายช้าหรือขายเร็วและส่วนของคลังสินค้าก็จะรู้ว่าต้องสั่งสินค้าอะไร
เพ่ิมเข้ามาใหม่ ดังนั้น MIS เป็นการสร้างสารสนเทศที่จําเป็นต่อการจัดการในงานต่าง ๆ มีการวางแผนขั้นแรก
ในระดับการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหารในงานทั่ว ๆ ไป โดยจะใช้สารสนเทศที่ได้จาก TPS บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระบบ MIS ก็คือผู้บริหาร ผู้บริหารจะคอยรับทราบและทําความเข้าใจถึงภาพรวมและ
แนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท สถานะการเงินเป็นอย่างไร สภาพตลาดเป็นอย่างไรมีกําลังการผลิตมาก
น้อยเพียงใดรวมถึงผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
จากนั้นจึงนําสิ่งที่ได้รับจากการรายงานข้างต้นมาพิจารณาวางแผนและดําเนินการต่อไป  MIS จะอยู่ใน
ระดับกลางขององค์กร คือ เป็นระดับของการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดการขาย การควบคุมกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของระดับปฏิบัติงาน เช่น นําข้อมูลของวันนี้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาหรือย้อนหลัง  
๓ เดือน แล้วนํามาสรุปในอยู่ในรูปของกราฟหรือรายงาน นอกจากนี้ผู้บริหารยังใช้สารสนเทศที่ได้จาก TPS  
มาวิเคราะห์หาความผิดพลาดหรือหาความก้าวหน้าในการทํางาน โดยอาจใช้ข้อมูลทางสถิติเปรียบเทียบผลที่ได้
จากการปฏิบัติจริงกับค่าประมาณที่วางแผนไว้ แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับสูง เพ่ือผู้บริหารระดับสูงจะได้
นําสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนระบบงานต่อไป 

 ๓.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support Systems) เป็นระบบที่เป็นการทํางาน
แบบกึ่งโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทําหน้าที่ในการอํานวยความสะดวก
ในการจัดรูปแบบข้อมูลการนํามาใช้และการรายงานข้อมูลเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ (ประสงค์ ประณีตพลกรังและคณะ. ๒๕๔๑ ; ๑๖) ในระดับนี้จําเป็นต้องอาศัยสารสนเทศจาก TPS และ 
MIS แบบสรุปมาใช้ประกอบการตัดสินใจ DSS แตกต่างจากระบบอ่ืน ๆ คือ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นต่อการ
ตัดสินใจ และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะ
ของผู้บริหารแต่ละคนข้อแตกต่างระหว่าง DSS กับ MIS มีดังนี ้
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 MIS สามารถให้สารสนเทศได้เฉพาะสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว ไม่สามารถจัดสารสนเทศใหม่ทันทีทันใด 
MIS ใช้กับปัญหาแบบมีโครงสร้าง เช่น ในระบบสินค้าคงคลังเมื่อไรจึงจะสั่งวัตถุเพ่ิม และต้องสั่งเท่าไร ซึ่งเป็น
ลักษณะของปัญหาที่เกิดประจําในระดับปฏิบัติการ การตัดสินในจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิต ราคา
ต้นทุนวัตถุดิบและตัวแปรอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในระบบสินค้าคงคลัง 

DSS ได้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างปัญหาแบบไม่
มีโครงสร้างปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างซึ่งเป็นปัญหาที่ส่วนเป็นแบบมีโครงสร้างและส่วนหนึ่งเป็นแบบไม่มี
โครงสร้าง เช่นความต้องการปรับปรุงคุณภาพการส่งสินค้าของพ่อค้าปัญหาแบบมีโครงสร้างได้แก่การ
เปรียบเทียบสารสนเทศในการส่งของอย่างตรงเวลาของพ่อค้าในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถได้ข้อมูลจากระบบ 
ฐานข้อมูลของ MIS และปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ สถานการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ เกี่ยวกับนโยบาย 
การสั่งซื้อสินค้า ราคาสินค้าและอ่ืน ๆ ปัญหาดังกล่าวต้องใช้ DSS ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ นอกจากนี้ 
DSS จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับผู้บริหารแต่ละคน เป็นระบบที่ถูกแบบขึ้นมาเพ่ือช่วยผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ ภายใต้ผลสรุป และเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก แหล่งข้อมูลภายใน
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลภายในองค์กร เช่นการขาย การผลิต ฐานะทางการเงินขององค์กร แหล่งข้อมูล
ภายนอก ได้แก่ กระแสการเงิน กระแสการลงทุนในตลาดหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง DSS 
มักจะใช้ภาษาสืบค้น (Query Language) ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้ภาพกราฟิก เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับ
สารสนเทศที่ต้องการจริง ๆ ช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้บริหารสร้างตัวแบบ (Model)ของ
ตัวแปรต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซึ่งตัวแบบนี้ถ้าเปลี่ยน ตัวแปร ๑ ตัวหรือมากกว่า จะทําให้
ผลกระทบเปลี่ยนไปโดยตัวแบบจะรวมเอาแฟคเตอร์ (Factor) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบ ผลที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้ผู้บริหารทําการตัดสินใจ ตัวแบบที่สร้างขึ้นง่ายต่อการใช้ การดึงข้อมูลและการทํารายงาน ผู้บริหาร
สามารถสร้างสารสนเทศที่คิดว่ามีประโยชน์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  DSS เป็นระบบสารสนเทศ
แบบโต้ตอบได้ ช่วยในการตัดสินใจของคน ช่วยในการวิเคราะห์งานได้ดีโดยช่วยให้คนรู้จักข้อมูลและรู้จักใช้ตัว
แบบ (Model) ของคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ช่วยผู้บริหารในการทดสอบทางเลือกเพ่ือตัดสินใจ ทําให้
ทราบว่าการเลือกทางเลือกนั้นจะเกิดอะไรขึ้น การนําสารสนเทศที่เตรียมได้จากระดับล่างขององค์กรและ
สารสนเทศภายนอก มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือให้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่ สุด สามารถ
ทํานายแนวโน้มของตลาดได้ ทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะการตัดสินในระดับ
นี้ จะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการตัดสินใจในระดับล่าง 

 ๔.  ระบบสารสนเทศสํานักงาน (OIS : Office information Systems) เป็นระบบการจัดการสารสนเทศ 
ในสํานักงานโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสํานักงาน เช่น อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ โมเด็ม (Modem) โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร 
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น เพ่ือใช้เกี่ยวกับงานประมวลผลคํา งานพิมพ์ตั้งโต๊ะ งานส่งข่าวสารข้อมูลและอ่ืน ๆ 
เป็นระบบเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงานโดยเกี่ยวข้องกับระบบ TPS และ MIS เพ่ือนําข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ในงาน บริหารในสํานักงานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการทํางาน 

MIS ที่ดีควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑.  MIS ถูกนําไปใช้การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

แต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาแบบมีโครงสร้าง (Structured Problems) เน้นการแก้ปัญหาที่เกิดกับงาน
ประจํา 
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๒.  MIS เป็นระบบงานซึ่งผสมผสานข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งหรือระบบย่อยหลาย ๆ ระบบที่มีความ 
สัมพันธ์กันเพื่อจัดทําสารสนเทศเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของทั้งระบบ 

๓.  การพัฒนาระบบสารสนเทศจะเริ่มจากความต้องการและความเห็นชอบของผู้บริหาร  เพ่ือจัด 
เตรียมสารสนเทศให้แก่ ผู้บริหารช่วยในการตัดสินใจและบรรลุจุดมุ่งหมายโดยรวมองค์กร 

๔.  MIS จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เนื่องจากข้อมูลในองค์กรหนึ่ง ๆ มีเป็นจํานวนมาก
และมีความสลับซับซ้อน คอมพิวเตอร์จึงถูกนํามาใช้เพ่ือสร้าง MIS ให้แก่ผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลา
อันรวดเร็วและเหมาะสม 

๕.  สารสนเทศนั้นจะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับพนักงาน เครื่องจักร เงินทุน 
และวัตถุดิบ จุดมุ่งหมายของ MIS คือ จัดทําสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรเพ่ือใช้ควบคุมการทํางานและ
การจัดการขององค์กร 

๖.  ทําการจัดเก็บข้อมูลสร้างเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ซึ่งฐานข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว 
วัตถุประสงค์ คือ ต้องการจะหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของการเก็บข้อมูล 

๗.  การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ MIS จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าปราศจากจากความร่วมมือและความ 
พอใจของผู้ใช้งานถึง แม้ว่ามีระบบที่ดีเพียงใดก็ตามถ้าผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกต่อต้านและคิดว่า  MIS จะมาแย่ง
งานของตนไป 

ลักษณะของ MIS ที่ด ี
MIS จะสนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวันระบบจะใช้ฐานข้อมูล 

ที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทํางานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรระบบจะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ และระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น
และสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปของ องค์กรซึ่งต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล 
และจํากัดการใช้งานของบุคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
MIS สามารถรวบรวมและสรุปข้อมูลที่มีรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือสร้างสารสนเทศให้กับผู้บริหารไม่ว่า 

จะเป็นการสรุปผล การวิเคราะห์การวางแผน เป็นต้น การที่ระบบสารสนเทศจะมีความสามารถดังกล่าวจะต้อง
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ 

๑.  เครื่องมือในการสร้าง MIS ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และฐานข้อมูล 
(Database)  

-  ฮาร์ดแวร์ คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการประมวล 
-  ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมคําสั่งที่ใช้ในการรวมและสรุปข้อมูล 
-  ฐานข้อมูล คือ การเก็บรวมรวมข้อมูลที่จําเป็นไว้ ณ ศูนย์กลางและสามารถนํามาใช้ในงาน 

เมื่อมีความต้องการได้ข้อมูลเป็นหัวใจสําคัญของ MIS ข้อมูลที่ดีนอกจากมีคุณสมบัติของความเชื่อมั่นถือได้แล้ว
ยังต้องได้รับการ จัดเก็บเป็นระบบที่ดีสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วไม่ซ้ําซ้อนอันจะทําให้กิจการดําเนินไป
อย่างได้ผล 

๒.  วิธีการหรือข้ันตอนการปะมวลผล ได้แก่ ลําดับของการประมวลข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสารสนเทศท่ีต้องการ ลักษณะที่สําคัญของการประมวลผลข้อมูล คือ 

 ๒.๑  ทําการประมวลผลข้อมูลทั่วไป 
 ๒.๒  ใช้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก 
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 ๒.๓  ระยะเวลาในการใช้ข้อมูลเป็นระยะสั้นส่วนมากใช้กับการปฏิบัติงานประจําวัน 
 ๒.๔  ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มักเป็นระบบออนไลน์ (On-line Processing)  

ซึ่งเป็นวิธีการประมวลผลที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทําการประมวลผลทันที โดยไม่มีการเก็บรอ
หรือสะสมข้อมูลไว้ก่อน 
 ๓.  มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลนั้นเกิดจากความคิดที่ต้องการ
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการใช้ข้อมูลร่วมกันและช่วยลดความซ้ําซ้อนของ ข้อมูล 

๔.  การแสดงผลลัพธ์ MIS จะจัดทําสารสนเทศซึ่งจะจําเป็นสําหรับผู้บริหารที่จะใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจหรือองค์กรผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศต้องสามารถเรียกใช้งานหรือแสดง
ผลได้รวดเร็วและมักอยู่ในรูปของรายงานแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของตารางหรือการแสดงโดยใช้กราฟ 
เช่น กราฟเส้น กราฟแท่งกราฟกลม เป็นต้น 
 ๕.  มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรข้อมูลเพ่ือควบคุมการทํางานระบบ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความต้องการ MIS สําหรับองค์กรในการดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ นั้นสารสนเทศ
นับว่ามีบทบาทที่สําคัญต่อองค์กรมากเพราะจะต้องแข่งขันให้ทันกับเวลา ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานต่าง ๆ จึงได้มีการพัฒนา MIS ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้

๕.๑  การบริหารงานมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้นองค์กรขยายใหญ่ขึ้น 
ปัญหาภายในและภายนอกองค์กรมีมากขึ้นการเตรียมการขยายตัวขององค์กรในอนาคต เนื่องจากการขยายตัว
ขององค์กรและภาวะเศรษฐกิจของประเทศระบบที่ออกแบบจะต้องรองรับการขยายตัวทั้งจํานวนพนักงานและ
ปริมาณงานขององค์กรที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งซับซ้อนในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

๕.๒  ความจําเป็นในเรื่องกรอบเวลาปัจจุบันผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานในกรอบของเวลาที่
สั้นลงเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันต่าง ๆ และการที่สังคมมีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้นเป็น
ผลทําให้การแข่งขันในธุรกิจมีมากข้ึนตามลําดับ 

๕.๓  การพัฒนาทางเทคนิค คือ เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ เช่น ใช้
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แยกแยะจัดสรรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจยิ่งในปัจจุบันมี
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายมีการนําเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในการ
ติดต่อทางด้านธุรกิจเช่น การสั่งซื้อสินค้า ตลาดหุ้น การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับต่างประเทศ เป็นต้น 

๕.๔  การตระหนักถึงคุณค่าและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กลง ราคาถูกลงมีความสามารถมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์จะ
แพร่หลาย อย่างรวดเร็วระบบสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นจึงเป็นผลที่จะทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง MIS 

การท างานขององค์การ แบ่งออกเป็น ๕ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
๑.  การปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององค์การเทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกนําเข้ามาใช้ภายในองค์การ 

และส่งผลให้กระบวนการในการทํางานได้เปลี่ยนรูปแบบไป ตัวอย่างเช่น  การนําเอาเทคโนโลยีไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail) เข้ามาใช้ภายในองค์การ ทําให้การส่งข่าวสารไม่ต้องใช้พนักงานเดินหนังสือ
อีกต่อไป ตลอดจนลดการใช้กระดาษที่ต้องพิมพ์ข่าวสารและสามารถส่งข่าวสารไปถึงบุคคลที่ ต้องการได้เป็น
จํานวนมากและรวดเร็วหรือเทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ที่เปลี่ยนรูปแบบของกระบวน 
การทํางานและประสานงานของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ขององคก์าร 
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๒.  การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศที่สําคัญ ให้แก่
ผู้บริหารที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันโดยอนาคตการ
แข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารงานของผู้บริหารที่อาศัยเพียงประสบการณ์
และโชคชะตาอาจจะไม่เพียงพอ แต่ถ้าผู้บริหารมีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาประกอบในการตัดสินใจก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นผู้บริหารในอนาคตจะต้องสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสารสนเทศที่ดีให้กับตนเองและองค์การ 

๓.  เครื่องมือในการทํางาน เทคโนโลยีถูกนําเข้ามาใช้ภายในองค์การเพ่ือให้การทํางานคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่จะนํามาประยุกต์ในหลาย ๆ ด้านโดยเทคโนโลยี
จะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทํางานให้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ
แรงงาน และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ลง แต่ยังคงรักษาหรือเพ่ิมคุณภาพในการทํางานหรือการให้บริการลูกค้าที่ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกนําเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการในการดําเนิน
ขององค์การมากขึ้นในอนาคต 

๔.  การเพ่ิมผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ 
PC ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่นอกจากนี้ในท้องตลาดยังมีชุดคําสั่งประยุกต์ (Application Software) อีกมากมายที่สามารถใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานได้อย่างมากและเมื่อต่อ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับระบบเครือข่ายก็จะทําให้องค์การสามารถรับส่งข้อมูลและข่าวสารจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์การได้อีกด้วย ดังนั้น ในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเครื่องมือหลักของ
พนักงานและผู้บริหารขององค์การ 

๕.  เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในช่วงแรกของการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
จะถูกใช้เป็น เพียงอุปกรณ์หลักที่ช่วยในการเก็บและคํานวณข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูก
พัฒนาให้มีศักยภาพจากทั้งภายในองค์การหรือภายนอก องค์การ โดยไม่จํากัดขอบเขตว่าผู้ใช้จะอยู่ห่างไกลกัน
เท่าใดปัจจุบันผู้ใช้สามารถติดต่อเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ได้จากทุกหนทุกแห่ง  
ทั่วโลก คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่สําคัญมากกว่าการเป็นเครื่องท่ีเก็บและประมวลผลข้อมูลเหมือนอย่างในอดีต
ต่อไป 

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
๑.  คอมพิวเตอร์ (Computer) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปจากยุคแรกที่เครื่องมีขนาดใหญ่ทํางาน 

ได้ช้าความสามารถต่ํา และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large Scale 
Integrated Circuit, VLSI) ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ทําให้ประสิทธิภาพของส่วน
ประมวลผลของเครื่องพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหน่วยความจําให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นแต่มีราคาถูก ลง ซึ่งช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันโดยที่คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคลในขณะนี้มีความสามารถเท่าเทียมหรือมากกว่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในสมัยก่อนตลอดจน 
การนําคอมพิวเตอร์ชนิดลดชุดคําสั่ง (Reduced Instruction Set Computer) หรือ RISC มาใช้ในการออกแบบ
หน่วยประเมินผล ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้เร็วขึ้นโดยใช้คําสั่งพ้ืนฐานง่าย ๆ นอกจากนี้
พัฒนาการ และการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลตามหลัก เหตุผลของมนุษย์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ 
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๒.  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ; AI) เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความ สามารถ 
ที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้เหมือนอย่างการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์จริงปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์ใน
หลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางานที่มีเหตุ ผลโดยการ
เลียนแบบการทํางานของสมองมนุษย์ซึ่งความรู้ทางด้านนี้ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถนํามา
ประยุกต์ ใช้งานต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่นระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ และหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานและใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับการทํางานของมนุษย์ เป็นต้น 

๓.  ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (Executive Information System ; EIS) เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่ EIS จะถูกนํามาให้คําแนะนํา 
ผู้บริหารในการตัดสินใจเมื่อประสบปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง โดย EIS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่พิเศษของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ เช่นสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การรวมทั้งสถานะของคู่แข่งขันด้วย โดยที่ระบบจะต้องมีความละเอียดอ่อนตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน
เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจํานวนมากไม่เคยชินกับการติดต่อและสั่งงานโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ 

๔.  การจดจําเสียง (Voice Recognition) เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้คอมพิวเตอร์
จดจําเสียงของผู้ใช้ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสาขานี้ยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการ 
ถ้าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในการนําความรู้ต่าง ๆ มาใช้สร้างระบบการจดจําเสียงก็จะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแก่การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ผู้ใช้จะ
สามารถออกคําสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ไม่เคยชินกับการใช้
คอมพิวเตอร์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้ง่าย เช่น ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง การสั่งงาน
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานและขยายคุณค่าเพ่ิมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ 
 ๕.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Data Interchange ; EDI) เป็นการส่งข้อมูล
หรือข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อ่ืน โดยผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคําสั่งซื้อไปยังผู้ขายโดยตรงปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กําลังได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เพราะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของแต่ละองค์การลงโดยองค์การจะสามารถส่ง
และรับสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบตอบรับผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่ทําให้ทั้ง
ผู้ส่งและผู้รับข้อมูลไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
 ๖.  เส้นใยแก้วนําแสง (Fiber Optics) เป็นตัวกลางที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัย 
การส่งสัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้วนําแสงที่มัดรวมกันการนําเส้นใยแก้วนําแสงมาใช้ในการสื่อสารก่อให้เกิด
แนวความคิดเกี่ยวกับ "ทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway)" นี้จะเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกันเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ  ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นปัจจุบัน
เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนําแสงได้ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อสารมวลชน และการค้าขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๗.  อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกมีผู้ใช้งาน
หลายล้านคน และกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดต่าง ๆ ได้ในปัจจุบันได้มีหลายสถาบันให้ประเทศไทยที่ เชื่อม
ระบบคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายนี้ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น 
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 ๘.  ระบบเครือข่าย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพ้ืนที่ (Local Area 
Network, LAN) เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในการระยะทางที่กําหนดส่วนใหญ่จะภายในอาคารหรือในหน่วยงาน 
LAN จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สูงขึ้นรวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การใช้ข้อมูลร่วมกันและการเพ่ิมความเร็วในการติดต่อสื่อสารนอกจากนี้ระบบเครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปยัง
ผู้ใช้มากกว่าในอดตี 
 ๙.  การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นการนําเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย 
โทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสานเพ่ือใช้สนับสนุนในการประชุมมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องประชุมและพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัดตลอดจนผู้เข้าประชุมอยู่ในเขตท่ีห่างไกลกันมาก 

๑๐.  โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (Cable and Sattlelite TV) การส่งสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังผู้ชม จะมีผลทําให้ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขึ้นโดย
ที่ ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้มากขึ้น  ส่งผลให้ผู้ชมรายการมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถ
ตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น 
 ๑๑.  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปภาพ ข้อความเสียงโดยสามารถ
เรียกกลับมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยการประยุกต์เข้ากับความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 ๑๒.  การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม (Computer Based Training) เป็นการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ หรือการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียนการสอนที่เรียกว่า 
"คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI" การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน
เปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๑๓.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design ; CAD) เป็นการนําเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งรูปแบบหีบห่อของ
ผลิตภัณฑ์หรือการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยทางด้านการออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการและความเป็นจริงตลอดจนช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานในการออกแบบโดยเฉพาะ
ในเรื่องของเวลาการแก้ไขและการจัดเก็บแบบ 
 ๑๔.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing ; CAM) เป็นการนํา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสินค้าในโรงานอุตสาหกรรมเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์จะมีความเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ในการทํางานที่ซ้ํา กันตลอดจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ได้ตาม
มาตรฐานที่ ต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัดระยะเวลาและแรงงานประการสําคัญช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
ความสม่ําเสมอตามที่กําหนด 

๑๕.  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System ; GIS) เป็นการนําเอา
ระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านรูปภาพ (Graphics) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาจัดทําแผนที่ในบริเวณที่สนใจ GIS 
สามารถนํามาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ เช่นการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) การกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น การวางแผนทางการตลาดการบริหารการขนส่ง 
การสํารวจและวางแผนป้องกันธรรมชาติ การช่วยเหลือและกู้ภัย เป็นต้น 
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การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทที่สําคัญต่อวิถีชีวิต และสังคมของมนุษย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการ เปลี่ยนแปลงและโอกาสให้แก่องค์การเช่นเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างการดําเนินงานขององค์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ
เป็นต้นเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทําให้มีการพัฒนาและกระจายตัวของภูมิปัญญา ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยี  

โดยที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับองค์การ ดังต่อไปนี้ 
     ๑.  ทําความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน 
     ๒.  ระบบสารสนเทศเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลขององค์การ 
     ๓.  วางแผนที่จะสร้างและพัฒนาระบบ 

การเตรียมงานเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การประสบความสําเร็จควรประกอบด้วย
การเตรียมการในด้านต่อไปนี้ 

๑.  บุคลากร การเตรียมบุคลากรให้พร้อมเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะสร้างและพัฒนาตลอดจนการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศเมื่อจัดสร้างเรียบร้อยแล้วบุคลากรที่ต้องจัดเตรียมควรเป็นทั้ งระดับผู้บริหาร นักเทคโนโลยี
สารสนเทศนักวิชาชีพเฉพาะและพนักงานปฏิบัติการ เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและความเข้าใจในขีดความสามารถ
และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษรวมทั้งการสรรหาบุคลากรทาง
สารสนเทศให้สอดคลอ้งกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงาน 
 ๒.  งบประมาณเตรียมกําหนดจํานวนเงินและวางแนวทางในการจัดหาเงินที่จะมาพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ให้เพียงพอกับแผนที่วางไว้ ตลอดจนจัดทํางบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบในอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยี
ขององค์การอาจจะล้าสมัยและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะเวลาสั้น 
 ๓.  การวางแผน ผู้บริหารต้องจัดทําแผนการจัดสร้างหรือพัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจ 
จะต้องมีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งอาจจะประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ใช้ นักออกแบบระบบและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาปฏิบัติงานร่วมกัน 

 องค์การที่เจริญเติบโตในอนาคตต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในโครงสร้างการบริหารงาน
และการติดต่อสื่อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นประสาทของธุรกิจ แต่การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์การจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและบุคลากรมากกว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการ
ลดขั้นตอนในการทํางานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม เช่น การไหลเวียนของข้อมูลผ่านขอบเขตขององค์การและเขตแดนของประเทศ  การติดตามผลและ
ตรวจสอบการทํางานกับความเป็นส่วนตัวของพนักงานการทุจริตหรือฉ้อโกงในระบบเครือข่าย  การก่อการร้าย
หรือการโจรกรรมซึ่งผู้บริหารจะต้องติดตามทําความเข้าใจใน ศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ
องค์การและสังคม เพ่ือให้เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบน้อยที่สุด
ต่อองค์การและสังคมแวดล้อม 
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รูปที่ ๕.๙ 

สรุปการน าหลักการ MIS ไปใช้ในองค์การ 
แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การแสดงให้เราเห็นได้ว่าในอนาคตผู้ที่จะเป็น  

นักบริหารและนักวิชาชีพที่ประสบ ความสําเร็จจะต้องไม่เพียงแค่รู้จักคอมพิวเตอร์แต่จะต้องสามารถใช้
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารในอนาคตจะต้องรู้จัก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานของตนเองมีความคิดในการที่จะสร้างระบบสารสนเทศที่ตนเองต้องการเพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจในภาวะที่มีการแข่งขันสูงทําให้การบริหารของตนเองมีประสิทธิภาพ และประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงสุดขณะที่นักวิชาชีพจะใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวม และประมวลผลและจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
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บทท่ี ๖ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร/์สารสนเทศ 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 จุดประสงค์ของการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ใช้ในสมัยแรก ๆ นั้น เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานบางอย่าง
แทนมนุษย์ได้ เช่น การค านวณเลข ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขจ านวนมาก ๆ มนุษย์จะใช้เวลาในการค านวณมากและมี
โอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้มาก ในขณะที่คอมพิวเตอร์สามารถค านวณได้เร็วกว่ามาก อีกทั้งยังมีความแม่นย าและ
มีความผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์มาก การท างานจะให้มีประสิทธิภาพสูงจะต้องท าเป็นหมู่คณะหรือทีม
เวิร์ค (Teamwork) คอมพิวเตอร์ก็ซึ่งถูกสร้างมาเพ่ือท างานแทนมนุษย์ก็จ าเป็นที่ต้องมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน
เช่นกัน ฉะนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องอ่ืนก็เปรียบเสมือนคนที่ชอบความสันโดษ  
ในการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้น เป็นสาเหตุที่เนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ต้องการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม ซึ่งการ
ท างานแบบนี้ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานแบบเดี่ยว ๆ 

หลังจากท่ีคอมพิวเตอร์ได้คิดค้นข้ึนมาแล้วนั้น ก็ยังได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจน ใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับมากว่า อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากที่สุด
อุตสาหกรรมหนึ่ง ปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น เทคโนโลยีที่รองรับ
คอมพิวเตอร์ในสมัยแรก ๆ เท่านั้น เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Centralized 
Computing) เช่น เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งคอมพิวเตอร์จะถูกสร้างและเก็บไว้ในห้อง ๆ 
หนึ่ง เนื่องมาจากสมัยนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงมาก ผู้ใช้แต่ละคนจะใช้จอภาพ (Dump Terminal) 
เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเมนเฟรม  
   

 
รูปที่ ๖.๑ 

เมนเฟรมและดัมพ์เทอร์มินอล 

        หลังจากนั้นก็ได้มีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก หรือเรียกว่าไมโครคอมพิวเ ตอร์ 
(Microcomputer) ซึ่ งได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากราคาถูกกว่าเดิมและยังมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่าเครื่องเมนเฟรมด้วย ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างานเดี่ยว  ๆ (Stand-alone) ก็จะ
เป็นเหมือนกับการที่คน ๆ หนึ่งท างานเพียงคนเดียวเป็นที่ทราบกันดีว่า การท างานเพียงคนเดียวนั้นจะได้
ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรนัก การท างานของมนุษย์นั้นจ าเป็นที่จะต้องท างานกันเป็นกลุ่มหรือทีมถึงจะมี
ประสิทธิภาพได้คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน ควรจะท างานเป็นกลุ่มหรือทีม ซึ่งการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมของ
คอมพิวเตอร์นี้จะเรียกว่า “เครือข่าย (Network)”  
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกัน 

โดยใช้สื่อกลางและก็สื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่ในเครือข่ายร่วมกัน
ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอม สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น  

แนวคิดในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น เริ่มมาจากการที่ผู้ใช้ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เดี่ยว ๆ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลใน
ปริมาณมากอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ข้อเสียคือ ผู้ใช้ไม่สามารถแชร์ข้อมูลนั้นกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพได้
ก่อนที่จะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย  
การที่คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังต่อไปนี้  

 -  คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๒ เครื่อง  
 -  เน็ตเวิร์ดการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card) เป็นการ์ดที่เสียบเข้ากับช่องที่ เมนบอร์ด
ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 -  สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ ส่วนสายสัญญาณที่นิยมที่ใช้กันใน
เครือข่ายก็เช่น สายโคแอ็กเชียล สายคู่เกลียวบิด และสายใยแก้วน าแสง เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ เครือข่าย เช่น 
ฮับ สวิตช์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ เป็นต้น  
 -  โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารกันได้นั้นจ าเป็นที่ต้องใช้ “ภาษา” หรือใช้โปรโตคอลเดียวกันเช่น OSI, TCP/IP, 
IPX/SPX เป็นต้น  
 -  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
จะเป็นตัวคอยจัดการเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้แต่ละคน  

เน็ตเวิร์คการ์ด  
 เน็ตเวิร์คการ์ดจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ส่วนใหญ่จะเรียกว่า 
“NIC (Network Interface Card)” หรือบางทีก็เรียกว่า “LAN การ์ด (LAN Card)” อุปกรณ์เหล่านี้จะท าการ
แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณที่สามารถส่งไปตามสายสัญญาณหรือสื่อแบบอ่ืนได้   ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแบ่งการ์ด
ออกเป็นหลายประเภท ซึ่งจะถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้กับเครือข่ายประเภทแบบต่าง ๆ เช่น อีเธอร์เน็ต
การ์ดโทเคนริงการ์ด เป็นต้น การ์ดในแต่ละประเภทอาจใช้กับสายสัญญาณบางชนิดเท่านั้น หรืออาจจะใช้ได้กับ
สายสัญญาณหลายชนิด  

 
รูปที่ ๖.๒  เน็ตเวิร์คการ์ด  

 เน็ตเวิร์คการ์ดจะติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์ โดยเต้าเสียบเข้ากับช่องบนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ 
ส่วนมากคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในปัจจุบันจะมีเฉพาะช่อง PCI ซึ่งก็ใช้บัสที่มีขนาด 32 บิต อย่างไรก็ตาม ยังมี
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คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ยังมีช่องแบบ ISA อยู่ ซึ่งมีบัสขนาด ๑๖ บิต และมีการ์ดที่เป็นแบบ ISA จะประมวลผล 
ข้อมูลช้ากว่าแบบ PCI  

สายสัญญาณ 
ปัจจุบันมีสายสัญญาณที่ใช้เป็นมาตรฐานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ ๓ ประเภท  

๑.  สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) ในแต่ละคู่ของสายทองแดงซึ่งจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพ่ือต้องการ 
ลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคู่สายข้างเคียงได้แล้วผ่านไปยังสายเคเบิลเดียวกัน หรือจากภายนอก
เท่านั้น เนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนั้นมีราคาไม่แพงมากใช้ส่งข้อมูลได้ดี แล้วน้ าหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง จึงท า
ให้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางตัวอย่างคือสายโทรศัพท์สายแบบนี้ มี ๒ ชนิดคือ 

ก. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้ม
ด้วยฉนวนชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพ่ือป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

 

 
รูปที่ ๖.๓  สายคู่บิดเกลียวชนดิหุ้มฉนวน  

ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียว
ที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกด้วยซึ่งบางทีก็หุ้มอีกชั้นดังรูป ซึ่งท าให้สะดวกในการโค้งงอ แต่ก็สามารถป้องกันการ
รบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่าชนิดแรก                                             

 

  
รูปที่ ๖.๔  สายคู่บิดเกลียวชนดิไม่หุ้มฉนวน  

๒.  สายโคแอกเชียล เป็นตัวกลางการเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายทีวีที่มีการใช้งานกันอยู่
เป็นจ านวนมากไม่ว่าจะใช้ในระบบเครือข่ายเฉพาะที่ และใช้ในการส่งข้อมูลระยะที่ไกลระหว่างชุมสายโทรศัพท์
หรือการส่งข้อมูลสัญญาณวีดีทัศน์  

ซึ่งสายโคแอกเชียลที่ใช้ทั่วไปก็มีอยู่ ๒ ชนิด คือ ๕๐ โอห์ม ซึ่งใช้ส่งข้อมูลแบบดิจิทอลและชนิด 
๗๕ โอห์ม ซึ่งก็จะใช้ส่งข้อมูลสัญญาณอนาล็อก สายโคแอกเชียลมีฉนวนหุ้มเพ่ือป้องกันการรบกวนของคลื่น 
สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าและก็เพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนอ่ืน ๆ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สายแบบนี้มี 
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ช่วงความถ่ี ที่สัญญาณไฟฟ้าสามารถส่งผ่านได้กว้างถึง ๕๐๐ Mhz จึงสามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราของ
การส่งสูงขึ้น 

 

 
 

รูปที่ ๖.๕  ลักษณะของสายโคแอกเชียล  

๓.  เส้นใยแก้วน าแสง (fiber optic) เป็นการที่ใช้ให้แสงเคลื่อนที่ไปในท่อแก้ว ซึ่งสามารถส่งข้อมูล
ด้วยเป็นอัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลที่สู งมาก ที่ปัจจุบันถ้าใช้ เส้นใยน าแสงกับระบบ  
อีเธอร์เน็ตก็ใช้ได้ด้วยความเร็ว ๑๐ เมกะบิต ถ้าใช้กับ FDDI ก็จะใช้ได้ด้วยความเร็วสูงถึง ๑๐๐ เมกะบิต  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๖.๖  ลักษณะของเส้นใยน าแสง  

อุปกรณ์เครือข่าย 
อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในเครือข่ายท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการรับ - ส่งข้อมูลในเครือข่ายหรือใช้ส าหรับ

ทวนสัญญาณ เพ่ือให้การรับ-ส่งข้อมูลได้ดีและส่งในระยะที่ไกลมากขึ้นหรือใช้ส าหรับขยายเครือข่ายให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น อุปกรณ์เครือข่ายที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ฮับ สวิตซ์ เราท์เตอร์  

๑.  ฮับ (Hub) 
คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกันระหว่างกลุ่มของคอมพิวเตอร์ ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่

ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง เพื่อส่งไปยังทุก ๆ พอร์ตที่เหลือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับจะแชร์แบนด์วิธ
หรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย  

  
รูปที่ ๖.๗  ฮับ (HUB) 

๒.  สวิตซ ์(Switch) หรือ บริดจ์ (Bridge)  
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อ LAN สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยจะต้องเป็น LAN ชนิด

เดียวกัน และก็ใช้โปรโตคอลในการรับส่งข้อมูลเหมือนกัน เช่น ใช้ในการเชื่อมต่อ Ethernet LAN ทั้งสอง
เครือข่ายเข้าด้วยกัน  
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รูปที่ ๖.๘  สวิตซ์ (Switch) หรือบริดจ์ (Bridge)  

๓.  เราท์เตอร์ (Routing)  
เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่ายกับหลายระบบเข้าด้วยกันที่คล้ายกับบริดจ์ แต่ก็มี

ส่วนการท างานจะซับซ้อนมากกว่าบริดจ์มาก โดยเราท์เตอร์ก็มีเส้นทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแต่ละ
เครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง เรียกว่า Routing Table ท าให้เราท์เตอร์สามารถท าหน้าที่จัดหาเส้นทาง 
และเลือกเส้นทางเหมาะสมที่สุดเพ่ือใช้ในการเดินทาง และเพ่ือการติดต่อระหว่างเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  
รูปที่ ๖.๙  เราท์เตอร์ (Routing)  

 ๔.  โปรโตคอล (Protocol)  
ในการเชื่อมโยงของเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละเครื่องอาจก็ต้องมีระบบที่เหมือนกัน 

หรือแตกต่างกัน เช่น ในการใช้งานในเครือข่ายจึงต้องเป็นมาตรฐานหรือระเบียบที่ใช้ในการติดต่อให้แต่ละ
เครื่องมีวิธีการสื่อสารที่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันได้ เพ่ือให้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล และในการติดต่อสื่อสาร
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่องต้องมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันและสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
ไม่เกิดความเสียหายนั้นเกิดขึ้น จึงมีการก าหนดวิธีการมาตรฐานขึ้นเรียกว่า โปรโตคอล ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
โปรโตคอล หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อตกลง ภาษาสื่อสาร รูปแบบ วิธีการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่าย (ระบบใด ๆ ก็ตาม) ให้สามารถติดต่อสื่อสารมีการใช้งานร่วมกันได้หลากหลาย 
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รูปที่ ๖.๑๐ 

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ท่ีใช้ เช่น ขนาด ลักษณะการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยทั่วไปการจ าแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่ ๓ วิธี คือ 
๑.  LAN (Local Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น 

 

 
รูปที่ ๖.๑๑ 

 เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณที่ไม่
ไกลเข้าด้วยกันเช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์กรที่มีระยะทางไม่ไกลมากนักเครือข่ายแลนจัดได้ว่าเป็น
เครือข่ายเฉพาะขององค์กรการสร้างเครือข่ายแลนนี้องค์กรสามารถท าเองได้โดยวางสายสัญญาณสื่อสารภายใน
อาคารหรือภายในพ้ืนที่ของตนเองเครือข่ายแลนมีตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สอง
เครื่องขึ้นไปภายในห้องเดียวกันจนถึงเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างห้องหรืออาคารเช่นมหาวิทยาลัยที่มี
การวางเครือข่ายเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแลนจึงเป็นเครือข่ายที่
รับผิดชอบโดยองค์กรที่เป็นเจ้าของเครือข่ายแลน 
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รูปที่ ๖.๑๒ 

 ลักษณะส าคัญของเครือข่ายแลน คือ อุปกรณ์ที่ประกอบภายในเครือข่ายสามารถส่งรับสัญญาณกัน
ด้วยความเร็วสูงมากโดยทั่วไปมีความเร็วตั้งแต่หลายสิบล้านบิตต่อวินาที จนถึงกว่าพันล้านบิตต่อวินาทีการ
สื่อสารในระยะใกล้จะมีความเร็วในการสื่อสารสูงท าให้การรับส่งข้อมูลมีความผิดพลาดน้อยและสามารถรับส่ง
ข้อมูลจ านวนมากในเวลาจ ากัดได้เครือข่ายแลนจึงเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ในองค์กร และมีแนวโน้มที่จะท าให้ทรัพยากรและการประมวลผลในองค์กรเชื่อมโยงเป็นระบบ
เดียวท าให้ใช้งานร่วมกันได้ท้ังองค์กร 
 

 
รูปที่ ๖.๑๓ 

๒.  MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับเมือง 
ระบบแมน (MAN : Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันใน

ระหว่างที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมระยะทางเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร ที่มีการติดต่อกันในระยะที่ไกลกว่าระบบแลนและ
ใกล้กว่าระบบแวน เป็นการติดต่อระหว่างเมือง เช่น กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ เชียงใหม่กับยะลาหรือเป็นการ
ติดต่อระหว่างรัฐ โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Ring ตัวอย่างเช่น ระบบ FDDI (Fibre Data Distributed 
Interface) ทีม่ีรัศมีหรือระยะทางการเชื่อมต่ออยู่ที่ ๑๐๐ กิโลเมตร อัตราความเร็วอยู่ที่ ๑๐๐ Mbps มีรูปแบบ
การเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยวงแหวนสองชั้น ๆ แรกเป็น Primary Ring ส่วนชั้นที่ ๒ เป็น Secondary Ring 
หรือ Backup Ring โดยชั้น Secondary Ring จะท างานแทนกันทันทีที่สายสัญญาณใน Primary Ring ขาด
FDDI เป็นโปรโตคอลของเครือข่ายที่เน้นการจัดส่งข้อมูลที่ความที่ความเร็วสูง ส่งได้ในระยะทางที่ไกลและมี
ความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากใช้สายใยแก้วน าแสง จึงมีผู้น า FDDI สูง มาใช้เป็นแบ็กโบนเพ่ือการขนส่งข้อมูล 
อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ FDDI สูง ประกอบกับการที่ระบบ Gigabit Ethernet ถูกออกแบบมา
ให้แทนที่ FDDI ดังนั้นโครงข่ายนี้ก าลังถูกกลืนด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในที่สุด 
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รูปที่ ๖.๑๔ 

๓.  WAN (Wide Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง 

 

 
รูปที่ ๖.๑๕ 

เป็นเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ
การสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องพ่ึงพาระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ เช่น ใช้สายวงจรเช่าจากองค์การ 
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยใช้วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม ใช้วงจรสื่อสารเฉพาะ
กิจที่มีให้บริการแบบสาธารณะเครือข่ายแวนจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อม
สาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคาร มีสาขาทั่วประเทศ มีบริการรับฝากถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม   
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รูปที่ ๖.๑๖ 

 เครือข่ายแวนเชื่อมระยะทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารไม่สูงเนื่องจากจะมีสัญญาณรบกวน
ในสายและการเชื่อมโยงระยะไกลจ าเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการลดปัญหาข้อผิดพลาดของการรับส่งข้อมูล
 เครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายแลนหลาย ๆ เครือข่ายเชื่อมถึงกันได้เช่นที่ท าการสาขา
ทุกแห่งของธนาคารมีเครือข่ายแลนเพ่ือใช้ท างานภายในสาขานั้นและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลนทุกสาขา          
ให้ป็นระบบเดียวด้วยเครือข่ายแวน 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายบริการสาธารณะที่มีการใช้งานได้ทั่วโลก เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นตัวอย่างการใช้เครือข่ายแวนเชื่อมโยงเครือข่ายแลนเข้าด้วยกัน บทบาทของเครือข่ายแวนจะท าให้ทุกบริษัท 
ทุกองค์กรทุกหน่วยงานเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเองเข้าสู่เครือข่ายกลางเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันและท างานร่วมกันในระบบที่ต้องติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่ายแวนมีความ
หลากหลายมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยช่องสัญญาณดาวเทียม เส้นใยน าแสง คลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุ 
สายเคเบิลทั้งที่วางไปตามถนนและวางใต้น้ า เทคโนโลยีของการเชื่อมโยงได้รับการพัฒนาไปมากแต่ก็ยังไม่
พอเพียงกับความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies) 
 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือมักเรียกสั้น ๆ ว่า Topologies เป็นลักษณะทั่วไปที่กล่าวถึงการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทางกายภาพว่ามีรูปแบบหน้าตาอย่างไร เพ่ือให้สามารถสื่อสารร่วมกันได้และด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่นจะมีรูปแบบของ Topologies หลายแบบด้วยกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้อง
เรียนรู้และท าความเข้าใจแต่ละ Topologies ว่ามีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละ Topologies และโดยปกติ Topologiesในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทาง
คอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายนั้นเราสามารถเชื่อมต่อกันโดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology) ที่แตกต่างกัน
ได้ ๓ แบบคือ 
       ๑.  การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology) 
       ๒.  การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology) 
       ๓.  การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology) 
            ๔.  การเชื่อมต่อแบบผสมผสานเครือข่ายย่อย ๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน (HybridTopology) 

๑.  การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology) เป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ
เข้าด้วยกันในเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวกลางตัวหนึ่งที่เรียกว่า ฮับ (HUB) หรือเครื่อง ๆ หนึ่ง  

ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อสายสัญญาณที่มาจากเครื่องต่าง ๆในเครือข่ายและ
ควบคุมเส้นทางการสื่อสาร ทั้งหมดเมื่อมีเครื่องที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่ องอ่ืน ๆ ที่ต้องการในเครือข่าย
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เครื่องนั้นก็จะต้องส่งข้อมูลมายัง HUB หรือเครื่องศูนย์กลางก่อนแล้ว HUB ก็จะท าหน้าที่กระจายข้อมูลนั้นไป
ในเครือข่ายต่อไป 

ข้อดี 
 -  การติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาท าได้ง่าย หากมีเครื่องใดเกิดความเสียหายก็สามารถตรวจสอบ 
ได้ง่าย และศูนย์กลางสามารถตัดเครื่องที่เสียหายนั้นออกจากการสื่อสารในเครือข่ายได้เลยโดยไม่มีผลกระทบ
กับระบบเครือข่าย 
ข้อเสีย 
 -  เสียค่าใช้จ่ายมากทั้งในด้านของเครื่องที่จะใช้เป็นเครื่องศูนย์กลางหรือตัว HUB เอง และค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งสายเคเบิลในเครื่องอ่ืน ๆ ทุกเครื่องการขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นท าได้ยาก เพราะการขยายแต่ละครั้ง
จะต้องเกี่ยวเนื่องกับเครื่องอ่ืน ๆ ทั้งระบบ 

๒.  การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology) เป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกเชื่อมต่อกันโดย
ฝ่ายสายสัญญาณแกนหลัก ที่เรียกว่า BUS หรือแบ็คโบน (Backbone) คือ สายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลักใช้
เป็นทางเดินข้อมูลของทุกเครื่องภายในระบบเครือข่ายและจะมีสายแยกย่อยออกไปในแต่ละจุด เพ่ือเชื่อมต่อ
เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกว่าโหนด (Node) ข้อมูลจากโหนดผู้ส่งจะถูกส่งเข้าสู่สายบัสในรูปของ
แพ็กเกจซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ส่ง, ผู้รับ และข้อมูลที่จะส่งการสื่อสารภายในสายบัส
จะเป็นแบบ ๒ ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง ๒ ด้านของ บัสโดยตรงปลายทั้ง ๒ ด้านของบัส จะมีเทอร์มิเนเตอร์ 
(Terminator) ท าหน้าที่ลบล้างสัญญาณที่ส่งมาถึง เพ่ือป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับเข้ามายังบัสอีก 
เพ่ือเป็นการป้องกันการชนกันของข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เดินทางอยู่บนบัสในขณะนั้น 
           สัญญาณข้อมูลจากโหนดผู้ส่งเมื่อเข้าสู่บัสข้อมูลจะไหลผ่านไปยังปลายทั้ง ๒ ด้านของบัส แต่ละ
โหนดที่เชื่อมต่อเข้ากับบัสจะคอยตรวจดูว่าต าแหน่งปลายทางที่มากับแพ็กเกจข้อมูลนั้นตรงกับต าแหน่งของตน
หรือไม่ถ้าตรง ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยให้สัญญาณข้อมูลนั้นผ่านไป จะเห็นว่าทุก ๆ  โหนด 
ภายในเครือข่ายแบบ BUS นั้นสามารถรับรู้สัญญาณข้อมูลได้แต่จะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียว
เท่านั้นที่จะรับข้อมูลนั้นไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๗ - 
 

 

 

รูปที่ ๖.๑๗ 

ข้อดี 
      -  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสายสัญญาณมากนัก สามารถขยายระบบได้ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อย
ซึ่งถือว่าระบบบัสนี้เป็นแบบโทโปโลยีที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอย่าง
หนึ่งก็คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมได้ง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 
ข้อเสีย 
      -  อาจเกิดข้อผิดพลาดง่าย เนื่องจากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออยู่บนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังนั้น 
หากมสีัญญาณขาดท่ีต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งก็จะท าให้เครื่องบางเครื่องหรือทั้งหมดในระบบไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามไปด้วย 

-  การตรวจหาโหนดเสียท าได้ยาก เนื่องจากขณะใดขณะหนึ่ง จะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น 
ที่สามารถส่งข้อความ ออกมาบนสายสัญญาณ ดังนั้น ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ๆ อาจท าให้เกิดการ
คับค่ังของเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะท าให้ระบบช้าลงได้  

๓.  การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology) เป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ 
เครือข่ายทั้งเครื่องที่เป็นผู้ให้บริการ (Server) และเครื่องที่เป็นผู้ขอใช้บริการ (Client) ทุกเครื่องถูกเชื่อมต่อกันเป็น 
วงกลม ข้อมูลข่าวสารที่ส่งระหว่างกันจะไหลวนอยู่ในเครือข่ายไปใน ทิศทางเดียวกันโดยไม่มีจุดปลายหรือเทอร์
มิเนเตอร์เช่นเดียวกับเครือข่ายแบบ BUS ในแต่ละโหนดหรือแต่ละเครื่องจะมีรีพีตเตอร์ (Repeater) ประจ าแต่
ละเครื่อง ๑ ตัวซึ่งจะท าหน้าที่เพ่ิมเติมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารเข้าในส่วนหัวของแพ็กเกจที่ส่งและ
ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนหัวของ Packet ที่ส่งมาถึง ว่าเป็นข้อมูลของตนหรือไม่แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลนั้น
ไปยัง Repeater ของเครื่องถัดไป 
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รูปที่ ๖.๑๘ 

ข้อดี 
 -  ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลาย ๆ เครื่องพร้อม ๆ กันโดยก าหนดต าแหน่งปลายทางเหล่านั้น
ลงในส่วนหัวของแพ็กเกจข้อมูล Repeater ของแต่ละเครื่องจะท าการตรวจสอบเองว่า ข้อมูลที่ส่งมาให้นั้นเป็น
ตนเองหรือไม ่
 -  การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายแบบ RING จะเป็นไปในทิศทางเดียวจากเครื่องสู่เครื่อง จึงไม่มีการ
ชนกันของสัญญาณข้อมูลที่ส่งออกไป 
 -  คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้อย่างทัดเทียมกัน 
ข้อเสีย 
 -  ถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายเสียหายข้อมูลจะไม่สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องต่อ ๆ ไปได้ 
และจะท าให้เครือข่ายทั้งเครือข่ายหยุดชะงักได้ 
 -  ขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละเครื่องเวลาส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการที่ทุก ๆ Repeater จะต้อง
ท าการตรวจสอบต าแหน่งปลายทางของข้อมูลนั้น ๆ ทุก ข้อมูลที่ส่งผ่านมาถึง 
 ๔.  การเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อย ๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน (Hybrid Topology) 
เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อย ๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกันเช่น น าเอาเครือข่ายระบบ Bus, 
ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะส าหรับบางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้
สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งระบบ Hybrid Network นี้จะมีโครงสร้างแบบ Hierarchical หรือ Tree ที่มีล าดับ
ชั้นในการท างาน 

 

                 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๖.๑๙ 
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 เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) อีกเครือข่ายที่ใช้เป็นระบบแลน (LAN) ที่ไม่ได้ใช้สายเคเบิลใน
การเชื่อมต่อ นั่นคือระบบเครือข่ายแบบไร้สายท างานโดยอาศัยคลื่นวิทยุ ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งมีประโยชน์ใน
เรื่องของการไม่ต้องใช้สายเคเบิล เหมาะกับการใช้งานที่ไม่สะดวกในการใช้สายเคเบิล โดยไม่ต้องเจาะผนังหรือ
เพดานเพื่อวางสาย เพราะคลื่นวิทยุมีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางอย่างก าแพง หรือพนังห้องได้ดี แต่
ก็ต้องอยู่ในระยะท าการ หากเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปไกลจากรัศมีก็จะขาดการติดต่อได้ การใช้เครือข่ายแบบ
ไร้สายนี้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์พีซี และโน๊ตบุ๊ก และต้องใช้การ์ดแลนแบบไร้สายมาติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์
ที่เรียกว่า Access Point ซึ่งเป็นอุปกรณ์จ่ายสัญญาณส าหรับระบบเครือข่ายไร้สาย มีหน้าที่รับส่งข้อมูลกับ
การ์ดแลนแบบไร้สาย 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ ๖.๒๐ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ สามารถแบ่งโดยใช้ลักษณะหน้าที่การท างานของคอมพิวเตอร์

ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์ได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.  Peer-to-Peer Network หรือเครือข่ายแบบเท่าเทียม 

 เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถ
แบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ซึ่งกันและกันภายในเครือข่ายได้ เครื่องแต่ละเครื่องจะ
ท างานในลักษณะที่ทัดเทียมกันมีการท างานแบบกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ไปสู่เวิร์คสเตชั่นอ่ืน ๆ (Distributed 
System) แต่จะมีปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งออกไปสู่
คอมพิวเตอร์อ่ืนเช่นกันโปรแกรมท่ีท างานแบบ Peer To Peer คือ Windows for Workgroup และ Personal 
Netware และจะไม่มีเครื่องใดเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักเหมือนแบบ Client/Server แต่ก็ 

 ยังคงคุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายไว้เหมือนเดิม การเชื่อมต่อแบบนี้มักท าในระบบที่มี
ขนาดเล็ก ๆ เช่น หน่วยงานขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง การเชื่อมต่อแบบนี้มีจุดอ่อนในเรื่องของ
ระบบรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นเครือข่ายขนาดเล็ก และเป็นงานที่ ไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับมากนัก
เครือข่ายแบบนี้ ก็เป็นรูปแบบที่น่าเลือกน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๖.๒๑ 
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 ๒.  Client-Server Network หรือเครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นระบบที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะการท างานที่เหมือน ๆ กัน เท่าเทียมกันภายใน

ระบบเครือข่ายแต่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นเครื่อง Server ที่ท าหน้าที่ให้บริการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับ เครื่อง Client หรือเครื่องที่ขอใช้บริการ ซึ่งอาจจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่
ค่อนข้างสูง ถึงจะท าให้การให้บริการมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ข้อดีของระบบเครือข่าย Client - Server เป็น
ระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงกว่า ระบบแบบ Peer To Peer เพราะว่าการจัดการในด้านรักษาความ
ปลอดภัยนั้น จะท ากันบนเครื่อง Server เพียงเครื่องเดียวท าให้ดูแลรักษาง่ายและสะดวก มีการก าหนดสิทธิ
การเข้าใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับเครื่องผู้ขอใช้บริการหรือเครื่อง Client 
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รูปที่ ๖.๒๒ 
 



บทท่ี ๗ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก คือ เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง

คอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยทั่วไป การเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ที่รู้จักกันดี คือ อินเทอร์เน็ต 

การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย 
จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกันเพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้นและลด
ต้นทุนของระบบโดยรวมลง 

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่ายท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เช่น หน่วยประมวลผล (CPU), หน่วยความจ า (RAM), หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage), โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Application) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น printer หรือ 
scanner ท าให้ลดต้นทุนของระบบลงได้ 

อุปกรณ์เครือข่ายที่สร้างข้อมูล , ส่งมาตามเส้นทางและบรรจบข้อมูลจะเรียกว่าโหนดเครือข่าย 
(NODE) โหนดประกอบด้วยโฮสต์เช่นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal 
Computer) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ บนระบบเครือข่ายอุปกรณ์สองตัวดังกล่าว จะเป็นเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการ 
ในเครื่องหนึ่งสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระบวนการในอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ 

รูปที่ ๗.๑  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ส่วนประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ของการมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ เพ่ือประโยชน์ในด้านการสื่อสาร จากต้นทางไปยัง

ปลายทาง ซึ่งการจะมีการสื่อสารข้อมูลได้สมบูรณ์จะเป็นมีส่วนประกอบต่าง ๆ จนเป็นระบบดังส่วนประกอบ ดังนี้ 
๑.  ข่าวสาร (message) 
๒.  ผู้ส่ง/แหล่งก าเนิดข่าวสาร (Sender/Source) 
๓.  ผู้รับ/จุดหมายปลายทาง (Reciever/Destination) 
๔.  สื่อกลางข้อมูล (Transmittion Medium) 
๕.  โปรโตคอล (Protocal) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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      รูปที่ ๗.๒  องค์ประกอบของการสื่อสาร 
๑.  ข่าวสาร 

ข่าวสารในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ตัวเลข รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่ผ่านการเข้ารหัส (Encoding) เพ่ือส่งผ่านสื่อกลางจนเมื่อถึงปลายทาง ก็จะถูกถอดรหัส (Decoding) 
ให้กลับมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลทีน่ าไปใช้งาน หรือประมวลผลต่อไปได้  

๒.  ผู้ส่ง 
คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน เครื่อง

บันทึกภาพ ก็ได้ ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อกับสื่อกลาง 
๓.  ผู้รับ 

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข่าวสาร ซึ่งอาจจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือสื่อ
บันทึกข้อมูลใด ๆ ก็ได้ ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่อกับสื่อกลางเช่นเดียวกับผู้ส่ง หรือจะสังเกต ได้ว่าอุปกรณ์หนึ่ง ๆ 
สามารถสื่อสารได้ ๒ ทาง จึงเป็นได้ทั้ง ผู้รับ และผู้ส่งข่าวสาร 

๔.  สื่อกลางข้อมูล 
คือ เส้นทางทางกายภาพที่ใช้ในการล าเลียงข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เช่น สายโคแอก

เชียล สาย Twist Paired หรือแม้แต่คลื่นวิทยุในอากาศ ส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย  
๕.  โปรโตคอล  

เป็นค าเรียกแทนกลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือให้ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบสื่อสาร เข้าใจตรงกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   

ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล 
การแบ่งประเภทเครือข่ายตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 

๑.  อินเทอร์เน็ต (Internet)  
๒.  อินทราเน็ต (Intranet)  
๓.  เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) 

๑.  อินเทอร์เน็ต (Internet)   
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ครอบคลุมทั่วโลก มีคอมพิวเตอร์เป็นล้าน  ๆ เครื่อง 

เชื่อมต่อเข้ากัน ในระบบและยังขยายตัวขึ้นเรื ่อย ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างอิสระ  
โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะทาง และเวลา 
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อินเทอร์เน็ตเชื่อมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ของรัฐบาล หรือแม้กระทั่งแหล่ง ข้อมูลบุคคลองค์กรธุรกิจหลายองค์กรได้ใช้ อินเทอร์เน็ตช่วยในการท า
การค้า เช่น การติดต่อซื้อ ขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ E-Commerce หรือการท าธุรกรรมบางอย่างที่สมัยก่อน
เราจะต้องไปท า ณ สถานที่นั้น ๆ ก็ถูกย้ายให้มาท าบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินบน  
e-banking การท าธุรกรรมออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยแพร่หลายไปท่ัวในสังคมทุกระดับชั้น  

ส่วนข้อเสียเพียงอย่างเดียวของอินเทอร์เน็ต คือ ความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่แลกเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และมีกลุ่มมิจฉาชีพที่จ้องจะหาช่องโหว่ต่าง ๆ เพ่ือหา
ประโยชน์จากผู้ที่เป็นเปูาหมาย 

อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า “TCP/IP (Transport Connection Protocol/Internet 
Protocol)” ตามค าอธิบายของโมเดลการสื่อสารข้อมูล OSI 7 Layers Model ดังรูป 

รูปที่ ๗.๓  OSI 7 layers model 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะซึ่งไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็น
เจ้าของอย่างแท้จริง การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตต้องเชื่อมต่อผ่านองค์กรที่เรียกว่า “ISP 1(Internet Service 
Provider)” ซึ ่งจะท าหน้าที ่ให้บริการในการเชื ่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนั ่นคือ  ข้อมูลทุกอย่างที ่ส่งผ่าน
เครือข่ายทุกคนสามารถดูได้นอกเสียจากจะมีการเข้ารหัสลับซึ่งผู้ใช้ต้องท าเอง 

๒.  อินทราเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนบุคคล 
ตรงกันข้ามกับอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  เช่น

เว็บ, อีเมล์, FTP เป็นต้น การใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการรับส่งข้อมูลเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่า
โปรโตคอลนี้สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และสายสัญญาณหลายประเภทฮาร์ดแวร์จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของ
อินทราเน็ต แต่เป็นการจัดการด้วยซอฟต์แวร์ที่ท าให้อินทราเน็ตมีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ต 

                                                           
1ISP คือ องค์กรที่ให้บริการการเชื่อมต่อ Internet ซึ่งมักหมายถึง ผู้ลงทุนวางระบบเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและ ระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการอาจจะสามารถใช้บริการระบบเครือข่ายได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
บนเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านสายทองแดงแบบ ADSL หรือไฟเบอร์ออพติกส์ที่ใช้ส าหรับเครือข่าย
แบบ WAN (Wide Area Network) 
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อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายที่องค์กรสร้างขึ้นส าหรับให้พนักงานในองค์กรใช้เท่านั้น การแชร์ข้อมูล 
จะจ าเพาะอยู่ภายในองค์กรเท่านั้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตนั้น คือ
สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อที่อันหนึ่งเอาไว้ในเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและอีกอันหนึ่งไว้ใช้เฉพาะภายใน
เครือข่ายเดียวกันเท่านั้น 

 ถ้าผู้ใช้ในองค์กรที่มีระบบเครือข่ายอินทราเน็ตต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโลกภายนอกหรือ
อินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะก าหนดนโยบายได้ในขณะที่การแชร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่มีองค์กรใดที่สามารถ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 

 เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตพนักงานบริษัทของบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเพ่ือ
การค้นหาข้อมูลหรือท าธุรกิจต่าง ๆ ผ่านโปรโตคอล TCP/IP ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจากที่ห่างไกลได้ 
(Remote Access) เช่น จากที่บ้านหรือในเวลาที่ต้องเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจการเชื่อมต่อเข้ากับอินทราเน็ต โดยการ
ใช้โมเด็มและสายโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน Virtual Private Network 
(VPN)  

สรุปได้ว่า นโยบายการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่แยกอินทราเน็ตออกจากอินเทอร์เน็ตเครือข่าย
อินทราเน็ตขององค์กรจะถูกปกปูองโดยไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ท า
หน้าที่กรองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเมื่อทั้งสองระบบมีการเชื่อมต่อกันดังนั้น
องค์กรสามารถก าหนดนโยบายเพื่อควบคุมการเข้าใช้งานอินทราเน็ตได้ 

อินทราเน็ตสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ในองค์กรได้หลายอย่างความง่ายในการตีพิมพ์บนเว็บ 
ท าให้เป็นที่นิยมในการประกาศข่าวสารขององค์กรเช่นข่าวภายในองค์กรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติ  
งานต่าง ๆ เป็นต้นหรือแม้กระท่ังการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรก็ง่ายเช่นกัน ผู้ใช้สามารถท างานร่วมกันได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

                   
  รูปที่ ๗.๔  ภาพสถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
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ค าอธิบายภาพประกอบ 
โซนสีฟ้า เป็นภาพจ าลองของเครือข่ายอินทราเน็ต ซึ่งประกอบด้วยกรมต่าง ๆ ในพื้นที่กองทัพอากาศ 

เขตดอนเมือง ซึ่งแทนด้วยเครือข่ายย่อย ๆ สีน้ าเงิน 1 
โซนสีน้ าเงิน เป็นภาพจ าลองของเครือข่ายย่อย ๆ ที่เป็นอินทราเน็ตในระดับกรม ซึ่งมีการเชื่อมต่อ

กับเครือข่ายหลักของ สอ.ทอ. ในโซนสีเขียว 
โซนสีเขียว เป็นภาพจ าลองของเครือข่ายของ สอ.ทอ. ที่เป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสาร โดยมีการ

ควบคุมระบบเครือข่าย ให้มีการใช้งานภายในเครือข่าย (LAN) และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกหรือเรียกว่า 
DMZ (Demilitarized Zone) ซึ่งในโซนสีเขียวนี้จะมี Firewall ที่ท าหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่าย ดังรูป จะเห็นว่า เครือข่ายภายใน (สีน้ าเงิน) จะต้องมีการเชื่อมต่อมายังเครือข่ายของ สอ.ทอ. ผ่าน 
Firewall และเพ่ือใช้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็จะต้องผ่าน Firewall อีกตัวออกไปยังอินเทอร์เน็ต  

โซนสีเทา เป็นภาพจ าลองเครือข่ายของ ทอ. ที่อยู่นอกที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายหนึ่งของ ทอ. 
แต่ไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่อยู่ในเครือข่าย LAN นั่นเอง เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในดอนเมือง
และกองบินมีระยะทางไกล จึงมีการใช้ระบบเครือข่ายอีกแบบที่เรียกว่า WAN (Wide Area Network) ซึ่งอาจจะ
ใช้สื่อกลางที่มีความเร็วสูงและแบนด์วิธที่กว้าง เช่น ไฟเบอร์ออพติคหรือสัญญาณไมโครเวฟในโซนสีเทา 
หรือกองบินก็สามารถแสวงหาการเชื่อมต่อเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยตัวเองได้ เช่นกัน 

เส้นทางการเชื่อมต่อ 
 - เส้นสีเขียว แทนการเชื่อมต่อภายในเครือข่าย ทอ. 
 - เส้นสีแดง แทนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกหรืออินเทอร์เน็ต 

๓.  เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) หรือเครือข่ายร่วม 
เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายกึ่งอินเทอร์เน็ตกึ่งอินทราเน็ตกล่าว คือ เครือข่ายที่

เชื่อมต่อระหว่างอินทราเน็ตของสององค์กร ดังนั้น จะมีบางส่วนของเครือข่ายที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสอง
องค์กรหรือบริษัทการสร้างอินทราเน็ตจะไม่จ ากัดด้วยเทคโนโลยีแต่จะยากตรงนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ทั้งสององค์กรจะต้องตกลงกัน เช่น องค์กรหนึ่งอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ของอีกองค์กรหนึ่ง
เข้าใช้งาน (log in) เข้าระบบอินทราเน็ตของตัวเองหรือไม่เป็นต้นการสร้างเอ็กส์ทราเน็ตจะเน้นที่ระบบการรักษา 
ความปลอดภัยข้อมูลรวมถึงการติดตั้งไฟร์วอลล์ หรือระหว่างอินทราเน็ตและการเข้ารหัสข้อมูลและสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือ นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการบังคับใช้ 

สรุปโดยย่อ คือ 
-  Internet หมายถึง ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก กลุ่มผู้ใช้ระบบ Internet จะไม่จ ากัดกลุ่ม

ผู้ใช้งาน 
-  Intranet หมายถึง ระบบเครือข่ายที่ใช้กันภายในบริษัทหรือภายในองค์กรเท่านั้น 
-  Extranet เป็นระบบเครือข่าย Intranet ๒ ระบบที่มีการส่งข้อมูลหรือติดต่อกันผ่านระบบ Internet เพ่ือให้

สามารถเชื่อมติดต่อขอข้อมูลกันได้เหมือนอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 

การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบเครือข่ายเราสามารถท าได้ ๒ กรณี คือ  
๑.  การเข้าถึงแบบ Local Network 
๒.  การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
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๑.  การเข้าถึงแบบ Local Network 
การเชื่อมต่อในข้อนี้ หมายถึง การเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน 

(LAN) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน Resource ในลักษณะ Share เช่น Share Folder หรือ Share printer 
เป็นต้น ซึ่งจะใช้วิธีการเข้าถึงด้วย private IP หรือ Computer name ก็ได้ โดยไปที่ Start Menu แล้วพิมพ์ 
ชื่อคอมพิวเตอร์หรือ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการการเข้าถึง ซึ่งจะต้องน าหน้าด้วย back slash (\\) ๒ ตัว 
เช่น \\10.107.9.15 หรือ \\Computer6 เป็นต้น 

 

 

 ดังรูปในหน้าต่าง Window Explorer จะเห็นว่าจะมี ไอคอนสัญลักษณ์ โฟลเดอร์ที่มีสัญลักษณ์ การเชื่อมต่อ 
เพ่ือแสดงถึงการแชร์โฟลเดอร์ และมีไอคอน Printer ซึ่งเป็น Printer ที่ถูกแชร์ไว้ในเครื่องนั้น 

 

 

รูปที่ ๗.๕  
StarMenu 

 

รูปที่ ๗.๖ 

 

file://10.107.9.15
file://Computer6
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การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์2 
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยผ่าน Web Browser สามารถใช้การเรียกได้ ๒ วิธี คือ 

 ๑.  Public IP 
 ๒.  URL  

๑.  Public IP3 
คือ IP Address ที่ใช้บน Internet หรือบางครั้งเราเรียกว่า IP จริง ซึ่งถ้าอ้างอิงจาก IP address 

แบบ IPv4 เราจะมี IP จริง 4,294,967,295 address หรือถ้านับเป็นเว็บไซต์ บนโลกอินเทอร์เน็ต เราก็จะมี 4 
พันกว่าล้านเว็บไซต์แต่เนื่องจากการจดจ าตัวเลขเป็นเรื่องยุ่งยาก และอาจจะเกิดความสับสนได้ จึงใช้วิธีเรียก 
address เหล่านั้นด้วย Domain Name System (DNS) ส่วน IP อีกประเภทหนึ่งที่เรามีใช้ในองค์กร เพ่ือใช้
แทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นั้น เป็น Private IP ที่ใช้เทคนิคในการขยายจ านวน IP ออกไป
เพ่ือให้มี IP ใช้งานได้มากข้ึน ซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่า NAT (Network Address Translation) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๗.๗ ตาราง NAT  
ตัวอย่าง 
 หากกองทัพอากาศเช่า Public IP มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มา ๑ address คือ 192.167.9.10
หมายความว่า ขณะนี้กองทัพอากาศมีการติดต่อ ๑ ช่องทาง ไปยังโลกอินเทอร์เน็ต แต่ถ้ากองทัพอากาศต้องการ 
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรทั้งหมด กองทัพอากาศจะต้องจัดหา IP address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

                                                           
2เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Content เว็บไซต์ หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอรผ์่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3IP Address คือ Internet Protocal Address คือ ชุดตัวเลขที่ก าหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด (เช่น

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์) ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร โดยหมายเลข IP Address 
(IPv4) จะประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าตั้งแต่ 0-255 (256 ตัวเลข) ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปแบบ [100.111.255.200] 
ซึ่งจ านวนเลข ตั้งแต่ 0-255 นั้น มาจาก จ านวนเลขฐานสอง จ านวน 8 บิต (28 = 256)  
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ซึ่งทุกเครื่องต้องเชื่อมต่อกับ IP 192.167.9.10 เพ่ือออกสู่อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงต้องมีการ MAP IP address ที่
เป็น IP ภายใน หรือ Private IP  

หมายเหตุ  โดยปกติมักจะปิดไม่ให้เรียกจาก IP address แต่ให้ใช้การเรียกด้วยโดเมนเนมแทน 

๒.  URLหรือ Uniform Resource Locator 
เป็นการใช้ชื่อเรียกแทน IP Address ในระบบ Domain Name System (DNS) ซึ่งจะต้องมีการ

จดทะเบียนโดเมนเนม กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะท าการ Map Public IP กับโดเมนเนมที่ขอจดทะเบียน4 เช่น 
www.rtaf.mi.th 

ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต การเข้าถึงที่อยู่ของเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ มี
วิธีการเดียวกัน ตามทั้ง ๒ วิธีข้างต้น เนื่องจากการหาเส้นทาง (Routing) ของ Web Browser จะมีการสอบถาม 
โดเมนเนมที่สืบค้น ไปยัง Name Server (เซิร์ฟเวอรท์ี่จัดการเกี่ยวกับ DNS) เพ่ือดูว่าในเครือข่ายภายในที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเราใช้งานอยู่นั้นมี DNS ชื่อนี้ไหม ถ้าไม่มีก็จะ Forward ไปยัง Name Server ภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗.๘  เว็บไซต์กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th 
 

                                                           
4การขอจดทะเบียนโดเมนเนม มี ๓ รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

๑. โดเมนขั้นสูงสุด - Top Level Domain (TLD) เป็นรูปแบบที่ยังสามารถแบ่งได้ อีก ๒ แบบย่อย 
คือ 

* โดเมนเนมสากล หรือ gTLD (generic Top-Level Domain Name) เป็นการจัดแบ่งตาม
ลักษณะการใช้งาน เช่น .com, .net, .org สามารถใช้ได้ท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด 

* โดเมนเนมประจ าสัญชาติ หรือ ccTLD (country code Top-Level Domain Name) เป็น
หลักการจัดแบ่งตามลักษณะขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อประเทศ เช่น .th (ไทย) ,.uk (อังกฤษ) ,.jp (ญี่ปุุน) 
เป็นต้น 

๒. โดเมนขั้นที่สอง - SLD (Second Level Domain) เป็น Sub โดเมนที่แบ่งออกจาก TLD โดยอยู่
ต าแหน่งถัดจาก TLD มาทางด้านซ้ายมือ เช่น .ac ส าหรับสถาบันทางการศึกษา .co ส าหรับองค์กรธุรกิจ เช่น 
www.domainname.mi.th 

๓. โดเมนขั้นที่ ๓ - Third Level Domain เป็น Sub โดเมนที่ถูกแบ่งออกจาก SLD อีกชั้นหนึ่งและ 
มีต าแหน่งถัดจาก SLD ทางด้ายซ้ายมือ ใช้เป็นชื่อย่อขององค์กร เช่น rtaf 

http://www.rtaf.mi.th/
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หมายเหตุ    ตัวย่อ www (world wide web) อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ นั้นจะ map 
“www” ไปกับชื่อโดเมนเนมด้วยหรือไม่  

การใช้งานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
เป็นการใช้งานเครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเน็ตผ่านระบบเครือข่ายภายนอกหรืออินเทอร์เน็ต  

ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) ซึ่งเป็นเรื่อง เดียวกันกับ Extranet 
เป็นการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในองค์กรจากระบบเครือข่ายภายนอกอย่างปลอดภัย โดยใช้วิธีการเข้ารหัส 
Packet (data บน Layer 3) หลัก ๆ ของการท างานแบบ VPN คือ การท า Tunneling (อุโมงค์) ซึ่งก็คือการเข้ารหัส 
ข้อมูลก่อนส่งระหว่างระบบต้นทางและปลายทาง ผ่านอุโมงค์หรือช่องทางที่มีการตั้งขึ้นมาส าหรับการสื่อสาร 
แบบ VPN โดยเฉพาะ 

การเชื่อมต่อแบบ VPN มีการจ าแนกได้หลายแบบ ทั้งจ าแนกตามเทคนิควิธีการให้บริการการใช้งาน 
และประเภทของ Protocal ซึ่งในสมัยก่อนการจ าใช้งาน VPN องค์กรนั้นจ าเป็นจะต้องมีการเช่า Public IP 
เพ่ือใช้ในการเข้าถึงเครือข่าย ภายในจาก IP ที่เปิดเอาไว้ แต่ในปัจจุบันด้วยความสามารถของ ADSL router 
สามารถท า Dynamic DNS  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๗.๙  การเชื่อมต่อแบบ VPN 

 
 
 
 
                                                           

5Dynamic DNS (Dynamic Domain Name Service :  DynDNS) คือ การเปลี่ยนจาก
ชื่อ domain เป็น IP Address โดยมีข้อแตกต่างกับ DNS ปกติตรงที่ IP Address นี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะ ADSL ที่เราใช้บริการ มีการท า Sub Net เป็น Private IP อีกชั้นหนึ่ง และมีการหมุนเวียน 
IP ใช้กันทุกครั้งที่มี การ connect internet ใหม่ ซึ่ง ADSL router จะต้องมีความเร็วในการปรับปรุงค่า IP 
นั้นให้ทันนั่นเอง ระบบถึงจะมีความเสถียร 
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การพัฒนาและการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
๑.  พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต  

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกพัฒนามาจากโครงการวิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Advanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี ๑๙๖๙ โครงการ นี้เป็น
การวิจัยเครือข่ายเพ่ือการสื่อสารของการทหารในกองทัพอเมริกา หรืออาจเรียกสั้น ๆ ได้ว่า ARPA Net ในปี 
ค.ศ.๑๙๗๐  

ARPA Net ได้มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
อเมริกา คือ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานตาบาบารา มหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนีย 
ที่ลอสแองเจลิสและสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างแพร่หลายมากขึ้น 

ส าหรับในประเทศไทย อินเทอร์เน็ตเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ที่มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
สามารถตดิต่อสื่อสารทางอีเมล์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้ ได้มีการติดตั้งระบบอีเมลขึ้นครั้งแรก 
โดยผ่านระบบโทรศัพท์ ความเร็วของโมเด็มที่ใช้ในขณะนั้นมีความเร็ว  ๒,๔๐๐ บิต/วินาที จนกระทั่ ง
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีการส่งอีเมล์ฉบับแรกที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเปรียบเสมือนประตูทางผ่าน (Gateway) ของไทยที่เชื่อมต่อไปยังออสเตรเลียในขณะนั้น 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อ 
คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and 
Research Network : ThaiSARN) ประกอบด้วย มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้บริการ
อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ เพ่ือการศึกษาและวิจัย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ขึ้น เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและภาคเอกชน 
ต่าง ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยมีบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการ 
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เป็นบริษัทแรกเมื่อมีคนนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นบริษัทที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงได้ก่อตั้งเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย 

บริการบนอินเทอร์เน็ต 
๑.  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
๒.  รูปแบบการให้บริการ 

๑.  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
ISP เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ ท าหน้าที่

เสมือน เป็นประตูเปิดการเชื่อมต่อให้บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ส าหรับในประเทศไทยนั้น  
มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Commercial ISP และ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับสถาบันการศึกษา การวิจัยและหน่วยงานของรัฐ (non-commercial ISP)  
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า ๒๐ ราย ยกตัวอย่าง ISP เชิงพาณิชย์ที่คุ้นเคยดี ได้แก่ 
CAT TRUE 3BB TOT KSC JI CS A-NET เป็นต้น และ ISP ส าหรับหน่วยงาน non-commercia UNINET ICT 
GITS เป็นต้น 
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หน้าที่ในการให้บริการของ ISP มีดังนี ้
 ๑.๑  Corporate Internet Service 

คือ อินเทอร์เน็ตคุณภาพส าหรับองค์กร ที่เชื่อมต่อองค์กรของท่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ ISP จะเลือกใช้โครงข่าย Fiber Optic ซึ่งสามารถเพ่ิมความเร็วแบบ On Demand 
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการคลอบคลุมทั้งประเทศ 
 ๑.๒  Branch Connection 

ISP บริการ Branch Connection ตอบรับความต้องการ ส าหรับหน่วยงานที่มีสาขามากกว่า 
๒ แห่งขึ้นไป ที่ต้องการเชื่อมต่อสาขากับส านักงานใหญ่ผ่านโครงข่าย MPLS6 ส าหรับการถ่ายส่งข้อมูล,        
สื่อ Multimedia, VOIP และ Email หากันได้รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่นเดียวกับแบบที่ ๑ 

๑.๓  Internet ADSL 
อินเทอร์เน็ตส าหรับครัวเรือน หรือองค์กรขนาดเล็กที่มีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตจ ากัด        

และใช้ในบริเวณเดียวกัน 

รูปแบบการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต  
 กล่าวถึงการให้บริการที่เป็น digital contents บนอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันมีการเจริญเติบโต
และขยายขอบเขตการให้บริการออกไปได้เรื่อย ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

๑.  World Wide Web : WWW หรือเว็บไซต์ ซึ่งมีหน้าที่และประโยชน์ได้มากมายแตกต่างกัน เช่น 
Search Engine, Web NEWS, Web Portals, Social Medias, Commercial , Entertainment, Explorer ฯลฯ 

๒.  E-mail หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งที่เป็นอีเมล์สาธารณะและอีเมล์ที่ใช้ภายในองค์กร 
๓.  File Transfer Protocal : FTP หรือบริการถ่ายโอนไฟล์จากเครื่องลูกข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเผยแพร่ 

เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ต่อไป 
๔.  Instant Message : IM หรือบริการการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งแบบผ่าน Web Browser และ 

Application บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท๊อป และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยกตัวอย่างโปรแกรม LINE  
๕.  Voice over IP : VoIP หรือบริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการพัฒนาระบบเครือข่าย  

ที่มีความเร็วสูงและการบีบอัดข้อมูลในการ Streaming ที่รวดเร็วขึ้น ท าให้เกิดการสื่อสารแบบเห็นหน้าหรือ
เรียกว่า Video Call ยกตัวอย่างโปรแกรม Skype 

๖.  E-Business ระบบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งหมายถึง การท าธุรกิจทุกประเภทที่ท าในชีวิตประจ าวัน แต่ย้ายมา 
ท าในระบบอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่าง ระบบ e-Commerce หรือระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ม ี
การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งโอนเงินหรือช าระสินค้าและบริการ ยกตัวอย่าง App Store, e-banking  
เป็นต้น  

๗.  Cloud Computing คือ การพัฒนา Business ด้านคอมพวิเตอร์ให้มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่มี
การขยายวงกว้างในการเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งจ าแนกตามการให้บริการ (service) ได้ดังนี้ 

๗.๑  Infrastructure as a Service : IaaS เป็นการให้บริการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์โดย  
ที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องลงทุนซื้อระบบคอมพิวเตอร์ไว้ที่ส านักงานตนเอง (เครื่องแม่ข่ายระบบเครือข่าย 

                                                           
6MPLS (Multi-Protocal Label Switching) คือ การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโดยมีการใส่ Label เพื่อระบุ 

ทิศทางในการส่งข้อมูลลงใน Packet (data บน Layer 3) ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการควบคุม การวิ่งของข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
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โปรแกรมระบบแหล่งบันทึกข้อมูล (Storage) ซึ่งผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเห็นเครื่อง คอมพิวเตอร์จริง ๆ แต่รู้ว่ามีทรัพยากร 
เพียงพอที่จะใช้งานได้ ตัวอย่างผู้ให้บริการ เช่น Microsoft Azure  

๗.๒  Platform as a Service : PaaS เป็นการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล 
(โปรแกรม) เพ่ือใช้ในการท างาน ซึ่งจะคล้ายกับ IaaS แต่ไม่ได้ใช้ทั้งระบบ Infrastructure และการปรับแต่งก็
ง่ายกว่าเพราะมีการท า service หรือ configuration มาให้พร้อมแล้ว 

๗.๓  Software as a Service : SaaS เป็นการให้บริการเฉพาะการประมวลผลซึ่งในปัจจุบัน       
มีการให้บริการอยู่ทั่วไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น บริการแปลงไฟล์ออนไลน์ บริการโปรแกรม ส านักงานแบบ
ออนไลน์ เช่น Microsoft Office online  

๘.  TV Internet คือ การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง 
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ต เข้ากับธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ 

๙  Online Gaming เป็นธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้หลาย Business Model ในการให้บริการในรูปแบบ 
ของเกม ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการติดตั้งโปรแกรมในส่วน Application ลงในเครื่องผู้ใช้ก็ได้ แต่อาศัยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อผู้ใช้หลาย ๆ คนเข้าด้วยกันผ่าน Game Server ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเล่น
เกมพร้อมกันได ้

ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรา ทั้งเพ่ือประโยชน์ ในด้าน

การท างาน พัฒนาความรู้ วิจัยและค้นคว้า อ านวยความสะดวก ตลอดจนเพ่ือความบันเทิง จนเกิดค าศัพท์ใหม่ 
ที่เป็นการบรรยายว่าทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรา สามารถเชื่อมต่อหากันได้ นั่นคือ Internet of Things ยกตัวอย่าง
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่พัฒนามากกว่าการใช้พูดคุยกัน มาเป็นการสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

จากนั้นก็พัฒนาจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์เราสามารถสวม
ใส่ได้ ยกตัวอย่างเช่น นาฬกิา แว่นตา ซึ่งต่อไปอาจจะพัฒนาต่อไปเป็นเสื้อผ้าด้วยก็เป็นได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗.๑๐  ภาพประกอบ Internet of Things 

ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ 
๑.  ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทาง

การแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและเสียเวลา ในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
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๒.  ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของส านักข่าวต่าง ๆ 
อยู่รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารต่าง ๆ ได้ฟรีโดยมีทั้งข้อความและภาพประกอบ 

๓.  ติดต่อสื่อสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณียากร ถึงแม้จะเป็นการส่ง
ข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมขึ้นเหมือนการส่งจดหมายทั้งยังสามารถส่งแฟู มภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกันไปได้ด้วย 

๔.  ใช้ส าหรับการประชุมระยะไกล 
๕.  สร้างกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่อง

เดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องท่ีสนใจนั้น ๆ  
๖.  ถ่ายโอนแฟูมข้อความ ภาพ และเสียงจากท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ        
๗.  ตรวจดูราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินคา้

 ๘.  เพ่ือความบันเทิงหลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลง รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ รวมไปถึงการแข่งขันเกมกับผู้อ่ืนได้ทั่วโลก  

๙.  ติดประกาศข้อความที่ต้องการให้ผู้อ่ืนทราบได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการแชร์สถานที่ด้วย 
๑๐.  ให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน 

ผลกระทบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางให้โทษ 
๑.  โทษต่อสุขภาพกาย เช่น แสบตา, ปวดข้อมือ, ไม่รับประทานอาหาร จนแสบกระเพาะ, อดนอน

ตื่นสาย ท าให้เพลีย ง่วงเวลาเรียนหรือเวลางาน  
๒.  โทษต่อสุขภาพจิต เช่น เกิดความทุกข์ ไม่สุขใจ ขัดแย้งภายในจิตใจหรือขัดแย้งกับผู้คนรอบข้าง

ได ้ไม่มีวินัย ขาดการควบคุมตนเอง ขาดความรับผิดชอบ หรือฝุาฝืนกฎเกณฑ์  
๓.  โทษต่อสุขภาพ, สังคมหรือทักษะทางสังคมของเด็ก เช่น เด็กจะเห็นเพ่ือนเป็นศัตรูของความ

สนุกสนาน เพ่ือนมาแย่งเล่น จึงไม่อยากคบเพื่อน หรือแม้อยากจะคบแต่ก็คบเพ่ือนฝูงไม่ค่อยเป็น เพราะไม่ค่อย
ได้ฝึก ท าให้ขาดทักษะทางสังคม เพราะเด็กอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์  

๔.  ภัยจากความสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นความสัมพันธ์ในโลกเสมือนไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงมีโอกาส
ในการถูกล่อลวงได้สูง  

๕.  การท าตามแบบอย่างในโลกสังคมออนไลน์ หรือพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น การเบี่ยงเบนทางเพศ 
ความก้าวร้าว การก่ออาชญากรรม  

๖.  ความสัมพันธ์ซ้อน เป็นเรื่องของการมีสังคมทางเพศ ไม่ว่าจะเพศเดีย วกันหรือต่างเพศ  
เป็นลักษณะการหาคู่ ซึ่งเนื้อหาในโลกอินเทอร์เน็ตในบางครั้งปรากฏ ภาพหรือสื่อที่ไม่เหมาะสม หรือมีการเชื้อเชิญ 
ให้มีกิจกรรมทางเพศหรือเกิดความต้องการในการนอกใจคู่ครอง ฯลฯ 

๗.  การซื้อขายของผิดกฎหมาย ทั้งของที่มาจากการลักขโมย หรือของต้องห้ามทางกฎหมายหรือ
สินค้าท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ในความควบคุม  

๘.  เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพทราบถึงข้อมูลส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ในการสวมตัวตนแทนเพ่ือท าธุรกรรมต่าง ๆ  
๙.  การลักลอบเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลที่มีชั้นความลับ 
๑๐.  ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 

------------------------ 
 



บทท่ี ๘ 
ระบบสารสนเทศของ ทอ. 

 

 เครื่องมือและกลไกสําคัญของกองทัพอากาศในการบริหารงานเพ่ือให้กองทัพอากาศขับเคลื่อนสู
“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” หรือ “One of the Best Air Forces in ASEAN” ไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้มีความพรอมรองรับการ
ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระบวนการทํางานบุคลากรและหน่วยงานของ ทอ.ใหสามารถปฏิบัติภารกิจโดยใชเครือข่ายที่เป็นศูนยกลางได
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ปลอดภัยและทันตอสถานการณ โดยปัจจุบัน ทอ.ได้พัฒนาและนําระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจทั้งด้านยุทธการและด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๘.๑ 

ความเป็นมา 
  จากนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศของหน่วยงานภาครัฐ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนดกรอบในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการบริการและบริหารงานภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบภายในปี ๕๓ เพ่ือนําไปสู่การปฏิรูประบบราชการ ภายใต้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยกําหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
  ๑.  พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (Back Office) ซึ่งมีระบบงานสารบรรณด้วยให้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้แบบครบวงจรในปี ๕๑ 
 ๒.  พัฒนาระบบบริการภาครัฐ (Front Office) ตามลักษณะภารกิจของหน่วยต่าง ๆ เพ่ือบริการผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๗๐ ในปี ๕๒ และครบทุกข้ันตอนภายในปี ๕๓  
 จากนโยบายดังกล่าว ทอ.ได้นํามาแปลงเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 
ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ทอ.ที่จะก้าวสู้ 
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ความเป็น“Digital Air Force” ในปี ๕๔  “Network Centric Air Force” ในปี ๕๘ และ “One of the Best 
Air Forces in ASEAN” ในปี ๖๒ 

 เพ่ือเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวมาแล้ว สบ.ทอ.จึง
ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณโดยที่ผ่านมาได้จัดทํา
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานสารบรรณ จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น ๔ ระยะ ใช้งบประมาณ
ไปแล้วทั้งสิ้น ๒๔.๗ ล้านบาท โดยระบบดังกล่าวใช้งานผ่านเครือข่ายของ สอ.ทอ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
 -  โครงการระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๕๑ เป็นการจัดซื้อโปรแกรมระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
PC, Scanner และ Printer ให้แก่แผนกธุรการของ นขต.ทอ. หน่วยละ ๑ ชุด และมีการอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
ของหน่วย  เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๑ และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ม.ค.๕๒ 
 -  โครงการระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๕๓ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงานที่เป็นคลังใหญ่ 
อีกหน่วยละ ๑ ชุด พร้อมการพัฒนาโปรแกรม มี Server สํารอง กําหนดให้ขยายการใช้งานลงไปยังส่วนราชการ
ระดับกอง มีการอบรมผู้ใช้งานทั้งเก่าและใหม่ด้วย 
 -  โครงการระยะที่ ๓ ในปีงบประมาณ ๕๔ มีการติดตั้งอุปกรณ์สํารองการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือขยายการใช้
งานลงไปยังส่วนราชการระดับแผนก และปรับปรุงห้องเรียนของ รร.เหล่า สบ.ทอ. เพ่ือใช้ในการอบรมการใช้
งานระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาต้องขอรับการสนับสนุนห้องอบรมจากหน่วยต่างๆ เช่น สอ.ทอ., รร.นอ. และ พอ. 
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-form 
แทนการใช้ Template โดย e-Form จะใช้งานร่วมกับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีเสียงเตือนกรณี
เป็นเรื่องที่กําหนดชั้นความเร็ว 
  -  โครงการระยะที่ ๔ ในปีงบประมาณ ๕๖ ติดตั้งโปรแกรมบีบอัดข้อมูลเพื่อรองรับการใช้
งานที ่เ พิ ่มมากขึ ้น เพื ่อให้ Server ที ่มีอยู ่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตั ้งอุปกรณ์  Load 
Balance สําหรับจัดระเบียบการทํางานของ Server และได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่แผนกเลขานุการ กองเลขานุการ 
สลก.ทอ.อีก ๔ ชุด เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบของสํานักงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 

 นอกจากโครงการทั้ง ๔ ระยะที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังเตรียมดําเนินการโครงการระยะที่ ๕ ปีงบประมาณ ๕๘  
เป็นการรองรับการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้ใช้งานในแต่ละปีและจํานวนเอกสารที่นําเข้าระบบจากการ Scan 
ที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น มีการสํารองข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีระบบจัดเก็บและให้บริการสําเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
  การดําเนินการตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานสารบรรณทั้ง ๕ ระยะ ดังกล่าว สอดคล้อง
กับนโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๕๖ ต่อเนื่องปี ๕๗ นโยบายเฉพาะด้านกําลังพล ข้อ ๑.๑ “เสริมสร้างศักยภาพกําลังพล
ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกําลังพลในทุกสายวิทยากรให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ นําไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์” และข้อ ๑.๑.๒ “ส่งเสริมให้กําลังพลทุกระดับมี
ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนา ตามแนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง” กับนโยบายเฉพาะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ ๖.๕ “พัฒนากําลังพลให้มีทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ ไปสู่การปฏิบัติงานบนเครือข่ายสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลได้” 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
คุณสมบัติของโปรแกรมระบบ e-admin ในปัจจุบันมีศักยภาพ ดังนี้ 

  ๑.  ลงทะเบียนรับส่ง ควบคุมการปฏิบัติ ติดตามและตรวจสอบงานได้ทุกขั้นตอนที่หน่วยได้มีการบันทึกงานไว้ 
 ๒.  สามารถเปิดดูเอกสารที่ scan ได ้
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 ๓.  โปรแกรมบีบอัดข้อมูล สามารถทําให้ Server มีพ้ืนที่จัดเก็บได้เพ่ิมมากขึ้น (ตามจอภาพ) เป็นการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งโปรแกรมบีบอัดข้อมูล (DJVU) 
 ๔.  มีเสียงเตือนของเอกสารที่มีการกําหนดชั้นความเร็ว 
  ๕.  มีการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-form และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่ง สบ.ทอ.กําลังทดลองปฏิบัติ เช่น หนังสือเชิญประชุม ทอ. เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ดําเนินการส่งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารให้ สบ.ทอ.เพื่อกําหนดสิทธิ์ให้สามารถใช้งาน 
ได้ต่อไป 
 ๖.  สามารถรับส่งหนังสือกับหน่วยงานนอก ทอ. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการและเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐาน TH e-GIF (Thailand Electronic Government 
Interoperability Frameworks) ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทอ.ได้ทํา MOU กับกระทรวง ICT เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.
๕๓ (ตามจอภาพ) มีหน่วยงานที่เข้าร่วม จํานวน ๕๓ หน่วยงาน ในส่วนของ กห. มี ๒ หน่วยงาน คือ สป. 
และ ทอ.สถานภาพในปัจจุบันใช้งานได้จริงประมาณ ๒๐ หน่วยงาน (ตามจอภาพ) และได้มีการทดลอง
ปฏิบัติในการรับส่งกับบางหน่วยแล้ว สามารถดําเนินการได้  
  ๗.  ส่วนราชการใน ทอ. จนถึงระดับแผนก และหน่วยสนาม ได้มีการใช้งานระบบเกือบครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่บางหน่วยที ่อยู ่ห ่า งไกลและไม่ม ีระบบเคร ือข่ายภายใน ได้แนะนําให้ใช ้งานผ่าน VPN เช ่น  
สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ด้วยแล้ว 
  ๘.  ปัจจุบัน ทอ.ยังได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภายใต้การกํากับดูและของกระทรวง ICT สู่การให้บริการ e-CMS 2.0 on Cloud ที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สรอ.รับผิดชอบ 
  ๙.  ที่ผ่านมา จก.สบ.ทหาร และคณะ ได้มาเยี่ยมชมและดูงานระบบ e-admin ที่ สบ.ทอ. เมื่อ 
๑๘ ธ.ค.๕๖ และมีแนวคิดที่จะหารือร่วมกับ สบ.เหล่าทัพ เพ่ือพัฒนาการใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน  
  ๑๐.  จากประสิทธิภาพของระบบฯ สบ.ทอ.ยังได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดําเนินการ
จัดทําหนังสือราชการ และการใช้งานระบบฯ ของ นขต.ทอ.ที่ไม่สามารถจัดคณะไปตรวจเยี่ยมได้ หรือ
ไม่ได้อยู ่ในวงรอบของการตรวจเยี ่ยมประจําปีนี ้อีกด้วย และที ่ได้ตรวจทางระบบมาแล้ว จํานวน  
๔ หน่วย ตามจอภาพ (๔ ภาพ) พบว่าหน่วยได้ใช้ระบบฯ ในการควบคุมการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ แต่
มีบางหน่วยไม่ได้ Scan หนังสือเข้าระบบฯ (ภาพที่สัญลักษณ์ไม่ได้ Scan) จึงไม่สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือได้ อย่างไรก็ตาม สบ.ทอ.จะทําการตรวจสอบทางระบบอย่างต่อเนื่อง   
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

ประโยชน์ของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. 
  ๑.  ลดภาระของหน่วยในการจัดเจ้าหน้าที่ในการรับส่งหนังสือ 
  ๒.  หน่วยใกล้ไกลได้รับหนังสือที่หน่วยส่งได้เกือบพร้อมกัน หรือภายใน ๕ วินาที 
 ๓.  ลดปริมาณการใช้กระดาษ การใช้ FAX และการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปรับส่งหนังสือ 
  ๔.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยหรือ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา 
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๕.  ลดปริมาณการรับส่งหนังสือผ่าน บ.เมล์ โดยมีสถิติการลดลงประมาณร้อยละ ๕๐ เมื่อมีการ
นําระบบฯ มาใช้งานแล้วตั้งแต่ปี ๕๒ และลดมาอย่างต่อเนื่อง (ภาพสถิติ) 

แผนงานในอนาคต 
 จากแผนแม่บทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังจะต้องดําเนินการต่อไป ได้แก่ การจัดให้
มีการ Backup ข้อมูลของงานที่หน่วยได้ดําเนินการทางระบบฯ ไว้คนละสถานที่กับ Server เพ่ือป้องกัน 
Server หลัก ได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังจะต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามวงรอบของงานสารบรรณตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ 
เกี่ยวกับการจัดเก็บ และการทําลาย 

ระบบสารสนเทศด้านส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศ จะมีระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์ (NCO)  มีการจัดการข้อมูล ที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีความน่าเชื่อถือ
สามารถนําเสนอข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชา ใช้ในการตัดสินตกลงใจได้อย่างรวดเร็วทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ
สงคราม รองรับการใช้งานร่วมกับระบบงาน GFMIS, ระบบ e-GP และการใช้ Barcode สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air 
force in ASEAN)  

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ให้สามารถ ทํางานในลักษณะ
ของการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้มีการทํางานแบบ WEB Base Application มีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลอยู่ท่ีส่วนกลาง 
 ๓.  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้ง่ายและตรงกับความต้องการของกองทัพอากาศ ลดขั้นตอนที่ไม่
จําเป็น ตามรูปแบบการพัฒนาระบบคลังพัสดุ รูปแบบใหม่ของกองทัพอากาศ 
 ๔.  เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการใช้งานในลักษณะ WEB Base Application  
 ๕.  เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบเดิม ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๘ ปี 
 ๖.  เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในกองทัพ และระบบงานของรัฐบาล เช่น
ระบบงาน GFMIS, ระบบงาน e-GP  

 กองทัพอากาศ ได้มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน ส่งกําลังบํารุงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่การพัฒนาดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองขีดความสามารถที่กองทัพอากาศต้องการ
ได้ ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้กําหนดนโยบายด้านส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนําเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินตกลงใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา ได้วางแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่ง
กําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ให้มีการทํางานในลักษณะ “SMART LOGISTICS” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้มีระบบส่งกําลังบํารุง
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ มีการบริหารจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้งบประมาณที่จํากัด รองรับการใช้งานร่วมกับระบบงานภาครัฐและระบบงานอ่ืน ๆ ได ้
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         กองทัพอากาศมุ่งม่ันที่จะดํารงขีดความสามารถหลัก ด้านการเตรียมกําลังและป้องกันราชอาณาจักร 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยดําเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะที่ ๒ 
เพ่ือการพัฒนากองทัพอากาศ ให้เป็นกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force : NCAF) 
อย่างเป็นรูปธรรมให้สําเร็จภายในปี ๒๕๕๘ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคในปี ๒๕๖๒ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องดําเนินการ
เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

 
 
 
 
                     
                      
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ ๘.๒ 
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ปัจจุบันกองทัพอากาศได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้านส่งกําลังบํารุง การจัดทํา
โปรแกรมใช้งานเป็นลักษณะ Client/Server มีการจัดเก็บข้อมูลหลักอยู่ที่ส่วนกลาง การจัดเก็บข้อมูลเป็น    
ข้อมูล ระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถนําเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา ตัดสิน ตกลงใจ ได้โดยตรง        
การจัดทํา ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมใช้งานในระดับผู้บริหาร โดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน พิจารณากรองกลั่นกรองและจัดเก็บข้อมูลใหม่ในเชิงบริหารรวมทั้งจัดทําโปรแกรมใช้งานที่มี 
การทํางานในลักษณะ WEB Application สามารถทํางานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งสามารถ
ใช้งานได้กับอุปกรณ์ประเภท Smart Phone ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้  
    การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งกําลังบํารุงที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้รองรับการใช้ Barcode 
รองรับการใช้งานร่วมกับระบบงานภาครัฐได้ รวมทั้งให้สามารถส่งข้อมูลให้ระบบ C ๔ I หรือ กบ.ทหารได้ตามต้องการ 
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ข่าย จํานวน ๘๐๕ เครื่อง ลักษณะการใช้งานของ
ระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ในรูปแบบ Smart Logistics จะเป็นการทํางานใน
ลักษณะ Online Real Time การปฏิบัติภารกิจด้านส่งกําลังบํารุงเพ่ือสนับสนุนภารกิจทางด้านยุทธการ หรือ
ภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชน สามารถดําเนินการได้ภายในศูนย์ส่งกําลังบํารุง ศปก.ทอ. แบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง
การควบคุมและสั่งการ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านก าลังพล ทอ. (HRIS) 
ความเป็นมา 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ กพ.ทอ.ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดทําระบบการบริหารงานกําลังพลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งใน Phase I นั้น เป็นการจัดหาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) ของ กพ.ทอ.
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ กพ.ทอ.ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดทําระบบการบริหารงานกําลังพลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมจาก Phase I คือ Phase II และ Phase III เพ่ือให้ระบบฯ ครอบคลุมถึงหน่วยงานด้าน
กําลังพลของ นขต.ทอ. 

หลักการและเหตุผล  
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดําเนินงานด้านกําลังพล ทอ.โดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในการตัดสินตกลงใจในกิจการด้านกําลังพล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารระดับกลางทั้งในระดับ หน.สายวิทยาการและ หน.นขต.ทอ.ให้สามารถบริหารงานด้านกําลังพล ตาม
วงรอบการบริหารงานด้านกําลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารงานด้านกําลังพลครอบคลุมทั้งกองทัพอากาศ และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

ลักษณะของระบบ 
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานด้านกําลังพลกองทัพอากาศเชื่อมโยงไปยัง นขต.ทอ.ผ่าน

เครือข่ายภายในของกองทัพอากาศ โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่หน่วยงานด้านกําลังพลของ  นขต.ทอ. 
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลด้านการกําลังพลในรูปแบบของ W53eb Application โดยข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บอยู่ในระบบนั้น จะอ้างอิงตามสมุดประวัติรับราชการ 
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รูปที่ ๘.๓ 

ระบบงาน 
 ๑.  โครงสร้างอัตรากําลังพล   
 ๒.  ทําเนียบบรรจุกําลังพล   
 ๓.  บัญชีอาวุโส 
 ๔.  งานทะเบียนประวัติ 
 ๕.  งานวินัย 
 ๖.  งานลา 
 ๗.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๘.  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๙.  งานวิเคราะห์และแผนบรรจุกําลังพลประจําปี 
 ๑๐.  งานบัตรประจําตัว 
 ๑๑.  งานขอบําเหน็จประจําปี 
 ๑๒.  งานบ้านพักอาศัย  ทอ. 
 ๑๓.  งานเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ 

๑๔.  งานสัสด ี
 ๑๕.  งานเลื่อนยศ 

๑๖.  งานบรรจ ุ
๑๗.  งานพ้นราชการ 
๑๘.  งานย้ายโอน 
๑๙.  งานแยกประเภทกําลังพล      
๒๐.  งานเงินเพ่ิม 
๒๑.  งานอัตราเพื่อพลาง/แผนป้องกันประเทศ 

 ๒๒.  งานฝึกศึกษา 
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๒๓.  งานควบคุม ชม.บิน 
๒๔.  งานฝึกงานในหน้าที่ 
๒๕.  งานกําลังพลสํารอง 
๒๖.  งานสถานภาพกําลังพล/สถิติด้านกําลังพล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๘.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๘.๕ 
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ระบบสารสนเทศของ ขว.ทอ. 
กล่าวทั่วไป 

ตามอัตรา ทอ.๕๗ ขว.ทอ.ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย 
กิจการทหารในต่างประเทศ และแนวทางความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ กับมีหน้าที่ จัดการความรู้ 
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย มีเจ้ากรม
ข่าวทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศของ ขว.ทอ. เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใน ขว.ทอ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาให้ตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหน่วย โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็นระบบสารสนเทศด้าน 
การข่าวกรอง ระบบสารสนเทศด้านกิจการต่างประเทศ และระบบด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ระบบสารสนเทศด้านการข่าวกรอง ประกอบด้วย ๔ ระบบงานย่อย 
 ๑.๑   ระบบข่าวกรองยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๕ ระบบงาน 
  -  ข้อมูลพื้นฐานประเทศ 
  -  องค์กรระหว่างประเทศ 
  -  กลุ่มก่อการร้ายสากล 
  -  ข้อมูลประกอบการสนทนา 
  -  ประมาณการข่าวกรอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๘.๖ 

๑.๒  ระบบข่าวกรองยุทธวิธีประกอบด้วย ๕ ระบบงาน 
  -  สถานีเรดาร์ 
  -  อากาศยาน 
  -  สนามบิน 
  -  อาวุธต่อสู้อากาศยาน 
  -  เป้าหมาย 
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รูปที่ ๘.๗ 

๑.๓  ระบบข่าวกรองภายในประเทศ (เพ่ือความมั่นคง) ประกอบด้วย ๒ ระบบงาน 
-  ระบบการบันทึกข่าว (Web Server) 
-  ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยข่าว (NAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘.๘ 

๑.๔  ระบบข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน มีระบบงาน คือ ระบบวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหวกําลังทางอากาศประเทศรอบบ้าน 
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รูปที่ ๘.๙ 

๒.  ระบบสารสนเทศด้านกิจการต่างประเทศ ประกอบด้วย ๖ ระบบงานย่อย 
๒.๑  สํานักงาน ผชท.ทหาร 
๒.๒  ข้าราชการ ทอ.เดินทางไปต่างประเทศ 
๒.๓  หนังสือเดินทาง 
๒.๔  แขกผู้มาเยือน ทอ. 
๒.๕  ประวัติบุคคลสําคัญ 
๒.๖  กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๘.๑๐ 
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๓.   ระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ๓ ระบบงานย่อย 
๓.๑  สถานภาพกล้องวงจรปิด 
๓.๒  การละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
๓.๓  แผนการปฏิบัติเฉพาะกรณ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๘.๑๑ 

ส่วนระบบสารสนเทศของ ขว.ทอ.ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับอาคารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCOC) ปัจจุบันได้ดําเนินการตาม SOPR ปี ๕๗ แล้ว ดังนี ้

๑. ข่าวกรองยุทธวิธี 
 บัญชีเป้าหมาย 
๒. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ 
 ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานประเทศ 
 ๒.๒ องค์กรระหว่างประเทศ 
๓. ข่าวกรองเพ่ือความมั่นคง 
๔. สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๕. กิจการทูตทหาร 
 ๕.๑  สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/ต่างประเทศ 
 ๕.๒  สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ ๘.๑๒ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระบบสารสนเทศ ขว.ทอ.ใช้เพ่ือการบริการจัดการข้อมูลภายใน ขว.ทอ.ในการติดตาม รวบรวม

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถนํามาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และผลิตงาน  
ด้านข่าวกรองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจของ 
ผบช.ระดับสูงได้ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลให้กับระบบบัญชาการและควบคุมของ ทอ.โดยการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอีกด้วย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ 
กล่าวท่ัวไป 
 ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่มุ่งพัฒนากองทัพไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
เพ่ือความเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (One of the Best Air Forces in 
ASEAN) นั้น พ้ืนฐานประการสําคัญท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ให้มีประสิทธิภาพ 
หัวใจสําคัญคือ การแลกเปลี่ยน การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูล จากทุกหน่วยของ ทอ. ให้สามารถ
ตอบสนองสถานการณ์หยั่งรู้ร่วมกัน (SA) ส่งผลให้การตัดสินใจของ ผบช.ในทุกระดับให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ นํามาซึ่งความได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามในที่สุด เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนอง 
การแลกเปลี่ยน การบูรณาการ การบริหารจัดการข้อมูลและให้สถานการณ์หยั่งรู้ร่วมกัน 

 กองทัพอากาศได้เริ่มนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ เพ่ือสนับสนุนงานด้านการข่าวให้กับหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดังกล่าวได้เน้นไปที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือบูรณาการ 
ข้อมูลด้านการข่าวตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้เท่านั้น ต่อมาเมื่อกองทัพอากาศมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมากขึ้น ประกอบกับมีข้าราชการจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยตรง  
จึงเกิดมีแนวความคิดที่จะใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการบูรณาการและบริหารข้อมูลทุกด้าน
โดยเฉพาะข้อมูลจากฝ่ายเสนาธิการทั้ง ๖ ฝ่าย เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการ  
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การบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการเพ ่อการบั ชาการและควบคุม

 

 รูปที่ ๘.๑๓ 
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วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติการโดย
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การควบคุมและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลและระบบหลักที่ใช้ในเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  
นอกจากนี้ยังสนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ การข่าว การส่งกําลังบํารุง กิจการพลเรือน การบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนงานวิจัยพัฒนา 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ ๒ ด้านความมั่นคงของรัฐ ข้อ ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ

และระบบป้องกันประเทศ ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์
แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัยส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศให้สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
ได้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เองสนับสนุนสิทธิและหน้าที่กําลังพลของกองทัพเพ่ือให้เป็นทหารอาชีพใน
ระบอบประชาธิปไตยและสามารถผนึกกําลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งกําหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง 
ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓.๓ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ การสนับสนุนการรบ การเสริมสร้างการช่วยรบและการระดมสรรพกําลังให้มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
  ยุทธศาสตร์ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ ประเด็นที่ ๑ ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and 
Control) มีเป้าหมายคือ “ระบบบัญชาการและควบคุมที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่จําเป็นจาก
เครือข่ายทั้งด้านการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network) เพ่ือการหยั่งรู้
สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situational Awareness) อันจะเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บังคับบัญชาในการ
วางแผน อํานวยการ สั่งการ และควบคุมการใช้กําลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่
การรบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อีกทั้งต้องสามารถรองรับการพัฒนา
เชื่อมโยงไปสู่ระบบบัญชาการและควบคุมร่วม (Joint Command and Control)” 
  ยุทธศาสตร์ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ ประเด็นที่ ๒ ระบบการตรวจจับ (Sensor) มีเป้าหมาย คือ 
“ระบบการตรวจจับ (Sensor) ที่มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุก ๆ ความต้องการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิตอลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา อีกทั้งสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติการ  
ที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องสามารถรองรับการปฏิบัติการร่วมกับระบบการตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย, เหล่าทัพและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ ทอ.” 

 ขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังขยายออกไปให้ครอบคลุมทั้งหมด คือ ครอบคลุมระบบ 
การกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม ซึ่งจะทําให้ข้อมูลทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยายแม่นยํามากยิ่งขึ้นและ
การสํารวจระยะไกล ซึ่งจะทําให้กองทัพอากาศมีศักยภาพในการบันทึกข้อมูลได้จากหลากหลายคลื่นความถี่ แล้วนํา 
มาแปลความได้อย่างรวดเร็ว ได้ข้อมูลมากขึ้นก่อนที่จะนําเข้าไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนําเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ มีดังนี้ 
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๑.  เทคโนโลยี Remote Sensing กับการพัฒนาด้านระบบการตรวจจับ (Sensors) เทคโนโลยี 
Remote Sensing ต้องอาศัยระบบการตรวจจับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารจากการบันทึกข้อมูล เช่น 
ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น แล้วนําข้อมูลนั้นมาวางเป็นชั้นข้อมูลหลักในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งการ
บันทึกข้อมูลสามารถนําเข้ามาจากหลายแหล่ง ทําให้ต้องมีองค์กรรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมข้อมูล 
Remote Sensing จากทุกแหล่งทั้งภายใน ภายนอก ทอ.แล้วนํามาปรับเป็นมาตรฐานการใช้งานทั้งส่วนการรบ 
และไม่ใช่การรบ โดยระบบการตรวจจับสามารถแบ่งได้ ๒ รูปแบบ คือ 

๑.๑ Passive Sensors การบันทึกข้อมูลระยะไกลในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจะเน้นไปที่ 
Passive เพราะต้องการนําข้อมูลภาพถ่ายมาวางเป็นชั้นข้อมูลหลักในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทําให้การบูรณาการ 
และบริหารข้อมูลในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ OODA Loop เร็วขึ้น 
ซึ่งการได้มาซึ่งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ จะไปเกี่ยวข้องกับระบบ Sensors ที่ใช้ใน
การลาดตระเวนทางอากาศ การกําหนดความต้องการ ภาพถ่ายฯ ที่มีความละเอียดสูงจะนําไปสู่การแปลความ
ภาพถ่ายทางอากาศ การจัดทําแฟ้มเป้าหมายทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

๑.๒ Active Sensors การเฝ้าตรวจแบบ Active เป็นการบันทึกข้อมูลโดยใช้แหล่งพลังงานใน
ตัวเอง แนวความคิดท่ีใช้ก็เพ่ือบันทึกข้อมูลในกรณีท่ี Passive Sensors กระทําไม่ได้ เช่น กรณีสภาพอากาศปิด 
ทําให้คงความได้เปรียบเรื่องข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการทดลองจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมแบบ Synthetic Aperture 
Radar : SAR มาทําการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ ส่วนการแปลความภาพถ่ายต้องใช้ข้อมูลร่วมกับ
ข้อมูลที่ได้จาก Passive Sensors 

๒.  การพัฒนาด้านการควบคุมและสั่งการ (Command and Control) ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลที่บูรณาการ 
การควบคุมสั่งการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลให้ผู้มีอํานาจสั่ง

การ สามารถตัดสินตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือการควบคุมและสั่งการด้วยการกําหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของ ทอ. (Air Force Spatial 
Data Infrastructure : AFSDI) เพ่ือทําให้ข้อมูลในระบบ MIS ทอ.ที่มีอยู่สามารถนําเข้ามาเป็นข้อมูลทั้งเชิง
พ้ืนที่และเชิงบรรยายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารข้อมูลเพื่อสนับสนุน การควบคุมและสั่งการในห้องบัญชาการรบโดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนการรบ 

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบควบคุมและสั่งการเป็นระบบใหญ่ เป็นหัวใจสําคัญสําหรับ
การปฏิบัติการแบบ NCO มีความจําเป็นต้องบูรณาการระบบย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง จึงควรเป็นระบบ
ที่ใช้เทคโนโลยีเปิด มีเอกสารข้อมูล Interface Control Document : ICD สําหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้ 

๓.  การพัฒนาการบูรณาการข้อมูล (Integrate Data) และการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วย
แนวความคิดด้านการบริหารจัดการข้อมูลนั้น จะต้องไม่กระทบกับระบบ MIS ที่ใช้งานอยู่ภายในหน่วยและไม่
เพ่ิมภาระกรรมต่อผู้ปฏิบัติงานแต่เป็นการใช้เทคโนโลยี Web Service ดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาแล้วเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หน.หน่วย สามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหาร
ข้อมูลได้เฉพาะในหน่วยทําให้ หน.หน่วยสั่งการตัดสินตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นการบูรณาการข้อมูล
ภายในหน่วยยังเป็นพื้นฐานในการบูรณาการและบริหารข้อมูล ของ ทอ.ต่อไป 

การบูรณาการข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลแฟ้มเป้าหมาย ทําเนียบกําลังรบ 
ภาพถ่าย แผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายของกองทัพอากาศ โดยใช้เทคโนโลยี 
Commercial Off-the-Shelf : COTS กําหนดโครงสร้างข้อมูล และการรับส่งข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓.๑  การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต้องตอบสนองผู้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Cloud Network) ดังนั้น การส่ง-ผ่าน

ข้อมูลจะตอ้งมีหลายเครือข่ายทั้งหลักและรองสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๓.๒  การพัฒนาการใช้งานของผู้ปฏิบัติ 
แนวความคิดการใช้งานจะต้องมีการรวบรวม บูรณาการข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม

สารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ สะดวกต่อการใช้งานและเข้าถึงผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องที่ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจทุกคน โปรแกรมประยุกต์นั้นสามารถพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ทั้งภายในและภายนอก ทอ.ตามความต้องการของ ทอ.แต่ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในระบบ ทอ.ต้องรวบรวมและ
บริหารจัดการเอง ดังนั้น การจัดอบรมกําลังพลทุกระดับจึงเป็นสิ่งจําเป็น 

-  นโยบาย ผบ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖ ด้านการข่าว ข้อ ๒.๕ พัฒนาขีดความสามารถกําลังพล
ด้านการข่าวให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนภารกิจการข่าว การลาดตระเวนและการเฝ้า
ตรวจ (ISR) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางด้านยุทธการและการฝึก ข้อ ๓.๓.๒ ปรับบทบาท
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสานสอดคล้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวงรอบการตัดสินใจ (OODA loop) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ข้อ ๖.๔ บูรณาการและขยายผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ 

-  การดําเนินงานที่ผ่านมา ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓ ลง ๒๑ ม.ค.๕๓ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ทอ. (RTAF GIS) มี รอง เสธ.ทอ. (สายงานยุทธการและการข่าว) 
เป็นประธานกรรมการ ฯ มีหน้าที่ กําหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติเพ่ือบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ ทอ.ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานฝ่ายอํานวยการและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ และอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๔ มี.ค.๕๖ ท้ายหนังสือ 
ยก.ทอ.ลับมาก ลง ๕ ก.พ.๕๖ ให้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทอปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทอ.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากําลัง
ทางอากาศในยุคที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 การบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการเพ่ือการบัญชาการและควบคุมท่ีศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCOC) โดยใช้โครงการนําร่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมฝ่ายเสนาธิการ มาดําเนินการใน
ลักษณะ Pilot Project                                                              
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รูปที่ ๘.๑๔ 

งบประมาณของปี ๕๕ และ ๕๖ อาคาร NCOC มีการติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และมีการรีโมทสัญญาณภาพ 
ทางยุทธวิธีเข้ามาท่ีตัวอาคาร แต่ยังขาดการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการ ต่อมาปีงบประมาณ ๕๗ ผบ.ทอ.
อนุมัติให้ ทสส.ทอ.จัดทําโครงการนําร่อง ฯ ขึ้นในวงเงินรวม ๒๗.๕ ล้านบาท เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
ฝ่ายอํานวยการจากระบบงานของ นขต.ทอ.มาใช้งานในเบื้องต้น ซึ่งแนวคิดหรือหลักการบูรณาการข้อมูลให้เป็น
แบบเดี่ยวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เปลี่ยนวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Platform-Centric มาเป็น Network Centric  

                        

�     �           �           Platform Centric        Network Centric 
Platform Centric Network Centric

 

รูปที่ ๘.๑๕ 
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งบประมาณ : ๒๗.๕ ล้านบาท
โครงการน าร่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมฝ่ายเสนาธิการ  ป ๕๗

 

รปูที่ ๘.๑๖ 

การเชื่อมต่อของระบบแบบ Platform Centric นั้น จําเป็นต้องอาศัยตัวแปลข้อมูลจากระบบงานหนึ่ง 
ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอีกระบบงาน ซึ่ งเปรียบเสมือนจําเป็นต้องมีล่ามในการแปลภาษา  
หากต้องการแลกเปลี่ยนหลายระบบงานก็ต้องมีล่ามหลายคน ซึ่งก่อให้เกิดข้อจํากัดด้านการทํางานร่วมและ 
เกิดค่าใช้จ่ายสูงมาก แตกต่างจากวิธีการแบบ Network Centric ที่เปรียบเสมือนทุกคนคุยภาษาเดียวกัน ซึ่งทําให้ 
การทํางานร่วมกันได้ดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โครงการนําร่องฯ นี้ก็ได้นําวิธีการแบบ Network 
Centric มาใช้  
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ระบบงานอ ่นๆ  
รูปที่ ๘.๑๗ 
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กล่าวคือ มีการบูรณาการข้อมูลจากระบบงาน LMIS, กําลังพล, การข่าวและระบบงานอ่ืน ๆ เช่น 
GIS และ ACCS เข้ามาให้อยู่ในรูปแบบ XML แล้วจัดเก็บใน Database Server และทําให้การเข้าถึงข้อมูลอยู่
ในรูปแบบของ Intranet Web Portal ให้ผู้เกี่ยวข้องและมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสามารถใช้งานผ่าน NCOC Portal 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีเครือข่ายโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาก  

�. โปรแกรมบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการเพ ่อการบั ชาการและ
ควบคุมจ านวน ๑ ระบบ พร้อมลิขสิทธิ 

 .  อฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ านข้อมูล จ านวน ๑ ลิขสิทธิ 
 .  อฟต์แวร์ส าหรับการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบ์นเคร อข่าย

จ านวน ๑ ลิขสิทธิ 
 .  อฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน ๒ ลิขสิทธิ 
 .  อฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ๓ มิติ 

จ านวน ๑ ลิขสิทธิ 
 .  อฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ ้นที่ จ านวน ๑ ลิขสิทธิ 
 . คอมพิวเตอร์ทางทหารแบบพกพา จ านวน ๑ ชุด

ผลลัพธ์ของโครงการตาม TOR
โครงการน าร่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมฝ่ายเสนาธิการ  ป ๕๗

 

รูปที่ ๘.๑๘ 

 มีการจัดทําโปรแกรมบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการเพ่ือการบัญชาการและควบคุม จํานวน ๑ ระบบ 
พร้อมลิขสิทธิ์ ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในข้อสองเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล สําหรับข้อ ๓ ถึง
ข้อ ๖ เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้งานในระบบ GIS ที่ทางบริษัทมอบให้กับ ทอ. ส่วนข้อ ๗ เป็น Notebook 
ทางทหารเพ่ือใช้ในการฝึกและมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑.  จัดทําโปรแกรมบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน NCOC Portal  
๒.  จัดทําตัวแบบข้อมูล (Data Model) เป็นแบบ RTAF-JC3IEDM  
๓.  กล่าวคือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานจําเป็นต้องมีตัวแบบข้อมูล (Data Model) 

ซึ่ง Data Model ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นมาตรฐานของ NATO คือ ตัวแบบข้อมูล JC3IEDM ซึ่งสามารถ Download 
จาก Website มาได้ฟรี แล้วมาทําการศึกษาและประยุกต์ใช้กับงานกองทัพอากาศ เป็น RTAF-JC3IEDM  

๔.  กองทัพสหรัฐอเมริกาเอง ก็นํามาประยุกต์ใช้เป็นแบบ US-JC3IEDM เพ่ือการปฏิบัติการร่วมกับ
กลุ่มประเทศ NATO  

๕.  มีหลายประเทศที่นํา Data Model แบบนี้ไปใช้งาน (รอให้ที่ประชุมอ่านซัก ๒ วินาท ีค่อยเปลี่ยน Slide)  
๖.  RTAF-JC3IEDM จัดทําขึ้นเพ่ือบูรณาการข้อมูลจากระบบงานที่มีการใช้งานอยู่ มาจัดเก็บที่ Database 

Server และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน NCOC Portal นั้น  
๗.  มีองค์ประกอบของตัวแบบข้อมูล ซึ่งจําแนกเป็นตารางหลักได้ ๒๗๗ ตาราง  
๘.  นอกจากตารางหลักแล้ว ยังมีตารางรหัส และตารางประเภทหรือกลุ่มอีกด้วย ซึ่งได้จัดทําตาราง

ดังกล่าวสําหรับในวันพิธีเปิดแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๘ และเมื่อโครงการนําร่องนี้ แล้วเสร็จ คาดว่าจะได้
เป็นร้อยละ ๓๐.๔๔  

๙.  การนําข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ลงในระบบ GIS  
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๑๐.  การนําข้อมูลลงบนภาพถ่ายดาวเทียม, ภาพถ่ายทางอากาศ, แผนที่เขตการปกครอง, เส้นทาง
คมนาคม, เส้นทางรถไฟ, แหล่งน้ํา, แม่น้ํา, คลอง และแผนที่อ่ืน ๆ ตั้งแต่มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๑ : 
๔,๐๐๐ รวมถึงการจัดทําแบบจําลองอาคาร NCOC แบบ ๓ มิติ  

หลังจากนั้นได้ดําเนินการการบูรณาการข้อมูลจากระบบงานด้านต่าง ๆ และให้ฝ่ายอํานวยการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลใน รูปแบบของ Web และแสดงผลให้ผู้บังคับบัญชาในรูปแบบของ Common Operation 
picture ได ้ 

 

�                    Web Service              
Service Oriented Architecture (SOA) 
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รูปที่ ๘.๑๙ 

 ทั้งนี้เมื่อฝ่ายอํานวยการเข้าสู่ Web Portal แล้วสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  
การวิเคราะห ์การแสดงผล การรายงาน การควบคุมและการคาดการณ์ เป็นต้น  
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RTAF Staff Operation Screen

 

รูปที่ ๘.๒๐ 

โดยหน้าจอของโปรแกรมนี้จะมีเมนูให้เลือก ได้แก่ Commander Application สําหรับผู้บังคับบัญชา 
และ Staffs Application สําหรับฝ่ายอํานวยการ การใช้งานมกีําหนดให้ใส่ Username และ Password  

 

RTAF Staff Operation Screen

 

รูปที่ ๘.๒๑ 

จึงจะสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูล หรือจัดเตรียม/แก้ไข/ดําเนินการที่เก่ียวกับงานฝ่ายเสนาธิการด้านต่าง ๆ  
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RTAF Staff Operation A1-A4

 

รูปที่ ๘.๒๒ 

ตัวอย่าง หน้าจอโปรแกรมในส่วนของฝ่ายเสนาธิการด้านกําลังพล จะสามารถเลือกดูภาพรวมของ
ข้อมูลด้านกําลังพล ไปจนถึงรายละเอียดของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับหน้าจอโปรแกรมในส่วนของฝ่ายเสนาธิการ 
ด้านส่งกําลังบํารุง จะสามารถเลือกดูสถานภาพยุทโธปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถึงรายละเอียดของแต่ละรายการ  

 
�                                 

                          (NCOC Portal)

A1:             A2:             A3:            A4:                    

Staffs Application

NCOC Portal

Situation Awareness (COP)

 

รูปที่ ๘.๒๓ 
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เมนู NCOC Portal เป็นการแสดงภาพรวมสําหรับผู้บังคับบัญชา และมีภาพ Common Operation picture 
ที่สามารถติดตามสถานการณ์ และตัดสินตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว  

                   

รูปที่ ๘.๒๔ 

กล่าวโดยสรุป การดําเนินงานของโครงการนําร่องฯ นี้ก็เพ่ือบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการด้านต่าง ๆ 
มาทําให้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) และสร้างตัวช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเกิดปัญญา (Wisdom Support) ในการ 
ตัดสิน ตกลงใจ ทําให้ OODA Loop ของฝ่ายเราเร็วกว่าของฝ่ายข้าศึก ซึ่งมีเป้าหมายการดําเนินงานเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ โดยจะทําให้ข้อมูลทั้งหมดจากระบบงานของ นขต.ทอ . ที่บูรณาการเข้ามาที่อาคาร NCOC แล้ว 
ต้องเกิดเป็นองค์ความรู้ (Knowledge) ทําให้ฝ่ายอํานวยการเขา้ใจ เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วขึ้นและสร้างตัวช่วยให้
เกิดปัญญาในการตัดสินตกลงใจ (Wisdom Support) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๒ จากข้อมูลของระบบงานที่
บูรณาการเข้ามา 
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                          (1:1,000,000, 1:500,000 , 1:250,000 , 

1:50,000 , 1:20,000 , 1:4,000)

3D NCOC

โครงสร้าง านข้อมูลภูมิสารสนเทศ  SDI) 

 

รูปที่ ๘.๒๕ 

       ทั้งนี้ ทสส.ทอ. มีแผนงานที่จะพัฒนาการบูรณาการข้อมูลฝ่ายอํานวยการเพื่อการบัญชาการและ
ควบคุมที่อาคาร NCOC ในปี ๕๘ ต่อ เพ่ือให้การจัดทําตัวแบบข้อมูล(Data Model) ตามมาตรฐาน JC3IEDM 
สมบูรณ์มากขึ้นโดยจัดทําตารางตัวแบบข้อมูล JC3IEDM เพ่ิมมากขึ้นจากร้อยละ ๓๐.๔๔ ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 
และสร้างตัวช่วยให้เกิดปัญญาในการตัดสินตกลงใจ (Wisdom Support) ให้มีจํานวนมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐  

ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ.  
 RTAF Internal Budgetary Control System: RTAF- IBCS) 
ความเป็นมา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา รัฐบาลได้เริ่มต้นการใช้งาน “ระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยระบบดังกล่าวเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับกระบวนการดําเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณการบัญชีการจัดซื้อ
จัดจ้างการเบิกจ่ายและการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วสามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ระบบ GFMIS ประกอบด้วย ๕ ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัด
จ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกระบวนการดําเนินงาน
จะเริ่มต้นจากระบบบริหารงบประมาณที่เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS (Budget Information 
System) ของสํานักงบประมาณ หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงและดําเนินการไปกับระบบงานย่อยอื่น ๆ 
ในระบบ GFMIS ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการเงินและบัญชีและระบบบัญชีต้นทุน อย่างเป็นขั้นตอน
จนจบกระบวนการของแต่ละระบบงานย่อย ดังนั้นข้อมูลงบประมาณที่เป็นข้อมูลเริ่มต้นของระบบ GFMIS จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ดีการปฏิบัติงานในระบบการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS เป็นการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของ ทอ.ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ นขต.ทอ.บริหารงบประมาณเฉพาะที่หน่วยตนเองได้รับ จึงมีโอกาส
เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในระบบฯ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของสถานภาพงบประมาณใน
ภาพรวมของ ทอ. 
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สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงบประมาณของ ทอ.  
จึงดําเนินการพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ. หรือระบบ IBCS (Internal Budgetary 
Control System) เพ่ือสนับสนุนการทํางานด้านงบประมาณของ ทอ.นขต.ทอ ทุกหน่วยสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยดําเนินการผ่านระบบเครือข่าย
ภายในของ ทอ.เพ่ือให้การบริหาร ตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ ทอ.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งนี้ผบ.ทอ.ได้อนุมัติให้ใช้ระบบ IBCS เมื่อ ๓ ต.ค.๕๕ เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์ 
ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ.เป็น Web Application ที่ สปช.ทอ. พัฒนาขึ้นเพ่ือ

ใช้ปฏิบัติงานคู่ขนานกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จนท.งบประมาณ , จนท.จัดหา และ จนท.การเงิน บันทึกข้อมูลที่จําเป็นในระบบฯ เพ่ือควบคุม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณให้ถูกต้อง สอดคล้องตรงกันกับระบบ GFMIS ทําให้ทราบ
สถานภาพงบประมาณท่ีแท้จริง อีกท้ังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงานของ นขต.ทอ. 

สปช.ทอ.ยังดําเนินการพัฒนาต่อยอดระบบ IBCS ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามวงรอบงบประมาณ 
ประจําปี ได้แก่ การวางแผนและขอตั้งงบประมาณ, การอนุมัติงบประมาณ, การบริหารงบประมาณ และการ
ประเมินผล โดยมีแผนการพัฒนาระบบเป็น ๓ ระยะตามระดับของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานองค์กร 
กล่าวคือ ระยะที่ ๑ พัฒนาในระดับระบบประมวลผลรายการ ระยะที่ ๒ พัฒนาในส่วนระบบบริหารเพ่ือการ
จัดการ และระยะที่ ๓ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร ซึ่งทั้ง ๓ ระยะ ดําเนินการโดยบุคลากร
ของ สปช.ทอ.เอง ในระหว่างปี ๕๖-๕๙ 

เป้าหมาย 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้สอบทานข้อมูลกับระบบ GFMIS เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ 
๑.  ผู้บังคับบัญชาของ นขต.ทอ. และ สปช.ทอ. มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ เพ่ือการตัดสินใจ 

วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเพ่ือติดตามงานที่มีปัญหา โดยผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกรายงาน
สถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือตรวจสอบรายการที่ค้างขอใช้ หรือรายการที่ผูกพันไว้และยังไม่มีการ
เบิกจ่าย เพ่ือเป็นการเร่งรัดการดําเนินการและกระตุ้นการทํางานของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้การบริหาร
งบประมาณของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

๒.  ผู้ปฏิบัติงานทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ งบประมาณ จัดหา การเงิน สามารถสอบทานข้อมูลกรณีที่มี
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน กับระบบ GFMIS Web Online ได้ง่าย แต่ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง งบประมาณ 
จัดหา และการเงินจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องด้วย มิฉะนั้น  
การสืบค้นจะทําได้ยาก 

๓.  สปช.ทอ.สามารถบริหารงบประมาณของ ทอ. ที่เหลือจ่ายได้อย่างถูกต้องทันเวลาและเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ทอ. 
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ตัวอย่าง  หน้า screen และรายงาน พอสังเขป 

 

รูปที่ ๘.๒๖ 
หน้าจอเมนูย่อยในระบบ IBCS  

 

 

รูปที่ ๘.๒๗ 
หน้าจอระบบบริหารงบประมาณของ นขต.ทอ.(การขอใช้งบประมาณ) 
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รูปที่ ๘.๒๘ 
หน้าจอโปรแกรมออกรายงานสถานภาพงบประมาณ 

 

--------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๙ 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
การดําเนินชีวิตในปัจจุบันของแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลและฐานข้อมูลทั้งสิ้น เช่น การซื้อสินค้า

จากห้างสรรพสินค้า การลงทะเบียนเรียน และการฝากถอนเงิน เป็นต้น ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ได้เล็ง 
เห็นถึงความสําคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
ลดความซ้ําซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ข้อมูลและธรรมชาติของข้อมูล 
ในการจัดการฐานข้อมูลต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด 

เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระหรือข้อความ ข้อมูลเชิงจํานวน ข้อมูลรหัส ข้อมูลวันที่ ข้อมูลภาพลักษณ์ ข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหว และข้อมูลเสียง เป็นต้น ส่วนประเภทของข้อมูลก็มีอยู่หลากหลายได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
การดําเนินธุรกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง ซึ่งล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันไป 
รวมทั้งรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจจะจัดเก็บข้อมูลอะไร และที่
สําคัญสิ่งที่ต้องการจะจัดเก็บต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ จะใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูล ซึ่งอาจเก็บไว้ในแฟูมข้อมูล และมีการพัฒนาขึ้นมา
เป็นฐานข้อมูล ซึ่งมีการจัดการกับข้อมูลได้ดีกว่า โดยมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลด้วย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของฐานข้อมูลที่ใช้ และลักษณะของข้อมูลในองค์กร หรือถ้าหากต้องการจะจัดเก็บ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร โดยเฉพาะในสถาบันบริการสารสนเทศจะต้องจําแนกได้ว่า
องค์กรนั้นมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบ้าง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดทําฐานข้อมูลต่อไป นอกจากนั้นยังต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภทต่าง  ๆ เพ่ือให้รู้ว่า
ระบบนั้น ๆ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง โดยเฉพาะในระบบงานทางธุรกิจ ซึ่งมีฝุายต่าง ๆ อยู่มากมาย  
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดทําสารสนเทศที่นําไปใช้ในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนระบบงานต่อไป 
เมื่อทราบแล้วว่าข้อมูลที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยอะไร จึงนําข้อมูล เหล่านั้นมาทําการออกแบบ
ฐานข้อมูลตามหลักการและวิธีที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่การสร้างแบบจําลองอี-อาร์ (E-R Model) ที่ประกอบไปด้วย
เอนทิตี้ (entity) แอตทริบิวต์ (attribute) คีย์(key) และความสัมพันธ์ (relationship) รวมทั้งการทํานอร์มัลไลเซชัน 
(normalization) เพ่ือให้ฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้เกิดความซ้ําซ้อนน้อยที่สุด และสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ได้ง่าย จากนั้นก็นําฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้นั้นมาสร้างให้ใช้งานได้จริงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ
ฐานข้อมูล ซึ่งในเอกสารนี้จะยกตัวอย่างการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 
(Microsoft Access) เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เข้าใจง่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว 
สําหรับกรณีศึกษาที่ใช้จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาที่สุดก็คือเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเป็น 
การออกแบบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทํางานต่อไป 

ความหมายของข้อมูล 
“ข้อมูล” (data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและ

มีความสําคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพ่ือนําไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ (ทักษิณา 
สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี, ๒๕๔๖, หน้า ๑๖๕) ทั้งนี้ ข้อมูลสามารถทําให้ผู้อ่านทราบความเป็นไป
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บอกสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลจะยังคงสภาพความเป็นข้อมูล
ไม่ว่าจะนําไปใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม 
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นอกจากนี้ ครรชิต มาลัยวงศ์ (๒๕๔๖, หน้า ๑๐) ยังได้สรุปความหมายของข้อมูลว่าคือ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร หรือในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อนที่จะนํามาเรียบเรียงหรือจัดกลุ่ม
ให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจหรือนําไปใช้ได้ 

สรุปได้ว่า “ข้อมูล” คือ ข้อเท็จจริงที่ทําให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  
บอกสภาพและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจจะเป็นตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพและเสียงที่สามารถนํามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

ชนิดและประเภทของข้อมูล 
๑.  ชนิดของข้อมูล 
ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเก็บบันทึกได้นั้นสามารถจําแนกได้หลายชนิดที่สําคัญ ๆ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 
๒๕๔๖, หน้า ๑๒) ได้แก่ 

๑.๑ ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระหรือข้อความ (character data หรือ text) เป็นข้อมูลที่อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข
และสัญลักษณ์ โดยข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะไม่สามารถนําไปคํานวณได้แต่สามารถนําไปจัดเรียงตามลําดับตัว
อักขระ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับข้อมูลอื่นหรือไม่ 

๑.๒ ข้อมูลเชิงจํานวน (numerical data) มีลักษณะเป็นตัวเลขซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถนําไปคํานวณได้ 
ตัวอย่างเช่น เงินเดือน คะแนน และยอดขาย เป็นต้น โดยข้อมูลที่เป็นตัวเลขอาจจําแนกได้ ๒ รูปแบบ คือ ข้อมูลที่
เป็นเลขจํานวนเต็ม (integer number) เช่น ๓, ๕ และ -๗ เป็นต้น และข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม เช่น ๒๐.๕, ๑๒๕.๗๕ 
และ -๐.๐๐๑ เป็นต้น 

๑.๓ ข้อมูลรหัส (code data) อาจเป็นตัวอักขระหรือข้อมูลเชิงจํานวนก็ได้ซึ่งมักจะมีการกําหนดขนาดความ
ยาวไว้จํากัด เช่น รหัสที่ใช้ระบุเพศอาจเป็นตัวเลขหนึ่งตัวหรือตัวอักขระหนึ่งตัว ได้แก่ ๑ แทนด้วยเพศชาย และ 
๒ แทนด้วยเพศหญิง หรือรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดให้เป็นตัวเลขจํานวน ๑๑ ตัว 
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลรหัสนั้นไม่ได้นําไปใช้เพ่ือการคํานวณ แต่ใช้เพ่ือการเปรียบเทียบ นับหรือจัดกลุ่มข้อมูลที่มีรหัส
ตรงกับที่กําหนด 

๑.๔ ข้อมูลวันที่ (date data) เป็นข้อมูลซึ่งกําหนดขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถแสดง วันเดือน ปี ที่กําหนดไว้
เป็นมาตรฐานได้ ซึ่งข้อมูลวันที่จะมีประโยชน์มากในการคํานวณอายุ หรือหาช่วงเวลาระหว่างวันที่หนึ่งไปยังอีก
วันที่หนึ่ง 

๑.๕ ข้อมูลภาพลักษณ์(image data) เป็นข้อมูลภาพ เช่น ภาพถ่าย หรือภาพที่จัดเก็บไว้ในระบบ 
คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องสแกนเนอร์เป็นข้อมูลที่แสดงความเข้มและสีของรูปภาพหรือเอกสารที่เป็นผลจากการใช้
เครื่องสแกนเนอร์บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลภาพลักษณ์จะมีลักษณะเป็นจุดภาพ สามารถนํามา
แสดงทางจอภาพ ย่อ ขยาย หรือตัดต่อได้ และมักเก็บไว้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น 

๑.๖ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (moving data) เป็นภาพที่เกิดจากการนําภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ ซ่ึงแต่ละภาพมี
ความแตกต่างจากภาพก่อนหนา้เพียงเล็กน้อยมาแสดงต่อเนื่องกันโดยเรว็ ทําให้ผู้ชมเห็นเปน็ภาพเคลื่อนไหว 

๑.๗ ข้อมูลเสียง (voice data) เป็นข้อมูลที่นิยมนํามาใช้ในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language 
processing) ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกเสียงที่ได้รับออกว่ามีความหมายอะไร เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ สามารถ
ทํางานตามที่มนุษย์บอกหรือออกคําสั่งได้ 
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๒.  ประเภทของข้อมูล 

ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บได้มีหลายรูปแบบที่กล่าวไปแล้ว ซึ่งข้อมูลแต่ละแบบก็มีหลาย
ประเภทที่สําคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารและการจัดการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ครรชิต มาลัยวงศ์, ๒๕๔๖, หน้า ๗ - ๙) 

การจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล 
การจัดการข้อมูลเริ่มจากการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือสมุด  

เพ่ือช่วยในการจดจํา แต่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้น รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลก็เปลี่ยนไปให้มีระบบระเบียบมากขึ้น 
โดยมีการบันทึกข้อมูลลงแฟูมเอกสารต่าง ๆ ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ และมีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลลงในสื่อ
บันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บเป็นแฟูมข้อมูล เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลจากแฟูม
นั้นได ้
๑.  ความหมายของแฟ้มข้อมูล 

“แฟูมข้อมูล” (file) หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ไม่ว่า
จะเป็นจานบันทึกธรรมดาหรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นําไปเก็บนั้นจะถูกนําไปเก็บไว้เป็น
เรื่อง  ๆไป อาจจะเป็นโปรแกรมข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเองที่ต้อง ไม่ซ้ํากัน 
(ทักษิณา สวนานนท์, ๒๕๔๔, หน้า ๒๔๙) 

นอกจากนี้ วาสนา สุขกระสานติ (๒๕๔๕, หน้า ๕) ยังได้สรุปความหมายของแฟูมข้อมูลว่า คือ การประกอบกัน 
ของข้อมูลในรูปของเลขฐานสอง ซึ่งเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสํารองของคอมพิวเตอร์ 
สรุปได้ว่า “แฟูมข้อมูล” คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการจะจัดเก็บหรือรวบรวม ซึ่งบันทึกไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟูมข้อมูลรายงาน แฟูมข้อมูลรูปภาพ และแฟูมข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น 
๒.  โครงสร้างแฟ้มข้อมูล 

“โครงสร้างแฟูมข้อมูล” (data structure) หมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบ (ทักษิณา สวนานนท์, ๒๕๔๔, หน้า ๑๖๑) ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ลําดับจากหน่วยที่เล็กที่สุด
ไปยังหน่วยที่ใหญ่ขึ้นตามลําดับต่อไปนี้ 

 ๒.๑ บิท (bit : binary digit) คือ หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดที่เก็บอยู่ในหน่วยความจําภายในคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึง Bit จะแทนด้วยตัวเลขหนึ่งตัว คือ 0 หรือ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกตัวเลข 0 หรือ 1 ว่าเป็น บิท 1 บิท 

 ๒.๒ ไบท์ (byte) คือ หน่วยของข้อมูลที่นําบิทหลายๆ บิทมารวมกัน แทนตัวอักษรแต่ละตัว เช่น A, B, …, 
Z, 0, 1, 2, … ,9 และสัญลักษณ์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น $, &, +, -, *, / ฯลฯ โดยตัวอักษร ๑ ตัวจะแทนด้วยบิท 7 
หรือ 8 บิท (1 ไบท์แทนด้วยตัวอักษร 7 หรือ 8 บิท) ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะเรียกว่า ไบท์ เช่น ตัว A เมื่อเก็บ
อยู่ในคอมพิวเตอร์จะเก็บเป็น 1000001 ส่วนตัว B จะเก็บเป็น 1000010 เป็นต้น 

 ๒.๓ เขตข้อมูล (field) คือ หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนําไบท์หรือตัวอักขระหลาย ๆ ตัวมารวมกันเป็น
คําท่ีมีความหมาย เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา นามสกุล ที่อยู่ คณะ และสาขาวิชา เป็นต้น  

 ๒.๔ ระเบียน (record) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนําเขตข้อมูลหลาย ๆ  เขตขอ้มูล ที่มีความสัมพันธ์กัน มารวมกัน 
หรือค่าของข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล เช่น ระเบียนนักศึกษาคนที่ ๑ ประกอบด้วยเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา : 
5600111, ชื่อ : สาธิต, นามสกุล : กิตติพงศ์, หลักสูตร : คอมพิวเตอร์, คณะ : วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 ๒.๕ แฟูมข้อมูล (file) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนําระเบียนหลาย ๆ ระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันมา
รวมกัน เช่น แฟูมข้อมูลนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียนจํานวน ๕ ระเบียนหรือ ๕ แถว ซึ่งก็คือ 
รายละเอียดของนักศึกษาจํานวน ๕ คน นั่นเอง 



- ๑๘๕ - 
 

 ๒.๖  ฐานข้อมูล (database) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนําแฟูมข้อมูลหลาย ๆ แฟูมข้อมูล ที่มี
ความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จะประกอบด้วยแฟูมข้อมูลรายวิชา 
นักศึกษา การลงทะเบียน ผลการเรียน และอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น 

 

รูปที่ ๙.๑ 

๓.  ประเภทของแฟ้มข้อมูล 
แฟูมข้อมูลจะถูกแบ่งแยกประเภทตามการใช้งาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทต่าง ๆ (วาสนา สุขกระสานติ, 

๒๕๔๕, หน้า ๕-๑๑) ดังนี้ 
๓.๑  แฟูมข้อมูลรายการหลัก (master file) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี

สภาพค่อนข้างคงที่ เช่น แฟูมข้อมูลประวัตินักศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่นรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ คณะและหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแฟูมข้อมูลรายการหลักให้ทันสมัยสามารถทําได้ 
๓ รูปแบบ คือ การเพ่ิม (add) การลบออก (delete) และการแก้ไข (modify) เช่น การเพ่ิมระเบียนของนักศึกษา 
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาใหม่ การลบเขตข้อมูล (field) ระเบียน (record) ระเบียนของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษา 
ลาออกและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของนักศึกษา เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแฟูมข้อมูลรายการหลัก ก็คือ 
ข้อมูลของลูกค้าธนาคาร เช่น เลขที่บัญชี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ยอดเงินคงเหลือ ซึ่งจะถูกแก้ไขเมื่อมีรายการฝาก
ถอนเงินจากลูกค้า โดยการแก้ไขแฟูมข้อมูลอาจทําได้โดยตรงหรือแก้ไขโดยใช้ข้อมูลจากแฟูมข้อมูลรายการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะกล่าวในข้อต่อไป 

๓.๒  แฟูมข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction file) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่มักมีการเคลื่อนไหว 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น แฟูมข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่จะต้องมีการลงทะเบียน
เรียนในทุก ๆ ภาคการศึกษา แฟูมข้อมูลรายการฝาก-ถอนเงินในบัญชีลูกค้าธนาคาร หรือแฟูมข้อมูลการขาย
สินค้าประจําวัน เป็นต้น 
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 ๓.๓  แฟูมข้อมูลรายงาน (report file) ทําหน้าที่เก็บรายงานที่ได้จากคอมพิวเตอร์ไว้เนื่องจากการ
เก็บแฟูมข้อมูลรายงานไว้ในรูปของแฟูมข้อมูลในหน่วยความจําสํารอง มีข้อดีคือจัดเก็บได้สะดวกและทนทาน
กว่าการเก็บเป็นกระดาษอีกท้ังสามารถสั่งพิมพ์เมื่อใดและปริมาณเท่าใดก็ได้ 

 ๓.๔  แฟูมข้อมูลเก็บผลลัพธ์ (output file) โปรแกรมส่วนมากจะมีการรับข้อมูลเข้ามาประมวลผล และ
ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลใหม่ออกมา ข้อมูลใหม่อาจแสดงออกทางหน่วยแสดงผลหรือจัดเก็บไว้ในแฟูมข้อมูลก็ได้ เรียก
แฟูมข้อมูลที่เก็บข้อมูลใหม่นี้ว่า แฟูมข้อมูลเก็บผลลัพธ์ และสามารถนําแฟูมข้อมูลนี้ไปเป็นข้อมูลนําเข้าของ
โปรแกรมอ่ืนได้ต่อไป 

 ๓.๕  แฟูมข้อมูลสํารอง (backup file) ใช้เก็บสํารองข้อมูลในแฟูมข้อมูลที่มีความสําคัญสูง การ
สํารองข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญมากในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสื่อท่ีเก็บข้อมูลต่าง ๆ อาจเกิดปัญหาได้โดยที่
ผู้ใช้คาดไม่ถึง ดังนั้นเราควรจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่อบันทึกข้อมูลอ่ืนด้วย เพ่ือเป็นการสํารองข้อมูลในกรณีที่มี
ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สําคัญกลับมาใช้ใหม่ 
๔.  ข้อดีของการจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล 

 ๔.๑  การประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว เนื่องจากมีการแยกข้อมูลไว้เป็นแฟูมต่าง ๆ 
 ๔.๒  ลงทุนต่ําในเบื้องต้น อาจไม่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถมาก ก็สามารถทําการ

ประมวลผลข้อมูลได้ 
 ๔.๓  สามารถออกแบบแฟูมข้อมูลและทําการพัฒนาได้ง่าย เนื่องจากมีขั้นตอนไม่สลับซับซ้อนมากนัก 

๕.  ข้อเสียของการจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล 
 ในการจัดการข้อมูลด้วยแฟูมข้อมูลที่เป็นอิสระและกระจัดกระจายนั้น พบว่าแต่ละแผนกแต่ละงานมี

แฟูมข้อมูลของตัวเองแยกเก็บในแต่ละแผนก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอาจมีความคล่องตัวสูงแต่ในขณะเดียวกัน
อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ดังนี้ 

 ๕.๑  เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูล (data redundancy) เนื่องจากแต่ละฝุายมีแฟูมข้อมูลของตนเอง คือ 
ข้อมูลชุดเดียวกันมีการจัดเก็บในแฟูมข้อมูลที่ต่างกันหรือข้อมูลชุดเดียวกันถูกจัดเก็บอยู่ในสองแฟูมข้อมูลหรือ
มากกว่า ซึ่งจะทําให้เป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่และแรงงานในการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนนั้น 

 ๕.๒  ลําบากต่อการแก้ไข (updating difficulties) ความซ้ําซ้อนของข้อมูลจะทําให้ยากต่อการ
แก้ไขข้อมูลเหล่านั้น เนื่องจากถ้ามีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกแฟูมข้อมูลที่มี
ข้อมูลซ้ํากันทั้งหมด ทําให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้และเกิดความสับสนหากข้อมูลในแต่ละแฟูมข้อมูลไม่ตรงกัน 
รวมทั้งสิ้นเปลืองแรงงานในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ซ้ําซ้อนนั้นด้วย 

 ๕.๓  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล (data inconsistency) เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลที่
ซํ้าซ้อน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกันในหลายแฟูมข้อมูล อาจทําให้ข้อมูลชุดเดียวกันมีค่าที่แตกต่างกัน
ได้ในแต่ละแฟูมข้อมูล ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งทําให้ไม่ทราบว่าข้อมูลชุดใดคือข้อมูลที่
ถูกต้องที่สุด 

 ๕.๔  เกิดการผูกติดกับข้อมูล (data dependence) เมื่อโปรแกรมได้ถูกพัฒนาสําหรับใช้กับแฟูมข้อมูลใด 
โดยเฉพาะจะทําให้เกิดการผูกติดกันกับรูปแบบของข้อมูล กล่าวคือ ถ้าโปรแกรมหรือรูปแบบข้อมูลฝุายหนึ่งฝุายใด 
เกิดการเปลี่ยนแปลงจะทําให้อีกฝุายต้องมีการแก้ไขด้วย ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม 

 ๕.๕  การกระจัดกระจายของข้อมูล (data dispersion) ถ้าข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในแหล่งต่าง ๆ อย่าง
กระจัดกระจายและไม่เป็นระบบ โดยมีโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผูกติดอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งานข้อมูล
เหล่านั้น จะทําให้เกิดความยากในการใช้ข้อมูลร่วมกันของโปรแกรมอ่ืนเนื่องจากต้องมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่
เพ่ือให้ใช้รูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 
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 ๕.๖  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดลง (underutilization of data) เนื่องจากต้องมีการพัฒนา
โปรแกรมโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานข้อมูลเพ่ืองานนั้น ๆ โดยไม่สามารถใช้โปรแกรมเดิมที่ใช้งานอยู่ได้ ทําให้
ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ยาก และปฏิเสธที่จะใช้งานในที่สุด 

จากข้อเสียดังกล่าวของการจัดการข้อมูลด้วยแฟูมข้อมูล จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการจัดการข้อมูลในระบบแฟูมข้อมูล ซึ่งเรียกว่าระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 

การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการเก็บไว้ในแฟูมข้อมูลแต่ละแฟูม  

อาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ําซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟูมข้อมูล จนทําให้ข้อมูลมีความขัดแย้ง
กันเอง จึงได้มีการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลแทนเพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล 

ความหมายของฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล 
“ฐานข้อมูล” (database) หมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศหรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบ

ที่จะเรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็น
คราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ทักษิณาสวนานนท์, ๒๕๔๔, หน้า ๑๕๔-๑๕๕) 
นอกจากนี้ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (๒๕๔๗, หน้า ๒๒๖) ยังได้สรุปความหมายของฐานข้อมูลว่า คือ กลุ่มของ 
แฟูมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนํามารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในบริษัทแห่งหนึ่งอาจประกอบไปด้วย
แฟูมข้อมูลหลายแฟูมข้อมูล ซึ่งแต่ละแฟูมต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่แฟูมข้อมูลพนักงาน แฟูมข้อมูลแผนก
ในบริษัท แฟูมข้อมูลขายสินค้า และแฟูมข้อมูลสินค้า เป็นต้น 

สรุปได้ว่า “ฐานข้อมูล” คือ การรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการจะจัดเก็บ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันหรือ
เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 

“ระบบการจัดการฐานข้อมูล” (Data Base Management System : DBMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์
ที่สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นําไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนํามาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย 
ทั้งนี้จําเป็นต้องคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญด้วย (ทักษิณา สวนานนท์, ๒๕๔๔, 
หน้า ๑๕๕) 

นอกจากนี้ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (๒๕๔๖, หน้า ๒๙) ยังได้สรุปความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ว่าคือ โปรแกรมท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล 
รวมทั้งภาษาท่ีใช้ทํางานกับข้อมูล โดยมักจะใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพ่ือให้
สามารถกําหนดการสร้าง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล 
ซึ่งถือเป็นการปูองกันความปลอดภัยในฐานข้อมูล เพ่ือปูองกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้นอกจากนี้ระบบการจัดการฐานข้อมูลยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูลการสํารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีท่ีข้อมูลเกิดความเสียหาย 

สรุปได้ว่า “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” คือ โปรแกรมที่ทําหน้าที่ในการกําหนดลักษณะข้อมูลที่จะ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล อํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล กําหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับกําหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ ไขข้อมูลได้ด้วย 
นอกจากนั้นยังอํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ 
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ประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการฐานข้อมูล 

การจัดการฐานข้อมูลเริ่มต้นจากการที่องค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกาหรือนาซาได้
ว่าจ้างบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ออกแบบระบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดวง
จันทร์ในโครงการอะพอลโล (โครงการอะพอลโลเป็นโครงการสํารวจอวกาศอย่างจริงจัง และมีการส่งมนุษย์ขึ้น
บนดวงจันทร์ได้สําเร็จด้วยยานอะพอลโล ๑๑) ได้พัฒนาระบบการดูแลข้อมูลเรียกว่า ระบบ GUAM (Generalized 
Upgrade Access Method) ซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของระบบการจัดการฐานข้อมูลต่อมาบริษัท ไอบีเอ็ม ได้
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่เพ่ือให้ใช้งานกับธุรกิจทั่ว ๆ ไปได้ เรียกว่า DL/I (Data Language/I) 
จนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นระบบ IMS (Information Management System) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการนํา
ระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ ได้มีการคิดค้นและผลิตซอฟต์แวร์เกี่ยวกับฐานข้อมูล
ออกมามากมาย การเจริญเติบโตของการจัดการฐานข้อมูลรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์
และมีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันได้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทั่วไปโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง เพียงแต่เรียนรู้คําสั่งการเรียกใช้ข้อมูลหรือการจัดการข้อมูล 
เช่นการปูอนข้อมูล การบันทึกข้อมูล การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้นในอดีตยุคที่มีไมโครคอมพิวเตอร์
เกิดขึ้นแรก ๆ โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านการจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Personal 
Filling System : PFS ต่อมาได้มีโปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นหลายโปรแกรม เช่น Datastar DB Master และ 
dBASE II เป็นต้นโดยเฉพาะโปรแกรม dBASE II ได้รับความนิยมมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ผลิตได้สร้าง 
dBASE III Plus ออกมาซึ่งสามารถจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (relational) เชื่อมโยงแฟูมข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน
ค้นหาและนํามาสร้างเป็นรายงานตามความต้องการได้สะดวก รวดเร็ว ต่อมาได้มีการสร้างโปรแกรมสําเร็จรูป
เกี่ยวกับฐานข้อมูลออกมา เช่น ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) 
ฟอกซ์โปร (FoxPro) อินฟอร์มิกซ์ (Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และไซเบส (Sybase) เป็นต้น 

หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่สําคัญ ๆ หลายอย่าง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องกันของ

ข้อมูลภายในฐานข้อมูล ได้แก่ 
๑.  การจัดการพจนานุกรมข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะทําการจัดเก็บนิยามของข้อมูลและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล เป็นสารสนเทศที่บอกเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล 
โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องทํางานผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล 
โดยที่ระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้พจนานุกรมข้อมูล เพ่ือค้นหาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ที่ต้องการ นอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่อโครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกบันทึกไว้โดย
อัตโนมัติในพจนานุกรมข้อมูล ทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเมื่อโครงสร้างข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

๒.  การจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างที่จําเป็นต่อการจัดเก็บข้อมูล 
ช่วยลดความยุ่งยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพของข้อมูล ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเก็บกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบูรณภาพของข้อมูลอีกด้วย 

๓.  การแปลงและน าเสนอข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะทําหน้าที่ในการแปลงข้อมูลที่ได้รับเข้ามา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล ทําให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบ
ของข้อมูลทางตรรกะและทางกายภาพ กล่าวคือ ทําให้มีความเป็นอิสระของข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
จะแปลงความต้องการเชิงตรรกะของผู้ใช้ให้เป็นคําสั่งที่สามารถดึงข้อมูลทางกายภาพที่ต้องการ 
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๔.  การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสร้างระบบรักษาความ 
ปลอดภัยของข้อมูล โดยการกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ และความสามารถในการใช้ระบบ เช่น การอ่าน 
เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลมีความสําคัญมากในระบบ
ฐานข้อมูลแบบที่มีผู้ใช้หลายคน 

๕.  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลายคน ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะใช้หลักการออกแบบ 
โปรแกรมท่ีเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลพร้อมกันได้และข้อมูลมีความถูกต้อง 

๖.  การเก็บส ารองและกู้คืนข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการสํารอง 
และกู้คืนข้อมูล เพ่ือให้แน่ใจด้านความปลอดภัยและความม่ันคงของข้อมูลในระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
จะกู้ข้อมูลในฐานข้อมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความล้มเหลว เช่น เมื่อเกิดกระแสไฟฟูาขัดข้อง เป็นต้น 

๗.  การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสนับสนุนและควบคุมความ
ถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ไปจนถึงความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่เก็บไว้ในพจนานุกรมข้อมูลจะถูกนํามาใช้ในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วย 

๘.  ภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านภาษาคิวรี (query language) ซึ่งเป็นคําสั่งที่ใช้ในการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล 
โดยผู้ใช้เพียงบอกว่าต้องการอะไร และไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการนําข้อมูลออกมา เพราะระบบ
การจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้กําหนดวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเอง 

๙.  การติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยจะต้องสนับสนุนการใช้งาน
ฐานข้อมูล ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูล 
เมื่อมีการนําระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไขปรับปรุง

ข้อมูล ค้นหาข้อมูล รวมทั้งกําหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูล เป็นต้น ทําให้ฐานข้อมูลมีข้อดีมากมาย 
ได้แก่ 

๑.  ลดความจ าเจของงานดูแลเอกสาร ซึ่งเป็นงานประจําที่ทําให้ผู้ดูแลรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดแรงจูงใจ 
แต่เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานนี้แทนมนุษย์ได้โดยผ่านโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานข้อมูล 

๒.  ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย เมื่อข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้รับการดูแลปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และตรงกับความต้องการ
อยู่เสมอ 

๓.  ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากการจัดทําฐานข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง  ๆ
เข้ามาจัดเก็บไว้ในระบบและเก็บข้อมูลเพียงชุดเดียว ซึ่งทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ 
เป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และทําให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลด้วย 

๔.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้เม่ือข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล จะทําให้ข้อมูลลด
ความซ้ําซ้อนลง คือ มีข้อมูลแตล่ะประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบ ทําให้ข้อมูลที่เก็บได้ไม่ขัดแย้งกันเอง ในกรณีที่
จําเป็นต้องเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกัน เพ่ือสาเหตุบางประการ เช่น เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 
ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ซ้ํากันให้มีความถูกต้องตรงกัน 

๕.  ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถจัดให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้าใช้ข้อมูล
ในแฟูมที่มีข้อมูลเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ฝุายบุคคลและฝุายการเงินสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากแฟูม
ประวัติพนักงานในระบบฐานข้อมูลได้พร้อมกัน 



- ๑๙๐ - 
 

๖.  ควบคุมมาตรฐานของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลต่าง ๆ  ในหน่วยงานถูกรวบรวมเข้ามาผู้บริหารระบบฐานข้อมูล 
สามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้ เช่น การกําหนด รูปแบบ
ของตัวเลขให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่งสําหรับค่าที่เป็นตัวเงินการกําหนดรูปแบบของการรับและแสดงผลสําหรับ
ข้อมูลที่เป็นวันที่ นอกจากนี้การที่ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบได้
อย่างสะดวก 

๗.  จัดท าระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลสามารถกําหนด
รหัสผ่านเข้าใช้งานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย และให้ผู้ใช้แต่ละรายมีสิทธิ์ในการทํางานกับข้อมูลไม่เท่าเทียมกันได้ 
โดยระบบการจัดการฐานข้อมูลจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ในการทํางานกับข้อมูลทุกครั้ง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์
ในการเรียกดูข้อมูล การลบข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการเพิ่มข้อมูลในแต่ละแฟูมข้อมูล 

๘.  ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้ ปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันของข้อมูลที่มีความซับซ้อน เป็นปัญหาหนึ่ง 
ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเมื่อได้มีการกําจัดความซับซ้อนของข้อมูลออก ปัญหาเรื่องความถูกต้องของ
ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อายุโดยปกติของคนงาน ควรอยู่ระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปี ถ้าหากในระบบฐานข้อมูล 
ปรากฏมีพนักงานที่มีอายุ ๑๕๐ ปี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่หน่วยงานจะมีการว่าจ้างคนงานที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 
และอายุของคนในปัจจุบันไม่ควรเกิน ๑๐๐ ปี ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการนําเข้าข้อมูล 
และระบบจัดการฐานข้อมูลจะคอยควบคุมให้มีการนําเข้าข้อมูล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ให้มีความถูกต้อง 

ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูล 
แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบการจัดการจัดการฐานข้อมูล จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็จะมี

ข้อเสียอยู่บ้างดังต่อไปนี้ 
๑.  เสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากราคาของโปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีราคาค่อนข้างแพง 

รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ต้องมีความเร็วสูง มีขนาดหน่วยความจําและหน่วยเก็บข้อมูล
สํารองที่มีความจุมาก ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทําระบบการจัดการฐานข้อมูล 

๒.  เกิดการสูญเสียข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในที่เดียวกัน ดังนั้น 
ถ้าที่เก็บข้อมูลเกิดมีปัญหา อาจทําให้ต้องสูญเสียข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลได้ ดังนั้น การจัดทําฐานข้อมูลที่ดี
จึงต้องมีการสํารองข้อมูลไว้เสมอ 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลนําไปสู่การพัฒนาวิธีการออกแบบฐานข้อมูลให้เหมาะสม

กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลแต่ละคนต้องเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกแบบฐานข้อมูลที่จะต้องทําให้การติดต่อระหว่าง
ฐานข้อมูลกับผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้น  จึงต้อง
เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลในแต่ละระดับและรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ 
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือจัดการกับข้อมูลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลจึงได้มีการซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อนต่าง ๆ ไว้ภายใน โดยผู้ใช้จะได้เห็นข้อมูลในเชิงนามธรรมเท่านั้น 
และสามารถมองเห็นได้ในมุมมองที่แตกต่างกัน ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ American National Standard Institute 
ได้นําเสนอสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่แบ่งเป็น ๓ ระดับ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, ๒๕๔๖, หน้า ๑๔) ดังต่อไปนี้ 

๑.  ระดับภายใน (Internal Level) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระดับกายภาพ (physical level) เป็นข้อมูล 
เชิงนามธรรมในระดับล่างสุด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกแบบฐานข้อมูล โดยเป็นผู้พิจารณาว่าจะเก็บ
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ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ใด การจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ควรทําอย่างไร วิธีการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือค้นหาหรือปรับปรุงข้อมูล
จะใช้วิธีการใด รวมถึงวิธีการบํารุงรักษา และการเพ่ิมประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ผู้ใช้งานฐานข้อมูลทั่วไปจะไม่
เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในระดับนี้ 

๒.  ระดับแนวคิด (Conceptual Level) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระดับตรรกะ (logical level) เป็นข้อมูล 
เชิงนามธรรมในระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ใช้ในการอธิบายว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
และข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้ใช้ในระดับตรรกะไม่มีความจําเป็นต้องไปคํานึงถึงความยุ่งยาก
ต่างๆ ในระดับกายภาพเลย ข้อมูลในระดับตรรกะนี้จะถูกกําหนดโดยผู้ดูแลฐานข้อมูล ซึ่งต้องตัดสินใจว่าข้อมูล
ใดบ้างท่ีจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพ่ือจะนําข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบฐานข้อมูล 

๓.  ระดับภายนอก (External Level) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระดับวิว (view level) เป็นข้อมูลเชิงนามธรรม 
ระดับสูงสุด ใช้อธิบายเกี่ยวกับบางส่วนของฐานข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่มีความจําเป็นต้องเข้าถึงฐานข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น  เพ่ือทําให้การติดต่อกับ
ฐานข้อมูลสามารถกระทําได้ง่ายขึ้น จึงมีการกําหนดข้อมูลเชิงนามธรรมในระดับวิวขึ้น โดยที่ในฐานข้อมูลหนึ่ง
อาจมีการกําหนดวิวได้หลาย ๆ วิวที่แตกต่างกันได้ นอกจากนั้นการกําหนดข้อมูลเชิงนามธรรมในระดับวิว ยัง
เป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับฐานข้อมูลอีกด้วยเนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนจะมองเห็น
เฉพาะข้อมูลที่ตนเองได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ในฐานข้อมูลมีข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นความลับที่อนุญาตให้เฉพาะ
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ สามารถมองเห็นและใช้ข้อมูลได้รวมอยู่ด้วย 

เมื่อเข้าใจแล้วว่าฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ มีความสําคัญอย่างไร ก็ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคํานึงถึงสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลด้วย ซึ่งมีแนวคิดใน
การพัฒนาหลายรูปแบบโดยมีการถ่ายทอดออกมาในลักษณะของแบบจําลองต่าง ๆ ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

การเตรียมข้อมูล 
รูปแบบของฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาการจัดการข้อมูล จึงมีการสร้างแบบจําลองฐานข้อมูล 
(database model) ขึ้นมา เพ่ือเก็บข้อมูลจริง ๆ ตามแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่าง 
ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โดยแบบจําลองข้อมูลที่ได้รับการยอมรับก็จะถูกนํามาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูล
ยี่ห้อต่าง ๆ ให้เลือกใช้กัน ในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลมีหลายรูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (The Hierarchical Database Model) 
 มีลักษณะเป็นแผนภูมิต้นไม้ (tree) ความสัมพันธ์เป็นแบบพ่อกับลูก (parent/child relation) 

คือ ระเบียนที่อยู่ด้านบนของโครงสร้างหรือพ่อนั้น สามารถมีลูกได้มากกว่าหนึ่งคน แต่ลูกจะไม่สามารถมีพ่อ
มากกว่าหนึ่งคนได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์แบบนี้จึงช่วยลดปัญหาจากการเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันได้ แต่การที่จะใช้
งานข้อมูลได้นั้น ผู้ใช้จะต้องรู้โครงสร้างการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลในไฟล์ โดยจะต้องรู้ว่าแผนภูมิ
ต้นไม้นั้น ๆ มีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง และต้องรู้ด้วยว่าแต่ละลําดับชั้นนั้นเก็บข้อมูลอะไรอยู่ 
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รูปที่ ๙.๒ 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าลูกค้าแต่ละคนจะไม่สามารถได้รับบริการจากพนักขายมากกว่าหนึ่งคนได้ 

เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนถือว่าเป็นระเบียนลูก และพนักงานถือว่าเป็นระเบียนพ่อของลูกค้า สินค้าแต่ละชนิดก็
จะถูกซ้ือโดยลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดเป็นระเบียนลูกของระเบียนลูกค้า เป็นต้น ซึ่ง
ในความเป็นจริง ลูกค้าคนหนึ่ง ๆ สามารถได้รับบริการจากพนักงานมากกว่าหนึ่งคนได้ และสินค้าแต่ละชนิดก็
จะถูกซื้อโดยลูกค้าหลายคนได้ แสดงว่าลักษณะของฐานข้อมูลแบบลําดับชั้นมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
(one-to-one) และหนึ่งต่อกลุ่ม (oneto-many) แต่ไม่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many) 

๒. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (The Network Database Model) 
Conference on Data Systems Languages (CODASYL) เป็นหน่วยงานที่คิดค้นแบบจําลอง

ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ขึ้นมาใช้แทนแบบจําลองฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น โดยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถรองรับ
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มได้ ด้วยการนําทฤษฎีเซต ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในแบบจําลองข้ อมูลนี้ นั่นคือ 
สมาชิกของเซตหนึ่ง ๆ สามารถเป็นสมาชิกของเซตอ่ืนได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น คนที่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตัน
อาจจะชอบเล่นปิงปองด้วยก็ได้ โดยโครงสร้างของแบบจําลองแบบเครือข่ายก็เป็น tree เช่นเดียวกับแบบ 
จําลองแบบลําดับชั้น แต่จะเป็นแผนภูมิต้นไม้ที่ดูซับซ้อนมากขึ้นเพ่ือรองรับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม
นั่นเอง 
 

 
รูปที่ ๙.๓ 

ถึงแม้ว่าการเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ําซ้อนของข้อมูลให้หมดไปได้ก็ตาม  
แต่ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่โยงกันไปโยงกันมาก็ทําให้ยากต่อการใช้งานและผู้ใช้ยังคงต้องเข้าใจโครงสร้าง
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ข้อมูลเพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้เหมือนเดิม ดังนั้นแบบจําลองฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจึงเหมาะสําหรับ
โปรแกรมเมอร์ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบง่าย ๆ และแบบที่ซับซ้อนอย่างที่ใช้
ในแบบเครือข่าย แต่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไป ซึ่งต้องการแบบจําลองข้อมูลที่สามารถทําความเข้าใจ
และใช้งานได้ง่าย  

๓.  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (The Relational Database Model) 
 เป็นแบบจําลองที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โครงสร้างข้อมูลที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นเป็น

ตารางซึ่งเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ ตารางข้อมูลที่เก็บข้อมูลอยู่นั้น เราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าตารางเก็บ
ข้อมูลอย่างไรและเก็บไว้ที่ไหนก็สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้ โดยตารางจะมีชื่อเรียกเพ่ือให้อ้างถึงเวลาต้องการ
ข้อมูลในตารางนั้น และเมื่อเราต้องการข้อมูลในตารางเราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบค่าของข้อมูลแทน ด้วยความ
ง่ายในการทําความเข้าใจและง่ายในการนําเข้าข้อมูล ทําให้แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีผู้ใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ ๙.๔ 

 
๔.  ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (The Object-Oriented Database Model) 

 เป็นแบบจําลองที่นํามาใช้กับหน่วยงานขนาดใหญ่ จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญ 
และประสบการณ์ในการจัดการกับข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อน เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่
ข้อความเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลด้านมัลติมีเดีย  
งานดีไซน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aid Design : CAD) และฐานข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ 
(Hypertext) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลิงค์เชื่อมถึงกันได้ โดยเว็บเพ็จก็เป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ชนิดหนึ่ง ทําให้ใน
บางครั้งแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับงานดังกล่าว ถึงแม้ว่าแบบจําลอง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะสามารถเก็บข้อมูลภาพและเสียงได้ แต่จะต้องเพ่ิมขั้นตอนเพ่ือแปลงข้อมูลให้สามารถ
เก็บอยู่ในตารางได้ และก็ต้องแปลงกลับเมื่อจะนํามาใช้อีกด้วย ดังนั้น  จึงมีการคิดแบบจําลองข้อมูลเชิงวัตถุ
ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความสามารถของฐานข้อมูลให้กับภาษาคอมพิวเตอร์แบบวัตถุ (object-oriented) โดยมองและ
เก็บข้อมูลเป็นวัตถุ แต่ความสามารถในการค้นหาข้อมูลไม่ดีเท่ากับแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่ก็มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงกว่าเนื่องจากได้ความสามารถของภาษาคอมพิวเตอร์มาใช้ ฐานข้อมูลแบบ
ลําดับชั้น แบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ล้วนจัดเก็บเฉพาะข้อมูล (ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่าง



- ๑๙๔ - 
 
ข้อมูล) ไว้ในฐานข้อมูล ส่วนชุดคําสั่งที่ใช้ในการดําเนินการกับฐานข้อมูลจะจัดเก็บไว้ในซอฟแวร์ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแยกต่างหาก แต่มีฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่จัดเก็บทั้งข้อมูลและชุดคําสั่งไว้ด้วยกัน ซึ่งการรวมข้อมูลและ
คําสั่งในการดําเนินการใดๆ เข้าด้วยกันจะเรียกสิ่งนั้นว่า “วัตถุ (object)” และฐานข้อมูลที่จะนํามาจัดการกับ
วัตถุก็จะถูกเรียกว่า “ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (object-oriented database)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๕ 

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและวิธีการเสมือนวัตถุที่สามารถจะดึงไปใช้
งานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสามารถจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง  ๆ เช่น 
แบบเขียน (drawing) รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดการ แต่ก็พบว่ายังไม่มีการนํามาใช้งานอย่าง
แพร่หลายเท่ากับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่พบก็เพียงการนําแนวคิดเชิงวัตถุมาผสมผสานการทํางานกับแนวคิด
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จึงเรียกฐานข้อมูลชนิดนี้ว่า “object-relation database” ที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถ
ใช้ภาษาระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดเดียวกับที่ใช้กับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนั้นจึงสามารถจัดหาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลได้เช่นเดียวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เช่น โปรแกรมออราเคิล (Oracle), ดีบีทู (DB๒) และไซ
เบส (SyBase) เป็นต้น 

๕. ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (The Object-Relational Database Model) 
ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้งานอยู่ สามารถเพ่ิมคุณสมบัติของแบบจําลองเชิงวัตถุ

เข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในด้านการออกแบบข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลเดิม โดย
สิ่งที่เพ่ิมข้ึนมาจากแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือสามารถสร้างชนิดข้อมูลที่กําหนดเองได้ โดยชนิดข้อมูล
ที่สร้างเองนี้สามารถเก็บข้อมูลชนิดอ่ืน ๆ ไว้ภายในได้อีก และยังสามารถสร้างวิธี (method) เพ่ือจัดการกับข้อมูล 
ภายในได้อีกด้วย ดังนั้น ตารางจึงสามารถเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ตามชนิดข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นมา ซึ่งตัวอย่าง
ของระบบการจัดการที่ได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือโปรแกรมออราเคิล (Oracle) 
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คลังข้อมูล (Data Warehouse) 

ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้เพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือนําออกมาใช้งานในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านธุรกิจ เช่น คลังสินค้า การเงิน การผลิต และการขายสินค้า เป็นต้น แต่ในบางครั้งข้อมูลในอดีตก็
มีประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคตได้ ซึ่งข้อมูลในอดีตเหล่านั้นอาจจัดเก็บในฐานข้อมูลอ่ืน  
จึงจําเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่
มีฐานข้อมูลจํานวนมาก ข้อมูลในฐานข้อมูลที่หนึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในฐานข้อมูลอีกที่หนึ่ง จึงต้องมีการ
เข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ข้อมูลสัมพันธ์กัน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้การพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบเดิมมีความสามารถมากขึ้นเพ่ือรองรับและตอบสนอง
ความต้องการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กลายเป็นฐานข้อมูลที่มีชื่อเรียกว่า “คลังข้อมูล (Data Warehouse)” 
คลังข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่ได้มาจากการสกัดข้อมูล (extract) จากฐานข้อมูลอ่ืน ซึ่งอาจจัด
โครงสร้างแตกต่างกันหรืออยู่บนระบบปฏิบัติการแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

ดังนั้น คลังข้อมูลจึงถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของทั้งองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องมีการแบ่ง
ส่วนการทํางานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ขึ้นอยู่กับหน้าที่การทํางาน เช่น การแบ่งส่วนออกเป็นการผลิต การเงิน 
การตลาด การขาย การบัญชี และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีต้องทําสําเนาข้อมูลที่มีความ
จําเป็นต้องใช้งานของแต่ละส่วนมาจัดเก็บไว้ภายในส่วนการทํางานย่อย ๆ เหล่านั้น ซึ่งจะเรียกแหล่งข้อมูลที่
จัดเก็บข้อมูลที่ถูกสําเนามานี้ว่า “ดาต้า มาร์ท (data mart)” ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๖ 

สําหรับงานด้านการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น คลังข้อมูลนับว่ามีส่วนช่วยในการจัดหาสารสนเทศในแต่
ละด้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คลังข้อมูลยังจะต้องมีความสามารถค้นหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
มีขอบเขตเหมาะสมกับปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “เหมืองข้อมูล (data 
mining)” เหมืองข้อมูล บางครั้งเรียกว่า “การค้นพบองค์ความรู้ (knowledge discovery)” เป็นเทคนิคที่ใช้
ในการค้นหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ชั้นสูง สําหรับใช้จัดการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมู ลเป็นจํานวนมาก ซึ่ง
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ประกอบไปด้วยการค้นหา แยกแยะกลุ่มข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่มีคุณค่า เป็นต้นเพ่ือใช้อธิบายข้อมูลในอดีต
และคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต 

๖.  ฐานข้อมูลแบบหลายมิติ (Multidimensional Database) 
 เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนามาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละแถวก็คือ เรคคอร์ดที่ทําให้ทราบ

คุณลักษณะของข้อมูลใด ๆ การมองข้อมูลที่เห็นเป็นเพียงเรคคอร์ดเท่านั้น เป็นการมองแบบมิติเดียว เช่น 
สมมติว่ามีตารางข้อมูลยอดขายสินค้าของพนักงานขายแต่ละคนในแต่ละภูมิภาค และในแต่ละภูมิภาคนั้นแบ่ง
ออกเป็นยอดขายในแต่ละฤดูด้วยและในแต่ละฤดูแบ่งออกเป็นยอดขายในแต่ละสายการผลิต (production line) 
ดังตารางข้อมูลต่อไปนี้ 
 

 
จากตาราง จะเห็นว่าในแต่ละเรคคอร์ดนั้นแสดงยอดขาย ๑ ค่าในภูมิภาค ฤดู และสายการผลิต ซึ่งคุณลักษณะ ข้อมูล
ทั้งหลายนี้ รวมกันอยู่ในเรคคอร์ดเดียว ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางข้อมูลนั้นทําได้ยาก เช่น 
ต้องการหายอดรวมในฤดูหนาวทุกสายการผลิตและทุกภูมิภาค จากตารางข้อมูลข้างต้น จะทําได้ยากมาก 
ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มากกว่า ๑ มิติ นั่นคือ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลแบบหลายมิติ ซึ่งจะเก็บ
ข้อมูลได้มากกว่า ๑ มิต ิ
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ ๙.๑ ข้อมูลยอดขายสินค้าของพนักงานขายแต่ละคนในแต่ละภูมิภาค แต่ละฤดูกาล แต่ละสายการผลิต 
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รูปที่ ๙.๗   
ยอดขายในฐานข้อมูลแบบหลายมิติ 

จากภาพที่ ๙.๗ แสดงข้อมูลจากตารางข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้อยู่ในฐานข้อมูล ๓ มิติ มีลักษณะ 
รูปลูกบาศก์ (cube) มิติที่ ๑ ของฐานข้อมูลนี้จะแสดงยอดขาย (sale) ในแต่ละภูมิภาค มิติที่ ๒ แสดงฤดูกาล 
(season) และมิติที่ ๓ แสดงสายการผลิต (product line) การแสดงข้อมูลหลายมิติ จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ยอดขายรวมทุกฤดูกาลและทุกภูมิภาคทําได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีการ “เฉือน (slicing)” ลูกบาศก์ออกเป็นส่วน ๆ ตามที ่
ต้องการคํานวณเท่านั้น ดังภาพที่ ๙.๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๘  การเฉือน (slicing) ข้อมูล 

นอกจากนี้ หากผู้ใช้ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในฤดูหนาวเพ่ิมเติม เช่น หายอดขายรวมในฤดู
หนาวเฉพาะสายการผลิต A และเฉพาะในภาคเหนือ ก็สามารถทําได้ด้วยการเฉือนเฉพาะยอดขายในฤดูหนาว 
ในภาคเหนือ และเฉพาะสายการผลิต A ออกจากลูกบาศก์ที่เฉือนมาแล้วในขั้นตอนที่ผ่านมา และผลที่ได้ก็คือ 
“ลูกเต๋า (dicing)” ซึ่งในบางครั้งเรียกวิธีการดังกล่าวว่า “slice and dice” 

 

 
 
   
 
  รูปที่ ๙.๙ 
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วิธีการ “slice and dice” นั้นเป็นวิธีการที่จัดอยู่ในเทคนิคชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
ดาต้ามาร์ท และคลังข้อมูล เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า “การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (online 
analytical processing) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลดาต้ามาร์ท และ
ฐานข้อมูลแบบหลายมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือจัดหาสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่
จําเป็นต้องนําไปวิเคราะห์ต่อเลย 
๗.  ฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database)  

 ฐานข้อมูลเว็บ คือ การสร้างเว็บเพจที่ผู้ใช้สามารถเลือกดูในสิ่งที่ต้องการได้ ในสมัยก่อนเว็บเพจ  
มีความสามารถเพียงแสดงผลข้อมูลที่ได้มีการจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหรือเรียกว่า “static web” เท่านั้น หากต้องการ 
นําเสนอสิ่งอ่ืนเพ่ิมเติมก็จะต้องทําการสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งทําให้เว็บเพจขาดความ
น่าสนใจในการใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้ทําได้เพียงเป็นฝุายรับข้อมูลเท่านั้น แต่เมื่อมีการนําฐานข้อมูลมาประยุกต์
กับการสร้างเว็บเพจ ทําให้เว็บเพจมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ใช้สามารถปูอนข้อความแสดง 
ความคิดเห็นไว้บนเว็บเพจได้ หรือเรียกว่า “เว็บบอร์ด” เป็นต้น 

หลักการของเว็บฐานข้อมูล คือ การสร้างฐานข้อมูลไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์  
ที่ต้องการสร้างเป็นเว็บฐานข้อมูล จากนั้นจึงเขียนสคริปต์ (script) ด้วยภาษาในการโปรแกรมมิ่งเว็บฐานข้อมูล 
เช่น ASP, PHP หรือ CGI เป็นต้น ไว้แทนการสร้างไฟล์ html โดยไฟล์สคริปต์เหล่านี้เมื่อมีผู้เข้ามาเรียกไปแสดงผล 
ยังเครื่องของตนจะถูกประมวลผลโดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อน ซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบคําสั่งที่มีในไฟล์สคริปต์
แล้วทําการติดต่อหรืออ่านค่าข้อมูลตามคําสั่งที่มีในไฟล์สคริปต์จากฐานข้อมูล จากนั้นจึงจะนําไปแสดงผลยังเครื่อง
ของผู้ใช้ที่เข้ามาเรียกดูเว็บ 

จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยใช้เว็บฐานข้อมูลมีมากมายในปัจจุบัน สามารถสังเกตได้จากเว็บ
เหล่านั้นมักจะมีแบบฟอร์มสําหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลได้เอง สามารถค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น www.google.co.th หรือ www.yahoo.com เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อ่ืน ๆ อีกมากมายที่ให้บริการในเรื่องของการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยกลไกในการ
ค้นหาที่เรียกว่า “search engine” โดยขั้นแรกผู้ใช้ต้องพิมพ์คําค้น (keyword) ที่ต้องการค้นหาก่อน จากนั้น
เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ search engine จะค้นข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ และแสดงผลการค้นหาออกมาในฐานข้อมูล
บนเว็บจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลข้อความ และฐานข้อมูลรูปภาพ ซึ่งฐานข้อมูลข้อความ คือ กลุ่มของ
เอกสารที่ได้รับการเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยที่แต่ละเอกสารและ ๒๗ เนื้อความในเอกสารสามารถถูกค้นหาได้
โดยอาศัย Catalog หรือบัญชีรายชื่อของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเอกสารนั้น ๆ ปัจจุบันเทคนิคนี้ถูกนําไปใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการบนเว็บ ส่วนฐานข้อมูลรูปภาพ คือ ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปภาพ
ซึ่งการใช้วิธีเก็บแบบเดิมจะทําได้ไม่ดีนัก ด้วยความสามารถนี้ทําให้สามารถแสดงภาพของสิ่งต่าง  ๆ ได้ตาม
ต้องการ เช่น การนําข้อมูลรูปภาพดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งใด ๆ ดึงรูปภาพ
จากฐานข้อมูลรูปภาพขึ้นมาแสดง จากนั้นจึงดึงข้อความออกมาจากฐานข้อมูลข้อความเพ่ือนํามาใช้อธิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพดังกล่าว เป็นต้น 
๘.  ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) 

 เป็นการกระจายการจัดเก็บข้อมูลไว้ในหลาย ๆ สถานที่ที่เรียกว่า “ไซต์ (site)” ซึ่งแต่ละไซต์จะมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลที่เป็นของตัวเอง เพ่ือรองรับการใช้งานต่าง  ๆ ของผู้ใช้ในไซต์นั้น ๆ 
รวมทั้งมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไซต์อ่ืนด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เพ่ือส่ง 
ถ่ายข้อมูล (Data Transmission) ไปมาระหว่างฐานข้อมูลของไซต์ต่าง ๆ ฐานข้อมูลชนิดนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
เช่น ธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น ที่มีสาขาตามที่ต่าง ๆ มากมายโครงสร้างหลักที่แยกความแตกต่าง
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ระหว่างระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางออกจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายคือฮาร์ดแวร์ เพราะระบบจัดการ 
ฐานข้อมูลแบบกระจายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ไซต์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โหนด (node) 
ต่าง ๆ และแต่ละโหนดจะต้องติดต่อกับเครือข่ายสื่อสาร เพ่ือส่งข้อมูลหรือคําสั่งต่าง ๆ ระหว่างโหนด โหนดต่าง ๆ 
ที่กล่าวถึงนี้อาจจะอยู่ในตึกเดียวกันหรืออยู่ห่างกันไม่มากนัก และติดต่อกันผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 
หรืออาจอยู่ห่างไกลกันคนละอําเภอซึ่งจะต้องติดต่อผ่านเครือข่ายระไกลเช่นสายโทรศัพท์ก็ได้นอกจากนี้แต่ละ
โหนดอาจจะมีรูปแบบการติดต่อผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกันก็ได้ เช่น โหนดที่ ๑ ติดต่อกับโหนดที่ ๒ และโหนด
ที่ ๒ ติดต่อกับโหนดที่ ๓ แต่โหนดที่ ๑ ไม่ได้ติดต่อกับโหนดที่ ๓ เป็นต้นในกรณีนี้ถ้าโหนดที่ ๑ และโหนดที่ ๓ 
ต้องการติดต่อกันก็ต้องติดต่อผ่านโหนดที่ ๒ ก่อนซึ่งอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงบ้าง แต่ก็ไม่มีผล
กับระบบฐานข้อมูลแต่อย่างใด 

ฐานข้อมูลแบบกระจายทําให้การออกแบบระบบ และการจัดการดูแลฐานข้อมูลมีความยุ่งยากมาก
ขึ้น รวมทั้งระบบจัดการฐานข้อมูลที่จะนํามาใช้กับฐานข้อมูลข้อมูลแบบกระจาย ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
กว่าระบบจัดการฐานข้อมูลแบบศูนย์กลาง กล่าวคือต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

-  เรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ห่างไกลออกไปบนโหนดต่าง ๆ โดยผ่านทางเครือข่ายสื่อสารได้ 
-  เลือกตัวสินใจได้ว่าควรจะเรียกข้อมูลจากท่ีใดมาใช้งานบ้าง 
-  จัดการดูแลการเรียกดูข้อมูลที่ต่าง ๆ ได้ 
-  ถ้าระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหาไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น เครื่องมีปัญหา หรือเกิดปัญหากับสาร

สื่อสาร ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องสามารถฟ้ืนฟูฐานข้อมูลได้เอง 
การเลือกใช้งานฐานข้อมูลแบบใดแบบหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งต้องทําการพิจารณา

ให้มีความเหมาะสมกับสภาพขององค์การ โดยปัจจัยที่ทําให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้
ฐานข้อมูลแบบกระจาย คือ 

-  ข้อมูลบางประเภทจะมีความเหมาะสมกับการการใช้ฐานข้อมูลแบบกระจาย เพราะโดยธรรมชาติ
ของข้อมูลนั้นอยู่บนที่ต่าง ๆ กันอยู่แล้ว เช่น บริษัทที่มีสาขาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ หรือ ๒๘ ธนาคารที่มีหลาย ๆ 
สาขา และแต่ละสาขาอยู่คนละแห่งในที่ไกลกันออกไป บริษัทหรือธนาคารดังกล่าวอาจต้องการเก็บข้อมูลของ
แต่ละสาขาไว้ที่สาขาเหล่านั้น เนื่องจากงานการเรียกใช้ข้อมูลส่วนมากจะเกิดขึ้นโดยพนักงาน หรือลูกค้าที่สาขา
นั้น ๆ โดยมีโอกาสที่จะเรียกใช้ข้อมูลข้ามสาขาน้อยมาก แต่ขณะเดียวกันผู้บริหารที่สํานักงานใหญ่อาจต้องการ
เรียกใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ สาขาเพ่ือดูข้อมูลสรุปบางอย่างด้วย 

-  เพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือได้ของข้อมูลและความมีประโยชน์ของข้อมูล เพราะการเรียกใช้ข้อมูลจะได้
ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจัดเก็บอยู่ในที่ใด ๆ ก็ตาม และหากเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือระบบจัดการฐานข้อมูลในโหนดอ่ืนจะยังคงใช้งานได้เหมือนเกิด แต่ถ้าใช้ระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางแล้ว 
หารเครื่องที่ศูนย์กลางเกิดปัญหา ก็จะทําให้ไม่สามาระเรียกดูข้อมูลได้ทั้งระบบ 

-  ทําให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ในขณะที่การดูแลข้อมูลนั้นแยกจากกันในแต่ละโหนด 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากการกระจายฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไปในหลาย ๆ แห่ง ทําให้ 

การเรียกใช้ข้อมูลของแต่ละแห่งสามารถทําได้เร็วขึ้น เพราะข้อมูลได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ นอกจากนี้ การประมวล 
ของแต่ละโหนดก็จะอิสระจากกัน ทําให้สามารถทําการประมวลผลพร้อม ๆ กันได้ 

การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลต้องอาศัยทั้งไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ นํามา
ประยุกต์ใช้ได้ดังนี ้ 
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๑.  การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ในระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถนําไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งการจัดการ
ฐานข้อมูลส่วนบุคคลและในระบบเครือข่าย (อําไพ สินลิขิตกุล, ๒๕๔๖, หน้า ๒๒) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑  การจัดท าฐานข้อมูลส่วนบุคคล (personal database) เพ่ือใช้งานฐานข้อมูลเพียงคนเดียว 
(single-user) หรืออาจเรียกว่า stand alone database โดยผู้ใช้งานจะทํางานกับฐานข้อมูลได้เฉพาะ 
ที่เครื่องนั้นเท่านั้น ซึ่งในการจัดการฐานข้อมูลแบบนี้จะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ
เคลื่อนย้าย ที่ใช้สําหรับจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ (ครรชิต มาลัยวงศ์, ๒๕๔๖, หน้า ๑๒๐)  

๑.๒  การจัดท าฐานข้อมูลในระบบเครือข่าย (network) เพ่ือใช้งานฐานข้อมูลได้ครั้งละหลายคน 
(multi-user) ผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network : LAN) 
หรืออินเทอร์เน็ต (internet) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการฐานข้อมูลตามหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านอาหาร และบริษัทต่าง  ๆ เป็นต้น โดยแบ่งฐานข้อมูลเป็น ๓ 
ประเภทหลัก ๆ คือ (ชวลิต ธนุสุทธิยาภรณ์, ๒๕๔๗, หน้า๑๓)  

๑.๒.๑  ฐานข้อมูลส่วนกลาง (central database หรือ host database) เป็นฐานข้อมูลสําหรับ
ผู้ใช้หลายคน โดยที่ข้อมูลและโปรแกรมจะเก็บอยู่ที่เครื่องแม่ข่าย (host server) และมีเครื่องลูกข่าย (work 
terminal) ต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่าย การประมวลผลทั้งหมดจะทําที่เครื่องแม่ข่าย ดังนั้น  เครื่องแม่ข่าย
จําเป็นต้องมีขีดความสามารถสูงมาก เพ่ือรองรับการประมวลผลพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ส่วนใหญ่
มักจะเป็นเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) หรือเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ถ้าจะ
ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ต้องเลือกท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลรวดเร็วและสามารถจัดเก็บข้อมูล ได้
มากกว่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไป 

๑.๒.๒  ฐานข้อมูลไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์(client/server database) เป็นฐานข้อมูลสําหรับผู้ใช้
หลายคน โดยที่ข้อมูลจะเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมจะอยู่ที่ไคลเอนต์การประมวลผลจะทําทั้งที่ไคลเอนต์
และเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น วิธีนี้จะสามารถลดงานของเซิร์ฟเวอร์ลง เช่น ให้เซิร์ฟเวอร์ทําการอ่านข้อมูล และส่งให้
ไคลเอนต์ทําการคํานวณผลลัพธ์เพื่อออกรายงาน เป็นต้น ดังนั้นไคลเอนต์มักจะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้โดยเป็นการทํางานในส่วนของการให้บริการหรือติดต่อกับลูกค้า ( frontend) ซึ่งมักจะใช้เป็นเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่ว ๆ ไปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งระบบฐานข้อมูลไว้ (database server) และมีความสามารถสูงพอที่จะให้บริการผู้ใช้ได้พร้อม ๆ  กันหลายคน โดย
จะเป็นส่วนของการบริหารงานภายในองค์กร (backend) ซึ่งควรจะเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องท่ีใช้งานทั่ว ๆ ไป หรืออาจจะเป็นเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ก็ได้ 

๑.๒.๓  ฐานข้อมูลแบบกระจาย (distributed database) หมายถึง ข้อมูลจะถูกเก็บแยกไว้คนละ
ที่ เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลจากระยะไกล (เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่) การเข้าถึงและการส่งข้อมูลจะทําผ่าน
ระบบเครือข่าย (ตามสายเคเบิล) ซึ่งจะเกิดความล่าช้า ทําให้การตอบสนองไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นจึงแยก 
ข้อมูลกระจายเก็บตามสาขา เช่น ที่กรุงเทพฯ ก็จะเก็บข้อมูลลูกค้ากรุงเทพฯ ที่เชียงใหม่ก็เก็บข้อมูลลูกค้า
เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งการควบคุมเรื่องความปลอดภัยจะทําได้ยากกว่าแบบศูนย์กลาง เนื่องจากต้องดูแล
ฐานข้อมูลทั้ง ๒ ทีแ่ต่การจัดทําฐานข้อมูลแบบกระจายจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานแบบไคลเอนต์/
เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีผู้ใช้จํานวนมากเกิน จนเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทํางานได้รวดเร็วเหมือนเดิม เนื่องจากเกิดปัญหา
คอขวด (bottleneck) ซึ่งวิธีการแก้ไขอาจจะเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้มีความสามารถมากขึ้น หรือไม่ก็เพ่ิม
จํานวนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเพ่ือให้แบ่งงานกันทํา หรืออาจจะทําการกระจาย database server ไปตามที่ต่าง ๆ ที่มี
ความต้องการใช้งานฐานข้อมูลเดียวกัน โดยมีการกระจายข้อมูลอยู่ ๒ แบบ คือ การคัดลอกข้อมูลทั้งหมดไปไว้
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ทุกที่ และการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งอาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธีร่วมกันก็ได้ ทําให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ
ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร ์
๒.  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์ในด้านการประมวลผลและจัดการกับ
ข้อมูล กลุ่มข้อมูลจํานวนมาก เช่น รายชื่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ จําหน่าย ซอฟต์แวร์ที่เด่นในกลุ่มนี้  ได้แก่ 
ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซ์โปร (FoxPro) อินฟอร์มิกซ์ 
(Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และไซเบส (Sybase) เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง ดัดแปลง แก้ไข 
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เรียงลําดับข้อมูล ค้นหาข้อมูลได้ตามเงื่อนไข พิมพ์ไฟล์ หรือส่วนของไฟล์ตามที่ต้องการ 
สร้างหรือดัดแปลงโครงสร้างของไฟล์ข้อมูลได้นําข้อมูลบางส่วนที่ต้องการ มาสร้างเป็นไฟล์ใหม่ได้ทันทีและเก็บ
ข้อมูลได้จํานวนมาก ตัวอย่างของซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการจัดทําระบบการจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้
กันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถโดดเด่น การออกแบบ 
เป็นไปตามหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และอิงมาตรฐานและเตรียมการรองรับเพ่ือเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ายข้อมูล ทําให้เป็นที่น่าสนใจของผู้ใช้โปรแกรม จึงมีผู้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ
มีจุดเด่นหลายประการ คือ 

๒.๑.๑  เป็นโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ง่ายในการใช้งาน มีเครื่องมือในการทํางานครบถ้วน 
ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลได้มีระบบฐานข้อมูล
ภายใน ขณะเดียวกันจะต้องเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมได้ เช่น ดีเบส 
(dBase), พาราดอกซ์ (Paradox) และฟอกซ์โปร (FoxPro) เป็นต้น ทั้งเรียกใช้และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
แฟูมข้อมูลตั้งต้นได้ด้วย 

๒.๑.๒  ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นไปตามแนวทางของระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (relational 
database management) อย่างถูกต้อง มีวิธีการสืบค้นที่เป็นมาตรฐาน อาทิเช่น ภาษาเอสคิวแอล (Structured 
Query Language : SQL) และคิวบีอี (Query By Example : QBE)  

๒.๑.๓ ใช้ความสามารถต่าง ๆ ของวินโดวส์ในการเชื่อมโยง หรือส่งผ่านวัตถุของโปรแกรมต่าง ๆ 
บนวินโดวส์ได้ครบถ้วน เช่น สามารถใช้งานโอแอลอี (Object Linking and Embedding : OLE) เป็นต้น 

๒.๑.๔ เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดการข้อมูลที่อยู่ในลั กษณะ
เครือข่ายข้อมูลได้ เช่น เชื่อมกับไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL server) และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(relational database) ของมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)  
จากคุณสมบัติที่โดดเด่นดังกล่าว ประกอบกับผู้ออกแบบโปรแกรมคือบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งเป็น เจ้าของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) จึงทําให้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสสามารถทํางานภายใต้สภาพแวดล้อม ของ
วินโดวส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft Office) ที่ได้รับ 
ความนิยมทั่วโลก 

 ๒.๒  ออราเคิล (Oracle) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบวัตถุ-สัมพันธ์ (objectrelational) ที่
รวมความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเชิงวัตถุ (object-
oriented) เข้าด้วยกัน มีประสิทธิภาพในการทํางานแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (client/server) หรือแบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) และสามารถขยายระบบเพ่ือรองรับ
งานให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยสนับสนุนการทํางานบนหลายแพลตฟอร์ม ( platform)  
ซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลบนแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถย้อยไปทํางานบนแพลตฟอร์มอ่ืนได้อย่างง่ายดาย 
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ส่วนบริการต่าง ๆ ที่โปรแกรมออราเคิลจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (storage) บริการค้นหา 
ข้อมูล (query) การทําดัชนี (index) และการค้นหาข้อมูลที่เหมาะสม (query optimize) เป็นต้น สําหรับภาษาใน 
การพัฒนานั้นสามารถใช้ได้ทั้งภาษา C, C++, PL/SQL หรือ Java ซึ่งหลักการในการพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดตาม 
มาตรฐานของกลุ่มการจัดการวัตถุ (Object Management Group : OMG) เป็นหลัก 

 ๒.๓  ดีเบส (dBase) เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีความเก่าแก่ที่สุด
สําหรับไมโครคอมพิวเตอร์ และเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปตัวหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการช่วยผลักดันให้ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ได้รับความนิยม โปรแกรมสําเร็จรูปดีเบสได้รับการออกแบบมาจากบริษัท แอสตัน เทต (Ashton Tate) แห่ง
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ออกโปรแกรมดีเบสตัวแรกคือ ดีเบส ทู (dBase II) ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นดีเบสทรี 
(dBase III) ดีเบส ทรีพลัส (dBase III+) ดีเบสโฟร์(dBase IV) และดีเบสไฟว์ (dBase V) ตามลําดับปัจจุบันโปรแกรม 
ดังกล่าวนี้พัฒนาและจําหน่ายโดยบริษัท บอร์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Boland International) ซ่ึงเป็นบริษัท
ที่ได้ซื้อกิจการของบริษัทแอสตัน เทต ไว้โปรแกรมตัวนี้สามารถปฏิบัติการในระบบปฏิบัติการดอส (DOS) รวม
กับไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) และยูนิกซ์ (Unix) บางรุ่น สําหรับการใช้งานในประเทศไทย 
โปรแกรม ดีเบส ทรีพลัส นับเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากที่สุดใน
ระยะหนึ่ง เนื่องจากตัวแทนจําหน่ายโปรแกรมดังกล่าวได้ทําการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยเพ่ิมเติม
ให้กับโปรแกรมตัวดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเรียงคําตามพจนานุกรมภาษาไทย ซึ่งมีปัญหาในการ
ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่ 

 ๒.๔  ฟอกซ์โปร (FoxPro) เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ได้รับ 
ความนิยมสูงสุดต่อจากโปรแกรมดีเบส ซึ่งในระยะหลังไม่ได้มีการพัฒนาความสามารถในภาษาไทยต่อมากนัก 
โปรแกรมสําเร็จรูปฟอกซ์โปร ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฟอกซ์เบส (Foxbase) แต่ต่อมาบริษัท
ไมโครซอฟต์คอปอเรชั่น ได้เล็งเห็นศักยภาพของโปรแกรมตัวนี้จึงขอซื้อกิจการต่อ ดังนั้น  โปรแกรมดังกล่าวจึง
อยู่ภายใต้การพัฒนาของทีมงานในสํากัดบริษัทไมโครซอฟต์คอปอเรชั่น สําหรับการใช้งานในประเทศไทย 
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเก็บข้อมูลสอบถามข้อมูลและพิมพ์รายงานที่เป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตามการ
จัดเรียงภาษาไทยยังไม่สามารถทําได้ตามพจนานุกรม จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก 

 ๒.๕  อินฟอร์มิกซ์ (Informix) เป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับการพัฒนามาจาก 
โพสเกรส (Postgres) โดยเพ่ิมเติมเทคโนโลยีใหม่บางส่วนเข้าไป ได้แก่ เทคโนโลยีที่เรียกว่าดาต้าเบลด (DataBlade) ที่
เกิดจากการพัฒนาของบริษัทมอนเทจซอฟต์แวร์ (Montage Software) ซึ่งดาต้าเบลดของอินฟอร์มิกซ์นี้เองที่
เป็นส่วนในการสนับสนุนการทํางานกับข้อมูลที่เป็นวัตถุ (object) และเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ อินฟอร์มิกซ์ 
โดยดาต้าเบลดเป็นโปรแกรมโมดูล (software module) ที่ถูกใส่เข้าไปในระบบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของระบบการจัดการฐานข้อมูล ลักษณะของดาต้าเบลดนั้นคล้ายคลาสไลบรารี  (class library) ของ 
C++ ที่คอยบริหาร และจัดการคลาส (class) ของวัตถุ (object) ต่าง ๆ ซึ่งดาต้าเบลดนี้ ไม่ได้ใช้เพียงเพ่ือดูแล
ชนิดข้อมูลแบบวัตถุที่เกิดขึ้นมาใหม่เท่านั้น หากแต่ยังช่วยทําให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น ในรูปแบบ
ใหม่ที่ดี และมีประสิทธิภาพกว่าเดิม เนื่องจากดาต้าเบลด ประกอบด้วยส่วนการกําหนดชนิดของข้อมูล (datatype 
definition) ในส่วนของการสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูลการดูแลเมท็อด (method) หรือการดําเนินการ (operation) 
ของข้อมูลชนิดต่าง ๆ ว่าจะสามารถประมวลผลได้หรือไม่และทําหน้าที่ควบคุมกฎ หรือกฎการบูรณภาพ (integrity 
constrain) ของข้อมูลแต่ละชนิด 

 ๒.๖  มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่นิยมมากสําหรับ ใช้
งานในธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็น freeware และเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
open source สามารถดาวน์โหลด source code ต้นฉบับได้จากอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การแก้ไข
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ก็สามารถทําได้ตามความต้องการ มายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็วในการ
ประมวลผล รองรับจํานวนผู้ใช้และขนาดของข้อมูลจํานวนมากได้ รวมทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการมากมาย เช่น ยูนิกซ์ (Unix), โอเอสทู (OS/2), แมคโอเอส (Mac OS) และวินโดว์ (Windows) 
เป็นต้น นอกจากนี้  มายเอสคิวแอลยังสามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มของการพัฒนาเว็บ ( Web 
Development Platform) ได้ เช่น C, C++, Java, Perl, PHP และ ASP เป็นต้น ทําให้มายเอสคิวแอลได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

 ๒.๗  ไซเบส (Sybase) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลสําหรับอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็น พ็อกเก็ตพีซี 
(PocketPC) หรือปาล์ม (Plam) ซึ่งในระบบของไซเบสจะมีสิ่งสําคัญที่เรียกว่าโมบายลิงค์ (MobiLink) ซึ่งทํา
หน้าที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลสองตัว คือ ฐานข้อมูลที่อยู่บนอุปกรณ์พกพากับอีกฐานข้อมูลที่เป็นของส่วนกลางให้มี
ข้อมูลตรงกันด้วย โดยฐานข้อมูลกลางนั้นรองรับหลายยี่ห้อด้วยกัน เช่น ไอบีเอ็ม ดีบีทู (IBM DB/2) ออราเคิล 
(Oracle) และเอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) เป็นต้น ทําให้เทคโนโลยีนี้มีความสําคัญในการพัฒนาระบบ
โมบายแอพพลิเคชันอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติการสื่อสารระยะไกลที่ให้ผู้ใช้จากทุกที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนกลางได้ด้วยความปลอดภัยและได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลกลางที่สุดการเลือกและการประเมินผล
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลการเลือกและประเมินผลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการ
ฐานข้อมูลมีความสําคัญยิ่งต่อการพิจารณาเพ่ือเลือกใช้งานในระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัย
หลักเกณฑ์และปัจจัยในการพิจารณาที่แตกต่างกัน 

การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล 
การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะทําให้การจัดการฐานข้อมูลในระบบงานมีประสิทธิภาพ 

และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ในระบบจัดการฐานข้อมูล 

 ในการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์สําหรับระบบจัดการฐานข้อมูลต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ
ประกอบกัน เช่น ขนาดของฐานข้อมูล การประมวลผล งบประมาณ จํานวนผู้ใช้  และซอฟต์แวร์ เป็นต้น  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.๑  ขนาดของฐานข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนแอตทริบิวต์หรือคอลัมน์ และจํานวนทูเพิลหรือเรคค
อร์ดของข้อมูลที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูล จํานวนของข้อมูลจะทําให้สามารถกําหนดได้ว่าควรใช้สื่อจัดเก็บข้อมูล
ประเภทใด และคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ควรมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานขนาดเล็กอาจ
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งได้แก่ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็นหน่วยงาน
ขนาดใหญ่อาจต้องใช้เครื่องท่ีมีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้แก่ เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ขึ้นไป 

 ๑.๒  การประมวลผล การประมวลผลฐานข้อมูลในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถทําการ
ประมวลผลได้ ๒ แบบ แบบแรกเป็นการประมวลผลฐานข้อมูลในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว 
โดยมีผู้ใช้งานได้เพียงคนเดียวเท่านั้น (single user) ที่สามารถดึงข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ 
ส่วนแบบที่สองจะเป็นการนําไมโครคอมพิวเตอร์หลายตัวมาเชื่อมต่อกันในลักษณะของเครือข่ายระยะใกล้ 
(Local Area Network : LAN) ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (client/server network) 
โดยจะมีการเก็บฐานข้อมูลอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลต่าง ๆ จะกระทําที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สําหรับเครื่อง 
ไคลเอนต์จะมีหน้าที่ดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลเข้ามาปรับปรุงในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือคอยรับผลลัพธ์ จากการ
ประมวลผลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น 
การประมวลผลแบบนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ เป็นลักษณะ 
ของการทํางานแบบมัลติยูสเซอร์ (multi user)  
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 ๑.๓  งบประมาณ ในการเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือใช้ฐานข้อมูลร่วมกันนอกจากจะใช้เครื่องไมโคร 
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ถ้าหน่วยงานใดมีงบประมาณมากยังสามารถใช้เครื่องเมนเฟรม 
คอมพิวเตอร์หรือมินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแม่ข่ายได้ซึ่งจะสามารถใช้ต่อกับเทอร์มินัลได้หลายเครื่อง เพ่ือให้
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลหลายคน สามารถดึงข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลภายในฐานข้อมูลเดียวกันพร้อมกันได้ 

 ๑.๔ จํานวนผู้ใช้งาน หากมีผู้เข้ามาใช้ฐานข้อมูลจํานวนมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลต้องมีความสามารถในการเข้าถึงและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

 ๑.๕ ซอฟต์แวร์ ในการเลือกฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลก็ต้อง
พิจารณาด้วยว่าเหมาะสมกับซอฟต์แวร์ที่จะใช้หรือไม่ คือในการติดตั้งซอฟต์แวร์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติของ
เครื่องบอกว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นอย่างไร 

๒.  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในระบบจัดการฐานข้อมูล 
 เนื่องจาก ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่วางขายในปัจจุบันมาจากผู้ผลิตหลายราย ซึ่งแต่ละราย  

ก็สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตน การที่องค์กรจะเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การทํางานและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและคุณลักษณะ
ของฐานข้อมูล ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะต้องนํามาจัดเก็บเพ่ือการประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศตามความต้องการ และควรจะให้ฐานข้อมูลประเภทใดจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น เมื่อจัดเก็บแล้วทําให้
ฐานข้อมูลมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง ส่งผลให้ทราบได้ว่าควรจะใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลชนิดใด สําหรับ
คุณลักษณะของฐานข้อมูลที่ใช้ในการเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ 

 ๒.๑  ขนาดของฐานข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนแอตทริบิวต์หรือคอลัมน์และจํานวนทูเพิลหรือเรคคอร์ด 
ของข้อมูลที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูล จํานวนของข้อมูลจะทําให้สามารถกําหนดได้ว่าควรใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถรองรับกับจํานวนข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก อาจ
เลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลประสิทธิภาพปานกลางที่ใช้ในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครซอฟต์แอกเซส 
(Microsoft Access), ดีเบส (dBase) และฟอกซ์โปร (FoxPro) เป็นต้น แต่ถ้าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่อง
มินิคอมพิวเตอร์ขึ้นไป ควรใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูง เช่น ออราเคิล (Oracle) อินฟอร์มิกซ์ 
(Informix) อินเกรส (Ingress) และดีบีทู (DB2) เป็นต้น 

 ๒.๒ จํานวนผู้ใช้เมื่อเกิดภาวะพร้อมกัน จํานวนของผู้ใช้ที่จําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลตัวเดียวกันในเวลา
เดียวกันและฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากในการเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
การทํางานในภาวะพร้อมกันได้ กล่าวคือ หากระบบการจัดการฐานข้อมูลใดที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย
คนได้ ก็จะต้องสามารถควบคุมการเกิดภาวะพร้อมกันได้ระบบการจัดการฐานข้อมูลชนิดใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
องค์กรก็ไม่รับไว้พิจารณา คําว่า “scalability” จะช่วยพิจารณาระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ โดยทําให้องค์กร
ทราบว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลได้มากเท่าใด หรือสามารถควบคุมการเกิดภาวะ 
พร้อมกันในการใช้งานของผู้ใช้ได้จํานวนเท่าใด 

 ๒.๓  ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบการจัดการฐานข้อมูลอาจหมายถึงคุณลักษณะหลาย
อย่าง ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับองค์กรหรือบางส่วนงานที่ต้องการความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ การอนุมัติบัตรเครดิต เป็นต้น แต่สําหรับบางระบบหรือ
บางองค์กร “ความเร็ว” อาจไม่ใช่เงื่อนไขสําคัญ เช่น ระบบบัญชีเงินเดือน ที่จะมีการประมวลผลไม่บ่อยครั้งนัก 
ใน ๑ เดือน เป็นต้น อีกคุณลักษณะที่สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ก็คือ 
“ความสามารถและความเร็วในการกู้คืนระบบ (system recovery)” ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบล้มเหลว ซึ่งหาก 
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การกู้คืนระบบเป็นไปอย่างเชื่องช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจทําให้บางหน่วยงานไม่สามารถทํางาน
ได้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพยังรวมถึงความสามารถในการควบคุมการเกิดพร้อมกัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วด้วย 

 ๒.๔  การประสานการทํางาน เกณฑ์การเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลอีกประการหนึ่งที่สําคัญ
ก็คือ “ความสามารถในการประสานการทํางานได้กับโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลอ่ืน” สิ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่า
ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ นอกจากจะเป็นชนิดของฐานข้อมูลแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่
สําคัญก็คือ “ระบบปฏิบัติการ (operation System)” ที่จะใช้ดําเนินการระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น ยูนิกซ์ 
(UNIX), วินโดวส์ (Windows) หรือ ลินุกซ์ (Linux) เป็นต้น หากเป็นระบบปฏิบัติการเดียวดันก็จะใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูลร่วมกันได้ง่าย แต่หากเป็นระบบปฏิบัติการต่างชนิดกัน ก็ต้องพิจารณาว่าระบบ
การจัดการฐานข้อมูลชนิดใดที่มีเครื่องมือช่วยให้สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

 ๒.๕  ลักษณะสําคัญไม่ว่าจะเป็นการทํางาน หรือรูปลักษณะของซอฟแวร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใน
ระบบการจัดการฐานข้อมูลแต่ละผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ขององค์กรได้เป็นอย่างดีระบบการจัดการฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่มักจะมีเครื่องมือเพ่ือช่วยในการกําหนดระบบ
รักษาความปลอดภัย การกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่มาพร้อมกับระบบการจัดการฐานข้อมูลนอกจากนี้ 
ลักษณะสําคัญอาจหมายความรวมถึง การใช้งานที่ง่าย มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

 ๒.๖  ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย สําหรับการพิจารณาผู้ผลิตและจัดจําหน่ายระบบการจัดการฐานข้อมูล 
อาจพิจารณาได้จากขนาดขององค์กร ความมีชื่อเสียง และสถานะทางการเงิน หากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใด
ที่อยู่ในวงการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานก็จะมีประสบการณ์มาก สามารถให้คําปรึกษาและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี หรือหากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใดเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็อาจมีแผนกให้บริการ
หลังการขายเป็นสัดส่วนชัดเจน สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเต็มที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งประเด็นการบริการ
หลังการขาย นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 ๒.๗  งบประมาณ เงื่อนไขในการเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สําคัญมากถึงมากท่ีสุดก็คือ 
“ต้นทุน (Cost)” หรือราคาของระบบการจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและจัดจําหน่ายแต่ละ
รายระบบการจัดการฐานข้อมูลสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จะมีต้นทุนต่ํากว่าระบบการจัดการฐานข้อมูล
สําหรับเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ บางองค์กรเลือกที่จะเช่าระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายปี 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินนโยบายและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในขณะนั้น 

๓.  การประเมินผลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล 
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลมีหลายประเภท เมื่อตัดสินใจเลือกใช้งานแล้ว

จําเป็นต้องมีการประเมินการใช้งานเพ่ือให้ได้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีสมรรถนะ และราคาที่เหมาะสม ตรงกับ 
ความต้องการ 

 ๓.๑  การประเมินผลฮาร์ดแวร์ควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑  สมรรถนะ ความเร็ว ความจุ และปริมาณงานเป็นเท่าใด 
๓.๑.๒  ต้นทุน ราคาเช่าซื้อหรือราคาซื้อเท่าไร ต้นทุนของการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเท่าไร 
๓.๑.๓  ความเชื่อถือ อะไรคือความเสี่ยงในการขัดข้องของงานและความต้องการในเรื่องการบํารุงรักษา 
๓.๑.๔  สภาพพร้อมใช้งาน เมื่อไรที่เริ่มใช้งานได้ 
๓.๑.๕  ความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมหรือไม่ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ขาย

โดยผู้ขายที่มีการแข่งขันหรือไม ่
๓.๑.๖  ภาวะเชื่อมต่อ เชื่อมต่อได้โดยง่ายกับทั้งเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายบริเวณกว้างของ

คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือไม่ 
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๓.๑.๗  การปรับขนาดได้สามารถจัดการความต้องการประมวลผลของผู้ใช้จํานวนมาก รายการ 
เปลี่ยนแปลง การสอบถามและความต้องการการประมวลผลสารสนเทศหรือไม่ 

๓.๑.๘  ซอฟต์แวร์ระบบและโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์สามารถใช้ได้ดีที่สุดกับฮาร์ดแวร์นี้หรือไม่ 
๓.๑.๙  การสนับสนุน มีบริการที่ต้องการสําหรับการสนับสนุนและบํารุงรักษาหรือไม่ 

 ๓.๒  การประเมินผลซอฟต์แวร์ควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
๓.๒.๑  ประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาคําสั่งคอมพิวเตอร์หรืออ็อบเจ็กต์ที่ดีซึ่งใช้ 

หน่วยความจําหรือเวลาของหน่วยประมวลผลกลางมากหรือไม่ 
๓.๒.๒  ความยืดหยุ่น สามารถจัดการงานประมวลผลที่ได้รับมอบหมายได้โดยง่ายโดยไม่ต้องมี

การแก้ไขมากมายหรือไม ่
๓.๒.๓  ความปลอดภัย มีกระบวนคําสั่งควบคุมสําหรับข้อผิดพลาด การทําหน้าที่ผิดปกติและ การใช้

ที่ไม่เหมาะสมหรือไม ่
๓.๒.๔  ภาวะเชื่อมต่อ มีความสามารถด้านเครือข่ายซึ่งสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์

ทราเน็ตและเครือข่ายอ่ืน ๆ ได้โดยง่าย หรือสามารถทํางานกับเบราว์เซอร์เครือข่ายหรือซอฟต์แวร์เครือข่ายอ่ืน ๆ ได้
หรือไม ่

๓.๒.๕  เอกสาร ซอฟต์แวร์มีเอกสารที่ดีหรือไม่ รวมทั้งมีวิธีการใช้ที่ช่วยเหลือผู้ใช้หรือไม่  
๓.๒.๖  ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่มีคุณสมบัติที่ต้องการซึ่งสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ดีที่สุดหรือไม่ 

การออกแบบฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาฐานข้อมูลที่มี

การวางแผนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยในบทนี้จะศึกษาถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ซึ่งจะเน้นขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเป็นหลัก ตั้งแต่การพัฒนาแบบจําลองอี-อาร์ และการทํานอร์มัลไลเซชัน 
เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle: DBLC) เป็นขั้นตอนในการพัฒนาหรือจัดทําระบบ

ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังภาพที่ ๙.๑๑ 
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รูปที่ ๙.๑๐ 

การศึกษาเบื้องต้น 
การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร กําหนดปัญหาและข้อจํากัด 

กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.  การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 

 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กร ความต้องการในการปฏิบัติงานโดยควรรู้ว่า
โครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมอะไร และใครทํารายงานให้ใคร เป็นต้น 

 ๑.๑  กําหนดปัญหาและข้อจํากัด 
โดยการศึกษาว่า ระบบที่มีอยู่มีการทํางานอย่างไร ข้อมูลที่ปูอนเข้าสู่ระบบมีอะไรบ้าง และ

ระบบสร้างรายงานอะไร มีการใช้รายงานเหล่านี้อย่างไรและใครเป็นผู้ใช้ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและข้อจํากัดใน
การปูอนข้อมูล หรือการค้นหาข้อมูลเพื่อการทํารายงาน 

 ๑.๒  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบในการกําหนดวัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูล ควร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ จากคําถามเหล่านี้ 

-  วัตถุประสงค์แรกเริ่มของระบบที่นําเสนอคืออะไร 
-  ระบบนี้ต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรหรือไม่ 
-  ระบบนี้จะมีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบหรือผู้ใช้อ่ืนหรือไม่ 

เมื่อทราบวัตถุประสงค์แล้วก็ทําการกําหนดขอบเขตของระบบโดยการออกแบบตามความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป 
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๑.  การออกแบบฐานข้อมูล 

 เมื่อผู้ออกแบบฐานข้อมูลมีความเข้าใจลักษณะขององค์กร ปัญหาและข้อจํากัด รวมทั้งวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตของระบบแล้ว ก็ทําการออกแบบฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  การออกแบบเชิงแนวคิด 
โดยการพัฒนาแบบจําลองอี-อาร์ (E-R Model) ที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรา

สนใจจะจัดเก็บ ที่เรียกว่า เอนทิตี (entity) และรายละเอียดหรือคุณสมบัติ (attribute) ของสิ่งที่จะจัดเก็บ แล้ว
ทําการแปลงแบบจําลองอี-อาร์ เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูล จากนั้นก็ทําการนอร์มัลไลเซชัน (normalization) 
เพ่ือให้ได้โครงสร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ําซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล 
๒.  การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลขององค์กรใด ควร
พิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 ๒.๑  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ราคาการซ่อมบํารุง การปฏิบัติงาน ลิขสิทธิ์ การติดตั้งการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ 

 ๒.๒  คุณลักษณะและเครื่องมือของระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลบางตัวจะรวมเอา 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวกในงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น การออกแบบหน้าจอ การสร้าง 
รายงานการสร้างโปรแกรมประยุกต์ และพจนานุกรมข้อมูล เป็นต้น ทําให้สะดวกในการบริหารฐานข้อมูล ใช้
ง่าย มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการใช้งานพร้อมกัน เป็นต้น 

 ๒.๓  ความสามารถในการใช้ข้าม platforms ข้ามระบบและภาษา 
 ๒.๔  ความตอ้งการด้านฮาร์ดแวร์ หน่วยความจํา และเนื้อที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ 

๓  การออกแบบทางตรรกะ 
จะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจใช้รูปแบบเฉพาะของฐานข้อมูล (แบบลําดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบ

เชิงสัมพันธ์ เป็นต้น) การกําหนดรูปแบบของฐานข้อมูล ซึ่งการออกแบบเชิงตรรกะจะเป็นการแปลง 
การออกแบบระดับเชิงแนวคิด ให้เป็นแบบจําลองของฐานข้อมูลในระดับภายใน (internal model) ตามระบบ
การจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เช่น MS-Access และ Oracle โดยการสร้างตาราง ฟอร์ม คิวรี และรายงาน เป็นต้น 
๔.  การออกแบบทางกายภาพ 

 การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการในการเลือกหน่วยจัดเก็บข้อมูล และลักษณะการเข้าถึง
ข้อมูลของฐานข้อมูล การสร้างดรรชนี (index) การจัดทําคลัสเตอร์ (clustering) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูล ที่มี
การใช้งานบ่อย ๆ ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลเดียวกัน หรือการใช้เทคนิคแฮชชิง (hashing technique) ในการจัด
ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลภายในหน่วยเก็บข้อมูล เป็นต้น 
๕.  การติดตั้งระบบ 

 ขึ้นอยู่กับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ โดยเริ่มต้นจากการสร้างฐานข้อมูล กําหนดผู้จัดการฐานข้อมูล 
กําหนดพื้นที ่ๆ ที่ต้องการใช้ และการสร้างตารางต่าง ๆ ในระบบ  
๖.  การทดสอบและประเมินผล 

 เพ่ือการตรวจสอบดูว่าระบบที่พัฒนามาสามารถทํางานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ซึ่งควรมีการเตรียม
ข้อมูลทดสอบไว้ล่วงหน้า 
๗.  การด าเนินการ 

 เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดําเนินการหรือการ
ติดตั้งระบบ ซึ่งต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งานนั่นเอง ซึ่งอาจรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่
เป็นพนักงานที่ต้องใช้งานจริงด้วย 
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๘.  การบ ารุงรักษาและการปรับปรุง 

 หลังจากระบบได้เริ่มดําเนินการ ผู้จัดการฐานข้อมูลจะต้องเตรียมการบํารุงรักษาฐานข้อมูลโดยการ
สํารองข้อมูลไว้ เพ่ือสะดวกในการกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบมีปัญหาและหากมีการใช้งานไปนาน ๆ อาจต้องทําการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เมื่อเราทราบขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งหมดแล้ว ในบทนี้จะเน้นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด ตั้งแต่การพัฒนาแบบจําลองอี-อาร์ (E-R Model) และการทํานอร์มัลไลเซชัน 
(normalization) ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

แบบจ าลองอี-อาร์ 
แบบจําลองอี-อาร์ (Entity-Relationship Model : E-R Model) เป็นแบบจําลองข้อมูลที่ประยุกต์

มาจากแนวคิดเรื่อง Semantic Model และมีการพัฒนามาเป็น E-R Model โดย Peter Pin Shan Chen จาก 
Massachusetts Institute of Technology ในปี ค.ศ.๑๙๗๖ และได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ความหมายและ
ความสําคัญของแบบจําลองอี-อาร์ 
แบบจําลองอี-อาร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้หรือสิ่งที่
เราต้องการจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยนําเสนอในรูปของของแผนภาพ ที่เรียกว่า อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R 
Diagram) ด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
แบบจําลองอี-อาร์ มีความสําคัญในการเป็นสื่อกลางเพ่ือสื่อสารกับบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหาร นักเขียนโปรแกรม และผู้ใช้ในระดับปฏิบัติการ เป็นต้น ทําให้เข้าใจระบบได้อย่าง
ถูกต้องตรงกัน  เนื่ อ งจากมีการแสดงภาพรวมของระบ บในลักษณะของรูปภาพหรือแผนภาพ  
ทําให้เข้าใจง่าย ดังนั้น ระบบที่ออกแบบมาจึงมีความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๑.  องค์ประกอบของแบบจ าลองอี-อาร์ 
 แบบจําลองอี-อาร์ ประกอบด้วย เอนทิตีแอตทริบิวต์ คีย์ และความสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.๑  เอนทิตี ้
เอนทิตี้ (entity) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานฐานข้อมูลต้องการจะจัดเก็บ ซึ่งมีลักษณะเป็นคํานาม ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม เช่น บุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ และเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้นตัวอย่างของเอนทิตี้ใน “ระบบการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา” ประกอบด้วย รายวิชา นักศึกษาการลงทะเบียน ผลการเรียน ประจําเทอม 
สาขาวิชา คณะ และหลักสูตร เป็นต้น 
เอนทิตีท้ี่รวบรวมได้จากระบบสามารถแยกแยะและจัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามชนิดของเอนทิตี้ ได้ดังต่อไปนี้ 
-  หมวดบุคคล ได้แก่ เอนทิตี้ -> นักศึกษา พนักงาน ประชาชน ผู้ปุวย และลูกค้า เป็นต้น 
-  หมวดสถานที่ ได้แก่ เอนทิตี้ -> รัฐ ประเทศ จังหวัด ภาค สาขา และวิทยาเขต เป็นต้น 
-  หมวดวัตถุ ได้แก่ เอนทิตี้ -> อาคาร เครื่องจักร ผลผลิต หนังสือ วัตถุดิบ และรถยนต์ เป็นต้น 
-  หมวดเหตุการณ์ ได้แก่ เอนทิตี-้> การขาย การลงทะเบียน การเดินทางการสั่งซื้อของ การออก ใบเสร็จรับเงิน และ
การให้รางวัล เป็นต้น 
ในอี-อาร์ไดอะแกรม ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนหนึ่งเอนทิตี้โดยใช้ชื่อของเอนทิตี้นั้น ๆ กํากับอยู่ภายใน 
เช่น 

 
 
 
 



- ๒๑๐ - 
 

รูปที่ ๙.๑๑ แสดงการใช้เอนทิตี้ 
 

๑.๒  แอตทริบิวต์ 
แอตทริบิวต์ (attribute) คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ของเอนทิตีท้ี่เราต้องการจัดเก็บในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
-  เอนทิตี้บัตรประชาชน ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ หรือสิ่งที่บ่งบอกคุณสมบัติของประชาชน แต่ละคน ได้แก่ 
หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ภูมิลําเนา วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ส่วนสูง 
น้ําหนัก และกรุ๊ปเลือด เป็นต้น 
-  เอนทิตีพ้นักงาน ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพ
สมรส และเงินเดือน เป็นต้น 
-  เอนทิตีส้ินค้า ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และจํานวน เป็นต้น 
-  เอนทิตี้นักศึกษา ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือน ปีเกิด ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
-  เอนทิตีว้ิชา ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิต เป็นต้น 

ค่าของข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์ประกอบกัน เรียกว่า ทูเพิล (tuple) ซึ่งเป็นแถวของข้อมูลในตาราง โดยแต่
ละแถวหรือแต่ละทูเพิลจะประกอบด้วยหลายแอตทริบิวต์หรือหลายคอลัมน์ของข้อมูล จํานวนแถวของข้อมูลใน
ตารางเรียกว่า Cardinality และจํานวนแอตทริบิวต์ทั้งหมดในตารางเรียกว่า Degree  
 

 
ตารางที่ ๙.๒  แสดงการใช้แอตทริบิวต์ 

 
 
 ในอี-อาร์ไดอะแกรม ใช้สัญลักษณ์รูปวงรีแทนหนึ่งแอตทริบิวต์ โดยใช้ชื่อของแอตทริบิวต์นั้น ๆ 
กํากับอยู่ภายใน เช่น 
 
 

 
รูปที่ ๙.๑๒ 

 
๑.๓  คีย ์
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คีย์ (key) คือ แอตทริบิวต์ที่สามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างของแต่ละทูเพิลได้ อาจเป็นแอตทริบิวต์เดี่ยว ๆ  หรือกลุ่มของ
แอตทริบิวต์ก็ได้ 

ประเภทของคีย์ประกอบด้วย  
๑.๓.๑  ซุปเปอร์คีย์ (super key) คือ แอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ที่สามารถบ่งบอก ความแตกต่าง ของแต่ละทูเพิล
ได ้
 

 
ตารางที ่๙.๓ ข้อมูลในเอนทิตี้นักศึกษา 

จากตารางที่ ๙.๓ ประกอบไปด้วยซุปเปอร์คีย์ดังต่อไปนี้ 
-  รหัสนักศึกษา 
-  รหัสนักศึกษา, ชื่อ 
-  รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล 
-  เลขที่บัตรประชาชน 

๑.๓.๒  คีย์คู่แข่ง (candidate key) คือ ซุปเปอร์คีย์ที่น้อยที่สุด ที่สามารถบ่งบอกความแตกต่างของแต่ละทูเพิลได้
จากตารางที่ ๙.๓ ประกอบไปด้วยคีย์คู่แข่งดังต่อไปนี้ 
-  รหัสนักศึกษา 
-  เลขที่บัตรประชาชน 

๑.๓.๓  คีย์หลัก (primary key) คือ คีย์คู่แข่งที่ถูกเลือก เพ่ือใช้บ่งบอกความแตกต่างของแต่ละ ทูเพิล จากตารางที่ 
๙.๓ คีย์หลัก คือ รหัสนักศึกษา หรือเลขที่บัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
คุณสมบัติของคีย์หลัก 
๑.  คีย์หลักซ้ํากันไม่ได้ 
๒.  คีย์หลักอาจเป็นแค่หนึ่งแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ก็ได้อย่างเช่น ในตาราง ที่ ๙.๓ มีแอตทริบิวต์เดียว
ที่เป็นคีย์หลัก ซึ่งอาจจะเป็น “รหัสนักศึกษา” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน” ก็ได้ แต่ข้อมูลบางตารางอาจต้อง
อาศัยแอตทริบิวต์ตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปมาประกอบกันเป็นคีย์หลัก เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างทูเพิล  
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ตารางที่ ๙.๔ ข้อมูลในเอนทิตี้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา ๑/๕๖ 
 

จากตารางที่ ๙.๔ ไม่สามารถให้แอตทริบิวต์รหัสนักศึกษาเป็นคยี์หลักเพียงแอตทริบิวต์เดียวได้ เพราะจะ เห็นว่า รหัส
นักศึกษา 5620249001 ของทูเพิลหรือแถวที่ ๑ จะไปซ้ํากับแถวที่ ๒ แต่ถ้าให้แอตทริบิวต์ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัส
วิชา” เป็นคีย์หลัก แล้วพิจารณาข้อมูลของ ๒ แอตทริบิวต์นี้ จะเห็นว่าข้อมูลไม่ซ้ํากันแล้ว ดังนั้นตารางที่  ๙.๔ 
จึงมีคีย์หลักซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ๒ ตัวประกอบกัน คือ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา” 
คีย์หลักจะเป็นค่าว่าง (null) ไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในตารางแอตทริบิวต์ใดที่เรา
กําหนดให้เป็นคีย์หลักต้องกรอกข้อมูลให้ครบ คือ จะไม่มีค่าไม่ได้ แต่แอตทริบิวต์อ่ืนอาจจะปล่อยเว้นว่างไว้ก็ได้
ถ้าไม่ทราบค่า 
๑.๓.๔  คีย์นอก (foreign key) คือ แอตทริบิวต์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเอนทิต้ีอ่ืน ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ 
คุณสมบัติของคีย์นอก คือ 
-  คีย์นอกสามารถมีค่าซ้ํากันได้ 
-  คีย์นอกสามารถเป็นค่าว่างได้ 
-  คีย์นอกที่ไม่เป็นค่าว่างจะเป็นค่าที่ชี้ไปยังคีย์หลักของเอนทิตี้ที่สัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓.๕  คีย์รอง (secondary key) คือ แอตทริบิวต์ที่ไม่เป็นคีย์หลัก แต่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลนั้น ๆ ได้ 
โดยคีย์รองจะมีค่าซ้ํากันได้ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ ๙.๖ มีรหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลัก แต่หาก ต้องการค้นหาข้อมูล
จากชื่อนักศึกษา แอตทริบิวต์ชื่อก็จะเป็นคีย์รอง หรือถ้าต้องการค้นหาข้อมูลจากนามสกุลนักศึกษา แอตทริ
บิวต์นามสกุลก็จะเป็นคีย์รอง เป็นต้น 
 

ตารางที่ ๙.๕ 
แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์รองที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเอนทิตี้อ่ืน 
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ตารางที่ ๙.๖ คีย์รองที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล  

 
ความสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ (relationship) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ที่มีความความสัมพันธ์กัน ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยในอี -อาร์ไดอะแกรม ใช้สัญลักษณ์รูปสี่ เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่มีชื่อของ
ความสัมพันธ์นั้นกํากับอยู่ภายในและเชื่อมต่อกับเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยเส้นตรง ดังตัวอย่าง
ด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๑๓  ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งความสัมพันธ์แบบ 
หนึ่งต่อกลุ่มและความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.  ความสมัพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one relationship หรือ ๑ : ๑) หมายถึง ข้อมูลในเอนทิตี้
หนึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตีเพียงข้อมูลเดียว ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแต่ละคนจะมีสูติบัตร ได้
เพียงใบเดียวเท่านั้น และสูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของนักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน 
 

 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ต้องมองสองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา และก็
ต้องมองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงนํา
ความสัมพันธ์ทั้งสองทิศ มาพิจารณารวมกัน 
ดังภาพที่ ๙.๒๑ 
 

รูปที่ ๙.๑๔ 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง 
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รูปที่ ๙.๑๕ 
วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

 
๒.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one to many relationship หรือ ๑ : M) หมายถึง ข้อมูลในเอนทิตี้
หนึ่ ง  มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่ ง เอนทิตี้ มากกว่ าหนึ่ งข้อมูลตั วอย่ าง เช่น ลูกค้ าหนึ่ งคน 
มีใบเสร็จได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนอาจมาซื้อสินค้าหลายครั้ง แต่ใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของลูกค้า
เพียงคนเดียวเท่านั้น 
 
 

 

รูปที่ ๙.๑๖  
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

 
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ต้องมองสองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา 
และก็ต้องมองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงนําความสัมพันธ์ทั้งสองทิศ มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ ๙.๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๑๗ 
วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม  

๓.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many to many relationship หรือ M : M) หมายถึง ข้อมูล มากกว่า
หนึ่งข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตี้มากกว่าหนึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น นักศึกษา
หนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และวิชาแต่ละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 



- ๒๑๕ - 
 
 

 
รูปที่ ๙.๑๘ 

ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ต้องมองสองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา และก็ต้อง
มองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงนําความสัมพันธ์ทั้งสองทิศ มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ ๙.๑๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙.๑๙ 
วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

๔.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many to many relationship หรือ M : M) หมายถึง ข้อมูลมากกว่า
หนึ่งข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตี้มากกว่าหนึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น นักศึกษา
หนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และวิชาแต่ละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๙.๒๐ 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ต้องมองสองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวาและก็ต้องมอง
จากขวาไปซ้าย แล้วจึงนําความสัมพันธ์ทั้งสองทิศ มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ ๙.๒๑ 
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รูปที่ ๙.๒๑ 
วิธีการพิจารณาความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 
สัญลักษณ์ในแบบจ าลองอี-อาร์ 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙.๒๒ สัญลักษณ์ท่ีสําคัญ ๆ ในแบบจําลองอี-อาร์ 

ตัวอย่าง 
นักศึกษาและวิชา เป็นเอนทิตี้ที่เราสนใจจะจัดเก็บ ซึ่งเอนทิตี้นักศึกษาจะประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัส
นักศึกษา ชื่อนักศึกษา นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น โดยมีรหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลัก ส่วนเอนทิตี้วิชาจะ
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชาและจํานวนหน่วยกิต เป็นต้น โดยมีรหัสวิชาเป็นคีย์หลัก ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้นักศึกษาและเอนทิตี้วิชา เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม คือ นักศึกษาหนึ่งคนสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาและวิชาแต่ละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน ดังนั้น  เราสามารถ
นําเสนอในรูปของของแผนภาพ ที่เรียกว่า อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) ด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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รูปที่ ๙.๒๓ 
ตัวอย่างของ อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R diagram) 

 
การแปลงแบบจ าลองอี-อาร์เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูล 
ขั้นตอนในการแปลงแบบจําลองอี - อาร์เป็นโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูลมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
๑.  แปลงเอนทิตี้ปกติในแบบจําลองอี - อาร์เป็น ๑ ตาราง ซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ของเอนทิตี้นั้น ๆ โดยชื่อ
ของตารางก็คือชื่อของเอนทิตี และแอตทริบิวต์ของเอนทิตี ก็คือ แอตทริบิวต์ของตาราง สําหรับแอตทริบิวต์ ที่เป็น
คีย์หลักของตารางให้ขีดเส้นใต้ที่แอตทริบิวต์นั้นเช่นเดียวกับในแบบจําลองอี-อาร์ ซึ่งจากตารางที่ ๙.๘ นํามา
แปลงเป็นตารางได้ ๒ ตาราง คือ 
 

 
รูปที่ ๙.๘ 

๒.  แปลงความสัมพันธ์เป็นตาราง 
๒.๑ แปลงความสัมพันธ์แบบ ๑ : M นั้นไม่ต้องสร้างตารางใหม่ แต่ให้นําแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ที่
อยู่ด้านความสัมพันธ์ที่เป็น ๑ ไปเพ่ิมเป็นแอตทริบิวต์ของตารางด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น M  
๒.๒ แปลงความสัมพันธ์แบบ M : M จะได้ตารางใหม่ ๑ ตาราง ซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ของความสัมพันธ์
นั้นรวมกับแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของ ๒ เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์ แบบ M : M  
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จากแบบจําลองอี-อาร์ สามารถสร้างตารางตามขั้นตอนนี้ได้อีก ๑ ตาราง คือ ตารางการลงทะเบียน ซึ่ง
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ รหัสนักศึกษา (คีย์หลักของเอนทิตีนักศึกษา) และรหัสวิชา (คีย์หลักของเอนทิตี้วิชา) 
ฉะนั้นตารางใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือตารางการลงทะเบียน มรีหัสนักศึกษาและรหัสวิชาเป็นคีย์หลัก ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางที่ ๙.๙ 
 

จากการแปลงแบบจําลองอี-อาร์ตามขั้นตอนข้างต้น สรุปตารางที่ได้ทั้งหมด ๓ ตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

ร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๙.๑๐ 

ทั้งนี้โครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้จากการแปลงแบบจําลองอี-อาร์นั้นจะอยู่ใน 1NF ดังนั้น จึงจําเป็นต้องนํามาทํา
นอร์มัลไลเซชันต่อ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่ปราศจากความซ้ําซ้อนหรือซ้ําซ้อนน้อยที่สุด แต่ถ้าได้ทําการออกแบบ
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ฐานข้อมูลโดยการใช้แบบจําลองอี-อาร์มาอย่างถูกต้องแล้ว เมื่อแปลงเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ จะ
ได้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่จัดกลุ่มของแอตทริบิวต์มาเป็นอย่างดี และบางทีโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่ได้
นั้นอาจอยู่ในนอร์มัลฟอร์มที่สูงกว่านอร์มัลฟอร์มที่ ๑ แล้ว อย่างไรก็ตามขั้นตอนถัดมาจําเป็น ต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ ซึ่งก็คือ วิธีนอร์มัลไลเซชันที่จะกล่าวต่อไป 
นอร์มัลไลเซชัน (Normalization)  
การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีต้องมีความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลน้อยที่สุด หรือไม่มีความซ้ําซ้อน 
ซึ่งต้องอาศัยหลักการในการทํานอร์มัลไลเซชัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับนอร์มัลไลเซชัน 
๑.  นอร์มัลไลเซชันเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความซ้ําซ้อนของข้อมูล โดยดําเนินการ ให้ข้อมูล
ในแต่ละรีเลชั่น (relation) อยู่ในรูปที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแตกออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้อีก โดยยังคง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรีเลชั่นต่าง ๆ ไว้ ตามหลักการที่กําหนดไว้ใน relational model การทํา นอร์
มัลไลเซชันนี้เป็นการดําเนินการอย่างเป็นลําดับ ที่กําหนดไว้ด้วยกันเป็นขั้นตอน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนั้น ๆ  ซึ่ง
แต่ละข้ันตอนจะมีชื่อตามโครงสร้างข้อมูลที่กําหนดไว้ ดังนี้  
๑.  First Normal Form (1NF)  
๒.  Second Normal Form (2NF)  
๓.  Third Normal Form (3NF)  
๔.  Boyce-Codd Normal Form (BCNF)  
๕.  Fourth Normal Form (4NF) และ  
๖.  Fifth Normal Form (5NF)  
ในการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็น 3 NF เพราะ
จริง ๆ แล้ว ในการทํางานทั่ว ๆ ไป แค่ 3 NF ก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่สําหรับ BCNF ไปจนถึง 5 NF เป็น
ฐานข้อมูลชนิดพิเศษจริง ๆ ที่แทบจะไม่มีในชีวิตประจําวัน โอกาสพบประมาณ ๐.๐๑ % ดังนั้นในที่นี้ จะศึกษา
เพียงแค่ 1NF 2NF และ 3NF เท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับอ่ืนต่อไป 
๒.  รูปแบบของนอร์มัลฟอร์ม (Normal Form : NF)  
๒.๑  First Normal Form (1NF) ตารางที่ผ่านการทํานอร์มัลไลเซชันระดับที่ 1 หรือ First Normal Form 
ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 

 
รูปที่ ๙.๓๓ 

 
หมายความว่า ข้อมูลที่เก็บในแต่ละคอลัมน์จะต้องมีลักษณะเป็นค่าเดียว (single valued)            ไม่สามารถ
แบ่งย่อยได้อีกในการทํานอร์มัลไลเซชันจะต้องดูข้อมูลในตารางเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในตารางที่ ๖.๕ 
แสดงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งแต่ละคนสามารถอยู่ชมรมและมีงานอดิเรกได้มากกว่า ๑ อย่าง 
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ตารางที่ ๙.๑๑ ข้อมูลนักศึกษา 
 

จากตารางที่ ๖.๕ จะเห็นว่าข้อมูลในคอลัมน์ชมรมและงานอดิเรกมีค่ามากกว่า ๑ ค่า แสดงว่าไม่เป็น atomic 
หรืออยู่ในรูปของ repeating group ดังนั้น ตารางที่ ๖.๕ จึงไม่เป็น 1NF โดยเราจะเรียกตารางที่ยังไม่ผ่าน
แม้แต่ 1NF ว่า Unnormalized Form (UNF) ซึ่งมีวิธีการที่จะทําให้เป็น 1NF คือ 
๑.  แยกคอลัมน์ที่มีค่ามากกว่า ๑ ค่าออกเป็นแถวใหม่ 
๒.  เพ่ิมข้อมูลที่เหมาะสมเข้าไปในคอลัมน์ที่ว่างอยู่ของแถวที่เกิดขึ้นใหม่ 
จากตารางที่ ๙.๑๑ ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็น 1NF สามารถทําให้มีคุณสมบัติเป็น 1NF ได้ดังตารางที่ ๙.๑๒ ซึ่งมีรหัส
นักศึกษาชมรมและงานอดิเรก เป็นคีย์หลัก 
 

 
ตารางที่ ๙.๑๒ ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการทํานอร์มัลไลเซชัน ระดับท่ี ๑ แล้ว 

 
สาเหตุที่แยกคอลัมน์ที่มีค่ามากกว่า ๑ ค่าออกเป็นแถวใหม่ เนื่องจากไม่รู้จํานวนที่แน่นอนของค่าที่มีอยู่ใน
คอลัมน์นั้น เช่น ไม่ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนจะมีงานอดิเรกกันคนละไม่เกินกี่อย่าง แต่ถ้าเราทราบจํานวนที่
แน่นอนของคอลัมน์ที่มีหลายค่านั้น เราอาจแยกเป็นคอลัมน์ใหม่ได้เลย ตัวอย่างเช่น การเก็บชื่อผู้แต่งของ
หนังสือในห้องสมุด ซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งอาจจะมีผู้แต่งหลายคนแต่ในการเก็บชื่อผู้แต่งจะเก็บเพียง ๓ คนเท่านั้น 
ในกรณีนี้ควรจะแบ่งคอลัมน์ซึ่งเก็บชื่อผู้แต่งออกเป็นหลายคอลัมน์โดยขึ้นกับจํานวนผู้แต่งที่มากที่สุดที่มีอยู่หรือ
เราต้องการเก็บข้อมูลเอาไว้ ซึ่งจะทําให้ค่าของแต่ละคอลัมน์ เป็น Atomic ดังตารางต่อไปนี้ 
 



- ๒๒๑ - 
 

 
ตารางที่ ๙.๑๓ การเก็บข้อมูลหนังสือ ที่มีคุณสมบัติเป็น 1NF 

 
 ถึงแม้ว่าตารางที่ ๙.๑๓ จะได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูป 1NF แล้ว แต่ลักษณะของข้อมูลภายใน
อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้อีก เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษารหัส 56001 ถูกจัดเก็บไว้ในแถวที่ ๑, ๒ และ ๓ 
ได้แก่ ชื่อ และที่อยู่ โดยจะเห็นว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกัน ทําให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ และ
ก่อให้เกิดปัญหาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย เช่น ถ้านักศึกษารหัส 56001 มีการเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่ ก็ต้อง
ทําการแก้ไขข้อมูลหลายแถว ซึ่งถ้ามีการแก้ไขข้อมูลไม่ครบ ก็อาจทําให้ข้อมูลภายในตารางเกิดความขัดแย้งกัน
ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการนอร์มัลไลเซชันระดับท่ี ๒ ต่อไป 
๒.๒  Second Normal Form (2NF) ตารางที่ผ่านการทํานอร์มัลไลเซชันระดับที่ ๒ หรอื Second Normal 
Form ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

 
รูปที่ ๙.๒๔ 

 
นั่นคือ แอตทริบิวต์ที่ ไม่ใช่คีย์หลักจะต้องมีค่าขึ้นอยู่กับคีย์หลักเท่านั้น โดยถ้าคีย์หลักประกอบด้วย 
แอตทริบิวต์ที่มากกว่า ๑ ตัวก็จะต้องขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ทั้งหมดท่ีเป็นคีย์หลัก ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับบางตัว 
การที่จะรู้ว่าแอตทริบิวต์ใดขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ใดนั้น ต้องใช้ความรู้ในเรื่ องฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน หรือ 
functional dependency ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ ในรูปแบบฟังก์ชัน เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจว่าแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักควรจะปรากฏเป็นคอลัมน์อยู่ในตารางหรือควรจะแยกออกมาสร้าง
เป็นตารางใหม่ 
สมมุติว่า X และ Y เป็นแอตทริบิวต์ในตารางหนึ่ง ถ้า Y ขึ้นอยู่กับ X จะสามารถเขียนฟังก์ชันการขึ้นต่อกันได้ 
ดังนี้ 

 
 

 
รูปที่ ๙.๒๕ 

 
 การที่ Y ขึ้นอยู่กับ X หมายความว่า ทุกๆค่าของ X ที่เราเลือกขึ้นมา จะสามารถหาค่าของ Y มา ๑ ค่า 
ที่สอดคล้องกับค่าของ X ได้เสมอ เช่น จากตารางที่ ๙.๑๔ เป็นตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ถ้าถามว่า
นักศึกษาคนใดท่ีมีรหัสนักศึกษาเป็น 56111 ก็สามารถตอบได้ทันทีว่าคือนักศึกษาที่ชื่อว่า สามารถ ประเสริฐกุล 
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ดังนั้นชื่อนักศึกษา จึงขึ้นอยู่กับ รหัสนักศึกษาซึ่งเขียนเป็นฟังก์ชันการขึ้นต่อกันได้ว่า รหัสนักศึกษา-> ชื่อ 
นั่นเอง 

 
ตารางที่ ๙.๑๔ ตารางนักศึกษา 

 
เมื่อเข้าใจในเรื่องฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแล้ว เราลองมาพิจารณาว่าตารางที่ ๙.๑๕ จะมีคุณสมบัติเป็น  
2 NF หรือไม่ 
 

 
ตารางที่ ๙.๑๕ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 

 
ก่อนอ่ืนเราต้องพิจารณาว่าตารางที่ ๙.๑๕ มีคุณสมบัติเป็น 1NF หรือไม่ จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าไม่มี
คอลัมน์ใดในตารางที่มีค่ามากกว่า ๑ ค่า แสดงว่าผ่านคุณสมบัติเป็น 1NF จากนั้นต้องพิจารณาต่อว่ามี 
แอตทริบิวต์ใดเป็น prime หรือคีย์หลัก ส่วนที่เหลือก็จะเรียกว่า nonprime จากตารางที่ ๙.๑๕ จะมีแอตทริบิวต์ 
รหัสลูกค้าและรหัสสินค้า เป็น prime ส่วนชื่อลูกค้า ที่อยู่ ชื่อสินค้าและจํานวนสินค้า เป็น nonprime จาก
คุณสมบัติของ 2NF คือ nonprime ต้องขึ้นกับ prime ทุกตัว ในการพิจารณาว่าเป็น 2NF หรือไม่ จะต้อง
พิจารณา nonprime ทีละตัว ซึ่งมีผลสรุปการขึ้นต่อกัน ดังนี้ 
 

 
 

จากข้อมลูในตารางที่ ๙.๑๕ จะสังเกตว่าชื่อลูกค้า, ระดับ และประเภทจะขึ้นกับรหัสลูกค้าเพียงอย่างเดียว ไม่
ขึ้นกับรหัสสินค้าเลย ทําให้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของ 2NF และนอกจากนี้ยังมีกรณีอ่ืนอีกท่ีทําให้ตารางที่ 
๙.๑๕ ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของ 2NF ได้แก่ 
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 จากข้อมูลในตารางที่ ๙.๑๕ จะสังเกตว่าชื่อสินค้าจะขึ้นกับรหัสสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่ขึ้นกับรหัส
ลูกค้าเลย ทําให้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของ 2NF มีเพียงจํานวนสินค้าอย่างเดียวที่ขึ้นกับรหัสลูกค้าและรหัสสินค้า 
สรุปว่า 
 

 
 

ดังนั้น ถ้าต้องการให้ตารางที่ ๙.๑๕ มีคุณสมบัติเป็น 2NF จะต้องทําการแตกตารางออกมาตามความสัมพันธ์
ของฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน เป็น ๓ ตาราง ดังนี้ 

 
 

จากตารางที่ ๙.๑๖ หากต้องการเพ่ิมข้อมูลลูกค้าขึ้นมาอีก ๑ คน อาจมีปัญหาเกิดขึ้นคือ ถ้าลูกค้าที่จะเพ่ิมเข้า
ไปเป็นลูกค้าในระดับ A แสดงว่าต้องเป็นลูกค้าชั้นดี ในช่องประเภทต้องใส่ว่า “ชั้นดี” เท่านั้น ถ้าหาก ใส่ว่าปาน
กลางหรือพอใช้ข้อมูลก็จะขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นตารางที่ผ่าน 2NF บางตารางอาจเกิดปัญหาในเรื่องของการ
เพ่ิมข้อมูลได้ ดังนั้น จึงต้องมีการนอร์มัลไลเซชันระดับท่ี ๓ ต่อไป 
๒.๓  Third Normal Form (3NF) ตารางที่ผ่านการทํานอร์มัลไลเซชันระดับที่ ๓ หรือ Third Normal Form 
ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 

ตารางที่ ๙.๑๖ ข้อมูลลูกค้า 

ตารางที่ ๙.๑๗ ข้อมูลสินค้า ตารางที่ ๙.๑๘ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
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รูปที่ ๙.๒๖ 

 
ตารางที่ ๙.๑๙ ข้อมูลใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า 

 
จากตารางที่ ๙.๑๙ จะมีแอตทริบิวต์ เลขที่ใบเสร็จ เป็น prime ส่วน รหัสลูกค้าชื่อลูกค้า และที่อยู่ เป็น 
nonprime นักศึกษาต้องพิจารณาก่อนว่าตารางที่ ๙.๑๙ มีคุณสมบัติเป็น 2NF หรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลจะสังเกต
ว่ามีคุณสมบัติเป็น 2NF เนื่องจากไม่อยู่ในรูป repeating group และ nonprime ทุกตัวขึ้นกับ prime ทุกตัว 
คือ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า และท่ีอยู่ ขึ้นกับ เลขที่ใบเสร็จ ซึ่งเป็น prime เพียงตัวเดียว 
 

 
 

เมื่อมีคุณสมบัติเป็น 2NF แล้ว ก็พิจารณาต่อว่า nonprime ขึ้นกับ nonprime หรือไม่ ถ้าไม่มี nonprime  
ตัวใดขึ้นต่อกัน ก็แสดงว่ามีคุณสมบัติเป็น 3NF แต่จากข้อมูลในตารางที่ ๖.๑๓ มี nonprime บางตัวที่ขึ้นต่อ
กัน ได้แก่ ชื่อลูกค้าและท่ีอยู่ ขึ้นกับรหัสลูกค้า ทําให้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของ 2NF 
 

 
 

 ดังนั้น จึงต้องมีการแตกตารางที่ ๙.๒๐ ออกมาเป็น ๒ ตาราง ตามความสัมพันธ์ของฟังก์ชันการขึ้น
ต่อกัน ดังนี้ 
 

 
อีกตัวอย่างหนึ่ง จากตารางที่ ๙.๒๒ ซึ่งผ่านการนอร์มัลไลเซชันระดับที่ ๒ แล้วแต่ยังมีปัญหาการเพ่ิมข้อมูลอยู่ 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงต้องมีการทําให้เป็น 3NF เนื่องจาก nonprime บางตัวขึ้นกับ nonprime คือ 
ระดับ-> ประเภท ดังนั้นจึงต้องแยก เป็น ๒ ตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๙.๒๐ ข้อมลูลูกค้า ตารางที่ ๙.๒๑ ข้อมลูใบเสร็จ 
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การส ารองข้อมูล (Backup) 
Backup คือ การสํารองข้อมูล เป็นการคัดลอกแฟูมข้อมูลเพ่ือทําสําเนา เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนําข้อมูลที่สํารองไว้มาใช้งานได้ทันที เช่น 
แฟูมข้อมูลหนึ่งเก็บไว้ ในแผ่น Diskette และเก็บข้อมูลเดียวกันไว้ใน Harddisk ด้วย แถมยังเขียนลง CD-RW 
เก็บไว้ที่บ้านอีกทีหนึ่งก็คือ การสํารองข้อมูลหลายครั้ง เป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียต่อข้อมูลใน
แฟูมข้อมูลนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๙.๒๗ 

ประโยชน์ของการส ารองข้อมูล 
๑.  เพ่ือปูองกันทั้งการ ลบ หรือทําข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
๒.  กู้ข้อมูลเก่า เพราะดันไปแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับ
ก่อนหน้านี้  
๓.  ปูองกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมย หากอุปกรณ์สําหรับเก็บข้อมูลหายไป เราก็สามารถใช้
ข้อมูลที่เราสํารองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอ่ืนแทนได้ 

ตารางที่ ๙.๒๒ ข้อมลูลูกค้า 
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การ Backup ข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
๑.  ใช้โปรแกรม System Restore หนึ่งในโปรแกรมแบ็กอัพและรียกข้อมูลกลับคืน หากวินโดวส์มีปัญหา ก็
สามารถใช้การ Restore ได้ทันท ี
๒.  ใช้โปรแกรม Backup Utility เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Backup Utility ให้ไปที่ Start->All Programs -> 
Accessories -> System Tools ->Backup  
๓.  แบ็กอัพขอ้มูลด้วยอุปกรณ์ฮาร์แวร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายนอกผ่านพอร์ต USB เทปแบ็คอัพ ที่มักจะใช้
กับการสํารองข้อมูลขนาดใหญ่ ซิปไดรฟ์ (Zip Drive) เครื่องบันทึก DVD/CD นอกจากนั้นยังมีการใช้แฟลชเม
โมรี่ความจุสูง รวมทั้งไมโครไดรฟ์ที่ใช้กับอุปกรณ์โมบายมาแบ็กอัพข้อมูลด้วยเช่นกัน 
๔.  ใช้ backup program เช่น Symantec NetBackup, Symantec BackupExec, norton ghost, Microsoft 
DPM เป็นต้น 
 

-------------------------- 
 
 
      

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2112-usb-คืออะไร.html


 
 

บทท่ี ๑๐ 
การออกแบบและจดัท าเว็บไซต ์

 
การออกแบบเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ในปัจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ส่วนใหญ่
จะมองดูองค์ประกอบขององค์กร หน่วยงาน หรือเนื้อหาเรื่องที่น าเสนอเป็นหลัก ซึ่งการออกแบบหน้าตของ
เว็บไซต์มีอยู่ ๓ แบบ คือ 

๑.  การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการน าเสนอเนื้อหา 
เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการน าเสนอเนื้อหามากกว่ารูปภาพ โดยโครงสร้างใช้รูปแบบ

ตารางเป็นหลัก มีการออกแบบหน้าตารูปแบบง่าย เช่น มีเมนูสารบัญ และเนื้อหา 
๒.  การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิก 

เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใช้โปรแกรม Photoshop 
ส าหรับการตกแต่งภาพ ข้อดี สวยงาม น่าสนใจ ข้อเสีย อาจจะใช้เวลาในการโหลดเว็บนาน 

๓.  การออกแบบเว็บไซต์ที่มีทั้งภาพและเนื้อหา 
เป็นการออกแบบเว็บที่นิยมในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ โดยมีการจัด

องคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อให้เว็บน่าสนใจ 

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ 
๑.  ความเรียบง่าย (Simplicity) 

หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือ  ในการสื่อสาร
เนื้อหากับผู้ใช้นั้น เราต้องเลือกเสนอสิ่งที่เราต้องการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษร
และภาพเคลื่อนไหว ต้องเลือกให้พอเหมาะ ถ้าหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความค าราญต่อผู้ใช้
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบที่ดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft 
หรือ Kokiaที่มีการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก 

๒.  ความสม่ าเสมอ (Consistency) 
หมายถึง การสร้างความสม่ าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอด

ทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป อาจท าให้ผู้ ใช้เกิด
ความสับสนและไม่แน่ใจว่าก าลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรที่
จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) และโทนสีที่มีความคล้ายคลึงกันตลอดท้ังเว็บไซต์ 

๓.  ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
ในการออกแบบเว็บไซต์ต้องค านึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึง

เอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของ
เว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารแต่เรากลับเลือกสีสันและกราฟิก
มากมาย อาจท าให้ผู้ใช้คิดว่าเป็นเว็บไซต์ของสวนสนุกซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือขององค์กรได้ 

๔.  เนื้อหา (Useful Content) 
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องสมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้

ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้พัฒนาต้องเตรียมข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เนื้อหาที่ส าคัญที่สุด
คือเนื้อหาที่ทีมผู้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่ไปซ้ ากับเว็บอ่ืน เพราะจะถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามา
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เว็บไซต์ได้เสมอ แต่ถ้าเป็นเว็บที่ลิงค์ข้อมูลจากเว็บอ่ืน ๆ มาเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมา
จากเว็บใด ผู้ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องกลับมาใช้งานลิงค์เหล่านั้นอีก 

๕.  ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) 
เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญต่อเว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ใช้ เกิดความสับสนระหว่างดู

เว็บไซต์ระบบเนวิเกชั่นจึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชั่น จึงควรให้เข้าใจง่าย ใช้งาน
ได้สะดวก ถ้ามีการใช้กราฟิกก็ควรสื่อความหมาย ต าแหน่งของการวางเนวิเกชั่นก็ควรวางให้สม่ าเสมอ เช่น อยู่ต าแหน่ง
บนสุดของทุกหน้าเป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเมื่อมีเนวิเกชั่นที่เป็นกราฟิกก็ควรเพ่ิมระบบเนวิเกชั่นที่เป็นตัวอักษรไว้
ส่วนล่างด้วย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเว็บเบราว์เซอร์ 

๖.  คุณภาพของสิ่งท่ีปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) 
ลักษณะที่น่าสนใจของเว็บไซต์นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคัญ แต่โดยรวมแล้วก็

สามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอย
หรือขอบขั้นบันไดให้เห็นชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม เป็นต้น 

๗.  ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 
การใช้งานของเว็บไซต์นั้นไม่ควรมีขอบจ ากัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่

หลากหลาย ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็นเว็บที่
แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ ที่มี
ผู้ใช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ให้มาก 

๘.  ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 
ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ควรให้ความส าคัญกับการ

ออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ ถ้าเว็บที่จัดท าขึ้น
อย่างลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล ถ้ามีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
และท าให้ผู้ใช้หมดความเชื่อถือ 

๙.  ความคงที่ของการท างาน (Function Stability) 
ระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซึ่งต้องได้รับการออกแบบสร้างสรรค์

และตรวจสอบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่ายังสามารถลิงค์ข้อมูลได้ถูกต้อง
หรือไม่ เพราะเว็บไซต์อ่ืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจากลิงค์ ก็คือ ลิงค์ขาด ซึ่งพบได้
บ่อยเปน็ปัญหาที่สร้างความร าคาญกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก 

การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดล าดับ เนื้อหาสาระของเว็บไซต์ ออกเป็น

หมวดหมู่ เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ท าให้เห็นโครงสร้าง
ทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญคือ การที่จะท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ ที่สามารถสร้างความส าเร็จให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Webmaster)  
การออกแบบโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
และให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่ายต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผู้ใช้เว็บไซต์ 

หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ควรพิจารณาดังนี้ 
๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี้ท าเพ่ืออะไร 
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๒.  ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่เข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารข้อมูลอะไรที่พวก
เขาต้องการโดยขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง 

๓.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างเนื้อหาสาระ การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการจัดโครงสร้าง 
หรือจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน การที่เนื้อหามี ความต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดหรือกระจายมากเกินไป อาจท าให้เกิด
ความสับสนต่อผู้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงควรออกแบบให้มีลักษณะที่ชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ใน
เรื่องท่ีสัมพันธ์กัน รวมทั้งอาจมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็นแผนที่โครงสร้างเพ่ือป้องกันความสับสนได้ 

๔.  ก าหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตั้งเกณฑ์ในการใช้ 
เช่น ผู้ใช้ควรท าอะไรบ้าง จ านวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยง มากน้อยเพียงใด 

๕.  หลังจากนั้น จึงท าการสร้างเว็บไซต์แล้วน าไปทดลองเพ่ือหาข้อผิดพลาดและท าการแก้ไขปรับปรุง 
แล้วจึงน าเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นสุดท้าย 

องค์ประกอบท่ีดีของการออกแบบเว็บไซต์ 
๑.  โครงสร้างที่ชัดเจน ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อย

เนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้น่าใช้งานและง่ายต่อการอ่าน
เนื้อหาของผู้ใช้ 

๒.  การใช้งานที่ง่าย ลักษณะของเว็บที่มีการใช้งานง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจต่อการอ่านและสามารถ 
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการท าความเข้าใจ การใช้งานที่สับสนด้วย
เหตุนี้ผู้ออกแบบจึงควรก าหนดปุ่มการใช้งานที่ชัดเจน เหมาะสม โดยเฉพาะปุ่มควบคุมเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา 
(Navigation) ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า ถอยหลัง หากเป็นเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจจ านวนมาก ควรจะจัดท าแผนผังของ
เว็บไซต์ (Site Map) ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่า ตอนนี้อยู่ ณ จุดใด หรือเครื่องมือสืบค้น (Search Engine) ที่ช่วยใน
การค้นหาหน้าที่ที่ต้องการ 

๓.  การเชื่อมโยงที่ดี ลักษณะไฮเปอร์เท็กซ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ควรอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไป 
และต้องระวังเรื่องของต าแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จ านวนการเชื่อมโยงมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใน
หน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ค าที่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงจะต้องเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและไม่สั้น
จนเกินไป นอกจากนี้ในแต่ละเว็บเพจที่สร้างขึ้นมาควรมี จุดเชื่อมโยงกลับมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ก าลังใช้
งานอยู่ด้วย ทั้งนี้เผื่อว่าผู้ใช้เกิดหลงทาง และไม่ทราบว่าจะท าอย่างต่อไปดีจะได้มีหนทางกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ 
ระวังอย่าให้มีหน้าที่ไม่มีการเชื่อมโยง (Orphan Page) เพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่รู้จะท าอย่างไรต่อไป 

๔.  ความเหมาะสมในหน้าจอ เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอควรสั้น กระชับและทันสมัย หลีกเลี่ยง 
การใช้หน้าจอที่มีลักษณะการเลื่อนขึ้นลง (Scrolling) แต่ถ้าจ าเป็นต้องมี ควรจะให้ข้อมูลที่มีความส าคัญอยู่
บริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ หลีกเลี่ยงการใช้กราฟิกด้านบนของหน้าจอ เพราะถึงแม้จะดูสวยงาม แต่จะท าให้
ผู้ใช้เสียเวลาในการได้รับข้อมูลที่ต้องการ แต่หากต้องมีการใช้ภาพประกอบก็ควรใช้เฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาเท่านั้น นอกจากนี้การใช้รูปภาพเพ่ือเป็นพื้นหลัง (Background) ไม่ควรเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมากนัก เพราะ
อาจจะไปลดความเด่นชัดของเนื้อหาลง ควรใช้ภาพที่มีสีอ่อน ๆ ไม่สว่างจนเกินไปรวมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ 
เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือตัวอักษรวิ่ง (Marquees) ซึ่งอาจจะเกิดการรบกวนการอ่านได้ ควรใช้เฉพาะที่จ าเป็นจริง ๆ 
เท่านั้นตัวอักษรที่น ามาแสดงบนจอภาพควรเลือกขนาดที่อ่านง่าย ไม่มีสีสันและลวดลายมากเกินไป 

๕.  ความรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้จะเกิดอาการเบื่อหน่ายและ
หมดความสนใจกับเว็บที่ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุส าคัญที่จะท าให้การแสดงผลนานคือการใช้
ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแม้ว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี ฉะนั้นในการออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยง
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การใช้ภาพขนาดใหญ่ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น และพยายามใช้กราฟิกแทนตัวอักษรธรรมดาให้น้อยที่สุด 
โดยไม่ควรใช้มากเกินกว่า ๒ - ๓ บรรทัดในแต่ละหน้าจอ 

โครงสร้างของเว็บไซต์ 
๑.  เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงล าดับ (Sequential Structure) 

เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ข้อมูลที่นิยมจัดด้วย
โครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวตามล าดับของเวลา เช่น การเรียงล าดับตามตัวอักษร 
ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท์ โครงสร้างแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้ 
การลิงก์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการด าเนินเรื่องใน
ลักษณะเส้นตรง โดยมี ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักในการก าหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้าง
ระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถก าหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ ท าให้เสียเวลาเข้าสู่เนื้อหา 

 

 
ภาพที่ ๑๐.๑ เว็บที่มีโครงสร้างแบบเรียงล าดับ 

 

๒.  เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบล าดับชัน้ (Hierarchical Structure) 
เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น

ส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็น
การง่ายต่อการท าความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหาในเว็บลักษณะนี้ ลักษณะเด่นเฉพาะของเว็บประเภทนี้คือ
การมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในลักษณะเป็นล าดับ
จากบนลงล่าง 

 

 
ภาพที่ ๑๐.๒ เว็บที่มีโครงสร้างแบบล าดับชั้น 

๓.  เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 
โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การออกแบบเพ่ิมความยืดหยุ่น ให้แก่

การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพ่ิมการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วน เหมาะแก่การแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิงเส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ 



- ๒๓๒ - 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๐.๓ เว็บที่มีโครงสร้างแบบตาราง 
 

ในการจัดระบบโครงสร้างแบบนี้ เนื้อหาที่น ามาใช้แต่ละส่วนควรมีลักษณะที่เหมือนกัน และสามารถ
ใช้รูปแบบร่วมกัน หลักการออกแบบคือน าหัวข้อทั้งหมดมาบรรจุลงในที่เดียวกันซึ่งโดยทั่วไป จะเป็นหน้า
แผนภาพ (Map Page) ที่แสดงในลักษณะเดียวกับโครงสร้างของเว็บ เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกหัวข้อใดก็จะเข้าไปสู่
หน้าเนื้อหา (Topic Page) ที่แสดงรายละเอียดของหัวข้อนั้น ๆ และภายในหน้านั้น ก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังหน้า 
รายละเอียดของหัวข้ออ่ืนที่เป็นเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถน าโครงสร้างแบบเรียงล าดับและแบบล าดับ
ขั้นมาใช้ร่วมกันได้อีกด้วย ถึงแม้โครงสร้างแบบนี้ อาจจะสร้างความยุ่งยากในการเข้าใจได้ และอาจเกิดปัญหา
การคงค้างของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได้ แต่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อผู้ใช้ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง เนื้อหา
ในส่วนของการออกแบบจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี เนื่ องจากมีการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นได้หลายทิศทาง 
นอกจากนี้การปรับปรุงแก้ไขอาจเกิดความยุ่งยากเม่ือต้องเพ่ิมเนื้อหาในภายหลัง 

๔.  เว็บท่ีมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure) 
โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันได้หมด 

เป็นการสร้างรูปแบบการเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ ผู้ใช้สามารถก าหนดวิธีการเข้าสู่เนื้อหาได้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยง 
เนื้อหาแต่ละหน้าอาศัยการโยงใยข้อความที่มีมโนทัศน์ (Concept) เหมือนกันของแต่ละหน้าในลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ 
หรือไฮเปอร์มีเดีย โครงสร้างลักษณะนี้จัดเป็นรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี้ 
การเชื่อมโยงไม่ได้จ ากัดเฉพาะเนื้อหาภายในเว็บนั้น ๆ แต่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาจากเว็บภายนอกได้ 

 

 
ภาพที่ ๑๐.๔ เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม 

  ลักษณะการเชื่อมโยงในเว็บนั้น นอกเหนือจากการใช้ไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดียกับข้อความที่มี
มโนทัศน์ (Concept) เหมือนกันของแต่ละหน้าแล้วยังสามารถใช้ลักษณะการเชื่อมโยงจากรายการที่รวบรวม
ชื่อหรือหัวข้อของเนื้อหาแต่ละหน้าไว้ ซึ่งรายการนี้จะปรากฏอยู่บริเวณใด บริเวณหนึ่งในหน้าจอผู้ใช้สามารถ



- ๒๓๓ - 
 

คลิกที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในรายการเพ่ือเลือกที่จะเข้าไปสู่หน้าใด ๆ ก็ได้ตามความต้องการ ข้อดีของรูปแบบนี้
คือ ง่ายต่อผู้ใช้ในการท่องเที่ยวบนเว็บ โดยผู้ใช้สามารถก าหนดทิศทาง การเข้าสู่เนื้อหาได้ด้วยตนเอง แต่ข้อเสีย
คือถ้ามีการเพ่ิมเนื้อหาใหม่ ๆ อยู่เสมอจะเป็นการยากในการปรับปรุงนอกจากนี้การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่มี
มากมายนั้น อาจท าให้ผู้ใช้เกิดการสับสนและเกิดปัญหาการคงค้างของหัวข้อ (Cognitive Overhead) ได ้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 
๑. ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนและครอบคลุมกับความต้องการเว็บไซต์
มีความสวยงาม อีกท้ังง่ายต่อการดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลังนั้นควรมีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์
ที่ดี ซึ่งพอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้คือ 

๑.๑  ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์ควรเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ให้
เห็นภาพชัดเจนว่าต้องการน าเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร เมื่อทราบวัตถุประสงค์แล้วก็จะสามารถก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ เช่นลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจ 

๑.๒  ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ขั้นตอนต่อมา
จะเป็นการก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่จะเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนอง
ความต้องการของคนกลุ่มนี้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิกและเทคโนโลยีที่น ามา
สนับสนุนการสร้างเว็บไซต์ 

๑.๓  เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลนับเป็นสาระส าคัญของการสร้างเว็บไซต์ ดังนั้น
ผู้ออกแบบเว็บไซต์จึงจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าต้องน าข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เพ่ือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์สมบูรณ์ที่สุด 

๒.  เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์ 
การศึกษาตัวอย่างจากเว็บไซต์ทั่วไป จะช่วยให้เรามองเห็นว่าในเว็บไซต์ของเราควรมีเนื้อหา

อะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นั้นไม่มีข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะ
น าเสนอและจุดเด่นที่เราต้องการให้มี ซึ่งจะท าให้รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป  
แต่หลัก ๆ ส าคัญแล้ว พอสรุปได้ว่าข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีในเว็บไซต์ควรประกอบด้วย 

๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดท า (About Us) คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์ เพ่ือ
บอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน และต้องการน าเสนออะไร เช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ประวัติความ
เป็นมา สถานที่ตั้งของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒.๒  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service Information) คือข้อมูลหลักที่เรา
น าเสนอในเว็บไซต์ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ทางธุรกิจ ผู้เข้าชมอาจต้องการรู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ แต่หากเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ ส่วนนี้
ก็อาจจะประกอบด้วยบทความ ภาพกราฟิก มัลติมีเดีย และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 

๒.๓  ข่าวสาร (News/Press Release) อาจเป็นข่าวสารที่ต้องการส่งถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิก เพ่ือให้ 
รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น การเปิดตัวสินค้าบริการใหม่ ๆ โปรโมชั่นสินค้า
ประจ าเดือน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 

๒.๔  ค าถามค าตอบ (Frequently Asked Question) ค าถามค าตอบมีความจ าเป็น เพราะผู้เข้าชม
บางส่วนอาจไม่เข้าใจข้อมูลหรือมีปัญหาที่ต้องการสอบถาม การติดต่อทางอีเมล์หรือช่องทางอ่ืน แม้ว่าจะท าได้
แต่เสียเวลา ดังนั้นเราควรคาดการณ์หรือรวบรวมค าถามที่เคยตอบไปแล้วใส่ไว้ในเว็บเพจ ซึ่งผู้เข้าชมที่สงสัยจะ
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สามารถเปิดดูได้ทันที นอกจากนี้อาจมีเว็บบอร์ดส าหรับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์คอยตอบค าถาม รวมทั้งอาจเปิดให้ผู้
เข้าชมด้วยกันก็ได้ 

๒.๕  ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Information) เพ่ือให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราที่เกิดข้อสงสัยหรือ 
ต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อกับเราได้ ควรจะระบุอีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท ์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วย รวมทั้งอาจมีแผนที่ส าหรับลูกค้าท่ีต้องการติดต่อโดยตรง 

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ 
โดยทั่วไปแล้ว หน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ ดังนี้คือ 

๑.  ส่วนหัว (Page Header) อยู่ตอนบนสุดของหน้าเว็บเพจเป็นบริเวณที่ส าคัญที่สุด เนื่องจาก 
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะมองเห็นก่อนบริเวณอ่ืน ส่วนใหญ่นิยมใช้วางโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ ป้ายโฆษณา ลิงค์ส าหรับ
การติดต่อหรือลิงค์ที่ส าคัญ และระบบน าทาง 

๒.  ส่วนเนื้อหา (Page Body) อยู่ตอนกลางหน้าใช้แสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจซึ่งอาจประกอบไป
ด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ตารางข้อมูล และอ่ืน ๆ บางครั้งเมนูหลักหรือเมนูเฉพาะกลุ่มอาจอยู่ในส่วนนี้ก็ได้ 
โดยมักวางไว้ด้านซ้ายมือสุด เนื่องจากผู้เข้าชมจะมองเห็นได้ง่าย 

๓.  ส่วนท้าย (Page Footer) อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วางระบบน าทาง
ภายในเว็บไซต์แบบที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ นอกจากนี้ก็อาจจะมีชื่อของเจ้าของเว็บไซต์ ข้อความแสดงลิขสิทธิ์และ
อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) ของผู้ดูแลเว็บไซต์ 

๔.  แถบข้าง (Side Bar) ปัจจุบันจะนิยมออกแบบด้านข้างของหน้าเว็บเพจให้น่าสนใจ เพ่ือใช้วาง
ป้ายแบนเนอร์ หรือลิงค์แนะน าเกี่ยวกับบริการของเว็บไซต ์

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ 
จะอธิบายถึงล าดับขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์โดยสรุปย่อดังต่อไปนี้ 

๑.  ขั้นการวางแผนการจัดท าเว็บไซต์ 
เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บ เนื่องจากเราต้องก าหนดชื่อเรื่อง เนื้อหา และรายละเอียด

ของเว็บที่เราจะจัดท าเพ่ือให้เห็นมุมมองคร่าว ๆ ก่อนจะลงมือสร้างเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังต้องท าการแบ่ง
เนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามล าดับก่อน-หลัง เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดท าโครงร่างของเว็บ 

๒.  ขั้นการก าหนดโครงสร้างของเว็บ 
เป็นขั้นตอนในการก าหนดผังของเว็บ เพ่ือให้ทราบองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บ ตัวอย่างดังรูป 

 

 
รูปที่ ๑๐.๑ 
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ข้อสังเกต 
๑.  ชื่อไฟล์ส าหรับหน้าแรกของเว็บหรือโฮมเพจ จะใช้ชื่อ index ส่วนนามสกุลให้ใส่ตามลักษณะของ

ภาษาท่ีใช้ในการสร้างเว็บ เช่น index.html, index.php, index.asp เป็นต้น 
๒.  ชื่อไฟล์ส าหรับหน้าเว็บเพจอ่ืน ๆ ให้ก าหนดชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยนามสกุลของภาษาที่เรา

สร้างเว็บ เช่น aboutme.html,history.html, calculate.aspเป็นต้น 

การก าหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ 
การก าหนดการเชื่อมเว็บเพจ เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพ่ือให้

สามารถกลับไปกลับมาระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละไฟล์จะมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างดังรูป 
 

 
รูปที่ ๑๐.๒ 

 
การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์ 

โดยการแบ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บเพจออกเป็น ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา ส่วนท้าย และส่วน
แถบด้านข้าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ ตัวอย่างการออกแบบดังภาพ 
 

 

รูปที่ ๑๐.๓ 
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การสร้างเว็บเพจ 
เมื่อจัดวางองค์ประกอบของเว็บแต่ละหน้าแล้วต่อไปคือขั้นตอนการเขียนเว็บด้วยโปรแกรมภาษา 

HTML เพ่ือก าหนดให้แตล่ะหน้าเว็บเพจน าเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และเสียง ให้อยู่ในรูปแบบการที่ต้องการ 

การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ 
เมื่อท าการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเผยแพร่เว็บไซต์สู่โลกของ

อินเทอร์เน็ตให้คนอ่ืนเข้ามาเยี่ยมชม วิธีการ คือ การน าเว็บไซต์ไปฝากกับผู้ให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ทั้งแบบให้ใช้ฟรี 
และแบบเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีราคาในการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป 

การอัพโหลดเว็บไซต์ 
เมื่อเราท าการสมัครบริการพ้ืนที่ฝากเว็บแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราไปยัง

เว็บไซต์ที่ให้บริการพ้ืนที่ฝากเว็บซึ่งอาจจะท าการอัพโหลดผ่านเว็บบราวเซอร์ของเว็บที่ให้บริการ หรือการอัพ
โหลดด้วยโปรแกรม เช่น CuteFTP, Filezilla, WS_FTP เป็นต้น เพ่ือให้ผู้คนได้เข้าเยี่ยมชมโดยสามารถดูใน
เว็บไซต์ของเราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

การเรียกดูเว็บไซต์ 
เมื่อเราท าการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราขึ้นบนเว็บไซต์ที่ให้บริการพ้ืนที่ฝากเว็บแล้ว เราสามารถ

เปิดดูเว็บไซต์ของเราผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome เป็นต้น 
โดยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตรง Address Bar เช่น http://www.domainname.comเป็นต้น 

โปรแกรมจัดการเว็บส าเร็จรูป 
ความหมายของระบบจัดการเนื้อหา 

ระบบจัดการเนื้อหา (ContentManagementSystem : CMS) หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “โปรแกรม 
จัดการเว็บส าเร็จรูป” เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดผ่านระบบ Admin ที่ผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) สร้างขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปรับแต่งข้อความ เนื้อหาหรือส่วนอ่ืน ๆ ตามต้องการ 

CMS เป็นระบบที่น ามาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป โดยในการใช้งานนั้นผู้ใช้งาน 
แทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยตัวของ CMS นั้นจะมีโปรแกรม
ส่วนเสริมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่นระบบกระดานสนทนา, ระบบจัดการป้ายโฆษณา, ระบบนับ
จ านวนผู้ชม, ระบบตระกร้าสินค้า เป็นต้น 

ภาพที่ ๑๐.๕ 
 

http://www.domainname.com/
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CMS เป็นโปรแกรม ๆ หนึ่งที่มกีารพัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, 
ASP, JSP, Pythonซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนา CMS ขึ้นมามากมายเช่น Mambo, Joomla, Wordpress เป็นต้น 

ตัวอย่างประเภทของโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
 - CMS ประเภท Blog ได้แก่ Wordpress, Drupal 

- CMS ประเภท เว็บบอร์ด ได้แก่ SMF, phpBB 
- CMS ประเภท e-Learning เช่น Moodle, Sakai 
- CMS ประเภท e-Commerce เช่น Magento, VirtueMart, osCommerce, PhpShop 
- อ่ืน ๆ 

ลักษณะเด่นของระบบจัดการเนื้อหา 
๑.  มีระบบผู้ดูแลเว็บไซต์อยู่เบื้องหลัง ในส่วนของเมนูผู้ควบคุมระบบ (Administration Panel) ซึ่งใช้ใน

การบริหารจัดการการท างานต่างๆในเว็บไซต์ โดยเน้นที่การจัดการระบบผ่านเว็บ (Web Interface) ท าให้สามารถ 
จัดการเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

๒.  ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ด้วยการแก้ไขไฟล์เว็บไซต์ โดยตรง ผู้ดูแลสามารถจัดการ
เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์โดยผ่านระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ 

๓.  มีฟังก์ชันการท างานหรือโปรแกรมส่วนเสริมให้ใช้งานได้เพ่ิมเติม ได้แก่ การน าเสนอบทความ
(Articles), เว็บไดเรคทอรี่ (Web directory), เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ (News), หัวข้อข่าว (Headline), รายงานสภาพ
ดินฟ้าอากาศ (Weather), ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ (Information), ถาม/ตอบปัญหา(FAQs), ห้องสนทนา (Chat), 
กระดานข่าว(Forums), การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด(Downloads), แบบสอบถาม (Polls), ข้อมูลสถิติต่าง ๆ 
(Statistics) และส่วนเสริมอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่สามารถเพ่ิมเติม ดัดแปลง แก้ไขแล้วประยุกต์น ามาใช้งานให้เหมาะสม 
ตามแต่รูปแบบและประเภทของเว็บไซต์นั้น ๆ 

ลักษณะการท างานของระบบจัดการเนื้อหา 
เป็นระบบที่แบ่งแยกการจัดการในการท างานระหว่างเนื้อหา (Content) ออกจากการออกแบบ (Design) 

โดยการออกแบบเว็บเพจจะถูกจัดเก็บไว้ใน Templates หรือ Themes ในขณะที่เนื้อหาจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลหรือไฟล์ เมื่อใดที่มีการใช้งานก็จะมีการท างานร่วมกันระหว่าง ๒ ส่วน เพ่ือสร้างเว็บเพจขึ้นมา โดย
เนื้อหาอาจจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วนประกอบ เช่น Sidebar หรือ Blocks, Navigation Bar หรือ Main 
Menu, Title Bar หรือ Top Menu Bar เป็นต้น 

ส่วนประกอบของระบบจัดการเนื้อหา 
๑.  Templates หรือ Theme เป็นส่วนที่เปรียบเสมือนหน้าตาหรือเสื้อผ้าที่ถือเป็นสีสันของเว็บไซต์

(Look& Feel) ที่มีรูปแบบที่กลมกลืนกันตลอดทั้งไซต์ 
๒.  ภาษาสคริปต์หรือภาษา HTML ใช้ในการควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ 
๓.  ฐานข้อมูล เพ่ือไว้เก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์ 

ข้อดีของระบบจัดการเนื้อหา 
ข้อดีของ CMS มีทั้งต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) และผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User) ดังต่อไปนี้ 

๑.  ความสามารถในการใช้ Template และส่วนประกอบของการออกแบบที่ครอบคลุมการออกแบบ 
ตลอดทั้งไซต ์

๒.  ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถใช้งาน Template โดยน ามาประกอบกับเอกสารหรือเนื้อหา ท าให้ช่วยลด
ภาระเรื่องการเขียนโค้ดให้น้อยลง 
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๓.  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้ความสนใจเฉพาะเนื้อหามากกว่าการออกแบบและในการที่จะเปลี่ยนหน้าตา
ของเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ก็แค่ไปแก้ไขท่ี Template ไม่ใช่ที่แต่ละหน้าของเว็บเพจ 

๔.  CMS จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ในการสร้างและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังช่วยจัดระดับ
การใช้งานส าหรับแต่ละส่วนงานของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเข้ามาเซ็ตการใช้งานของระบบที่เซิร์ฟเวอร์โดยตรง 
เพราะสามารถท าได้โดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 

๕.  นอกจากนั้น ถ้ามี Search Engine, Calendar, Web Mail และส่วนอ่ืนๆ ที่สามารถเพ่ิมเติมสู่ 
CMS หรือแม้กระทั่ง Plug-in หรือ Add-ons เข้ามาเสริมการท างานได้ ส่วนนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาได้ 

การพิจารณาเลือกใช้ระบบจัดการเนื้อหา 
๑.  ความยากง่ายในการใช้งาน 
๒.  ความยืดหยุ่นในการพัฒนา 
๓.  ความสามารถในการท างาน 
๔.  ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการ ราคาเป็นต้น 

ข้อควรระวังในการออกแบบเว็บไซต์ 
๑.  ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม 

   การใช้กรอบ (Frame) เนื่องจากการใช้เฟรมมักจะมีปัญหาในการที่จะสร้างเว็บเพจ จึงไม่ควรน ามาใช้ 
แต่ในปัจจุบันขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจมากข้ึน ท าให้ปัญหาในข้อนี้หมดไป 

๒.  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จ าเป็น 
   สิ่งที่ควรค านึงถึงในการท าเว็บเพจอีกสิ่งหนึ่ง คือ ความเร็วในการโหลดเว็บเพจ ผู้เข้าชมไม่ควรใช้
เวลานานเกินสมควร ในการรอให้โหลดเว็บเพจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแรกของการโหลด เพราะมีหลายครั้งที่
ผู้เข้าเยี่ยมชมจะหยุดการโหลดเว็บเพจและเปลี่ยนไปหาข้อมูลจากที่อ่ืน ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของ
ผู้ท าเว็บเพจ 
   ปัจจัยที่จะกระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดของรูปภาพที่ใช้จ านวนของรูปภาพที่ใช้และปริมาณของ
ตัวอักษรที่อยู่บนหน้านั้น ๆ อนึ่งความเร็วในการโหลดเว็บเพจอาจอยู่ที่เครื่องเซิฟเวอร์ที่ให้บริการว่ามีสมรรถนะ
สูงเพียงใด ขนาดของรูปภาพที่ใช้ควรมีขนาดที่พอดีกับพ้ืนที่แสดงผล และมีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งจาก
ผลการส ารวจของเว็บไซต์ HTTP Archive (www.httparchive.org) พบว่าขนาดของหน้าเว็บเพจเฉลี่ยอยู่ที่ 
1,250 KB โดยจะเป็นไฟล์รูปภาพถึง 650 KB (หรือประมาณ 60%) ทั้งนี้ผู้จัดท าเว็บไซต์ต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจัดท า 

๓.  ใช้ตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
การใช้เทคนิคต่าง ๆ มากเกินความจ าเป็น เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือตัวอักษรวิ่ง (Marquees) 

นอกจากนี้มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบเนื้อหา เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้จะรบกวนการอ่านได้ 
๔.  มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ซับซ้อน (URL) ยากต่อการจดจ า/พิมพ์ 

 การใช้URL ที่ซับซ้อนหรือยาวเกินไป ซึ่งจะไม่สะดวกต่อการพิมพ์ลงในช่องเเอดเดรส (Address Bar) 
บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

๕.  ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ในหน้าเว็บเพจ 
๖.  มีความยาวของหน้ามากเกินไป 

หน้าจอที่เป็นลักษณะการเลื่อนข้ึนลง (Scrolling) เนื่องจากมีเนื้อหายาวเกินไปท าให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่
ดูเนื้อหาที่อยู่ด้านลงล่าง เพราะฉะนั้นจึงควรเสนอเนื้อหาที่มีความส าคัญไว้ ด้านบนสุดในแต่ละหน้า 
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๗.  ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบเนวิเกชัน (Navigation) เช่น แผนผังของเว็บไซต์หรือปุ่มควบคุมเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเดินหน้า 

ถอยหลัง รวมทั้งการใช้เครื่องมือสืบค้น (Search Engine) ช่วยในการค้นหาหน้าที่ต้องการ และการมีหน้าที่ไม่มีการเชื่อมโยง 
(Orphan Page) ท าให้ผู้ใช้ไม่รู้จะท าอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ อย่างน้อยในแต่ละหน้าควรจะท าตัวเชื่อมโยงที่สามารถ
กลับไปยังหน้าโฮมเพจ(หน้าแรกของเว็บไซต์)ได้  

๘.  ใช้สีของลิงก์ไม่เหมาะสม สีของตัวเชื่อมโยงที่ไม่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดความสับสนได้ 
๙.  ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
๑๐.  เว็บเพจแสดงผลช้า ใช้เวลาดาวน์โหลดนาน ผู้ใช้จะเกิดอาการเบื่อหน่ายและเลิกให้ความสนใจกับ

เว็บที่ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุเนื่องมาจาก การใส่รูปภาพขนาดใหญ่ ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรวิ่ง 
และมจี านวนมากเกินไปต่อเอกสารหน้าเว็บ 
 

 
ภาพที่ ๑๐.๖ 

การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
การเปิดภาพ 

๑.  จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดภาพใช้ค าสั่งจากแถบเมนู File > Open 
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๒.  เลือกโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้องการจะเปิด คลิกท่ีปุ่ม Open 
 

 
 

 

 

 

๒
.          
 

การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop Tool 
๒.๑  คลิกท่ีแถบเครื่องมือCrop Tool   
 

 

 
 

๒.๒  ก าหนดขอบเขตของรูปภาพที่ต้องการโดยการคลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้ที่มุมบนซ้ายของต าแหน่ง
ภาพที่ต้องการ แล้วลากเมาส์ให้เส้นประคลุมพ้ืนที่ภาพที่ต้องการ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ (จากนั้นสามารถปรับแต่ง
ขอบเขตของเส้นประได้ตามต้องการ) 

๒.๓  กดปุ่ม [Enter] ที่แป้นพิมพ์เพ่ือด าเนินการตัดภาพ 
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๓.  การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Marquee  
๓.๑  คลิกท่ีแถบเครื่องมือMarquee 
 

 
 

 ๓.๒  ก าหนดขอบเขตของรูปภาพที่ต้องการโดยการคลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้ที่มุมบนซ้ายของต าแหน่ง
ภาพทีต่้องการ แล้วลากเมาส์ให้เส้นประคลุมพ้ืนทีภ่าพที่ต้องการแล้วปล่อยปุ่มเมาส์ 
 

 
 

 ๓.๓  ที่แถบเครื่องมือ เลือกค าสั่ง Image > Crop 

 



- ๒๔๒ - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๔.  ปรับขนาดของภาพ 
๔.๑  ปรับขนาดของภาพโดยใช้ค าสั่งจากแถบเมน Image > ImageSize… 
๔.๒  จะปรากฏหน้าต่างชื่อImageSizeให้เลือกปรับขนาดของภาพตามต้องการ (หากท า

เครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Constrain Proportionsจะเป็นการปรับขนาดภาพโดยคงสัดส่วนของภาพโดย
อัตโนมัติ) เมื่อได้ขนาดภาพตามต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK เพ่ือท างานต่อไป 

 
 

 

๕.  การปรับแสงของภาพ 
๕.๑  การปรับแสงของภาพ เป็นการเพ่ิมหรือลดความสว่างให้กับรูปภาพเพ่ือให้ภาพดูน่าดูยิ่งขึ้น 

โดยใช้ค าสั่งจากแถบเมนู Image > Adjust ซึ่งจะมคี าสั่งส าหรับปรับภาพให้เลือกใช้งานดังนี้ 
  Levels - เป็นการปรับความสว่าง-มืดของภาพ โดยการเติมสีขาว-ด าลงไป ซึ่งเราจะใช้
กราฟ Histogram ในการปรับระดับสี 
  Auto Levels - เป็นการปรับความสว่าง-มืดของภาพ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะค านึงถึงระดับ
ความสว่างและมืดของสีในแต่ละ Channel  
  Auto Contrast - เป็นการปรับความสว่าง-มืดของภาพ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะค านึงถึงพ้ืนที่ 
ที่สวางและมืดของภาพ แล้วปรับให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  Curves - เป็นการปรับความสว่าง-มืดของภาพ คล้ายกับ Levels โดยการใช้เส้น Curves 
เป็นตัวก าหนด ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสีเดิมกับสีใหม่ 
  Color Balance - เป็นการปรับแต่งความสมดุลของสีภาพ โดยใช้โหมดสีเป็นตัวก าหนด  

Hue/Saturation - เป็นการปรับแต่งโทนสี โดยค านึงถึงพ้ืนฐานการมองเห็นของมนุษย์ ดังนี้ 
 



- ๒๔๓ - 
 

Hue = ค่าความสะท้อนแสง  
Saturation = ความเข้มข้นของสี  
Brightness = ความสว่าง-มืด  
Desaturate = เป็นการเอาค่าสีออกจากภาพให้เหลือแต่สีขาว-ด า โดยที่โหมดภาพจะยังคงเดิม  
Replace Color = เป็นการแทนที่สีในภาพด้วยสีใหม่ 
Channel Mixer = เป็นการปรับแต่งโทนสีแต่ละสีโดยใช้โหมดสีเป็นตัวก าหนด เช่น CMYK, RGB 
Invert = เป็นการปรับสีในภาพให้เป็นสีตรงข้าม  
Equalize = เป็นการกระจายค่าความสว่าง-มืดของภาพ ให้มีค่าเท่ากัน มักใช้กับภาพที่สแกนมา  
Threshold = เป็นการเปลี่ยนภาพสี ให้เป็นภาพที่มีแต่สีขาว-ด า โดยใช้ค่า Threshold เป็นตัวก าหนด 

๕.๒  การปรับภาพด้วยค าสั่ง Image > Adjust > Levels 
  ๕.๒.๑  คลิกเลือก Channel ของสีที่ต้องการจะปรับ 
  ๕.๒.๒  ปรับภาพโดยการเลื่อนแถบที่อยู่ด้านล่างของกราฟ Histogram 
  ๕.๒.๓  คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน หากต้องการล้างค่าการปรับ ให้กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์  
แล้วปุ่ม Cancel จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Reset คลิกท่ีปุ่ม Reset เพ่ือล้างค่าการปรับ 
 

 
 

  ๕.๓  การปรับภาพด้วยค าสั่ง Image > Adjust >Brightness/Contrast 
  ๕.๓.๑  ปรับความสว่าง-มืด ที่แถบเลื่อนในส่วนของ Brightness 
  ๕.๓.๒  ปรับความอ่ิมตัวของสี ที่แถบเลื่อนในส่วนของ Contrast 
  ๕.๓.๓  คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน 
 

 
 

๖.  การท าขอบภาพแบบเจือจางการท าขอบภาพให้มีลักษณะฟุ้งหรือเจือจางเพ่ือลดความกระด้าง
ของขอบภาพและให้ความรู้สึกท่ีนุ่มนวล มีวิธีการท าดังนี้ 
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 ๖.๑  ใช้เครื่องมือ Marquee    ท าการก าหนดขอบเขตของรูปภาพที่ต้องการท าขอบแบบ เจือจาง 
 

 
 
 ๖.๒  เลือกค าสั่งจากแถบเมนู Select > Featherและปรับค่ารัศมีของความฟุ้งตามต้องการ
จากนั้นกดปุ่ม OK 
 

 
 

๖.๓  ท าการตัดขอบภาพด้านนอกออกทั้งหมด ท าได้โดยเลือกค าสั่ง Select > Inverse เพ่ือเปลี่ยน
มาเลือกพ้ืนทีด่้านนอก จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ เพ่ือลบขอบภาพด้านนอก 
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๗.  การพิมพ์ข้อความ 

๗.๑  คลิกเลือกแถบเครื่องมือ Text Tool 
๗.๒  น าเมาส์ไปคลิก ณ ต าแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดย

สามารถก าหนดรูปแบบของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ ได้ท่ีแถบเมนูด้านบน 
 

 
 

 
๗.๓  คลิกท่ี    เพ่ือยกเลิกการพิมพ์ข้อความ หรือคลิกท่ี    เพ่ือยืนยันการพิมพ์ข้อความ 

๘.  การบันทึกรูปภาพเพ่ือใช้ในงานบนเว็บเพจ 
การบันทึกจัดเก็บไฟล์ภาพเพ่ือใช้ในงานบนเว็บเพจ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบและเลือกขนาดของ

ไฟล์ภาพและความคมชัดของรูปภาพที่เหมาะสมได้ก่อนยืนยันการจัดเก็บ โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 
๘.๑  คลิกเลือกค าสั่ง File > Save for Web… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
๘.๒  จะปรากฏหน้าต่าง SaveforWeb โดยสามารถคลิกเลือก Tabการ ท างานเป็น Original, 

Optimized, 2-Up และ 4-Up เพ่ือเรียกดูรูปภาพต้นฉบับ และรูปภาพที่ถูกลดความละเอียดแล้ว เพ่ือให้ผู้ใช้
เลือกตามความละเอียดของภาพที่เหมาะสม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK 
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การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการตกแต่งเว็บเพจโดยส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ภาพประเภท GIF Animation 

ซ่ึงสามารถสร้างขึ้นจากโปรแกรมต่าง ๆ ที่รองรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวรวมถึงโปรแกรมAdobePhotoshopก็
สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เช่นกันและไม่ยากอย่างที่คิด โดยมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยง่ายดังนี้ 

๑.  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการท าภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาด้วยค าสั่ง File > Open (ในตัวอย่างนี้จะใช้ภาพ
จ านวน ๒ ภาพ) 

 

 
 

๒.  จากนั้นให้ Copy ภาพหนึ่งไปไว้รวมในไฟล์เดียวกันกับอีกภาพหนึ่ง โดยในตัวอย่างจะ Copy ภาพ 
kitty ๐ ไปไว้รวมกับ kitty 1 สามารถท าได้ดังนี ้
   ๒.๑  ไปที่ภาพ kitty 0 แล้วกด Ctrl+A (เพ่ือเลือกทั้งหมด) จากนั้นกด Ctrl+C (เพ่ือคัดลอก) 
   ๒.๒  ไปที่ภาพ kitty 1 แล้วกด Ctrl+V (เพ่ือวาง) 
   ๒.๓  จะได้ภาพkitty 1ทีม่ี 2layer ดังรูป 
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๓.  คลิกเลือกท่ีเมนู Window > Animation 
 

 
 

๔.  ที่หน้าต่าง Animation คลิกท่ีไอคอน Duplicates selected frames เพ่ือเพ่ิมเฟรมภาพ ดังรูป 
 

 
 

๕.  จากนั้นให้ไปท่ี Layer แล้วคลิกเอารูปดวงตาออกที่ Layer 1 

 
๖.  ก าหนดเวลาในการเปลี่ยนภาพ 
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๗.  จากนั้นทดสอบการเคลื่อนไหวโดยกดปุ่ม Play 
 

 
 

๘.  เมื่อได้การเคลื่อนไหวตามต้องการแล้วให้ท าการบันทึกโดยให้ไปที่เมนู File > Save for Web & Devices… 
 

 
 

๙.  ที่หน้าต่าง Save for Web ให้เลือกชนิดของไฟล์เป็น .GIF จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 
 

 
 

๑๐.  จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมน าไปตกแต่งบนหน้าเว็บเพจเป็นล าดับต่อไป 
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การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML 
     ต้นก าเนิดของภาษา HTML เกิดจาก เมื่อปี ๑๙๘๙ นักฟิสิกส์ชื่อ Tim Berners-Lee แห่งสถาบันวิจัย
CERN เสนองานวิจัยเรื่อง prototyped ENQUIRE และ Hypertext system ใช้ส าหรับนักวิจัยของสถาบัน
เพ่ือแบ่งข้อมูลกัน และถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน 
     HTML เป็นตัวย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ 
เบราว์เซอร์ในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถน าเสนอข้อมูลตัวอักษร รวมทั้งเชื่อมต่อเพ่ือแสดงภาพ, เสียง และไฟล์ในรูปแบบอ่ืน  ๆ

ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. ส่วนของค าสั่ง (tag) เป็นส่วนที่ก าหนดรูปแบบของข้อความท่ีแสดง ซึ่งเราเรียกว่า Tag โดยจะอยู่

ในเครื่องหมาย< ... > 
๒. ส่วนของบทความทั่วๆไปเป็นส่วนของข้อความที่เราต้องการแสดงผล 

ตัวอย่างการใช้งานภาษา HTML  
คุณอาจลองพิมพ์ตามตัวอักษรด้านล่างนี้ ใน Text editer ของคุณเช่น Notepad  

<html> 
    <head> 
        <title>หัวข้อเรื่อง ของหน้านี้</title> 
    </head> 
    <body> 
    เนื้อหาที่จะแสดงใน web browser  
    </body> 
< /html> 

เมื่อคุณพิมพ์เสร็จก็ให้ save ในชื่อ mypage.html และลองใช้ web browser อย่าง internet 
explorer หรือ fire fox เปิดดูก็จะเห็นผลตามรูปด้านล่าง 
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การท างานของ code ด้านบน 
๑. <html> ...... </html>ในการใช้งาน HTML เราจะต้องเริ่มด้วย<html>และปิดด้วย</html>เสมอ 
๒. <head> ...... </head>เป็นส่วนที่ใช้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ เว็บเพจหน้านี้ ซึ่งจะไม่แสดงให้เห็น

ในส่วนของการแสดงผลของ web browser แต่จะมีผลกับส่วนอ่ืนๆ เช่น การหาของ search engine 
(google,yahoo)การใช้งานก็จะมีค าสั่งย่อยเพ่ือบรรยายรายละเอียด เช่น<title> .... </title>, <meta>และ
อ่ืนอีกมากมาย 

๓. <title> .......... </title>ในส่วนตัวอักษรที่อยู่ในค าสั่งนี้จะอยู่ใน title bar ของ web page  
๔. <body> .......... </body>ตัวอักษรที่อยู่ในค าสั่งนี้จะแสดงส่วนแสดงผลของ web browser 

โครงสร้างค าสั่งของ HTML 
การใช้งาน 

ในบทที่แล้วเราได้ลองเขียน HTML กันดูบ้างแล้ว ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดค าสั่งของ HTML โดย
การใช้งานหลักจะมีดังนี้ 

๑.  ค าสั่ง หรือ Tag 
Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบค าสั่ง หรือการลงรหัสค าสั่ง HTML 

ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ ๒ ลักษณะ 
คือ 

Tag เดี่ยวเป็นTag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น<HR>, <BR>เป็นต้น 
Tag เปิด/ปิดรูปแบบของ tag นี้จะเป็นแบบ<tag> ....</tag>โดยที่ 
<tag> เราเรียกว่า tag เปิด 
</tag>เราเรียกว่า tag ปิด 

๒.  Attributes 
Attributes เป็นตัวบอกรายละเอียดของ tag นั้นเช่น <span align = 'left'> ... </span>เป็น

การบอกว่าให้อักษรที่อยู่ใน tag นี้ชิดซ้าย 
๓.  not case sensitive  

หมายถึง คุณจะพิมพ์ <BR> หรือ <br> ก็ได้ ผลลัพธ์ออกมาไม่ต่างกัน 

โครงสร้างของหลักของ HTML  
โครงสร้างหลักของ HTML ก็จะเริ่มด้วย<html> และจบด้วย</html> เสมอ ซึ่งชุดค าสั่งที่ใช้จะแยก

เป็น ๒ ส่วนคือ 
๑.  head ค าสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ web page ซึ่งจะไม่แสดงผลที่ 

web page โดยตรง 
๒.  body ค าสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร จัดหน้า ใส่รูปภาพ ซึ่งตัวอักษรในส่วน

นี้จะแสดงที่ web brower โดยตรง 

<html> 
    <head> 
             ค าสั่งในหัวข้อของ head  
    </head> 
    <body> 
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             ค าสั่งในหัวข้อของ body ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงผล 
    </body> 
</html> 

๑.  ค าสั่งในหัวข้อของ head (Head Section) 
Head Section เป็นส่วนที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บนั้น ๆ เช่น ชื่อเรื่องของหน้า

เว็บ (Title), ชื่อผู้จัดท าเว็บ (Author), คีย์เวิร์ดส าหรับการค้นหา (Keyword) โดยมี Tag ส าคัญ คือ 

<HEAD> 
            <TITLE>ข้อความอธิบายชื่อเรื่องของเว็บ</TITLE> 
            <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8"> 
            <META NAME="Author" CONTENT="ชื่อผู้พัฒนาเว็บ"> 
            <META NAME="KeyWords" CONTENT="ข้อความ 1, ข้อความ 2 "> 
< /HEAD> 

TITLE 
     ข้อความที่ใช้เป็น TITLE ไม่ควรพิมพ์เกิน ๖๔ ตัวอักษร, ไม่ต้องใส่ลักษณะพิเศษ เช่น ตัวหนา, เอียง 
หรือสี โดยข้อความในส่วนนี้จะแสดงผลใน title bar ของ web browser  

META 
     Tag META จะไม่ปรากฏผลบนเบราเซอร์ แต่จะเป็นส่วนส าคัญ ในการจัดอันดับบัญชีเว็บ ส าหรับผู้
ให้บริการสืบค้นเว็บ (Search Engine เช่น google, yahoo)  

charset=TIS-620 
ใช้บอกว่าใช้ชุดตัวอักษรแบบใดในการแสดงผล ภาษาไทยเราใช้ charset=TIS-620 หรืออาจเป็น 

charset=windows-874ก็ได้ตอนนี้แนะน าให้ใช้เป็น charset=utf-8 

keyword 
 ดังภาพด้านบนจะเห็นว่าเราสามารถใช้ keywords มากกว่า ๑ ค าได้โดยใช้เครื่องหมาย (,) ในการคั่น
ระหว่างค าการพิมพ์ ชุดค าสั่ง HTML สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือผสม การย่อหน้า เว้นบรรทัด 
หรือช่องว่าง สามารถกระท าได้อิสระโปรแกรมเบราว์เซอร์จะไม่สนใจเกีย่วกับระยะเว้นบรรทัดหรือย่อหน้าหรือช่องว่าง 

๒. ค าสั่งในส่วนของ (Body Section) 
Body Section เป็นส่วนเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ ซึ่งการแสดงผลจะต้องใช้ Tag จ านวนมาก ขึ้นอยู่

กับลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ หรือไฟล์ต่าง ๆ 
ส่วนเนื้อหาเอกสารเว็บ เป็นส่วนการท างานหลักของหน้าเว็บ ประกอบด้วย Tag มากมายตามลักษณะ

ของข้อมูลที่ต้องการน าเสนอ การป้อนค าสั่งในส่วนนี้  ไม่มีข้อจ ากัดสามารถป้อนติดกันหรือ ๑ บรรทัดต่อ ๑ 
ค าสั่งก็ได้ แต่มักจะยึดรูปแบบที่อ่านง่าย คือ การท าย่อหน้าในชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้ป้อนค าสั่งทั้งหมด
ภายใต้ Tag <BODY></BODY> และแบ่งกลุ่มค าสั่งได้ดังนี ้

-  กลุ่มค าสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร 
 -  กลุ่มค าสั่งจัดแต่ง/ควบคุมรูปแบบตัวอักษร 
 -  กลุ่มค าสั่งการท าเอกสารแบบรายการ (List)  
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-  กลุ่มค าสั่งเกี่ยวกับการท าลิงค์ 
 -  กลุ่มค าสั่งจัดการรูปภาพ 
 -  กลุ่มค าสั่งจัดการตาราง (Table)  
 -  กลุ่มค าสั่งควบคุมเฟรม 
 -  กลุ่มค าสั่งอื่นๆ 

ค าสั่งในการจัดหน้า HTML 
๑.  ค าสั่งที่ใช้ในการจัดย่อหน้า 

ค าสั่ง P นี้จะเพ่ิมบรรทัดว่างก่อนและหลังตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปโดยอัตโนมัติตามที่แสดงในตัวอย่าง 
รูปแบบ p tag 
<p>ย่อหน้าที่ 1</p> 
< p>ย่อหน้าที่ 2</p> 
< p>ย่อหน้าที่ 3</p> 

๒.  ค าสั่งที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ 
การตัดบรรทัดใหม่นั้นปรกติ web browser จะท าการตัดให้อยู่แล้ว แต่การตัดค าของ webbrowser

จะตัดเมื่อแสดงผลไม่ได้ แต่ถ้าเราใส่ค าสั่ง <br> เข้าไป web browser จะตัดให้ทันที ซึ่งคุณอาจจ าเป็นที่
จะต้องตัดค าเป็นบรรทัดสั้น ๆ เช่น การเขียนกลอนดังตัวอย่าง 
รูปแบบ br tag  

บรรทัดที่ 1<br> 
บรรทัดที่ 2<br> 
บรรทัดที่ 3<br> 

๓.  ค าสั่งที่ใช้กับข้อความที่เป็นหัวเรื่อง 
ค าสั่ง h จะมีทั้งหมด 6 ล าดับด้วยกัน ไล่ตั้งแต่ h1, h2, h3, h4, h5, h6 ซึ่งขนาดของ h1 จะใหญ่ 

ที่สุดดังตัวอย่างที่แสดง โดยเราจะใช้กับตัวอักษรที่ต้องการให้เป็นหัวเรื่องเพ่ือให้ อักษรนั้นโดดเด่นขึ้นมา  
จะสังเกตได้ว่าเมื่อใช้ h tag จะตัดตัวอักษรที่ต่อจาก h tag เป็นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ 

รูปแบบ h tag  

<h1>head 1</h1> 
< h2>head 2</h2> 
< h3>head 3</h3> 
< h4>head 4</h4> 
< h5>head 5</h5> 
< h๖>head 6</h6> 

๔.  ค าสั่งที่ใช้ในการขึดเส้นคั่น 

รูปแบบ hr  

<p>เนื้อหาบทที่ 1</p> 
< hr> 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=p
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=br
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=h
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=hr
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<p>เนื้อหาบทที่ 2</p> 
< hr> 

๕.  ค าสั่งที่ใช้ในการจัดตัวอักษรชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง 
การจัดให้ตัวอักษรให้ชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง เราจะใช้  Attributes ให้รายละเอียดของ tag 

โดยเราจะใช้ aling เพ่ือบอกว่าให้ชิดซ้าย (align = 'left') ชิดขวา (align = 'right') และ จัดกึ่งกลาง (align = 'center') 

รูปแบบ align  

<h3 align = 'left'>ชิดซ้าย</h3> 
< h3 align = 'right'>ชิดขวา</h3> 
< h3 align = 'center'>จัดเข้ากลาง</h3> 

๖.  ค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนสีพื้นหลัง 
 bgcolor เป็น Attributes อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ก าหนดสี คุณอาจเปลี่ยนจาก สีเขียว (green) 
เป็นเหลือง (yellow) หรือสีอื่น ๆ ก็ได้ 

รูปแบบ bgcolor  

<body bgcolor ='green'> 
<h1>ดูสีพื้นหลัง</h1> 
</body> 

๗.  การเขียนค าบรรยาย soure code 

     ในส่วนของค าบรรยาย soure code นั้นจะไม่แสดงที่ web browser เราเขียนเพ่ือบรรยายว่า 
sorce code ส่วนนี้ใช้ท าอะไร เพ่ือความสะดวกเมื่อกลับมาแก้ไข sorce code ในภายหลังเพราะเราอาจจ า
ไม่ได้ว่าเราเขียนส่วนนี้ไว้เพ่ืออะไร เพราะว่าจริง ๆ แล้ว soure code ที่เราใช้งานจริงนั้นจะมีมากมายหลาย
รอ้ยบรรทัด ถ้าเราไม่เขียนบรรยายไว้ก็ท าให้เสียเวลาในการหาส่วนที่เราต้องการจะแก้ไข 

รูปแบบการเขียนค าบรรยาย source code 

<!--ค าบรรยาย source code --!> 

ค าสั่งในการก าหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ HTML 
ตัวเอียง ตัวหนา หรือแบบอักษรแบบต่างนั้นมีเพ่ือให้เราอ่านบทความได้ง่ายขึ้น หรือเป็นการเน้นค า 

ซึ่งในบทนี้เราจะมาดูกันว่ามีค าสั่งอะไรบ้าง 
๑.  ค าสั่งที่ใช้ในการจัดลักษณะตัวอักษร 

ในหัวข้อนี้จะเป็นค าสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบทั่วไปเช่นตัวเอียง ตัวหนาค าสั่งเราจะแบ่งได้เป็น ๒ พวก 
ดังนี้ 

๑.๑  แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏ เช่นตัวเอียง ตัวหนา 

 

<B> 
<I> 
<S> 
<Sub> 

ตัวอักษรแบบตัวหนา (bold)  
ตัวอักษรแบบตัวเอน (italic)  
ตัวอักษรแบบตัวขีดฆ่า (strike)  
ตัวอักษรแบบตัวห้อย (subscripted)  

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=align
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=bgcolor
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=comment
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=format
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<Sup> 
<U> 

ตัวอักษรแบบตัวยก (superscripted)  
ตัวอักษรแบบขีดเส้นใต้ (underline)  

๑.๒.  แบ่งตามการใช้งาน เช่น ใช้กับค าพูดหรือวลี ใช้กับข้อความที่ส าคัญมาก 

          

<Em> 
<Stong> 
<Ins> 
<Del> 
<Code> 
<Address> 

ใช้เน้นข้อความ ค าพูดหรือวลี (emphasized)  
ใช้เน้นข้อความที่ส าคัญมาก ๆ (strong)  
ใช้เน้นข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม (inserted)  
ใช้บอกว่าข้อความนี้ถูกลบไปแล้ว (deleted)  
ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นโปรแกรม (computer code)  
ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นที่อยู่ (computer code)  

ซึ่งจริงแล้วนั้น ผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนกัน เช่น B ให้ผลลัพธ์เหมือนกับ Strong เราจะเลือกใช้แบบใด 
ก็ได้ แต่เราแยกเพ่ือความสะดวกในการใช้งานมากกว่า 

๒.  ค าสั่งที่ท าให้รูปแบบตัวอักษรใน soure code เหมือนกับที่แสดงผลPre tag จะมีประโยชน์มาก
ในการทีเ่ราจะแสดงบทความที่มีเนื้อหามาก หรือคัดลอกเนื้อหาจากที่อ่ืนมาท าให้เราไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
ค าสั่ง br และใช้ในการแสดง source code ได้ดีอีกด้วย 

รูปแบบของ Pre tag 

<pre> ..... </pre> 

๓. ค าสั่งแสดงสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ 
สัญลักษณพิ์เศษบางตัวเช่น เครื่องหมายมากว่า (>) หรือ เครื่องหมายน้อยกว่า (<) ซึ่งครื่องหมาย

เหล่านี้ใช้ในภาษา HTML ด้วยท าให้ตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องหมายเหล่านี้กลายเป็น Tag หมด หรือเครื่องหมายที่
ไม่มีบนคีย์บอร์ด แต่ถ้าเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้เราต้องใช้ Entity Name แทน ตามแบบด้านล่าง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๐.๗ 
 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=pre
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เชื่อมต่อเอกสารด้วย hyperlinkHTML 
Hyperlink หรือเราเรียกกันสั้นว่า link ซึ่งเราจะเห็นอยู่ในทุกเว็บไซต์ ใช้เพ่ือเปิดเว็บเพจอ่ืน ๆ ในเว็บไซต์

ของเราหรือเชื่อมโยงไปที่ web site หรือเว็บเพจอ่ืน ๆ ซึ่งมีความส าคัญมากในเว็บไซต์เรามาลองสร้าง hyperlink 
กันง่าย ๆ ดูลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกท่ีหัวข้อเพ่ือทดลองพิมพ์ 

๑. สรา้ง hyperlink ในตัวอย่างจะใช้ตัวอักษรในการท า hyperlink ซ่ึงการลิงค์ในตวัอย่างจะมี ๒ แบบ คือ 
๑.๑  ลิงค์ภายในเว็บไซต์ด้วยกัน มีหลักการสร้าง hyperlink ดังรูปด้านล่าง 
 

 
รูปที่ ๑๐.๓ 

รูปแบบของ hyperlink ภายใน directory เดียวกัน 
 

<a href='ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'>ตัวอักษรที่จะใช้แสดง</a> 
รูปแบบของ hyperlink จาก directory ที่สูงกว่า 

<a href='ชื่อ directory ที่เก็บไฟล์ไว้/ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'>ตัวอักษรที่จะใช้แสดง</a> 
รูปแบบของ hyperlink จาก directory ที่ต่ ากว่า ๑ขั้น 

<a href='../ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'>ตัวอักษรที่จะใช้แสดง</a> 

๑.๒  ลิงค์กับเว็บภายนอก 
รูปแบบของ hyperlink กับเว็บภายนอก 
<a href='http://domain name'>ตัวอักษรที่จะใช้แสดง</a> 

๒.  สร้าง hyperlink ด้วยรูปภาพในตัวอย่างจะเป็นการสร้างลิงค์ด้วยรูปภาพ 
รูปแบบของการสร้าง hyperlink ด้วยรูปภาพ 

<a href='หน้าที่ต้องการเชื่อมโยง'> 
< img border = '๐' src ='ที่อยู่ภาพ/ชื่อภาพ'> 
</a> 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=hyperlink
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=picture_link
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๓.  สร้าง hyperlink ในหน้าเดียวกัน 
ในหน้าที่มีบทความเยอะมาก ๆ เราต้องการสร้าง link เพ่ือไปยังหัวข้อที่อยู่ในหน้าเดียวกัน เพ่ือความ 

สะดวกในการอ่านบทความ โดยเราจะตั้งจุดที่เราต้องการจะ link ไปหาโดยใช้<a name ='ชื่อ'></a 

รูปแบบของการสร้าง hyperlink ในหน้าเดียวกัน 
สร้างจุดที่ต้องการจะลิงค์ไป 

<a name='ชื่อจุดลิงค์'></a> 

สร้างลิงค ์
<a href='#ชื่อจุดลิงค์'>ตัวอักษรที่ต้องการแสดง</a> 

๔.  เปิด browser ใหม่เมื่อคลิกท่ีลิงคก์ารสร้าง link ให้เปิด browser ใหม่เราจะใช้ Attributes โดย
พิมพ์ target="_blank" ใน a tagเปิด browser ใหม่เมื่อคลิกท่ีลิงค์ 
<a href="เป้าหมาย" target="_blank">ตัวอักษรที่ใช้แสดง</a> 

แบ่งหน้าจอโดยใช้ FrameHTML 
ปกติเราจะแสดงเว็บเพจใน browser ได้ทีละ ๑ เว็บเพจ แต่ถ้าเราใช้ Frame เราจะสามารถแสดง

เว็บเพจได้หลายๆเว็บเพจในหน้าเดียว โดยจะแบ่งหน้าของ browser ออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้ Frame เรามา
ลองสร้าง Frame กันง่าย ๆ ดูลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกท่ีหัวข้อเพ่ือทดลองพิมพ์ 

๑.  การแบ่ง frame แบบแนวตั้ง 
Frame ในแนวตั้งซึ่งจะเปิดเว็บเพจถึง ๓ ไฟล์ในหน้าเดยีวกันโดยเราจะแบ่งขนาดของ frame เป็น % 

หรือเป็น (px) pixel ก็ได้ 

รูปแบบของ frame แนวตั้ง 
<html> 
< frameset cols=ขนาดเฟรม1, ขนาดเฟรม2> 
< frame src='เว็บเพจ1'> 
< frame src='เว็บเพจ2'> 
< /frameset> 
< /html> 

๒.  การแบ่ง frame แบบแนวนอน 
การแบ่งแบบแนวนอน ก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น % หรือ px (pixel) ก็ได้เช่นกัน 

ซึ่งเราจะใช้ rows (แถว) แทน cols (หลัก) 

รูปแบบของ frame แนวนอน 

<html> 
< frameset rows=ขนาดเฟรม1,ขนาดเฟรม2> 
< frame src='เว็บเพจ1'> 
< frame src='เว็บเพจ1'> 
< /frameset> 
< /html> 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=link_in_page
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http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=frame_vertical
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๓.  <noframes>ถ้า browser ของคุณไม่สนับสนุน frame จะมีค าเตือนตามที่เราเขียนขึ้นมา 

<html> 
< noframes> 
< body>ค าเตือน</body> 
< /noframes> 
< /html> 

๔.  ลองเอา frame แนวตั้งและแนวนอนมารวมกัน 
 ในตัวอย่างนี้จะน าเอา frame แนวตั้งและแนวนอนมารวมกัน ซึ่งเป็นการซ้อนกันของ frame 

นั่นเอง 
๕.  ห้ามเปลี่ยนขนาดของ frame  

 frameในตัวอย่างที่ผ่านมานั้นจะสังเกตได้ว่าสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามใจของเรา แต่ถ้าเราไม่
ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนขนาดเราต้องใช้ค าสั่ง noresize ซึ่งเป็น Attributes มาช่วย 

๖.  การใช้ link ให้สัมพันธ์กันใน frame  

ข้อดีของ frame ที่จะเห็นได้ก็คือ ใช้ในการท าเมนู ดังในตัวอย่างนั่นเองซึ่งจะต้องใช้ไฟล์ ๒ ไฟล์ ดังนี้ 
๑.  ไฟล์ที่ใช้จัด frame ดังในตัวอย่างซึ่งจะเห็นว่าเราได้ใส่ชื่อ (name) ให้กับ frame ที่เราสร้าง

ขึ้นมาด้วย 
๒.  ไฟล์ที่ใช้ท าเป็น link ของเราซึ่งมีค าสั่ง target='frame' หมายความว่าให้แสดงผลใน frame ที่มี

ชื่อว่า frame 2 นั่นเอง มี soure code ดังนี้ 

<html> 
< body> 
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
    <a href="http://www.hellomyweb.com" target="frame2"> 
    hellomyweb</a> 
    <a href="http://www.w๓schools.com" target="frame2"> 
    w3schools </a> 
< /body> 
< /html> 

๗.  การใช้ link ให้ปิด frame ทั้งหมด 
ในตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้าง link ให้ท าลาย frame ทั้งหมด ซึ่งเราจะใช้ค าสั่ง target ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 
๑.  target = 'top' เป็นค าสั่งให้เปิด link ทับหน้าเดิมทั้งหมด ซึ่งจะปิด frame ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
๒.  target = 'blank'เป็นค าสั่งให้เปิด link ในหน้าใหม่ 
๓.  target = 'self' เป็นค าสั่งให้เปิด link ใน frame ปัจจุบัน 

 

 

 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=no_frame
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๘.  iframe 
เป็น frame รูปแบบหนึ่ง นิยมใช้ในส่วนที่เป็นโฆษณา เนื่องจากท าให้เราสะดวกไม่ต้องมาแก้ที่หน้าหลัก 

แต่แก้ท่ีหน้าที่เป็นโฆษณาได้เลย ซึ่งเราอาจเอาให้หน้าที่เป็นโฆษณาให้ลูกค้าแก้ไขโดยไม่ต้องยุ่งกับหน้าหลักของเรา 
** เราจะใช้ Frameset ใน <body> </body> ไม่ได้ยกเว้นกรณีของ <noframes> 

Table ค าสั่งที่ส าคัญในการท าเว็บเพจ HTML 
ในหน้าเว็บเพจของเราประกอบด้วยข้อมูลมากมาย จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ

เพ่ือให้อ่านง่าย และใช้งานพ้ืนที่ได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งตารางจะช่วยเราได้มากและนิยมใช้มากในการจัดรูปแบบ
หน้าตาของเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าถ้าเราดู source code ของเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะเห็นค าสั่งตารางอยู่ทั่วไป
เต็มไปหมด ซึ่งในบทนี้เราจะมาลองสร้างตารางกัน 
๑.  ลองสร้างตาราง 

ตารางจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑.  แถวคือจ านวนตารางในแนวนอน 
๒.  หลักคือจ านวนตารางในแนวตั้ง 

รูปแบบของค าสั่งตาราง 

<table> 
    <tr> 
        <td></td> 
    </tr> 
< /table> 

๒.  เส้นขอบตาราง 
     เมื่อพูดถึงตารางก็ต้องพูดถึงเส้นขอบของตาราง ซึ่งในบทนี้จะพูดถึงการก าหนดเส้นขอบของตาราง โดย
ขอบของตารางเราจะใช้ Attibute ค าสั่ง border ในการควบคุม 

รูปแบบของค าสั่ง border 
<table border="ขนาดเส้นของขอบ"><tr><td></td></tr></table> 

๓.  หัวข้อตาราง 
ปกตินั้นถ้าเราจะเขียนส่วนที่เป็นหัวข้อเราจะใช้ h tag หรือ<b>เพ่ือเน้นส่วนที่เป็นหัวข้อ แต่ในส่วนของ

ตารางมีค าสั่งให้เราใช้กันอยู่แล้ว นั่นคือ th  

รูปแบบของค าสั่ง border 
<table><tr><th></th></tr></table> 

๔.  ใส่ช่องว่างให้ตาราง 
ถ้าเรามีตาราง ๖ ช่อง แต่มีข้อมูลอยู่เพียง ๕ ชิ้น เมื่อเราเขียนข้อมูลใส่ตารางจะพบว่าตารางแสดงผลมีเส้น

ขาดหายไปดังนั้นเราจึงต้องใส่ค่าว่างไปให้ตารางเพื่อแสดงผลเส้นที่ขาดหายไป ด้วยการใช้ &nbsp; 

การใช้ช่องว่าง 
<table><tr><td>&nbsp; </td></tr></table> 

 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=iframe
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=table
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=table_th
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=table_null
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๕.  การผสานตาราง 
ถ้าข้อมูลเขาเรา มี ๑ หัวข้อใหญ่แต่มีข้อมูล ย่อย ๆ ๒ ชนิด ท าให้เราต้องท าการผสานตารางตามตัวอย่าง 

โดยมีหลักดังนี้ 
๕.๑  ผสานในหลักให้ใช้ค าสั่ง colspan = "จ านวนช่องที่ต้องการผสาน" 
๕.๒  ผสานในแถวให้ใช้ค าสั่ง rowspan = "จ านวนช่องที่ต้องการผสาน" 

๖.  ตารางซ้อนตาราง 
การท าตารางซ้อนตาราง เป็นการจัดหน้าเว็บที่ใช้กันบ่อยมาก และเป็นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้

จัดเรียงข้อมูลได้ดีขึ้น 
๗.  ก าหนดระยะห่างของช่อง 

ในตัวอย่างจะเปน็การแสดงการใช้งาน cellpadding และ cellspacing โดยทั้ง ๒ อย่างมีการใชง้าน ดังนี ้
๗.๑  Cellpaddingใช้ก าหนดระยะห่างระหว่างข้อมูล กับเส้นขอบตาราง 
๗.๒  Cellspacingใช้ก าหนดระยะห่างระหว่างเส้นตารางภายนอกและภายใน ให้ลองสังเกตจากตัวอย่างดู 

จะเห็นว่าแตกต่างจากการใช้ border 
๘.  ใส่พื้นหลังให้ตาราง 

ในบทนี้จะใส่พ้ืนหลังให้กับตาราง และช่องของตาราง โดยพ้ืนหลังมี ๒ แบบคือ 

๘.๑  แบบที่เป็นสี ใช้ค าสั่ง bgcolor  
๘.๒  แบบที่เป็นรูปภาพ ใช้ค าสั่ง background  

๙.  ขนาดตาราง 
ขนาดของตารางก าหนดได้โดย Attibute ค าสั่ง width และความสูงใช้ค าสั่ง height ซึ่งเราจะก าหนดหน่วยเป็น % 

หรือ px (pixel) แล้วแต่จุดประสงค์ 
๙.๑  แบบเปอร์เซนต์ (%) ขนาดจะเปลี่ยนตามขนาดหน้าต่างของ web browser ที่เปลี่ยนแปลง 
๙.๒  แบบ pixel (px) ขนาดจะเท่าท่ีเราก าหนดตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่ก าหนดหน่วยเป็น % 

ตัวของ html จะก าหนดให้เป็น px เสมอ 
๑๐.  การจัดเรียงตัวอักษรในช่องของตาราง 

ในบทนี้จะเป็นเรื่องของ การจัดเรียงตัวอักษร หรือ รูปภาพ ในช่องของตารางให้ชิดซ้าย หรือชิดขวาหรือ
จัดเข้าก่ึงกลาง ซึ่งจะท าให้ตารางข้อมูลดูได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะใช้ Attibute ค าสั่ง Align  
๑๑.  การก าหนดขอบของตาราง 

ขอบของตารางเราสามารถก าหนดได้ว่าจะให้มีขอบที่ด้านใดบ้าง โดยใช้ Attibute ค าสั่ง frame ซึ่งมีค่าที่ใส่
ให้ frame ตามข้อมูลด้านล่าง 

BORDER แสดงเส้นกรอบทุกด้านของช่องตาราง 
VOID ลบเส้นกรอบทุกดา้นของตาราง 
HSIDES แสดงเส้นด้านบนและด้านล่างของช่องตาราง 
ABOVE แสดงเส้นด้านบนของช่องตาราง 
BELOW แสดงเส้นด้านล่างของช่องตาราง 
VSIDES แสดงเส้นด้านซ้ายและด้านขวาของช่องตาราง 
LHS แสดงเส้นด้านซ้ายของช่องตาราง 
RHS แสดงเส้นด้านขวาของช่องตาราง 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=table_cell
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List จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ 
 list tag ใช้ในการจัดข้อมูลเป็นชุดๆ หรือเป็นหัวข้อ ซึ่งจะท าให้ข้อมูลอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่ง list แบ่งได้
เป็น ๒ แบบลองสร้าง list ดู 

๑.  listแบบไม่มีล าดับ 
เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีล าดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบ list แบบไม่มีล าดับ 
    <UL> 
        <LH>หัวข้อ</LH> 
        <LI>ข้อมูล 1</LI> 
        <LI>ข้อมูล 2</LI> 
    </UL> 

๒.  listแบบมีล าดับ 
เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีล าดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบ list แบบมีล าดับ 

    <OL> 
        <LH>หัวข้อ</LH> 
        <LI>ข้อมลู 1</LI> 
        <LI>ข้อมูล 2</LI> 
    </OL> 

๓.  การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list 
การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list เราจะเห็นสัญลักษณ์หน้า list อยู่แล้วซึ่งสัญลักษณ์ตัวนั้นสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Attibuet ค าสั่ง type มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบไม่มีล าดับ 
TYPE สัญลักษณ์ 
Disc วงกลมทึบ 
Circle วงกลมโปร่งใส 
Square สี่เหลี่ยมทึบ 

สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบมีล าดับ 
TYPE สัญลักษณ์ 

A เรียงแบบ A, B, C 
A เรียงแบบ a, b, c 
I เรียงแบบเลขโรมัน I, II, III 
I เรียงแบบเลขโรมัน i, ii, iii 

 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=list_1
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http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=list_3
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๔.  การใช้ list ซ้อน list 
ในตัวอย่างจะเป็นการท า list ซ้อน list ซ่ึง html จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ 

๕.  listแบบจ ากัดความ 
Definition list เป็น list ที่ใช้กับการให้ค าจ ากัดความ ดังตัวอย่าง list เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับการ

แสดงข้อมูลเป็นชุด ๆ ซึ่งจะสะดวกและ อ่านข้อมูลได้ง่าย เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีในการใช้แสดงบทความ 

การสร้างแบบฟอร์ม HTML 
เว็บไซต์นั้นต่างจากเอกสารธรรมดา ตรงที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เช่นการใช้ search (ค้นหา) 

ในเว็บไซต์ hellomyweb.com ช่องรับค่าของ search นั้นก็คือแบบฟอร์มใน html นั่นเองเมื่อได้รับค่าจาก
แบบฟอร์ม search แล้วที่ฝั่ง server จะน าไปประมวลผลต่อโดยจะมีโปรแกรม (CGI Program) ที่ใช้ส าหรับ
ประมวลผล CGI Program จะเขียนโดยใช้ภาษา PHP, ASP, Python และอ่ืน ๆ อีกมากมาย CGI Program  
ที่เราเขียนไว้จะรับค่าจาก search แล้วน าไปประมวลผลหาบทความที่ใกล้เคียงกับค่าที่รับไป 

ลองสร้าง form ดู 
รูปแบบของ form  

<form> 
    ชนิดของค่าท่ีรับเช่น text, password  
< /form> 

ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพื่อทดลองพิมพ์ 
๑.  แบบฟอร์มรับค่าตัวอักษร 

ในตัวอย่างเป็นการเขียน Text form ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลงไปได้ จะสังเกต
ว่าใน input tag จะมี Attibute name อยู่ซึ่งเราจะใช้ในการอ้างอิงเมื่อเขียน CGI Program เราสามารถก าหนด
ขนาดของ text form ได้โดย ใช้ Attibute ค าสั่ง size="ขนาดที่ต้องการ" 

๒.  แบบฟอร์มรับค่า password  
ในตัวอย่างเป็นการเขียน Password form เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไปในฟอร์มจะแสดงสัญลักษณ์ " ?"

เพ่ือไม่ให้คนอื่นเห็น password ที่เรากรอก 
๓.  ratio form  

ratio form เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์เพียงค่าเดียวเท่านั้น 
๔.  Checkboxes form  

Checkboxes เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์ได้หลายค่า 
๕. สร้างปุ่มยืนยันรับค่า 

 สังเกตที่ search เป็นปุ่ม ปุ่มหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วหรือเลือกเสร็จแล้วเรา
ต้องการให้ส่งค่านี้ไปให้ CGI program ประมวลผล ปุ่มยืนยันจะใช้ในทุกฟอร์มของ html ซึ่งการส่งค่าไปประมวลผล
จะมีด้วยการ ๒ method คือ get, post ซ่ึงเราจะพูดกันในหัวข้อของ PHP  

๖.  drop down box  
drop down เมนูในการเลือกข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ให้คุณเลือกข้อมูลได้ข้อมูลเดียว เหมาะกับการใช้กับ

ข้อมูลที่มาก ๆ เช่น กรอกข้อมูลที่อยู่ โดยใช้ dropdown ให้เลือกจังหวัด 
๗.  text area  

text area เหมาะส าหรับแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อมูลจ านวนมาก ๆ เช่น ที่อยู่ 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=list_4
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=list_5
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_text
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_pass
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_ratio
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_check
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_button
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=form_dropdown
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๘.  Fieldset  
fieldsetจะสร้างขอบให้ข้อมูลของคุณและมีหัวข้อให้ท าให้อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

การใส่รูปในเว็บเพจ HTML 
รูปนั้นสามารถบรรยายรายละเอียดได้ดีกว่าค าพูดมาก ดังนั้นแทบทุกเว็บไซต์จึงมีรูปอยู่เกือบทุก

เว็บไซต์ ในบทความนี้เราจะมาใส่รูปในเว็บเพจกัน 
๑.  การใส่รูปในเว็บเพจ 

จะเห็นได้ว่าการใส่รูปที่ขยับได้ หรือขยับไม่ได้นั้น code ไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันที่ตัวรูปเอง
ว่าขยับได้หรือไมฟ่อร์แมตของไฟต์ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆ 

๑.๑  JPEG เหมาะส าหรับภาพถ่าย หรือภาพที่มีความละเอียดและจ านวนสีมากๆ 
๑.๒.  GIF เหมาะส าหรับภาพลายเส้น เช่นการ์ตูน ตัวหนังสือ หรือภาพที่ต้องการสร้างให้ภาพ

โปร่งใส หรือท าให้เคลื่อนไหวได้ 
๑.๓.  PNG เหมาะส าหรับภาพที่ต้องการให้โปร่งแสง ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า JPEG แต่คุณภาพจะดีกว่า JPEG 

ส าหรับการเปลี่ยนฟอร์แมตของภาพเราจะใช้โปรแกรมเช่น Photoshop ในการเปลี่ยนซึ่ง
เรื่องนี้เราจะไปศึกษากันที่หัวข้อ Photoshop กันต่อไป ซึ่งฟอร์แมตของภาพจะมีผลมากต่อการท าเว็บไซต์ของเรา 

๒.  ใส่รูปจาก directory ที่ต่างกัน 
จะเห็นว่าการใส่รูปจาก directory ที่ต่างกันใช้หลักการเดียวกับการเขียน hyperlink นั่นเอง ซึ่งหากไม่

เข้าใจสามารถกลับไปดูได้ท่ีหัวข้อ เชื่อมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink  
๓.  The Alt Attribute  

รูปแบบ<img src="boat.gif" alt="Big Boat"> เราใช้ alt Attribute เพ่ือแสดงผลในกรณีที่ไม่สามารถ
โหลดรูปไดแ้ละแสดงผลเมื่อมีเมาส์ไปอยู่ด้านบน นอกจากนั้นยังไม่ผลต่อการค้นหาของ google อีกด้วย 

๔.  การใส่รูปพื้นหลัง 
 รูปพืน้หลังจะถูกแสดงผลซ้ ากันเองโดยแม้ว่ารูปจะมีขนาดเล็ก หรือสั้นเพียงใดก็ตาม 

๕.  การจัดต าแหน่งของรูปในตัวอักษร 
จะเป็นการจัดต าแหน่งของรูปในตัวอักษร เมื่อมีตัวอักษรกับภาพอยู่ด้วยกัน จะใช้ Align Attribute 

เพ่ือจัดต าแหน่งของภาพ 
๖.  การจัดต าแหน่งของรูปให้ชิดซ้าย หรือขวา 

จะเป็นการจัดรูปให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา เมื่อแสดงผล 
๗.  การใช้ค าสั่งก าหนดขนาดของรูป 

การใส่ขนาดของรูปนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่ขนาด การแสดงผลของรูปก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราใส่ 
แต่ขนาดของรูปจริง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง 

๘.  ท าให้รูปภาพเป็น hyperlink 
การท าให้รูปภาพเป็น hyperlink ก็ให้ใส่ค าสั่งของ hyperlink ครอบค าสั่งแสดงภาพ เท่านั้นเอง 

๙.  ค าสั่งที่ใช้ในการแสดงพิกัดในภาพ 
เป็นการแสดงพิกัดที่อยู่ในภาพโดยจะแสดงที่ status bar เป็นพิกัดค่า X, Y ตามจุดที่เมาส์อยู่

ด้านบนโดยจุด 0, 0 จะอยู่ที่ด้ายซ้ายบนของภาพ 
 
 
 
 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=fieldset
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_basic
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_localtion
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_alt
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_bg
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_align
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_alignside
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_size
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_link
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_map
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๑๐.  สร้าง hyperlink ด้วยพิกัดในรูปภาพ 
เมื่อทราบพิกัดจุดของภาพแล้ว จะใช้พิกัดจุดในภาพมาสร้าง hyperlink ซึ่งในตัวอย่างจะเห็นว่ามี hyperlink 

ในรูปภาพอยู่ ๒ ที่คือ keyboard, mouse 

การใส่ภาพพื้นหลังให้เว็บเพจ 
HTML 

ภาพพ้ืนหลังเป็นสิ่งที่ท าให้เว็บของเราดูสวยงามแต่ถ้าเราใช้ภาพพ้ืนหลังที่ไม่ดี อาจส่งผลเสียกับเว็บ
เราได้ ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการใส่พ้ืนหลังที่ดีและไม่ดี ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพ่ือ
ทดลองพิมพ์ 

๑.  สีพื้นหลังที่ดี 
ตัวอย่างของภาพพ้ืนหลังที่ดี สีของตัวหนังสือและพ้ืนหลังแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน และสีพ้ืนหลัง

เป็นสีที่อ่อนท าให้อ่านแล้วสบายตา 
๒.  สีพื้นหลังที่ไม่ดี 

ตัวอย่างพ้ืนหลังที่ไม่ดีเนื่องจากว่าสีพ้ืนหลัง และตัวหนังสือเป็นสีสว่างเหมือนกัน ท าให้อ่านได้ยาก
ตัวอย่าง code ที่ใช้กับสีพื้นหลัง 

 
<body bgcolor="#000000">ก าหนดสีโดยใช้ hexadecimal number 
< body bgcolor="rgb(0,0,0)">ก าหนดสีโดยใช้ RGB value 
< body bgcolor="black">ก าหนดสีโดยใช้ชื่อของสีเอง 

การใช้ภาพพื้นหลัง 
    ภาพพ้ืนหลังเป็นสิ่งที่ท าให้เว็บของเราดูดีขึ้น แต่เราต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย 

๑.  การใส่ภาพพ้ืนหลังที่ใหญ่มาก จะท าให้เว็บของเราโหลดได้ช้าลง 
๒.  การใส่ภาพพ้ืนหลังที่ไม่ดีจะท าให้อ่านข้อความได้ยาก 
๓.  การใส่ภาพพ้ืนหลังอาจท าให้สับสนระหว่างภาพที่เราใช้สื่อความหมายกับภาพพ้ืนหลังได้ 
๔.  การใส่ภาพพ้ืนหลังท าให้ตัวอักษรอาจลดความเด่นชัดลงไป 

Code ที่ใช้ใส่ภาพพื้นหลัง 

<body background="logo.jpt"> 
<body background="http://www.hellomyweb.com/images/logo.jpg"> 

เราใส่ code อ้างอิงที่อยู่ของภาพ ได้แบบเดียวกับท่ีเราเขียนอ้างอิง hyperlink  

๓.  การใส่ภาพพื้นหลังที่ดี 
ตัวอย่างการใส่ภาพพ้ืนหลังที่ดี ท าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจขึ้น 

๔.  การใส่ภาพพื้นหลังที่ไม่ดี 
ตัวอย่างการใส่ภาพพ้ืนหลังที่ไม่ดีท าให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพลดลงไป 

การใช้งานสีในเว็บเพจ 
สีสันนั้นอยู่คู่กับเว็บเพจอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะท าให้เว็บดูสวยงามน่าสนใจแล้ว ยังช่วยให้การ

อธิบายข้อความดีขึ้นอีก ในบทความนี้เราจะมีดูการใช้งานสีกัน 

http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=image_maplink
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=bg_good
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=bg_bad
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=bg_picgood
http://www.hellomyweb.com/content/html_content/tryit.php?lesson=bg_picbad
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รายช่ือสีแบบ HEX value และ แบบ RGB value 

Color Color HEX Color RGB 
  #000000 rgb(0,0,0) 
  #FF0000 rgb(255,0,0) 
  #00FF00 rgb(0,255,0) 
  #0000FF rgb(0,0,255) 
  #FFFF00 rgb(255,255,0) 
  #00FFFF rgb(0,255,255) 
  #FF00FF rgb(255,0,255) 
  #C0C0C0 rgb(192,192,192) 
  #FFFFFF rgb(255,255,255) 

ตัวอย่าง code สีในแบบ hex value และแบบ ช่ือของสี 

Color Name Color HEX Color 
AliceBlue  #F0F8FF   
AntiqueWhite  #FAEBD7   
Aqua  #00FFFF   
Aquamarine  #7FFFD4   
Azure  #F0FFFF   
Beige  #F5F5DC   
Bisque  #FFE4C4   
Black  #000000   
BlanchedAlmond  #FFEBCD   
Blue  #0000FF   
BlueViolet  #8A2BE2   
Brown  #A52A2A   
BurlyWood  #DEB887   
CadetBlue  #5F9EA0   
Chartreuse  #7FFF00   
Chocolate  #D2691E   
Coral  #FF7F50   
CornflowerBlue  #6495ED   
Cornsilk  #FFF8DC   
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Color Name Color HEX Color 
Crimson  #DC143C   
Cyan  #00FFFF   
DarkBlue  #00008B   
DarkCyan  #008B8B   
DarkGoldenRod  #B8860B   
DarkGray  #A9A9A9   
DarkGrey  #A9A9A9   
DarkGreen  #006400   
DarkKhaki  #BDB76B   
DarkMagenta  #8B008B   
DarkOliveGreen  #556B2F   
Darkorange  #FF8C00   
DarkOrchid  #9932CC   
DarkRed  #8B0000   
DarkSalmon  #E9967A   
DarkSeaGreen  #8FBC8F   
DarkSlateBlue  #483D8B   
DarkSlateGray  #2F4F4F   
DarkTurquoise  #00CED1   
DarkViolet  #9400D3   
DeepPink  #FF1493   
DeepSkyBlue  #00BFFF   
DimGray  #696969   
DimGrey  #696969   
DodgerBlue  #1E90FF   
FireBrick  #B22222   
FloralWhite  #FFFAF0   
ForestGreen  #228B22   
Fuchsia  #FF00FF   
Gainsboro  #DCDCDC   
GhostWhite  #F8F8FF   
Gold  #FFD700   
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Color Name Color HEX Color 
GoldenRod  #DAA520   
Gray  #808080   
Grey  #808080   
Green  #008000   
GreenYellow  #ADFF2F   
HoneyDew  #F0FFF0   
HotPink  #FF69B4   
IndianRed   #CD5C5C   
Indigo   #4B0082   
Ivory  #FFFFF0   
Khaki  #F0E68C   
Lavender  #E6E6FA   
LavenderBlush  #FFF0F5   
LawnGreen  #7CFC00   
LemonChiffon  #FFFACD   
LightBlue  #ADD8E6   
LightCoral  #F08080   
LightCyan  #E0FFFF   
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2   
LightGray  #D3D3D3   
LightGrey  #D3D3D3   
LightGreen  #90EE90   
LightPink  #FFB6C1   
LightSalmon  #FFA07A   
LightSeaGreen  #20B2AA   
LightSkyBlue  #87CEFA   
LightSlateGray  #778899   
LightSlateGrey  #778899   
LightSteelBlue  #B0C4DE   
LightYellow  #FFFFE0   
Lime  #00FF00   
LimeGreen  #32CD32   
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Color Name Color HEX Color 
Linen  #FAF0E6   
Magenta  #FF00FF   
Maroon  #800000   
MediumAquaMarine  #66CDAA   
MediumBlue  #0000CD   
MediumOrchid  #BA55D3   
MediumPurple  #9370D8   
MediumSeaGreen  #3CB371   
MediumSlateBlue  #7B68EE   
MediumSpringGreen  #00FA9A   
MediumTurquoise  #48D1CC   
MediumVioletRed  #C71585   
MidnightBlue  #191970   
MintCream  #F5FFFA   
MistyRose  #FFE4E1   
Moccasin  #FFE4B5   
NavajoWhite  #FFDEAD   
Navy  #000080   
OldLace  #FDF5E6   
Olive  #808000   
OliveDrab  #6B8E23   
Orange  #FFA500   
OrangeRed  #FF4500   
Orchid  #DA70D6   
PaleGoldenRod  #EEE8AA   
PaleGreen  #98FB98   
PaleTurquoise  #AFEEEE   
PaleVioletRed  #D87093   
PapayaWhip  #FFEFD5   
PeachPuff  #FFDAB9   
Peru  #CD853F   
Pink  #FFC0CB   
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Color Name Color HEX Color 
Plum  #DDA0DD   
PowderBlue  #B0E0E6   
Purple  #800080   
Red  #FF0000   
RosyBrown  #BC8F8F   
RoyalBlue  #4169E1   
SaddleBrown  #8B4513   
Salmon  #FA8072   
SandyBrown  #F4A460   
SeaGreen  #2E8B57   
SeaShell  #FFF5EE   
Sienna  #A0522D   
Silver  #C0C0C0   
SkyBlue  #87CEEB   
SlateBlue  #6A5ACD   
SlateGray  #708090   
SlateGrey  #708090   
Snow  #FFFAFA   
SpringGreen  #00FF7F   
SteelBlue  #4682B4   
Tan  #D2B48C   
Teal  #008080   
Thistle  #D8BFD8   
Tomato  #FF6347   
Turquoise  #40E0D0   
Violet  #EE82EE   
Wheat  #F5DEB3   
White  #FFFFFF   
WhiteSmoke  #F5F5F5   
Yellow  #FFFF00   
YellowGreen  #9ACD32   

----------------------------- 



บทท่ี ๑๑ 
การพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 

 
หลักการพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ Internet Information Services (IIS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บ ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
๑.  การเขียนส าหรับผู้อ่านทั่วโลก 
 โปรดจ าไว้ว่าโปรแกรมประยุกต์ต้องท าให้เข้าใจในหลายภาษาและมีการน าไปใช้ในหลายวัฒนธรรม 
การตั้งค่าความเป็นส่วนรวมจะช่วยรับประกันว่าโปรแกรมประยุกต์ของคุณจะท างานในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
๒.  การออกแบบเว็บเพจ 
 เพจ ASP.NET จะใช้ตัวควบคุมเพ่ือสร้างเนื้อหาในเว็บเพจ ตัวควบคุมจะช่วยท าให้การออกแบบเพจ
ของคุณแตกต่างไปจากการเขียนโปรแกรม ASP.NET ซึ่งจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ นอกจากนี้ตัวควบคุม 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงค่าส าหรับเนื้อหาของเว็บเพจให้คุณอีกด้วย 
๓.  การก าหนดการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ 
 คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือท างานกับค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์
ที่โปรแกรมประยุกต์นั้นเรียกใช้ คุณสามารถก าหนดการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้สามารถท าการ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นได้ 
๔.  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
 โปรแกรมประยุกต์เว็บบางโปรแกรมจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์ 
อีคอมเมิร์ซหลาย ๆ โปรแกรมจะติดตามรายการสินค้าคงคลัง เพ่ือให้ลูกค้าทราบได้ทันทีว่ารายการสินค้านั้น
สามารถซื้อได้หรือไม่ เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์จะใช้สายอักขระการเชื่อมต่อ 
ซึ่งเป็นชุดอักขระท่ีก าหนดวิธีการที่โปรแกรมประยุกต์จะโต้ตอบกับฐานข้อมูล 
๕.  การป้องกันคีย์เครื่องส าหรับข้อมูลความปลอดภัย 
 คีย์เครื่องคือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ ASP.NET ซ่ึงจะใช้คีย์เครื่อง เพ่ือช่วยป้องกันข้อมูล
ความปลอดภัยบางอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าชมและเปลี่ยนแปลงเพจบนเว็บไซต์ของคุณ 
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๖.  ตัวให้บริการ 
 ASP.NET จะใช้ตัวให้บริการเพ่ือท าให้โปรแกรมประยุกต์โต้ตอบกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ที่มีการ
ออกแบบไว้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บที่เก็บข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล Microsoft 
Access แต่บริษัทของคุณก าลังจะใช้ฐานข้อมูล SQL Server ในเร็ว ๆ นี้ แทนที่จะเขียนโปรแกรมประยุกต์ใหม่ 
คุณสามารถใช้ตัวให้บริการเพื่อท าการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูล SQL ได้ 
๗.  การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน 
 ก่อนที่โปรแกรมประยุกต์จะสามารถท างานบน IIS 7.0 แฟ้มทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นโปรแกรมประยุกต์ 
ต้องถูกคอมไพล์หรือจัดกลุ่มเป็นแฟ้มเดียวที่มีนามสกุล .dll คุณสามารถควบคุมการจัดกลุ่มได้โดยระบุการตั้งค่า
การคอมไพล์ 
๘.  การตั้งค่าอีเมล์ 
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) จะท าหน้าที่ส่งและรับข้อความอีเมล์ 
๙.  การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
 คุณอาจต้องการรวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
เว็บของคุณเพ่ือให้โปรแกรมประยุกต์สามารถใช้ข้อมูลนี้ได้ในอนาคต สิ่งที่คุณสามารถท าได้มีอยู่สองอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
๑๐.  สร้างส่วนก าหนดค่าผู้ใช้ 
 โปรแกรมประยุกต์เว็บทั้งหมดจะเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกใช้
โปรแกรมประยุกต์ เว็บส่วนก าหนดค่าผู้ใช้จะช่วยคุณก าหนดชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการเก็บ 
๑๑.  เก็บการกระท าของผู้ใช้ 
 ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บมักจะดูเพจมากกว่าหนึ่งเพจบนไซต์หรือ
เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผู้ใช้อาจเลือกรายการ
สินค้าท่ีจะซื้อแล้วค้นหารายการสินค้าเพ่ิมเติม เมื่อต้องการติดตามต าแหน่งที่ผู้ใช้ไปและการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้
กระท าใหใ้ช้สถานะเซสชัน ASP.NET เพ่ือเก็บข้อมูลนี้ไว้ 
 การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่บน IIS 7.0 ถ้าคุณเขียนโปรแกรมประยุกต์ ASP และ Common Gateway 
Interface (CGI) เพ่ือเรียกใช้บน IIS รุ่นก่อนหน้า คุณไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเหล่านี้ใหม่ โปรแกรมประยุกต์ 
ดังกล่าวจะท างานบน IIS 7.0 ได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตัวกรอง Internet Server API (ISAPI) ส่วนใหญ่ 
สามารถท างานได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

ภาษา Script เบื้องต้น 
รู้จักกับภาษาสคริปต์ (Scripting Language) ล าพังเพียงแค่ HTML เว็บไซต์ก็กลายเป็นเหมือนกับสมุดภาพ 

เล่มหนึ่ง ไม่มีการตอบโต้อะไรกลับมา ผู้ดูแลโฮมเพจจ าเป็นต้องหาอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ มาลงในเว็บไซต์เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นตัวนับ (Counter) ที่จะท าให้เรารู้ว่ามีคนมาเยี่ยมชมโฮมเพจเราประมาณเท่าไรแล้ว หรือในโฮมเพจ
อาจจะมีเว็บบอร์ด (Web Board) ส าหรับให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชม เขียนค าถามทิ้งเอาไว้ก็ได้สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ 
HTML ธรรมดาท าไม่ได้ เราจะต้องพ่ึงพาหรือหาตัวช่วย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าภาษาสคริปต์ (Scripting Language) 
ในการเขียนภาษาสคริปต์ ส าหรับเว็บไซต์นั้นเขียนได้หลายภาษา 
รูปแบบการเขียน มีดังนี้ 

๑.  Client-Side Scripting เป็นการเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ ให้ท างานบน Web Browser โดยเขียน 
โปรแกรมแทรกหรือแฝง (Embed) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร HTML โปรแกรมภาษาสคริปต์ประเภทนี้
ได้แก่ Java Script, VBS cript 
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๒.  Server-Side Scripting เป็นการเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ ให้ท างานบน Web Server โดย 
Web Browser จะเป็นเพียงแค่ตัวที่แสดงผลการท างานเท่านั้น โปรแกรมที่ท างานบน Web Server เหล่านี้เรา
เรียกว่า CGI Script ซึ่งสามารถเขียนได้หลายภาษาด้วยกัน เช่น Perl, C, Pascal, VB เป็นต้น และ โปรแกรม
ภาษาสคริปต์ประเภทนี้ ได้แก่ JSP, ASP, PHP 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๑.๑  Server-Side Scripting 

CGI ย่อมาจาก Common Gateway Interface หมายถึงวิธีการติดต่อที่ใช้ระหว่าง Web Server และ 
Program ซึ่งไม่จ ากัดภาษาที่ใช้เขียน ไม่ว่าจะท างานบนเครื่องและระบบปฏิบัติการใด ข้อส าคัญ Program เหล่านั้น 
จะต้องรับและส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ เราจึงเรียก Program ที่ท างานบน Web Server โดยวิธีการติดต่อ 
แบบ CGI ว่า CGI Script  

การท างานของ CGI 
CGI จะท างานอยู่บน Server และท างานร่วมกับโปรแกรม Web Server จะท าหน้าที่ประมวลผล

ข้อมูลที่ได้จากผู้เข้ามาเยี่ยมชม และแสดงผลออกมาทางโฮมเพจ ยกตัวอย่างการใช้งาน CGI ที่เห็นได้ชัด ๆ เช่น 
เว็บไซต์ Yahoo (www.yahoo.com) ซึ่งคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เก่าแก่
ตัวหนึ่ง เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีช่องรับข้อความอยู่ช่องหนึ่ง ถ้าเราต้องการค้นหาอะไร  เราก็พิมพ์ลงไปในช่องนั้น 
และกดปุ่ม Search สักครู่ก็จะแสดงผลที่ต้องการค้นหาออกมาให้ในเว็บไซต์ Yahoo นั้นจะมี CGI อยู่ตัวหนึ่ง 
และมีฐานข้อมูลอยู่ดังรูป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๑.๒ 
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ความสัมพันธ์ของ Web Server, CGI และ Database 
เมื่อเปิด Browser ไปที่เว็บไซต์ Yahoo พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น Cat พิมพ์ค าว่า Cat ลงในช่อง

รับข้อความ และกดปุ่ม Search เพ่ือ Submit (ตอบรับฟอร์ม) และส่งข้อมูลไปให้กับ CGI ที่ท างานบน Server 
นั่นเอง เมื่อ CGI ที่อยู่บน Server ได้รับการ Submit ก็จะรู้ว่าได้ส่งค าว่า Cat มาให้ จากนั้นตัว CGI จะเอาค า
ว่า Cat นี้ไปเปรียบเทียบดูในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลของ Cat อยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่า ถ้ามีก็ส่งผลลัพธ์มาปรากฏ 
ที่ Browser ดังรูป 

 

 
รูปที่ ๑๑.๓ 

จะเห็นได้ว่า CGI มันท างานอยู่บน Server เท่านั้น มีเพียงแต่ผลลัพธ์เท่านั้นที่จะส่งกลับมาที่ Browser ของเรา 
การท างานของ CGI เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อม 

JavaScript คืออะไร 
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก าลังได้รับความ 

นิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
ซึ่งมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็ก โอเรียลเต็ด 
(Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับภาษา HTML และภาษา 
Java ได้ทัง้ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)  
      JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ (Netscape Communications Corporation) 
โดยใช้ชื่อว่า Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator 2.0 เพ่ือใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 
แบบ Live Wire ต่อมาเน็ตสเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของบราวเซอร์เพ่ือให้
สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้ปรับปรุง LiveScript ใหม่เมื่อ ปี ๒๕๓๘ แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า JavaScript 
JavaScript สามารถท าให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่นต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่าง
ทันที เช่น การใช้เมาส์คลิกหรือการกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น  
     เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการและมีความน่าสนใจ 
มากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้น จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้
งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การท างานของ JavaScript จะต้องมีการ
แปลความค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript 
จึงสามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องระวัง คือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 2.0) 
ดังนั้น ถ้าน าโค้ดของเวอร์ชั่นใหม่ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าท่ียังไม่สนับสนุน ก็อาจจะท าให้เกิด error ได ้

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2185-java-คืออะไร.html
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JavaScript ท าอะไรได้บ้าง 
 ๑.  JavaScript ท าให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงภาษาอ่ืน 
 ๒.  JavaScript มีค าสั่งที่ตอบสนองกับผู้ใช้งาน เช่น เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีปุ่มหรือ Checkbox ก็สามารถสั่ง
ให้เปิดหน้าใหม่ได้ ท าให้เว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานมากขึ้น นี่คือข้อดีของ JavaScript เลยก็ว่าได้ท่ี
ท าให้เว็บไซต์ดัง ๆ ทั้งหลาย เช่น Google Map ต่างหันมาใช้ 

๓.  JavaScript สามารถเขียนหรือเปลี่ยนแปลง HTML Element ได้ นั่นคือสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ หรือหน้าแสดงเนื้อหาสามารถซ่อนหรือแสดงเนื้อหาได้แบบง่ายๆนั่นเอง 

๔.  JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ สังเกตว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลบางเว็บไซต์ เช่น Email 
เมื่อเรากรอกข้อมูลผิดจะมีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาว่าเรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไรบางอย่าง เป็นต้น 

๕.  JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้ได้ เช่น ตรวจสอบว่าผู้ใช้ ใช้ web browser อะไร 
๖.  JavaScript สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง) ได้ 

ข้อดีและข้อเสียของ Java JavaScript 
การท างานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น ไม่ว่าคุณ

จะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือที่ไหน ก็ยังคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อ่ืน เช่น Perl, 
PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความและท างานที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่า server-side script) ดังนั้น จึงต้อง
ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลักษณะดังกล่าวก็ท าให้ JavaScript มีข้อจ ากัด 
คือ ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่าง ๆ กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือน ามาแสดง
บนเว็บเพจหรือรับข้อมูลจากผู้ชม เพ่ือน าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ดังนั้น งานลักษณะนี้จึงยังคงต้องอาศัย
ภาษา server-side script อยู่ 

การสร้างเว็บฟอร์ม 
แบบฟอร์ม (Form) 

แบบฟอร์มที่พบเห็นตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม, ใบสั่งซื้อของ, การลงทะเบียนเป็นสมาชิก, 
สมุดเยี่ยม (Guestbook), แสดงความคิดเห็น (Comment) เป็นต้น 

โดยปกติแล้วการบันทึกค่าข้อมูลในแบบฟอร์มจะใช้ Server Script เช่น PHP, ASP เข้ามาช่วยจัดการ 
ซึ่งถึงแมเ้ราจะไม่ได้ศึกษาถึงขั้นนั้น แต่เมื่อเราน าเอา Script ส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีแบบฟอร์มมาใช้งาน ถ้าเราเห็น 
code Element ของแบบฟอร์มเราก็จะไม่งง ว่ามันคืออะไร และเม่ือเราเรียนรู้เรื่อง CSS แล้ว เราสามารถที่จะ
ตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงามมากข้ึนได้ 

โครงสร้าง Element ส าหรับสร้างแบบฟอร์ม 
<form name="form_name" method="get | post" action="url" target="window 
name">....</form> -  name = "ชื่อของ Form" 

๑.  method = "get | post" เป็นรูปแบบของวิธีในการส่งข้อมูล มี ๒ รูปแบบ 
     -  get เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลขนาดจ ากัดจาก Server ไม่เกิน ๒๕๖ ตัวอักษร  
     -  post เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลไม่จ ากัดจาก Server  
๒.  action = "URL" คือ ต าแหน่งหรือ URL ของ Script ที่วางไว้ที่ Server  
๓.  target="blank | self | parent" หน้าต่างที่จะให้ผลของ Script แสดงผล  

 

 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/1849-web-browser-หมายถึงอะไร-web-browser-คือ.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2040-cookies-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html
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ภายใน Element <form>...</form> จะประกอบด้วยช่อง element ๓ ประเภท คือ 
 ๑.  <input>...</input> 
 ๒.  <select>...</select> 
 ๓.  <textarea> 

๑.  Input  
input มีหลายประเภท ได้แก่ 
๑.๑ Text Fields  

<form> 
< input type="text" name="ชื่อช่องกรอกข้อมูล" value="ข้อมูล" size="number" 
maxlength="number" disabled readonly /> 
< /form> 

หรือเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของ (X) HTML รุ่นใหม่ จะเขียนแบบนี้  

<form> 
<input type= "text" name="ชื่อช่องกรอกข้อมูล" value="ข้อมูล" size="number" 
maxlength="number" disabled="disabled" readonly = "readonly"/> 
</form> 

-  size="number" ความกว้างของช่องกรอกข้อมูล 
-  maxlengt="number" จ านวนตัวอักษรสูงสุดที่กรอกได้ 
-  disabled lock ไม่ให้ช่องกรอกข้อมูลใช้งานได้ 
-  readonly ให้ช่องกรอกข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว กรอกข้อมูลไม่ได้ 

EXAMPLE  
<input type="text" name="txt_user" value="default value" size="20" maxlength="30"/>  
<input type="text" name="txt_user" value="default value" size="40" maxlength="30" 
disabled="disabled"/> 
<input type="text" name="txt_user" value="readonly" size="20" maxlength="30" 
readonly="readonly"/> 

OUTPUT 
default value default value readonly  

๑.๒  Checkbox  
<form> 
< input type="checkbox" name="ชื่อ checkbox" value="ค่าข้อมูล" checked> 
< /form> 
หรือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ (X) HTML รุ่นใหม่ จะเขียนแบบนี้  

<form> 
<input type="checkbox" name="ชื่อ checkbox" value="ค่าข้อมูล" checked="checked" 
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/> 
</form> 
-  checked = ให้ checkbox นั้นถูกเลือก (tick / ที่ checkbox)  

Example  
<input type="checkbox" name="selection1" value="Yes" checked="checked" /> 
Selection 1 
<input type="checkbox" name="selection2" value="Yes" /> Selection 2 
<input type="checkbox" name="selection3" value="Yes" /> Selection 3  

OUTPUT 

Selection 1 Selection 2 Selection 3 
๑.๓  Radio  

<form> 
< input type="radio" name="ชื่อ radio" value="ค่าข้อมูล"checked="checked" /> 
< /form> 
-  checked = ให้ option นั้นถูกเลือก 

EXAMPLE  
<input type="radio" name="sex" value="M" checked="checked" /> 
<input type="radio" name="sex" value="F" /> Female 

OUTPUT 

Female 

๑.๔  Password  
<form> 
< input type="password" name="ชื่อ input password" value="ค่าข้อมูล" size="number" 
maxlength="number" />  
< /form> 
EXAMPLE  
<input type="password" name="txt_passw" value="1234" size="10" maxlength="30" 
/> 

OUTPUT 

****  

๑.๕  File upload  
<form> 
< input type="file" name="ชื่อ input file" value="ค่าข้อมูล" size="number" 
maxlength="number" />  
< /form> 
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EXAMPLE  
<input type="file" name="filename" size="30" />  

OUTPUT  

๑.๖  Hidden  
<form> 
< input type="hidden" name="ชื่อ input hidden" value="ค่าข้อมูล" />  
< /form> 
EXAMPLE  
<input type="hidden" name="id" value="1234" />  

OUTPUT 

 

๑.๗  Button  
<form> 
< input type="button" name="ชื่อ button" value="ค่าข้อมูล" />  
< /form> 
EXAMPLE  
<input type="button" name="cancel" value="Cancel" />  
OUTPUT  

๑.๘  Submit  
<form> 
< input type="button" name="ชื่อ button" value="ค่าข้อมูล" />  
< /form> 

EXAMPLE  
<input type="button" name="save" value="Save" />  

OUTPUT 

Save  
๑.๙  Reset  

<form> 
< input type="button" name="ชื่อ button" />  
< /form> 
EXAMPLE  
<input type="reset" name="Clear" />  

OUTPUT 
Clear  
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๒.  Select  
<form> 
< select name="ชื่อ select" size="5" multiple> 
< option value="1" selected="selected">option 1</option> 
< option value="2">option 2</option> 
< option value="3">option 3</option> 
< option value="4">option 4</option> 
< option value="5">option 5</option> 
< /select> 
< /form> 
-  size = จ านวนตัวเลือกที่ให้มองเห็น 
-  multiple = ให้ผู้ใช้งานเลือกหลายตัวเลือกได้ โดยกดปุ่ม Ctrl 

EXAMPLE  
<select name="list"> 
<option value="1">option 1</option> 
<option value="2">option 2</option> 
<option value="3"selected="selected">option 3</option> 
<option value="4">option 4</option> 
<option value="5">option 5</option> 
</select> 

OUTPUT 
option 3  

EXAMPLE  
<select name="list" size="3"> 
<option value="1">option 1</option> 
<option value="2">option 2</option> 
<option value="3" selected="selected">option 3</option> 
<option value="4">option 4</option> 
<option value="5">option 5</option> 
</select> 

OUTPUT 
option 2

option 3

option 4  
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EXAMPLE  
<select name="list" size="5" multiple> 
<option value="1">option 1</option> 
<option value="2">option 2</option> 
<option value="3" selected="selected">option 3</option> 
<option value="4">option 4</option> 
<option value="5">option 5</option> 
</select> 

OUTPUT 
option 1

option 2

option 3

option 4

option 5  

๓.  Textarea  
<form> 
< textarea name="ชื่อ textarea" rows="number" cols="number" wrap="off"> 
ข้อความใน textareas 
< /textarea> 
< /form> 

-  wrap การก าหนดการตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ให้ข้อความที่ยาวต่อเนื่องกันมาก ๆ ใน textarea  
มีค่าได้ ๓ แบบ คือ 

๑.  off (เป็นค่า default) ไม่มีการตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย  ๆและขึ้นบรรทัดใหม่ 
เมื่อผู้กรอกเคาะ Enter เท่านั้น 

๒.  physical หรือ soft ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย ๆ และตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อข้อความยาวกว่า 
ขนาดของ textarea และจุดใดท่ีผู้ใช้เคาะ Enter ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ตามท่ีพิมพ์ 

๓.  virtual หรือ hard ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย ๆ และตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อข้อความยาวกว่า 
ขนาดของ textarea แต่เป็นการปัดหลอก ๆ ในหน้ากรอกข้อความ เวลารับค่าจะเป็นบรรทัดเดียว 
EXAMPLE  
<textarea name="comment" rows="8" cols="๖๐"> 
                              \\|//  
                            (@ @)    
 ----------------------oOO---(_)---OOo------------------- 
  เมื่อเราพิมพ์ข้อความใน TEXT AREAR มันจะแสดงผล  
 เหมือนกับที่เราพิมพ์มันจริง ๆ ไม่ว่า 
 เราจะเว้นวรรคอย่างไร      1     2     3     4 
                      HELLO WORLD  
 -------------------------------------------------------- 
                           |__|__|   
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                            || || 
ooO Ooo 
</textarea> 
OUTPUT  

                            \\|// 

                            (@ @)   

----------------------oOO---(_)---OOo-------------------

 เ มื่อเ ราพิมพ์ขอ้ความใน  TEXT AREAR มนัจะแสดงผล  

 เ หมือนกบัที่เ ราพิมพ์มนัจริงๆ                    ไม่ว่า

 เ ราจะเ ว้นวรรคอย่ างไร           1   2     3         4 

 

wrap="off" (เป็นค่า default) ไม่มีการตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย ๆ และ
ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อผู้กรอกเคาะ Enter เท่านั้น  

EXAMPLE : WRAP=OFF ที่ข้อความมีการเคาะ Enter ๒ ครั้ง ที่ก่อนข้อความ ปัจจุบันมีการพัฒนา... <textarea 
name="text" rows="8" cols="30" wrap="off"> 

HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเภท Programming Language)  

ปัจจุบันมีการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) </textarea> 
OUTPUT 

HTML (Hyper Text Markup Language) เ ป็นภาษาประเ ภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเ ว็บเ พจ เ ป็นภาษาที่ง่ายต่อการเ รียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเ ภท Programming Language) 

ปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)

 
 

warp="physical" หรือ soft ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย ๆ และตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อ
ข้อความยาวกว่าขนาดของ textarea และจุดใดที่ผู้ใช้เคาะ Enter ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ตามท่ีพิมพ์ 

EXAMPLE : WRAP=PHYSICALที่ข้อความมีการเคาะ Enter ๒ ครั้ง ที่ก่อนข้อความ ปัจจุบันมีการพัฒนา...
<textarea name="text" rows="8" cols="30" wrap="physical"> 

 HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการ
สร้างเว็บเพจ เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเภท Programming Language)  

ปัจจุบันมีการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) 
</textarea> 
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OUTPUT 
HTML (Hyper Text Markup 

Language) เ ป็นภาษาประเ ภท 

Markup Language ที่ใช้ในการส

ร้างเ ว็บเ พจ เ ป็นภาษาที่ง่ายต่อ

การเ รียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเ ภท 

Programming Language) 

ปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนด

มาตรฐานโดยองค์กร  World 

Wide Web Consortium (W3C)

 

warp="virtual" หรือ hard ข้อความจะถูกพิมพ์ไปเรื่อย ๆ และตัดค าหรือขึ้นบรรทัดใหม่  
เมื่อข้อความ ยาวกว่าขนาดของ textarea แต่เป็นการปัดหลอก ๆ ในหน้ากรอกข้อความ เวลารับค่าจะเป็น
บรรทัดเดียว 

EXAMPLE : WRAP=VIRTUALที่ข้อความมีการเคาะ Enter ๒ ครั้ง ที่ก่อนข้อความ ปัจจุบันมีการพัฒนา...  
 <textarea name="text" rows="8" cols="30" wrap="virtual"> 
HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเภท Programming Language) ปัจจุบันมีการพัฒนาและ
ก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) 
 </textarea> 
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OUTPUT    

HTML (Hyper Text Markup 

Language) เ ป็นภาษาประเ ภท 

Markup Language ที่ใช้ในการส

ร้างเ ว็บเ พจ เ ป็นภาษาที่ง่ายต่อ

การเ รียนรู้ (ไม่ใช่ภาษาประเ ภท 

Programming Language) 

ปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนด

มาตรฐานโดยองค์กร  World 

Wide Web Consortium (W3C)

 

Fieldset 
การจัดกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลใน Form ที่มีความสัมพันธ์กัน จะท าให้ Form มีความเป็นระเบียบสวยงาม

และผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและป้อนข้อมูลได้สะดวกมากข้ึน  
<form> 
<fieldset> 
<legend>ชื่อกลุ่มข้อมูล</legend> 
element form ต่าง ๆ 
</fieldset>  
<fieldset> 
< legend>ชื่อกลุ่มข้อมูล</legend> 
element form ต่าง ๆ 
</fieldset>  
< /form> 

หลังจากที่เรียนรู้ element ของแบบฟอร์ม แบบต่าง ๆ ไปแล้ว เราลองน ามาประกอบกันเป็นแบบสอบถาม 
ดังนี้  

EXAMPLE  
<form action="savedata.php" method="post" name="F1"> 
<fieldset> 
<legend>Personal data</legend> 
Name :  
<input type="text" name="txt_name" size="20" maxlength="30" /> <br /> 
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Sex :  
<input type="radio" name="sex" value="M" /> Male  
<input type="radio" name="sex" value="F" /> Female <br /> 

Age :  
<select name="lst_age"> 
<option value="" >-</option> 
<option value="1" >1-10</option> 
<option value="2">11-20</option> 
<option value="3">21-30</option> 
<option value="4">31-40</option> 
<option value="5">>40</option> 
</select> 
</fieldset> 

<fieldset> 
< legend>Your interesting</legend> 
Section : 

<input type="checkbox" name="chk1" value="Yes" /> HTML 
<input type="checkbox" name="chk2" value="Yes" /> CSS 
<input type="checkbox" name="chk3" value="Yes" /> JAVASCRIPT 
<br /> 

Score for this website :  
<input type="text" name="txt_score" size="20" maxlength="30" /><br /> 
Comment : <br /> 
<textarea wrap="virtual" name="txt_comment" rows="6" cols="20"> 
</textarea> 
</fieldset> 

<p align="center"> 
<input type="submit" value="Submit" /> 
<input type="reset" value="Reset" /> 
</p> 
</form> 

OUTPUT  

Personal dataName :  

Sex : Male Female  

Age : - Your interestingSection : HTML CSS JAVASCRIPT  

Score for this website :  
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Comment :  

 

Submit Reset  

 
การสร้างเว็บไซต์ ต้องท าอย่างไรบ้าง  

๑.  Company/Organize website ท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นหน้าบ้าน เป็นหน้าตาขององค์กร, บริษัท, 
โรงงาน หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อจากผู้ที่สนใจ และอาจจะมีระบบบางอย่าง ซึ่งใช้งาน 
เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ 

๒.  Shopping/Service website เป็นการสร้างเว็บไซต์ข้ึนมาเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการขายสินค้า 
หรือเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นธุรกิจที่ด าเนินมาแล้ว และต้องการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงสินค้า 
และบริการเหล่านั้น 

๓.  Make money website เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือหารายได้โดยเฉพาะ มันจะเป็นเว็บที่มี 
banner โฆษณาต่าง ๆ ให้เห็นเยอะ ๆ ข้อมูลเนื้อหาสาระมีมากมาย เป็นเว็บ variety ก็มี หรือจะเป็นเว็บข้อมูล
เฉพาะทางก็ไม่น้อย 

๔.  Community website เป็นเว็บที่ท าตัวเป็นเหมือนแหล่งให้ผู้ที่ชื่นชอบอะไรที่คล้าย ๆ กัน มาพบปะ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมากจะเป็นเว็บบอร์ด เช่น บอร์ดรถ บอร์ดสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างก็เว็บอย่าง 
pantip เป็นต้น และนอกจากนี้ยังรวมถึงเว็บ Social ต่าง ๆ ด้วย เช่น facebook, twitter อะไรแบบนั้น แต่สุดท้าย 
เว็บแนวนี้ก็ไม่พ้นเป็น money website อยู่ดี 

๕.  Other website มีเว็บไซต์อีกหลายรูปแบบทีม่ีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยได้ 

ขั้นตอนในการท าเว็บไซตท์ั้งหมด แบ่งไว้ดังนี้ 
๑.  Objective คือ การวางวัตถุประสงค์ก่อนท าเว็บไซต ์  

http://arkadej.com/site/pantip.com/
http://arkadej.com/site/www.facebook.com/
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๒.  Sitemap & Layout ต้องวางโครงสร้างเว็บ เหมือนสารบัญของหนังสือ จะต้องมีหน้าไหนบ้าง
และแต่ละหน้าจะวาง Layout ยังไง เช่น มี header มี footer มี sidebar เป็นต้น 

๓.  Website Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ จะให้ดีต้องเริ่มจากการก าหนดแนวโน้มของ 
concept เว็บไซต์ก่อนว่าจะไปทางไหน อาจมีการท า color scheme เป็นการเลือกว่าเว็บไซต์ต้องมีสีอะไรบ้าง 
หรืออาจะมีการท า Image map เอารูปภาพมาแปะ ๆ แนวทาง หน้าตาจะออกมาแบบไหน Vintage, Modern 
สุดท้ายในการออกแบบเว็บไซต์ก็อยู่ที่ Products, Service หรือ Company ว่ามี Concept อย่างไร 

๔.  Coding คือ การเขียนโปรแกรมเว็บไซต์โดยภาษา ณ ปัจจุบันที่นิยมมากที่สุด และสามารถสร้าง
ให้เกิดเว็บไซต์ได้ เราต้องรู้จัก คือ ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีจะบอกให้เว็บไซต์แสดงผลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่นต าแหน่งตัวอักษร ภาพ ขนาดตัวอักษร หรือสี เป็นต้น  

๕.  Content เมื่อทั้งระบบและการออกแบบผสานกันจะเสร็จแล้ว มันก็จะออกมาเป็นเว็บไซต์โล่ง ๆ
เหมือนห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือก็ท าการเอา Content ใส่เข้าไปในเว็บไซต์ โดยส่วนมากก็จะใช้งานกับผ่านระบบ 
CMS  

๖.  Promote เมื่อเว็บเราสวย Content น่าสนใจ แต่ไม่เป็นที่รู้จัก ก็เหมือนห้างสุดหรูอยู่กลางป่า
เขาไม่มีใครเห็นอีกต่อไป คือ การโปรโมทเว็บ บอกต่อเพ่ือน แชร์ผ่าน Social Network แลก Banner โพสตาม
เว็บบอร์ดต่าง ๆ เพื่อให้เว็บเราเป็นที่รู้จัก 

 จดโดเมน (Domain Register) ก็คือ การตั้งชื่อให้เว็บไซต์เรา เว็บทุกเว็บต้องมีชื่ออยู่ในบัญชี ซื้อโฮส 
(Website Hosting) จากนั้นก็ต้องอัพเว็บเราขึ้นไปที่ Web Hosting เพ่ือที่จะให้เว็บไซต์เราสามารถเข้าถึงจาก
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได ้

 

------------------------------- 

http://arkadej.com/post/cms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/


 

 

บทท่ี ๑๒ 
การดูแลระบบเครือข่าย 

 

ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย 
องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย 

การที่คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
-  คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๒ เครื่อง 
-  เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card) เป็นการ์ดที่เสียบเข้ากับช่องเมนบอร์ดของ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
-  สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ สายสัญญาณที่เป็นที่นิยมใน

เครือข่าย เช่น สายโคแอ็กเชียล สายคู่เกลียวบิด และสายใยแก้วน าแสง เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ฮับ 
สวิตซ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ เป็นต้น 

-  โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลเป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่สามารถสื่อสารกันได้นั้นจ าเป็นที่ต้องใช้ "ภาษา" หรือโปรโตคอลเดียวกัน เช่น OSI, TCP/IP, IPX/SPX เป็นต้น 

-  ระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ NOS (Network Operating System) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
จะเป็นตัวที่คอยจัดการเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้แต่ละคน หรือเป็นตัวจัดการและควบคุมการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เป็นที่นิยม เช่น Windows Server 2003, Novell 
NetWare, Sun Solaris และ Red Hat Linux เป็นต้น 

Network Topology (โครงสร้างของเครือข่าย) 

     

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๑ 

โครงสร้างของเครือข่ายหรือภาษาทางเทคนิคเรียกว่า “Topology” คือ ลักษณะการเชื่อมต่อทาง
กายภาพระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งหากจะแบ่งประเภทของโครงสร้างเครือข่ายกันจริง ๆ 
ตามหลักวิชาการท่ีใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อน ๆ นั้น ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ แบบ คือ 

๑.  โครงสร้างแบบสตาร์ (Star Network) 
๒.  โครงสร้างแบบบัส (Bus Network) 
๓.  โครงสร้างแบบริง (Ring Network) 
๔.  โครงสร้างแบบเมช (Mesh Topology 

http://tutor.msu.ac.th/blog/network-topology-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%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/


- ๒๘๖ - 
 

 

โครงสร้างแบบสตาร์ (Star Network) 
 ลักษณะการเชื่อมต่อของโครงสร้างแบบสตาร์จะคล้าย ๆ กับดาวกระจาย ดังรูปที่ได้แสดงไว้ คือ  
มีอุปกรณ์ประเภท Hub หรือ Switch เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อแบบนี้มีประโยชน์ คือ เวลาที่มีสายเส้นใดเส้น
หนึ่งหลุดหรือเสียก็จะไม่มีผลต่อการท างานของระบบโดยรวมแต่อย่างใด นอกจากนี้หากต้องการเพ่ิมเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้าไปในเครือข่ายก็สามารถท าได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดการท างานของเครือข่ายก่อน การต่อแบบ
สตาร์นี้เป็นแบบที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ราคาอุปกรณ์ท่ีมาใช้เป็นศูนย์กลางอย่าง Hub หรือ Switch ลดลงมาก 
ในขณะที่ประสิทธิภาพหรือความเร็วเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันได้ความเร็วถึงระดับของกิกะบิต (๑,๐๐๐ Mbps) แล้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๒ 

ข้อดี 
-  ติดตั้งและดูแลง่าย 
-  แม้ว่าสายที่เชื่อมต่อไปยังบางโหลดจะขาด โหลดที่เหลืออยู่ก็ยังจะสามารถท างานได้ ท าให้

ระบบเน็ตเวิร์กยังคงสามารถท างานได้เป็นปกต ิ
-  การมี Central node อยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมระบบ ถ้าระบบเกิดท างานบกพร่องเสียหาย ท าให้

เรารู้ได้ทันทีว่าจะไปแก้ปัญหาที่ใด 
ข้อเสีย 

-  เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งในด้านของเครื่องที่จะใช้เป็น central node และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาย
เคเบิลในสถานีงาน 

-  การขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นท าได้ยาก เพราะการขยายแต่ละครั้งจะต้องเก่ียวเนื่องกับโหลดอ่ืน ๆ ทั้ง
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางมีราคาแพง แบบวงแหวน (Ring Network) 

โครงสร้างแบบบัส (Bus Network) 
เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสาย

เคเบลิยาว ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิล 
ในการส่งข้อมูล จะมีคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การจัดส่งข้อมูล
วิธีนี้จะต้องก าหนดวิธีการ ที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะท าให้ข้อมูลชนกัน วิธีการที่ใช้อาจ 

แบ่งเวลาหรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่ สัญญาณที่แตกต่างกัน การเซตอัปเครื่องเครือข่ายแบบบัสนี้ท า
ได้ไม่ยากเพราะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิด ถูกเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียวโดยส่วนใหญ่
เครือข่ายแบบบัส มักจะใช้ในเครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ไม่มากนัก 
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รูปที่ ๑๒.๓ 
ข้อดี 
    -  ใช้สื่อน าข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็
จะไม่ส่งผลต่อการท างานของระบบโดยรวม แต่มี 
ข้อเสีย 
 -  การตรวจจุดที่มีปัญหา กระท าได้ค่อนข้างยากและถ้ามีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมาก
เกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา 
ข้อจ ากัด  
 -  จ าเป็นต้องใช้วงจรสื่อสารและซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเพ่ือหลีกเลี่ยงการชนกันของสัญญาณข้อมูล 
และถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย อาจส่งผลให้ทั้งระบบหยุดท างานได้ 

โครงสร้างแบบริง (Ring Network) 
 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ 
อุปกรณ์ที่เป็น จุดศูนย์กลาง ของเครือข่าย โดยการน าสถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วยสลับสายกลางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระท าได้ ด้วยการ ติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วนสลับสายกลางการท างานของ
หน่วยสลับสายกลางจึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ วงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อกัน 
ข้อดี คือ ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถท าได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ 
ในระบบ ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ท า งาน การสื่อสารของ
คอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย ข้อจ ากัด ถ้าฮับเสียหายจะท าให้ทั้งระบบต้องหยุดชะงัก และมีความ
สิ้นเปลืองสายสัญญาณมากกว่าแบบอ่ืน ๆ 
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รูปที่ ๑๒.๔ 
ข้อดี 

-  ใช้เคเบิลและเนื้อที่ในการติดตั้งน้อย 
-  คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์กมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้อย่างทัดเทียมกัน 

ข้อเสีย 
-  หากโหลดใดโหลดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นจะค้นหาได้ยากว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหน และวงแหวนจะขาดออก 

โครงสร้างแบบเมช (Mesh Topology) 
MESH เป็นรูปแบบที่ถือว่า สามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด เป็นรูปแบบ 

ที่ใช้วิธีการเดินสายของแต่เครื่อง ไปเชื่อมการติดต่อกับทุกเครื่องในระบบเครือข่าย คือ เครื่องทุกเครื่องในระบบ
เครือข่ายนี้ ต้องมีสายไปเชื่อมกับทุก ๆ เครื่อง ระบบนี้ยากต่อการเดินสายและมีราคาแพง จึงมีค่อยมีผู้นิยมมากนัก 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๕ 
ข้อดี 

-  อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล ความเชื่อถือได้ของระบบ 
-  ง่ายต่อการตรวจสอบความผิดพลาด 
-  ข้อมูลมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว 

 
 

http://tutor.msu.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/RingTopology.jpg
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ข้อเสีย 
จ านวนจุดที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ และจ านวน Port I/O ของแต่ละโหนดมีจ านวนมาก (ตามสูตรข้างต้น) 

ถ้าในกรณีท่ีจ านวนโหนดมาก เช่นถ้าจ านวนโหนดทั้งหมดในเครือข่ายมีอยู่ ๑๐๐ โหนด จะต้องมีจ านวนจุดเชื่อมต่อ 
ถึง ๔,๙๕๐ เส้น เป็นต้น  

สัญญาณ 
สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือสัญญาณอะนาลอกและสัญญาณดิจิตอล 

สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณ ที่มีขนาดเป็นค่าต่อเนื่องส่วนสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณ ที่มีขนาด
เปลี่ยนแปลง เป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น "0" และ "1" หรือ
อาจจะมีหลายสถานะ ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องระบบสื่อสารดิจิตอล มีค่าที่ตั้งไว้  (threshold) เป็นค่าบอกสถานะ 
ถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ สถานะเป็น "1" ถ้าต่ ากว่าค่าที่ตั้งไว้ สถานะเป็น "0" ซึ่งมีข้อดีในการท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจาก สัญญาณรบกวนต้องมีค่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้สถานะจึงจะเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น ในระบบ
ดิจิตอล สถานะของข้อมูลเป็น "0" สัญญาณรบกวนมีค่า 0.2 โวลต์ แต่ค่าที่ตั้งไว้เท่ากับ 0.5 โวลต์ สถานะยังคง
เดิมคือเป็น "0" ในขณะที่ระบบอะนาลอก สัญญาณรบกวนจะเติมเข้าไปใน สัญญาณจริงโดยตรง กล่าวคือ
สัญญาณจริงบวกสัญญาณรบกวนเป็นสัญญาณขณะนั้นท าให้สัญญาณรบกวนมีผลต่อสัญญาณ จริงและมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น กระแสไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อกล่าวถึงสัญญาณในเชิงประยุกต์ก็ อาจจะจ าแนกในหมวดหมู่นี้ได้ 
การไหลของไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรอย่างสม่ าเสมอไม่สามารถส่งข่าวสารได้ แต่เมื่อไรที่ท าการควบคุมกระแส
ให้เป็นพัลส์โดยการเปิดสวิตซ์ กระแสจะลดลงสู่ศูนย์และปิดสวิตซ์ กระแสก็จะมีค่าค่าหนึ่ง พัลส์ของกระแสถูก
ผลิตตามรหัส ที่ใช้แทนแต่ละตัวอักษรหรือตัวเลย โดยการรวมของพัลส์ การท างานของสวิตซ์สามารถส่ง
ข้อความใด ๆ ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้เสมอ ได้แก่ รหัสมอร์ส เป็นต้น ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับในรูปของคลื่นอยู่ใน
จ าพวกคลื่นวิทยุมีการใช้งานอย่าง กว้างขวางเป็นที่รู้จักกันดี 

ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล 
การส่งสัญญาณข้อมูลแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ การส่งแบบขนานและแบบอนุกรม   

 ๑.  การสื่อสารแบบขนาน (Parallel Transimission) 
  
 

รูปที่ ๑๒.๖ 
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รูปที่ ๑๒.๗ 

 
ข้อดี คือ สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็ว เพราะส่งครั้งละ ๘ บิต  
ข้อเสีย คือ ใช่ส่งแต่เฉพาะใกล้ ๆ เท่านั้น ราคาแพง  

๒.  การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Tranmission) 
ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม ข้อมูลถูกส่งออกมาทีละบิต ระหว่างจุดส่งและจุดรับ จะเห็นว่า การส่ง

ข้อมูลแบบนี้ช้ากว่าแบบขนาน ตัวกลางการสื่อสาร แบบอนุกรมต้องการเพียงช่องเดียวหรือสายเพียงคู่เดียว 
ค่าใช้จ่ายในสื่อกลางถูกกว่าแบบขนานส าหรับการส่งระยะทางไกล ๆ โดยเฉพาะเมื่อเรามีระบบการสื่อสาร ทางโทรศัพท์
ไว้ใช้งานอยู่แล้วย่อมจะเป็นการประหยัดกว่าที่จะท าการติดต่อสื่อสารทีละ ๘ ช่อง เพ่ือการถ่ายโอนข้อมูลแบบ
ขนานอย่างแน่นอน 

การส่งข้อมูลแบบอนุกรม ข้อมูลจากจุดส่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นอนุกรมเสียก่อนแล้วค่อยทยอยส่งออก
ทีละบิตไปยังจุดรับ ณ ที่จุดรับจะต้องมีกลไกในการ เปลี่ยนข้อมูลที่ส่งมาทีละบิต ให้เป็นสัญญาณแบบขนานที่
ลงตัวพอดี นั่นคือ บิต ๑ ลงที่บัสข้อมูลเส้นที่ ๑ พอดี การที่จะท าให้ การแปลงสัญญาณจากอนุกรม ทีละบิตให้
ลงตัวพอดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีกลไกที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการรับ 
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การติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล 

ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ท าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
และอุปกรณ์นี้ยอมให้ข่าวสารข้อมูลเดินทางผ่านจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมีอยู่
หลายประเภท แต่ละประเภทมความแตกต่างกันในด้านของปริมาณข้อมูล ที่สื่อกลางนั้น ๆ สามารถน า
ผ่านไปได้ในเวลาขณะใดขณะหนึ่ง การวัดปริมาณหรือความจุในการน าข้อมูลหรือ ที่เรียกกันว่าแบบด์วิดท์ 
(bandwidth) มีหน่วยเป็นจ านวนบิตข้อมูลต่อวินาที (bit per second : bps) ลักษณะของตัวกลางต่าง ๆ 
มีดังต่อไปนี้ เช่น สายโทรศัพท์ เคเบิลใยแก้วน าแสง เป็นต้น สื่อที่จัดอยู่ในการสื่อสารแบบมีสายที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 
สายทองแดงแบบไม่หุ้มฉนวน (Unshield Twisted Pair) 

มีราคาถูกและนิยมใช้กันมากที่สุด ส่วนใหญ่มักใช้กับระบบโทรศัพท์ แต่สายแบบนี้มักจะถูก
รบกวนได้ง่ายและไม่ค่อยทนทาน  

 

รูปที่ ๑๒.๙ 

สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน (Shield Twisted Pair)  
มีลักษณะเป็นสองเส้น มีแนวแล้วบิดเป็นเกลี่ยวเข้าด้วยกันเพ่ือลดเสียงรบกวน มีฉนวนหุ้มรอบนอก 

มีราคาถูก ติดตั้งง่าย น้ าหนักเบาและการรบกวนทางไฟฟ้าต่ าสายโทรศัพท์จัดเป็นสายคู่บิดเกลี่ยวแบบหุ้มฉนวน 

                            
                                                        รูปที่ ๑๒.๘ 
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รูปที่ ๑๒.๑๐ 
 

สายแลนคืออะไร 
สายที่ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Switch หรือ HUB (แต่เราสามารถ 

เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน) สายแลนมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทจะมีความสามารถ
ในการรับ-ส่งสัญญาณแตกต่างกันออกไป ส าหรับปัจจุบันสายแลนที่นิยมใช้กันมากคือ UTP (UNSHIELD 
TWISTED PAIR) คือ สายตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน ส่วนหัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายแลนเรียกว่า RJ45 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๑๑ 
 

ประเภทของสาย UTP 
๑.  UTP CAT5 คือ สายแลน ที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ า ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps 

(ไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้ว) 
๒.  UTP CAT5e คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ า ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs 
๓.  UTP CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ า ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs 

BANWIDTH อยู่ที่ 250 MHz 
๔.  UTP CAT7 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ า ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs 

BANWIDTH อยู่ที่ 600 MHz 

ทิปการเลือกซื้อ 

การเลือกสายแลนเพ่ือน ามาใช้ แนะน าให้เลือกควบคู่กับอุปกรณ์ Switch หรือ HUB ด้วย (Switch 
ส่วนใหญ่ในปัจุจบันมีความเร็ว 10/100/1000 Mbps) เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เชื่อมต่อกันตลอดเวลา 
ส าหรับประเภทของสายแลนขั้นต่ าทีเราเลือกซื้อ คือ UTP CAT5e หรือ UTP CAT6 ส่วนสาย UTP CAT7 
ยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันน่ะครับ แต่น ามาแนะน าให้รู้จักกันไว้ก่อน 
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สายโคแอคเชียล (Coaxial)  
สายแบบนี้จะประกอบด้วยตัวน าที่ใช้ในการส่งข้อมูลเส้นหนึ่งอยู่ตรงกลางอีกเส้นหนึ่งเป็นสายดิน 

ระหว่างตัวน าสองเส้นนี้จะมีฉนวนพลาสติก กั้นสายโคแอคเชียลแบบหนาจะส่งข้อมูลได้ไกลหว่าแบบบาง
แต่มีราคาแพงและติดตั้งได้ยากกว่า  

สายเคเบิลแบบโคแอกเชียลหรือเรียกสั้น ๆ ว่า "สายโคแอก" จะเป็นสายสื่อสารที่มีคุณภาพที่กว่า
และราคาแพงกว่า สายเกลียวคู่ ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัว
เหนี่ยวน าหุ้มอยู่ ๒ ชั้น ชั้นในเป็นฟ่ันเกลียวหรือชั้นแข็ง ชั้นนอกเป็นฟ่ันเกลียว และคั่นระหว่างชั้นด้วยฉนวนหนา 
เปลือกชั้นนอกสุดเป็นฉนวน สายโคแอกสามารถม้วนโค้งงอได้ง่าย มี ๒ แบบ คือ ๗๕ โอมห์ และ ๕๐ โอมห์ 
ขนาดของสายมีตั้งแต่ ๐.๔ - ๑.๐ นิ้ว ชั้นตัวเหนี่ยวน าท าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากแผ่รังสี 
เปลือกฉนวนหนาท าให้สายโคแอก มีความคงทนสามารถฝังเดินสายใต้พ้ืนดินได้ นอกจากนั้น สายโคแอก
ยังช่วยป้องกัน "การสะท้อนกลับ" (Echo) ของเสียงได้อีกด้วยและลดการ รบกวนจากภายนอกได้ดีเช่นกัน  

สายโคแอกสามารถส่งสัญญาณได้ทั้งในช่องทางแบบเบสแบนด์และแบบบรอดแบนด์ การส่งสัญญาณ 
ในเบสแบนด์สามารถท าได้เพียง ๑ ช่องทางและเป็นแบบครึ่งดูเพล็กซ์ แต่ในส่วนของการส่งสัญญาณ ในบ
รอดแบนด์จะเป็นเช่นเดียวกับสายเคเบิลทีวี คือสามารถส่งได้พร้อมกันหลายช่องทาง ทั้งข้อมูลแบบดิจิตอล
และแบบอนาล็อก สายโคแอกของเบสแบนด์สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง ๒ กม. ในขณะที่บรอดแบนด์ส่ง
ได้ไกลกว่าถึง ๖ เท่า โดยไม่ต้องเครื่องทบทวน หรือเครื่องขยายสัญญาณเลย ถ้าอาศัยหลักการมัลติเพล็กซ์
สัญญาณแบบ FDM สายโคแอกสามารถมีช่องทาง (เสียง) ได้ถึง ๑๐,๐๐๐ ช่องทางในเวลาเดียวกัน อัตราเร็วใน
การส่งข้อมูลมีได้สูงถึง ๕๐ เมกะบิตต่อวินาที หรือ ๘๐๐ เมกะบิตต่อวินาที ถ้าใช้เครื่องทบทวนสัญญาณทุก ๆ 
๑.๖ กม. ตัวอย่างการใช้สายโคแอกในการส่งสัญญาณข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบัน คือ สายเคเบิลทีวีและ
สายโทรศัพท์ทางไกล (อนาล็อก) สายส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรือ LAN (ดิจิตอล) หรือใช้ในการ
เชื่อมโยงสั้น ๆ ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 

รูปที่ ๑๒.๑๒ 
 

ใยแก้วน าแสง (Optic Fiber)  
ท าจากแก้วหรือพลาสติกมีลักษณะเป็นเส้นบาง ๆ คล้ายเส้นใยแก้วจะท าตัวเป็นสื่อในการส่งแสง

เลเซอร์ทีม่ีความเร็วในการส่งสัญญาณเท่ากับความเร็วของแสง 
หลักการทั่วไปของการสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล) ไฟฟ้าให้เป็น 

คลื่นแสงก่อน จากนั้นจึงส่งออกไปเป็นพัลส์ของแสง ผ่านสายไฟเบอร์ออปติกสายไฟเบอร์ออปติกท าจาก
แก้วหรือพลาสติกสามารถส่งล าแสง ผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ล าแสงด้วยมุมที่ต่างกัน  ล าแสงที่ส่งออกไป
เป็นพัลส์นั้นจะสะท้อนกลับไปมาที่ผิวของสายชั้นในจนถึงปลายทาง 

จากสัญญาณข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิตอล จะผ่านอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่มอดู
เลตสัญญาณเสียก่อน จากนั้นจะส่งสัญญาณมอดูเลตผ่านตัวไดโอดซึ่งมี ๒ ชนิด คือ LED ไดโอด (light 
Emitting Diode) และเลเซอร์ไดโอดหรือ ILD ไดโอด (Injection Leser Diode) ไดโอดจะมีหน้าที่เปลี่ยน
สัญญาณมอดูเลตให้เป็นล าแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นคลื่นแสงในย่านที่มองเห็นได้ หรือเป็นล าแสงในย่านอินฟราเรด 
ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ ความถี่ย่านอินฟราเรดที่ใช้จะอยู่ในช่วง ๑๐๑๔-๑๐๑๕ เฮิรตซ์ ล าแสงจะถูกส่ง 
ออกไปตามสายไฟเบอร์ออปติก เมื่อถึงปลายทางก็จะมีตัวโฟโต้ไดโอด (Photo Diode) ที่ท าหน้าที่รับล าแสงที่
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ถูกส่งมาเพ่ือเปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลับไปเป็นสัญญาณมอดูเลตตามเดิม จากนั้นก็จะส่งสัญญาณผ่านเข้า
อุปกรณ์ดีมอดูเลต เพ่ือท าการดีมอดูเลตสัญญาณมอดูเลตให้เหลือแต่สัญญาณข้อมูลที่ต้องการ 

สายไฟเบอร์ออปติกสามารถมีแบนด์วิดท์ (BW) ได้กว้างถึง ๓ จิกะเฮิรตซ์ (๑ จิกะ = ๑๐๙) และ
มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลได้ถึง ๑ จิกะบิต ต่อวินาที ภายในระยะทาง ๑๐๐ กม. โดยไม่ต้องการเครื่อง
ทบทวนสัญญาณเลย สายไฟเบอร์ออปติกสามารถมีช่องทางสื่อสารได้มากถึง ๒๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ช่องทาง 
ส าหรับการส่งข้อมูลในระยะทางไกล ๆ ไม่เกิน ๑๐ กม. จะสามารถมีช่องทางได้มากถึง ๑๐๐,๐๐๐ ช่องทางทีเดียว  

 
 

รูปที่ ๑๒.๑๓ 
ข้อดีของใยแก้วน าแสง คือ 

๑.  ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก 
๒.  ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ 
๓.  การดักสัญญาณท าได้ยาก ข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอ่ืน 
๔.  ส่งข้อมูลได้ดว้ยความเร็วสูงและสามารถส่งได้มาก ขนาดของสายเล็กและน้ าหนักเบา การเชื่อม 

ต่ออุปกรณ์ Computer และอุปกรณ์เครือข่าย (Hub, Switch และ Router) ด้วยสาย LAN นั้น (ในยุกต์ที่
อุปกรณ์ยังไม่มีระบบ Auto Cross/Auto Cross คืออะไร มีอธิบายครับ) เราจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราควรจะ
ใช้สายตรงหรือสายครอสในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรกับอุปกรณ์อะไร ซึ่ งมีวิธีจ าแบบง่าย  ๆ  
ที่หลาย ๆ คนใช้อยู่ (แต่มีจุดที่ต้องระวัง) คือ 

-  อุปกรณ์เหมือนกัน ต่อกันใช้สาย LAN แบบครอส (Crossover Cable) 
-  อุปกรณ์ต่างกัน ต่อกันใช้สาย LAN แบบตรง (Straight-Through Cable) ซึ่งเป็นวิธีจ าที่ใช้ได้

ในระดับหนึ่ง ซึ่งหลายคนจะเหมารวมว่า "งั้นแสดงว่า Computer ต่อ Router ก็ต้องเป็นสายตรงซิเพราะ
เป็นอุปกรณ์คนละชนิดกัน" แต่ค าตอบที่ถูกต้องคือ Computer ต่อ Router ต้องเป็นสายครอส ซึ่งจากรูป
ข้างล่าง เป็นรูปที่แสดงถึงการใช้สายครอสกับสายตรง เพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายอย่างถูกต้องครับ (ใช้
อ้างอิงในการสอบ CCNA ได้) แล้วอะไรเป็นตัวที่บอกว่า Router และ Computer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน 
ก่อนอื่นเรามารู้จัก MDI และ MDI-X กันซักหน่อย 
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รูปที่ ๑๒.๑๔ 

 
MDI หรือ Medium Dependent Interface : 

เป็นชนิดของ Ethernet port ซึ่งจะถูกใช้อยู่บน Network Interface Card (NIC) หรือที่เรา
เรียกว่า Card LAN นั่นเอง ซึ่ง Card LAN นี้ก็ถูกเสียบอยู่ Computer อีกทีนั่นแหละ นอกจากนี้แล้ว 
Ethernet port บน Router เองก็เป็นชนิด MDI ด้วยเช่นกัน 

MDIX หรือ MDI-X หรือ Medium Dependent Interface Crossover : 
เป็นชนิดของ Ethernet port ที่อยู่บน Hub และ Switch นั่งเอง (อักษร X จะเป็นตัวแทนของ

ค าว่า "Crossover" นั่นเอง) 

ดังนั้น ค าว่า 
-  อุปกรณ์เหมือนกัน ต่อกันใช้สาย LAN แบบครอส (Crossover Cable) 
-  อุปกรณ์ต่างกัน ต่อกันใช้สาย LAN แบบตรง (Straight-Through Cable) 

จึงควรจะถูกใช้ในลักษณะนี้ 
-  MDI ต่อกับ MDI เป็นชนิดเดียวกันใช้สายครอส (Crossover cable) 
-  MDI-X ต่อกับ MDI-X เป็นชนิดเดียวกันใช้สายครอส (Crossover cable) 
-  MDI ต่อกับ MDI-X เป็นคนละชนิดกันใช้สายตรง (Straight-Through Cable) และจาก 
-  Port แบบ MDI ประกอบด้วยอุปกรณ์ คือ Router และ Computer 
-  Port แบบ MDI-X ประกอบด้วยอุปกรณ์ คือ Hub กับ Switch  

Auto Cross หรือ Auto MDI/MDI-X คืออะไร? 
ส าหรับอุปกรณ์ในเครือข่ายที่รองรับการท า Auto Cross หรือ Auto MDI/MDI-X นั้น เมื่อน าสาย 

LAN มาต่อกันระหว่างอุปกรณ์แบบผิดหลักการที่กล่าวไปแล้ว (เช่น น าสาย LAN แบบตรงมาต่อกันระหว่าง 
Switch กับ Switch หรือระหว่าง Computer กับ Computer) หากอุปกรณ์เหล่านั้นรองรับการท า Auto 
Cross หรือ Auto MDI/MDI-X แล้ว การเชื่อมต่อจะยังคงสามารถใช้งานได้ เนื่องอุปกรณ์ทั้งสองฝั่งจะท า
การเรียนรู้กันและกัน และปรับตัวเองให้รองรับการเชื่อมต่อนั้นได้มาต่อกันด้วยเรื่องของการเข้าหัว LAN 
(จริง ๆ แล้วมีหลายคนเขาแชร์เรื่องนี้ไว้มากเหมือนกัน ตอนแรกว่าจะตัดออก แต่คิด ๆ แล้วขอใส่เอาไว้ซักหน่อย
ไว้เป็นทางเลือกด้านข้อมูล) ก่อนอื่นเรามารู้จักสาย LAN กันซักหน่อย สาย LAN ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและใช้ 
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งานอยู่นั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาย UTP หรือสาย CAT5 นั่นเอง ซึ่งขออธิบายค าว่า UTP และ 
STP เชิงเปรียบเทียบก่อน ดังนี้ 

สาย UTP (Unshielded Twisted Pair Cable) เป็นสายแบบตีเกลียวเป็นคู่ ๆ ทั้งหมดสี่คู่
โดยไม่มีเกราะป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก (Foil Shield) โดยดูได้ตามรูปข้างล่าง 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๑๕ 
 

สาย STP (Shielded Twisted Pair Cable) เป็นสายแบบตีเกลียวเป็นคู่ ๆ ทั้งหมดสี่คู่ ซึ่งมี 
เกราะป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก (Foil Shield) โดยดูได้ตามรูปข้างล่าง 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๑๖ 
 

หมายเหตุ 
การที่สาย LAN ต้องมีการตีเกลียวเพ่ือที่จะป้องกันสัญญาณรบกวนกันเองภายในสาย LAN โดยการ 

ตีเกลียวจะเป็นการท าให้คลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสสัญญาณในสายทองแดงแต่ละเส้นหักล้างกันเอง  
และแน่นอนว่าสายแบบ STP ซึ่งมีเกราะป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ย่อมดีกว่าสายแบบ UTP 
แต่ทว่าราคาของสายแบบ STP ก็แพงกว่าแบบ UTP ด้วยเช่นกัน แล้วค าว่า CAT5 คืออะไรล่ะ? ค าว่า CAT5 
จริง ๆ แล้วมาจากค าเต็ม ๆ ว่า Category 5 หรือสายประเภทที่ 5 (ขอข้ามสาย CAT1 ถึง CAT4 ไปนะ) 
โดยจะขออธิบายสาย CAT5, CAT5e และ CAT6 พร้อมรูปตัวอย่าง ดังนี้ 
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สาย CAT5 (Category 5 cable) เป็นสายที่ถูกผลิดขึ้นมาตามมาตรฐานของ Fast Ethernet 
(100 Mbit/sec) โดยเฉพาะ เหมาะที่จะใช้งานกับ Ethernet Network ที่มี speed 100 Mbit/sec (Interface 
แบบ Fast Ethernet) เป็นหลัก แต่หากจะน ามาใช้กับ Ethernet Network ที่มี speed 1,000 Mbit/sec 
หรือ 1 Gbit/sec (Interface แบบ Gigabit Ethernet) นั้นก็พอใช้ได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ 
(ซึ่งสายแบบ CAT5 ก็คือสายแบบ UTP นั่นเอง) โดยมีรูปดังข้างล่าง 

รูปที่ ๑๒.๑๗ 
 

สาย CAT5e (Category 5 enhanced cable) เป็นสายที่มีการพัฒนาขึ้นมา (enhance) 
จากสาย CAT5 เดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า (เพื่อให้สามารถรองรับ Ethernet Network แบบ Gigabit 
Ethernet ได้) ซึ่งใช้งานได้ดีกับ Ethernet Network ทั้งแบบ 100 Mbit/sec (Fast Ethernet) และแบบ 
1,000 Mbit/sec (Gigabit Ethernet) ซึ่งแน่นอนว่าสายแบบ CAT5e ย่อมจะแพงกว่า CAT5  

โดยมีรูปดังข้างล่าง 

รูปที่ ๑๒.๑๘ 
 
สาย CAT6 (Category 6 cable) เป็นสายที่ถูกผลิตขึ้นมาตามมาตรฐานของ Gigabit Ethernet 

โดยเฉพาะ เหมาะกับ Ethernet Network แบบ Gigabit Ethernet แต่อย่างไรก็ตามสาย CAT6 นี้ก็ยัง
สามารถน าไปใช้งานกับ Ethernet Network แบบ 100 Mbit/sec ได้ โดยมีรูปดังข้างล่าง 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๑๒.๑๙ 
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หมายเหตุ 
-  รูปของสาย CAT5, CAT5e และ CAT6 ที่แสดงนี้เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น เวลาไปซื้อสาย 

สามารถสังเกตที่ข้าง ๆ สายได้ โดยจะมีเขียนเอาไว้ว่าเป็นสาย Category ทีนี้มาถึงการเข้าหัว LAN โดยขั้น
แรกเราต้องรู้วิธีการนับขา (pin) ของหัว LAN กันก่อนนะ ดังรูปข้างล่าง 

-  หัว LAN มีชื่อท่ีเป็นมาตรฐาน คือ หัว RJ-45 
 
   

  
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๒๐ 
 
การเข้าหัว LAN มีมาตรฐานการเข้าอยู่สองแบบ ดังนี้ 

-  แบบ TIA/EIA 568A ดังรูปข้างล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๒๑ 
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-  แบบ TIA/EIA 568B ดังรูปข้างล่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๒๒ 
 

การเข้าหัว LAN ส าหรับท าสายตรง (Straight-Through Cable) 
การเข้าหัว LAN ส าหรับท าสายตรงนั้นมีสองแบบ ดังนี้ 

แบบท่ี ๑  การเข้าหัวทั้งสองฝั่งเป็นแบบ TIA/EIA 568A ดังรูปข้างล่าง 
 

 
รูปที่ ๑๒.๒๓ 
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             แบบท่ี ๒  การเข้าหัวทั้งสองฝั่งเป็นแบบ TIA/EIA 568B ดังรูปข้างล่าง 
 

 
รูปที่ ๑๒.๒๔ 

 
การเข้าหัว LAN ส าหรับการท าสายครอส (Crossover Cable) 

การเข้า LAN ส าหรับการท าสายครอสนี้สามารถท าได้ง่าย ๆ คือ ฝั่งหนึ่งเข้าหัวตามมาตรฐาน TIA/EIA 
568A และอีกฝั่งหนึ่งเข้าหัวตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B ดังรูปข้างล่าง 

 
 

 
รูปที่ ๑๒.๒๕ 

หรือเจาะลึกลงไปอีกหน่อย คือ 
-  Pin 1 เข้า Pin 3 ของอีกฝั่ง 
-  Pin 2 เข้า Pin 6 ของอีกฝั่ง 
-  Pin 3 เข้า Pin 1 ของอีกฝั่ง 
-  Pin 6 เข้า Pin 2 ของอีกฝั่ง ดังรูปข้างล่าง 
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รูปที่ ๑๒.๒๖ 

 
หากไม่เข้าหัว LAN ตามมาตรฐานจะได้ไหม ? 

จากประสบการณ์ที่เคยท างานมาในช่วงแรก ๆ ของการเข้าวงการ ผมเคยเข้าหัว LAN แบบ
ตามใจฉัน คือ ถ้าเป็นสายตรง ก็เข้าหัวให้ทั้งสองฝั่งเหมือน ๆ กันก็พอ และถ้าเป็นสายครอส ก็เข้าหัวแบบ 
๑ เข้า ๓ และ ๒ เข้า ๖ อะไรประมาณนี้ 

ผล คือ ใช้งานได้ครับ แต่....หลังจากท่ีผมเสียบสาย LAN ดังกล่าวเข้า Interface LAN แบบ 100 
M ทั้งสองฝั่ง ผลคือ ผมใช้ได้แค่ 10 M ครับ โดย Card LAN ท าการปรับตัวเองให้กลายเป็น 10 M อย่าง
อัตโนมัติ (ผลมันแสดงออกบน Windows เลยครับว่าให้ใช้ได้แค่ 10 M) 

ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ? 
เราลองมาสังเกตที่สาย LAN กันสักหน่อย จะเห็นได้ว่าสาย LAN จะมีสายทองแดงข้างในทั้งหมด 

๘ เส้น แบ่งเป็น ๔ คู่ โดยแต่ละคู่จะมีการพันกันเป็นเกลียว (มันจึงชื่อว่า Twisted Pair) และที่สายแต่ละคู่
จ าเป็นต้องพันกันเป็นเกลียวนั้นก็เพ่ือป้องกันไม่ให้สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสสัญญาณ 

มากวนกันเอง (พันกันเป็นเกลียว เพ่ือให้สนามแม่เหล็กหักล้างกันเอง ไม่มากวนกันเอง) ดังนั้น 
หากเราไม่เข้าหัว LAN ตามมาตรฐานแล้ว การหักล้างกันของสนามแม่เหล็กอาจจะไม่สมบูรณ์ กลายเป็น
สัญญาณที่มารบกวนกันเอง ท าให้เกิด loss ภายในสาย และท้ายสุด Card LAN จ าเป็นต้องปรับ speed 
ลงจาก 100 M ให้เป็น 10 M อย่างอัตโนมัติ เพ่ือให้เรายังคงสมารถใช้งานได้ 

สื่อกลางประเภทไม่มีสาย 
ระบบไมโครเวฟ (Microwave System)  

การส่งสัญญาณข้อมูลไปกลับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อ ๆ กันจาก
หอ (สถานี) ส่ง-รับสัญญาณหนึ่งไปยังอีกหอหนึ่ง แต่ละหาจะครอบคลุมพ้ืนที่รับสัญญาณประมาณ ๓๐-๕๐ กม. 
ระยะห่างของแต่ละหอค านวณง่าย ๆ ได้จาก 

สูตร 
d = 7.14 (1.33h) ๑/๒ กม. 
เมื่อ d = ระยะห่างระหว่างหอ h = ความสูงของหอ  
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รูปที่ ๑๒.๒๖ 

การส่งสัญญาณข้อมูลไมโครเวฟมักใช้กันในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิลท าได้ไม่สะดวก เช่น  
ในเขตเมืองใหญ่ ๆ หรือในเขตที่ป่าเขา แต่ละสถานีไมโครเวฟจะติดตั้งจานส่ง-รับสัญญาณข้อมูล ซึ่งมีเส้นผ่า 
ศูนย์กลางประมาณ ๑๐ ฟุต สัญญาณไมโครเวฟเป็นคลื่นย่านความถี่สูง (๒-๑๐ จิกะเฮิรตซ์) เพ่ือป้องกัน
การแทรกหรือรบกวนจากสัญญาณอ่ืน ๆ แต่สัญญาณอาจจะอ่อนลง หรือหักเหได้ในที่มีอากาศร้อนจัด 
พายุหรือฝน ดังนั้น การติดตั้งจาน ส่ง-รับสัญญาณจึงต้องให้หันหน้าของจานตรงกัน และหอยิ่งสูงยิ่งส่ง
สัญญาณได้ไกล 

ปัจจุบันมีการใช้การส่งสัญญาณข้อมูลทางไมโครเวฟกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการสื่อสารข้อมูล
ในระยะทางไกล ๆ หรือระหว่างอาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะใช้สายไฟเบอร์ออปติกหรือการ
สื่อสารดาวเทียม อีกทั้งไมโครเวฟยังมีราคาถูกกว่าและติดตั้งได้ง่ายกว่า และสามารถส่งข้อมูลได้คราวละมาก ๆ 
อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สื่อกลางไมโครเวฟเป็นที่นิยม คือ ราคาที่ถูกกว่า 

การสื่อสารด้วยดาวเทียม (Satellite Transmission) 
ที่จริงดาวเทียมก็คือสถานีไมโครเวฟลอยฟ้านั่นเอง ซึ่งท าหน้าที่ขยายและทบทวนสัญญาณข้อมูล 

รับและส่งสัญญาณข้อมูลกับสถานีดาวเทียม ที่อยู่บนพ้ืนโลก สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนจะท าการส่งสัญญาณ
ข้อมูล ไปยังดาวเทียมซึ่งจะหมุนไปตามการหมุนของโลกซ่ึงมีต าแหน่งคงที่เม่ือเทียมกับ ต าแหน่งบนพ้ืนโลก 
ดาวเทียมจะถูกส่งขึ้นไปให้ลอยอยู่สูงจากพ้ืนโลกประมาณ ๒๓,๓๐๐ กม. เครื่องทบทวนสัญญาณของดาวเทียม 
(Transponder) จะรับสัญญาณข้อมูลจากสถานีภาคพ้ืนซึ่งมีก าลังอ่อนลงมากแล้วมาขยาย จากนั้นจะท า
การทบทวนสัญญาณ และตรวจสอบต าแหน่งของสถานีปลายทาง แล้วจึงส่งสัญญาณข้อมูลไปด้วยความถี่
ในอีกความถี่หนึ่งลงไปยังสถานีปลายทาง การส่งสัญญาณข้อมูลขึ้นไปยังดาวเทียมเรียกว่า "สัญญาณอัปลิงก์" 
(Up-link) และการส่งสัญญาณข้อมูลกลับลงมายังพ้ืนโลกเรียกว่า "สัญญาณ ดาวน์-ลิงก์ (Down-link) 

ลักษณะของการรับส่งสัญญาณข้อมูลอาจจะเป็นแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) หรือแบบแพร่
สัญญาณ (Broadcast) สถานีดาวเทียม ๑ ดวง สามารถมีเครื่องทบทวนสัญญาณดาวเทียมได้ถึง ๒๕ เครื่อง  
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และสามารถครอบคลุมพื้นที่การส่งสัญญาณได้ถึง ๑ ใน ๓ ของพ้ืนผิวโลก ดังนั้น ถ้าจะส่งสัญญาณข้อมูลให้
ได้รอบโลกสามารถท าได้โดยการส่งสัญญาณผ่านสถานีดาวเทียมเพียง ๓ ดวงเท่านั้น  
 

 

รูปที่ ๑๒.๒๗ 

ระหว่างสถานีดาวเทียม ๒ ดวง ที่ใช้ความถี่ของสัญญาณเท่ากันถ้าอยู่ใกล้กันเกินไปอาจจะท าให้
เกิดการรบกวนสัญญาณ ซึ่งกันและกันได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวน หรือชนกันของสัญญาณดาวเทียม จึงได้มี
การก าหนดมาตรฐานระยะห่างของสถานีดาวเทียม และย่านความถี่ของสัญญาณ ดังนี้ 

๑.  ระยะห่างกัน 4 องศา (วัดมุมเทียงกับจุดศูนย์กลางของโลก) ให้ใช้ย่านความถี่ของสัญญาณ 
4/6 จิกะเฮิรตซ์ หรือย่าน C แบนด์โดยมีแบนด์วิดท์ของสัญญาณอัป-ลิงก์เท่ากับ 5.925-6.425  
จิกะเฮิรตซ์ และมีแบนด์วิดท์ของสัญญาณดาวน์-ลิงก์เท่ากับ 3.7-4.2 จิกะเฮิรตซ์ 

๒.  ระยะห่างกัน 3 องศา ให้ใช้ย่านความถี่ของสัญญาณ 12/14 จิกะเฮิรตซ์ หรือย่าน KU แบนด์ 
โดยมีแบนด์วิดท์ของสัญญาณอัป-ลิงก์เท่ากับ 14.0-14.5 จิกะเฮิรตซ์ และมีแบนด์วิดท์ของสัญญาณดาวน์-
ลิงก์เท่ากับ 11.7-12.2 จิกะเฮิรตซ์ 

นอกจากนี้สภาพอากาศ เช่น ฝนหรือพายุ ก็สามารถท าให้สัญญาณผิดเพ้ียนไปได้เช่นกัน ส าหรับ
การส่งสัญญาณข้อมูลนั้นในแต่ละเครื่องทบทวนสัญญาณจะมีแบนด์วิดท์ เท่ากับ ๓๖ เมกะเฮิรตซ์ และมี
อัตราเร็วการส่งข้อมูลสูงสุดเท่ากับ ๕๐ เมกะบิตต่อวินาที 

ข้อเสีย ของการส่งสัญญาณข้อมูลทางดาวเทียม คือ สัญญาณข้อมูลสามารถถูกรบกวนจากสัญญาณ 
ภาคพ้ืนอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังมีเวลาประวิง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณเนื่องจากระยะทางขึ้น-ลง ของ
สัญญาณ และท่ีส าคัญคือ มีราคาสูงในการลงทุนท าให้ค่าบริการสูงตามขึ้นมาเช่นกัน  
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การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย 
โพรโทคอล (protocol)  
 คือ ข้อก าหนดหรือข้อตกลที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่าย ที่ใช้โพรโทคอลชนิด
เดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้ โพรโทรคอลจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับภาษา
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ที่ต้องใช้ภาษาเดียวกัน จึงสาามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ 
 ส าหรับในเครือข่าย โพรโทคอลจะเป็นตัวก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแทนข้อมูล วิธีการในการรับ-ส่งข้อมูล รูปแบบสัญญาณรับ-ส่ง อุปกรณ์หรือสื่อกลางใน
การส่งข้อมูล การก าหนดหรือการอ้างอิงต าแหน่ง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล รวมถึงความเร็วใน
การรับ-ส่งข้อมูล มาตรฐานกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย คือ มาตรฐาน OSI 
(Open Systems Interconnection Model) ซึ่งท าให้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ สามารถ
เชื่อมโยงและใช้งานในเครือข่ายได้ 
 ในปี ค.ศ.๑๙๗๗ องค์กร ISO (International Organization for Standard) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นกลุ่มหนึ่ง เพ่ือท าการศึกษา จัดรูปแบบมาตรฐาน และพัฒนาสถาปัตยกรรมเครือข่าย และในปี ค.ศ.๑๙๘๓ 
องค์กร ISO ก็ได้ออกประกาศรูปแบบของสถาปัตยกรรมเครือข่ายมาตรฐาน ในชื่อของ "รูปแบบ OSI" (Open 
Systems Interconnection Model) เพ่ือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ อักษร 
"O" หรือ " Open" ก็หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งสามารถ "เปิด" กว้างให้คอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนที่ใช้มาตรฐาน OSI เหมือนกันสามารถติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างกันได้  
 จุดมุ่งหมายของการก าหนดมาตรฐาน OSI นี้ขึ้นมาก็เพ่ือจัดแบ่งการด าเนินงานพ้ืนฐานของเครือข่าย
และก าหนดหน้าที่การท างานในแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๗ ชั้น โดยหลักเกณฑ์ในการก าหนดมีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ไม่แบ่งโครงสร้างออกในแต่ละชั้นจนมากเกินไป 
 ๒.  แต่ละชั้นมีหน้าที่การท างานแตกต่างกัน 
 ๓.  หน้าที่การท างานคล้ายกันจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเดียวกัน 
 ๔.  เลือกเฉพาะการท างานที่เคยใช้ได้ผลประสบความส าเร็จมาแล้ว 
 ๕.  ก าหนดหน้าที่การท างานเฉพาะง่าย ๆ เผื่อว่ามีการออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตาม 

๖.  มีการก าหนดอินเตอร์เฟซมาตรฐาน 
๗.  มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลในแต่ละชั้น  

อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ฮับ หรือ รีพีทเตอร์ (Hub, Repeater) 

เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณ เพ่ือส่งต่อไปยังอุปกรณ์อ่ืน ให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้น 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลัง การรับ -ส่ง และไม่มีการใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ชนิดนี้ การติดตั้งจึงท าได้ง่าย ข้อเสีย คือ ความเร็วในการส่งข้อมูล จะเฉลี่ยลดลงเท่ากันทุกเครื่อง 
เมื่อมีคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อมากขึ้น 
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สวิทช์หรอืบริดจ์ (Switch, Bridge) 
เป็นอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อ เครือข่ายท้องถิ่น หรือแลน (LAN) ประเภทเดียวกัน ใช้โปรโตคอล

เดียวกัน สองวงเข้าด้วยกัน เช่น ใช้เชื่อมต่อ อีเธอร์เน็ตแลน (Ethernet LAN) หรือโทเคนริงก์แลน 
(Token Ring LAN) ทั้งนี้ สวิทช์ หรือบริดจ์ จะมีความสามารถในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูลได้ด้วย ความเร็วในการส่งข้อมูล ก็มิได้ลดลง และติดตั้งง่าย 

 

 

 
เร้าท์เตอร์ (Router) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท างานคล้ายสวิทช์ แต่จะสามารถเชื่อมต่อ ระบบที่ใช้สื่อหรือสายสัญญาณต่าง
ชนิดกันได้ เช่น เชื่อมต่อ อีเธอร์เน็ตแลน  

(Ethernet LAN) ที่ส่งข้อมูลแบบ ยูทีพี (UTP : Unshield Twisted Pair) เข้ากับอีเธอร์เน็ตอีก
เครือข่าย แต่ใช้สายแบบโคแอ็กเชียล  

(Coaxial cable) ได้ นอกจากนี้ยังช่วยเลือก หรือก าหนดเส้นทางท่ีจะส่งข้อมูลผ่าน และแปลง
ข้อมูลให้เหมาะสมกับการน าส่ง แน่นอนว่าการติดตั้งย่อมยุ่งยากมากข้ึน 

 

 

เกทเวย์ (Gateway) 
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสุด ในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่มี

ขีดจ ากัด ทั้งระหว่างเครือข่ายต่างระบบ หรือแม้กระทั่งโปรโตคอลจะแตกต่างกันออกไป เกทเวย์จะแปลง
โปรโตคอล ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกัน จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง และติดตั้งใช้งานยุ่งยาก 
เกตเวย์บางตัว จะรวมคุณสมบัติในการเป็นเร้าเตอร์ด้วยในตัว หรือแม้กระทั่ง อาจรวมเอาฟังก์ชั่นการ
ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยทีเ่รียกว่า ไฟร์วอลล์ (Firewall) เข้าไว้ด้วยกัน 

โมเด็ม (Modem) 
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โครงสร้างของสถาปัตยกรรมรูปแบบ OSI 
สามารถการแบ่งออกเป็น ๗ เลเยอร์ และในแต่ละเลเยอร์ได้มีการก าหนดหน้าที่การท างานไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.  เลเยอร์ชั้น Physical เป็นชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสาร ท าหน้าที่ส่ง-รับข้อมูลจริง ๆ จากช่อง
ทางการสื่อสาร (สื่อกลาง) ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ มาตรฐานส าหรับเลเยอร์ชั้นนี้ 
จะก าหนดว่าแต่ละคอนเนคเตอร์ (Connector) เช่น RS-232-C มีกี่พิน (PIN) แต่ละพินท าหน้าที่อะไรบ้าง ใช้สัญญาณไฟ 
กี่โวลต์ เทคนิคการมัลติเพล็กซ์แบบต่าง ๆ ก็จะถูกก าหนดอยู่ในเลเยอร์ชั้นนี้ 

๒.  เลเยอร์ชั้น Data Link จะเป็นเสมือนผู้ตรวจสอบ หรือควบคุมความผิดพลาดในข้อมูลโดยจะแบ่ง 
ข้อมูลที่จะส่งออกเป็นแพ็กเกจหรือเฟรม ถ้าผู้รับได้รับข้อมูลถูกต้องก็จะส่งสัญญาณยืนยันกลับว่าได้รับข้อมูลแล้ว 
เรียกว่าสัญญาณ ACK (Acknowledge) ให้กับผู้ส่ง แต่ถ้าผู้ส่งไม่ได้รับสัญญาณ ACK หรือได้รับสัญญาณ NAK 
(Negative Acknowledge) กลับมา ผู้ส่งก็อาจจะท าการส่งข้อมูลไปให้ใหม่ อีกหน้าที่หนึ่งของเลเยอร์ชั้นนี้ คือ 
ป้องกันไม่ให้เครื่องส่งท าการส่งข้อมูลเร็วจนเกิดขีดความสามารถขเเครื่องผู้รับจะรับข้อมูลได้ 

๓.  เลเยอร์ชั้น Network เป็นชั้นที่ออกแบบหรือก าหนดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลที่ส่ง-รับใน
การส่งผ่าน ข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง ซึ่งแน่นอนว่าในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
จะต้องเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูลมากกว่า ๑ เส้นทาง ดังนั้น เลเยอร์ชั้น Network นี้ จะมีหน้าที่เลือกเส้นทางที่
ใช้เวลาในการสื่อสารน้อยที่สุด และระยะทางสั้นที่สุดด้วย ข่าวสารที่รับมาจากเลเยอร์ชั้นที่ ๔ จะถูกแบ่ง
ออกเป็นแพ็กเกจ ๆ ในชั้นที่ ๓ นี้  

 

 

รูปที่ ๑๒.๒๘ 

๔.  เลเยอร์ชั้น Transport บางครั้งเรียกว่า เลเยอร์ชั้น Host-to-Host หรือเครื่องต่อเครื่อง และ
จากเลเยอร์ชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๗ นี้รวมกันจะเรียกว่า เลเยอร์ End-to-End ในเลเยอร์ชั้น Transport นี้เป็นการ
สื่อสารกันระหว่างต้นทางและปลายทาง (คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์) กันจริง ๆ เลเยอร์ชั้น Transport จะ
ท าหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งมาจากเลเยอร์ชั้น Session นั้นไปถึงปลายทางจริง ๆ หรือไม่ ดังนั้นการ
ก าหนดต าแหน่งของข้อมูล (Address) จึงเป็นเรื่องส าคัญในชั้นนี้ เนื่องจากจะต้องรับรู้ว่าใครคือผู้ส่ง และใครคือ
ผู้รับข้อมูลนั้น 

๕.  เลเยอร์ชั้น Session ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ โดยผู้ใช้จะ
ใช้ค าสั่งหรือข้อความที่ก าหนดไว้ป้อนเข้าไปใน ระบบในการสร้างการเชื่อมโยงนี้ผู้ใช้จะต้องก าหนดรหัสต าแหน่ง
ของจุดหมายปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วย เลเยอร์ชั้น Session จะส่งข้อมูล ทั้งหมดให้กับเลเยอร์ชั้น 
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Transport เป็นผู้จัดการต่อไป ในบางเครือข่ายทั้งเลเยอร์ Session และเลเยอร ์Transport อาจจะเป็นเลเยอร์
ชั้นเดียวกัน 

๖.  เลเยอร์ชั้น Presentation ท าหน้าที่เหมือนบรรณารักษ์ กล่าวคือคอยรวบรวมข้อความ (Text) 
และแปลงรหัส หรือแปลงรูปของข้อมูล ให้เป็นรูปแบบการสื่อสารเดียวกัน เพ่ือช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับผู้ใช้งานในระบบ 

๗.  เลเยอร์ชั้น Application เป็นเลเยอร์ชั้นบนสุดของรูปแบบ OSI ซึ่งเป็นชั้นที่ใช้ติดต่อกันระหว่าง 
ผู้ใช้โดยตรงซึ่งได้แก่ โฮสต์คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัลหรือคอมพิวเตอร์ PC เป็นต้น แอปพลิเคชันในเลเยอร์ชั้นนี้
สารมารถน าเข้า หรือออกจากระบบเครือข่ายได้โดยไม่จ าเป็นต้องสนใจว่า จะมีขั้นตอนการท างานอย่างไร เพราะจะ 
มีเลเยอร์ชั้น Presentation เป็นผู้รับผิดชอบแทนอยู่แล้ว ในรูปแบบ OSI เลเยอร์นั้น Application จะท าการ
ติดต่อกับเลเยอร์ชั้น Presentation โดยตรงเท่านั้น โปรโตคอลของในแต่ละชั้นจะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไร 
ก็ตามการที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจะติดต่อสื่อสารกันได้ ในแต่ละเลเยอร์ของแต่ละเครื่องจะต้องใช้
โปรโตคอลแบบเดียวกัน หรือถ้าใช้โปรโตคอลต่างกันก็ต้องมีอุปกรณ์ หรือซอฟท์แวร์ที่สามารถแปลงโปรโตคอล
ที่ต่างกันนั้นให้มีรูปแบบเป็นอย่างเดียวกัน เพ่ือเชื่อมโยงให้คอมพิวเตอร์ทั้ง ๒ เครื่องสามารถติดต่อกันได้ 

การเปิด-ปิดเครื่องแม่ข่าย และการส ารองข้อมูล 
 

 

 

รูปที่ ๑๒.๒๙ 
 

ข้อควรจ า 
๑.  การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูก

ข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์ เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น 
หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะท าให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't 
connect mySQL " 

๒.  การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะท าให้เครื่องลูก
ข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ท าให้เครื่องหยุดการท างานได้ 

๓.  Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้น ให้ Off Anti-Virus 
นั้นหรือให้ เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติท าให้การเชื่อมต่อมีปัญหา  คือ McArfee และ 
AntiSpyware บางตัว 
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๔.  โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless 
แนะน าให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการ
ป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน 

๕.  กรณีไฟดับกระทันหัน ท าให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาท างานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่อง
ไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจ าการ
ล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ท าให้เหมือนว่ามีจ านวนลูกข่ายครบจ านวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ท าการล๊อกอินเข้ามาเพ่ิม
อีก วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch ใช้เวลแก้ไขเพียง ๑ นาที ข้อแนะน าคือ ให้ติดเครื่องส ารองไฟ (UPS)  
ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้ 
 

 

รูปที่ ๑๒.๓๐ 
ข้อควรจ า 

๑.  การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย 
(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์ เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิด 
ซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะท าให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't 
connect mySQL" 
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๒.  การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะท าให้เครื่องลู ก
ข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ท าให้เครื่องหยุดการท างานได้ 

๓.  Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้น ให้ Off Anti-Virus 
นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่ ตัวที่มีประวัติท าให้การเชื่อมต่อมีปัญหา คือ McArfee และ AntiSpyware บางตัว 

โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless 
แนะน าให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกัน
สัญญานหายขณะใช้งาน เนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน 

๔.  กรณีไฟดับกระทันหัน ท าให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาท างานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่อง
ไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว" สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจ าการล๊อกอิน 
ก่อนเครื่องดับ ท าให้เหมือนว่ามีจ านวนลูกข่ายครบจ านวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ท าการล๊อกอินเข้ามาเพ่ิมอีก 
วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch ใช้เวลแก้ไขเพียง ๑ นาที ข้อแนะน า คือ ให้ติดเครื่องส ารองไฟ (UPS) ให้เครื่อง
แม่ข่ายก็จะช่วยป้องกันได้ 

ข้อที่ต้องท า 
๑.  เครื่องแม่ (Server) ต้องการท าการ ปิด Firewall ก่อน เพ่ือให้เครื่องลูก (Client) เข้ามาแชร์ข้อมูลได้  
๒.  เครื่องแม่ (Server) ต้องการท าการเปิด Share Full  
๓.  เครื่องลูก (Client) ต้องน าค่า IP Number หรือ ชื่อเครื่องแม่ (Computer Name) มาใส่ในช่อง

การเชื่อมต่อ ดังรูปด้านล่าง 

 

รูปที่ ๑๒.๓๑ 
 

หมายเหตุ 
ในกรณีที่เชื่อมต่อไปไม่ได้ หน้าต่างนี้จะหยุดนิ่งอยู่ชั่วครู่ และแสดงหน้าต่าง "ไม่สามารถติดต่อ

ฐานข้อมูลนี้ได้" ดังรูป 
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รูปที่ ๑๒.๓๒ 

การตรวจสอบ 
 ๑.  ตรวจสอบว่า ทั้งสองหรือมากกว่า ที่เชื่อมกัน ลิงค์หากันเจอหรือไม่ ให้ตรวจสอบจุดนี้ก่อนเป็น
อันดับแรก หากเครื่องมองเห็นกันในเน็ตเวิรค์แล้ว ซอฟต์แวร์ SmartClinic ก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้ 
 ๒.  เครื่องแม่มีการ On Firewall อาจเนื่องจาก มีไวรัสจากเครื่องลูกวิ่งไปหา ท าให้ระบบซอฟต์แวร์ 
Antivirus บางตัว มันสั่ง On Firewall ท าให้การเชื่อมต่อถูกบล๊อกจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องตรวจเช็ค
ไวรัส และมัลแวร์ จากเครื่องลูกด้วย เพราะหากไม่ตรวจสอบ เมื่อ Off Firewall ซอฟต์แวร์ Antivirus มันก็จะสั่ง 
On Firewall อีกเช่นเดิม ท าให้การเชื่อมต่อถูกบล๊อกเช่นเดิม 

ข้อช่วยเหลือ 
 การปิด Firewall ท าดังนี้ 

>> Setting > Control Panel > Windows Firewall > แฟ้ม General ให้เลือก Off (not 
recommended) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๓๓ 
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 การ Share Full Folder SmartGroup ท าดังนี้ 
>> C:\SmartGroup\คลิกเมาส์ขวา เลือก Properties > เลือกแฟ้ม Sharing เลือก Share this 

folder on the network และ Allow network users to change my files 

 

รูปที่ ๑๒.๓๔ 
 

 การดูค่า IP Number ของเครื่องแม่ข่าย ท าดังนี้ 
-  ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)  

 

รูปที่ ๑๒.๓๕ 

 

../../../../SmartGroup/à¸�à¸¥à¸´à¸�à¹�à¸¡à¸²à¸ªà¹�à¸�à¸§à¸²
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 การดูชื่อเครื่อง (Computer name) ของเครื่องแม่ข่าย ท าดังนี้ 

 

รูปที่ ๑๒.๓๖ 

การส ารองข้อมูล 
 การส ารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และในเวลาที่ต้องการ 
(availability risk) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการส ารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้ง 
การทดสอบและการเก็บรักษา นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดท าและการทดสอบแผนฉุกเฉิน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.  การส ารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ๑.๑ การส ารอง 
o ต้องส ารองข้อมูลส าคัญ รวมถึงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) โปรแกรมระบบ 

งานคอมพิวเตอร์ (application system) และชุดค าสั่งที่ใช้ท างานให้ครบถ้วน ให้สามารถพร้อมใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง  

o ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการส ารองข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานโดยอย่างน้อยควรมีรายละเอียด ดังนี้  
 ข้อมูลที่ต้องส ารอง และความถี่ในการส ารอง  
 ประเภทสื่อบันทึก (media)  
 จ านวนที่ต้องส ารอง (copy) 
 ขั้นตอนและวิธีการส ารองโดยละเอียด 
 สถานที่และวิธีการเก็บรักษาสื่อบันทึก 
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o ควรมีการบันทึกการปฏิบัติงาน (log book) เกี่ยวกับการส ารองข้อมูลของเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน และควรมีการตรวจสอบบันทึกดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ  

 ๑.๒ การทดสอบ 
o ต้องทดสอบข้อมูลส ารองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมระบบต่าง ๆ 

ที่ได้ส ารองไว้ มีความถูกต้องครบถ้วนและใช้งานได้  
o ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการทดสอบและการน าข้อมูลส ารองจากสื่อบันทึกมาใช้งาน  

 ๑.๓ การเก็บรักษา 
o ต้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลส ารอง พร้อมทั้งส าเนาขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ ไว้นอกสถานที่  

เพ่ือความปลอดภัยในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานได้รับความเสียหาย โดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มี
ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบป้องกันความเสียหายตามที่กล่าวในข้อ Physical Security ด้วย  

o ในกรณีที่จ าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ก็ต้องค านึงถึงวิธีการน าข้อมูลกลับมาใช้งาน
ในอนาคตด้วย เช่น ถ้าจัดเก็บข้อมูลในสื่อบันทึกประเภทใด ก็ต้องมีการเก็บอุปกรณ์และซอฟท์แวร์
ที่เก่ียวข้องส าหรับใช้อ่านสื่อบันทึกประเภทนั้นไว้ด้วยเช่นกัน เป็นต้น  

o ควรติดฉลากที่มีรายละเอียดชัดเจนไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลส ารอง เพ่ือให้สามารถค้นหาได้โดยเร็ว 
และเพ่ือป้องกันการใช้งานสื่อบันทึกผิดพลาด  

o การขอใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลส ารองควรได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจหน้าที่  และควรจัดท าทะเบียน
คุมการรับและส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลส ารอง โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ผู้ส่ง ผู้อนุมัติ 
ประเภทข้อมูล และเวลา  

o ควรมีขั้นตอนการท าลายข้อมูลส าคัญและสื่อบันทึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อมูลส าคัญต่าง  ๆ 
ในฮาร์ดดิสก์ท่ียังค้างอยู่ใน recycle bin 

๒.  การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
o ต้องมีแผนฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถกู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทนได้โดยเร็ว

เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  
โดยแผนฉุกเฉินต้องมีรายละเอียด ดังนี้  
 ต้องจัดล าดับความส าคัญของระบบงาน ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบงาน และระยะเวลาในการกู้แต่

ละระบบงาน  
 ต้องก าหนดสถานการณ์หรือล าดับความรุนแรงของปัญหา  
 ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยละเอียดในแต่ละสถานการณ์  
 ต้องก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

รวมทั้งต้องมีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 
 ต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินของแต่ละระบบงาน เช่น รุ่นของเครื่อง

คอมพิวเตอร์คุณลักษณะ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (specification) ขั้นต่ า ค่า configuration และ
อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น 

 ในกรณีที่บริษัทมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ก็ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองให้
ชัดเจน เช่น สถานที่ตั้ง แผนที่ เป็นต้น 

 ต้องปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเก็บแผนฉุกเฉินไว้นอกสถานที่  
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o ต้องทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยต้องเป็นการทดสอบในลักษณะ
การจ าลองสถานการณ์จริง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และต้องมีการ
บันทึกผลการทดสอบไว้ด้วย  

o ควรสื่อสารแผนฉุกเฉินให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น  
o ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรมีการบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุของปัญหา และ

วิธีการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย  

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล (Backup Software) อย่างไรให้เหมาะกับงาน 
 ปัจจุบันทุกองค์กรต่างได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย ความส าคัญของระบบส ารองข้อมูลหรือ Backup Software จึงเปรียบเสมือนเงาตาม
ตัวของทุกองค์กรที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเก็บรักษาและกู้คืนข้อมูลทางธุรกิจอันประเมินค่าไม่ได้และรองรับต่อ
เหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ทุกขณะ 
 แต่ในขณะเดียวกันทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีส ารองข้อมูลหรือแบ็คอัพนี้ก็มีอยู่มากมาย
หลากหลายรูปแบบ โดยมีสรุปภาพรวมในการเลือกใช้เทคโนโลยีส ารองข้อมูลดังนี้ 

ค าศัพท์ท่ีควรรู้ 
 Full Backup : การส ารองข้อมูลแบบสมบูรณ์ คือ ส ารองข้อมูลไฟล์ทั้งหมด ท าให้ใช้พ้ืนที่ใน 

การส ารองข้อมูลมหาศาล 
 Differential Backup : การส ารองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างโดยท าการเปรียบเทียบไฟล์ปัจจุบันกับ

ไฟล์ที่ส ารองในการท า Full Backup ครั้งสุดท้าย แล้วค่อยท าการส ารองข้อมูลเพ่ิมเฉพาะไฟล์ที่
เปลี่ยนแปลง 

 Incremental Backup : การส ารองข้อมูลแบบส่วนต่างล่าสุดโดยท าการเปรียบเทียบไฟล์ปัจจุบัน 
กับการท า Incremental Backup ครั้งล่าสุดหรือเปรียบเทียบกับ Full Backup ถ้ายังไม่เคยท า 
Incremental Backup เลยแล้วค่อยท าการส ารองข้อมูลเพิ่มเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลง 

 Recovery : การกู้คืนข้อมูลในระดับไฟล์หรือ Application 
 Bare Metal Restore : การกู้คืนข้อมูลในระดับ Disk หรือ Volume โดยกู้คืนระบบที่ 

Hardware เสียหายไปยัง Hardware ชุดใหม่ ๆ 
 Replication : การส าเนาข้อมูลแบบ Real-time โดยท าการส าเนาข้อมูลทันทีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

ท าให้เวลากู้คืนข้อมูลที่เสียหายจะใช้เวลากู้คืนน้อยมากและเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการท า Disaster Recovery 

๑.  ก าหนดความต้องการของการส ารองข้อมูล  
โดยภาพรวม ๆ แล้ว ระบบส ารองข้อมูลจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทกว้าง ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 

 ๑.๑ PC Backup 
 ส าหรับการส ารองข้อมูล PC นี้ โดยทั่วไปจะมีความต้องการของระบบที่ไม่ซับซ้อนนัก ดังนี้ 
 ก าหนด Folder หรือ Volume ที่ต้องการส ารองข้อมูล (Source) 
 ก าหนด Folder หรือ Volume หรือ FTP หรือ NAS ส าหรับจัดเก็บข้อมูลที่ท าการส ารอง 

(Destination) 
 ก าหนดความถี่ในการส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
 ก าหนดเวลาส าหรับท าการส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เที่ยงวัน, สี่โมงเย็น หรือเวลาอ่ืน ๆ 
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 ก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเอาไว้ (Retention) 
 ก าหนดวิธีการในการส ารองข้อมูล เช่น Full Backup, Incremental Backup, Differential Backup 
 ก าหนดการเข้ารหัสข้อมูลที่ท าการส ารองข้อมูล 

โดยแต่ละองค์กรควรจะเลือกการก าหนดค่าต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและหมั่นฝึกซ้อมอบรม 
การส ารองและกู้คืนข้อมูลอย่างเป็นประจ าเพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ยามจ าเป็น 

 ๑.๒ Server Backup 
 ส าหรับการส ารองข้อมูล Server นี้จะมีความซับซ้อนกว่าการส ารองข้อมูลส าหรับ PC อยู่ค่อนข้างมาก

โดยนอกจากทุกข้อดังที่กล่าวไปแล้วใน PC Backup นี้ การส ารองข้อมูล Server ยังจะต้องมีการก าหนดความ
ต้องการเพิ่มเติมอีกดังนี้ 

 ระบุรายละเอียดของ Application และ Operating System ที่ต้องการ Backup เนื่องจากการ
ส ารองข้อมูล Application และ Operating System แต่ละประเภทจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะ 
เฉพาะที่แตกต่างกันไป 

 ก าหนดปริมาณข้อมูลที่ต้องการส ารองและความเร็วที่ต้องการส ารองข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์
เนื่องจากส่งผลต่อการออกแบบระบบ Backup Server และ Backup Storage 

 ก าหนดความเร็วในการกู้คืนข้อมูลเพ่ือให้ระบบสามารถกลับมาท างานได้เพ่ือให้สามารถออกแบบ
วิธีการส ารองข้อมูลที่เหมาะสมและวิธีการกู้คืนที่เหมาะสมได้ 

 ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ท าการส ารอง ว่าจะส ารองข้อมูลแบบ Disk-based, ส ารองข้อมูล
แบบ Tape หรือส ารองข้อมูลร่วมกันทั้ง Disk และ Tape 

โดยผู้ดูแลระบบควรจะต้องท าความเข้าใจในเทคโนโลยีการส ารองข้อมูลแต่ละแบบและทราบถึงข้อดี 
ข้อเสีย และความเสี่ยงเป็นอย่างดีเพ่ือให้การเลือกเทคโนโลยีส ารองข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๓๗ 

๒.  ก าหนดนโยบายในการส ารองและกู้คืนข้อมูล 
 ส าหรับการก าหนดนโยบายในการส ารองและกู้คืนข้อมูลนั้นทางทีมงานจะต้องท าการทดสอบและ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการส ารองข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากในบางครั้งระบบเครือข่ายหรือ
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เครื่องลูกข่ายอาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับที่ได้ประเมินระบบเอาไว้ตอนออกแบบท าให้ต้องมีการประยุกต์การ
ส ารองข้อมูลเพื่อให้การส ารองข้อมูลด าเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด 

๓.  ก าหนดการฝึกซ้อมการส ารองและกู้คืนข้อมูล 
ส าหรับระบบที่ท าการส ารองข้อมูลส าเร็จแล้วทางผู้ดูแลระบบต้องหมั่นท าการทดสอบการกู้คืนข้อมูล

และฝึกอบรมให้ผู้ดูแลระบบคนอ่ืน ๆ หรือผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายสามารถท าการกู้คืนข้อมูลเบื้องต้นได้โดยไม่ท า
ให้ข้อมูลที่ส ารองเอาไว้เกิดความเสียหาย เนื่องจากในกรณีฉุกเฉินผู้ดูแลระบบคนอ่ืน ๆ หรือผู้ใช้งานอาจต้องท า
การกู้คืนข้อมูลด้วยตนเองให้ได้เร็วที่สุดเพ่ือให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจน้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์
ส ารองข้อมูลบางชุดก็จะสามารถช่วยตรวจสอบให้ได้อัตโนมัติ ว่าข้อมูลที่ท าการส ารองเอาไว้นั้นสามารถกู้คืนได้
หรือไม ่

๔.  วางแผนการต่อยอดในอนาคต 
 ส าหรับระบบที่มีความส าคัญสูงและต้องการการส ารองข้อมูลในระดับสูงการวางแผนต่อยอดใน
อนาคตเพ่ือให้สามารถรักษาข้อมูลเอาไว้ให้ได้คงทนสูงสุดถือเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการท า Disaster Recovery Site เพ่ือรักษาข้อมูลข้ามสาขา ที่จะต้องมีการเตรียมวิธีการ Backup หรือการท า 
Replication ให้แตกต่างกันไปตาม Application แต่ละประเภท 
 

    

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๓๘ 

๕.  ก าหนดความต้องการ Hardware ส าหรับส ารองข้อมูล 
จากข้อ ๑ ถึง ๓ ที่ผ่านมานี้ จะท าให้การออกแบบ Hardware ส าหรับการส ารองข้อมูลเป็นไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ของระบบส ารองข้อมูลที่ต้องการในยามปกติ 
 พ้ืนที่เพ่ิมเติมเผื่อส าหรับการส ารองข้อมูลในยามฉุกเฉิน 
 ประสิทธิภาพของระบบส ารองข้อมูลที่ต้องการเพ่ือให้รองรับการส ารองข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ 

ได้พร้อม ๆ กัน 
 ระบบส ารองส าหรับกู้คืนข้อมูลฉุกเฉินในกรณีที่ Hardware ระบบหลักมีความเสียหาย 
 ระบบส ารองส าหรับการซ้อมการกู้คืนข้อมูล 
 การเชื่อมต่อเพ่ิมเติมในอนาคตส าหรับการเพ่ิมขยายระบบ และการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

๖.  Solution ส ารองข้อมูล 
 Server มีหลายตัว ข้อมูลจ านวนมาก จะใช้ระบบส ารองข้อมูลแบบใหนดีเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลา 
ที่ต้องการจะสามารถกู้คืนข้อมูลที่ต้องการได้ การท า Backup Solution ก็เหมือนการซื้อประกัน อาจจะไม่ได้
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ใช้แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้แล้วไม่มีมันเสียหายมากกว่ากันเยอะดังนั้นทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการท า Backup 
Solution 

รูปที่ ๑๒.๓๙ 

 

รูปที่ ๑๒.๔๐ 

เราต้องพิจารณา Backup Solution ที่มั่นใจได้ว่า Server ทุกตัวจะถูกส ารองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น 
File Server, Email Server, Database รวมทั้ง Application Server เฉพาะครอบคลุมทั้ง Client, Server 
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และ Data Center ขนาดใหญ่ ดังนั้น การเลือก Backup Solution ที่เหมาะสมกับจ านวนข้อมูลขององค์กร
ย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรที่ไม่สามารถสูญหายได้ 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๒.๔๑ 
 

การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 
การตรวจสอบระบบเครือข่าย 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษา  
การสื่อสาร การบันเทิง ตลอดจนการค้าขายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e- Commerce) แต่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในบ้านเรามักประสบปัญหามากมาย เช่น การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายไม่ติด หลุดบ่อย การเข้าถึงข้อมูลช้า เป็นต้น 
ฉะนั้น ในขณะที่เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย หรือขณะที่เกิดปัญหาเราควรจะรู้จักวิธีการตรวจสอบ 
เส้นทางสื่อสารว่าสามารถติดต่อกับเครื่องปลายทางหรือได้หรือไม่ วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ที่อุปกรณ์
สื่อสารใด 

ค าสั่งพื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับการตรวจสอบระบบเครือข่าย 
-  ค าสั่ง ipconfig 

 
เป็นค าสั่งส าหรับการตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเครื่องตัวเอง มีพารามิเตอร์เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 

เช่น /all จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่ IP Address/Subnet Mask/Gateway/DNS ของเครื่องเรา 
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รูปที่ ๑๒.๔๒ 

-  ค าสั่ง net view 

  

เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับตรวจสอบระบบเครือข่ายในเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อม
อยู่ในวงทั้งหมดกี่เครื่อง ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างโดเมน หรือต่างเวิร์กกรุ๊ปกัน 
แต่อยู่บน Hub/Switch ตัวเดียวกัน ให้ใช้ค าสั่ง net view/ ชื่อ domain นั้น และถ้าต้องการดูรายละเอียด
ทรัพยากรที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ก็พิมพ์ net view\\ ชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น 

 
 

 

รูปที่ ๑๒.๔๓ 

-  ค าสั่ง tracert 

 

เป็นค าสั่งส าหรับตรวจสอบ ตามเส้นทางของแพ็กเก็จข้อมูลที่วิ่งไป ว่าผ่าน Router ตัวไหนบ้าง 
สามารถตรวจสอบว่าคุณก าลังใช้งานอยู่บนเครื่องไหน IP Address อะไร ค าสั่ง tracert มีพารามิเตอร์
ย่อยหลายตัว รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 
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รูปที่ ๑๒.๔๔ 

-  ค าสั่ง ping 

  

เป็นค าสั่งทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง อาทิ หมายเลขเครื่องปลายทาง 
คือ 203.151.239.2 ก็พิมพ์ ping 203.151.239.2 ถ้าขึ้นข้อความ Reply form…… ก็หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยังมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอยู่แต่ถ้าขึ้นข้อความว่า Request timed out ก็หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มี
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 

 

วิธีการใช้ค าสั่ง ping 
วิธีที่ ๑ ใช้ Dos prompt 

๑.  โดย เลือก Start -->Programs -->MS-DOS Prompt แล้วพิมพ์ค าว่า ping ตามด้วย ชื่อเครื่อง
หรือหมายเลข IPAddress ของเครื่อง ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๔๕ 
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รูปที่ ๑๒.๔๖ 

เป็นการทดสอบเส้นทางระหว่างเครื่องที่ใช้กับเครื่องที่มี IP เป็น 203.151.239.2 เป็นการทดสอบ
เส้นทางระหว่างเครื่องที่ใช้กับเว็บไซต์ www.rayongwit.net 

๒.  สังเกตผล ถ้าผลเป็นแบบรูปที่ ๑๒.๔๗ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๔๗ 

 
มีค าตอบว่า "Reply from 203.151.239.2 หมายความว่า เส้นทางสื่อสารระหว่างเครื่องที่ใช้กับเครื่อง 

www.rayongwit.net ปกติดี เครือข่ายระหว่างเครื่องทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันสมบูรณ์แล้ว ค าว่า 0 % loss หมายความว่า 
เส้นทางสื่อสารไม่มีการสูญหายของข้อมูลเลย (ดี)  นอกจากนี้ ยังแสดงถึง เวลาที่ข้อมูลใช้ในการวิ่งไปยัง 
www.rayongwit.net มี ๓ ค่า คือค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด จากการทดสอบจ านวน ๔ ครั้ง โดยมีหน่วยเป็น 
ms (เศษหนึ่งส่วนพันวินาที) ถ้าผลเป็นแบบที่ ๒  

 
 
 
 
 

http://www.rayongwit.net/
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รูปที่ ๑๒.๔๘ 

 
มีค าตอบว่า "Request timed out" แสดงว่าเครือข่ายระหว่างเครื่องที่ใช้งานกับเครื่องที่ ping ยังไม่

เชื่อมต่อถึงกัน ควรตรวจสอบสายและ HUB ต่าง ๆ 
วิธีที่ ๒ เปิด command ของ Windows (Start, run, command) แล้วพิมพ์ค าว่า ping ตามด้วย

หมายเลข IPAdddress หรือชื่อเครื่องที่จะทดสอบ อ่านผลการทดสอบเช่นเดียวกัน ดังรูป  
 
 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๔๙ 

การทดสอบแบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
การทดสอบเส้นทางสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ๒ เครื่อง ด้วยค าสั่ง ping แบบไม่จ ากัด

จ านวนครั้ง จะใช้ค าสั่งดังนี้ ping -t ตามด้วยชื่อเครื่องหรือหมายเลข IP ของเครื่องที่จะทดสอบ เช่น ping -t 
203.151.239.2 ดังรูป 

     

 

 

 

 
รูปที่ ๑๒.๕๐ 
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และผลจากการใช้ค าสั่งดังกล่าวจะได้ดังรูป 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒.๕๑ 

ซึ่งจะท าการทดสอบสายสื่อสารและแจ้งผลไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกดแป้น CTRL+C เพ่ือที่จะหยุดการทดสอบ 

-  ค าสั่ง nslookup 
เป็นค าสั่งที่ใช้ทดสอบ DNS Server ที่เราใช้งานอยู่ สามารถตอบสนองการท างาน หรือไม่พิมพ์เข้าไปแล้ว 

จะเป็นการเปิดค าสั่ง nslookup ทดสอบว่าโดเมนนี้ตรงกับหมายเลข IP Address อะไร และยังสามารถตรวจสอบ 
ได้ว่า DNS ที่คุณใช้งานอยู่ ยังบริการให้กับคุณอยู่หรือไม่ 

การซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 
  การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย เป็นการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software 

เพ่ือให้ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบเครือข่ายให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการรับส่งข้อมูล  

 การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย เป็นงานหลักในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพราะการที่ระบบเครือข่ายไม่ได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษาที่ดี อาจส่งผลให้ระบบไม่
สามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งมี
ผลท าให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  Hardware breakdown (อุปกรณ์เกิดความเสียหาย) อุปกรณ์ Hardware ถึงแม้จะมีความน่าเชื่อถือมาก 
แต่บางครั้งอาจเกิดความเสียหายผิดพลาดในการท างานได้ เช่น อุปกรณ์เกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
เป็นต้น ดังนั้น เราจึงสามารถเลือกวิธีด าเนินการเพื่อลดระยะเวลาที่เครื่องจะหยุดการท างานได้ 

       • บริการภายในกิจการควรมีหน่วยงานซ่อมบ ารุงภายในและสามารถขยายขีดความสามารถขององค์กรได้ 
       • ใช้บริการจากภายนอก โดยก าหนดค่าดูแล Hardware จากผู้จ าหน่าย Maintenance Contract 

(per call, per year/Preventive Maintenance) 
       • บริการแบบผสมผสานใช้วิธีการที่ ๑ และ ๒ ผสมผสานกัน ทั้งนี้เพ่ือการเหมาะสมกับองค์กร

และการด าเนินงาน 
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๒.  Software Maintenance การบ ารุงรักษา Soft ware คือ การกระท าต่อระบบ หรือโปรแกรมที่
ใช้งานอยู่แบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ 

 •  Corrective Maintenance แก้ไขจุดบกพร่อง (Bug) ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดที่เคยตั้งไว้ 
 •  Adaptive Maintenance ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานแวดล้อมปัจจุบัน 
 •  Upgrading ยกระดับให้ใช้งานได้ เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยน Hardwar, Syste, Software และอ่ืน ๆ 
 •  Enhancing เสริมเพ่ิมเติม เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง   
    ระบบ 

๓.  Maintenance redevelopment life cycle (วงจรของการบ ารุงรักษา และการพัฒนาระบบใหม่) 
๔.  Software Maintenance Management (การจัดการบ ารุงรักษาระบบ) 
๕.  System Efficiency Enhancement (การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ ให้สามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลจากส่วน ภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง) 
๖.  ในองค์กรที่มีการใช IT ในการพัฒนาจ าเป็นต้องวางแผนการจัดการการบ ารุงรักษา ดังต่อไปนี้ 

 •  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลกรให้มีหน้าที่ดูแลการ บ ารุงรักษา 
 •  ดูแลการจัดท าสัญญาเรื่องการบ ารุงรักษาระบบและประสานงาน 
 •  ก าหนดนโยบายการคิดค่าใช้จ่าย การให้บริการบ ารุงรักษาต่อหน่วยงาน ในสังกัดอ่ืนอย่าง

ชัดเจน เพ่ือผลของการประเมิน 
 •  ก าหนดขั้นตอนและล าดับความส าคัญของการบ ารุงรักษาแต่ละแบบ 

รวมทั้งการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งในการด าเนินการนี้เป็นการบ ารุงรักษา 
และการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึง Software ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย เพ่ือให้รองรับการใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การจัดการ Log file ของระบบ 
-  ล็อกแอปพลิเคชัน 

ล็อกแอปพลิเคชันมีล็อกเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยโปรแกรม ตัวอย่างเช่น โปรแกรมฐานข้อมูลอาจบันทึก
ข้อผิดพลาดองแฟ้มในล็อกแอปพลิเคชัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เขียนไปยังล็อกแอปพลิเคชันจะได้รับการระบุโดย
นักพัฒนาของโปรแกรมซอฟท์แวร์ 

-  ล็อกการรักษาความปลอดภัย  
 เหตุการณ์บันทึกล็อกการรักษาความปลอดภัย เช่น ความพยายามในการล็อกอินที่ถูกต้องและไม่

ถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ใช้ เช่น การสร้าง การเปิดหรือการลบแฟ้ม 
ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดใช้การตรวจสอบการล็อกอิน เหตุการณ์ได้รับการบันทึกไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัย
แต่ละครั้งที่ผู้ใช้พยายามล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
Administrators เพ่ือเปิด ใช้ และระบุกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึกไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัย 

-  ล็อกระบบ 
 ล็อกระบบมีล็อกของเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยคอมโปเนนท์ของระบบ Windows XP ตัวอย่างเช่น หากไดรเวอร์ 

ไม่สามารถโหลดได้ระหว่างการเริ่มต้น เหตุการณ์จะได้รับการบันทึกลงในล็อกระบบ Windows XP จะตรวจสอบ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึกโดยคอมโปเนนท์ระบบ 



- ๓๒๕ - 
 

 

วิธีการดูล็อกเหตุการณ์ 
การเปิด Event Viewer ท าตามข้ันตอนต่อไปนี้ : 

๑. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก Administrative 
Tools แล้วดับเบิลคลิกComputer Management หรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer snap-in 

๒.  ในทรีคอนโซล ให้คลิก Event Viewer ล็อกแอปพลิเคชัน การรักษาความปลอดภัยและระบบ  
มีการแสดงผลในหน้าต่าง Event Viewer แล้วคลิกล็อกท่ีมีเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู 

๓.  ในพ้ืนที่รายละเอียด ดับเบิลคลิกที่เหตุการณ์ที่คุณต้องการดู กล่องโต้ตอบ Event Properties 
จะมีการแสดงข้อมลูส่วนหัวและค าอธิบายของเหตุการณ์การคัดลอกรายละเอียดของเหตุการณ์ คลิกปุ่ม  Copy 
จากนั้นเปิดเอกสารใหม่ในโปรแกรมที่คุณต้องการวางเหตุการณ์ (เช่น Microsoft Word) แล้วคลิก Paste ในเมนู 
Edit เมื่อต้องการดูค าอธิบายของเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือถัดไป คลิกลูกศรขึ้นหรือลง 

วิธีการตีความเหตุการณ์ 
แต่ละรายการล็อกได้รับการจัดกลุ่มโดยประเภท และมีข้อมูลส่วนหัว และค าอธิบายของเหตุการณ์ 

Event Header  
ข้อมูลส่วนหัวของเหตุการณ์มีข้อมูลต่อไปนี้ของเหตุการณ์ : 

 Date  
วันที่เหตุการณ์เกิดข้ึน 

 Time  
เวลาที่เหตุการณ์เกิดข้ึน 

 User  
ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ล็อกอินเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

 Computer  
ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น 

 Event ID  
หมายเลขเหตุการณ์ท่ีระบุประเภทเหตุการณ์ สามารถใช้ Event ID โดยการน าเสนอการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยท าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบ 

 Source  
แหล่งของเหตุการณ์ สามารถเป็นชื่อของโปรแกรม คอมโปเนนท์ของระบบ หรือคอมโปเนนท์
แต่ละคอมโปเนนท์ของโปรแกรมขนาดใหญ่ 

 Type  
ประเภทของเหตุการณ์ สามารถเป็นหนึ่งในห้าประเภท: Error, Warning, Information, Success 
Audit หรือ Failure Audit 

 Category  
การแยกประเภทของเหตุการณ์โดยแหล่งเหตุการณ์ ใช้งานเป็นหลักในล็อกการรักษาความปลอดภัย 

ประเภทเหตุการณ์ 
ค าอธิบายของเแต่ละเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกตามประเภทของเหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ในล็อก

สามารถจัดประเภทเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ได ้
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 ข้อมูล  
เหตุการณ์ที่อธิบายการท างานที่ส าเร็จของงาน เช่น แอปพลิเคชัน ไดรเวอร์หรือเซอร์วิส 

ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ข้อมูลได้รับการบันทึกเมื่อโหลดไดรเวอร์เครือข่ายส าเร็จ 
 ค าเตือน  

เหตุการณ์ที่ไม่ส าคัญมาก อย่างไรก็ตาม อาจบอกถึงโอกาสในการเกิดของปัญหาในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น ข้อความการเตือนจะได้รับการบันทึกไว้ในล็อกเม่ือพ้ืนที่ดิสก์ว่างเริ่มน้อยลง 

 ข้อผิดพลาด  
เหตุการณ์ที่อธิบายปัญหาส าคัญ เช่น ความล้มเหลวของงานส าคัญ เหตุการณ์ความผิดพลาด 

อาจเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ข้อผิดพลาดจะได้รับการ
บันทึกหากเซอร์วิสไม่สามารถโหลดระหว่างการเริ่มต้นได้ 

 Success Audit (ล็อกการรักษาความปลอดภัย) 
เหตุการณ์ท่ีอธิบายถึงความส าเร็จของเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบ ตัวอย่าง  

เช่น เหตุการณ์การตรวจสอบที่ส าเร็จจะได้รับการบันทึกเม่ือผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 
 Failure Audit (ล็อกการรักษาความปลอดภัย) 

เหตุการณ์ที่อธิบายเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบที่ไม่ส าเร็จ ตัวอย่างเช่น  
Failure Audit อาจได้รับการบันทึกไว้เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์เครือข่ายได้ 

การค้นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล็อก 
มุมมองค่าเริ่มต้นของล็อกเหตุการณ์คือการแสดงรายการทั้งหมด หากคุณต้องการหาเหตุการณ์

เฉพาะ หรือดูชุดย่อยของเหตุการณ์ คุณสามารถค้นหาล็อก หรือใช้ตัวกรองกับข้อมูลล็อกได้ 

วิธีการค้นหาล็อกเหตุการณ์เฉพาะ 
การค้นหาล็อกเหตุการณ์เฉพาะ ให้ท าตามข้ันตอนต่อไปนี้  

๑.  คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก Administrative 
Tools แล้วดับเบิลคลิก Computer Managementหรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer snap-in  

๒.  ในทรีคอนโซล ขยาย Event Viewer แล้วคลิกล็อกท่ีมีเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู   
๓.  ในเมน ูView ให้คลิกท่ี Find  
๔.  ระบุตัวเลือกต่าง ๆ ส าหรับเหตุการณ์ที่คุณต้องการดูในกล่องโต้ตอบ Find จากนั้นคลิก Find 

Next เหตุการณ์ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณถูกเน้นในหน้าต่างรายละเอียด คลิก  Find Next เพ่ือค้นหา
การเกิดขึ้นครั้งถัดไปของเหตุการณ์ดังท่ีระบุไว้ในเกณฑ์การค้นหา 

วิธีการกรองล็อกเหตุการณ์ 
การกรองล็อกเหตุการณ์ ให้ท าตามข้ันตอนต่อไปนี้  

๑.  คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก Administrative 
Tools แล้วดับเบิลคลิกComputer Management หรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer snap-in  

๒.  ในทรีคอนโซล ขยาย Event Viewer แล้วคลิกล็อกท่ีมีเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู   
๓.  ในเมน ูView ให้คลิกท่ี Filter 
๔.  คลิกแท็บ Filter (หากยังไม่ได้เลือก)  
๕.  ระบุตัวเลือกตัวกรองที่ต้องการ แล้วคลิก OK 



- ๓๒๗ - 
 

 

 เฉพาะเหตุการณ์ที่ตรงกับเกณฑ์การกรองของคุณจะแสดงในช่องรายละเอียด  การเปลี่ยนมุมมอง
กลับไปดูรายการล็อกท้ังหมด คลิก Filter ในเมน ูView จากนั้นคลิก Restore Defaults 

วิธีการจัดการเนื้อหาล็อก 
   โดยค่าเริ่มต้น ขนาดเริ่มต้นสูงสุดของล็อกจะได้รับการก าหนดเป็น 512 KB และเมื่อถึงขนาดนี้แล้ว 
เหตุการณ์ใหม่ท่ีสุดจะแทนที่เหตุการณ์เก่าเมื่อต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ หรือล้างล็อกของเนื้อหา
ได้ตามต้องการ 

วิธีการก าหนด Log Size และตัวเลือก Overwrite 
การระบุ log size และตัวเลือก overwrite ให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

๑.  คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก 
Administrative Tools แล้วดับเบิลคลิกComputer Management หรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer 
snap-in 

๒.  ในคอนโซลทรีขยาย Event Viewer แล้วคลิกขวาที่ล็อกอินที่คุณต้องการก าหนดขนาดและ
ตัวเลือกการแทนที่ 

๓.  ใน Log size พิมพ์ขนาดที่คุณต้องการในช่อง Maximum log size 
๔.  ใน When maximum log size is reached คลิกตัวเลือกการแทนที่ท่ีต้องการ 
๕.  หากคุณต้องการลบเนื้อหาล็อก คลิก Clear Log 
๖.  คลิก OK 

วิธีการเก็บล็อก  
หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลล็อก คุณสามารถเก็บล็อกเหตุการณ์ในรูปแบบใด ๆ ต่อไปนี้: 

 รูปแบบแฟ้มล็อก (.evt) 
 รูปแบบแฟ้มข้อความ (.txt) 
 รูปแบบไฟล์ข้อความแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) 

การเก็บล็อก ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ๑.  คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก 
Administrative Tools แล้วดับเบิลคลิกComputer Management หรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer 
snap-in 
 ๒.  ในคอนโซลทรีขยาย Event Viewer แล้วคลิกขวาที่ล็อกอินที่คุณต้องการเก็บ จากนั้นคลิก Save 
Log File As 
 ๓.  ระบุชื่อแฟ้มและต าแหน่งที่ต้องการบันทึกแฟ้ม ในช่อง Save as type คลิกรูปแบบที่ต้องการ 
แล้วคลิก Save แฟ้มล็อกได้รับการบันทึกเป็นรูปแบบที่คุณก าหนดไว้ 
 
 

----------------------------------- 
 


