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การใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
โดย รองศาสตราจารย วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
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วันเสารที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 - 13.45
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คอมพิวเตอรคืออะไร

เครื่องมือที่คนสรางขึ้นเพื่อใชชวยงานของคน

ทํางานเร็ว (High speed)

สั่งอะไร ก็ทําอยางนั้น (Un-adaptable)

ความจําดี (Large memory)
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การใชคอมพิวเตอรใหไดประสิทธิภาพตองมี

สามปจจยั 
ฮารดแวร 

พีเพิลแวร
ซอฟทแวร 
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สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร

(Hardwares)

คอมพิวเตอรสรางขึ้นโดยเลียนแบบรางกายของคน นั่นคือ มี
สวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก

สวนรับ (Input Unit) เปรียบเทียบไดกบั หู ตา จมูก ผิวหนัง ของ
คน

สวนคิด จํา ควบคุม (CPU หรือ Processor) เปรียบเทียบไดกับ
สมองของคน

สวนแสดงผลลัพธ (Output Unit) เปรียบเทียบไดกับ หู ตา จมูก 
ของคน



สมาคมนิสิตเกาคณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี แหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 5

รูปสวนประกอบของคอมพิวเตอร
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สวนประกอบของคอมพิวเตอร สวนที่ 1

หนวยรับขอมูล (Input Unit) 

อุปกรณอินพุท (Input Device) ใชสําหรับรับขอมูลเขา เชน 
คียบอรด เมาส จอยสติ๊ก โมเดม็ เปนตน 
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สวนประกอบของคอมพิวเตอร สวนที่ 2

หนวยประมวลผลกลาง (Processing Unit)

หรือ CPU (Central Processing Unit) 
ทําหนาที่คลาย ๆ กับ สมอง     นั่นคือ จํา คิด ควบคุม



สมาคมนิสิตเกาคณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี แหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 8

สวนประกอบของคอมพิวเตอร สวนที่ 3

หนวยแสดงผลลัพธ(Output Unit)

อุปกรณเอาตพุต (Output Device) ทาํหนาทีแ่สดงผลลัพธออกมา
จากเครื่อง 

เชน แสดงบนจอภาพ 

พิมพสูกระดาษ 

เสียงที่ออกมาจากลําโพง เปนตน 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมคือคําสั่งทีส่ั่งใหคอมพิวเตอรทาํงาน 
โปรแกรมที่จะอยูในฮารดแวรแบงเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ

1.โปรแกรมควบคุมระบบ หรือ OS 
• Windows

2.โปรแกรมประยุกต

•Microsoft Word
•Excel
•Powerpoint
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คน (Peopleware)

User หรือ End-User (ยูสเซอร หรือ เอนยูสเซอร)

ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) 

วิศวกรเครื่อง (Computer Engineer) 

คนคียหรือบันทึกขอมูล (Key Operator) 
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ถึงเวลาเปดเครื่อง

เริ่มกันงายๆสบายๆ โดยกดปุม Power ที่กลองของซีพียู 

อยาลืมกดปุมเปดจอภาพดวย 

จะมีเสียงดงัปป (Peep) เครื่องกําลังบูท (Boot) โปรแกรมตางๆ
เขาสูหนวยความจําซึ่งอยูในซีพียู
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ไชโย เปดเครื่องไดแลว....

จะปรากฏหนาจอ และรูปตางๆเล็กๆบนจอ ดังนี้
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การเปดโปรแกรม

ใชเมาสดบัเบิ้ลคลิกเลือกไอคอน 

ลองเลือกไอคอน 

เกิดจอเหมือนเพื่อนที่นั่งขางๆไหมคะ
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การปดโปรแกรม

ใหเอาเมาสไปวางตรงเครื่องหมายX บริเวณมมุบนทางดานขวา

แลวคลิกปดโปรแกรม
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การปดเครื่อง

เอาเมาสไปชี้ที่ปุม start ที่ลางซายของจอภาพ 

จะเกิดหนาตาง 
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การปดเครื่อง

ถาตองการปดเครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิ๊กที่ Turn Off ถาเปลี่ยนใจ
การเลือก Cancel เครื่องจะคืนสภาพจอเดมิใหเพื่อทํางานตอ
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การปดโปรแกรม

ใหเอาเมาสไปชี้ตรงเครื่องหมาย ที่มุมลางซายของจอภาพ 

 คลิ๊กหนึ่งครั้ง จะเกิดหนาตาง ตามรูปขางลางขึ้น
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การปดเครื่อง

เลือกปุม Turn Off Computer จะเกิดหนาตาง

ถาตองการปดใหคลิ๊กที่ Turn Off

ถาเปลี่ยนใจการเลือก Cancel หรือ คลกิที่อื่นๆของพื้นที่จอภาพ 
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ดูคียบอรดกันสกันิดนะคะ

1 = ปุม Escape เอาไวยกเลิกงานตางๆ

2 = Function Keys เปนคียที่ทําใหใชคําสั่งไดสะดวกยิ่งขึ้น

3,4 และ อื่นๆฟงในหองเรียนนะคะ
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สวนประกอบของคอมพิวเตอร สวนที่ 4

หนวยความจําเสริม หรือหนวยเก็บขอมูลสํารอง (Helping 
memory or Storage Device) 

เปนอุปกรณทีท่ําหนาที่เก็บขอมูล และเปนเครื่องชวยในการบันทึก
ขอมูล เชน  ทัมไดรฟ ฮารดดิสก ฟลอปปดิสก 

เทปไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ,

zip disk, DVD Unit เปนตน 
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โปรแกรมที่จําเปนตอการใชงาน

MicrosoftWindows

MicrosoftOffice

อื่นๆ
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นาจะBreak ไดแลว
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ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา    
คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ี
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มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต
มารูจักอินเตอรเน็ตและเครือขาย WWW
ผูสอน      รองศาสตราจารย วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน

30 พฤษภาคม 2552 (13.00 – 13.45)
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Agenda – เรียนอะไรกนัคะ?

- มารูจักอินเทอรเน็ตและเครือขาย WWW               

- รูจักคําตางๆเพื่อใชงานอินเตอรเน็ต

- ทองอินเทอรเน็ตผาน WWW   

- มารูจักกับ Web ทีม่ีชื่อเสียง                                    

- เริ่มหัดใชอินเตอรเน็ต
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อินเทอรเน็ต (Internet) คืออะไร

อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึงกัน

 โดยใชมาตรฐานการเชื่อมตอสําหรับติดตอสื่อสารขอมูล
ที่เรียกวา TCP/IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) 

โดยขอมูลบนอินเทอรเน็ตอาจอยูในรูปของตัวอักษร 
ภาพนิ่ ง  ภาพเคลื่ อนไหว  เสียง  หรือที่ รวมเรียกว า 
มัลติมีเดีย (Multimedia)
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 สําหรับคําวา Internet หากแยกศัพทจะไดออกมา 2
คํา คือ Inter และคําวา net

Inter หมายถึง ระหวาง หรือทามกลาง

Net มาจากคาํวา Network หรือเครือขาย

เมื่อนําความหมายทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลไดวา
การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย  

อินเทอรเน็ต (Internet) คืออะไร
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การใชประโยชนอินเทอรเน็ต

• คนหาสิ่งที่ตองการ(ขอมูล)

•ขอมูลบนอินเทอรเน็ตมีปริมาณมากมาย 

• หากผูใชทราบวาขอมูลที่ตองการอยูที่เว็บไซต ใดก็

สามารถสั่งใหเว็บบราวเซอร แสดงขอมูลบนเว็บไซต

นั้นไดทันที
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Website กบั Web Browser

Website คือ  ที่ตั้งของขอมูลเปนแหลงรวบรวมขอมูล

Web browser คือ โปรแกรมที่ใชแสดงขอมูลบนอินเทอรเน็ต
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หาขอมูลที่ตองการไดอยางไร

• หากผูใชทราบเพียงวาตองการหาขอมูลเรื่องใดแต

ไมทราบวาอยูที่เว็บไซตใดบาง

• ใหใชโปรแกรมคนหาขอมูลที่เรียกวา Search engine 

ชวยหา

•ตัวอยางของ Search engine เชน Yahoo, Google 

เปนตน
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วิธีใช Internet และ Search Engine

• เขา Web Browser เชน Internet Explorer

• พิมพชื่อเว็บไซต Search Engine เชน Google.com

• พิมพคําที่ตองการคนในชองการคนหา

• ผูใชไมจําเปนตองเลือกวาจะคนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หรือหัว

เรื่อง
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การพิมพชือ่เว็บไซต

ขึ้นตนดวย http://

ตามดวยชื่อของเว็บไซด เชน Google.com

บางเว็บไซตไมตองพิมพ http:// ก็ได
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ตัวอยางเว็บไซด

แสดงในหนาถัดไปคะ
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www.google.com
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www.sanook.com
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www.ebay.com



สมาคมนิสิตเกาคณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี แหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 14

www.manager.co.th
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www.settrade.com
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มีคําถามไหมคะ?


