
บทที่ 2 
การประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 คอมพิวเตอร์มีหน้าที่หลัก คือ การประมวลผลข้อมูล ดังนั้นเพ่ือเป็นการศึกษาการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล 
ซึ่งประกอบไปด้วย ความหมายของข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล และชนิดของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้
ยังต้องศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย ความหมายของการ
ประมวลผล ประเภทของการประมวลผลข้อมูล กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ยังต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการประมวลผลในยุคปัจจุบันคือการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขอ้มูล  
 ค าว่า “ข้อมูล” ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Data” ซ่ึงในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล 
จะต้องศึกษาสิ่งที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของข้อมูล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของข้อมูล พบว่า ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า 
“ข้อมูล” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง ส าหรับใช้เป็นหลัก
อนุมานหาความจริงหรือการค านวณ (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546)    
 ข้อมูล หมายถึง กลุ่มตัวอักขระท่ีเมื่อน ามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมี
ความส าคัญ ควรค่าแก่การจัดเก็บเพ่ือน าไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 
(ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี.  2546) 
 ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมาย อาจเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของหรือ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นิยมใช้เป็นส่วนน า เข้าพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการช่วยตัดสินใจและน าเอาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกได้ตามต้องการ (วศิน 
เพ่ิมทรัพย์ และวิโรจน์ ชัยมูล.  2548)  
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ 
หรือเสียงก็ได้ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลชัย.  2549) 
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 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลหรือเรียบเรียงใหม่ อาจจะ
อยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ เสียง และมัลติมีเดีย เช่น น้ าหนักของนักศึกษาแต่ละคน 
รายได้ของผู้บริหารแต่ละคน ยอดขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละวัน (ธีระ กุลสวัสดิ์.  2553) 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ข้อมูล หรือ Data หมายถึง ข้อเท็จจริง เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปล
ความหมายและการประมวลผล ซ่ึงข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้
ทั้งตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ เสียง และมัลติมีเดีย ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง ตัวอย่าง
ของข้อมูลนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา ชั้นปี วิชาลงทะเบียน หน่วยกิต เป็นต้น 
 
ตาราง 1-1 ตัวอย่างข้อมูล 

ชื่อข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ประเภทข้อมูล หมายเหต ุ
รหัสนักศึกษา 56081301001 ตัวเลข ตัวเลขที่สามารถค านวณได ้

ชื่อ-สกุลนักศึกษา กรกฏ พวงพิมาย ตัวอักษร ตัวอักษรแบบข้อความ 
ชั้นปี 3 ตัวเลข ตัวเลขที่สามารถค านวณได ้

วิชาลงทะเบยีน ศท072002 ตัวอักษร ตัวอักษรแบบข้อความ 
หน่วยกิต 2 ตัวเลข ตัวเลขที่สามารถค านวณได ้

คณะ 3 สัญลักษณ ์ 1=คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
2=คณะศิลปศาสตร์ 
3=คณะศึกษาศาสตร์ 

  
 คุณสมบัติของข้อมูล 
 ข้อมูล เป็นที่มาของสารสนเทศ ซึ่งการที่เราจะได้สารสนเทศที่ดีจะต้องมาจากข้อมูลที่ดีด้วย
เช่นกัน โดยข้อมูลที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 
 ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นย าสูง หรือให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและต้อง
ควบคุมได้ หากข้อมูลที่เราจัดเก็บและรวบรวมนั้นเชื่อถือไม่ได้จะท าให้เกิดผลเสียอย่างมาก จะท าให้
เกิดการประมวลผลที่ผิดพลาด ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์  ซึ่งเป็นเหตุให้การ
ตัดสินใจขาดความแม่นย า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญ่ 
มาจากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคน เครื่องจักร หรือการออกแบบระบบ  
 2. ความรวดเร็ว ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน (Timeliness/Up to Date) 
 การได้มาของข้อมูลจ าเป็นต้องให้มีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการ
ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว ประมวลผลสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ หากผลิตข้อมูล
ออกมาช้า ก็ไม่มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าก็ตาม 
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 3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness) 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องเป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน หากขาดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดไปจะท าให้น าไปประมวลผลหรือน าไปใช้การไม่ได้ ซึ่งความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย 
 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด (Conciseness) 
 ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจาย ควรจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ 
สะดวกต่อการใช้และค้นหา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลมาก   
จึงจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดและสื่อความหมายได้ มีการใช้รหัสข้อมูลให้เหมาะสม 
เพ่ือที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  
 5. ความสอดคล้อง (Relevant) 
 การได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจข้อมูล
ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึก
หรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ  
 6. ตรวจสอบได้ (Verifiable)  
 ข้อมูลที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ และรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น หากผลการคิดเกรดเฉลี่ยสะสมมีความผิดพลาด ต้องสามารถย้อน
ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น การบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการใช้สูตรค านวณผิดพลาด เป็นต้น 
 

 
ภาพ 2-1 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 

  
 
 

ถูกต้องแม่นย า

รวดเร็ว ทันเวลา 
เป็นปัจจุบัน

สมบูรณ์ ครบถ้วน

ชัดเจน กระทัดรัด

สอดคล้อง

ตรวจสอบได้



4 
 

 ชนิดของข้อมูล 
 ข้อมูลโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันทั้งชนิดและความหมาย และต้องจัดเก็บในสื่อ
ชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถน าออกมาใช้ประโยชน์ได้  หากเราจ าแนกข้อมูลตามลักษณะการจัดเก็บ
สามารถแบ่งได้ 4 ชนิด คือ  
 1. ตัวเลข (Numeric Type)  
 ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช้ระบุความหมายของสิ่งต่าง ๆ เชิงปริมาณ 
และสามารถน ามาค านวณทางคณิตศาสตร  ์เช่น การบวก การลบ การคูณ การหารได้ เช่น จ านวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียน ราคาสินค้า จ านวนสิ่งของ อายุ ความสูง โดยระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 
จ านวน 20 หน่วยกิต ราคา 500 บาท จ านวน 2 กล่อง อายุ 18 ปี สูง 170 เซนติเมตร เป็นต้น  
 2. ตัวอักขระ (Character Type)  
 ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ หมายถึง ข้อมูลที่ ไม่สามารถน าไปค านวณได้  แต่อาจน าไป
เรียงล าดับได ้เช่น การเรียงล าดับตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ใด ๆ ใช้บรรยายความหมายแทนข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ อายุ หมู่โลหิต เพศ เป็นต้น  
 3. มัลติมเีดีย (Multimedia Type)  
 ข้อมูลมัลติมีเดีย หมายถึง ข้อมูลประเภทสื่อประสม ที่อาจประกอบด้วยภาพ เสียง ข้อความ 
เป็นต้น เป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน ข้อมูลชนิดนี้ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 
 ความหมายของการประมวลผล 

 การประมวลผล หมายถึง กระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งท าได้โดยการค านวณ เคลื่อนย้ายข้อมูล  การเปรียบเทียบ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ ท าได้โดย 
อาศัยค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้น (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี.  “การประมวลผล”.  2556: ออนไลน์) 

 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) หมายถึง วิธีการจัดการกับข้อมูล ซึ่งอาจเป็น
การค านวณ และ/หรือ เปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์
หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 

 ประเภทของการประมวลผลข้อมูล 
 การประมวลผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ (จุฬาลักษณ์ ถาไชยลา. 

ม.ป.ป.) 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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 1. การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ (Manual Data Processing)  
 การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ เป็นวิธีการประมวลผลที่ใช้มาตั้งแต่ในอดีต อุปกรณ์ที่ใช้คือ 

กระดาษ เครื่องคิดเลข ลูกคิด นิยมใช้กับข้อมูลที่มีจ านวนน้อยและการค านวณไม่ยุ่งยาก ที่ส าคัญคือ
ผู้ใช้ไม่รีบเร่งใช้ผลลัพธ์มากนัก  

 2. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล (Mechanical Data Processing)  
 การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล  เป็นวิธีการที่อาศัยแรงงานมนุษย์ร่วมกับ

เครื่องจักรกล อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เครื่องจักรท าบัญชี (Accounting Machine) นิยมใช้กับข้อมูลที่มี
จ านวนไม่มากนักและต้องการได้ผลลัพธ์ด้วยความเร็วระดับปานกลาง 

 3. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing : EDP)  
 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการประมวลผลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้กับ

ข้อมูลที่มีปริมาณมากมีขั้นตอนการท างานซ้ า ๆ มีผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เป็นงานค านวณที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เป็นงานที่ต้องการภาพพจน์ที่ทันสมัย 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล 
 ปัจจัยการน าคอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูล 
 1. ปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน 
 เนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ซึ่งใน
ปัจจุบันข้อมูลที่ได้มานั้นมีเป็นจ านวนมาก เราจึงน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลเพราะ
ท าให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถเก็บและตรวจสอบข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก 
 2. ความถูกต้องของสารสนเทศ 
 ความถูกต้องของสารสนเทศมีความส าคัญในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการประมวลผลนั้น จะให้ความถูกต้องของสารสนเทศอยู่ในระดับสูง แต่ต้องมี
การจัดเตรียมข้อมูลและข้ันตอนในการประมวลผลเป็นอย่างดี 
 3. ความรวดเร็ว 
 สารสนเทศจะมีคุณค่าอย่างมากก็ต่อเมื่อเป็นสารสนเทศที่ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้
คอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการประมวลผลเพ่ือความรวดเร็ว 
 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 หากเราใช้คนในการประมวลผล ข้อมูลที่มีจ านวนมาก จ าเป็นต้องจ้างคนมาท างานในส่วนนี้
เพ่ิมขึ้น นั่นหมายความว่ารายจ่ายในส่วนนี้ก็ต้องเพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งในด้านค่าแรง ในด้านการประมวลผล 
และถ้าหากประมวลผลผิดพลาด ก็จะท าให้ย่อมต้องเสียเวลาและรายจ่ายเพ่ิมขึ้นอีก ซึ่งอาจจะท าให้
รายจ่ายสูงกว่าการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 ประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 1.  มีความเร็วในการท างานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 2.  มีความถูกต้องสูง 
 3. สามารถท างานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 4.  มีความสามารถในการจัดเรียงล าดับ ค้นหา และสรุปผล 
 5. มีความสามารถท างานกับข้อมูลมาก ๆ ได้ 
 6. มีความสามารถในการตัดสินใจได้ โดยก าหนดเงื่อนไขด้วยการเขียนโปรแกรมค าสั่ง 
 ล าดับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
      1. การรับข้อมูลเข้า (Input) 
         การรับข้อมูลเข้า เป็นขั้นตอนการรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางหน่วยรับข้อมูล 
(Input Unit) เช่น การป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ การรับข้อมูลทางเมาส์ เป็นต้น 
      2. การประมวลผล (Process) 
         การประมวลผล เป็นขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่รับเข้ามา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค านวณ 
การเรียงล าดับข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล เป็นต้น 
      3. การแสดงผล (Output) 
         การแสดงผล เป็นขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล โดย
ผ่านทางหน่วยการแสดง (Output Unit) เช่น การแสดงผลทางจอภาพ การแสดงผลทางกระดาษพิมพ์ 
เป็นต้น 
 

 
ภาพ 2-2 ล าดับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การประมวลผลข้อมูลเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลรอบ ๆ ตัวเรามี
จ านวนมาก ก่อนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ าเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศก่อนจึง
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งวิธีการประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้ (สานิตย์ 
กายาผาด. 2542) 
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 1. การประมวลผลออนไลน์ (Online Processing)  
 การประมวลผลออนไลน์ เป็นเทคนิคการประมวลผลแบบสุ่ม จะประมวลผลตามเวลาที่เกิด 
การประมวลผลออนไลน์นี้จัดว่าเป็นการประมวลผลแบบ Real-Time Processing หมายความว่าจะ
ท าการประมวลผลทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูล รายการจะถูกน าไปประมวลผลและได้ผลลัพธ์
ทันที การประมวลผลแบบ Real-Time นี้ จะมีเทอร์มินัลต่อเข้ากับ CPU โดยตรง ข้อมูลจะมีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ระบบลักษณะนี้เรียกว่า Online System  เช่น การฝาก-ถอนเงินของธนาคาร
ด้วย ATM 
 2. การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)  
 การประมวลผลแบบกลุ่มคือ การประมวลผลโดยมีการรวบรวมข้อมูลไว้ช่วง เวลาหนึ่งก่อน
ท าการประมวลผล การประมวลผลจะท าตามช่วงเวลาที่ก าหนดอาจท าทุกวันหรือทุกสิ้นเดือน ผู้ใช้ไม่
สามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีและไม่สามารถโต้ตอบกับระบบได้ แต่การประมวลผลแบบนี้จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลได้มากกว่าการประมวลผลแบบอ่ืน ข้อมูลจะเป็นแบบ Transaction file 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลนี้เรียกว่า Off-line System เช่น ระบบคิดดอกเบี้ยของ
ธนาคาร การคิดค่าน้ า-ค่าไฟ เป็นต้น 
 รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 
     รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาตามลักษณะการประมวลข้อมูล แบ่ง
ได้ 3 ประเภท คือ 
     1.  การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing) 
 ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) จะมีการ
ประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เป็นอิสระจากกัน เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
จะไม่สามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งหากต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันจะต้องคัดลอกไป
ยังหน่วยความจ าส ารอง เช่น แผ่นดิสก์ จากเครื่องเพ่ือถ่ายโอนสู่อีกเครื่องหนึ่ง 
     2. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing)   
 การประมวลผลแบบรวมศูนย์ เป็นระบบที่น าอุปกรณ์ประมวลผล ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มารวมไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิด
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) โดยมีผู้ท าหน้าที่ควบคุมการประมวลผลเพียงผู้เดียว 
ซึ่งเป็นที่ยุ่งยากมาก ต่อมาจึงมีการพัฒนาการประมวล โดยแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ 
         2.1  การประมวลผลแบบแบทซ์ (Batch Processing)  
  การประมวลผลแบบแบทซ์ เป็นระบบที่ท างานในลักษณะเตรียมการประมวลผลในขั้น
ต่อไป โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Input/output ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ CPU 
เช่น เครื่องบันทึกเทป (Key to Tape) เครื่องบันทึกจานแม่เหล็ก (Key to Disk) บัตรเจาะรู  
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(Punched Card) เป็นอุปกรณ์น าเข้าและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีลักษณะการประมวลผลโดยมีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะน าข้อมูลมาประมวลผลพร้อมกัน การประมวลผลจะท าเป็น
ช่วงเวลา เช่น การท าบัญชีเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือนระบบคิดดอกเบี้ยสะสม 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี ของธนาคาร การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน จนถึงภาคเรียนสุดท้ายจึงพิมพ์
ใบรับรองเกรดเฉลี่ย ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือภายในช่วงรอบบัญชี (1 เดือน)  จะถูกเก็บสะสมจน
สิ้นสุดรอบบัญชี การประมวลผลแบบนี้จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าระบบออฟไลน์ (Off-line System) มีข้อดี คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์
แต่ก็มีข้อเสีย คือ ข้อมูลจะไม่ทันสมัย 
         2.2  การประมวลผลแบบออนไลน์ (On-line Processing)  
  การประมวลผลแบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน (Multi-
user) จะประมวลผลทันทีเมื่อรับข้อมูลเข้ามา โดยไม่ต้องรอรวมข้อมูลหรือสะสมข้อมูลไว้ก่อน โดยมี
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานที่อ่ืนมีความสามารถในการท างานบางอย่าง
ได้ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องตัดยอดของสินค้าทุกครั้งเมื่อมีการสั่งซื้อ เป็นต้น ข้อดี คือ ท าให้ได้ข้อมูล
ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อเสียคือ หากมีข้อมูลมาก การประมวลผลช้าลง เนื่องจากมีเพียง
เครื่องแม่ข่ายเท่านั้นที่ท าการประมวลผล 
      3. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Distributed Computing) 
 เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีการขยายสาขาออกไป ท าให้
มีระบบการท างานที่มีขนาดใหญ่ จึงมีการน าการประมวลผลแบบกระจายจากศูนย์กลางมาใช้เพ่ือ
ชดเชยข้อจ ากัดของการประมวลแบบรวมศูนย์ที่ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้สามารถจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
กระจายและแจกจ่ายการใช้งานข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กรและรวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งระหว่าง
หน่วยงานย่อยขององค์กรด้วย เช่น ฐานข้อมูล ข่าวสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร 
และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น 
 กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานมีดังนี ้

 1. การเก็บข้อมูล (Data Acquisition)  
 การเก็บข้อมูล เป็นกิจกรรมแรกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและเป็นงานที่ต้องให้ความ

สนใจมาก เพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดในการจดบันทึกได้  
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 2. การบันทึกข้อมูล (Data Entry)  
 การบันทึกข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บมาแล้วบันทึกลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน

อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้อย่างสะดวก หรือ
อาจใช้สแกนเนอร์ เพ่ือบันทึกภาพลักษณ์ของเอกสาร เป็นต้น  

 3.  การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Edit)  
 การตรวจสอบความถูกต้อง เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้บันทึกลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ไว้แล้ว แบ่ง 2 ลักษณะคือ 
  3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Verification) 
  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คือ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้     ว่าตรง

กับข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารต้นฉบับหรือไม่ อาจพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์แล้วน ามาตรวจสอบ  
  3.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Validation) 
  การตรวจสอบความสมเหตุสมผล คือ ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลและใช้ได้

หรือไม่ เช่น ถ้าใช้รหัสเพศของบุคคลเป็น M (เพศชาย) F (เพศหญิง) ก็ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลในช่อง
นั้นจะต้องไม่เป็นช่องว่าง ตัวเลข หรือตัวอักษรอ่ืน เป็นต้น 

 4. การค านวณ (Calculation)  
 การค านวณ หมายถึง การน าข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถค านวณได้ มาท าการบวก ลบ 

คูณ หาร ยกก าลัง หาค่าเฉลี่ย ฯลฯ เช่น การค านวณภาษีเงินได้ การค านวณค่าแรง เป็นต้น  
 5. การเรียงข้อมูล (Sorting)  
 การเรียงข้อมูล เป็นการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย สามารถเรียง

ข้อมูลได้ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร เช่น เรียงตามตัวอักษร ก ข ค ถึง ฮ เพ่ือท าให้ข้อมูลเหล่านั้น
ดูง่ายขึ้น เช่น การเรียงคะแนนสอบจากมากไปน้อย การเรียงบัตรดัชนีของหนังสือในห้องสมุด  

 6. การจัดกลุ่ม (Classifying)  
 การจัดกลุ่ม เป็นการจัดข้อมูลโดยการแยกออกเป็นกลุ่มหรือประเภทต่าง ๆ เช่น การจ าแนก ตาม

เพศ ได้แก่  กลุ่มนักศึกษาหญิง นักศึกษาชาย การจ าแนกตามคณะที่สังกัด เช่น คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ การท าเช่นนี้ท าให้การค้นหาข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น  

 7. การสืบค้นข้อมูล (Retrieving)  
 การสืบค้นข้อมูล หมายถึง การค้นหาและน าข้อมูลที่ต้องการมาจากแหล่งเก็บ เพ่ือน าไปใช้

งาน เช่น การค้นหานักศึกษาจากรายชื่อ จากคณะและชั้นปี เป็นต้น 
 8. การรวมข้อมูล (Merging)  
 การรวมข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมารวมกันให้เป็นชุดเดียวกัน เช่น 

รายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาสาสตร์ เป็นการรวมรายชื่อของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าด้วยกัน 



10 
 

 9. การสรุปผล (Summarizing)  
 การสรุปผล หมายถึง การสรุปส่วนต่าง ๆ ของข้อมูล โดยย่อเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใจความ

ส าคัญเพ่ือเน้นจุดส าคัญและแนวโน้ม เช่น การสรุปยอดนักศึกษาตามคณะและชั้นปี 
 10. การจัดแฟ้มข้อมูล (File Organization)  
 การจัดแฟ้มข้อมูล เป็นการจัดแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง

สะดวก โดยอาศัยหลักการและวิธีที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
 11. การประผลมวล (Data Processing)  
 การประผลมวล  ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ ในรูปของแฟ้มข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูก

ประมวลผลตามความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือสร้างเป็นรายงานต่าง ๆ โดยการประมวลผลจะถูกกระท า
โดยโปรแกรมซึ่งจะต้องจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า  

 12. การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update)  
 การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นการกระท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถี่

ในการปรับปรุง เช่น เดือนละครั้งในระบบบัญชีเงินเดือน เพ่ือท าให้เงินรวมสะสมและภาษีสะสมของ
พนักงานมีความถูกต้อง หรือปรับปรุงทันทีทันใดในระบบฝากถอนเงิน  

 13. การจัดท ารายงาน (Reporting)  
 การจัดท ารายงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายของการประมวลผลข้อมูล เพ่ือส่งให้ผู้ใช้หรือผู้บริหารใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น ในลักษณะของตัวเลขข้อมูล หรือรายงานในลักษณะรูปกราฟแบบต่าง ๆ 
 14. การส าเนาข้อมูล (Duplication)  
 การส าเนาข้อมูล เป็นการพิมพ์รายงานหลาย ๆ ชุดตามต้องการหรือท าส าเนาแฟ้มข้อมูล เพ่ือ

ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 15. การส ารองข้อมูล (Backup)  
 การส ารองข้อมูล เป็นการท าส าเนาแฟ้มข้อมูลทั้งหมดลงในสื่อบันทึกเช่น เทปแม่เหล็ก จาน

แม่เหล็ก แล้วน าไปเก็บแยกไว้ต่างหากเพ่ือส ารองไว้ใช้กรณีที่แฟ้มข้อมูลเดิมในระบบคอมพิวเตอร์ถูก
ท าลาย หรือสูญหายไป  

 16. การกู้ข้อมูล (Data Recovery)  
 การกู้ข้อมูล เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลในระบบ ที่ถูกท าลาย หรือเกิดสูญหายไป ให้

กลับคืนมาอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน จะต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังโดยบุคคลที่มีความช านาญ  

 17. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)  
 การสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

โดยผ่านพาหนะส่งข้อมูลที่เรียกว่าตัวกลาง เพ่ือให้ข้อมูลนั้นสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้ 
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 18. การบีบอัดข้อมูล (Data Compression)  
 การบีบอัดข้อมูล เป็นวิธีการในการลดขนาดของข้อมูลเพ่ือส่งต่อไปยังสถานีปลายทาง ใน

การสื่อสารข้อมูล ท าให้ประหยัดเวลาในการส่งผ่านข้อมูลถึงกัน  
 19. การท าลายข้อมูล (Data Scraping)  
 การท าลายข้อมูล เป็นการก าจัดข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น การลบเรคคอร์ดใน

แฟ้มข้อมูลออก หรือการฟอร์แมตแผ่นดิสก ์เป็นต้น 
 ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมข้อมูล (Input)  
 ขั้นเตรียมข้อมูล เป็นการจัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วให้อยู่ในลักษณะที่สะดวกต่อการ
ประมวลผล แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
  1.1 การลงรหัส (Coding)  
  การลงรหัส คือ การใช้รหัสแทนข้อมูลจริง ท าให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สะดวกแก่การ
ประมวลผล ท าให้ประหยัดเวลาและเนื้อที่ รหัสอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
เพศ ให้รหัส 1 แทนเพศชาย รหัส 2 แทนเพศหญิง เป็นต้น 
  1.2 การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล (Editing)  
  การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของข้อมูล 
และปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จะท าได้หรือคัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป เช่น ค าตอบบางค าตอบขัดแย้งกันก็
อาจดูค าตอบจากค าถามข้ออ่ืน ๆ ประกอบ แล้วแก้ไขตามความเหมาะสม 
  1.3 การแยกประเภทข้อมูล (Classifying)  
  การแยกประเภทข้อมูล คือ การแยกประเภทข้อมูลออกตามลักษณะงานเพ่ือสะดวกใน
การประมวลผลต่อไป เช่น แยกตามคณะวิชา แยกตามเพศ แยกตามอายุ เป็นต้น 
  1.4 การบันทึกข้อมูลลงสื่อ (Media)  
  การบันทึกข้อมูลลงสื่อ ที่เหมาะสม หมายถึง การจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในสื่อ หรือ
อุปกรณ์ที่อยู่ในรูปที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ และน าไปประมวลได้ เช่น บันทึกข้อมูลลงใน
จานแม่เหล็ก หรือเทปแม่เหล็ก เพ่ือน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 2. ขั้นตอนการประมวลผล (Processing)  
 การประมวลผล เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูล โดยน าข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วเข้าเครื่อง แต่
ก่อนที่เครื่องจะท างานต้องมีโปรแกรมสั่งงาน ซึ่งโปรแกรมเมอร์ (Processing) เป็นผู้เขียน เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาและยังคงเก็บไว้ในเครื่องขั้นตอนต่าง ๆ 
อาจเป็นการค านวณ (Calculation) การเรียงล าดับข้อมูล (Sorting) การดึงข้อมูลมาใช้ (Retrieving)  
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การรวมข้อมูล (Merging)  การสรุป (Summarizing) การสร้างข้อมูลชุดใหม่ (Reproducing) และ
การปรับปรุงข้อมูล (Updating) เป็นต้น 
  3. ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ (Output)  
  การแสดงผลลัพธ์ เป็นงานที่ได้หลังจากผ่านการประมวลผลแล้วเป็นขั้นตอนในการแปล
ผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในเครื่อง ให้ออกมาอยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจง่ายได้แก่ การน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
เช่น แสดงผลสรุปตารางรายงานการบัญชี รายงานทางสถิติ รายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ หรืออาจ
แสดงด้วยกราฟ เช่น แผนภูมิ หรือรูปภาพสรุปขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ (Data Processing) 
 รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาตามลักษณะการประมวลผลข้อมูล 
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing) 
 ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) จะมีการ
ประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว  (Stand-alone) ที่เป็นอิสระจากกัน เครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งหากต้องการใช้
ข้อมูลร่วมกันจะต้องคัดลอกไปยังหน่วยความจ าส ารอง เช่น แผ่นดิสก์ จากเครื่องเพ่ือถ่ายโอนสู่อีก
เครื่องหนึ่ง  
 

 
ภาพ 2-3  อุปกรณ์ในการประมวลผลแบบส่วนบุคคล 

 
 การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing) 
 การประมวลผลแบบรวมศูนย์ เป็นระบบที่น าอุปกรณ์ประมวลผล ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มารวมไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิด
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) โดยมีผู้ท าหน้าที่ควบคุมการประมวลผลเพียงผู้เดียว 
ซึ่งเป็นที่ยุ่งยากมาก ต่อมาจึงมีการพัฒนาการประมวลผล โดยแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ 
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ภาพ 2-4  การประมวลผลแบบรวมศูนย์ 

 
 1. การประมวลผลแบบแบทช์ (Batch Processing)  
 การประมวลผลแบบแบทช์ เป็นระบบที่ท างานในลักษณะ เตรียมการประมวลผลในขั้น
ต่อไป โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Input/Output Unit ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ 
CPU เช่น เครื่องบันทึกเทป (Key to tape) เครื่องบันทึกจานแม่เหล็ก (Key to disk) บัตรเจาะรู 
(Punched Card) เป็นอุปกรณ์น าเข้าและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล มีลักษณะการประมวลผลโดยมีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะน าข้อมูลมาประมวลผลพร้อมกัน การประมวลผลจะท าเป็น
ช่วงเวลา เช่น การท าบัญชีเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือน ระบบคิดดอกเบี้ยสะสม 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี ของธนาคาร การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน จนถึงภาคเรียนสุดท้ายจึงพิมพ์
ใบรับรองเกรดเฉลี่ย ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือภายในช่วงรอบบัญชี (1 เดือน) จะถูกเก็บสะสมจน
สิ้นสุดรอบบัญชี การประมวลผลแบบนี้จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าระบบออฟไลน์ (Off-ling System) มีข้อดี คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ 
ข้อเสีย คือ ข้อมูลจะไม่ทันสมัย 
 2. การประมวลผลแบบออนไลน์ (On-line Processing)  
 การประมวลผลแบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน พร้อมกันได้หลายคน (Multi-
user) จะประมวลผลทันทีเมื่อรับข้อมูลเข้ามา โดยไม่ต้องรอรวมข้อมูลหรือสะสมข้อมูลไว้ก่อน โดยมี
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานที่อ่ืน มีความสามารถในการท างาน
บางอย่างได้ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องตัดยอดของสินค้าทุกครั้งเมื่อมีการสั่งซื้อ เป็นต้น ข้อดี คือ ท า
ให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อเสีย คือ หากมีข้อมูลมาก การประมวลผลจะช้าลง 
เนื่องจากมีเพียงเครื่องแม่ข่ายเท่านั้นที่ท าการประมวลผล 
 การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) 
 เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจมีการขยายสาขาออกไป ท าให้
มีระบบการท างานที่มีขนาดใหญ่ จึงมีการน าการประมวลผลแบบกระจายจากศูนย์กลางมาใช้ เพ่ือ
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ชดเชยข้อจ ากัดของการประมวลแบบรวมศูนย์ที่ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้สามารถจัดสรรทรัพยากร เพ่ือ
กระจายและแจกจ่ายการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กรและรวดเร็วมากขึ้น และระหว่าง
หน่วยงานย่อยขององค์กรด้วย เช่น ฐานข้อมูล ข่าวสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร 
และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น 
 

 
ภาพ 2-5  การประมวลผลแบบกระจาย 

 
 1. ข้อดีของการประมวลผลแบบกระจาย (Advantages of distributed processing) 
          1.1 ใช้เวลาตอบสนองได้เร็วขึ้น (Quicker response time)  
  เป็นระบบที่ตอบสนองตามค าสั่งของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับระบบแบบรวม
ศูนย์ (Centralized systems) โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน  ซึ่งส่งผล
ให้บริการได้ดีข้ึน 
          1.2 ใช้ต้นทุนน้อยกว่า (Lower costs)  
  ท าให้ลดปัญหาด้านปริมาณของข้อมูลที่จะส่งไปในระยะทางไกล ๆ ถือว่าเป็นการลด
ต้นทุนในการสื่อสารทางไกล เพราะข้อมูลบางส่วนสามารถประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายนั้น         
  1.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล (Improved data integrity)  
  ผู้ใช้เครือข่ายเฉพาะพ้ืนที่ (LAN) สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้รวดเร็ว นอกจากนี้
ยังสามารถแก้ไขได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความถูกต้องของข้อมูล เช่นชื่อสกุลที่สะกดแบบผิด ๆ ปริมาณ
การสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถพบได้โดยพนักงานที่ท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของตนเท่านั้น 
          1.4 ลดต้นทุนตัวประมวลผลหลัก (Reduced host processor costs)  
  จะสามารถเพ่ิมอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) เนื่องจากไม่มี
ภาระงานเกินภาวะการท างาน 
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          1.5 การเพ่ิมความน่าเชื่อถือ (Increased reliability) หากคอมพิวเตอร์หลักในระบบ
การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized processing systems) ล้มเหลวจะเกิดการขัดข้องทั้ง
ระบบ แต่ในระบบการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed processing systems) บางส่วนยัง
สามารถท าหน้าที่เป็นตัวเสริมหรือสนับสนุนในกรณีที่ตัวประมวลผลใดประสบปัญหาหรือล้มเหลวได้ 
          1.6 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing)  
  ประโยชน์หลักของการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในระบบแบบกระจาย คือ 
ประโยชน์จากการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีราคาแพง อุปกรณ์ในการประมวลผลที่มีความเร็วสูง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
 2. ข้อเสียของการประมวลผลแบบกระจาย (Disadvantages of distributed processing)     
       2.1 การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน MIS (Shortage of MIS professionals) ในขณะที่
ความต้องการระบบในลักษณะการกระจายการประมวลผลเพ่ิมมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มี
จ านวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ         
  2.2 มาตรฐานของระบบ (Standardization) มาตรฐานของระบบเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องให้ค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่น ามาต่อเชื่อมเป็นระบบในเครือข่าย
เดียวกันจะท างานร่วมกันได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐาน (Standardization) เดียวกัน มิฉะนั้นแล้วจะเป็น
ยากต่อการพัฒนาในองค์กรที่มีการประมวลผลแบบกระจาย         
  2.3 ความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity) ในระบบที่ฐานข้อมูลกระจัดกระจายไม่
เป็นระเบียบ ผู้ใช้มีความจ าเป็นต้องท าการแก้ไขข้อมูล เพ่ิม หรือลบข้อมูล อย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน มิฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย         
  2.4 ความปลอดภัยของระบบ (Security) ในระบบที่ท าการประมวลผลข้อมูลแบบ
กระจายจากส่วนกลางนั้น ผู้ใช้ระบบร่วมกันได้หลาย ๆ คน อาจเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่หวังดีท าการบุกรุก
ระบบ ได้ เช่น น าไวรัสเข้าสู่ในระบบ ขโมยข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 
 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 เทคโนโลยี Cloud Computing หรือ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า“เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ” นั้น อาจมีหลายค านิยามขึ้นอยู่กับมุมมองและสถานะการใช้งานของแต่ละองค์กร 
ยกตัวอย่างเช่นบริษัทการ์ตเนอร์ (Gartner) ได้ให้ค านิยามว่า “ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ
แนวทางการประมวลผลอันทรงพลังของโครงสร้างทางไอทีขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้และถูกน าเสนอยัง
ลูกค้าภายนอกจ านวนมหาศาลทั่วโลก ในรูปแบบของบริการ” ฟอเรสเตอร์กรุ๊ป ได้ให้ค านิยามว่า “คือ
กลุ่มของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัวได้อย่างมาก ซึ่งมีขีดความสามารถในการ
รองรับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้และเก็บค่าบริการตามการใช้งาน” 
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ภาพ 2-6  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 
 อีกนัยหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน โดย
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ในบริเวณสถานที่
เดียวกันเลยก็ตาม เพ่ือเหตุผลในการแบ่งปัน ทรัพยากรซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมต่อกันโดยระบบ
เครือข่ายเน็ตเวิร์คต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตโดยจะเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วย
ด้วยกัน โดยเครือข่ายแบบเสมือน หรือที่เรียกว่า (Virtualization) ซึ่งเป็นเหมือนตัวกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละเครื่องภายในเครือข่ายแม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้สามารถร่วมกันท าการประมวลผล หรือสั่งให้แยกกันประมวลผลงานย่อย
แต่ละงานได้ จึงท าให้ไม่ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละระบบภายในเครือข่ายที่
น ามาใช้ในการการประมวลผลแต่ละงาน และยังสามารถเพ่ิม  จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการได้ไมจ่ ากัด 
 จดุประสงค์หลักก็เพ่ือใช้ในการประมวลผล หรือ ส ารองขอ้มูลจ านวนมากในปัจจุบัน รวมถึง
รองรับข้อมูลในอนาคตที่อาจจะเพ่ิมขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์จ านวนมากมาแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ หรือประสานการท างานระหว่างกัน เพ่ือที่จะ
ประมวลผลข้อมลูหรืองานขนาดใหญ่ต่าง ๆ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ปกติท่ัวไปไม่สามารถจะประมวลผล
ออกมาได้โดยปกติแล้วจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ที่ศักยภาพสูงเข้ามาช่วย แต่เนื่องจากเครื่อง



17 
 

คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่มีราคาแพงทั้งสิ้น ดังนั้นนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ จึง
ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เพ่ือรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
 ก่อนหน้าที่จะมีเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เกิดขึ้นนั้น ได้มีเทคโนโลยีอีกตัว
หนึ่งซึ่งคล้ายกับ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนี้  นั่นก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า 
“เทคโนโลยีกริด คอมพิวติ้ง (Grid Computing)” ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเลยก็ว่าได้โดยมหีลักการท างานใกล้เคียงกับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ แต่มีการท างานเฉพาะด้าน และอาจจะมีข้อจ ากัดหลายด้าน เนื่องจากต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการท างานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบ เพราะเป็นเพียงแค่การร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรที่ต้องการการท างานในงานรูปแบบเดียวกันเท่านั้น อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในด้านนโยบาย
ของแต่ละองค์กร หรือแม้กระทั่งระบบการรักษาความปลอดภัยของแต่ละองค์กร ที่ไม่ต้องการให้
ข้อมูลของตัวเองรั่วไหลอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยี กริด คอมพิวติ้ง (Grid Computing) นั้น 
มีข้อจ ากัดมากมาย ในที่สุดจึงท าให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ข้อได้เปรียบของการให้บริการ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ก็คือ ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงจ านวน หรือปริมาณ
งานที่มีเนื่องจากไม่ว่าจะมีปริมาณมากเพียงใด ผู้ให้บริการก็จะสามารถประมวลผลให้ได้โดยที่
ผู้ใช้บริการไมจ่ าเป็นต้องรับรู้ด้วยว่าว่าใช้วิธีการหรือให้บริการอยู่ ณ ต าแหน่งใดของโลกเพียงแต่ต้องมี
ขนาดของแบนด์วิทธ์ที่เพียงพอเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรราคาแพงที่จะต้อง
ใช้ในการประมวล เนื่องจากสามารถ ว่าจ้างให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญมารับประมวลผลข้อมูลแทนได้ท าให้
มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้มากข้ึน 
 ความเร็วในการประมวลผล เนื่องจากมีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ การช่วยเหลือกัน
ประมวลผลงานที่ได้รับมา โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมหาศาลแบ่งปันกันใน
การประมวลผลแต่ละครั้ง จึงท าให้การประมวลผลนั้นมีสิทธิภาพและความรวดเร็วเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นจึงท าให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังยังสามารถเพ่ิม
ขนาดอัตราของคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายเพ่ือรองรับการประมวลในอนาคตได้อีกด้วย แนวโน้มการ
พัฒนาของเทคโนโลยีอนาคตเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นั้น 
ผู้บริโภคอาจจะมองว่าเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้เช่นเดียวกับค่าน้ า ประปา หรือค่า
ไฟฟ้า โดยไมต่้องลงทนุใด ๆ จงึท าให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกเสียดายกับเงินหรือสิ่งที่ต้องเสียไป เพราะอย่างไร
ก็จ าเป็นต้องใช้อยู่ดี 
 ตัวอย่างความส าเร็จของเทคโนโลยี เช่น ระบบ Timesmachine ของหนังสือพิมพ์ New 
York Times ที่ใช้บริการระบบของ Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) เพ่ือเก็บ
รวมรวมข้อมูล ข่าวทั้งหมดจ านวนมหาศาลที่ตีพิมพ์และประมวลผลข้อมูลข่าวที่ได้ท าการเก็บรวบรวม
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มาจากระบบ Cloud Computing ต่างๆ ของ Amazon EC2 ทั่ว โลก ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ นั้นจะถูก
เก็บรวบรวมไว้บนน Amazon S3 (Amazon Simple Storage Services) ซึ่งเป็นบริการเก็บข้อมูล 
ซึ่งใช้หลักการของ Cloud Computing เช่นเดียวกัน โดยที่บริษัท Amazon จะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตรา
การท างานของ CPU และปริมาณการรับส่งข้อมูล อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Google App ของ Google 
เว็บไซต์เซิร์ชเอ็นจิ้นชื่อดัง โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถที่จะสร้างกลุ่มเสมือนเพ่ือท ากิจกรรมกันภายใน
กลุ่ม และยังมีบริการซอฟต์แวรอ์อนไลน์ เช่น การแชร์รูปภาพ อีเมล การคุยโต้ตอบกัน (Chat) ปฏิทิน
นัดหมายและอีกมากมาย ส าหรับอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่ม ทั้งหมดล้วน
แล้วแต่เป็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing 
ทั้งสิ้น 
 

สรุป 
 การประมวลผลเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งที่จะน ามาใช้ในการ
ประมวลผลก็คือ “ข้อมูล” ซ่ึงหมายถึง ข้อเท็จจริง เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ 
เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย
และการประมวลผล และข้อมูลที่ดีมีคุณสมบัติดังนี้  ความถูกต้องแม่นย า  ความรวดเร็ว ทันเวลาและ
เป็นปัจจุบัน  ความสมบูรณ์ครบถ้วน  ความชัดเจนและกะทัดรัด  ความสอดคล้อง  และตรวจสอบได้ 
ส่วนการประมวลผล หมายถึง กระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ประเภทของการประมวลผล ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ  การ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล  และการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  ส่วนการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มี การรับข้อมูลเข้า การประมวลผล และการแสดงผล ตามล าดับ  และ
รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เมื่อพิจารณาตามลักษณะการประมวลข้อมูล แบ่งได้ 3 
ประเภท คือ การประมวลผลส่วนบุคคล การประมวลผลแบบรวมศูนย์  และการประมวลผลแบบรวม
ศูนย์ และการประมวลผลในยุคปัจจุบันคือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
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แบบฝึกหัดที่ 2 

1. จงบอกความหมายของข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธิบายชนิดของข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายคุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงอธิบายประเภทของการประมวลผลข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงอธิบายถึงปัจจัยในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จงบอกล าดับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จงอธิบายรูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. จงอธิบายกรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จงอธิบายการประมวลผลแบบกระจาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. จงอธิบายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 2 

เนื้อหา   
 1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล  
 2.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 
 3.  การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล 
 4.  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ค าชี้แจง     
 ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม จากวิธีการจัดกลุ่มตามความสมัครใจ ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนดให้ จัดท าไฟล์งานน าเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง และน าเสนองานหน้าชั้นเรียน กลุ่ม
ละ 5 นาที พร้อมส่งเมลไฟล์งานน าเสนอที่ k_thongphan@hotmail.com 
หัวข้องานที่ก าหนด  
 กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล 
 กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 
 กลุ่มท่ี 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล 
 กลุ่มท่ี 4 เรื่อง การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การประเมินผล   
 แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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