
โครงงานคอมพวิเตอร์ การพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่การศึกษา  

เร่ือง อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (Hardware) 

 

 

 

โดย 

 

นายอภิมุข  ตาอดุ 

นายจิรศักดิ์  ดวงมณ ี

นางสาวณฐัธิดา  ไชยสุวรรณ 

 

โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรค์ 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 

 

 

 

รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพวิเตอร์ 

ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่62 ปีการศึกษา 2555  

วนัที ่3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 



โครงงานคอมพวิเตอร์ การพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่การศึกษา  

เร่ือง อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (Hardware) 

 

 

 

 

โดย 

 

นายอภิมุข  ตาอดุ 

นายจิรศักดิ์  ดวงมณ ี

นางสาวณฐัธิดา  ไชยสุวรรณ 

 

โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรค์ 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 

 

 

 

ครูทีป่รึกษา 

นายนพพร  พนานุสรณ์    นางสาวนภาพร  วรรณทอง 
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เร่ือง   โครงงานคอมพิวเตอร์การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

  (Hardware) 

ประเภทโครงงาน โครงงานพฒันาเส่ือการศึกษา 

ระดบัชั้น  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

โดย  1.  นายจิรศกัด์ิ  ดวงมณี  

  2.  นายอภิมุข  ตาอุด  

  3.  นางสาวณฐัธิดา ไชยสุวรรณ 

โรงเรียน  ขนุหาญวทิยาสรรค ์อาํเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ  

สังกดั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ครูท่ีปรึกษา นายนพพร  พนานุสรณ์   นางสาวนภาพร  วรรณทอง   

ปีการศึกษา 2555 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

(Hardware) จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาเวบ็ไซต์เพื่อการศึกษา  เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

(Hardware) 2) เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการศึกษาใหก้บัผูท่ี้สนใจ เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) การพฒันา

เวบ็ไซตใ์นคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมในการดาํเนินงาน คือ  โปรแกรม Adobe Dreamweaver , Adobe Flash , 

Adobe Photoshop , Sothink Glanda , Microsoft Word , Captivate  

 ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ เพื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)ในเวบ็ไซต์

ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ใบความรู้ ใบงาน และผล

การประเมินของการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) มีค่าเฉล่ียรวม 

อยูใ่นระดบัดี ( X =3.92) 

  

 



ก 
 

กติติกรรมประกาศ 

 โครงงานน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยน์พพร  พนานุสรณ์อาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงงานท่ีไดใ้หค้าํเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนโครงงาน

เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณอาจารยน์ภาพร วรรณทอง คุณครูท่ีปรึกษาพิเศษท่ีใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ข

และปรับปรุงโครงงานให้สาํเร็จลุล่วง ไปดว้ยดี 

 ขอขอบคุณผูป้กครองท่ีใหค้าํปรึกษา และการสนบัสนุน ในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเป็น

กาํลงัใจท่ีดีเสมอ 

 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด ท่ีใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนในการหาขอ้มูลเพื่อ

ประกอบการทาํโครงงานน้ี 

 สุดทา้ยขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีช่วยใหค้าํแนะนาํดี ๆ เก่ียวกบัการทาํ 

 

 

 

 

 

จิรศกัด์ิ   ดวงมณี 

   อภิมุข   ตาอุด  

    ณฐัธิดา   ไชยสุวรรณ 
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 สารบัญ 

  หนา้                                                                                                                                                                       

กิตติกรรมประกาศ ก 

บทคดัยอ่ ข 

สารบญั ค 

บทท่ี 1 บทนาํ 1 

 ท่ีมาและความสาํคญั  1  

 วตัถุประสงค ์ 2 

 ขอบเขตการศึกษา  2 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  2 

บทท่ี 2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   3 

 ความสาํคญัของคอมพิวเตอร์ 3 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 4 

 เวบ็ไซต ์(Website) 7 

 โปรแกรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  9 

บทท่ี 3  อุปกรณ์และวธีิการดาํเนินการ 11 

 วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมหรือท่ีใชใ้นการพฒันา  11 

 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 11 

บทท่ี 4  ผลการดาํเนินโครงงาน 12 

 ผลการพฒันาเวบ็ไซต ์(Website)  12 

 การทดสอบการพฒันาเวบ็ไซต์  18 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพ  18 
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สารบัญ (ต่อ) 
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บทท่ี 5  สรุปผลการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะ 19 

 สรุปผลการพฒันาเวบ็ไซต ์ 19 

 การทดสอบการพฒันาเวบ็ไซต์ 19 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 19 

 อุปสรรคในการทาํโครงงาน 20 
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บทที ่1  

บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคัญ  

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนัยิง่ใหญ่

ต่อทุกวงการทัว่โลก  รวมทั้งวงการการศึกษาของไทยดว้ย  และผลพวงท่ีตามมาในแง่ของเ ทคนิค

วธีิการเก่ียวกบัการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ท่ี จะเปล่ียนไปจากกระบวนการเรียนรู้ แบบเดิม                

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่มีขีดจาํกดั  ดว้ยการพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทาํใหป้ระเทศ  

ต่าง  ๆ ทัว่โลกหนัมา ใหค้วาม สาํคญัและสนใจในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนในทุกระดบั  มีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เละส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน                 

ผูเ้รียนรู้รุ่นใหม่จะเป็นผูเ้รียนท่ีรักในการศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ มีความรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ เรียนรู้ เพื่อพฒันาตนเองมากข้ึน  (ลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์ , 

2539 : 122) จึงเป็นท่ียอมรับวา่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพฒันา

ประเทศ การจดัการศึกษาจึงตอ้งปรับเปล่ียน โดยการปรับเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในทุกๆ ดา้น จึงไดมี้ขอ้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วา่ดว้ย 

รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  รวมทั้งใหมี้การพฒันา

บุคคลากรดา้นการผลิตและผูใ้หมี้ความสามารถ  มีทกัษะตลอดจนผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีจะ

พฒันาเพื่อใหเ้กิดคว ามรู้ความสามารถและทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ซ่ึงเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี               

ไดป้ระกาศชดัวา่ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  และพฒันาตนเอง             

อยา่งต่อเน่ือง  และสาระทั้งหมดของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  ตอ้งการให้คนไทยนั้นไดมี้ "ชีวติแห่ง 

การเรียนรู้" เพื่อพฒันาสังคมไทยใหไ้ปสู่ "สังคมแห่งภูมิปัญญา" อยา่งแทจ้ริง (ปัญญาพล, 2542 : 100)  

 จากเหตุผลดงักล่าว  ผูจ้ดัทาํ จึงสนใจท่ีจะพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์  (Hardware) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแนวทางหน่ึงในการนาํเทคโนโลยทีางการศึกษามา

ประยกุตใ์ชร่้วมกบัระบบเครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยเห็นวา่ต่อผูท่ี้สนใจในหลาย ๆ ดา้น              

โดยผูส้นใจสามารถเรียนรู้ ไดด้ว้ยตวัเอง ไม่วา่จะเรียนรู้เร็วหรือชา้ก็สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย                 

ไดเ้หมือนกนั  
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วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

 2. เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการศึกษา ใหก้บัผูท่ี้สนใจ เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา   เร่ือง  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ซ่ึงประกอบดว้ย 

อุปกรณ์นาํเขา้ หน่วยประมวลผล หน่วยความจาํ หน่วยความจาํสาํรอง และหน่วยแสดงผล 

 2. โปรแกรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

  2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

  2.2 โปรแกรม Adobe Flash 

  2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop 

  2.4 โปรแกรม Sothink Glanda 

  2.5 โปรแกรม Microsoft Word 

  2.6 โปรแกรม Captivate  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดเ้รียนรู้และสามารถพฒันาเวบ็ไซตท่ี์สามารถใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ไดจ้ริง 

 2. ไดน้าํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 3. สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์( Hardware) ไปใช้

ในการศึกษาได ้

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 

                การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (Hardware) น้ีผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี                

1. ความสาํคญัของคอมพิวเตอร์ 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

4. เวบ็ไซต ์(Website) 

5. โปรแกรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

1. ความสําคัญของคอมพวิเตอร์ 

       การดาํเนินชีวติในยคุปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบั

ชีวติประจาํวนัของเราในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้มเช่น ถา้คุณกาํลงัดูทีวอียูห่รือคุณกาํลงั

รอรับใบเสร็จจากหา้งร้าน คุณก็เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์โดยท่ีคุณไม่รู้ตวั หรือแมแ้ต่คุณ

กาํลงัรอสัญญาณไฟเขียวอยูต่รงส่ีแยก สัญญาณไฟก็ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์  เช่นกนั กิจกรรม

ต่างๆน้ีตอ้งพึ่งพาคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยแทบทั้งส้ิน  ปัจจุบนัพฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์กา้วหนา้

ไปอยา่งรวดเร็วทาํใหมี้ขนาดและราคาลดลง ในขณะท่ีประสิทธิภาพการทาํงานเพิ่มข้ึน ทาํใหมี้             

การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง หรือแมก้ระทัง่การนาํคอมพิวเตอร์มาใช้                

เพื่อการพกัผอ่น เพื่อการบนัเทิง เล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลง 

        ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคอมพิวเตอร์จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นอยา่งยิง่เพราะจะทาํใหเ้รา

สามารถท่ีจะคดัเลือกคอมพิวเตอร์ เพื่อประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ข้อมูลเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 2.1 ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

   เม่ือพิจารณาศพัทค์าํวา่ คอมพิวเตอร์ ถา้แปลกนัตรงตวัตามคาํภาษาองักฤษ                    

จะหมายถึง  เคร่ืองคาํนวณ ดงันั้นถา้กล่าวอยา่งกวา้ง ๆ เคร่ืองคาํนวณท่ีมีส่วนประกอบเป็นเคร่ือง
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กลไกหรือเคร่ืองไฟฟ้า ต่างก็จดัเป็นคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งส้ิน ลูกคิดท่ีเคยใชก้นัในร้านค้ า ไมบ้รรทดั 

คาํนวณ (slide rule) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือประจาํตวัวศิวกรในยคุยีสิ่บปีก่อน  

     ในปัจจุบนัความหมายของคอมพิวเตอร์จะระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึง  เคร่ือง

คาํนวณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถทาํงานคาํนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคาํสั่งดว้ยความเร็วสูง

อยา่งต่อเน่ืองและอตัโนมติั พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2525 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ

คอมพิวเตอร์ไวค้่อนขา้งกะทดัรัดวา่ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั ทาํหนา้ท่ีเสมือนสมองกล 

ใชส้าํหรับแกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีง่ายและซบัซอ้น โดยวธีิทางคณิตศาสตร์ 

 2.2 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของคอมพวิเตอร์ 

   คอมพิวเตอร์ท่ีเราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ีเป็นผลมาจากการประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือ                 

ในการคาํนวณซ่ึงมีววิฒันาการนานมาแลว้ เร่ิมจากเคร่ืองมือในการคาํนวณเคร่ืองแรกคือ "ลูกคิด" 

(Abacus) ท่ีสร้างข้ึนในประเทศจีน เม่ือประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแลว้ จนกระทัง่ในปี พ .ศ. 2376 

นกัคณิตศาสต ร์ชาวองักฤษ ช่ือ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองวเิคราะห์ 

(Analytical Engine) สามารถคาํนวณค่าของตรีโกณมิติฟังกช์ัน่ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  การทาํงาน

ของเคร่ืองน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนเก็บขอ้มูล ส่วนคาํนวณ และส่วนควบคุม ใชร้ะบบ                     

พลงัเคร่ืองยนตไ์อนํ้าหมุนฟันเฟือง มีขอ้มูลอยูใ่นบตัรเจาะรู คาํนวณไดโ้ดยอตัโนมติั และเก็บขอ้มูล

ในหน่วยความจาํ ก่อนจะพิมพอ์อกมาทางกระดาษ  หลกัการของแบบเบจน้ีเองท่ีไดน้าํมาพฒันา

สร้างเคร่ืองคอมพิ วเตอร์สมยัใหม่ เราจึงยกยอ่งใหแ้บบเบจเป็น บิดาแห่งเค ร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หลงัจากนั้นเป็นตน้มา ไดมี้ผูป้ระดิษฐเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมามากมายหลายขนาด ทาํใหเ้ป็นการ

เร่ิมยคุของคอมพิวเตอร์อยา่งแทจ้ริง   โดยสามารถจดัแบ่งคอมพิวเตอร์ออกไดเ้ป็น 5 ยคุไดแ้ก่  

    ยคุท่ี 1 ยคุของหลอดสุญญากาศ 

    ยคุท่ี 2 ยคุของทรานซีสเตอร์ 

    ยคุท่ี 3 ยคุของวงจรไอซี  (IC หรือ Integrated Circuits) 

    ยคุท่ี 4 ยคุของวแิอลเอสไอ  

    ยคุท่ี 5 ยคุเครือข่าย (ยคุปัจจุบนั) 

 

3. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (Hardware) 

 คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย หรือท่ีเราเรียกวา่ อุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น หน่วยรับขอ้มูล (input), หน่วยแสดงขอ้มูล (output), 

หน่วยประมวลผล (processing unit), หน่วยความจาํ (memory unit/storage unit) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

  



5 
 

 3.1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

   หมายถึงโครงสร้างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น 

คียบ์อร์ด เมาส์  จอคอมพิวเตอร์ และตวัเคร่ือง นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ                

ท่ีช่วยเสริมใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานไดก้วา้ง และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ 

เคร่ืองดิจิไตส์เซอร์ ชุดมลัติมีเดีย อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ ดงันั้น ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบ่งตามหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองไดด้งัน้ี 

   1) หน่วยรับขอ้มูล (Input unit) เป็นอุปกรณ์รับเขา้ ทาํหนา้ท่ีรับโปรแ กรมและขอ้มูล

เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเขา้ท่ีใชก้นัเป็นส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ ์ ( Keyboard ) และเมาส์ 

( Mouse)  นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์รับเขา้อ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วดีีโอคาเมรา 

(Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone),ทชัสกรีน (Touch screen), แทร็คบอล (Trackball), 

ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด ์ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair) 

   2) หน่วยประมวลผลกลาง  (Processor) เป็นชิปเซตท่ีทาํหนา้ท่ีในการประมวลผล

ภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนควบคุม (Control Unit : CU) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานส่วนต่างๆ 

ของระบบโดยส่งสัญญาณควบคุมผา่นระบบบสั (Bus) ส่วนคาํนวณและเปรียบเทียบ (Arithmetic 

and Logic Unit : ALU) มีหนา้ท่ีหลกัคือ การคาํนวณและและเปรียบเทียบขอ้มูลดว้ยหลกัการทาง

คณิตศาสตร์ และ ตรรกศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และการตรวจสอบเง่ือนไข เก็บขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการ ประมวลไวใ้นส่วนท่ีเรียกวา่ Register ปกติแลว้คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยหน่วย

ประมวลผลเพียงชุดเดียว   ในกรณีของคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานประมวลผลขอ้มูลดาวเทียมซ่ึงมี

ความละเอียดของขอ้มูลสูง มีการประมวลผลตลอดเวลา และมีการทาํงานของโปรแกรมพร้อมกนั

หลายโปรแกรม หน่วยประมวลผลเพียงชุดเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ เพราะจะทาํใหเ้คร่ืองประมวลผล

หยดุการทาํงานในขณะท่ีมีการประมวลผลหนกัๆ การเลือกใชค้อมพิวเตอร์แบบมีหน่วยประมวลผล 

2 ชุด (two-processor) เป็นทางหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารประมวลผลมีเสถียรภาพ โดยหน่วยประมวลผล

สามารถทาํงานในเวลาเดียวกนัเป็นตวัสาํรองซ่ึงกนัและกนัเม่ือ CPU ตวัใดตวัหน่ึงหยดุทาํงานอีกตวั

หน่ึงจะทาํงานแทนโดยอตัโนมติั 

  3) หน่วยความจาํหลกั (Main Memory)  เราสามารถสั่งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานไดโ้ดย

อตัโนมติัโดยอาศยัชุดคาํสั่งท่ีป้อนสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บคาํสั่งเหล่านั้นไวใ้นหน่วยความจาํ

หลกัเพื่อทาํงานตามชุดคาํสั่ง หน่วยความจาํหลกัประกอบดว้ย หน่วยความจาํแบบอ่านไดอ้ยา่งเดียว 

(Read Only Memory : ROM) ทาํหนา้ท่ีในการเก็บชุดคาํ สั่งควบคุมการรับส่งขอ้มูลพื้นฐาน คือ 

BIOS ซ่ึงจะถูกกาํหนดมาจากโรงงานผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หน่วยความจาํส่วนน้ีจะเก็บขอ้มูลไว้

ตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ือง อีกประเภทหน่ึงเรียกวา่ หน่วยความจาํแบบชัว่คราว (Random 
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Access Memory : RAM)หน่วยความจาํส่วนน้ีสามารถอ่านและบนัทึกขอ้มูลไดต้ลอดเวลา เป็นส่วน

ท่ีใชเ้ก็บโปรแกรมและขอ้มูลเพื่อส่งไปประมวลผลยงัหน่วยประมวลผล หลงัจากคอมพิวเตอร์ทาํ

การประมวลผลแลว้จะส่งขอ้มูลกลบัมาท่ีหน่วยความจาํ ทาํใหห้น่วยความจาํมีการเปล่ียนแปลง

เคล่ือนยา้ยขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก เปรียบเสมือนหน่วยรับฝากขอ้มูลแบบชั่ วคราว ซ่ึงจะถูกแทนท่ี

ดว้ยขอ้มูลใหม่เสมอ ถา้ปิดเคร่ืองขอ้มูลในหน่วยความจาํส่วนน้ีจะหายไปหมด คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น

การประมวลผลขอ้มูลดาวเทียม ในปัจจุบนัควรจะเลือกใช ้ RAM ชนิด ท่ีมี Parity SDRAM PC100 

โดยมี RAM ไม่ตํ่ากวา่ 128 MB เน่ืองจากขอ้มูลดาวเทียมมีความละเอี ยดและความซบัซอ้นในการ

ประมวลผลหลายขั้นตอน กอปรกบัโปรแกรมประมวลผลขอ้มูลดาวเทียมมีขนาดใหญ่ และมีการต่อ

พว่งอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นเทปอ่านขอ้มูล สาํหรับอ่านขอ้มูลเขา้มาเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ จึงทาํให้

ความตอ้งการหน่วยความจาํหลกัมีมากข้ึนและการประมวลผลแต่ละคร้ังจะมีการใชห้น่ วยความจาํ

จะเพิ่มข้ึนอีกเป็นเท่าตวั 

  4) หน่วยบนัทึกขอ้มูล (Data Entry Unit)  เป็นส่ือในการเก็บขอ้มูล และสามารถนาํ

ขอ้มูลกลบัประมวลผลใหม่ และบนัทึกขอ้มูลซํ้ าไดห้ลายคร้ัง ขอ้มูลท่ีถูกประมวลผลแลว้เก็บอยูใ่น

หน่วยความจาํหลกั ถา้ปิดเคร่ืองขอ้มูลเหล่านั้นจะหายไป จึงควรมีการบนัทึกขอ้มูลลงฮาร์ดดิสก ์

อุปกรณ์ส่วนน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยรับขอ้มูลและหน่วยแสดงผลขอ้มูล (Input/output Device) 

อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในระบบงานประมวลผลขอ้มูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไดแ้ก่  

                       (1) ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk ) แผน่จานแม่เหล็กเก็บขอ้มูลชนิดแขง็ แบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ ประเภทท่ีเช่ือมต่อภายในเคร่ือง (Internal Hard Disk) และประเภทท่ีเช่ือมต่อภายนอก 

(External hard disk) ปัจจุบนัไดมี้การผลิต ฮาร์ดดิสต์วามจุตั้งแต่ 6 GB ข้ึนไป โดยมีมาตรฐาน               

การเช่ือมต่อ IDE  SCSI และ USB ซ่ึงมีความเร็วในการส่งผา่นขอ้มูลตามมาตรฐานแบบ SCSI จะมี

ประสิทธิภาพและความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล การส่งผา่นขอ้มูลไดดี้กวา่ จึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นงาน

ประมวลผลขอ้มูลและส่งผา่นขอ้มูลจาํนวนมาก ฮาร์ดดิส ต์ท่ีผลิตในปัจจุบนัไดแ้ก่ Seagate, IBM, 

Maxtor, Quantum  

                       (2) เทปคาร์ทริดจ (Cartridge Tape) เทปคาร์ทริดจ ์มีจุดเด่นตรงสามารถบนัทึก

ขอ้มูลซํ้ าไดห้ลายคร้ัง และมีความจุสูงถึงระดบักิกะไบต ์คือ ตั้งแต่ 1 กิกะไบตข้ึ์นไป สูงถึง 14 

กิกะไบต ์มีลกัษณะเทปคลา้ยเทปคาสเซ็ท เป็นมว้นยาว 112 m ใช้สาํหรับบนัทึกขอ้มูลท่ีมีจาํนวน

มาก เช่น การสาํรองขอ้มูลขององคก์รขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นส่ือกลางในการบนัทึกขอ้มูลดาวเทียม 

                         (3) เคร่ืองอ่านและบนัทึกขอ้มูล ประเภท CD, DVD ใชล้าํแสงเลเซอร์ในการอ่าน

และเขียนขอ้มูลมีทั้งชนิดอ่านไดอ้ยา่งเดียว ซ่ึงเรียก วา่ Compact Disk Read Only Memory                    

(CD-ROM) Digital Video disc/Digital Versatile Disc (DVD) และชนิดท่ีสามารถอ่านและอ่านและ
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เขียนได ้เรียกวา่ CD-R, DVD-Rปกติแลว้การบนัทึกขอ้มูลลงซีดีจะบนัทึกไดเ้พียงคร้ังเดียว   แต่มี

เคร่ืองบนัทึกซีดีท่ีออกมา รองรับการบนัทึกขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง เรียกวา่ CD - RW, DVD-RW 

สามารถลบขอ้มูลในแผน่และบนัทึกใหม่ได ้

                         (4)  Floppy Disk  แผน่จานแม่เหล็กชนิดอ่อน เคลือบดว้ยสาร Polyester เป็น 

Mylar บางๆ บรรจุในซองพลาสติก มีขนาด 3.5 น้ิว ความจุ 1.44MB 

                 5) หน่วยแสดงผลขอ้มูล (Output Unit) ทาํหนา้ท่ีในการแสดงผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ประมวลผล เป็นส่วนท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์และโตต้อบระวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ หน่วยแสดงผลท่ี

เห็นไดช้ดัเจนไดแ้ก่ จอคอมพิวเตอร์ ใหค้วามละเอียดของการแสดงผลไดดี้กวา่การแสดงผ ลออก

ทางส่ิงพิมพ ์แต่เราไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้ราเรียกวา่ Softcopy ส่วนการแสดงผลออกทางส่ือส่ิงพิมพ ์

เรียกวา่ Hardcopyเช่น แผนท่ี แผนภูมิต่างๆ จดัพิมพใ์นรูปกระดาษ หรือแผน่ฟิลม์  

                    (1) จอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผลขอ้มูลดาวเทียมค วรใช้

จอขนาดใหญ่ 20 น้ิวข้ึนไป หรือไม่ควรตํ่ากวา่ 17 น้ิว มีหลอดภาพชนิด Trinitron ซ่ึงใหค้วามคมชดั

ของภาพไดดี้ และความละเอียดในการแสดงผล 1600x1200 จุด ทาํใหส้ามารถแสดงผลภาพไดดี้ 

   2) เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลดาวเทียมมีดว้ยกนัหลาย

ประเภท แต่ท่ีนิยมใชก้นั คือ เคร่ืองพิมพช์นิด Laser เคร่ืองพิมพช์นิด Ink Jet ซ่ึงใหค้วามละเอียดใน

การพิมพสู์งกวา่ และพิมพไ์ดร้วดเร็วกวา่เคร่ืองพิมพช์นิด Dot matrix 

 

4. เวบ็ไซต์ (Website) 

 4.1 ความหมายของเวบ็ไซต์ (Website) 

   เวบ็ไซต ์(Web Site) คือ แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารและส่ือประสมต่าง ๆ 

เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความ ของแต่ละบริษทัหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีวา่ เวบ็เพจ 

(Web Page) และเรียกเวบ็หนา้แรกของแต่ละเวบ็ไซตว์า่ โฮมเพจ  (Home Page) หรืออาจกล่าวไดว้า่ 

เวบ็ไซตก์็คือเวบ็เพจอยา่งนอ้ยสองหนา้ท่ีมีลิงก ์ (Links) ถึงกนั ตามหลกัคาํวา่ เวบ็ไซตจ์ะใชส้าํหรับ

ผูท่ี้มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแลว้เช่น 

www.google.co.th ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลเป็นตน้โฮมเพจ (Home Page) 

               โฮมเพจ คือคาํท่ีใชเ้รียกหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆและ

เร่ืองราวต่างๆมากมายคลา้ยกบัหนา้ปกนิตย สารบา้นเรา ดงันั้นหากเราออกแบบหนา้โฮมเพจให้

สวยงามและน่าสนใจ โอกาสท่ีผูช้มจะแวะเขา้มาเยีย่มเยยีนโฮมเพจของ เราก็จะยิง่มากตามไปดว้ย 

 เวบ็เพจ (Web Page) 
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             เวบ็เพจ คือ คาํท่ีใชเ้รียกหนา้เอกสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นรูปแบบไฟล ์ HTML (Hyper 

Text Markup Language) เปรียบเสมือนหนา้กระดาษแต่ละหนา้ท่ีมีเร่ืองราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่

ในนิตรสาร แต่แตกต่างกนัตรงท่ีมีการเช่ือมโยง (Link) ซ่ึงเราสามารถคลิกไปท่ีหนา้ใดของโฮมเพจ

ก็ได ้

   เวบ็ไซต ์(Web Site)  คือ คาํท่ีใชเ้รียกกลุ่มของเวบ็เพจ ( ดงันั้นภายในเวบ็ไซตจ์ะ

ประกอบไปดว้ยโฮมเพจและเวบ็เพจ ) โดยเรามกัใชเ้รียกเวบ็ท่ีมีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนช่ือ

เวบ็ไซตน์ั้นๆไวแ้ลว้ (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com,  

http://www.yahoo.com เป็นตน้    สรุป เวบ็ไซต ์คือ ช่ือเรียกหรือท่ีอยูข่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์          

ท่ีใหบ้ริการเวบ็เพจ คือ หนา้แต่ละหนา้ท่ีมีการเช่ือมโยงถึงกนั 

 4.2 ประเภทของเวบ็ไซต์(Website) 

               เวบ็ไซตส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้ 8 ประเภทตามลกัษณะของเน้ือหา

และรูปแบบของเวบ็ไซต ์กลุ่มเวบ็ทั้ง 8 ประเภท 

        1) เวบ็ท่า  (Portal site)เวบ็ท่านั้นอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้า่เวบ็วาไรต้ี  (variety 

web) ซ่ึงหมายถึงเวบ็ท่ีใหบ้ริการต่างๆ ไวม้ากมาย มกัประกอบไปดว้ยบริการเคร่ืองมือคน้หา ท่ี

รวบรวมลิงคข์องเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจไวม้ากมายใหไ้ดค้น้หา รวมถึงบริการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีมี

สาระและบนัเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนงั ฟังเพลง ดูดวง ท่องเท่ียว ITเกม สุขภาพ หรืออ่ืนๆ  

    2) เวบ็ข่าว  (News site)เวบ็ข่าวมกัเป็นเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึนโดยองคก์รข่าวหรือ

สถาบนัส่ือสารมวลชนต่างๆ ท่ีมีส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ของตนอยูเ่ป็นหลกั เช่น สถานีโทรทศัน์ 

สถานีวทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร หรือแมก้ระทัง่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ    

   3) เวบ็ข้อมูล (Information site)  เวบ็ขอ้มูลนั้นเป็นเวบ็ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการ

สืบคน้ขอ้มูล ข่าวสาร หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตนเองข้ึนมา เพื่อเป็นช่องทางใหป้ระชาชนหรือกลุ่ม

บุคคลท่ีสนใจ ไดเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รของตนได ้อีกทั้งยงัเป็นการ สร้าง

โอกาสในการประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีใหเ้กิดแก่ประชาชนในสังคมอีกดว้ย 

        4) เวบ็ธุรกจิหรือการตลาด  (Business/ Marketing site)  เวบ็ธุรกิจหรือการตลาด 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์มกัสร้างข้ึนโดยองคก์รธุรกิจต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลกัในการประชาสัมพนัธ์องคก์ร

และเพิ่มผลกาํไรทางการคา้ โดยเน้ือหาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมกัจะเป็นการนาํเสนอท่ีมีความ

น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อผลกาํไรทางธุรกิจนัน่เอง 

         5) เวบ็การศึกษา  (Education site)  เวบ็การศึกษามกัเป็นเวบ็ท่ีสร้างข้ึนโดย

สถาบนัการศึกษาต่างๆ หรือองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้

โอกาสในการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการศึกษาแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา รวมถึงประชาชนทัว่ไป เวบ็
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การศึกษาใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้ทั้งแบบ ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เวบ็ท่ีเก่ียวกบั

การศึกษาโดยตรงนั้น ไดแ้ก่เวบ็ของสถาบนัการศึกษา หอ้งสมุด และเวบ็ท่ีใหบ้ริการการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ท่ีเรียกวา่  อี-เลิร์นน่ิง  (e-learning) นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมถึงเวบ็ท่ีสอนหรือใหค้วามรู้

เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ เช่น การทาํเวบ็ การทาํอาหาร การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรม ฯลฯ 

             6) เวบ็บันเทงิ (Entertainment site)  เวบ็บนัเทิงนั้นมุ่งเสนอและใหบ้ริการต่างๆ 

เพื่อเสริมสร้างความบนัเทิง โดยทัว่ไปอาจนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการบนัเทิงทัว่ไป เช่น ดนตรี 

ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรั ก บทกลอน การ์ตูน เร่ืองขาํขนั รวมถึงการใหบ้ริการดาวน์โหลด       

โลโกแ้ละริงโทนสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอีกดว้ย เวบ็ประเภทน้ีอาจมีรูปแบบท่ีเป็นอินเตอร์แอค

ทีฟท่ีต่ืนตาต่ืนใจ หรือใชเ้ทคโนโลยมีลัติมิเดียไดม้ากกวา่เวบ็ประเภทอ่ืน          

   7) เวบ็องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไร  (None-profit organization site)  เวบ็ประเภท

น้ีมกัจะเป็นเวบ็ท่ีสร้างข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือองคก์รต่างๆ ท่ีมีนโยบายในการสร้างสรรคท่ี์

ช่วยเหลือสังคมโดยท่ีไม่หวงัผลกาํไรหรือค่าตอบแทน ซ่ึงกลุ่มบุคคลหรือองคก์รเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

สมาคม ชมรม มู ลนิธิ และโครงการต่างๆ โดยอาจมีจุดประสงคเ์ฉพาะท่ีแตกต่างกนั เช่น เพื่อทาํ

ความดี สร้างสรรคส์ังคม พิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงคไ์ม่ใหสู้บบุหร่ี หรืออาจ

รวมตวักนัเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม     

   8) เวบ็ส่วนตัว  (personal site) เวบ็ส่วนตวั อาจเป็นเวบ็ของคนๆ เดียว เพื่อนฝงู 

หรือครอบครัวก็ได ้โดยอาจจดัทาํข้ึนดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น แนะนาํกลุ่มเพื่อน โชวรู์ปภาพ 

แสดงความคิดเห็น เขียนไดอาร่ีประจาํวนั นาํเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงท่ี

เช่ียวชาญหรือสนใจ โดยทั้งหมดน้ีอาจทาํเป็นเวบ็ไซตห์รือเป็นเพียงเวบ็เพจหนา้เดียวก็ได ้

 

5. โปรแกรมทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 5.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

   Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสาํหรับออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์

ดว้ยการสร้างเวบ็เพจและเวบ็แอพพลิเคชัน่ ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมนาํมาสร้างเวบ็เพจในปัจจุบนัเน่ืองจาก

ใชง้านง่าย คุณสามารถท่ีจดัวางขอ้ความ รูปภาพ ตารางขอ้มูล แบบฟอร์ม  เป็นตน้ ลงไปในเวบ็เพจ

ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยไม่จาํเป็นตอ้งใชโ้คด้ HTML ใน Dreamweaver มีเคร่ืองมือมากมายใหใ้ชใ้นการ

พฒันาเวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง  Dreamweaver มีเคร่ืองมือในการจดัการ

และบริหารเวบ็ ไซท ์ท่ีช่วยใหคุ้ณจดัการกบั Site และไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบั Site ของคุณ เช่น สร้าง ลบ 

ยา้ย และเปล่ียนช่ือไฟล ์เป็นตน้  
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 5.2 โปรแกรม Adobe Flash   

   เป็นซอฟตแ์วร์ ท่ีใชส้ร้างช้ินงานกราฟิกท่ีพบเป็นส่วนมากบนเวบ็ไซดต่์าง ๆ  และ

สามารถพบช้ินงาน Flash บน เกมส์  ส่ือโฆษณาบนเวบ็ไซต ์อินเตอร์เฟสต่าง ๆ  สร้างช้ินงาน 

Interactive บนเวบ็ไซต ์การ์ตูนแอนิเมชนัต่างๆ  สร้างเวบ็ไซตไ์ดส้วยงาม และสร้างลูกเล่นต่าง ๆ  

สร้างเกมส์ (GAME)  

 5.3 โปรแกรม Adobe Photoshop 

    Photoshop เป็นโปรแกรมสาํหรับสร้างและตกแต่งภาพท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บ             

ความนิยมมากท่ีสุด  เน่ืองจากคุณสมบติัเด่นท่ีมีอยูม่ากมาย   ไม่วา่จะเป็นความสามารถจดัการกบั

ไฟลส์ารพดัชนิดท่ีใชใ้นงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล  และภาพท่ีจะนาํไปผา่น

กระบวนการการพิมพ ์ โปรแกรมมีความสามารถเป็นเยีย่มในการแกไ้ขตกแต่งภาพ  และการสร้าง

เอฟเฟ็คตพ์ิเศษต่าง ๆ มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและความยดืหยุน่สูง   

 5.4 โปรแกรม Sothink Glanda 

   เป็นโปรแกรมสาํหรับสร้างขอ้ความอกัษร Flash ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้ความ

เคล่ือนไหว ในลกัษณะต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อนัจะทาํใหเ้วบ็ไซตมี์ความน่าสนใจและสวยงาม

มากยิง่ข้ึน  นอกจากการทาํ effect ใหก้บัขอ้ความแลว้ ยงัสามารถทาํกบัรูป ภาพ ไดอี้กดว้ย  และ

สามารถทาํขอ้สอบได ้

 5.5 โปรแกรม Microsoft Word 

   เป็นโปรแกรมสาํหรับสร้างเอกสาร โปรแกรมประมวลผลคาํ  (Word Processor) 

หรือท่ีเรียกกนัอยา่งยอ่  ๆ วา่ “เวร์ิด” (Word) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างงานเอกสารทัว่ไป  

ตวัอยา่งเช่น จดหมาย ใบปะหนา้แฟกซ์  ทาํรายงาน  หรือแมก้ระทัง่หนงัสือเป็นเล่มก็ตาม  โปรแกรม

ไมโครซอฟตเ์วร์ิดเป็นหน่ึงในชุดโปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ (Microsoft Office) 

 5.6 โปรแกรม Captivate  

    เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างมลัติมีเดียบนเวบ็ การจบัภาพหนา้จอ การทาํภาพเคล่ือนไหว 

และอ่ืน ๆ โปรแกรม  Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์  สร้างขอ้สอบ  ไดอ้ยา่งดี 

โดยผูใ้ชไ้ม่จาํ เป็นตอ้งเขียนคาํ สั่ง เพราะโปรแกรมมีคาํ สั่งต่าง  ๆ ไวใ้หเ้ลือกผา่นทางหนา้จอของ

โปรแกรม  จึงเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่าย  เรียนรู้ไดเ้ร็ว  เหมาะสาหรับครู  และผูท่ี้มีหนา้ท่ีฝึกอบรม

บุคลากร และสามารถ ส่งข้ึนเวบ็ You tube ไดท้นัที หรือจะทาํเป็นไฟล ์PDF ก็ได ้



 
 

บทที ่ 3 

อุปกรณ์และวธีิการดําเนินการ 

 

  การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (Hardware)  มีวธีิการดาํเนินโครงงานตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

 

1. วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมหรือทีใ่ช้ในการพฒันา  

 1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

  1.2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

   1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

   2) โปรแกรม Adobe Flash 

   3) โปรแกรม Adobe Photoshop 

   4) โปรแกรม Sothink Glanda 

   5) โปรแกรม Microsoft Word 

   6)  โปรแกรม Captivate 

 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 2.1 คิดหวัขอ้โครงงานเพื่อนาํเสนอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

 2.2 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจ  คือเร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพียงใดจากเวบ็ไซตต์่าง ๆ และจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัทาํเน้ือหาต่อไป 

 2.3 ศึกษาการสร้างเวบ็ไชตโ์ดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver ,Adobe  Flash , 

Sothink glanda , Captivate จากอกสาร และจากเวบ็ไซตต่์างๆ  ท่ีเสนอเทคนิค วธีิการสร้าง 

 2.4 จดัทาํโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนาํเสนอครูท่ีปรึกษา 

 2.5 จดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์การพฒันาเวบ็ไชต ์เร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โดยสร้าง

บทเรียนท่ีสนใจตามแบบเสนอโครงร่างท่ีเสนอ 

 2.6 นาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ใหค้รูท่ีปรึกษาโครงงานไดต้รวจสอบ ซ่ึงครูท่ีปรึกษา

จะใหข้อ้เสนอแนะต่าง  ๆ เพื่อใหจ้ดัทาํเน้ือหาและการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ  ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บคาํแนะนาํ

ก็จะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 

 2.7 จดัทาํเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 2.8 ประเมินผลงานโดยใหค้รูท่ีปรึกษาประเมินผลงาน และใหเ้พื่อนผูท่ี้สนใจร่วมประเมิน 



บทที ่4 

ผลการดําเนินโครงงาน 

 

              การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

(Hardware) มีผลการดาํเนินโครงงาน ดงัน้ี 

1. ผลการพฒันาเวบ็ไซต์ (Website) 

 1.1 เปิดเวบ็ไซต ์ http://www.kws.ac.th/comp จะ1ปรากฏหนา้จอ ดงัน้ี 

 

 
 

  ภาพที ่1 หนา้จอเวบ็ไซต ์เร่ือง คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

 

 

 ภาพที ่2 MENU 

 

 

http://www.kws.ac.th/comp%20จะ
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 จากภาพท่ี 2 ประกอบดว้ยเมนู ดงัน้ี 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. เน้ือหาบทเรียน 

3. แบบทดสอบหลงัเรียน 

4. ใบความรู้ 

5. ใบงาน 

 1.1  แบบทดสอบก่อนเรียน 

   แบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ือง อุปกรณ์นาํเขา้  หน่วยความจาํ 

หน่วยประมวลผล หน่วยความจาํสาํรอง หน่วยแสดงผล เร่ืองละ 5 ขอ้ 

  

 
 

 ภาพที ่3 แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง หน่วยความจาํ 

 

 
 

 ภาพที ่4 แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง หน่วยประมวลผล 
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 ภาพที ่5 แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง หน่วยความจาํสาํรอง  

 

 1.2 เนือ้หาบทเรียน 

 

  เน้ือหามีทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่   อุปกรณ์นาํเขา้  หน่วยความจาํ หน่วยประมวลผล 

หน่วยความจาํสาํรอง หน่วยแสดงผล 

  

 
 

 ภาพที ่6 เน้ือหา 
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 1.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 

  แบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ือง อุปกรณ์นาํเขา้  

หน่วยความจาํ หน่วยประมวลผล หน่วยความจาํสาํรอง หน่วยแสดงผล เร่ืองละ 5 ขอ้ 

 

 
 

 ภาพที ่7 แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 
 

 ภาพที ่แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง อุปกรณ์นาํเขา้ 
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 ภาพที ่9 แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง หน่วยความจาํสาํรอง 

 

 
 

 ภาพที ่10 แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง หน่วยแสดงผล 
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 14  ใบความรู้ 

 

 
 

 ภาพที ่11 ใบความรู้ 

 

 1.5 ใบงาน 

 

 
 

 ภาพที ่12 ใบงาน 
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2. การทดสอบการพฒันาเวบ็ไซต์ 

 ในการทดสอบ การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  

ผูจ้ดัทาํ ได้ใชว้ธีิการทดสอบ  โดยผู ้ จดัทาํ ทดสอบการเลือกใชเ้มนูต่าง ๆ การทาํแบบทดสอบ 

การศึกษาเน้ือหา ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบเป็นทั้งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและขอ้มูลท่ีผดิพลาด 

 จากการทดสอบ พบวา่เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา  เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  ท่ี

ไดพ้ฒันาข้ึนน้ีสามารถทาํงานไดค้รบความตอ้งการของผูใ้ช ้คือ ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษา

เน้ือหา ใบความรู้ ทาํใบงาน และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนได ้ 

 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ การพฒันา เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (Hardware) แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย  ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบั

ประสิทธิภาพของกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชง้านจาํนวน 20 คน มีดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา  

    เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  

 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพ 4.21 0.419 ดี 

2. ความเหมาะสมของการใชสี้ของตวัอกัษรพื้นหลงัและรูปภาพ 4.05 0.524 ดี 

3. ความเหมาะสมของตาํแหน่งการจดัวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ 3.95 0.405 ดี 

4. คาํสั่งบนหนา้จอใชส่ื้อสารกบัผูใ้ชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงค์ 3.68 0.820 ดี 

5. การใชง้านง่าย 4.21 0.419 ดี 

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีนาํเสนอในแต่ละจอภาพ 3.47 0.513 พอใช ้

รวมเฉล่ีย 3.92 0.353 ดี 

 

 จากตารางท่ี 1 แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของ การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา       

เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัดี ( X =3.92) 



บทที ่5 

สรุปผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 

            การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (Hardware)  น้ีสรุปผลการดาํเนินงานโครงงานและขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

1. สรุปผลการพฒันาเวบ็ไซต์ 

 ผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์ เพื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

1.2 เน้ือหาบทเรียน 

1.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 

1.4 ใบความรู้ 

1.5 ใบงาน 

2. การทดสอบการพฒันาเวบ็ไซต์ 

 ในการทดสอบ การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  

ผูจ้ดัทาํ ได้ใชว้ธีิการทดสอบ  โดยผู ้ จดัทาํ ทดสอบการเลือกใชเ้มนูต่าง ๆ การทาํแบบทดสอบ 

การศึกษาเน้ือหา ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบเป็นทั้งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและขอ้มูลท่ีผดิพลาด 

 จากการทดสอบ  พบวา่เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา  เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ท่ี

ไดพ้ฒันาข้ึนน้ีสามารถทาํงานไดค้รบความตอ้งการของผูใ้ช ้คือ ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษา

เน้ือหา ใบความรู้ ทาํใบงาน และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนได ้ 

 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ การพฒันา เวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (Hardware) มีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัดี ( X =3.92) 

   

 

  



20 
 

4. อุปสรรคในการทาํโครงงาน 

  การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และไดมี้การ

ทดลองใชง้านทาํใหพ้บปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. รูปแบบตวัอกัษรในโปรแกรม Captivate เม่ือ Publish แลว้ตวัอกัษรห่างกนัมาก 

2. การทาํลิงคไ์ฟล ์PDF ในโปรแกรม Dreamweaver เม่ือลิงคแ์ลว้ไม่สามารถเลือก 

เมนูหลกัของเวบ็ไซตไ์ด ้ตอ้งใชปุ่้ม Back  

 

5.  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันาต่อ 

 1. ควรมีการเพิ่มเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายใหม้ากกวา่น้ี 

 2. ควรเพิ่มแบบทดสอบใหม้ากกวา่น้ี 



บรรณานุกรม 

 

ความสําคัญของคอมพวิเตอร์.[ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก: http://ku-scmicro36bkk.tripod.com/0.0.htm 

 (วนัท่ีสืบคน้ : 2 สิงหาคม 2555). 

นิชนอภา  อรรถพร. การสร้างเวบ็บลอ็ก. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://www.slideshare.net/nitnipa/ss-9209972 (วนัท่ีสืบคน้ : 2 สิงหาคม 2555). 

ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์[ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/menu2.htm 

 (วนัท่ีสืบคน้ : 6  สิงหาคม 2555). 

ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์. “การพฒันาการศึกษาไทยสองทศวรรษหนา้”, วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 9 (กนัยายน-ธนัวาคม 2539), 123-166. 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ Hardware. [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index01.htm(วนัท่ีสืบคน้: 7 สิงหาคม 2555). 

 

 

  

 

http://ku-scmicro36bkk.tripod.com/0.0.htm

	ปกนอก
	ปกใน
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	1
	2
	3
	4
	5
	บรรณานุกรม

