
หน่วย 2    เรื่อง   การท างานของคอมพิวเตอร ์

สาระท่ี  3          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม  

ตัวช้ีวัด  ม. 1      อธิบายหลักการท างาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  การท างานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่  หน่วยรับเข้า หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก 

สาระส าคัญ     อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานกัน  เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการท างานของคอมพิวเตอร์     
การที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้นั้น   ต้องอาศัยอุปกรณ์
และองค์ประกอบพื้นฐานทุกส่วนประสานการท างานร่วมกัน  ดังภาพที่ 2.1 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของการท างานของคอมพิวเตอร์      

1.  หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
                คอมพิวเตอร์ทุกประเภทและทุกขนาด  มีหลักการท างานของอุปกรณ์และองค์ประกอบพื้นฐานประสานร่วมกัน
ตามกระบวนการ  โดยสามารถจ าแนกการท างานของคอมพิวเตอร์ได้เป็น  3  ขั้นตอน  ดังภาพที่ 2.2    

 

 

 

ภาพที่ 2.2   แสดงการท างานของคอมพิวเตอร์ได้เป็น  3  ขั้นตอน   



               1.1  ขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า ( Input)  เริ่มต้นด้วยการน าข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์  โดยผ่านทางอุปกรณ์รับเข้า  
แล้วแต่ชนิดและลักษณะของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป  เช่น  การรับข้อมูลเข้าข้อความหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยการ
พิมพ์จะใช้อุปกรณ์แผงแป้นอักขระ  ( Keyboard) การรับข้อมูลเข้าชนิดเขียนภาพจะใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิก 
(Graphics  Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษส าหรับเขียนภาพ   การเล่นเกมจะมีอุปกรณ์ก้านควบคุม  (Joystick)  ส าหรับ
เคลื่อนต าแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น   ดังภาพที่ 2.3 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า (Input) 

               1.2  ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล  ( Process)   เมื่อ รับข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้ว ขั้นตอนต่อมา
คอมพิวเตอร์จะด าเนินการประมวลผลข้อมูลตามค าสั่งหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามผู้ใช้ต้องการ  การประมวลผลข้อมูล อาจกระท าการทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ เช่น การหา ผลรวม การ จัดกลุ่ม การ
เรียงล าดับ  การสรุปผล  การแจกแจงความถ่ี การหาค่าที่มากหรือน้อยที่สุด  เป็นต้น  ดังภาพที่ 2.4 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  แสดงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล  (Process)    

               1.3 ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ (Output)  เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลแสดงให้ผู้ใช้ทราบ
ในรูปแบบที่ก าหนดไว้  โดยทั่วไปการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์หลัก คือ จอภาพ (Monitor : มอนิเตอร์)  หรือพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer : พรินเตอร)์  ดังภาพที่ 2.5 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 แสดงขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ (Output)   
 



2.  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

           องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องท างานประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
ซอฟต์แวร์ (Software)  บุคลากร (Peopleware)  และข้อมูล (Data)  ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  แสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

           2.1  ฮาร์ดแวร์  (Hardware)   

                  หมายถึง  ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปธรรมหลักของตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริมรอบข้างทีใ่ช้ร่วมกันในการ
รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ สามารถมองเห็นด้วยตา สัมผัสได้  มหีน้าที่และลักษณะการ
ท างานแตกต่างกัน ดังภาพที่ 2.7 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   
       2.1.1 อุปกรณ์หน่วยรับเข้า (Input Device)  เป็นส่วนอุปกรณห์น้าที่รับข้อมูลเข้าจากภายนอกไปยัง

หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์  ดังภาพที่ 2.8      
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 แสดงอุปกรณ์หน่วยรับเข้า (Input Device)       
 

  



       2.1.2 อุปกรณ์หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Device) ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
ดังภาพที่ 2.9 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 อุปกรณ์หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Device)    

                 2.1.3  อุปกรณ์หน่วยความจ าหลัก (Main memory Device)  ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเข้าเพ่ือส่งไป
ประมวลผล และจัดเก็บผลลัพธ์เพื่อส่งไปแสดงผล จ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ หน่วยความจ ารอม (ROM :อ่านอย่างเดียว)  และ 
หน่วยความจ าแรม (RAM : บันทึกข้อมูลได)้  ดังภาพที่ 2.10 

 
 
 
             

ภาพที่ 2.10 แสดงอุปกรณ์หน่วยความจ าหลัก (Main memory Device) 
                 2.1.4  อุปกรณ์หน่วยความจ ารอง (Secondary storage Device)  ท าหน้าทีเ่ป็นส่วนเพิ่มความจ าในการ
จัดเก็บข้อมูลให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ท างานติดต่อยู่กับหน่วยความจ าหลัก  มีความจุมากและมีราคาถูก  ดังภาพที่ 2.11 

 
 
 
               
 
 

ภาพที่ 2.11 แสดงอุปกรณ์หน่วยความจ ารอง (Secondary storage Device)   
       2.1.5  อุปกรณ์หน่วยแสดงผล (Output Device) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว  ดังภาพที่ 2.12   
 

 

     

 

ภาพที่ 2.12  แสดงอุปกรณ์หน่วยแสดงผล (Output Device) 



           2.2  ซอฟต์แวร์  (Software)   

                  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  เพื่อก าหนดให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังภาพที่ 2.13 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 แสดงการบทบาทและประเภทของซอฟต์แวร์ (Software)   

2.2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  

         คือ โปรแกรมหรือชุดของค าสั่งที่เขียนขึ้น  เพ่ือจัดการควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น ดอส (DOS), วินโดวร ์(Windows), ยูนิกซ์ (Unix), ลีนุกซ์ (Linux)  เป็นต้น  
รวมทั้งโปรแกรมแปลค าสั่งที่เขียนในภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง และโปรแกรมอ านวยความสะดวก 

2.2.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Application  Software)  

         คอื โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อก าหนดให้คอมพิวเตอร์ท างานตามลักษณะงานที่ผู้ใช้
ต้องการ เช่น งานเอกสาร งานบัญชี งานจัดเก็บข้อมูล งานกราฟิก เป็นต้น  ซอฟต์แวร์ประยุกต์จ าแนกเป็น  2 ลักษณะ คือ 

                            ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์งานเฉพาะด้าน  เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อท างานเฉพาะอย่างที่ผู้ใช้
ต้องการ เรียกว่า  User’s Program  เช่น  โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมตัดเกรด เป็นต้น โดย เขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  

                              ข.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์งานทั่วไป   เป็นซอฟต์แวร์ทีพั่ฒนาและผลิตขึ้นโดยบุคคลหรือเอกชนในรูป
ของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้กับงานทั่วไป เป็นการอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะงานได้ทันที  แต่ไม่สามารถดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมได้   โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมได้แก่  โปรแกรม
งานเอกสาร  งานบัญชี  งานฐานข้อมูล  การใช้อินเทอร์เน็ต  และเกมส์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น   ดังภาพที่ 2.14 

      

ภาพที่ 2.14 แสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์งานทั่วไป    



           2.3  บุคลากร  (Peopleware)   

                  หมายถึง  บุคลากรทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ใน
ระดับต่าง ๆ  จ าแนกเป็น  4  ระดับ ดังนี้ 

                 2.3.1  ผู้จัดการระบบ (System Manager)  คือ ผู้วางนโยบายและก าหนดการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไป
จุดประสงค์และตามเป้าหมายของหน่วยงาน  

            2.3.2  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  คือ ผู้ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน 
โดยการศกึษา เปรียบเทียบ  วิเคราะห์  ปรับระบบงานเดิมหรือวางระบบงานใหม่ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม    

                2.3.3  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)  คือ ผู้เขียนโปรแกรมหรือชุดค าสั่งก าหนดให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
ตามลักษณะงานที่ผู้ใช้ต้องการ   อาจพัฒนาโปรแกรมตามโครงสร้างที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้  

                 2.3.4  ผู้ใช้ (User)  คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรม  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามท่ีต้องการ  ผู้ใช้เป็นตัวแปรส าคัญในอันที่จะท าให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ   
เพราะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต้องไดร้ับการก าหนดค าสั่งจากบุคลากรคอมพิวเตอร์  

           2.4  ข้อมูล  (Data)   

                 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์   ทีต่้องรับเข้าไปภายในในคอมพิวเตอร์พร้อม ๆ กับโปรแกรม
เพ่ือประมวลผลและแสดงผลลัพธ์   ข้อมูลที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจ าแนกเป็น  5  ประเภท คือ  

                  2.4.1  ข้อมูลตัวเลข  (Numeric  Data)   

                  2.4.2  ข้อมูลตัวอักษร (Text  Data)   

                  2.4.3  ข้อมูลเสียง  (Audio  Data)   

                  2.4.4  ข้อมูลภาพ  (Images  Data)   

                  2.4.5  ข้อมูลภาพ (Video  Data)  

 


