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ใบความรู ที่ 1.1  
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร 

 
ระบบคอมพิวเตอร คือ ระบบท่ีทําหนาท่ีประมวลผลขอมูล ขอมูล คือ ขอเท็จจริงท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนได การประมวลผลขอมูล หมายถึง การท่ีคอมพิวเตอรทําการใด ๆ กับขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ี
เปนประโยชนตามความประสงคของผูใชมากขึ้น เชน จากแฟมทะเบียนประวัตินักเรียนท้ังหองซ่ึงมีอยู 35 
คน ถาตองการทราบวานักเรียนกี่คนท่ีเปนนักเรียนชายและเปนนักเรียนหญิง คอมพิวเตอรสามารถทําการ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมหรือซอฟตแวรเฉพาะเพ่ือทํางานแลวใหคําตอบตามท่ีตองการไดจะมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 สวน คือ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยอปุกรณที่สําคญัดังตอไปนี ้
 1. ฮารดแวร (Hardware) 
 2. ซอฟตแวร (Software) 

 
 

ขอมูล 

 
 

อุปกรณนําเขา 

คูมือการจัดเก็บ
ขอมูล 

กระบวนงาน 

 
 

บุคลากรคอมพวิเตอร 

        หนวยประมวล 
                   ผลกลาง 

 

 
 

โปรแกรม ซอฟตแวร 

 
 

อุปกรณสงออก 
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 3. บุคลากรคอมพิวเตอร (People) 
 4. ขอมูล (Data) 
 1. ฮารดแวร คือสวนประกอบของคอมพิวเตอรสวนตาง ๆ ท่ีมีตัวตน สามารถมองเห็นได จับตองได 
เชน ซีพียู จอภาพ เมาส แปนพิมพ เครื่องพิมพ เปนตน ซ่ึงสวนเหลานี้แตะละสวนจะทําหนาท่ีแตกตางกัน
ออกไปดังนี้คือ 
 1.1 หนวยรับขอมูลเขา เชน แปนพิมพ เมาส 
 
 
 
 
 1.2 หนวยประมวลผลกลาง (ซีพียู) 
 
 
 
 
 
 1.3 หนวยแสดงผลขอมูล หรือหนวยสงออก 
 
 
 
 
 
 
 2. ซอฟตแวร  คือ ชุดคําส่ัง (โปรแกรม) ท่ีส่ังใหคอมพิวเตอรทํางาน จัดเปนสวนท่ีเปนนามธรรม คือ 
ไมมีตัวตน ไมสามารถมองเห็นได แตเปนสวนท่ีจําเปน ถาไมมีซอฟตแวรคอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางาน
ได ซอฟตแวรถือวาเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง และอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
หมายถึง ผูใชงานท่ีถูกตองจะตองไดรับการอนุญาตจากเจาของซอฟตแวรนั้น อาจจะไดรับอนุญาต หรือ ซ้ือ
มา ซอฟตแวรนั้นเราแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี ้
 2.1 ซอฟตแวรระบบ เปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานในสวนตาง ๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ทําหนาท่ีประสานงานระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวรอ่ืน 
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 2.2 ซอฟตแวรอรรถประโยชน เปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีชวยในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ในหนาท่ีเฉพาะดานบางอยาง เชน การตรวจหาและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร การเรียงลําดับขอมูลเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 2.3 ซอฟตแวรประยุกต ไดแกโปรแกรมท่ีใชทํางานตามคําส่ัง หรือตามความตองการของผูใช
คอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Word หรือโปรแกรมคํานวณ เชน Excel เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 3. บุคลากรคอมพิวเตอร  ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร เพราะแตเดิมนั้น 
คอมพิวเตอรเปนส่ิงท่ีใชยาก บุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูใชงานคอมพิวเตอรจะตองมีความรูในระดับ
ผูชํานาญการทีเดียว แตในปจจุบันนี้ การใชงานคอมพิวเตอรมีหลายระดับ ในระดับพ้ืนฐานนั้นการใชงานจะ
งายมาก เพราะท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรสมัยใหมไดรับการออกแบบใหงายตอการใชงาน เรียกวา เปนมิตร
ตอผูใช ผูใชงานในระดับนี้ เม่ือไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็สามารถเริ่มใชงานไดทันที อยางไรก็ตาม 
ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันมักมีการตอเช่ือมกับเครือขาย ซ่ึงสวนนี้ยังมีความยุงยากพอสมควร นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนโปรแกรมชนิดหนึ่งท่ีสามารถทําใหเกิดความผิดปกติในการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร จึงจําเปนท่ีตองใชบุคลากรคอมพิวเตอรท่ีมีความเช่ียวชาญมาดูแลระบบคอมพิวเตอร 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรท่ีมีคอมพิวเตอรจํานวนมาก ๆ บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรพอจําแนก
ออกไดเปน 3 กลุมดวยกันคือ 
  3.1 ผูใชงานท่ัวไป 
  3.2 ผูเช่ียวชาญ 
  3.3 ผูบริหาร 
 
 3.1 ผูใชงานทั่วไป 
  ผูใชงานคอมพิวเตอร (User/End User)เปนผูใชงานระดับต่ําสุด ไมจําเปนตองมีความ
เช่ียวชาญมากอาจเขารับการอบรมบางเล็กนอยหรือศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานก็สามารถใชงานได
บุคลากรกลุมนี้มีจํานวนมากท่ีสุดในหนวยงานลักษณะงานมักเกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอรท่ัวไป 
เชน งานธุรการสํานักงาน งานปอนขอมูล งานบริการลูกคาสัมพันธ (call center) เปนตน 
 3.2 ผูเชี่ยวชาญ  
  3.2.1 ชางเทคนิคคอมพิวเตอร(Computer Operator/Computer Technician) 
   - มีความชํานาญทางดานเทคนิคโดยเฉพาะ 
   - มีทักษะและประสบการณในการแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางด ี
   - หนาท่ีหลักคือ การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบในหนวยงานใหใชงานได 
   ตามปกต ิ
  3.2.2 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 
   - มีหนาท่ีวิเคราะหความตองการของผูใชรวมไปถึงผูบริหารของหนวยงานวา 
   ตองการระบบโปรแกรมหรือลักษณะงานอยางไร เพ่ือจะพัฒนาระบบงานใหตรง
   ตามความตองการมากท่ีสุด 
   - ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบโปรแกรมตางๆท้ังหมดดวย 
    - มีการทํางานคลายกับสถาปนิกออกแบบบาน 
  3.2.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
   - ชํานาญเรื่องการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรตามท่ีตนเองถนัด 
   - มีหนาท่ีและตําแหนงเรียกแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เชน 
    - web programmer 
    - application programmer 
    - system programmer 
  3.2.4 วิศวกรซอฟตแวร (Software Enginering) 
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   - ทําหนาท่ีในการวิเคราะหและตรวจสอบซอฟตแวรท่ีพัฒนาอยางมีแบบแผน 
   - อาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตรมาชวย เชน วัดคาความซับซอนของ 
   ซอฟทแวร และหาคุณภาพของซอฟตแวรท่ีผลิตขึ้นมาได 
   - มีทักษะและความเขาใจในการพัฒนาซอฟตแวรมากพอสมควร 
   - อยูในทีมงานพัฒนาซอฟตแวรกลุมเดียวกับนักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห
   ระบบพบเห็นไดกับการผลิตซอฟตแวรขนาดใหญ เชน การสรางระบบปฏิบัติการ 
   การเขียนโปรแกรมเกมส 
  3.2.5 ผูดูแลเน็ตเวิรก (Network Administrator) 
   - ผูท่ีมีหนาท่ีดูแลและบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร 
   - เกี่ยวของกับลักษณะงานดานเครือขายโดยเฉพาะ เชน การติดตั้งระบบเครือขาย
   การควบคุมสิทธิของผูท่ีจะใชงาน การปองกันการบุกรุกเครือขาย เปนตน 
   - มีความชํานาญเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนอยางดี และตองมีทักษะ
   ในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 
 3.3 ผูบริหาร 
  3.3.1 ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร (CIO – Chief Information 
 Officer)ตําแหนงสูงสุดทางดานการบริหารงานคอมพิวเตอรในองคกรทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง 
 นโยบาย และแผนงานทางคอมพิวเตอรท้ังหมดมักพบเห็นในองคกรขนาดใหญเทานั้นสําหรับใน
 องคกรขนาดเล็กอาจจะไมมีตําแหนงนี ้
  3.2.2 หัวหนางานดานคอมพิวเตอร (Computer Center Manager/Information Technology 
 Manager) มีหนาท่ีดูแลและกํากับงานทางดานคอมพิวเตอรใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานและ
 ทิศทางท่ีไดวางไวโดย CIOอาจตองจัดเตรียมการบริการฝกอบรม การใหคําปรึกษา คําแนะนํากับ
 ผูใชงาน รวมถึงสรางกฎระเบียบ มาตรฐานในการใชงานคอมพิวเตอรของบริษัทรวมกันดวยอาจ
 ตองจัดเตรียมการบริการฝกอบรม การใหคําปรึกษา คําแนะนํากับผูใชงาน รวมถึงสรางกฎระเบียบ 
 มาตรฐานในการใชงานคอมพิวเตอรของบริษัทรวมกันดวย 
 

 4. ขอมูล คือทรัพยากรอันมีคาขององคกร ตองมีการจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และ
ตองมีวิธีการใหเรียกใชไดอยางทันการตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การจัดขอมูลอยางมีระบบ ใชโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล (Database Management Program) ดังนั้น ในการจัดเก็บขอมูลจําเปนตองศึกษาระบบงาน
ขององคกรเปนอยางดี เพ่ือทําการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล เพ่ือใหเรียกใชงานไดงายยิ่งขึ้น 
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พ้ืนฐานการทํางานของคอมพิวเตอร 
 1. หนวยประมวลผลกลาง (central processing unit) 
 2. หนวยความจําหลัก (primary storage) 
 3. หนวยความจําสํารอง (secondary storage) 
 4. หนวยรับและแสดงผลขอมูล (input/output unit) 
  

 
 
1. หนวยประมวลผลกลาง (central processing unit) 
 1. หนวยควบคุม (Control Unit) 
  ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของทุกๆหนวยในซีพียูรวมถึงอุปกรณตอพวงเริ่มตั้งแตการ
แปลคําส่ังท่ีปอนเขาไป โดยการไปดึงคําส่ังและขอมูลจากหนวยความจํามาแลวแปลความหมายของคําส่ัง
จากนั้นสงความหมายท่ีไดไปใหหนวยคํานวณและตรรกะเพ่ือคํานวณและตัดสินใจวาจะใหเก็บขอมูลไวท่ี
ใด 
 2. หนวยคํานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) 
  ทําหนาท่ีในการคํานวณทางคณิตศาสตร (arithmetic) เชน การคูณ ลบ บวก หาร
เปรียบเทียบขอมูลทางตรรกศาสตร (logical) วาเปนจริงหรือเท็จอาศัยตัวปฏิบัติการเปรียบเทียบพ้ืนฐาน 3 คา 
คือ มากกวา นอยกวาและ เทากับ 
 3. รีจิสเตอร (Register) 
  พ้ืนท่ีสําหรับเก็บพักขอมูลชุดคําส่ัง ผลลัพธ และขอมูลท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีซีพียูประมวลผล
เพียงช่ัวคราวไมถือวาเปนหนวยความจํา รับสงขอมูลดวยความเร็วสูง และทํางานภายใตการควบคุมของ
หนวยควบคุมเชนเดียวกับหนวยอ่ืนๆ 
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 รีจิสเตอรท่ีสําคัญโดยท่ัวไป (อาจแตกตางกันออกไปตามรุนของซีพีย)ู มีดังนี้ 
  Accumulate Register ใชเก็บผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณStorage Register เก็บขอมูลและ
คําส่ังช่ัวคราวท่ีผานจากหนวยความจําหลัก หรือรอสงกลับไปท่ีหนวยความจําหลักInstruction Register ใช
เก็บคําส่ังในการประมวลผลAddress Register บอกตําแหนงของขอมูลและคําส่ังในหนวยความจํา 
 

2. หนวยความจําหลัก (primary storage) 
 ทําหนาท่ีเก็บขอมูลและคําส่ังตลอดจนผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลของซีพียูเพียงช่ัวคราว
เชนเดียวกันปกติจะมีตําแหนงของการเก็บขอมูลท่ีไมซํ้ากันท่ีเรียกวา“แอดเดรส” (address) 

 
 
 
 

 ตางจากรีจิสเตอรตรงท่ีเปนการเก็บมูลและคําส่ังเพ่ือท่ีจะ เรียกใชไดในอนาคตอันใกล (ไม
เหมือนกับรีจิสเตอรท่ีเปนเพียงแหลงพักขอมูลซ่ึงเกิดขึ้นขณะท่ีซีพียูประมวลผลเทานั้น) 
  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
  2.1 รอม (ROM : Read Only Memory) 
  2.2 แรม (RAM : Random Access Memory) 
 
 2.1 รอม (ROM : Read Only Memory) 
  หนวยความจําท่ีอานไดอยางเดียว ไมสามารถเขียนหรือบันทึกเพ่ิมเติมไดใชเก็บคําส่ังท่ีใช
บอยและเปนคําส่ังเฉพาะขอมูลใน ROM จะอยูกับเครื่องอยางถาวร ถึงแมไฟจะดับหรือปดเครื่องไปก็ไม
สามารถทําใหขอมูลหรือคําส่ังในการทํางานตางๆหายไปไดนิยมเรียกอีกอยางหนึ่งวา nonvolatile memory 
มีหลายชนิดเชน PROM, EPROM, EEPROM เปนตน 
 2.2 แรม (RAM : Random Access Memory) 
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  หนวยความจําท่ีจดจําขอมูลคําส่ังในระหวางท่ีระบบกําลังทํางานอยูสามารถเปล่ียนแปลง
แกไขไดตลอดเวลาหากไฟดับหรือมีการปดเครื่อง ขอมูลในหนวยความจํานี้จะถูกลบเลือนหายไปหมดนิยม
เรียกอีกช่ือหนึ่งวา volatile memoryมีหลายชนิด เชน SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM 
 

3. หนวยความจําสํารอง (secondary storage) 
 ใชสําหรับเก็บและบันทึกขอมูลไวในคอมพิวเตอร เพ่ือเรียกขอมูลนั้นใชในภายหลังได (เก็บไว
ใชไดในอนาคต) มีหลายชนิดมาก เชน ฮารดดิสก ฟล็อปปดิสก Flash Drive CD ฯลฯ 
 

4. หนวยรับและคําส่ังและแสดงผลขอมูล (input/output unit) 
 หนวยรับและคําส่ัง 
  คอมพิวเตอรท่ัวไปจะมีหนวยรับขอมูลและคําส่ังเขาสูระบบแปลงขอมูลผานอุปกรณนํา
ขอมูลเขา เชน คียบอรด เมาส สแกนเนอร เปนตนสงตอขอมูลท่ีปอนเขาใหกับสวนของหนวยประมวลผล
กลาง เพ่ือทําหนาท่ีตามคําส่ังท่ีไดรับมาหากขาดสวนรับขอมูลและคําส่ัง มนุษยจะไมสามารถติดตอส่ังงาน
คอมพิวเตอรได 
 แสดงผลขอมูล (input/output unit) 
  แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (เรียกวา soft copy) เชน จอภาพคอมพิวเตอรหรืออยูใน
รูปแบบของ hard copy เชน พิมพออกมาเปน กระดาษออกทางเครื่องพิมพอาจอาศัยอุปกรณอ่ืนๆ เชน 
ลําโพง สําหรับการแสดงผลท่ีเปนเสียงได 


