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โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ระบบคอมพิวเตอร์

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.อลงกรณ์ ราชคฤห์
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แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 2.ซอฟต์แวร์ (Software)

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

3. บุคลากร (People)

4. ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information)



5

 เป็นอุปกรณ์ท่ีจับต้องได้ สัมผัสได้ มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ท้ังท่ีติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง (เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม) และท่ี
ติดตั้งอยู่ภายนอก (เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์)
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แบ่งตามลักษณะหน้าท่ีการท างานออกเป็น 3 ส่วน

1.1 หน่วยรับข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)

1.3 หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก



7

 ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุค าสั่งเพื่อให้สามารถ
ท างานได้ตามต้องการ โดยปกติแล้วจะถูกสร้างโดยบุคคลที่
เรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (programmer) 

 เป็นองค์ประกอบทางนามธรรม ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัส
ได้เหมือนกับฮาร์ดแวร์
อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ซอฟต์แวร์ระบบ  2. ซอฟท์แวร์ประยุกต์

 3. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
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ท าหน้าที่ ควบคุมระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่ รู้ จักกันเป็นอย่างดีคือ ระบบปฏิบัติการ  หรือ OS 
(Operating System)  มีทั้ งที่ ต้ อง เสี ย เ งินอย่ าง เช่น 
Windows และให้ใช้ฟรี เช่น Linux เป็นต้น

http://comforu.com/Windows7.aspx
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ควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม

ตรวจสอบเมื่อมีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ใดๆ

 ช่วยให้การท างานที่เกี่ยวข้องราบรืน่ ไม่ติดขัด

ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเก่ียวกับระบบ

 ก าหนดสิทธิการใช้งาน และหน้าที่ตา่งๆเกี่ยวกบัการจัดการ
ไฟล์
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ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้ในภายหลังจากที่ติดตั้ง
ระบบปฎิบัติการแล้ว
ปกติมุ่งใช้กับงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านบัญชี งาน

ด้านเอกสารหรืองานควบคุมสินค้าคงเหลือ
อาจมีบริษัทผู้ผลิตท าขึ้นมาเพื่อจ าหน่ายโดยตรง มีทัง้ที่ให้

ใช้ฟรี ซื้อท าเอง หรือจ้างเขียนโดยเฉพาะ
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ท าหน้าที่ช่วยในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ใน
หน้าท่ีเฉพาะด้านบางอย่าง
เช่น โปรแกรมการตรวจหาและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
การเรียงล าดับข้อมูล
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 เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์
Software Park (www.swpark.or.th) แหล่งสนับสนุนการ

พัฒนาซอฟแวรส์ าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก

 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 
(SIPA-Software Industry Promotion Agency) 
www.sipa.or.th
ส่งเสรมิให้คนไทยพฒันาซอฟแวร์ไว้ใช้เอง
พัฒนาเพือ่การส่งออก น ารายได้เขา้ประเทศ

http://www.swpark.or.th/
http://www.sipa.or.th/
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พอ
จ าแนกออกได้เปน็ 3 กลุ่มด้วยกันคือ

3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

3.2 ผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ผู้บริหาร
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ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร ์(User/End User)
 เป็นผู้ใช้งานระดับต่ าสุด ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญมาก

 อาจเข้ารับการอบรมบ้างเล็กน้อยหรือศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานก็
สามารถใช้งานได้

 บุคลากรกลุ่มนี้มีจ านวนมากท่ีสุดในหน่วยงาน

 ลักษณะงานมักเกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น งานธุรการ
ส านักงาน งานป้อนข้อมูล งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ (call center) เป็นต้น
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3.2.1 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(Computer 
Operator/Computer Technician)

3.2.2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

3.2.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

3.2.4 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Enginering)

3.2.5 ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก (Network Administrator)
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3.2.1 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
(Computer Operator/Computer 
Technician)
มีความช านาญทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะ

มีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน้าท่ีหลักคือ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ระบบในหน่วยงานให้ใช้งานได้ตามปกติ
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3.2.2 นักวิเคราะหร์ะบบ (System Analyst)
มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้รวมไปถึง

ผู้บริหารของหน่วยงานว่าต้องการระบบโปรแกรมหรือ
ลักษณะงานอย่างไร เพือ่จะพัฒนาระบบงานให้ตรง
ตามความต้องการมากที่สุด

ออกแบบกระบวนการท างานของระบบโปรแกรม
ต่างๆทั้งหมดด้วย

 มีการท างานคล้ายกับสถาปนิกออกแบบบ้าน
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3.2.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 ช านาญเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตามที่ตนเองถนัด

 มีหน้าที่และต าแหน่งเรียกแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เช่น

web programmer

application programmer

system programmer
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  3.2.4 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Enginering)
 ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างมีแบบแผน

 อาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วย เช่น วัดค่าความซับซ้อนของ
ซอฟท์แวร์ และหาคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาได้

 มีทักษะและความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากพอสมควร

 อยู่ในทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์กลุ่มเดียวกับนักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห์
ระบบ

 พบเห็นได้กับการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เช่น การสร้างระบบปฏิบัติการ การ
เขียนโปรแกรมเกมส์
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เปรียบเทียบการท างานของวิศวกรซอฟต์แวร์
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3.2.5 ผูดู้แลเน็ตเวริ์ก (Network Administrator)
ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร

 เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครือข่ายโดยเฉพาะ เช่น การติดตั้ง
ระบบเครือข่ายการควบคุมสิทธิของผู้ท่ีจะใช้งาน การป้องกันการบุก
รุกเครือข่าย เป็นต้น

มีความช านาญเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และ
ต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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ลักษณะงานของผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก
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3.3 บุคลากร - กลุ่มผู้บริหาร
 ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ (CIO – Chief Information 
Officer)
 ต าแหน่งสูงสุดทางด้านการบริหารงาน

คอมพิวเตอร์ในองค์กร

 ท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
ทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

 มักพบเห็นในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

 ส าหรับในองค์กรขนาดเล็กอาจจะไม่มีต าแหน่ง
นี้
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หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Center 
Manager/Information Technology Manager)

มีหน้าท่ีดูแลและก ากับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานและทิศทางท่ีได้วางไว้โดย CIO
อาจต้องจัดเตรียมการบริการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน ากับผู้ใช้งาน รวมถึงสร้างกฎระเบียบ มาตรฐานใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทร่วมกันด้วย

3.3 บุคลากร - กลุ่มผู้บริหาร
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หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร ์(Computer Center 
Manager/Information Technology Manager)

อาจต้องจัดเตรียมการบริการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน ากับผู้ใช้งาน รวมถึงสรา้งกฎระเบียบ มาตรฐานใน
การใช้งานคอมพิวเตอรข์องบริษัทร่วมกันด้วย
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คือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร ต้องมีการจัดเก็บอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และต้องมีวิธีการให้เรียกใช้ได้
อย่างทันการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดข้อมูลอย่างมี
ร ะ บบ  ใ ช้ โ ป ร แก ร มจั ด ก า ร ฐ า นข้ อ มู ล  (Database 
Management Program) ดังนั้น ในการจัดเก็บข้อมูล
จ าเป็นต้องศึกษาระบบงานขององค์กรเป็นอย่างดี เพื่อท า
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เรียกใช้
งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
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พื้นฐานการท างานของคอมพิวเตอร์

หลักการท างานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 4 หน่วย ดังน้ี
1. หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)

2. หน่วยความจ าหลัก (primary storage)

3. หน่วยความจ าส ารอง (secondary storage)

4. หน่วยรับและแสดงผลข้อมลู (input/output unit)
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พื้นฐานการท างานของคอมพิวเตอร์



35

ส่วนประกอบท่ีส าคัญภายในของซีพียู แบ่งออกได้ดังนี้
1.หน่วยควบคุม (Control Unit)
2.หน่วยค านวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic 
   and Logic Unit)
3. รีจิสเตอร์ (Register)

1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
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1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
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1. หน่วยควบคุม (Control Unit)
ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของทุกๆหน่วยในซีพียูรวมถึง

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 เริ่มตั้งแต่การแปลค าสั่งท่ีป้อนเข้าไป โดยการไปดึงค าส่ังและ
ข้อมูลจากหน่วยความจ ามาแล้วแปลความหมายของค าส่ัง

จากนั้นส่งความหมายท่ีได้ไปให้หน่วยค านวณและตรรกะเพื่อ
ค านวณและตัดสินใจว่าจะให้เก็บข้อมูลไว้ที่ใด

1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
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1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

2. หน่วยค านวณและตรรกะ (ALU : 
Arithmetic and Logic Unit)
ท าหน้าท่ีในการค านวณทางคณิตศาสตร์ (arithmetic) เช่น 

การคูณ ลบ บวก หาร

 เปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (logical) ว่าเป็นจริง
หรือเท็จ

 อาศัยตัวปฏิบัติการเปรียบเทียบพ้ืนฐาน 3 ค่า คือ มากกว่า 
น้อยกว่าและ เท่ากับ
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1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

3. รีจิสเตอร์ (Register)
พื้นที่ส าหรับเก็บพักข้อมูลชุดค าสั่ง ผลลัพธ์ และข้อมลูที่

เกิดขึ้นขณะที่ซีพยีูประมวลผลเพียงชั่วคราวไมถ่ือว่าเป็น
หน่วยความจ า

รับส่งข้อมลูด้วยความเรว็สูง และท างานภายใต้การควบคุม
ของหน่วยควบคุมเช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆ
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1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

3. รีจิสเตอร์ที่ส าคัญโดยทั่วไป (อาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่น
ของซีพียู) มีดังนี้
Accumulate Register ใช้เก็บผลลัพธ์ท่ีได้จากการค านวณ

Storage Register เก็บข้อมูลและค าสั่งชั่วคราวท่ีผ่านจาก
หน่วยความจ าหลัก หรือรอส่งกลับไปที่หน่วยความจ าหลัก

Instruction Register ใช้เก็บค าสั่งในการประมวลผล

Address Register บอกต าแหน่งของข้อมูลและค าส่ังใน
หน่วยความจ า
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2. หน่วยความจ าหลัก (Primary Storage)

  ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลและค าสั่งตลอดจนผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

ประมวลผลของซีพียูเพียงชั่วคราวเช่นเดียวกัน

  ปกติจะมีต าแหน่งของการเก็บข้อมูลท่ีไม่ซ้ ากันท่ีเรียกว่า

“แอดเดรส” (address)
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2.หน่วยความจ าหลัก (Primary Storage)

ต่างจากรีจิสเตอร์ตรงที่เป็นการเก็บมูลและค าสัง่เพื่อที่จะ 
เรียกใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ (ไม่เหมือนกับรีจิสเตอร์ที่เป็นเพยีง
แหล่งพักข้อมูลซึ่งเกิดขึน้ขณะที่ซพีียูประมวลผลเท่านัน้)

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

2.1 รอม (ROM : Read Only Memory)

2.2 แรม (RAM : Random Access Memory)
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2.1 รอม (ROM : Read Only Memory)

 หน่วยความจ าที่อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือบันทึก
เพิ่มเติมได้

 ใช้เก็บค าสั่งท่ีใช้บ่อยและเป็นค าสั่งเฉพาะ
 ข้อมูลใน ROM จะอยู่กับเครื่องอย่างถาวร ถึงแม้ไฟจะดับหรือปิด

เครื่องไปก็ไม่สามารถท าให้ข้อมูลหรือค าสั่งในการท างานต่างๆ
หายไปได้

 นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า nonvolatile memory
 มีหลายชนิดเช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น
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2.2 แรม (RAM : Random Access Memory)

หน่วยความจ าที่จดจ าขอ้มูลค าสั่งในระหว่างที่ระบบก าลัง
ท างานอยู่

 สามารถเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา

หากไฟดับหรือมีการปิดเครื่อง ขอ้มลูในหน่วยความจ านี้จะ
ถูกลบเลือนหายไปหมด

นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า volatile memory

มีหลายชนิดเช่น SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM
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2. หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage)

ใช้ส าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเรียกข้อมูลนั้นใช้ในภายหลังได้ (เก็บไว้ใช้ได้ใน
อนาคต) มีหลายชนิดมาก เช่น
ฮาร์ดดิสก์
ฟลอ็ปปี้ดิสก์
Flash Drive
CD
ฯลฯ



46

3. หน่วยรับข้อมูลและค าสั่ง (Input Unit)

คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมหีน่วยรับข้อมลูและค าสัง่เข้าสู่ระบบ

 แปลงข้อมูลผ่านอุปกรณ์น าข้อมูลเขา้ เช่น คียบ์อร์ด เมาส์ 
สแกนเนอร์ เป็นต้น

 ส่งต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าให้กับส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง 
เพื่อท าหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมา

หากขาดส่วนรับข้อมลูและค าสั่ง มนุษย์จะไม่สามารถติดต่อ
สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้
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4.หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)

แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(เรียกว่า soft copy) 
เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์

หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พมิพ์ออกมา
เป็น กระดาษออกทางเครื่องพิมพ์

อาจอาศัยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ล าโพง ส าหรบัการ
แสดงผลที่เป็นเสียงได้
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จบการน าเสนอ
? ? ? ? ? ? ? ?


