
ใบความรู 

องคประกอบของคอมพิวเตอร 

องคประกอบของคอมพิวเตอร 

          เครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานไดนั้นจะตองประกอบไปดวยสวนประกอบ 3 สวนใหญๆ ดวยกัน คือสวน
แรกนั้นจะเปนอุปกรณตางๆ หรือที่เรียกวา ฮารดแวร (Hardware) เชน จอภาพ ซีพียู คียบอรด เครื่องพิมพ เมาส 
เปนตน สวนที่สอง เรียกวา ซอฟตแวร (Software) หมายถึงโปรแกรมตางๆ ที่ใชสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
ตามที่เราตองการ สวนสุดทายเรียกวา พีเพิลแวร (Peopleware) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เชน พนักงานปอนขอมูล, นักเขียนโปรแกรม, นักวิเคราะหระบบ ทั้งสามสวนนี้เปนสวนประกอบที่
สําคัญของคอมพิวเตอรถาขาดสวนหนึ่งสวนใดไปแลว คอมพิวเตอรก็จะไมสามารถใชงานไดเลย 

          1. ฮารดแวร (Hardware) 

          หมายถึงสวนที่เปนตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยตางๆ 4 หนวย
ดังนี้ 

• หนวยรับขอมูล (Input Unit) 

• หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 

• หนวยความจํา (Memory Unit) 

• หนวยแสดงผลลัพธ (Output Unit) 

          สําหรับการทํางานของแตละหนวยสามารถเขียนแผนภาพไดดังนี้ 

 

          หนวยรับขอมูล 

          ทําหนาที่ในการรับขอมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเขาไปเก็บไวในหนวยความจํา เพื่อเตรียมประมวลผล
ขอมูลตามที่ตองการ ซึ่งอุปกรณที่ใชในการนําเขาขอมูลที่ใชกันอยูต้ังแตอดีตถึงปจจุบันนั้นมีอยูหลายประเภท
ดวยกัน สําหรับอุปกรณที่นิยมใชในปจจุบันมีดังตอไปนี้ 

• แปนพิมพ (Keyboard) 



• เมาส (Mouse) 

• สแกนเนอร (Scanner) 

• จอยสติ๊ก (Joystick) 

• จอภาพสัมผัส (Touch Screen) 

• กลองดิจิตอล (Digital Camera) 

 

 

          หนวยประมวลผลกลาง 

ทําหนาที่ในการประมวลผล แบงออกเปน 2 สวนคือ 

หนวยควบคุม (control unit) ทําหนาที่ควบคุมการทํางาน ควบคุมการ
เขียนอานขอมูลระหวางหนวยความจําของซีพียู ควบคุมกลไกการทํางาน
ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกาเปน
ตัวกําหนดจังหวะการทํางาน 

หนวยคํานวณและตรรกะ (arithmetic and logic unit) เปนหนวยที่มี
หนาที่นําเอาขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกะ เชน การบวก การลบ การ
เปรียบเทียบ และ การสลับตัวเลข เปนตน การคํานวณทําไดเร็วตามจังหวะการควบคุมของหนวยควบคุม 

          หนวยความจํา 

          ทําหนาที่ในการเก็บขอมูลหรือคําสั่งตางๆ ที่รับจากภายนอกเขามาเก็บไวเพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่
ไดจากการประมวลผลไวเพื่อแสดงผลอีกดวย แบงออกเปน 

          หนวยความจําหลัก - เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองอาศัยหนวยความจําหลักเพื่อใชเก็บขอมูลและคําสั่ง
ซีพียูมีการทํางานเปนวงรอบโดยการคําสั่งจากหนวยความจําหลักมาแปลความหมายแลวกระทําตาม เมื่อทําเสร็จก็



จะนําผลลัพธมาเก็บในหนวยคําจําหลัก ซีพียูจะกระทําตามขั้นตอนเชนนี้เรื่อย ๆ ไปอยางรวดเร็ว เรียกการทํางาน
ลักษณะนี้วา วงรอบของคําสั่ง การแบงประเภทหนวยความจําหลัก ถาแบงตามลักษณะการเก็บขอมูล กลาวคือถา
เปนหนวยความจําที่เก็บขอมูลไวแลว หากไฟฟาดับ คือไมมีไฟฟาจายใหกับวงจรหนวยความจํา ขอมูลที่เก็บไวจะ
หายไปหมด เรียกหนวยความจําประเภทนี้วา หนวยความจําแบบลบเลือนได (volatile memory) แตถา
หนวยความจําเก็บขอมูลไดโดยไมขึ้นกับไฟฟาที่เลี้ยงวงจร ก็เรียกวา หนวยความจําไมลบเลือน (nonvolatile 

memory) แตโดยทั่วไปการแบงประเภทของหนวยความจําจะแบงตามสภาพการใชงาน เชน ถาเปน
หนวยความจําที่เขียนหรืออานขอมูลได การเขียนหรืออานจะเลือกที่ตําแหนงใดก็ได เราเรียกหนวยความจํา
ประเภทนี้วา แรม (Random Access Memory: RAM) แรมเปนหนวยความจําแบบลบเลือนได และหาก
เปนหนวยความจําที่ซีพียูอานไดอยางเดียว ไมสามารถเขียนลงไปได ก็เรียกวา รอม (Read Only Memory : 

ROM) รอมจึงเปนหนวยความจําที่เก็บขอมูลหรือโปรแกรมไวถาวร เชนเก็บโปรแกรมควบคุมการจัดการ
พ้ืนฐานของระบบไมโครคอมพิวเตอร (bios) รอมสวนใหญเปนหนวยความจําไมลบเลือนแตอาจยอมใหผูพัฒนา
ระบบลบขอมูลและเขียนขอมูลลงไปใหมได การลบขอมูลนี้ตองทําดวยกรรมวิธีพิเศษ เชน ใชแสงอุลตราไวโล
เล็ตฉายลงบนผิวซิลิกอน หนวยความจําประเภทนี้มักจะมีชองกระจกใสสําหรับฉายแสงขณะลบ และขณะใชงาน
จะมีแผนกระดาษทึบปดทับไว เรียกหนวยความจําประเภทนี้วา อีพร็อม (Erasable Programmable Read 

Only Memory : EPROM) 

หนวยความจําสํารอง -  ใชเปนสวนเพิ่มหนวยความจําใหมีขนาดใหญมากขึ้น ทํางานติดตอ
ยูกับสวนความจําหลัก โดยปกติแลวหนวยความจําสํารองจะมีความจุมากและมีราคาถูก
กวาหนวยความจําหลัก แตเรียกหาขอมูลไดชากวา เชน ฮารดดิสก, ฟลอบปดิสก 

 

          หนวยแสดงผลลัพธ 

ทําหนาที่ในการแสดงผลลัพธที่ไดจากการ
คํานวณและประมวลผลในรูปแบบที่มนุษย
เขาใจ สําหรับอุปกรณที่ทําหนาที่ในการ
แสดงผลนั้น ยกตัวอยางเชน 

          - จอภาพ (Monitor) 

          - เครื่องพิมพ (Printer) 

          - ลําโพง (Speaker) 

          - พล็อตเตอร (Plotter) 

 

  



2. ซอฟตแวร 

          ซอฟตแวร (Software) หมายถึงสวนที่ทําหนาที่เปนคําสั่งที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืออาจเรียกวา “โปรแกรม” ก็ได ซึ่งหมายถึง คําสั่งหรือชุดของคําสั่ง ซึ่งสามารถใชเพื่อสั่งให
คอมพิวเตอรทํางาน เราตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไร ก็เขียนเปนคําสั่ง ซึ่งจะตองสั่งเปนขั้นเปนตอน 

และแตละขั้นตอนตองทําอยางละเอียดและครบถวน ซึ่งจะเกิดเปนงานชิ้นหนึ่งขึ้นมามีช่ือเรียกวา โปรแกรม ผูที่
เขียนโปรแกรมดังกลาวก็จะเรียกวา นักเขียนโปรแกรม (Programmer) สําหรับการเขียนโปรแกรมนั้นจะตอง
ใชภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึง ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เชน ภาษา
เบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เปนตน โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็จะนําไปใชในงานเฉพาะอยาง เชน โปรแกรม
สต็อกสินคาคงคลัง โปรแกรมคํานวณภาษี โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน เปนตน 

 

          ซอฟตแวรจะแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System Software) 

และซอฟตแวรประยุกต (Application Software) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ซอฟตแวรระบบ (System Software) 

          หมายถึง โปรแกรมที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวรทุกอยางและอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร แบงออกเปน 

          ระบบปฏิบัติการ (OS – Operating System)  

โปรแกรมที่ทําหนาที่ควบคุมการใชงานสวนตางๆ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมหนวยความจํา 
ควบคุมหนวยประมวลผล ควบคุมหนวยรับและ
ควบคุมหนวยแสดงผล ตลอดจนแฟมขอมูลตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด และสามารถใช
อุปกรณทุกสวนของคอมพิวเตอรมาทํางานไดอยาง



เต็มที่ นอกจากนั้นยังเขามาชวยจัดสรรการใชทรัพยากรในเครื่องและชวยจัดการกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญๆ 

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร เชน การเปดหรือปดไฟล การสื่อสารกันระหวางชิ้นสวนตางๆ ภายในเครื่อง การสง
ขอมูลออกสูเครื่องพิมพหรือสูจอภาพ เปนตน กอนที่คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสามารถอานไฟลตางๆ หรือ
สามารถใชซอฟตแวรอื่นๆ ได จะตองผานการดึงระบบปฏิบัติการออกมาฝงตัวอยูในหนวยความจํากอน ปจจุบันนี้
มีระบบปฏิบัติการอยูหลายตัวดวยกัน ซึ่งแตละตัวจะมีลักษณะการทํางานที่ไมเหมือนกัน เชน Windows 98, 

Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Linux, UNIX, OS/2, MAC OS 

ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่มีคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 
ทําใหมีการใชงานคลองตัวขึ้น จนในปจจุบันสามารถนําคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ติดตัวไปใชงานในที่ตาง ๆ ได
สะดวก  

การใชงานคอมพิวเตอรตองมีซอฟตแวรประยุกต ซึ่งอาจเปนซอฟตแวรสําเร็จที่มีผูพัฒนาเพื่อใชงาน
ทั่วไปทําใหทํางานไดสะดวกขึ้น หรืออาจเปนซอฟตแวรใชงานเฉพาะ ซึ่งผูใชเปนผูพัฒนาขึ้นเองเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพการทํางานของตน  

ซอฟตแวรสําเร็จ  

ในบรรดาซอฟตแวรประยุกตที่มีใชกันทั่วไป ซอฟตแวรสําเร็จ (package) เปนซอฟตแวรที่มีความนิยมใชกัน
สูงมาก ซอฟตแวรสําเร็จเปนซอฟตแวรที่บริษัทพัฒนาขึ้น แลวนําออกมาจําหนาย เพื่อใหผูใชงานซื้อไปใชได
โดยตรง ไมตองเสียเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรอีก ซอฟตแวรสําเร็จที่มีจําหนายในทองตลาดทั่วไป และเปนที่
นิยมของผูใชมี 5 กลุมใหญ ไดแก ซอฟตแวรประมวลคํา (word processing software) ซอฟตแวรตาราง
ทํางาน (spread sheet software) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (data base management 

software) ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software) และซอฟตแวรสื่อสารขอมูล (data 

communication software)  

1) ซอฟตแวรประมวลคํา เปนซอฟตแวรประยุกตใชสําหรับการพิมพเอกสาร สามารถแกไข เพิ่ม แทรก ลบ และ
จัดรูปแบบเอกสารไดอยางดี เอกสารที่พิมพไวจัดเปนแฟมขอมูล เรียกมาพิมพหรือแกไขใหมได การพิมพออก
ทางเครื่องพิมพก็มีรูปแบบตัวอักษรใหเลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบรอยสวยงาม ปจจุบันมีการเพิ่มขีด
ความสามารถของซอฟตแวรประมวลคําอีกมากมาย ซอฟตแวรประมวลคําที่นิยมอยูในปจจุบัน เชน วินสเวิรด 
จุฬาจารึก โลตัสเอมิโปร  

2) ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่ชวยในการคิดคํานวณ การทํางานของซอฟตแวรตารางทํางาน ใช
หลักการเสมือนมีโตะทํางานที่มีกระดาษขนาดใหญวางไว มีเครื่องมือคลายปากกา ยางลบ และเครื่องคํานวณ
เตรียมไวใหเสร็จ บนกระดาษมีชองใหใสตัวเลข ขอความหรือสูตร สามารถสั่งใหคํานวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่
กําหนด ผูใชซอฟตแวรตารางทํางานสามารถประยุกตใชงานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ไดกวางขวาง ซอฟตแวร
ตารางทํางานที่นิยมใช เชน เอกเซล โลตัส  



3) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล การใชคอมพิวเตอรอยางหนึ่งคือการใชเก็บขอมูล และจัดการกับขอมูลที่จัดเก็บ
ในคอมพิวเตอร จึงจําเปนตองมีซอฟตแวรจัดการขอมูล การรวบรวมขอมูลหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวของกันไวใน
คอมพิวเตอร เราก็เรียกวาฐานขอมูล ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลจึงหมายถึงซอฟตแวรที่ชวยในการเก็บ การเรียก
คนมาใชงาน การทํารายงาน การสรุปผลจากขอมูล ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช เชน เอกเซส ดีเบส พา
ราด็อก ฟอกเบส  

4) ซอฟตแวรนําเสนอ เปนซอฟตแวรที่ใชสําหรับนําเสนอขอมูล การแสดงผลตองสามารถดึงดูดความสนใจ 

ซอฟตแวรเหลานี้จึงเปนซอฟตแวรที่นอกจากสามารถแสดงขอความในลักษณะที่จะสื่อความหมายไดงายแลว
จะตองสรางแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได ตัวอยางของซอฟตแวรนําเสนอ เชน เพาเวอรพอยต โลตัสฟรีแลนซ 
ฮารวารดกราฟก  

5) ซอฟตแวรสื่อสารขอมูล ซอฟตแวรสื่อสารขอมูลนี้หมายถึงซอฟตแวรที่จะชวยใหไมโครคอมพิวเตอร
ติดตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นในที่หางไกล โดยผานทางสายโทรศัพท ซอฟตแวรสื่อสารใชเช่ือมโยงตอ
เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถใชบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได สามารถใชรับสง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใชโอนยายแฟมขอมูล ใชแลกเปลี่ยนขอมูล อานขาวสาร นอกจากนี้ยังใชในการเชื่อมเขา
หามินิคอมพิวเตอรหรือเมนเฟรม เพื่อเรียกใชงานจากเครื่องเหลานั้นได ซอฟตแวรสื่อสารขอมูลทีน่ิยมมีมากมาย
หลายซอฟตแวร เชน โปรคอม ครอสทอลค เทลิก  

ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ  

การประยุกตใชงานดวยซอฟตแวรสําเร็จมักจะเนนการใชงานทั่วไป แตอาจจะนํามาประยุกตโดยตรงกับงานทาง
ธุรกิจบางอยางไมได เชนในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน งานทางดานบัญชี หรือในหางสรรพสินคาก็มีงาน
การขายสินคา การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาซอฟตแวรใชงานเฉพาะ
สําหรับงานแตละประเภทใหตรงกับความตองการของผูใชแตละราย  

ซอฟตแวรใชงานเฉพาะมักเปนซอฟตแวรที่ผูพัฒนาตองเขาไปศึกษารูปแบบการทํางานหรือความตองการของ
ธุรกิจนั้น ๆ แลวจัดทําขึ้น โดยทั่วไปจะเปนซอฟตแวรที่มีหลายสวนรวมกันเพื่อรวมกันทํางาน ซอฟตแวรใชงาน
เฉพาะที่ใชกันในทางธุรกิจ เชน ระบบงานทางดานบัญชี ระบบงานจัดจําหนาย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริหารการเงิน และการเชาซื้อ  

ความตองการของการใชคอมพิวเตอรในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังนั้นจึงตองมีความตองการผูพัฒนาซอฟตแวร
เพื่อพัฒนาซอฟตแวรใชงานเฉพาะตาง ๆ อีกมากมาย 

3. พีเพิลแวร (Peopleware) 

หมายถึง เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในหนวยงานที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีหนาที่และมีความรับผิดชอบแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับความรู การฝกอบรม และประสบการณในการทํางาน สําหรับบุคลากรในหนวยงานจะแบงออกไดดังนี้ 



- ยูสเซอร (User) หมายถึง ผูใชโดยทั่วๆ ไป อาจจะเปนผูใชตามบานหรือผูใชในสํานักงานก็ได ยูสเซอรไม
จําเปนตองมีความรูทางดานคอมพิวเตอรมากนัก มักจะใชงานไดเฉพาะโปรแกรมที่จําเปนตองใชงานอยูแสมอ
เทานั้น 

- นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) หมายถึง ผูที่จะทําหนาที่ในการวิเคราะหระบบงาน 

ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบระบบงานตางๆ โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหและออกแบบระบบงานระบบขอมูล 

ตลอดจนประสานงานระหวางผูใชเครื่องกับหนวยงานคอมพิวเตอร นักวิเคราะหระบบจะตองเปนผูมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานและระบบโปรแกรมเปนอยางดี มีความรูกวางขวางในดานตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานธุรกิจ 

          - นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 

          หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการเขียนคําสั่งโดยใชภาษาคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องทํางานตามขั้นตอนที่
ตองการโดยใชภาษาคอมพิวเตอร และสําหรับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานั้นจะตองเปนไปตามที่นักวิเคราะหและ
ออกแบบระบบตองการดวย และที่สําคัญคือ นักเขียนโปรแกรมจะตองเขาใจและมีความรูในหลักการตางๆ ของ
การเขียนโปรแกรมเปนอยางดี สามารถแกไขขอบกพรองของโปรแกรมไดเมื่อเกิดปญหา 

          - วิศวกรคอมพิวเตอร (Computer Engineer) 

          เปนผูที่จะตองมีความรูทางดานการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถแกไข
ใหคอมพิวเตอรทํางานไดตลอดเวลา ดังนั้นวิศวกรคอมพิวเตอรจะตองเปนผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญทางดาน
เทคนิคและทางดานอุปกรณของคอมพิวเตอรดีพอสมควร 

          นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรอีกมาก เชน พนักงานควบคุมเครื่อง, ผูดูระบบ, 

พนักงานเตรียมขอมูล, ผูจัดการฐานขอมูล ฯลฯ 
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