
ใบความรูท่ี 2 
เร่ือง องคประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร 
รายวิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร)    ชั้น ม.4 
 

องคประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร  
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่จะสามารถทํางานไดตองประกอบดวย 
สวนประกอบหลายประการดวยกัน ดังนี ้

ฮารดแวร (Hardware) 
             ฮารดแวร เปนเครื่องมือที่จะเขามาชวยในการเพิม่ประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน การวางรากฐานการใชเครื่องมือสมัยใหม ใชระบบการประมวลผลที่ทําใหทํางานได
รวดเร็วแมนยาํ มีระบบการเชื่อมโยงสื่อสาร เพื่อใหขอมลูขาวสารเดินทางไปถึง และประสานการ
ทํางานเปนระบบได ฮารดแวรจึงรวมไปถงึอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารขอมูลตาง ๆ ซ่ึง
แบงไดดังนี ้

สวนประกอบภายนอกและการใชงาน 
1. จอภาพ (Monitor)  
             จอภาพเปนอุปกรณแสดงผล  

  
Monochrome Monitor Color Monitor 

 

2. เคส (Case) 
  เคสของคอมพิวเตอรถึงแมจะมีคุณสมบัติเปนเพียงเปลือกหอหุม
ภายนอก   แตก็มีคุณสมบัตหิลายอยางไปตามชนิดของเคส เชน เคสแบบ 
ATX จะมีคณุสมบัติในการระบายความรอนไดดกีวา เคสแบบ AT และมี
คุณสมบัติในการสนับสนุนระบบเพาเวอรชัตดาวน ของระบบปฏิบัติการรุน
ใหมๆ ซ่ึงเคสแบบ AT นั้นไมมี   เคสจะมส่ิีงหนึ่งที่ติดตัง้ควบคูมากับเคสและก็มีความสําคัญพอควร 
นั้นคือ เพาเวอรซัพพลาย ซ่ึงเปนตัวจายกระแสไฟฟา ใหกบัอุปกรณตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร ใน
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การเลือกเคส ตองคํานึงถึง ตัวเพาเวอรซัพพลายวามกีําลังในการจายไฟใหกับอุปกรณเพยีงพอ
หรือไม และตองเลือกใชกับเมนบอรดใหเขากันดวยคือเมนบอรดแบบไหนก็เคสแบบเดียวกัน 

3. คียบอรด (Keyboard)  
  คียบอรดเปนอปุกรณรับขอมูลเบื้องตน มีลักษณะการทํางานคลายคียบอรดของเครื่อง
พิมพดีด แตไดเพิ่มปุมควบคมุเฉพาะสําหรับคอมพิวเตอร โดยปกตจิะมี 101 คีย ซ่ึงบางรุนอาจจะมี
นอย หรือมากกวากไ็ด  

  

4. เมาส (Mouse)  
              เมาสประกอบดวย ลูกกลิ้งที่ติดตัง้อยูดานลาง และมีปุมกดควบคุม (ตั้งแต 1 - 3 ปุม) การใช
เมาสจะนําเมาสวางไวบนพืน้ราบ และเลื่อนเมาสไปในทศิทางที่ตองการ บนจอภาพจะปรากฏ 
สัญลักษณช้ีตําแหนง เรียกวา "Mouse Pointer" (มักจะเปนรูปลูกศรเฉียงซาย) เมื่อตองการจะทํางาน
ใดๆ ก็ทําการกดปุมเมาส ตามหลักการใชเมาส คอมพิวเตอรจะรับสัญญาณ และทําการประมวลผล
ตอไป  

 

5. ลําโพง (Speaker) 
              คือ อุปกรณภายนอกสําหรับแสดงผล ซ่ึงแสดงผลออกมาในรูปแบบของสัญญาณเสียง 
คอมพิวเตอรสามารถแทนชุดเครื่องเสียงแบบมินิคอมโปได สามารถใชงานแทนเครื่องเลนวิดีโอ
และทีวไีด  
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6. เคร่ืองสํารองไฟ (UPS) 
  UPS โดยทั่วไปก็จะทําหนาที่ สํารองไฟไวใชในกรณีไฟฟาดับ หรือหากกระแสไฟฟาเกิน
หรือขาดไปมากกวาคาทีก่ําหนดไว UPS ก็จะตัดเขาจายไฟจากแบตเตอรี่ภายใน UPS เองโดย
อัตโนมัติ  

 

 

สวนประกอบภายในและการทํางาน 

1. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU)  
             หนวยประมวลผลกลาง เปรียบไดกับสมองของคอมพิวเตอร เปนสวนที่สําคญัที่สุด ทํา
หนาที่เปนศนูยกลางการประมวลผลและควบคุมระบบตางๆ ของคอมพิวเตอร     ใหทุกหนวย
ทํางานสอดคลองสัมพันธกัน  

  

            หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวยยอย ดังนี ้

o หนวยควบคม (Control Unit)  
o หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)  
o หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit)  
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แผนภาพแสดง สวนประกอบของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

หนวยควบคุม (Control Unit) 
              หนวยควบคุมทําหนาที่ควบคุมการทํางานของหนวยทุกๆ หนวย ใน CPU และ
อุปกรณอ่ืนที่ตอพวง เปรียบเสมือนสมองที่ควบคุมการทํางานสวนประกอบตาง ๆ ของ
รางกายมนษุย เชน แปลคําสั่งที่ปอน ควบคมุใหหนวยรับขอมูลรับขอมูลเขามาเพื่อทําการ
ประมวลผล ตัดสินใจวาจะใหเก็บขอมูลไวที่ไหน ถูกตองหรือไม ควบคมุให ALU ทําการ
คํานวณขอมูลที่รับเขามา ตลอดจนควบคุมการแสดงผลลัพธ เปนตน  

หนวยคํานวณและตรรกะ (ALU; Arithmetic and Logic Unit) 
  หนวยคํานวณและตรรกะ ทําหนาที่คํานวณทางคณิตศาสตร (Arithmetic 
operations) และการคํานวณทางตรรกศาสตร (Logical operations) โดยปฏิบัติการเกีย่วกับ
การคํานวณไดแก การบวก (Addition) ลบ (Subtraction) คูณ (Multiplication) หาร 
(Division)  

หนวยความจําหลัก (Main Memory Unit) 
  หนวยความจําหลัก ซ่ึงมีช่ือเรียกหลายชื่อ ไดแก Main Memory Unit, Primary 
Storage Unit, Internal Storage Unit เปนหนวยที่ใชเก็บขอมูล และคําสั่งเพื่อใชในการ
ประมวลผล และเก็บขอมูลตลอดจนคําสั่งชั่วคราวเทานัน้ ขอมูลและคําสั่งจะถูกสงมาจาก
หนวยควบคุม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

o หนวยความจําสําหรับเก็บคําสั่ง (Program Memory)  
o หนวยความจําสําหรับเก็บขอมูลและคําสั่ง (Data & Programming Memory) 
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              หนวยความจําสําหรับเก็บขอมูลและคําสั่ง (Data & Programming Memory) หรือที่เรียกวา 
แรม (RAM; Random Access Memory) เปนหนวยความจําที่สามารถเก็บขอมูล และคําสั่งจากหนวย
รับขอมูล แตขอมูลและคําสั่งเหลานั้นสามารถหายไปได เมื่อมีการรับขอมูลหรือคําสั่งใหม หรือปด
เครื่อง หรือกระแสไฟฟาขัดของ หนวยความจําแรม เปนหนวยความจําที่สําคัญที่สุดของ
คอมพิวเตอร  จําเปนจะตองเลือกซื้อใหมีขนาดใหญพอสมควร  มิเชนนัน้จะทํางานไมสะดวก   แรม
ในปจจุบนัแบงไดเปน SRAM (Static RAM) ทํางานไดโดยไมตองอาศัยสัญญาณนาฬิกาและ 
DRAM (Dynamic RAM) ทํางานโดยอาศยัสัญญาณนาฬกิามากระตุน แตก็มีจดุเดนคอื มีขนาดเล็ก
กวา SRAM และส้ินเปลืองพลังงานนอยกวา 

 
SDRAM Mainboard 

2. เมนบอรด (Mainboard) 
               เมนบอรดเปนอุปกรณที่สําคัญรองมาจากซีพีย ูเมนบอรดทําหนาที่ควบคุม ดูแลและ
จัดการๆ ทํางานของ อุปกรณชนิดตางๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งแตซีพียู ไปจนถึง
หนวยความจําแคช หนวยความจําหลัก ฮารดดิสก ระบบบัส  

3. ฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk ) 
               เปนที่สําหรับเก็บขอมูลขนาดใหญ มีความจุสูงถึงหนวยเมกะไบต จนถึง   กิกะไบต และมี
ความเร็วสูงในการทํางาน และ การสงผานขอมูลมากกวา Secondary Storage ทั่วไป ซ่ึง Harddisk 
จะประกอบไปดวยจาน Disk หรือที่เรียกวา Platters หลายๆ แผนมารวมกัน ซ่ึงแตละดานของ 
Plalter จะถูกปกคลุมไปดวยสารประกอบ Oxide เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลได Hard Disk 
สวนมากจะอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงไมสะดวกในการเคลื่อนยาย บางทีถูกเรียกวา Fixed 
Disk   
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4. ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) 
             CD-ROM เปนอุปกรณที่ทําหนาทีอ่าน ขอมูล จากแผนซีดีรอม และทําการแปลงสัญญาณ
ขอมูล แลวสงไปยังหนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร  

  
CD-ROM Drive Floppy Disk Drive 

5. ฟลอปปดิสกไดรฟ (Floppy Disk Drive ) 
              ดิสกไดรฟ มี 2 ขนาดตามแผนดสิกที่ใชในปจจุบัน คือ ดิสกไดรฟ ขนาด 3.5 นิ้ว และ 5.25 
นิ้ว (ปจจุบันพบ 5.25 นิ้วไดนอยมาก) และแตละประเภท ยังแบงตามประเภทความจขุองแผนดิสก 
ไดอีก เปน 

o ดิสกไดรฟ สําหรับแผนดิสก 3.5 นิ้ว ความจุ 740 KB    
o ดิสกไดรฟ สําหรับแผนดิสก 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB - HD: high density    
o ดิสกไดรฟ 5.25 นิ้ว สําหรับแผนดิสก 5.25 นิ้ว ความจุ 640 KB  
o ดิสกไดรฟ 5.25 นิ้ว สําหรับแผนดิสก 5.25 นิ้ว ความจุ 1.2 MB - HD: high density  

7. แหลงจายไฟ (Power Supply) 
               แหลงจายไฟ (Power Supply) เปนสวนสําคัญเชนกัน เพราะถาไมมี แหลงจายไฟ (Power 
Supply) แลวนั้น คอมพิวเตอรจะทํางานไดอยางไร   แหลงจายไฟจะมรูีปทรงและการทํางานที่
เปนไปตามระบบปฏิบัติการของ main board เชนกนั  

 

 

ซอฟแวร (Software) 
             ซอฟตแวร (software) หมายถึงชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชส่ังงานใหคอมพวิเตอรทํางาน 
ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับขั้นตอนการทาํงานที่เขียนขึน้ดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้
เรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากทีท่ราบมาแลววาคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง การทํางาน
พื้นฐานเปนเพยีงการกระทํากับขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสอง ซ่ึงใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร 
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รูปภาพ หรือแมแตเปนเสยีงพูดก็ได  
  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชส่ังงานคอมพิวเตอรจึงเปนซอฟตแวร เพราะเปนลําดับขั้นตอน
การทํางานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งทํางานแตกตางกันไดมากมายดวยซอฟตแวรที่
แตกตางกัน ซอฟตแวรจงึหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอรทุกประเภทที่ทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานได 

 

Data 
 Data คือขอมูลหรือเนื้อหาสาระที่สําคัญ การดําเนินการขององคกรเกี่ยวของกับการผลิต 
การประมวลผล การสรุปผล การทํารายงาน การดําเนินการสื่อสารระหวางกัน การกระทําเหลานี้
เกิดขึ้นกับเนื้อหาของขอมูลขาวสาร ดังนัน้ ในองคกรตองใหความสําคัญในเรื่องขอมูลขาวสาร ทํา
อยางไรจึงจะใหขอมูลขาวสารเขาไปโลดแลนอยูในระบบและใชงานไดอยางเต็มที่   
 หนวยที่เล็กทีสุ่ดของขอมูลคือ 

ก. ตัวอักขระ ประกอบดวยตัวอักษร สัญลักษณตางๆ 
ข. ฟลด คือการนาํเอาตัวอักขระมารวมกันตั้งแต 1 ตัวอักขระขึ้นไป 
ค. เรคอรด คือการนําเอาฟลดมารวมกันตั้งแต 1 ฟลดขึ้นไป 
ง. ไฟล คือการนาํเอา เรคอรดมารวมกันตั้งแต 1 เรคอรดขึ้นไป 

People ware 
             บุคคลกร คือบุคคลที่สําคัญ และเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และหากตองใหงานมีประสิทธิผลมากที่สุด  จําเปนตองพัฒนาบุคลากร มีการฝกอบรมหรือ
ดําเนินการใหบุคลากรหันมาใหความสําคญั และเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาองคกร ความสามารถของบุคลากรจึงเปนฐานสําคัญในการใชไอทีเพื่อประโยชนตอ
องคกรโดยรวม 
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ประเภทของบคุลากรในงานคอมพิวเตอร 
  - ระดับผูบริหาร (Administration) ไดแก Electronic Data Processing manager: EDP  
 - ระดับวิชาการ (Technical)  ไดแก  System Analyst and Designer, Programmer  
 - ระดับปฏิบัตกิาร (Operation)  ไดแก Computer Operator, Keypunch Operator, Data 
Entry  

 


