หน่ วยที่ 1
หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
แนวคิด
คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่มนุ ษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมาเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการคานวณ การเก็บข้อมูล การตัดสิ นใจ การสร้ างงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและอื่น ๆ ใน
อดี ตคอมพิวเตอร์ ถูกนามาใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นส่ วนใหญ่แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยีและการ
สื่ อสารได้เจริ ญก้าวหน้า อย่างรวดเร็ ว ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของมนุ ษ ย์อุป กรณ์ สื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาค้นคว้า
และการทาธุ รกิ จ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้องค์กรต่างๆ นาเทคโนโลยี
เหล่านี้เข้ามาช่วยในการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

สาระการเรียนรู้
1. ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
3. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

สมรรถนะประจาหน่ วย
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการอธิบายหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีกิจนิสัยที่ดีในการทางานมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
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4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนหลักการทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้
2. อธิบายหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้
3. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่ รู ้ และประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้

แผนผังความคิด

ความรู ้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

หลักการทางาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบ
ของระบบ
คอมพิวเตอร์

หลักการทางาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์
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หน่ วยที1่
หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
1. ความรู้ เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการอานวย
ความสะดวกในการทางาน ช่วยในการทางานต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ ว และแม่นยายิ่งขึ้นสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล จัดพิมพ์รายงาน หรื อใช้ดูหนังฟังเพลงก็ได้
คอมพิ วเตอร์ (Computer) เป็ นอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ที่ช่ วยให้การท างานต่า ง ๆ ของ
มนุ ษย์เป็ นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ วและแม่นยา เช่ น ใช้จดั เก็บข้อมู ล คิดคานวณ ประมวลผล
ข้อมูล และทางานต่าง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนามาใช้งานแพร่ หลาย
มากที่ สุด จะเป็ นกลุ่ มของคอมพิวเตอร์ ประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) เช่ น พีซี
(PC) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) สมาร์ ทโฟน (Smartphone) เป็ นต้น ที่เรามักจะพบเห็น
ได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจาวัน

คอมพิวเตอร์ ในยุคปัจจุบัน
หากมองย้อนกลับไปในอดีต 4-5 ปี จะเห็นว่าส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้มีความคุน้ เคยกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะหรื อเดสก์ท็อป (Desktop) หรื อพีซี (Personal Computer : PC) ที่ใช้สาหรับ
ทางานอยู่ก ับที่ ภายในบ้านหรื อ สถานที่ ท างาน ส่ วนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แบบพกพาหรื อโน้ตบุ๊ค
(Notebook) จะได้รับความนิ ยมเป็ นลาดับถัดมา เนื่ องจากมีขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถนาไปเปลี่ยน
บรรยากาศนั่ ง ท างานที่ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งสะดวกสบาย แต่ ร าคาในขณะนั้ น ถื อ ได้ ว่ า แพงกว่ า
คอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่ นที่บางเบาเป็ นพิเศษและกิ นไฟน้อย หรื อรุ่ นที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมส์เป็ นหลัก
หลังจากนั้นไม่นานเมื่อการใช้งานอินเทอร์ เน็ตเริ่ มได้รับความนิ ยมแพร่ หลายและเข้า
มามีบทบาทกับชีวติ ประจาวันของผูใ้ ช้มากขึ้น จึงได้เกิดตลาดย่อย ๆ ของโน้ตบุค๊ อีกประเภทขึ้น นัน่
ก็คือ เน็ตบุ๊ค (Netbook) ซึ่ งเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาขนาดเล็กจิ๋วเหมาะสาหรับหิ้ วไปมา
ไหนได้ และเน้นการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ตเป็ นหลักโดยอาศัยการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบไร้สาย
(Wi-Fi)ตามจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi Hotspot) ต่าง ๆ หรื อเครื อข่าย 3G สาหรับ
รุ่ นที่มีช่องใส่ ซิมการ์ ด ตลาดเน็ตบุ๊คมีกระแสความนิ ยมในช่วงแรก ๆ พอสมควร แต่ต่อมาอุปกรณ์
จาพวกแท็บเล็ต (Tablet) ต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีกระแสความนิยมเป็ นอย่างมาก
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แท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอรองรับระบบสัมผัส และมีระบบร้านค้าออนไลน์ที่
ช่วยให้ผูใ้ ช้ดาวน์โหลด (Download) แอพพลิ เคชัน่ (Applications) ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นโปรแกรมอานวย
ความสะดวกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับแท็บเล็ต ซึ่ งเรี ยกสั้น ๆ ว่า แอพ (App) มีท้ งั แบบฟรี
และไม่ฟรี มาใช้งานได้มากมาย อีกทั้งตัวเครื่ องยังมีขนาดบางเบา และถือเป็ นวัตกรรมที่แปลกใหม่
ทันสมัย จนทาให้กระทบไปถึงความนิ ยมในตัวคอมพิวเตอร์ ท้ งั พีซีและโน้ตบุ๊คที่ยอดขายเริ่ มมีการ
ชะลอตัวลงอย่า งเห็ นได้ชัด ทั้ง ๆ ที่ ก่ อ นหน้า นี้ ก ระแสความนิ ย มในตัวโน้ตบุ๊ค เพิ่ ง จะแรงแซง
คอมพิวเตอร์ พีซีมาได้ไม่นานเสี ยด้วยซ้ า แต่ทว่าในตอนนี้ กลับกลายเป็ นแท็บเล็ตที่ได้รับความนิยม
อย่างสู ง ถึงแม้ตลาดโน้ตบุค๊ จะปรับลดราคาลงมามากแล้วก็ตาม
เมื่ อ เทคโนโลยีก ารสื่ อสารบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ก้า วรุ ด หน้า จากอดี ต ที่ เ คยเป็ นแค่
โทรศัพท์ที่ใช้พูดคุยหรื อสนทนากันด้วยเสี ยง และส่ งข้อความ SMS หากันในยุค 2G แต่ปัจจุบนั ด้วย
อัตราความต้องการการบริ โภคข้อมู ลข่ า วสารทั้ง ข้อความภาพเสี ยง และอื่ น ๆ เพิ่ มสู งขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่ อสารให้กา้ วรุ ดหน้าไปอีกขั้น ด้วยการจัดสรรให้มี
ช่ องสัญญาณหรื อคลื่ นความถี่ ที่รองรับอัตราความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลที่เพิ่มสู งขึ้นกว่าเดิ มและ
รองรั บกับปริ มาณข้อมู ลจานวนมหาศาล จึ งเป็ นที่ มาของการสื่ อสารข้อมู ลในยุคเทคโนโลยี 3G
(Third Generation) และ 4G (Forth Generation) ประกอบกับการพัฒนาโทรศัพท์มือถือจากอุปกรณ์
สมาร์ ทโฟน (Smartphone) รุ่ นแรก ๆ ที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิการอย่าง Symbian, Windows Mobile เป็ นต้น
จนกลายมาเป็ นอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนในปั จจุบนั ที่เป็ นได้ท้ งั โทรศัพท์กล้องถ่ายรู ป และคอมพิวเตอร์
ในเครื่ องเดียวกันบนระบบปฏิบตั ิการที่รู้จกั กันดี เช่น Windows Phone, Android และ iOS ดังนั้นจึง
ไม่ น่าแปลกใจเลยว่า ท าไมอุ ป กรณ์ ส มาร์ ทโฟนจึ งได้รับความนิ ย มสู งสุ ด จนแทบจะเรี ย กได้ว่า
กลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่สาคัญต่อการดารงชี วิตในปั จจุบนั ไปแล้ว เพราะเป็ นอุปกรณ์ ที่เกื อบทุกคน
จะต้องมีพกติดตัวไปด้วยในทุก ๆ ที่
ที่กล่าวมานี้ เป็ นเพียงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในแวดวงที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วง 4-5 ปี ที่ผา่ นมาซึ่ งเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในเรื่ องของการสื่ อสารและ
โทรศัพท์มือถือที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ในยุคปัจจุบนั
1.1 คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ ะหรื อเดสก์ทอ็ ป (Desktop)
คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะหรื อเดสก์ท็อป นิยมเรี ยกกันว่า พีซี (PC) เป็ นคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะหรื อตั้งพื้นที่ ถูก ออกแบบมาสาหรั บใช้งานอยู่กบั ที่ เพราะคอมพิวเตอร์ ชุดมาตรฐาน
ขนาด ATX ที่ใช้กนั ทัว่ ไปจะมีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก และถึ งแม้จะเลื อกใช้คอมพิวเตอร์ ชุดเล็ก
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อย่า ง Micro-ATX หรื อ mini-iTX แต่ ก็ ย งั ต้องเสี ย บปลั๊ก ไฟบ้า นอยู่ตลอดขณะใช้ง าน ท าให้ไ ม่
สะดวกที่ จะพกพาหรื อเคลื่ อนย้ายไปไหนต่อไหนบ่อย ๆ และเพราะความไม่สะดวกนี้ เองทาให้
ปั จจุ บนั คอมพิวเตอร์ แบบนี้ ถูกใช้งานน้อยลง โดยมักมีไว้เป็ นเครื่ องหลักเพื่อใช้ทางานหรื อเล่ น
เกมส์อยูก่ บั บ้านหรื อที่ทางาน แต่ถา้ จะใช้งานอย่างอื่นในทุกอิริยาบถหรื อทุก ๆ ที่ เช่น แชทกับเพื่อน
เล่นอินเทอร์ เน็ต ดูหนัง ฟั งเพลง เล่นเกมส์ ฯลฯ ก็มกั จะหันไปใช้อุปกรณ์ ที่เปรี ยบเสมือนกับเป็ น
คอมพิวเตอร์ เครื่ องรองหรื อเสริ มอย่าง Tablet และ Smartphone กันเสี ยมากกว่าเพราะมีขนาดเล็ก
พกพาสะดวก

ภาพที่ 1.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรื อเดสก์ทอ็ ป
คอมพิวเตอร์แบบ PC ที่มีขายอยูใ่ นท้องตลาด แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1.1.1 แบบมี ต ราผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากบริ ษ ัท ผู ้ผ ลิ ต ที่ นิ ย มขายเป็ นชุ ด (Computer Set)
คอมพิวเตอร์ แบบนี้ จะสามารถหาซื้ อได้ตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไปในแผนกคอมพิวเตอร์ และตาม
ศูนย์บริ การต่าง ๆ ของแต่ละยี่ห้อที่กระจายสาขาอยูท่ วั่ ประเทศ เหมาะสาหรับผูซ้ ้ื อที่ตอ้ งการความ
สะดวกไม่ตอ้ งยุง่ ยากในการเลือกซื้ อชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ซึ่ งจุดเด่นของการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ แบบนี้
คือ มักจะมีระบบบริ การหลังการขายที่ดี เช่ น บริ การซ่ อมและเปลี่ ยนอะไหล่ถึงบ้านหากอยู่ใน
ประกัน ฯลฯ อีกทั้งในการเลือกซื้ อยังอาจมีระบบการผ่อนชาระให้เป็ นทางเลือกอีกด้วย ส่ วนข้อเสี ย
คือ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรื อเลือกใช้ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ได้ตามความชอบใจ
1.1.2 แบบเลือกซื้ อชิ้นส่ วนต่าง ๆ มาประกอบเองคอมพิวเตอร์ แบบนี้ จะสามารถหา
ซื้ อได้ตามร้ านที่ คา้ ขายชิ้ นส่ วนอุ ปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ในห้า งสรรพสิ นค้าแทบทุ กแห่ ง หรื อตาม
ร้ า นค้า ย่อยของบริ ษ ทั ผูน้ าเข้า และตัวแทนจ าหน่ า ยทัว่ ประเทศ เหมาะกับ ผูใ้ ช้ที่ ต้องการความ
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พิถีพิถนั ในการเลื อกซื้ อชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เพื่อนามาจ้างประกอบหรื อประกอบ
ตัว เครื่ อ งทั้ง หมดขึ้ น มาด้ว ยตนเองเพื่ อ ให้ ไ ด้เ ครื่ อ งที่ มี ร าคาไม่ แ พงและมี คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าสเปค (Spec) ตรงตามความพอใจของตนเองมากที่สุด การเลือก
ซื้ อในลักษณะนี้ ผูใ้ ช้ควรจะต้องมีความรู ้ ความชานาญเกี่ยวกับชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
อยูบ่ า้ ง แต่ถึงกระนั้นแทบทุกร้านก็มกั มีบริ การเลือกและจัดชุดคอมพิวเตอร์ ให้โดยเรี ยบร้อยอยูแ่ ล้ว
1.2 คอมพิวเตอร์ แบบโน้ ตบุ๊ค (Notebook)
คอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊คหรื อในต่างประเทศมักนิ ยมเรี ยกกันว่า แล็บท็อป (Laptop)
เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ สามารถพกพาไปใช้งานตามสถานที่ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่
จาเป็ นต้องเสี ยบปลัก๊ ไฟอยูต่ ลอดเวลาเหมือนพีซี แต่อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ ที่สามารถใช้งานได้
นานหลายชัว่ โมงและไม่สิ้นเปลื องพื้นที่ในการจัดวาง ในปั จจุบนั ราคาของโน้ตบุ๊คถูกลงมากและ
ประสิ ท ธิ ภาพก็ ใ กล้เคี ย งกับ คอมพิวเตอร์ พีซี โดยทัว่ ไป ท าให้ไ ด้รับความนิ ยมแพร่ หลายและมี
จานวนยอดขายทัว่ โลกหรื อผูใ้ ช้งานโน้ตบุค๊ มากกว่าพีซีไปแล้ว

ภาพที่ 1.2 คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุค๊
ปั จจุ บนั ผูผ้ ลิ ตได้พฒั นารู ปแบบโน้ตบุ๊คที่ หลากหลายออกสู่ ตลาดมากขึ้ นเพื่อให้มี
ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับผูใ้ ช้งานในแต่ละกลุ่มแต่ละสไตล์ แต่ดว้ ยความหลากหลายไม่วา่ จะเป็ น
ในเรื่ องของยี่ห้อ รุ่ น ราคา ขนาด สเปค ฯลฯ อาจทาให้ผูท้ ี่กาลังหาซื้ อโน้ตบุ๊คมาใช้งานสับสนจน
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เลือกไม่ถูก ดังนั้นเพื่อช่ วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงแบ่งประเภทของโน้ตบุ๊คในท้องตลาดออกได้เป็ น
2 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1.2.1 แบ่งกลุ่ มตามขนาดในท้องตลาดจะเห็ นว่ามี โน้ตบุ๊คอยู่หลากหลายขนาดทั้ง
เล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและราคาก็อาจแตกต่างกันไป ดังนี้
1) ขนาดใหญ่ เน้นประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานเฉพาะด้าน เป็ นโน้ตบุค๊ ในกลุ่ม
Desktop Replacement ที่เรี ยกได้ว่าสามารถนาไปใช้งานแทนเครื่ องพีซีได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะมี
ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ พีซีสเปคสู ง ๆ นิ ยมนาไปใช้กบั งานเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่ น
งานตัดต่อ งานกราฟิ ก 2D/3D เล่นเกมส์ ที่มีความละเอียดสู ง ชมภาพยนตร์ แบบ HD หรื อ 3 มิติ ฯลฯ
เนื่ องจากเป็ นโน้ตบุ๊คขนาดใหญ่อาจจะมีน้ าหนักมากกว่า 5 กิ โลกรัมขึ้นไปจึงทาให้เคลื่ อนย้ายไม่
สะดวกและกินไฟมาก จึงนิ ยมเสี ยบปลัก๊ ไฟเพื่อใช้งานอยูก่ บั ที่เป็ นหลัก มีราคามากอาจจะถึงหนึ่ ง
แสนบาทหรื อมากกว่า
2) ขนาดกลาง เน้นความคล่องตัวในการใช้งานทัว่ ไป เป็ นโน้ตบุ๊คมาตรฐาน
ที่ถูกนามาใช้งานกันแพร่ หลาย เพราะมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปจึงสามารถหอบหิ้วหรื อพกพา
ไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว ด้วยคุ ณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพที่อยูใ่ นระดับปานกลางถึ ง
ค่อนข้างสู ง ในด้านของราคาก็มีต้ งั แต่หมื่นต้น ๆ ไปจนถึ งหลายหมื่นบาท ทาให้โน้ตบุ๊คในกลุ่มนี้
ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งในเรื่ องของสเปคยีห่ อ้ รุ่ น และคุณสมบัติพิเศษ
3) ขนาดเล็ก เน้นประหยัดพลังงานเพื่ อพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ เป็ น
โน้ต บุ๊ ค ในกลุ่ ม Sub-Notebook หรื อโน้ต บุ๊ค ขนาดย่อ ยรองลงมาจากขนาดปกติ ม าตรฐาน เช่ น
เน็ ต บุ๊ ค (Netbook) หรื อ Mini-Notebook ที่ เ น้น การออกแบบตัว เครื่ อ งให้ มี ข นาดเล็ ก กะทัด รั ด
น้ าหนักเบา และใช้งานแบตเตอรี่ ได้ยาวนาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพกพาไปใช้งานในสถานที่
ต่าง ๆ ได้อย่า งสะดวก เช่ น ใช้โปรแกรมพื้ นฐานและเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นต้น ข้อด้อยของ
โน้ตบุ๊ตในกลุ่ มนี้ คื อ แทบทุ กรุ่ นจะไม่มีไดรว์ DVD/DVD-RW มาให้ ถ้าจะใช้ก็ตอ้ งซื้ อหาแบบ
External มาเชื่ อมต่อกับพอร์ ตภายนอกดังนั้นก่อนซื้ อมาใช้ก็ควรพิจารณาถึ งความเหมาะสม และ
ประโยชน์ของการนามาใช้งานด้วย
1.2.2 แบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติและการนาไปใช้งานนอกจากการแบ่งกลุ่มตามขนาด
ของตัวเครื่ องแล้ว ในท้องตลาดยังอาจเห็นโน้ตบุ๊คที่มีรูปลักษณะแปลก ๆ และมีคุณสมบัติหรื อมี
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่นอกเหนื อไปจากที่พบเห็ นได้ในโน้ตบุ๊คทัว่ ๆ ไปอีก เช่น มีขนาดเล็ก
บาง และน้ าหนักเบาเป็ นพิเศษ จอภาพรองรั บระบบสัมผัสทั้งแบบจอเดี่ ยวและคู่ ทนทานในทุ ก
สภาพงานหนัก ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ล้วนเป็ นทางเลื อกในอีกรู ปแบบหนึ่ งของผูท้ ี่ตอ้ งการความเป็ น
พิเศษเฉพาะตัวอย่างแท้จริ ง ดังนี้
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1) แบบระบบสั ม ผัส หน้า จอ (Tablet PC) เป็ นโน้ต บุ๊ค ที่ มี ค วามพิ เ ศษคื อ มี
หน้าจอรองรับระบบสัมผัสหรื อที่เรี ยกว่า จอภาพแบบทัชสกรี น (Touchscreens) จัดอยูใ่ นกลุ่มของ
โน้ตบุ๊คประเภท แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ซึ่ งแต่ก่อนจะใช้ปากกาอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่เรี ยกว่า Stylus
หรื อนิ้ วมือใดนิ้วมือหนึ่ งสัมผัสลงบนจอภาพเพื่อสั่งการหรื อป้ อนข้อมูล แต่ปัจจุบนั แทบทุกรุ่ นจะ
สามารถรองรับการสัมผัสลงบนจอภาพด้วยนิ้ว แบ่งออกได้เป็ น 4 แบบ คือ
(1) แบบหมุ นจอได้ (Convertibles) จะมี แผงคี ย ์บอร์ ดมาให้และหน้าตา
คล้ายกับโน้ตบุค๊ ทัว่ ไปแต่จอภาพสามารถหมุนกลับได้ 180 องศา
(2) แบบกระดานเรี ยบ (Slates) จะเป็ นหน้าจอเดียวแบนราบคล้ายกระดาษ
ขนาดประมาณ 7-14 นิ้ ว อาจมี แผงคี ยบ์ อร์ ดแบบสัมผัสด้วยนิ้ วหรื อปากกา Stylus มาให้ด้วยบน
หน้าจอเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก แต่ถา้ ต้องการใช้คียบ์ อร์ ดเชื่อมต่อภายนอกก็สามารถทาได้
(3) แบบหน้าจอคู่ (Booklets) จะเป็ นแบบพับได้คล้ายโน้ตบุ๊คทัว่ ไป แต่จะ
เป็ นหน้าจอแบบสัมผัสทั้งสองด้าน อาจมีแผงคียบ์ อร์ดแบบสัมผัสมาให้ดว้ ยบนหน้าจอ
(4) แบบลูกผสม (Hybrids) เป็ นการรวมเอาแบบ Convertibles กับ Slates
เข้าไว้ดว้ ยกันคือ สามารถถอดแยกส่ วนที่เป็ นแผงคียบ์ อร์ ดออกให้เหลือใช้งานแต่จอภาพเพียงอย่าง
เดี ย วเพื่อพกพาไปใช้งานในแบบ Slates ได้ และสามารถประกอบกลับ เพื่ อนามาใช้งานกับ แผง
คียบ์ อร์ดในแบบ Convertibles ได้ดว้ ย
2) แบบบางเบาพิเศษ (Ultra-thin Notebook) เป็ นโน้ตบุค๊ ที่มีความบางน้ าหนัก
เบา และกินไฟน้อยทาให้ใช้งานแบตเตอรี่ ได้ยาวนาน โดยตัวเครื่ องได้รับการออกแบบมาเป็ นพิเศษ
เมื่ อเวลาพับ หน้า จอลงมาแล้วมองจากด้า นข้างจะมี ค วามหนาเพี ยงไม่ เกิ น 1 นิ้ ว หรื อ 2.54 ซม.
เท่ า นั้น ด้วยเหตุ น้ ี ชิ้ นส่ วนภายในจึ ง ต้องถู ก ออกแบบมาเป็ นพิ เศษเพื่ อให้ส ามารถจัดวางลงใน
ตัวเครื่ องได้อย่างเหมาะสม
3) แบบจิ๋ วเพื่ อการพกพา (Netbook) หรื ออาจเรี ย กว่า Mini-Notebook ก็ไ ด้
เป็ นโน้ตบุ๊คที่ตวั เครื่ องมีขนาดเล็กมาก ๆ จนสามารถวางบนฝ่ ามือเพียงข้างเดียวได้ ด้วยขนาดของ
จอภาพไม่เกิ น 12.1 นิ้ วน้ าหนักเบาเพียง 1.0-1.5 กิ โลกรั ม และใช้งานแบตเตอรี่ ต่อเนื่ องได้นาน
ประมาณ 4-6 ชัว่ โมง บางรุ่ นอาจรองรับการใช้งานเครื อข่าย 3G โดยจะมีช่องใส่ ซิมการ์ ดมาให้ดว้ ย
โน้ตบุ๊คแบบนี้ อาจไม่เหมาะกับการนามาใช้ทางานเป็ นหลัก เพราะประสิ ทธิ ภาพที่จะได้รับอาจแค่
เพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อเข้าชมเว็บไซต์/รับส่ งเมล์/สนทนา
ออนไลน์ หรื อพิมพ์งานเอกสารเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น
4) แบบทนทานส าหรั บ งานหนั ก (Ragged Notebook) เป็ นโน้ ต บุ๊ ค ที่ ถู ก
ออกแบบมาให้ทนทานต่อการกระแทกและทนทานต่อการใช้งานในทุก ๆ สภาพแวดล้อมหรื อใน
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ทุก ๆ สภาพอากาศที่เลวร้ ายไม่วา่ จะเป็ นในกลางทะเลทรายที่มีอุณหภูมิร้อนจัด บริ เวณขั้วโลกที่มี
อุณหภูมิหนาวจัดจนติดลบ ท่ามกลางป่ าดงดิบที่เปี ยกชื้นและมีฝนตกชุ ก บนแท่นขุดเจาะกลางทะเล
ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ตลอด และบริ เวณเขตก่อสร้างที่มีฝุ่นละอองเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ีชิ้นส่ วนทุกชิ้นจึงต้องถูกออกแบบมาให้ทนทานเป็ นพิเศษ และถูกป้ องกันให้ปลอดภัยจาก
สิ่ งรบกวนต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกตัวเครื่ อง ดังนั้นมันจึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการนาไปใช้งานหนักใน
แบบสมบุกสมบันโดยแท้จริ ง
1.3 คอมพิวเตอร์ แบบแท็บเล็ต (Tablet)

ภาพที่ 1.3 คอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต
ความนิ ยมในตัวแท็บเล็ตเริ่ ม ต้นเมื่ อ 3-4 ปี ที่ ผ่านมาโดยที่ ก่อนหน้านั้นถึ งแม้จะมี
โน้ตบุ๊คแบบที่รองรับระบบสัมผัสหน้าจอ (Tablet PC) วางขายอยูก่ ่อนแล้วในท้องตลาด และต่อมา
ก็ยงั มีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อย่าง iPad รุ่ นแรกของ Apple มาเปิ ดตลาด แต่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง
จากผูใ้ ช้เท่าที่ควร ถัดมาหลังจากนั้นอีก 1-2 ปี บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Samsung ก็
ได้ริ เ ริ่ ม ผลัก ดัน ตลาดแท็ บ เล็ ต ให้ เ ติ บ โต โดยหัน มาจับ มื อ กับ Google น าเอาระบบปฏิ บ ัติ ก าร
Android ที่เป็ น Opensourceมาพัฒนา แล้วจับใส่ ลงในแท็บเล็ตรุ่ นต่าง ๆ ของตนเพื่อผลักดันออกสู่
ตลาด ซึ่ งก็ได้รับการตอบสนองจากผูใ้ ช้อยูไ่ ม่นอ้ ย และตรงนี้ เองได้กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญที่ทา
ให้หลังจากนั้นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอีกหลายรายได้วา่ จะเป็ น Acer, Asus, HTC, ScoPadและ Sony ต่างก็หนั
มาจับมือกับ Google เพื่อผลิตแท็บเล็ตรุ่ นต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการ Android ลงแข่งขันในตลาด
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ด้วย รวมถึงแท็บเล็ตจีนราคาถูกหลายต่อหลายรุ่ น/ยี่หอ้ ต่างก็ทะลักลงสู่ ตลาดแท็บเล็ตอย่างมากมาย
จนคาดไม่ถึง ซึ่ งตรงนี้ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตคอมพิวเตอร์ รายใหญ่อย่าง Apple เอง ก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสให้
หลุดลอยไป โดยได้ส่ง iPad 2 พร้อมระบบปฏิบตั ิการ iOS ที่เป็ นแบบฉบับของตัวเองลงสู่ ตลาดอีก
ครั้ง ซึ่ งก็ได้รับความนิ ยมมาก เพราะ iOS นอกจากจะมีอินเตอร์ เฟสที่สวยงามและใช้งานง่ายแล้ว
ระบบยังมีความเสถียรและมีศูนย์รวมแอพอย่าง App Store ที่น่าใช้งานกว่า Play Store บน Android
ในตอนนั้นอีกด้วย
ส่ วนบริ ษทั ยักษ์ใหญ่แห่ งวงการซอฟต์แวร์ อย่าง Microsoft ที่แม้จะปรับตัวเพื่อลง
แข่งขันในตลาดแท็บเล็ตช้ากว่าApple กับ Samsung แต่ Microsoft ก็ได้พยายามผลักดัน Windows 8
RT มาใช้ควบคู่กบั แท็บเล็ตของตนเองด้วย ทาให้ตลาดแท็บเล็ตในขณะนี้ มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ ๆ
อยู่ 3 ค่ า ยที่ ต่ า งช่ ว งชิ ง ความเป็ นผู น้ ากันอยู่นั่น คื อ บริ ษ ัท Apple ผูผ้ ลิ ต iPad, iPhone ฯลฯ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการ iOS ของตนเองบริ ษทั Samsung ผูผ้ ลิต Tablet & Smartphone ในตระกูล Galaxy
รุ่ นต่า ง ๆ ที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การ Android ของ Google และบริ ษทั Microsoft ผูผ้ ลิ ตทั้ง Tablet PC
และ Tablet Computer ที่ เริ่ มต้นด้วยการนาเอาระบบปฏิ บตั ิ ก ารของตนเองอย่าง Windows 8 และ
Windows 8 RT มาใช้ก่อนจะเล็งเห็ นว่าอนาคตตลาดสมาร์ ทโฟนน่ าจะเติบโตต่อไปได้อีกยาวไกล
จากเดิ มที่ Microsoft เคยเลี ยบ ๆ เคี ยง ๆ จับมื อร่ วมทาธุ รกิ จกับ Nokia มาได้ซักพัก โดยนาเสนอ
Windows Phone 7 และ 8 ไว้ใน Nokia Lumia รุ่ นต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่ช่วยให้ Nokia ประสบ
ความสาเร็ จในตลาดสมาร์ ทโฟน ทาง Microsoft จึงเจรจาเข้าซื้ อกิ จการโทรศัพท์มือถื อของ Nokia
เพื่อนามาดาเนิ นการเองอย่างเป็ นทางการ โดยได้เปลี่ยนชื่ อผลิตภัณฑ์มาเป็ น Microsoft Lumia รุ่ น
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั นัน่ เอง พร้ อมกันนี้ ก็เป็ นจังหวะเดี ยวกับที่ทาง Microsoft ได้พฒั นา Windows 10
ขึ้ น มา ซึ่ งรองรั บ การใช้ง านบนอุ ป กรณ์ ไ ด้จ ากทุ ก แพลตฟอร์ ม ทั้ง PC, Notebook, Tablet และ
Smartphone อีกด้วย เรี ยกได้วา่ งานนี้ Microsoft ก็มุ่งมัน่ ที่จะฮึดสู ้ เพื่อให้ตนเองสามารถยืนหยัดอยู่
ในตลาดสมาร์ ทโฟนได้อย่างเต็มตัวเลยทีเดียว
1.4 คอมพิวเตอร์ แบบสมาร์ ทโฟน (Smartphone)
ค าว่ า สมาร์ ทโฟน ( Smartphone) มี ใช้ ง านมานานแล้ ว เป็ นชื่ อที่ ใ ช้ เ รี ย ก
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อมือถือที่มีคุณสมบัติหรื อมีความสามารถเพิ่มเติมคือ ใช้งานเป็ นคอมพิวเตอร์
ได้ด้วยในตัว เช่ น มี ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ (OS) ติดตั้งและใช้งานแอปพลิ เคชั่นได้เชื่ อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ฯลฯ
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ภาพที่ 1.4 คอมพิวเตอร์แบบสมาร์ทโฟน
ในอดีต ผูใ้ ช้หลายคนคงเคยรู ้ จกั และอาจเคยใช้โทรศัพท์มือถื อบางรุ่ นในอดี ตที่ใช้
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิการบนมือถื ออย่าง Symbian, Windows Mobile, BlackBerry เป็ นต้น ซึ่ งมือถื อ
เหล่านี้ ถือเป็ นอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนรุ่ นแรก ๆ แต่ผคู ้ นอาจยังไม่ค่อยรู ้จกั หรื อคุน้ เคยกับคาว่าสมาร์ ท
โฟนในอดีตมากนัก เพราะตัวเครื่ องมีราคาแพงและการสื่ อสารข้อมูลบนเครื อข่ายก็ยงั ช้าอยูม่ าก แต่
เมื่อเทคโนโลยีการสื่ อสารบนโทรศัพท์มือถือก้าวรุ ดหน้า จากอดีตที่เคยเป็ นแค่โทรศัพท์ที่ใช้พูดคุย
หรื อสนทนากันด้วยเสี ยงและส่ ง ข้อความ SMS หากันในยุค 2G แต่ ด้วยอัตราความต้องการการ
บริ โภคข้อมูลข่าวสารที่ดูจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่ อสารให้
ก้าวรุ ดหน้าไปอีกขั้น ด้วยการจัดสรรให้มีช่องสัญญาณหรื อเคลื่อนความถี่ที่รองรับอัตราความเร็ วใน
การรับส่ งข้อมูลที่เพิ่มสู งขึ้นกว่าเดิ มและรองรับกับปริ มาณข้อมูลจานวนมหาศาล จึงเป็ นที่มาของ
การสื่ อสารข้อมูลในยุค 3G และ 4G ในปัจจุบนั
โทรศัพท์มือถือหรื อสมาร์ ทโฟนก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน นอกจากจะเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการอย่าง Windows Phone, Android และ iOS แล้ว ปั จจุบนั ยังถูกพัฒนาให้มี
ความสามารถหลากหลายจนแทบจะไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์ พกพาทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นดูหนังฟั ง
เพลงออนไลน์ในแบบ Real-time ถ่ายรู ปและวิดีโอด้วยกล้องความละเอียดสู งพร้อมฟั งก์ชนั่ ในการ
ตกแต่งภาพหรื อตัดต่อคลิ ปวิดีโอ สนทนาแบบเห็ นหน้ากันเป็ นภาพเคลื่ อนไหวในแบบ Real-time
ตรวจสอบภาพเคลื่ อ นไหวจากกล้อง IP Camera ผ่า นมื อถื อ อัพ โหลดคลิ ป วิดีโ อของตัวเองขึ้ น
เผยแพร่ บน YouTube เป็ นต้น
นอกจากนี้สมาร์ ทโฟนบางรุ่ นยังถูกพัฒนาให้มีขนาดหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่กว่าปกติ
คือ มีขนาดหน้าจออยูร่ ะหว่าง 5.1 – 7 นิ้ว ซึ่ งจะมีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอสมาร์ ทโฟนรุ่ นปกติทวั่ ไป
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แต่ ก็ ไ ม่ ใ หญ่ ถึ ง กับ ขนาดหน้า จอของแท็ บ เล็ ต จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กสมาร์ ท โฟนประเภทนี้ ว่า แฟบเล็ ต
(Phablet) ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมระหว่าง Phone กับ Tabletนัน่ เอง แต่ในทางปฏิบตั ิเราก็มกั จะเรี ยกรวม ๆ
กันว่าสมาร์ ทโฟนอยู่ดี ประโยชน์ของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ข้ ึ นก็คือ ช่ วยให้เห็ นได้เต็มตาและช่ วย
แก้ปัญหาในเรื่ องการใช้งานของผูส้ ู ง อายุที่มกั จะมองตัวหนังสื อบนหน้าจอขนาดปกติ ได้ไม่ชัด
นัน่ เอง ส่ วนในเรื่ องของการใช้งานก็ไม่ต่างอะไรกับสมาร์ ทโฟนขนาดหน้าจอปกติเลย
จากที่กล่าวมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทาไมอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนจึงได้รับความนิ ยม
สู งสุ ด จนแทบจะเรี ยกได้วา่ กลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่สาคัญต่อการดารงชี วติ ในปั จจุบนั ไปแล้ว เพราะ
เป็ นอุปกรณ์ที่แทบทุกคนจะต้องมีพกติดตัวไปด้วยในทุก ๆ ที่นนั่ เอง

2. หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบทางฮาร์ ดแวร์ ในการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีทางานร่ วมกัน
และมีความสัมพันธ์กนั เริ่ มจากผูใ้ ช้จะทาการกรอกข้อมูลหรื อคาสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input
Devices) ซึ่ งข้อมู ลหรื อคาสั่ งที่ รับ เข้ามาจะถู ก นาไปเก็บ ไว้ในฮาร์ ดดิ สก์หรื อหน่ วยความจาแรม
(Memory) จากนั้น ก็ จ ะถู ก น าไปตี ค วามและประมวลผลโดยหน่ ว ยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit) แล้ว นาผลที่ ไ ด้จ ากการประมวลผลมาเก็ บ ไว้ใ นหน่ วยความจ าแรม พร้ อ มทั้ง
แสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่ วน
ด้วยกัน ได้แก่ส่วนประมวลผลกลาง หน่วยความจา อุปกรณ์รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผล

Input
Unit

Processing
Unit
Memory
Unit
ภาพที่ 1.5 แสดงความสัมพันธ์ในการทางานของคอมพิวเตอร์

Output
Unit
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การทางานของคอมพิวเตอร์ เมื่อข้อมูลถูกส่ งผ่านเข้ามาทางหน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ก็
จะส่ งต่อเพื่อนาไปจัดเก็บหรื อพักข้อมูลไว้ชวั่ คราวที่หน่ วยความจา (Memory Unit) ก่อน จากนั้น
จึงค่อย ๆ ทยอยจัดส่ งข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกนามาจัดเก็บไว้ไปให้หน่วยประมวลผล (Processing Unit)
เพื่อประมวลผล จากนั้นข้อมูลที่ ผ่านการประมวลผลแล้วจะถู กส่ งไปยังหน่ วยแสดงผล (Output
Unit) เพื่อแสดงผลออกทางอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป
2.1 หน่ วยรับข้ อมูล (Input Unit)
เป็ นส่ วนแรกที่ ตอ้ งติดต่อและสัมผัสกับผูใ้ ช้โดยตรง หน้าที่หลักของหน่ วยนี้ ก็คือ
ตอบสนองการสั่งงานจากผูใ้ ช้แล้วรับเป็ นสัญญาณข้อมูลส่ งต่อไปจัดเก็บหรื อพักไว้ที่หน่วยความจา
ซึ่ งอุปกรณ์ ที่ทาหน้าที่เป็ นหน่ วยรับข้อมูลนี้ มีหลายชนิ ด เช่ น เมาส์ (Mouse) คียบ์ อร์ ด (Keyboard)
จอยสติ๊ก (Joystick) และทัชแพด (Touch Pad) เป็ นต้น
2.2 หน่ วยความจา (Memory Unit)
เป็ นหน่วยที่สาคัญซึ่ งจะต้องทางานร่ วมกับหน่วยประมวลผลอยูโ่ ดยตลอด มีหน้าที่
หลักคื อ จดจาและบันทึกข้อมู ลต่าง ๆ ที่ ถูกส่ งมาจากหน่ วยรับข้อมู ลแล้วนามาจัดเก็บหรื อพักไว้
ชัว่ คราวก่อนที่จะส่ งต่อไปยังหน่ วยประมวลผลหรื ออุ ปกรณ์ สารองข้อมู ลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั ทา
หน้าที่เป็ นเสมือนกระดาษทด สาหรับให้หน่วยประมวลผลใช้คิด คานวณ และประมวลผลข้อมูล
ต่าง ๆ ด้วย
2.3 หน่ วยประมวลผล (Processing Unit)
ถือได้วา่ เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เปรี ยบได้กบั สมองของมนุ ษย์
หน้าที่หลักของหน่ วยนี้ ก็คือ นาเอาข้อมูลที่ ถูกจัดเก็บหรื อพักไว้ในหน่ วยความจา มาคิดคานวณ
ประมวลผลข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ (Arithmetic Operation) และเปรี ยบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์
(Logical Operation) จนได้ผลลัพธ์ออกมา แล้วจึงค่อยส่ งข้อมูลที่เป็ นผลลัพธ์เหล่านั้นไปยังหน่วย
แสดงผลต่อไป อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็ นหน่วยประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็คือ ซี พียู (Central
Processing Unit) นัน่ เอง
2.4 หน่ วยแสดงผล (Output Unit)
เป็ นหน่วยสุ ดท้ายที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ กันตามแต่ละ
อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น สัญญาณภาพออกสู่ หน้าจอ และข้อมูลออกสู่ เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น
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2.5 ข้ อมูล (Data) ไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder)
ในทางคอมพิ ว เตอร์ ห ากพู ด ถึ ง ค าว่ า “ข้อ มู ล ” “ไฟล์ ” และ “โฟลเดอร์ ” จะมี
ความหมายดังนี้
2.5.1 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
สื่ อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดเก็บไว้อยูใ่ นรู ปแบบของข้อมูลที่สามารถแปลงกลับออกมาเป็ นสิ่ งที่
ผูใ้ ช้สามารถรับรู ้และเข้าใจได้ เช่น ข้อมูล ภาพ เสี ยง ตัวเลข/ตัวอักษร และอื่น ๆ
2.5.2 ไฟล์ (File) คื อข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ โ ปรแกรมสร้ า งขึ้ น หรื อ ใช้ง าน แล้ว ถู ก เก็ บ
รวบรวมบันทึกไว้ในกลุ่มเดียวกัน แล้วมีการกาหนดชื่ อของกลุ่มข้อมูลเป็ นไฟล์ โดยมี การกาหนด
ชื่อและนามสกุลเพื่อใช้อา้ งอิงถึงกลุ่มของข้อมูลดังกล่าว นามสกุลของไฟล์จะใช้บ่งบอกว่าเป็ นไฟล์
ชนิดใด
2.5.3 โฟลเดอร์ (Folder) คื อ แหล่ ง ที่ ใ ช้เ ก็ บ ไฟล์ ห รื อ ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ซึ่ งในแต่ ล ะ
โฟลเดอร์ จะสามารถเก็บไฟล์หรื อข้อมูลได้อย่างไม่จากัด

ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างโฟลเดอร์ และไฟล์งาน
หน่วยที่ใช้วดั ความจุหรื อขนาดของข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1) บิต (Bit) เป็ นหน่วยวัดขนาดข้อมูลที่เล็กที่สุด แต่ละบิตถูกแทนด้วยเลขฐานสอง
(Binary Digits) คือ เลข “0”และ “1”เป็ นตัวเลขที่แทนสถานะการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์
2) ไบต์ (Byte) เป็ นหน่ วยวัดพื้นฐานในการบอกขนาดของข้อมูลหรื อไฟล์ 1 ไบต์
จะประกอบด้วย 8 บิต แทนตัวอักษรใด ๆ ได้ 1 ตัว
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3) กิโลไบต์ (Kilobyte) ตัวย่อคือ KB มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์ หรื อ 210 ไบต์เทียบเท่า
กับตัวอักษรประมาณ 1 หน้ากระดาษ
4) เมกกะไบต์ (Megabyte) ตัว ย่ อ คื อ MB มี ค่ า เท่ า กับ 1024 กิ โ ลไบต์ หรื อ 210
กิโลไบต์ เทียบเท่าตัวอักษรในหนังสื อ 1 เล่ม
5) กิ ก ะไบต์ (Gigabyte) ตั ว ย่ อ คื อ GB มี ค่ า เท่ า กั บ 1024 เมกะไบต์ หรื อ 210
เมกกะไบต์ เทียบเท่าตัวอักษรในตูห้ นังสื อ 1 ตู ้
6) เทอราไบต์ (Terabyte) ตัวย่อคือTB เป็ นหน่ วยวัดข้อมู ลขนาดใหญ่ มี ค่าเท่ากับ
1024 กิกะไบต์ หรื อ 210 กิกะไบต์ เทียบกับหนังสื อทั้งหมดที่ถูกบรรจุอยูใ่ นห้องสมุด 1 ห้อง

3. องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่ วนด้วยกัน คือ
3.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
ฮาร์ ดแวร์ คือ ตัวเครื่ องและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ประกอบขึ้ นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะเป็ นโครงร่ างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้เช่ น ซี พียู แรม เมนบอร์ ด ฮาร์ ดดิ สก์
การ์ ดจอ พาวเวอร์ ซัพพลาย (แหล่งจ่ายไฟ) จอภาพ เคส คียบ์ อร์ ด เมาส์ ฯลฯ รวมถึ งอุปกรณ์
จาพวก Smart Phone และ Tablet PD ด้วย

ภาพที่ 1.7 แสดงฮาร์ ดแวร์ ต่าง ๆ
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ส่ วนประกอบของฮาร์ดแวร์ มีดงั นี้
3.1.1 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)เป็ นหน่วยที่ทาหน้าที่รับข้อมูล หรื อคาสั่งเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ นาข้อมูล หรื อคาสั่งดังกล่าวไปประมวลผลกลางต่อไป ตัวอย่าง
ของอุปกรณ์ ที่จดั อยู่ในหน่ วยรับข้อมูลเข้าได้แก่แป้ นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) ไมโครโฟน
(Microphone) สแกนเนอร์ (Scanner) กล้องดิจิตอล เครื่ องรู ดบัตร เป็ นต้น
3.1.2 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่ วยประมวลผลกลาง
เป็ นหน่ วยที่สาคัญที่สุด เปรี ยบได้กบั สมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล หรื อคาสั่ง
ต่าง ๆ และมีหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทางานสอดคล้องกัน หน่วย
ประมวลผลกลางประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังต่อไปนี้
1) หน่วยความจา (Memory Unit)
2) รี จิส เตอร์ (Register) คื อ หน่ วยความจาที่ อยู่ภายใน CPU ท าหน้า ที่ เก็ บ
ข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยความจาหลัก และจะนาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล
3) รอม (Read Only Memory: ROM) คื อ หน่ วยความจาหลักชนิ ดถาวรของ
คอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เก็บคาสั่งต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไข้ขอ้ มูลในรอมได้ เปรี ยบได้กบั หนังสื อที่จะ
เก็บความรู ้ต่าง ๆ เอาไว้
4) แรม (Random Access Memory: RAM) คือ หน่ วยความจาหลักชนิ ดหนึ่ ง
ของคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่เก็บข้อมูล หรื อคาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล สามารถแก้ไขข้อมูล
ในแรมได้ และข้อมูลจะหายไปเมื่อปิ ดเครื่ อง
5) หน่ วยค านวณเลขคณิ ต และตรรกะ (Arithmetic and Login Unit: ALU)
เป็ นหน่ วยที่ทาหน้าที่คานวณทางด้านคณิ ตศาสตร์ เช่ น บวก ลบ คู ณ หาร หรื อคานวณทางตรรกะ
ศาสตร์ เช่น เปรี ยบเทียบข้อเท็จจริ ง เป็ นต้น เปรี ยบได้กบั กระดาษทด
6) หน่ วยควบคุ ม (Control Unit) เป็ นหน่ วยที่ ท าหน้าที่ ควบคุ ม การทางาน
ทุ ก ๆ หน่ ว ยในซี พี ยู (CPU)และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งให้ ท างานได้อ ย่า งสั ม พัน ธ์ ก ัน ซี พี ยูข องเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เรี ยกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro Processor) หรื อ ชิป (Chip) ผูผ้ ลิตซี พียูที่
รู ้จกั กันทัว่ ไป คือ บริ ษทั Intel และ AMD
3.1.3 หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผลเป็ นหน่วยที่ทาหน้าที่นาผลลัพธ์
ที่ได้จากการประมวลผลกลางไปแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ ที่จดั เป็ นชนิ ดหน่ วยแสดงผลได้แก่จอภาพ
เครื่ องพิมพ์ลาโพง เป็ นต้น
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3.1.4 หน่ วยเก็บข้อมูลสารอง (Secondary Storage) คือ สื่ อในการเก็บบันทึกข้อมู ล
ก่อนส่ งให้ซีพียูประมวลผล และเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผล เช่ น Hard disk, CD-ROM,Tape,
Handy Driveเป็ นต้น
3.2 ซอฟต์ แวร์ (software)
ซอฟต์แวร์ คื อ โปรแกรมหรื อชุ ดข้อมู ลคาสั่งต่าง ๆ ที่ ถูกเขี ยนขึ้ น เพื่อใช้ควบคุ ม
หรื อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ ทางานตามความต้องการของมนุษย์ โดยซอฟต์แวร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ

ภาพที่ 1.8 แสดงซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ
3.2.1 ซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software) จาเป็ นต้องถู กติดตั้งอยูใ่ นคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่ อง เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถควบคุมหรื อสั่งการคอมพิวเตอร์ ได้ เช่ น Windows, Mac OS, Ubuntu
หรื อแม้แต่บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet อย่าง iOS, Android และ Windows Phone เป็ นต้น
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่ วยรั บเข้า หน่ วยส่ งออก หน่ วยความจา และ
หน่วยประมวลผล ในการทางานของคอมพิวเตอร์ ตอ้ งมีการดาเนิ นงานกับอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จาเป็ น
ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ซ อฟต์แ วร์ ร ะบบเพื่ อ ใช้ใ นการจัด การระบบ หน้า ที่ ห ลัก ของซอฟต์แ วร์ ร ะบบ
ประกอบด้วย
1) ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่ วยส่ งออก เช่น รับการกดแป้ นต่าง ๆ
บนแผงแป้ นอักขระ ส่ งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรื อเครื่ องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้า และ
ส่ งออกอื่น ๆ เช่น เมาส์ อุปกรณ์สังเคราะห์เสี ยง
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2) ใช้ในการจัดการหน่ วยความจาเพื่ อนาข้อมู ล จากแผ่นบันทึ กมาบรรจุ ย งั
หน่ วยความจาหลัก หรื อในทานองกลับกัน คือนาข้อมู ลจากหน่ วยความจาหลักมาเก็บไว้ในแผ่น
บันทึก
3) ใช้เป็ นตัวเชื่ อมต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
เช่น การขอดูรายการเอกสารในแผ่นบันทึก การทาสาเนาแฟ้มข้อมูล
ซอฟต์แวร์ระบบ ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) ระบบปฏิบตั ิการ หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า โอเอส (Operating System : OS) เป็ น
ซอฟต์แวร์ ใ ช้ใ นการดู แลระบบคอมพิ ว เตอร์ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุ ก เครื่ อ งจะต้อ งมี ซ อฟต์แวร์
ระบบปฏิบตั ิการนี้ ระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้กนั มากและเป็ นที่รู้จกั กันดี คือ
(1) ดอส (DOS) เป็ นซอฟต์แวร์ จดั ระบบงานที่พฒั นามานานแล้ว การใช้
งานจึงใช้คาสั่งเป็ นตัวอักษร ดอสเป็ นซอฟต์แวร์ ที่รู้จกั กันดีในหมู่ผใู ้ ช้ไมโครคอมพิวเตอร์
(2) วินโดวส์ (Windows) เป็ นระบบปฏิ บ ตั ิ การที่ พฒั นาต่ อจากดอส เพื่ อ
เน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถทางานหลายงานพร้อมกันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่ นกรอบช่อง
หน้าต่างที่แสดงผลบนจอภาพ
(3) โอเอสทู (OS2) เป็ นระบบปฏิ บตั ิการแบบเดี ยวกับวินโดวส์ แต่บริ ษทั
ผูพ้ ฒั นาคือ บริ ษทั ไอบีเอ็ม เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ทางานได้หลายงานพร้อมกัน
และการใช้งานก็เป็ นแบบกราฟิ กเช่นเดียวกับวินโดวส์
(4) ยูนิกซ์ (UNIX) เป็ นระบบปฏิ บตั ิการที่พฒั นามาตั้งแต่ครั้งใช้กบั เครื่ อง
มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่สามารถใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน
และทางานได้หลาย ๆ งานในเวลาเดี ยวกัน ยูนิกซ์จึงใช้ได้กบั เครื่ องที่เชื่ อมโยงและต่อกับเครื่ อง
ปลายทางได้หลายเครื่ องพร้อมกัน
2) ตัวแปลภาษา ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จาเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการ
แปลภาษาระดับสู ง เพื่อแปลภาษาระดับสู งให้เป็ นภาษาเครื่ อง ภาษาระดับสู งมีหลายภาษา ภาษา
ระดับสู งเหล่านี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมเขียนชุ ดคาสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขซอฟต์แวร์ ในภายหลังได้ ภาษาระดับสู งที่พฒั นาขึ้นมาทุกภาษาจะต้องมีตวั แปลภาษา
สาหรับแปลภาษาภาษาระดับสู งซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และนิยมกันมากในปั จจุบนั คือ
(1) ภาษาปาสคาล เป็ นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเป็ นโครงสร้าง
เขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์ เป็ นกระบวนความ ผูเ้ ขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วมา
รวมกันเป็ นโปรแกรมขนาดใหญ่ได้
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(2) ภาษาเบสิ ก เป็ นภาษาที่ มีรูปแบบคาสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรี ยนรู ้ และ
เข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบคาสั่งพื้นฐานที่สามารถนามาเขียนเรี ยงต่อกันเป็ นโปรแกรมได้
(3) ภาษาซี เป็ นภาษาที่ เหมาะส าหรับใช้ใ นการพัฒนาซอฟต์แวร์ อื่น ๆ
ภาษาซี เป็ นภาษาที่มีโครงสร้ างคล่องตัวสาหรับการเขียนโปรแกรมหรื อให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
(4) ภาษาโลโก เป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับการเรี ยนรู ้ และเข้าใจหลักการ
โปรแกรมภาษาโลโกได้รับการพัฒนาสาหรับเด็ก
นอกจากภาษาที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
อีกมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์ แทรน
3.2.2 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (Application Software) ใช้ติดตั้งลงบนซอฟต์แวร์ ระบบ
เพื่อช่ วยให้เราสร้ างสรรค์งานต่าง ๆ ได้ เช่ น MS-Office, Photoshop, AutoCAD, Maya, 3D Studio
MAX, โปรแกรม Antivirus ฯลฯ รวมไปถึงแอพต่าง ๆ ที่ถูกใช้บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet
ด้วย
ซอฟต์แวร์ สาหรับงานทัว่ ไป มี ชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป
(Package Software) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาสาหรับงานทัว่ ๆ ไป สามารถนามาประยุกต์ใช้
กับงานทัว่ ๆ ไปขององค์กรหรื องานส่ วนตัวได้อย่างหลากหลาย แต่จะไม่สามารถทาการดัดแปลง
หรื อแก้ไขโปรแกรมได้ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง จึงประหยัดเวลา แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ตอ้ งใช้เวลามากในการฝึ กและปฏิ บตั ิอีกด้วย ซึ่ ง
ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปนี้ มกั จะมีการใช้งานในหน่ วยงานที่ขาดบุคลากรที่มีความชานาญในการเขียน
โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ สาเร็ จในบรรดาซอฟต์แวร์ ป ระยุก ต์ที่ มี ใ ช้ก ันทัว่ ไป ซอฟต์แวร์
สาเร็ จ (Package) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีความนิยมใช้กนั สู งมาก ซอฟต์แวร์ สาเร็ จเป็ นซอฟต์แวร์ ที่บริ ษทั
พัฒนาขึ้น แล้วนาออกมาจาหน่าย เพื่อให้ผใู ้ ช้งานซื้ อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ อีก ซอฟต์แวร์ สาเร็ จที่มีจาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป และเป็ นที่นิยมของผูใ้ ช้มี 5 กลุ่มใหญ่
ได้แก่
1) ซอฟต์แวร์ประมวลคา เป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใช้สาหรับการพิมพ์เอกสาร
สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรู ปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จดั เป็ นแฟ้ มข้อมูล
เรี ยกมาพิมพ์หรื อแก้ไขใหม่ได้
2) ซอฟต์แวร์ ตารางทางาน เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการคิดคานวณ การทางาน
ของซอฟต์แวร์ ต ารางท างาน ใช้หลัก การเสมื อ นมี โต๊ ะ ท างานที่ มี ก ระดาษขนาดใหญ่ ว างไว้ มี
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เครื่ องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่ องคานวณเตรี ยมไว้ให้เสร็ จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ ตวั เลข
สามารถสั่ ง ให้ ค านวณตามสู ต รหรื อ เงื่ อ นไขที่ ก าหนด ผู ใ้ ช้ ซ อฟต์แ วร์ ต ารางท างานสามารถ
ประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง
3) ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูล หมายถึงซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการเก็บ การเรี ยก
ค้นมาใช้งาน การทารายงาน การสรุ ปผลจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ จดั การฐาน ข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น เอก
เซส ดีเบส พาราด็อก ฟ๊ อกเบส
4) ซอฟต์แวร์นาเสนอ เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับนาเสนอข้อมูล การแสดงผล
ต้องสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์ เหล่านี้ จึงเป็ นซอฟต์แวร์ ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความ
ในลักษณะที่จะสื่ อความหมายได้ง่ายแล้วจะต้องสร้ างแผนภูมิ กราฟ และรู ปภาพได้ ตัวอย่างของ
ซอฟต์แวร์ นาเสนอ เช่น พาวเวอร์พอยต์ โลตัสฟรี แลนซ์ ฮาร์วาร์ดกราฟิ ก
5) ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล เป็ นซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์

ติดต่อสื่ อสารกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นในที่ห่างไกล โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์
สื่ อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์ เน็ต ทาให้สามารถ
ใช้บริ การอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ใช้โอนย้ายแฟ้มข้อมูล
ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร
ซอฟต์แวร์ ใช้งานเฉพาะการประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ สาเร็ จมักจะเน้น
การใช้งานทัว่ ไป แต่อาจจะนามาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุ รกิจบางอย่างไม่ได้ เช่ นในกิ จการ
ธนาคาร มีการฝากถอนเงิ น งานทางด้านบัญชี หรื อในห้างสรรพสิ นค้าก็มีงานการขายสิ นค้า การ
ออกใบเสร็ จรั บเงิ น การควบคุ มสิ นค้าคงคลัง ดังนั้นจึ งต้องมี การพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้งานเฉพาะ
สาหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละราย
ซอฟต์แวร์ ใช้งานเฉพาะมักเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ผูพ้ ฒั นาต้องเข้าไปศึกษารู ปแบบ
การทางานหรื อความต้องการของธุ รกิ จนั้น ๆ แล้วจัดทาขึ้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีหลาย
ส่ วนรวมกันเพื่อร่ วมกันทางาน ซอฟต์แวร์ ใช้งานเฉพาะที่ใช้กนั ในทางธุ รกิจ เช่น ระบบงานทางด้าน
บัญชี ระบบงานจัดจาหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริ หารการเงิน และการเช่าซื้ อ
3.3 พีเพิลแวร์ (Peopleware)
พีเพิลแวร์ คือ ผูท้ ี่ใช้งานหรื อทางานอยูก่ บั เครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผูท้ ี่มีความรู ้
ความชานาญอย่าง ช่างคอมฯ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) และอื่น ๆ ด้วย
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เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่ องทางาน เรี ยกบุคลากรเหล่านี้
ว่าผูใ้ ช้ หรื อ ยูสเซอร์ (User) แต่ก็มีบางชนิ ดที่สามารถทางานได้เองโดยไม่ตอ้ งใช้ผูค้ วบคุ ม อย่างไรก็
ตาม คอมพิวเตอร์ ก็ยงั คงต้องถูกออกแบบหรื อดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ (Computer User) แบ่งได้เป็ นหลายระดับ เพราะผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
บางส่ วนก็ทางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เท่านั้น แต่บางส่ วนก็พยายามศึกษาโปรแกรมประยุกต์ใน
ขั้นที่สูงขึ้น ทาให้มีความชานาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ นิยมเรี ยกกลุ่มนี้ วา่ พาวเวอร์ ยูส
เซอร์ (Power User)
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ (Computer Professional) หมายถึ ง ผูท้ ี่ ไ ด้ศึ ก ษา
วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับกลางและระดับสู ง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนี้จะนาความรู ้ที่ได้
ศึกษามาประยุกต์และพัฒนาใช้งาน และประสิ ทธิ ภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทางานในขั้นสู งขึ้น
ไปได้อีก นักเขียนโปรแกรม (Programmer) ก็ถือว่าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ เช่ นกัน เพราะ
สามารถสร้ า งโปรแกรมใหม่ ๆ ได้ และเป็ นเส้ นทางหนึ่ ง ที่ จะนาไปสู่ ก ารเป็ นผู เ้ ชี่ ย วชาญทาง
คอมพิวเตอร์ ต่อไป
บุ คลากรก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีความเกี่ ย วข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การพัฒนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึ งการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้งานต่าง ๆ
ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะงานได้ดงั นี้
3.3.1 การดาเนิ นงานและเครื่ องอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลลงสื่ อ หรื อส่ ง
ข้อมูลเข้าประมวล หรื อควบคุมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล (Data
Entry Operator) เป็ นต้น
3.3.2 การพัฒนาและบารุ งรักษาโปรแกรม เช่น เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรมประยุกต์
(Application Programmer) เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม (System Programmer) เป็ นต้น
3.3.3 การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานที่ ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล เช่ น
เจ้า หน้า ที่ วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงาน (System Analyst and Administrator) วิศ วกรระบบ
(System Engineer) เจ้าหน้าที่จดั การฐานข้อมูล (Database Administrator) เป็ นต้น
3.3.4 การพัฒนาและบารุ งรักษาระบบทางฮาร์ ดแวร์ เช่ น เจ้าหน้าที่ควบคุมการทางาน
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) เป็ นต้น
3.3.5 การบริ หารในหน่ วยประมวลผลข้อมูล เช่ น ผูบ้ ริ หารศูนย์ประมวลผลข้อมู ล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (EDP Manager) เป็ นต้น
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สรุปท้ ายหน่ วย
คอมพิ วเตอร์ หมายถึ ง อุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
อานวยความสะดวกในการทางาน ช่ วยในการทางานต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ ว และแม่นยายิ่งขึ้น
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล จัดพิมพ์รายงาน หรื อใช้ดูหนังฟั งเพลงก็ได้คอมพิวเตอร์
ในยุคปั จจุบนั แบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะหรื อเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์
แบบโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ แบบแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ แบบสมาร์ ทโฟน หลักการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ส่ วนด้วยกัน ได้แก่ส่วนประมวลผลกลาง หน่ วยความจา อุปกรณ์รับ
ข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผล หน่วยรับข้อมูลเป็ นส่ วนแรกที่ตอ้ งติดต่อและสัมผัสกับผูใ้ ช้โดยตรง มี
หน้าที่หลักในการตอบสนองการสั่งงานจากผูใ้ ช้ ส่ งต่อไปจัดเก็บหรื อพักไว้ที่หน่วยความจา ซึ่ งเป็ น
หน่ วยสาคัญที่ จะต้องทางานร่ วมกับหน่ วยประมวลผลตลอด มี หน้าที่ หลักคื อ จดจาและบันทึ ก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกส่ งมาจากหน่วยรับข้อมูลแล้วนามาจัดเก็บหรื อพักไว้ชวั่ คราว ก่อนที่จะส่ งต่อไปยัง
หน่ วยประมวลผลหรื ออุปกรณ์ สารองข้อมูล หน่ วยประมวลผล เป็ นส่ วนที่ สาคัญที่สุดของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เปรี ยบได้กบั สมองของมนุ ษย์ มีหน้าที่หลักคือนาเอาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรื อพักไว้ใน
หน่ ว ยความจ า มาคิ ด ค านวณประมวลผลข้อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ และเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ทาง
ตรรกศาสตร์ จนได้ผลลัพธ์ออกมา และหน่วยแสดงผล เป็ นหน่วยสุ ดท้ายที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่
ได้ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ กันตามแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ส่ วนด้วยกัน ได้แก่ ฮาร์ ดแวร์ คือ ตัวเครื่ องและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรื อชุ ดข้อมูลคาสั่งต่าง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อใช้ควบคุมหรื อ
สั่งการให้คอมพิวเตอร์ ทางานตามความต้องการของมนุษย์ และพีเพิลแวร์ คือ ผูท้ ี่ใช้งานหรื อทางาน
อยู่กบั เครื่ องคอมพิ วเตอร์ รวมไปถึ ง ผูท้ ี่ มีค วามรู ้ ค วามช านาญอย่า ง ช่ า งคอมฯ โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) และอื่น ๆ ด้วย
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 1
คาสั่ ง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. คอมพิวเตอร์ ในยุคปั จจุบนั แบ่งออกเป็ นชนิดใดบ้าง จงอธิ บาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. จงบอกข้อแตกต่างของข้อมูล ไฟล์ และโฟลเดอร์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มีกี่ส่วน ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิ บาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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หน่ วยที่ 1
จุดประสงค์

หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์

ใบงานที่
1-1

จงเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ในการทางานของคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอธิ บาย
การทางานของคอมพิวเตอร์

จากรู ปด้านบน ระบบคอมพิวเตอร์ มีการทางานดังนี้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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หน่ วยที่ 1
จุดประสงค์
ลาดับ
ที่

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ใบงานที่

เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1.

ความถูกต้องของเนื้ อหา

5

2.

ความคิดสร้างสรรค์

5

3.

องค์ประกอบ / ความน่าสนใจ

5

4.

การส่ งงานตรงเวลา

5

คะแนนรวม

20

คะแนน
ทีไ่ ด้

1-1
หมายเหตุ
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 1
1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก. เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถคานวณได้ดว้ ยความเร็ วสู งในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว
ข. เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถเปรี ยบเทียบตรรกศาสตร์และประมวลผล
จากข้อมูล
ค. เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทาหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สาหรับแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ
ง. เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ถูกสร้างให้จดจาข้อมูลได้มากทั้งที่เป็ นตัวเลขและ
ตัวอักษร
2. การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. รับข้อมูลเข้า (Input) – หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ข. หน่วยส่ งออก (Output Unit) – แสดงผลข้อมูล (Output)
ค. จัดเก็บข้อมูล (Storage) – หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ง. ประมวลผลข้อมูล (Processing) – หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ก. ซีพียมู ีความเร็ วมาก การประมวลผลจะช้า
ข. ความเร็ วของซีพียจู ะถูกควบคุมโดยหน่วยความจา
ค. หน่วยวัดความเร็ วของสัญญาณนาฬิกา เรี ยกว่า กิโลเฮิร์ตซ์
ง. ซีพียเู ปรี ยบเสมือนสมองของมนุษย์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ได้
4. จอภาพ เครื่ องพิมพ์ เป็ นอุปกรณ์ในการทางานของคอมพิวเตอร์ ข้ นั ตอนใด
ก. รับข้อมูล
ข. ประมวลผลข้อมูล
ค. จัดเก็บข้อมูล
ง. แสดงผลข้อมูล
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5. คอมพิวเตอร์ แบบเดสก์ทอ็ ปนิยมเรี ยกโดยทัว่ ไปตามข้อใด
ก. Notebook
ข. Laptop
ค. PC
ง. Smartphone
6. เครื่ องพิมพ์ (Printer) เป็ นอุปกรณ์อยูใ่ นหน่วยตามข้อใด
ก. หน่วยแสดงผล
ข. หน่วยความจา
ค. หน่วยประมวลผล
ง. หน่วยรับข้อมูล
7. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลางได้ถูกต้อง
ก. หน่วยประมวลผลกลาง ไม่จาเป็ นต้องมีในคอมพิวเตอร์
ข. หน่วยประมวลผลกลาง ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจากแรม
ค. หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยคานวณ และตรรกะ กับหน่วยควบคุม
ง. หน่วยประมวลผลกลาง ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
8. อุปกรณ์แสดงผลหลักของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
ก. ซีดีรอม
ข. ลาโพง
ค. จอภาพ
ง. ปริ้ นเตอร์
9. ซี พียู เปรี ยบเสมือนอวัยวะส่ วนใดของร่ างกายมนุษย์
ก. ศีรษะ
ข. หัวใจ
ค. สมอง
ง. ร่ างกาย
10. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทางานได้ ถ้าขาดหน่วยการทางานในข้อใด
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผล
ค. หน่วยแสดงผล
ง. ถูกทุกข้อ

