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คอมพวิเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความสามารถในการค านวณ

อตัโนมติัตามค าสั่ง ส่วนท่ีใชป้ระมวลผลเรียกวา่ หน่วยประมวลผล ชุดของค าสั่ง ท่ีระบุขั้นตอนการค านวณ 

เรียกวา่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมานั้นอาจเป็นไดท้ั้ง  ตวัเลข  ขอ้ความ  รูปภาพ  เสียง  หรือ

อยูใ่นรูปอ่ืนๆ  

องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วย 
   1. ฮาร์ดแวร์ คือ ช้ินส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถจบัตอ้งได้  
   2. ซอฟตแ์วร์ คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชค้วบคุมและสั่งงานคอมพิวเตอร์  เพื่อใหท้  างานตามท่ีเรา
ตอ้งการ ซอฟตแ์วร์เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ไดเ้หมือนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  แต่สามารถรับรู้ถึง
การท างานได ้ประกอบดว้ย 
   - ซอฟตแ์วร์ระบบ เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เรียกวา่ระบบปฏิบติัการ  เช่น 
Windows 7 ,Linux ,Unix เป็นตน้ ใชส้ าหรับเป็นตวักลางติดต่อระหวา่งฮาร์ดแวร์  กบัซอฟตแ์วร์ประยกุต์
ทัว่ไป 
   - ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชง้านในดา้นต่างๆ อยากใหค้อมพิวเตอร์   ท างานอะไร 
ก็สามารถหาซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์หล่าน้ีมาติดตั้งบนระบบปฏิบติัการ  เพื่อใชง้านไดต้ามตอ้งการ 

        การท างานของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ได ้4 หน่วย ดงัน้ี     
1. หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit)  หน่วยรับขอ้มูล ท าหนา้ท่ีรับค าสั่งหรือขอ้มูล ไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ า 
เพื่อรอการประมวลผล ตวัอยา่งอุปกรณ์น าเขา้พื้นฐาน ไดแ้ก่  
   - แผงแป้นอกัขระ (Keyboard) 
   - เมาส์ (Mouse) 
   - สแกนเนอร์ (Scanner) 
     เป็นตน้ 

   2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ี
ประมวลผล  แบ่งออกเป็น 2 หน่วยยอ่ย คือ  
      2.1 หน่วยควบคุม (Central Unit) ท าหนา้ท่ีควบคุมล าดบัการประมวลผล และการท างานของอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง และช่วยประสานงานกบัอุปกรณ์ต่างๆ ใหท้  างานประสานสัมพนัธ์กนั  
      2.2 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit) ท าหนา้ท่ีค านวณและเปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆ 
เพื่อตดัสินใจเลือกท างานค าสั่งท่ีก าหนดไว ้ 
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            การค านวณ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นตน้ 
            การเปรียบเทียบ เช่น AND , OR , > , < , = เป็นตน้  ใหค้่าเป็นจริงหรือเทจ็ 

   3. หน่วยความจ า (Memory Unit)  ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลหรือค าสั่งต่างๆ เพื่อไวใ้ชใ้นคร้ังต่อไป ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  
      3.1 หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) เป็นหน่วยความจ า  ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุก
เคร่ือง ขาดไม่ได ้ท าหนา้ท่ีในการเก็บค าสั่ง  หรือขอ้มูล แบ่งออกเป็น  
         - ROM (Read Only Memory) หน่วยความจ าแบบถาวร สามารถอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น ใชเ้ก็บ
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับการเร่ิมตน้เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
         - RAM (Random Access Memory) หน่วยความจ าแบบชัว่คราว  สามารถอ่านและเขียนได ้ใชส้ าหรับ
เก็บค าสั่งหรือขอ้มูลในขณะเปิดเคร่ืองใชง้านเท่านั้น เม่ือปิดเคร่ืองหรือไฟฟ้าดบั ขอ้มูลท่ีอยูใ่น RAM จะ
หายไปหมด  (ขอ้มูลหรือค าสั่งท่ีซีพียจูะใชใ้นการประมวลผลจะตอ้งถูกน ามาเก็บไวใ้น RAM ก่อน)  
      3.2 หน่วยความจ ารอง (Secondary Storage)  เป็นหน่วยความจ าท่ีมีความจุมากกวา่หน่วยความจ าหลกั 
สามารถเก็บขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟฟ้าเล้ียง  แต่ซีพียไูม่สามารถติดต่อกบัหน่วยความจ ารองไดโ้ดยตรง ตอ้งอ่าน
ขอ้มูลไปเก็บในหน่วยความจ าหลกัก่อน  ซีพียจึูงจะใชไ้ด ้เช่น ฮาร์ดดิสก ์, แผน่ซีดี , แผน่ดีวดีี เป็นตน้ 

   4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล ตวัอยา่งอุปกรณ์พื้นฐาน
ท่ีท าหนา้ท่ีแสดงผล ไดแ้ก่  
      - จอภาพ (Monitor) 
      - เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
        เป็นตน้ 
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สรุปแผนภาพการท างานของคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แบบยอ่ๆ 

 

 

 

 

 

  

Central Processing Unit : 

CPU 
หนว่ยรับข้อมลู
Input Unit : IU 

หนว่ยแสดงผล 
Output Unit : OU 

CU ALU 

 

หนว่ยความจ าหลกั 

Scondary Storage 

หนว่ยความจ ารอง 
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ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีมีความสัมพนัธ์กนั 
    ก.  เมาส์  -  สมอง 
    ข.  จอภาพ  - หู 
    ค.  แป้นพิมพ ์– ตา 
    ง. เคร่ืองพิมพ ์– จมูก 
 
2.  

 
 

3.  
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4. ถา้ตอ้งหาค าตอบ  79 + 21   นกัเรียนจะใชอ้วยัวะใดในการแสดงผลหรือโตต้อบ  

ก. ตา 
ข. จมูก 
ค. สมอง 
ง. ปาก 

 
5. ขอ้ใดต่อไปน้ีมีหนา้ท่ีการท างานท่ีคลา้ยกนั 

   ก.  เคร่ืองพิมพ ์  เมาส์ 

   ข.  ซีพีย ู จอภาพ 

   ค.  แป้นพิมพ ์  เคร่ืองพิมพ(์Printer) 

   ง.  จอภาพ   เคร่ืองพิมพ ์

 
6. หน่วยความจ า RAM หมายถึงอะไร 
   ก. หน่วยความจ าชัว่คราว  
   ข. หน่วยความจ าขนาดใหญ่  
   ค. หน่วยความจ าถาวร  
   ง. หน่วยความจ าขนาดเล็ก  
 
7. ส่ิงใดท่ีหุ่นยนตไ์ม่สามารถท าได ้
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด             
   ข.  การเลือกผลไม ้
   ค.  การก่อการร้าย             
   ง.  การปอกเลือกไข่ตม้   
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8. ขอ้ใดคือหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์  
   ก. แสดงผลขอ้มูล รับขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล  
   ข. รับขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล แสดงผลขอ้มูล  
   ค. จดัเก็บขอ้มูล รับขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล 
   ง. รับขอ้มูล แสดงผลขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล 
 
9. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูล  
   ก. ซีพีย ูจอภาพ แผน่ซีดี 
   ข. แผน่ซีดี ฮาร์ดดิสก ์แผน่ดิสก์ 
   ค. เคร่ืองพิมพ ์แผน่ซีดี ฮาร์ดดิสก์ 
   ง. แป้นพิมพ ์แผน่ดิสก ์เคร่ืองพิมพ ์
 
10. จอภาพเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนใด  
   ก. การรับขอ้มูล 
   ข. การจดัเก็บขอ้มูล 
   ค. การแสดงผลขอ้มูล 
   ง. การประมวลผลขอ้มูล 


