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ฮาร์ดแวร์ (Hardware)



ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์รอบข้าง
(peripheral equipments) อ่ืน ๆ ทีเ่รามองเห็นและจับต้อง
ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส าหรับรับข้อมูล (input devices)
อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (output devices) หรืออุปกรณ์
เกบ็ข้อมูลส ารอง (secondary storage devices)



Components of computer



ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยความจ าหลกั

หน่วยความจ ารอง

หน่วยรับขอ้มูล หน่วยแสดงขอ้มูล



ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง



ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยควบคุม 

(Control Unit)

หน่วยค ำนวณและตรรกะ 

(Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

หน่วยควำมจ ำหลกั 

(Main Memory Unit)



หน่วยรับข้อมูล(Input Unit : I/U )

หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit : 
CPU )

 CPU หน่วยควบคุม(Control Unit : CU)

 หน่วยค านวณและตรรก(Arithmetic Logic Unit : ALU)

หน่วยแสดงผล(Output Unit : O/U )

หน่วยความจ าหลกั(Main Memory Unit : MMU)
 หน่วยความจ าช่ัวคราว(Random Access Memory : RAM )   

 หน่วยความจ าถาวร(Read Only Memory : ROM )

หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง(Secondary Storage Unit : 
SSU )

Components of computer



หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ท าหน้าทีใ่นการรับข้อมูลหรือค าส่ังจาก

ภายนอกเข้าไปสู่ระบบคอมพวิเตอร์โดยเกบ็ไว้ใน
หน่วยความจ า เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูลตามที่
ต้องการ

ได้แก่ แป้นพมิพ์(Keyboard),เมาส์
(Mouse),เคร่ืองอ่านภาพ(Scanner) เป็นต้น



หน่วยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit – CPU)

 หน่วยควบคุม (Control Unit - CU) 

 หน่วยค านวณและเปรียบเทียบทางตรรกะ 
(Arithmetic and Logical Unit - ALU)



หน่วยควบคุม (Control Unit - CU)

ดูแล ควบคุมล าดบัขั้นตอนของการประมวลผลและ
การท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกบั
อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผลและ
หน่วยความจ า



หน่วยค านวณและเปรียบเทยีบทางตรรกะ 
(Arithmetic and Logical Unit - ALU)

ค านวณทางคณติศาสตร์ได้แก่ บวก ลบ คูณ
หาร เป็นต้น ท าการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า 
เท่ากบั ไม่เท่ากบั และด าเนินการทางตรรก ได้แก่ และ 
หรือ ถ้า…แล้ว



หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)

แสดงผลลพัธ์ที่ได้จากการค านวณและการ
ประมวลผล

ได้แก่ จอภาพ(Monitor),เคร่ืองพมิพ์
(Printer),เคร่ืองวาดลายเส้น(Plotter) 



หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)
เกบ็ข้อมูลหรือค าส่ังต่าง ๆ ทีรั่บจากภายนอกเข้ามา

เกบ็ไว้เพ่ือประมวลผลและเกบ็ผลลพัธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลไว้เพ่ือแสดงผลออกทางอุปกรณ์

 หน่วยความจ าช่ัวคราว(Random Access 
Memory : RAM)

 หน่วยความจ าถาวร(Read Only Memory : 
ROM) 



หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง
(Secondary Storage Unit)

เป็นหน่วยความจ าที่ท าหน้าที่ช่วยเกบ็
บันทกึหรืออ่านข้อมูลได้มากขึน้





ซอฟต์แวร์ (Software)



ซอฟต์แวร์(Software)
ความหมาย

ชุดค าส่ัง(Instructions) ทีใ่ช้ในการควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือส่ังให้คอมพวิเตอร์
ท างานตามขั้นตอนที่ต้องการโดยจะท าอย่างอตัโนมัติและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามต้องการ

ประเภทของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application 
software)



ซอฟต์แวร์ระบบ

ควบคุมการท างานภายในของระบบ
อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้
สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2. Translator ได้แก่ compiler, interpreter และ Assembler

3. โปรแกรมอรรถประโยชน์(Utility Program)

4. โปรแกรมตรวจข้อผดิพลาด(Diagnostic Program)



ระบบปฏิบติัการ (Operating System)

เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มีความส าคญัทีสุ่ด
เพราะจะท าหน้าทีค่วบคุม ดูแล  ตรวจสอบ และบังคบัให้
ระบบฮาร์ดแวร์ของคอมพวิเตอร์ท างานต่าง ๆ ได้

ซอฟต์แวร์ระบบได้แก่  PC-DOS, MS-

DOS, Microsoft Windows, OS/2, 
UNIX,IOS  เป็นต้น



ซอฟต์แวร์แปลภาษา 
(Translation Software)
เป็นซอฟต์แวร์ทีท่ าหน้าทีแ่ปลภาษาระดบัสูงที่

มนุษย์เขยีนขึน้มาและเข้าใจได้ให้เป็นภาษาเคร่ือง ซ่ึงมี
รูปแบบเป็นรหัสตวัเลข 0 หรือ 1

อนิเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) 

คอมไพเลอร์ (Compiler) 

แอสเซมเบลอร์(Assembler)



โปรแกรมอรรถประโยชน์
(Utilities Program)

เป็นโปรแกรมใช้งานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ต่าง ๆ ที่พบอยู่บ่อย ๆ เช่น โปรแกรมระบบภาษาไทย 
โปรแกรมจัดการดิสก์  โปรแกรมเรียงล าดับข้อมูล
โปรแกรมส าเนา(Copy) แฟ้มข้อมูล ฯลฯ



โปรแกรมตรวจข้อผดิพลาด
(Diagnostic Program) 
เป็นโปรแกรมรายงานข้อผดิพลาดต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบั

โปรแกรมของระบบไม่ว่าจะเป็นการพมิพ์ค าส่ังผดิ การ
เขยีนค าส่ังผดิรูปแบบหรือการเขยีนผดิขั้นตอน  ตัวอย่าง
โปรแกรมนีไ้ด้แก่ Norton, QAPlus เป็นต้น



ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application 

Software) 

เป็นซอฟต์แวร์ทีถู่กสร้างขึน้เพ่ือใช้กบังานตาม
จุดมุ่งหมายของผู้ใช้

แบ่งเป็น
1. โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software)

2. ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ



โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software

เป็นซอฟต์แวร์ทีผู้่ใช้ ใช้งานโดยไม่ต้องเขยีนซอฟต์แวร์
ขึน้มาเอง  

ใช้ค าส่ัง ส่ังงานตามค าส่ังเพ่ือให้ได้งานตามทีต้่องการ 

เช่น ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปด้านธุรกจิ ด้านโรงแรม



ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

ส าหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละราย
เช่น ในกจิการธนาคาร มกีารฝากถอนเงิน งานทางด้าน
บัญชี หรือในห้างสรรพสินค้ากม็งีานการขายสินค้า



บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware)



บุคลากร (Peopleware)
บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัระบบคอมพวิเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ

1. ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ (Users)

2. นกัคอมพิวเตอร์(Computerist)



ผู้ใช้คอมพวิเตอร์ (Users)

เป็นบุคคลท่ีตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ท างานตามท่ีตน
ตอ้งการ      ดงันั้นบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด

แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่
End User เป็นผูใ้ชท้ัว่ไป เป็นผูใ้ชเ้พื่อใหไ้ดง้านออกมา
ตามท่ีตอ้งการ
Power User เป็นผูใ้ชท่ี้มีความสามารถมากกวา่ผูใ้ช้
ทัว่ไป เพราะสามารถติดตั้ง(Installation) ซอฟตแ์วร์
ดูแลแกไ้ขคอมพิวเตอร์ไดร้ะดบัหน่ึง



นักคอมพวิเตอร์(Computerist)

กลุ่ มบุคคลที่ท าหน้าที่ โดยตรงกับการ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ รวมถึงบุคคลที่ท าหน้าที่บริหาร
ห น่ วย ง านที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ านก า ร ใ ช้ ร ะบบ
คอมพวิเตอร์



นักคอมพวิเตอร์

พนักงานเตรียมข้อมูล (Key operator)
พนักงานคุมเคร่ืองคอมพวิเตอร์(Computer Operator)
บรรณารักษ์คอมพวิเตอร์(Computer Librarian)
นักโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Programmer)
นักวเิคราะห์ระบบ (System Analysis)
วศิวกรคอมพวิเตอร์ (Computer  Engineer)
วศิวกรระบบ (System Engineer)



พนักงานเตรียมข้อมูล (Key operator)
 ท าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูลลงในอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีค่อมพวิเตอร์
สามารถรับเข้าไปท างานได้ เช่นการบันทกึข้อมูลลงในดสิค์
(disk) เป็นต้น

 ระดบัความรู้ : ผู้ทีจ่บการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาและมีความ
ช านาญในการพมิพ์ดดี



พนักงานคุมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Computer Operator)
 ควบคุมการปฏิบัตงิานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เช่น ปิด-เปิด
เคร่ือง

 น าชุดค าส่ังและข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เตรียมอุปกรณ์
ที่จะใช้กบังานต่างๆ เช่น เปลีย่นเทปแม่เหลก็  เปลี่ยนจาน
แม่เหลก็ 

 ควบคุมให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท างานให้เป็นปกติ
 การตรวจสอบและรายงานความผดิปกติเบ้ืองต้นของเคร่ือง
ให้แก่วศิวกรผู้ท าหน้าทีซ่่อมเคร่ือง และจดัท าการส ารอง
ข้อมูล ฯลฯ

 ระดบัความรู้ : จบการศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปวช.  หรือ ปวส. ที่ได้รับการฝึกอบรมพอสมควร



บรรณารักษ์คอมพวิเตอร์(Computer 

Librarian) 

 ดูแลรักษาอุปกรณ์ทีใ่ช้บันทกึข้อมูล โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
หนังสือและเอกสารต่างๆ เหมือนกบับรรณารักษ์ห้องสมุด ทั่ว 
ๆ ไป 

 มีความรู้ทางบรรณารักษ์, มีความรู้พืน้ฐานทางด้าน
คอมพวิเตอร์และการประมวลผลข้อมูลอกีด้วย 

 หน้าทีห่ลกัคือควบคุมดูแลโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ตลอดจน
แฟ้มข้อมูลทีใ่ช้งานประเภทต่าง ๆ



นักโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Programmer)
 เขยีนชุดค าส่ังโดยเขียนโปรแกรมตามรายละเอยีดและ
ข้อก าหนดที่นักวเิคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้

 ระดบัความรู้ : มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ไป และมีความรู้
พืน้ฐานทางคอมพวิเตอร์  การประมวลผลข้อมูลและทีส่ าคญั
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้กบังานทางวทิยาศาสตร์ หรือธุรกจิเป็น
อย่างดี



นักวเิคราะห์ระบบ (System Analysis)
 ท าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงเกีย่วกบัระบบงานและความ
ต้องการของผู้ใช้เพ่ือน ามาวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ ที่มีการน าคอมพวิเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพ

 ประสานงานระหว่างผู้ใช้คอมพวิเตอร์ หัวหน้าหน่วยงานนัก
โปรแกรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

 คุณสมบัต ิ: ระดบัปริญญาตรี    รู้ระบบงานทีจ่ะน า
คอมพวิเตอร์ไปใช้ รู้คอมพวิเตอร์ เป็นนักวางแผนนักบริหาร 
และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี



วศิวกรคอมพวิเตอร์ (Computer  

Engineer) 

 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้ท างานเป็นไป
อย่างปกต ิ

 ระดบัความรู้ : การศึกษาระดบั ปวช. ขึน้ไป และต้องมี
ความรู้พืน้ฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ใช้
งานเป็นอย่างดี



วศิวกรระบบ (System Engineer)  

 วางแผนการน าเคร่ืองคอมพวิเตอร์มาใช้ในงานต่าง ๆ สามารถ
ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ทุกฝ่ายได้ 

 เป็นผู้มีความรู้ในด้านของผู้เขยีนโปรแกรมระบบ และผู้
วเิคราะห์ระบบงานเป็นอย่างดี



ขอ้มูลและสารสนเทศ
(Data and information)



ค านิยาม

DATA - raw (unprocessed or partly processed) 
facts which represent the state of entities (things) 
which have occurred

INFORMATION - data which has been 
processed into a form USEFUL TO THE USER

ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ



จ านวน

ราคาสินคา้ ยีห่อ้ของน ้ายาลา้ง
จานท่ีขายดีท่ีสุด

รหสัสินคา้





กระบวนการท างาน(Procedures)



กระบวนการท างาน หมายถึง กระบวนการหลกัทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร์สามารถท าได้ ได้แก่

1. การประมวลผล (Processing)
2. การสร้างความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของระบบ

ซ่ึงหมายรวมถึงการรักษาความปลอดภยัและความ
แม่นย  าเท่ียงตรงในการท างานของระบบ

3. การพฒันา (Development) หมายถึงการพฒันา
โปรแกรมหรือชุดค าสัง่ เพ่ือสัง่การใหค้อมพิวเตอร์
ท างานตามท่ีผูใ้ชป้ระสงค์



การประมวลผลข้อมูล

กรรมวธีิกระท ากบัข้อมูลแล้วได้ผลลพัธ์ทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ซ่ึงอาจจะเป็นข้อสรุปหรือตวัแทนของข้อมูล
ชุดน้ัน ซ่ึงเรียกว่าข่าวสารหรือสารสนเทศ (Information)

การประมวลผลมคีวามหมายรวมถึงวธีิการ/ขั้นตอน การ
ปฏิบัตงิาน



การประมวลผลข้อมูล - ต่อ

การประมวลผลด้วยเคร่ืองอเิลคโทรนิกส์หรือ
คอมพวิเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
 การประมวลผลแบบเช่ือมตรง (Online Processing) หรือ

Transaction-oriented processing
เช่นการจองตัว๋เคร่ืองบิน การเบิกเงินผา่นเคร่ือง ATM  หรือการ
สัง่ซ้ือสินคา้ เป็นตน้

 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)
เช่นระบบเงินเดือน ไดแ้ก่การคิดเงินเดือน การพิมพเ์ช็คเงินเดือน
เป็นตน้



Questions & answers


