
คอมพิวเตอรคอือะไร 
คอมพิวเตอรมาจากภาษาละตินวา  Computare ซ่ึงหมายถึง  การนับ  หรือ  การคํานวณ    

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา  "เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆ ท่ีงายและซับซอนโดย
วิธีทางคณิตศาสตร"  

เหตุผลท่ีนําคอมพิวเตอรมาใชงาน  

• สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) อานเวลาเขา-
ออก ของพนักงาน และคิดราคาสินคา ในหางสรรพสินคา  

• สามารถเก็บขอมูลจํานวนมากๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงานไดทันท ี
• คอมพิวเตอรมคีวามนาเชื่อถือ  หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลใหเกิดผลลัพธที่

ถูกตอง ความนาเชื่อถือนับเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
ความสามารถนี้เกี่ยวของกับโปรแกรมคําส่ังและขอมูลที่มนุษยกําหนดใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยตรง กลาวคือ หากมนษุยปอนขอมูลที่ไมถูกตองใหกับเครื่องคอมพิวเตอรก็
ยอมไดผลลัพธที่ไมถูกตองดวยเชนกนั 

• สามารถสงขอมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกทีห่นึง่ไดอยางรวดเร็ว โดยอาศยัเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
(Data Communication) 

• คอมพิวเตอรมคีวามอดทน สามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ง 
• การใชงานธุรกิจ งานการเงนิ ธนาคาร และงานของภาครัฐตางๆ เชน การนําคอมพิวเตอรมาใช

กับงานบัญชี งานบริหารสํานกังาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองตัว๋เครื่องบิน รถไฟ 

 

ประเภทของคอมพิวเตอร แบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

• ซูปเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputers) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดและมี
ความสามารถในการทํางานมากที่สุดดวย  

• เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe computers) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญและมี
ความสามารถในการทําการประมวลผลขอมูลที่มีจํานวนมหาศาลนับเปนลาน ๆ ไดในเวลาดัน
รวดเร็ว เหมาะสมกับหนวยงาน เชนธนาคาร สายการบิน  



• คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computers) เปนคอมพวิเตอรที่มีขนาดเล็ก และมี
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลที่ไมมากนัก เหมาะกับการ 

องคประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร 

องคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กไปถีง
คอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการทํางาน ซับซอนเพียงใดก็ตาม เมื่อเราพิจารณาแลวจะเห็นไดวามี 
องคประกอบเหมือนกัน คือ สวนนําเขา (Input) สวนประมวลผล (Process) สวนแสดงผล (Output) และ
สวนเก็บขอมูล (Storage)  

ขั้นตอนที ่1 : รับขอมูลเขา (Input) 

เร่ิมตนดวยการนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงสามารถผานทางอุปกรณชนดิตางๆ แลวแต
ชนิดของขอมูลที่จะปอนเขาไป เชน   ถาเปนการพิมพขอมูลจะใชแผงแปนพิมพ (Keyboard) เพื่อพิมพ
ขอความหรือโปรแกรมเขาเครื่อง   ถาเปนการเขียนภาพจะใชเครื่องอานพิกัดภาพกราฟก (Graphics 
Tablet) โดยมปีากกาชนดิพิเศษสําหรับเขียนภาพ   หรือถาเปนการเลนเกมก็จะมีกานควบคุม (Joystick) 
สําหรับเคลื่อนตําแหนงของการเลนบนจอภาพ เปนตน 

ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลขอมูล (Process) 

เมื่อนําขอมูลเขามาแลว เครื่องจะดําเนินการกับขอมูลตามคําสั่งที่ไดรับมาเพื่อใหไดผลลัพธตามที่
ตองการ การประมวลผลอาจจะมีไดหลายอยาง เชน นําขอมูลมาหาผลรวม นําขอมูลมาจัดกลุม นําขอมูล
มาหาคามากที่สุด หรือนอยที่สุด เปนตน 

• แผงวงจรหลัก (Main Board or Mother Board) เปนแผงวงจรไฟฟาของเครื่องพีซีที่ใหญที่สุด 
แผงวงจรนีจ้ะถูกติดตั้ง อยูในสวนของตัวถัง (Case) ซ่ึงตัวถังนี้มักจะมีลักษณะเปนกลอง
ส่ีเหล่ียม อาจอยูในลักษณะระนาบเดยีวกบัโตะทํางานเราเรียกวา "เดสท็อป" Desktop หรืออาจ
เปนรุนอยูในลักษณะตั้งเหมอืนหอคอย มกัตั้งไวกับพื้น เราเรียกวา "ทาวเวอร" Tower การ
ออกแบบแผงวงจรหลัก มุงที่จะใหเกดิความสามารถในการสงขอมูลภายในไดเร็ว และสามารถ
ติดตั้งฮารดแวรไดมาก 

• ซีพีย ู ถือไดวาเปนหัวใจหรือตัวจักรสําคัญในการทํางานของเครื่องพีซี ลักษณะของซีพียู ดังรูป 
(…) เราเรียกวา "ชิป" (Chip) จะเปนชิปที่มีความซับซอนมากที่สุดกวาชิปใดๆ และมีช่ือเรียก



เฉพาะวา "ไมโครโปรเซสเซอร" (Microprocessor)หนาที่หลักที่ของซีพียู คือ การประมวลผล
ขอมูลจากแรม ในลักษณะของการคํานวณ การเปรียบเทียบ การเคลื่อนยายขอมูล ผานชุดคําสั่ง
ที่ไดมีการออกแบบจากบริษัทผูผลิตไวกอนแลว โดยขอมูลที่จะสงเขามาทํางานในซีพียู เพื่อสง
ผลลัพธออกไปยังแรม จะมี 2 ลักษณะ คือ 

• คําส่ัง วาจะใหดําเนินการอะไร  
• ขอมูล ที่จะนํามาดําเนินการ  

    ดังนั้น ถาซีพียูทํางานไดเร็วเทาไรก็จะทําใหการทํางานของพีซีเครื่องนั้นมีความเร็วสูงดวย
เชนกัน โดยการทํางานของชิปไมโครโปรเซสเซอรนี้ จะทํางานตามจังหวะเวลาที่แนนอน เมื่อมีการเคาะ
จังหวะ 1 คร้ัง ก็จะเกิดกิจกรรมในซีพียู 1 คร้ัง เราเรียกหนวยที่ใชในการวัดความเร็วของซีพียูวา "เฮิรท" 
(Herzt) หมายถึงการทํางานไดกี่คร้ัง ใน 1 วินาที ซีพียูในปจจุบันมีความเร็วสูงมากตั้งแตประมาณ 500-
1000 ลานครั้งตอวินาที เราจะเรียกซีพียูนั้นวาเปนซีพียูที่มีความเร็ว เทากับ 500-1000 MHz เชน Intel 
Pentium III 650 MHz จะหมายถึง ซีพียูของบริษัทอินเทล รุน เพนเทียมทรี ที่มีความเร็วในการทํางาน 
650 ลานครั้งตอวินาที เปนตน

ขั้นตอนที ่3 : แสดงผลลัพธ (Output) 

เปนการนําผลลัพธจากการประมวลผลมาแสดงใหทราบทางอุปกรณทีก่ําหนดไว   โดยทัว่ไป
จะแสดงผานทางจอภาพ หรือเรียกกนัโดยทั่วไปวา "จอมอนิเตอร" (Monitor) หรือจะพิมพขอมูลออก
ทางกระดาษโดยใชเครื่องพิมพก็ได 

Software 

หมายถึง สวนที่มนุษยสัมผัสไมไดโดยตรง (นามธรรม) เปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ถูกเขียน
ขึ้นเพื่อส่ังใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงเปนเหมือนตัวเชื่อมระหวางผูใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร ถาไมมีซอฟตแวรเราก็ไมสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไรได
เลย ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงออกไดเปน  

1. ซอฟตแวรสําหรับระบบ (System Software) 

คือ ชุดของคําสั่งที่เขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป ซ่ึงจะทํางานใกลชิดกับคอมพิวเตอรมากที่สุด 
เพื่อคอยควบคุมการทํางานของฮารดแวรทุกอยาง และอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการใชงาน 



ซอฟตแวรหรือโปรแกรมระบบที่รูจักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปล
คําส่ังที่เขียนในภาษาระดับสูง เชน ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เปนตน นอกจากนี้โปรแกรม
ที่ใชในการตรวจสอบระบบเชน Norton’s Utilities ก็นับเปนโปรแกรมสําหรับระบบดวยเชนกัน 

2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรทํางานตางๆ ตามที่ผูใชตองการ ไมวาจะดาน
เอกสาร บัญชี การจัดเก็บขอมูล เปนตน ซอฟตแวรประยุกตสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะ
อยางที่เราตองการ บางที่เรียกวา User’s Program เชน โปรแกรมการทําบัญชีจายเงินเดือน โปรแกรม
ระบบเชาซื้อ โปรแกรมการทําสินคาคงคลัง เปนตน ซ่ึงแตละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือ
แบบฟอรมแตกตางกันออกไปตามความตองการ หรือกฏเกณฑของแตละหนวยงานที่ใช ซ่ึงสามารถ
ดัดแปลงแกไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางสวนของโปรแกรมได เพื่อใหตรงกับความตองการของ
ผูใช และซอฟตแวรประยุกตที่เขียนขึ้นนี้โดยสวนใหญมักใชภาษาระดับสูงเปนตัวพัฒนา 

2.2 ซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไป เปนโปรแกรมประยุกตที่มีผูจัดทําไว เพื่อใชในการ
ทํางานประเภทตางๆ ทั่วไป โดยผูใชคนอืน่ๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับขอมูลของตนได 
แตจะไมสามารถทําการดัดแปลง หรือแกไขโปรแกรมได ผูใชไมจําเปนตองเขียนโปรแกรมเอง ซ่ึงเปน
การประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี ้ยังไมตองใชเวลามากในการ
ฝกและปฏิบัต ิ ซ่ึงโปรแกรมสําเร็จรูปนี้ มักจะมกีารใชงานในหนวยงานที่ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญ
เปนพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจึงเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกและ
เปนประโยชนอยางยิ่ง ตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชไดแก MS-Office, Lotus, Adobe 
Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมสตางๆ เปนตน  

windows 
แถบงาน Taskbar เปนสวนพเิศษที่ใชในการเรียกใชโปรแกรมและคําส่ังตาง ๆ 

เดสกทอป Desktop เปนสวนของพื้นที่หลักที่ใชในการจดัการสิ่งตาง ๆ ในวนิโดวส โดยเปรียบ
เหมือนโตะทํางานตัวหนึ่ง ทีเ่ราสามารถนํางานตาง ๆ ขึ้นมาวางบนโตะเพื่อทํางานได 



ไอคอนหลัก ๆ ที่ปกติจะปรากฎขึ้นเมื่อเราติดตั้งวนิโดวส 

• My Computer เปนไอคอนทีเ่ราสามารถเขาถึงอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งระบบไฟลที่ถูกจัดเก็บไว
ในระบบของเราได 

• My Document เปนสวนที่เราสามารถเรียกใชไฟลขอมูลตาง ๆ ที่เราไดสรางไวไดโดยงาย 
• Recycle Bin เปนสวนที่ทําหนาที่คลายกับถังขยะ  ใหเรานําสงที่ไมตองการมาทิ้งไวในสวนนี้ 

ซ่ึงสามารถเปลี่ยนใจนํากลบัคืนได หรือไมตองการลบทิ้งถาวรเลยก็ได 
• Internet Explorer  เรียกใชโปรแกรม Internet Explorer เพือ่ทองไปยังเวบ็ไซตตาง ๆ ใน

อินเตอรเน็ต 
• Network Neighborhood ในกรณีที่เราเชื่อมตอระบบเครือขาย จะปรากฏไอคอนนี้อยูบน

เดสกทอป  โดยเราจะสามารถใชไอคอนนีใ้นการเขาถึง server ที่เราเชื่อมตออยูได 

 

 


