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คอมพิวเตอร์จ ำเป็นต้องอำศัยองค์ประกอบหลำยอย่ำงเขำ้มำ
ท ำงำนร่วมกันเป็น “ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)” 
จึงจะท ำให้งำนนัน้สำมำรถด ำเนินไปได้

ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งองค์ประกอบเหลำ่น้ีสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่นใหญ ่ๆ
คือ  ฮำร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และบุคคลำกร



ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมำยถึง ส่วนประกอบของตัวเคร่ือง
ที่เรำสำมำรถจับต้องได้



ฮำร์ดแวร์ (Hardware) สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ 

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
2. หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit) 
3. หน่วยควำมจ ำ (Memory Unit) 
4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) 





ซอฟต์แวร์  (Software) คือ  โปรแกรมที่ เ ขียนขึ้ น เพื่ อ
ก ำหนดให้ฮำร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมที่
ต้องกำร



ค ว บ คุ ม ส่ ว น ข อ ง ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์
ให้ท ำงำนอย่ำงอัตโนมัติ 

ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน
ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรเพื่อประยุกต์ใช้

ในงำนดำ้นตำ่ง ๆ

ซอฟต์แวร์ (Software) สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 





ค ว บ คุ ม ส่ ว น ข อ ง ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์
ให้ท ำงำนอย่ำงอัตโนมัติ 

ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน
ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรเพื่อประยุกต์ใช้

ในงำนดำ้นตำ่ง ๆ

ซอฟต์แวร์ (Software) สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 



ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
ตัวกลำงที่ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถติดต่อสั่งงำนคอมพิวเตอร์ได้
ง่ำยขึ้น



แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร

MERCURY

SATURN 3) โปรแกรมอรรถประโยชน์

MARS

2) โปรแกรมแปลภำษำ



1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 

เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรติดต่อ
กับฮำร์ดแวร์ของเครื่องโดยตรง 



Windows 10



โปรแกรมแปลภาษา (Translator) 

ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น โปรแกรมเมอร์จะเขียน
โปรแกรมในภำษำคอมพิวเตอร์แบบต่ำง โปรแกรมที่ได้จะเรียกว่ำ โปรแกรม
ต้นฉบับ หรือ ซอร์สโค้ด (Source code) ซึ่งมนุษย์จะอ่ำนโปรแกรมต้นฉบับนี้ได ้
แต่คอมพิวเตอร์จะไม่เข้ำใจค ำสั่งเหล่ำนั้น เนื่องจำกคอมพิวเตอร์เข้ำใจแต่
ภำษำเครื่อง (Machine Language) ซึ่งประกอบขึน้จำกรหัสฐำนสองเท่ำนัน้ 

จึ งต้ อ งมี กำ ร ใ ช้ โป รแกรม  ตัวแปรภาษาคอมพิว เตอ ร์ 
(Translator)ในกำรแปลภำษำคอมพิวเตอร์ภำษำต่ำง ๆ ไปเป็นภำษำเครื่อง 

โปรแกรมที่แปลจำกโปรแกรมต้นฉบับแล้วเรียกว่ำ ออบเจ็คโค้ด 
(Object code) ซึ่งจะประกอบด้วยรหัสค ำสั่งที่คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจและ
น ำไปปฏิบัตไิด้ต่อไป 



โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมหนึ่งท่ีอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในระหว่ำงกำรประมวลผลข้อมูลหรือใน
ระหว่ำงที่ก ำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                    

ซึ่งโดยปกตแิล้วโปรแกรมอรรถประโยชน์ท ำงำนร่วมกับโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรเพื่อช่วยแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรใน
กำรควบคุมกำรท ำงำนของ อุปกรณ์ตำ่ง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 



ประเภทการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล 
(Disk Defragmenter) 



โปรแกรมป้องกันไวรัส 
(Anti Virus Program) 



โปรแกรมบีบอัดไฟล์ 
(File Compression Utility)



โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) 



ค ว บ คุ ม ส่ ว น ข อ ง ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์
ให้ท ำงำนอย่ำงอัตโนมัติ 

ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน
ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรเพื่อประยุกตใ์ช้

ในงำนดำ้นตำ่ง ๆ

ซอฟต์แวร์ (Software) สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Program) 

ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรเพื่อประยุกต์ใช้
ในงำนดำ้นตำ่ง



แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน

MERCURY

ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป

MARS

ออกแบบมาส าหรับงานท่ัว ๆ  ไป 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ

งำนส่วนตัว ได้อยำ่งหลำกหลำย

มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน 

ส่วนมำกจะไม่ มีกำรจ ำหน่ำยอยู่ทั่ ว ไป 

องค์กรที่ต้องกำรใช้งำนมักจะต้องพัฒนำ

ด้วยตนเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัทซอฟต์แวร์

พัฒนำให้โดยเฉพำะ 



แบ่งออกเป็น 6 ประเภทย่อย ๆ ได้ดังนี ้

ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป

MARS

ออกแบบมาส าหรับงานท่ัว ๆ  ไป 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ

งำนส่วนตัว ได้อยำ่งหลำกหลำย



จะมีตำรำงที่เปรียบเสมือนกระดำษบัญชีขนำดใหญ ่ซึ่งสำมำรถค ำนวณได้ตำมสูตรที่ผู้ใช้ท ำกำรก ำหนด โดยที่

สูตรเหล่ำนั้นจะไม่ปรำกฏในช่องของข้อมูลเลยหำกผู้ใช้เปลี่ยนตัวเลขหรือข้อมูลใด ๆ ก็ตำม จะเห็นกำร

เปลี่ยนแปลงขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกันในทันที เช่น Microsoft Excel

1) ซอฟต์แวร์ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet)



โปรแกรมนีท้ ำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส ำหรับสร้ำง แก้ไข ตรวจสอบ พิมพ์ และจัดเก็บข้อควำมต่ำง ๆ

เช่น Microsoft Word

2) ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word processing) 



ซอฟต์แวร์กำรพิมพ์แบบตั้งโต๊ะจะมีควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเอกสำร ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียงพิมพ์ 

รวมทั้งกำรจัดสทีี่สูงกว่ำซอฟตแ์วร์ประมวลผลค ำ 

3) ซอฟต์แวร์การพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ (Desktop Publishing) 



Adobe InDesign Microsoft Office Publisher



เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอำจประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภำพ แผนผัง 

รำยงำน ตลอดจนภำพเคลื่อนไหว เป็นต้น นยิมใช้ในกำรเรียนกำรสอนหรือกำร ประชุม เพื่อน ำเสนอข้อมูลให้

กำรบรรยำยนัน้น่ำสนใจย่ิงขึ้น เช่น Microsoft Powerpoint

4) ซอฟต์แวร์น าเสนอ (Presentation Software) 



เป็นซอฟต์แวร์ส ำหรับสร้ำงภำพกรำฟิกแบบตำ่ง ๆ น ำไปใช้ประกอบกำรสร้ำงเอกสำร หรือกำรน ำเสนอข้อมูล 

ใช้ส ำหรับกำรตกแตง่ภำพหรือรูปถ่ำย หรือใช้ส ำหรับงำนดำ้นศิลปกรรม สถำปัตยกรรม วิศวกรรม เป็นต้น

5) ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software) 



Adobe PhotoShop Adobe Illustrator



เป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงแฟ้มขอ้มูลตำ่ง ๆ เก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนกิส ์โดยโปรแกรมจะมีเครื่องมือต่ำง ๆ ใน

กำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจัดกำรแฟ้มข้อมูล เช่น มีเครื่องมือส ำหรับกำรเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่

จัดเก็บอยู่ หรือสำมำรถเรียกแฟ้มขอ้มูลนั้นขึ้นมำแสดงบนจอภำพ

6) ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database) 



MS Access SQL Server



Oracle



โมบายแอป

เรียกในอีกช่ือว่ำ “โมบายแอปพลิเคชั่น” เป็นโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งเป็น
คุณสมบัตทิี่เพิ่มเข้ำไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถด ำเนินกำรกับงำน
ตำ่ง ๆ ได้อยำ่งหลำกหลำยขึ้น



กจิกรรมทบทวน round 1 (7 ขอ้)



บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People Ware) 



บริษัทผู้ผลิตฮำร์ดแวร์ต้อง อำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงในทุกขึ้นตอนของกำรผลติ นับ

จำกกำร เริ่มตน้ออกแบบจนถงึขัน้กำรประกอบกำร จ ำหนำ่ย จนถงึขึ้นกำรให้บริกำรดำ้นกำรขำย 

นักออกแบบคอมพิวเตอร์ จะศึกษำและวำงแนวทำงกำรผลติคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ประกอบ โดย

ค ำนึงถึงลักษณะและประสิทธภิำพของกำรใช้งำนเป็นส ำคัญ โดยให้เหมำะสมกับ สภำพของผู้ใช้มำกที่สุด จะ

ท ำหนำ้ที่แปลงแนวกำรออกแบบเป็นข้อก ำหนดของเครื่อง วิศวกรจะออกแบบแผงวงจร กำรใช้ชิป กำรใช้

หนว่ยควำมจ ำ และกำรท ำงำนร่วมกันกับ อุปกรณ์ประกอบตำ่ง ๆ ช่ำงเทคนคิคอมพิวเตอร์ จะท ำหนำ้ที่น ำ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ต่ำง ๆ มำ ประกอบกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำมข้อก ำหนดของวิศวกร และท ำกำร

ตรวจสอบกำรท ำงำนว่ำ ถูกตอ้งหรือไม่

1) กลุ่มบุคลำกรทำงด้ำนผู้ผลิตฮำร์ดแวร์



บุคลำกรทำงดำ้นผู้ผลติซอฟตแ์วร์ ได้แก่ ผู้ท ำหนำ้ที่วิเครำะห์ระบบ ผู้เขยีนโปรแกรม และผู้ที่สนับสนุน

คลำ้ยคลงึกับบุคลำกรทำงดำ้นผู้ผลติซอฟตแ์วร์ 

นักวิเครำะห์ระบบ จะศึกษำวำงแผน และแยกแยะงำน ประมวลผลเป็นส่วน ๆ โดยให้สอดคล้องกับควำม

ตอ้งกำรของผู้ใช้ เพื่อมอบให้ นักเขียนโปรแกรม ไปท ำกำรออกแบบ เขยีนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ 

และตรวจสอบกำร ท ำงำนของโปรแกรมให้ถูกต้องตำมที่ต้องกำร โปรแกรมที่เขยีนน้ีอำจเป็นโปรแกรม

ประยุกตใ์หม่ หรือเป็นกำรดูแลเพิ่มเตมิแก้ไขซอฟตแ์วร์ที่พัฒนำมำก่อน แล้วสว่นนักโปรแกรมระบบ จะท ำ

หนำ้ที่ช่วยดูแลกำรท ำงำนของระบบฮำร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ให้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง

2) กลุ่มบุคลำกรทำงด้ำนผู้ผลิตซอฟตแ์วร์



หน้ ำที่ ว ำงแผนและออกแบบระบบหรื อ โป รแกรมคอมพิ ว เ ตอ ร์ ใหม่  ร วมถึ งก ำรจั ดกำร

ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ภำยในองค์กรให้เกิดประสิทธภิำพสูงสุด

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 



ท ำหนำ้ที่ สร้ำง แก้ไข และทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 



เป็นบุคลำกรดำ้นคอมพิวเตอร์อีกกลุม่หน่ึงที่นับเป็นกลุ่มใหญท่ี่สุด ได้แก่ ผู้ที่ท ำงำนในแผนกประมวลผล

ขอ้มูลของหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ผู้ที่ท ำงำนในบริษัทที่ให้บริกำร ซ่อมบ ำรุงรักษำ และผู้ท ำงำนในบริษัทที่ปรึกษำจะ

ช่วยวำงระบบและสร้ำงโปรแกรมให้กับหน่วยงำนตำ่ง ๆ

3) กลุ่มบุคลำกรสนับสนุนและบรกิำร 



มีหนำ้ที่ให้ค ำปรึกษำและจัดกำรปัญหำคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหำระบบเครือข่ำยหรือ

กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ (Computer support specialist) 



ท ำหนำ้ที่ซ่อมและตดิต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ช่างคอมพิวเตอร์ (Computer technician) 



กจิกรรมทบทวน round 2 (5 ขอ้)


