
บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัยิง่ต่อสังคมของมนุษยเ์ราในปัจจุบนั แทบทุกวงการ
ลว้นน าคอมพิวเตอร์เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน จนกล่าวไดว้า่คอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการด าเนินชีวติและการท างานในชีวติประจ าวนั ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อท าความรู้จกักบั
คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ 

 
1.1 ความหมายของคอมพวิเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์(Computer) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการค านวณ (Calculating) มาจาก
ค าศพัทภ์าษาลาตินวา่ Computare ซ่ึงหมายถึง การนบัหรือการค านวณ ซ่ึงค า ๆ น้ีสามารถใชเ้รียก
เคร่ืองมือในการค านวณ เช่น ลูกคิด อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัค าวา่คอมพิวเตอร์ มกัจะหมายถึง  
Electronic Computer  ซ่ึงจะมีหนา้ท่ี 3  อยา่งดงัต่อไปน้ี 

  
  INPUT  PROCESS   OUTPUT 
 

1. รับ (Input) ขอ้มูลหรือค าสั่งเขา้มาไวใ้นตวัเคร่ือง 
2. ประมวลผล (Process) ขอ้มูลหรือค าสั่งนั้น 
3. ออกผลลพัธ์  (Output) หลกัจากท่ีไดท้  าการประมวลผลแลว้ 
คุณสมบัติทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์แตกต่างจากเคร่ืองค านวณทัว่ ๆ มีดงัน้ี 
1. ความเร็วในการประมวลผลขอ้มูล เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหน่วยค านวณและ 

ปฏิบติัการทางตรรก ท่ีประกอบดว้ยวงจร อิเลคทรอนิคส์มากมาย ดงันั้นการค านวณหรือ
เปรียบเทียบ จึงสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหน่วยวดัความเร็วของคอมพิวเตอร์สามารถวดัได้
เป็น millisecond,microsecond และ nanosecond ซ่ึงเท่ากบั 1/103 ,1/106 และ 1/109 ของวนิาที
ตามล าดบั 

2. มีหน่วยความจ าภายในเคร่ือง (Internal  memory) เน่ืองจาก  Electronic Computer 
สามารถก็บขอ้มูล และค าสั่งต่าง ๆ ไวใ้นหน่วยความจ าภายในเคร่ือง เราจึงสามารถเขียนชุดค าสั่ง 
(list of instructions) ท่ีเรียงขั้นตอนการท างานก่อนหลงั และบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ าพร้อมกบั
ขอ้มูลซ่ึงคอมพิวเตอร์ก็สามารถท างานตามค าสั่งเหล่านั้น ไดโ้ดยอตัโนมติั ชุดค าสั่งน้ีเรียกวา่ 
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โปรแกรม (Program) และมกัเรียกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัแบบน้ีวา่ “Stored Program 
Computer” 

 
1.2 องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ 
 การมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว จะยงัไม่สามารถท างานไดโ้ดยตวัมนัเอง การจะ
ใหร้ะบบคอมพิวเตอร์สามารถท างานไดน้ั้น จะตอ้งมีองคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนั 4 อยา่งท างาน
ประสานกนั แต่ละองคป์ระกอบก็จะมีความส าคญัเท่าเทียมกนั องคป์ระกอบต่าง  ๆ มีดงัน้ี 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นองคป์ระกอบของตวัเคร่ือง สามารถจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่
วงจรไฟฟ้าในตวัเคร่ือง จอภาพ เคร่ืองพิมพ ์เทป แป้น-พิมพ ์ตูดิ้สก ์ฯลฯ 

2 ซอฟตแ์วร์(Software) เป็นกลุ่มของค าสั่งซ่ึงเรียกวา่ โปรแกรมเพื่อเป็นการถ่ายทอด
แนวความคิดของแต่ละคน เพื่อสั่งงานใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 

3. บุคลากร เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์  
4. ขอ้มูล เป็นขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการประมวลผล อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง  
 

1.3 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ 

 ฮาร์ดแวร์(Hardware) หมายถึงองคป์ระกอบของตวัเคร่ืองท่ีสามารถจบัตอ้งได ้จะสามารถ
แบ่งส่วนประกอบพื้นฐานขอฮาร์ดแวร์ออกไดเ้ป็น 5 หน่วยท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) ท าหนา้ท่ีในการรับโปรแกรม และขอ้มูลเขา้สู่เคร่ือง ซ่ึง
อุปกรณ์ท่ีใชรั้บขอ้มูลเขา้ไดแ้ก่ คียบ์อร์ด หรือแป้นพิมพ ์นอกจากน้ีก็ไดแ้ก่พวกเคร่ืองสแกนต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองรูดบตัร,สแกนเนอร์ ฯลฯ 

2.หน่วยความจ า(Memory Unit) ท าหนา้ท่ีเก็บโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีรับมาจากหน่วยรับ
ขอ้มูล เพื่อเตรียมส่งใหห้น่วยประมวลผลกลางท าการประมวลผล และรับผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลเพื่อเตรียมส่งออกหน่วยแสดงขอ้มูลต่อไป 

หน่วยความจ า จะหมายถึงหน่วยความจ าภายใน (Internal Storage) ซ่ึงจะอยูใ่กลชิ้ดกบั 
CPU หรือเรียกอีกอยา่งวา่ หน่วยความจ าหลกั (Main Memory) หรือหน่วยความจ าปฐม(Primary 
Storage) เน่ืองจากบรรดาขอ้มูลและโปรแกรมต่าง ๆ จากหน่วยน าขอ้มูลเขา้ หรือหน่วยเก็บขอ้มูล
ส ารอง จะตอ้งถูกน ามาไวใ้นหน่วยความจ าหลกัน้ีเสียก่อน แลว้จึงจะถูกน าไปประมวลผลได ้และ
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เม่ือการประมวลผลเสร็จส้ินลงแลว้ CPU ก็จะน าผลลพัธ์มาเก็บไวใ้นหน่วยความจ าอีก ดงันั้นจึง
เรียกวา่เป็นหน่วยความจ าหลกันัน่เอง 

ส่ิงท่ีใชใ้นการผลิตหน่วยความจ า 
 - ขดลวดแม่เหล็ก (Magnetic core) 

- สารก่ึงตวัน า (Semiconductor Memory) 
- วงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก (Monolithic Memory Chip) 
- วงจรรวม (Integrated Circuit or IC) 

3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit or CPU) ท าหนา้ท่ีในการท างานตาม
ค าสั่งท่ีปรากฏอยูใ่นโปรแกรม 

หน่วยน้ีจะประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย ๆ อีก  2 หน่วยไดแ้ก่ 
3.1 หน่วยค านวณเลขคณิตและตรรกวทิยา (Arithmetic and Logical Unit) 
3.2 หน่วยควบคุม (Control Unit) 

4. หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (Secondary Storage) เป็นหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลหรือ
โปรแกรมท่ีจะป้อนเขา้สู่หน่วยความจ าหลกัภายในเคร่ืองก่อนท าการประมวลผลโดย CPU  
รวมทั้งเป็นท่ีเก็บผลลพัธ์จากการประมวลผลดว้ย 

5.หน่วยแสดงขอ้มูล (Output Unit) ท าหนา้ท่ีในการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล 
ไดแ้ก่ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ 

 
  

  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ 

หนว่ยควบคมุ หน่วยค ำนวณเลข
คณิต- ตรรกศำสตร์ 

หนว่ยประมวลผลกลำง 

          หนว่ยควำมจ ำหลกั 

   หนว่ยน ำ 
 ข้อมลูออก 

หนว่ยน ำ 
ข้อมลูเข้ำ 

หนว่ยเก็บข้อมลูส ำรอง 
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หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit or CPU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค าสัง่ท่ีดึง                   ขอ้มูลท่ีส่งไปและส่งกลบั 
       มาจากหน่วยความจ าหลกั   จากหน่วยความจ าหลกั 
                                    สญัญาณถูกส่งไปยงั 
   หน่วยอ่ืน ๆ  

รูปท่ี 1.2 แสดงการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง 
 

กล่าวโดยสรุปจะสามารถแสดงขั้นตอนการท างานของ CPU ในการประมวลผลค าสั่ง 1 
ค าสั่งในโปรแกรมไดด้งัน้ี 
 ขั้นตอนการท างานของ CPU 

1. หน่วยควบคุมจะเขา้ไปอ่านค าสั่งมาจากหน่วยความจ าหลกั 1 ค าสั่ง 
2. หน่วยควบคุมจะท าการถอดรหสัค าสั่งนั้น วา่มีความหมายวา่อยา่งไร (ใหท้ าอะไร) ให้

เป็นรหสัการท างาน (Operation Code) โดยจะแปลส่วนของ Opcode ก่อนวา่คืออะไร แลว้จึงแปล
ส่วนของ Operand  

ซ่ึงก็จะรู้ถึงต าแหน่งของขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผล เม่ือแปลเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งขอ้มูลไป
ใหห้น่วยค านวณ เพื่อปฏิบติังานตามค าสั่งนั้นต่อไป 
 ขั้นตอน 2 ขั้นตอนน้ีจะเรียกวา่ ขั้นตอนเวลาของค าสั่ง (Instruction time หรือ I-time) 

  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  

หนว่ยควบคมุ (CP) 

ที่เก็บค ำสัง่
ชัว่ครำว  
(Instruction 
Register) 

วงจรแปล
ค ำสัง่ 
(Instruction 
Decoder) 

หนว่ยค ำนวณ-ตรรกศำสตร์ (ALU) 

วงจรกำร
ค ำนวณ ที่เก็บ

ข้อมลู
ชัว่ครำว 
(Storage 
Registers) 

วงจรทำง  
ตรรกศำสตร์ 
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3.  ขอ้มูลจะถูกน าจากหน่วยความจ าหลกัเขา้ไปยงัหน่วยค านวณ เพื่อท าการประมวลผล
ตามค าสั่งนั้น 

4. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล จะถูกน าไปเก็บอยูใ่นหน่วยความจ าหลกั 
ขั้นตอน 3 และ 4 น้ีจะเรียกวา่ ขั้นตอนของเวลาปฏิบติัการ (Execution time หรือ E-time) 
 
1.4 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

ซอฟตแ์วร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ีถูกเขียนข้ึนเพื่อสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟตแ์วร์น้ีจึงเป็นเหมือนตวัเช่ือมระหวา่งผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

 ซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบ (System Software) 
 ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) 
 ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package) 

1. ซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบ (System Software) 
      1.1 โปรแกรมควบคุมระบบปฎิบติัการ (Operating System)(OS) หรือบางท่ีเรียกวา่ 

Supervisory Programs หรือ Monitors Programs เป็นโปรแกรมควบคุมระบบการปฎิบติัการของ
คอมพิวเตอร์  เพื่อใหค้อมพิวเตอร์สามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีหนา้ท่ีควบคุม
การประมวลผลภายใน จดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ พร้อมทั้งมีหนา้ท่ีในการท างานติดต่อกบั
อุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น DOS, UNIX 
      1.2 IPL (Initial Program Loader) เป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการอ่านโปรแกรมท่ี
ตอ้งการใชง้านเขา้ไปในหน่วยความจ าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
     1.3 โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translation Program) เป็นโปรแกรมแปลค าสั่งท่ี
เขียนในภาษาระดบัสูง ใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองท่ีเคร่ืองนั้น ๆ สามารถเขา้ใจได ้
    1.4 โปรแกรมตรวจสอบระบบเคร่ือง (Diagnostic Program) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆ ของอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    1.5 ยทิูลิต้ีโปรแกรม (Utility Program) เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชใ้น
การติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ โดยจะช่วยลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมท่ียุง่ยากและใชเ้วลานาน 

2. ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) คือซอฟตแ์วร์ซ่ึงเขียนเพื่อท าการท างาน
เฉพาะอยา่งท่ีเราตอ้งการ 

3. ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Package) เป็นซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์มีผูจ้ดัท าเพื่อใชใ้นการท างาน
ประเภทต่าง ๆ โดยผูใ้ชค้นอ่ืน ๆ สามารถน าโปรแกรมน้ีไปใชก้บัขอ้มูลของตนได ้เช่น ซอฟตแ์วร์
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จดัระบบฐานขอ้มูล, ซอฟตแ์วร์จดัพิมพร์ายงาน,ซอฟตแ์วร์ท าการค านวณ,ซอฟตแ์วร์ส าหรับงาน
ธุรกิจ,ซอฟตแ์วร์เกมส์  
 

1.5 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร 

ถึงแมร้ะบบคอมพิวเตอร์จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้งทางฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถท างานไดถ้า้ขาดอีกองคป์ระกอบหน่ึง ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้น
บุคลากรท่ีจะเป็นผูจ้ดัการและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน 
คอยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบคอมพิวเตอร์พฒันาโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ รวมไปถึงการ
ใชโ้ปรแกรมประยกุตท่ี์ถกูพฒันำขึน้ บคุลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 6 
ประเภทคือ 
 1. หวัหน้ำหนว่ยงำนคอมพิวเตอร์ (EDP Manager หรือ Electronic Data Processing 
Manager) 
 เป็นบคุลำกรท่ีอยู่ในต ำแหนง่ทำงบริหำร ซึง่จะเป็นหวัหน้ำของบคุลำกรทำงคอมพิวเตอร์
ทัง้หมด จะมีหน้ำท่ีวำงแผนงำน ก ำหนดนโยบำยของหนว่ยงำน จดัท ำโครงกำรและแผนงำนกำร
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จดัหำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้ในองค์กร อ ำนวยกำร
ฝึกอบรมควำมรู้ให้กบับคุลำกรทำงคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนีจ้ะต้องเป็นผู้คอยตรวจสอบและตดิตำมผลงำนของผู้ ท่ีอยูใ่ต้บงัคบับญัชำว่ำมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งไรด้วย ดงันัน้บคุลำกรในต ำแหนง่นีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีมีควำม
รับผิดชอบสงู มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มองเห็นกำรณ์ไกล และต้องหมัน่ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีอยูเ่สมอ 
 2. บคุลำกรทำงด้ำนระบบ (System) 

 นกัวิเครำะห์ระบบ (System Analyst หรือ SA) เป็นผู้ ท่ีมีหน้ำท่ีในกำร 
วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยจะรวบรวมข้อมลูตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบระบบงำนเดมิและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ เพ่ือน ำมำท ำงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนใหม ่หรือปรับปรุงงำน
เดมิ เพื่อให้กำรท ำงำนในระบบงำนมีประสิทธิภำพดีขึน้กวำ่เดมิ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งจะต้องเป็นผู้ ท่ี
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำพอสมควร และควรมีพืน้ฐำนกำรเขียนโปรแกรมมำก่อน ถึงแม้วำ่ 
SA จะไมไ่ด้เป็นผู้ เขียนโปรแกรมเอง แต่ SA จะต้องเป็นผู้ ค้นหำวิธีกำรและขัน้ตอนตำ่ง ๆ ในกำร
เขียนโปรแกรมสง่ให้กบันกัเขียนโปรแกรมท ำกำรเขียนอีกขัน้หนึง่ นอกจำกนี ้SA ควรจะเป็นผู้ ท่ีมี
ควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี เพรำะจะต้องมีหน้ำท่ีติดตอ่กบัคนในหลำยระดบั ซึง่
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บำงองค์กรอำจมีพนกังำนบำงคนท่ีไมเ่ข้ำใจในระบบคอมพิวเตอร์ และตอ่ต้ำนกำรน ำระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้ ดงันัน้ SA จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรชีน้ ำให้เข้ำเห็นถึงประโยชน์
ของกำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำชว่ยในกำรท ำงำนได้ 

 นกัเขียนโปรแกรมระบบ (System Programmer หรือ SP) จะมีหน้ำท่ีเขียน 
โปรแกรมควบคมุเคร่ือง จะคอยตรวจสอบและแก้ไขเม่ือระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหำบคุลำกร
ประเภทนีจ้ะต้องมีควำมรู้ด้ำนฮำร์ดแวร์เป็นอยำ่งดี เพรำะต้องมีหน้ำท่ีในกำรให้ค ำปรึกษำตำ่ง ๆ 
เชน่ โปรแกรมท่ีชว่ยในกำรส ำรองข้อมลูในแตล่ะวนัหรือแตล่ะสปัดำห์ เพ่ือช่วยให้กำรใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึน้ 
 3. บคุลำกรด้ำนกำรเขียนโปรแกรม 
 ได้แก่ นกัเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) จะท ำหน้ำท่ีเขียนโปแกรม
ประยกุต์ (Application Program) ทำงคอมพิวเตอร์ ตำมขัน้ตอนท่ีนกัวิเครำะห์ระบบไออกแบบไว้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนโปรแกรมประยกุต์นัน้ได้ นกัเขียนโปรแกรมจงึควรเป็น
ผู้ มีควำมรู้เก่ียวกบัซอฟต์แวร์เป็นอย่ำงดี แตอ่ำจไมจ่ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในรำยละเอียดเก่ียวกบั
ฮำร์ดแวร์ก็ได้ ควรเป็นคนมีควำมอดทนในกำรท ำงำนสงู เน่ืองจำกกำรเขียนโปรแกรมจะต้องพบ
ข้อผิดพลำด (error) ของโปรแกรมท่ีอำจเกิดขึน้มำกมำย ซึง่จะต้องใช้เวลำในกำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดท่ีเกิดขึน้นัน้ให้ได้ นอกจำกนีค้วรมีควำมรอบครอบและมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 
หมัน่ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีหำควำมรู้ใหม ่ๆ เพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือพฒันำ
เทคนิคท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำโปรแกรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ นกัเขียนโปรแกรมสำมำรถแบง่
งำนออกได้ดงันี ้

 งำนกำรสร้ำงโปรแกรมประยกุต์ (Application Programming) เป็นผู้ ท่ีมี 
หน้ำท่ีในกำรเขียนและพฒันำโปรแกรมประยกุต์ทัง้หมดของระบบตำมท่ีนกัวิเครำะห์ระบบเป็น
ผู้ออกแบบให้ ซึง่มกัเป็นระบบท่ีเร่ิมมีกำรพฒันำเป็นครัง้แรก 

 ระบบอำจมีกำรพฒันำเสร็จแล้ว (Maintenace Programmer) แตต่อ่มำ 
ต้องกำรเปล่ียนแปลงระบบในบำงจดุ เชน่ อำจต้องมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทนัสมยั ดงันัน้
นกัเขียนโปรแกรมทำงด้ำนนีจ้งึต้องคอบตำมแก้ไขโปรแกรมเก่ำ ๆ ในระบบท่ีเขียนไว้แล้ว เพ่ือให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรใหมข่องระบบ 

4. ดีบีเอ (DBA หรือ Database Administrator) 
เป็นบคุลำกรท่ีจะพบในองค์กรท่ีมีกำรจดักำรข้อมลูแบบฐำนข้อมลู ซึง่ DBA จะเป็นผู้ มี 

หน้ำท่ีในกำรออกแบและควบคมุกำรใช้งำนฐำนข้อมลู จะสำมำรถสร้ำงและแก้ไขเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงของฐำนข้อมลูได้ ซึ่งโดยปกตผิู้ใช้งำนทัว่ไปจะไมส่ำมำรถข้ำไปยุง่หรือจดักำรกบั
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ฐำนข้อมลู นอกจำกนีจ้ะต้องควบคมุดแูลให้ฐำนข้อมลูมีกำรเก็บข้อมลูท่ีถกูต้อง ทนัสมยั
ตลอดเวลำ และยงัคอยแก้ปัญหำเม่ือระบบฐำนข้อมลูมีปัญหำเกิดขึน้ด้วย 

5. ผู้ปฏิบตัิกำร (Operator) 
จะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน้ำท่ีคอยปิดและเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และคอยเฝำ้ดู

ระบบ เม่ือมีปัญหำใด ๆ เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นผู้แจ้งให้กบันกัเขียนโปรแกรมระบบ
ทรำบเพ่ือท ำกำรแก้ไขตอ่ไป และยงัมีหน้ำท่ีสง่งำนตำ่ง ๆ เข้ำไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ และ
คอยรับรำยงำนกำรประมวล เพ่ือแจกจำ่ยให้แก่ฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนีย้งัท ำหน้ำท่ีส ำรอง 
(Backup) ข้อมลูจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขึน้ไปเก็บไว้ในส่ือบนัทกึข้อมลู เชน่ เทป ทกุสิน้วนัหรือสิน้
เดือน เพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้กบัข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ได้ เชน่ กรณีทีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขดัข้องหรือดสิก์เกิดควำมเสียหำย เป็นต้น 

6. ผู้ใช้ (User) 
เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีควำมส ำคญัตอ่กำรออกแบบและพฒันำระบบมำก  

เพรำะผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้ตดัสินใจ และระบคุวำมต้องกำรลงไปวำ่ ต้องกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ท ำงำนอะไรบ้ำง ซึง่บรรดำนกัคอมพิวเตอร์ตำ่ง ๆ ก็จะต้องพยำยำมตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ 
 

1.6 องค์ประกอบทางด้านข้อมูล  

ข้อมลูเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัอยำ่งหนึง่ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีต้องปอ้นเข้ำไป
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัโปรแกรมท่ีนกัคอมพิวเตอร์ได้เขียนขึน้ เพ่ือผลิตผลลพัธ์ท่ีต้องกำร
ออกมำ ดงันัน้ ขอมลูท่ีน ำเข้ำจะต้องมีควำมถกูต้องสมบรูณ์ จงึจะผลิตผลลพัธ์ท่ีถกูต้องสมบรูณ์
ออกมำ 

 ขอ้มูลท่ีจะน าเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีหน่วยของขอ้มูลท่ีเล็กท่ีสุด ไดแ้ก่ ตวัอกัขระ
(Character) อนัประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร ตวัเลข และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เม่ือน าตวัอกัขระเหล่าน้ีมา
ประกอบกนัจะท าใหไ้ดห้น่วยขอ้มูลท่ีใหญ่ข้ึนคือ ฟิลด ์(Field) และน าฟิลดห์ลาย ๆ ฟิลดม์า
ประกอบกนัก็จะไดเ้ป็นเรคคอร์ด (Recode) และถา้น าเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดมาประกอบกนั ก็
จะไดเ้ป็นไฟล ์
 ตวัอยา่งของขอ้มูลเช่น ขอ้มูลพนกังานภายในบริษทั โดยท่ีใน 1 ไฟลข์อ้มูลของพนกังาน 
จะประกอบดว้ยเรคคอร์ดของพนกังาน หลายคน และ เรคคอร์ดของพนกังานแต่ละคนก็จะ
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ประกอบดว้ยฟิลด ์5 ฟิลดคื์อ หมายเลขประจ าตวัพนกังาน, ช่ือพนกังาน ,อาย ุ,แผนก ,ต าแหน่ง 
เป็นตน้ 
 ฟิลด-์1    ฟิลด-์2    ฟิลด-์3    ฟิลด-์4    ฟิลด-์5  

….. ……. ……. …….. ……..       เรคคอร์ด-1 
 
      เรคคอร์ด-2 
     ……………… 
  
      เรคคอร์ด- n 

…… ……. ……. ……. ……. 

…… ……. …….. ……. ……. 

…… …… ……. ……. ……. 

ตวัอยา่งขอ้มูลไฟลพ์นกังานในบริษทั 
         ฟิลด ์
เรคคอร์ด 

รหสัประจ าตวั          
ช่ือ 

อาย ุ
แผนก 

1 
2 
 

….. 
50 

11111111 
22222222 
 

…….. 
99999999 

Somsak sandee 
Amporn Chaide 
 

……… 
Somchart makme 

30 
25 
 
….. 
27 

Computer Service 
Programmer 
 

……… 
Engineer 

 
1.7 บทสรุป 

 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีองคป์ระกอบ 4 อยา่งคือ (1) ฮาร์ดแวร์  
หมายถึงองคป์ระกอบของตวัเคร่ืองท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนประกอบพื้นฐานขอ
ฮาร์ดแวร์ออกไดเ้ป็น 5 หน่วย คือ หน่วยรับขอ้มูล หน่วยความจ า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วย
เก็บขอ้มูลส ารอง และ หน่วยแสดงขอ้มูล (2) ซอฟตแ์วร์  แบ่งออกไดเ้ป็น ซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบ  
 ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ และ ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (3) บุคลากร สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 5 ประเภทคือ  
หวัหน้ำหนว่ยงำนคอมพิวเตอร์  บคุลำกรทำงด้ำนระบบ  บคุลำกรด้ำนกำรเขียนโปรแกรม ดีบีเอ ผู้
ปฏิบตัิกำร และ ผู้ใช้ (4) ขอ้มูล  
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1.8 แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์คืออะไร จงอธิบาย 
2. ใหน้กัศึกษาอธิบายศพัทต่์อไปน้ีวา่คืออะไร และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

 Hardware 
 Software 
 Peopleware 

2. จากเหตุการณ์ต่อไปน้ีใหน้กัศึกษาเลือก Software ท่ีเขา้กบัเหตุการณ์ 
 ถา้นกัศึกษาตอ้งการจะท าการค านวณดา้นบญัชีการเงิน จะใช้ Software ใด 

เพราะอะไร 
 ถา้นกัศึกษาตอ้งการพิมพเ์อกสารจดัรูปแบบ จะใช้ Software ใด เพราะอะไร 
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