
 

 

 

   

เอกสารประกอบการสอน 

วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901 – 1005 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

   

เอกสารประกอบการสอน 

วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901 – 1005 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
คำนำ   

 
เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901 – 1005 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ ้นเพื ่อประกอบการเร ียนการสอนในรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์  
และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นรายวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ เวลาเรียนต่อภาคเรียน 54 ชั่วโมง ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนเป็น 6 หน่วยการเรียน 
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์   

เนื ้อหาในเอกสารประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียน โดยเริ ่มตั ้งแต่ ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  โครงสร ้างของระบบคอมพิวเตอร์  ค ุณลักษณะ 
ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 

ดังนั้นผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู ้สอน นักเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว และยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจด้านระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นอกจากนี้  
ยังได้ร ับความอนุเคราะห์จากผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ให้คำปรึกษาในการเรียบเรียงและปรับปรุงเนื ้อหา  
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 
         สุริยา  ต๊ะศรีเรือน 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
หลักสูตรรายวิชา จ 
ตารางสมรรถนะรายหน่วย ฉ 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ช 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย ซ 
กำหนดการสอน ฎ 
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 7 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 8 
 ใบงานที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 9 
 แบบฝึกหัด 10 
 เฉลยแบบฝึกหัด 11 
 แบบทดสอบหลังเรียน 13 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 14 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 16 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 17 
หน่วยการเรียนที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 18 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 25 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 26 
 ใบงานที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 27 
 แบบฝึกหัด 28 
 เฉลยแบบฝึกหัด 29 
 แบบทดสอบหลังเรียน 30 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 31 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 32 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 33 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 34 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
หน่วยการเรียนที่ 3 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 35 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 45 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 46 
 ใบงานที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 47 
 แบบฝึกหัด 48 
 เฉลยแบบฝึกหัด 49 
 แบบทดสอบหลังเรียน 50 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 51 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 52 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 53 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 54 
หน่วยการเรียนที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 55 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 70 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 71 
 ใบงานที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 72 
 แบบฝึกหัด 73 
 เฉลยแบบฝึกหัด 74 
 แบบทดสอบหลังเรียน 75 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 76 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 77 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 78 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 79 
หน่วยการเรียนที่ 5 การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 80 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 94 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 95 
 ใบงานที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 96 
 แบบฝึกหัด 97 
 เฉลยแบบฝึกหัด 98 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 แบบทดสอบหลังเรียน 100 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 101 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 102 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 103 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 104 
หน่วยการเรียนที่ 6 การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 105 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 131 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 132 
 ใบงานที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 133 
 แบบฝึกหัด 134 
 เฉลยแบบฝึกหัด 135 
 แบบทดสอบหลังเรียน 137 
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 138 
 แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 139 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด 140 
 แบบประเมินพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 141 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
รหัส 20901-1005 วิชาระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ   1 – 2 – 2 

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมง     รวมเวลาเรียนต่อภาคเรียน 54 ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
 2. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์   
 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
 2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์ 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์  
อัพเกรด (Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

จ 



 

 

ตารางสมรรถนะรายหน่วย   
 

รหัสวิชา  20901-1005 วิชา  ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
                    หน่วยกิต (ชั่วโมง)  2 (3)          เวลาเรียนต่อภาค   54  ชั่วโมง 
 

หน่วย ชื่อหน่วยการสอน สมรรถนะประจำหน่วย 
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แสดงความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ 

2 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และเข้าใจ

หน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบได้ 
3 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

4 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    
ต่อพ่วงได้ 

5 การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ แสดงความรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ได้ 

6 การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ปฏิบัติการติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 
รหัส 20901-1005  วิชาระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ         1 – 2 – 2 
ชั้น ปวช. 1 (ชทท.1/1,ชทท.1/2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3 ห่วง 

คว
าม

พอ
ปร

ะม
าณ

 

คว
าม

มีเ
หต

ุผล
 

ภูม
ิคุ้ม

กัน
 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

1 2 2       1 2 1   2 
11 3 5 

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1 2 2 1     1 2   1 2 12 3 6 
3. โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1 2 2 1   1 2 2 1 2 2 
16 6 4 

4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2 2 3 2   2 2 3 1 3 2 
22 12 2 

5. การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 1 2 3 1   3 2 2   3 2 19 18 1 
6. การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 

2 2 3 2   2 2 2 1 2 2 
20 
 

12 3 

รวม 8 12 15 7 - 8 10 13 4 11 12 100 54  

ลำดับความสำคญัของคะแนนการประเมิน 7 3 1 9  8 6 2 10 5 4    
 
 

 

ช 



 

 

        ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย  
 

ชื่อหน่วย 

สมรรถนะ 
 

ความรู้(K) 
 

ทักษะ(P) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(A) 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. ความหมายของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 
4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ต่างๆ 
5. ส่วนประกอบภายในของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ 
4. อธิบายลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆได้ 
5. อธิบายส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
การพ่ึงตนเอง 

2. องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

1. ความหมายขององค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายความหมายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
การพ่ึงตนเอง 
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ชื่อหน่วย 

สมรรถนะ 
 

ความรู้(K) 
 

ทักษะ(P) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(A) 

3. โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1. ความหมายของโครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ 
2. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่เหมาะกับงาน 

1. บอกความหมายของโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3. เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานได้ 

การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4. คุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง 

1. ความหมายคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ 
2. ความหมายของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

1. อธิบายคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 
 

การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 1. ความหมายของการอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ 
2. ความสำคัญของการอัพเกรด
คอมพิวเตอร์  
3. ข้อควรพิจารณาก่อนการอัพเกรด
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. ข้อดีของการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการอัพเกรด
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกข้อควรพิจารณาก่อนอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3. บอกข้อดีในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 

การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ชื่อหน่วย 

สมรรถนะ 
 

ความรู้(K) 
 

ทักษะ(P) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(A) 

 5. ขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
6. การอัพเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  

6. การติดตั้งซอฟต์แวร์ 
ที่จำเป็น 

1. ความหมายของซอฟต์แวร์ 
2. ความสำคัญของซอฟต์แวร์ 
2. ประเภทของซอฟต์แวร์ 
3. รูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้
งาน 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์ได้ 
2. บอกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ 
3. จำแนกรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งานได้ 

การประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กำหนดการสอน   
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ  รหัส 20901-1005 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 1 – 3 
2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 2 4 - 6 
3 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 3 - 4 7 – 12 
4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 - 8 13 – 24 
5 การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 9 – 14 25 – 42 
6 การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 15 - 18 43 - 54 
    
    
    
    

รวมทั้งหมด 18 54 
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หน่วยการเรียนที่ 1 

ชื่อหน่วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

1. สาระสาํคัญ   
 พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงาน
ของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์แบ่งได้หลายประเภท เช่น ตามขนาด ฯลฯ คอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ต่อพ่วง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่ วยให้            
การทำงานบรรลุเป้าหมาย 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
2.3 ความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
2.4 ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 
2.5 ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. ความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ 
5. ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.2 ดานทักษะ  

  1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ 
4. อธิบายลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆได้ 
5. อธิบายส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
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3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 1) การทำงานของคอมพิวเตอร์ 

 2) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 3) ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

 4) ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 

5) ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 

  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง  ๆ  
ทั้งในรูปแบบที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ตั้งไว้สำหรับ
การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีข้ึนตอนการทำงานพ้ืนฐาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ รับข้อมูล (input) เป็นการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล
ต่างๆเช่น การพิมพ์ข้อความเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แป้นพิมพ์ การบันทึกเสียงโดยผ่านไมโครโฟน 
เป็นต้น 
ขั้นที่ ๒ ประมวลผลข้อมูล (process) เป็นการนำข้อมูลมาประมวลผลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ เช่น การนำข้อมูลที่รับเข้ามาหาผลรวม เปรียบเทียบคำนวณเกรดเฉลี่ย เป็นต้น 
ซึ่งอุปกรณ์สำหรับประมวลที่สำคัญ คือ หน่วยประมวลผลกลาง 
ขั้นที่ ๓ จัดเก็บข้อมูล (storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวในขณะที่มีการประมวลผลแรม รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสถ์  (hard disk) แฟลชไดร์ฟ 
(flash drive) เป็นต้น 
ขั้นที่ ๔ แสดงผลข้อมูล (output) เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ 
ที่มนุษย์เข้าใจ กล่าวคือ อยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง โดยผ่านอุปกรณ์
แสดงผลต่างๆเช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
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การทำงานของคอมพิวเตอร์ 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือช่วยให้ 
o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ 
o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย 
o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล  แล้วสืบค้นได้ 
o การติดต่อสื่อสาร เพ่ือสืบค้นข้อมูล เพ่ือบันเทิง 
 
ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน  
 

ข ัน้ตอนที ่ การท างาน ตัวอยา่งอปุกรณ์ 

1. การรบัขอ้มลูและ

ค าส ัง่ (Input) 
คอมพวิเตอรร์ับขอ้มูลและค าสั่งผา่น

อปุกรณ์น าเขา้ขอ้มลู 
Mouse, Keyboard, Scanner, 

Microphone 

2. การประมวลผลหรอื
คดิ

ค านวณ (Processing) 

ขอ้มลูทีค่อมพวิเตอรร์ับเขา้มา จะถกู
ประมวลผลโดยการท างานของหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU : Central 
Processing Unit)  ตามค าสัง่ของ

โปรแกรม หรอืซอฟตแ์วร ์

CPU 

3. การแสดง

ผลลพัธ ์(Output) 
คอมพวิเตอรจ์ะแสดงผลลัพธข์อง

ขอ้มลูทีป้่อน  หรอืแสดงผลจากการ

ประมวลผล  ทางอุปกรณ์แสดงผล 

Monitor, Printer, Speaker 

4. การเก็บ

ขอ้มลู (Storage) 
ผลลัพธจ์ากการประมวลผลสามารถ

เก็บไวใ้นหน่วยเก็บขอ้มลู 
hard disk, floppy disk, CD-

ROM 
 

 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

Monitor  Screen, Display ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จอภาพใน
ปัจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบหลอดภาพ (CRT หรือ Cathode Ray Tube) และจอแบบผลึกเหลว (LCD 
หรือ Liquid Crystal Display) 
 Computer Case  เก็บอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ 
 Keyboard  ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูล มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด แต่มีปุ่มพิมพ์มากกว่า 
 Mouse  ใช้ชี ้ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่นเดียวกับการป้อนคำสั่ง 
ทางคีย์บอร์ด 
 Modem  อุปกรณ์ท่ีทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้ 
 Printer  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลออกมาทางกระดาษ 
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 Scanner อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความมาสแกน แล้วจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ 
เพ่ือนำไปใช้งานต่อไป 
 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 Hardware เป็นส่วนที่ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น    
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
o     หน่วยความจำ   
o     อุปกรณ์เก็บข้อมูล   
o     อุปกรณ์รับข้อมูล     
o     อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล  
 
 Software  ชุดคำสั ่งที ่เขียนขึ ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื ่อสั ่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทำงาน 
ซอฟต์แวร์จะถูกอ่านจากหน่วยบันทึกข้อมูล ส่งต่อไปยังซีพียู เพ่ือควบคุมการประมวลผล และคำนวณ 
ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

(1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software)  
เป็นซอฟต์แวร์ที ่ควบคุมการทำงานทั ้งหมดของฮาร์ดแวร์  ซึ ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื ่องจะต้องมี
ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบัติการยอดนิยมในปัจจุบันนี ้ คือ Window Me, 
Windows XP,  OS/2,  Unix  และ  Linux  ระบบปฏิบัติจะมีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีรุ่นใหม่อยู่
เรื่อยๆ 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software)  

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)   
ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะด้านต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
·         ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)  จะมีความเหมาะสมกับงาน
เฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำหรับการซื้อขาย มีประโยชน์กับร้านค้า หรือโปรแกรมสำหรับฝากถอนเงิน   
ก็จะมีประโยชน์กับองค์กรเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร   
·         ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) เป็นซอฟต์แวร์ที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย  ทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เช่น Microsoft 
Word,  Microsoft Excel, Microsoft  PowerPoint, Photoshop และ Oracle เป็นต้น 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) สำหรับงานทั่วไป 
 

4 

 4 



 

 

ตัวเครื่อง 
ตัวเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภท 
 ตัวเครื่องแบบแนวนอน (Desktop Case) วางตัวเครื่องแนวนอนบนโต๊ะ แล้วนำจอภาพมาวาง
ซ้อนไว้บนโต๊ะ 
 ตัวเครื่องแบบแนวตั้ง (Tower Case) วางตัวเครื่องไว้ในแนวตั้ง  สามารถนำมาวางบนโต๊ะ หรือ
บนพื้น แล้ววางจอภาพไว้ข้างๆ ตัวเครื่อง  ปัจจุบันแบบนี้ได้รับความนิยม 
 ตัวเครื่องแบบรวมในชิ้นเดียว (All-In-One Case) เป็นการวางเอาตัวเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด  
รวมเป็นชิ้นเดียว คล้ายกับโทรทัศน์ ตัวเครื่องแบบนี้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกะทัดรัด แต่ไม่ค่อยได้รับ
ความนิยม เพราะเพ่ิมเติมอุปกรณ์ได้ยากเนื่องจากเปิดตัวเครื่องไม่สะดวก 
 คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถพกพา หรือนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดว ก  
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง (2 -3 ชม.) แต่มีข้อจำกัดคือ  
ราคาแพง และการเพิ่มเติมอุปกรณ์ทำได้ยาก 
 
ส่วนประกอบภายในเครื่อง 
เมนบอร์ด (Motherboard)... 
§ เมนบอร์ด (Motherboard) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้น
ของคอมพิวเตอร์ จะต้องต่อเชื่อมเข้ากับเมนบอร์ดนี้ 
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit) 
§ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit) เป ็นอุปกรณ์หล ักของคอมพิวเตอร์    
ทำหน้าที ่คำนวณ ประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์อื ่นๆ  ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วย คือ 
หน่วยความจำหลัก หน่วยคณิตศาสตร์และตรรกะ หรือหน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม 
หน่วยความจำแรม (RAM - Random Access Memory) 
§ หน่วยความจำแรม (RAM - Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลัก ที ่ใช้พักข้อมูล
ชั่วคราว ระหว่างอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ กับหน่วยประมวลผลกลาง เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ในแรม
จะหายไป 
 
หน่วยความจำรอม (ROM-Read Only Memory) 
§ หน่วยความจำรอม (ROM-Read Only Memory) เป ็นหน่วยความจำถาวร ที ่ ใช ้บ ันทึกข ้อมูล 
ของอุปกรณ์ที ่ต ิดตั ้งบนเมนบอร์ด เช ่น ขนาดและประเภทของฮาร์ดดิสก์ท ี ่ ใช ้ ขนาดของแรม  
หน่วยประมวลผลที่ใช้ การติดตั้งฟลอปปี้ไดรฟ์  เป็นต้น และใช้เก็บคำสั่งที่มักใช้บ่อยๆ เช่น คำสั่งเริ่มต้น
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การทำงานของคอมพิวเตอร์   ข้อมูลที่บันทึกในรอม จะยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่อง  มักจะเป็นข้อมูลที่มี  
การเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในการเริ่มระบบ (Start Up) ข้อมูลควบคุมการรับส่งคำสั่ง
และข้อมูล ตลอดจนการแสดงผล 
§ ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ ่มเติม (Expansion Slot) เรียกกันทั ่วไปว่า "สล๊อต" ทำหน้าที ่ให้การ์ดขยาย 
เสียบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างการ์ดขยายกับเมนบอร์ด 
การ์ดขยาย (Expansion Card) 
§ การ์ดขยาย (Expansion Card) เป็นอุปกรณ์คล้ายบัตร หรือการ์ดขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า การ์ดขยาย  
ทำหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้น 
จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard Disk)   
§ จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง 

(Hard Disk) อุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความจุข้อมูลมากกว่าฟลอปปี้ดิสก์ 
ติดตั้งภายในตัวเครื่อง ปัจจุบันมีความจุในระดับกิกะไบต์ (คาดว่าจะมีความจุระดับ Tarabyte ในอนาคต
อันใกล้) เวลาเปิดเครื่องใช้งาน โปรแกรมจะถูกอ่านจากฮาร์ดดิสก์ไปยังแรม 
อุปกรณ์อ่ืนๆ... 
CD-ROM Drive... 

อุปกรณ์เล่นแผ่นซีดีรอม โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่านข้อมูลที่บันทึกในแผ่นซีดี และแสดงผลออกมา
ทางจอภาพ 
Floppy Drive... 

ช่องสำหรับอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล (ปัจจุบันขนาด 3.5 นิ้ว)  คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องมี
ไดรฟ์ชนิดนี้  แต่มีแนวโน้มว่าจะหมดยุคของฟลอปปี้ไดรฟ์ในอีกไม่ก่ีปี 
Power Supply... 

ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านหลังทำหน้าที่แปลงระดับแรง ดันไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านหรือ
ไฟฟ้าทั่วไปให้เหมาะกับท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร 
ก. ระบบโปรแกรมการทำงาน 
ข. การคำนวณ 
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของ
โปรแกรม 
ง. อุปกรณ์ท่ีประกอบขึ้น 
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร 
ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์  
ข. การคำนวณ 
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของ
โปรแกรม 
ง. ระบบโปรแกรมการทำงาน 
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร 
ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ข. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของ
โปรแกรม   
ง. ระบบโปรแกรมการทำงาน 
4. RAM คืออะไร 
ก. หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผง
เมนบอร์ด 
ข. หน่วยความจำเสมือน 
ค. หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
ง. หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลได้ 
5. ROM คืออะไร 
ก. หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผง
เมนบอร์ด 
ข. หน่วยความจำเสมือน 

ค. หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
ง. หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลได้ 
6. ข้อมูล คืออะไร 
ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถ
นำไปใช้งานได้ 
ข. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว 
ค. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการ
ประมวลผลใด ๆ  
ง.  ผลลัพธ์ของการทำงาน 
7. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร 
ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถ
นำไปใช้งานได้     
ข. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว 
ค. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการ
ประมวลผลใด ๆ 
ง. ผลลัพธ์ของการทำงาน 
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ 
ก. Microsoft Windows98   ข. Microsoft Windows ME 
ค. Microsoft Windows XP  ง. Microsoft Office 

9. MOUSE คืออะไร 
ก. เครื่องพิมพ์ 
ข. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพ่ือให้เราสามารถป้อนคำสั่ง
ต่าง ๆ ได้ 
ค. อุปกรณ์สื่อสาร 
ง. อุปกรณ์แสดงผล 
10. คำสั่งใดท่ีใช้ในการลบไฟล์ 
ก. Delete        ข. Rename   
ค. Open ง. Save



 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

1. ค   6. ค 
2. ก   7. ข 
3. ค   8. ง 
4. ก   9. ข 
5. ก   10. ก 
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ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
จุดประสงค์ 
 1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ 
4. อธิบายลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆได้ 
5. อธิบายส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ของเนื้อหา และเขียนอธิบาย 
1. คอมพิวเตอร์ หมายถึง  

 
 

2. คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 

3. คอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้บ้าง 
 
 
 
4. คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านการศึกษาอย่างไร 
 
 
 
5. นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1.  จงบอกข้อดีของการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
2.  จงบอกขั้นตอนของการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์  
3.  อธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
4.  ฮาร์ดแวร์หมายถึง  
5.  ซอฟต์แวร์หมายถึง 
6.  จงบอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
7.  อธิบายถึงส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
1. จงบอกข้อดีของการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่ว
โลกช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 

 ช่วยรับ – ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
2. จงบอกขั้นตอนของการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input) 
 ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process) 
 ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output) 
3. อธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 1. โปรเซสเซอร์ (Processor) นั่นก็คือหน่วยประผลกลางหรือท่ีรู้จักกันในนามของซีพียู (CPU) 
นั่นเอง หรือเรียกว่าซิป ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะว่ามีหน้าที่ในการประมวลผล
ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ซึ่งซีพียูนั้นมีรุ่นต่างๆ ออกมาวางขายตามท้องตลาดมากมาย ซึ่งแต่ละรุ่นก็ราคา
แตกต่างกันออกไป 

2. หน่วยความจำ (Memory) หรือ RAM นั่นเอง ซึ่ง RAM นั้นเป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็นใน
การเก็บข้อมูลต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำสำรองนั่นเอง ก็คือจะเก็บข้อมูลชั่วคราว ซึ่ง
หน่วยความจำแรมจะทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย 

3. ส่วนอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output) ก็คืออุปกรณ์ท่ีทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสและ
รับรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ Output ก็ได้แก่พวก 
เครือ่งพิมพ์  จอภาพ 
 4.  สื่อจัดเก็บข้อมูล  (Storage) นั่นก็คือสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ฮาร์ดแวร์หมายถึง 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจับต้องได้ เช่น จอภาพ ฮาร์ดดิสก์ 
แป้นพมิพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ 
5. ซอฟต์แวร์หมายถึง 
         ส่วนชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมทุกชนิดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงาน 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 

6.  จงบอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) 

สถานีงานวิศวกรรม (engineering worksstation) 
มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 
ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (super computer) 

7.  อธิบายถึงส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     เมนบอร์ด (Main Board) 
     AGP Slot (Accelerator Graphic Port) 
     แบตเตอรี่แบ๊คอัพ (CMOS Battery) 
     BIOS (Basic Basic Input Output) 
     CPU  Socket 
     ขั้วต่อสายไฟ  ( ATX  Power  Connector) 
     คอนเน็คเตอร์ 
     IDE  Connector 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ 
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่ 
ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 
ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 
2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? 
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm 
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้
บัตรเครดิต 
ค. การสำรองท่ีนั่งเครื่องบินสื่อสาร 
ง. ถูกทุกข้อ 
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์? 
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล 
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
ค. เป็นระบบอนาลอก 
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วย
ระบบใด? 
ก. Digital ข. Analog 
ค. Calculate ง. Numerical 
5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด? 
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก 
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ 
ค. การทำงานขึ้นอยู่กัมมนุษย์ 
ง. ถกูทุกข้อ 
6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานใน
เรื่องใดก่อน 

ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์ 
ข. วางระบบงาน 
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
7. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์? 
ก. ความคิด 
ข. ความจำ 
ค. การควบคุมตนเอง 
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ 
8. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์? 
ก. มีความเร็วสูง  ข. มีความเชื่อถือได้ 
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ ง. ถูกทุกข้อ 
9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้
งานด้านใด? 
ก. ควบคุมการผลิต 
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย 
ค. การวางแผนการผลิต 
ง. ถูกทุกข้อ 
10. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด? 
ก. บริการ ATM 
ข. บริการด้านบัตรเครดิต 
ค. บริการ ณ จุดขาย 
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

1. ค   6. ก 
2. ง   7. ค 
3. ค   8. ค 
4. ก   9. ง 
5. ค   10. ค 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
   หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
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หน่วยการเรียนที่ 2 
ชื่อหน่วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

1. สาระสาํคัญ   
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์พีซีเป็นเครื ่องไมโครคอมพิวเตอร์ที ่น ิยมใช้กัน  
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีทั้งเครื่องที่มีการประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผลิต และเครื่องที่ผู้ใช้นิยม  
ไปว่าจ้างให้ร้านขายอุปกรณ์ประกอบเครื่องทำการประกอบมาใช้งานตามสเป็กที่ผู้ใช้ต้องการ 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 ความหมายขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
2.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
2.3 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

  1. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

3.2 ดานทักษะ  

  1. บอกความหมายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ 

 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 1) ฮาร์ดแวร์ (HARDWARE) 

 2) ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) 

 3) บุคลากร (PEOPLEWARE) 

 4) ข้อมูลและสารสนเทศ 
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 5) กระบวนการทำงาน (PROCEDURE) 

 6) หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

 

1.  ฮาร์ดแวร์ (HARDWARE)  
            ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื ่องที ่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง 
จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น 4 หน่วยสำคัญ 
               1.1 หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง 
ได้แก่ คีย์บอรืดหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร Digitizer เป็นต้น 
               1.2 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ทำหน้าที่ในการ
ทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม ปัจจุบันซีพียูของเครื่องพีซี รู้จักในนามไมโครโปรเซสเซอร์
(Micro Processor) ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะของการคำนวณและ
เปรียบเทียบ โดยจะทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เรียกว่าสัญญาณClockเมื่อมีการเคาะจังหวะหนึ่ง
ครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม1ครั้ง เราเรียกหน่วยที่ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า “เฮิร์ท”(Herzt) 
               1.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) ซึ่งสามารถแยกตามหน้าที่ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1.3.1  หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก(Primary Storage หรือ Main Memory) 
ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำ
การประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพ่ือส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป 
 1.3.2   หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง(Secondary Storage) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล 
หรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดยซีพียูและเก็บ
ผลลัพธ์จากการประมวลผลนั้นด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิสก์(Hard disk) หรือแผ่นฟร็อปปีดิสก์
(Floppy Disk)  
              1.4 หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต(Output Unit) ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผล ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ทั้ง 4ส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยบัส (Bus)ere to edit. 
 
2. ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) 
 ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการ
ทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น 
ซอฟต์แวร์ เป็นสิ ่งที ่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่ร ับรู ้การทำงานของมันได้ ซึ ่งต่างกั บ ฮาร์ดแวร์ 
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(Hardware) ที่สามารถจับต้องได้  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
                      2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมระบบการ 
ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล การจัดการระบบของดิสก์ 
ชุดคำสั่งที่เขียนเป็นคำสั่งสำเร็จรูป โดยผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจากโรงงานผลิต การ
ทำงานหรือการประมวลผลของซอฟต์แวร์เหล่านี้ ขึ ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ระบบของ
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติควบคุม และมีความสามารถในการยืดหยุ่น การประมวลผล
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
   2.1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ใช้
ควบคุมและติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจัดการระบบของดิสก์ การ
บริหารหน่วยความจำของระบบ ถ้าขาดซอฟต์แวร์ชนิดนี้ จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ 
ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Unix Linux  DOS และ Windows 
(เวอร์ชั่นต่าง ๆ เช่น 95 98 XP Vista ) เป็นต้น 
   2.1.2  ตัวแปลภาษา (Translator) จาก Source Code ให้เป็น Object Code 
(แปลจากภาษาที่มนุษย์เข้าใจ ให้เป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจ) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง 
ซึ่งเป็นภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์ ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนที่จะนำไปประมวลผล ตัวแปลภาษาแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พีทเตอร์ (Interpeter) คอมไพเลอร์จะ
แปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แล้วทำการลิ้ง(Link) เพื่อให้ได้คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วน
อินเตอร์พีทเตอร์จะแปลทีละประโยคคำสั่ง แล้วทำงานตามประโยคคำสั่งนั้น การจะเลือกใช้ตัวแปลภาษา
แบบใดนั้น จะข้ึนอยู่กับภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
   2.1.3  ยูติลิตี้ โปรแกรม (Utility Program) คือซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่อง
ทำงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เช่น ช่วยในการตรวจสอบดิสก์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ ช่วยสำเนา
ข้อมูล ช่วยซ่อมอาการชำรุดของดิสก์ ช่วยค้นหาและกำจัดไวรัส ฯลฯ เป็นต้น 
   2.1.4  ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการติดตั้งระบบ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งระบบ ได้แก่ 
โปรแกรมSetupและ Driver ต่าง  
                2.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้
คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู ้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   2.2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน(Special Purpose Software)  คือ 
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โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น 
โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทำสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่
ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื ่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการหรือกฎเกณฑ์ 
ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้  
   2 . 2 . 2  ซอฟต ์ แ ว ร ์ ส ำห ร ั บ ง าน ท ั ่ ว ไ ป ( General Purpose Software)  
เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีมีผู้จัดทำไว้ เพ่ือใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำ
โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้
ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม  
ดังนั้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง
โ ป ร แ ก ร ม ส ำ เ ร ็ จ ร ู ป ท ี ่ น ิ ย ม ใ ช ้ ไ ด ้ แ ก ่  MS-Office, Adobe Photoshop, Internet Explorer  
และ เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
3. บุคลากร (PEOPLEWARE) 
 บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความ
คุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้ 6 ด้าน 
ดังนี้ 
               3.1  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer  :  SA) ทำหน้าที่
ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ระบบและนักเขียน
โปรแกรมหรือปรับปรุงคุณภาพงานเดิม  นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความรู้เกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม และควรจะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
               3.2  โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือบุคคลที่ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆ(Software) 
หรือเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตาม
แผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 
               3.3  ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือกำหนดความต้องการใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ว่าทำงานอะไรได้บ้าง ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง 
และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพ่ือให้โปรแกรมท่ีมีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ 
               3.4  ผู้ปฏิบัติการ (Operator) สำหรับระบบขนาดใหญ่  เช่น เมนเฟรม  จะต้องมีเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง  และเฝ้าดูจอภาพเมื่อมีปัญหาซึ่งอาจเกิดขัดข้อง  จะต้องแจ้ง 
System  Programmer ซึ่งเป็นผู้ดูแลตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องอีกทีหนึ่ง  
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               3.5  ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูล
ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำหนด
สิทธิการใช้งานข้อมูล พร้อมทั้งดูแลดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานอย่างปกติด้วย 
               3.6  ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน  เป็นผู้ที่มีความหมายต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้งานเป็นอย่างมาก 
 
4. ข้อมูลและสารสนเทศ 
 4.1 ข้อมูล (DATA) 
   หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร  
หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น 
· คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
· อายุของพนักงานในบริษัทชินวัตรจำกัด 
· ราคาขายของหนังสือในร้านหนังสือดอกหญ้า 
· คำตอบที่ผู้ถูกสำรวจตอบในแบบสอบถาม 
 4.2 สารสนเทศ (INFORMATION) 
   หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่าน
วิธีการที่ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เช่น 
· เกรดเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
· อายุเฉลี่ยของพนักงานในบริษัทชินวัตรจำกัด 
· ราคาขายสูงสุดของหนังสือในร้านหนังสือดอกหญ้า 
· ข้อสรุปจากการสำรวจคำตอบในแบบสอบถาม 
 
5. กระบวนการทำงาน (PROCEDURE) 
 องค์ประกอบด้านนี ้หมายถึงกระบวนการทำงานเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  
ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู ้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัตงิาน 
เช่น คู่มือผู้ใช้ ( user manual ) หรือคู่มือผู้ดูแลระบบ ( operation manual ) เป็นต้น  
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หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
           ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา เพ่ือเตรียม
ประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่
หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี ดังต่อไปนี้ 
           - Keyboard 
           - Mouse 
           - Disk Drive 
           - Hard Drive  
           - CD-Rom 
           - Magnetic Tape 
           - Card Reader 
           - Scanner 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 
           ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คือ 
           - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง 
กับอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง 
           - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจาก
หน่วยควบคุม และหน่วยความจํา 
3. หน่วยความจำ (Memory) 
           ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพ่ือประมวลผลและยัง
เก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยความจํา เป็นหน่วยความจํา 
ที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น 
           - ROM หน่วยความจําแบบถาวร 
           - RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว 
           - หน่วยความจําสํารอง    เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก
สามารถเก็บ ข้อมูลได้มากข้ึน 
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4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) 
           ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล สําหรับอุปกรณ์ท่ี  
ทําหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้ 
           - Monitor จอภาพ 
           - Printer เครื่องพิมพ์ 
           - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการลงกระดาษ   
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
1. คอมพิวเตอร์คืออะไร 
 ก. ระบบโปรแกรมการทำงาน 
 ข. ระบบประมวลผล 
 ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือ
ช่วยในการทำงาน 
 ง. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น     
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
  ก. HARDWARE (ฮาร์ดแวร์)  
  ข. SOFTWARE (ซอฟต์แวร์) 
  ค. PEOPLEWARE (พีเพิลแวร์)  
  ง. DATA (ข้อมูล) 
3. ฮาร์ดแวร์ คืออะไร 
 ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ 
 ข. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ค. อุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัส
และรับรู้สิ่งต่าง ๆ 
 ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนสมองกล  
4. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ 
 ก. DOS            ข. Microsoft Word 
 ค. Microsoft Windows  ง. Android   
5. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่
ชนิด 
 ก. มี 1 ชนิด 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 
 ข. มี 2 ชนิด 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 

 ค. มี 3 ชนิด 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 3. ซอฟต์แวร์บุคคล 
 ง. มี 4 ชนิด 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 3. ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์
บริหาร 
6. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมาก
และเป็นที่รู้จักกันดีมีอะไรบ้าง 
 ก. ดอส, วินโดวส์, วินโดว์เอ็นที, ยูนิกซ์  
 ข. ดอส, วินโดวส์, มินิคอม, ยูนิกซ์ 
 ค. ดอส, วินโดวส์, โอเอส, ยูนิกซ์ 
 ง. ดอส,วินโดวส์, โอเอสทู, ยูนิกซ์  
7. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ   ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ   ง. ซอฟต์แวร์พัฒนาเฉพาะ  
8. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
คือโปรแกรมใด 
ก. Microsoft Word   ข. Internet Explorer 
ค. Google Chrome   ง. ถูกทั้ง ข และ ค 
9. ภาษาระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมาก
ในปัจจุบันคือภาษาใด 
 ก. ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และ
ภาษาโคบอล  
 ข. ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และ
ภาษาโลโก 
 ค. ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และ
ภาษาฟอร์แทรน  
 ง. ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาอาร์พีจี 
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 10. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์ 
 ก. เกมคอมพิวเตอร์ ข. เมาส์   
 ค. แป้นพิมพ์   ง. ถูกท้ัง ข และ ค 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
 
   1. ค    6. ค
   2. ง    7. ค 
   3. ค    8. ง 
   4. ข    9. ค 
   5. ข    10. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 

 

ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
1. จุดประสงค์ 

  1. บอกความหมายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ของเนื้อหา 
1. จงบอกคุณลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีจุดเด่น 4 ประการ ดังนี้ 
    1) หน่วยเก็บ (Storage)  
    2) ความเร็ว (Speed)  
    3) ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)  
    4) ความน่าเชื่อถือ (Sure)  

 
2. จงบอกถึงการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ มาสัก 2 ข้อ 
     คอมพิวเตอร์มีประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

    1) ทางด้านการศึกษา ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรการเรียน            
การสอน สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนออนไลน์ 

    2) ด้านงานการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ งานทะเบียนราษฎรของรัฐบาล 
    3) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ในปัจจุบันก้าวไกลไปมาก มีบริการมากมายที่ทันสมัยและ

ตอบรับกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น งานสายการบิน การจองตั๋วเครื่องบินระบบ
ออนไลน์ การสำรองท่ีนั่งการบริการผู้โดยสาร ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เคเบิลทีวี 

    4) ด้านงานวิทยาศาสตร์ โดยนำคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
    5) ด้านงานธุรกิจการนำเข้าสินค้าและส่งออก  การทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ (e-commerce) 
    6) ด้านธุรกิจธนาคาร งานธนาคารได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในบริการลูกค้าของธนาคาร 
    7) ด้านการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ งานสถาปนิก ช่วยในการออกแบบ  

เขียนแบบ 
              8) ด้านนันทนาการ ช่วยให้ความบันเทิง 
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึงอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จงบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง 
 
 
 
 

3. การแบ่งคอมพิวเตอร์โดยใช้เกณฑ์จากขนาดของเครื่องปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 
 
 

 
 

4. จงบอกคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มาให้ครบทั้ง 3 ประการ 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึงอะไร 

คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณและการประมวลผลข้อมูล เป็นเครื่องจักร
แบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพ่ือดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
 

2. จงบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 
    1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
    2) ซอฟต์แวร์ (Software) 
    3) พีเพิลแวร์ (Peopleware) 

 

3. การแบ่งคอมพิวเตอร์โดยใช้เกณฑ์จากขนาดของเครื่องปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
การแบ่งคอมพิวเตอร์โดยใช้เกณฑ์จากขนาดของเครื ่องปัจจุบันแบ่งออกเป็น 8 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ 
    1) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 
    2) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
    3) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 
    4) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือพีซี (Personal Computer หรือ PC) 
    5) โน้ตบุ๊ก (Notebook or Laptop) 
    6) เน็ตบุ๊ก (Netbook or Laptop) 
    7) อัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) 
    8) แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (Tablet computer) 

 

4. จงบอกคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มาให้ครบทั้ง 3 ประการ 
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
    1) ความเร็ว (Speed)  
    2) หน่วยความจำ (Memory)  
    3) ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Logical) 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
1. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์ 
ก. เกมคอมพิวเตอร์ 
ข. เมาส์ 
ค. แป้นพิมพ์ 
ง. ถูกทั้ง ข และ ค 
2. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์ 
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์ 
3. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ 
ก.  Microsoft Windows7 
ข.  Microsoft Windows8 
ค.  Microsoft Windows XP 
ง.  ถูกทุกข้อ 
4. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ 
ก.  Android 
ข.  Linux 
ค.  Windows Mobile 
ง.  ถูกทุกข้อ คือ ปฏิบัติการ 
5. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ 
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ 
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ 
 
 

6. ซอฟต์แวร์ คือ 
ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ 
ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง 
ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ 
ง. อุปกรณ์ท่ีทำหน้าเสมือนสมองกล 
7. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ 
ก. ระบบปฏิบัติการดอส 
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด 
ค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ 
ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 
8. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ก. โมเด็ม  
ข. จอภาพ 
ค. แป้นพิมพ์  
ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ 
9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด 
ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์ 
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ 
ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์ 
ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน 
10. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร 
ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล 
ข. อุปกรณ์แสดงผลประเภทเสียง 
ค. อุปกรณ์แสดงผลที่แป้นพิมพ์ 
ง. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
   1. ง   6. ก 
   2. ข   7. ข 
   3. ง   8. ก 
   4. ง   9. ง 
   5. ค   10. ง 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
   หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
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หน่วยการเรียนที่ 3 
ชื่อหน่วย โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 

1. สาระสาํคัญ   
 ฟังก์ชั ่นของส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์นั ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนประกอบอินพุต
องค์ประกอบกระบวนการและส่วนประกอบเอาต์พุต ส่วนประกอบทั้งสามทำงานร่วมกันเพื ่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์ 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 บอกโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 
2.2 อธิบายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.3 บอกวิธีการเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงาน  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

  1. ความหมายของโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 

2. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงาน 

3.2 ดานทักษะ  

  1. บอกความหมายของโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 
2. บอกระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่อง 
3. อธิบายการเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงาน 

3.3 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ 

 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 1) อินพุต-เอาท์พุต 

2) หน่วยประมวลผลกลาง  หรือ  ซีพียู 

 1. หน่วยควบคุม  (control  unit) 
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 2. หน่วยคำนวณ  (arithmetic  logic  unit) 

3) หน่วยความจำ 

 1. หน่วยความจำปฐมภูมิ 

 2. หน่วยความจำทุติยภูมิ 

  2.1 ระบบภายใน 

  2.2 ระบบภายนอก 

4) การจัดการหน่วยความจำ 

 

โครงสร้างหลัก ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ได้ประกอบด้วย 3 กระบวนการดังนี้ดังนี้ 
1. อินพุต-เอาท์พุต  ( Input-Output)  เป็นส่วนของคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ติดต่อกับดลกภายนอก 

โดยรับ-ส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์  เพื่อให้กลไกภายในตอบรับไปปฏิบัติโดยผ่านทางอินทำให้ผู้ใช้สามารถ
รับทราบผลการปฏิบัติงานขอเครื่องได้  ตัวอย่างของอุปกรณ์อินพุต  ได้แก่  แป้นพิมพ์  ตัวขับดิ สก์   
เป็นต้นและตัวอย่างของอุปกรณ์เอาท์พุต ได้แก่  จอภาพและเครื่องพิมพ์  เป็นต้น 
     2. หน่วยประมวลผลกลาง  หรือ  ซีพียู  (Central  Processing  Unit  :  CPU)  เป็นส่วนที่ทำหน้าที่
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมาจากอินพุตหรือนำเอาข้อมูลจากส่วนอินพุตมาประมวลผล  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ  การปฏิบัติงานตามคำสังหรือการประมวลผลนี้เราเรียกว่าการเอ็กซีคิ้ว  (Execute)  การเอ็กซีคิ้ว
ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเรียกว่าการรันหรืออาจกล่าวว่าโปรแกรมถูกเอ็กซีคิ ้วหน่วยประมวลผลกลาง
สามารถแบ่งย่อยได้  2  ส่วนดังนี้ 
         -หน่วยควบคุม  (control  unit)  มีหน้าในการาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ
ทั้งหมดให้มีการทำน้าที่ให้ถูกต้อง 
         -หน่วยคำนวณ  (arithmetic  logic  unit) มีหน้าที่ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์  เช่น  บวก  
ลบ  คูณ  หาร  และงานทางด้านตรรกะศาสตร์  เช่น  AND  OR  นอกจากนี้ยังสามารถทำโอเปอร์ชั่นอ่ืนๆ
อีก  เช่นการเลื่อนบิต(shift)  หรือการทำคอมพลีเมนต์  (complement)  เพ่ือสลับค่าตัวเลขจากบวกเป็น
ลบหรือจากลบเป็นบวกเช่น -5 หรือ +5 เป็นต้นสำหรับหน่วยควบคุมมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องอาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้าในปัจจุบัน  เราสามารถผลิตซีพียู  ลงบน
แผงวงจรหริอไอซี  (Integrated  Circuit)  ที่มีขนาดเล็กได้  และเราเรียกกันว่าไมดครโปรเซสเซอร์ หรือ  
โปรเซสเซอร์ 
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     3.หน่วยความจำ  (Memory)  เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสามารถเก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่คอมพิวเตอร์
ต้องการใช้เอาไว้  ดังนั้นหน่วยความจำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ๆ  อาจมี
หน่วยความจำขนาดหลายเมกะไบต์(109ไบต์)  เราอาจแบ่งหน่วยความจำออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ 
         -หน่วยความจำปฐมภูมิ  เป็นหน่วยความจำที่ติดต่อกับซีพียูโดยตรงมี  2  ชนิดคือ  แบบที่ข้อมูลที่
เก็บไว้ไม่สูญหายแม้ไม่มีไฟฟ้าป้อน  เป็นหน่วยความจำที่เรียกกันทั่วไปว่า  รอม  (Read  Only  Memory 
: ROM) ข้อมูลที่เก็บไว้ภายในถูกสร้างขึ้นในขณะที่สร้างหน่วยความจำจากโรงงาน  ผู้ผลิต และไม่สามารถ
แก้ไข้ได้  (แต่ปัจุบันหน่วยความวจำประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถบันทึกและลบข้อมูลภายในได้  
แต่ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษเฉพาะหน่วยความจำชนิดนี้ได้แก่  programmeble  ROM  หรือ  PROM  
และ  erasable  PROM  หรือ  EPROM)  ส่วนหน่าวยความจำอีกชนิดหนึ่งคือ  แรม  (Random  Access  
Memory,  RAM)  ข้อมุลที่เก็บไว้จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือรักษาข้อมูลให้คงอยู่  ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า
ข้อมูลที่เก็บไว้ก็หายไปหมด 
        -หน่วยความจำทุติยภูมิ  หน่วยความจำประเภทนี้  เราจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผล
แต่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุตมากกว่า  ตังอย่างของหน่วยความจำ  ประภทนี้ได้แก่   
ดิกส์  เทป  เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาระบบปฏิบัติการ  การจดแบ่งโครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์อาจแตกต่างจากท่ีเคยพบมา  เราจะแบ่งโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้ 
             1.ระบบภายใน  ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยซีพียุ  และหน่วยความจำปฐมภูมิ  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก
ส่วนนี้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ 
             2.ระบบภายนอก ในส่วนนี้คือ  ส่วนอุปกรณ์  อินพุต-เอาท์พุต  และหน่วยความจำทุติยภูมิ  
ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์รอบข้าง เป็นการแสดงการติดต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งยังคง
เหมือนกัน  แต่ลดความยุงยาก  เพ่ือให้ดูเข้าใจมากข้ึน  ในส่วนของอุปกรณ์อินพุตจะรับข้อมูลหรือรับคำสั่ง
แล้วส่งให้ซีพียูประมวลผล  เมื่อซีพียูมีข้อมูลจะส่งกลับให้ผู้ใช้  ซีพียูจะส่งข้อมุลไปทางอุปกรณ์เอาท์พุต ใน
การทำงานของซีพียูบางครั้งอาจส่งข้อมูลไปเก็บ  เอาไว้ในหน่วยความจำทุติยภูมิ  เช่น  ดิสก์  ในลักษณะนี้
ดิสก์จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เอาท์พุตในขณะเดียวกัน  ซีพียูอาจรับหรือต้องการข้อมูลมาจากดิสก์
เช่นเดียวกัน  ซึ่งในกรณีนี้ดิสก์จะเป็นอุปกรณ์อินพุต  นั่นคือ  หน่วยความจำทุตยภูมิ  สามารถเป็นได้ทั้ง
อุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต  การที่เราแยกหน่วยความจำปฐมภูมิกับหน่วยความจำทุติยภุมิออกกัน
เนื่องจากว่หน่วยความจำปฐมภูมิน ั ้น  ติดต่อกับซีพีย ูโดยตรงไม่ต ้องผ่านอุปกรณ์อื ่นแต่สำหรับ
หน่วยความจำทุติยภูมิเป็นอุปกรณ์ภานอกแยกออกไป  และข้อสำคัญก็คือ  การติดต่อระหว่างอุปกรณ์
อินพุต-เอาท์พุตและหน่วยความจำทุติยภูมิต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
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 การจัดการหน่วยความจำ 
         การจัดการหน่วยความจำเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของ  OS  หน่วยความจำเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการพิจารณาขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์  ถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำมาก   
ขีดความสามารถในการทำงานก็จะเพ่ิมข้ึนด้วยโปรแกรมที่มีความลับซับซ้อนและมีความสามมารถมากมัก
ต้องการหน่วยความจำปริมาณมากด้วย  แต่หน่วยความจำเป็นทรัพยากรที่มีราคาแพง  และในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหน่วยความจำมีขนาดจำกัด  ทำให้เราไม่สามารถขยายขนาดหน่วยความจำได้มาก
ตามที่ต้องการ  จึงจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อความสะดวกของผู้ใช้  
เราจึงยกงานการจัดการหน่วยความจำนี้ให้เป็นหน้าที่ของ  OS  เช่น  ตรวจดูว่าโปรแกรมใหม่จะถูกนำไป
วางไว้ในหน่วยความจำที่ไหน?  เมื่อใด?  หน่วยความจำไหนควรถูกใช้ก่อนหรือหลัง?  โปรแกรมไหนจะได้
ใช้หน่วยความจำก่อน? 
      การจัดการหน่วยความจำของ OS นั้นมีการใช้มาตรการหรือยุทธยวิธีในการจัดการอยู่  3 ประการ 
                    1. ยุทธวิธีการแฟตซ์ (fetch  strategy) 
                    2. ยุทธวิธีการวาง (placement  strategy) 
                    3. ยุทธวิธีการแทนที่ (replacement  strategy)  
 
อุปกรณ์  Input 
       ความหมายของอินพุต (Input) 
       อินพุต  หมายถึงข้อมูลต่างๆหรือโปรแกรมคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมการ 
ประมวลผลต่อไป 
       ความหมายของอุปกรณ์อินพุต (Input  Device ) 
        อุปกรณ์อินพุต  หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถอินพุตข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งต่างๆ ส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความเหมาะสม
เป็นสำคัญ 
        ประเภทของอุปกรณ์อินพุต 
         อุปกรณ์นำเข้า(Input Device) 
อุปกรณ์นำเข้า(Input Device)เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลหรือชุดคำสั่งเข้ามายังระบบเพ่ือให้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลต่อไปได้ ซึ ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียง หรือวิดีโอ เป็นต้น 
อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่พบเห็นได้ในปัจจุบันพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
1. อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device)    
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          1.1 คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่นิยมใช้กันมากที่สุดและพบเห็นในการใช้
งานทั่วไป โดยรับข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นตัวอักษร อักขระพิเศษ ตัวเลข รวมถึงชุดคำสั่งต่าง ๆ ตัวอุปกรณ์จะ
มีกลุ่มของแป้นพิมพ์วางเรียงต่อกันเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด ผู้ใช้งานสามารถเลือกกดปุ่มใด ๆ ได้ทันที 
โดยข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้ามาจะถูกส่งเข้าไปเก็บยังหน่วยความจำของระบบและแปลงให้เป็นรหัส  
ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อน จากนั้นจึงจะนำไปประมวลผลต่อไป ปัจจุบันอาจพบเห็นคีย์บอร์ดประเภท
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
                (1) คีย์บอร์ดมาตรฐาน ( Standard keyboard ) เป็นคีย์บอร์ดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มี
ลักษณะคล้ายกับแป้นพิมพ์บนเครื ่องพิมพ์ดีด โดยปกติจะประกอบด้วยกลุ ่มของแป้นพิมพ์หลัก ๆ 
ดังต่อไปนี้  
          •  แป้นพิมพ์ตัวอักขระ ( alphabetic key ) เป็นกลุ ่มของแป้นพิมพ์ซึ ่งมีบริเวณใหญ่ที ่สุด 
ประกอบด้วยแผงอักขระสำหรับการป้อนข้อมูลที่มีทั้งตัวอักษร ตัวเลขและอักขระแบบพิเศษท่ัวไป 
         •  แป้นสำหรับควบคุมทิศทาง ( cursor-movement key ) เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับควบคุม
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์และเปลี่ยนจุดหรือบริเวณการทำงาน 
         •  แป้นฟังก์ชัน ( function key ) เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับการเลือกคำสั่งลัดที่มีอยู่ในบาง 
ประเภท แป้นเหล่านี้จะอยู่บนแถวแรกสุดของคีย์บอร์ด 
       •  แป้นควบคุม ( control key ) เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับสั่งการบางอย่างร่วมกับปุ่มอื่น ๆ 
บางครั้งนิยมเรียกว่า modifier keys เช่นCtrl , Alt , Shift เป็นต้น 
      •  แป้นป้อนข้อมูลตัวเลข ( numeric keypad ) เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับการป้อนค่าข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การป้อนข้อมูลเพื่อคำนวณหรือหา
ผลลัพธ์ทางบัญชี 
             (2) คีย์บอร์ดติดตั้งภายใน ( Built-in keyboard ) เป็นคีย์บอร์ดที่ปรับขนาดของแป้นพิมพ์ให้
เล็กลง พบเห็นในการใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เช่น โน๊ตบุ๊คหรือเดสก์โน๊ต ซึ่งมีพื้นที่
ในการใช้งานค่อนข้างจำกัด แป้นพิมพ์นี้จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับการผลิตเครื่องอยู่แล้ว 
             (3)คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์ ( Ergonomic keyboard ) เป็นคีย์บอร์ดที่มีการออกแบบโดย
คำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก เนื่องจากการป้อนข้อมูลเป็นเวลานาน 
ๆ อาจจะทำให้เกิดความเมื ่อยล้าจากการพิมพ์จนเกิดการบาดเจ็บเนื ่องจากเส้นอักเสบได้ จึงมีการ
ออกแบบแป้นพิมพ์ใหม่ เช่น เพิ่มอุปกรณ์สำหรับการวางมือและออกแบบทิศทางสำหรับการจัดวาง
แป้นพิมพ์ใหม่ให้สัมพันธ์กับสรีระของมนุษย์มากขึ้น ปัจจุบันจะพบเห็นคีย์บอร์ดชนิดนี้เข้ามาแทนที่
คีย์บอร์ดมาตรฐานกันมากขึ้น เนื่องจากช่วยลดปัญหาในเรื่องการบาดเจ็บของข้อมือได้เป็นอย่างดี 
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            (4) คีย์บอร์ดไร้สาย ( Cordless keyboard ) คีย์บอร์ดแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป อาจไม่มี
ความสะดวกสบายมากพอเมื่อต้องการใช้งานในระยะที่ไกลจากโต๊ะทำงาน อีกท้ังการดึง ย้าย หรือเปลี่ยน
ที่ของอุปกรณ์ยังทำให้เกิดความยุ่งยาก เนื่องจากตัวสายของคีย์บอร์ดเชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องตลอดเวลา 
เมื่อเกิดหลุดก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเพื่อสร้ างคีย์บอร์ดแบบใหม่ที่อาศัยการ
ส่งผ่านข้อมูลโดยเทคโนโลยีไร้สายขึ้นและทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่แทน ทำให้สามารถย้ายคีย์บอร์ด
ไปวางยังตำแหน่งใด ๆ ที่อยู่ในรัศมีของสัญญาณนอกเหนือจากโต๊ะทำงานได้  
           (5)คีย์บอร์ดพกพา ( Portable keyboard ) เมื่ออุปกรณ์ประเภทเครื่องพีดีเอได้รับความนิยม
มากยิ่งขึ้น การทำงานบางอย่างที่ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลเข้าไป เช่น พิมพ์ข้อความรายงาน จดหมายหรือ
บันทึกการประชุม จะเกิดความไม่สะดวก เพราะตัวเครื่องมีขนาดเล็ก หากใช้ปากกาช่วยเขียนก็จะทำได้ช้า
กว่า จึงมีการสร้างคีย์บอร์ดที่สามารถพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่กางออกมาก็สามารถใช้ได้
เหมือนกับคีย์บอร์ดปกติ 
         (6) คีย์บอร์ดเสมือน ( Virtual keyboard ) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องพีดีเอ  
เช่นเดียวกันกับคีย์บอร์ดพกพา แต่ต่างกันตรงที่มีการจำลองภาพให้เป็นเสมือนคีย์บอร์ดจริง โดยอาศัยการ
ทำงานของแสงเลเซอร์ยิงลงไปบนโต๊ะหรืออุปกรณ์รองรับสัญญาณที่เป็นพื้นผิวเรียบ เมื่อต้องการใช้งานก็
สามารถพิมพ์หรือป้อนข้อมูลที่เห็นเป็นภาพเหมือนแผงแป้นพิมพ์นั้นเข้าไปได้เลย ตัวรับแสงในอุปกรณ์จะ 
ตรวจจับได้เองว่าผู้ใช้วางนิ้วไหนไปกดตรงตัวอักษรใด 
 
2. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Device) 
       2.1 เมาส์ ( Mouse ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชี้ตำแหน่งการทำงานรวมถึงสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานบาง
คำสั่งที่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้มือเป็นตัวบังคับทิศทางและใช้นิ้วสำหรับการกด
เลือกคำสั่งงาน สามารถพบเห็นได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
        - เมาส์แบบทั่วไป ( Mechanical mouse ) เป็นเมาส์ที่ได้รับการออกแบบโดยใช้ลูกบอลเป็นตัวจับ
ทิศทางที่เมาส์เลื่อนไป ลูกบอลของเมาส์มีลักษณะเป็นลูกกลม ๆ ทำจากยางกลิ้งอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะลาก
ผ่านแผ่นรองเมาส์ ( mouse pad ) และกลไกภายในจะจับได้ว่ามีการเลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนและในทิศ
ใด สำหรับส่วนบนจะมีปุ่มให้เลือกกดประมาณ 2-3 ปุ่ม ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต บางแบบอาจมีปุ่มล้อท่ีหมุน 
(scroll ) และกดได้เพ่ือควบคุมการทำงานขึ้นลงของสโครลบาร์ในหน้าต่างโปรแกรมบางประเภท 
          - เมาส์แบบแสงหรือออปติคอลเมาส์ ( Optical mouse ) การใช้เมาส์แบบทั่วไปที่ใช้ลูกบอล  
มีข้อเสียคือ เมื่อใช้ไปนาน ๆ ลูกบอลจะกลิ้งผ่านและเก็บเอาฝุ่นละอองเข้าไปด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะจับตัวกัน
หนาขึ้น ส่งผลให้กลไกในการทำงานผิดเพี้ยนไปมาก จึงมีการสร้างเมาส์แบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่า เมาส์แบบ
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แสง หรือ ออปติคอลเมาส์ เพื่อใช้แก้ปัญหานี้ เมาส์แบบใหม่นี้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ล้อหมุนแต่ใช้แสงไป
กระทบพื้นผิวด้านล่าง วงจรภายในจะวิเคราะห์แสงสะท้อนที่เปลี่ยนไปเมื่อเลื่อนเมาส์และแปลงทิศทาง
เป็นการชี้ตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งที่เป็นแบบต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายและแบบไม่ใช้สาย 
        2.2 ลูกกลมควบคุม (Track ball) เป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานคล้ายกับเมาส์ โดยมีลูกบอลติดตั้ง
ไว้ส่วนบนเพื่อใช้สำหรับควบคุมทิศทาง เมื่อผู้ใช้หมุนลูกบอลก็คือการย้ายตำแหน่งตัวชี้นั่นเอง ลักษณะ
ของลูกบอลมีขนาดใหญ่กว่าเมาส์มาก ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ติดตั้งแยกต่างหาก เพื่อช่วยให้การทำงานกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาสะดวกมากยิ่งขึ้น ในบางรุ่นอาจติดตั้งแทรคบอลอยู่ไว้ภายในด้วย แต่ปัจจุบันไม่
ค่อยนิยมใช้กันแล้ว 
         2.3  แท่งชี้ควบคุมหรือพอยติงสติ๊ก ( Pointing stick ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งข้อมูล
เช่นเดียวกัน มีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ คล้ายกับยางลบดินสอ จะติดตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของแป้นพิมพ์ใน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา การควบคุมทิศทางของตัวชี้จะใช้นิ้วมือเป็นตัวบังคับเพ่ือเลื่อนทำงานเช่นเดียวกัน 
โดยเมื่อดันให้แท่งนี้โยกไปทิศทางใด ลูกศรบนจอก็จะเลื่อนไปในทิศทางนั้น 
           2.4 จอยสติ๊ก ( Joystick ) เป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกมคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการใช้เมาส์เพ่ือบังคับทิศทางนั้นอาจไม่รองรับกับรูปแบบของบางเกมได้ จึงนำเอา
จอยสติ๊กมาใช้แทน เช่น การบังคับทิศทางซ้าย ขวา หน้า หลัง หรือบังคับทิศทางในระดับองศาที่แตกตา่ง
กันในการควบคุมอากาศยานหรือท่าต่อสู้ของตัวละคร ซึ่งทำให้เกมมีความสมจริงมากกว่าการใช้เมาส์  
นั่นเอง 
           2.5  แผ่นรองสัมผัสหรือทัชแพด ( Touch pad ) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบาง 
ๆ ติดตั้งไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อใช้ทำงานแทนเมาส์ เมื่อกดสัมผัสหรือใช้นิ้วลากผ่านบริเวณ
ดังกล่าวก็สามารถทำงานแทนกันได้ โดยมากจะติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของแป้นพิมพ์ 
       2.6 จอสัมผัสหรือทัชสกรีน ( Touch screen ) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้นิ้วมือแตะบังคับหรือสั่งการ
ไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ มักพบเห็นได้ตามตู้ให้บริการ
ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตู้ ATM บางธนาคาร เครื่องออกบัตรโดยสาร รถไฟฟ้า หรือพบเห็นในตู้เกมบาง
ประเภท เช่น เกมประเภทจับผิดภาพ เกมประเภททำนายดวงชะตา เป็นต้น 
        2.7 พวงมาลัยพังคับทิศทาง (Wheel) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับการเล่นเกมเหมือนกับจอยสติ๊ก พบเห็น
ได้กับเกมจำลองประเภทแข่งรถหรือควบคุมทิศทางของยานพาหนะ มีลักษณะเหมือนกับพวงมาลัยบังคับ
ทิศทางในรถยนต์จริง เพื่อให้เกมจำลองนั้น ๆ มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น อาจมีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
เหยียบเบรกจำลอง ( pedal ) และตัวเร่งความเร็วจำลอง ( accelerator ) ด้วย 
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3. ประเภทปากกา ( Pen-Based Device ) 
     3.1 ปากกาแสง ( Light pen ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งบนจอภาพรวมถึงการ
ป้อนข้อมูลเข้าแทนแป้นพิมพ์ เอามาใช้เขียนหรือวางตำแหน่งบนจอภาพคอมพิวเตอร์ประเภทที่ ใช้
หลอดภาพหรือ CRT ได้เลย มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประเภทช่วยการออกแบบหรือ CAD (computer 
aided design) เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถลากหรือวาดทิศทางได้ง่าย 
แต่มีความละเอียดแม่นยำไม่สูงนัก เพราะถูกจำกัดด้วยความละเอียดของจอภาพ ปัจจุบันได้รับความนิยม
น้อยลง 
         3.2 ดิจิไทเซอร์ ( Digitizer ) หรืออุปกรณ์อ่านพิกัด มักใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประเภทปากกาหรือใน
งานความละเอียดสูงจะใช้กับหัวอ่านที่เป็นกากบาทเส้นบาง ( crosshair ) เพื่อให้ชี้ตำแหน่งโดยละเอียด 
ทำหน้าที่เป็นเสมือนกระดานรองรับการเขียนข้อความ วาดภาพหรือออกแบบงานที่เกี่ยวกับกราฟิกเป็น
หลัก ทำให้มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
        3.3 สไตลัส ( Stylus ) เป็นอุปกรณ์ประเภทปากกาป้อนข้อมูลชนิดหนึ ่งที ่นิยมใช้กันมากใน
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ แท็บเล็ตพีซี หรืออาจพบเห็นในสมาร์ทโฟนบางรุ่น ผลิตมาเพ่ือใช้เขียน
หนังสือด้วยลายมือหรือวาดเส้นลงบนหน้าจออุปกรณ์ได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
อำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยจะทำหน้าที่แปลงรหัสในการเขียน (ที่คล้ายจดชวเลขใน
สมัยก่อน) ไปเป็นตัวอักษรที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและใช้งานต่อได้ทันที เช่น นำไปจัดเก็บใน
สมุดรายชื่อ หรือเก็บบันทึกข้อความที่เขียนไว้เป็นไฟล์เพ่ือเรียกใช้งานต่อไป 
 
4. ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย ( Multimedia Input Device)  
        4.1 ไมโครโฟน ( Microphone ) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทเสียงพูด ( Voice ) เข้าสู่ระบบ ใช้
บันทึกหรืออัดข้อมูลเสียงในสตูดิโอหรือตามบ้านทั่วไป การทำงานจะใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย 
นอกจากนี้ไมโครโฟนยังสามารถใช้ร่วมกับระบบจดจำเสียงพูดหรือvoice recognition (แต่ในขณะนี้ยังไม่
สนับสนุนเสียงภาษาไทย) เพื่อทำงานบางอย่างได้ เช่น ใช้เสียงพูดผ่านไมโครโฟนเข้าไปแทนการพิมพ์
ข้อมูลรายงานได้เลย โดยที่คอมพิวเตอร์จะทำการแปลงความหมายและประมวลผลผ่านเสียงที่ผ่านเข้ามา
เป็นตัวอักษรโดยอัตโนมัติ เป็นต้น 
         4.2 กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล ( Digital Video camera ) เรียกย่อ ๆ ว่ากล้องประเภท DV ซึ่งเป็น
กล้องวิดีโอแบบดิจิตอลนั่นเอง กล้องประเภทนี้สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเก็บหรือโอนถ่ายลง
คอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน แต่จำเป็นต้องใช้พ้ืนที่เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พอสมควร โดยมากจะบันทึกลง
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เทปขนาดเล็กในรูปแบบดิจิตอลก่อน (บางรุ่นอาจลงแผ่น CD-R หรือ DVD-R ที่บันทึกได้แทน) จากนั้นจะ
ถ่ายโอนวิดีโอไปลงคอมพิวเตอร์ หรือจะเรียกดูภายหลังจากในกล้องก็ได้ 
          4.3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ( Digital camera ) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทภาพถ่ายดิจิตอล  
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาของกล้องประเภทนี้ถูกลงและสามารถบันทึกเก็บ
หรือถ่ายโอนลงคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย อีกทั้งภาพถ่ายที่ได้ในกล้องบางรุ่นยังมีความละเอียด ความคมชัด
เทียบเคียงหรือมากกว่ากล้องธรรมดาบางรุ่น หรือหากจะนำไปอัดขยายต่อเป็นภาพถ่ายปกติก็สามารถทำ
ได้เช่นเดียวกัน 
           4.4 เว็บแคม ( Web cam ) เป็นกล้องถ่ายวิดีโออีกประเภทหนึ่งที ่ใช้สำหรับการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน แต่ภาพที่ได้จะหยาบและมีขนาดไฟล์เล็กกว่ากล้องแบบ DV มาก จึงนิยมใช้
สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเทอร์เน็ตหรือนำไปใช้ประโยชน์กับโปรแกรมสนทนาบนเว็บบาง
ประเภท เพ่ือให้เห็นหน้าตาของคู่สนทนาระหว่างที่พิมพ์โต้ตอบกัน ปัจจุบันเว็บแคมมีราคาถูกลงอย่างมาก 
และยังสามารถบันทึกได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งด้วย 
 
5. ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง(Scanner and Optical Reader) 
       5.1 สแกนเนอร์ ( Scanner ) เป็นอุปกรณ์อ่านข้อมูลประเภทภาพถ่าย โดยผู้ใช้เพียงแค่วางภาพถ่าย
หรือเอกสารลงไปบนแท่นวางแล้วสั่งให้เครื่องอ่านหรือสแกน ก็สามารถเก็บรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ  
ต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ หลักการทำงานจะเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารคือ ใช้ลำแสงกวาด
แผ่นกระดาษหรือเอกสารนั้น แล้วส่งภาพเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและเรียกใช้ต่อไป 
         5.2 โอเอ็มอาร ์ ( OMR – Optical Mark Reader ) เป ็นเคร ื ่องที ่นำไปใช้ประโยชน์ในการ 
ตรวจข้อสอบหรือคะแนนของกลุ ่มบุคคลจำนวนมาก เช่น การสอบเอ็นทรานซ์ การสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ การสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. โดยจะอ่านเครื่องหมาย (Mark ) ที่ผู้เข้าสอบได้
ระบายไว้ในกระดาษคำตอบ ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้ดินสอที่มีความเข้มมากพอที่จะให้เครื่องอ่านได้ (ปกติจะ
อยู่ที่ความเข้มระดับ 2 B ขึ้นไป) หากใช้ดินสอที่มีความเข้มต่ำกว่าระดับที่กำหนด อาจทำให้เครื่ องไม่
สามารถอ่านได้ชัดเจน 
          5.3 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Bar code reader ) ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ระบบสินค้าคงคลังจะมีจำนวนหลักค่อนข้างมาก เมื่อต้องการเรียกใช้หรือตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูล
ผ่านแป้นพิมพ์จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย (เช่น ป้อนตัวเลขผิด) จึงเกิดแนวความคิดในการพิมพ์
รหัสสินค้าออกมาเป็นรหัสแท่งสีดำและขาวต่อเนื่องกันไปเรียกว่า บาร์โค้ด ( bar code ) ซึ่งนำไปใช้พิมพ์
แทนรหัสตัวเลขของสินค้าอุปโภค บริโภคท่ัวไป เพ่ือสะดวกต่อการตรวจเช็คข้อมูลสินค้าคงเหลือรวมไปถึง
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การคิดเงินนั่นเอง เครื่องที่อ่านรหัสนี้เราเรียกว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( bar code reader ) มีหลาย
รูปแบบ เช่น หัวอ่านมีด้ามจับคล้ายปืน หรือบางแบบก็ฝังในแท่นของเครื่องเก็บเงินสดเลย พบเห็นได้ตาม
จุดบริการขาย ( POS – Point Of Sale ) ในร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป 
         5.4 เอ็มไอซีอาร์ ( MICR – Magnetic-Ink Character Recognition ) เรียกย่อ ๆ ว่าเครื่อง เอ็ม
ไอซีอาร์ ( MICR – Magnetic-Ink Character Recognition ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านตัวอักษรด้วยแสงของ
เอกสารสำคัญ เช่น เช็คธนาคาร ซึ่งมีการพิมพ์หมายเลขเช็คด้วยผงหมึกสารแม่เหล็ก ( magnetic ink ) 
เป็นแบบอักษรเฉพาะ มีลักษณะเป็นลายเส้นเหลี่ยม (ดังรูป) พบเห็นได้ในการประมวลผลเช็คสำหรับธุรกิจ
ด้านธนาคาร 
 
6. ประเภทตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพ ( Biometric Input Device ) 
      ไบโอเมตริกส์ ( biometric ) เป็นลักษณะของการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวบุคคลเฉพาะอย่าง เช่น 
ลายนิ้วมือ รูปแบบของม่านตา (เรตินา -ratina ) ฝ่ามือ หรือแม้กระทั่งเสียงพูด ซึ่งนำมาใช้กับงานป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง เนื่องจากระบบการตรวจสอบ
ประเภทนี้จะปลอมแปลงได้ยาก เครื่องที่ใช้อ่านข้อมูลพวกนี้จะมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ตรวจสอบ เช่น เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องตรวจม่านตา เครื่องวิเคราะห์เสียงพูด เป็นต้น 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
1. ข้อใดคือ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
ก. มี 1 ขั้นตอน คือ ประมวลผล 
ข. มี 2 ขั้นตอน คือ รับข้อมูลแสดงผล 
ค. มี 3 ขั้นตอน คือ รับข้อมูลประมวลผลจัดเก็บ
ข้อมูล 
ง. มี 4 ขั้นตอน คือ รับข้อมูลประมวลผล
แสดงผลจัดเก็บข้อมูล 
2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ “หน่วยรับข้อมูล” ของ
คอมพิวเตอร์ 
ก. เมาส์  ข. จอภาพ 
ค. หนังสือ ง. ปากกา 
3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ “หน่วยประมวลผล” ของ
คอมพิวเตอร์  
ก. ลำโพง ข. เครื่องพิมพ์ 
ค. ซีพียู  ง. กล้องดิจิตอล 
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ “หน่วยแสดงผล” ของ
คอมพิวเตอร์ 
ก. ฮาร์ดดิสก์   ข. ไมโครโฟน 
ค. เมนบอร์ด   ง. จอภาพ 
5. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่
คล้ายกับสมองของคน 
ก. หน่วยประมวลผล ข. หน่วยแสดงผล 
ค. หน่วยจัดเก็บข้อมูล ง. หน่วยรับข้อมูล 

6. ถ้าขาดส่วนใด คอมพิวเตอร์จะทำงาน ไม่ได้ 
ก. หน่วยประมวลผล   ข. หนว่ยนำเสนอผลลัพธ์
ค. หน่วยรับข้อมูล      ง. ถูกทุกข้อ 
7. ส่วนประกอบใดไม่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ก. CPU   ข. Printer 
ค. Sound Card  ง. Driver  
8. ข้อใดให้คำจัดความของฮาร์ดแวร์ได้สมบูรณ์
ที่สุด 
ก. หน่วยรับข้อมูล 
ข. ตัวเครื่องและอุปกรณ์รอบข้าง 
ค. อุปกรณ์ทุกชนิดที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ 
ง. อุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ในกล่องคอมพิวเตอร์ 
9. หน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางคืออะไร 
ก. เป็นหน่วยความจำหลัก 
ข. เป็นหน่วยแสดงผลข้อมูล 
ค. เป็นหน่วยสั่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ง. เป็นหน่วยนำเข้าข้อมูล 
10. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่
ควบคุม สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตาม
ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ คืออะไร 
ก. ฮาร์ดแวร์                    ข. พีเพิลแวร์ 
ค. ซอฟต์แวร์                  ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
   1. ง   6. ง 
   2. ก   7. ข 
   3. ค   8. ค 
   4. ง   9. ค 
   5. ก   10. ค 
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ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1. จุดประสงค์ 

  1. บอกความหมายของโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 
2. บอกระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่อง 
3. อธิบายการเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงาน 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ของเนื้อหา 
1. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
   มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูลและสารสนเทศ 
Hardware (ฮาร์ดแวร์) 
Software (ซอฟต์แวร์) 
บุคลากร Peopleware (พิเพิลแวร์) 
ข้อมูลและสารสนเทศ Data Information (ดาต้า อิมฟอเมชัน)  
 
2. โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
        หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำ,หน่วยรับข้อมูล,หน่วยแสดงผล 
 
3. จงอธิบายหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง CPU : Central Processing Unit    

หน่วยประมวลผลกลางที่ทำหน้าที่หลักในการคำนวณประมวลผลคำสั่ง และตัดสินใจ 
 

4. พ้ืนฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนใดที่ถือว่าเป็นเหมือนกับ “สมอง” และประกอบด้วยส่วนที่
เกี่ยวข้อง อะไรบ้าง 

หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย1. ระบบเลขฐานสอง หรือ ไบนารี (Binary) 2. แอดเดรส3. 
บัส 4. หน่วยความจำแคช 5. ความเร็วสัญญาณนาฬิกา6. รีจิสเตอร์ 7. ทรานซิสเตอร์ 8. Arithmetic 
logic unit (ALU)9. Floating - Point Unit (FPU)10. Control Unit 11. Decode unit  
 
5. จงอธิบายเกีย่วกับเมนบอร์ด (Mainboard, mother board)    

เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วาง
นอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด" ส่วนประกอบหลักท่ีสำคัญบนเมนบอร์ดคือ 
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
  
 
 
 

 
2. จงบอกความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง 
  
 
 
 
 
 
3. จงบอกความหมายของหน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
 1. รับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่รับข้อมูลไปประมวลผล อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับ
ข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เป็นต้น 

2. ประมวลผลข้อมูล (Process) เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะทำการประมวลผล
ตามคำสั่ง หรือโปรแกรมท่ีกำหนด อุปกรณ์ทีทำหน้าที่ประมวลไผลได้แก่ CPU 

3. แสดงผลข้อมูล (Output) เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ท่ี
ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลคือ จอภาพและเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

4. จัดเก็บข้อมูล  คอมพิวเตอร์จะทำการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
แผ่นซีดี แฟลชไดรว์ 

 
2. จงบอกความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง 
 เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นสมองของเครื่อง ทำหน้าที่ คำนวณค่าต่างๆ 
ตามคำสั ่งที ่ได ้ร ับมอบหมาย และควบคุม การทำงานของส่วนประกอบอื ่นๆ ทั ้งหมด ในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างให้อยู่ในรูปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เพียงตัวเดียว ทำให้ง่ายในการ
นำไปใช้งาน หน่วยประมวลกลางเป็นหน่วยที่มีความซับซ้อนมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก
ต่างๆ 
 
3. จงบอกความหมายของหน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 
 เป็นหน่วยที ่ทำหน้าที ่เก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือข้อความ
แม้กระทั่งคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมที่จะใช้สั่งงานระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปหน่วยความจำจะถูกสร้าง
มาบนไอซีเพื่อให้มีความจุสูง แต่มีขนาดเล็ก ข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำจะมีสถานะ เพียงแค่เปิดวงจร 
(0) หรือปิดวงจร (1) เท่านั้น 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1. อุปกรณ์ใดอยู่ในขั้นตอนของ Output 
ก. สแกนเนอร์ 
ข. จอภาพ 
ค. เมาส์ 
ง. แป้นพิมพ์ 
2. ขั้นตอนใดที่ถือเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ 
ก. ประมวลผล 
ข. นำเสนอผลลัพธ์ 
ค. เก็บข้อมูล 
ง. รับคำสั่ง 
3. ถ้าขาดส่วนใด คอมพิวเตอร์จะทำงาน ไม่ได้ 
ก. หน่วยประมวลผล 
ข. หน่วยนำเสนอผลลัพธ์ 
ค. หน่วยรับข้อมูล 
ง. ถูกทุกข้อ 
4. ส่วนประกอบใดไม่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัว 
ก. CPU 
ข. Printer 
ค. Sound Card 
ง. Driver  
5. จอภาพ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 
ก. ดิสเพลย์ 
ข. สกรีน 
ค. มอนิเตอร์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
 

6. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนใดจัดเป็น
หัวใจของเครื่อง 
ก. Monitor 
ข. CPU 
ค. Keyboard 
ง. Mouse  
7. คีย์บอร์ด ทำหน้าที่อะไร 
ก. นำเข้าข้อมูล 
ข. แสดงผลข้อมูล 
ค. ประมวลผลข้อมูล 
ง. เก็บและสำรองข้อมูล 
8. เครื่องพิมพ์มีหน้าที่อะไร 
ก. แสดงผลข้อมูล 
ข. นำเข้าข้อมูล 
ค. ประมวลผลข้อมูล 
ง. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล 
9. สแกนเนอร์ทำหน้าที่อะไร 
ก. นำเข้าข้อมูล 
ข. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล 
ค. แสดงผลข้อมูล 
ง. ประมวลผลข้อมูล 
10. ข้อใดคือประโยชน์จากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
ก. ช่วยสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   
ข. ช่วยสร้างความบันเทิงจากการดูหนัง ฟังเพลง  
ค. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก   
ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1. ข   6. ข 
   2. ก   7. ก 
   3. ง   8. ก 
   4. ข   9. ก 
   5. ง   10. ง 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
   หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 

 

ชื่อวิชา 
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คว
าม

อด
ทน
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าม
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ที ่ ชื่อ - สกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
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หน่วยการเรียนที่ 4  
เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

1. สาระสาํคัญ   
 คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับชีวิตประจำวันอย่างมากมาย โดยเฉพาะการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าไป
ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เพราะสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้หลากหลายชิ้นงาน ลดขั ้นตอน แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย และในปัจจุบันแนวโน้มในการใช้งานคอมพิวเตอร์มีเพ่ิมมากขึ้น 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 สามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
2.2 บอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.3 อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

  1. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 

2. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. อุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.2 ดานทักษะ  

  1. สามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
2. บอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.3 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ 
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4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้  

 1) คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
  1. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
  2. คุณลักษณะเด่นพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
  3. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2) อุปกรณ์ต่อพ่วง 
1. แผงแป้นอักขระ (Keyboard) 
2. เมาส์ (Mouse) 
3. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Device) 
4. ก้านควบคุม (joystick) 
5. จอสัมผัส (touch screen) 
6. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ 
7. เว็บแคม (Webcam) 
8. จอภาพ (Monitor) 
9. ลำโพง  (Speaker) 
10. หูฟัง  (Headphone) 
11. เครื่องพิมพ์  (Printer) 
12. โมเด็ม  (Modem) 

 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
 

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(super computer)เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุด

มีขนาดใหญ่และ ราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอี่นออกแบบมาเพื่อใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายวัน เป็นต้น 
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ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(super computer) 

 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการทำงาน

สูง เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้ได้หลายร้อยคน  คอมพิวเตอร์ชนิดนี้มักใช้ในองค์กรใหญ่  
ๆ เช่น ธนาคาร เป็นต้น 

 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 

 
3. มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับองค์กรขนาดกลางที่ใช้บริการ

แก่เครื่องลูกข่าย เช่น โรงแรม เป็นต้น 
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มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) 

 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)มีประสิทธิภาพสูงราคาไม่แพงมีความนิยมสูงเหมาะ

สำหรับใช้ส่วนตัวที่บ้าน และยังได้รับความนิยมสูงสุดด้วย 

 
ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) 

5. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (handheld   computer)สามารถจัดการกับข้อมูลประจำวันได้   
สร้างปฏิทิน บันทึกเตือนความจำ เล่นเกม ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง และรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้   
เป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก เช่น  พีอีเอ ไอโฟน เป็นต้น 

 คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (handheld   computer) 
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อุปกรณ์ต่อพ่วง 
อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง  อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของหน่วย 

ประมวลผลกลางและประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ 
 
อุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

1. แป้นพิมพ์อักขระ ( Keyboard) เป็นอุปกรณ์ท่ีรับข้อมูลจากการกดแป้นจากนั้นก็เปลี่ยนรหัส 
แล้วส่งไป ยังประมวลผลกลาง  แป้นพิมพ์โดยทั่วไปมี  50  แป้นขึ้นไปแบ่งเป็นแป้นตัวเลขและแป้นอักขระ 

 
แป้นพิมพ์อักขระ ( Keyboard) 

 
 2. เมาส์ (Mouse) 

เป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ที่ได้รับข้อมูลจากการกดปุ่มข้างบนเมาส์ ทำหน้าที่คลิกปุ่ม 
คำสั่งที่ต้องการ  แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.1 เมาส์แบบทางกล (Mechanical Mouse) เป็นแบบที่ใช้ลูกกลิ้งกลม ที่มีน้ำหนักและ 
แรงเสียดทานพอดี เมื่อเลื่อน Mouse ไปในทิศทางใดจะทำให้ลูกกลิ้งเคลื่อนไปมาในทิศทางนั้น ลูกกลิ้ง  
จะทำให้กลไกซึ่งทำหน้าที่ปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y แล้วส่งผลไปเลื่อนตำแหน่งตัวชี้บนจอภาพ 
Mouse แบบทางกลนี้มีโครงสร้างที่ออกแบบได้ง่าย มีรูปร่างพอเหมาะมือ ส่วนลูกกลิ้งจะต้องออกแบบให้
กลิ้งได้ง่ายและไม่ลื่นไถลสามารถควบคุมความเร็ว ได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของMouse
และจอภาพ 

 
เมาส์แบบทางกล (Mechanical Mouse) 
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 2.2  เมาส ์แบบใช ้แสง (Optical mouse)  เก ิดจากการใช ้แสงเลเซอร ์หร ืออ ินฟราเรด  
จากหลอดไฟสองหลอด ส่องบนแผ่นรองพิเศษ เมื่อลำแสงสะท้อนกลับขึ้นไปเครื่องรับจะตรวจสอบว่า 
เมาส์เคลื่อนไป ยังทิศทางใด เป็น Mouse ชนิดใช้แสงซึ่งปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต Mouse ชนิดนี้ได้เพิ่มให้มี
ความสวยงามต่างๆกันไป เช่น ใส่แสงให้กับ wheel หรือไม่ก็ออกแบบ ให้มีแสงสว่างทั้งตัว Mouse  
แต่หน้าที่การทำงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก Ball Mouse เมาส์ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่า เมาส์แบบทางกล
แต่ช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่น ติดที่ลูกกลิ้งภายในเมาส์ลูกกลิ้งแบบทางกล 

 
เมาส์แบบใช้แสง (Optical mouse) 

 
 3. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Device)  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์รับเข้า
ที่สามารถติดกับตัวโน๊ตบุ๊ค สะดวกในการพกพา ซึ่งมี 3ประเภท 

3.1 ลูกกลมควบคุม (track ball) 
อุปกรณ์รับข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายเมาส์ แต่เอาลูกบอลมาวางอยู่ด้านบน เพ่ือลดพื้นที่ 

การใช้งาน เมื่อต้องการเลื่อนตำแหน่ง ก็ใช้นิ้วมือกลิ้งลูกบอลไป-มา และปุ่มกดก็มีจำนวนเท่ากับ ปุ่มกด
ของเมาส์ เพียงแต่วางไว้ด้านข้าง มักจะพบลูกกลม (track ball) กับคอมพิวเตอร์ประเภท Note Book 
การทำงานคล้ายเมาส์ 

 
แท่งชี้ควบคุม  ( Pointing stick ) 
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 แท่งชี้ควบคุมหรือพอยติงสติ๊ก ( Pointing stick ) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งข้อมูล
เช่นเดียวกัน มีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ คล้ายกับยางลบดินสอ จะติดตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของแป้นพิมพ์ใน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา การควบคุมทิศทางของตัวชี ้จะใช้นิ ้วมือเป็นตัวบังคับเพื ่อเลื ่อนทำงานเช่น 
เดียวกัน โดยเมื่อดันให้แท่งนี้โยกไปทิศทางใด ลูกศรบนจอก็จะเลื่อนไปในทิศทางนั้น 

 
แท่งชี้ควบคุม  ( Pointing stick ) 

 
 3.3  แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบาง ๆ ติดตั้งไว้อยู่
ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อใช้ทำงานแทนเมาส์ เมื่อกดสัมผัสหรือใช้นิ้วลากผ่านบริเวณดังกล่าวก็
สามารถทำงานแทนกันได้ โดยมากจะติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของแป้นพิมพ์ 

 
แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) 
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 4.  ก้านควบคุม (joystick)  เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บนหน้าจอ มีลักษณะเป็น
ก้านโผล่ออกมาจากกล่อง 

 ก้านควบคุม (joystick) 
 5.  จอสัมผัส (touch screen)เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการสัมผัสโดยเมื่อมีการเลือกตำแหน่ง 
ที่ถูกเลือกจะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังซอฟต์แวร์ที่แปลคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน 

 
จอสัมผัส (touch screen) 

 
 6. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ  ที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ประเภท 

   6.1 เครื่องอ่านรหัสแท่ง  (Bar code Reader) อุปกรณ์รับเข้าท่ีทำงานโดยหลักการของการ 
สะท้อนแสง  เครื่องจะส่องลำเสียงไปยังรหัสบนสินค้าจากนั้นจะเปลี่ยนรหัสเป็นสัญญาณไฟฟ้า ผ่านสายที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
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เครื่องอ่านรหัสแท่ง  (Bar code Reader) 

 
  6.2 สแกนเนอร์ (Scanner)เป็น อุปกรณ์ร ับเข้าประเภทรูปภาพและข้อความที่   
อยู่บนสิ่งพิมพ์โดยใช้หลักสะท้อน แสง  ข้อมูลจะถูกแปลงในแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและเก็บไว้ใน
หน่วยความจำ 

 
สแกนเนอร์ (Scanner) 

 
  6.3  กล้องดิจิทัล (Digital Camera)  ทำงานเหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่ไม่ต้องมีฟิล์ม
และมีคอมแพ็กแฟลช 
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กล้องดิจิทัล (Digital Camera) 

 
 7. เว็บแคม (Webcam)เป็นอุปกรณ์รับเข้าประเภทกล้องวีดีโอที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ผ่านเว็บไซต์แล้วปรากฎบนหน้าจอได้ 

  เว็บแคม (Webcam) 
  

8. จอภาพ (Monitor) มี 3 ชนิด  
8.1 จอภาพแบบซีอาร์ที CRT (Cathode Ray Tube Monitor)  มีลักษณะเหมือน 

จอโทรทัศน์  ทำงานโดยเทคโนโลยีหลอดรังสีอิเล็กตรอน  โดยยิงอิเล็กตรอนไปยังผิวด้านในจอเมื่อลำแสง
วิ่งมาชนจะเกิดแสงสว่างข้ึน 

    จอภาพ CRT 
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  8.2 จอภาพแบบแอลซีดี   LCD (Liquid Crystal Display)  ทำงานโดยอาศัยการ
เบี่ยงเบนแสงตามการควบคุมทิศทางของโพราไลเซชั่นของวัตถุท่ี กั้นระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและแผ่น
เคลือบสารเรืองแสง  ป้องแรงดันเข้าไปยังแผ่นเพลตเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า  มีผลให้แสดงจากแหล่งกำเนิด
สามารถผ่านทะลุกระทบกับสารเรืองแสงจนเกิดแสงสีที่ ต้องการ 

 
 
  8.3 จอแสดงผลแบบ LED ( Light-emitting-diod) ซึ ่งช ื ่อนี ้ เป ็นชื ่อทางการตลาด  
โดยชื่อจริงของเทคโนโลยีนี้คือ OLED (Organic Light Emitting Devices) โดยมีหลัการทำงานที่ไม่ยาก 
และสลับซับซ้อนเท่าไรด้วยการนำหลอดLED มาเรียงรายกันเป็นแถว โดยภาพต่างๆจะเกิดขึ้นจากการติด
ดับของหลอด LED ทำให้เกิดภาพและสีที่ได้ชัดเจนกว่าจอแสดงผลแบบอื่น ๆโดยจอแสดงผลแบบ LED  
นี้เป็นเทคโนโลยีที่มาทดแทนและปิดจุดบกพร่องของจอแสดงผลแบบ LCD ซึ่งจอแบบ LED นั้นจะไม่มี
ข้อจำกัดในเรื่องของมุมมอง และอัตราการตอบสนองของภาพที่ไวกว่าแบบจอ LCD นอกจากนั้นจอแบบ 
LED ยังประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าแบบ LCD อีกด้วย 
 

 
จอแสดงผลแบบ LED ( Light-emitting-diod) 
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 9. ลำโพง  (Speaker)เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นเสียงโดยใช้งานคู่กับการด์เสียงซึ่งเป็น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นอะนาล็อกแล้วส่งไปยังลำโพง 
 

 
ลำโพง (Speaker) 

 
 10.หูฟัง  (Headphone) 
      เป็นอุปกรณ์ส่งออกใช้ฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์  ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณจากไฟฟ้าเป็นเสียง  
มีทั้งชนิดไร้สายและมีสาย บางรุ่นก็จะมีไมโครโฟนสำหรับสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 

   หูฟัง  (Headphone) 
11.  เคร ื ่ องพ ิมพ์  (Printer) เป ็นอ ุปกรณ ์ส ่ งออกท ี ่แสดงผลงานพ ิมพ ์ลงบนกระดาษ 

แบบเครื่องพิมพ์ 
     11.1 เครื่องพิมพ์แบบจุด  (dot matrix printer)  

  เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่นนิยมใช้งานกันแพร่หลายมากท่ีสุด  
เนื่องจากราคา และคุณภาพการพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม การทำงานของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้หลักการ
สร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin) เมื่อ ต้องการพิมพ์สิ่ง
ใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู ่ในตำแหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำหน้าหัวเข็มอ่ืน  
เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทำให้เกิดจุดขึ้น การพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดัง พอสมควร 
ความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจำนวนจุด ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็
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ยิ่งคมชัดมากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 200 ถึง 300 ตัวอักษรต่อวินาที  
หรือประมาณ 1 ถึง 3 หน้า ต่อนาที เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เหมาะสำหรับงานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่
ต้องการซ้อนแผ่นก๊อปหลาย ๆ ชั้น เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ ซึ่งกระดาษประเภท
นี้จะมีรูข้างกระดาษทั้งสองเอาให้ หนามเตยของเครื่องพิมพ์เลื่อนกระดาษ 
 

 
เครื่องพิมพ์แบบจุด  (dot matrix printer) 

 
  11.2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser Printer) 

        หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอด 
ลงสู่กระดาษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์
เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วน
คุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความ
ละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย 
 

 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser Printer) 
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 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบนกระดาษ เมื่อต้องการพิมพ์
รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพ์จะทำการพ่นหมึกออกตามแต่ละจุดในตำแหน่งที่ เครื่องประมวลผลไว้ 
อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของเรา ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องพิมพ์ดอต
แมทริกซ์ โดยรูปที่มีความซับซ้อนมากๆเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ชัดเจนและคมชัด
กว่าแบบดอตแมทริกซ ์

 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)   

 
  11.4  พล็อตเตอร์ (plotter)  
           เป็นอุปกรณ์แสดงผลต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เพื่อวาดภาพ เขียนกราฟ และวงจร
ลวดลายต่างๆ ลงบนกระดาษขนาดใหญ่เหมาะกับงานด้านวาดภาพกราฟิก และงานด้านการออกแบบ  
ที่ต้องการคุณภาพสูง หลักการทํางานของพล็อตเตอร์ประกอบด้วยปากกาหมึกหลายสี จํานวน 1-6 แท่ง 
เคลื่อนที่บนแกนโลหะ ควบคุมการทํางานด้วยซอฟต์แวร์ ทําการวาดจุดเล็กๆ ให้เป็นเส้น ลวดลาย  
หรือภาพลงบนกระดาษขนาดใหญ่ 
 

 
พล็อตเตอร์ (plotter) 
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 12.  โมเด็ม  (Modem)  
           เป็นการแปลงสัญญาณเพื่อให้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
เข้ากับคู่สายของโทรศัพท์ แล้วโมเด็มก็จะแปลงจากสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณอะนาล็อก 
 

 
 

โมเด็ม  (Modem) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
1. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท?  
ก. 1  ข. 3 
ค. 4  ง. 5 
2. เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการ
ประมวลผลสูงที่สุด คือ  
ก. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ค. มินิคอมพิวเตอร์ 
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
3. เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการทำงานสูง 
แต่ไม่เน้นความเร็ว คือ  
ก. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ค. มินิคอมพิวเตอร์ 
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
4. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ใน
องค์กรขนาดกลาง คือ  
ก. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ค. มินิคอมพิวเตอร์ 
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
5. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด คือ  
ก. ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ค. มินิคอมพิวเตอร์ 
ง. ไมโครคอมพิวเตอร์ 

6. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถ
จัดการกับข้อมูลต่างๆ คือ  
ก. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก 
ข. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ค. มินิคอมพิวเตอร์ 
ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
7. อุปกรณ์ท่ีต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การใช้งานในลักษณะต่างๆ เรียกว่า  
ก. อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ข. กล่องเก็บของ 
ค. เก้าอ้ีนั่งเล่นคอม 
ง. ที่รองเมาส์ 
8. เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการกดแล้วทำการ
แปลรหัส คือ  
ก. แผงแป้นอักขระ ข. เมาส์ 
ค. หน้าจอ  ง. USB 
9. การเชื่อมต่อ Keyboard เข้ากับคอมพิวเตอร์
ทำได้ กี่แบบ  
ก. 1  ข. 2 
ค. 3  ง. 4 
10. การเชื่อมต่อ Keyboard เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ที่นิยมกันมากที่สุดคือ  
ก. USB 
ข. PS/2 
ค. ถูกทั้งข้อ1และข้อ 2 
ง. ไม่มีข้อถูก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
1. ง   6. ก 

   2. ก   7. ก 
   3. ข   8. ก 
   4. ค   9. ข 
   5. ง   10. ก 
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ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
จุดประสงค์ 
 1. สามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 

2. บอกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบายการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
คำชี้แจง  ให้ผู้เรียนศึกษาใบงานแล้วปฏิบัติ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  4  คน  แล้วจัดทำ Microsoft  Power  point เรื่ององค์ประกอบ   
หลักการทำงาน  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2. ผู้เรียนนำเสนองานด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power  point  หน้าชั้นเรียน 
3. ผู้เรียนส่งรายงานที่เป็น  File   Microsoft  Power  point  ไว้ใน  Class room  รายวิชา 

ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
4. ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากผลงานที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน 
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ดีมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 

2. คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้างคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้ 5 ประเภท 
 
 
 
 
3.อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึงอะไร 
 
 
 
 
4.เว็บแคม(Web cam: Web camera) คืออะไร 
 
 
 
 
5.โมเด็ม(Modem) หมายถึงอะไร 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ดีมีอะไรบ้าง 

– ทำงานได้อย่างรวดเร็ว 
– ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
– มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุด 
 

2. คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้างคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้ 5 ประเภท 
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(Super computer) 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 
3. มินิคอมพิวเตอร์(Minicomputer) 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) 
5. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(Handheld computer) 

 
3.อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึงอะไร 

อุปกรณ์ต่างๆที่มามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของหน่วยประมวลผลกลางและประกอบเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งาน 
 
4.เว็บแคม(Web cam: Web camera) คืออะไร 

เป็นอุปกรณ์รับเข้าประเภทกล้องวีดีโอที่ สามารถบันทึกและถ่ายทอดภาพนิ่ง เคลื่อนไหว ผ่าน
ระบบเครือข่ายเว็บไซต์หรือโปรแกรม แล้วส่งไปปรากฏที่จอภาพ 
 
5.โมเด็ม(Modem) หมายถึงอะไร 

เป็นอปุกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อ่ืนๆได้ 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
1. ตู้ ATM ใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใดในการ
ทำงาน 
ก. มินิคอมพิวเตอร์     ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์ ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อก
เป็นดิจิทัลจากสายโทรศัพท์เข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ก. โมเด็ม  ข. ลำโพง 
ค. เว็บแคม  ง. เครื่องกราดตรวจ 
3. ข้อใดเป็นการใช้ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
ด้านความถูกต้องแม่นยำและการทำงานที่มี
ความเสี่ยง 
ก. การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของ
หุ่นยนต์ผ่าตัดหัวใจ 
ข. การใช้คอมพิวเตอร์สั่งงานให้เครื่องพิมพ์พิมพ์
เอกสาร 
ค. การใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพและตกแต่งภาพ 
ง. การใช้คอมพิวเตอร์สร้างตารางและแผนภูมิ 
4. เพราะเหตุใดในโรงงานอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้
เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำงาน
แทนแรงงานคน 
ก. เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ข. เพราะประหยัดพลังงาน และประหยัด
วัตถุดิบในการผลิต 
ค. เพราะทำงานได้ดีกว่าแรงงานคน  และ
ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน 

ง. เพราะทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก  
และได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 
5. การใช้งานตามบา้นทั่วไปควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด 

ก. มินิคอมพิวเตอร์     ข. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์ ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
6. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่รับเข้าข้อมูลทั้งหมด 
ก. เมาส์  จอภาพ        ข. โมเด็ม  โพรเจกเตอร์ 
ค. กล้องเว็บแคม  เครื่องพิมพ์ 
ง. ปากกาแสง  แผงแป้นอักขระ 
7. โมเด็มชนิดใดมีอัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้
รวดเร็วที่สุด 
ก. PCMCIA  ข. Cable  Modem 
ค. ADSL Modem ง. ISDN  Modem 
8. ถ้าต้องการนำรูปภาพเก่าท่ีหามาได้  บันทึกไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้อุปกรณ์ตามข้อใด 
ก. ปากกาแสง  ข. กล้องดิจิทัล 
ค. เครื่องกราดตรวจ ง. เครื่องอ่านบาร์โค้ด 
9. การใช้งานกระดานอัจฉริยะไม่จำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ใด 
ก. กระดานอัจฉริยะ ข. คอมพิวเตอร์ 
ค. โพรเจกเตอร์  ง. เมาส์ 
10. งานประเภทใดนิยมใช้เครื่องพิมพ์ชนิด
พล็อตเตอร์ 
ก. งานพิมพ์โปสเตอร์โฆษณาสินค้า 
ข. งานพิมพ์หนังสือพิมพ์ 
ค. งานเขียนแบบของวิศวกร 
ง. งานพิมพ์ธนบัตร 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

1. ง   6. ง 
   2. ก   7. ค 
   3. ก   8. ข 
   4. ง   9. ง 
   5. ค   10. ค 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
   หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 

 

ชื่อวิชา 
รหัสวิชา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
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หน่วยการเรียนที่ 5 
เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 

 

1. สาระสาํคัญ   
 การอัพเกรด (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอรเปนทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร หรือแกปญหาอุปกรณบางชิ้นที่ไมรองรับการทํางานของโปรแกรมรุนใหม ๆ เชน พื้นที่
จัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกที่ใชอยูไมเพียงพอ หนวยความจําในเครื่องไมพอใช โดยกอนที่จะตัดสินใจ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ รูปแบบ ขอควรพิจารณา และขอดีขอเสียของการ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 บอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.2 บอกวิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.3 บอกขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

  1. การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 

2. วิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์   

3.2 ดานทักษะ  

  1. บอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. บอกวิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. บอกขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.3 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ 
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4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้  

 1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  1. รูปแบบการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

  2. ขอควรพิจารณากอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  3. ขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  4. ขั้นตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2) การอัพเกรดอุปกรณตาง ๆ 

 1. การอัพเกรดซีพียู 

 2. การอัพเกรดแรม 

 3. การอัพเกรดการดแสดงผล 

 4. การอัพเกรดฮารดดิสก 

 5. การอัพเกรดออฟติคอลไดรฟ 

 6. การอัพเกรดแหลงจายไฟ 

 3) การโอเวอรคล็อก (Overclock) 

 
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 การอัพเกรด (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นทางเลือกหรือแนวทางในการเพ่ิม ประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอร์ หรือแก้ปัญหาอุปกรณ์บางชิ้นที่ไม่รองรับการทํางานของโปรแกรมรุ่น ใหม่ ๆ เช่น พื้นที่
จัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ หน่วยความจําในเครื่องไม่พอใช้ โดย ก่อนที่จะตัดสินใจ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบ ข้อควรพิจาณา และ ข้อดีข้อเสียของการ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รูปแบบการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีรูปแบบและวิธีการอัพเกรด เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปอยู่
ด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในทั้งหมด คือการ อัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในทั้งหมดยกเว้นจอภาพ คีย์บอร์ด และลําโพง ซึ่ง เป็นการอัพเกรดที่
มีค่าใช้จ่ายมากที่สุด 
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2) การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่าง เช่น ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ เป็น วิธีที่ มีค่าใช้จ่าย 
ต่ำกว่าวิธีแรก แต่จะทําได้คุ้มค่าก็ต่อเมื่อเมนบอร์ดเดิมเป็นเมนบอร์ดที่มีประสิทธิภาพดี สามารถรองรับ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ หรือรองรับซีพียูท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 

3) การอัพเกรดโดยการโอเวอร์คล็อก (Overclock) คือการที่ไม่มีการเปลี่ยน อุปกรณ์ใด ๆ เลย 
หรืออาจจะเปลี่ยนเพียงระบบระบายความร้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกที่สุด ซึ่งจะทําให้ ความเร็วของเครื่อง
คอมพิวเตอร์สูงขึ้นแต่อาจไม่มากนัก 
 
ข้อควรพิจารณาก่อนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีปัจจัยที่ควรจะพิจาณาก่อนการ อัพเกรดเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการในปัจจุบัน สิ ่งที ่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนที่จะ อัพเกรดเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ก็คือการอัพเกรดนั้นจะต้องเหมาะสําหรับการใช้งานในปัจจุบัน เช่น หาก จะใช้คอมพิวเตอร์
ในงานเอกสารเป็นหลัก การอัพเกรดก็ควรจะเลือกใช้คีย์บอร์ดคุณภาพสูง โดยเฉพาะคีย์บอร์ดที่ออกแบบ
มาถูกหลักสรีระศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกิดอาการเมื่อยล้า หรือบาดเจ็บ กล้ามเนื้อข้อมือเมื่อพิมพ์เอกสารเป็น
เวลานาน 

2) ความต้องการในอนาคต พิจารณาต่อไปว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกไปใช้ งานด้านใดบ้าง  
และงานนั้นจะต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าต้องการ ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การเล่นเกม มีกราฟิก 3 มิติสวยงาม ก็ควรจะอัพเกรดการ์ดแสดงผลที่มี ความสามารถสูง สนับสนุน
กราฟิก 3 มิติ และการ์ดเสียงที่มีคุณภาพดี ข้อดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์
ทํางานด้วยการประสานการทํางานระหว่างอุปกรณ์ภายในเครื่อง เมื่อทําการ อัพเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ  
จะทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องเพ่ิมข้ึนด้วย เช่น การเพ่ิมแรม หรือ การอัพเกรดซีพียู เป็นต้น 

2) ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยแทนที่จะซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งเครื่อง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์บางชิ้น มาเปลี่ยนก็สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

3) เพิ่มความสามารถพิเศษบางด้านให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นการอัพเกรด จอภาพขนาด 15 
นิ้ว เป็น 19 นิ้ว เพื่อความสบายตา หรือการเพิ่มการ์ดต่าง ๆ ที่ทําให้เครื่องสามารถ ทํางานด้านอื่น ๆ 
เพ่ิมข้ึนได้ เช่น สามารถดูทีวีได้ เป็นต้น 
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4) ทดแทนหรือแก้ไขในส่วนที่เสียหาย หากอุปกรณ์บางชิ้นซึ่ งถูกใช้งานมา นานจนเกิดการชํารุด
เสียหาย เราสามารถอัพเกรดอุปกรณ์นั้นได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ทั้งเครื่อง เช่น พอร์ตยู
เอสบีที ่มีการใช้งานบ่อยครั ้งจนเสียหาย ก็สามารถซื ้อการ์ดพอร์ตยูเอสบีมา เสียบในช่องขยาย 
(Expansion Slot) ได ้
 
ขั้นตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ในการอัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น ควรมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง พอสมควร 
ทั้งหน้าที่การทํางานของแต่ละอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็น ขั้นตอนที่
สําคัญได้ดังนี ้

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการตรวจสอบ นั้นมีหลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบจากหน้าจอการทํางานของไบออส เมื่อเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์แล้ว ไบออสจะ
ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื ่อง พร้อมทั ้งแสดงผล การตรวจสอบให้ทราบ  
ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังภาพ 

 
 
 - ตรวจสอบอุปกรณ์โดยการเปิดฝาเครื่อง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ ทราบว่าส่วนประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง แต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบการทํางานของ อุปกรณ์นั้นได้ว่าทํางานได้
ถูกต้องหรือไม ่
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2) เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการอัพเกรด หลังจากที่ทราบแล้วว่าจะอัพเกรด อุปกรณ์ใดในเครื่อง
แล้ว ต้องกําหนดคุณสมบัติ (Specification) ของอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อ สํารวจ ราคา บริการหลังการขาย 
การรับประกัน และตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน 

3) ลงมือติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการทํางาน ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ ติดตั้งต้องมีพ้ืนฐาน
การประกอบคอมพิวเตอร์เบื ้องต้นอยู่ก่อนแล้ว และควรอ่าน ทําความเข้าใจ วิธีการติดตั ้งและการ
กําหนดค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์นั้น ๆ จากคู่มือของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจเสีย ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง 

 
 
การอัพเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นั้นสามารถทําการอัพเกรดได้แทบ  
ทุกชิ้น เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยน หรือเลือกใช้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่
กับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งหลักวิธีการอัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 

1. การอัพเกรดซีพียู 
เนื่องจากระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาในระยะหลัง ๆ ต่าง ต้องการ

ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์สูงขึ้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งจึงเลือกที่จะอัพเกรด ซีพียู เพื่อเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการ เลือกอัพเกรดซีพียู
มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) ช็อกเก็ตซีพียูบนเมนบอร์ด ต้องตรวจสอบรูปแบบของช็อกเก็ตของซีพียูบน เมนบอร์ดที่ใช้งาน
อยู่ก่อน ซึ่งอาจจะดูจากตัวเมนบอร์ดเอง หรือดูจากคู่มือเมนบอร์ดก็ได้ เพราะซีพียู ที่จะเลือกมาอัพเกรด
นั้นต้องมีช็อกเก็ตแบบเดียวกันกับเมนบอร์ดจึงจะสามารถนํามาใส่แทนกันได้ 

2) ความเร็วของซีพียู ต้องพิจารณาความต้องการใช้งานว่า ต้องการใช้งาน คอมพิวเตอร์ในระดับ
ใด ใช้งานด้านใดเป็นหลัก เช่น หากซีพียูที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น ซีพียูของ Intel รุ่น Core i5 ที่ใช้ช็อกเก็ต 
LGA 1155 ก็สามารถเลือกซีพียู Core i5 หรือ Core i7 ที่ใช้ช็อกเก็ต เดียวกัน ที่ความเร็วสูงกว่าได้ 

3) ตรวจสอบฮีตซิงค์ที่ใช้กับซีพียู นอกจากการเลือกซีพียูแล้ว ควรตรวจสอบ ฮีตซิงค์ที่เป็นตัว
ระบายความร้อนจากตัวซีพียูว่าตัวเดิมสามารถใช้ร่วมกับซีพียูตัวใหม่หรือไม่ หากไม่ได้ ต้องซื้อใหม่ให้ตรง
รุ่นของซีพียู 

ในการอัพเกรดซีพียู ควรตรวจสอบคุณสมบัติอื ่น ๆ ที่ประสานการทํางานกับซีพียู เช่น แรม  
ว่ามีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับซีพียูตัวใหม่หรือไม่ เพราะถ้าหากอัพเกรดซีพียูแล้ว แต่มีแรมไม่ มากพอ 
ประสิทธิภาพของระบบก็จะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นอาจต้องอัพเกรดอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย
นอกจากซีพียู 

2. การอัพเกรดแรม 
การอัพเกรดแรมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อแรมมาติดตั้งเพ่ิมเข้าไป ซึ่งขนาดของแรมที่ได้ นั้นจะ

เท่ากับผลบวกของขนาดของแรมแต่ละตัวนั่นเอง นอกจากจะไม่มีสล็อตสําหรับเสียบแรมเหลือ แล้วบน
เมนบอร์ด ซึ่งต้องถอดแรมเดิมท่ีมีขนาดน้อยกว่าออกเสียก่อน แล้วจึงติดตั้งแรมใหม่แทนที่ใน สล็อตเต็ม 
 
การพิจารณาขนาดของแรม 

ในการพิจารณาว่าควรมีการอัพเกรดแรมหรือไม่ ควรติดตั้งแรมจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสม 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจําหน่ายในปัจจุบันจะมีแรมอย่างน้อย 1-2 กิกะไบต์ ซึ่ง มีเหมาะกับการใช้
งานพื้นฐานทั่ว ๆ ไป เช่นการจัดทําเอกสาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่สําหรับงาน ด้านกราฟิก หรือการ
เล่นเกม ควรจะมีแรมไม่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะช่วยลดปริมาณข้อมูล
ที่ต้องอ่านเขียนลงในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของ เครื่องมากขึ้น เนื่องจากการที่
มีแรมขนาดใหญ่จะช่วยในการนําข้อมูลที่ต้องเรียกใช้บ่อย ๆ มาเก็บไว้ที ่ แรม การเรียกใช้งานข้อมูล
ดังกล่าวจากแรมจะทําได้รวดเร็วกว่าการเรียกใช้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ ประสิทธิภาพในการทํางานจึงสูงขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งการพิจารณาขนาดของแรมที่ใช้งานอยู่เหมาะสม หรือไม่สามารถดูได้จากประมาณการใช้
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งานแรมของระบบปฏิบัติการ ในกรณีของระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ดูได้จาก Task 
Manager ซึ ่งมีว ิธ ีการเข้าใช้งานโดยกดปุ ่ม Ctrl + Alt + Det แล้วเข้าส ู ่  Task Manager ดูในแท็บ 
Performance 
 

 
 

ในส่วนของ Memory จะระบุขนาดของแรมในเครื่องที่สามารถใช้งานได้ หาก ต้องการประเมินว่า
แรมที่ติดตั้งในเครื่องเพียงพอหรือไม่ ให้ทดลองเปิดใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน และสังเกตการใช้
งานหน่วยความจําว่ายังมีเหลือเพียงพอหรือไม่ หากมีพ้ืนที่แรมเหลือน้อยกว่า 100 เมกะไบต์ แสดงว่าเหลือ
แรมน้อยระบบจะหันไปใช้พื้นที่หน่วยความจําเสมือน (Virtual Memory) ที่ระบบได้แบ่งพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์
จัดทําไว้ ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมช้าลง จึงมีความ จําเป็นต้องอัพเกรดแรมให้มีขนาดเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือไม่ให้ระบบหันไปใช้หน่วยความจําเสมือน 

2) การเลือกซ้ือแรมเพ่ิมเติม ในการเลือกแรมที่จะนํามาอัพเกรดนั้น มีปัจจัยที่ควรพิจารณา
ดังต่อไปนี้ - ชนิดของแรม จะต้องเลือกให้ตรงกับสล็อตแรมบนเมนบอร์ด - ความเร็วของแรม ต้องเลือกให้
ตรงกับระบบบัสบนเมนบอร์ด 
- ขนาดของแรม ซึ่งต้องพิจาณาจากงบประมาณเป็นหลัก และพิจารณา เมนบอร์ดว่าสามารถรองรับแรม
ได้มากท่ีสุดเท่าใด 
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3. การอัพเกรดการ์ดแสดงผล 
การอัพเกรดการ์ดแสดงผลนั้น เป็นการนําการ์ดตัวใหม่มาติดตั้งแทนที่การ์ดตัวเดิมที่ใช้  

งานอยู่ กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องรุ่นเก่า บนเมนบอร์ดอาจเป็นสล็อตเอจีพี (AGP) ซึ่งไม่ รองรับ
การ์ดแสดงผลรุ่นปัจจุบันคือสล็อตแบบพีซีไอ เอ็กซ์เพรส (PCI Express) ซึ่งต้องตรวจสอบ สล็อตบน
เมนบอร์ดเสียก่อนว่าเป็นสล็อตชนิดใด หากเมนบอร์ดที่ใช้งานอยู่เป็นการ์ดจอออนบอร์ด (Onboard) และ
ใช้เชื่อมต่อสัญญาณกับจอแสดงผลอยู่ สามารถเลือกซื้อการ์ดจอมาเสียบในสล็อตบน เมนบอร์ดได้  ทันที
โดยไม่ต้องกําหนดค่าใด ๆ ในเมนบอร์ดเลย เพราะเมนบอร์ดจะเลือกใช้งานการ์ดที่ เสียบเพิ่มเข้าไป
อัตโนมัติ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องตรวจสอบสล็อตที่เมนบอร์ดว่ารองรับการ์ดแสดงผลแบบ ใด ซึ่งวิธีการในการ
ตรวจสอบและเลือกซื้อการ์ดจอมีดังนี้ 

1) ตรวจสอบอินเทอร์เฟสของการ์ดแสดงผล 
การ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ ๆ จะใช้กับสล็อตพีซีไอ เอ็กซ์เพรส (PCI Express) ส่วน การ์ดรุ่นเก่า ๆ จะเป็น
สล็อตแบบพีซีไอ (PCI) ซึ่งแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว และอีกรุ่นเป็นแบบเอจีพี (APG) ซึ่งก็เริ่มมีการใช้งาน
น้อยลงเรื่อย ๆ 

2) ประสิทธิภาพของการ์ดแสดงผล 
สําหรับประสิทธิภาพของการ์ดแสดงผลให้พิจารณาจากชิปแสดงผลบนการ์ด ซึ่งชิปแสดงผลที่

ได้รับความนิยมในปัจจุบันมี 2 ยี่ห้อคือ ATI และ nVidia และหน่วยความจําวีแรม (VRAM) บนการ์ด 
ปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 2 แบบคือ DDR2 และ DDR3 ซึ่งทํางานเร็วกว่า สิ่งสําคัญท่ีต้อง 
ด้วย ยิ่งหน่วยความจํามากเท่าใด ก็จะช่วยให้ระบบทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การอัพเกรดฮาร์ดดิสก์ 
การอัพเกรดฮาร์ดดิสก์นั้นคล้าย ๆ กับการอัพเกรตแรม คือไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์ตัวเดิม  

ออก แต่สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่อีกตัวเพ่ิมเข้าไปได้ โดยจะทําให้ได้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเพ่ิม มาก
ขึ้น ถ้าฮาร์ดดิสก์เดิมเป็นมาตรฐานไอดีอี (IDE) สามารถหาฮาร์ดดิสก์ใหม่ที่เป็นมาตรฐานไอดีอี หรือ ซาต้า 
(SATA) มาติดตั้งร่วมได้ แต่ต้องตรวจสอบเมนบอร์ตก่อนว่ามีสล็อตแบบซาต้า เหลือให้ ติดตั้งเพิ่มหรือไม่ 
โดยการพิจารณาเลือกซ้ือฮาร์ดดิสก์มีดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานของฮาร์ดดิสก์ 
ในการเลือกฮาร์ดดิสก์ท่ีจะนํามาอัพเกรดนั้นจะต้องคํานึงถึงมาตรฐานการ เชื่อมต่อและอัตราการส่งข้อมูล
จากฮาร์ดดิสก์ไปยังอุปกรณ์อื ่น ๆ ซึ ่งมีหน่วยเป็นเมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) ซึ ่งฮาร์ดดิสก์ที ่มีขาย 
ในปัจจุบันจะเป็นแบบซาต้า (SATA) ทั้งหมด โดยทั่วไปจะเป็นแบบ ชาต้าทรี (SATA II) ถึงอย่างไรก็ตาม
ต้องตรวจสอบเมนบอร์ดว่าสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบใด 
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2) ขนาดและประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ 
ขนาดและประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ที่จะนํามาอัพเกรดนั้นขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการ
พื้นที่ในการติดตั้ง และจัดเก็บข้อมูลเท่าใด และต้องพิจารณาความเร็วรอบ ในการหมุนของฮาร์ดดิสก์ 
(RPM : Round Per Minute) ถ้าจํานวนรอบสูง อัตราการอ่านข้อมูลต่อ นาทีก็จะมากยิ่งขึ้น ฮาร์ดดิสก์  
ที ่ม ีขายทั ่วไปจะมีความเร็ว 5,400  RPM, 7,200 RPM และ 10,000 RPM ซึ ่งฮาร์ดดิสก์ที ่ใช ้กับ
คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีความเร็วที่ 7,200 RPM 
 

5. การอัพเกรดออฟติคอลไดร์ฟ 
ออฟติคอลไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันโดยทั่วไปจะติดตั้งเป็นดีวีดีอาร์ดับบริว  

 (DVD-RW) ซึ่งมีคุณสมบัติในการอ่าน-เขียนแผ่นออปติคอลดิสก์ โดยทั่วไปเกือบทั้งหมด ยกเว้น แผ่นบลู
เรย์ ซึ่งหากมีความจําเป็น หรือต้องการจะอัพเกรดออปติคอลไดร์ฟแล้ว อาจพิจารณาเลือกซ้ือ ออปติคอล
ไดร์ฟที่สามารถอ่าน-เขียนแผ่นบลูเรย์ได้ หรืออาจเรียกว่า บลูเรย์ไดร์ฟก็ได้ เนื่องจากบลูเรย์ ไดร์ฟมีราคา
ลดลงมาก สําหรับการเลือกออปติคอลไดร์ฟมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) รองรับการอ่าน/เขียนแผ่นชนิดใด เช่น แผ่น DVD-R, DVD+R, DVD-RW เป็นต้น ซึ่งออฟติ
คอลไดร์ฟโดยทั่วไปในปัจจุบันจะสามารถอ่าน/เขียนได้อยู่แล้ว หากต้องการ คุณสมบัติที่สูงขึ้นอาจพิจาณา
ออฟติคอลไดร์ฟที่สามารถอ่าน/เขียนแผ่นบลูเรย์ (Blu-ray) ได ้

2) ความเร็วในการอ่าน/เขียนแผ่นแต่ละประเภท ซึ่งในคุณสมบัติของไดร์ฟจะ ระบุความเร็ว  
ในการทํางานของไดร์ฟเป็นค่าตัวเลขคนกับ X 

3) ลักษณะของไดร์ฟ ในปัจจุบันดีวีดีไดร์ฟมีให้เลือกใช้ทั้งแบบติดตั้งภายใน ( Internal Drive) 
และติดตั้งภายนอก (External Drive) ข้อดีของไดร์ฟที่ติดตั้งภายนอกคือสามารถ ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้
ง่าย แต่มีราคาท่ีแพงกว่าและต้องใช้พื้นที่ในการวางไดร์ฟ 

4) มาตรฐานของไดร์ฟ ออปติคอลไดร์ฟรุ่นใหม่ ๆ จะมีอินเทอร์เฟส หรือจุด เชื่อมต่อแบบซาต้า 
(SATA) ซึ่งต้องมีการสํารวจเมนบอร์ดก่อนที่จะซ้ือออปติคอลไดร์ฟว่ารองรับได้ หรือไม่ 

ในการอัพเกรดออฟติคอลไดร์ฟนั้น สามารถใส่ออฟติคอลไดร์ฟตัวใหม่เข้าเพ่ิมเติมได้ ใน กรณีที่มี
ขั้วต่อสัญญาณเหลือ หรืออาจจะใส่แทนออฟติคอลไดร์ฟเดิมก็ได้ 

6. การอัพเกรดแหล่งจ่ายไฟ 
แหล่งจ่ายไฟหรือเพาเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่มักมองข้ามเมื่อจะมีการอัพเกรด

เครื่อง คอมพิวเตอร์ แต่หากมีการเพ่ิมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องเช่น การ์ดแสดงผลหรือ ซีพียู แหล่งจ่ายไฟ
อาจ มีกําลังจ่ายไฟไม่เพียงพอ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าที่สม่ําเสมอและอาจเป็นผลทําให้เครื่องเกิดรีสตาร์ท
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เป็นช่วง ๆ หรืออาจจะเปิดไม่ติดเลยก็ได้ ดังนั้นการอัพเกรดแหล่งจ่ายไฟจึงมีความจําเป็นตามการ 
อัพเกรดอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย สําหรับข้อพิจารณาในการเลือกซื้อแหล่งจ่ายไฟคือกําลังไฟฟ้าสูงสุดที่จ่าย ได้ 
ซึ่งจะมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) โดยปกติแล้วโอกาสที่แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายไฟถึงขีดสูงสุดมีค่อนข้าง น้อย 
นอกเสียจากสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟถูกนําไปใช้จนครบ 

หน้าที่ของแหล่งจ่ายไฟคือการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยจะจ่าย ไฟฟ้า
ในระดับต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 3.3 โวลต์ 5 โวลต์ และ 12 
โวลต์ โดยแหล่งจ่ายไฟรุ่นใหม่อาจมีวงจรชุดจ่ายไฟ 12 โวลต์มากกว่า 1 ชุด เนื่องจากมี อุปกรณ์หลายตัว
ที่ต้องการใช้ไฟ 12 โวลต์ หากอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ เพียงชุดเดียวอาจทําให้
จ่ายไฟไม่สมำ่เสมอ และสายไฟอาจร้อนจนละลายเกิดการลัดวงจรได้ 

หลายคนอาจคิดว่าการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟที่มีกําลังวัตต์สูง จะทํา ให้กินไฟมากว่า แหล่งจ่ายไฟ
ปกติ แต่ความจริงแล้วกําลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราติดตั้ง และจะดึง กําลังไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ในกรณีที่มีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ  
เพ่ิม แหล่งจ่ายไฟอาจจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงมีความจําเป็นที่จะต้อง อัพเกรดแหล่งจ่ายไฟ 
นอกจากการอัพเกรดอุปกรณ์ที ่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอุปกรณ์อื ่น ๆ ที ่สามารถอัพเกรดได้อีก เช่น 
จอแสดงผล การ์ดเสียง การ์ดเครือข่าย เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น โดยเป็นการนําอุปกรณ์ใหม่มา แทนที่
อุปกรณ์ตัวเดิม ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เป็นทางเลือกในการทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการ ใช้งาน
นาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แทนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
 
การโอเวอร์คล็อก (Overclock) 

การโอเวอร์คล็อก เป็นการกําหนดหรือบังคับให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทํางานเกินกว่าค่าที่ผู้ผลิต
กําหนดมาเช่น ซีพียูความเร็ว 3 GHz ทําการโอเวอร์คล็อกให้เพิ่มเป็น 3.2 GHz ซึ่งความเร็วที่ เพิ่มขึ้นนี้ 
ผู้ผลิตไม่รับรองว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับซีพียูตัวนี้หรือไม่ ดังนั้นการโอ เวอร์คล็อกจึงทํ าได้
เพียงระดับหนึ่งที่ตัวนั้นจะสามารถทํางานได้เท่านั้น และความเร็วในการทํางาน ของคอมพิวเตอร์อาจ
เพ่ิมข้ึนไม่มากนัก ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นจากการโอเวอร์คล็อกคือ อายุการใช้งานของ อุปกรณ์ชิ้นนั้นจะสั้นลง
กว่าที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ โดยปกติแล้วผู้ผลิตจะกําหนดอายุการใช้งานเดิมไว้ ประมาณ 7-10 ปี เมื่อทําการโอ
เวอร์คล็อกแล้วจะทําให้เหลืออายุการใช้งานเพียง 5-7 ปี แต่การ ประกันเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะมี
อายุเพียง 3 ปี จึงทําให้ผู้ที่จะทําการโอเวอร์คล็อกถือว่าคุ้มค่า ในการทําโอเวอร์คล็อก 

การโอเวอร์คล็อกเป็นการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ทําการโอเวอร์คล็อก จึงเป็น ผลให้
เกิดความร้อนที่อุปกรณ์ท่ีทําการโอเวอร์คล็อกนั้นสูงมากกว่าปกติ ดังนั้นการระบายความร้อน มาตรฐานที่
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ถูกกําหนดไว้โดยผู้ผลิตอาจไม่เพียงพอ จึงต้องจัดหาระบบระบายความร้อนใหม่เพื่อให้การ ระบายความ
ร้อนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ความเร็วของซีพียูถูกกําหนดขึ้นด้วยความเร็วบัส คูณกับตัวคูณของซีพียู เช่น ซีพียู Core 2 Duo 
E8200 ความเร็ว 2.66 GHz รุ่นบัส 1.33 GHz อันที่จริงคือ บัส 333 MHz คูณกับ 8 แต่ซีพียู ที่จําหน่าย
ในปัจจุบันผู้ผลิตจะล็อคค่าตัวคูณไม่ให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ การโอเวอร์คล็อกจึงทําได้ เพียงการปรับ
ค่าความเร็วบัสให้สูงขึ้นเท่านั้น การโอเวอร์คล็อกซีพียูนิยมตั้งค่าจากเมนูของไบออส โดย ไบออสของ
เมนบอร์ดนิยมออกแบบให้รองรับการโอเวอร์คล็อกท้ังหมดแล้ว ดังตัวอย่างการโอ เวอร์คล็อกซีพียูต่อไปนี้ 

1. การโอเวอร์คล็อกซีพียู Intel Core i (ซ็อกเก็ต LGA 1155) 
การโอเวอร์คล็อกซีพียูของอินเทลที ่ใช้ช ็อกเก็ต LGA 1155 จะกําหนดให้ชิปเซต 

บนเมนบอร์ดที ่สามารถรองรับการโอเวอร์คล็อกได้เฉพาะตระกูล P และ Z เท่านั ้น เช่น P67, Z68  
เป็นต้น ส่วนชิปเซ็ตตระกูล H จะไม่มีตัวเลือกการปรับความเร็วของซีพียู 

 
 

การโอเวอร์คล็อกซีพียูช็อกเก็ต LGA1155 ต้องเป็นซีพียูในรหัส K ที่ปลดล็อคค่าตัวคูณ idu Core 
i5 2500K, Core i7 2600K ไบออส เมนบอร์ดบางยี่ห้อจะมีเมนูพิเศษเพื่อการโอเวอร์คล็อกโดยเฉพาะ  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมนู Advanced Chipset Feature ในหัวข้อ X.M.P หรือ Manual 
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เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ทําการบันทึกข้อมูล และเริ่มการทํางานเครื่องใหม่ หากเครื่อง สามารถ  
ทํางานได้ตามปกติ แสดงว่าการโอเวอร์คล็อกประสบความสําเร็จ แต่ถ้าเครื่องแฮงค์หรือไม่ สามารถบูตเข้า
ระบบปฏิบัติการได้ ต้องเข้าไปปรับลดค่าตัวคูณลง เนื่องจากซีพียูไม่สามารถทํางานได้ หรือไม่ก็ต้องเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับซีพียู จนกว่าเครื่องจะทํางานได้ตามปกติ 
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ภาพที่ 13.6 ตัวอย่างตําแหน่งการกําหนดแรงดันให้กับซีพียู ที่มา : https://thgtr.com/x48-
anakart-karsilastirmasi/4 , 2559 13.3 .2 การโอเวอร ์คล ็อกซ ีพ ีย ู  AMD Athlon/Phenom/FX 
(AM3/AM3+) 

การโอเวอร์คล็อกซีพียู AMD สามารถปรับความเร็วบัสของซีพียู ส่วนการปรับค่าตัวคูณทําได้
อิสระในซีพียูรุ ่น Black Edition หรือ Unlock Edition การโอเวอร์คล็อกทําได้โดยเข้าไปในไบออส  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมนู Advanced Chipset Feature 
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ซีพียู AMD 7800 Athlon II Las Phenom II สามารถปลดล็อคจำนวน Core ของซีพียูได้ เช่น 
AMD Phenom II X2 ซึ่งเป็นซีพียูแบบ Dual Core คือประมวลผลได้ 2 แกน หากเข้าไปเปิดตัวเลือก 
Core Unlocker ให ้เป ็น Enabled ก็สามารถเล ือกให้กลายเป ็นซีพ ีย ูแบบ Triple Core (3 แกน )  
หรือ Quad Core (4 แกน) ได้แต่จะมีปัญหากับเครื่องหรือไม่ข้ึนอยู่กับความสามารถของซีพียู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 
1. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรรูปแบบใด
เสียคาใชจายนอยที่สุด 
ก. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยน
อุปกรณภายในทั้งหมด 
ข. การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง 
ค. การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก 
ง. การอัพเกรดโดยดัดแปลงอุปกรณ 
2. ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรสิ่งใดที่ตอง
พิจารณาเปนอันดับแรก 
ก. ความตองการในอนาคต  
ข. งบประมาณท่ีตองใช 
ค. ลักษณะของฮารดแวรเดิม  
ง. ความตองการในปจจุบัน 
3. การติดตั้งการดทีวีเพิ่มใหกับคอมพิวเตอรอยู
ในขอดีของการอัพเกรดขอใด 
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 
ข. ลดคาใชจายเพื่อใหไดเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ค. เพ่ิมความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอร 
ง. ทดแทนหรือแกไขในสวนที่เสียหาย 
4. ขั้นตอนการอัพเกรดขอใดอยูในขั้นตอนการ
วางแผนการอัพเกรด 
ก. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง  
ข. เลือกซื้ออุปกรณที่ตองการอัพเกรด 
ค. ลงมือติดตั้งอุปกรณ  
ง. ทดสอบการทํางาน 

5. การอัพเกรดโดยการเปลี่ยนรุนของซีพียูจะ 
ตองพิจารณาจากขอใด 
ก. ซ็อกเก็ตซีพียู     ข. ความเร็วของซีพียู 
ค. ฮีตซิงคของซีพียู  
ง. อุปกรณที่ประสานการทํางานกับซีพียู 
6. การตรวจสอบปริมาณการใชงานแรมสามารถ
ตรวจสอบไดจากขอใด 
ก. Device Manager  ข. Task Manager 
ค. Virtual Memory   ง. Windows Explorer 
7. ในการอัพเกรดการดแสดงผลควรพิจาณาสิ่ง
ใดเปนอันดับแรก 
ก. ประสิทธิภาพในการทํางาน  
ข. ชิพแสดงผลบนการด 
ค. หนวยความจําบนการด  
ง. สล็อตที่เมนบอรดรองรับ 
8. การอัพเกรดฮารดดิสกในขอใดทีส่ามารถใช
ฮารดดิสกตัวเดิมได 
ก. ตองการพ้ืนที่เก็บขอมูลมากข้ึน  
ข. เปลี่ยนแทนฮารดดิสกที่เสีย 
ค. เพ่ิมความเร็วของฮารดดิสก  
ง. เปลี่ยนชนิดของฮารดดิสก 
9. เหตุผลใดไมจําเปนตองอัพเกรดแหลงจายไฟ 
ก. กําลังของไฟฟาไมเพียงพอ  
ข. จุดตอไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอ 
ค. จายไฟไมสม่ำเสมอ  
ง. มีการอัพเกรดอุปกรณอ่ืน ๆ หลายตัว 
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10. ขอใดไมใชขอเสียของการโอเวอรคล็อก 
ก. ตองเพ่ิมระบบระบายความรอน 
ข. อายุการใชงานของซีพียูนอยลง 
ค. การทํางานของซีพียูอาจมีเสถียรภาพที่ไมดี 
ง. ใชงบประมาณไมคุมคา 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 
 

1. ข   6. ค 
   2. ง   7. ก 
   3. ค   8. ก 
   4. ก   9. ง 
   5. ง   10. ง 
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ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 

 
จุดประสงค์ 
  1. บอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. บอกวิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. บอกขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  
จงเขียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
2. จงบอกขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
3. จงบอกวิธีการอัพเกรดซีพียู 
 
 
 
4. จงบอกวิธีการอัพเกรดแรม  
 
 
 
5. จงบอกขอดีขอเสียของการโอเวอรคล็อก  
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายส่วนประกอบภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ? 

 

 

2. จงอธิบายส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ ? 

 

 

 

3. จงอธิบายการพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ? 

 

 

 

4. บอกขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายส่วนประกอบภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ? 

 จอภาพ หรือ monitor , เคส (case) , พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) , คีย์บอร์ดหรือ

แป้นพิมพ์ (Keyboard) , ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) , เมนบอร์ด (Main board) , ซีพียู (CPU) , การ์ด

แสดงผล (Display Card) , เมาส์ (Mouse) , แรม (RAM) , CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / 

DVD-RW Drive 

2. จงอธิบายส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ ? 

 เมนบอร์ด (Main Board) AGP Slot (Accelerator Graphic Port) แบตเตอรี่แบ๊คอัพ (CMOS 

Battery)  BIOS (Basic Basic Input Output) CPU  Socket     ขั้วต่อสายไฟ  ( ATX  Power  

Connector)   คอนเน็คเตอร์   IDE  Connector PCI  Slots  (Peripherals component 

interconnect) RAM Sockets System  Panel  Connector   PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard  Port   

USB Port (Universal Serial Bus)   Parallel  Port   Serial Port  Video  Port   IEEE 1394 Port     

Line in /  Line out / Microphone  jack 

3. จงอธิบายการพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ? 

 โดยทั่วไปการอัพเกรด RAM, SSD, การ์ดกราฟิก และโปรเซสเซอร์ เป็นการวิธีการอัพเกรดที่พบ
บ่อยท่ีสุด หากต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการประมวผลของคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้นทันที วิธีที่ง่ายที่สุดคือ
อัพเกรด RAM, SSD และการอัพเกรดการ์ดกราฟิกก็เป็นสิ่งสำคัญ 
การอัพเกรดพีซีทั่วไปคือการอัพเกรด HDD เป็น SSD เพ่ือปรับปรุงความเร็วในการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ในทันที หากไม่มีงบประมาณในการอัพเกรด HDD เป็น SSD  การเพ่ิมพ้ืนที่ว่างให้ฮาร์ดดิกส์ 
เช่น กำจัดไฟล์ขยะ ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจช่วยให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ควรกำหนดจุดประสงค์การอัพเกรดตามจากความต้องการการใช้งานเสมอ เพ่ือให้การ
อัพเกรดพีซีเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด อาทิเช่น นักเล่นเกมต้องการอัพเกรดกราฟิกการ์ดและ RAM เพ่ือรัน
แอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ ในขณะที่การใช้งานทั่วไป อาจอัพเกรด SSD เพ่ือปรับปรุงความเร็วในการทำงาน
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ของคอมพิวเตอร์หรืออัพเกรดโปรเซสเซอร์ที่ดีขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีข้ึน จำเป็นต้องเลือกการอัพเกรด
ตามความต้องการ 
4. บอกขั้นตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ ไปสักระยะหนึ่ง อาจพบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลง ในเวลานี้ไม่มีเงิน
มากพอที่จะซื้อใหม่ แต่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของคอมพิวเตอร์ด้วยการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ และเม่ือคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลง สิ่งที่ควรอัพเกรดบนพีซี
ของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ในความเป็นจริงมีหลายองค์ประกอบที่คุณสามารถ
อัพเกรดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ หากต้องการอัพเกรดพีซีของคุณเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
 โดยทั่วไปการอัพเกรด RAM, SSD, การ์ดกราฟิก และโปรเซสเซอร์ เป็นการวิธีการอัพเกรดที่พบ
บ่อยที ่สุด เมื ่อผู ้เชี ่ยวชาญจะแนะนำให้อัพเกรดพีซี หากต้องการเพิ ่มประสิทธิภาพการประมวผล  
ของคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ ้นทันที วิธีที ่ง ่ายที ่สุดคืออัพเกรด RAM, SSD และหากคุณเป็นนักเล่นเกม  
การอัพเกรดการ์ดกราฟิกก็เป็นสิ่งสำคัญ 

การอัพเกรดพีซีทั ่วไปคือการอัพเกรด HDD เป็น SSD เพื ่อปรับปรุงความเร็วในการทำงาน 
ของคอมพิวเตอร์ในทันที หากคุณไม่มีงบประมาณในการอัพเกรด HDD เป็น SSD  การเพิ่มพื้นที่ว่างให้
ฮาร์ดดิกส์ เช่น กำจัดไฟล์ขยะ ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจช่วยให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น 

ควรกำหนดจุดประสงค์การอัพเกรดตามจากความต้องการการใช้งานเสมอ เพื่อให้การอัพเกรด
พีซีเกิดความคุ ้มค่ามากที ่ส ุด อาทิเช่น นักเล่นเกมต้องการอัพเกรดกราฟิกการ์ดและ RAM เพ่ือ 
รันแอพพลิเคชั ่นขนาดใหญ่ ในขณะที ่การใช้งานทั ่วไป อาจอัพเกรด SSD เพื ่อปรับปรุงความเร็ว 
ในการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออัพเกรดโปรเซสเซอร์ที่ดีขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จำเป็นต้องเลือก
การอัพเกรดตามความต้องการของคุณ 
 1. การอัพเกรดหน่วยความจำ (แรม) ขนาดแรมเท่าไหร่ 4 GB, 8 GB , 16 GB 
 2. การอัพเกรดหน่วยแสดงผล (VGA)  
 3. หน่วยเก็บข้อมูลที่เร็วกว่าเดิม (HDD) เป็นแบบ SSD 
 4. การอัพเกรด CPU ดีกว่าเดิม ต้องพิจารณาเมนบอร์ดร่วมด้วย 
 5. การอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้เป็นปัจจุบัน 
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                  แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 
1. สิ่งสำคัญท่ีสุดในการเลือกฮาร์ดดิสก์มาใช้งาน
คือข้อใด 
ก. ความจุข้อมูล 
ข. สนับสนุนการทำงานหน่วยความจำแคช 
ค. ราคา 
ง. สนับสนุนการทำงานซีพียู 
2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ท่ีจัดอยู่ในหน่วยแสดงผล
ข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ก. การ์ดเสียง  ข. คีย์บอร์ด 
ค. ซีดีรอม  ง. สแกนเนอร์ 
3. หน่วยวัดการทำงานของซีพียูตรงกับข้อใด 
ก. GHz   ข. Dpi 
ค. GB   ง. PPR 
4. ข้อใดเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตซีพียูที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
ก. บริษัทไมโครซอฟต์ 
ข. บริษัททรูคอร์ปเปอเรชั่น 
ค. บริษัทเอเอ็มดี 
ง. บริษัทเอ็นวีเดีย 
5. ข้อใดเป็นคุณสมบัติในการเลือกซื้อจอภาพ 
มาใช้งาน 
ก. ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
ข. ความละเอียดและความคมชัด 
ค. การรับประกันและการบริการหลังการขาย 
ง. ความจุในการเก็บข้อมูล 
6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลของกล้อง
ดิจิตอล 

ก. แป้นพิมพ์  ข. แฟลชไดร์ฟ 
ค. เมมโมรี่การ์ด  ง. เครื่องพิมพ์ 
7. อุปกรณ์ในข้อใดที่ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูล
และคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย 
ก . RAM  ข. Scanner 
ค . Hard disk  ง. VGA Card 
8. ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลเพ่ิมได้คือข้อใด 
ก. CD – RW  ข . DVD Writer 
ค . CD – Rom  ง . CD - R 
9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับ
เครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยการยิงเลเซอร์ไปสร้าง
ภาพบนกระดาษหรือตัวอักษร ผลลัพธ์ที่ได้จะมี
คุณภาพสูงเหมาะกับงานที่ต้องการความคมชัด
และสวยงาม 
ก. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
ข. เครื่องพิมพ์แบบพล็อตเตอร์ 
ค. เครื่องพิมพ์แบบดอตแมทริกซ์ 
ง. สแกนเนอร์ 
10. ถ้านักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ให้บริการเช่าอุปกรณ์ร้องเพลงคาราโอเกะ 
นักเรียนคดิว่าควร 
เลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงในข้อใด 
ก. Graphic Card    ข. Sound Card 
ค. Wireless Card   ง. VGA Card 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 

1. ง   6. ค 
   2. ก   7. ง 
   3. ก   8. ง 
   4. ค   9. ง 
   5. ข   10. ข 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
   หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

102 



 

 

แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 

 

ชื่อวิชา 
รหัสวิชา 

คว
าม

มีม
นุษ

ยส
ัมพ

ันธ
์ที่ด

 ี

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 

คว
าม

สน
ใจ

ใฝ
รู่ ้

คว
าม

คิด
ริเร

ิ่มส
ร้า

งส
รร

ค์ 

กา
รพ

ึ่งต
นเ

อง
 

คว
าม

อด
ทน

อด
กล

ั้น 

คว
าม

มีค
ุณธ

รร
ม/

จร
ิยธ

รร
ม 

คว
าม

ตร
งต

่อเ
วล

า 

คะ
แน

น 

จิต
พิสัย 
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หน่วยการเรียนที่ 6 
เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 

 

1. สาระสาํคัญ   
 คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์และทำงาน
ประสานกัน เพื ่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ ซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญที ่ทำให้  
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 

2.  สมรรถนะประจำหน่วย 

 2.1 สามารถบอกประเภทของซอฟต์แวร์ 
2.2 สามารถบอกซอฟต์แวร์ระบบ 
2.3 สามารถบอกซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
2.4 บอกรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความรู้  

  1. ประเภทของซอฟต์แวร์ 
2. ซอฟต์แวร์ระบบ 
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
4. รูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 

3.2 ดานทักษะ  

  1. สามารถบอกประเภทของซอฟต์แวร์ 
2. สามารถบอกซอฟต์แวร์ระบบ 
3. สามารถบอกซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
4. บอกรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 

3.3 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ 
4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้    

 1) ความหมายของซอฟต์แวร์ 
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2) ซอฟท์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 

3) ชนิดของซอฟต์แวร์ 

4) ซอฟท์แวร์ระบบ 

5) ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 

6) รูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 

7) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

8) การใช้ฟรีแวร์และโอเพ่นซอร์สแทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ 

 
1. ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาติดตั้งและใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีมากมาย โดยทั่วไป
แล้วสามารถแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทํางาน ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
       1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) คือ ซอฟต์แวร์ที ่ทําหน้าที ่ควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทํางานประสานกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ 
ยูทิลิตีดีไวซ์ไดรเวอร์ และตัวแปลภาษา ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
       2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการทํางานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเอกสาร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูล โดยโปรแกรมเหล่านี้จะเรียกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
ซอฟต์แวร์ระบบดังนั้นก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบก่อนเสมอ ซอฟต์แวร์
ประยุกต์แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ืนฐาน และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง ซึ่งจะ
กล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 

 
ภาพประเภทของซอฟต์แวร์ 
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2. ซอฟต์แวร์ระบบ 

ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) เป็นซอฟต์แวร์สําคัญที่ทําหน้าที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ทํางาน
และทําให้ผู้ใช้สามารถนําซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการใช้งานมาติดตั้งและใช้งานบน
ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ใช้จึงต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบก่อนแล้วทําการติดตั้งซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในภายหลัง ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ ยูทิลิตี ดีไวซ์ไดรเวอร์ และ
ตัวแปลภาษา(ทิโมที เจ. และลินดา ไอ. โอเลียรี่, 2558, น. 81-82) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. ระบบปฏิบัติการ 
      ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือเรียกอีกอย่างหนึ ่งว ่าโอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์  
ที่ติดตั ้งอยู ่ในเครื ่องคอมพิวเตอร์ เพื ่อทําหน้าที ่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ให้ทํางานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน รวมถึงจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ เช่น 
หน่วยประมวลผลหน่วยความจํา อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก ให้ทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
ซึ่งผู้ใช้สามารถติดต่อหรือควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และดําเนินงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์
ผ่านทางส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทํางานภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
      ระบบปฏิบัติการจะทําหน้าที ่ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั ้งแต่เริ ่มเปิดใช้เครื ่อง
กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมใด โปรแกรมนั้นจะถูกโหลดขึ้นสู่หน่วยความจําเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้
งานโปรแกรมนั้น ๆ ได้โดยทั่วไปผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรม หรือทํางานหลาย ๆ งานได้
ในเวลาเดียวกันได้ และสามารถสลับการทํางานไปมาระหว่างโปรแกรมนั้นได้ เรียกการทํางานลักษณะนี้ว่า 
มัลติทาสกิ ้ง (milti-tasking) เช ่น เปิดใช ้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เพื ่อค้นหาข้อมูลควบคู ่กับ 
พิมพ์รายงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และจัดทําสไลด์ในการนําเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์พอยต์ โดยผู้ใช้สามารถสลับการทํางานไปมาระหว่างโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ดังภาพ 
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ภาพการทํางานแบบมัลติทาสกิ้ง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Gnome-
computer.svg/1024px-Gnome-computer.svg.png 
 
 นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยังสามารถรองรับการใช้งานของผู ้ใช้หลาย ๆ ในเวลาเดียวกัน  
เรียกการทํางานลักษณะนี้ว่า มัลติยูสเซอร์ (milti-user) ส่วนใหญ่จะพบในเครื่องแม่ข่ายที่ทําหน้าที่
ให้บริการแก่เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ทําให้ในขณะใดขณะหนึ่งมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์พร้อม
กันได้หลายคน ดังภาพ 

 
ภาพการทํางานแบบมัลติยูสเซอร์ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก     

https://www.iconfinder.com/icons/56299/anonymous_male_man_user_icon 

และ http://images.clipshrine.com/getimg/PngThumb-Computer-Icon-6012.png 
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เครื ่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที ่ใช้อยู ่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติ การทํางาน  
และสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นระบบปฏิบัติการที่นํามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานได้จึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วย ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป 
สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการแบบฝัง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และระบบปฏิบัติการ
แบบสแตนอโลน (ทิโมที เจ. และลินดา ไอ. โอเลียรี่, 2558, น. 85) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      1.1 ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embedded operating system) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฟิร์มแวร์ 
(firmware) เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ ถูกติดตั้งอยู่ในหน่วยความจํารอม
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น พีดีเอ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นดี
วีดี เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นเอ็มพีสาม กล้องดิจิตอล เป็นต้น ระบบปฏิบัติการแบบฝังที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ 
      1.1.1 แอนดรอยด์ (android) ถูกพัฒนาโดยบริษัทกูเกิ ้ล เป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพ่นซอร์ส 
ที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาสามารถนําซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อได้ จึงทําให้เกิดความหลากหลาย และมีแอพพลิเค
ชันให้เลือกใช้มากมาย นิยมใช้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางยี่ห้อ เช่น ซัมซุง ออปโป้ เอซุส โซนี่  
ที่นําแอนดรอยด์มาปรับแต่งเพิ่มเติมลักษณะและส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ให้มีหน้าตาสวยงามนา่ใช้
งาน และสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของกูเกิ ้ลได้สะดวก เช่น Gmail, Google Talk, Google 
Maps และ Google Search Engine 

 
ภาพระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ที่มา: http://www.chaiyohosting.com/android-application/ 

 

1.1.2 ไอโอเอส (iOS) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิ้ล เพื่อใช้ติดตั้งบนเครื่องไอโฟน 
(iPhone) และไอแพด (iPad) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ล 
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ภาพระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

ที่มา: http://www.techmoblog.com/iOS-9/ 

 

1.1.3 วินโดวส์โมบาย (Windows Mobile) เป็นระบบปฏิบัติการที ่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์  
นิยมใช้กับสมาร์ทโฟนของไมโครซอฟท์และโนเกียรุ ่น Lumia วินโดวส์โฟนสามารถทํางานร่วมกับ 
แอพพลิเคชันอื ่น ๆ ของไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี เช ่น Microsoft Outlook, Microsoft Office  
และInternet Explorer 
 

 
ภาพระบบปฏิบัติการวินโดวสโ์มบาย 

ที่มา: https://www.mxphone.net/180313-windows-phone-fail-in-this-year/ 
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1.2 ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (network operating system : NOS)  

เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ท ี ่ เช ื ่อมต่ออย ู ่ ในระบบเคร ือข ่ายให ้สามารถใช ้งานทรัพยากรต่าง ๆ ร ่วมกันได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ รวมถึงสามารถรองรับการใช้งานแบบมัลติยูส
เซอร์ โดยมีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลซึ ่งผู ้ด ูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิ ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู ้ใช้แต่ละคนแตกต่างกันได้ 
ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายที่นิยมติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ( file 
server) ดาต้าเบสเซิรฟ์เวอร์ (database server) และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ได้แก่ 
      1.2.1 ไมโครซอฟท์ว ินโดวส์เซ ิร ์ฟเวอร์ (Microsoft Windows Server) ถูกพัฒนาโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์เป็นเวอร์ชันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Windows NT, Windows 2000, WindowsServer 
2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2012 เป็นต้น นิยมนํามาติดตั ้งบนเครื ่อง
เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 

 
ภาพระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 

ที่มา: http://www.vpshostingnetwork.com/ 
 

1.2.2 ย ูน ิกซ ์ (Unix) ในระยะแรกถูกออกแบบมาให ้ใช ้บนเคร ื ่องม ิน ิคอมพิวเตอร ์และเคร ื ่อง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีทรัพยากร
จํากัดจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ นิยมใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และมีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล 
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ภาพระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 

ที่มา: https://beerkung.wordpress.com/ 
 
1.2.3 ลินุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพ้ืนฐานการพัฒนามาจากยูนิกซ์ จึงมีลักษณะคล้ายกับยูนิกซ์ 
การใช้งานดั ้งเดิมของลินุกซ์ คือ ใช้เป็นระบบปฏิบัติการสําหรับเครื ่องเซิร์ฟเวอร์ที ่มีสมรรถนะสูง  
ถึงเครื่องที่มีสมรรถนะต่ํา ต่อมามีการพัฒนาให้สามารถติดตั้งบนเครื่องเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที ่ใช้
ทรัพยากรน้อยได้ ลินุกซ์เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียง ซึ่งผู้พัฒนา
สามารถนําเอาซอร์สโค้ดของลินุกซ์ไปแก้ไข พัฒนาเพิ่มเติม และสามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรี ลินุกซ์จึงถูก
นํามาพัฒนาต่อเป็นเวอร์ชันต่าง ๆ ได้แก่ เดเบียน (Debian) อูบุนตู (Ubuntu) ลินุกซ์ทะเล (Linux TLE)  
เซนต์โอเอส (CentOS) เป็นต้น 

 
ภาพระบบปฏิบัติการอูบุนตู 

ที่มา: http://cominw.com/ 
 
1.3 ระบบปฏิบ ัต ิการแบบสแตนอโลน (stand-alone operating system) เป ็นระบบปฏิบ ัต ิการ 
ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หากมีการนําเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมาเชื่อมต่อเป็นส่วน
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หนึ ่งของระบบเคร ือข ่าย อาจเร ียกระบบปฏ ิบ ัต ิกา รน ี ้ว ่า ระบบปฏ ิบ ัต ิการแบบไคลแอนต์  
(clientoperating system) ระบบปฏิบัติการนี้สามารถรองรับการทํางานแบบทั่วไป เช่น พิมพ์รายงาน 
สร้างงานนําเสนอดูหนัง ฟังเพลง ตัวอย่างระบบปฏิบัติการแบบสแตนอโลนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ 

1.3.1 ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (Microsoft Windows) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วินโดวส์ถูกพัฒนา
โดยบริษัทไมโครซอฟท์ เป็นระบบปฏิบัติการที่ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า 
90% ของการใช้งานทั ่วโลก และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถทํางานได้  
บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บริษัทไมโครซอฟท์ได้ทําการพัฒนาวินโดวส์อย่างต่อเนื่องเป็นเวอร์ชันต่าง ๆ 
เ ช ่ น Windows 95 , Windows 98 , Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows 8 , 
Windows 10เป็นต้น ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ใด ๆ ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์นั้นบนวินโดวส์เวอร์ชันใด 

 
ภาพระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 

1.3.2 แมคโอเอส (Mac OS) เป็นระบบปฏิบัติการที ่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  
ถูกพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิ้ล เพื่อใช้ติดตั้งบนเครื่องแมคอินทอชและเครื่องแมคบุ๊ก(MacBook) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ ้ล โดยได้รับการออกแบบให้สามารถทํางานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ที ่ใช้
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ในปี 2012 หลังจากแมคโอเอสได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 10 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก 
Mac OS X เป็น OS X เวอร์ชันต่าง ๆ ของโอเอสเอ็กซ์ เช่น OS X 10.8 (Mountain Lion), OS X10.9 
(Mavericks), OS X 10.10 (Yosimite) และ OS X 10.11 (El Capitan) เป็นต้น 
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ภาพระบบปฏิบัติการแมคโอเอส 

ที่มา: Apple, 2015 : http://www.apple.com/th/macbook/osx/ 
 
2. ยูทิลิตี 
      ยูทิลิตี (utility) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมสําคัญที่ทําให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานเครื ่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ อใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักระยะหนึ่ง 
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพต่ําลง ดังนี้ผู ้ใช้ต้องหมั่นดูแลบํารุงรักษาเครื ่อง
คอมพิวเตอร์อยู่เสมอโดยติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตีเพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ที ่ใช้งานนั้นให้ทํางานได้รวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ ้น ยูทิลิตีสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ยูทิลิตีสําหรับระบบปฏิบัติการและยูทิลิตีทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      2.1 ยูทิลิตีสําหรับระบบปฏิบัติการ (operating system utility program) เป็นยูทิลิตีที ่ติดตั้งมา
พร้อมกับระบบปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ ยูทิลิตีสําหรับระบบปฏิบัติการ เช่น 
       2.1.1 File History เป็นโปรแกรมสํารองข้อมูลตามช่วงเวลาที่ผู ้ใช้กําหนด เพื่อป้องกันข้อมูล
เสียหายในกรณีที ่ฮาร์ดดิสก์เสีย โดยระบบจะทําสําเนาไฟล์ที ่เก็บในโฟลเดอร์ contacts, desktop, 
favoritesและ libraries ไปเก็บไว้ที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้เลือก เช่น ซีดี/ดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก 
ซึ่งระบบจะทําการสําเนาไฟล์ทุกครั้งเมื่อไฟล์ที่จัดเก็บอยู่มีการเปลี่ยนแปลง และในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ไฟล์สูญหายหรือลบไฟล์ทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้ใช้สามารถกู้ไฟล์ต่าง ๆ กลับคืนมาได้ 

114 



 

 

 
ภาพการสํารองข้อมูล 

 

 
ภาพการกู้ไฟล์ข้อมูลกลับคืนมา 
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2.1.2 Disk Cleanup เป็นโปรแกรมท่ีช่วยกําจัดไฟล์ที่ไม่จําเป็นออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําให้
ฮาร์ดดิสก์มีเนื้อที่เหลือในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานได้เร็วขึ้น 

 
ภาพการทํา Disk Cleanup 

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.windows8.in.th/disk-cleanup 
 
2.1.3 Optimize Drives เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดเรียงไฟล์ทั ้งหมดที่อยู ่ในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ  
เพ่ือช่วยให้การอ่านและบันทึกข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์ทําได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาพการทํา Optimize Drives 

 
2.2 ยูทิลิตีทั ่วไป (utility program) เป็นยูทิลิตีอื ่น ๆ ที ่ไม่ได้ถูกติดตั ้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ  
แต่จะถูกติดตั้งในภายหลัง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ยูทิลิตีที่จําเป็นสําหรับการใช้งาน เช่น 
      2.2.1 โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมแอนตี ้ไวรัส (antivirus program) เป็นโปรแกรม 
ที ่ถูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ ่งบางโปรแกรมอาจเพ่ิม
ความสามารถให้ตรวจจับโปรแกรมที่คุกคามคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ มัลแวร์ (malware) เช่น ไวรัส เวิร์ม 
โทรจัน สปายแวร์ ฯลฯ ผู้ใช้ควรทําการอัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอย่างสม่ําเสมอ และไม่ควรติดตั้ง
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส 2 โปรแกรมในเครื่องเดียวกัน เนื่องจากโปรแกรมอาจจะขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถ
ทํางานได้ตัวอย่างโปรแกรมแอนตี้ไวรัส เช่น ESET Nod32, McAfee VirusScan, Norton AntiVirus, 
KasperskyAntiVirus เป็นต้น 

117 



 

 

 
ภาพโปรแกรม ESET Nod32 Antivirus 

  2.2.2 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ ( file compression program) ทําหน้าที ่บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง  
เพื่อลดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสามารถส่งไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายได้เร็วขึ้น ไฟล์ที่ได้หลังจากการบีบอัด
ไฟล์ เรียกว่า ซิปไฟล์ (zip file) โปรแกรมบีบอัดไฟล์ที ่น ิยมใช้ เช่น Winzip, WinRAR, และ 7-Zip  
เป็นต้น 

 
ภาพโปรแกรม 7-Zip 

3. ดีไวซ์ไดรเวอร์ 
      ดีไวซ์ไดรเวอร์ (device driver) หรือโปรแกรมขับอุปกรณ์ เป็นโปรแกรมที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งดี
ไวซ์ไดรเวอร์ก่อนการใช้งานเสมอ ปัจจุบันระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ ๆ มักจัดเต รียมดีไวซ์ไดรเวอร์
มาตรฐานไว้ให้แล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถนําอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ซีดีรอมไดรฟ์ ซาวน์
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การ์ด โมเด็มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ ที่สนับสนุนระบบ Plug-and-Play มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แล้วระบบปฏิบัติการจะเลือกดีไวซ์ไดรเวอร์ที่เหมาะสมและติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์นั ้นให้แก่อุปกรณ์โดย
อัตโนมัติ ส่วนดีไวซ์ไดรเวอร์อื่น ๆ ที่ระบบปฏิบัติการไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดดีไวซ์  
ไดรเวอร์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาทําการติดตั้งเอง 

  ภาพโปรแกรม Device Manager 
 

4. ตัวแปลภาษา 
      ตัวแปลภาษา (language translator) ทําหน้าที่แปลชุดคําสั่งที่อยู่ในรูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์  
ซึ่งถูกเขียนโดยโปรแกรมเมอร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ต้องการ ให้อยู่ในรูปแบบภาษาเครื่อง 
(machinelanguage) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนําไปประมวลผลได้ ตัวแปลภาษา ได้แก่ 
แอสแซมเบลอร์(assembler) อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreters) และคอมไพเลอร์ (compiler) 
 
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
      ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับช่วยทํางานต่าง ๆ เช่น
นักวิเคราะห์การเงินใช้ซอฟต์แวร์ตารางทําการ (spreadsheet) ในการคํานวณยอดขาย นักออกแบบ
กราฟิกใช้ Adobe Photoshop ตกแต่งภาพ เลขานุการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา (word processing) 
พิมพ์จดหมาย และแทบทุกคนคงเคยใช้โปรแกรมอีเมลในการติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้นซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื ้นฐานและซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ืนฐาน 
      ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ืนฐาน (basic application software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสําหรับงาน
ทั่ว ๆ ไป สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โปรแกรมประมวลผลคํา 
โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนําเสนอ เป็นต้น 
      1.1 โปรแกรมประมวลผลคํา (word processor) เป ็นโปรแกรมที ่ ใช ้ ในการสร ้างเอกสาร 
(document) มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่าง ๆ ใช้ในการสร้าง
บันทึกข้อความ จดหมาย ใบปะหน้าโทรสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น โปรแกรมประมวลผลคําที่นิยมใช้ 
เช่น Microsoft Word, Corel WordPerfect, Apple Pages และ Writer  
      โปรแกรมประมวลผลคํา มีเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ การแก้ไขข้อมูล การเลือกใช้แบบตัวอักษร  
และการจัดรูปแบบเอกสาร เพื่อช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น คุณลักษณะทั่วไปของโปรแกรม ประกอบด้วย 
การตัดคําจะมีการข้ึนบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการพิมพ์ข้อความเต็มบรรทัด การแก้ไขเอกสาร เมื่อมี
การพิมพ์คําที่ต้องการลงในเอกสารแต่คําที่พิมพ์นั้นพิมพ์ผิดสามารถค้นหาตําแหน่งของคําในเอกสารเพ่ือ
แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีการพิมพ์คํานั้นผิด แต่มีอยู่หลายหน้าของเอกสาร สามารถใช้เครื่ องมือค้นหาและ
แทนที่เพื ่อความรวดเร็วในการแก้ไข การสะกดและไวยากรณ์ เป็นการแก้ปัญหาเกี ่ยวกับประโยค 
เครื่องหมายวรรคตอน และโครงสร้างการจัดรูปแบบเอกสาร ได้แก่ การเลือก แบบตัวอักษร ขนาดอักษร 
สามารถเปลี่ยนลักษณะตัวอักษร ตามท่ีต้องการ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และสีตัวอักษร การกําหนดตําแหน่ง
ของข้อความ ยังเลือก แบบตัวอักษร ขนาดและรูปแบบต่าง ๆ เฉพาะ โดยไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบที่
โปรแกรมได้กําหนดไว้ การใส่สัญลักษณ์หรือตัวเลขหน้าข้อความ สามารถเรียกใช้เครื่องมือสัญลักษณ์และ
ลําดับตัวเลข ได้ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ การนําข้อมูลใน เอกสารนําไปแสดงในส่วนของ 
หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ การใส่หมายเลขหน้า การอ้างอิง การระบุที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง
เอกสารต่าง ๆ การใส่เชิงอรรถ การอ้างอิงแหล่งข้อมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ส่วนท้ายของกระดาษ 
คําอธิบายใต้ภาพ การสร้างสารบัญ เป็นต้น 
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ภาพไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 

 
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีการนําไปใช้เพื่อประยุกต์กับลักษณะ
งานทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะในงานใดงานหนึ่ง หรือใช้กันภายในกลุ่มเฉพาะกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
และเป็นซอฟต์แวร์ที ่มีล ักษณะการใช้งานที ่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งานสําหรับบุคคลทั ่ว ๆ ไป  
แต่ยังมีซอฟต์แวร์ประยุกต์อีกประเภทหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาและสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและใช้งานใน
ลักษณะที่เจาะจงกับกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ เรียกว่า ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ
ทาง(specialized applications) โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทางจะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับ
ลักษณะงานของผู้ใช้ในอาชีพนั้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      2.1 ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก (graphics applications) ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรมประเภทงาน
กราฟิกจะนิยมใช้กันในกลุ ่มของผู ้ใช้ที ่มีอาชีพทางด้านงานกราฟิก (graphic arts) ได้แก่ โปรแกรม 
เดสก์ท็อปพับลิชชิ่ง (desktop publishing programs) โปรแกรมแก้ไขภาพ (image editors programs) 
โปรแกรมเขียนภาพ (illustration programs) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      2.1.1 โปรแกรมเดสก์ท็อปพับลิชชิ ่ง (desktop publishing) หรือโปรแกรมจัดเรียงหน้า (page 
layout programs เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเจาะจงใช้กับลักษณะงานสร้าง
สื ่อสิ ่งพิมพ์ ซึ่งมีความสามารถผสมผสานตัวอักษรกับภาพกราฟิกเข้าด้วยกัน เน้นการออกแบบ
หน้ากระดาษและการจัดเรียงข้อความบนหน้ากระดาษ ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมเดสก์ท็อปพับลิชชิ่งในการ
สร้างชิ้นงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา ใบปลิว ปฏิทินตั้งโต๊ะ หนังสือพิมพ์ และตําราเรียน 
เป็นต้นโปรแกรมเดสก์ท็อปพับลิชชิ่งที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Adobe InDesign, Microsoft 
Publisher 
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      2.1.2 โปรแกรมแก้ไขภาพหรือโปรแกรมแก้ไขภาพถ่าย (photo editors) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะทางด้านกราฟิกที่ใช้สําหรับการแก้ไขหรือดัดแปลงภาพถ่าย เช่น การดัดแปลงเพิ่มองค์ประกอบ
บางส่วนของภาพถ่ายเพื่อให้ได้ภาพตามความต้องการ โปรแกรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ Adobe Photoshop, 
CorelPaint Shop Pro 
      2.1.3 โปรแกรมเขียนภาพ หรือโปรแกรมวาดภาพ (drawing program) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะทางด้านกราฟิกที่ใช้สําหรับเขียนและตกแต่งภาพ โปรแกรมประเภทนี้จะเน้นสําหรับการออกแบบ
กราฟิก จัดเรียงหน้า และสร้างภาพในลักษณะมีมิติ ได้แก่ Adobe Illustrator, Inkscape และ Corel-
Draw 

 
ภาพโปรแกรม Microsoft Publisher 

 
2.3 ซอฟต์แวร์ด้านวิทยาศาสตร์ (scientific applications) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกออกแบบมา
สําหรับผู้ใช้ที่ทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ให้สามารถแก้ปัญหา คํานวณ และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น 
      2.3.1 ซอฟต์แวร์ทางสถิติ (statistical software) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทางสําหรับวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือการวิจัย การวางแผนและการตัดสินใจทางด้านต่าง ๆ เหมาะสําหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ทํางาน
ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมในกลุ่มนี้ เช่น SPSS, R, SAS 
      2.3.2 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงตัวเลข (numerical analysis software) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะทางประเภทวิเคราะห์และคํานวณเชิงตัวเลข โดยมุ ่งเน้นไปทางด้านงานวิทยาศาสตร์และ
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วิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการคํานวณข้อมูลเชิงตัวเลขและความถูกต้องของข้อมูลสูง ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
MATLAB, LabVIEW, Scilab 

 
ภาพโปรแกรม Scilab 

 
2.4 ซอฟต์แวร์สําหรับกลุ ่มวิชาชีพอื ่น ๆ (other professional specializedapplications) นอกจาก
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทางสําหรับประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิชาชีพ  
ต่าง ๆ อีกมากมายเช่น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านการเงิน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านการแพทย์ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านการทหาร และซอฟต์แวร์ประยุกต์ชั้นสูงที่ใช้สําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนําไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น 
      นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังส่งผลให้การดําเนินชีวิตของมนุษย์ต้องการความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กที่สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือกระทั่งสวมใส่ได้ เช่น สมาร์ทวอทช์ 
(smartwatch) สมาร์ทแบนด์ (smartband) ด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็ถูกออกแบบให้สามารถทํางานกับ
อุปกรณ์เหล่านั้นได้ เรียกว่า โมบายแอป (mobile apps) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ที่กล่าวไว้ข้างต้น เพียงการสัมผัสด้วยปลายนิ้วของผู้ใช้ก็สามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ 
ที่มีให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงผ่านทางแอปพลิเคชั่น ดูทีวีออนไลน์และภาพยนตร์คลิปวีดีโอทาง
แอปพลิเคชั ่นยูทูป การแบ่งปันและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ (social networking)  
หรือการเก็บข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ของผู้ใช้ นอกจากนี้เพื่อให้ระบบของซอฟต์แวร์ประยุกต์เหล่าสามารถ
รองรับการใช้บริการของผู้ใช้จํานวนมากทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(cloud computing) ซึ่งเปรียบเหมือนเรามองไปที่กลุ่มเมฆเรารู้ว่านั่นคือเมฆแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรในกลุ่มเมฆ 
ผู้ใช้ในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆก็เช่นกัน แค่ทราบว่าระบบนั้น ๆ มีบริการอะไร และจะเข้าใช้
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บริการที่ไหน เช่น จะใช้บริการเมลของกูเกิ้ล ก็เข้าไปที่เว็บ www.gmail.com ผู้ใช้ก็สามารถใช้บริการได้
โดยไม่จําเป็นต้องทราบว่าเครื่องแม่ข่ายมีก่ีเครื่อง เก็บอยู่ที่ไหน เชื่อมต่อกันอย่างไร 
      ชุดซอฟต์แวร์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ ชุดซอฟต์แวร์ออนไลน์ (online suites) คือ บริการ
ที่ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานชุดซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของตัวเอง เพียงแค่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์สื่อสารนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเข้าใช้งานชุดซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้ตลอดเวลา 
อีกทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบ และแบ่งปันเอกสารให้กับผู้อื่นได้ ด้วยการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึง
เอกสารได้ตามความต้องการโดยผ่านแอปพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
เว็บเบสแอพพลิเคชัน (web-based application) ได้แก่ Google Docs และ Microsoft Office Web 
Apps 

 
ภาพชุดซอฟต์แวร์ออนไลน์ Google Docs 

 
4. รูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 
      ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์สํานักงาน ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ  
หรือซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส ถูกนํามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในลักษณะส่วนบุคคลหรือใช้
งานภายในองค์กร การจัดหาซอฟต์แวร์เหล่านี้มาใช้งานมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้ควรเลือกซอฟต์แวร์แต่ละ
รูปแบบให้เหมาะสมกับงานของตน รูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ 
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      ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (commercial software) เป็นซอฟต์แวร์ที ่ถ ูกพัฒนามาเพื ่อจําหน่าย 
หรือเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ และใช้ลิขสิทธิ์เพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้แจกจ่ายซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลอ่ืน 
หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมีความผิดทางกฎหมาย ผู้ใช้ต้องซื้อขาดหรือเช่าหรือซื้อใบอนุญาต ( license) 
ในการใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยตรง 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ ์ได ้แก่ Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop  
และ ESET Antivirus NOD32 เป็นต้น 

 
ภาพซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ 

ที่มา: Microsoft (2015) : https://www.microsoft.com/th-th/download/office.aspx และ 
Adobe (2015) : https://www.adobe.com/products/photoshop.html?promoid=KLXLS 

 
2. แชร์แวร ์
      แชร์แวร์ (shareware) เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อทดลองใช้งานก่อนจะตัดสินใจซื้อ โดยอาจจํากัดความสามารถการใช้งานบางอย่างไว้ หรืออนุญาตให้
ใช้งานได้ตามจํานวนวันที่กําหนด เช่น 30 วัน ข้อสังเกตคือมักจะบอกว่าเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ ( trial 
version) หากผู้ใช้ประทับใจหลังจากทดลองใช้ก็สามารถสั่งซื้อเวอร์ชันสมบูรณ์ที่มีความสามารถครบได้
ภายหลัง ข้อดีของซอฟต์แวร์ประเภทนี้คือ ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์ได้ก่อนเมื่อพอใจจึงตัดสินใจ
ซื้อ ส่วนผู้พัฒนาก็ได้โอกาสแนะนําซอฟต์แวร์ของตนให้ผู้ใช้ได้ลองใช้ดู  ตัวอย่างแชร์แวร์ เช่น PhpED, 
PowerDVD, InternetDownload Manager และ DAEMON Tools เป็นต้น 
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ภาพแชร์แวร์ 

ที่มา: Nusphere (2015) : http://www.nusphere.com/ และ 
Internet Download Manager (2015) : http://www.internetdownloadmanager.in.th/ 

 
3. ซอฟต์แวร์สนับสนุนการโฆษณา 
      ซอฟต์แวร์สนับสนุนการโฆษณา หรือ แอดแวร์ (adware) เป็นซอฟต์แวร์ที่โหลดโฆษณามาแสดงบน 
เครื่องของผู้ใช้ โดยผู้พัฒนาจะได้รายได้จากการโฆษณาเหล่านี้ ผู้ใช้จะได้ใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย 
แลกกับการมีโฆษณามาแสดงบนเครื่องของตนเอง พบเห็นได้บ่อยในโมบายแอพ เช่น โปรแกรม Wifi 
Analyzer 

 
ภาพตัวอย่างแถบโฆษณาด้านล่างของโปรแกรม Wifi Analyzer 

4. ฟรีแวร ์
      ฟรีแวร์ (freeware) เป็นซอฟต์แวร์ที่เจ้าของหรือผู้พัฒนาอนุญาตให้นําไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
แต่อาจมีเงื ่อนไขหรือข้อกําหนดบางอย่าง โดยโปรแกรมประเภทนี้มักสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก
อินเทอร์เน็ต ฟรีแวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ฟรีโดยไม่มีการตัดความสามารถใด ๆ ออกไป อย่างไรก็ตาม
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ผู้พัฒนามักไม่เปิดเผยรหัสต้นฉบับหรือที่เรียกว่า ซอร์สโค้ด (source code) ทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถนําไป
พัฒนาต่อหรือแก้ไขเปล ี ่ยนแปลงได้ ต ัวอย่างฟร ีแวร์ เช ่น LINE for PC, CPU-Z, AVG Antivirus  
และ Adobe Reader X เป็นต้น 

 
ภาพฟรีแวร์ 

ที่มา: Line (2015) : http://line.me/th/, CPUID (2015) : 
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html และ 

 AVG (2015) : http://www.avg.com/ww-en/homepage 
 
 
 
 
5. ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 
      ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (open source software) เป็นซอฟต์แวร์ที ่อนุญาตให้ใช ้งานได ้ฟรี
เช่นเดียวกับฟรีแวร์ นอกจากนั้นยังเปิดเผยซอร์สโค้ดให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมได้ 
และอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างซอฟต์แวร์ใหม่โดยต่อยอดจากซอฟต์แวร์เดิม 
รวมถึงให้อิสระในการนําไปใช้งาน นําไปแจกจ่าย และนําไปเผยแพร่ได้อย่างเสรี ตัวอย่างซอฟต์แวร์แบบ
โอเพ่นซอร์สเช่น Linux, 7-zip, FileZilla, VLC และ PDFCreator เป็นต้น 

 
ภาพซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส 

ที่มา: Linuxthailand (2015) : http://www.linuxthailand.org/ และ FileZilla (2015) : 
https://filezilla-project.org/ 

 

127 



 

 

5. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
      สว่นต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทําหน้าที่เชื่อมประสาน
ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับโปรแกรมได้ ซึ่งปัจจุบัน
เราพอจะแบ่งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ได้ 2 แบบ ได้แก่ 
1. ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบข้อความ 
      สว่นต่อประสานผู้ใช้แบบข้อความ (text user interface) ในบางครั้งจะเรียกว่า ส่วนต่อประสาน
แบบชุดคําสั่ง (Command Line Interfaces : CLI) ผู้ใช้จะต้องพิมพ์คําสั่งทางคีย์บอร์ดเพ่ือสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทํางาน ทําให้ผู้ใช้จะต้องจดจําคําสั่งต่าง ๆ คนทั่วไปจึงรู้สึกว่าใช้งานยาก แต่มีข้อดีคือ ใช้
ทรัพยากรของระบบน้อยกว่าส่วนต่อประสานแบบกราฟิก จึงเป็นที่นิยมสําหรับผู้ดูแลระบบ 
(administrator) 
 
2. ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ 
      ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (graphical user interface : GUI) เป็นวิธีติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสัญลักษณ์หรือภาพ ทําให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน ตัวอย่างส่วนประกอบของ GUI เช่น 
 
      2.1 ไอคอน (icon) เป็นรูปภาพกราฟิกซึ่งใช้แทนคําสั่งหรือเป็นทางลัดเข้าสู่โปรแกรม โดยให้ผู้ใช้  
กดเมาส์ที่รูปภาพกราฟิกเหล่านั้น 
      2.2 พอยน์เตอร์ (pointer) เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรที่ปรากฏบนจอภาพ ผู้ใช้สามารถควบคุมโดยใช้
เมาส์ แผ่นสัมผัส หรือจอสัมผัส เพื่อเลือกไอคอนหรือรายการที่ต้อง พอยน์เตอร์สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้
ซึ่งข้ึนอยู่กับการทํางานในขณะนั้น 
      2.3 วินโดว์ (window) เป็นบริเวณรูปสี ่เหลี ่ยมผืนผ้าที ่บรรจุเอกสาร โปรแกรม หรือข้อความ
คอมพิวเตอร์สามารถเปิดและแสดงผลได้หลาย ๆ วินโดว์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน และสามารถปรับขนาด
ย้ายและปิดได ้
      2.4 เมนู (menu) แสดงคําสั่งการทํางานต่าง ๆ เมนูส่วนมากจะปรากฏอยู่ที่ส่วนบนของหน้าจอซึ่ง
เรียกว่า แถบเมนู (menu bar) 
      2.5 ไดอะล็อกบอกซ์ (dialog box) พื้นที ่สี ่เหลี ่ยมสําหรับรับข้อมูลหรือให้คําแนะนําแก่ผู ้ใช้ให้
ดําเนินการตามข้ันตอน 
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      2.6 แถบเครื่องมือ (toolbar) โดยปกติจะอยู่ใต้แถบเมนู ประกอบด้วยปุ่มคําสั่ง (button) ต่างๆ ให้
ผู้ใช้คลิกเลือกการทํางานแทนการใช้คําสั่ง 
      2.7 ริบบอน (ribbon) ถูกนํามาใช้แทนเมนูและแถบเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft office 2007 
โดยการนําเอาเมนูย่อยที่อยู่ในเมนูหลักมาเก็บเป็นปุ่มคําสั่ง และมีเฉพาะเมนูหลัก เมื่อคลิกเมนูหลัก
รายการคําสั่งย่อยทั้งหมดภายใต้เมนูนั้นจะแสดงผลออกมา โดยแบ่งออกเป็น 2 แถว และจัดแบ่งกลุ่มคํา
สั่งที่เกีย่วข้องไว้เป็นกลุ่ม ๆ ทําให้ง่ายและรวดเร็วในการเลือกใช้คําสั่ง 

 
ภาพริบบอนในโปรแกรม Microsfot Word 2010 

 
2.7.1 แท็บ (tab) เป็นเหมือนเมนูหลักท่ีรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ เมื่อต้องการทํางานกับ 

ข้อมูลหรือออบเจ็กต์ใด ๆ ภายในเอกสาร ก็เลือกแท็บที่ต้องการก็จะแสดงกลุ่มของเครื่องมือและเมนู
ปรากฏออกมา 
       2.7.2 แกลอรี่ (galleries) เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งแสดงชุดตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันให้เลือกใช้ช่วยลด
ขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และยกเลิกได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งบางคําสั่งที่เรียกใช้งาน
นั้นจะแสดงตัวอย่างรูปแบบให้ดูก่อนเรียกใช้ 
 
 
6. การใช้ฟรีแวร์และโอเพ่นซอร์สแทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ 
      การใช้ฟรีแวร์และโอเพ่นซอร์สแทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเอเชีย ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจตื่นตัวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้หันไปใช้
สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีในอนาคต และมีการรณรงค์ให้
ผู้ใช้นําฟรีแวร์และโอเพ่นซอร์สมาใช้แทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการใช้ฟรีแวร์และโอเพ่นซอร์สแทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ 
 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (2558) : http://reg7.pwa.co.th/kmr7/?p=26 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 
1. ข้อใดไม่ใช่ชื่อของระบบปฏิบัติการ 
ก. Windows  ข. UNIX 
ค. MacOS  ง. Lotus Note 
2. ซอฟท์แวร์ (Software) ถูกแบ่งออกเป็นกี่
ประเภท อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท คือ Windows และ Linux 
ข. 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ และ 
โปรแกรมประยุกต์ 
ค. 3 ประเภท คือ Windows, Linux และ Unix 
ง. 3 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
แอพพลิเคชั่น และ อินเทอร์เน็ต 
3. โปรแกรมท่ีให้เราได้ทดลองใช้ได้ก่อน และ
ต้องต้องซื้อภายหลัง เรียกว่าโปรแกรมประเภท
ใด 
ก. โปรแกรมลิขสิทธิ์     ข. โปรแกรมฟรีแวร์ 
ค. โปรแกรมแชร์แวร์    ง. โปรแกรมซอฟท์แวร์ 
4. ระบบปฏิบัติการใดได้รับความนิยมมากที่สุด
ในปัจจุบัน 
ก. ระบบปฏิบัติการ Linux TLE  
ค. ระบบปฏิบัติการ UNIX 
ข. ระบบปฏิบัติการ MacOS     
ง. ระบบปฏิบัติการ Windows 
5. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์ 
ก. สเปรตชีต (Spreadsheet) 
ข. เวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processor) 
ค. เมนบอร์ด (Mainboard) 
ง. ดาต้าเบส (Database) 

6. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ 
ก. ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 
ข. ROM 
ค. ภาษา Pascal 
ง. Windows 
7.  ระบบปฏิบัติการใดทีเ่หมาะสำหรับอุปกรณ์
แบบพกพามากที่สุด 
ก. Android  ข. Windows 10 
ค. ข้อ ก และ ข้อ ง ง. iOS 
8. หากต้องการติดตั้ง Windows แบบเลือก
กำหนดองค์ประกอบสำหรับติดตั้งเองควรเลือก
รูปแบบการติดตั้ง Windows แบบใด 
ก. Typical ข. Custom 
ค. Compact ง. Portable 
9. โปรแกรมประเภทที่เราสามารถหามาติดตั้ง 
และใช้งานได้ฟรี เรียกว่าโปรแกรมประเภทใด 
ก. โปรแกรมลิขสิทธิ์ 
ข. โปรแกรมฟรีแวร์ 
ค. โปรแกรมแชร์แวร์ 
ง. โปรแกรมซอฟท์แวร์ 
10. สิ่งที่น่าจะจำเป็นที่สุดสำหรับการติดตั้ง
โปรแกรมลิขสิทธิ์ คือข้อใด 
ก. อ่านข้อตกลงการใช้ให้ชัดเจน 
ข. หมายเลข Product Key ของโปรแกรม 
ค. ชื่อ และที่อยู่บริษัทที่เราป้อน   
ง. การเลือกรูปแบบการติดตั้งโปรแกรม 
 

131 



 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 

1. ง   6. ข 
    2. ข   7. ค 
    3. ค   8. ข 
    4. ง   9. ข 
    5. ค   10. ข 
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ใบงาน หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 
จุดประสงค์ 
  1. สามารถบอกประเภทของซอฟต์แวร์ 

2. สามารถบอกซอฟต์แวร์ระบบ 
3. สามารถบอกซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
4. บอกรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้งาน 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้ 
2. ฝึกการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น Microsoft Office 2013 
3. ฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ เช่น โปรแกรม Scan Virus , Google Chrome 
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แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง 
 
 
 
2. ซอฟท์แวร์ระบบ คืออะไร 
   
 
 
3. ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
 
 
 
 
4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 
 
 
 
7.ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำแนกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 

 
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง 

ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 
2. ซอฟท์แวร์ระบบ คืออะไร 
  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเครื่อง การสำเนาข้อมูล การจัดการระบบของดิสก์ ชุดคำสั่ง 
ที่เขียนเป็นคำสั่งสำเร็จรูปโดยผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจากโรงงานผลิต การทำงาน
หรือการประมวลผลของซอฟต์แวร์เหล่านี้ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องระบบของซอฟต์แวร์
เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติควบคุม และมีความสามารถในการยืดหยุ่นการประมวลผลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 
3. ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 

– โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมและติดต่อกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจัดการระบบของดิสก์ การบริหารหน่วยความจำ
ของระบบ กล่าวโดยสรุปคือ หากจะทำงานใดงานหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงานแล้ว
จะต้องติดต่อกับซอฟต์แวร์ระบบก่อน ถ้าขาดซอฟต์แวร์ชนิดนี้จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ทำงานได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ DOS Unix Windows (เวอร์
ชั่นต่าง ๆ เช่น 95 98 me 2000 NT) Sun OS/2 Warp Netware และ Linux 
 – ตัวแปลภาษาจาก Source Code ให้เป็น Object Code (แปลจากภาษาที่มนุษย์ใจให้เป็น
ภาษาที่เครื่องเข้าใจ เปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คอมไพเลอร์จะแปลคำสั่งใน
โปรแกรมทั้งหมดก่อนแล้วทำการลิ้ง (Link) เพื่อให้ได้คำส่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ ส่วนอินเตอร์พีท
เตอร์จะแปลทีละประโยคคำสั่งแล้วทำงานตามประโยคคำสั่งนั้น การจะเลือกใช้ตัวแปลภาษาแบบใดนั้น
จะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี 
(C) ภาษาจาวา (Java) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นต้น 

– ยูทิลิตี้โปรแกรม (Utility Program) คือ ซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น ช่วยในการตรวจสอบดิสก์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ ช่วยสำเนาข้อมูล ช่วยซ่อม  
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อาการชำรุดของดิสก์ ช่วยค้นหาและกำจัดไวรัส ฯลฯ เป็นต้น โปรแกรมในกลุ่มนี้ได้แก่โปรแกรม Norton 
WinZip Scan virus Sidekick Scandisk Screen Saver ฯลฯ เป็นต้น 

– ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั ้งระบบ
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ต่า ๆ ที่นำมาติดตั้งระบบ ได้แก่ โปรแกรม Setup 
และ Driver ต่าง ๆ เช ่น โปรแกรม Setup Windows Setup Microsoft Office โปรแกรม Driver 
Sound Driver CD-ROM Driver Printer Driver Scanner ฯลฯ เป็นต้น 
 
4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดทำข้ึนเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักสร้างขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความ
ชำนาญด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ หรือออกแบบและสร้างโดยบุคลากรในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรก็ได้ 
ต้องมีทีมงานในการดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานอย่างรอบคอบ เมื่อออบแบบระบบงาน
ใหม่ได้แล้ว จึงลงมือสร้างโปรแกรมจนเสร็จ แล้วทำงการทดสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง
แน่นอน จนสามารถทำงานได้จริง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ด้านงานบุคลากร 
ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของการรถไฟ ซอฟต์แวร์ของธุรกิจ
ธนาคาร ซอฟต์แวร์ของธุรกิจประกันภัย ซอฟต์แวร์ของการบินไทย ซอฟต์แวร์บริหารการศึกษาเป็นต้น 
 
7.ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำแนกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน เป็น Software ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น Software 

สำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน Software สำหรับงานทะเบียนนักเรียน ซอฟต์แวร์คิดภาษี 
ซอฟต์แวร์การให้บริการร้าน Seven ฯลฯ 

2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับงานทั่วไป โดยในซอฟต์แวร์ 1 ตัวมี
ความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง เช ่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word )  
มีความสามารถในการสร้างงานเอกสารต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงาน จัดทำแผ่นพับ จัดทำหนังสือเวียน 
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 
1. การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปล
ความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำ
ข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไป
ยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์
ใด 
ก.ซอฟต์แวร์ระบบ       ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ค. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ง. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ 
2. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
ก. จัดตารางเวลา 
ข. ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ค. ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน 
ง. เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
3. ข้อใดกล่าวถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง 
ก. ใช้ซอฟต์แวร์ระบบในการเปิดคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 
ข. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการปิดคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 
ค. ใช้ทั้งซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ควบคู่กันไป 
ง. ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ระบบหรือซอฟต์แวร์
ประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
4. ข้อใดเป็นความหมายของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ก. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ข. โปรแกรมกำจัดไวรัส 
ค. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร 

ง. โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. กรณีใดต่อไปนี้ ที่ควรใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์สแกนดิสก์ 
ก. เมื่อคอมพิวเตอร์ค้างอยู่บ่อย ๆ 
ข. เมื่อต้องการลงโปรแกรมใหม่ 
ค. เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปทุก ๆ 1 เดือน 
ง. เมื่อต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม 
6. หากนักเรียนไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้า
มาในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต นักเรียนควรเลือกใช้โปรแกรมใด 
ก. Firewall               ข. Disk Scanner 
ค. Anti-virus Program ง. Application Software 

7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของโปรแกรม
อรรถประโยชน์ 
ก. สร้างเสถียรภาพให้แก่คอมพิวเตอร์ 
ข. ส่งเสริมการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ค. ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ 
ง. เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
8. ข้อใดเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีโอกาส
ได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 
ก. ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อประสม 
ข. ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารเป็นเวลานาน 
ค. เล่นเกมที่ติดตั้งไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ง. ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตลงใน
คอมพิวเตอร์ 

9. หากครูต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน แล้วสรุปเป็นแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ ครูควร
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด 
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ก. ซอฟต์แวร์นำเสนอ 
ข. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล 
ค. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
ง. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 
10. ด.ญ.มัลลิกา ทำการทดลองทางเคมี และต้องวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ โดยจะ
นำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน ด.ญ.มัลลิกา ต้องเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใด ให้เหมาะสมกับงาน 
ก. Excel และ Word 
ข. Excel และ Power Point 
ค. Equation และ Word 
ง. Equation และ Power Point 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 

1. ก   6. ก 
    2. ข   7. ง 
    3. ค   8. ง 
    4. ง   9. ง 
    5. ก   10. ข 
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แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
   หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด 
หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20  
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