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จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

              2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรได 

              2. บอกสวนประกอบพ้ืนฐานของฮารดแวรได 

              3. อธิบายหนาท่ีของสวนประกอบของฮารดแวรได 

 

              ระบบคอมพิวเตอรควรจะประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ท่ีตองทํางานประสานกัน คือ 

 1. ฮารดแวร (Hardware) คือตัวเครือ่งทีส่ามารถจับตองได ไดแก วงจรไฟฟา ตัวเครื่อง 

จอภาพ เครื่องพิมพ คียบอรด เปนตน 

 2. ซอฟตแวร (Software) หมายถึงโปรแกรมหรือชุดของคําสั ่งที ่ถูกเขียนขึ้นเพื ่อให

คอมพิวเตอรทํางานตามท่ีเราตองการ 

 3. บุคลากร (Peopleware) หมายถึงบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับคอมพิวเตอร ถือเปน

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรทีมี่ความสําคัญมาก เพราะถาบุคลากรไมมีความรูในการใชงาน

คอมพิวเตอร อาจจะทําใหการใชงานไมมีประสิทธิภาพ หรือไมไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 4. ขอมูล (Data) เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในระบบคอมพิวเตอรเพราะเปนสิ่งที่

ตองบันทึกลงไปในคอมพิวเตอรพรอมกับโปรแกรมทีน่ักคอมพิวเตอรไดเขียนไปเพือ่ผลิตผลลัพธที่

ตองการออกมา 

 5. กระบวนการทํางาน (Procedure) กระบวนการทํางานเพือ่ใหไดผลลัพธตามตองการ 

ในการทํางานกับคอมพิวเตอรผูใชจําเปนตองทราบขั้นตอนการทํางานเพื่อใหไดงานที่ถูกตอง และมี

ประสิทธิภาพ 

หน่วยท่ี 2 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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              4. อธิบายลักษณะของหนวยความจําหลักได 

              5. อธิบายวิธีการเชื่อมตอของอุปกรณคอมพิวเตอรได 

              6. บอกชนดิของซอฟตแวรได 

              7. อธิบายลักษณะของซอฟตแวรชนิดตาง ๆ ได 

              8. บอกบุคลากรทางคอมพิวเตอรได 

              9. อธิบายหนาท่ีการทํางานของบุคลากรทางคอมพิวเตอรได 

              10.อธิบายลักษณะของขอมูลได 

              11.อธิบายลักษณะของกระบวนการทํางานได 

 

2.1 ฮารดแวร (Hardware) 

               2.1.1 หนวยรับขอมูลหรืออินพุต (Input Unit)  

               2.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)  

               2.1.3 หนวยความจํา (Memory Unit)  

                                 2.1.3.1 หนวยความจําหลักแบบอานไดอยางเดียว (ROM) 

                                 2.1.3.2 หนวยความจําหลักแบบแกไขได (RAM)  

               2.1.4 หนวยแสดงผลขอมูล (Output Unit)  

2.2 ซอฟตแวร (Software) 

               2.2.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software)  

                                  2.2.1.1 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ  

                                  2.2.1.2 ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร (Translator Program) 

                                  2.2.1.3 ซอฟตแวรอรรถประโยชน (Utility Program) 

               2.2.2 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)  

                                  2.2.2.1 ซอฟแวรสําเร็จรูป  

                                  2.2.2.2 ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง  

เน้ือหา 
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2.3 บคุลากร (Peopleware)  

               2.3.1 ผูใชงานคอมพิวเตอร (User/End User)  

               2.3.2 ชางเทคนิคคอมพิวเตอร (Computer Technician)  

               2.3.3 นักวิเคราะหระบบ (System Analysis)  

               2.3.4 นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร (Programmer)  

               2.3.5 วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer)  

               2.3.6 ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator)  

               2.3.7 ผูดูแลระบบเครือขาย (Network Administrator)  

               2.3.8 ผูปฏิบัติการ (Operator) 

               2.3.9 ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร (Chief Information Officer) 

2.4 ขอมูล (Data) 

2.5 กระบวนการทํางาน (Procedure) 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 15 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดไมใชองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

ก. ฮารดแวร    ข. ซอฟตแวร 

ค. บคุลากร    ง. สารสนเทศ  

2. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรใดท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม 

ก. ฮารดแวร    ข. ซอฟตแวร  

ค. บคุลากร    ง. สารสนเทศ 

3. ขอใดไมใชองคประกอบของฮารดแวร 

ก. หนวยรับขอมูล   ข. หนวยแสดงผล 

ค. หนวยความจําสํารอง   ง. หนวยประมวลผลกลาง 

4. หนวยความจําใดท่ีอยูภายในตัวซีพียู 

ก. รอม    ข. แรม 

ค. รีจิสเตอร     ง. ซีมอส 

5. อุปกรณใดท่ีไมไดจัดอยูในหนวยรับขอมูล 

ก. กลองดิจิตอล   ข. สแกนเนอร 

ค. ลําโพง     ง. เมาส 

6. ขอใดคือหนาท่ีของบัส (Bus) 

ก. รับขอมูลจากภายนอก   ข. แสดงผลขอมูลออกอุปกรณแสดงผล 

ค. เชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรเขาหากัน  ง. ควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

7. ขอใดจัดอยูในประเภทของซอฟตแวรประยุกต 

ก. ซอฟตแวรระบบ   ข. ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

ค. ซอฟตแวรอรรถประโยชน  ง. ซอฟตแวรแปลภาษา  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 2 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
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8. ซอฟตแวรระบบท่ีทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงานคอมพิวเตอร 

ก. โปรแกรมอรรถประโยชน   ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

ค. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร ง. โปรแกรมจัดการทรัพยากร 

9. โปรแกรมประมวลผลคําอยูในซอฟตแวรประเภทใด 

ก. ซอฟตแวรอรรถประโยชน  ข. ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง 

ค. ซอฟตแวรสําเร็จรูป    ง. ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร 

10. โปรแกรมใดจัดอยูในซอฟตแวรอรรถประโยชน 

ก. โปรแกรมนําเสนองาน  ข. โปรแกรมปองกันไวรัส  

ค. โปรแกรมแตงภาพ   ง. โปรแกรมเลนวิดีโอ 

11. ซอฟตแวรท่ีใชสําหรับคิดราคาสินคาในหางสรรพสินคาจัดอยูในซอฟตแวรประเภทใด 

ก. ซอฟตแวรอรรถประโยชน  ข. ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง  

ค. ซอฟตแวรสําเร็จรูป    ง. ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร 

12. ผูใดท่ีตองมีความรูดานฮารดแวร และซอฟตแวรเปนอยางดี 

ก. โปรแกรมเมอร   ข. ผูบริหารฐานขอมูล 

ค. ชางเทคนิคคอมพิวเตอร   ง. ผูปฏิบัติการ 

13. ผูท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับความตองการของผูใชคือขอใด 

ก. นักวิเคราะหระบบ    ข. โปรแกรมเมอร 

ค. ผูบริหาร    ง. ผูปฏิบัติการ 

14. หนวยขอมูลใดเกิดจากการนําตัวอักษรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน 

ก. ฟลด     ข. เรคอรด 

ค. ตาราง    ง. ฐานขอมูล 

15. คูมือใดไมไดจัดอยูในกระบวนการทํางาน 

ก. คูมือผูดูแลระบบ   ข. คูมือผูใชงาน 

ค. คูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร  ง. คูมือการปฏิบัติงาน 
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 คอมพิวเตอรนั้นมีวิธีการทํางานอยางเปนระบบ ซ่ึงหมายถึงภายในระบบงานคอมพิวเตอร 

ประกอบดวยองคประกอบยอยท่ีมีหนาท่ีเฉพาะ ทํางานประสานกัน เพือ่ใหงานบรรลุตามเปาหมายใน

ระบบงานคอมพิวเตอร แตการที่มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว จะยังไมสามารถทํางานไดดวย

ตัวเอง ซ่ึงหากจะใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพแลว ระบบคอมพิวเตอร

จะตองประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน เพ่ือทํางานประสานกัน คือ 

 1. ฮารดแวร (Hardware) 

 2. ซอฟตแวร (Software) 

 3. บคุลากร (Peopleware)  

 4. ขอมูล (Data) 

 5. กระบวนการทํางาน (Procedure) 

 

2.1 ฮารดแวร (Hardware) 

 เปนองคประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับตองได ไดแก วงจรไฟฟา ตัวเครื่อง จอภาพ 

เครื่องพิมพ คียบอรด เปนตน ซึ่งสามารถแบงสวนพื้นฐานของฮารดแวรเปน 4 หนวยสําคัญ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบของคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : http://www.rtafa.ac.th/cs/course/CS423-Com-Arc/Learning_com/pdf 

                 /chapter1.pdf, 2559 

หน่วยท่ี 2 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
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 2.1.1 หนวยรับขอมูลหรืออินพุต (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลและโปรแกรมสู

เครื่อง ไดแก คียบอรด เมาส เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร ดิจิไตเซอร (Digitizer) เปนตน 

 
ภาพท่ี 2.2 อุปกรณท่ีทําหนาท่ีรับขอมูล 

ท่ีมา : http://thn243666unit1.blogspot.com/2016/06/keyed-device.html, 2559 

 2.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ทําหนาที่ในการ

ทํางานตามคําสั่งที่ปรากฏอยูในโปรแกรม หนวยนีจ้ะประกอบดวยหนวยยอย 3 หนวย คือ หนวย

คํานวณทางคณิตศาสตร และตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) , หนวยควบคุม 

(Control Unit) และรีจิสเตอร (Register) ซ่ึงปจจุบันซีพียูของเครื่องพีซี รูจักในชื่อไมโครโปรเซสเซอร 

(Micro Processor)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ซีพียู (CPU) 

ท่ีมา : https://www.ihavecpu.com/category/3/cpu-ซีพียู, 2559 
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 2.1.3 หนวยความจาํ (Memory Unit) เปนอุปกรณท่ีใชในการจดจําขอมูล และ

โปรแกรมตาง ๆ ท่ีอยูระหวางการประมวลผลของคอมพิวเตอร บางครั้งอาจเรียกวา หนวยเก็บขอมูล

หลกั (Primary storage) สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1.3.1 หนวยความจําหลักแบบอานไดอยางเดียว (Read Only 

Memory - ROM) เปนหนวยความจําแบบสารกึง่ตัวนําชัว่คราวชนิดอานไดอยางเดียว ใชเปนสื่อ

บันทึกในคอมพิวเตอร เพราะไมสามารถบันทึกซ้ําได เปนความจําทีซ่อฟตแวรหรือขอมูลอยูแลว และ

พรอมที่จะนํามาตอกับไมโครโปรเซสเซอรไดโดยตรงหนวยความจําประเภทนี้แมไมมีไฟเลี้ยงตออยู 

ขอมูลก็จะไมหายไปจากหนวยความจํา (nonvolatile) โดยทัว่ไปจะใชเก็บขอมูลทีไ่มตองมีการแกไข

อีกแลวเชน เก็บโปรแกรมไบออส (Basic Input output System : BIOS) หรือเฟรมแวรทีค่วบคุม

การทํางานของคอมพิวเตอรใชเก็บโปรแกรมการทํางานสําหรับเครือ่งคิดเลขใชเก็บโปรแกรมของ

คอมพิวเตอรท่ีทํางานเฉพาะดาน เชน ในรถยนตท่ีใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมวงจร ควบคุมในเครื่อง

ซักผา เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 หนวยความจําหลักแบบอานไดอยางเดียว (ROM) 

ท่ีมา : https://korkingkub.wordpress.com/2012/09/10/bios-คืออะไร/ 

  2.1.3.2 หนวยความจําหลักแบบแกไขได (Random Access Memory - 

RAM) เปนหนวยความจําหลัก ท่ีใชในระบบคอมพิวเตอรยุคปจจุบัน หนวยความจําชนิดนี้ อนุญาตให

เขียนและอานขอมูลไดในตําแหนงตาง ๆ อยางอิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซ่ึงตางจากสื่อเก็บขอมูล

ชนิดอ่ืน ๆ อยางเทป หรือดิสก ท่ีมีขอจํากัดในการอานและเขียนขอมูล ท่ีตองทําตามลําดับกอนหลัง

ตามท่ีจัดเก็บไวในสื่อ หรือมีขอกําจัดแบบรอม ท่ีอนุญาตใหอานเพียงอยางเดียว ขอมูลในแรม อาจ

เปนโปรแกรมท่ีกําลังทํางาน หรือขอมูลท่ีใชในการประมวลผล ของโปรแกรมท่ีกําลังทํางานอยู ขอมูล
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ในแรมจะหายไปทันที เม่ือระบบคอมพิวเตอรถูกปดลง เนื่องจากหนวยความจําชนิดนี้ จะเก็บขอมูลได

เฉพาะเวลาท่ีมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยงเทานั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 หนวยความจําหลักแบบแกไขได (RAM) 

ท่ีมา : http://www.businesssoft.com/blog/?p=846, 2559 

 2.1.4 หนวยแสดงผลขอมูล (Output Unit) ทําหนาท่ีในการแสดงผลลัพธท่ีไดจากการ

ประมวลผล ไดแก จอภาพ และเครื่องพิมพ เปนตน และจะเชื่อมตอกันดวยบัส (Bus) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 หนวยแสดงผลขอมูล (Output Unit) 

ท่ีมา : http://pantitatammaput.blogspot.com/2011/12/output-unit.html, 2559 
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ภาพท่ี 2.7 การเชื่อมตอของอุปกรณคอมพิวเตอรผานบัส (BUS) 

ท่ีมา : http://www.rtafa.ac.th/cs/course/CS423-Com-Arc/Learning_com/pdf 

                 /chapter1.pdf, 2559 

 

2.2 ซอฟตแวร (Software)   

 ซอฟตแวร (Software) หมายถึงโปรแกรมหรือชุดของคําสั ่งที ่ถูกเขียนขึน้เพื ่อให

คอมพิวเตอรทํางานตามท่ีเราตองการ หากไมมีซอฟตแวรเครือ่งคอมพิวเตอรก็จะไมสามารถทํางานได

เลย ซอฟตแวรนั้นเปนองคประกอบทางนามธรรมที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสไดเหมือนฮารดแวร 

ซ่ึงซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 2.2.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software) เปนซอฟตแวรเขียนขึน้เพือ่หนาทีค่วบคุม

ระบบการทํางานของเครือ่งคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวรทุกอยาง และ

คอยอํานวยความสะดวกใหกับผูใช ซ่ึงสามารถแบงเปนสวนยอยไดดังนี้ 

  2.2.1.1 ซอฟตแวรระบบปฏบิตักิาร (Operating System) นิยมเรียกวาโอ

เอส (OS) เปนโปรแกรมควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรทั้งระบบ ปจจุบันระบบปฏิบัติการที่มีการ

ใชงานในเครื่องคอมพิวเตอร เชน DOS (Disk Operating System) , ระบบปฏิบัติการ Windows รุน

ตาง ๆ ระบบปฏิบัติการ UNIX, Linux เปนตน 
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ภาพท่ี 2.8 สัญลักษณโปรแกรมระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

ท่ีมา : https://www.pinterest.co.uk/pin/387802217893520419/, 2559 

  2.2.1.2 ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร (Translator Program) เปน

โปรแกรมแปลคําสั่งทีเ่ขียนในภาษาระดับสูง เชน ภาษา Pascal ภาษา C ภาษา Visual Basic ภาษา 

Visual C เปนตน ซึ่งซอฟตแวรแปลภาษานี้จะแปลชุดคําสัง่ใหเปนภาษาเครื่อง ซ่ึงมีลักษณะวิธีการ

แปล 2 ลักษณะคือแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมในคราวเดียวเรียกวาคอมไพเลอร (Compiler) อีก

ลกัษณะคือแปลทีละบรรทัด จะเรียกวาอินเตอรพรีเตอร (Interpreter) เชน ภาษา Basic  

 
ภาพท่ี 2.9 กระบวนการแปลภาษาคอมพิวเตอรของภาษาซี 

ท่ีมา : https://computer.howstuffworks.com/c1.htm, 2559 
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  2.2.1.3 ซอฟตแวรอรรถประโยชน (Utility Program) เปนโปรแกรมที่ทํา

หนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชในการติดตอกับคอมพิวเตอรโดยจะชวยลดขัน้ตอนในการเขียน

โปรแกรมท่ียุงยาก เชน การตรวจคนหาแฟมขอมูลท่ีลบไปแลว การบีบอัดขอมูล  เปนตน 

 
ภาพท่ี 2.10 โปรแกรมอรรถประโยชนตาง ๆ 

ท่ีมา : https://nanat1997.weebly.com/utility-program.html, 2559 

 2.2.2 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนซอฟตแวรที่ใชกับงานดาน

ตาง ๆ ตามความตองการของผูใช ท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง ปจจุบันมีผูพัฒนาซอฟตแวร

ใชงานทางดานตาง ๆ ออกจําหนายมาก การประยุกตงานคอมพิวเตอรจึงกวางขวางและแพรหลาย 

เราอาจแบงซอฟตแวรประยุกตออกเปนสองกลุมคือ ซอฟตแวรสําเร็จรูป และซอฟตแวรใชเฉพาะทาง

  2.2.2.1 ซอฟแวรสําเร็จรูป เปนซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตทีมี่ผูจัดทํา

ไว เพื่อใชในการทํางานประเภทตาง ๆ โดยท่ีผูใชคนอ่ืน ๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปใชกับขอมูลของ

ตนได ตัวอยางเชน ชุดโปรแกรม Microsoft Office  

 
 

ภาพท่ี 2.11 ชุดโปรแกรม Microsoft Office 

ท่ีมา : http://trapptechnology.com/office-pro-plus-2013-download/, 2559 
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  2.2.2.2 ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง เปนโปรแกรมที่ไดรับการออกแบบและ

พัฒนาสําหรับนําไปใชงานเฉพาะดานหรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความตองการของผูใช โดยทีผู่เขียน

โปรแกรม คือ โปรแกรมเมอร (Programmer) ทีมี่ความสามารถในการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร และตองศึกษาทําความเขาใจงานและรายละเอียดของการประยุกตนัน้เปนอยางดี 

เชน โปรแกรมชวยจัดการดานการเงิน โปรแกรมชวยจัดการบริการลูกคา ฯลฯ โดยปกติจะไมคอยได

พบเห็นซอฟตแวรประเภทนีใ้นทองตลาดทั่วไป แตจะซือ้หาไดจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในราคา

คอนขางสูงกวาซอฟตแวรท่ีใชงานท่ัวไป  
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 ตัวอยางโปรแกรมสินคาคงคลัง 

ท่ีมา : http://www.businesssoft.com/easy-acc3/easy-acc5, 2559 

 สําหรับในประเทศไทย ซอฟตแวรใชเฉพาะทางจะเปนซอฟตแวรที่บริษัทผูผลิตผูพัฒนา

ซอฟตแวรไดออกแบบมาเพื่อรองรับงานดานธุรกิจ ซึ่งอาจจะสามารถจัดประเภทของซอฟตแวรที่ใช

เฉพาะทางไวดังนี้ 

   -  ซอฟตแวรระบบงานดานบัญชี ไดแก ระบบงานบัญชีเจาหนี ้ 

บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพยถาวรและคาเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภทท่ัวไป และบัญชีเงินเดือน 

   -  ซอฟตแวรระบบงานจัดจําหนาย ไดแก ระบบงานรับใบสัง่ซื้อ

สินคา ระบบงานบริหารสินคาคงคลัง และระบบงานประวัติการขาย 
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   -  ซอฟตแวรระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก ระบบงาน

กําหนดโครงสรางผลิตภัณฑ การวางแผนกําลังการผลิต การคํานวณตนทุนของงาน การประเมินผล

งานของพนักงาน การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุมการทํางาน

ภายในโรงงาน การกําหนดเงินทุนมาตรฐานสินคา และการกําหนดข้ันตอนการผลิต 

   -  ซอฟตแวรอื่น ๆ ไดแก ระบบการสรางรายงาน การบริหาร

การเงิน การเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย และการเชาซ้ือรถยนต 

 

2.3 บุคลากร (Peopleware) 

 หมายถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงถือเปนองคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอรท่ีมีความสําคัญมาก เพราะถาบุคลากรไมมีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร อาจจะทําให

การใชงานไมมีประสิทธิภาพ หรือไมไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีตั้งไว สําหรับบุคลากรดานคอมพิวเตอร

สามารถแบงไดตอไปนี้ 

 2.3.1 ผูใชงานคอมพิวเตอร (User/End User) เปนผูใชงานระดับต่ําสุด ซึ่งไม

จําเปนตองมีความเชีย่วชาญดานคอมพิวเตอรมากนัก โดยอาจจะศึกษาจากคูมือปฏิบัติงานหรือคูมือ

การใชโปรแกรม อาจตองเขารับการอบรมเพือ่ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง บุคลากรกลุมนี้จะมี

มากที่สุดในหนวยงาน คือจะมีการใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐานทั่วไป เชน พนักงานธุรการ พนักงาน

ปอนขอมูล พนักงานบริการลูกคาสัมพันธ เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 ผูใชงานคอมพิวเตอร (User/End User) 

ท่ีมา : https://phys.org/news/2014-03-digital-user-invading-privacy.html, 2559 
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 2.3.2 ชางเทคนิคคอมพิวเตอร (Computer Technician) โดยสวนใหญมักจะเปน

บุคลากรที่มีความชํานาญดานเทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยเฉพาะการแกปญหาที่เกิด

ขึ ้นกับระบบคอมพิวเตอรในหนวยงานใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยจะตองมีทักษะและ

ประสบการณในการแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนปญหาทางดานฮารดแวรหรือ

ซอฟตแวร ซึ่งในบางหนวยงานอาจตั้งศูนยชวยเหลือและแกปญหาการใชงานที่เรียกวา เฮลปเดสก

(Help Desk) หรืออาจจะเรียกผูที่ทําหนาทีน่ีว้า เฮลปเดสก ซัพพอรต (Help Desk Support) หรือ 

ไอทีซพัพอรต (IT Support ) ก็ได 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 ชางเทคนิคคอมพิวเตอร (Computer Technician)  

ท่ีมา : https://boxsupport.com/onsite-support/, 2559 

 2.3.3 นักวิเคราะหระบบ (System Analysis) มีหนาทีว่ิเคราะหความตองการของผูใช 

รวมไปถึงผูบริหารของหนวยงาน องคกรนัน้ ๆ วาตองการระบบหรือโปรแกรมทีมี่ลักษณะแบบไหน 

อยางไร เพ่ือจะพัฒนาระบบงานใหตรงตามความตองการและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 นักวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

ท่ีมา : http://mybcom54.blogspot.com/, 2559 
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  หากเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมกับการสรางบาน นักวิเคราะหระบบก็

เปรียบไดกับสถาปนิกท่ีมีหนาท่ีออกแบบบานใหตรงตามความตองการของเจาของบาน โดยสถาปนิก

ตองเก็บขอมูลหรือสอบถามความตองการของเจาของบานวาตองการบานลักษณะใด จากนั้นจึงนําไป

เขียนแปลนบานเพ่ือนําไปใชในการสรางบานตอไป เพียงแตนักวิเคราะหระบบตองเก็บขอมูลหรือ

สอบถามความตองการของผูใชโปรแกรมวาตองการโปรแกรมลักษณะใด จากนั้นจึงวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเพ่ือนําไปพัฒนาโปรแกรมตอไป 

 2.3.4 นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร (Programmer) ไดแกบุคคลที่ทําหนาที่

เขียนโปรแกรมประยุกต (Application Program) ตามรายละเอียดและขอกําหนดที่นักวิเคราะห

ระบบไดออกแบบไว โปรแกรมเมอรจะใชภาษาคอมพิวเตอรทีต่นเองถนัด ซึง่ขึน้อยูกับความเหมาะสม 

สมรรถนะของภาษาคอมพิวเตอร และลักษณะของงานที่จะพัฒนา เชน งานดานธุรกิจ ดาน

วิทยาศาสตร ดานการคํานวณ เปนตน ซึ่งนิยมเรียกโปรแกรมเมอรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

โปรแกรมแตละดานคือ นักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต (Web Programmer) นักเขียนโปรแกรม

สําหรับใชงานเฉพาะทาง (Application Programmer) และนักเขียนโปรแกรมระบบ (System 

Programmer) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร (Programmer) 

ท่ีมา : http://www.adweek.com/digital/facebook-invites-participants-for-third-annual-

hacker-cup/, 2559 

 2.3.5 วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer) ทําหนาท่ีในการวิเคราะหและตรวย

สอบซอฟตแวรท่ีพัฒนาอยางมีแบบแผน โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตรมาชวย เชน วัดคา
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ความซับซอนของซอฟตแวรวาใชบรรทัดคําสั่ง (Line of code) ในการเขียนโปรแกรมมากนอย

เพียงใด การเขียนโปรแกรมนั้นถูกตองตามหลักการเขียนโปรแกรมท่ีดีหรือไม มีบรรทัดคําสั่งในการ

เขียนโปรแกรมท่ีไมจําเปนมากนอยเพียงใด ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้สามารถวัดและหาคุณภาพของ

ซอฟตแวรท่ีผลิตข้ึนมาได วิศวกรซอฟตแวรจะอยูในทีมพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงสวนใหญจะอยูในทีม

พัฒนาซอฟตแวรท่ีมีขนาดใหญ เชน การพัฒนาระบบปฏิบัติการ การสรางเกม หรือโปรแกรมในการ

ดําเนินงานขององคกร เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17  วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer) 

ท่ีมา : www.renishaw.com/en/choosing-the-right-path-into-engineering--42778, 2559  

 2.3.6 ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) สําหรับระบบหรือองคกร

ขนาดใหญ ซ่ึงมีการจัดการฐานขอมูลท่ีสลับซับซอนจะตองมีผูบริหารฐานขอมูล หรือดีบีเอ (DBA) เปน

ผูบริหารในการจัดการควบคุมจริงแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลและใหสิทธิในการใชฐานขอมูลแก

ผูใชงานท่ัวไป 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.18 ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) 

ท่ีมา : http://www.affirmaconsulting.com/hire-database-administrator-dba/, 2559 
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 2.3.7 ผูดูแลระบบเครือขาย (Network Administrator) มีหนาทีดู่แลและบริหาร

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร มักเกี่ยวของกับลักษณะงานหลัก ๆ ทางดานเครือขาย

คอมพิวเตอรโดยเฉพาะ เชน การติดตั้งระบบเครือขาย การควบคุมสิทธิข์องผูทีใ่ชเขาใชงาน การ

ปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย เปนตน ผู ที ่ทําหนาที่นี ้จะตองมีความเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเปนอยางดี และมีทักษะในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที หากไม

สามารถแกไขได อาจเกิดความเสียหายตอองคกร เชน เกิดการบุกรุกทางเครือขายคอมพิวเตอรและ

โจรกรรมขอมูลทีเ่ปนความลับขององคกร ผูดูแลระบบเครือขายจะตองหาทางปองกัน และแนะนําวิธี

ปฏิบัติใหกับผูใชงานระบบภายในองคกร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) 

ท่ีมา : www.enterpriseitpro.net/6-เครื่องมือ-troubleshooting-network-เบื้องตน/, 2559 

 2.3.8 ผูปฏิบัติการ (Operator) สําหรับระบบขนาดใหญ เชน เมนเฟรม จะตองมี

เจาหนาที่คอมพิวเตอรที่คอยปดและเปดเครื ่อง และเฝาดูจอภาพเมื่อมีปญหาซึ่งอาจเกิดขัดของ 

จะตองแจง System Programmer ซึ่งเปนผูดูแลตรวจสอบแกไขโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง 

(System Software) อีกทีหนึ่ง นอกจากนัน้ยังตองทําการสํารองขอมูล (Back up) ไวในเทปหรือสิง่

อ่ืน ซ่ึงหากเปนเครื่องคอมพิวเตอรพีซี ผูใช (User) จะเปนผูปฏิบัติการไปในตัว 
 

 
 

ภาพท่ี 2.20 ผูปฏิบัติการ (Operator) 

ท่ีมา : https://asuscontrolcenter.asus.com/#/, 2559 
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 2.3.9 ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร (Chief Information 

Officer) สําหรับหนวยงานขนาดใหญทีต่องพึง่พาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการดําเนินงาน อาจจะมี

บุคลากรในตําแหนงที่เรียกวาซีไอโอ (CIO) ซึ่งยอมาจาก Chief Information Officer ซ่ึงเปน

ตําแหนงสูงสุดทางดานการบริหารงานคอมพิวเตอรในองคกร สําหรับซีไอโอนั้นจะทําหนาที่กําหนด

ทิศทาง นโยบายและแผนงานทางดานคอมพิวเตอรในองคกรทั้งหมดวาควรจะเปนไปในรูปแบบใด 

ควรจะปรับเพ่ิม ลด องคประกอบดานคอมพิวเตอรในสวนใดบางเพื่อใหตรงตามเปาหมายขององคกร

มากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพท่ี 2.21 ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร (Chief Information Officer) 

ท่ีมา : http://www.northstarwm.com/Retirement-Plan-Consulting.7.htm, 2559 

 

2.4 ขอมูล (Data) 

 ขอมูลเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในระบบคอมพิวเตอรเพราะเปนสิ่งท่ีตองบันทึกลง

ไปในคอมพิวเตอรพรอมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอรไดเขียนไปเพื่อผลิตผลลัพธที่ตองการออกมา 

ดังนั ้นขอมูลตองมีความถูกตอง ขอมูลที ่จะนําเขามาจะมีหนวยที ่เล็กที ่สุดไดแก  ตัวอักขระ 

(Character) ซ่ึงจะประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณตาง ๆ เมื่อนําตัวอักขระเหลานี้มา

ประกอบกัน จะทําใหไดหนวยขอมูลทีใ่หญขึน้ คือ ฟลด (Field) และการนําฟลดหลาย ๆ ฟลดมา

ประกอบกันจะเปน เรคคอรด (Record) และถานําหลาย ๆ เรคคอรดมาประกอบกันจะเปนไฟล 

(Field และ หากนําหลายๆ ไฟลมารวมกัน ในลักษณะที่มีความสัมพันธกันในแตละไฟลดวยจะ

กลายเปนฐานขอมูล (Database) 
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ภาพท่ี 2.22 ขอมูล (Data) 

http://www.thongjoon.com/2011/04/excel-pivot-table.html, 2559 

2.5 กระบวนการทํางาน (Procedure) 

 องคประกอบดานนีห้มายถึงกระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ ในการ

ทํางานกับคอมพิวเตอรผู ใชจําเปนตองทราบขั ้นตอนการทํางานเพื ่อใหไดงานทีถู่กตอง และมี

ประสิทธิภาพ ซึง่อาจจะมีขัน้ตอนสลับซับซอนหลายขั้นตอน ดังนั ้นจึงมีความจําเปนตองมีคู มือ

ปฏิบัติงาน เชน คูมือผูใช (User manual) หรือคูมือผูดูแลระบบ (Operation manual) เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ตัวอยางกระบวนการทํางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/rabbsarsnthesphumisastrgis/krabwnkar-thangan-

khxng-gis, 2559 

 

 

 

ฐานขอมูล 

ขอมูลเขา ประมวลผล

ขอมูล 

ประมวลผล

ขอมูล 

 

 

Internet 

GIS 

วิเคราะห

ขอมูลเพ่ือ

สนับสนุนการ

จัดการดาน

ตาง ๆ 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 

(3) 

(5) 

(4) 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 7 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

 

1. จงบอกองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร (1 คะแนน) 

2. จงบอกสวนประกอบของฮารดแวรคอมพิวเตอร (1 คะแนน) 

3. จงอธิบายขอแตกตางของหนวยความจํารอม และหนวยความจําแรม (1 คะแนน) 

4. จงอธิบายลักษณะของซอฟตแวรดังตอไปนี้ (6 คะแนน) 

 - ซอฟตแวรระบบ 

 - ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร 

 - ซอฟตแวรอรรถประโยชน 

 - ซอฟตแวรประยุกต 

 - ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

 - ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง 

5. จงบอกหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรดังตอไปนี้ (9 คะแนน) 

 - ผูใชงานคอมพิวเตอร 

 - ชางเทคนิคคอมพิวเตอร 

 - นักวิเคราะหระบบ 

 - โปรแกรมเมอร 

 - วิศวกรซอฟตแวร 

 - ผูบริหารฐานขอมูล 

 - ผูดูแลระบบเครือขาย 

 - ผูปฏิบัติการ 

 - ผูบริหารสูงสุดดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

6. จงอธบิายลกัษณะของขอมูล (1 คะแนน) 

7. จงบอกสาเหตุท่ีตองมีกระบวนการทํางาน (1 คะแนน) 

 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 2 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 15 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคํา ตอบ ก ข ค หรือ ง ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดจัดอยูในประเภทของซอฟตแวรประยุกต 

ก. ซอฟตแวรแปลภาษา   ข. ซอฟตแวรอรรถประโยชน 

ค. ซอฟตแวรสําเร็จรูป   ง. ซอฟตแวรระบบ  

2. อุปกรณใดท่ีไมไดจัดอยูในหนวยรับขอมูล 

ก. เมาส    ข. ลําโพง   

ค. สแกนเนอร    ง. กลองดิจิตอล 

3. คูมือใดไมไดจัดอยูในกระบวนการทํางาน 

ก. คูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร ข. คูมือการปฏิบัติงาน 

ค. คูมือผูดูแลระบบ   ง. คูมือผูใชงาน 

4. ขอใดไมใชองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

ก.บคุลากร    ข. สารสนเทศ 

ค. ฮารดแวร    ง. ซอฟตแวร  

5. หนวยขอมูลใดเกิดจากการนําตัวอักษรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน 

ก. เรคอรด    ข. ตาราง 

ค. ฟลด    ง. ฐานขอมูล 

6. ซอฟตแวรท่ีใชสําหรับคิดราคาสินคาในหางสรรพสินคาจัดอยูในซอฟตแวรประเภทใด 

ก. ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง  ข. ซอฟตแวรอรรถประโยชน 

ค. ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร ง. ซอฟตแวรสําเร็จรูป   

7. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรใดท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม 

ก. บคุลากร    ข. สารสนเทศ 

ค. ฮารดแวร    ง. ซอฟตแวร  

 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 2 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร ์
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8. ผูใดท่ีตองมีความรูดานฮารดแวร และซอฟตแวรเปนอยางดี 

ก. ชางเทคนิคคอมพิวเตอร  ข. ผูบริหารฐานขอมูล 

ค. โปรแกรมเมอร    ง. ผูปฏิบัติการ 

9. ขอใดคือหนาท่ีของบัส (Bus) 

ก. แสดงผลขอมูลออกอุปกรณแสดงผล ข. ควบคุมการทํางานของระบบ 

ค. รับขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอร ง. เชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรเขาหากัน   

10. ขอใดไมใชองคประกอบของฮารดแวร 

ก.หนวยแสดงผล   ข. หนวยความจําสํารอง 

ค.หนวยประมวลผลกลาง  ง. หนวยรับขอมูล 

11. ซอฟตแวรระบบท่ีทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงานคอมพิวเตอร 

ก. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  ข. โปรแกรมจัดการทรัพยากร 

ค. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร ง. โปรแกรมอรรถประโยชน  

12. ผูท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับความตองการของผูใชคือขอใด 

ก. โปรแกรมเมอร   ข. นักวิเคราะหระบบ 

ค. ผูปฏิบัติการ    ง. ผูบริหาร  

13. โปรแกรมประมวลผลคําอยูในซอฟตแวรประเภทใด 

ก. ซอฟตแวรใชเฉพาะทาง  ข. ซอฟตแวรสําเร็จรูป  

ค. ซอฟตแวรอรรถประโยชน  ง. ซอฟตแวรแปลภาษาคอมพิวเตอร 

14. โปรแกรมใดจัดอยูในซอฟตแวรอรรถประโยชน 

ก. โปรแกรมนําเสนองาน  ข. โปรแกรมเลนวิดีโอ 

ค. โปรแกรมปองกันไวรัส  ง. โปรแกรมแตงภาพ 

15. หนวยความจําใดท่ีอยูภายในตัวซีพียู 

ก. ซีมอส    ข. รีจิสเตอร 

ค. รอม     ง. แรม 


