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               คอมพิวเตอรสรางข้ึนเพ่ือใชในการแกปญหาตาง ๆ ท้ังในรูปแบบท่ีงายและซับซอนโดยวิธี

ทางคณิตศาสตร ซึง่ปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ตั้งไวสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอรจะมี

ข้ึนตอนการทํางานพ้ืนฐาน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันท่ี 1 รับขอมูล (Input)  

 ข้ันท่ี 2 ประมวลผลขอมูล (Process)  

 ข้ันท่ี 3 แสดงผลขอมูล (Output) 

 ข้ันท่ี 4 จัดเก็บขอมูล (Storage)  

 จากข้ันตอนการทํางานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท้ัง 4 ขั้นตอน จะมีการทํางานประสานกัน 

โดยเริ่มจากการรับขอมูลและคําสั่งเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นขอมูลและคําสั่งซึง่อยูในรูปแบบที่

มนุษยเขาใจจะถูกแปลงใหอยู ใน รูปแบบที่คอมพิวเตอรเขาใจและสงไปจัดเก็บขอมูลไวชั ่วคราว 

จากนัน้เมือ่มีคําสั่งใหประมวลผล ขอมูลทีถู่กจัดเก็บชั่วคราวจะถูกสงไปประมวลผล เปนผลลัพธหรือ

สารสนเทศ ซ่ึงผลลัพธหรือสารสนเทศจะถูกสงไปแสดงผลลัพธตามท่ีผูใชตองการ 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

              2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการนําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

              3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร 

              4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. อธิบายการทํางานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรได 

              2. อธิบายการนําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรได 

              3. บอกประเภทของการบูตเครื่องคอมพิวเตอรได 

              4. บอกวิธีการบูตเครื่องคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ ได 

              5. บอกข้ันตอนการเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร 

หน่วยท่ี 7 

กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร ์

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 



171 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 

 

7.1 การทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

7.2 การนําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

7.3 การเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร 

              7.3.1 ประเภทของการบูตเครื่องคอมพิวเตอร 

                            7.3.1.1 โคลดบูต (Cold Boot)  

                            7.3.1.2 วอรมบูต (Warm Boot) 

              7.3.2 กระบวนการเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร (Boot Up) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ข้ันตอนใดในการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล 

ก. Input    ข. Output 

ค. Process    ง. Storage 

2. ข้ันตอนใดในการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีแสดงผลขอมูล 

ก. Input    ข. Output 

ค. Process    ง. Storage 

3. กระบวนการใดในการทําธุรกรรมท่ีตู ATM ตรงกับข้ันตอนการประมวลผล 

ก. กดรหัสบัตร ATM   ข. อานรหัสบัตร 

ค. พิมพสลิปรายการถอน  ง. สงขอมูลไปเก็บท่ีเครื่องเมนเฟรม 

4. เม่ือพิมพตัวอักษรบนแปนพิมพแลว ข้ันตอไปจะเปนอยางไร 

ก. ตัวอักษรจะเปลี่ยนเปนชุดคําสั่ง  ข. ตัวอักษรจะเปนสัญญาณไฟฟา 

ค. ตัวอักษรจะเปนรหัสแอสกี  ง. ตัวอักษรจะแสดงผลบนหนาจอแสดงผล 

5. การบูตในขอใดเปนการเริ่มตนการทํางานใหมในขณะท่ีเครื่องยังทํางานอยู 

ก. โคลบูต (Cold Boot)  ข. วอรมบูต (Warn Boot) 

ค. รีสตารทบูต (Restart Boot)  ง. รีเซ็ตบูต (Reset Boot) 

6. การกดปุมรีเซ็ต (Reset) เปนการบูตแบบใด 

ก. โคลบูต (Cold Boot)  ข. วอรมบูต (Warn Boot) 

ค. รีสตารทบูต (Restart Boot)  ง. รีเซ็ตบูต (Reset Boot) 

7. สัญญาณ Power Good มีระดับแรงดันเทาใด 

ก. 3.3 โวลต   ข. 5 โวลต 

ค. 9 โวลต    ง. 12 โวลต 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 7 

กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร ์
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8. กระบวนการโพสต (POST) หมายถึงขอใด 

ก. กระบวนคนหาขอมูลในไฟล 

ข. กระบวนการเลือกอุปกรณในการบูต 

ค. กระบวนการบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูล 

ง. กระบวนการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งไว 

9. เพราะเหตุใดคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะเปนสมองกลฝงตัวจะไมมีการบูต 

ก. ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฮารดแวร ข. ไมมีระบบปฏิบัติการ 

ค. ไมมไีบออส   ง. ไมมีชุดคําสั่งในการบูต 

10. สาเหตุท่ีไมนําเอาระบบปฏิบัติการเก็บไวในไบออส เพราะเหตุใด 

ก. ไบออสมีขนาดเล็กเกินไป  ข. เทคโนโลยขีองไบออสยงัไมสงูพอ 

ค. ไบออสทํางานไดชา   ง. ไบออสไมสามารถแสดงผลดานกราฟกได 
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 คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ สรางขึ้นเพือ่ใชแกปญหาตาง ๆ ท้ังใน

รูปแบบท่ีงายและซับซอนโดยวิธีทางคณิตศาสตร ทางตรรกศาสตร เปรียบเทียบและตัดสินใจ สามารถ

ประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศที่มนุษยตองใชเวลามากในการแกปญหา ในการศึกษา

เกีย่วกับหลักและวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร มักจะมีเปรียบเทียบการทํางานของคอมพิวเตอรกับ

การทํางานของสมองมนุษยเพื่อทําใหเขาใจหลักและวิธีการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเปน

แนวทางในการวิเคราะหและแกปญหาทีเ่กิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอรตอไป ซึ่งกระบวนการทํางาน

ตาง ๆ ของคอมพิวเตอรท่ีควรทําความเขาใจมีดังตอไปนี ้

 

7.1 การทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรสรางข้ึนเพ่ือใชในการแกปญหาตาง ๆ ทัง้ในรูปแบบที่งายและซับซอนโดยวิธี

ทางคณิตศาสตร ซึง่ปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ตั้งไวสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอรจะมี

ข้ึนตอนการทํางานพ้ืนฐาน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันท่ี 1 รับขอมูล (Input)  

 เปนการนําขอมูลหรือคําสัง่เขาสูเครื่องคอมพิวเตอร โดยผานอุปกรณรับขอมูลตาง ๆ เชน 

การพิมพขอความเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชแปนพิมพ การบันทึกเสียงโดยผานไมโครโฟน การ

สแกนภาพดวยเครื่องสแกนเนอร เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1 การนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://www.pinterest.de/pin/559150109961374898/, 2559 

  

 

หน่วยท่ี 7 

กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร ์
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 ข้ันท่ี 2 ประมวลผลขอมูล (Process)  

 เปนการนําขอมูลมาประมวลผลตามชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่กําหนดไวเพื่อใหไดผลลัพธ

หรือสารสนเทศตามที่ตองการ เชน การนําขอมูลทีร่ับเขามาหาผลรวม คาเฉลี่ย เปนตน ซึ่งอุปกรณ

สําหรับประมวลท่ีสําคัญ คือ หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู 
 

 
 

ภาพท่ี 7.2 เครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา :  https://www.computerhope.com/jargon/d/desktopc.htm, 2559 

 ข้ันท่ี 3 แสดงผลขอมูล (Output) 

 เปนการนําผลลัพธทีไ่ดจากการประมวลผลมาแสดงผลลัพธในรูปแบบที่มนุษยเขาใจ คือ 

อยูในรูปแบบของขอความ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ เสียง โดยผานอุปกรณแสดงผลตาง ๆ เชน 

จอภาพ เครือ่งพิมพ ลําโพง เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 7.3 ผูปฏิบัติงานดูผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลขอมูล 

ท่ีมา : https://asuscontrolcenter.asus.com/#/, 2559 
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 ข้ันท่ี 4 จัดเก็บขอมูล (Storage)  

 เปนการจัดเก็บขอมูลชั่วคราวในขณะทีมี่การประมวลผลลงในแรม รวมถึงจัดเก็บขอมูลที่

ผานการประมวลผลลงในอุปกรณเก็บขอมูล เชน ฮารดดิสก (Hard disk), แฟลชไดรฟ (Flash Drive) 

เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 7.4 ภาพภายในของฮารดดิสก 

ท่ีมา : http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/09/Hard-Disk1.jpg, 2559 

 จากข้ันตอนการทํางานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท้ัง 4 ขั้นตอน จะมีการทํางานประสานกัน 

โดยเริ่มจากการรับขอมูลและคําสั่งเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นขอมูลและคําสั่งซึง่อยูในรูปแบบที่

มนุษยเขาใจจะถูกแปลงใหอยู ใน รูปแบบที่คอมพิวเตอรเขาใจและสงไปจัดเก็บขอมูลไวชั ่วคราว 

จากนัน้เมือ่มีคําสั่งใหประมวลผล ขอมูลทีถู่กจัดเก็บชัว่คราวจะถูกสงไปประมวลผล เปนผลลัพธหรือ

สารสนเทศ ซ่ึงผลลัพธหรือสารสนเทศจะถูกสงไปแสดงผลลัพธตามท่ีผูใชตองการ โดยผลลัพธจากการ

ประมวลผลจะถูกแปลงใหอยูในรูปแบบท่ีมนุษยเขาใจได และหากตองการเก็บผลลัพธไวใชในภายหลัง 

ผลลัพธจะถูกนําไปจัดเก็บ สําหรับการเรียกใชไดอยางถาวร การทํางานท้ัง 4 ขั้นตอนดังกลาว เรียกวา 

วงจรการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร (IPOS Cycle) 

 ปจจุบันอุปกรณที ่มีการทํางานพืน้ฐานทั ้ง 4 ขั ้นตอน เรียกวา คอมพิวเตอร ดังนั ้น 

คอมพิวเตอร จึงมีรูปรางอยางไรก็ได ตัวอยางเชน การทํางานของเครื่องรับเงินอัตโนมัติ (Automatic 

Teller Machine : ATM ) ซึ่ง เครื่องเอทีเอ็มถือเปนคอมพิวเตอรประเภทหนึง่ เนื่องจากมีการทํางาน 

4 ขั้นตอน คือ การรับขอมูลเขาโดยผูใชใสบัตรเอทีเอ็มและปอนขอมูลรหัสเอทีเอ็ม จากนั้นผูใชเลือก

คําสั ่งถอนเงินจะถูกสงไปประมวลผล คือ การอานยอดเงินในบัญชีและการหักเงินที่ถอนในบัญชี

ธนาคาร จากนั้นเครื่องเอทีเอ็มจะแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีใหผูใชทราบ และสุดทายเก็บขอมูล

การถอนและยอดเงินคงเหลือไวในบัญชีธนาคาร 
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ภาพท่ี 7.5 ตูเอทีเอ็มของธนาคารตาง ๆ 

ท่ีมา : https://every-thinks.com/2018/01/13/8-ขอควรระวงั-เม่ือใชตู/, 2559 

 ข้ันตอนการทํางานพ้ืนฐานของตูเอทีเอ็ม 

 1. การรับขอมูลเขา 

 ผูใชสอดบัตรเอทีเอ็มเขาชองอานบัตร จากนั้นกดรหัสบัตรเอทีเอ็ม  เลือกรายการธุรกรรม

ท่ีตองการ เชน การขอดูยอดเงิน การถอนเงิน การฝากเงิน เปนตน 

 2. การประมวลผล 

 เครื่องเอทีเอ็มจะอานรหัสบัตรและประมวลผลตามรายการท่ีผูใชเลือก 

 3. การแสดงผล 

 ผูใชจะรับทราบยอดเงินคงเหลือจากจอแสดงผล หากเปนการถอนเงิน ผูใชจะไดรับเงิน

ตามจํานวนท่ีถอน สลิปรายการถอน และไดรับบัตรเอทีเอ็มคืน 

 4. การเก็บขอมูล 

 ผลจากการประมวลผลตาง ๆ จะถูกสงไปเก็บไวที ่เครือ่งเมนเฟรมคอมพิวเตอรของ

ธนาคาร 

 

7.2 การนําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

 การทํางานของคอมพิวเตอรจะเริ่มจากผูใชปอนขอมูลผานทางอุปกรณของหนวยรับเขา 

(Input Device) เชน คียบอรด เมาส สแกนเนอร ขอมูลจะถูกเปลี่ยนใหเปนสัญญาณดิจิตอล ซ่ึง

ประกอบดวยโลจิก 0 และ 1 ในรูปของเลขฐาน 2 แลวสงตอไปยังหนวยประมวลผลกลาง เพื่อ

ประมวลผลตามคําสั่ง ในระหวางการประมวลผล หากมีคําสัง่ใหนําผลลัพธจากการประมวลผลไป

จัดเก็บในหนวยความจํา ขอมูลดังกลาวจะถูกสงไปยังแรม (Random Access Memory : Ram) ซ่ึง

ทําหนาที่เก็บขอมูลจากการประมวลผลเปนการชัว่คราว ขณะเดียวกัน อาจมีคําสั่งใหนําผลลัพธจาก

การประมวลผลดังกลาวไปแสดงผลผานทางอุปกรณของหนวยสงออก เชน จอภาพ หรือเครื่องพิมพ 
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นอกจากนีเ้ราสามารถบันทึกขอมูลทีอ่ยูในแรมลงในอุปกรณของหนวยความจําสํารองหรือหนวยเก็บ

ขอมูล เชน ฮารดดิสก แผนบันทึก แผนซีดี เพือ่นําขอมูลดังกลาวกลับมาใชอีกในอนาคต โดยการอาน

ขอมูลที่บันทึกในสื่อดังกลาวผานทางอุปกรณอาน-เขียนขอมูลหรือไดรฟ (Drive) ตาง ๆ สําหรับการ

สงผานขอมูลไปยังหนวยตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร จะมีการสงผานขอมูลทางระบบบัส (Bus)  

 เพ่ือใหเขาใจวิธีการทํางานของคอมพิวเตอรใหชัดเจนมากข้ึน สามารถอธิบายกระบวนการ

นําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.6 กระบวนการแปลงขอมูลใหเปนเลขฐาน 2 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 ผูใชงานปอนขอมูลตัวอักษร หรือตัวเลขเขาไปในระบบคอมพิวเตอร ดวยการ

กดปุมบนคียบอรด ในท่ีนี้จะยกตัวอยางการกดปุม “a” 

 ข้ันตอนท่ี 2 สัญญาณไฟฟาของตัวอักษร “a” จะถูกสงจากคียบอรดตอไปยังระบบการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

 ข้ันตอนท่ี 3 สัญญาณที่สงตอเขามาของตัวอักษร “a” จะถูกแปลงใหอยูในรูปแบบของ

รหัสแอสกี (ASCII) และเก็บไวในหนวยความจําเพ่ือประมวลผลตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือประมวลผลเรียบรอยแลว รหัสแอสกีของตัวอักษร “a” จะถูกแปลงกลับ

ใหอยูในรูปแบบของภาพ และแสดงผลบนอุปกรณแสดงผล เชนจอภาพ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2  

สัญญาณไฟฟาตัวอักษร 

“a” สงเขาระบบการ

ทํางานของคอมพิวเตอร 

ขั้นตอนท่ี 3  

แปลงสัญญาณไฟฟา

อักษร “a” ใหอยูใน

รปูแบบรหสัแอสกี     

(a = 01100001) 

ขั้นตอนท่ี 4 

แปลงรหัสแอสกีกลบัเปนตวัอักษร “a”  

แสดงผลบนจอแสดผล 

ขั้นตอนท่ี 1 

กดปุม a เพ่ือปอนตวัอักษร “a” 



179 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

7.3 การเริม่ตนทํางานของคอมพิวเตอร 

 เครือ่งคอมพิวเตอรนัน้ กอนจะทํางานไดจะตองนําเอาระบบปฏิบัติการเขาไปเก็บไวยัง

หนวยความจําหลักของเครื่องเสียกอน ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวา การบูตเครื่อง (Boot) ซ่ึงการบูต

เครื่องคอมพิวเตอรมีวิธีการตาง ๆ และมีกระบวนการเริม่ตนทํางานของคอมพิวเตอร (Boot Up)

ดังตอไปนี้ 

 7.3.1 ประเภทของการบูตเครื่องคอมพิวเตอร 

 การบู ตเครือ่งคอมพิวเตอร จะเริ ่มทํางานทันทีตัง้แตเปดสวิทซเปดเครื ่อง โดยการบูต

เครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงออกเปน 2 ลกัษณะคือ 

  7.3.1.1 โคลดบูต (Cold Boot)  

  โคลดบูต (Cold Boot) เปนการบูตเครื่องที่อาศัยการทํางานของฮารดแวร 

โดยการกดปุมเปดเครือ่ง (Power On) แลวเขาสูกระบวนการทํางานโดยทันที ปุมเปดเครือ่งนี้จะอยู

บนตัวเคสของคอมพิวเตอร ทําหนาที่ปดเปดการทํางานโดยรวมของคอมพิวเตอรทั้งหมดเหมือนกับ

สวิตชของอุปกรณไฟฟาท่ัวไป  

 

 
 

ภาพท่ี  7.7 การกดปุมเปดเครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : http://www.911-computer.com/how-to-tell-pc-power-supply-works/, 2559 

  7.3.1.2 วอรมบูต (Warm Boot) 

  วอรมบูต (Warm Boot) เปนการบูตเครือ่งโดยทําใหเกิดกระบวนการบูตใหม

หรือทีเ่รียกวา การรีสตารทเครือ่ง ( Restart ) โดยมากจะใชในกรณีที่เครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถ

ทํางานตอไปได (เครือ่งแฮงค) ซ่ึงจําเปนตองมีการบูตเครื่องกันใหม สามารถทําได 3 วิธีคือ  
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   1) กดปุมรีเซ็ต (Reset) บนตัวเครื่อง (ถามี)  
 

 
 

ภาพท่ี  7.8 ภาพสวิตชเปดปดและสวิตชรีเซ็ตดานหนาเครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://www.build-your-own-computer.net/computer-case.html, 2559 

   2) กดปุมคอนโทรล (Control) ,ปุมอัลเทอรเนท (Alternate) 

และปุมดีลีท (Delete) บนแปนพิมพ (Ctrl + Alt + Delete) พรอมกัน แลวเลือกคําสัง่รีสตารท 

(Restart) จากระบบปฏิบัติการ 

 
 

ภาพท่ี  7.9 แสดงการบูตเครื่องดวยการกดปุมบนแปนพิมพ 

ท่ีมา : https://goulding.io/2015/07/13/ctrl-alt-del/, 2559 

   3) สั่งรีสตารทเครื่องจากเมนูบนระบบปฏิบัติการ   

    
 

ภาพท่ี  7.10 แสดงการรีสตารท (Restart) ระบบปฏิบัติการ Windows XP 

ท่ีมา : https://www.itsavvy.in/restart-windows-xp/, 2559 
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 7.3.2 กระบวนการเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร (Boot Up) 

 การเริ ่มตนทํางานของคอมพิวเตอรจะเริ ่มทํางานทันทีนับตั ้งแตเปดสวิตชเครื ่อง

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.11 ข้ันตอนกระบวนการบูตเครื่องคอมพิวเตอร 

 

  1) เม่ือกดปุมสวิตชเปดเครือ่งคอมพิวเตอร (Power Button) แหลงจายไฟ 

(Power Supply) จะเริ่มจายกระแสไฟฟาเขาสูวงจรการทํางานทุกสวนของคอมพิวเตอร โดยจะมี

สัญญาณสงไปบอกใหซีพียูเริ่มทํางาน เรียกวาสัญญาณ Power Good (ประมาณ  5 โวลต) 
 

 
 

ภาพท่ี 7.12 กดปุมสวิตชเปดเครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : http://navalwiki.info/lightroom-cc-classic.asp, 2559 

ขั้นตอนท่ี 2 

ไบออสเริ่มทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

แหลงจายไฟสงสัญญาณไฟฟา 

ขั้นตอนที่ 3 

กระบวนการโพสต ทําการตรวจสอบอุปกรณ 

ขั้นตอนที่ 4 

นําขอมูลจากกระบวนการโพสต

เปรียบเทียบกับขอมูลในซีมอส ขั้นตอนที่ 5 

ไบออสจะอานไฟลระบบปฏิบัติการจากแหลงที่กําหนดไว 

ขั้นตอนที่ 6 

เคอรเนลถายโอนขอมูลลงในแรม 

ขั้นตอนที่ 7 

ระบบปฏิบัติการเขาควบคุมการแสดงผล 

และแสดงผลออกหนาจอ 

ขั้นตอนที่ 2 

ไบออสเร่ิมทํางาน 
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  2) เมื่อซีพียูเริ่มทํางาน ซีพียูจะสั่งใหไบออสทํางานทันที ซีพียูจะพยายาม

เขาถึงขอมูลท่ีอยูในไบออสเพ่ือเริ่มทํางานตามชุดคําสั่งท่ีเก็บไวในไบออสโดยทันที 

 
ภาพท่ี 7.13 ไบออส (BIOS) 

ท่ีมา : http://www.tipsnfreeware.com/what-is-bios-how-bios-works/, 2559 

  3) เริ่มทํางานตามกระบวนการทดสอบแรกเริ่มทีเ่รียกวาโพสต (POST ยอมา

จาก Power On Self Test) ซึ่งโดยปกติแลวในชวงนี ้เครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงรายละเอียด 

เกี ่ยวกับ รุ นและความเร็วของซีพียู ขนาดของหนวยความจํา ขนาดของฮารดดิสก ที ่หนาจอ

คอมพิวเตอร โดยขั้นตอนนี้เปนโปรแกรมสวนหนึ่งในไบออสซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของ

อุปกรณทีต่ิดตัง้อยูในเครื่อง ไมวาจะเปนเมนบอรด , แรม , ซีพียู รวมถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ เชน 

คียบอรดหรือเมาส ซึง่สามารถสังเกตผลการตรวจสอบนีไ้ดทัง้จากขอความที่ปรากฏบนจอภาพใน

ระหวางบูต และจากเสียงสัญญาณท่ีคอมพิวเตอรสงออกมา  
 

 
 

ภาพท่ี 7.14 ภาพหนาจอแสดงผลกระบวนการโพสต (POST) 

ท่ีมา : http://vitinhquan7.info/nhan-biet-tieng-bip-va-qua-trinh-post-may-tinh/, 2559 
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  ในกระบวนการโพสต (POST) นี้ โดยปกติถาการตรวจสอบเรียบรอยและไมมี

ปญหาใด ๆ ก็จะสงสัญญาณเสียงปบสัน้ ๆ 1 ครั้ง แตหากมีอาการผิดปกติจะสงสัญญาณที่มีรหัสเสียง

สั้นและยาวตางกันแลวแตขอผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ เชน ถาเปนขอผิดพลาดเกีย่วกับการดแสดงผลจะสง

สัญญาณเปนเสียงยาว 1 ครั้ง สั้น 3 ครั้ง หากมีปญหาที่หนวยความจําแรม จะสงสัญญาณเปนเสียง

ยาว ประมาณ 1 วินาที ตอเนือ่งไปเรือ่ย ๆ ท้ังนี้ไบออสแตละรุนแตละยี่หอก็จะมีรหัสสัญญาณที่

แตกตางกัน 

  4) ผลลัพธจากกระบวนการโพสตจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่อยูใน

ซีมอสขอมูลของอุปกรณตาง ๆ ทีต่ิดตัง้แลวในเครือ่งหรือทีทํ่าการกําหนดคา (Configuration) จะถูก

เก็บอยูในหนวยความจําที่เรียกวาซีมอส (CMOS) ซึ่งยอมาจาก Complementary Metal Oxide 

Semiconductor ) ซึง่ใชกระแสไฟฟาปริมาณเล็กนอยในการหลอเลีย้ง โดยใชแบตเตอรรี่ตัวเล็ก ๆ 

บนเมนบอรด เพ่ือใหเครื่องสามารถจําคาตาง ๆ ไวได ผลลัพธจากกระบวนการโพสต (POST) นี้ จะถูก

นํามาตรวจสอบกับขอมูลในซีมอส ถาถูกตองตรงกันก็ทํางานตอได ไมเชนนั้นตองแจงผูใชใหแกไข

ขอมูลกอน 
 

 
 

ภาพท่ี 7.15 แบตเตอรรี่เลี้ยงซีมอส 

ท่ีมา : http://www.fixya.com/support/t9178157-forgot_bios_password, 2559 

  5) ไบออสจะอานโปรแกรมสําหรับบูตจากสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดตัง้คา

เอาไวในซีมอสตามลําดับการบูตท่ีกําหนดไว เชนจากฟล็อปปดิสก ฮารดดิสก หรือซีดีรอม โดยไบออส

จะเขาไปอานโปรแกรมสําหรับการบูตระบบปฏิบัติการจากเซกเตอรแรกของฮารดดิสก ฟล็อปปดิสก 

หรือซีดีรอม โดยท่ีไบออสจะมีความสามารถในการติดตอกับอุปกรณเหลานั้นได 
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ภาพท่ี 7.16 การกําหนดลําดับการบูตในไบออส 

ท่ีมา : https://www.lifewire.com/change-the-boot-order-in-bios-2624528, 2559 

  6) โปรแกรมระบบปฏิบัติการจะมีสวนสําคัญทีเ่รียกวาเคอรเนล ( Kernel ) 

จะถูกโอนถายขอมูลลงในหนวยความจําแรมของคอมพิวเตอร 
 

    
 

ภาพท่ี 7.17 หนาจอ Windows XP และ Linux CentOS ขณะถูกถายขอมูลลงในหนวยความจําแรม 

ท่ีมา : https://www.lifewire.com/how-to-start-windows-xp-in-safe-mode-2624542, 2559 

ท่ีมา : http://thaiopensource.org/tag/centos/, 2559 

  7) ระบบปฏิบัติการในหนวยความจําแรมจะเขาควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรใน

สวนตาง ๆ  เคอรเนลท่ีถูกถายโอนลงหนวยความจําแรมนัน้จะเขาควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร

โดยรวมและกําหนดคาเริ่มตนพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไว พรอมท้ังแสดงผลออกมาท่ีหนาจอของผูใช

เพื ่อรอรับคําสัง่ตาง ๆ ตอไป ซึง่ปจจุบันในระบบปฏิบัติการรุนใหม ๆ จะมีสวนติดตอกับผู ใช 
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(Interface) แบบกราฟกหรือ GUI (Graphic User Interface) เพือ่สนับสนุนใหผูใชสามารถควบคุม

และใชงานคอมพิวเตอรไดสะดวกข้ึน  
 

      
 

ภาพท่ี 7.18 หนาจอเม่ือเขาสูระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Linux CentOS 

ท่ีมา : https://inforeflex.wordpress.com/2017/06/14/windows-xp, 2559 

ท่ีมา : https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_5&p=x, 2559 

 จากกระบวนการบูตที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสวนประกอบของคอมพิวเตอรจะมีการ

ประสานการทํางานกันอยางมีลําดับขั ้นตอน และตองเริ ่มกระบวนการนี ้ทุกครั ้งที ่เปดเครือ่ง

คอมพิวเตอร สําหรับสาเหตุท่ีไมเก็บระบบปฏิบัติการเอาไวในไบออสตัง้แตตนเลยเพื่อความรวดเร็วใน

การทํางานของคอมพิวเตอร เนื่องจากไบออสมีขนาดเล็กกวาขนาดท่ีระบบปฏิบัติการตองการมาก  

 สําหรับในคอมพิวเตอรทีมี่ลักษณะเปนสมองกลฝงตัว (Embedded System) ท่ีอยูใน

รถยนตหรือเครื ่องใชไฟฟาระบบอัตโนมัติทั ่วไปสวนใหญจะไมมีการบูตและไมมีระบบปฏิบัติการ

เนื่องจากจะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอุปกรณ (Hardware) จึงไมจําเปนตองตรวจสอบตัวเองใหม

ทุกครั้งท่ีเปดเครื่อง และจะเริ่มการทํางานไดทันที ไมตองมีระบบปฏิบัติการคอยบริหารระบบ 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

 

1.จงอธิบายการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

2.จงอธิบายข้ันตอนการทํางานพ้ืนฐานของตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ (3 คะแนน) 

3.จงอธิบายการนําเขาและแปลงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

4.จงบอกประเภทของการบูตเครื่องคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

5. จงอธิบายกระบวนการเริ่มตนทํางานของคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. เพราะเหตุใดคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะเปนสมองกลฝงตัวจะไมมีการบูต 

ก. ไมมีชุดคําสั่งใน   ข. ไมมไีบออส  

ค. ไมมีระบบปฏิบัติการ   ง. ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฮารดแวรการบูต 

2. เม่ือพิมพตัวอักษรบนแปนพิมพแลว ข้ันตอไปจะเปนอยางไร 

ก. ตัวอักษรจะเปนรหัสแอสกี  ข. ตัวอักษรจะเปลี่ยนเปนชุดคําสั่ง 

ค. ตัวอักษรจะเปนสัญญาณไฟฟา  ง. ตัวอักษรจะแสดงผลบนหนาจอแสดงผล 

3. การบูตในขอใดเปนการเริ่มตนการทํางานใหมในขณะท่ีเครื่องยังทํางานอยู 

ก. รีเซ็ตบูต (Reset Boot)  ข. รีสตารทบูต (Restart Boot)  

ค. วอรมบูต (Warn Boot)  ง. โคลบูต (Cold Boot) 

4. ข้ันตอนใดในการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล 

ก. Process    ข. Storage 

ค. Input    ง. Output  

5. การกดปุมรีเซ็ต (Reset) เปนการบูตแบบใด 

ก. รีเซ็ตบูต (Reset Boot)  ข. รีสตารทบูต (Restart Boot) Boot) 

ค. วอรมบูต (Warn   ง. โคลบูต (Cold Boot) 

6. สาเหตุท่ีไมนําเอาระบบปฏิบัติการเก็บไวในไบออส เพราะเหตุใด 

ก. ไบออสไมสามารถแสดงผลดานกราฟกได ข. เทคโนโลยขีองไบออสยงัไมสงูพอ 

ค. ไบออสมีขนาดเล็กเกินไป  ง. ไบออสทํางานไดชา  

7. กระบวนการใดในการทําธุรกรรมท่ีตู ATM ตรงกับข้ันตอนการประมวลผล 

ก. อานรหัสบัตร   ข. สงขอมูลไปเก็บท่ีเครื่องเมนเฟรม 

ค. กดรหัสบัตร ATM   ง. พิมพสลิปรายการถอน 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 7 
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8. ข้ันตอนใดในการทํางานข้ันพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีแสดงผลขอมูล 

ก. Process    ข. Storage 

ค. Input    ง. Output  

9. สัญญาณ Power Good มีระดับแรงดันเทาใด 

ก. 3.3 โวลต   ข. 5 โวลต 

ค. 9 โวลต    ง. 12 โวลต 

10. กระบวนการโพสต (POST) หมายถึงขอใด 

ก. กระบวนคนหาขอมูลในไฟล 

ข. กระบวนการเลือกอุปกรณในการบูต 

ค. กระบวนการบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูล 

ง. กระบวนการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งไว 

 


