
 

 

 

 

1. อธิบายองค์ประกอบ และหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายหน้าท่ีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

คอมพิวเตอร์จะท างานได้นั้น ต้องประกอบด้วยส่วนการท างาน 4 ส่วน  คือส่วนรับข้อมูลและค าสั่ง  
            ส่วนประมวลผล ส่วนที่ใช้แสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผล และส่วนในการเก็บบันทึกข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

           เป็นหน่วยท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูลหรือค าสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ด าเนินการประมวลผล 
โดยอาศัยอุปกรณ์รับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard), เมาส์ (Mouse 
บอลกล้ิง (Track Ball), ก้านควบคุม (Joy Stick) เป็นต้น 

            ข้อมูลท่ีน าเข้าคอมพิวเตอร์ เป็นได้ท้ังตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปทรง สี อุณหภูมิ เสียง ตลอดจน 
สิ่งอื่น ๆ ที่สามารถส่งเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล 

            หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนท่ีส าคัญที่สุด ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง 
การประมวลผลและควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยท างานสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังนี ้
1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 
2. หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) 
3. หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆ ใน CPU จะใช้สายสัญญาณที่เรียกว่า Bus Line หรือ Data Bus 

 

  หน่วยควบคุม (Control Unit) 

            รับชุดค าสั่งจาก RAM แล้วท าการอ่านและแปลชุดค าสั่ง 
            ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภายในระบบ โดยเฉพาะส่วนประกอบของ Processor 
             ควบคุมการไหลของโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ RAM และออกจาก RAM และควบคุมการไหล      
ของสารสนเทศ  (Processed data) เข้าสู่ RAM ตาม Address ท่ีว่างก่อนน าไปแสดงผล 
 

 

        หน่วยควบคุม ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของหน่วยทุก ๆ หน่วย ใน CPU และอุปกรณ์อื่นท่ีต่อพ่วง
เปรียบเสมือนสมองท่ีควบคุมการท างานส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่น แปลค าสั่งท่ีป้อน ควบคุม
ให้หน่วยรับข้อมูล รับข้อมูลเข้ามาเพื่อท าการประมวลผล ตัดสินใจว่าจะให้เก็บข้อมูลไว้ท่ีไหน ถูกต้องหรือไม่
ควบคุมให้ ALU ท าการค านวณข้อมูลที่รับเข้ามา ตลอดจนควบคุมการแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น 
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  ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor), ชิป (Chip), โพรเซสเซอร์ (Processor) 
ส่วนประกอบภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีซับซ้อนจ านวนมาก มีทรานซิสเตอร์ 
ประกอบกันเป็นวงจรหลายล้านตัว แต่ละชิ้นมีความกว้าง 0.35 ไมครอน ขณะท่ีเส้นผม
คนเรามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ไมครอน ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดมาก 

 

 B U S 

B

U

S 



 

หน่วยค านวณ และตรรกะ  (ALU; Arithmetic and Logic Unit 
 

          หน่วยค านวณและตรรกะ ท าหน้าท่ีค านวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operations) และการค านวณ
ทางตรรกศาสตร์ (Logical operations) โดยปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการค านวณได้แก่ การบวก (Addition)          
ลบ (Subtraction) คูณ (Multiplication) หาร (Division) ส าหรับการค านวณทางตรรกศาสตร์ ประกอบด้วย   
การเปรียบเทียบค่าจริง หรือเท็จ โดยอาศัยตัวปฏิบัติการพื้นฐาน 3 ค่า คือ 

 เงื่อนไขเท่ากับ    (=, Equal to condition) 
 เงื่อนไขน้อยกว่า  (<, Less than condition) 
 เงื่อนไขมากกว่า  (>, Greater than condition) 
 

หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit) 

หน่วยความจ าหลัก ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ Main Memory Unit, Primary Storage Unit,  
Internal Storage Unit เป็นหน่วยท่ีใช้เก็บข้อมูล และค าสั่งเพื่อใช้ในการประมวลผล และเก็บข้อมูลตลอดจน
ค าส่ังชั่วคราวเท่านั้น ข้อมูลและค าส่ังจะถูกส่งมาจากหน่วยควบคุม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
        หน่วยความจ าส าหรับเก็บค าสั่ง (Program Memory) 
        หน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมูลและค าสั่ง (Data & Programming Memory)  
 

หน่วยความจ าส าหรับเก็บค าสั่ง (Program Memory) 

ใช้เก็บค าสั่งท่ีมักใช้บ่อยๆ เช่น ค าส่ังเริ่มต้นการท างานของคอมพิวเตอร์ โดยค าสั่งนี้จะอยู่ภายในคอมพิวเตอร์
ตลอดไป แม้ว่าจะท าการปิดเครื่องไปแล้ว มักจะเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้    
ในการเริ่มระบบ (Start Up) ข้อมูลควบคุมการรับส่งค าส่ังและข้อมูล ตลอดจนการแสดงผล บางรุ่นอาจจะมีตัว
แปลภาษา BASIC มักมีขนาดเล็กเพียง 48 กิโลไบต์ ปัจจุบันหน่วยความจ านี้ สร้างจากเทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 
(Semiconductor) สามารถแยกประเภทย่อยได้เป็น 
 

ROM (Read Only Memory)   

เป็นหน่วยความจ าท่ีบริษัทผู้ผลิตได้บรรจุค าสั่งเอาไว้แล้วอย่างถาวร ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้  
โดยปกติหน่วยความจ านี้ติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิต โดยผู้ใช้ไม่มีโอกาสเลือก 
 

           PROM (Programmable ROM) 

         เป็นหน่วยความจ ารอม ประเภทท่ีผู้ใช้สามารถเขียนค าส่ัง แล้วบันทึกเอาไว้อย่างถาวรโดยอาศัยเครื่องมือ
เฉพาะ แต่ค าส่ังท่ีบันทึกนั้นไม่สามารถแก้ไขได้อีก โดยป้อนพัลส์แรงดันสูง (HIGH VOLTAGE PULSED) ท าให้ 
METAL STRIPS หรือ POLYCRYSTALINE SILICON ท่ีอยู่ในตัว IC ขาดออกจากกัน ท าให้เกิดเป็นลอจิก “1” 
หรือ “0” ตามต าแหน่ง ท่ีก าหนดในหน่วยความจ านั้น ๆ เมื่อ PROM ถูกโปรแกรมแล้ว ข้อมูลภายใน จะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก หน่วยความจ าชนิดนี้ จะใช้ในงานท่ีใช้ความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงกว่า หน่วยความจ า 
ท่ีโปรแกรมได้ชนิดอื่นๆ 
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       EPROM (Erasable PROM) เป็นหน่วยความจ ารอม 

       ประเภทท่ีสามารถเขียนค าส่ัง บันทึกและแก้ไขด้วยเครื่องมือเฉพาะได้หลาย ๆ ครั้ง ข้อมูลจะถูกโปรแกรม 
โดยผู้ใช้โดยการให้สัญญาณท่ีมีแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE SIGNAL) ผ่านเข้าไปในตัว EPROM ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับท่ี
ใช้ใน PROM แต่ข้อมูลที่อยู่ใน EPROM เปลี่ยนแปลงได้ โดยการลบข้อมูลเดิมที่อยู่ใน EPROM ออกก่อน แล้วค่อย
โปรแกรมเข้าไปใหม่การลบข้อมูลนี้ท าได้ด้วยการฉายแสง อุลตร้าไวโอเลตเข้าไปในตัว IC โดยผ่าน ทางกระจกใส ท่ี
อยู่บนตัว IC เมื่อฉายแสง ครู่หนึ่ง (ประมาณ 5-10 นาที) ข้อมูลที่อยู่ภายใน ก็จะถูกลบท้ิง ซึ่งช่วงเวลาท่ีฉายแสงนี้ 
สามารถดูได้จากข้อมูล ท่ีก าหนด (DATA SHEET) มากับตัว EPROM และ มีความเหมาะสม ที่จะใช้ เมื่องานของ
ระบบ มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่ 
 

หน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมูลและค าสั่ง (Data & Programming Memory) 

         หรือท่ีเรียกว่า แรม (RAM; Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีสามารถเก็บข้อมูลและค าสั่ง
จากหน่วยรับข้อมูล แต่ข้อมูลและค าสั่งเหล่านั้นสามารถหายไปได้ เมื่อมีการรับข้อมูลหรือค าสั่งใหม่หรือปิดเครื่อง 
หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หน่วยความจ าแรม เป็นหน่วยความจ าท่ีส าคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ จ าเป็นจะต้องเลือก
ซื้อให้มีขนาดใหญ่พอสมควร มิฉะนั้นจะท างานไม่สะดวก แรมท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น     
SRAM (Static Random Access Memory)  ท างานได้โดยไมต่้องอาศัยสัญญาณนาฬิกา 
 

Static RAM (SRAM) นิยมน าไปใช้เป็นหน่วยแคช (Cache) ภายในตัวซีพียู เพราะมี
ความเร็วในการท างานสูง   กว่าDRAM มาก แต่ไม่สามารถท าให้มีขนาดความจุสูง ๆ ได้ 

เนื่องจากกินกระแสไฟมากจนท าให้ความเร็วในการท างานสูงกว่า DRAM มาก  
 

 

      DRAM (Dynamic RAM)   เป็นหน่วยความจ าหลักท่ีผลิตขึ้น โดยใช้สถานะ "มีประจุ"  
       และ "ไม่มีประจุ" เป็นหลัก ในการเก็บข้อมูลซึ่งกิน ไฟน้อย และราคาถูกกว่า SRAM  
  จึงนิยมใช้ท าเป็นหนว่ยความจ าหลักในคอมพิวเตอร์ 

 

    ซึ่งในการท างาน ของ DRAM  จะต้อง คอยเติมประจุตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลสูญหายไป เรียกว่า "Refresh" ส าหรับ DRAM  ท่ีใช้กันในคอมพิวเตอร์ท่ัวไปในปัจจุบัน   

 DRAM ท างานโดยอาศัยสัญญาณนาฬิกามากระตุ้น แต่ก็มีจุดเด่น คือ มีขนาดเล็กกว่า SRAM และสิ้นเปลือง
พลังงานน้อยกว่า ยังแบ่งย่อยได้เป็น 
         · EDO RAM (Extended-data-out RAM) 
         · SDRAM (Synchronous dynamic RAM) 
ท้ังนี้ RAM ก็คือแผงวงจรท่ีประกอบด้วยกลุ่มวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวนมาก เช่นเดียวกับ Processor ท างาน 
โดยมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง โดยแผงวงจรท าด้วยสารกึ่งตัวน า ท่ีสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็วเรียกว่า Chip 
ซึ่งมีขนาดเล็ก ประมาณ 1/8 ของแสตมป์ขนาดเล็กเท่านั้นแต่สามารถจุข้อมูลได้มากกว่า 4 แสนอักขระระหว่าง
หน่วยความจ าแรมและ CPU มีแผงวงจรพิเศษเรียกว่า Cache Memory ท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับแรมแต่น ามา
ช่วยให้การท างานเร็วขึ้นโดยการบันทึกค าสั่งท่ีใช้บ่อย ๆ และใช้ต่อเน่ืองเก็บไว้ เพื่อให้ CPU น าไปประมวลผลได้
เร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น 
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ความเร็วของ RAM คิดกนัอย่างไร 
          ท่ีตัว Memory chip จะมี เลขรหัส เช่น HM411000-70 ตัวเลขหลัง (-) คือ ตัวเลขที่บอกความเร็วของ 
RAM ตัวเลขนี้ เรียกว่า Access time คือ เวลาที่เสียไป ในการที่จะเข้าถึงข้อมูล หรือเวลาที่แสดงว่า ข้อมูลจะถูก 
ส่งออกไปทาง Data busได้เร็วแค่ไหน ยิ่ง Access time น้อย ๆ แสดงว่า RAM ตัวนั้น เร็วมาก 
          RAM PC หรือ Notebook ก็แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ในปัจจุบันท่ีใช้งานอยู่และหาซื้อได้ คือ 

   SD RAM       มี 32, 64, 128, 256 MB (เก่ามากเกิน 10 ปีแล้ว) 
   DDR RAM     มี 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB (เก่ามาก 10 ปีแล้ว) 
   DDR2 RAM   มี 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB (เก่า 5 ปีแล้ว)  
   DDR3 RAM   มี 2 GB, 4 GB, 8 GB (ปัจจุบันใช้งานอยู่) 

 

หน่วยความจ าความเร็วสูง (Cache Memory) 
 

     หน่วยความจ าแคช เป็นหน่วยความจ าขนาดเล็กท่ีมีความเร็วสูง ท าหน้าท่ีเหมือนท่ีพักค าสั่งและข้อมูลระหว่าง
การท างาน เพื่อให้การท างานโดยรวมเร็วขึ้น แบ่งเป็นสองประเภท คือ แคชภายใน (Internal Cache)  
และแคชภายนอก (External Cache) โดยแคชภายใน หรือ L1 หรือ Primary Cache เป็นแคช ท่ีอยู่ในซีพียู  
ส่วนแคชภายนอก เป็นชิป แบบ SRAM ติดอยู่บนเมนบอร์ด ท างานได้ช้ากว่าแบบแรก แต่มีขนาดใหญ่กว่า  
เรียกอีกชื่อได้ว่า L2 หรือ Secondary Cache 
ความจุของหน่วยความจ า 
 

          โดยเหตุท่ีหน่วยความจ าแรม เป็นส่วนส าคัญของคอมพิวเตอร์ เมื่อกล่าวถึงขนาดความจุของหน่วยความจ า 
จึงหมายความถึง ขนาดของหน่วยความจ าแรม เช่น บอกว่าคอมพิวเตอร์เคร่ืองนี้ มีขนาดความจุของหน่วยความจ า 
16 MB หมายความว่า คอมพิวเตอร์มีขนาดหน่วยความจ าแรม เท่ากับ 16 MB นั่นเอง การวัดขนาดหน่วยความจ า 
นิยมใช้หน่วยเป็น ไบต์ (Byte) ซึ่งอาจเทียบได้เท่ากับ ตัวอักษร 1 ตัว โดยท่ีคอมพิวเตอร์ต้องใช้หน่วยความจ าท่ี
ใหญ่มาก เพื่อให้สะดวกจึงต้องคิดหน่วยท่ีใหญ่ขึ้นไปอีกมาเรียก นั่นคือ หน่วย KB เท่ากับ 1024 ไบต์ (แต่อาจ
ถือเอาคร่าว ๆ ว่าเป็นพันไบต์ได้) และ MB ซึ่งเท่ากับประมาณ หนึ่งล้านไบต์ ดังนี้ 
         8 บิต (Bit) = 1 ไบต์ (Bite) 

บิต (Bit)  : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น   
 

KB ย่อมาจาก Kilobyte   
ความหมาย : ปริมาณหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์  

 

MB ย่อมาจาก Megabyte   
ความหมาย : ปริมาณหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเก็บตัวอักษรได้ 1 ล้านตัว หรือมีค่า
เท่ากับ 2 ยกก าลัง 20 = 1,048,567 BYTES หรือเท่ากับ 1024 กิโลไบต์  

 

Gigabyte อักษรย่อ GB  
ความหมาย : ปริมาณหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 MB 
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           ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่งผลให้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มีจ านวนมาก หน่วยกิกะไบต์แทบ 
จะไม่เพียงพอ จึงได้มีเพ่ิมความจุ ดังนี้ 

Data Measurement  Size 
Bit   Single Binary Digit (1 or 0) 
Byte   8 bits 
Kilobyte (KB)  1,024 Bytes 
Megabyte (MB)  1,024 Kilobytes 
Gigabyte (GB)  1,024 Megabytes 
Terabyte (TB)  1,024 Gigabytes 
Petabyte (PB)  1,024 Terabytes 
Exabyte (EB)  1,024 Petabytes 

 

ส าหรับเหตุผลที่ 1 KB มค่ีาเท่ากับ 1024 ไบต์ ก็เนื่องจากระบบจ านวนท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์เป็นระบบ
เลขฐานสอง ท าให้การค านวณค่าใช้เลข 2 เป็นฐาน แล้วยกกาลัง 10 เท่ากับ 210 เท่ากับ 1024 และเนื่องจาก 
1024 มีค่าใกล้เคียงกับ 1000 จึงเป็นท่ียอมรับกันให้เรียกว่า กิโล "Kilo" เช่นกัน 
 

รีจิสเตอร์ (Register) 
  

       รีจิสเตอร์ (Register) เป็นพื้นท่ีเก็บข้อมูลชั่วคราว (Temporary storage area) ซึ่งอยู่ภายใน CPU อย่างไรก็ตาม
รีจีสเตอร์ไม่ใช่หน่วยความจ า และไม่ได้อยู่ในหน่วยความจ าหลัก ท าหน้าท่ีเป็นท่ีพักข้อมูลชั่วคราวเท่านั้น สาหรับ
เก็บค าสั่ง ผลลัพธ์ หรือข้อมูลท่ีเกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลของ CPU รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดยมี
ความเร็วสูงกว่า Cache Memory ประมาณ 10 เท่า และเคลื่อนย้ายข้อมูลได้รวดเร็วท างานภายใต้การควบคุม 
ของหน่วยควบคุม รีจีสเตอร์ท่ีส าคัญได้แก่ 

Accumulator ใช้ท าค าสั่งเกี่ยวกับการค านวณ และเก็บ ผลลัพธ์จากการค านวณ 
Storage Register เก็บข้อมูลและค าสั่งชั่วคราวจากหน่วยความจ าหลัก หรือส่งกลับ 
Address Register บอกต าแหน่งของข้อมูลและค าสั่งในหน่วยความจ า 
General Purpose Register ใช้เป็นฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ค านวณทางคณิตศาสตร์ และเป็นท่ีอยู่ 

ของค าสั่งใน หน่วยความจ า ท้ังนี้คอมพิวเตอร์แต่ละระบบจะมี Register ไม่เท่ากัน เครื่องท่ีมี Register  
มากกว่าย่อมมีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าตามไปด้วย 
 

 หน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT) 
 

หน่วยแสดงผล ท าหน้าท่ีรับข้อมูลจากหน่วยความจ า ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้วมาแสดงในรูปแบบ 
ต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่องวาดภาพ (Plotter) 
 

หน่วยเก็บข้อมูลรอง (Secondary Storage Unit) 
 

"หน่วยเก็บข้อมูลรอง" เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ท่ีส่งเข้ามาประมวลผล และผลลัพธ์จากการประมวลผล จะถูกเก็บไว้
ในหน่วยความจ าแรม ซึ่งเมื่อปิดเคร่ือง หรือมีปัญหาทางไฟฟ้า อาจจะท าให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย จึงจ าเป็นต้องมี
หน่วยเก็บข้อมูลรอง เพื่อน าข้อมูลจากหน่วยความจ าแรมมาเก็บไว้เพ่ือเรียกใช้ต่อไป หน่วยเก็บข้อมูลรองท่ีนิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์, ฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ และออปตคิัลไดรฟ์ ท่ีติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องหลัก 
หรือแฟลชดิสก์, การ์ดหน่วยความจ า และออปติคัลไดรฟ์แม่เหล็ก (MO) ฯลฯ 
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ขอบคณุ  http://diy.alinkcorp.com/diy_pc/pc_chapter2.asp 
http://www.comcn.in.th/elearnning/wacharat/hardware1.html 

http://diy.alinkcorp.com/diy_pc/pc_chapter2.asp

