


ค าน า 

 ชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพ    

ของผู้ เรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้    

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ให้ความส าคัญ

กับการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ดังนั้น ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดสร้างความรู้

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ คงเป็นประโยชน์ ในการเรียนรู้

ของผู้เรียนเป็นอย่างดี และจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วย

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐาน

การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

นางปริชมน คงช่วย 

ก 

จานแสง (Optical Disk)  เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-
ROM Drive) เป็นสื่อท่ีใช้บันทึกข้อมูลได้ปริมาณมากสามารถอ่าน
และบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เช่น CD-ROM  (Compact Disc 
Read-Only Memory) มีความจุข้อมูลสูงมาก ตั้งแต ่650 เมกะไบท์ 
(MB) สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว แก้ไขเปล่ียนแปลงไม่ได้  
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5.  หน่วยความจ ารอง 
 หน่วยความจ าส ารอง  เป็นหน่วยความจ าท่ีใช้เก็บข้อมูล และ
โปรแกรมท่ีต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและ
โปรแกรมได้เป็นจ านวนมาก อุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วยความจ าส ารอง ได้แก่ 

จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)  ฮาร์ดิสก์  จานแม่เหล็ก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (Direct Access)  ได้แก่  ฮาร์ดดิสก์ 
และฟล็อปปี้ดิสก์ 

 

 

 

 

 

เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  สามารถบันทึกและ
เข้าถึงข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Sequential Access) การบันทึกท าโดย
สร้างสนามแม่เหล็กลงบนเนื้อเทป 

 

 

 

 

 

11 

สารบญั 
  หน้า 
 ค าน า 2 
 สารบัญ 3 
 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 1 
 ระบบการท างานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ 3 
 - หน่วยรับข้อมูล 3 
 - หน่วยประมวลผลกลาง 6 
 - หน่วยความจ าหลัก 7 
 - หน่วยแสดงผล 9 
 - หน่วยความจ ารอง 11 

   

   

ข 



 

หลักการท างาน 
ของคอมพิวเตอร ์

 

           

 หลักการท างานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามท่ีโปรแกรมได้
ก าหนดไว้  โดยตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกว่าฮาร์ดแวร์ จะมี
ส่วนประกอบส าคัญขั้นพื้นฐาน  5  หน่วย  ซึ่งแต่ละหน่วยจะมี
หลักการท างาน  ดังนี้ 
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4.2  เครื่องพิมพ์ 
                  เครื่องพิมพ์ 
(printer)  เป็นอุปกรณ์ท่ี
แสดงผลลัพธ์ในรูปข้อมูล  
รายงาน  รูปภาพ  ลงบน
กระดาษ  ซึ่งสามารถสัมผัส
และเก็บรักษาไว้ได้นาน   
เครื่องพิมพ์อาจเรียกว่า  
หน่วยแสดงผลถาวร 

 

 

 

4.3  ล าโพง 
     ล าโพง (speaker)  

เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงผลลัพธ์รูปแบบ
เสียง  ซึ่งส่วนใหญ่จะให้มาพร้อม
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยแสดงผล 
หน่วยแสดงผล (output  unit)  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลผล  โดยจะแปลง
ผลลัพธ์จากสัญญาณไฟฟ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นรูปแบบท่ี
มนุษย์เข้าใจ 

 4.1  จอภาพ   
  จอภาพ  (monitor)  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงผล
ลัพธ์ในรูปตัวอักษร ตัวเลข  ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในขณะท่ีเปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น  แต่เมื่อปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถ
เห็นผลลัพธ์ได้  จอภาพอาจเรียกว่าหน่วยแสดงผลชั่วคราว 
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 1.  หน่วยรับข้อมูล  (input unit)  ท าหน้าท่ีรับข้อมูลมา
จัดเก็บท่ีหน่วยความจ าหลักของคอมพิวเตอร์  จากนั้นเม่ือมีค าส่ังให้
ประมวลผล  ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บไว้ท่ีหน่วยความจ าจะถูกส่งไปยังหน่วย
ประมวลผล 

 2.  หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ท า
หน้าท่ีประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ  จากนั้นผลลัพธ์จะถูก
ส่งไปจัดเก็บท่ีหน่วยความจ าหลัก 

 3.  หน่วยความจ าหลัก (main memory) ท าหน้าท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ 
ในขณะท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์
เปิดอยู่เท่านั้น  ถ้าปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือ
โปรแกรมนั้นจะสูญหายไป 

 4.  หน่วยแสดงผล 
(output unit) ท าหน้าท่ีน า
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผลมาแสดงผลหรือ
จัดเก็บไว้ท่ีหน่วยความจ ารอง 

 5.  หน่วยความจ ารอง (secondary storage) ท าหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ  เพื่อน ามาใช้อีกครั้งในภายหลังได้  
แม้จะปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมท่ีจัดเก็บไว้จะไม ่
สูญหาย 
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ระบบการท างานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
 

1.หน่วยรับข้อมูล 
หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูล

หรือรับค าสั่งจากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือ
ค าส่ังนั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าท่ีคอมพิวเตอร์เข้าใจ 

เพื่อท าการประมวลผลต่อไป 

 1.1  แป้นพิมพ์  keyboard  ท าหน้าท่ีรับข้อมูลโดยการ
กดแป้นพิมพ์  ซึ่งมีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด  
ประกอบด้วยปุ่มส าหรับพิมพ์อักขระ  ตัวเลข  เรียกใช้ฟังก์ชันของ
ซอฟต์แวร์  และควบคุมการท างานร่วมกับปุ่มอื่นๆ   
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 2. แรม (RAM : Random Access Memory) 
                    -  ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลท่ีรับเข้ามาจากหน่วยรับ
ข้อมูล  เพื่อน าไปประมวลผล 
                    -  ท าหน้าท่ีเก็บผลลัพธ์ท่ีได้ขณะท าการ
ประมวลผลซึ่งยังไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย   
                    -  ท าหน้าท่ีเก็บผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผล
ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้าย 
                    -  ท าหน้าท่ีเก็บชุดค าสั่งต่างๆ ขณะท่ีเราก าลัง
ท างานอยู่กับเครื่องเพื่อใช้ในการประมวลผล 
                    -  เป็นหน่วยความจ าท่ีเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม
ไว้ชั่วคราว สร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้โดยตรง 
                    -  สามารถอ่านหรือเขียนทับข้อมูลลงไปได้ตาม
ต้องการ ถ้าไฟดับข้อมูลจะสูญหาย 
                    -  การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม 

 

 

 

 

 

 

4.  
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3.  หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความจ าหลัก  เป็นหน่วยความจ าท่ีอยู่ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. รอม (ROM : Read Only Memory)  เป็น
หน่วยความจ าหลักท่ี 
          -  ใช้บรรจุโปรแกรมส าคัญ ที่ใช้ในการสตาร์ทอัพเครื่อง 
          -  เก็บโปรแกรมค าสั่งไว้อย่างถาวร 
          -  ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ 

-  เขียนหรือบันทึกข้อมูลค าสั่งได้เพียงครั้งเดียว ในขั้นตอนการ
ผลิตเคร่ืองจากโรงงาน ไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้อีก 
-  อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม 
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 1.2  เมาส์  mouse  เป็นอุปกรณ์รับเข้าท่ีใช้เลื่อนตัวชี้
ต าแหน่ง  ผู้ใช้สามารถบังคับเมาส์เพื่อควบคุมตัวชี้ต าแหน่งไปมาบน
จอภาพได้   

 

 

 

 

 

 

 1.3  สแกนเนอร์  scanner  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้หลักการ
ของการส่องแสงไปยังข้อความสัญลักษณ์  หรือภาพ  ท่ีต้องการท า
ส าเนาภาพ  จากนั้นข้อมูลท่ีถูกอ่านจะถูกแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า  
และเก็บเป็นไฟล์ภาพ 

 

 

 

 

 

4 



 1.4  อุปกรณ์จับภาพ  image capturing devices  
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บภาพต้นฉบับในรูปดิจิทัล  อุปกรณ์จับภาพมี  2  ชนิด  
ดังนี้  กล้องถ่ายภาพดิจิทัล  กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 1.5  อุปกรณ์รับเสียง  audio-input devices เป็น
อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูลเสียงท้ังเสียงพูด  เสียงเพลง  และเสียงอื่นๆ  
จากนั้นอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณเสียงท่ีมนุษย์เข้าใจให้อยู่ในรูป
สัญญาณไฟฟ้าท่ีคอมพิวเตอร์น าไปประมวลผลได้  อุปกรณ์รับเสียงท่ีนิยม
ใช้  ได้แก่  ไมโครโฟน 
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2.หน่วยประมวลผลกลาง 
 หน่วยประมวลผลกลาง  central processing unit  เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า  CPU  เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผล  เช่น  การ
ค านวณ  การเปรียบเทียบ  การเรียงล าดับ  การจัดกลุ่ม  การจัดท า
รายงาน   

       หน่วยประมวลผลกลางจึงเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือหาผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีต้องการได้  ซีพียูท า
หน้าท่ีควบคุมการท างานและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับ
ข้อมูลตามค าสั่งต่างๆ 
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