หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยหน่วยการทางานหลักๆ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา และหน่วยแสดงผล โดยจะเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ผ่านหน่วยรับข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บในหน่วยความจา แล้วนาแฟ้มข้อมูล
ดั ง กล่ า วไปประมวลผลที่ ห น่ ว ยประมวลผลกลาง ซึ่ ง หน่ ว ยประมวลผลกลางจะมี ก ารท างานร่ ว มกั บ
หน่ ว ยความจ าตลอดเวลา จากนั้ น คอมพิ วเตอร์จึงส่ งสารสนเทศที่ได้ไปยังหน่ วยแสดงผลในรูปแบบที่ผู้ ใช้
กาหนดไว้
3.หน่วยความจารอง
(Secondary Storage)

1.หน่วยรับข้อมูล
(Input Unit)

2. หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit)

4. หน่วยแสดงผล
(Output Unit)

3.หน่วยความจาหลัก
(Primary Storage)
รูปแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หน่วยต่างๆ ที่ทางานในระบบคอมพิวเตอร์จะมีหน้าที่ต่างๆ กัน ดังนี้
1. หน่วยรับ ข้อมูล (Input Unit) ทาหน้าที่รับ ข้อมูล โปรแกรม และคาสั่ งจากผู้ ใช้ โดยจะแปลง
ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ในรู ป แบบต่ า งๆ ให้ เป็ น ข้ อ มู ล หรื อ สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล แล้ ว ส่ งไปยั ง หน่ ว ยความจ า เพื่ อ น าไป
ประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป
แปลงข้อมูล
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2. หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือที่ นิ ยมเรีย กสั้ น ๆ ว่า ซี พี ยู (CPU)
จัดเป็ น มัน สมองของระบบสารสนเทศ เนื่ องจากทาหน้าที่ในการประมวลผลคาสั่งและควบคุมการทางาน
ทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยจะดูแล
เวลาในการประมวลผลตามคาสั่งที่ได้รับ ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา
2.2 หน่วยคานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit) ทาหน้าที่คานวณทางคณิตศาสตร์
เช่น บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์ เช่น มากกว่า น้อยกว่า เป็นต้น

3. หน่ ว ยความจ า (Memory Unit) แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ หน่ ว ยความจ าหลั ก และ
หน่ ว ยความจ าส ารอง โดยหน่ วยความจ าหลั กจะต้องท างานร่ว มกับ หน่ วยประมวลผลกลาง เมื่อผ่ านการ
ประมวลผลข้อมูลและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งก่อนและหลังขณะที่ทางานจะหายไป ข้อมูล
ดังกล่าวจึงไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกในอนาคต จึงต้องบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจาสารอง เพื่อเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย
3.1 หน่วยความจาหลัก (Primary Storage) ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจาหลักนี้ จะเป็น ข้อมูลที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในหน่ ว ยประมวลผลกลาง โดยจะเรี ย กใช้ ห รื อ เตรี ย มข้ อ มู ล ให้ พ ร้ อ มก่ อ นส่ งไปยั ง หน่ ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
3.1.1 หน่วยความจาแรม (RAM : Random Access Memory) ทาหน้าที่เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล โดยข้อมูลและซอฟต์แวร์นี้จะถูกลบหายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2 หน่วยความจารอม (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจาที่บันทึกข้อมูลคาสั่ง
เริ่มต้นของระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึ กมาจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
ข้อมูลในหน่วยความจารอมจะไม่ถูกลบหายไปถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถ
ลบหรือแก้ไขได้ด้วยวิธีปกติ

3.1.3 หน่วยความจาซีมอส (CMOS Memory) เป็นหน่วยความจาที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจา
ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์ โดยจะใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด
ดังนั้ น เมื่อปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจึงไม่สูญ หาย และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นั้น

3.2 หน่วยความจาสารอง (Secondary Storage) ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถ
นาข้อมูล ชุดคาสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจาสารองมีทั้งที่
เป็ น ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการประมวลผลและสารสนเทศต่ า งๆ มั ก มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ใน
หน่วยความจาหลัก โดยหน่วยความจาสารองหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ส่วนฮาร์ดแวร์ใน
หน่วยความจาสารองอื่นๆ จะออกแบบมาเพื่อให้สามารถพกพอได้สะดวก ฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และ USB Flash Drive

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ทาการ
ประมวลผลและหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว ซึ่งจะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลง
ให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทอื่นๆ นาเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น
การแสดงผลเป็ น เอกสารสิ่ งพิ มพ์ด้ว ยเครื่องคอมพิ วเตอร์ (Printer) และการแสดงผลเป็ นเสี ยงด้วยล าโพง
(Speakerphone)

