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ใบความรู้เร่ืององค์ประกอบและหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ช่ัวโมง ครูผู้สอน ครูณฐัพล บัวอุไร 

 
1. หลกัการท างานของคอมพวิเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการท างานโดยเฉพาะดา้นค านวณค่าคณิตศาสตร์ท่ียากและ
ซบัซอ้น การประมวลผลขอ้มูลใหก้ลายเป็นสารสนเทศ การเปรียบเทียบขอ้มูลและตดัสินใจการท างานดา้นตรรกศาสตร์ 
การออกแบบและสร้างสรรคง์านทางดา้นกราฟิก 
 การท างานของคอมพิวเตอร์จะเร่ิมจากการท่ีผูใ้ชป้้อนขอ้มูลผา่นเขา้ทางหน่วยรับเขา้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปน้ีจะถูก
แปลงใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้าหรือสญัญาณดิจิทลัในรูปแบบของตวัเลขในระบบตวัเลขฐานสอง ไดแ้ก่ เลขศูนยแ์ละเลขหน่ึง 
โดยเม่ือน าตวัเลขศูนยห์รือหน่ึงมาเรียงต่อกนั จะใชส้ร้างรหสัแทนจ านวนอกัขระ หรือสญัลกัษณ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เป็นค าสัง่ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์หรือสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท างานไดต้ามตอ้งการ 
 จากนั้นค าสัง่ดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัหน่วยประมวลผลกลาง เพ่ือประมวลผลตามค าสัง่ ในระหวา่งการประมวลผล 
หากมีค าสัง่ใหน้ าผลลพัธ์จากการประมวลผลไปจดัเก็บในหน่วยความจ าหลกัประเภทแรม ผลลพัธ์ดงักล่าวจะถูกส่งไปยงั
หน่วยความจ าหลกัประเภทแรม พร้อมทั้งค่าท่ีอา้งอิงถึงต าแหน่งในการจดัเก็บ ในขณะเดียวกนัอาจมีค าสัง่ใหน้ าผลลพัธ์จาก
การประมวลผลไปแสดงยงัหน่วยส่งออกไดด้ว้ย โดยการส่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลไปยงัหน่วยต่างๆ ภายใน
คอมพิวเตอร์จะผา่นทางระบบบสั 
 
2. องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ 
 

 

หน่วยความจ ารอง 
 

 
 

หน่วยรับเข้า 
 

 

หน่วยประมวลผลกลาง 
  

 

หน่วยส่งออก 
 

 

 
หน่วยความจ าหลกั 

 

 
รูปแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ 
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2.1 หน่วยประมวลผลกลาง  
หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ซีพยูี (Central Processing Unit : CPU) หน่วยประมวลผลกลางเป็น

ส่วนท่ีส าคญัของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางดา้นการผลิตวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ไดก้า้วหนา้มากจนถึงขั้นสามารถ
ผลิตวงจรหน่วยประมวลผลกลางทั้งวงจรไวใ้นชิพเพียงตวัเดียวได ้ชิพหน่วยประมวลผลกลางน้ีมีช่ือเรียกวา่ ไมโคร
โพรเซสเซอร์  

 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

 
หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยควบคุม (control unit) และหน่วยค านวณและตรรกะ 

(Arithmetic Logic Unit : ALU)  
1) หน่วยควบคุม ท าหนา้ท่ีในการควบคุมล าดบัการท างานภายในหน่วยประมวลผล กลางระหวา่งประมวลผล  
2) หน่วยค านวณและตรรกะ ท าหนา้ท่ีน าขอ้มูลซ่ึงเป็นสญัญาณไฟฟ้าแบบตวัเลขฐานสองมาประมวลผลทาง

คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์  
การท างานน้ีจะเป็นไปตามค าสัง่ในโปรแกรม เร่ิมดว้ยหน่วยประมวลผลจะอ่านค าสัง่และขอ้มูลต่างๆ จากหน่วย

รับเขา้เก็บไวท่ี้หน่วยความจ าหลกั หลงัจากนั้นหน่วยประมวลผลกลางจะอ่านค าสัง่จากหน่วยความจ าทีละค าสัง่มา
ตีความหมายและกระท าตาม การกระท าดงักล่าวจะกระท าอยา่งรวดเร็วมาก หน่วยประมวลผลกลางสามารถอ่านค าสัง่มา
ตีความหมายและกระท าตามไดห้ลายลา้นค าสัง่ต่อวนิาที ดว้ยประสิทธิภาพการท างานท่ีรวดเร็วน้ีเอง ท าใหห้น่วย
ประมวลผล กลางสามารถท าการประมวลผลไดม้ากและรวดเร็ว  

พฒันาการของหน่วยประมวลผลกลางไดเ้ร่ิมจากการใหห้น่วยประมวลผลกลางอ่าน ขอ้มูลจากหน่วยความจ าหลกั
ดว้ยรหสัเลขฐานสอง คร้ังละ 8 บิต เรียกซีพียแูบบน้ีวา่ซีพียขูนาด 8 บิต ต่อมาเม่ือสร้างหน่วยประมวลผลกลางไดดี้ข้ึนท าให้
อ่านค าสัง่หรือขอ้มูลเขา้มาไดค้ร้ังละ 16 บิต การประมวลผลก็กระท าคร้ังละ 16 บิตดว้ย เรียกซีพียแูบบน้ีวา่ซีพียขูนาด 16 
บิต ปัจจุบนัซีพียท่ีูใชง้านสามารถอ่านค าสัง่ หรือขอ้มูลไดถึ้งคร้ังละ 128 บิต ท าใหท้ างานไดม้ากและรวดเร็วข้ึน  

กลไกการท างานของซีพียมีูจงัหวะการท างานท่ีแน่นอนเช่น อ่านขอ้มูลจากอุปกรณ์รับเขา้เก็บไวท่ี้หน่วยความจ า
หลกั อ่านขอ้มูลจากหน่วยความจ าหลกัแลว้น ามาตีความหมายค าสัง่ในซีพีย ูด าเนินการตามท่ีค าสัง่นั้นบอกใหก้ระท า การ
กระท าเหล่าน้ีเป็นจงัหวะท่ีแน่นอน การก าหนดความเร็วของจงัหวะจะใชส้ญัญาณนาฬิกาท่ีมีความเร็วสูงมาก ซีพียรุู่นใหม่ๆ 
สามารถใชส้ญัญาณนาฬิกาท่ีมีความเร็วไดสู้งกวา่ 2 กิกะเฮิรตซ์  
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2.2 หน่วยความจ าหลกั  

หน่วยความจ าหลกั มีหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลและโปรแกรมท่ีจะใหซี้พียเูรียกไปใชง้านได ้หน่วยความจ าหลกัเป็น
อุปกรณ์ท่ีท ามาจากไอซีเช่นเดียวกนั วงจรหน่วยความจ าเก็บขอ้มูลในรูปตวัเลขฐานสอง ซ่ึงก็คือสญัญาณไฟฟ้า การเก็บ
ขอ้มูลจะเก็บรวมกนัเป็นกลุ่ม เช่น 8 บิต รวมกนัเป็น 1 ไบต ์เน้ือท่ีเก็บขอ้มูลของหน่วยความจ าหลกั 64 เมกะไบต ์สามารถ
เก็บขอ้มูลหรือค าสัง่ได ้64 x 1024 x 1024 ไบตเ์ท่ากบั 67,108,864 ไบต ์หรือประมาณ 16,000 หนา้กระดาษ  

การเก็บขอ้มูลในหน่วยความจ าหลกัจะเก็บโดยก าหนดต าแหน่งท่ีอยูข่อ้มูล (address) ซีพียจูะเขียนหรืออ่านขอ้มูล
ในหน่วยความจ าโดยอา้งต าแหน่งท่ีอยู ่การอา้งอิงท่ีต าแหน่งท่ีอยูข่องขอ้มูลใดๆ ซูพียสูามารถอา้งไดท้นัที การอา้งต าแหน่ง
ท่ีอยูข่อ้มูลแบบน้ีเรียกวา่ การเขา้ถึงโดยสุ่ม (random access)  

หน่วยความจ าหลกัท่ีใชก้บัไมโครคอมพิวเตอร์แบ่งไดเ้ป็น  
2.2.1 แรม (Random Access Memory : RAM) เป็นหน่วยความจ าท่ีเก็บขอ้มูลส าหรับใชง้านทัว่ไป การอา้งอิง

ต าแหน่งท่ีอยูข่องขอ้มูลใดๆ เพ่ือการเขียนและการอ่านจะกระท าแบบการเขา้ถึงโดยสุ่มคือเรียกไปท่ีต าแหน่งท่ีอยูข่อ้มูลใดก็
ได ้หน่วยความจ าน้ีเรียกวา่ แรม หน่วยความจ าประเภทน้ีจะเก็บขอ้มูลไวต้ราบเท่าท่ีมีกระแสไฟฟ้ายงัจ่ายใหว้งจร หากไฟฟ้า
ดบัเม่ือใด ขอ้มูลก็จะสูญหายทนัที  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนวงจรรวม 
 
 2.2.2  รอม (Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจ าอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการอา้งอิงต าแหน่งท่ีอยูข่อ้มูล
แบบเขา้ถึงโดยสุ่มหน่วยความจ าประเภทน้ีมีไวเ้พ่ือบรรจุโปรแกรมส าคญับางอยา่ง เพ่ือวา่เม่ือเปิดเคร่ืองมา ซีพียจูะเร่ิมตน้
ท างานไดท้นัที ขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีเก็บไวใ้นรอมจะถูกบนัทึกมาก่อนแลว้ ผูใ้ชส้ามารถอ่านขอ้มูลได ้แต่ไม่สามารถเขียน
ขอ้มูลใดๆ ลงไปไดซ่ึ้งขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีอยูใ่นรอมน้ีจะอยูอ่ยา่งถาวร แมจ้ะปิดเคร่ืองขอ้มูลหรือโปรแกรมก็จะไม่ถูก
ลบไป  
 
 
 
 
 
 

รอม 
ไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองอาจมีขนาดของหน่วยความจ าหลกัแตกต่างกนัตามแต่ความตอ้งการ ปัจจุบนั

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ าท่ีมีความจุมากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถบรรจุโปรแกรมขนาดใหญ่ได ้
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2.3 หน่วยความจ ารอง  

แรมเป็นหน่วยความจ าหลกัส าหรับเก็บขอ้มูลหรือซอฟตแ์วร์ขณะท างาน ขอ้มูลหรือซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีจะถูกลบท้ิง
ไปถา้ปิดเคร่ืองหรือไฟฟ้าดบั ดงันั้นจึงตอ้งมีหน่วยความจ ารองเพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการใชง้านตอ่ และหากตอ้งการใชง้าน
เม่ือไรก็จะถ่ายขอ้มูลจากหน่วยความจ ารองมาไวท่ี้หน่วยความจ าหลกัท่ีเป็นแรมเพ่ือใหห้น่วยประมวลผลท างาน 
หน่วยความจ ารองท่ีใชก้นัในระบบคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท เช่น  

2.3.1 แผ่นบันทกึ (floppy disk หรือ diskette) ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีเคร่ืองขบัแผน่บนัทึกอยา่งนอ้ยหน่ึง
ตวั แผน่บนัทึกท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีขนาด 3.5 น้ิว ตวัแผน่บนัทึกเป็นแผน่บางฉาบผิวดว้ยสารแม่เหลก็อยูใ่นกรอบพลาสติกแขง็ 
เพ่ือป้องกนัการขีดข่วน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของแผน่บนัทึก 
 
 การเก็บขอ้มูลจะท าโดยบนัทึกลงไปท่ีผิวของแผน่ ปกติใชไ้ดท้ั้งสองดา้น หวัอ่านของเคร่ืองขบัจึงมีสองหวั แผน่
จะหมุนดว้ยความเร็วคงท่ี หวัอ่านวิง่เขา้ออกเพ่ืออ่านขอ้มูลในต าแหน่งท่ีอยูท่ี่ตอ้งการ ผิวท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจะแบ่งเป็นวง
เรียกวา่ แทร็ก (track) แต่ละแทร็กจะแบ่งเป็นช่องเก็บขอ้มูลเรียกวา่ เซกเตอร์ (sector) แผน่บนัทึกขนาด 3.5 น้ิว มีความจุ 
1.44 เมกะไบต ์ 

โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลบนแผน่บนัทึก 
 
 2.3.2. ฮาร์ดดสิก์ (harddisk) จะประกอบดว้ยแผน่บนัทึกแบบแขง็ท่ีเคลือบสารแม่เหลก็หลายแผน่เรียงซอ้นกนั 
หวัอ่านของเคร่ืองขบัจะมีหลายหวั ในขณะท่ีแผน่บนัทึกแต่ละแผน่หมุน หวัอ่านจะเคล่ือนท่ีเขา้ออกเพ่ืออ่านขอ้มูลท่ีเก็บบน
พ้ืนผิวแผน่ การเก็บขอ้มูลในแต่ละแผน่จะเป็นวง เรียกแต่ละวงของทุกแผน่วา่ไซลินเดอร์ (cylinder) แต่ละไซลินเดอร์จะ
แบ่งเป็นเซกเตอร์ แต่ละเซกเตอร์เก็บขอ้มูลเป็นชุดๆ  
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ฮาร์ดดิสกเ์ป็นอุปกรณ์เก็บขอ้มูลท่ีมีความจุสูงมาก ขนาดของฮาร์ดดิสกมี์ความจุเป็นกิกะไบต ์เช่น ฮาร์ดดิสกค์วาม

จุ 15 กิกะไบต ์การเขียนอ่านขอ้มูลบนฮาร์ดดิสกจ์ะกระท าเป็นเซกเตอร์ และเขียนอ่านไดเ้ร็วมาก เวลาท่ีใชใ้นการวดัการ
เขา้ถึงขอ้มูลมีหน่วยเป็นมิลลิวนิาที  
 2.3.3  เทปแม่เหลก็ (magnetic tape) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการใชก้นัมานานแลว้ ลกัษณะของเทปเป็นแถบสายพลาสติก 
เคลือบดว้ยสารแม่เหลก็เหมือนเทปบนัทึกเสียง เทปแม่เหลก็ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลจ านวนมาก มีการจดัเก็บและเรียกคน้ขอ้มูล
แบบเป็นล าดบั เพราะฉะนั้นการเขา้ถึงก็จะเป็นแบบการเขา้ถึงโดยล าดบั (sequential access) เช่น ถา้ตอ้งการหาขอ้มูลท่ีอยู่
ในล าดบัท่ี 5 บนเทป เราจะตอ้งอ่านขอ้มูลล าดบัตน้ๆ ก่อนจนถึงขอ้มูลท่ีเราตอ้งการ ส่วนการประยกุตน์ั้นเนน้ส าหรับใช้
ส ารองขอ้มูลเพ่ือความมัน่ใจ เช่น ถา้ฮาร์ดดิสกเ์สียหาย ขอ้มูลในฮาร์ดดิสกอ์าจสูญหายได ้จึงจ าเป็นตอ้งเก็บส ารองขอ้มูลไว ้ 
 
 
 
 
 
 

เทปแม่เหลก็ 
 

ในอดีตใชเ้ทปมว้นใหญ่ แต่ปัจจุบนัการผลิตเทปท าไดดี้มากข้ึน ตลบัเทปท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์จึงมีขนาดเลก็ลงมาก 
เรียกเทปพวกน้ีวา่ เทปคาร์ทริดจ ์(cartridge tape) เทปแม่เหลก็มีความจุต่อมว้นสูงมาก จึงนิยมใชส้ าหรับส ารองขอ้มูล
จ านวนมาก การส ารองขอ้มูลโดยทัว่ไปมกัจะก าหนดตามสภาพการใชง้านเป็นระยะเวลา เช่นส ารองขอ้มูลทุกสปัดาห์ การ
ส ารองขอ้มูลแต่ละคร้ังอาจใชเ้วลาหลายสิบนาที  

2.3.4 แผ่นซีด ี(Compact Disk : CD ) ววิฒันาการของการใชห้น่วยความจ ารองไดก้า้วหนา้ข้ึนเป็นล าดบั ปัจจุบนั
ไดมี้การประดิษฐแ์ผน่ซีดี ใชใ้นการเก็บขอ้มูลจ านวนมาก การเก็บขอ้มูลบนแผน่ซีดีใชห้ลกัการทางแสง แผน่ซีดีท่ีอ่านได้
อยา่งเดียว เรียกกนัวา่ ซีดีรอม (CD- ROM) ขอ้มูลท่ีบนัทึกจะถูกบนัทึกมาจากโรงงานผูผ้ลิตเหมือนการบนัทึกเพลงหรือ
ภาพยนตร์ ขอ้เด่นของแผน่ซีดีคือ ราคาถูก จุขอ้มูลไดม้าก สามารถเก็บขอ้มูลหรือโปรแกรมไดม้ากกวา่ 750 เมกะไบตต์่อ
แผน่ แผน่ซีดีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 5 น้ิว 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยกีารผลิตแผน่ซีดีไดก้า้วหนา้ข้ึน จนสามารถเขียนขอ้มูลบนแผน่ซีดีไดเ้หมือนฮาร์ดดิสก ์
เรียกวา่ ออปติคลัดิสก ์(optical disk)  

2.3.5 หน่วยความจ าแบบเฟลช (flash memory) เป็นหน่วยความจ าประเภทรอมท่ีเรียกวา่ อีอีพร็อม (Electrically 
Erasable Programmable Read Only Memory : EEPROM) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยขีองรอมและแรมมารวมกนัท าให้
หน่วยความจ าชนิดน้ีสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้หมือนฮาร์ดดิสก ์ คือสามารถเก็บและรูปขอ้มูลไดต้ามตอ้งการและถ่ายโอน
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วหน่วยความจ าชนิดน้ีมีขนาดเลก็  น ้าหนกัเบา พกพาไดส้ะดวกปัจจุบนัสามารถเก็บขอ้มูลไดถึ้ง 256 
เมกกะไบต ์
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2.4 หน่วยรับเข้า  

จากรูปแบบการท างานของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับเขา้เป็นอุปกรณ์ท่ีน าขอ้มูลหรือโปรแกรมเขา้ไปเก็บไวใ้น
หน่วยความจ าหลกั และใชใ้นการประมวลผล อุปกรณ์รับขอ้มูลมีหลายประเภท  

2.4.1  แผงแป้นอกัขระ (keyboard) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลโดยรับขอ้มูลจากการกดแป้นบนแผงแป้น
อกัขระแลว้ส่งรหสัใหก้บัคอมพิวเตอร์ แผงแป้นอกัขระมาตรฐานท่ีนิยมใชก้นัมากในขณะน้ีมีจ านวนแป้น 103 แป้น ถึงแม้
จะมีจ านวนแป้นมากแลว้ แต่การป้อนขอ้มูลก็ยงัมีตวัยกแคร่ (shift) ส าหรับใชค้วบคู่กบัตวัอกัษรอ่ืน เช่น กดแป้น shift เพื่อ
เลือกตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัเลก็หรือตวัใหญ่ แผงแป้นอกัขระท่ีใชใ้นประเทศไทยสามารถใชพ้ิมพต์วัอกัษรภาษาไทยได ้
การท่ีรับขอ้มูลภาษาไทยไดเ้น่ืองจากมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ใหท้ างานภาษาไทยได ้

 
  

 
 
 
 
 
 

แผงแป้นอกัขระคอมพิวเตอร์ขนาด 104 แป้น 
 

2.4.2  เมาส์ (mouse) แทร็กบอล (trackball) และก้านควบคุม (joystick) การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนัจะเนน้ใหผู้ใ้ชใ้ชง้านไดง่้าย จึงมีการพฒันาอุปกรณ์รับเขา้ท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรม เช่น เมาส์ แทร็กบอล และกา้น
ควบคุม ซ่ึงสามารถเล่ือนตวัช้ีไปบนจอแลว้เลือกส่ิงท่ีตอ้งการได ้ 
  1) เมาส์ เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีสามารถเล่ือนตวัช้ีไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการบนจอภาพ มีลกัษณะเป็นปุ่มกด
ครอบอยูก่บัลูกกลมท่ีเม่ือลากไปกบัพ้ืนแลว้ จะมีการส่งสญัญาณตามแนวแกน x และแกน y เขา้สู่คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนั
เมาส์มีหลายรูปแบบใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ  
 

 
 
 
 
 
 
 

เมาส์ 
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2) แทร็กบอล คือลูกกลมท่ีกล้ิงไปมาวางอยูใ่นเบา้ ผูใ้ชส้ามารถบงัคบัลูกกลมใหห้มนุไปมาเพื่อควบคุม
การท างานของตวัช้ีบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัมีการสร้างแทรกบอลไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโนต้บุค๊ เพราะ
สะดวกต่อการใช ้และใชพ้ื้นท่ีนอ้ย  
 
 
 
 
 
 

แทร็กบอล 
 
 3) ก้านควบคุม มีลกัษณะเป็นกา้นโยกซ่ึงโยกไดห้ลายทิศทาง ขณะท่ีโยกกา้นไปมาต าแหน่งของตวัช้ีจะ
เปล่ียนไปดว้ย ซ่ึงเป็นการส่งสญัญาณขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กา้นควบคุมมกัเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใชก้นัมากในการเล่น
เกม 
 
 
 
 
 
 

 
กา้นควบคุม 

 
2.4.3 เคร่ืองกราดตรวจ (scanner) เป็นอุปกรณ์รับขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยขีองการผา่นแสง เพ่ือท าการอ่านรหสั

สญัลกัษณ์ หรือรูปภาพ แลว้ใหค้อมพิวเตอร์น าไปประมวลผลต่อไป เคร่ืองกราดตรวจช่วยใหก้ารรับขอ้มูลท าไดร้วดเร็วกวา่
การกดแป้นบนแผงแป้นอกัขระ อีกทั้งยงัลดขอ้ผิดพลาดอนัอาจเกิดจากการกดแป้นอีกดว้ย เคร่ืองกราดตรวจท่ีนิยมใชก้นัอยู่
ทัว่ๆ ไปไดแ้ก่  

1) เคร่ืองกราดตรวจรายหน้า (page scanner) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชอ่้านรูปภาพหรือตวัหนงัสือ เช่น รูปถ่าย และ 
สญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้  

2) เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (barcode reader ) เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีใชส้ าหรับอ่านรหสัแท่ง (bar code) ซ่ึงเป็นแถบ
เสน้ท่ีประกอบดว้ยเสน้ขนาดแตกต่างกนัใชแ้ทนรหสัขอ้มูลต่างๆ การอ่านจะใชแ้สงส่องแถบเสน้ท าใหเ้กิด
การสะทอ้นเพื่อรับรหสัเขา้มาตีความหาย ปัจจุบนันิยมใชใ้นหา้งสรรพสินคา้ สินคา้ทุกชนิดจะติดรหสัแท่งไว ้
ผูข้ายใชเ้คร่ืองอ่านรหสัแท่งเพ่ือจะไดท้ราบวา่เป็นรหสัของสินคา้ใด ราคาเท่าใดและสามารถออก
ใบเสร็จรับเงินใหไ้ดอ้ยา่งอตัโนมติั 

 
 

 
ขอ่านรหสัแท่ง ขกราดตรวจรายหแท่ง 
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2.4.4 เคร่ืองอ่านอกัขระหมกึแม่เหลก็ (Magnetic-Ink Character Recognition: MICR) ท่ีพบเห็นไดบ่้อยคร้ังคือ 

เคร่ืองอ่านตวัเลขท่ีพิมพอ์ยูบ่นตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตวัเลขเหล่าน้ีมีลกัษณะพิเศษท่ีท าใหเ้คร่ืองอ่านได ้เน่ืองจากแต่ละวนั
ธนาคารตอ้งรับและออกตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นจ านวนมาก จึงมีการใชเ้คร่ืองอ่านตวัเลขช่วยในการอ่าน หรือเคร่ืองอ่านตวั
เลขท่ีส านกังาน ไปรษณียใ์ชเ้พ่ือช่วยแยกจดหมายตามรหสัไปรษณีย ์

2.4.5 จอสัมผสั (touch screen) สามารถเป็นไดท้ั้งหน่วยรับเขา้และหน่วยส่งออก จอภาพสามารถรับขอ้มูลไป
ประมวลผลไดโ้ดยการสมัผสับนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพของจอสมัผสัประกอบดว้ยตาข่ายของล าแสงอินฟาเรด เม่ือมี
วตัถุมาสมัผสับนจอภาพ จะมีการส่งสญัญาณไฟฟ้า ซ่ึงสามารถระบุต าแหน่งบนจอภาพใหก้บัโปรแกรมท่ีก าลงัท างานอยูไ่ด ้
การใชง้านจอสมัผสัมีความสะดวก แต่อาจผิดพลาดจากการระบุต าแหน่งบนจอภาพ ถา้ต าแหน่งบนจอภาพมีขนาดเลก็
เกินไป จอสมัผสัประยกุตใ์ชก้บังานหลายอยา่ง เช่น การจองตัว๋ชมภาพยนตร์ การจองท่ีนัง่เพ่ือรับประทานอาหาร  

 
 
 
 
 

 
จอสมัผสั 

 
อุปกรณ์รับเขา้ยงัมีอีกหลายชนิด ตามพฒันาการทางเทคโนโลย ีทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารรับขอ้มูลเขา้ระบบท าไดส้ะดวก 

แม่นย  า และสามารถน าไปใชง้านไดดี้ ดงัตวัอยา่งเช่น พนกังานการไฟฟ้า ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ บนัทึกขอ้มูล
การใชไ้ฟท่ีอ่านจากมิเตอร์ตามบา้น การตรวจขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัก็ใชเ้คร่ืองอ่านขอ้มูลค าตอบของนกัเรียน แลว้ตรวจ
ใหค้ะแนนอยา่งอตัโนมติั การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาบางมหาวทิยาลยัก็ใชร้ะบบระบายดินสอด าลงบนกระดาษตาม
ช่องท่ีก าหนด เพ่ือใหเ้คร่ืองอ่านได ้และน าไปประมวลผลต่อไป  
 
2.5 หน่วยส่งออก  

หน่วยส่งออกเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งหน่ึง ตวัอยา่งเช่น  
2.5.1 จอภาพ (monitor) มีลกัษณะเป็นจอภาพเหมือนจอโทรทศันท์ัว่ไป การส่งออกของขอ้มูลจะปรากฏบน

จอภาพ ซ่ึงแสดงไดท้ั้งตวัอกัษร ตวัเลข เคร่ืองหมายพิเศษ และยงัสามารถแสดงรูปภาพไดด้ว้ย จอภาพ มี 2 แบบคือ ซีอาร์ที 
(Cathode Ray Tube : CRT) ใชเ้ทคโนโลยขีองหลอดรังสีอิเลก็ตรอน เช่นเดียวกบัจอโทรทศัน์ในการท าใหเ้กิดภาพ และจอ
แบบแอลซีดี (Liquid Crystral Display : LCD) ใชเ้ทคโนโลยขีองการบรรจุของเหลวไวภ้ายในจอ เช่นเดียวกบัหนา้ปัด
นาฬิกาในระบบตวัเลข  

การแสดงผลบนจอภาพจะแสดงดว้ยจุดเลก็ๆ ตามแนวนอนและแนวตั้ง แต่เดิมจอภาพแสดงผลไดเ้พียงสีเดียว 
พฒันาการต่อมาท าใหก้ารแสดงผลเป็นสีหลายสีได ้นอกจากน้ียงัมีความละเอียดมากข้ึน เช่น จอภาพท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนั แสดงผลในภาวะกราฟิกไดอ้ยา่งนอ้ยในแนวนอน 800 จุด ในแนวตั้ง 600 จุด และแสดงสีไดถึ้งลา้นสี 
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ขนาดของจอภาพจะวดัความยาวตามเสน้ทแยงมุม จอภาพโดยทัว่ไปจะมีขนาด 15 น้ิว หรือ 17 น้ิว การแสดงผล

ของจอภาพควบคุมโดยแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงอยูภ่ายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จอภาพ   
    
 
 
 
    

 
 
 

จอภาพ 
4.6.2 เคร่ืองพมิพ์ (printer) เคร่ืองพิมพท่ี์ใชก้บัคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทตามเทคโนโลยกีารพิมพ ์เคร่ืองพิมพ์

เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีพิมพล์งบนกระดาษ เคร่ืองพิมพท่ี์ใชก้บัคอมพิวเตอร์มีดงัน้ี  
             1) เคร่ืองพมิพ์แบบจุด (dot matrix printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์มีหวัยงิเป็นเขม็ขนาดเลก็ พุง่ไปชนแผน่ผา้
หมึก เพื่อใหห้มึกติดบนกระดาษเป็นจุดเลก็ๆ หลายๆ จุดเรียงกนัเป็นตวัหนงัสือหรือรูปภาพ หวัเขม็ท่ีใชย้งิไปยงัผา้หมึกมี
จ านวนหลายหวั โดยปกติใชข้นาด 24 หวัเขม็ ซ่ึงจดัวางเรียงกนัในแนวตั้ง ท าใหไ้ดต้วัหนงัสือท่ีละเอียดพอควร 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองพิมพแ์บบจุด 
 
  2) เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (laser printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์ใหค้วามคมชดัและความละเอียดสูง การพิมพจ์ะ
ใชห้ลกัการทางแสง ปกติมีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 600 จุดต่อน้ิว เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์จึงเป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เหมาะกบังาน
พิมพท่ี์ตอ้งการคุณภาพ พฒันาการทางเทคโนโลยที าใหเ้คร่ืองพิมพช์นิดน้ีไดรั้บความนิยมสูงข้ึน เพราะเม่ือเทียบ
ประสิทธิภาพต่อราคาแลว้เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีเหมาะท่ีจะใชใ้นส านกังาน แต่ไม่สามารถพิมพส์ าเนากระดาษคาร์บอนได ้ 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
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  3) เคร่ืองพมิพ์แบบพ่นหมกึ (inkjet printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์ใชว้ธีิการพน่หมึกและผสมสีจากแม่สี
สามสีคือแดง เหลืองและน ้ าเงิน โดยจะผสมสีใหไ้ดสี้ตามความตอ้งการและพน่หมึกเพ่ือใหติ้ดบนกระดาษ ในปัจจุบนั
เคร่ืองพิมพแ์บบพน่หมึกเป็นท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจากสามารถพิมพรู์ปภาพออกมาเป็นสีท่ีสวยงาม  

4) เคร่ืองพมิพ์รายบรรทดั (line printer) เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีมีความเร็วในการพิมพสู์งมาก สามารถพิมพ์
ไดห้ลายร้อยบรรทดัต่อนาที กล่าวคือ มีความเร็วในการพิมพไ์ดถึ้ง 2000 บรรทดัต่อนาที ลกัษณะการพิมพมี์หลายแบบ บาง
แบบใชพิ้มพด์ว้ยแถบโซ่ตวัอกัษรท่ีหมุนอยู ่และมีคนัเคาะตวัอกัษรในต าแหน่งท่ีก าหนด บางแบบใชห้วัยงิแบบจุด แต่มี
จ านวนหวัยงิเป็นจ านวนมากเพื่อใหพ้ิมพไ์ดเ้ร็ว เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีจึงเหมาะกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ท่ีตอ้งพิมพร์ายงานเป็น
จ านวนมาก และพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 


