
บทที่ 2
ระบบคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต



 คอมพิวเตอร์จ ำเป็นต้องอำศัยองค์ประกอบหลำยอย่ำงเข้ำมำท ำงำนร่วมกันเป็น 
“ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)” จึงจะท ำให้งำนนั้นสำมำรถด ำเนินไป
ได้

 ซึ่งองค์ประกอบเหล่ำนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ฮำร์ดแวร์ 
(Hardware) ซอฟต์แวร์(Software) และบุคคลำกร (People ware) ทุก ๆ ส่วนมี
ควำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน ต้องประกอบเข้ำด้วยกัน ระบบคอมพิวเตอร์จึงจะท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะขำดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้



แสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์



ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ฮำร์ดแวร์ หมำยถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เรำสำมำรถจับต้องได้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นจำกกำรท ำงำนประสำนกัน
ของแผงวงจร อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ซึ่งแต่ละส่วนถูก
ออกแบบมำให้ท ำหน้ำที่แตกต่ำงกัน เรำเรียกอุปกรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ว่ำ 
ฮำร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่ง สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ 

1. หน่วยรับข้อมล (Input Unit) 

2. หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit) 

3. หน่วยควำมจ ำ (Memory Unit) 

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) 



แสดงการท างานของฮาร์ดแวร์ (Hardware)



2.1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยรับข้อมูลจะท ำหน้ำที่รับค ำสั่งและข้อมูลไปเก็บไว้ที่หน่วยควำมจ ำ

เพื่อรอกำรประมวลผล หน่วยรับข้อมูลอำจจะรับข้อมูลหรือค ำสั่งได้จำก
อุปกรณ์หลำยแบบ แตกต่ำงตำมควำมเหมำะสมของงำนแต่ละประเภท 
หน่วยรับข้อมูลสำมำรถแบ่งออกได้ดังนี้ 

2.1.1.1 แป้นพิมพ์ (Keyboard)

เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่อง จะรับข้อมูลจำกกำรกดแป้น แล้วท ำกำรเปลี่ยนเป็นรหัสสัญญำณทำง
ไฟฟ้ำเพื่อส่งเข้ำไปในหน่วยประมวลผลของเครื่อง



แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบแป้นเป็นกลุ่ม คือ 

1) แป้นอักขระ (Character Keys) กำรจัดวำงตัวอักษร
เหมือนแป้นบนเครื่องพิมพ์ดีด

2) แป้นควบคุม (Control Keys) มีหน้ำที่สั่งกำรค ำสั่งพิเศษ
บำงอย่ำงโดยใช้งำนร่วมกับแป้นอื่นแป้นฟังก์ชั่น (Function Keys) อยู่
แถวบนสุดมีสัญลักษณ์เป็น F1 - F12 ซอฟต์แวร์แต่ละชนิดอำจก ำหนด
แป้นเหล่ำนี้ให้มีหน้ำที่เฉพำะอย่ำงแตกต่ำงกันไป

3) แป้นตัวเลข (Numeric Keys) เป็นแป้นที่แยกจำกแป้น
อักขระมำอยู่ทำงด้ำนขวำ มีลักษณะคล้ำยเครื่องคิดเลข ช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรบันทึกตัวเลขเข้ำสู่เครื่องคอมพิวเตอร์



แป้นพิมพ์ (Keyboard) 



2.1.1.2 เมาส์ (Mouse)
เมำส์เป็นอุปกรณ์น ำเข้ำข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่ให้ผู้ใช้

ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แทนแป้นพิมพ์เพรำะโปรแกรมที่ใช้
งำนในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
เมำส์ได้ เพื่อเป็นกำรลดภำระที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์ค ำสั่งต่ำง ๆ ผ่ำน
ทำงแป้นพิมพ์ ผู้ใช้เพียงแต่เลื่อนเมำส์ที่จอภำพจะปรำกฏเป็น
ลูกศร เรียกว่ำตัวชี้เมำส์ (Mouse Pointer) เคลื่อนที่ไปมำบน
จอภำพในทิศทำงเดียวกันกับที่ผู้ใช้เมำส์ ออกไปเมื่อตัวชี้เมำส์
เลื่อนออกไปอยู่ยังต ำแหน่งที่ต้องกำร ให้ผู้ใช้กดปุ่มด้ำนซ้ำยที่อยู่
บนตัวเมำส์ (คลิก) เพื่อเลือกรำยกำรนั้น ๆ ขึ้นมำ 



เมาส์ (Mouse) 



2.1.1.3 ตัวเลื่อนเมาส์พอยท์เตอรแ์บบสัมผัส (Touching Pad) 

เป็นอุปกรณ์น ำเข้ำข้อมูลที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกใน
เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋ำหิ้ว (Notebook) ซึ่งใช้งำนแทนเมำส์ มี
ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ด้ำนล่ำงมีปุ่มอยู่ 2 ปุ่ม ท ำหน้ำที่
เหมือนกับปุ่มซ้ำยและขวำของเมำส์ สำมำรถเลื่อนเมำส์พอยท์เตอร์ได้
โดยกำรสัมผัสที่แผ่นสี่เหลี่ยม เมื่อผู้ใช้เลื่อนนิ้วที่สัมผัสไปมำจะเห็นว่ำ
ลูกศรที่เป็นเมำส์พอยท์เตอร์บนจอภำพเลื่อนตำมในทิศทำงของกำร
เลื่อนนิ้วที่สัมผัสบนแผ่นส่ีเหลี่ยมนั้น



ทัชชิ่งแพด (Touching pad) 



2.1.1.4 จอยสติก (Joystick)

เป็นก้ำนส ำหรับใช้โยกขึ้นลงและซ้ำยขวำ เพื่อย้ำยต ำแหน่ง
ของตัวชี้ต ำแหน่งบนจอภำพ มีหลักกำรท ำงำนเช่นเดียวกับเมำส์แต่
ต่ำงกันตรงมีแป้นกดเพิ่มเติมมำจ ำนวนหนึ่งส ำหรับสั่งงำนพิเศษ นิยมใช้
กับกำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือควบคุมหุ่นยนต์



จอยสติก (Joystick) 



2.1.1.5 จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) 

เป็นจอภำพแบบพิเศษซึ่งผู้ ใช้เพียงแตะปลำยนิ้วลงบน
จอภำพในต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เพื่อเลือกกำรท ำงำนที่ต้องกำร ซอฟต์แวร์
ที่ใช้จะเป็นตัวค้นหำว่ำผู้ใช้เลือกทำงใดและสั่งให้ท ำงำนตำมนั้น จอภำพ
ระบบสัมผัสน้ีในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมำกในสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต



จอระบบสัมผัส (Touch Screen) 



2.1.1.6 สไตลัส (Stylus)

สไตลัสเป็นปำกกำที่ใช้กับแท็บเล็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่ำง 
ๆ ซึ่งใช้แรงกดในกำรวำดภำพบนหน้ำจอ โดยสำมำรถใช้ร่วมกับ
ซอฟต์แวร์รู้จ ำลำยมือ (handwriting recognition software) เพื่อ
แปลงจำกลำยมือที่วำดหรือเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่หน่วยระบบสำมำรถ
ประมวลผลได้



สไตลัส (Stylus) 



2.1.1.7 เครื่องอ่านภาพ (Scanner) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่ำนหรือสแกนข้อมูลบนเอกสำรเข้ำสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้วิธีส่องแสงไปยังวัตถุที่ต้องกำรสแกนแสงที่ส่องไปยังวัตถุ
แล้วสะท้อนกลับมำจะถูกส่งผ่ำนไปที่เซลล์ไวแสง (Charge-Coupled 
Device หรือ CCD) ซึ่งจะท ำกำรตรวจจับควำมเข้มของแสงที่สะท้อน
ออกมำจำกวัตถุและแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลทำงดิจิทัล

เอกสำรอำจจะประกอบด้วยข้อควำมหรือรูปภำพกรำฟิก
ก็ได้ ปัจจุบันสแกนเนอร์ที่นิยมมำกที่สุด คือ เครื่องสแกนเนอร์แบบแท่น 
ผู้ใช้เพียงวำงกระดำษ ต้นฉบับที่ต้องกำรไปบนเครื่องสแกนเนอร์ มี
วิธีกำรท ำงำนคล้ำยกับเครื่องถ่ำยเอกสำรท ำให้ใช้งำนได้ง่ำย



เครื่องอ่านภาพ (Scanner) 



2.1.1.8 เครื่องอ่านแถบสี (Bar-Code Reader) 
ท ำหน้ำที่อ่ำนรหัสที่มีลักษณะเป็นแถบสีขำวสลับด ำ (Bar-

code) ที่นิยมกันมำกคือ UPC (Universal Product Code) เป็นรหัสที่
ติดอยู่บนห่อสินค้ำทั่วไป 

โดยเครื่องอ่ำนแถบสีจะท ำกำรอ่ำนแถบรหัสบนสินค้ำ
แล้วแปลงเป็นสัญญำณไฟฟ้ำส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบ
รำคำและปริมำณสินค้ำ สำมำรถแสดงยอดเงินรวมและท ำกำรปรับปรุง
รำยกำรสินค้ำคงเหลือได้พร้อมกัน ห้ำงสรรพสินค้ำต่ำง ๆ นิยมใช้กัน
มำก จึงพบเห็นได้ทั่วไป



เครื่องอ่านแถบสี 



2.1.1.9 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี (RFID readers) 
เป็นเครื่องอ่ำนควำมถี่คลื่นวิทยุซึ่งจะอ่ำนข้อมูลจำกไมโคร

ชิปอำร์เอฟไอดีที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์หรือสิ่งต่ำง ๆ เช่น สินค้ำ ใบขับขี่ บัตร
ประชำชน เป็นต้น 

ในชิปอำร์เอฟไอดีจะมีกำรบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่ำงกำรใช้งำน เช่น ข้อมูลรำยละเอียดส่วนตัวใน
บัตรประจ ำตัวประชำชน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำเพื่อติดตำมกระบวนกำร
ผลิตหรือกำรใช้เพื่อติดตำมสัตว์เลี้ยงที่หำยไป ใช้กับบัตรทำงด่วนซึ่งจะ
หักเงินจำกบัตรแทนกำรจ่ำยเงินสด



อุปกรณ์ที่ฝังไมโครชิปอาร์เอฟไอดี 



2.1.1.10 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Camera)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับถ่ำยภำพแบบไม่ต้องใช้ฟิล์ม ภำพที่

ได้จะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ จ ำนวนมำก และสำมำรถน ำเข้ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งำนได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สแกนเนอร์อีก เป็น
อุปกรณ์ที่เริ่มได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นแทนที่กล้องฟิล์มแบบเดิมเนื่องจำก
สำมำรถถ่ำยภำพและดูผลลัพธ์ได้ทันที
2.1.1.11 อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง (Voice Input Devices) 

เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลใน
รูปแบบเสียง โดยจะท ำกำรแปลงสัญญำณเสียงเป็นสัญญำณดิจิทัลแล้ว
จึงส่งไปยังคอมพิวเตอร์ 



อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง 



2.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU : Central Processing 

Unit) หน่วยประมวลผลกลำง จะท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงควบคุมกำร
ท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยน ำข้อมูลจำกอุปกรณ์รับข้อมูลมำ
ท ำกำรประมวลผลข้อมูลตำมค ำสั่งของโปรแกรมและส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกไป
ที่หน่วยแสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้ำใจ เช่น ทำงกระดำษพิมพ์    

หรือบันทึกไว้ที่สื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก เทป
แม่เหล็ก เพื่อน ำมำใช้อีก หน่วยประมวลผลกลำงสำมำรถท ำกำรค ำนวณ
และโยกย้ำยข้อมูล หรือเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วมำก  



หน่วยประมวลผลกลาง 



หน่วยประมวลผลกลำงประกอบขึ้นมำจำกวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ 2 ส่วนคือ 

2.1.2.1 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) 

หน่วยค ำนวณตรรกะ ท ำหน้ำที่เหมือนกับเครื่องค ำนวณอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยท ำงำน เกี่ยวกับกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ 
หำร อีกทั้งยังมีควำมสำมำรถอีกอย่ำงหนึ่งที่เครื่องค ำนวณธรรมดำไม่มี คือ 
ควำมสำมำรถในเชิงตรรกะศำสตร์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบตำม
เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้ได้ค ำตอบออกมำว่ำเงื่อนไขนั้นเป็น 
จริง หรือ เท็จ ได้



2.1.2.2 ส่วนควบคุม (Control Unit) 

หน่ วยควบคุม  ท ำหน้ ำที่ ควบคุ มล ำดั บขั้ นตอนกำร
ประมวลผล รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับอุปกรณ์น ำเข้ำข้อมูล อุปกรณ์
แสดงผล และหน่วยควำมจ ำส ำรองด้วย 



2.1.3 หน่วยความจ า (Memory Unit) 

หน่วยควำมจ ำ เป็นที่เก็บโปรแกรมข้อมูล และผลลัพธ์ไว้ภำยใน
คอมพิวเตอร์หน่วยน้ีรวมถึงสื่อข้อมูลที่ช่วยในกำรจดจ ำ เช่น แผ่นบันทึก เป็นต้น 

โดยเปรียบเทียบหน่วยควำมจ ำของคอมพิวเตอร์ให้กับควำมจ ำ
ของสมองคนซึ่ งใช้กำรจดจ ำสิ่ งต่ำง ๆ และสื่อข้อมูลที่ช่วยในกำรจดจ ำ
เปรียบเทียบได้กับสมุดบันทึกซึ่งใช้ช่วยใน กำรจดจ ำเพิ่มเติมจำกสมอง 

ส ำหรับหน่วยควำมจ ำของคอมพิวเตอร์แบ่งให้เป็น 2 ประเภทคือ 



2.1.3.1 หน่วยความจ าหลัก (Primary Memory Unit) 

หน่วยควำมจ ำหลักท ำงำนร่วมกับหน่วยประมวลผลกลำง 
ช่วยให้หน่วยประมวลผลกลำงน ำข้อมูลมำเก็บหรือเรียกข้อมูลไปใช้ได้
อย่ำงรวดเร็ว ถือหน่วยควำมจ ำที่ท ำงำนร่วมกับหน่วยควบคุม (Control 
Unit) และหน่วยประมวลผลทำงคณิตศำสตร์และตรรกะ (ALU) ซึ่งโดย
ปกติจะอยู่ภำยในตัวเครื่องและเป็นส่วนที่จ ำ เป็นต้องมีส ำหรับ
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็นส่วนส ำคัญให้ดังนี้ 



1) แรม (RAM : Random Access Memory)

ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นคือสำมำรถเขียน
ข้อมูลลงไปและเรียกดูข้อมูลได้  แรมจะเก็บข้อมูลตรำบเท่ำที่มี
กระแสไฟฟ้ำเลี้ยงวงจรไว้ แต่เมื่อใดที่กระแสไฟฟ้าเลี้ยงวงจรขาด
หายไป ข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะสูญหายไป ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า โวลาไทล์
(Volatile Memory) หรือเรียกว่า หน่วยความจ าชั่วคราว สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ



ก. DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

DRAM เป็นชิปของหน่วยความจ าที่นิยมใช้
หน่วยความจ าหลักในเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC: Personal 
Computer) มีเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูลค่อนข้ำงช้ำ 

ข้อดีของ DRAM คือ มีควำมจุสูงมำกและรำคำ
ไม่แพง หำซื้อได้ง่ำยตำมร้ำนจ ำหน่ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



DRAM 



ข. SRAM (Static Random Access Memory) 

SRAM เป็นชิปที่มีเวลาในการเข้าถึงข้อมูลที่เร็ว
กว่า DRAM มาก SRAM มักน ำไปใช้ในหน่วยควำมจ ำแบบแคช 
(Cache Memory) เนื่องจำกมีควำมเร็วสูงกว่ำ DRAM มำก ซึ่งใกล้เคียง
กับกำรท ำงำนของซีพียู ท ำให้ไม่มีสภำวะรอคอยเกิดขึ้น แต่ SRAM จะมี
รำคำค่อนข้ำงสูง ควำมจุต่อชิปก็น้อยเมื่อเทียบกับ DRAM 



SRAM



2) รอม (ROM : Read Only Memory) 

เป็นหน่วยควำมจ ำที่ได้รับกำรบรรจุข้อมูลไว้ภำยในก่อน
แล้ว โดยทั่วไปแล้วรอมจะถูกอ่ำนได้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น โดยจะใช้เก็บค ำสั่งที่ใช้อยู่
เป็นประจ ำและค ำสั่งเฉพำะ 

โปรแกรมที่อยู่ในรอมนี้จะอยู่อย่างถาวร แม้ว่าจะปิด
เครื่องโปรแกรมก็จะไม่ถูกลบไป เรียกว่า นอน-โวลาไทล์ (Non-Volatile 
Memory) คือ ข้อมูลจะไม่หายเมื่อปิดเครื่อง

ปัจจุ บั นหน่ วยควำมจ ำหลั กมี ลั กษณะ เป็ น ใน
หน่วยควำมจ ำหลักที่เป็นประเภทของ EEPROM (Electronic Erasable 
Programmable Read Only Memory) ซึ่งสำมำรถเขียนและลบโปรแกรมที่ถูก
จัดเก็บภำยในหน่วยควำมจ ำได้โดยกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ 



ROM



2.1.3.2 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory Unit) 

เป็นหน่วยควำมจ ำที่ต้องอำศัยสื่อบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์รับ-
ส่งข้อมูลชนิดต่ำง ๆ โดยหน่วยควำมจ ำส ำรองมีลักษณะ non-volatile 
แม้ว่ำจะปิดเครื่อง (ไม่มีกระแสไฟฟ้ำ) ข้อมูลก็ไม่สูญหำย ได้แก่ 



1) ฟล็อปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) 
เป็นแผ่นพลำสติกวงกลม ปัจจุบันมีขนำด 3.5 นิ้ว (วัดจำก

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ วงกลม) สำมำรถอ่ำนได้ด้วยดิสก์ไดร์ฟ โดยกำรอ่ำนมี
หลักกำรท ำงำนคล้ำยกับกำรเล่นซีดีเพลง 

ส่วนกำรบันทึก  มีหลักกำรท ำ งำนคล้ ำยกับกำร
บันทึกเสียงลงในเทปบันทึกเสียง ต่ำงกันก็ตรงที่ผู้ใช้ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เมื่อ
ต้องกำรบันทึกข้อมูล เพรำะโปรแกรมที่ใช้งำนจะจัดกำรให้โดยอัตโนมัติ โดย
จะมีแถบป้องกันกำรบันทึก (Write-protection)อยู่ด้วย ผู้ใช้สำมำรถเปิด
แถบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรบันทึกข้อมูลอื่นทับไปหรือลบข้อมูลทิ้ง 

ปัจจุบันไม่นิยมใช้งำนแล้ว แต่ฟล็อบปี้ดิสก์กลำยเป็นรูป
สัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้สื่อถึงกำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรมต่ำง ๆ 



ฟลอบปี้ดิสก์ (Floppy disk) 



2) ฮำร์ดดิสก์ (Hard disk)

ฮำร์ดดิสก์ท ำมำจำกแผ่นโลหะแข็ง สำมำรถเก็บข้อมูลได้มำก
และท ำงำนได้รวดเร็ว ฮำร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะถูกยึดติดอยู่ภำยในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่ก็มีบำงรุ่นท่ีเป็นแบบเคลื่อนย้ำยได้ (Removable disk) 

ฮำร์ดดิสก์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะประกอบด้วยจำน
แม่เหล็กหลำย ๆ แผ่น และสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ทั้งสองหน้ำของผิวจำน
แม่เหล็ก 

โดยที่ทุกแทรก (Track) และเซกเตอร์ (Sector) ที่มี
ต ำแหน่งตรงกันของฮำร์ดดิสก์ชุดหนึ่งจะเรียกว่ำ ไซลินเดอร์ (Cylinder)





แผ่นจำนแม่เหล็กของฮำร์ดดิสก์นั้นหมุนเร็วมำก โดยที่
หัวอ่ำนและบันทึกจะไม่สัมผัสกับผิวของแผ่น จำนแม่เหล็ก ดังนั้นจึงอำจมี
ควำมผิดพลำดหรือเสียหำยเกิดขึ้นได้ถ้ำมีบำงสิ่งบำงอย่ำง เช่น ฝุ่น ขวำง
หัวอ่ำนและบันทึก เพรำะอำจท ำให้หัวอ่ำนและบันทึกกระแทกกับผิวของ
แผ่นจำนแม่เหล็ก 

กำรที่ฮำร์ดดิสก์มีประสิทธิภำพ และควำมจุที่สูง 
เนื่องจำกประกอบด้วยแผ่นจำนแม่เหล็กจ ำนวนหลำยแผ่นท ำให้เก็บข้อมูล
ได้มำกกว่ำ นอกจำกนี้ฮำร์ดดิสก์จะหมุนด้วยควำมเร็วสูงมำก คือ ตั้งแต่ 
7,200 รอบต่อนำที ท ำให้สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว



ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) และ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (External Hard 
disk) 



3) โซลิดสเตตไดร์ฟ (Solid State Drive หรือ SSD)

เป็นใช้ชิปวงจรรวมที่ประกอบเป็นหน่วยความจ าเก็บ
ข้อมูล :ซึ่งถูกสร้ำงมำเพื่อทดแทนกำรใช้งำนจำนแม่เหล็กในฮำร์ดดิสก์แบบเดิม 

ด้วยกำรใช้ชิปวงจรรวมนี้ส่งผลให้ควำมเสียหำยจำก
แรงกระแทกของโซลิดสเตตนั้นน้อยกว่ำฮำร์ดดิสก์ 

กำรที่โซลิดสเตตไม่ใช้วิธีกำรอ่ำนข้อมูลด้วยวิธีหมุน
จำนแม่เหล็กท ำให้อุปกรณ์ชนิดน้ีกินไฟน้อยกว่ำเดิม 

นอกจำกนั้นเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูลยังเร็วขึ้นอีก
ด้วย เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในต ำแหน่งต่ำง ๆ ได้ทันที ด้วยขนำดที่เล็ก
และเบำลงมำกกว่ำฮำร์ดดิสก์ส่งผลให้ในปัจจุบันโซลิดสเตตถูกน ำไปเป็นชิ้นส่วน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ สมำร์ทโฟน แท๊บเล็ต เป็นต้น



โซลิดสเตตไดร์ฟ (Solid State Drive)



4) ซีดี-รอม (CD-ROM หรือ Compact Disk Read 
Only Memory) 

แผ่นซีดีรอมจะมีลักษณะคล้ำยซีดีเพลง สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้สูงถึง 700 เมกะไบต์ต่อแผ่น กำรใช้งำนแผ่นซีดีรอมต้องใช้
ร่วมกับซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) ซึ่งจะมีหลำยชนิดขึ้นกับ
ควำมเร็วในกำรท ำงำน ซีดีรอมไดร์ฟรุ่นแรกสุดนั้นมีควำมเร็วในกำรอ่ำน
ข้อมูลที่ 150 กิโลไบต์ต่อ วินำที เรียกว่ำมีควำมเร็ว 1 เท่ำหรือ 1 X 
ซีดีรอมไดร์ฟรุ่นหลัง ๆ จะอ้ำงอิงควำมเร็วในกำรอ่ำนข้อมูลจำกรุ่นแรก 
เช่น ควำมเร็ว 2 เท่ำ (2x)  ควำมเร็ว 4 เท่ำ (4x) เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ 
ซีดีรอมไดร์ฟที่จะมีควำมเร็วตั้งแต่สิบเท่ำข้ึนไป



ในปัจจุบันนี้มีแผ่นซีดีรอมที่สำมำรถบันทึกและอ่ำน
ข้อมูลได้ เรียกว่ำ ซีดีอำร์ (CD-R หรือ CD Recordable) ซึ่งสำมำรถน ำ
ซีดีรอมไดร์ฟชนิดใดก็ได้อ่ำนข้อมูลไนแผ่นซีดี โดยกำรบันทึกข้อมูลลงบน
แผ่นซีดี อำร์สำมำรถเก็บข้อมูลได้ประมำณ 700 เมกะไบต์ในหนึ่งแผ่น



5) ดีวีดี (DVD หรือ Digital Versatile Disk) 

เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดย
แผ่นดีวีดีสำมำรถ เก็บข้อมูลได้ต่ ำสุดที่ 4.7 จิกะไบต์ ซึ่งเพียงพอส ำหรับ
เก็บภำพยนตร์เต็มเรื่องด้วยคุณภำพระดับสูงสุดทั้งภำพ และเสียง 
(ในขณะที่ CD-ROM หรือ Laser Disk ที่นิยมใช้เก็บภำพยนตร์ในปัจจุบัน
ต้องใช้หลำยแผ่น) ท ำให้ดีวีดีมีควำมนิยมใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยแทนที่
ซีดีรอม 

ข้อก ำหนดของดีวีดีจะสำมำรถมีควำมจุได้ตั้งแต่ 4.7 
GB ถึง 17 GB และมีควำมเร็วในกำรเข้ำถึง (Access time) อยู่ที่ 600 
กิโลไบต์ต่อวินำที ถึง 1.3 เมกะไบต์ต่อวินำที



ดีวีดี (DVD) 



6) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 

เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้กันมำนำน ปัจจุบันได้รับควำมนิยม
น้อยลง เทปแม่เหล็กมีหลักกำรท ำงำนคล้ำยเทปบันทึกเสียง หลักกำรท ำงำนคล้ำย
กับเทปบันทึกเสียง คือจะอ่ำนข้อมูลตำมล ำดับก่อนหลังตำมที่ได้บันทึกไว้เรียก
หลักกำรนี้ว่ำกำรอ่ำนข้อมูลแบบล ำดับ (Sequential access) จึงเป็นข้อเสียของกำร
ใช้เทปแม่เหล็กบันทึกข้อมูล คือท ำให้อ่ำนข้อมูลได้ช้ำ 

เนื่องจำกต้องอ่ำนข้อมูลในม้วนเทปไปเรื่อย ๆ จนถึงต ำแหน่ง
ที่ต้องกำร ผู้ใช้จึงนิยมน ำเทปแม่เหล็กมำส ำรองข้อมูลเท่ำนั้น ใช้กับข้อมูลที่ส ำคัญ
และไม่ถูกเรียกใช้บ่อย ๆ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูล 

ข้อดีของเทปแม่เหล็กคือสำมำรถบันทึก อ่ำนและลบกี่ครั้งก็
ได้ รวมทั้งมีรำคำต่ ำ นอกจำกนี้ยังสำมำรถบันทึกข้อมูลจ ำนวนมำก ๆ ได้อย่ำง
รวดเร็ว 



เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 



7) รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive) 

เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ ไม่ต้องมีตัวขับเคลื่อน 
(Drive) สำมำรถพกพำไปไหนได้โดยต่อเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย 
Port USB ปัจจุบันควำมจุมีตั้งแต่ 4, 16, 32, 64, 128 กิกะไบต์ และ
ขยำยจนถึง 1 เทอรำไบต์ 

ทั้งนี้ยังมีไดร์ฟลักษณะเดียวกันเรียกในชื่ออื่น 
ๆ เช่น Pen Drive, Thump Drive, Flash Drive, Handy Drive เป็น
ต้น 



รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive) 



8) การ์ดเมมโมรี (Memory Card) 

เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีขนำดเล็ก พัฒนำขึ้น 
เพื่อน ำไปใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบต่ำง ๆ เช่น กล้องดิจิทัล
คอมพิวเตอร์มือถือ (Personal Data Assistant - PDA) โทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น



การ์ดเมมโมรี (Memory Card) 



2.1.4 หน่วยแสดงผล

หน่วยแสดงผลท ำหน้ำที่แสดงผลจำกกำรประมวลผล โดยน ำ
ผลที่ได้ออกมำจำกหน่วยควำมจ ำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้ ทั้งในรูปแบบ
แสดงผลทำงจอภำพหรือในรูปแบบของกำรบันทึกลงสื่อบันทึก ข้อมูล
เรำเรียกอุปกรณ์นี้ว่ำ อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ



2.1.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ชั่วคราว 
หมำยถึง อุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ในระยะเวลำหนึ่ง ไม่

สำมำรถเก็บไว้เป็นหลักฐำนได้ เช่น จอภำพ เป็นต้น อุปกรณ์แสดงผล
ทั่วไปที่นิยมใช้

1) คอมพิวเตอร์จอภำพ (Monitor)
ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที ปัจจุบัน

จัดเป็นจอภำพแฟลตพำแนล (Flat panel monitor) ซึ่งมีลักษณะแบน 
น้ ำหนักเบำ เคลื่อนย้ำยสะดวก และใช้พลังงำนน้อย ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้มีรำยละเอียดดังนี้



ก. จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display)

เป็นจอภาพที่ไม่มีหลอดภาพแต่ใช้คุณสมบัติ
ของผลึกเหลวในการแสดงผล โดยผลึกเหลวไม่ได้เป็นแหล่งก ำเนิดแสง
แต่อำศัยแหล่งก ำเนิดแสงอื่นที่ส่องมำจำกด้ำนหลังโมเลกุลของผลึกเหลว
จะได้รับกำรกระตุ้นจำกกระแสไฟฟ้ำให้บิดตัวในองศำที่ต่ำงกันและ
แสดงสีที่แตกต่ำงกันออกมำ

เทคโนโลยีจอแอลซีดีในปัจจุบันจะมีสอง
แบบคือ Passive Matrix ซึ่งมีรำคำต่ ำแต่ขำดควำมคมชัดและอำจมอง
ไม่เห็นภำพเมื่อผู้ใช้มองจำกบำงมุม ส่วน Active Matrix หรือบำงครั้ง
อำจเรียกว่ำ Thin Film Transistor (TFT) จะให้ภำพที่คมชัดกว่ำแต่ก็มี
รำคำสูงกว่ำด้วย



ข. จอแอลอีดี (light-emitting diode :LED) 

เป็นจอภำพที่ใช้เทคโนโลยีกำรแสดงผลแบบเดียวกับ
จอแอลซีดี ต่างกันเพียงชนิดของแหล่งก าเนิดแสงจะใช้หลอดไฟชนิด
แอลอีดี (light emitting diode) ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่ำคือให้แสงที่มีควำม
เข้มกว่ำท ำให้ได้ภำพที่มีสีสันสดใสและคมชัดกว่ำรวมถึงประหยัดพลังงำน
กว่ำอีกด้วย และในกระบวนกำรผลิตนั้นจะมีกำรปล่อยสำรเคมีออกสู่
สภำพแวดล้อมน้อย 



สิ่งที่เป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่ผู้ใช้จอภำพต้องค ำนึงคือ ความ
ละเอียด (resolution) 

บนจอภำพประกอบด้วยจุดจ ำนวนมำกมำย 
เรียกจุดเหล่ำนั้นว่ำ พิกเซล (Pixel) ถ้ำมีพิกเซลจ ำนวนมำกก็จะท ำให้ผู้ใช้
มองเห็นภำพบนจอได้ชัดเจนมำกขึ้น 

จอภำพที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันด้ำนแนวตั้งมีควำม
ละเอียดอยู่ที่ 1,920 พิกเซล แนวนอนมีควำมละเอียดอยู่ที่ 1,080 พิเซล 
นอกจำกนั้นยังต้องค ำนึงถึง ดอตพิช (dot pitch) คือระยะห่างระหว่างพิเซล 
จอภาพรุ่นใหม่ ๆ จะมีค่าอยู่ที่ 0.30 มิลลิเมตร (30/100 มิลลิเมตร) หรือน้อย
กว่านี้ ค่าของดอตพิชยิ่งต่ าภาพยิ่งมีความคมชัดมากขึ้น



จอภาพคอมพิวเตอร์ (Monitor) 



2) อุปกรณ์ฉำยภำพ (Projector) 
เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในกำรเรียนกำรสอนหรือกำร

ประชุม เนื่องจำกสำมำรถน ำเสนอข้อมูลให้ผู้ชมจ ำนวนมำกเห็นพร้อม ๆ 
กัน ในปัจจุบันจะมีอยู่หลำยแบบ ทั้ งที่สำมำรถต่อสัญญำณจำก
คอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้อุปกรณ์พิเศษในกำรวำงลงบนเครื่องฉำย
ภำพข้ำมศีรษะ (Overhead Projector) ธรรมดำ เหมือนกับอุปกรณ์นั้น
เป็นแผ่นใส่แผ่นหนึ่ง 

อุปกรณ์ฉำยภำพจะมีข้อแตกต่ำงกันมำกในเรื่องของ
ก ำลังส่องสว่ำง เนื่องจำกยิ่งมีก ำลังส่องสว่ำงสูง ภำพที่ได้ก็จะชัดเจนมำก
ขึ้น 



อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) 



3) อุปกรณ์เสียง (Audio Output) 

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยแสดงเสียง ซึ่ง
ประกอบขึ้นจำก ล ำโพง (Speaker) และ กำร์ดเสียง (Sound card) เพื่อให้
ผู้ใช้สำมำรถฟังเพลง เสียงภำพยนตร์ หรือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ รำยงำนเป็น
เสียงให้ทรำบเมื่อเกิดปัญหำต่ำง ๆ เช่น ไม่มีกระดำษในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
รวมทั้งสำมำรถเล่นเกมส์ที่มีเสียงประกอบได้อย่ำงสนุกสนำน โดยล ำโพงจะมี
หน้ำที่ในกำรแปลงสัญญำณจำกคอมพิวเตอร์ให้เป็นเสียง

ส่วนกำร์ดเสียงจะเป็นแผงวงจรเพิ่มเติมที่น ำเสียงมำ
กับช่องเสียบขยำยในเมนบอร์ด เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สำมำรถส่ง
สัญญำณเสียงผ่ำนล ำโพง รวมทั้งสำมำรถต่อไมโครโฟนเข้ำมำที่กำร์ดเพื่อ 
บันทึกเสียงเก็บไว้ด้วย



 เทคโนโลยีด้ำนเสียงในขณะนี้อำจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ก. Waveform Audio หรืออำจเรียกว่ำ digital 
audio 

เป็นเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการเก็บเสียงลง
เทปเพลง แต่ในที่นี้จะเป็นการบันทึกเสียงลงในรูปของแฟ้มข้อมูลตาม
ฟอร์แมต ต่าง ๆ เช่น .WAV .MP3 เป็นต้น ซึ่งสำมำรถน ำเสียงที่
บันทึกไว้นี้อ่ำนกลับมำเป็นคลื่นเสียงออกทำงล ำโพงได้ และเนื่องจำก
ข้อมูลเสียงที่เก็บไว้อยู่ในรูปของดิจิทัล ท ำให้กำรปรับแต่งเสียงสำมำรถ
ท ำได้โดยสะดวก 



ข. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
เป็นมำตรฐำนของ อุตสำหกรรมดนตรีแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ส ำหรับกำรส่งและแลกเปลี่ยนสัญญำณเสียงในรูปแบบ
ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถใช้งำนได้ โดยจะเป็นเทคโนโลยีที่
เปรียบเสมือนการเก็บโน้ตเพลง 

เนื่องจากข้อมูลแบบ MIDI จะเป็นค าสั่ง
ในการสังเคราะห์เสียงแทนที่จะเป็นเสียงเพลงจริง ๆ และจะใช้
อุปกรณ์ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) ในกำรรับค ำสั่งจำกข้อมูล MIDI ท ำ
ให้สำมำรถแก้ไขหรือปรับแต่งเพลงได้ทีละตัวโน้ต รวมทั้ง สำมำรถ
ปรับแต่งจังหวะได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงระดับเสียงของตัวโน้ต 



อุปกรณ์เสียง (Audio Output) 



2.1.4.2 อุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์แบบถาวร 

หมำยถึง อุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่สำมำรถเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ได้ต่อ ๆ ไปในอนำคต เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

1) เครื่องพิมพ์ (Printer) 

เ ค รื่ อ งพิ มพ์  เ ป็ น อุ ปก รณ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เ ข้ ำ กั บ
คอมพิวเตอร์เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรแปลง ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผล
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักขระหรือรูปภำพที่จะไป
ปรำกฏอยู่  บนกระดำษ นับเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่นิยมใช้อย่ำง
แพร่หลำยมำกที่สุด 

โดยเครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 



ก. เครื่องพิมพ์กระทบ (Impact Printer)

เครื่ องพิมพ์แบบกระทบ มีหลำยลักษณะ เป็น
เครื่องพิมพ์ที่อาศัย การกดหัวพิมพ์กับแถบผ้าหมึก เพื่อให้เกิดตัวอักษร ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์แบบเรียงจุด (Dot Matrix Printer) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับควำมนิยม 

โดยองค์ประกอบส ำคัญได้แก่ หัวพิมพ์ (Print 
Head) ที่ประกอบไปด้วยเข็มพิมพ์ 9 เข็ม หรือ 24 เข็ม (ท ำให้เรียกเครื่องพิมพ์
ชนิดนี้ ได้อีกว่ำ เครื่องพิมพ์ 9 เข็ม และเครื่องพิมพ์ 24 เข็ม) ชุดของ เข็มพิมพ์
แบบ 9 เข็มจะเรียงตรงกันในแนวตั้งคอลัมน์เดียว ส่วนชุดของเข็มพิมพ์แบบ 24
เข็ม จะเรียงกันใน แนวตั้งโดยแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ ๆ ละ 8 เข็ม วำงเหลื่อมกัน
ระหว่ำงคอลัมน์ 

โดยหัวเข็มจะกระแทกผ่ำนผ้ำหมึกลงบนกระดำษ 
ท ำให้เกิดตัวอักษรขึ้นมำ



เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (Impact Printer) 



คุณภำพของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้พิจำรณำจำก 

¤ จ ำนวนหัวเข็มเครื่องพิมพ์ที่มีจ ำนวนหัวเข็มมำกจะ
มีคุณภำพดีกว่ำเครื่องพิมพ์ที่มีหัวเข็มน้อย 

¤ ควำมเร็วในกำรพิมพ์ โดยปกติพิมพ์ได้ 25 - 450
ตัวอักษรต่อวินำที 

ข้อดีของเครื่องพิมพ์ลักษณะนี้คือ 

¤ หมึกพิมพ์เป็นตลับ รำคำไม่สูงมำกนัก 

¤ สำมำรถพิมพ์กระดำษหลำยก๊อปปี้ได้ 



ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet Printer) 
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก โดยหัวพิมพ์ ซึ่งเป็น

ตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ จะมีรูเล็กๆ ไว้พ่นหมึกลงบนกระดำษ ใช้
หลักกำรพ่นหมึกลงในต ำแหน่งที่ต้องกำร โดยกำรควบคุมด้วยไฟฟ้ำสถิต
จำกคอมพิวเตอร์ ท ำให้ไม่เกิดเสียงดังในขณะใช้งำนและยังสำมำรถพ่น
หมึกเป็นสีต่ำง ๆ เป็นเครื่องพิมพ์สีได้ อีกด้วย 

เครื่องพิมพ์ประเภทนี้มีชื่อเรียกหลำยชื่อ 
ตำมเทคโนโลยีของผู้ผลิต เช่น Bubble Jet, Desk Jet Printer เป็นต้น 
เป็นเครื่องพิมพ์ที่รำคำไม่สูงมำกนัก ปัจจุบันได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง 



เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet Printer)



หมึกของเครื่องพิมพ์จะเก็บไว้ในตลับ สำมำรถ
เปลี่ยนตลับใหม่ได้ ปัจจุบันมีวิธีฉีดสีเข้ำไปในตลับ แทนที่จะเปลี่ยนตลับ 
ท ำให้ประหยัดต่อผู้ใช้ โดยสีที่ใช้ประกอบด้วย แม่สีฟ้า (Cyan) แม่สี
ม่วง (Magenta) และแม่สีเหลือง (Yellow) 

โดยสีด ำจะเกิดจำกกำรผสมของแม่สีทั้งสำมสี 
ซึ่งไม่ด ำสนิท เหมือนตลับหมึกสีด ำเฉพำะ



ค. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) ใช้หลักการ

เปลี่ยนตัวอักษร และภาพให้เป็นสัญญาณภาพ ที่มีควำมละเอียดตั้งแต่ 200
ชุดถึง 1,200 ชุดต่อนิ้ว จำกนั้นใช้แสงเลเซอร์วำดภำพที่จะพิมพ์ลงบนกระ
บอกรับภำพ (เช่นเดียวกับ เครื่องถ่ำยเอกสำร) 

โดยกระบอกรับภำพจะมีประจุไฟฟ้ำตำมรูปร่ำง
ของภำพ เมื่อกระบอกรับภำพ หมุนมำถึงตัวปล่อยผงหมึก ผงหมึกจะเกำะ
เฉพำะบริเวณที่ไม่มีประจุไฟฟ้ำ แล้วกระบอกรับภำพจะอัดผงหมึกลงบน
กระดำษ แล้วอบด้วยควำมร้อน ภำพพิมพ์ก็จะติดบนกระดำษ 

มีทั้งเครื่องพิมพ์ขำวด ำ และเครื่องพิมพ์สี ซึ่ง
รำคำจะแพงมำก 



เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)



ตลับหมึกของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ บรรจุในตลับที่
เรียกว่ำ โทนเนอร์ (Toner) เวลำเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทั้งชุด 

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ มีกำรพัฒนำไป
หลำยรูปแบบ โดยมีรูปแบบหนึ่งที่น่ำสนใจ คือ เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
พร้อมอุปกรณ์สแกนเนอร์ และเครื่องโทรสำรในเครื่องเดียว



ง. เครื่องพิมพเ์ทอร์มอล (Thermal Printer) 

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบเทอร์มอล (Thermal 
Printer) ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังกระดาษความ
ร้อน หรือกระดาษเทอร์มอล ซึ่งในตัวกระดำษถูกเคลือบด้วยสำรเคมีที่
จะปรำกฏสีเมื่อโดนควำมร้อนในปริมำณที่เหมำะสม ส่งผลให้เครื่องพิมพ์
ประเภทนี้ไม่ต้องใช้หมึกในกำรพิมพ์เอกสำร 

แต่ด้วยคุณสมบัติของสำรเคมีที่ เคลือบ
กระดำษอยู่ส่งผลให้เมื่อเวลำผ่ำนไปข้อมูลที่ปรำกฏอยู่บนกระดำษจะ
หำยไป                    

ลักษณะเอกสำรที่เหมำะกับเครื่องพิมพ์
ประเภทนี้จึงเหมำะกับใบเสร็จส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนขำยสินค้ำ 



เครื่องพิมพ์เทอร์มอล (Thermal Printer)



2) พล็อตเตอร์ (Plotter)

พล็อตเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มักจะใช้กับ
งานออกแบบ (CAD) โดยจะแปลงสัญญำณข้อมูล เป็นเส้นตรง หรือ
เส้นโค้ง ก่อนพิมพ์ลงบนกระดำษ ท ำให้แสดงผลเป็นกรำฟแผนที่ 
แผนภำพต่ำง ๆ ได้ โดยตัวพล็อตเตอร์จะมีปำกกำมำกกว่ำ 1 ด้ำม 
เคลื่อนที่ไปมำด้วยกำรควบคุมของคอมพิวเตอร์ โดยปำกกำแต่ละด้ำมจะ
มีสีและขนำดเส้นที่ต่ำงกัน ท ำให้ได้ภำพที่สวยงำมมีคุณภำพสูง



พล็อตเตอร์ (Plotter) 



2.1.5 พอร์ตและช่องทางการเชื่อมต่อ 
(Port and 

connector) 
นอกจำกส่วนประกอบของฮำร์ดแวร์ทั้ง 4 ข้อที่กล่ำวมำแล้ว

พอร์ตและช่องทำงกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภำยนอกยังเป็นสิ่งที่เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 

ในปัจจุบันที่ช่องทำงกำรเชื่อมต่อมำกมำย ดังนี้ 



 2.1.5.1 พอร์ตขนาน (Parallel Port) 

ในอดีตพอร์ตขนำน ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อเป็นช่องทำงต่อเชื่อมกับ
เครื่องพิมพ์ โดยพอร์ตที่ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีรูขนาดเล็กจ านวน 25 
ช่อง เรียกว่าพอร์ตตัวเมีย และอุปกรณ์ต่อพ่วงพอร์ตตัวผู้เพื่อเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์

ภำยหลังได้มีกำรออกแบบให้อุปกรณ์อื่น ๆ สำมำรถใช้พอร์ต
ขนำนได้ จนกระทั่งควำมนิยมลดลงเมื่อพอร์ตยูเอสบี (USB) ถูกใช้มำกขึ้น 



พอร์ตขนาน



2.1.5.2 พอร์ตอนุกรม (Serial Port) 

พอร์ตอนุกรมเป็นอุปกรณ์ที่อยู่เครื่องกับคอมพิวเตอร์มำไม่
ต่ ำกว่ำ 20 ปี โดยส่วนใหญ่จะใช้เชื่อมต่อกับโมเดมแบบเก่าที่ยัง
รองรับพอร์ตอนุกรม

พอร์ตชนิดนี้มีควำมเร็วในกำรสื่อสำรช้ำกว่ำพอร์ตขนำน 
แต่ข้อดีของพอร์ตชนิดนี้คือ สำมำรถส่งข้อมูลได้ไกลกว่ำ ใช้จ ำนวน
สำยไฟส่งข้อมูลน้อยกว่ำท ำให้มีรำคำถูกกว่ำอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ตขนำน 



พอร์ตอนุกรม



 2.1.5.3 พอร์ตอนุกรมความเร็วสูง (USB) 

ย่อจาก Universal Serial Bus ช่องการเชื่อมต่อพอร์ต
อนุกรมความเร็วสูงหรือ USB เป็นพอร์ตมาตรฐานที่ติดมากับ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

อำทิ เมำส์ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ กล้อง
ดิจิทัล ได้อย่ำงง่ำยดำยและรวดเร็ว ซึ่งระบบปฏิบัติกำรรองรับกำรเชื่อมต่อ 
USB ได้เป็นอย่ำงดี 



พอร์ตอนุกรมความเร็วสูง (USB) รูปแบบต่าง ๆ



2.1.5.4 พอร์ตวีจีเอ (Video Graphic Array :VGA)

มีลักษณะพอร์ตเชื่อมต่อ 3 แถว และหัวเข็มจ ำนวน 25 ชิ้น 
ติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือบริเวณด้ำนข้ำง
ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใช้ในกำรส่งข้อมูลภำพและภำพเคลื่อนไหวจำก
คอมพิวเตอร์ไปสู่อุปกรณ์แสดงผล 

อำทิ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉำยภำพ (Projector) โดยส่ง
สัญญำณภำพแบบอนำล็อก 



พอร์ตวีจีเอ (VGA Port) 



2.1.5.5 พอร์ดดีวีไอ (Digital Visual Interface : DVI) 

แสดงข้อมูลภำพและภำพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับพอร์ตวีจี เอ 
แตกต่ำงกันที่ DVI ส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิทัล ส่งผลให้ภำพมีควำมชัดเจนมำก
ขึ้น 

ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 แบบด้วยกันคือ 

DVI-A ที่ส่งสัญญำณแบบแอนำล็อกอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 

DVI-Dส่งสัญญำณดิจิทัลอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

DVI-I สำมำรถส่งสัญญำณได้ทั้งดิจิทัลและอนำล็อก



พอร์ตดีวีไอ (DVI Port)



 2.1.5.6 พอร์ตเอชดีเอ็มไอ (HDMI Port) 

ย่อมาจาก High-Definition Multimedia Interface ช่องส่ง
สัญญาณ ออดิโอ/วีดิโอ โดยไม่บีบอัดข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัล จำก
อุปกรณ์แหล่งข้อมูล อำทิ คอมพิวเตอร์ ไปยัง จอภำพ เครื่องฉำยภำพ จอทีวี เป็น
ต้น 

เทคโนโลยี HDMI เป็นเทคโนโลยีเฉพำะที่คิดค้นโดยบริษัท
ทำงด้ำนควำมบันเทิง 7 บริษัท อำทิ Hitchi Maxell Ltd., Sony Corporation 
เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันช่องสัญญำณ HDMI ถูกน ำมำทดแทนพอร์ตวีจีเอ 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำกขึ้นทุกที เนื่องจำกขนำดที่เล็กของช่องเชื่อมต่อ
และควำมสำมำรถในกำรส่งภำพแบบ High-Definition 



พอร์ต HDMI (กลาง)



ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อก ำหนดให้ฮำร์ดแวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมที่ต้องกำร



ซอฟต์แวร์เรำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

ซอฟต์แวร์ระบบ ท ำหน้ำที่ควบคุมส่วนของฮำร์ดแวร์ให้ท ำงำน
อย่ำงอัตโนมัติ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ นั้นจะท ำหน้ำที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน
ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรเพื่อประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนต่ำง ๆ 



กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์



2.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำร

ท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวกลำงที่ช่วยให้ผู้ ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำมำรถติดต่อสั่งงำนคอมพิวเตอร์ได้ง่ำยขึ้น ซอฟต์แวร์ระบบสำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 

✓ โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 

✓ โปรแกรมแปลภำษำ 

✓ โปรแกรมอรรถประโยชน์ 



2.2.1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 

ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงใน
กำรติดต่อกับฮำร์ดแวร์ของเครื่องโดยตรง 

โปรแกรมใช้งำนหรือโปรแกรมประยุกต์ใดที่ต้องกำรติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
จะต้องอำศัยกำรสั่งงำนของโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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DOS
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ผู้ผลิต : Microsoft and IBM ล่ำสุด IBM เจ้ำเดียว
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UNIX Solaris 10
By : Sun Microsystems
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Windows
Bill Gate Microsoft

สัตยำ นำเดลลำ
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WINDOWS XP
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Windows 8
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Windows 10
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2.2.1.2 โปรแกรมแปลภาษา (Translator) 

ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมใน
ภำษำคอมพิวเตอร์แบบต่ำง โปรแกรมที่ได้จะเรียกว่ำ โปรแกรมต้นฉบับ หรือ ซอร์สโค้ด (Source 
code) ซึ่งมนุษย์จะอ่ำนโปรแกรมต้นฉบับนี้ได้ แต่คอมพิวเตอร์จะไม่เข้ำใจค ำสั่งเหล่ำนั้น เนื่องจำก
คอมพิวเตอร์เข้ำใจแต่ภำษำเครื่อง (Machine Language) ซึ่งประกอบขึ้นจำกรหัสฐำนสองเท่ำนั้น 

จึงต้องมีกำรใช้โปรแกรม ตัวแปรภำษำคอมพิวเตอร์ (Translator) ในกำรแปลภำษำ
คอมพิวเตอร์ภำษำต่ำง ๆ ไปเป็นภำษำเครื่อง 

โปรแกรมที่แปลจำกโปรแกรมต้นฉบับแล้วเรียกว่ำ ออบเจ็คโค้ด (Object code) ซึ่งจะ
ประกอบด้วยรหัสค ำสั่งที่คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจและน ำไปปฏิบัติได้ต่อไป 



2.2.1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมหนึ่งที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในระหว่ำงกำรประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่ำงที่ก ำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                    

ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมอรรถประโยชน์ท ำงำนร่วมกับโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร
เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรในกำรควบคุมกำรท ำงำนของ อุปกรณ์
ต่ำง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 



ประเภทกำรจัดกำรไฟล์ (File manager) 
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ประเภทกำรถอนโปรแกรม (Uninstaller) 
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ประเภทกำรสแกนดิสก์ (Disk Scanner) 
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ประเภทกำรจัดพ้ืนที่เก็บข้อมูล (Disk Defragmenter) 
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โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus Program) 
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โปรแกรมไฟรว์อลล์ (Firewall) 
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โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Utility)
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2.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Program) 

โปรแกรมประยุกต์ นั้นเรำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับงำนเฉพำะด้ำน และโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับงำน
ทั่วไป



2.2.2.1 ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)

จะมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมด้ำนกำรค ำนวณรำคำ
ค่ำนั้นของแต่ละบ้ำน จะมีประโยชน์กับงำนด้ำนกำรประปำ หรือโปรแกรมส ำหรับฝำก
ถอนเงิน ก็จะมีประโยชน์กับองค์กรที่เกี่ยวกับกำรเงิน เช่น ธนำคำร 

ซอฟต์แวร์ส ำหรับงำนเฉพำะด้ำนส่วนมำกจะไม่มีกำรจ ำหน่ำยอยู่ทั่วไป องค์กร
ที่ต้องกำรใช้งำนมักจะต้องพัฒนำด้วยตนเอง หรือว่ำจ้ำงบริษัทซอฟต์แวร์พัฒนำให้
โดยเฉพำะ 

อย่ำงไรก็ตำมถึง แม้จะมีบริษัทซึ่งพัฒนำซอฟต์แวร์เฉพำะด้ำนมำวำงจ ำหน่ำย
ก็มักจะมีรำคำสูงรวมทั้งมีข้อเสนอในกำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อให้เหมำะสมกับองค์กรต่ำง ๆ 
ด้วย
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โปรแกรมจัดกำรระบบบัญชีโปรแกรมจัดกำรระบบเงินเดือน



2.2.2.2 ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป (General Purpose 
Software) 

จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาส าหรับงานทั่ว ๆ ไป สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัว ได้อย่างหลากหลาย ท ำให้เป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่
ได้รับควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งส่วนมำกจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ท ำงำนอยู่ใน
เครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ส ำหรับงำนทั่วไป สำมำรถแบ่งตำมประเภทของงำนได้ดังนี้ 



1) ซอฟต์แวร์ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Spreadsheet) 

จะมีตำรำงที่เปรียบเสมือนกระดำษบัญชีขนำดใหญ่ ซึ่งสำมำรถค ำนวณได้ตำมสูตร
ที่ผู้ใช้ท ำกำรก ำหนด โดยที่สูตรเหล่ำนั้นจะไม่ปรำกฏในช่องของข้อมูลเลยหำกผู้ใช้เปลี่ยนตัว
เลขหรือข้อมูลใด ๆ ก็ตำม จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกันในทันที เช่น 
Microsoft Excel



2) ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word processing) 

โปรแกรมนี้ท ำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส ำหรับสร้ำง แก้ไข ตรวจสอบ 
พิมพ์ และจัดเก็บข้อควำมต่ำง ๆ เช่น Microsoft Word



3) ซอฟต์แวร์การพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) 

ในสมัยก่อนกำรจัดท ำหนังสือพิมพ์ หรือวำรสำรต่ำง ๆ นั้นต้องผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำง ๆ มำกมำยหลำยขั้นตอนซึ่งรวมเรียกว่ำ การเรียงพิมพ์ โดยที่จะต้องมีผู้ตัดต่อ
รูปภำพที่ต้องกำร วำดกรอบของภำพหรือกรอบหัวเรื่อง และเขียนข้อควำม และน ำ
ข้อควำม ภำพ และกรอบมำประกอบกันตำมแบบที่ออกแบบ ไว้ 

โดยซอฟต์แวร์กำรพิมพ์แบบตั้งโต๊ะจะมีควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเอกสำร 
ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียงพิมพ์ รวมทั้งกำรจัดสีที่สูงกว่ำซอฟต์แวร์ประมวลผลค ำ 
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Adobe InDesign

Adobe FrameMaker

Adobe PageMaker 

Corel Ventura 

iStudio Publisher 

Microsoft Office Publisher 

Scribus
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Microsoft Office Publisher



4) ซอฟต์แวร์น าเสนอ (Presentation Software) 

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอำจ
ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภำพ แผนผัง รำยงำน ตลอดจนภำพเคลื่อนไหว เป็น
ต้น นิยมใช้ในกำรเรียนกำรสอนหรือกำร ประชุม เพื่อน ำเสนอข้อมูลให้กำร
บรรยำยนั้นน่ำสนใจยิ่งขึ้น เช่น Microsoft Powerpoint



5) ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software) 

เป็นซอฟต์แวร์ส ำหรับสร้ำงภำพกรำฟิกแบบต่ำง ๆ น ำไปใช้ประกอบกำรสร้ำง
เอกสำร หรือกำรน ำเสนอข้อมูล ใช้ส ำหรับกำรตกแต่งภำพหรือรูปถ่ำย หรือใช้
ส ำหรับงำนด้ำนศิลปกรรม สถำปัตยกรรม วิศวกรรม เป็นต้น 



136Adobe Illustrator

Adobe PhotoShop



6) ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database) 

โปรแกรมฐำนข้อมูลเป็นโปรแกรมส ำหรับสร้ำงแฟ้มข้อมูลต่ำง ๆ เก็บไว้ใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมจะมีเครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
เกี่ยวกับกำรจัดกำรแฟ้มข้อมูล เช่น มีเครื่องมือส ำหรับกำรเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่
จัดเก็บอยู่หรือสำมำรถเรียกแฟ้มข้อมูลนั้นขึ้นมำแสดงบนจอภำพ



SQL ServerMS Access



Oracle



2.2.2.3 โมบายแอป 
เรียกในอีกชื่อว่ำ “โมบำยแอปพลิเคชั่น” เป็นโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ำไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถด ำเนินกำรกับ
งำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำยขึ้น



โมบำยแอปพลิเคช่ัน



บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People Ware) 

บุคลำกรเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ หำก
จะมีกำรพิจำรณำลักษณะงำนของบุคลำกรค้ำนคอมพิวเตอร์อย่ำงจริงจังทั้งระบบ 
สำมำรถแบ่งอำชีพของบุคลำกรในวงกำรคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ 



2.3.1 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineer) 

ท ำหน้ำที่วิเครำะห์ออกแบบควำมต้องกำรของผู้ใช้ พัฒนำ บ ำรุงรักษำ 
ทดสอบกำรใช้งำน และประเมินผลกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ ตลอดจนค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์



วิศวกรซอฟต์แวร์ 



2.3.2 ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ 
(Computer support specialist) 

มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและจัดการปัญหาคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ ซึ่ง
มักจะเกี่ยวข้องกับปัญหำระบบเครือข่ำยหรือกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมถึงปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

ส่วนใหญ่บริษัทจะจ้ำงผู้เชี่ยวชำญคอมพิวเตอร์ไว้ในบริษัทเพื่อดูแล
คอมพิวเตอร์ของทุกแผนก แต่อาจจ้างบริษัทอื่นเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์ให้
เรียกว่า เอาท์ซอร์สเซอร์วิส (outsource service) 



ผู้เชี่ยวชำญคอมพิวเตอร์



2.3.3 ช่างคอมพิวเตอร์ 
(Computer technician) 

ท าหน้าที่ซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปอำชีพนี้อำจ
ควบรวมไปถึงงำนของผู้เชี่ยวชำญคอมพิวเตอร์ด้วย

ลักษณะกำรจ้ำงงำนอำจเป็นกำรจ้ำงประจ ำบริษัทหรือจ้ำงบริษัทอื่นเพื่อ
ดูแลคอมพิวเตอร์ให้เรียกว่ำ เอาท์ซอร์สเซอร์วิส (outsource service) 



ช่ำงคอมพิวเตอร์ 



2.3.4 ผู้จัดการเครือข่าย 
(Network administrator) 

มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ดูและระบบเครือข่ายทุกระบบในองค์กร
ทั้งเครือข่ายระบบแลนหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอยแก้ปัญหำระบบที่อำจเกิดขึ้นหรือ
กำรป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบเครือข่ำย นอกจำกน้ียังมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำทั้งฮำร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ 

โดยในองค์กรขนำดใหญ่จ ำเป็นต้องมีผู้จัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลำยคน 
เพื่อแต่ละคนมีหน้ำที่ดูเฉพำะเรื่อง เช่น ดูแลเครื่องให้บริกำรเว็บ เครื่องให้บริกำร
ฐำนข้อมูล เครื่องให้บริกำรอีเมล์ อุปกรณ์สื่อสำร และระบบสำยเคเบิล



ผู้จัดกำรเครือข่ำย 



2.3.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล 
(Database administrator) 

ท าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล ก ำหนดกำรใช้ข้อมูลขององค์กร ก ำหนด
สิทธิ์ให้กับผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล 

รวมทั้งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล กำรส ำรอง
ข้อมูล รวมถึงดูแลประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลอีกด้วย 



ผู้บริหำรฐำนข้อมูล 



2.3.6 นักวิเคราะห์ระบบ 
(System Analyst) 

มีหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
รวมถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ภำยในองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด



นักวิเครำะห์ระบบ
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2.3.7 โปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) 

ท าหน้าที่ สร้าง แก้ไข และทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่
โปรแกรมเมอร์มักท ำงำนในบริษัทที่รับพัฒนำหรือขำยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ก็
ท ำงำนในบริษัทต่ำง ๆ ได้หลำยธุรกิจ



โปรแกรมเมอร์

156



2.3.8 เว็บมาสเตอร์ 
(Webmaster) 

เป็นผู้พัฒนำและผู้ดูแลเว็บไซต์ รวมถึงส ำรองข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบกำรจรำจรบนเว็บไซต์ และหำทำงสนับสนุนให้มีผู้มำเยี่ยม
ชมเว็บไซต์มำกขึ้น 

อำจท ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดเพื่อเพิ่มอัตรำกำรเข้ำชมเว็บไซต์
รวมถึงกำรพัฒนำโปรโมชั่นของเว็บ 



เว็บมำสเตอร์ 



ใบงาน 2
o ให้ตั้งค ำถำมเขียนค ำตอบบทที่ 1 และ 2 บทละ 15 ข้อ 

o ใส่กระดำษรำยงำน เย็บมุมบนซ้ำย 

o เขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษำ สำขำ ชั้นปี หมู่ ที่มุมบนขวำ

o ส่งต้นคำบ สัปดำห์หน้ำ


