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วัตถุประสงค 

1. อธิบายองคประกอบดานฮารดแวรได 

2. อธิบายองคประกอบดานซอฟตแวรได 

3. อธิบายองคประกอบทางดานบุคลากรได 

4. อธิบายหนาท่ีของแตละองคประกอบได 

5. อธิบายลักษณะของอุปกรณตาง ๆ ที่สําคัญได 

 

1. องคประกอบดานฮารดแวร 

2. องคประกอบดานซอฟตแวร 

3. บทบาทและความสําคัญของบุคลากรคอมพิวเตอร 

 

ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

1. ฮารดแวร (Hardware) 

2. ซอฟตแวร (Software)  

3. บุคคลากร (Peopleware)  

ลกัษณะทางภายภาพของเครือ่งคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณท่ีเปนหนวยรับขอมลู 

หนวยประมวลผล หนวยแสดงผลลัพธ รวมท้ังเครือ่งมือตางๆท่ีเกี่ยวของ 

1. หนวยรับขอมูล (Input Unit)  

 ทําหนาที่รับคําสั่ง หรอืขอมลูเพ่ือนําไปประมวลผล 

2. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 

 ทําหนาที่ประมวลผลขอมูล 

3. หนวยความจํา (Memory Unit) 

 ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร 

4. หนวยแสดงผล (Output Unit) 

 ทําหนาที่แสดงผลลัพธจากการประมวลผลขอมลู 
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1. แปนพิมพ (Keyboard) 

2. เมาส (Mouse) 

3. แทรกบอล (Trackball) 

4. ตัวเลื่อนเมาสพอยทเตอรแบบสมัผัส (Touching Pad) 

5. จอยสติก (Joystick)  

6. จอภาพระบบสมัผสั (Touch Screen) 

7. ปากกาแสง (Light pen) 

8. Terminal ณ จุดขาย (Point of Sale Terminal : POS) 

9. เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมตั ิ(Automatic Teller Machine : ATM) 

10. เคร่ืองอานภาพ (Scanner) 

11. เคร่ืองอานเครื่องหมายดวยแสง (Optical Mark Reader - OMR)  

12. เคร่ืองอานแถบส ี(Bar-Code Reader)  

13.กลองถายภาพดจิิทัล (Digital Camera) 

14. อุปกรณรับขอมูลเสียง (Voice Input Devices) 

เปนอุปกรณพืน้ฐานท่ีตองมีในเครือ่งคอมพิวเตอรทุกเครื่อง จะรับขอมลูจากการกด

แปน แลวทําการเปล่ียนรหัสสัญญาณทางไฟฟาเพ่ือสงเขาไปในหนวยประมวลผลของเครือ่ง
แปนพิมพสวนใหญจะถกูออกแบบแปนเปนกลุม คือ 

1. แปนอักขระ (Character Keys) การจัดวางตัวอักษรเหมือนแปนบนเคร่ืองพิมพดีด 

2. แปนควบคุม (Control Keys) มหีนาที่สั่งการบางอยาง โดยใชงานรวมกับแปนอ่ืน 

3. แปนฟงกชั่น (Function Keys) F1 - F12 อยูแถวบนสุด ซอฟตแวรแตละชนิด อาจกําหนด

แปนเหลาน้ีใหมีหนาที่เฉพาะอยางแตกตางกันไป 

4. แปนตัวเลข (Numeric Keys) เปนแปนที่แยกจากแปนอักขระมาอยูทางดานขวา มีลักษณะ

คลายเครื่องคิดเลข ชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึกตัวเลขเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร  

 

 

เปนอุปกรณนําเขาที่ใหผูใชติดตอกับเครื่องแทนแปนพิมพ เพ่ือลดภาระที่ตอง

พิมพคําสั่งตาง ๆ ผานทางแปนพิมพ ผูใชเพียงเลื่อนเมาสไปบนโตะทีจ่อภาพจะปรากฏ

เปนลูกศร เรียกวาตัวชี้เมาส (Mouse Pointer) ไปยังตําแหนงท่ีตองการ แลวกดปุม

ดานซายที่อยูบนตัวเมาส (Click) หรือ กดปุมดานซาย 2 ครั้งติดกัน (Double Click) 

หรือ กดปุมดานซาย 3 ครั้งติดกัน (Triple Click) หรือ กดปุมดานขวา (Right Click)หรือ 

กดปุมซายคางไวแลวลาก (Drag) หรือ หมุนหรือคลิกปุมลอเลื่อน (Scroll Wheel) เพ่ือ

เรียกใชคําสั่งตามที่โปรแกรมกําหนดไว 

 



3 

ลักษณะเหมือนเมาสหงายทองข้ึน ผูใชจะใชมือผลกัลูกกลิ้งของแทรกบอลไป

รอบ ๆ ซ่ึงทําไดงายและรวดเร็วกวาการใชเมาส เพราะแทรกบอลจะอยูกบัที่ ไมตองการ

พ้ืนที่บนโตะสําหรับเลื่อนไปมาเชนอยางในกรณใีชเมาส 

 มีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว (Notebook)  

 ใชงานแทนเมาสและแทร็กบอล  

 ดานลางมีปุมอยู 2 ปุม ทําหนาท่ีเหมือนกับปุมซายและขวาของเมาส  

 สามารถเลื่อนเมาสพอยทเตอรไดโดยการสัมผัสท่ีแผนสี่เหลี่ยม 

เปนกานสําหรับใชโยกข้ึนลง / ซายขวา เพ่ือยายตําแหนงของตัวช้ีตําแหนงบน

จอภาพ มีหลักการทํางานเชนเดียวกับเมาส แตตางกันตรงมีแปนกดเพิ่มเติมมาจํานวน

หน่ึงสําหรับสั่งงานพิเศษ นิยมใชกบัการเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือควบคุมหุนยนต 

เปนจอภาพแบบพเิศษซ่ึงผูใชเพียงแตะปลายนิ้วลงบนจอภาพในตําแหนงที่

กําหนดไว เพ่ือเลือกการทํางานที่ตองการ เพ่ือชวยใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรไมคลองนัก

สามารถเลือกขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว จะพบการใชงานมากในรานอาหาร

แบบเรงดวน หรือใชแสดงขอมูลการทองเท่ียว เปนตน 
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ใชเซลลซ่ึงมีความไวตอแสงเปนตัวกําหนดตําแหนงบนจอภาพ รวมท้ังสามารถ

ใชวาดลักษณะหรือรูปแบบของขอมูลใหปรากฏบนจอภาพ  การใชงานทําไดโดยการแตะ

ปากกาแสงไปบนจอภาพตามตําแหนงที่ตองการ นิยมใชกับงานคอมพิวเตอรชวยการ

ออกแบบ (CAD หรือ Computer Aided Design)  

เปนอุปกรณรับขอมูลที่นํามาใชแทนเครื่องคิดเงิน โดยใชคูกับเครื่องอานแถบสี 

(Bar-Code Reader) หรือ OCR (Optical Character Reader) เพ่ือใหโปรแกรมทํา

การคิดเงินตามรายการสินคาและพิมพใบเสร็จรับเงินใหดวย นิยมใชในหางสรรพสินคา

ทั่วไปหรือในภัตตาคารตาง ๆ 

เปนอุปกรณจัดทํารายการทางธนาคาร เชน ฝาก ถอน โอน เงิน ชําระคา

สาธารณูปโภค ฯลฯ  เพ่ือลดภาระการทํางานของพนักงานหนาเคานเตอร โดยมีบตัร

พลาสติกที่มแีถบแมเหลก็ ซ่ึงธนาคารออกใหพรอมรหัสประจําบัตร เม่ือทํารายการผาน

เครื่อง ATM คอมพิวเตอรจะทาํการปรับปรุงบัญชีเจาของบัตรใหทันท ี

เปนอุปกรณที่ใชอานหรือสแกนขอมูลบนเอกสารเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ใชวิธสีองแสงไปยังวัตถุท่ี

ตองการสแกน แสงที่สองไปยังวัตถุแลวสะทอนกลับมาจะถูกสงผานไปที่เซลลไวแสง (Charge-Coupled Device 

หรือ CCD) ซ่ึงจะตรวจจับความเขมของแสงท่ีสะทอนออกมาจากวัตถุและแปลงใหอยูในรูปของขอมูลทางดิจิทลั 

เอกสารอาจประกอบดวยขอความหรือรูปภาพกราฟกก็ได อาจแบงตามวิธีใชงานไดดังน้ี 

1. สแกนเนอรมือถือ มีขนาดเล็กสามารถพกพาไดสะดวก การใชงานผูใชตองถือตัวสแกนเนอรกวาดไปบนภาพ

หรือวัตถุทีต่องการ 

2. สแกนเนอรแบบสอดกระดาษ ผูใชตองสอดเอกสารเขาไปยังชองสําหรับอานขอมูล เหมาะสมสาํหรับการอาน

เอกสารท่ีเปนแผน ๆ แตไมสามารถอานเอกสารที่เย็บเปนเลมได 

3. สแกนเนอรแบบแทน เปนสแกนเนอรท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน ผูใชเพียงวางกระดาษตนฉบับท่ีตองการไปบน

เครื่องสแกนเนอร มีวิธีการทํางานคลายกับเครื่องถายเอกสาร 
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เปนอุปกรณที่ใชหลักการอานสัญลักษณ หรอืเครื่องหมายท่ีระบายดวยดินสอดํา

ลงในตําแหนงท่ีกําหนด เชน ขอสอบแบบเลือกคําตอบ เปนตน ดินสอดําท่ีใชตองมีสาร

แมเหล็ก (Magnetic particle) เพ่ือใหเครื่องสามารถรับรูได ปกติจะเปนดินสอ 2B 

ทําหนาท่ีอานรหสัท่ีมีลักษณะเปนแถบสีขาวสลบัดํา (Bar-code) รหัสทีน่ิยมกัน

มากคือ UPC (Universal Product Code) เปนรหัสที่ติดอยูบนหอสินคาทั่วไปโดยเครื่อง

อานแถบสีจะทาํการอานแถบรหัสบนสินคาแลวแปลงเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังเครือ่ง

คอมพิวเตอร เพ่ือใชงานกับโปรแกรมซ้ือ-ขายสินคาของรานคา และหางสรรพสินคาตาง ๆ 

เปนอุปกรณที่ใชสําหรับถายภาพแบบไมตองใชฟลม ภาพที่ไดจะประกอบดวย

จุดเล็ก ๆ จํานวนมาก และสามารถนาํเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานไดโดยไมตองใช

อุปกรณสแกนเนอร สามารถดูผลลัพธไดจากจอที่ติดอยูกับกลองไดในทันที 

เรียกอีกอยางหน่ึงวา ไมโครโฟน เปนอุปกรณรับขอมูลในรูปแบบเสียง โดยจะ

ทําการแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณดิจิทัลแลวจึงสงไปยังคอมพิวเตอร 
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 หนวยประมวลผลกลาง ทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรทั้งหมด 
โดยนําขอมูลจากอุปกรณรบัขอมูลมาทาํการประมวลผลขอมลูตามคาํสั่งของโปรแกรม และ
สงผลลัพธท่ีไดไปยังหนวยแสดงผล เชน  จอภาพ เครื่องพิมพ หรือบันทึกไวท่ีสื่อขอมลู 

 หนวยประมวลผลกลางสามารถทาํการคาํนวณและโยกยายขอมลูหรือเปรยีบเทียบขอมูลได
อยางรวดเร็วมาก  

 หนวยประมวลผลกลางประกอบขึ้นมาจากวงจรอิเลก็ทรอนิกสอยู  2  สวนคือ 

1. หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) ทําหนาที่คํานวณ
ทางคณิตศาสตร เชน บวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งยังมีความสามารถอีกอยางหน่ึงท่ีเครือ่ง
คํานวณธรรมดาไมม ีคือ ความสามารถในเชงิตรรกะศาสตร หมายถึง ความสามารถใน
การเปรียบเทียบตามเงือ่นไข และกฎเกณฑทางคณติศาสตร  เพ่ือใหไดคําตอบออกมา
วาเงื่อนไข น้ันเปน จริง หรือ เท็จ ได 

2. สวนควบคุม (Control Unit) ทําหนาท่ีควบคุมลําดับขั้นตอนการประมวลผล รวมไป
ถงึการประสานงานกับอุปกรณนําเขาขอมลู อุปกรณแสดงผล และหนวยความจํา
สาํรอง 

Intel 
Celeron Dual 
Dual Core 
Core 2 Duo 
i3 
i5 
i7 
 
Amd 
Sempron 
Athlon II X2, X3, X4 
Phenom II X2,X4 
FX 
A4 
A6 
A8 
A10 

เปนที่เก็บโปรแกรม ขอมูล และผลลัพธไวภายในคอมพิวเตอร รวมถึงสื่อขอมลู

ที่ชวยในการจดจํา เปรียบเสมือนสมองคนซ่ึงใชการจดจําสิ่งตาง ๆ และสื่อขอมูลที่ชวยใน

การจดจําเปรียบเทียบไดกับสมุดบันทึกซ่ึงใชชวยในการจดจําเพิ่มเติมจากสมอง 

หนวยความจําของคอมพิวเตอรแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

1. หนวยความจําหลัก (Primary Memory Unit) จะทํางานและติดตอกับหนวย

ประมวลผลกลางโดยตรง โดยหนวยประมวลผลกลางจะประมวลผลขอมูลจาก

หนวยความจําหลักเทานั้น 

2. หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory Unit) เปนหนวยความจําที่ตอง

อาศัยสื่อบันทึกขอมูลและอุปกรณรับ-สงขอมูลชนิดตาง ๆ 

แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรม (RAM : Random Access Memory) สามารถเขียน อาน และเปลี่ยนแปลงขอมูลได หากไมมีไฟฟาเลี้ยงวงจร ขอมูลท่ี

เก็บไวก็จะสูญหายไป เรียกวา  โวเลไทล (Volatile Memory) หรือเรียกวา Read Write Memory   หรือเรียกวา 

หนวยความจําชั่วคราว เราสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. DRAM (Dynamic Random Access Memory) มีความจุสงู สามารถเก็บขอมลูไดเปนจาํนวนมาก ราคาถูก 

2. SRAM (Static Random Access Memory) ความเร็วในการเขาถึงขอมูลเร็วกวา DRAM มาก มักนําไปใชในหนวยความจําแบบแคช 
(Cache Memory) ซ่ึงมีความเร็วใกลเคียงกับการทาํงานของซีพีย ูทําใหไมมสีภาวะรอคอยเกิดข้ึน ราคาสงู 

2. รอม (ROM : Read Only Memory) ขอมูลจะถูกบรรจุไวกอนนํามาใช โดยท่ัวไปแลวรอมจะถูกอานไดอยางเดียวเทานั้น 

โดยจะใชเก็บคําสั่งหรือขอมูลท่ีไมเปลี่ยนแปลง และจะอยูอยางถาวร แมวาจะปดเครื่องขอมูลกจ็ะไมถูกลบไป เรียกวา นอน-

โวลาไทล (Non-Volatile Memory) หรือ หนวยความจําถาวร มี 3 ประเภท คือ 

1. PROM (Programmable Read Only Memory) เปน ROM ทีย่ังไมมกีารบันทึกขอมลูใด ๆ  เราสามารถซ้ือ PROM เปลาน้ีมาบันทึก

ขอมูลใด ๆ  ตามความตองการเองไดโดยใชอุปกรณพิเศษสําหรับทาํงานน้ีโดยเฉพาะแตขอมูลทีไ่ดบนัทึกลงไปใน PROM แลวจะลบออก
อีกไมได สามารถอานไปใชไดอยางเดียว 

2. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) สามารถเขียน และลบขอมูลไดหลายครัง้ โดยใชแสงอัลตราไวโอเลต 
(UV) ซ่ึงตองมชีองหนาตางที่เปนกระจกไวสําหรับรบัแสงในการลบขอมลู ดังน้ันชิปจึงใหญกวาชนิดอ่ืน 

3. EEPROM (Electronic Erasable Programmable Read Only Memory) คลายกับ EPROM แตการลบขอมูลจะใชกระแสไฟฟา
แทน จึงทําใหดูเหมือนวา EEPROM จะเขามาแทนที่ของดิสกไดรฟแบบแมเหลก็ทีใ่ชกันทกุวันน้ี ตัว EEPROM เปนหนวยความจําแบบ

นอนโวลาไทล คือไมจําเปนตองมี ไฟฟาเลี้ยงในการเก็บขอมูล 
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สามารถเกบ็ขอมลูไดเปนจํานวนมากโดยไมตองใชไฟเลี้ยง มีราคาถูก เวลาใชงานตองอานขอมลู
ไปไวในหนวยความจาํหลัก มีหลายประเภท ไดแก 

1. ฟล็อปปดิสก (Floppy Disk) 

2. ฮารดดิสก (Hard disk) 

3. ซีดีรอม (CD-ROM หรือ Compact Disk Read Only Memory) 

4. วอรมซีดี (WORM CD หรอื Write Once Read Many CD)  

5. เอม็โอดิสก ( MO หรือ Magneto Optical disk) 

6. ดีวีดี (DVD หรอื Digital Versatile Disk) 

7. เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape) 

8. รีมูฟเอเบิลไดรฟ (Removable Drive)  

9. ซิบไดรฟ (Zip Drive)  

10.การดเมมโมร ี(Memory Card)  

เปนแผนพลาสติกวงกลม ปจจุบันมีขนาด 3.5 น้ิว (วัดจากเสนผานศูนยกลาง

ของวงกลม) สามารถอานไดดวยดิสกไดรฟ โดยการอานมีหลักการทํางานคลายกับการเลน

ซีดีเพลง สวนการบนัทึกมีหลักการทํางานคลายกับการบันทึกเสียงลงในเทปบนัทึกเสียง จะ

มีแถบปองกนัการบันทึก (Write-protection) อยูดวย ผูใชสามารถเปดแถบนี้เพื่อปองกัน

ไมใหมีการบันทึกขอมูลอ่ืนทับไปหรือลบขอมูลทิ้ง 
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มีหลักการทํางานคลายกับฟล็อปปดสิก แตฮารดดิสกทํามาจากแผนโลหะแขง็ เก็บ

ขอมูลไดมากและทํางานไดรวดเรว็ ฮารดดสิกประกอบดวยจานแมเหล็กหลาย ๆ แผน และ
สามารถบันทึกขอมลูไดทั้งสองหนาของผวิจานแมเหลก็ โดยที่ทุกแทรก (Track) และเซกเตอร 

(Sector) ท่ีมีตําแหนงตรงกนัของฮารดดิสกชุดหน่ึงจะเรยีกวา ไซลินเดอร (Cylinder) 

ฮารดดิสกจะหมุนดวยความเรว็สูงมาก คือ ตั้งแต 7,200 รอบตอนาทีขึ้นไป ทําให

สามารถอานขอมูลไดอยางรวดเรว็ มาตรฐานสวนเชื่อมตอฮารดดสิกท่ีนิยมใชในปจจบุัน คือ 

SATA (Serial ATA), EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) และ SCSI (Small 

Computer System Interface) 

 

สามารถเก็บขอมูลไดสูงถึง 700 เมกะไบตตอแผน เครื่องคอมพิวเตอรตองมี

ซีดีรอมไดรฟ (CD-ROM Drive) สําหรับอาน-เขียน รุนแรกสุดมีความเร็วในการอานขอมูล

ที่ 150 กโิลไบตตอวินาที เรียกวามีความเร็ว 1 เทาหรือ 1 x รุนหลัง ๆ จะอางอิงความเร็ว

ในการอานขอมูลจากรุนแรก เชน ความเร็ว 2 เทา (2x) , ความเร็ว 4 เทา (4x) เปนตน 

สามารถบนัทึกไดเพียงครั้งเดียวดวยเครื่องมือเฉพาะเทานั้น นิยมใชเปนสื่อเก็บขอมูล

สําหรบัอานอยางเดียว เชน ซอฟตแวร เกมส แผนท่ีโลก หนังสือ ภาพยนตร เปนตน 

ซอฟตแวรตาง ๆ จะมาในรูปของซีดีรอมเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการติดต้ังลง

ฮารดดิสก ปจจุบันมีแผนซีดีรอมท่ีสามารถบันทึกและอานขอมูลได เรียกวา ซีดีอาร ( CD-

R หรือ CD Recordable) 

สามารถบันทึกขอมูลไดหน่ึงครั้ง และสามารถอานขอมูลท่ีบันทกึไวก่ีครั้งก็ได แต

จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลท่ีเก็บไปแลวไดอีก สามารถเก็บขอมูลไดตั้งแต 600 

เมกะไบต ไปจนถึงมากกวา 3 จิกะไบต ข้ึนกับชนิดของวอรมซีดีที่ใชงาน ไมมีมาตรฐานท่ี

แนนอน จะตองใชกับเครื่องอานรุนเดียวกบัที่ใชบันทึกเทาน้ัน ทาํใหมีการใชงานในวงแคบ 

สวนมากจะนิยมนํามาใชในการเก็บสํารองขอมูลเทานั้น 

ใชหลักของส่ือท่ีใชสารแมเหล็ก เอ็มโอไดรฟใชแสงเลเซอรชวยในการบันทึกและอาน

ขอมูล ทําใหสามารถอานและบันทึกแผนกี่ครัง้กไ็ดคลายกับฮารดดสิก เคล่ือนยายแผนได มคีวาม
จ ุ200 MB ขึ้นไป ความเร็วในการใชงานท่ีสูงกวาฟล็อปปดิสกและซีดีรอม แตชากวาฮารดดิสก 

ขอมูลท่ีเก็บอยูในเอ็มโอดิสกจะปลอดภัยจากสนามแมเหล็ก เพราะสนามแมเหล็กเพียงอยางเดียว

ไมมีความรอนจากแสงเลเซอรจะไมสามารถเปล่ียนแปลงขอมลูได และการท่ีแสงเลเซอรชวยใน

การอานและบันทึกขอมลูน้ัน ทําใหหัวอานบนัทึกขอมูลไมจาํเปนตองเขาใกลกับผวิของแผนดิสก

เหมือนกับฮารดดิสก จึงชวยลดความผดิพลาดท่ีเกดิจากการลมเหลว (Crash) ของหัวอาน โดย
ดิสกแบบเอ็มโอสามารถมอีายุการใชงานไดยาวนานกวา 30 ปทีเดียว ขอเสยีท่ีสาํคัญของเอ็มโอ

ดิสก คอืราคาแผนยังคอนขางสูงอยู การแกไขขอมลูของแผนเอม็โอจะตองลบขอมลูแลวจึงเขียน

ขอมูลใหมเขาไป 
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สามารถเกบ็ขอมูลไดตํ่าสุดที่ 4.7 จกิะไบต ซ่ึงเพียงพอสําหรับเก็บภาพยนตร

เต็มเรื่องดวยคุณภาพระดับสูงสุดทั้งภาพและเสียง ขอกําหนดของดีวีดีจะสามารถมีความจุ

ไดตั้งแต 4.7 GB ถึง 17 GB และมีความเร็วในการเขาถึง (Access time) อยูที่ 600 

กิโลไบตตอวินาที ถึง 1.3 เมกะไบตตอวินาท ี

การทํางานคลายเทปบันทึกเสยีง ในเครื่องเมนเฟรมเทปท่ีใชจะเปนแบบมวนเทป 

(Reel-to-reel) ซ่ึงเปนวงลอขนาดใหญ ในเครื่องมินิคอมพิวเตอรจะใชคารทรดิจเทป 
(Cartridge tape) ซ่ึงมีลักษณะคลายวดิีโอเทป สวนในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจะใชตลบัเทป 

(Cassette tape) ซ่ึงมีลักษณะเหมอืนเทปเพลง จะอานขอมลูตามลําดับกอนหลงัตามที่ไดบนัทึก

ไว เรยีกวาการอานขอมลูแบบลําดับ (Sequential access) ทําใหอานขอมูลไดชา เนื่องจากตอง

อานขอมลูในมวนเทปไปเรือ่ย ๆ  จนถึงตําแหนงท่ีตองการ ผูใชจึงนิยมนาํเทปแมเหลก็มาสาํรอง

ขอมูลเทาน้ัน ใชกับขอมูลท่ีสําคญัและไมถูกเรยีกใชบอย ๆ  เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

ขอดีของเทปแมเหล็กคอืสามารถบันทึก อานและลบก่ีครัง้กไ็ด รวมท้ังมีราคาต่ํา 
สามารถบันทึกขอมลูไดจํานวนมาก ความจุของเทปแมเหล็กจะมีหนวยเปน ไบตตอน้ิว (Byte 

per inch) หรือ บพีีไอ (bpi) ซ่ึงหมายถึงจํานวนตวัอกัษรท่ีเก็บไดในเทปยาวหน่ึงน้ิว หรือเรียกได

อกีอยางวาความหนาแนนของเทปแมเหล็ก 

 

เปนอุปกรณเก็บขอมลูท่ีไมตองมีตัวขบัเคลื่อน (Drive) สามารถพกพาไปไหนได

โดยตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวย Port USB ปจจุบันความจุมีต้ังแต  128 เมกะไบต

ข้ึนไป ทั้งนีย้ังมีไดรฟลักษณะเดียวกันเรยีกในช่ืออ่ืน ๆ เชน  Pen Drive, Thump Drive, 

Flash Drive, Handy Drive เปนตน 

เปนสื่อบันทึกขอมูลที่หวังจะมาแทนแผนฟล็อปปดิสก มีขนาดความจุ 100 เม

กะไบต ซ่ึงการใชงานซิปไดรฟจะตองใชงานกับซิปดิสก (Zip Disk) ความสามารถในการ

เก็บขอมูลของซิปดิสกจะเกบ็ขอมูลไดมากกวาฟล็อปปดสิก 
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เปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่มีขนาดเล็ก พัฒนาขึ้นเพ่ือนําไปใชกบัอุปกรณแบบ

ตาง ๆ เชน กลองดิจิทัล คอมพิวเตอรมือถือ (Personal Data Assistant - PDA) 

โทรศัพทมือถือ เปนตน 

ทําหนาท่ีแสดงผลจากการประมวลผล โดยนําผลท่ีไดออกมาจากหนวยความจํา

หลักแสดงใหผูใชไดเห็นในรูปแบบท่ีเขาใจไดอาจจะเปนทางจอภาพหรือในรูปแบบของการ

บันทึกลงสื่อบันทึกขอมูลเราเรียกอุปกรณน้ีวา อุปกรณแสดงผล (Output Device) 

 อุปกรณบางอยางเปนไดท้ังอุปกรณรับขอมูลและแสดงผลซ่ึงเรยีกวา

Input/Output  Device  เชน เครื่องขบัแผนบันทึกขอมูล (Diskette)  ฮารดดิสก 

(Hard disk)  เปนตน  โดยจะเรียกอุปกรณเหลานี้ตามหนาที่ในขณะท่ีทํางานรวมกับ

หนวยความจําหลกั คือ ถาเปนการนําขอมูลเขามาหนวยความจําหลัก  ก็จะเรียกอุปกรณ

นี้เปน  อุปกรณรับขอมลู  แตถาเปนการนําขอมูลออกจากหนวยความจําหลักก็จะเรียก

อุปกรณแสดงผล 

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. อปุกรณท่ีใชแสดงผลลพัธชั่วคราว จะแสดงผลลัพธแกผูใชในระยะเวลาหนึ่ง ไมสามารถเก็บไว
เปนหลักฐานได 
 จอภาพคอมพิวเตอร (Monitor) 

o จอซีอารที (Cathode Ray Tube)   

o จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display)  

 อุปกรณฉายภาพ (Projector)  

 อุปกรณเสียง (Audio Output)  

2. อปุกรณท่ีแสดงผลลัพธแบบถาวร ใหผลลัพธท่ีสามารถเก็บไวเปนหลักฐานได 
 เคร่ืองพิมพ (Printer) 

o เครื่องพมิพแบบกระทบ (Impact Printer) 

o เครื่องพมิพแบบพนหมึก (Ink Jet Printer) 

o เครื่องพมิพเลเซอร (Laser Printer) 

o พล็อตเตอร (Plotter) 
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ใชแสดงขอมูลหรอืผลลัพธใหผูใชเห็นไดทนัที คลายจอภาพของโทรทัศน บนจอภาพ

ประกอบดวยจดุจาํนวนมากมาย เรียกวา พิกเซล (Pixel) ถามพิีกเซลมากกจ็ะทาํใหผูใชมองเห็น
ภาพบนจอไดชดัเจนมากขึน้ แบงเปนสองประเภท คือ 

1. จอซีอารที (Cathode Ray Tube) ใชหลักการยิงแสงผานหลอดภาพคลายกับโทรทศัน 

2. จอแอลซีด ี(Liquid Crystal Display) เบาและกินไฟนอยกวาจอซีอารที แตมีราคาสูงกวา มี

สองแบบคือ Passive Matrix ซ่ึงมีราคาต่ําแตขาดความคมชดัและอาจมองไมเห็นภาพเมื่อ

ผูใชมองจากบางมุม สวน Active Matrix หรอืบางครั้งอาจเรยีกวา Thin Film Transistor 

(TFT) จะใหภาพท่ีคมชัดกวาแตจะมรีาคาสูงกวามาก 

สมยักอนมีจอภาพระบบขาวดาํหรือเขียวดํา เรียกวา จอโมโนโครม (Monochrome) 

ปจจุบันซอฟตแวรสวนมากจะใชรวมกับจอสเีทาน้ัน ซึ่งมีหลายชนิดใหเลือก โดยแตกตางกนัใน
สวนของ ความละเอียด (Resolution) จาํนวนสี (Color) และขนาดของจอภาพ (Size)  

การตอจอภาพเขากับเครื่องคอมพิวเตอรน้ันจะตองมี แผงวงจรกราฟก (Graphic 

Adapter Board) ซ่ึงมักจะมหีนวยความจาํเฉพาะท่ีเรียกวา หนวยความจําวิดโีอ (Video 

memory) เพ่ือใหใชโปรแกรมดานกราฟกไดสวยงามและรวดเร็ว  

ปจจยัหน่ึงที่ผูใชจอภาพตองคาํนึงคือ อัตราการเปล่ียนภาพ (Refresh Rate) ของ

การดวิดีโอ โดยภาพท่ีแสดงบนจอภาพแตละภาพน้ันจะถกูลบและแสดงภาพใหมเริม่จากบนลง

ลาง หากอัตราการเปล่ียนภาพในแนวดิง่ (Vertical-refresh rate) เปน 60 ครั้งตอวินาที หรือ 
60 Hz จะเกดิการกระพรบิทําใหผูใชปวดศีรษะได มีผูวิจัยพบวาอัตราเปล่ียนภาพในแนวดิง่ไม

ควรต่ํากวา 70 Hz จงึจะไมเกดิการกระพรบิ และทําใหผูใชดูจอภาพไดอยางสบายตา 

 

นิยมใชในการเรยีนการสอนหรือการประชมุ เน่ืองจากสามารถนําเสนอขอมลูใหผูชม

จาํนวนมากเหน็พรอม ๆ  กัน สามารถตอสัญญาณจากคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชอุปกรณพิเศษ
ในการวางลงบนเครือ่งฉายภาพขามศีรษะ (Overhead Projector)เหมือนกับอุปกรณนั้นเปน

แผนใสแผนหน่ึง 

อปุกรณฉายภาพจะมีขอแตกตางกันมากในเรือ่งของกาํลงัสองสวาง ถามีกาํลังสอง

สวางสูง ภาพท่ีไดก็จะชัดเจนมากขึ้น มหีนวยวัดอยู 3 แบบ คือ LUX, LUMEN และ ANSI 

LUMEN การวดัคาแบบ LUX จะวัดท่ีจดุกึ่งกลางของภาพ จึงไดคาความสวางสูงท่ีสุดเมือ่เทียบ

กบัอีก 2 แบบ การวัดแบบ LUMEN  จะแบงภาพออกเปน 3 สวน คือ บน กลาง และลาง และแต
ละสวนจะถูกแบงออกเปน 3 จุด คือ ริมซาย กลาง และริมขวา รวมจดุภาพท้ังหมด 9 จุด แลวจึง

ใชคาเฉล่ียของความสวางทั้ง 9 จุดคิดออกมาเปนคา LUMEN สวนการวัดแบบ ANSI LUMEN 

จะมีมาตรฐานสูงสุด โดยใชวิธีเดียวกับ LUMEN แตจะกําหนดขนาดจอภาพไวคงท่ีคอื 40 นิ้ว 

(หากไมกําหนด การวัดคาความสวางจะสูงขึน้เมือ่จอภาพมีขนาดเล็กลง) 

ประกอบขึน้จากลําโพง (Speaker) และ การดเสียง (Sound card) ลาํโพงจะมีหนาที่
ในการแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอรใหเปนเสียง สวนการดเสียงจะเปนแผงวงจรเพ่ิมเติมท่ี
นํามาเสียบกับชองเสียบขยายในเมนบอรด เพ่ือชวยใหคอมพวิเตอรสามารถสงสัญญาณเสียงผาน
ลาํโพง รวมท้ังสามารถตอไมโครโฟนเขามาที่การดเพ่ือบันทึกเสียงเก็บไวดวย  เทคโนโลยีดาน
เสยีงในขณะน้ีอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. Waveform Audio หรอื Digital audio เหมือนการเกบ็เสียงลงเทปเพลง แตจะบันทึกเสียง
ลงในรูปของแฟมขอมูลตามฟอรแมตตาง ๆ  เชน .WAV .MP3 เปนตน เน่ืองจากขอมลูเสียงที่
เกบ็ไวอยูในรูปของดิจทัิล ทําใหการปรับแตงเสียงสามารถทําไดโดยสะดวก  

2. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เปนมาตรฐานของอตุสาหกรรมดนตรแีบบ
อเิล็กทรอนิกส ใชสําหรับการสงและแลกเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรปูแบบท่ีอุปกรณ
อเิล็กทรอนิกสสามารถใชงานได โดยจะเปนเทคโนโลยทีี่เปรยีบเสมือนการเก็บโนตเพลง 
เน่ืองจากขอมลูแบบ MIDI จะเปนคําส่ังในการสังเคราะหเสียงแทนที่จะเปนเสียงเพลงจริง ๆ  
และจะใชอุปกรณ ซินธิไซเซอร (Synthesizer) ในการรับคาํสั่งจากขอมูล MIDI ทําให
สามารถแกไขหรือปรับแตงเพลงไดทีละตัวโนต รวมทั้งสามารถปรบัแตงจงัหวะไดโดยไม
กระทบกระเทือนถึงระดบัเสียงของตัวโนต 
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พิมพโดยอาศัยการกดหัวพิมพกับแถบผาหมึก เพื่อใหเกิดตัวอักษร ไดแก 

เครื่องพิมพแบบเรียงจุด (Dot Matrix Printer) ยองคประกอบสําคัญไดแก หวัพิมพ 

(Print Head) ที่ประกอบไปดวยเข็มพิมพ 9 เข็ม หรือ 24 เข็ม ชุดของเข็มพิมพแบบ 9 

เข็มจะเรียงตรงกันในแนวต้ังคอลัมนเดียว สวนชุดของเข็มพิมพแบบ 24 เข็ม จะเรียงกัน

ในแนวต้ังโดยแบงเปน 3 คอลัมน ๆ ละ 8 เข็ม วางเหลื่อมกนัระหวางคอลัมน โดยหัวเข็ม

จะกระแทกผานผาหมกึ ลงบนกระดาษ ทําใหเกิดตัวอักษรขึ้นมา 

หัวพิมพซ่ึงเปนตลับหมกึของเครื่องพิมพจะมรีูเลก็ ๆ  ไวพนหมึกลงบนกระดาษ โดย

ควบคุมดวยไฟฟาสถติย ทําใหไมเกิดเสียงดงั ในขณะใชงาน และยังสามารถพนหมึกเปนสีตาง ๆ  
เปนเครื่องพิมพสีไดอีกดวย เครื่องพิมพประเภทน้ี มีชื่อเรียกหลายชื่อ ตามเทคโนโลยีของผูผลิต 

เชน Bubble Jet, Desk Jet Printer เปนตน เปนเครื่องพิมพท่ีราคาไมสูงมากนัก 

หมึกของเครือ่งพิมพจะเกบ็ไวในตลับ สามารถเปล่ียนตลับใหมได ปจจุบันมีวิธีฉีดสีเขา

ไปในตลับ เพ่ือความประหยัด สีท่ีใชประกอบดวย แมสีฟา (Cyan) แมสีมวง (Magenta) และแม

สเีหลือง (Yellow) โดยสีดําจะเกิดจากการผสมของแมสีท้ังสามสี ซ่ึงไมดําสนิท เหมือนตลับหมึกสี

ดําเฉพาะ 

ใชหลักการเปลี่ยนตัวอักษร และภาพ ใหเปนสัญญาณภาพท่ีมีความละเอียดตัง้แต 

200 จุดถงึ 1,200 จุดตอน้ิว จากนั้นใชแสงเลเซอรวาดภาพท่ีจะพิมพลงบนกระบอกรบัภาพ 
(เชนเดยีวกับ เครื่องถายเอกสาร) โดยกระบอกรับภาพจะมีประจไุฟฟาตามรปูรางของภาพ เมื่อ

กระบอกรบัภาพหมุนมาถงึตัวปลอยผงหมึก ผงหมึกจะเกาะเฉพาะบรเิวณที่ไมมปีระจุไฟฟา แลว

กระบอกรบัภาพจะอัดผงหมกึลงบนกระดาษ แลวอบดวยความรอน ภาพพิมพก็จะติดบนกระดาษ 

มีท้ังเครื่องพิมพขาวดํา และเครื่องพิมพสี ซ่ึงราคาจะแพงมาก 

ตลับหมึกของเครื่องพิมพแบบเลเซอรเรียกวา โทนเนอร (Toner) เวลาเปล่ียนตอง

เปลี่ยนทั้งชุด ปจจุบันเครือ่งพิมพแบบเลเซอร มีการพัฒนาไปหลายรูปแบบ โดยมรีูปแบบหน่ึงท่ี
นาสนใจ คือ เปนเครื่องพิมพเลเซอร พรอมอุปกรณสแกนเนอร และเครื่องโทรสารในเครือ่งเดียว 

 

มักใชกับงานออกแบบ (CAD) โดยจะแปลงสัญญาณขอมูลเปนเสนตรง หรือ

เสนโคง กอนพิมพลงบนกระดาษ ทําใหแสดงผลเปนกราฟ แผนที่ แผนภาพตาง ๆ ได โดย

ตัวพล็อตเตอร จะมีปากกามากกวา 1 ดาม เคลื่อนไปมา ดวยการควบคุมของคอมพิวเตอร 

โดยปากกาแตละดามจะมีสี และขนาดเสนที่ตางกัน ทําใหไดภาพที่สวยงาม มีคุณภาพสูง 

และมีขนาดตามขนาดของเครื่องพล็อตเตอร 
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โปรแกรมหรือชุดของคําสั่งทีถูกเขียนขึ้น  เพ่ือสั่งใหคอมพวิเตอรทํางานซอฟตแวรนี้จึง
เปรียบเสมือนตัวเช่ือมระหวางผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร แบงไดเปน 
2 ประเภท คือ 

1. ซอฟตแวรระบบ (System  Software) ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของฮารดแวรทกุ
อยาง เปนตัวกลางท่ีชวยใหผูใชสามารถสั่งงานคอมพิวเตอรได แบงออกเปน 3 
ประเภท คือ 
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating  System : OS) 

2. โปรแกรมแปลภาษา (Translator) 

3. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) 

2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) ซอฟตแวรหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนข้ึน  
เพ่ือการทาํงานเฉพาะอยางท่ีเราตองการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน (Special Purpose Software) 

2. ซอฟตแวรสําหรับงานท่ัวไป (General Purpose Software) 

 

 

ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เปน

ตัวกลางในการติดตอกับฮารดแวรของเครื่องโดยตรง โปรแกรมใชงานหรือโปรแกรม

ประยุกตใดท่ีตองการติดตอเครื่องคอมพิวเตอรจะตองอาศัยการสั่งงานของโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบปฏิบัตกิารของเครื่องคอมพิวเตอรแตละระบบหรอืแตละ

ประเภทจะมคีวามแตกตางกัน เชน โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเมนเฟรมระบบหนึ่ง 

ก็จะแตกตางจากเมนเฟรมระบบอ่ืน เปนตน                 

โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก DOS (Disk 

Operating System), UNIX OS/2, Windows 95, Windows 98, Windows NT, 

Windows XP และ Windows Vista เปนตน สวน Windows 3.1 ไมไดเปน

ระบบปฏิบัติการซ่ึงเปนแคเพียงตัวชวยเสรมิการทาํงานของ DOS เทาน้ัน 

 

การพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรน้ัน โปรแกรมเมอรจะเขยีนโปรแกรมใน

ภาษาคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ  ตามความชํานาญของแตละคน โปรแกรมท่ีไดจะเรยีกวา 
โปรแกรมตนฉบับ หรือ ซอรสโคด (Source code) เน่ืองจากคอมพวิเตอรเขาใจแตภาษาเครื่อง 

(Machine Language) ซ่ึงประกอบขึน้จากรหัสฐานสองเทาน้ัน จึงตองใชโปรแกรมตัวแปลภาษา 

(Translator) เพ่ือแปลภาษาคอมพิวเตอรตาง ๆ  ไปเปนภาษาเครื่อง โปรแกรมท่ีแปลจาก

โปรแกรมตนฉบับแลวเรียกวา อ็อบเจคโคด (Object code) ซ่ึงจะประกอบดวยรหัสคําส่ังท่ี

คอมพิวเตอรสามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดตอไป  ตัวแปลภาษาท่ีมีการใชอยูในปจจบุนั จะ
ตางกันท่ีขั้นตอนท่ีใชในการแปลภาษา สามารถแบงไดเปน 

1. แอสเซมเบลอ (Assembler)  

2. อนิเตอรพรีเตอร (Interpreter)  

3. คอมไพเลอร (Compiler)  

แปลภาษาแอสเซมบลีซ่ึงเปนภาษาระดบัต่ําใหเปนภาษาเครื่อง 
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แปลภาษาระดับสงูซ่ึงเปนภาษาท่ีใกลเคียงกับภาษามนษุยไปเปนภาษาเครื่อง 

โดยใชหลักการแปลพรอมกบัทํางานตามคําสั่งทีละบรรทัดตลอดทั้งโปรแกรม ทําใหการ

แกไขโปรแกรมทําไดงายและรวดเร็ว แตออ็บเจคโคดที่ไดจากการแปลโดยการใชอินเตอร 

พรีเตอรนั้นไมสามารถเกบ็ไวใชใหมไดจะตองแปลโปรแกรมใหมทุกครั้งที่ตองการใชงาน 

เปนตัวแปลภาษาระดับสูงเชนเดียวกับอินเตอรพรีเตอรแตจะใชวิธีแปล

โปรแกรมทั้งโปรแกรมใหเปนอ็อบเจคโคดกอนทีจ่ะสามารถนําไปทํางาน อ็อบเจคโคดที่ได

จากการแปลนั้นจะเก็บไวเปนแฟมขอมูล เพ่ือใหนําไปใชในการทํางานเม่ือใดก็ไดตาม

ตองการ ซ่ึงเปนขอดีของคอมไพเลอรที่จะนําผลท่ีไดจากการแปลนั้นไปใชงานก่ีครั้งก็ไดไม

จํากดั ไมตองเสียเวลาในการแปลใหมทุกครั้ง 

เปนโปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรในระหวางการ

ประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่กําลังใชเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงโดยปกติแลวโปรแกรม

อรรถประโยชนทํางานรวมกับโปรแกรมระบบปฏบิติัการเพ่ือชวยแบงเบาภาระหนาที่ของ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เชน โปรแกรมท่ีทําหนาที่จัดเตรียมเนื้อที่ในดิสก  ทําใหสามารถ

บันทึกขอมูลลงบนดสิกได หรือโปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในการทําสําเนาขอมูลของ

โปรแกรมที่ตองการเพ่ือนําไปใชในที่ตาง ๆ ได หรือชวยใหผูใชสามารถเขียนโปรแกรม

สรางแฟมขอมูลหรือขอความตาง ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอรได เปนตน 

ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดานสวนมากจะไมมกีารจําหนายอยูท่ัวไป องคกรที่

ตองการใชงานมักจะตองพัฒนาดวยตนเอง หรือวาจางบริษัทซอฟตแวรพัฒนาให

โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามถึงแมจะมีบริษัทซ่ึงพัฒนาซอฟตแวรเฉพาะดานมาวางจําหนายก็

มักจะมีราคาสูง  
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ออกแบบมาสําหรับงานทั่ว ๆ ไป สามารถนํามาประยุกตใชกับงานสวนตัวได

อยางหลากหลาย ทําใหเปนซอฟตแวรประเภทท่ีไดรับความนิยมสูงสดุในปจจุบัน ซ่ึง

สวนมากจะเปนซอฟตแวรที่ทํางานอยูในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร 

ผูใชสามารถพิมพหวัขอหรือช่ือของขอมูล และตัวเลขขอมูลตาง ๆ เขาใน

คอมพิวเตอร โดยที่ในคอมพวิเตอรจะมีตารางที่เปรียบเสมือนกระดาษบัญชีขนาดใหญ ซ่ึง

สามารถคํานวณไดตามสูตรท่ีผูใชทําการกําหนด โดยที่สูตรเหลานั้นจะไมปรากฏในชอง

ของขอมลูเลย ยิ่งไปกวานั้นหากผูใชเปลี่ยนตัวเลขหรือขอมูลใด ๆ ก็ตาม จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกันในทันที ปจจุบันมีผูใชประโยชนของตารางวิเคราะห

แบบอิเล็กทรอนิกสมากมาย ไมเฉพาะแตในทางบัญชีเทานั้น แตยังนิยมใชในการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ บริหารการเงิน เปนตน 

โปรแกรมนี้ทําใหคอมพิวเตอรเปนเครื่องมอืสําหรับสราง แกไข ตรวจสอบ พิมพ 

และจัดเก็บขอความตาง ๆ หนังสือที่จําหนายในทองตลาดในปจจุบันนี้ สวนมากก็เริ่มตน

จากการพมิพขอความลงในคอมพิวเตอรดวยซอฟตแวรที่ประมวลผลคํา  

ชวยใหออกแบบงานหรือเอกสารใหเปนที่นาสนใจได โดยซอฟตแวรการพิมพ

แบบต้ังโตะจะมีความสามารถดานการจัดการเอกสาร ความสามารถดานการเรียงพิมพ 

รวมท้ังการจัดสีท่ีสูงกวาซอฟตแวรประมวลผลคํา 
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ใชในการนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยอาจประกอบดวยตัวอักษร 

รูปภาพ แผนผัง รายงาน ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว เปนตน นิยมใชในการเรียนการสอน 

หรือการประชุม เพ่ือนําเสนอขอมูลใหการบรรยายน้ันนาสนใจยิง่ข้ึน 

สําหรับสรางภาพกราฟกแบบตาง ๆ การใชงานในระดับเบื้องตนอาจนําไปใช

ประกอบการสรางเอกสาร หรือการนําเสนอขอมูล สวนการใชในระดับสูงอาจใชสาํหรับ

การตกแตงภาพหรือรูปถาย หรือใชสําหรับงานดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม วศิวกรรม 

เปนตน 

สําหรับจดัเกบ็ขอมูลตาง ๆ เก็บไวในสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยโปรแกรมจะมี

เครื่องมือตาง ๆ ในการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดการขอมลู เชน มีเครื่องมือ

สําหรับการเพ่ิมหรอืแกไขขอมูลท่ีจัดเก็บอยู หรือสามารถเรียกขอมูลนั้นข้ึนมาแสดงบน

จอภาพโดยกําหนดเงื่อนไขใหเลือกขอมูลมาแสดงเพียงบางสวน   เปนตน 

ซอฟตแวรประเภทนี้จะจําลองเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนเทอรมินัล (Terminal) 

ที่สามารถติดตอไปยังระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีผูใชหลายคนไดโดยใชสายโทรศัพท

ในการโทรติดตอ และเมื่อติดตอไดแลวก็จะสามารถใชงานระบบตาง ๆ ที่อยูในเครื่องนั้นได 

เสมือนกับนั่งใชเครื่องอยูขาง ๆ เครื่องที่เราติดตอเขาไป การใชงานที่ไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน เชน รวมคุยกับกลุมที่สนใจเรื่องเดียวกัน แลกเปลี่ยนจดหมายกับผูอ่ืนในระบบ

หรือแมกระทั่งจองต๋ัวเครื่องบินและจองโรงแรมผานทางจอคอมพิวเตอร เปนตน 
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เปนเครื่องมือสําหรับคนหาขอมูลท่ีตองการ จากแหลงขอมูลในที่ตาง ๆ 

เน่ืองจากปจจุบันน้ีความนิยมในการใชการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร เชน 

อินเทอรเน็ต หรือเครือขายเชิงพาณิชยอ่ืน ๆ ชวยใหสามารถเรียกคนขอมูลท่ีตองการ

ทราบไดจากทั่วโลก ตวัอยางซอฟตแวรประเภทนี้ เชน Archie, Gopher, Altavista, 

Google เปนตน  

อาชีพของบุคลากรในวงการคอมพวิเตอรแบงไดเปน 3 กลุมคือ  

1. กลุมผูผลติฮารดแวร ไดแก วิศวกรคอมพวิเตอรจะทําหนาท่ีแปลงแนวการออกแบบเปน
ขอกําหนดของเครือ่ง ออกแบบแผงวงจร การใชไอซี การใชหนวยความจาํ และการทํางาน
รวมกันกับอปุกรณประกอบตาง ๆ  ชางเทคนิคคอมพิวเตอรจะทําหนาที่นําชิ้นสวน
อเิล็กทรอนิกสตาง ๆ  มาประกอบกนัเปนเครือ่งตามขอกาํหนดของวิศวกร และการทําการ
ตรวจสอบการทาํงานวาถกูตองหรอืไม 

2. กลุมผูผลติซอฟตแวร ไดแก นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จะศึกษาวางแผนและ
แยกแยะงานประมวลผลเปนสวน ๆ  โดยใหสอดคลองกับความตองการของผูใช เพ่ือมอบให
นักเขียนโปรแกรม (Programmer) ไปทําการออกแบบ เขารหัสดวยภาษาคอมพิวเตอร และ
ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมใหถกูตองตามท่ีตองการ โปรแกรมท่ีเขยีนน้ีอาจเปน
โปรแกรมประยุกตใหม หรือเปนการดูแลเพ่ิมเติมแกไขซอฟตแวรที่พัฒนามากอนแลว สวนนกั
โปรแกรมระบบจะทําหนาท่ีชวยดแูลการทํางานของระบบฮารดแวร และซอฟตแวรใหเปนไป
อยางถูกตอง 

3. กลุมผูใหการสนับสนุนและบรกิาร ไดแก ผูใชตาง ๆ (End-Users)  และพนักงานปฏิบัตกิาร 
(Operator)  

1. นักวิเคราะหระบบงาน (System Analyst: SA)  คอืบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการตดิตอประสานงานกบั
ผูใชโปรแกรม ผูจัดองคกรและโปรแกรมเมอร ทําการศึกษาวิเคราะหระบบงานเดมิ  ออกแบบ
ระบบงานใหม ติดตัง้ระบบงานใหม รวมท้ังประเมินผลระบบงาน 

2. โปรแกรมเมอร (Programmer) คอืบุคลากรท่ีทําหนาท่ีนาํระบบงานใหมที่นกัวิเคราะหระบบได
ออกแบบไวมาสรางเปนโปรแกรมดวยภาษาคอมพวิเตอรภาษาใดภาษาหนึง่  

3. วิศวกรระบบ (System Engineer) คอืบุคลากรท่ีทําหนาท่ีออกแบบ สราง  ซอมบํารุง และดูแลรักษา
ฮารดแวรคอมพิวเตอรใหสามารถทํางานไดตามท่ีตองการ 

4. ผูบริหารระบบงาน (Administrator) คอืผูท่ีทาํหนาท่ีเปนผูบริหารระบบงาน หรือองคกรทางดาน
คอมพิวเตอร 
o ผูบริหารศนูยคอมพิวเตอร (Computer Center Administrator) 

o ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) 

5. พนักงานปฏิบตักิาร (Operator) คอื บุคลากรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกบัการปฏิบตัหินาท่ี หรือภารกจิ
ประจําวันท่ีเกี่ยวของกบัคอมพิวเตอร 

6. ผูใช (End-Users) คอืกลุมบคุลากรที่เปนผูใช (User) และเปนผูท่ีเกีย่วของกบัระบบงานของ
คอมพิวเตอรในฐานะผูใชระบบงานหรือเปนผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถปุระสงคของตนเอง
หรือตามหนาท่ีที่ตองปฏิบตัใินภาระกิจประจําวันของตนเอง 

ระบบคอมพิวเตอรมีองคประกอบหลักอยู 3 อยางท่ีมีความสําคัญเทาเทียมกัน

และตองทํางานประสานกัน จึงจะทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานได ซ่ึงพอสรุปถึง

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรที่สําคัญไดดังนี ้

1.  องคประกอบทางดานฮารดแวร เปนองคประกอบของตัวเครื่อง ที่สามารจับตองได 

เชน จอภาพ เครื่องพิมพ เทป แปนพิมพ ดิสก หรือแมแตวงจรไฟฟาในตัวเครื่อง เปน

ตน 

2. องคประกอบทางดานซอฟตแวร เปนกลุมของคําสั่งซ่ึงเรียกวา โปรแกรม ท่ีถายทอด

แนวความคิดของผูเขียนโปรแกรม เพ่ือสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางาน 

3. องคประกอบทางดานบุคลากร เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการใช พัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
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1. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรมก่ีีองคประกอบ อะไรบาง 

2. องคประกอบทางดาน Hardware มีกี่สวน แตละสวนทําหนาที่อะไร 

3. องคประกอบทางดาน Software มีอะไรบาง พรอมอธบิายพอสังเขป 

4. จงบอกกลุมตาง ๆ ขององคประกอบทางดานบุคลากร พรอมอธิบายพอสังเขป 

5. จงอธิบายลักษณะของอุปกรณตอไปนี้พอสังเขป Key Board, Mouse, Scanner, 

Monitor, Printer, Tape, CD-ROM, RAM, ROM, Hard Disk 

6. รูปแบบของการเช่ือมตอ Hard Disk มีกี่ชนดิ อะไรบาง 

 


