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องค์ประกอบหลกัของระบบคอมพวิเตอร์

 Hardware 

 Software 

 Data

 Peopleware



ส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพวิเตอร์
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HARDWARE

• หน่วยระบบ (System unit)

• อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้ (Input Device)

• อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

• หน่วยความจาํสาํรอง (Secondary storage)
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องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์
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all‐in‐one PC houses the monitor and system 
unit in the same case.

ASUS EeeTop

Dell Studio One 19

HP TouchSmart 600
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convertible 
tablet PC, Discovering Computers : Chapter 4 8

Fujitsu T5010 convertible laptop/tablet PC

Acer Convertible TabletPC

Asus Eee PC T101MT: Convertible Tablet PC
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SYSTEM UNIT

• หน่วยระบบประกอบด้วย

– แผงวงจรหลกั (System board) 

– ไมโครโพรโซสเซอร์ (CPU)

– หน่วยความจาํ (memory)

– แคช (cache)

– การ์ด และสลอ็ตเพิ่มขยาย

–  เสน้ทางบสั 

– พอร์ต 

– พาวเวอร์ซพัพลาย
10
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The inside of the system unit on a desktop personal computer 



SYSTEM BOARD

• เป็นส่วนเชื่อมต่อส่วนประกอบทั้งหมดของหน่วยระบบ

• ทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกนัได้

• อาจรู้จกัในชื่อ เมนบอร์ด (main board) หรือ  มาเธอร์บอร์ด 

• ประกอบดว้ยชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึง 

– ซ็อกเกต็ (Sockets)

– สลอ็ต (Slots)

– เสน้ทางบสั (Bus lines)
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Motherboard หรือ Mainboard

Keyboard / Mouse

Parallel Port

CPU Slot

RAM Slots

PCI Port

Floppy Connector IDE Connector

USB Port
Audio Port

Power supply
connector

Battery

AGP Slot
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CPU (Central Processor Unit)
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CPU

หน่วยควบคุม

หน่วยคาํนวณ และ ตรรกะ

หน่วยความจาํ

ซีพยีู (CPU : Central Processor Unit)
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• CPU หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือวงจรประมวลผลหลกัที่เป็นตวั
ประมวลผลตามชุดคาํสัง่ หรือโปรแกรม

• CPU เป็นชิ้นส่วนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์มากที่สุด

ซีพยีู (CPU : Central Processor Unit)
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CPU Architecture และ Clock กบัการทาํงาน

สิ่งที่มีผลต่อความเร็วในการทาํงานของ CPU ไดแ้ก่
• Architecture ของ CPU ไดแ้ก่โครงสร้างการทาํงานภายใน ระบบบสั  

วงจรการทาํงานของชุดคาํสัง่ต่าง ๆ (Instruction Set) 
• จงัหวะสญัญาณนาฬิกา หรือ Clock Speed ถา้เป็น CPU ที่ตวัวงจรภายใน

เหมือนกนั ตวัที่มี Clock Speed สูงกวา่ จะทาํงานไดเ้ร็วกวา่ แต่ถา้วงจร

ภายในถูกออกแบบแตกต่างกนั ตวัที่ Clock Speed สูงกวา่ อาจจะไม่ได้

ทาํงานไดเ้ร็วกวา่เสมอไปกไ็ด ้
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 ความเร็วในการทาํงานของ CPU แบบง่าย ๆ นิยมบอกตามจงัหวะ
สญัญาณนาฬิกาที่ป้อนให้ CPU ทาํงาน เช่น  2.0 GHz หมายความวา่มีการ
ทาํงานที่จงัหวะสญัญาณประมาณ 2,000 ลา้นครั้ง ต่อหนึ่งวนิาที

ซีพยีู (CPU : Central Processor Unit)
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พฒันาการของ CPU

CPU รุ่นใหม่ ๆ มีความเร็วในการทาํงานที่สูงขึ้นได ้ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง

ในหลาย ๆ ส่วน ไดแ้ก่

• การเพิ่ม Clock Speed

• เพิ่มจาํนวนวงจร และลดขนาดของวงจรในการผลิต เช่นจาก 130 นาโน

เมตร เหลือ 65 นาโนเมตรในปัจจุบนั

• ลดแรงดนัไฟฟ้า เพื่อใหค้วามร้อนไม่สูงเกินไปนกั

• เพิ่ม Cache Memory เพื่อลด Wait State ของ CPU

• พฒันาสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในตวั CPU
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ผู้ผลติ CPU รายหลกั 

ปัจจุบนั  ผูผ้ลิต CPU รายหลกัสาํหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่

• Intel Corp. เป็นผูน้าํตลาดในปัจจุบนั

– CPU ในตระกลู Pentium, Celeron

• Advance Micro Devices Inc. (AMD)

– CPU ในตระกลู Athlon, Duron

• VIA Technology

– VIA Eden ESP Processor, VIA Eden-N Processor, VIA Nano® X2 

Processor 
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ประเภทของ CPU

ในปัจจุบนัประเภทของ CPU ที่มีวางจาํหน่ายตามทอ้งตลาด ไดแ้ก่

• Single Core หรือ หนึ่งหน่วยประมวลผล(1  processor chip , 1 processor core) เช่น CPU 

ตระกลู Pentium4

• Multi-Core  หรือ หลายหน่วยประมวลผล(1  processor chip , more than 1 processor core)

– Dual Core

เช่น CPU ตระกลู Pentium D Pentium Extreme Core 2 Duo Core 2 Extreme

– Quad Core

เช่น CPU ตระกลู Core 2 Quad 

– Many Core

     เช่น CPU ตระกลู Intel core i7 มีแกนประมวลผล 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบดว้ย 2 

Thread ดงันั้นจึงมีหน่วยประมวลผล 8 แกน 
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Dual core displays two 
independent processor cores 
sharing the level 2 cache, 
system bus, and connection 
to memory. 
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ตวัอยา่ง two cores or dual-core CPUs เชน่ AMD Phenom II X2 and Intel Core Duo

ตวัอยา่ง four cores or quad-core CPUs เช่น AMD Phenom II X4, Intel's i5 and i7
processors
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ตวัอยา่ง six cores or hexa-core CPUs เช่น AMD Phenom II X6 and Intel Core i7 
Extreme Edition 980X
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Intel Core i7 Extreme Edition 980X is also Intel's 
first processor with six physical cores. 
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AMD FX-8350 : eight cores

ตวัอยา่ง eight cores or octo-core CPUs เชน่ Intel Xeon E7-2820 and AMD FX-8350
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แคช (Cache)

•  แคชเป็นหน่วยความจาํชนิดหนึ่งที่มกัจะถูกรวมอยูใ่นชิปไมโคร
โพรเซสเซอร์

• มีหนา้ที่เกบ็ขอ้มูลที่ใชอ้ยูบ่่อยๆ ทาํใหก้ารคน้หาขอ้มูลนั้นซํ้ าในครั้ง

ต่อไปทาํไดร้วดเร็วขึ้น แคชที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัมีอยู2่ประเภทคือ

o Disk Cache นั้นจะเป็นการอ่านขอ้มูลที่ตอ้งการใชง้านเขา้มาเกบ็ไว้

ในหน่วยความจาํหลกัเมื่อซีพียมูีการเรียกใชง้านกจ็ะเขา้ไปคน้หา

ในหน่วยความจาํหลกัก่อนหากวา่ไม่พบจึงจะไปคน้หาใน

ฮาร์ดดิสกต์่อไป
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แคช (Cache)

o Memory Cache นั้นจะทาํการดึงขอ้มูลที่มีการเรียกใชง้าน

บ่อยๆเขา้มาเกบ็ไวใ้นแคช เมื่อซีพียตูอ้งการใชง้านกจ็ะมอง

หาขอ้มูลหรือคาํสัง่ของโปรแกรมที่ตอ้งการที่แคชก่อนที่จะ

เขา้ไปหาในหน่วยความจาํหลกัที่มีการเขา้ถึงและการส่งถ่าย

ขอ้มูลที่ชา้กวา่

•  เมื่อพบขอ้มูลในแคช เรียกวา่ "พบ" (hit) 

•   ถา้ไม่พบ เราเรียกวา่ "พลาด" (miss) 

•   อตัราส่วนระหวา่งพบกบัพลาด (hit ratio) จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง      

ประสิทธิภาพการทาํงานของซีพียู
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แคช (Cache)

ภาพแสดงตาํแหน่งทีต่ั้งของ cache
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หน่วยความจาํ (Memory)
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หน่วยความจาํ (Memory) ใชส้าํหรับการเกบ็ขอ้มูล (Data) หรือ

โปรแกรม (Program) และเกบ็ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการทาํงาน 

ประกอบดว้ย

• หน่วยความจาํหลกั (Main Memory)

• หน่วยความจาํรอง (Secondary Memory)

หน่วยความจาํ (Memory)
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หน่วยความจาํหลกั (Main Memory)

• จะทาํงานใกลช้ิดกบั CPU 

• จะทาํงานดว้ยความเร็วสูง เมื่อเทียบกบัอุปกรณ์อื่น ๆ

• ใชเ้กบ็ขอ้มูลหรือคาํสัง่ สาํหรับให้ CPU นาํไปประมวลผล

• จะมีความจุในการเกบ็ขอ้มูลนอ้ยกวา่หน่วยความจาํรอง (Secondary 

Memory)

– Random Access Memory (RAM) 

– Read-only memory  (ROM)
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RAM (Random Access Memory)

• RAM คือหน่วยความจํา ที่ใช้เ ป็นหน่วยความจําหลักของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจาํที่เกบ็ขอ้มูลไวโ้ดยตอ้งมีกระแสไฟฟ้า

เลี้ยงไวต้ลอดเวลา (Volatile Memory)  หากไฟฟ้าดบั คือไม่มีไฟฟ้า

จ่ายใหก้บัวงจรหน่วยความจาํ ขอ้มูลที่เกบ็ไวจ้ะหายไปหมด  

• ขนาดของหน่วยความจาํ จะมีหน่วยเป็นไบต์ (Byte) เช่น 256 MB 

หมายถึงมีประมาณ 256 ลา้นไบต์



ประเภทของ RAM

• ประเภทของ RAM ที่มีขายทัว่ไปในปัจจุบนัไดแ้ก่
– Static RAM (SRAM) 
–Dynamic RAM (DRAM)  

• SDRAM (Synchronous DRAM)
• DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) 
• DDR‐II SDRAM 
• DDR‐III SDRAM
• RDAM (RAMBUS DRAN) 16 และ 32 บิต
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เลอืกซื้อคอมพวิเตอร์ RAM เท่าไหร่ดี

• การมี RAM หรือหน่วยความจาํมาก ๆ จะทาํใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถทาํงานพร้อม ๆ กนัในเวลาเดียวกนัไดห้ลายงานมากขึ้น หรือ

สามารถใชโ้ปรแกรมที่ตอ้งใชห้น่วยความจาํจาํนวนมาก เช่นโปรแกรม

คาํนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซบัซอ้น หรือเกมส์บางประเภท

• การมี RAM มาก ๆ ไม่ไดท้าํใหก้ารทาํงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น

เสมอไป อาจจะทาํงานเร็วเท่าเดิม แต่เปิดโปรแกรมพร้อมกนัไดม้ากขึ้น

• ปัจจุบนั การใชง้านทัว่ไปควรมี RAM ประมาณ 2 - 8 GB
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The amount of RAM necessary in a computer often depends on the types of software 
you plan to use



ROM (Read-only memory)

• เป็นหน่วยความจาํแบบไม่ลบเลือน (nonvolatile memory) 

• ผูใ้ชไ้ม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ ภายในได้

• ซีพียสูามารถอ่านหรือนาํขอ้มูลและโปรแกรม
ที่ถูกเขียนไวใ้นหน่วยความจาํรอมมาใชง้านได้

• ไม่สามารถเขียนหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลและคาํสัง่ต่างๆ ที่อยูใ่นรอมได้

• คาํสัง่ต่างๆ ที่อยูใ่นรอมเรียกวา่ เฟิร์มแวร์ (firmware)

• คอมพิวเตอร์ใชเ้มื่อเริ่มตน้การทาํงาน
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หน่วยความจาํรอง (Secondary Memory)

• จะติดต่อกบัหน่วยความจาํหลกั

• ใชส้าํหรับเกบ็ Program และ Data ขณะที่ยงัไม่ถกูเรียกใชง้าน 

      ซึ่งจะถกูเกบ็ไวใ้นรูปของไฟล ์(Files)

• CPU จะไม่ติดต่อโดยตรงกบัหน่วยความจาํสาํรอง 
แต่จะติดต่อกนัผา่นหน่วยความจาํหลกั

• เมื่อมีการเรียกใชโ้ปรแกรม โปรแกรมจะถกูเรียกจากหน่วยความจาํสาํรองไปเกบ็ไวใ้น
หน่วยความจาํหลกั เพื่อให้ CPU นาํไปประมวลผล

• ใชส้าํหรับเกบ็ขอ้มูลในระยะยาว สามารถบนัทึกขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟเลี้ยง (Non-volatile 
Memory)

• มีความจุมากกวา่หน่วยความจาํหลกั และมีราคาถกูกวา่ แต่ทาํงานไดช้า้กวา่

• โดยทัว่ไปไดแ้ก่ Hard disk, Floppy Disk, CD-ROM Disk, Handy Drive, External Hard 
Drive
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ความแตกต่างระหว่างหน่วยความจาํหลกัและรอง

• หน่วยความจาํหลกั (RAM)
 ตอ้งมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงตลอด
 ทาํงานไดเ้ร็ว
 ราคาต่อความจุแพง
 มกัมีความจุตํ่า
 ทาํงานใกลช้ิดกบั CPU 
 Volatile Memory

• หน่วยความจาํรอง
 เกบ็ขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งมีกระแสไฟเลี้ยงทาํงานไดช้า้
 ราคาต่อความจุตํ่ากวา่
 มีความจุมากกวา่
 Non-Volatile Memory 



การ์ดและสลอ็ตเพิม่ขยาย

• เป็นส่วนที่ใชส้าํหรับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ เขา้กบัคอมพิวเตอร์

– เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด มีสลอ็ตเพิ่มขยายใหผู้ใ้ชส้ามารถเพิ่ม

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

• การ์ดเพิ่มขยาย อาจเรียกไดใ้นหลายๆ ชื่อ เช่น

– แผงปลัก๊อิน (Plug-in boards)

– การ์ดควบคุม (Controller cards)

– การ์ดอะแดป็เตอร์ (Adapter cards)

– การ์ดอินเทอร์เฟส (Interface cards)
41ที่มา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่, 2007



การ์ดเพิม่ขยายทีรู่้จกัโดยทัว่ไป

• การ์ดแสดงผลภาพ (Video cards หรือ graphics cards)

• การ์ดเสียง (Sound card) 

• การ์ดโมเดม็ (Modem card) 

• การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network interface card) 

• การ์ดรับสญัญาณโทรทศัน ์(TV tuner card) 
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การ์ดแสดงผลภาพ

การ์ดชนิดนี้จะแปลงสญัญาณอิเลก็ทรอนิกส์ที่เขา้มาเป็นสญัญาณ

ภาพ ทาํใหส้ามารถแสดงผลบนจอภาพได้
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ที่มา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่, 2007



การ์ดเสียง

• ทาํหนา้ที่รับสญัญาณเสียงจากอุปกรณ์รับเสียง 
เช่น ไมโครโฟน ซึ่งเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก
แลว้แปลงใหเ้ป็นสญัญาณดิจิทลั

• ทาํหนา้ที่แปลงสญัญาณดิจิทลั
ใหเ้ป็นสญัญาณแอนะลอ็ก
แลว้ส่งไปใหอุ้ปกรณ์ส่งออกเสียง 
เช่น ลาํโพง  

44

ที่มา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่, 2007



การ์ดโมเดม็

• เป็นการ์ดที่คอมพิวเตอร์ใชต้ิดต่อกบัคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

โดยผา่นสายโทรศพัท ์เพื่อเชื่อมต่อเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

• การ์ดชนิดนี้จะแปลงสญัญาณจากหน่วยระบบ

ไปเป็นสญัญาณอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถเดินทาง

ผา่นสายโทรศพัทไ์ด ้
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การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย

• ใชใ้นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเขา้กบัคอมพิวเตอร์
เครื่องอื่นๆ  ทาํใหเ้กิดการเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย

• ผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เช่น ขอ้มูล โปรแกรม 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ร่วมกนัได ้
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การ์ดรับสัญญาณโทรทศัน์

• ประกอบดว้ยส่วนรับสญัญาณโทรทศัน์และส่วนแปลงสญัญาณ

ทาํใหส้ญัญาณโทรทศัน์ที่เขา้มาสามารถแสดงผลบนจอภาพ

คอมพิวเตอร์ได้
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เส้นทางบัส

• เป็นส่วนที่ใชเ้ชื่อมต่อซีพียเูขา้กบัส่วนต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์

• เป็นเสน้ทางที่ใชส้าํหรับนาํขอ้มูลไปยงัส่วนต่างๆ

– ความกวา้งบสั (bus width) ใชว้ดัจาํนวนของบิตที่สามารถส่งขอ้มูลใน

ระบบคอมพิวเตอร์

– จาํนวนบิตที่ใชใ้นการส่งขอ้มูลยิง่มากจะส่งผลทาํให้

สามารถส่งขอ้มูลไดเ้ร็วยิง่ขึ้น 
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เส้นทางบัส

• ระบบคอมพวิเตอร์จะมบีัสอยู่  2  ประเภท

– บัสระบบ (System buses)

• เชื่อมต่อซีพียกูบัหน่วยความจาํบนแผงวงจรหลกั 

– บัสเพิม่ขยาย (Expansion buses) 

• เชื่อมต่อซีพียกูบัส่วนประกอบอื่นๆ บนแผงวงจรหลกั
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บัสเพิม่ขยาย

• คือส่วนที่เชื่อมต่อซีพียกูบัหน่วยความจาํบนแผงวงจรหลกัซึ่งเชื่อมต่อโดย
ใชส้ลอ็ตเพิ่มขยาย

• บสัพื้นฐานชนิดต่างๆ 

– บัสไอเอสเอ (Industry Standard Architecture : ISA) 

• พฒันาโดยบริษทัไอบีเอม็ เริ่มแรกบสัชนิดนี้มีความกวา้งบสัเพียง 
8 บิต แต่ต่อมาไดข้ยายเป็น 16 บิต 

– บัสพซีีไอ (Peripheral Component Interconnect : PCI)

• เป็นบสัที่มีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูง สามารถส่งขอ้มูลได ้2 
แบบ คือ 32 บิตกบัแบบ 64 บิต 
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บัสเพิม่ขยาย

– บัสเอจพีี (Accelerated Graphics Port : AGP)

• ใชส้าํหรับเร่งความเร็วในการแสดงผลดา้นกราฟิกเท่านั้น  

• บสัเอจีพีจึงนิยมนาํไปใชส้าํหรับการแสดงผลภาพสามมิติ 

– บัสยูเอสบี (Universal serial bus : USB)

• จะทาํงานร่วมกบับสัพีซีไอบนแผงวงจรหลกั

• อุปกรณ์ยเูอสบีจะเชื่อมต่อกบับสัยเูอสบีที่ติดอยูก่บับสัพีซีไอบน
แผงวงจรหลกั 

– บัสไฟร์ไวร์ (FireWire buses)

• ใชก้บังานประยกุตพ์ิเศษบางอยา่ง เช่น การบนัทึกภาพเคลื่อนไหว
โดยกลอ้งดิจิทลัและซอฟตแ์วร์ตดัต่อภาพวดิีโอ 51



พอร์ต

• พอร์ต (port) คอื ซ็อกเกต็ทีใ่ช้เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก

• พอร์ตบางชนิดเชื่อมต่อโดยตรงกบัแผงวงจร 

• พอร์ตบางชนิดเชื่อมต่อกบัการ์ดที่เสียบเขา้ไปในสลอ็ตของแผงวงจรหลกั

• ชนิดของ พอร์ต

– พอร์ตมาตรฐาน (Standard Ports)

– พอร์ตชนิดพิเศษ (Specialized Ports)
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พอร์ตมาตรฐาน

• พอร์ตมาตรฐาน ได้แก่ 

–พอร์ตอนุกรม (Serial ports)

• อุปกรณ์ที่ใชพ้อร์ตชนิดนี้ เช่น เมาส์  คียบ์อร์ด โมเดม็ เป็นตน้

• พอร์ตอนุกรมจะมีลกัษณะการส่งขอ้มูลเรียงกนัไปทีละบิต 

–พอร์ตขนาน (Parallel ports)

• ใชส้าํหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่

ตอ้งรับ-ส่งขอ้มูลเป็นระยะทางสั้นๆ 

• นิยมใชเ้ชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทเครื่องพิมพ์
53



พอร์ตมาตรฐาน

–พอร์ตยูเอสบี (USB ports)

• เป็นพอร์ตที่เริ่มเขา้มาแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน

• พอร์ตชนิดนี้จะมีความเร็วในการส่งขอ้มูลสูง 
–พอร์ตเอชพเีอสบี (HPSB หรือ FireWire ports)

• พอร์ตชนิดนี้ส่งขอ้มูลไดเ้ร็วกวา่พอร์ตยเูอสบี  

• มกัใชก้บัอุปกรณ์พิเศษ เช่น กลอ้งบนัทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทลั
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พอร์ตชนิดพเิศษ

• พอร์ตชนิดพิเศษ ไดแ้ก่

– พอร์ตมิดี้ (Musical Instrument digital interface : MIDI)

• ใชเ้ชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรีเขา้กบัการ์ดเสียง  

• การ์ดเสียงจะแปลงเสียงดนตรีเป็นสญัญาณดิจิทลั

55ที่มา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่, 2007



พอร์ตชนิดพเิศษ

–พอร์ตสกสัซี่ (Smaller computer system interface : SCSI )

• เป็นพอร์ตขนานความเร็วสูงชนิดพิเศษสาํหรับการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์แบบสกสัซี่  เช่น ฮาร์ดดิสก ์ซีดีไดร์ฟ สแกนเนอร์
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พอร์ตชนิดพเิศษ

–พอร์ตไออาร์ดเีอ (Infrared data association : IrDA)

• เป็นพอร์ตที่ใชค้ลื่นสญัญาณอินฟราเรดในการโอนถ่ายขอ้มูล

• ใชส้าํหรับโอนถ่ายขอ้มูลจาก

–โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์หรือ

คอมพิวเตอร์มือถือไปยงั

เดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์

– ใชส้าํหรับโอนถ่ายขอ้มูลระหวา่ง

โทรศพัทม์ือถือกบัเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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เคเบิล

• เคเบิล (Cable) คอื สายทีใ่ช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากบัหน่วยระบบ

ผ่านทางพอร์ตต่าง ๆ

• สายขา้งหนึ่งของเคเบิลจะติดอยูก่บัอุปกรณ์ และอีกขา้งหนึ่ง

จะมีตวัเชื่อมต่อกบัพอร์ต
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พาวเวอร์ซัพพลาย

• คอมพิวเตอร์ทาํงานโดยใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถได้

จากการแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัจากปลัก๊ไฟหรือไดโ้ดยตรงจากแบตเตอรี่

• เดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์มีพาวเวอร์ซพัพลายอยูภ่ายในหน่วยระบบ

• โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ใชเ้อซีอะแดป็เตอร์ 
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Ports

keyboard

USB port

serial port

monitor

game port

network

telephone line in

cable TV

FM reception

telephone line out

microphone

speaker

USB port

printer (parallel port)

mouse
power
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ตวัอย่างตวัเชื่อมต่อ (Connectors)
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• อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้จะเป็นตวัส่ง Data เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และแปลง

ขอ้มูลนั้น ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบสามารถนาํไปประมวลผลไดใ้น System 

Unit 
 Keyboard

 Mouse

 Microphone

 Bar Code Reader

อุปกรณ์นําข้อมูลเข้า (Input Device)
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คยี์บอร์ด

• Alphanumeric keys คือ คียส์าํหรับตวัอกัษรรวมทั้งตวัเลข ,Tab, Shift, 

Alt, Ctrl , Enter  และ Spacebar 

• Function keys คือ คียท์ี่ใชส้ญัลกัษณ์ F1 จนถึง F12 ใชส้าํหรับการ

ทาํงานพิเศษของโปรแกรมบางโปรแกรม แต่ไม่ทุกโปรแกรมที่ support 

คียน์ี้

• Cursor keys คือ คียท์ี่มีเครื่องหมายลูกศรเพื่อยา้ยเครื่องหมาย cursor ไป

ยงัตาํแหน่งต่าง ๆ ทางซา้ย ขวา บน และล่าง นอกจากนี้ ยงัมีคีย ์Insert, 

Delete, Home, End, Page Up, และ Page Down keys อยูใ่นกลุ่มดว้ย

• Numeric keypad จะมีการทาํงาน 2 แบบ คือเมื่อ Num Lock on จะมีไฟ

แสดง คียต์่าง ๆ จะใชแ้ทนตวัเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ แต่ถา้ 

Num Lock off คือไฟดบั คียต์วัเลขจะใชแ้ทนเครื่องหมายลูกศร
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คยี์บอร์ด



คยี์บอร์ด

• ประเภทของคียบ์อร์ด

– คียบ์อร์ดแบบดัง่เดิม (traditional keyboard) 

– คียบ์อร์ดพบัได ้(flexible keyboard) 

– คียบ์อร์ดที่ออกแบบตามหลกักายศาสตร์ (ergonomic keyboard) 

– คียบ์อร์ดไร้สาย (wireless keyboard) 
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traditional keyboard

flexible keyboard ergonomic keyboard wireless keyboard
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เมาส์

• ใชใ้นการควบคุมเคอร์เซอร์แทนการใชค้ียบ์อร์ด ตวัเมาส์เองมีหนา้ที่ใน

การส่งสญัญาณชี้ใหค้อมพิวเตอร์รู้วา่ขณะนี้เมาส์กาํลงัเคลื่อนที่ไปใน

ทิศทางใดดว้ยความเร็วเท่าใด ส่วนการสัง่ใหเ้ครื่องทาํงานจะใชก้ารกดปุ่ม

บนตวัเมาส์แทนการกดคียบ์อร์ด

Scrolling mouse Wireless mouse



เมาส์

• เมาส์มีอยูห่ลายประเภทแต่ที่ใชโ้ดยทัว่ไปจะมี 3 ประเภท

– เมาส์แบบกลไก (mechanic mouse)

– เมาส์แบบใชแ้สง (Optical mouse) 

– เมาส์แบบไร้สาย (cordless หรือ wireless mouse)  
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Wireless mouse
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จอยสติก๊ (Joystick)

• เป็นอุปกรณ์รับขอ้มูลที่นิยมใชก้นัมากในการเล่นเกมส์ 

• ลกัษณะเป็นคนัโยก เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ยกคนัโยกบงัคบัเพื่อเลื่อนขอ้มูล 

• สามารถกดปุ่มเพื่อระบุคาํสัง่หรือการกระทาํพิเศษบางอยา่ง

69



จอสัมผสั (Touch Screen)

• เป็นหนา้จอชนิดพิเศษที่ชั้นนอกมีลกัษณะคลา้ยแผน่พลาสติกใส 

• การใชง้านกบัจอสมัผสัจะกระทาํไดโ้ดยใชน้ิ้วสมัผสักบัจอภาพ 

• ข้อด ีคือ ใชง้านง่าย นิ้วมือสามารถสัง่งานบนจอภาพไดโ้ดยตรง 

• ข้อเสีย คือ ตวัเครื่องจะมีนํ้ าหนกั และตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากขึ้น 

ความเร็วในการทาํงานค่อนขา้งตํ่า 
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อมิเมจสแกนเนอร์ (Image Scanner)

• คืออุปกรณ์ซึ่งจบัภาพ และเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของอนา

ลอ็คเป็นดิจิตอล

• อาจจะเป็นรูปถ่าย  ขอ้ความ ภาพวาด หรือแมแ้ต่วตัถุสามมิติ
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อมิเมจสแกนเนอร์ (Image Scanner)

• สแกนเนอร์สามารถจดัแบ่งตามลกัษณะทัว่ๆ ไป ได ้2 ชนิด 

– Flatbed Scanners ซึ่งใชส้แกนภาพถ่ายหรือภาพพิมพต์่าง ๆ 

– Slide Scanners ซึ่งถูกใชส้แกนโลหะโปร่ง เช่น ฟิลม์และ สไลด ์
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เครื่องอ่านบัตร (Card reader) 

• เป็นอุปกรณ์ที่ทาํหนา้ที่อ่านขอ้มูลบนบตัรต่าง ๆ เช่น สมาร์ทการ์ด บตัร

เครดิต บตัรเดบิต บตัรควบคุมการเขา้ออกสถานที่ เช่น บตัรพนกังาน 

บตัรจอดรถ 

• สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

– เครื่องอ่านบตัรแถบแม่เหลก็ (Magnetic card reader) 

– เครื่องอ่านบตัรความถี่คลื่นวทิย ุ(radio frequency card reader) 
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เครื่องอ่านบัตร (Card reader) 
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radio frequency card readerMagnetic card reader



เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar code reader) 

• สามารถพบเห็นไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป 

• ใชร้่วมกบัเครื่องคิดเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งสามารถบอกรายละเอียดสินคา้ 

และราคา เพื่อสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน

• ตวัอยา่งอุปกรณ์ประเภทนี้ ไดแ้ก่ 

– เครื่องอ่านแบบมือถือ (Wand reader) 

– เครื่องอ่านแบบติดตั้ง (Platform reader) 
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เครื่องอ่านอกัขระและเครื่องหมาย

• คือสแกนเนอร์ที่สามารถอ่านอกัขระและเครื่องหมายชนิดพิเศษได้

• จาํเป็นสาํหรับงานบางประเภท

• แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

– เครื่องอ่านอกัขระที่บนัทึกดว้ยหมึกแม่เหลก็ (Magnetic-ink Character 

Recognition: MICR)

– เครื่องอ่านอกัขระดว้ยแสง (Optical-Character Recognition: OCR)

– เครื่องอ่านเครื่องหมายดว้ยแสง (Optical-Mark Recognition: OMR)
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เครื่องอ่านอกัขระและเครื่องหมาย
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อุปกรณ์บันทกึภาพ

• ใชส้าํหรับสร้างภาพตน้ฉบบัที่เป็นดิจิทลั 

• ตวัอยา่งอุปกรณ์ชนิดนี้ ไดแ้ก่ 

– กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั (digital camera) 

– กลอ้งวดิิโอดิจิทลั (digital video camera) 

– เวบ็แคม (webcam หรือ web camera) 
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ปากกาแสง (Light pen)
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• มีรูปร่างคลา้ยปากกาทัว่ไป แต่จะไวต่อแสง ใชใ้นการเขียนลงบนหนา้จอ

ชนิดพิเศษที่ใชป้ากกาแสงได ้ตวัอยา่งปากกาแสง เช่น ใชส้าํหรับแกไ้ข

ภาพดิจิทลั



สไตลสั (Stylus)

• เป็นอุปกรณ์ที่มีลกัษณะคลา้ยปากกา ใชแ้รงกดในการวาดภาพบนหนา้จอ 

• จะแปลงสิ่งที่เขียนหรือวาดใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่หน่วยระบบสามารถ

ประมวลผลได ้
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