
หน่วยที ่3  เรื่อง  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

สาระท่ี  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง  3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  

ตัวช้ีวัด  ม. 1         อธิบายหลักการท างาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  การท างานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า     หน่วย
ประมวลผลกลาง  หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง  และหน่วยส่งออก 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก google.com) 

สาระส าคัญ    คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ   คอมพิวเตอร์มีจุดเด่น คือ  ท างาน
ได้รวดเร็ว สามารถคิดค านวณตัวเลขจ านวนมากได้อย่างถูกต้องและแม่นย า คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือโปรแกรมที่
เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว    

                   การท างานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  
หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง  และหน่วยส่งออก   

 

ภาพที่ 3.1  แสดงหน่วยส าคัญของการท างานของคอมพิวเตอร์  



1. หน่วยรับเข้า (Input Unit)  
                     ท าหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์  ด้วยอุปกรณ์หน่วยรับเข้าโดยตรง หรืออ่านจากอุปกรณ์
หน่วยความจ ารอง ทั้งนี้อุปกรณ์รับเข้าจะเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในรูปของรหัส  แล้วส่งไปยังหน่วยความจ าหลักเพ่ือ
จัดเก็บและการประมวลผลตามค าสั่ง   ประกอบด้วย 

 
 
  

                                                                                ภาพที ่3.2  แสดงอุปกรณ์หน่วยรับเข้า (Input Device) 
 
 
 
 
 
 
 

                     1.1 แผงแป้นอักขระ (Keyboard : คีย์บอร์ด) หรือ“แป้นพิมพ์” เป็นอุปกรณ์หลักของหน่วยรับเข้าที่ใช้
ในการน าข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแป้นอักขระประมาณร้อยแป้นพิมพ์คล้ายเครื่องพิมพ์ดีด ออกแบบ
มาเพ่ือใช้ส าหรับรับข้อมูลชนิดตัวอักขระและตัวเลขได้ง่ายและสะดวกข้ึน  ดังภาพที่ 3.3 และ 3.4 

               
 

ภาพที่ 3.3  แสดงแผงแป้นอักขระแบบทั่วไป 
 

     
 

ภาพที่ 3.4  แสดงแผงแป้นอักขระแบบ 4 แถวของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
หมายเหตุ :  แอนดรอยด์ (android) เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ  เน็ตบุ๊ก  แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์  ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล 

 

                    1.2 เมาส์ (Mouse : เมาส์)  เป็นอุปกรณ์ส าคัญของหน่วยรับเข้า  ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ 
(pointing device)  ส าหรับตรวจจับต าแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งยาง (รุ่นเก่า) หรือการเปลี่ยนแปลงของแสง (เมาส์ที่
ใช้แอลอีดีหรือเลเซอร์ เป็นแหล่งก าเนิดแสง)  จะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล  ปัจจุบันมีรูปร่าง  ลักษณะ  สีสัน
ทีเ่หมาะสมกับการใช้งานและความชื่นชอบของผู้ใช้  มีการพัฒนา เมาส์อากาศ  (Air Mouse)  สามารถใช้งานโดยถือขึ้นมา
เอียงไปมาในอากาศโดยไม่จ าเป็นต้องใช้แผ่นรองก็สามารถควบคุมตัวชี้ได้  
     

             
ภาพที่  3.5  แสดงลักษณะของเมาส์ลูกกลิ้งยาง  เมาส์เลเซอร์ และเมาส์อากาศ   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1


                    1.3 ก้านควบคุม (Joy Stick : จอยสติก)  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล มีลักษณะเป็นคันโยกบนฐาน ใช้ควบคุม
การเคลื่อนที่ของตัวชี้ (pointer/cursor) บนจอภาพ  คล้ายกล่องมีก้านโผล่ออกมาก สามารถบิดขึ้นลง ซ้าย ขวาได้  นิยมใช้
ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  3.6  แสดงลักษณะของก้านควบคุม 

                    1.4 เครื่องกราดตรวจ  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลส าหรับน าเข้าข้อความเอกสาร หรือภาพด้วยวิธีกราดแสงผ่าน 
คอมพิวเตอร์จะน าไปเก็บไว้ลักษณะของภาพ (image) ในหน่วยความจ า สามารถแปลงเป็นข้อมูลเอกสารที่แก้ไข ปรับแต่ง 
เพ่ิมเติมได้   เครื่องกราดตรวจที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ  แบบระนาบ (flatbed) และ แบบมือถือ (handheld) 

                         ก. เครื่องสแกน (Scanner : สแกนเนอร์) คือ เครื่องกราดตรวจแบบระนาบ  เป็นอุปกรณ์จับภาพ
และเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล  ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแสดง  แก้ไข  เก็บรักษาและผลิต
ออกมาได้ โดยภาพอาจเป็นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือวัตถุสามมิติ มักใช้กับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร 
 

        

ภาพที่  3.7  แสดงลักษณะของเครื่องกราดตรวจ 

                         ข. เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar code Reader)  คือ เครื่องกราดตรวจแบบมือถือ  เป็นอุปกรณ์รับ
ข้อมูลเป็นรหัสแท่งแถบสีด า ที่มีการก าหนดมาตรฐานการอ่านข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ใช้มาตรฐานยูพีซี ( 
Universal Product Code :UPC ) ใช้ตัวเลขความยาว 12 ตัวอ้างถึงสินค้า  
 

            

ภาพที่  3.8  แสดงการใช้งานเครื่องอ่านรหัสแท่ง 



                    1.5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต
และบันทึกลายนิ้วมือไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้ระบุตัวบุคคลไดด้ีและแน่นอน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการท างาน 
เช่น เครื่องลงเวลาการท างานของพนักงาน ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูสถานที่  เช่น ห้องบัญชีและการเงิน ห้องเก็บ
สินค้า ห้องควบคุมระบบ ตู้เซฟ เป็นต้น 
                           

 

 

ภาพที่  3.9  แสดงการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

                    1.6 จอสัมผัส (Touch Screen : ทัชสกรีน) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลจากหน้าจอภาพ ซึ่งอ่อนไหวกับแรงกด 
จะแสดงผลภาพกราฟิกบนจอภาพ  ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสบนจอภาพเพ่ือเลือกรายการ ทั้งที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ
หรือข้อความในการสั่งงาน  ปัจจุบันนิยมใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต  

          

ภาพที่  3.10  แสดงการใช้งานจอสัมผัส 

                     1.7 ไมโครโฟน (Microphone)  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเสียง แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพ่ือประมวลผล
ประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็ก เมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟนจะท าให้ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก  ท าให้
เกิดสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักการท างานตรงข้ามกับล าโพง  ไมโครโฟนใช้รับเสียงพูดหรือเสียงร้องเพลงและส่งไปแทนข้อมูล
และจัดเก็บที่หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ เพ่ือเรียกมาใช้งานตามค าสั่งภายหลัง  

 
                                                                                                      
 
  

 
ภาพที่  3.11  แสดงการใช้งานไมโครโฟน 

 

                    1.8 เว็บแคม (Webcam /Web Camera /Video Camera /Video Conference) เป็นอุปกรณ์รับ
ข้อมูลลักษณะกล้องบันทึกภาพขนาดเล็ก ความละเอียดต่ า สามารถจับภาพเคลื่อนไหวไปปรากฏในหน้าจอภาพ  ต่อพ่วงเข้า
คอมพิวเตอร์ที่ช่องยูเอสบี (USB Port)  ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ท าให้ผู้สนทนาเห็นภาพผ่านกล้อง
แบบ  (Real  time)   



               

          ภาพที่  3.11  แสดงลักษณะและการใช้งานเว็บแคม 

2. หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit : CPU / ซีพียู) 

                    เป็นหน่วยหัวใจหรือศูนย์กลางควบคุมของการท างานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ เริ่มการรับข้อมูลต่าง ๆ จาก
หน่วยรับเข้า  เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอนของค าสั่งหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงทีห่น่วยส่งออก อุปกรณ์หน่วยประมวลผลกลางที่ส าคัญ คือ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocesser 
หรือ Chip : ชิป)   

                 

 

ภาพที่ 3.12  แสดงตัวอย่างของไมโครโปรเซสเซอร์  

                     หน่วยประมวลผลกลาง เป็นการท างานประสานกันระหว่าง 2 หน่วยย่อย ดังภาพที่ 3.13 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13  แสดงโครงสร้างการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง 

                     2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าที่ประสานและควบคุมการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทั้งหมดคล้ายสมอง  ตั้งแต่รับข้อมูลที่หน่วยรับเข้า จัดเก็บข้อมูลที่หน่วยความจ า และแสดงผลลัพธ์ที่หน่วยส่งออก 
                     2.2 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit /ALU : เอแอลยู)  ท าหน้าที่ค านวณทาง
คณิตศาสตร์และเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์เพ่ือท าการตัดสินใจ  

                 3. หน่วยความจ าหลัก (Main Memory Unit)  เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล  โปรแกรม และผลลัพธ์ไว้ใน
คอมพิวเตอร์คล้ายการจดจ าของสมองคน เพ่ือให้หน่วยประมวลผลใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
รับส่งสัญญาณไฟฟ้าในรูปรหัสตัวเลขฐานสอง (0 และ 1) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  ชนิดถาวร (ROM) และชนิดชั่วคราว (RAM)  



                     3.1. หน่วยความจ าหลักชนิดถาวร (Read Only Memory : ROM /รอม)  เป็นหน่วยความจ าหลัก
แบบอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น  รอมเก็บค าสั่งที่ใช้อยู่เป็นประจ าและค าสั่งเฉพาะอย่างถาวร  เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
จะถูกอ่านมาใช้งานเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เริ่มต้นท างานได้ทันที และไม่ถูกลบเมื่อปิดคอมพิวเตอร์ 

       

ภาพที่ 3.14  แสดงลักษณะของหน่วยความจ าหลักชนิดถาวร (รอม) 

                     3.2 หน่วยความจ าหลักชนิดชั่วคราว (Random Access Memory : RAM/แรม) เป็นหน่วยความจ า
หลักแบบใช้ในการจดจ าข้อมูลและค าสั่งขณะที่คอมพิวเตอร์ เปิดท างาน  สามารถทั้งอ่านและบันทึกข้อมูล  หากไฟฟ้าดับหรือ
เมื่อปิดคอมพิวเตอร์เครื่องความจ าหลักส่วนนี้จะหายไป   ขนาดของหน่วยความจ าแรมมีผลต่อประสิทธิภาพด้านความเร็วใน
การท างานของคอมพิวเตอร์โดยตรง 

       

ภาพที่ 3.15  แสดงลักษณะของหน่วยความจ าหลักชนิดชั่วคราว (แรม) 

                 4. หน่วยความจ ารอง (Secondary Memory Unit /Auxiliary Storage) เป็นส่วนเสริมขีดความจุในการ
จัดเก็บข้อมูลของหน่วยความจ าหลักให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะอุปกรณ์หน่วยความจ ารองเปรียบเสมือนสมุดบันทึกทีมี่
ความจุมาก ราคาถูก รักษาข้อมูลตลอดไปหลังปิดคอมพิวเตอร์ แต่เรียกข้อมูลได้ช้ากว่า ท างานติดต่อยู่กับส่วนความจ าหลัก 
ได้แก่ 
                     4.1 ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งเคลือบสารแม่เหล็กหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน 
หัวอ่านมีหลายหัว  ขณะที่แผ่นบันทึกแต่ละแผ่นหมุน หัวอ่านจะเคลื่อนที่เข้าออก เพ่ืออ่านข้อมูลที่เก็บบนพื้นผิวแผ่น การเก็บ
ข้อมูลในแต่ละแผ่นจะเป็นวง เรียกว่า ไซลินเดอร์ (cylinder)  แต่ละไซลินเดอร์แบ่งเป็นเซกเตอร์  แต่ละเซกเตอร์เก็บข้อมูล
เป็นชุด ๆ  ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมาก ขนาดความจุเป็นกิกะไบต์  เขียนอ่านได้เร็วมาก  เวลาที่ใช้ใน
การวัดการเข้าถึงข้อมูลมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที   

                     
 

ภาพที่ 3.16  แสดงลักษณะของฮาร์ดดิสก์ 
 
 



                    4.2 แผ่นบันทึก (Floppy disk /Diskette : ดิสก์เก็ต) เป็นแผ่นบางฉาบผิวด้วยสารแม่เหล็กอยู่ในกรอบ
พลาสติกแข็งเพ่ือป้องกันการขีดข่วน การเก็บข้อมูลจะท าโดยบันทึกลงไปที่ผิวของแผ่น ปกติใช้ทั้งสองด้านหัวอ่านจึงมีสองหัว 
แผ่นจะหมุนด้วยความเร็วคงท่ี ผิวที่ใช้เก็บข้อมูลจะแบ่งเป็นวงเรียกว่า แทร็ก (track) แต่ละแทร็กจะแบ่งเป็นช่องเก็บข้อมูล
เรียกว่า เซกเตอร์ (sector)  แผ่นบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 เมกะไบต์  (ปัจจุบันไม่นิยมใช้) 

              
 

ภาพที่ 3.17  แสดงลักษณะของแผ่นบันทึก  
 

                     4.3  คอมแพ็กดิสก์ (Compact Diskc : CD/แผ่นซีดี)  คือ แผ่นออฟติคอลเก็บข้อมูลดิจิทัล  เดิมพัฒนา
ส าหรับเก็บเสียงดิจิทัล  เรียกว่า ซีดีเพลง / ออดิโอซีดี  (Audio CD)  เก็บสัญญาณเสียงในรูปมาตรฐาน เรดบุ๊ค (red book) 
ต่อมาปรับปรุงเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เรียกว่า แผ่นซีดีรอม ท ามาจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมเพื่อสะท้อนแสง
เลเซอร์ที่ยิงมา (Photo Detector)  เป็นสื่อเก็บข้อมูลทีใช้ล าแสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลเพ่ือน าไปประมวลผลต่อไป 
 

              
 

ภาพที่ 3.18  แสดงลักษณะของแผ่นซีดีรอม  
                    4.4 หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash Memory : แฟลชเมโมรี)  เป็นหน่วยความจ ารองประเภทรอม 
เรียกว่า อีอีพร็อม (Electrically Erasable Programnable Read Only Memory : EEPROM)   เทคโนโลยีที่น าข้อดีของ
รอมและแรมมารวมกัน เก็บข้อมูลเหมือนฮาร์ดดิสก์ คือ เขียนและลบข้อมูลได้ตามต้องการ แม้ไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์   
สามารถถอดและเคลื่อนย้าย ใช้กับอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น กล้องดิจิทัล กล้องวีดิทัศน์  

    ภาพที่ 3.19  แสดงลักษณะของหน่วยความจ าแบบแฟลช   

                   4.5 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive /USB Memory)  เป็นหน่วยความจ ารองที่ใช้หน่วยความจ า
แบบแฟลชท างานร่วมกับยูเอสบี 1.1 หรือ 2.0  นับเป็นวิวัฒนาการของอุปกรณ์ไอทีในการเก็บข้อมูลแบบพกพา  มีขนาดเล็ก 
น้ าหนักเบา ความจุตั้งแต่ 4GB -2TB การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตยูเอสบี  อาจรู้จักกันในชื่ออ่ืนขึ้นอยู่กับผู้ผลิต  
เช่น ทัมบ์ไดรฟ์ (Thumb Drive : เครื่องหมายการค้าของเทร็ค)  จัมป์ไดรฟ์ (Jump Drive : เครื่องหมายการค้าของเล็กซาร์)  
ทราเวลไดรฟ์ (Travel Drive:เครื่องหมายการค้าของ เมโมเร็กซ์) แฮนดีไดรฟ์ (Handy Drive) เมโมรีไดรฟ์ (Memory Drive)  
ยูเอสบีไดรฟ์ (USB Drive)   ปัจจุบันชื่อสากลจะเรียกว่า แฟลชไดรฟ์ (flash drive) 

                                                                                   ภาพที ่3.20 แสดงลักษณะของยูเอสบีแฟลช
ไดรฟ์  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


                5. หน่วยส่งออก  (Output  Unit)  ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยน าผลที่ได้ออกมาจาก
หน่วยความจ าหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางจอภาพ  หรือในรูปของการบันทึกลงสื่อข้อมูล  ปกติรูปแบบของการแสดงผลมีอยู่  
2  รูปแบบคือ แบบสามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้และแบบไม่มีส าเนาเก็บไว้  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยส่งออกได้แก่ 
 
              5.1  แบบท่ีสามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้   ได้แก่  เครื่องพิมพ์  (Printer)  และเครื่องวาด  (Plotter)    
                                                             
                   5.1.1  เครื่องพิมพ์  (Printer)    เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษร ตัวเลข
และรูปภาพ  จ าแนกเป็น  3  แบบ 
                            1)  เครื่องพิมพ์แบบจุด  (Dot  matrix  printer)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการยิงหัวเข็ม 
ผ่านผ้าหมึกท าให้เกิดจุดเล็ก ๆ เรียงกันเป็นรูปตัวอักษรแต่ละตัว  
                            2)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  (Laser  printer)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีหลักคล้ายเครื่อง 
ถ่ายเอกสารใช้ล าแสงเลเซอร์ ให้ความคมชัดและละเอียดสูง  
                            3)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Ink  Jet  printer)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการฉีดพ่น 
น้ าหมึกจากรูเล็ก ๆ ที่หัวพิมพ์ซึ่งเรียงกันตามแนวดิ่งลงบนกระดาษ  ความละเอียดและเร็วปานกลาง พิมพ์ได้ 4 สี  
ใช้พิมพ์งานที่มีภาพสี        
  
                   5.1.2  เครื่องวาด  (Plotter)   เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีใช้วาดภาพลายเส้น เช่น  แบบก่อสร้าง 
หรือวิศวกรรม  ที่มาจากภาพกราฟิกชนิดเวคเตอร์ 

 
             5.2  แบบท่ีไม่มีส าเนาเก็บไว้   
 
                    5.2.1 จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่แสดงผลจากหน่วยประมวลผล   
 มีลักษณะเหมือนจอโทรทัศน์ แสดงผลได้ทั้งตัวอักษร  เครื่องหมายพิเศษ  และรูปภาพ 
 
   
                    5.2.2  เครื่องฉายภาพ  (LCD  Projector)   
 

                    5.2.3  ล าโพง (Speaker) หรือ“สปีคเกอร์” เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลในรูปเสียง 

เช่น เสียงพูด  เสียงดนตรี  มักใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย  (Multimedia)  

  


