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บทที ่2 

คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์อืน่ ๆ 

คอมพวิเตอร์คอือะไร 

 คอมพวิเตอร์ คอื 

เครือ่งจกัรหรืออุปกรณ์ทางอเิล็กทรอนิกส์ทีท่าํงานตามชุดคาํส ั่งหรือโปรแกรมที ่

กาํหนดให ้

เป็นเครือ่งมือหรือเครือ่งจกัรทีม่นุษย์ใชค้วามรูค้วามสามารถทางวศิวกรรมสรา้งขึ้

นมาโดยตวัเครือ่ง ประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ (Hardware) หลาย ๆ สว่นเชน่ 

จอภาพ แป้นพมิพ์ ซิป (Chip) วงจรรวมตา่งๆ (Integrated Circuit: IC) 

ซึง่ในบทน้ีจะกลา่วถงึรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ ดงัน้ี 

 ฮาร์ดแวร์ หมายถงึ อุปกรณ์ตา่งๆ 

ทีท่าํงานประสานกนัเพือ่ใหเ้กดิการประมวลผล การจดัเก็บ และการ 

แสดงผลขอ้มูลและสารสนเทศ 

ซึง่หมายรวมถงึตวัคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้ง ฮาร์ดแวร์ในระบบ 

คอมพวิเตอร์แบง่ออกเป็น 5 หน่วยหลกั ๆ ดงัน้ี  

   1. หน่วยรบัขอ้มูล (Input Unit) 

 2. หน่วยแสดงผล (Output Unit)  

 3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  

 4. หน่วยความจาํหลกั (Main memory)  

 5. หน่วยความจาํรอง (Secondary Storage) 

1. หน่วยรบัขอ้มูล (Input Unit)   

  สว่นนําเขา้หรือรบัขอ้มูล (Input Units) ทาํหน้าทีร่บัคาํส ั่ง หรือ 

ขอ้มูลจากผูใ้ชใ้นรูปแบบของสญัญาณ ขอ้มูลแบบตา่งๆ 

ไมว่า่จะเป็นคาํส ั่งทีเ่ป็นตวัอกัษร ภาพ เสียง 

ใหเ้ป็นสญัญาณดจิติอลทีค่อมพวิเตอร์รูจ้กัและ 

สามารถนําขอ้มูลนัน้ไปประมวลผลไดอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีเ่ป็นหน่วยรบัขอ้มูล 

เชน่ เมาส์ (Mouse) คย์ีบอร์ด (Keyboard) กลอ้งถา่ยวดิโีอดจิติอล (Digital 

Video หรือ DV) กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล (Digital Camera)  สแกนเนอร์ 
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(Scanner)  จอยสตกิ (Joy  Stick)  ไมโครโฟน (Microphone) 

เครือ่งอา่นบาร์โคด้ (Barcode Reader)  

    แป้นพมิพ์ (Keyboard) 

เป็นอุปกรณ์หลกัในการรบัขอ้มูลเขา้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่การนําเขา้ขอ้มูล 

หรือคาํส ั่งจะใชก้ารพมิพ์ลงในแป้นพมิพ์ของคย์ีบอร์ด 

โดยทีแ่ป้นพมิพ์ทีนิ่ยมใชก้นัอยูใ่นปจัจุบนัมี 2 ประเภทคอื แป้นพมิพ์ชนิด PS/2 

และแป้นพมิพ์ชนิด USB 

  เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการส ั่งงานโดยการคลกิทีปุ่่ มของเมาส์ 

ซึง่ใชส้ ั่งงานกบั 

ระบบปฏบิตักิารและโปรแกรมทีม่ีรูปแบบการทาํงานเป็นแบบกราฟิก เชน่ 

ระบบปฏบิตักิาร Windows ที ่ประกอบดว้ยรูปภาพ เมนู 

และปุ่ มควบคมุจาํนวนมาก 

เมาส์จงึเป็นอุปกรณ์ทีช่ว่ยใหส้ามารถส ั่งงานและควบคมุการ 

ทาํงานของปุ่ มเหลา่นัน้ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ ปจัจุบนัเมาส์ทีนิ่ยมใชจ้ะมีอยู ่2 ประเภท 

คอื เมาส์แบบใชลู้กกลิง้ (Wheel Mouse) และเมา้แบบใชแ้สง (Optical 

Mouse) 

  เครือ่งสแกนภาพ (Scanner) 

เป็นอุปกรณ์สาํหรบัอา่นภาพถา่ยหรือเอกสารเพือ่นําเขา้มาใชใ้นเครือ่ง 

คอมพวิเตอร์ 

โดยจะทาํการอา่นภาพหรือเอกสารทีอ่ยูใ่นรูปของแผน่กระดาษและทาํการบนัทกึ

แฟ้มภาพประเภท ตา่ง ๆ เชน่ .gif .jpg เป็นตน้ 

2. หน่วยแสดงผล (Output Unit)   

  สว่นแสดงผล (Output Units) 

ทาํหน้าทีใ่นการแสดงคาํตอบทีไ่ดร้บัจากข ัน้ตอนการประมวลผล ตวัอยา่ง 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแสดงผลขอ้มูล ไดแ้ก ่จอภาพ (screen) เครือ่งพมิพ์ 

(printer) ลาํโพง (speaker)  

  จอภาพ (Monitor) 

เป็นสว่นประกอบทีใ่ชแ้สดงผลลพัธ์และเป็นสว่นทีผู่ใ้ช้ใชใ้นการมองเห็นเพือ่ให ้

สามารถตดิตอ่ส ั่งงานกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ได ้ปจัจุบนัน้ีจอภาพทีนิ่ยมใชจ้ะมีอยู ่
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2 ประเภทคอื จอภาพชนิด หลอดภาพรงัสี  CRT (Cathode Ray Tube) 

และจอภาพแบบทีใ่ชห้ลอดภาพแอลซีด ี(LCD Monitor) 

  เครือ่งพมิพ์ (Printer) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัพมิพ์ขอ้มูลหรือผลลพัธ์ออกทางแผน่กระดาษ ซึ่งมีอยู ่3 

ประเภทใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่เลเซอร์ (Laser) องิค์เจ็ท(Inkjet) และหวัเข็ม (Dot-

Matrix) 

 ลาํโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์สาํหรบัแสดงผลลพัธ์ในรูปของเสียง 

ซึง่จะใชเ้ชือ่มตอ่กบัอุปกรณ์กาํเนิด เสียงหรือ Sound Card  

3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)   

  สว่นประมวลผล (Processing Units) 

ทาํหน้าทีใ่นการคาํนวณ/เปรียบเทียบ ขอ้มูลและชุดคาํส ั่งทีไ่ดร้บั 

มาจากสว่นรบัขอ้มูล ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากหน่วยน้ีจะถูกสง่ไปยงัสว่นแสดงผล 

หน่วยประมวลผลรูจ้กักนัโดยท ั่วไปในชือ่ ซีพียู (CPU) 

ซีพียูทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและใชก้นัแพรห่ลาย ไดแ้ก ่อนิเทล (Intel) เอเอ็มด ี(AMD) 

เพาเวอร์พีซี   บางคร ัง้หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit 

หรือ CPU) มกัจะถูกเรียกส ัน้ ๆ วา่ โปรเซสเซอร์ (Processor) 

เปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพวิเตอร์ ทาํหน้าทีใ่นการส ั่งงาน 

ควบคมุใหส้ว่นอืน่ ทาํงานตามคาํส ั่งทีไ่ดร้บั ประกอบดว้ยสว่นยอ่ย ๆ เรียกวา่ 

Transistor ขนาดประมาณ 0.25 - 0.065 ไมครอน   (1 ไมครอน = 1 

สว่นลา้นเมตร) จาํนวนหลายสบิลา้นตวั 

ซึง่วงจรภายในประกอบดว้ยสว่นสาํคญัคอื หน่วยควบคมุ (Control Unit: CU) 

และหน่วยคาํนวณทางตรรกะ (Arithmetic Logical Unit: ALU) โดย CPU 

จะทาํการ ประมวลผลขอ้มูลจากหน่วยความจาํหลกั (RAM) 

ในลกัษณะของการคาํนวณ การเปรียบเทียบ การเคลือ่นยา้ย ขอ้มูล 

ผา่นชุดคาํส ั่งทีไ่ดม้ีการออกแบบไวก้อ่นแลว้ โดยขอ้มูลทีจ่ะสง่เขา้มาทาํงานใน 

CPU เพือ่สง่ผลลพัธ์ออกไป ยงัหน่วยความจาํหลกัจะมี 2 ลกัษณะ คอื   

  

 คาํส ั่ง วา่จะใหด้าํเนินการอะไร   

 ขอ้มูล ทีจ่ะนํามาดาํเนินการ   
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   หน่วยควบคมุ (Control Unit) เป็นสว่นหน่ึงของหน่วยประมวลผลกลาง 

ทาํหน้าทีใ่นการควบคมุ อุปกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่กบัคอมพวิเตอร์ 

รวมไปถงึโปรแกรมตา่งๆ ทีจ่ะเขา้ไปทาํงานในหน่วยประมวลผลกลาง ถา้ 

พจิารณาเฉพาะโปรแกรมทีก่าํลงัจะเขา้ใชง้านหน่วยประมวลผลกลางหน่วยควบคุ

มจะมีหน้าทีใ่นการจดัการกบั โปรแกรม 4 อยา่ง ดงัน้ี  

 Fetch คอื 

การอา่นคาํส ั่งถดัไปในโปรแกรมจากหน่วยความจาํหลกัของเครือ่งค

อมพวิเตอร์มา เก็บไวใ้นหน่วยประมวลผลกลาง  

 Decode คอื การแปลความหมายของคาํส ั่งนัน้ ๆ 

วา่ตอ้งการใหค้อมพวิเตอร์ทาํอะไร  

 Execute คอื การทาํงานตามคาํส ั่งนัน้   

  Write-back คอื การเขยีนผลลพัธ์กลบัไปยงัหน่วยความจาํหลกั 

และวนกลบัไปทาํข ัน้ตอนการ 

Fetchคาํส ั่งถดัไปจนกวา่จะหมดดงัรูป 

 

 

  หน่วยคาํนวณเปรียบเทียบ (Arithmetic & Logic Unit) 

เป็นอีกสว่นหน่ึงของหน่วยประมวลผลกลาง 

ทาํหน้าทีใ่นการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ เชน่ การบวก การลบ 

การคณูและการหาร และการเปรียบเทียบทาง ตรรกะ เช่น มากกวา่ น้อยกวา่ 

และเทา่กบั  ปจัจุบนั CPU ถูกยอ่หน่วยน้ีลงบนแผน่วงจรเล็กๆ (Chip) 

และเรียกวา่ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)  ถา้ CPU 
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ทาํงานไดเ้ร็วเทา่ไร ก็จะทาํใหก้ารทาํงานของคอมพวิเตอร์เครือ่งนัน้มีความเร็วสูง 

ดว้ย โดยการทาํงานของ Microprocessor น้ี 

จะทาํงานตามจงัหวะเวลาทีแ่น่นอน เมือ่มีการเคาะจงัหวะ 1 คร ัง้ ก็ 

จะเกดิกจิกรรมใน CPU 1 คร ัง้ เราเรียกหน่วยทีใ่ชใ้นการวดัความเร็วของ CPU 

วา่ "เฮร์ิท" (Hertz) หมายถงึการ ทาํงานไดก้ีค่ร ัง้ ใน 1 วนิาที CPU 

ในปจัจุบนัมีความเร็วสูงมากต ัง้แตป่ระมาณ 500 ถงึ 3000 ลา้นคร ัง้ตอ่วนิาที 

เราจะเรียก CPU นัน้วา่เป็น CPU ทีม่ีความเร็ว เทา่กบั 500 MHz  ถงึ 3 GHz 

เชน่ CPU Intel PentiumIV 3.2 GHz จะหมายถงึ CPU ของบรษิทั Intel รุน่ 

Pentium Four  ทีม่ีความเร็วในการทาํงานประมาณ  3,200 ลา้น คร ัง้ตอ่วนิาที  

 4. หน่วยความจาํหลกั (Main memory)  

 

 หน่วยความจาํหลกัเป็นสมองของคอมพวิเตอร์ทาํหน้าทีจ่ดัเก็บขอ้มูลหรือคาํ

ส ั่ง ท ัง้กอ่นและหลงัการ ประมวลผล 

ตามสถาปตัยกรรมในการออกแบบคอมพวิเตอร์ CPU 

จะประมวลผลขอ้มูลหรือคาํส ั่งทีอ่ยูใ่น 

หน่วยความจาํเทา่นัน้ดงันัน้กอ่นการประมวลผล 

ขอ้มูลหรือคาํส ั่งจะตอ้งถูกนํามาไวใ้นหน่วยความจาํกอ่นเสมอโดย 

หน่วยความจาํหลกัทีใ่ชใ้นการประมวลผลมกัถูกเรียกส ัน้ ๆ วา่ RAM (Random 

Access Memory)  

  ประเภทของหน่วยความจาํหลกั  

 ROM (Read Only Memory) ใชบ้นัทกึคาํส ั่งไว ้อยา่งถาวร 

อา่นไดอ้ยา่งเดยีวไม ่สามารถแกไ้ขได ้ 

 RAM (Random Access Memory) ใชบ้นัทกึขอ้มูล 

และคาํส ั่งขณะทีเ่ราทาํงาน สามารถอา่นหรือ เขยีนขอ้มูลได ้

แตข่อ้มูลเหลา่น้ีจะหายไป เมือ่มีการรบัขอ้มูลใหม ่

หรือปิดเครือ่งถา้มี RAM มากก็จะ 

ทาํใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์ทาํงานไดเ้ร็ว 

ปจัจุบนัคอมพวิเตอร์ควรมีหน่วยความจาํอยา่งน้อย 512 เมกกะไบต์  

 CACHE 

เป็นหน่วยความจาํทีใ่ชบ้นัทกึเก็บขอ้มูลช ั่วคราวกอ่นสง่ใหค้อมพวิเต

อร์ใช ้และช่วยให ้คอมพวิเตอร์ทาํงานไดเ้ร็ว  
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   ความจุขอ้มูลในหน่วยความจาํ 

หน่วยวดัความจุของขอ้มูลในระบบคอมพวิเตอร์เรียกตามลกัษณะการเก็บ 

ขอ้มูลโดยจะมีคา่เป็นหน่วยตามขนาดของเลขฐานสอง (มีเฉพาะเลข 0 กบัเลข 1 

เทา่นัน้) กลา่วคอืเลขฐานสอง 1 หลกัจะมีคา่เป็น 1 บติ (Bit) 

และเมือ่นําเลขฐานสองมาเรียงกนั 8 หลกั (8 บติ) จะเรียกวา่เป็นขอ้มูลขนาด 1 

ไบต์ (Byte) โดยที ่  

 1024 Bytes = 1 Kilobyte (KB)  

 1024 Kilobytes = 1 Megabyte (MB)  

 1024 Megabytes = 1 Gigabyte (GB)  

 1024 Gigabytes = 1 Terabyte (TB)  

 5. หน่วยความจาํรอง (Secondary Storage)   

  สว่นการจดัเก็บขอ้มูล (Storage Units) 

ทาํหน้าทีใ่นการจดัเก็บบนัทกึขอ้มูลหรือผลลพัธ์สาํหรบัการเรียก 

กลบัมาใชห้รือปรบัแกไ้ดต้ามตอ้งการในภายหลงั 

ตวัอยา่งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทีใ่ชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ หน่วยความจาํหลกั 

(Main Memory) แผน่บนัทกึขอ้มูลท ัง้อยา่งออ่นและอยา่งแข็ง (Floppy Disk 

และ Hard Disk) และ ซีดรีอม (CD-Rom)   

   หน่วยความจาํรองทาํหน้าที ่

ในการจดัเก็บขอ้มูลหรือคาํส ั่งไดเ้หมือนกบัหน่วยความจาํหลกั แมไ้มม่ี 

กระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงขอ้แตกตา่งระหวา่งหน่วยความจาํรองและหน่วยความจาํหล ั

ก คอื  

 หน่วยความจาํรองสามารถจดัเก็บขอ้มูลหรือคาํส ั่งได ้

แมปิ้ดเครือ่งคอมพวิเตอร์  

 โดยท ั่วไปหน่วยความจาํรองจะมีขนาดความจุทีม่ากกวา่หน่วยความจาํหลกั

ในราคาทีใ่กลเ้คยีงกนัเชน่ หน่วยความจาํรองทีม่ีความจุ 320 GB 

และหน่วยความจาํหลกัทีม่ีความจุ 2GB มีราคาใกลเ้คยีงกนั  

 ราคาตอ่หน่วยถูกกวา่ เชน่ หน่วยความจาํรองขนาดความจุ 320 GB 

ราคาประมาณ 2,500 บาท หน่วยความจาํหลกัขนาดความจุ 2 GB 

ราคาประมาณ 1,500 บาท   
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  ชนิดของหน่วยความจาํรอง สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื 

ประเภททีใ่ชแ้ถบแมเ่หล็ก (Magnetic) และประเภททีใ่ชแ้สง (Optical) 

แบบทีใ่ชแ้ถบแมเ่หล็ก จะใชส้ารแมเ่หล็กเคลือบบนวสัดุ เชน่ พลาสตกิหรือโลหะ 

ทาํใหม้ีคณุสมบตัใินการบนัทกึขอ้มูลได ้ทีใ่ชก้นัอยูท่ ั่วไปคอืแผน่ดสิก์เก็ต 

(Diskette) ฮาร์ดดสิก์ (Hard Disk) เทปแมเ่หล็ก (Magnetic Tape) 

แบบทีใ่ชแ้สง จะใชแ้สงฉายลงในวสัดทุาํใหม้ีคณุสมบตั ิ

ในการบนัทกึขอ้มูลไดนิ้ยมใชเ้ก็บขอ้มูลปรมิาณมาก ๆ 

หรือซอฟต์แวร์ทีไ่มม่ีการเปลีย่นแปลง เพือ่ใชส้าํหรบั แจกจา่ยหรือขาย 

เชน่เพลงหนงั หรือใชใ้นสาํรองขอ้มูล (Backup) 

หน่วยความจาํรองทีใ่ชก้นัท ั่วไปคอื ซีดีรอม ดวีี ดี 

โดยท ั่วไปจะมีการเปรียบเทียบคณุสมบตัริะหวา่งราคา 

และความเร็วในการทาํงานของหน่วยเก็บขอ้มูลท ัง้ 

หน่วยความจาํหลกัและหน่วยความจะรองดงัรูปตอ่ไปน้ี 

 

อุปกรณ์ภายในเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

 แผงวงจรหลกั (Main board) 

เป็นแผงควบคมุการทาํงานของอุปกรณ์อืน่ทีนํ่ามาประกอบกนัอยูใ่น 

แผงวงจรหลกัน้ี ภายในแผงวงจรหลกัจะประกอบดว้ย ชอ่งสาํหรบัใสซี่พียู 

ชอ่งสาํหรบัใสห่น่วยความจาํหลกั ชอ่ง สาํหรบัใสแ่ผน่วงจรเพิม่เตมิ เรียกวา่ 
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สล็อต (Slot) และประกอบดว้ยอุปกรณ์ อเิล็กทรอนิกส์เล็กๆ เรียกวา่ ชปิเซ็ต 

(Chipset) ทีท่าํหน้าทีป่ระสานการทาํงานระหวา่งอุปกรณ์ตา่งๆ 

  หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประมวลผลขอ้มูล และคาํส ั่งตา่ง ๆ ไม ่

วา่จะเป็นการคาํนวณ การยา้ยขอ้มูล การตดัสนิใจ 

ซีพียูสว่นใหญจ่ะมีลกัษณะเป็นสีเ่หลีย่มแบน หรือทีเ่รียกวา่ ชปิ (Chip) 

มีขนาดตา่ง ๆ กนั และมีขาโลหะในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น เป็นขาเล็ก ๆ 

ยืน่ออกมาอยา่งชดัเจน หรือเป็นแถบ โลหะแนบตดิกบัตวัซีพียู 

ซึง่ขาเหลา่น้ีจะเป็นทางเขา้ออกของสญัญาณภายในตวัซีพียู 

 หน่วยความจาํหลกั (Main Memory) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มูลและคาํส ั่งเพือ่ใชใ้นการ ประมวลผล 

โดยจะทาํงานรว่มกบัหน่วยประมวลผล นิยมเรียกวา่แรม (RAM)  

ลกัษณะของแรมจะเป็นแผงวงจร ขนาดยาวพอประมาณ 

และภายในแผงวงจรจะประกอบดว้ยชปิจาํนวนหลายตวั 

 จานแมเ่หล็กชนิดแข็งสาํหรบับนัทกึขอ้มูล (Hard Disk) 

เป็นอุปกรณ์สาํหรบับนัทกึขอ้มูลโปรแกรม ผลลพัธ์  

โดยจะจดัเก็บอยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูล เพือ่นําไวใ้ชง้านในคร ัง้ถดัไป 

ลกัษณะของจานแมเ่หล็กชนิดน้ีจะมี ลกัษณะเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่ม 

ซึง่ภายในจะประกอบไปดว้ยจานแมเ่หล็กต ัง้แต ่1 จานขึน้ไป 

 เครือ่งอา่นแผน่ดสิก์ (Floppy Drive) 

เป็นอุปกรณ์สาํหรบัอา่นขอ้มูลทีบ่รรจุอยูใ่นแผน่ดสิก์ มีลกัษณะ 

เป็นกลอ่งสีเ่หลีย่มขนาดเล็กกวา่จานแมเ่หล็กชนิดแข็ง 

และดา้นหน้าจะมีชอ่งสาํหรบัใสแ่ผน่ดสิก์ 

 เครือ่งอา่นหรือบนัทกึขอ้มูลลงแผน่ซีดหีรือดีวีด ี(CD/DVD Drive) 

เป็นอุปกรณ์สาํหรบัอา่นขอ้มูลจาก แผน่ซีดหีรือดวีีด ี

บางชนิดสามารถบนัทกึขอ้มูลลงแผน่ซีดีหรือดวีีดไีดด้ว้ย 

มีลกัษณะเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่มคลา้ยกบั จานแมเ่หล็กชนิดแข็ง แตม่ีขนาดใหญก่วา่ 

ดา้นหน้าจะมีชอ่งสาํหรบัใสแ่ผน่ซีดหีรือแผน่ดวีีด ีขึน้อยูก่บัชนิดของ 

เครือ่งอา่นหรือเขยีนวา่สามารถอา่นหรือเขยีนแผน่ประเภทใดไดบ้า้ง  เชน่  

 CD-ROM  สามารถอา่นแผน่ซีดไีดอ้ยา่งเดยีว  
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 CD-Writer  สามารถอา่นและบนัทกึขอ้มูลไดเ้ฉพาะแผน่ซีด ี 

 DVD-ROM สามารถอา่นแผน่ซีดแีละแผน่ดวีีดีได ้ 

 CD Combo  สามารถอา่นและบนัทกึขอ้มูลลงบนแผน่ซีดไีด ้

และสามารถอา่นแผน่ DVD ไดด้ว้ย  

 DVD-Writer  สามารถอา่นและเขยีนไดท้ ัง้แผน่ซีดแีละแผน่ดวีีดี 

 

อุปกรณ์กาํเนิดเสียง (Sound Card) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชแ้สดงผลลพัธ์ในรูปของเสียงหรือเรียกวา่ Sound Card 

มีลกัษณะเป็นแผน่วงจรสาํหรบัใสล่งในแผงวงจรหลกั 

ดา้นหลงัแผน่วงจรจะมีชอ่งสาํหรบัเสียบลาํโพง  หรือ หูฟงั 

ซึง่ในแผงวงจรหลกับางรุน่จะมีอุปกรณ์ชนิดน้ีใหแ้ลว้เรียกวา่ Sound Card 

Onboard  จงึไมต่อ้งซ้ืออุปกรณ์ ชนิดน้ีเพิ่มเตมิอีก 

อุปกรณ์ควบคมุการแสดงผล (Display Controller Card) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชค้วบคมุการแสดงผลลพัธ์ ออกทางจอภาพ นิยมเรียกวา่ VGA 

Card หรือ Graphics Card มีลกัษณะเป็นแผน่วงจรทีต่อ้งใสล่งในแผงจงจร 

หลกั คลา้ยกบัอุปกรณ์กาํเนิดเสียงแตด่า้นหลงัจะมีชอ่งสาํหรบัตอ่พว่งกบัจอภาพ   

ซึง่แผงวงจรหลกับางรุน่จะมี อุปกรณ์ชนิดน้ีใหอ้ยูแ่ลว้เรียกวา่ VGA On Board 

จงึไมต่อ้งซ้ือมาใสเ่พิม่เตมิ 

แหลง่จา่ยไฟ (Power Supply) 

เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชจ้า่ยกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงแผงวงจรหลกัและอุปกรณ์ตอ่ พว่งอืน่ 

จะทาํหน้าทีแ่ปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

ตามความตอ้งการของการใชง้าน ของคอมพวิเตอร์ 

มีลกัษณะเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่มทีม่ีขนาดใหญท่ีสุ่ดในตวัเครือ่ง 

และมีสายไฟสาํหรบัจา่ยไฟใหก้บั อุปกรณ์แตล่ะชนิดจาํนวนหลายเสน้ เช่น 

สายไฟสาํหรบัจา่ยไฟใหก้บัอุปกรณ์อา่นหรือบนัทกึขอ้มูลประเภท   Hard Disk 

หรอื Floppy Disk สายไฟสาํหรบัตอ่เชือ่มและจา่ยกระแสไฟเขา้แผงวงจรหลกั 

อุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลชนิดตอ่พว่งภายใน (Internal Communication 

Device) เป็นอุปกรณ์สาํหรบั 

สือ่สารขอ้มูลระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบัตอ่พว่งภายใน ไดแ้ก ่โมเด็ม 
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การ์ดเน็ตเวร์ิก หรืออุปกรณ์สือ่สาร แบบไรส้ายแบบตดิอยูก่บัแผงวงจรหลกั  

ซึง่อุปกรณ์ชนิดน้ีจะมีลกัษณะเป็นแผน่วงจรทีใ่สล่งในแผงวงจรหลกั  แต ่

ดา้นหลงัจะมีชอ่งสาํหรบัเสียบสายสือ่สารประเภทตา่ง ๆ  

ในแผงวงจรหลกับางรุน่จะมีอุปกรณ์ชนิดน้ีใหอ้ยูแ่ลว้ ซึง่ 

จะมีชอ่งเสียบสายสือ่สารอยูด่า้นหลงัของแผงวงจรหลกั 

อุปกรณ์อืน่ ๆ  

อุปกรณ์ประเภทอืน่เป็นอุปกรณ์ทีนํ่ามาเสรมิการทาํงานใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์สา

มารถทาํงานไดม้ี ประสทิธภิาพและสะดวกรวดเร็วมากขึน้  เช่น 

อุปกรณ์สาํหรบับนัทกึขอ้มูลแบบพกพาประเภทตอ่พว่งภายนอก (External 

Hard Disk) อุปกรณ์สาํหรบับนัทกึขอ้มูลชนิด Flash (Flash Drive 

หรือบางคร ัง้เรียกวา่ Handy Drive) 

กลอ้งสาํหรบัถา่ยภาพหรือกลอ้งถา่ยวีดโีอและนําเขา้ขอ้มูลทางคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์สาํรองขอ้มูลชนิดเทป (Tape Backup) 

ลว้นแลว้แตเ่ป็นอุปกรณ์ทางคอมพวิเตอร์ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัผูใ้ชท้ีจ่ะเลือกซ้ือและนํามาใช้งานรว่มกบัอุปกรณ์หลกั 

อีกอุปกรณ์ทีม่ีความสาํคญัคอื เครือ่งสาํรองไฟฟ้า  

ซึง่จะชว่ยใหผู้ใ้ชง้านบนัทกึขอ้มูลไดใ้นช่วงทีไ่ฟ ตกหรือไฟดบั 

เพือ่ป้องกนัการสูญเสียอยา่งสิน้เชงิ 

 

ประเภทของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

1. Super Computer จดัเป็นคอมพวิเตอร์ทีม่ีประสทิธภิาพสูงสุด 

เทียบไดก้บัคอมพวิเตอร์ท ั่วไปเป็นพนัๆ เครือ่ง ใชใ้นการ 

ประมวลผลขอ้มูลทีม่ีจาํนวนมาก และตอ้งการประมวลผลทีเ่ร็วมาก เชน่ 

องค์การ NASA ใชใ้นการพยากรณ์ อากาศ เป็นตน้ 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้มาใชข้อ้มูลหรือประมวลผลพรอ้มกนัผา่น 

Terminalไดเ้ป็นพนัๆเครือ่ง มีราคาสูง 

มากคอืประมาณหลายรอ้ยลา้นบาทขึน้ไป 

2. Mainframe Computer จดัเป็นคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ ่

มีประสทิธภิาพสูงรองจาก Super Computer  

มกัใชใ้นการประมวลผล ขอ้มูลทีม่ีจาํนวนมาก 

ตอ้งการการประมวลผลทีร่วดเร็วเช่น ในองค์กรธุรกจิขนาดใหญ ่
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ธนาคารทีม่ีสาขาท ั่วโลก 

หรือท ั่วประเทศผูใ้ช้สามารถเขา้มาใชข้อ้มูลหรือประมวลผลพรอ้มกนัผา่

น Terminal ไดเ้ป็นพนัๆเครือ่ง มีราคา 

คอ่นขา้งแพงคอืราคาหลายสบิลา้นบาทขึน้ไป 

3. Mini Computer  

จดัเป็นคอมพวิเตอร์ขนาดกลางประสทิธภิาพอยูร่ะหวา่ง Mainframe 

และ PC Computer ใชใ้นการ 

ประมวลผลขอ้มูลทีต่อ้งการประสทิธภิาพสูงกวา่ PC เชน่ 

องค์กรขนาดกลาง ไฟแนนซ์ มหาวทิยาลยัผูใ้ชส้ามารถ 

เขา้มาใชข้อ้มูลหรือประมวลผลพรอ้มกนัผา่น Terminal 

ไดพ้รอ้มกนัหลายรอ้ยเครือ่ง มีราคาหลายแสนจนถงึ หลายลา้นบาท 

4. Personal Computer หรือเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบุคคล  

จดัเป็นคอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก เหมาะในการใชง้านส่วนตวั 

ใชใ้นสาํนกังาน หรือองค์กรขนาดเล็ก หรือตามบา้นพกัท ั่วไป 

มกัจะถูกเรียกวา่ Microcomputer หรือ Personal Computer หรือ 

PC(พีซี) นั่นเอง โดย Microcomputer รุน่แรกคอื IBM-PC 

โดยเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีผ่ลติโดยลอกเลียนสถาปตัยกรรมของ IBM 

เรียกวา่ IBM-Compatibles สว่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ของบรษิทั 

Macintosh คอืเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่รียกวา่ Apple 

Computerโดยจดัแบง่เป็นกลุม่ตามลกัษณะของการใช้งานไดด้งัน้ี   

4.1 คอมพวิเตอร์ขนาดสถานีงาน (Workstation) 

จดัเป็นคอมพวิเตอร์สว่นบุคคลทีม่ีประสทิธภิาพ สูงสุด 

ประกอบดว้ยเครือ่งมือสาํหรบังานออกแบบและคาํนวณทางวศิวก

รรม งานออกแบบสถาปตัยกรรม งาน ออกแบบวงจรรวม 

งานวเิคราะห์ทางการเงนิและเศรษฐกจิข ัน้สูง 

และทีส่าํคญัราคาของเครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาด 

สถานีงานก็จะสูงตามไปดว้ย 

4.2 คอมพวิเตอร์ขนาดต ัง้โตะ๊ (Desktop Computer) 

เป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบุคคลทีพ่บได ้

ท ั่วไปตามสาํนกังานตา่งๆ 

หรือตลอดจนในหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การเรียน การสอน 
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และการวจิยั ทีต่อ้งการ 

ประสทิธภิาพของการทาํงานทีไ่มสู่งมากนกั 

ขณะเดยีวกนัราคาของเครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดต ัง้โตะ๊ก็จะถูกลง

มาก เมือ่เทียบกบัคอมพวิเตอร์ขนาดสถานีงาน 

ถา้วดัความสามารถทางดา้นโปรแกรมโดยท ั่วไปของเครือ่งคอมพิ

วเตอร์ 

ขนาดต ัง้โตะ๊กบัคอมพวิเตอร์ขนาดสถานีงานพบวา่คอมพวิเตอร์

ท ัง้สองขนาดสามารถทาํงานไดเ้กือบเทา่เทียมกนั 

ความตา่งกนัของคอมพวิเตอร์ท ัง้สองขนาด คอื 

ความสามารถทางการคาํนวณและความละเอียดในการแสดงผลซึ่

ง คอมพวิเตอร์ขนาดสถานีงานจะทาํไดด้กีวา่ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดต ัง้โตะ๊แบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั คอื 

Apple Computer และ IBM-Compatible 

4.3 คอมพวิเตอร์ขนาดกระเป๋า (Laptop หรือ Notebook) 

เป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบุคคลทีม่ี 

ความสามารถทดัเทียมกบัคอมพวิเตอร์ขนาดต ัง้โตะ๊ 

แตม่ีขนาดเล็กเทา่กบักระเป๋าสะพาย จงึเรียกวา่ Laptop หรือ 

Notebookคอมพวิเตอร์น้ีเหมาะกบัทีต่อ้งการความคลอ่งตวัในก

ารทาํงาน เชน่ งานนําเสนอ (Presentation) หรือ 

นกัธุรกจิทีต่อ้งการความคลอ่งตวัสะดวกรวดเร็วในการตดิตอ่ประ

สานงาน 

4.4 คอมพวิเตอร์ขนาดพกพา (Handhelds หรือ Personal 

Digital Assistants: PDA) เป็น 

คอมพวิเตอร์สว่นบุคคลขนาดเล็กทีส่ามารถวางอยูบ่นมือขา้งเดียว

ได ้สว่นใหญม่กัจะตดิต ัง้โปรแกรมสาํเร็จรูป เชน่ 

โปรแกรมตารางนดัหมาย และ 

โปรแกรมรบัสง่จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ มาพรอ้มในตวั 

การนําขอ้มูลเขา้จะใช ้ปากกาคอมพวิเตอร์ 

 

 

บรรณานุกรม 
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  เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากคณาจารย์คณะวทิยาการสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยับูรพา, “คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจาํวนั”, 

2553. 

 

 

 


