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LOGO ฮาร์ดแวร์ 

  อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานร่วมกนักบั คอมพวิเตอร์ 

  มองเห็นและจับต้องได้ มีทั้งทีต่ิดตั้งอยู่ภายในและภายนอกตัวเคร่ือง 

        คอมพวิเตอร์ 

  นิยมเรียกว่า device ซ่ึงจะท างานประสานกนัตั้งแต่การป้อนข้อมูลเข้า  

       (input) การประมวลผล (process) และการแสดงผลลพัธ์(output) 



LOGO 

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 

3. หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage Device) 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 

ฮาร์ดแวร์ 



LOGO 1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

 อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการน าข้อมูลหรือชุดค าส่ังเข้ามายงัระบบ 

 ข้อมูลทีน่ าเข้าอาจเป็นตัวเลขตัวอกัษร ภาพกราฟิก เสียงหรือวดิีโอ 



LOGO 1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทการกด (Keyed Device) 

 คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าทีนิ่ยมใช้กนัมากทีสุ่ดในปัจจุบนั 

รับข้อมูลป้อนเข้าทีเ่ป็นตัวอกัษร อกัขระพเิศษ ตัวเลข รวมถึงชุดค าส่ังต่างๆ 

กลุ่มของแป้นพมิพ์วางเรียงต่อกนัเหมอืนกบัเคร่ืองพมิพ์ดดี 

ข้อมูลทีป้่อนเข้าจะถูกเกบ็ไปยงัหน่วยความจ าของระบบและแปลงให้เป็นรหัสทีค่อมพวิเตอร์เข้าใจ 
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ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

• คย์ีบอร์ดติดตั้งภายใน (Built-in keyboard) 

• ขนาดของแป้นพมิพ์เลก็ลงกว่าแบบมาตรฐานทั่วไป 

• พืน้ที่ในการท างานจึงจ ากดัให้เลก็ลงตามไปด้วย 

• มีอยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่นโน้ตบุ๊คหรือ 

เดสก์โน้ต 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 



LOGO 1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

• คย์ีบอร์ดเออร์โกโนมิกส์ (Ergonomic keyboard) 

– ออกแบบโดยค านึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลกั 

– ลดความเมื่อยล้าจากการพมิพ์ได้ 

– เพิม่อุปกรณ์ส าหรับวางข้อมอืและออกแบบแป้นพมิพ์ 

– ให้สัมพนัธ์กบัสรีระของมนุษย์ 

ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 



LOGO 

ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

• คย์ีบอร์ดไร้สาย (Cordless keyboard) 

– ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยไีร้สาย 

– ท างานได้ภายใต้รัศมีของสัญญาณนอกเหนือจากโต๊ะท างานได้ 

– ดงึ ย้าย หรือเปลีย่นต าแหน่ง ท าได้ง่ายกว่า 

– ใช้พลงังานของแบตเตอรี 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

• คย์ีบอร์ดพกพา (Portable keyboard) 

– ใช้กบัอุปกรณ์ประเภทพดีเีอ 

– นิยมใช้กับการพิมพ์ข้อความแทนปากกาช่วยเขียน เช่น รายงานจดหมายหรือบันทึกการ

ประชุม 

– สามารถพกพาไปยงัทีต่่างๆได้ 

– สามารพบัเกบ็และกางออกมาใช้ได้เมือ่ต้องการ 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทการกด (Keyed Device) : คย์ีบอร์ด (Keyboard) 

• คย์ีบอร์ดเสมอืน (Virtual keyboard) 

– ท างานร่วมกนักบัเคร่ืองพดีเีอเช่นเดยีวกนั 

– จ าลองภาพให้เป็นเสมอืนคย์ีบอร์ดจริง 

– อาศัยการท างานของแสงเลเซอร์ยงิลงไปบนบริเวณพืน้ผวิเรียบ 

– เมือ่ต้องการใช้งาน สามารถพมิพ์หรือป้อนข้อมูลทีเ่ห็นเป็นภาพเหมอืนแผงแป้นพมิพ์ได้เลยทนัท ี

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  : เมาส์ (Mouse) 

– อุปกรณ์ทีช่่วยส าหรับการช้ีต าแหน่งการท างานของข้อมูล 

– ส่ังการให้คอมพวิเตอร์ท างานบางค าส่ังทีม่กีารโต้ตอบกนัระหว่าง

ผู้ใช้กบัคอมพวิเตอร์ เช่น cut, delete, paste 

– ใช้มือเป็นตัวบังคบัทิศทางและใช้นิว้ส าหรับการกดเลอืกค าส่ังงาน 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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• เมาส์แบบทัว่ไป (Mechanical mouse) 

– มกีารใช้ลูกบอลเป็นตัวขบัเคลือ่นทศิทาง 

– มลีกัษณะเป็นลูกกลมๆท าจากแผ่นยางกลิง้อยู่ส่วนด้านล่าง 

– ส่วนบนของเมาส์จะมปุ่ีมให้เลอืกกดประมาณ 2-3 ปุ่ม ขึน้อยู่กบับริษทัผู้ผลติ 

– เมาส์แบบใหม่สามารถควบคุมการท างานขึน้ลงของสโครลบาร์ในหน้าต่างของโปรแกรมบาง

ประเภทได้เรียกว่า scroll  mouse 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  : เมาส์ (Mouse) 
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• เมาส์แบบแสงหรือออปตคิอลเมาส์ (Optical mouse) 

– ใช้แสงส่องกระทบพืน้ผวิและแปลงทศิทางช้ีต าแหน่งแทนการใช้ล้อหมุน 

– ไม่มปัีญหาเร่ืองฝุ่นละอองจับ อนัเป็นสาเหตุให้การบังคบัทศิทางผดิพลาด 

– มักนิยมเรียกว่า ออปติคอลเมาส์ ซ่ึง ปัจจุบัน 

– มทีั้งที่เป็นแบบต่อกบัคอมพวิเตอร์โดยใช้สายและไม่ใช้สาย 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  : เมาส์ (Mouse) 



LOGO 

• หลักการท างานคล้ายกับเมาส์ โดยจะมีลูกบอลติดตั้งไว้

อยู่ส่วนบนเพือ่ใช้ควบคุมทศิทาง 

• เม่ือหมุนลูกบอลกค็อืการย้ายต าแหน่งตัวช้ีน่ันเอง 

• ลูกบอลมีขนาดใหญ่กว่าเมาส์มาก 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  : แทรคบอล (Trackball) 
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• เป็นแผ่นส่ีเหลีย่มบางๆตดิตั้งไว้อยู่ในคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

• ใช้ท างานแทนเมาส์โดยกดสัมผสัหรือใช้นิว้ลากผ่าน 

• ส่วนมากจะติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของแป้นพมิพ์ใน 

       คอมพวิเตอร์แบบพกพา 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  :  

แผ่นรองสัมผสัหรือทัชแพด (touch pad) 



LOGO 

• มีลกัษณะเป็นก้อนเลก็ๆคล้ายกบัยางลบดินสอ เพือ่ช่วยช้ีต าแหน่งของข้อมูล 

• ติดตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของแป้นพมิพ์ในคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

• ใช้นิว้มือเป็นตัวบังคบัเพือ่ท างานแทนเมาส์ 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  :  

แท่งช้ีควบคุมหรือพอยติงสติ๊ก (pointing stick) 
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• พบเห็นได้กบัการใช้เล่นเกมคอมพวิเตอร์ 

• การควบคุมทศิทางท าได้ง่ายและสะดวกกว่าเมาส์ 

• บังคับได้หลายทิศทาง เช่น การบังคับทิศทางซ้าย ขวา หน้า หลัง หรือ

บังคับทศิทางในระดบัองศาที่แตกต่างกนั 

• ท าให้การเล่มเกมมคีวามสนุกและสมจริงมาก 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  : จอยสติ๊ก (Joystick) 



LOGO 

• ส าหรับเล่นเกมจ าลองประเภทการแข่งรถหรือควบคุมทศิทางของยานพาหนะ 

• ลกัษณะเหมือนกบัพวงมาลยับังคบัทศิทางในรถยนต์จริง 

• อาจใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์เหยียบเบรกจ าลอง (pedal) และตัวเร่งความเร็วจ าลอง

(accelerator) ในเกมประเภทรถแข่งได้ 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  :  

พวงมาลยับังคบัทิศทาง (Wheel) 



LOGO 

• สามารถใช้นิว้มอืแตะบงัคบัลงไปยงัหน้าจอคอมพวิเตอร์ได้ 

• ท างานแทนเมาส์และคย์ีบอร์ด และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ใช้ (interactive)ได้เป็นอย่างดี 

• นิยมใช้กับตู้ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวตู้เกมบางประเภท เช่น เกมประเภทจับผิดภาพ เกม

ประเภทท านายดวงชะตา 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 

ประเภทช้ีต าแหน่งและควบคุมทศิทาง (Pointing Devices)  :  

จอสัมผสัหรือทัชสกรีน (Touch screen) 
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ประเภทปากกา (Pen-Based Device) : ปากกาแสง (Light pen) 

– ส าหรับการก าหนดต าแหน่งบนจอภาพรวมถึงการป้อนข้อมูลเข้าแทน

แป้นพมิพ์ 

– สามารถลากหรือวาดทิศทางได้ง่ายกว่าเมาส์ ท าให้การท างานสะดวกกว่า 

– มักใช้ร่วมกบัโปรแกรมประเภทช่วยส าหรับ 

    การออกแบบหรือ CAD (computer aided design) 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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ประเภทปากกา (Pen-Based Device) : สไตล์ลสั (Stylus) 

– นิยมใช้กนัมากในคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็ เช่น พดีเีอและแทบ็เลต็พซีี 

– ใช้เลือกรายการ เขียนตัวหนังสือหรือวาดลายเส้นลงบนหน้าจอ

อุปกรณ์น้ันๆได้โดยตรง 

– อาจพบเห็นได้ในสมาร์ทโฟน 

     บางรุ่น 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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ประเภทปากกา (Pen-Based Device) : ดจิิไทเซอร์ (Digitizer) 

– อุปกรณ์อ่านพกิดัซ่ึงมกัใช้งานร่วมกบัอุปกรณ์ประเภทปากกา 

– ท าหน้าที่เป็นเสมือนกระดานรองรับส าหรับการป้อนข้อความ วาด

ภาพหรือออกแบบงานทีเ่กีย่วกบักราฟิก 

–  มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้งานมาก 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device)  

: ไมโครโฟน (Microphone) 

– รับข้อมูลประเภทเสียงพูด (voice) เข้าสู่ระบบ 

– บันทกึหรืออดัข้อมูลเสียงเพือ่ใช้งานในสตูดโิอตดัต่อเสียงได้ 

– อาจน าไปใช้กบัการสนทนาบนอนิเทอร์เน็ตได้ด้วย 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device)  

: กล้องถ่ายรูปดิติตอล (Digital camera) 

– รับข้อมูลประเภทภาพถ่ายดจิิตอล 

– ภาพที่ได้สามารถบันทกึเกบ็หรือถ่ายโอนลงคอมพวิเตอร์โดยง่าย 

– อดัหรือขยายต่อเป็นภาพถ่ายปกตไิว้ได้ 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device)  

: กล้องถ่ายวดิีโอดิจิตอล (Digital Video camera) 

– มักเรียกย่อๆว่ากล้องประเภท DV 

– สามารถถ่ายภาพเคลือ่นไหวและภาพน่ิงได้ 

– บันทึกเกบ็หรือถ่ายโอนลงคอมพวิเตอร์ได้ 

– หากเป็นภาพเคลือ่นไหวจะใช้พืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลมากกว่าภาพน่ิง 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 
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ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device)  

: เว็บแคม (Web cam) 

– กล้องถ่ายวดิโีอประเภทหน่ึงที่ใช้ส าหรับการถ่ายภาพเคลือ่นไหว 

– ภาพที่ได้จะหยาบและมขีนาดไฟล์เลก็กว่ากล้องแบบ DV มาก 

– นิยมใช้กบัการติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

– มรีาคาถูก บางรุ่นสามารถถ่ายภาพน่ิงได้ด้วย 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง (scanner and optical reader)  

: สแกนเนอร์ (Scanner) 

– อุปกรณ์อ่านข้อมูลประเภทภาพถ่าย 

– เพียงแค่วางภาพถ่ายหรือเอกสารแล้วส่ังให้เคร่ืองอ่านหรือสแกนก็

สามารถเกบ็รูปภาพหรือเอกสารส าคัญไว้ในคอมพวิเตอร์ได้ 

– ท างานเหมอืนกบัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง (scanner and optical reader)  

: โอเอม็อาร์ (OMR - Optical Mark Reader) 
– ใช้ประโยชน์ในการตรวจข้อสอบหรือคะแนนของกลุ่มบุคคลจ านวนมาก 

– เช่น การสอบเอน็ทรานซ์ การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 

– เคร่ืองจะอ่านเคร่ืองหมาย (mark) ที่ผู้เข้าสอบได้ระบายไว้ในกระดาษค าตอบ

เพือ่น าไปประมวลผลต่อ 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง (scanner and optical reader)  

: เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Bar code reader) 

– มหีลายรูปแบบ เช่น หัวอ่านมด้ีามจับคล้ายปืนหรือฝังอยู่ในแท่นของเคร่ืองเกบ็เงนิสด 

– พบเห็นได้ตามจุดบริการเก็บเงิน(POS - Point Of Sale) ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ หรือ

ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป 

– สะดวกต่อการตรวจเช็คข้อมูลสินค้าคงเหลอื 

     และการช าระเงนิ 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง (scanner and optical reader)  

: เอม็ไอซีอาร์ (MICR – Magnetic-Ink Character Recognition) 

– มักเรียกย่อๆว่าเคร่ือง เอม็ไอซีอาร์ 

– เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้อ่านตวัอกัษรด้วยแสงของเอกสารส าคญั 

– พบเห็นได้กบัประมวลผลเช็คในธุรกจิ 

      ด้านธนาคารเป็นส่วนใหญ่ 

 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 

ประเภทตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพ (Biometric Input Device) 

: ไบโอเมตริกส์ (biometric)  

• เป็นลกัษณะของการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตวัของแต่ละคน 

• เคร่ืองอ่านมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการตรวจสอบ เช่น เคร่ืองอ่าน

ลายนิว้มอื เคร่ืองตรวจสอบม่านตา เคร่ืองวเิคราะห์เสียงพูด 

• ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในระดบัทีสู่งมาก 

1. อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device) 



LOGO 2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 

ซีพยูี (CPU - Central Processing Unit) 
– หน่วยประมวลผลกลาง หรือเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าไมโครโพรเซสเซอร์ 

– เปรียบเหมือนกับสมองของมนุษย์ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหา

ผลลพัธ์ 

– ท าหน้าที่ควบคุมการท างานและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์น าข้อมูลเข้า 

(input device) และส่งต่อไปยงัอุปกรณ์ส่วนอืน่ 



LOGO 

ซีพยูี (CPU - Central Processing Unit) : ความเร็วของซีพยูี 

• ความเร็วของซีพยูีถูกควบคุมโดยระบบสัญญาณนาฬิกา (system clock) 

– สัญญาณมกีารเข้ารหัสจังหวะเหมือนกบัจังหวะการท างานของเคร่ืองดนตรี 

– หน่วยวดัความเร็วเรียกว่า เฮิร์ตซ (Hz - Hertz ) 

• Megahertz หรือ MHz = 1 000 000 คร้ังต่อวนิาที 

• Gigahertz หรือ GHz = 1 000 000 000 คร้ังต่อวนิาที 

 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

ซีพยูี : สถาปัตยกรรมทีใ่ช้ส าหรับผลติซีพยูี 

• RISC-Reduced Instruction Set Computer 

– ออกแบบมาโดยลดจ านวนค าส่ังภายในซีพยูีให้มจี านวนและขนาดทีเ่ลก็ลง 

– ส่งผลให้ความเร็วในการท างานโดยรวมของซีพยูีเพิม่ขึน้ 

– มีที่เหลือส าหรับท าวงจรอย่างอื่นในตัวซีพียู เช่น ท าที่พักข้อมูล (cache) ขนาด

ใหญ่ 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

ซีพยูี : สถาปัตยกรรมทีใ่ช้ส าหรับผลติซีพยูี 

• CISC-Complex Instruction Set Computer 

– พยายามให้ชุดค าส่ังที่ซีพยูีสามารถท างานได้น้ันมีค าส่ังในรูปแบบต่างๆให้เลอืกใช้มากมายหลายร้อยค าส่ัง 

– มีข้อจ ากดัคอืวงจรภายในต้องมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการท างานแต่ละค าส่ังนานกว่าแบบ RISC 

– ซีพียูที่ออกแบบตามแนวทางนี้ เช่น เพนเทียมรุ่นแรกๆของบริษัทอินเทล รวมถึงซีพียูจากค่าย AMD และ 

Cyrix เป็นต้น 

* ปัจจบุันมักใช้แนวทางที่เร่ิมปรับเข้าหากัน คือเอาส่วนดีของแต่ละแนวทางมาปรับใช้ เช่น ใน ซีพยีูเพนเทียม 4 มี

การเอาแนวคดิของRISC เข้าไปผสมด้วย 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) 

• เรียกได้หลายช่ือเช่น main memory, primary memory,internal memory, internal storage 

• ท างานใกล้ชิดกบัซีพยูีมากทีสุ่ด 

• ช่วยเหลือการท างานของซีพียูให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ เช่นการพักหรือเก็บข้อมูลขณะที่มีการ

ประมวลผล 

• แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ROM และ RAM 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) : ROM 

• ไม่จ าเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลีย้ง (nonvolatile memory) 

• ส่วนใหญ่มกัถูกตดิตั้งไว้เพือ่ตรวจสอบความพร้อมในการท างานของเคร่ือง 

• มกัจะมกีารผลติชุดค าส่ังไว้ใน ROM อย่างถาวรมาแล้ว (เรียกว่า firmware) 

 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

หน่วยความจ าหลกั (Primary Storage) : RAM 

• ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการท างาน (volatile memory) 

• ใช้เป็นทีพ่กัข้อมูลในขณะประมวลผลของซีพยูีเพือ่ให้การท างานเร็วขึน้ 

• หากไฟดบัหรือไม่มกีระแสไฟหล่อเลีย้ง ข้อมูลทีเ่กบ็ไว้จะสูญหายหมด 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

เมนบอร์ด (Main board) 
• แผงควบคุมวงจรต่อเช่ือมอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ท างานของคอมพวิเตอร์ทั้งหมด 

• เรียกอกีอย่างหน่ึงว่า แผงวงจรหลัก หรือ mother board 

• ภายในแผงวงจรจะมีเส้นบัสเพื่อใช้ส่งสัญญาณไฟฟ้า

ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆภายในตวัเคร่ืองให้ท างานร่วมกนัได้ 

 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 

ชิปเซ็ต (Chip set) • ชิปจ านวนหน่ึงหรือหลายตัวที่บรรจุวงจรส าคัญๆที่ช่วยการ

ท างานของซีพยูี 

• ปกติจะติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลักถอด

เปลีย่นไม่ได้ 

• ท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานและควบคุมการท างานของ

หน่วยความจ ารวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้ งแบบภายในหรือ

ภายนอกทุกชนิดตามค าส่ังของซีพยูี 

• ผู้ผลิตชิปเซ็ตส่วนมากจะผลิตซีพียูด้วย เช่น SiS, Intel, VIA, 

AMD เป็นต้น 

2. อุปกรณ์ประมวลผล (Process Device) 



LOGO 3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 

• ส าหรับเกบ็บันทกึข้อมูลต้องการใช้ประโยชน์ในภายหลงั 

• นิยมใช้ หน่วยความจ าส ารอง หรือที่เรียกว่า secondary storage 

• มีหลากหลายประเภทให้เลอืกใช้มากในปัจจุบัน 



LOGO 

ประเภทของส่ือเกบ็บันทกึข้อมูล 
แบ่งออกได้ตามรูปแบบของส่ือทีจ่ัดเกบ็ 4 ประเภทคอื 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ (magnetic disk devices) 

2.ส่ือเกบ็ข้อมูลแสง (optical storage devices) 

3. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบเทป (tape devices) 

4. ส่ือเกบ็ข้อมูลอืน่ๆ (other storage devices) 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

– ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย 

– เรียกอกีช่ือหน่ึงว่า ดิสเกต็ต์หรือแผ่นดิสก์ 

– การเก็บข้อมูลจะมีแผ่นจานบันทึกเคลือบสารแม่เหล็กอยู่

ด้านในทีห่่อหุ้มด้วยพลาสติกอกีช้ันหน่ึง 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

การฟอร์แมตแผ่น (Format) 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

• กระบวนการจัดพืน้ที่เก็บไฟล์ข้อมูลก่อนใช้งานหรือการเตรียมพืน้ที่ส าหรับเก็บ

บันทกึข้อมูล 

• จะต้องมกีารจัดการข้อมูลโดยการ ฟอร์แมต (format) เมือ่ใช้คร้ังแรกทุกคร้ัง 

* ปัจจบุันมีการฟอร์แมตต้ังแต่กระบวนการผลติแล้ว 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

โครงสร้างของแผ่นจาน 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

โครงสร้างของแผ่นจาน 
1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

• แทรค (Track) 

– เส้นที่อยู่เป็นแนววงกลมรอบๆของจานแผ่นแม่เหล็ก จะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กับชนิดและ

ประเภทของจาน 

• เซกเตอร์ (Sector) 

– แทรคทีแ่บ่งออกเป็นส่วนๆส าหรับเกบ็ความจุของข้อมูล 

– เหมอืนกบัห้องพกัต่างๆทีอ่ยู่ในคอนโด 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

การค านวณความจุของแผ่นดสิก์ 
1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

• แผ่นดิสเกต็ต์แบบ high-density ซ่ึงมีพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 2 ด้าน แต่ละด้านมี 80 แทรค 

แต่ละแทรคแบ่งได้มากถึง 18 เซกเตอร์ และแต่ละเซกเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้

มากถึง 512 ไบต์ 

– ความจุเท่ากบั 1.40625 MiB 

– หรือเท่ากบัหน่วยวดั 1.44 MB 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

การป้องกนัการเขียนทับ 
1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฟลอ็ปป้ีดิสก์ (Floppy disks) 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฮาร์ดดิสก์ (Hard disks) 

– อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลที่มีหลักการท างานและโครงสร้างคล้ายกับ

ดิสเกต็ต์ 

– มีความจุข้อมูลและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าแผ่นดิสเกต็ต์ 

– ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ภายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฮาร์ดดิสก์ (Hard disks) 
โครงสร้างของฮาร์ดดสิก์ 

• ฮาร์ดดิสก์ผลิตมาจากวัสดุแบบแข็ง

จ านวนหลายแผ่นวางเรียงต่อกันเป็น

ช้ันๆเรียกว่า แพลตเตอร์ (platter) 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฮาร์ดดิสก์ (Hard disks) 
โครงสร้างของฮาร์ดดสิก์โดยทั่วไปประกอบด้วย 

– platter - จานแม่เหลก็แต่ละจานบนฮาร์ดดิสก์ 

– track - พืน้ทีต่ามแนวเส้นรอบวงบนแพลตเตอร์น้ัน 

– sector – แทรคทีแ่บ่งย่อยออกเป็นท่อนเหมอืนกบัดสิเกต็ต์ 

– cylinder - แทรคทีอ่ยู่ตรงกนัของแต่ละแพลตเตอร์ 

– read/write head –หัวส าหรับการอ่าน/เขยีนข้อมูล 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ฮาร์ดดิสก์ (Hard disks) 
การท างานของฮาร์ดดสิก์ 

• ตวัของแผ่นจานหมุนเร็วมากและหัวอ่านเขียนจะวางลอยห่างเหนือแพลตเตอร์ 

• ระยะความห่างของแพลตเตอร์กบัหัวอ่านมีค่าที่เลก็กว่าขนาดของเส้นผมหลายเท่า 

• ใช้หลักการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก โดย

หัวอ่านจะไม่มีโอกาสสัมผสักบัแผ่น 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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1.ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบจานแม่เหลก็ : ข้อแตกต่างระหว่างดสิก์เกต็ต์และฮาร์ดดสิก์ 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง (Optical Storage Device)  

• การแบ่งวงของแทรคจะแบ่งเป็นลกัษณะรูปก้นหอย 

• เร่ิมเกบ็บันทกึข้อมูลจากส่วนด้านในออกมาด้านนอก 

• แบ่งส่วนย่อยของแทรคออกเป็นเซกเตอร์เช่นเดียวกันกับ

แผ่นจานแม่เหลก็ 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : CD (Compact Disc) 

• ปัจจุบันมรีาคาถูกลงกว่าสมยัก่อนมาก  อาจแยกออกได้ดงันี ้

– CD-ROM (Compact disc read only memory) 

– CD-R (Compact disc recordable) 

– CD-RW (Compact disc rewritable ) 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : CD-ROM (Compact disc read only memory) 
• นิยมใช้ส าหรับการเกบ็บนัทกึข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ 

• เช่น โปรแกรมโอเอส, โปรแกรมประยุกต์ ผลงานไฟล์มัลติมีเดียโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

หรือ CD-Training 

• อ่านข้อมูลได้อย่างเดยีวแต่ไม่สามารถเขยีนหรือบนัทกึข้อมูลซ ้าได้ 

• จุข้อมูลได้ถึง 650-750 MB 

• มกัเป็นแผ่นทีป๊ั่มมาจากโรงงานหรือบริษทัผู้ผลติโดยตรง 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : CD-R (Compact disc recordable) 

• พบเห็นได้ตามร้านค้าจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทั่วไป 

• มรีาคาถูกลงอย่างมาก สามารถใช้เขียนบันทกึข้อมูลได้ 

• แต่ไม่สามารถลบข้อมูลทีเ่ขียนไว้ได้ 

• เหมาะส าหรับบันทึกข้อมูลไฟล์ทั่วไป เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล เพลง MP3 

หรือไฟล์งานในเคร่ืองส่วนตัว 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : CD-RW (Compact disc rewritable) 

• ลกัษณะแผ่นเหมือนกบัแผ่น CD-R 

• นอกจากเขยีนบนัทกึข้อมูลได้หลายคร้ังแล้ว ยงัสามารถลบข้อมูลและเขยีนซ ้าใหม่ได้เร่ือยๆ 

• ราคาแผ่นของ CD-RW ยงัมรีาคาสูงกว่า CD-R มาก 

• เหมาะส าหรับเกบ็ไฟล์ทีเ่ปลีย่นแปลงบ่อยและเกบ็ข้อมูลน้ันไว้ในระยะเวลาอนัส้ัน ไม่ถาวร 

• สามารถลบทิง้แล้วเขยีนใหม่อกีได้ถึงกว่า 1,000 คร้ัง 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 

• การเกบ็ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นช้ัน เรียกว่า เลเยอร์ (layer) 

• เกบ็ข้อมูลได้ทั้งสองด้าน (sides) 

• ความจุของ DVD จะมีมากกว่า CDหลายเท่าตัว 

• รองรับกบังานด้านมลัตมิีเดยีได้เป็นอย่างดี 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 
ความจุของ DVD 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 
มาตรฐานของแผ่น DVD 

• ปัจจุบนัมกีารน าแผ่น DVD มาประยุกต์ใช้กนัอย่างแพร่หลาย 

• มมีาตรฐานทีค่่อนข้างแตกต่างกนัไม่เหมอืนกบั แผ่น CD พอจะแยกออกได้คอื 

– DVD-ROM 

– DVD-R และ DVD-RW 

– DVD+R และ DVD+RW 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 

1) DVD-ROM 

2) DVD-R และ DVD-RW 

3) DVD+R และ DVD+RW 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 
1) DVD-ROM 

• ผลติจากบริษัทผู้ผลติหรือโรงงานโดยตรง 

• นิยมใช้เกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่มาก เช่น ภาพยนตร์ความคมชัดสูงและต้องการเสียง

ทีส่มจริง การส ารองข้อมูลขนาดใหญ่ 

• ไม่สามารถเขียนหรือลบข้อมูลได้ 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 
2) DVD-R และ DVD-RW 

• แผ่น DVD ประเภทเขยีนข้อมูลได้ตามมาตรฐานขององค์กร DVD 

Forum (www.dvdforum.org) 

• มคีวามจุข้อมูลสูงสุดคอื 4.7 GB 

– DVD-R สามารถเขยีนและบนัทกึข้อมูลได้เพยีงคร้ังเดยีว 

– DVD-RW จะเขยีนและบนัทกึข้อมูลซ ้าได้หลายๆคร้ัง 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 

2. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบแสง : DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) 
3) DVD+R และ DVD+RW 

• DVD ที่ เ ขี ยน ข้อ มูล ไ ด้ เ ช่น เดี ย วกันแ ต่ เ ป็นมาตรฐานให ม่ของ  DVD+RW Alliance 

(www.dvdrw.com) 

• มคีวามจุสูงสุดคอื 4.7 GB และอาจเพิม่อกีในอนาคต 

• การเขยีนข้อมูลของ DVD+R และ DVD+RW จะคล้ายกบักลุ่มมาตรฐานเดมิ 

• แตกต่างทีค่วามเร็วในการเขยีนแผ่นจะมมีากกว่า 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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3. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบเทป (Tape device) 

• เหมาะส าหรับการส ารองข้อมูล (backup) 

• มีราคาถูกและเกบ็บันทกึข้อมูลได้จ านวนมาก 

• ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงล าดับต่อเน่ืองกันไป(sequential 

access) มีหลายขนาดแตกต่างกนัไป 

 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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3. ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบเทป (Tape device) 

เทปบันทกึข้อมูลทีพ่บเห็นในปัจจุบัน 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 
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4. ส่ือเกบ็ข้อมูลอืน่ๆ (Other Storage Device) :  

อุปกรณ์หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash memory Device) 

– ส่ือเกบ็ข้อมูลแบบใหม่ทีเ่ร่ิมนิยมใช้แทนแผ่นดิสเกต็ต์ 

– อาจอยู่ในรูปแบบของ memory card 

3.หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device) 



LOGO 4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการแสดงผลที่พบเห็นในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้

– อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ (display devices) 

– อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน (print devices) 

– อุปกรณ์ขับเสียง (audio devices) 

 



LOGO 

อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ (Display devices) : เทอร์มินอล (Terminals) 

–พบเห็นได้กบัจุดบริการขาย (POS - Point Of Sale) ทัว่ไป หรือจุด

ให้บริการลูกค้าเพือ่ท ารายการบางประเภท เช่น ตู้ฝากถอน ATM 

– จอภาพมีขนาดเลก็กว่าจอภาพที่ใช้กบัคอมพวิเตอร์โดยทัว่ไป 

 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ (Display devices) : จอซีอาร์ที (CRT Monitors) 

– ใช้กบัเคร่ืองพซีีทั่วไป 

– อาศัยหลอดแก้วแสดงผลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า หลอดรังสีคาโธด(cathode 

ray tube) 

– มีขนาดตั้งแต่ 14,15,16,17,19,20 และ21 นิว้ เป็นต้น 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ (Display devices) : จอแอลซีดี (LCD Monitors) 

– อาศัยการท างานของโมเลกลุชนิดพเิศษทีเ่รียกว่า liquid crystal 

– มีขนาดบางและสะดวกในการเคลือ่นย้ายมากกว่า 

– ไม่เปลอืงพืน้ที่ส าหรับการท างาน 

– ปัจจุบันยงัมีราคาทีแ่พงกว่าจอแบบซีอาร์ทมีาก 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ (Display devices) : โปรเจคเตอร์ (Projectors) 

– นิยมใช้ส าหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือการน าเสนอผลงาน

(presentation) 

– ท าหน้าทีเ่ป็นเหมือนอุปกรณ์ช่วยขยายภาพขนาดเลก็ให้ไปเป็น

ภาพขนาดใหญ่ที่บริเวณฉากรับ 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน (Print Devices)  

: เคร่ืองพมิพ์แบบดอทเมตริกซ์ (Dot matrix Printer) 

– อาศัยหัวเข็มพิมพ์กระทบลงไปที่ผ้าหมึกและตัว

กระดาษโดยตรง 

– เหมาะกบัการพมิพ์เอกสารประเภทมีส าเนา (copy) 

– นิยมเรียกอกีช่ือหน่ึงว่า เคร่ืองพมิพ์ 

     แบบกระทบ (impact printer) 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน (Print Devices)  

: เคร่ืองพมิพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) 
– มีความคมชัดมากกว่าเคร่ืองพมิพ์แบบอืน่ 

– อาศัยการท างานของแสงเลเซอร์ 

– ข้อเสียคือไม่สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นแบบ

ส าเนา (copy) เหมือนกับเคร่ืองพิมพ์แบบดอท

เมตริกซ์ได้ 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน (Print Devices)  

: เคร่ืองพมิพ์แบบองิค์เจ็ต (Ink-jet Printer) 

– อาศัยน า้หมึกพ่นลงไปบนกระดาษ 

– เลอืกใช้ได้ทั้งหมึกสีและขาวด า 

– มีทั้งแบบที่มีราคาถูกที่ใช้งานตามบ้านทั่วไปและ

เคร่ืองขนาดใหญ่ราคาแพงส าหรับงานพิมพ์

โปสเตอร์ขนาดใหญ่ 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 



LOGO 

อุปกรณ์ส าหรับพมิพ์งาน (Print Devices) : พลอตเตอร์ (Plotter) 

– นิยมใช้กบัการพมิพ์เอกสารขนาดใหญ่ทีต้่องการความละเอยีดสูง 

เช่น ภาพโฆษณาแผนที ่แผนผงั แบบแปลน 

– อาศัยการวาดภาพด้วยปากกาความร้อนเขียนลงไปที่กระดาษ 

– อาจพบเห็นได้น้อยลง เน่ืองจากการเข้ามา 

    แทนทีข่องเคร่ืองพมิพ์แบบองิค์เจ็ต 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์ขับเสียง (Audio Devices) : ล าโพง (Speaker) 

– เป็นอุปกรณ์ส าหรับช่วยขับเสียงออกจากคอมพวิเตอร์ 

– มีราคาถูกมากตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนถึงหลกัพนั 

– เหมาะส าหรับฟังเสียงเพลงหรือเสียงประกอบภาพยนตร์รวมถึงเสียง

ทีไ่ด้จากการพูดผ่านไมโครโฟน เป็นต้น 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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อุปกรณ์ขับเสียง (Audio Devices) : หูฟัง (Headphone) 

– นิยมใช้ส าหรับการฟังเสียงแบบส่วนตัว 

– บางรุ่นอาจพบได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนอยู่ในตวัเดียวกนั 

– มีให้เลอืกหลายชนิดทั้งทีแ่บบมีสายเช่ือมต่อและแบบไร้สาย 

– ราคามีตั้งแต่ไม่กีร้่อยบาทจนถึง 

    หลกัพนัขึน้อยู่กบัคุณภาพและ 

     ยีห้่อของบริษัทผู้ผลติ 

4. อุปกรณ์แสดงผลลพัธ์ (Output Device) 
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