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เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที ่3 

เร่ือง คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

 

 การทาํงานของคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีสาํคญัส่วน

หน่ึงของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบ่งอุปกรณ์การทาํงานตามหนา้ท่ีหลกัออกเป็น 5 

ส่วน ไดแ้ก่ อุปกรณ์รับขอ้มูล (Input Devices) อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) อุปกรณ์การส่ือสาร 

(Communication Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยความจาํหลกั  

(Main Memory) และอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลสาํรอง (Secondary Storage Devices) 

สาระสาํคญั 

 อุปกรณ์แต่ละประเภทจะทาํหนา้ท่ีในการจดัการงานท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชอุ้ปกรณ์ให้

เหมาะสมจึงควรพิจารณาปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ลกัษณะงาน ความเร็ว ราคา และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ  

1. เขา้ใจการจดัการขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงค ์

2. อธิบายหนา้ท่ีของอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 

3. จาํแนกประเภทของอุปกรณ์รับขอ้มูล อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล และจดัเกบ็ขอ้มูลสาํรอง 

4. อธิบายหนา้ท่ีและการทาํงานของอุปกรณ์รับขอ้มูล อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล และจดัเกบ็

ขอ้มูลสาํรอง 

5. ยกตวัอยา่งการนาํอุปกรณ์รับขอ้มูล อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล และอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลสาํรองไป

ประยกุตใ์ชง้าน 

เน้ือหา

1.  ความหมายของฮาร์ดแวร์ 

 (อา้งอิงตาํราหลกั บทท่ี 3) 

ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์  เป็นส่วนประกอบหน่ึงของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ หมายถึง ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  

อุปกรณ์รับขอ้มูล (Input Devices) อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) อุปกรณ์การส่ือสาร 

(Communication Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยความจาํหลกั  

(Main Memory) และอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลสาํรอง (Secondary Storage Devices) 
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2.  การจดัการขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

การเกบ็ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์นั้น      ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นตวัเลข     

ตวัอกัษร  หรือสญัลกัษณ์พิเศษอ่ืน  ๆ จะถูกแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจได้   

กล่าวคือ  ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็จะมีลกัษณะเป็นสญัญาณ ดิจิทลั (สญัญาณไฟฟ้า)  ซ่ึงลกัษณะการแทนขอ้มูล

ต่าง ๆ ของคอมพวิเตอร์นั้นจะใชร้หสัของเลขฐานสอง  (Binary Number) ประกอบดว้ยเลข 2 ตวัคือ 0 

และ 1 (0 แทนสญัญาณปิดและ 1 แทนสญัญาณเปิด) 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์การส่ือสาร 

     อุปกรณ์แสดงผล     อุปกรณ์รับขอ้มูล 

  หน่วยประมวลผลกลาง 

     หน่วยควบคุม   หน่วยคาํนวณและตรรกะ 

                                 รีจีสเตอร์ 

       หน่วยความจาํหลกั 

  อุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลสาํรอง 
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3. รหสัแทนขอ้มูล 

 รหสัท่ีใชแ้สดงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่รหสัแอสกี (ASCII) และ รหสัเอบซีดิค (EBCDIC)  

รหสั ASCII ยอ่มาจาก American Standard Code for Information Interchange  เป็นรหสัแทนขอ้มูลท่ี

นิยมใชแ้ทนขอ้มูลมากท่ีสุด  แอสกีจะใชก้บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลและมินิคอมพวิเตอร์  ส่วน

รหสั EBCDIC ยอ่มาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code  นิยมใชก้บัเคร่ือง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ นอกจากรหสัทั้งสองท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ยงัมีรหสั Unicode ซ่ึงเป็นรหสัชุดใหม่ท่ี

ถูกพฒันาเพื่อใหส้ามารถแทนตวัอกัษรไดม้ากข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาษาทางเอเชีย  เช่น  ภาษาจีนและ

ญ่ีปุ่นจะมีตวัอกัษรจาํนวนมากเกินกวา่ท่ีจะแทนดว้ยเลขฐานสอง  8 บิต  

Unicode เป็นรหสัแบบ 16 บิต  จึงมีความสามารถในการแทนขอ้มูลไดสู้งถึง 216

4.   หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU)  

 หรือเท่ากบั 

65,536 แบบ  อยา่งไรกต็าม รหสัแอสกีกย็งัสามารถใชไ้ดก้บัรหสั Unicode เน่ืองจากอกัษร 256 ตวัแรก

ของ Unicode จะมีลกัษณะเดียวกบัรหสัแทนขอ้มูลแบบแอสกี  แต่จะเติม 0 ไวข้า้งหนา้จาํนวน 8 บิต  

เช่น  0111 0100 ในรหสัแอสกีแทน t ถา้เป็น Unicode จะเป็น 0000 0000 0111 0100 

ซีพีย ู(CPU)  เป็นคาํยอ่ของ central processing unit ซ่ึงเป็นชิปซิลิกอน (silicon chip) หรือวงจร

รวม (integrated circuit หรือ IC) ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม (control unit) และ

หน่วยคาํนวณและตรรก (arithmetic / logic unit หรือ ALU) 
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5.  หน่วยความจาํหลกั (Main Memory Unit) 

 เป็นวงจรรวมหรือชิปท่ีใชบ้นัทึกโปรแกรมและขอ้มูล   หน่วยความจาํหลกัจะบรรจุอยูบ่น

เมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลกั   หน่วยความจาํบางประเภท กถู็กออกแบบใหอ้ยูใ่นชิปซีพียเูล ย 

หน่วยความจาํหลกัท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมี  3 ประเภทคือแรม (RAM) รอม (ROM) และซีมอส 

(CMOS) 

6.  หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) 

 การรับขอ้มูล  (Input) จะหมายถึงกระบวนการป้อนขอ้มูล   คาํสัง่  โปรแกรมเขา้สู่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ตลอดจนการโตต้อบของผูใ้ชโ้ปรแกรมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์   นอกจากน้ีคาํวา่  Input ยงั

หมายถึงอุปกรณ์ซ่ึงสามารถป้อนขอ้มูล  และคาํสัง่  หรือโปรแกรมเขา้สู่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ได ้

 หน่วยรับขอ้มูลในระบ บคอมพิวเตอร์   ทาํหนา้ท่ีรับขอ้มูลและโปรแกรมเขา้สู่ระบบโดยผา่น

ทางอุปกรณ์รับขอ้มูล 

 อุปกรณ์รับขอ้มูล  สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 6 ประเภทดงัน้ี 

(1) อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device) อุปกรณ์ประเภทน้ี ไดแ้ก่  แป้นพิมพห์รือ keyboard   

(2) อุปกรณ์ช้ีตาํแหน่งและวาดรูป (Pointing and Drawing Devices) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมการทาํงานของตวัช้ีตาํแหน่ง (pointer)  ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีทาํงาน

อยูบ่นจอภาพคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ช้ีตาํแหน่งใชเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีรับขอ้มูลเขา้สู่ระบบ  โดยอุปกรณ์ช้ี

ตาํแหน่งและวาดรูปท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

2.1 เมาส์ (Mouse) 

2.2 ลูกกลมควบคุม (Trackball) 

2.3 แท่งช้ีควบคุม (Trackpoint) 

2.4 แผน่สมัผสั (Touchpad) 

(3) อุปกรณ์กวาดขอ้มูล (Scanning Devices) 

  เป็นอุปกรณ์เพื่อใชบ้นัทึกขอ้ความ   ภาพวาด  หรือสญัลกัษณ์พิเศษอ่ืน  ๆ เขา้สู่ระบบ

คอมพิวเตอร์   โดยมีหลกัการทาํงานคือ   อุปกรณ์จะทาํการแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของสญัญาณ

ดิจิทลัท่ีสามารถนาํไปประมวลผลและแสดงบนจอภาพได้   อุปกรณ์กวาดขอ้มูลท่ีใชก้นัในปัจจุบนัมี

ดงัน้ี 

3.1 สแกนเนอร์ (Image Scanner) 

3.2 เคร่ืองอ่านรหสับาร์โคด้ (Bar Code Reader) 

3.3 เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมายดว้ยแสง (Optical Mark Recognition) 
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3.4 เคร่ืองอ่านอกัขระดว้ยแสง (Optical Character Recognition Device) 

3.5 เอม็ไอซีอาร์ (MICR)  

3.6 อุปกรณ์อ่านลายมือเขียน (Handwriting Recognition) 

 (4) อุปกรณ์รับขอ้มูลมลัติมีเดีย (Multimedia Input Devices) 

4.1  อุปกรณ์รับขอ้มูลเสียง (Sound Input Devices) 

4.2  อุปกรณ์รับขอ้มูลประเภทเสียงพดู (Voice Input Devices) 

        4.3  กลอ้งดิจิทลั (Digital Camera) 

        4.4  อุปกรณ์รับขอ้มูลจากวิดีโอ (Video Input) 

 

ตวัอยา่งอุปกรณ์ 
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