
• ท าหน้าที่ แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
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อุปกรณ์แสดงผล
• จอภาพคอมพิวเตอร์

– ลักษณะที่ส าคัญของจอภาพคอมพิวเตอร์มี 2 

ประการคือ ความละเอียด (resolution) และจ านวน

สีในการแสดงผล ลักษณะความละเอียดของภาพจะ

ขึ้นอยู่กับจ านวนจุด (dots) หรือ picture elements 

บนจอภาพที่เรียกว่า พิกเซล (pixels)

จ าแนกตามสีของการแสดงผล ได้ 2 ประเภท

– จอภาพสีเดียว

– จอภาพสี



จอภาพสี

• วีจีเอ (VGA) วีจีเอ (VGA) ย่อมาจาก video 
graphics array เป็นจอภาพคอมพิวเตอร์ที่
สามารถแสดงผลได้ 16 สี ที่ความละเอียด 640 x 
480 pixels และถ้าต้องการแสดงผล
ที่ให้สีมากกว่า 16 สี เช่น 256 สี จะต้องลดความ
ละเอียดลง เช่น 320x200 pixels จอภาพ VGA นิยม
น ามาใช้ส าหรับงานทั่วๆ ไป

• ซูเปอร์วีจีเอ (super VGA) หรือ SVGA เป็น
จอภาพสีที่มีความละเอียดสูงกว่าจอภาพ VGA ความ
ละเอียดต่ าสุดคือ 800 x 600 pixels เป็นจอภาพที่
นิยมใช้กับงานออกแบบทางอุตสาหกรรม



• เอ็กซ์จีเอ (XGA) ย่อมาจาก extended 
graphics array เป็นจอภาพที่มีความละเอียดสูง
ถึง 1024 x 768 pixels และสามารถแสดงผลได้
มากกว่า 17 ล้านสี ขนาดที่ได้รับความนิยมคือ 17 นิ้ว 
จอภาพ XGA นิยมใช้กับงานระบบผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมออกแบบ และงานด้านกราฟิก

• ซูเปอร์เอ็กซ์จีเอ (super XGA) เป็นจอภาพที่มี
ความละเอียดสูงกว่าจอภาพ XGA มีความละเอียด 
1280 x 1024 pixels ขนาดที่นิยมใช้คือ 19 และ 21 
นิ้ว

• ยูเอ็กซ์จีเอ  (UXGA) ย่อมาจาก ultra 
extended graphics array เป็นจอภาพที่มีความ
ละเอียด 1600 x 1200 pixels โดยปกติเป็นจอภาพ
ขนาด 21 นิ้ว นิยมน ามาใช้กับงานออกแบบวิศวกรรม
และงานด้านกราฟิก



จอภาพชนิดแบน
เนื่องมาจากจอภาพแบบ CRT มีขนาดใหญ่และไม่สะดวกใน
การเคลื่อนย้าย จอภาพแบบพกพา (portable monitors) 
หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า จอภาพแบบแบน (flat panel 
monitors) หรือ liquid crystal display (LCD) 



ตัวอย่างจอภาพแบบอื่น ๆ 

http://www.hp.com/
http://www.handspring.com/


เทอร์มินัล

เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ทั้งป้อนข้อมูลและแสดงผล 
ท าหน้าที่รับ-ส่งข้อมลูจากระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออยู่ 
โดยปกติเทอร์มินัลจะประกอบด้วย จอภาพ แป้นพิมพ์ 
การ์ดวิดีโอ และอุปกรณ์อื่น ๆ



เครื่องฉายภาพ (projectors)



ล าโพงและหูฟัง 
(speakers and headphones) 



เครื่องพิมพ์ (printers)

• โดยท่ัวไปแล้วเครือ่งพมิพ์สามารถจ าแนกได้เป็น

2 ประเภทหลักๆ คือ 

– เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printers) 

– เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non-impact printers)



เครื่องพิมพ์แบบกระทบ
(impact printers)

• เครื่องพิมพ์แบบจุด
(dot-matrix printers)



• เครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printers)



เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ
(non-impact printers) 

• เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

• เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

• เครื่องพิมพ์ความร้อน  



เครื่องพลอตเตอร์ (plotters)

• อุปกรณ์แสดงผลที่พิมพ์ภาพ
ลานเส้นที่มีความละเอียดสูง 
เช่น แผนที่ ผังอาคาร 
แผงวงจรอิเล็กทรอนกิส์ ซึ่ง
เป็นภาพขนาดใหญ่ สามารถ
พิมพ์กับกระดาษขนาดใหญ่
ได้ถึง 40 x 48 นิ้ว



อุปกรณ์แสดงผลได้หลายหน้าที่

(multifunctional devices)



หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง  
(SECONDARY STORAGE UNIT)

• หน่วยเกบ็ข้อมูลภายนอกเรยีกว่า external 
storage หรือ secondary storage หรือ
auxiliary storage ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูล
ส าหรับการประมวลผลไว้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มี
กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง (non-volatile) 



ตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ตัวอยา่ง
อุปกรณ์จดัเกบ็

ข้อมูล

floppy disk

high-capacity disk 
cartridge

hard disk

removable hard 
disk

compact disk and DVD

mobile storage 
media

tape

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=www.cts.com/crash/yin/images/floppy disk.jpg&imgrefurl=http://www.cts.com/crash/yin/images/&h=390&w=374&prev=/images?q="floppy+disk"&svnum=10&hl=th&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N


อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จะมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมลู 
และราคาที่แตกต่างกันออกไป ดังรูป

         หน่วย

        ความจ า

     หลัก (แรม)

ฮาร์ดดิสก์

ออปติคัลดิสก์

ฟลอปปีดิสก์

เทปแม่เหล็ก

ราคาต่อ

เมกะไบต์
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

ต่ า

สูง

ช้า

เร็ว



อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. จานแม่เหล็ก (magnetic disk storage)

2. เทปแม่เหล็ก (magnetic tape)



1.1  ฟลอปปี้ดิสก์ (floppy disk)
– ฟลอปปีดสิก์ นิยมเรยีกโดยทั่วไปว่า ดิสเกตต์

(diskettes) หรือดิสก์ (disks) เป็นอุปกรณเ์ก็บ
ข้อมูลส ารองที่สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายได้
สะดวก ฟลอปปีดิสก์ในรุ่นแรกๆ จะมีขนาด 8 นิ้ว 
และ 5.25 นิ้ว แต่ปัจจุบันนิยมใช้ขนาด 3.5 นิ้ว 



ส่วนประกอบของจานแม่เหล็ก



ตัวอย่าง Disk ประเภทต่าง ๆ 

Zip disk

superdisks

HiFD



• การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดดสิก์มีความเรว็มากเมื่อเทียบ
กับการเข้าถงึข้อมูลที่อยูบ่นแผ่นฟลอปปีดิสก์ 

• การท างานของฮาร์ดดิสก์น้ีมีลักษณะเดียวกันกับการท างานของ
ฟลอปปีดิสก ์ส่วนประกอบส าคัญของฮาร์ดดิสก์ ประกอบด้วย 
แผ่นโลหะแข็งที่เคลือบผิวหน้าด้วยสารอลูมนิั่มหรืออาจเป็นสาร
อื่นๆ ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล เรียกว่า platters และมีหัวอ่านที่
เรียกว่า read-write head เพื่อสัมผัสกับ platter ในการเข้าถึง
ข้อมูล

1.2 ฮาร์ดดิสก์ (hard disks)

• ข้อมูล หัวอ่านมีลักษณะบางและ
ขนาดเล็ก ซึง่ควันบุหรี่ รอยนิ้วมือ 
ฝุ่นละออง หรือแม้แต่เส้นผมของ
มนุษย์ก็สามารถท าให้เกิดการสึก
กร่อนของหัวอ่าน และยังเป็น
สาเหตุให้ข้อมูลบางส่วนถูก
ท าลายได้  



ฮาร์ดดิสก์ มี 3 ชนิด คือ
• Internal hard disk

•Hard-disk cartridge

• Hard-disk packs



1.3 ออปติคัลดิสก์(optical disks)

– ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านและเขียน
ข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์หรือ platter

– ออปติคัลดิสก์มีหลายขนาด เช่น 3 1/2  , 4 3/4  , 
5 1/4 , 8 , 12 และ 14 นิ้ว ขนาดที่นิยมใช้คือ 4 
3/4  นิ้ว 

– มีวิธีการจัดเก็บและรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ที่นิยม
ในปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ ซีดี (CD) และดีวีดี (DVD) 



คอมแพคดิสก์
(compact disk หรือ CD)

• CD สามารถแบง่ออกเป็น 3 ชนิดคือ CD-ROM, CD-R และ CD-RW

• CD-ROM ย่อมาจาก compact disk read-only memory จะมีลักษณะ

คล้ายกับ CD เพลงที่ขายทั่วไป ค าว่า read-only หรืออ่านได้เพียงอย่าง

เดียว หมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลในแผ่นซดีีได้

• CD-R ย่อมาจาก compact disk recordable เป็น CD ที่สามารถเขียน

หรือ write ข้อมูลที่เรียกว่าการเบิร์น (burning) ได้ครั้งเดียว และสามารถ

อ่านข้อมูลได้หลายครั้ง แต่ไมส่ามารถลบ (erase) ข้อมูลใน CD-R ได้ ซึ่ง

การเขียนข้อมูลลงบน CD-R จะต้องใช้ไดรฟ์ CD-RW (สามารถอ่านแผ่น 

CD-ROM มาตรฐานทั่วไปได)้ และโปรแกรมพิเศษ ปัจจุบัน CD-R แต่ละ

แผ่นมคีวามจุตัง้แต่ 650 MB ขึ้นไป 

• CD-RW ย่อมาจาก compact disk rewriteable หรือ erasable optical 

disk แผ่นซดีีประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับ CD-R ต่างกันที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ คือสามารถอ่าน แก้ไข และเขียนข้อมูลได้หลาย

ครั้งเช่นเดียวกบัแผ่นฟลอปปี้และฮาร์ดดสิก์



ดีวีดี (DVD)

• DVD ย่อมาจาก digital versatile disk (ชื่อ
ใหม่) หรือ digital video disk (ชื่อเดิม) 
สามารถบันทึกข้อมลูได้สองหน้า หน้าหนึ่งมี
ความจุสูงถึง 4.7 GB

• นอกจากนี้เครื่องอา่นดีวีดี (DVD drive) ยัง
สามารถบันทึกข้อมลูได้ทั้งสองหน้า ท าให้มี
ความจุของขอ้มูลเป็นสองเท่า ในอนาคต
อันใกล้นี้แผ่น DVD จะสามารถบันทึกข้อมลูได้
สูงถึง 17 GB



แผ่น DVD สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท
คือ DVD-ROM, DVD-R และ DVD-RW

• DVD-ROM ย่อมาจาก digital versatile disk read-only memory 

ในขณะที่ CD-ROM สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอได้ประมาณ 1 ชั่วโมง และ

มีคุณภาพพอสมควร แต่ DVD-ROM สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอได้

มากกว่า 2 ชั่วโมง และมีคุณภาพสูงกว่า

• DVD-R ย่อมาจาก DVD-recordable เป็นเทคโนโลยีที่พฒันาข้ึนเพื่อใช้

จัดเก็บข้อมูลจ านวนมากๆ ปัจจุบัน DVD-R ยังน ามาใช้กันไม่แพร่หลายนัก 

เน่ืองมาจากราคาทีสู่งของ DVD อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าราคาของแผ่น

DVD จะลดลงอย่างแน่นอน

• DVD-RAM ย่อมาจาก DVD-random access memory และ DVD-RW 

ย่อมาจาก DVD-rewriteable เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุที่มจี าหน่ายใน

ท้องตลาด DVD-RW สามารถอ่านและเขียนได้หลายครั้ง หรอือีกนัยหนึ่ง

คือสามารถน าแผ่นกลับมาใช้ใหม่ได้



2. เทปแม่เหล็ก
• เทปแมเ่หล็กมีลักษณะคล้ายกับเทปบันทึกเสยีง
ที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยแถบ
ริบบอนพลาสติก 

• การเข้าถึงข้อมูลของเทปแม่เหล็กจะเป็นการ
เข้าถึงแบบเรยีงล าดับ (sequential access) 
กล่าวคือถ้าจะต้องใช้งานข้อมูลเรคอร์ดที่ 500 
บนเทปแม่เหลก็ เครื่องอ่านเทปแมเ่หล็ก (tape 
drive) จะต้องอ่านข้อมลู 499 เรคอร์ดแรกก่อน 
ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการเขา้ถึงข้อมูลโดยตรง
หรือ direct access ของจานแม่เหล็ก
(magnetic disk) วิธีการนี้เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
กว่าเทปแม่เหลก็



เทปแม่เหล็กสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภทคือ

• เทปคาร์ทริดจ์ (cartridge tape) ที่นิยมใช้กบั
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

• ม้วนเทปแม่เหลก็ (magnetic tape reels) ที่ใช้
กับเครื่อง มินิคอมพิวเตอร์และ
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์



คาร์ทริดจ์เทป (cartridge tape)

• เป็นอุปกรณท์ี่ใช้ส าหรับท าส าเนาหรือการส ารองข้อมูลมีความจุ
ประมาณ 120 MB ถึง 5 GB เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ส ารองข้อมูล
เรียกว่า digital audiotape หรือ DAT drives ซึ่งใช้ตลับเทป
ขนาด 2 x 3 นิ้ว จัดเก็บข้อมูลได้ 4 GB หรือมากกว่า ข้อดีของ
คาร์ทริดจ์เทปคือ ถ้าขอ้มลูในฮาร์ดดิสก์ได้รับความเสียหาย ก็
สามารถน าขอ้มูลที่ส ารองไว้ในเทปคาร์ทริดจ์มาตดิตั้งได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว



ม้วนเทปแม่เหล็ก (magnetic tape 
reels)

• เป็นอุปกรณท์ี่สามารถบนัทึกข้อมูลได้ 1,600-6,400 
ไบต์ต่อน้ิว นยิมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้รับความนยิมน้อยลง 
เน่ืองจากหน่วยงานต่างๆ จะใช้เทปคาร์ทรดิจ์แทน



อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
(OTHER TYPES OF STORAGE DEVICES)
• compact flash เป็นอุปกรณ์ที่มีความจุแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่บั
บริษัทที่ผลิต ปกติจะมีความจุตั้งแต่ 16 MB ถึง 1 GB นิยมใช้กบั
กล้องดิจิทัล พีดีเอ คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์รูปภาพ



อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
(OTHER TYPES OF STORAGE DEVICES)

• memory stick เป็นอุปกรณ์ที่มีความจตุั้งแต่ 64 MB ถึง 256 
MB นิยมใชก้ับกล้องดิจิทัล วิดีโอดิจิทัล และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 



• microdrive เป็นอุปกรณท์ี่น ามาใช้กบักล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอ
ดิจิทัล พีดีเอ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยทั่วไปมคีวามจุตั้งแต่ 
128 MB ถึง 4 GB

อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
(OTHER TYPES OF STORAGE DEVICES)



อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
(OTHER TYPES OF STORAGE DEVICES)

• smartmedia เป็นอุปกรณ์ที่มีความจตุั้งแต่ 2 MB ถึง 128 MB 
นิยมใช้กับกล้องดิจิทัล พีดีเอ และเครื่องพิมพ์รปูภาพ



อุปกรณ์ส ารองข้อมูลอื่นๆ 
(OTHER TYPES OF STORAGE DEVICES)


