
หน่วยแสดงผล (Output Unit)  
 
 

หน่วยแสดงผล  คือ  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีผ่านการ
ประมวลผล โดยจะแปลงผลลัพธ์จากสัญญาณไฟฟ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นรูปแบบท่ี  
มนุษย์เข้าใจ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง เป็นต้น 
อุปกรณ์หน่วยแสดงผลท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. แสดงผลทางบนจอภาพ ( Monitor) เป็น อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงผลลัพธ์ในรูป
ตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในขณะท่ีเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น  แต่เมื่อปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้  จอภาพอาจเรียกว่าหน่วยแสดงผลชั่วคราว 
จอภาพท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิด ได้แก่  

 
            1.1 จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray 
Tube Monitor) เป็นจอภาพท่ีมีรูปร่างขนาด และ
เทคโนโลยีเดียวกับโทรทัศน์ กล่าวคือ  เป็นเทคโนโลยีท่ีมี
หลักการท างานโดยการยิงล าแสงผ่านหลอดแก้ว  
แสดงผลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า หลอดรังสีแคโทด  ซึ่งท าให้
มีแสงมายังตากของผู้ใช้ค่อนข้างมาก  
 
               1.2 จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display Monitor) เป็นจอภาพแบบแบน 
และใช้เทคโนโลยีการเรืองแสงของผลึกเหลว หรือ  liquid crystal จึงท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และแสงที่ส่องมายังตาผู้ใช้น้อย  จึงท าให้ถนอมสายตาได้มากกว่าจอซีอาร์ที จอแอลซีดีแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

   1) จอทีเอฟที (TFT : Thin film Transistor) 
หรือแอคทีปเมทริกซ์  เป็นหน้าจอท่ีมีการตอบสนอง
ต่อการแสดงผลท่ีค่อนข้างไว  ประมวลผลการท างาน
ได้รวดเร็ว ท าให้การแสดงผลมีความละเอียด  สว่าง
และมีความคมชัดมาก มักจะน าไปใช้ในโน้ตบุ๊ก เครื่อง
พีดีเอ กล้องดิจิตอล เป็นต้น  

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0


     2) จอพาสซีพเมทริกซ์ ( passive matrix) เป็น
จอภาพท่ีให้ความสว่างและความคมชัดน้อยกว่าจอทีเอฟที  
มักจะน าไปใช้เป็นจอโทรศัพท์มือถือทั่วไป  หรือจอของ
เครื่องพาล์มท็อบคอมพิวเตอร์ สีขาวด า  
 

 
              1.3 จอพลาสมา (plasma monitor) 
เป็นจอภาพท่ีมีเทคโนโลยีท่ีให้มุมมองจอภาพท่ีกว้าง
ถึง 160 องศา มีความสว่างและคมชัดมากกว่าจอแอล
ซีดี สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวเร็ว ๆ ได้ดี จึงเหมาะ
กับการใช้รับชมภาพยนตร์และกีฬาเป็นอย่างมาก  
 
 

การเลือกซื้อจอภาพ 
1. ควรเลือกประเภทของจอภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน  หากต้องใช้คอมพิวเตอร์

ติดต่อกันเป็นเวลานานประมาณ 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกภาพแอลซีดี 
2. ควรเลือกจอภาพท่ีมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ปัจจุบันมีมาตรฐานอยู่ 2 ขนาดที่

ได้รับความนิยม คือ 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว ข้อดีของจอ 17 นิ้ว คือ เหมาะส าหรับงานออกแบบ
กราฟิก เพราะมีพื้นท่ีมากกว่าแต่มีราคาสูงกว่าจอ 15 นิ้ว 

3. ควรเลือกจอภาพท่ีมีศูนย์บริการและมีการรับประกัน 
 

การดูแลรักษาจอภาพ 

1. การเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรเปิดจอภาพก่อนจึงเปิดที่ case เครื่อง และไม่ควรเปิด 
ปิดเคร่ืองติด ๆ กัน ควรพักเครื่องไว้ประมาณ 5-10 นาที ก่อนเปิดเครื่องใหม่ เพราะการเปิดปิด
เครื่องติด ๆ กันอาจท าให้การท างานของเครื่องผิดปกติและเครื่องอาจค้างได้ 

2. ควรปรับความสว่างของจอภาพให้เหมาะสมกับแสงสว่างของห้องท างานและสภาพการ
ท างาน เพราะถ้าปรับแสงสว่างของจอภาพมากเกินไป จะท าให้จอภาพมีอายุการใช้งานสั้นลง 

3. ควรตั้งโปรแกรมถนอมจอภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานจอภาพให้ยาวนานขึ้น 

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0


2. แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
          เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงผลลัพธ์ในรูปข้อมูล รายงาน รูปภาพ  ลงบน
กระดาษ ซึ่งสามารถสัมผัสและเก็บรักษาไว้ได้นาน เครื่องพิมพ์อาจเรียกว่า หน่วยแสดงผลถาวร ใน
ปัจจุบันเคร่ืองพิมพ์มีหลายชนิด ดังนี้ 
          2.1 เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก ( inkjet printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้นิยมใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะมีราคาไม่แพงมากนัก หลักการพิมพ์ใช้วิธีฉีดพ่นหยดหมึกเล็ก ๆ  ให้
ติดกับกระดาษ มีข้อดีคือท าให้หยดหมึกไม่แพร่กระจายหรือซึมรวมกัน หมึกพิมพ์แบบสีต้องใช้แม่สี
ซึ่งบรรจุอยู่ในตลับสามสี  ปกติการใช้งานสีแต่ละสีจะหมดไม่พร้อมกัน  ถ้าสีใดสีหนึ่งหมดจะส่งผล
ท าให้เครื่องพิมพ์ไม่ท างาน  ดังนั้นบางบริษัทจึง
แยกหมึกพิมพ์แต่ละสีออกจากกัน  เพื่อให้เป็น
อิสระในการเปลี่ยนสีเพื่อความประหยัด  บางรุ่น
อาจแยกหมึกสีด าออกมาต่างหากส าหรับการ
พิมพ์สีด าอย่างเดียว ส่วนใหญ่หมึกพิมพ์แบบฉีด
หมึกจะมีราคาแพงเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับจ านวน
แผ่นงาน ท่ีพิมพ์ แต่ให้ผลงานท่ีมีความสวยงาม 
คมชัดมากกว่า จะเหมาะกับงานท่ีต้องการความ
ประณีตสวยงาม  
 
          2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) ท างานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร  โดยใช้แสง
เลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้าบวกบนแผ่นกระดาษที่เคลื่อนผ่าน  ผงหมึกท่ีมีประจุลบจุถูกดูดกับประจุ

บวก จากนั้นลูกกลิ้งร้อนจะช่วยให้หมึกติด
กับกระดาษ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีความเร็ว
ในการพิมพ์สูงและมีต้นทุนการพิมพ์เฉลี่ย
ต่อ แผ่นถูกกว่าเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก จึง
เหมาะกับงานท่ีต้องพิมพ์ปริมาณมาก เช่น  
ส านักงาน สถานศึกษา ร้านถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น  
 

 

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/inkjet-printer.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/laser printer.jpg?attredirects=0


การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ 
1. ควรเลือกเครื่องพิมพ์ท่ีเหมาะกับลักษณะของงานท่ีต้องการ  ถ้าเป็นงานพิมพ์เอกสาร

จ านวนมาก ควรเลือกเครื่องพิมพ์เลเซอร์  และถ้าเป็นงานพิมพ์ท่ีมีจ านวนไม่มากและต้องการงาน
พิมพ์ท่ีมีคุณภาพ ควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 

2. ควรเลือกเครื่องพิมพ์ท่ีมีศูนย์บริการและการรับประกัน 
 

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ ์
1. ควรเลือกใช้กระดาษที่ได้คุณภาพและขนาดไม่ควรหนาเกินกว่า 90 แกรม 
2. ควรเก็บตลับหมึกไว้ในท่ีปราศจากฝุ่นและในท่ีมีอุณหภูมิไม่สูง 
3. ควรเปิดเคร่ืองพิมพ์ท างานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยเฉพาะเคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก 

เพื่อป้องกันหัวฉีดของเคร่ืองพิมพ์อุดตัน 
 

3. แสดงผลทางล าโพง 
          ล าโพง (speaker) เป็นอุปกรณ์ท่ีแสดงผลลัพธ์รูปแบบเสียง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้มาพร้อม
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ล าโพงมี 2 ชนิด ดังนี้ 

1. ล าโพงแบบขยายเสียงในตัว จะมีปุ่ม
ส าหรับปรับเสียง ได้แก่ ปุ่ม volume ส าหรับปรับ
ความดังของเสียง ปุ่ม base ส าหรับปรับระดับความดัง 
เสียงทุ้ม และปุ่ม treble ส าหรับปรับระดับความดัง
ของเสียงแหลม 

 
 
 

2. ล าโพงแบบไม่มีวงจรขยายเสียง จะมี
กรวยของล าโพงท่ีใช้ภายในตัวล าโพง  (speaker) 
ขนาดเล็กประมาณ 2 นิ้ว ล าโพงชนิดนี้จะต้องใช้การ์ด
เสียงท่ีมีวงจรขยายเสียงส าหรับขยายเสียงออกล าโพง  
 



การเลือกซื้อล าโพง 
1. ควรทดสอบฟังเสียงก่อน การทดสอบนั้นควรเปิดระดับดังท่ีสุดและเบาท่ีสุดเพื่อฟัง

ความคมชัดของเสียง 
2. ควรเลือกล าโพงท่ีมีศูนย์บริการและการรับประกัน 

 

การดูแลรักษาล าโพง 
1. ควรท าความสะอาดด้านหน้าล าโพง โดยการใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก 
2. ควรเปิดเสียงในระดับปานกลาง หรือร้อยละ 80 จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ขึ้น เพราะถ้าเปิดดังเกินไป อาจท าให้ล าโพงเกิดความเสียหายได้ 
 

 
 
 

อ้างอิง :  

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl 

https://sites.google.com/site/myhardware03/hnwy-saedng-phl-output-unit 

http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_05_4.html 

 

 

https://sites.google.com/site/kroonom/hnwy-saedng-phl/speaker.jpg?attredirects=0


 

 ใบงานท่ี 

 2.9 หน่วยแสดงผล 

 

ตอนท่ี 1    
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนน าตวัเลขหน้าชื่ออุปกรณ์หน่วยแสดงผลทีก่ าหนดใหไ้ปใส่หน้าขอ้ความใหส้มัพนัธก์นั  

1. เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์                     2. จอพลาสมา                             3. เครือ่งพมิพฉ์ีดหมกึ 
4. ล าโพงแบบขยายเสยีงในตวั           5. ล าโพงแบบไมม่วีงจรขยายเสยีง     6. จอพาสซพีเมทรกิซ์ 
7. จอซอีารท์ ี                               8. จอทเีอฟท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เป็นจอภาพทีม่รีปูรา่ง ขนาด และเทคโนโลยเีดยีวกบัโทรทศัน์ 

ท างานโดยการยงิล าแสงผ่านหลอดแกว้ 

 
ใชว้ธิฉีีดพ่นหยดหมกึเลก็ๆ ใหต้ดิกบักระดาษ 

 
 

 
จะมปีุม่ส าหรบัปรบัเสยีง ไดแ้ก่ ปุม่ volume ส าหรบัปรบัความ

ดงัของเสยีง ปุม่ base ส าหรบัปรบัระดบัความดงัเสยีงทุม้ และ

ปุม่ treble ส าหรบัปรบัระดบัความดงัเสยีงแหลม 

 

 
เป็นจอภาพทีม่เีทคโนโลยทีีใ่หม้มุมองจอภาพทีก่วา้งถงึ 160 

องศา มคีวามสว่างและคมชดั แสดงภาพเคลื่อนไหวเรว็ๆ ไดด้ ี

เป็นหน้าจอทีม่กีารตอบสนองต่อการแสดงผลทีค่่อนขา้งไว 
ประมวลผลการท างานไดร้วดเรว็ ท าใหก้ารแสดงผลมคีวาม
ละเอยีด สว่าง และมคีวามคมชดัมาก มกัจะน าไปใชใ้นโน้ตบุ๊ก 
เครือ่งพดีเีอ กลอ้งดจิทิลั เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2    
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนอธบิายหลกัการเลอืกซือ้ และหลกัการดแูลรกัษาหน่วยแสดงผลต่อไปนี้  

 1.  หลกัการเลอืกซือ้จอภาพ 
    

    

    

    

    

 2. หลกัการดแูลรกัษาจอภาพ 
    

    

    

    

    

 
เป็นจอภาพทีม่กัจะน าไปใชเ้ป็นจอโทรศพัทม์อืถอืทัว่ไป หรอื

จอของเครือ่งพาลม์ทอ็ปคอมพวิเตอรส์ขีาวด า 

 
มกีรวยขนาดเลก็อยูภ่ายในตวัล าโพง และตอ้งใชก้ารด์เสยีง  

ทีม่วีงจรขยายเสยีงส าหรบัขยายเสยีงออกล าโพง 

 
 
ท างานคลา้ยเครือ่งถ่ายเอกสารโดยใชแ้สงเลเซอรส์รา้งประจุ

ไฟฟ้าบวกบนแผ่นกระดาษทีเ่คลื่อนผ่าน ผงหมกึทีม่ปีระจลุบ  

จะถูกดดูกบัประจบุวก จากนัน้ลกูกลิง้รอ้นจะช่วยใหห้มกึตดิ  

บนกระดาษ 



 3. หลกัการเลอืกซือ้เครือ่งพมิพ์ 
    

    

       

    
 
 4. หลกัการดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ์ 
    

    

    

    

    
 
 5.  หลกัการเลอืกซือ้ล าโพง 
    

    

    

    

    
  
 6.  หลกัการดแูลรกัษาล าโพง 
    

    

    

    

    

 

 

 

 


