
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทีใ่ช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems CBIS) มีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ 6 ส่วนคือ ฮารด์แวร์ (hardware) ซอฟต์แวร ์(software) ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ 
(procedure) และคน (people) 

2. โปรแกรมจดัทรัพยากรเครื่อง  เช่นโปรแกรม   disk  defragomenter  และ  Devier (โปรแกรมเฉพาะของอุปกรณใ์ห้

สามารถทํางานติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้

3. ระบบปฏิบัติการ Unix /Linux  เป็นระบบปฏิบัติแบบเปิด  เนื่องจาก  Unix  เป็นระบบปฏิบัติการสําหรับผู้ใช้หลายคน  
และสนับสนุนการทํางานแบบหลายงาน  เปิดโอกาสให้สามารถรันงานได้มากกว่าหนึ่งงานในเวลาเดียวกันและ
ระบบปฏิบัติการถูกพฒันาขึ้นดว้ยภาษาซีไม่ใช่แอสเซมบลี 
 คุณสมบัติที่เด่นกว่าปฏิบัตกิารอ่ืนคือ การไม่ยดึอยู่กับฮาร์ดแวร์  ดังนัน้จึงสามารถใชก้ับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
แบบทกุประเภท 
 ข้อด้อยของ Unix  ผู้ใช้ส่วนใหญจ่ะต้องจดจําส่วนต่างๆของ  Unix ซ่ึงค่อนข้างยากต่อการจดจํา เครื่องปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ได้พฒันาโปรแกรมท่ีมีลักษณะเปน็ GUI  (Graphic  User  Interface) ช่วยในการใช้งานยนูิกซ์ง่ายขึ้น  
ระบบปฏิบัติการนีน้ิยมใช้เป็น  Server  เนื่องจากมีความปลอดภัยและเสถียรภาพของการทํางานสูง 

4. Rom คือหน่วยความจําชนิดหนึ่ง ที่มีโปรแกรม หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมท่ีจะนํามาต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ได้
โดยตรง ซ่ึงโปรแกรม หรือข้อมูลนั้นจะไม่สูญหายไป แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟเล้ียงให้แก่ระบบ ข้อมูลที่เก็บอยูใ่น ROM 
จะสามารถอ่านออกมาได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลเข้าไปได้ เว้นแต่จะใชว้ิธีการพิเศษซ่ึงขึ้นกับชนิดของ ROM 
Ram (RAM: Random Access Memory หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่ม หรือหน่วยความจําช่ัวคราว) เป็นหน่วยความจําหลัก 
ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุค ปัจจุบัน หนว่ยความจําชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลไดใ้นตําแหน่งต่างๆ อย่าง
อิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซ่ึงต่างจากส่ือเก็บข้อมูลชนิดอ่ืนๆ อย่างเทป หรือดิสก ์ที่มีข้อจํากัดในการอ่านและเขียน
ข้อมูล ท่ีต้องทําตามลําดับก่อนหลังตามที่จัดเก็บไวใ้นส่ือ หรือมีข้อกําจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียว  
ข้อมูลในแรม อาจเป็นโปรแกรมท่ีกําลังทํางาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมท่ีกําลังทํางานอยู ่ข้อมูล
ในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วยความจําชนิดนี ้จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาท่ีมี
กระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงเท่านั้น 

5. ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคําส่ังท่ีส่ังงานคอมพิวเตอร์เป็นลําดับตามขั้นตอนของการทํางานชุดคําส่ัง เหล่านี้ได้จัดเตรยีมและทํา
ขึ้นก่อนแล้วนําไปเก็บไว้ในหน่วยความจําของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคําส่ังแล้วทํางานตาม ซอฟต์แวรจ์ึง
หมายถึง การส่ังการให้คอมพิวเตอรก์ระทําตามขั้นตอนและแผนงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีไดด้ําเนินการหรือ
จัดเตรียมไว้แล้ว ซอฟต์แวร์จึงเป็นผลที่มนุษย์จดัทําขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทํางานตามกรอบของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้ว
เท่านั้นการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์จะเริ่มขึ้นเม่ือไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมรับคําส่ัง โดยขึน้ตัวพร้อม (prompt) 
ซอฟต์แวร์  มี  2  ประเภท  คือ 
ซอฟตแ์วร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการทางด้านอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับ
ข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนําข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การดูแล การจัดเก็บข้อมลู
เป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การส่ือสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมอียู่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1


ในระบบ ซอฟต์แวร์ระบบท่ีรู้จกักันด ีคือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) เช่น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู 
วินโดวส์ เป็นต้น 
ซอฟตแ์วร์ประยุกต ์คือ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยกุตก์ับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคํา ซอฟต์แวร์
จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทํางาน ซอฟต์แวร์กราฟกิ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นตน้  การ
ทํางานใด ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์จําเป็นต้องทํางานภายใต้ส่ิงแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย ตัวอย่างเช่น 
ซอฟต์แวร์ประมวลคําต้องทํางานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์ เป็นต้น 

6. .dbf   คือ  เป็นโปรแกรมสําหรับดูและแก้ไขไฟล์ DBF ที่ให้ผู้ใช้แต่ละคนและผู้ใช้งานทางธุรกิจสามารถที่จะเข้าถึง
ไฟล์ DBF ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพราะว่าคุณสามารถทํางานผ่าน  Interface แบบ Window ที่คุ้นเคยกันดี
ได้เลยครับ โปรแกรมนี้จะให้ทกุอย่างท่ีคุณต้องการในการทํางานร่วมกับไฟล์ฐานข้อมูลเลย ครับ มันให้คุณCDBF - DBF 
Viewer and Editorสามารถที่จะดูและแก้ไขช่อง Memo ในฐานข้อมูลรูปแบบ dBase III, dBase IV, FoxPro, Visual 
FoxPro และ dBase Level 7 สามารถดู, แก้ไขและซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูล DBF ได ้   
โปรแกรมท่ีสามารถเปิดได้  Dbase , Foxpro, Access  Excel 

7.  ไวรัส คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสําเนาตัวเองเข้าไปติดอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ได ้และถ้ามี
โอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอรอ่ื์นๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการนําเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่ง
ไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบส่ือสารข้อมูล ไวรัสก็อาจแพรร่ะบาดได้เชน่กนั 
          การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เขา้ไปฝังตัวอยู่ในหน่วยความจําคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรมๆ หนึ่ง การที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ในหนว่ยความจําไดน้ั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทํางาน 
ได้นั้น ยังขึ้นอยูก่ับประเภทของไวรัสแต่ละตัว ปกติผูใ้ช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทําการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทํางาน
แล้ว 

8.  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนําไปใช้ไดใ้นทกุจดุประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1] 
(เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธ์ิ) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ํากึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คือ
อนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับ
ทางการค้า ฟรีแวร์นัน้คล้ายกับแชร์แวร ์(shareware) คือสามารถใช้ได้ทกุจุดประสงค์เหมือนกัน แต่แชร์แวร์อาจมี
ระยะเวลาทดลองใช้และต้องเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเพื่อต่ออายุ หรือเปิดฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์ และฟรีแวร์ต่างจาก
ซอฟต์แวร์เสรี (free software) คือ ซอฟต์แวร์เสรีอนุญาตให้เปิดเผยรหัสต้นฉบับและอนุญาตให้ผู้อ่ืนนําไปพัฒนาต่อได้ 
ในขณะที่ฟรีแวร์ไม่อนุญาต 
แชร์แวร์ (อังกฤษ: shareware) คือโปรแกรมที ่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใชโ้ดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของ
การทดลองใช้งาน และมักมีการจํากัดความสามารถของโปรแกรมท่ีใช้งานได้ ความสามารถที่ใช้งานได้ หรือ ระบบความ
สะดวกสบาย แชร์แวร์มักเปิดให้ดาวน์โหลดไดจ้ากอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวป หรือ จากแผ่นซีดีที่แถมมากับนิตยสาร 
หรือ หนังสือพิมพจ์ุดประสงค์ของโปรแกรมแชร์แวร์ก็เพื่อ ให้ผู้ซ้ือได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรม ก่อนตดัสินใจถึงความ
คุ้มค่าสําหรับการซ้ือสิทธ์ิโปรแกรมตัวเต็ม แชร์แวร์มักจะแจกจ่ายในรูปของโปรแกรมทดลองใช้งาน ในระหว่างช่วงเวลา
ที่กําหนด ที่ความสามารถบางอย่างจะใช้งานไดต้้องมีการซ้ือสิทธ์ิ หรือซ้ือตัวโปรแกรมตวัเต็มก่อนเท่านั้น เมื่อหมด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C#cite_note-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C


ระยะเวลาของการทดลองใช้งาน ตัวโปรแกรมอาจหยุดการทํางานจนกว่าจะมีการซ้ือสิทธ์ิ แชร์แวร์มักไมก่ารให้การ
ช่วยเหลือ การอัปเดต หรือ เมนูช่วยเหลือ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะสามารถใช้งานได ้เมื่อมีการซ้ือสิทธ์ิในโปรแกรม
แล้ว คําท่ีใช้บ่งบอกความเป็นโปรแกรมโดยมาก ได้แก่ "ทดลองฟร"ี(free trial) หรือ "โปรแกรมทดลองใช้งาน"(trial 
version) 
เฟิร์มแวร์ (firmware) ในระบบคอมพิวเตอร ์คือซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในฮารด์แวร ์โดยที่ผู้ใชจ้ะสามารถอ่าน และเรียกใชง้าน
เฟิร์มแวร์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข เขียน หรือลบเฟิร์มแวร์ได้ 

9.  ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัต ิอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจาก การ 
ดําเนินงาน หรือที่ไดจ้ากหน่วยงานอ่ืน ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้ทนัที จะ
นําไปใช้ไดก้็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว  

        สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใชว้ิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉล่ีย 
หรือใช้ เทคนคิขั้นสูง เช่นการวจิัยดําเนนิงาน เป็นตน้ เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ 
ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปท่ีมคีวามหมาย สารสนเทศไม่ใช่จํากดั
เฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

10.  คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ ์ (ศัพท์บัญญัตใิช้ว่า แผงแป้นอักขระ) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจําเป็นต้องมี โดย
ปกติมกัจะมีลักษณะเปน็ส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแปน้ต่างๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด (ขึน้อยู่กับผัง
แป้นพิมพ์) ซ่ึงถอดแบบมาจากเครื่องพิมพ์ดีด ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับรับข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ แล้วทําการเปล่ียนเป็น
รหัส 7 หรือ 8 บิต จากนั้นจึงส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือใช้ควบคุมฟังก์ชันการทํางานบางอย่างของคอมพิวเตอร์ 
และเพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทําได้ง่ายและสะดวกขึน้ คีย์บอร์ดจึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับ
แป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก 

เมาส์ (mouse) คืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง ซ่ึงออกแบบเพื่อให้พอดีกับการใช้งาน
โดยส่วนโค้งและส่วนเว้าโค้งเข้าตามกับ อุ้งมือของผู้ใช้ โดยภายด้านใตข้องเมาส์จะมีอุปกรณ์ซ่ึงตรวจจับการเคล่ือนไหว
ของเมาส์ โดยส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผลของเคอร์เซอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
สแกนเนอร์ (Scanner) คือ อุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที ่ในการเปล่ียนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย 
ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนําข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ ในการ
แสดงผลที่หน้าจอ ทําให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได ้
เคร่ืองอ่านรหัสแทง่ (Bar Code Reader) เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีใช้สําหรับอ่านรหัสแท่ง (Bar Code) ซ่ึงเป็นแถบเส้นที่
ประกอบด้วยเส้นขนาดแตกต่างกนัใช้แทนรหัสข้อมูลต่าง ๆ การอ่านจะใช้แสงส่องแถบเส้นทําให้เกิดการสะท้อนเพือ่รับ
รหัสเข้ามาตีความหมาย 
 
จอยสติก (Joystick) คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเปน็คันโยก มปีุ่มบังคับท่ีด้ามคนัโยก เพื่อควบคุมตําแหน่งบนจอภาพ 
ได้ทุกตําแหน่งและทกุทิศทาง มักใช้ควบคุมโปรแกรมประเภทเกม ที่เป็นภาพเคล่ือนไหว วิดโีอเกม หรือโปรแกรม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ประเภทการออกแบบทําให้ผู้ใช ้สามารถควบคุมและใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและสะดวก เวลาใช้งานให้นํา
จอยสติกต่อพ่วงกับพอร์ตจอยสตกิที่อยู่ในซ่ึงอยู่ในส่วน ของการ์ดเสียงด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร ์
จอสัมผัส (touch screen) สามารถ เป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้
โดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพของจอสัมผัสประกอบด้วยตาข่ายของลําแสงอินฟาเรด เมื่อมีวัตถุมา
สัมผัสบนจอภาพ จะมีการส่งสัญญาณไฟฟ้า ซ่ึงสามารถระบุตําแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมท่ีกําลังทํางานอยู่ได ้การ
ใช้งานจอสัมผัสมีความสะดวก แต่อาจผิดพลาดจากการระบุตําแหน่งบนจอภาพ ถ้าตําแหน่งบนจอภาพมีขนาดเล็กเกนิไป 
จอสัมผัสประยุกต์ใชก้ับงานหลายอย่าง เช่น การจองตัว๋ชมภาพยนตร์ การจองท่ีนั่งเพ่ือรับประทานอาหาร 


