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ใบความรู้เร่ืองคุณลกัษณะของคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ช่ัวโมง ครูผู้สอน ครูณฐัพล บัวอุไร 
 

คุณลกัษณะของคอมพวิเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ปัจจุบนัแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (super computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็ว
ในการประมวลผลสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัคอมพิวเตอร์ชนิดอ่ืนๆ 
เคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก มีขนาดใหญ่ สามารถ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ไดห้ลายแสนลา้นคร้ังต่อวนิาที และไดรั้บการ
ออกแบบเพ่ือใหใ้ชแ้กปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และทาง
วศิวกรรมศาสตร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหนา้
เป็นระยะเวลาหลายวนั การวเิคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม และงานจ าลองท่ีซบัซอ้นมากๆ เป็นตน้ 
 

2) เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (mainframe computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ี
มีสมรรถนะการท างานสูง แต่ไม่เนน้ความเร็วในการค านวณเป็น
หลกัเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีความเร็วสูง เฟนเฟรม
คอมพิวเตอร์สามารถใหบ้ริการผูใ้ชจ้  านวนหลายร้อยคนพร้อมๆ กนั 
จึงนิยมใชใ้นองคก์รใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร ธุรกิจสายการบิน เป็นตน้ 

 

 
3) มนิิคอมพวิเตอร์ (minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใชง้านใน

องคก์รขนาดกลางท่ีใหบ้ริการขอ้มูลแก่เคร่ืองลูกข่าย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล 
เป็นตน้ 

 
 

4) ไมโครคอมพวิเตอร์ (microcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพง จึง
เหมาะส าหรับใชส่้วนตวัท่ีบา้น โรงเรียน และส านกังาน ส าหรับท่ี
บา้นสามารถใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ท ารายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว ช่วยท าการบา้น คน้ควา้ขอ้มูลและข่าวสาร รวมถึง
ติดต่อส่ือสารดว้ยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือใชเ้พ่ือความบนัเทิง 
ไมโครคอมพิวเตอร์รู้จกักนัดี ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 

 
 



2 
 

5) คอมพวิเตอร์ขนาดเลก็ (handheld computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ท่ีสามารถจดัการกบัขอ้มูล
ประจ าวนัได ้สร้างปฏิทิน บนัทึกเตือนความจ า เล่นเกม ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง และรับ-ส่งจดหมาย
อิเลก็ทรกนิกส์ได ้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเลก็ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เช่น ปาลม์ทอ็ป พีดีเอ ไอโฟน บี
บี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
 อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถต่อเขา้กบัอุปกรณ์ของหน่วยประมวลผลกลางและประกอบเขา้
กบัระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการใชง้าน ซ่ึงอุปกรณ์ต่อพว่งแต่ละชนิดมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) แผงแป้นอกัขระ (keyboard) เป็นอุปกรณ์ท่ีรับขอ้มูลจากการกดแป้นแลว้ท าการเปล่ียนรหสัเพื่อส่งต่อไปให้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล แป้นพิมพโ์ดยทัว่ไปมี 50 แป้นข้ึนไป แบ่งเป็นแป้นอกัขระและแป้นตวัเลขเพ่ือความสะดวกในการ
ป้อนขอ้มูล ปัจจุบนัมีแผงเป็นอกัขระหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้ 

 
 

2) เมาส์ (mouse) เป็นอุปกรณ์ประเภทตวัช้ีท่ีรับขอ้มูลจากการกดปุ่มบนตวัเมาส์ ท าหนา้ท่ีคลิกปุ่มค าสัง่ (icon) 
และเลือกรายการหรือค าสัง่ ทั้งในรูปแบบคลิก หรือดบัเบิลคลิก และ แดรก  
 เมาส์แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 เมาส์ทางกล เป็นเมาส์ท่ีมีลูกกล้ิง ท าใหก้ลไกปรับแกนหมุนในแกน x และ
แกน y แลว้ส่งผลไปเล่ือนต าแหน่งตวัช้ี 

2.2 เมาส์แบบใชแ้สง เป็นเมาส์ท่ีอาศยัหลกัการส่งแสงจากเมาส์ไปยงัแผน่รอง
เมาส์ท่ีมีลกัษณะเป็นตารางตามแนวแกน x และแนวแกน y เม่ือเล่ือนตวัเมาส์บนแผน่
รองเมาส์จะมีแสดงตดัผา่นตารางสะทอ้นข้ึนมาท าใหท้ราบต าแหน่งท่ีลากไป 

 
3) อุปกรณ์ช้ีต าแหน่งส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีออกแบบใหส้ามารถติดอยูก่บั

ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ไดเ้ลย สะดวกในการพกพา ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
3.1  ลูกกลมควบคุม (track ball) มีลกัษณะเป็นลูกบอลกลมอยูใ่นเบา้ ผูใ้ชส้ามารถใชอุ้ปกรณ์น้ีควบคุม
การเคล่ือนท่ีของตวัช้ีบนจอภาพโดยการหมุนลูกบอลไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
3.2 แท่งช้ีควบคุม (track point) มีลกัษณะเป็นแท่งพลาสติกหุม้ดว้ยยางโผล่ข้ึนมาจากแผงแป้นอกัขระ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 



3 
 

3.3 แผ่นรองสัมผสั (touch pad) มีลกัษณะเป็นแผน่พลาสติกท่ีไวต่อการสมัผสั ติดอยูบ่นแผงแป้น
อกัขระของเคร่ือง 
 

4) ก้านควบคุม (joystick) มีลกัษณะเป็นกา้นท่ีโผล่ออกมาจากกล่อง ผูใ้ชส้ามารถใช้
อุปกรณ์น้ีควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัช้ีบนจอภาพโดยการบิดข้ึนหรือลง ซา้ยหรือขวา และนิยมใชใ้น
การเล่นเกม 

 
5) จอสัมผสั (touch screen) เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีรับขอ้มูลจากการสมัผสับน

จอภาพ โดยเม่ือมีการเลือก ต าแหน่งท่ีถูกเลือกจะถูกแปลงเป็นสญัญาณไฟฟ้าส่งไปยงั
ซอฟตแ์วร์ท่ีแปลค าสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท างาน ซ่ึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชก้บัจอสมัผสัจะเป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนโดยเฉพาะ ในปัจจุบนัจะพบจอสมัผสัไดใ้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เกม ใน
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

 
6) อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ ท่ีนิยมใชมี้อยู ่3 ประเภท ดงัน้ี 

6.1 เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง เป็นอปุกรณ์รับเขา้ท่ีท างานโดยใชห้ลกัการสะทอ้น
แสง เคร่ืองจะส่องล าแสงไปยงัรหสัแท่งท่ีอยูบ่นสินคา้ แลว้แปลงรหสัท่ีอ่านเป็น
สญัญาณไฟฟ้าส่งผา่นสายท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ 

 
6.2 เคร่ืองกราดตรวจหรือสแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์รับเขา้ขอ้มูลประเภทรูปภาพและขอ้ความท่ีอยูบ่น

ส่ิงพิมพต์่างๆ โดยใชห้ลกัการสะทอ้นแสง ขอ้มูลท่ีน าเขา้จะถูกแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ
เขา้ใจ ตีความ และสามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจ าได ้การพิจารณาคุณภาพหรือรายละเอียดของเคร่ืองกราดตรวจ
ใหพิ้จารณาจากหน่วยจุดต่อน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  

 
6.3 กล้องดจิทิลั เป็นอุปกรณ์รับเขา้ท่ีท างานเหมือนกลอ้งถ่ายรูปทัว่ไป แต่ไม่ตอ้งใช้

ฟิลม์ในการบนัทึกภาพและมีคอมแพก็แฟลช ซ่ึงเป็นหน่วยความจ ารองท่ีใชย้า้ยขอ้มูลรูปภาพ
จากกลอ้งดิจิทลัมาเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
 7) เวบ็แคม (web cam ย่อมาจาก Web Camera) เป็นอุปกรณ์รับเขา้ประเภทกลอ้งวดีีโอท่ี
สามารถบนัทึกและถ่ายทอดภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวผา่นระบบเครือข่าย เวบ็ไซต ์หรือโปรแกรม 
แลว้ส่งต่อไปปรากฏในจอภาพ 
 
 8) จอภาพ (monitor) มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
  8.1 จอภาพแบบซีอาร์ท ี(Cathode Ray Tube : CRT) ซ่ึงมีลกัษณะเหมือน
จอโทรทศัน์ ท างานโดยใชเ้ทคโนโลยีหลอดรังสีอิเลก็ตรอน โดยการยงิแสงอิเลก็ตรอนไปยงัผิวดา้น
ในของจอภาพ ผิวของจอภาพท่ีฉาบดว้ยสารฟอสฟอรัส จะท าใหต้  าแหน่งท่ีล าแสงเลก็ตรอนวิง่มา
ชนเกิดแสดงสวา่งข้ึน 
 



4 
 

 
  8.2 จอภาพแบบแอลซีด ี(Liquid Crystal Display : LCD) เป็นจอภาพท่ีพฒันา
มาจากจอภาพของเคร่ืองคิดเลขและนาฬิกา ท างานโดยอาศยัการเบ่ียงเบนของแสงตามการควบคุม
ทิศทางของโพราไลเซชัน่ของวตัถุท่ีกั้นระหวา่งแหล่งก าเนิดแสงและแผน่เคลือบสารเรืองแสง เม่ือ
ตอ้งการใหมี้แสงเกิดข้ึน ก็ป้อนแรงดนัเขา้ไปยงัแผน่เพลตท่ีมีคุณสมบติับิดงอไดเ้ม่ือไดรั้บ
แรงดนัไฟฟ้า มีผลใหแ้สดงจากแหล่งก าเนิดสามารถผา่นทะลุกระทบกบัสารเรืองแสง จนสามารถแสดงแสงสีตามตอ้งการ
ได ้
 9) ล าโพง (speaker) เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีแสดงผลเป็นขอ้มูลเสียง โดยตอ้งใชง้านคู่กบั
การ์ดเสียง (sound card) ซ่ึงเป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ีแปลงสญัญาณดิจิทลัใหเ้ป็นอะนาลอก แลว้ส่งไปยงัล าโพง 
 
 10) หูฟัง (headphone) เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งออกท่ีใชส้ าหรับฟังเพลงและฟังเสียงจาก
คอมพิวเตอร์ โดยท าหนา้ท่ีเปล่ียนสญัญาณไฟฟ้าใหเ้ป็นสญัญาณเสียงใหเ้ราไดย้นิ หูฟังท่ีใชก้บัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีทั้งชนิดท่ีมีสายและไร้สาย และบางรุ่นจะมีไมโครโฟนติดตั้งไดแ้ลว้ เพ่ือใชใ้นการ
สนทนาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
 11) เคร่ืองพมิพ์ (printer) เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีแสดงผลงานพิมพล์งบนกระดาษ เคร่ืองพิมพท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี
ดงัน้ี 

11.1 เคร่ืองพมิพ์แบบจุด (dot matrix printer) เป็นเคร่ืองพิมพข์นาดเลก็ ราคา
ถูก คุณภาพการพิมพอ์ยูใ่นเ กณฑดี์ มีทั้งแบบพิมพข์าวด าและพิมพสี์ แต่พิมพสี์จะ
ท างานไดช้า้ มีเสียงดงัขณะท างาน หากป้อนกระดาษหนาเกินไปจะท าใหห้วัพิมพเ์สียได ้

 
11.2 เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (laser printer) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมเพราะ

มีคุณภาพการพิมพสู์ง ท าใหภ้าพและตวัอกัษรท่ีไดมี้ความคมชดัสวยงาม พิมพไ์ดท้ั้งสีและ
ขาวด า เม่ือถูกน ้ า หมึกจะไม่เลอะเทอะ 

 
11.3 เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึ (inkjet printer) เป็นเคร่ืองพิมพร์าคาถูก แต่หมึกท่ี

ใชพิ้มพมี์ราคาแพง พิมพไ์ดท้ั้งสีและขาวด า คุณภาพพิมพสี์อยูใ่นเกณฑดี์ เม่ือถูกน ้ า หมึกจะ
เลอะกระดาษ 

 
11.4 พลอ็ตเตอร์ (plotter) เป็นเคร่ืองพิมพข์นาดใหญ่ท่ีใหค้วามเท่ียงตรง มี

ความละเอียดและสดัส่วนท่ีถูกตอ้งสูง สามารถพิมพล์งบนกระดาษท่ีมีขนาดใหญ่ได ้
 

 12) โมเดม็ (modem) เป็นอุปกรณ์แปลงสญัญาณใหค้อมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ได ้โดย
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัคู่สายของโทรศพัทธ์รรมดาคู่หน่ึง แลว้โมเด็มจะท าการแปลงสญัญาณดิจิทลัจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ใหเ้ป็นสญัญาณอะนาลอก เพ่ือใหส้ามารถส่งไปบนคู่สายโทรศพัทไ์ด ้

 


