
ลักษณะของคอมพวิเตอร์ทั่ว ไป 

ความหมายและประเภทของคอมพวิเตอร์ 
 

ความหมายของคอมพิวเตอร์  
     คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สามารถเก็บและจ าข้อมูลรวมถึงชุดค าส่ังในการท างานได้ท าให้สามารถท างานได้โดย  อัตโนมัติ 
ด้วยอัตราความเร็วท่ีสูงมาก  ใช้เพื่อประโยชน์ในการค านวณหรือท างานต่าง ๆ  ได้เกือบทุกชนิดทุก
ประเภท และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง คอมพิวเตอร์มาจาก
รากศัพท์ภาษาลาตินว่า Computare 
       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2540) ได้บัญญัติไว้ว่า Computer : คอมพิวเตอร์
,คณิตกรณ์ หมายถึง เครื่องค านวณหรือผู้ค านวณ  มีหน้าท่ีค านวณและเปรียบเทียบ (ประมวลผล
ข้อมูล) ตามค าส่ังท่ีมนุษย์จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของโปรแกรมหรือชุดค าสั่งต่าง ๆ  

 
คุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร ์ 
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถค านวณได้  เช่น ลูกคิด เครื่องคิดเลข  แต่

คอมพิวเตอร์มีความแตกต่างจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณโดยทั่วไปคือ  
1. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีหน่วยค านวณและปฏิบัติการทางตรรกยะซึ่ง  

ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ดังนั้นการค านวณเปรียบเทียบจึงสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  
2. คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ าภายในเคร่ือง  ท่ีสามารถเก็บข้อมูลซึ่งอาจเป็นข้อความ 

ตัวเลข รูปภาพ  ไว้ในหน่วยความจ าภายในเคร่ืองเพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลปัจจุบันหรือ  
เรียกใช้ในภายหลังได้  

3. ผู้ใช้สามารถใช้ชุดค าสั่ง  หรือโปรแกรมท่ีบอกขั้นตอนท่ีคอมพิวเตอร์ต้องท างานโดย
เรียงล าดับการท างานก่อน หลังหรือวิธีการประมวลผล  ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถท างานตามค าส่ังท่ี
อยู่ในโปรแกรมนั้นอย่างอัตโนมัติ  
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ประเภทของคอมพิวเตอร ์ 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคมีความสามารถแตกต่างกัน  การแบ่งประเภทของ

คอมพิวเตอร์จึงต้องอาศัยการแบ่งประเภทของเคร่ืองท่ีอยู่ใน  ยุคเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการแบ่ง 3 วิธี 
ดังนี้  

1. แบ่งตามวิธีการประมวลผล  
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
3. แบ่งตามขนาดของคอมพิวเตอร์  
ส าหรับการเรียนรู้เนื้อหานี้จะแบ่งคอมพิวเตอร์ตามวิธีท่ี 3 คือแบ่งตามขนาดของ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้  
1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถสูงมาก  สามารถต่อพ่วงไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ  ราคาค่อนข้างสูงเพราะการออกแบบ
และการผลิตต้องใช้
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
มาก นิยมใช้ในงานส่งดาวเทียม
และยานอวกาศ ส าหรับประเทศ
ไทยมีใช้ท่ีกรมอุตุอนิยมวิทยา  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น  

 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ( Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

สามารถใช้งานกับข้อมูลจ านวนมาก ๆ  ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์แบบอ่ืน ๆ สามารถเชื่อมต่อไปยัง
ปลายทางได้ ท างานพร้อมกันได้หลายงานและใช้ได้หลายคนพร้อม ๆ กัน  ตัวอย่างเครื่องเมนเฟรม
ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ/ตู้เอทีเอ็ม(ATM) ของธนาคาร 

 

http://4.bp.blogspot.com/-f7xIN-lysO0/TwxTAay_ntI/AAAAAAAAAbI/FqIqbOO8yBc/s1600/7.3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wRqM9rm9yQs/TwxTvihJZjI/AAAAAAAAAbQ/ap-PzSZ6r0s/s1600/7.4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wRqM9rm9yQs/TwxTvihJZjI/AAAAAAAAAbQ/ap-PzSZ6r0s/s1600/7.4.jpg


3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางส่วนมากใช้กับ
หน่วยงานธุรกิจขนาดเล็กและมี
ราคาถูกลง  สามารถท างานได้
หลายงานพร้อมกันเหมือนเครื่อง
เมนเฟรม แต่ขีดความสามารถใน
การต่อพ่วงน้อยกว่า หน่วยงานท่ี
ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ กอง  กรม 
มหาวิทยาลัย บริษัทห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น  

 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีใช้กันท่ัวไป

และนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน  หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( Personal 
Computer) คนท่ัวไปนิยมเรียกว่า พีซี ( PC) ใช้ตัวประมวลผลแบบชิพ ( Chip) เป็นองค์ประกอบ
หลัก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นยังสามารถแบ่งย่อยตามลักษณะประเภท ได้ดังนี้ 

   4.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ชนิดตั้งบนโต๊ะหรือพื้น ตัวเคร่ืองมีลักษณะเป็นกล่องขนาดใหญ่
ตั้งบนโต๊ะท างานมีสายเชื่อมโยงไปยังจอ  ภาพ ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ
ท างานพร้อมแผงแป้นอักขระและเมาส์  นิยมใช้ในหน่วยงาน
ท่ัวไป เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ร้านอินเทอร์เน็ตตาม
บ้านท่ัว ๆ ไป เนื่องจากราคาไม่แพงจนเกินไป  
 

4.2 คอมพิวเตอร์แบบวางตัก/แล็ปทอป ( Laptop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลแบบกระเป๋าหิ้ว สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้
สะดวก  ในเวลาอาจใช้วางบนตักได้ ( Lap แปลว่า ตัก)  
คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าส ารองในตัว  ใช้จอภาพผลึก
เหลวซึ่งเรียกว่า แอลซีดี ( LCD : Liquid Crystal Display) ใน
ปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยม 
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4.3 คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก ( Notebook) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก มี
ขนาดเล็กเท่าหนังสือขนาดใดก็ได้  สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก  มีแบตเตอรี่ในตัวและ
สามารถพ่วงต่อกับโทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูลในระยะไกลได้  คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ในปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาไปมากและเป็นท่ีนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก 

 
 

4.4 คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ ( Palmtop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาด
เล็ก  สามารถวางบนฝ่ามือแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก 
เนื่องจากแป้นอักขระ รวมท้ังจอภาพมีขนาดเล็กเกินไป ไม่สะดวก
ต่อการใช้งาน  แต่เหมาะส าหรับการเก็บบันทึกส่วนตัว เช่น  
หมายเลขโทรศัพท์หรือบันทึกชื่อเพื่อน หรือรายละเอียดส่วนตัว 

4.5 คอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ ( Handheld 
Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กถือด้วยมือ  จอภาพ
เล็กปกตินิยมใช้เพื่อการบันทึกตัวเลขมาตรไฟฟ้า  มาตร
น้ าประปาโดยพนักงานจะถือคอมพิวเตอร์ไปอ่านมาตรวัดแล้วกด
ปุ่มบันทึก ในหน่วยงานขนาดใหญ่จะใช้ในการตรวจนับสินค้า  
   

 4.6 คอมพิวเตอร์แบบพีดีเอหรือเครื่องช่วยงานบุคคล
แบบดิจิทัล (PDA : Personal Digital Assistant) คอมพิวเตอร์
แบบพีดีเอ สามารถพกพาได้อย่างสะดวก ใช้ปากกาแสง ( Light Pen) 
เขียนข้อมูลบนหน้าจอ  บางครั้งใช้ปากกาแสงเป็นอุปกรณ์เพื่อเลือก
ท างานบนหน้าจอเหมือนกับสมุดบันทึก ภายในเคร่ืองมีโปรแกรมที่อ่าน
ลายมือ  เมื่อเขียนแล้วเปลี่ยนเป็นตัวอักษรได้โดยใช้ปากกาพิเศษ  
ปัจจุบันยังไม่นิยมมากนักเนื่องจากราคายังแพงพอสมควร 
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 ใบงานท่ี 

 1.1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร ์
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง  

 1. คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร  
    
    
    
 
 
 2. จากภาพ                            คือคอมพิวเตอร์ประเภทใด  
    
    
    
 
 
 3. จากภาพ                            คือคอมพิวเตอร์ประเภทใด  
    
    
    
 
 
 4. จากภาพ                            คือคอมพิวเตอร์ประเภทใด  
    
    
    
 
 
 5. จากภาพ                            คือคอมพิวเตอร์รูปประเภทใด  
    
    
    


