
ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรทีเ่ราใชกันอยูทกุวันนี้เปนผลมาจากการประดิษฐคิดคน
เครื่องมือในการคํานวณซึ่งมวีิวัฒนาการนานมาแลว เร่ิมจากเครื่องมือ
ในการคํานวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สรางขึ้นในประเทศ
จีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปมาแลว 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2376 นักคณิตศาสตชาวอังกฤษ ช่ือ ชารล แบบ
เบจ (Charles Babbage) ไดประดิษฐเครื่อง 
วิเคราะห (Analytical Engine) สามารถคํานวณคาของ 

ตรีโกณมิติ ฟงกช่ันตางๆ ทางคณิตศาสตร การทํางานของเครื่องนี้แบงเปน 3 สวน คือ สวนเก็บขอมูล 
สวนคํานวณ และสวนควบคุม ใชระบบพลังเครื่องยนตไอน้ําหมุนฟนเฟอง มีขอมูลอยูในบัตรเจาะร ู
คํานวณไดโดยอัตโนมัติ และเก็บขอมูลในหนวยความจํา กอนจะพมิพออกมาทางกระดาษหลักการของ
แบบเบจนีเ้องที่ไดนํามาพัฒนาสรางเครื่องคอมพิวเตอรสมัยใหม เราจึงยกยองใหแบบเบจเปน บิดาแหง
เครื่องคอมพิวเตอรหลังจากนัน้เปนตนมา ไดมีผูประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมามากมายหลายขนาด 
ทําใหเปนการเริ่มยุคของคอมพิวเตอรอยางแทจริง   โดยสามารถจัดแบงคอมพิวเตอรออกไดเปน 5 ยุค 
ยุคท่ีหนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 

เปนการประดษิฐเครื่องคอมพิวเตอรที่มิใชเครื่องคํานวณ โดยเมาชลีและเอ็กเคอรต (Mauchly 
and Eckert) ไดนําแนวความคิดนัน้มาประดิษฐเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่ง
เรียกวา ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซ่ึงตอมาไดทําการปรับปรุงการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้   และไดประดิษฐเครื่อง UNIVAC (Universal 
Automatic Computer) ขึ้นเพือ่ใชในการสํารวจสํามะโนประชากรประจาํป 

 

จึงนับไดวา UNIVAC เปนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกที่ถูกใชงานในเชิงธุรกิจ ซ่ึง
นับเปนการเริม่ของเครื่องคอมพิวเตอรในยุคแรกอยางแทจริง เครื่องคอมพิวเตอรในยุคนีใ้ชหลอด
สุญญากาศในการควบคุมการทํางานของเครื่อง ซ่ึงทํางานไดอยางรวดเร็ว แตมีขนาดใหญมากและราคา
แพง ยุคแรกของคอมพิวเตอรส้ินสุดเมื่อมีผูประดิษฐทรานซิสเตอรมาใชแทนหลอดสญูญากาศ 



ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที ่1 
 
1. ใชอุปกรณ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เปนสวนประกอบหลัก  

ทําใหตวัเครื่องมีขนาดใหญ ใชพลังงานไฟฟามาก และเกดิความรอนสูง  
2. ทํางานดวยภาษาเครื่อง (Machine Language) เทานั้น  
3. เร่ิมมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใชงาน  

ยุคท่ีสอง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506 
 มีการนําทรานซิสเตอร มาใชในเครื่องคอมพิวเตอรจึงทําใหเครื่องมขีนาดเล็กลง และสามารถ
เพิ่มประสิทธภิาพในการทํางานใหมีความรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังไดมกีารคิด
ภาษาเพื่อใชกบัเครื่องคอมพิวเตอรเชน ภาษาฟอรแทน (FORTRAN) จึงทําใหงายตอการเขียนโปรแกรม
สําหรับใชกับเครื่อง 

    
    คอมพิวเตอรยุคที่ 2        ทรานซิสเตอร 
ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที ่2 

1. ใชอุปกรณ ทรานซิสเตอร (Transistor) ซ่ึงสรางจากสารกึ่งตัวนาํ (Semi-Conductor) เปนอุปกรณ
หลัก แทนหลอดสุญญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอรเพียงตัวเดยีว มีประสิทธิภาพในการทํางาน
เทียบเทาหลอดสุญญากาศไดนับรอยหลอด ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรในยุคนี้มีขนาดเล็ก ใช
พลังงานไฟฟานอย ความรอนต่ํา ทํางานเรว็ และไดรับความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

2. เก็บขอมูลได โดยใชสวนความจําวงแหวนแมเหล็ก (Magnetic Core)  
3. มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคําสัง่ ประมาณหนึง่ในพันของวนิาที (Millisecond : mS)  
4. ส่ังงานไดสะดวกมากขึน้ เนือ่งจากทํางานดวยภาษาสัญลักษณ (Assembly Language)  
5. เร่ิมพัฒนาภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้นใชงานในยุคนี ้

 
 



ยุคท่ีสาม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512 
คอมพิวเตอรในยุคนี้เร่ิมตนภายหลังจากการใชทรานซิสเตอรไดเพยีง 5 ป เนื่องจากไดมกีาร

ประดิษฐคดิคนเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันยอๆ วา "ไอซี" (IC) ซ่ึงไอซีนี้ทําให
สวนประกอบและวงจรตางๆ สามารถวางลงไดบนแผนชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผนเดียว จึงมีการนําเอา
แผนชิปมาใชแทนทรานซิสเตอรทําใหประหยัดเนื้อทีไ่ดมาก 

 

คอมพิวเตอรยคุท่ี 3 
นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใชงานระบบจัดการฐานขอมูล (Data Base Management Systems : 

DBMS) และมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถทํางานรวมกนัไดหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน 
และมีระบบทีผู่ใชสามารถโตตอบกับเครื่องไดหลายๆ คน พรอมๆ กัน (Time Sharing) 

(Integrated Circuit : IC) 
ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที ่3 

1. ใชอุปกรณ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ (Large 
Scale Integration : LSI) เปนอุปกรณหลัก 

2. ความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคําสั่ง ประมาณหนึ่งในลานของวนิาที (Microsecond : mS) 
(สูงกวาเครื่องคอมพิวเตอรในยุคที่ 1 ประมาณ 1,000 เทา)  

3. ทํางานไดดวยภาษาระดับสูงทั่วไป  
 
 
 



ยุคท่ีสี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532 
เปนยุคที่นําสารกึ่งตัวนํามาสรางเปนวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : 

VLSI) ซ่ึงสามารถยอสวนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเขามาในวงจรเดยีวกัน และมกีารประดิษฐ ไมโคร
โพรเซสเซอร (Microprocessor) ขึ้น ทาํใหเครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมคีวามสามารถในการ
ทํางานสูงและรวดเร็วมาก จงึทําใหมีคอมพิวเตอรสวนบคุคล (Personal Computer) ถือกําเนิดขึ้นมาในยุค
นี้ 

   
คอมพิวเตอรยคุท่ี 4   ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรยุคที ่4 
1. ใชอุปกรณ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาด

ใหญมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เปนอุปกรณหลัก  
2. มีความเร็วในการประมวลผลแตละคําสั่ง ประมาณหนึ่งในพันลานวินาที (Nanosecond : nS) 

และพัฒนาตอมาจนมีความเร็วในการประมวลผลแตละคําสั่ง ประมาณหนึ่งในลานลานของ
วินาที (Picosecond : pS)  

ยุคท่ีหา (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน 
 ในยุคนี้ ไดมุงเนนการพัฒนา ความสามารถในการทํางานของระบบคอมพวิเตอร และ ความ
สะดวกสบายในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อยางชัดเจน มีการพฒันาสรางเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้นใชงานในยุคนี ้

โครงการพัฒนาอุปกรณ VLSI ใหใชงานงาย และมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัย
และพัฒนาเกีย่วกับ ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เปนหวัใจของการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในยุคนี ้โดยหวงัใหระบบคอมพิวเตอรมีความรู สามารถวิเคราะหปญหาดวยเหตุผล 
องคประกอบของระบบปญญาประดิษฐ ประกอบดวย 4 หัวขอ ไดแก 

1. ระบบหุนยนต หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System) 
คือหุนจําลองรางกายมนษุยทีค่วบคุมการทํางานดวย 

เครื่องคอมพิวเตอร มีจุดประสงคเพื่อใหทํางานแทนมนุษยใน 
งานที่ตองการความเร็ว หรือเสี่ยงอันตราย เชน แขนกลใน 
โรงงานอุตสาหกรรม หรือหุนยนตกูระเบดิ เปนตน 
 



2. ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System) 
คือ การพัฒนาใหระบบคอมพิวเตอรสามารถสังเคราะหเสียงที่มีอยูในธรรมชาติ (Synthesize) 

เพื่อส่ือความหมายกับมนษุย เชน เครื่องคิดเลขพูดได (Talking Calculator) หรือนาฬิกาปลกุพูดได 
(Talking Clock) เปนตน 

 
3. การรูจําเสียงพดู (Speech Recognition System) 

คือ การพัฒนาใหระบบคอมพิวเตอรเขาใจภาษามนษุย และสามารถจดจําคําพูดของมนุษยได
อยางตอเนื่อง กลาวคือเปนการพัฒนาใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดดวยภาษาพดู เชน งานระบบรักษา
ความปลอดภยั งานพิมพเอกสารสําหรับผูพิการ เปนตน 

4. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) 
คือ การพัฒนาใหระบบคอมพิวเตอรมีความรู รูจักใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา โดยใช

ความรูที่มี หรือจากประสบการณในการแกปญหาหนึ่ง ไปแกไขปญหาอื่นอยางมีเหตุผล ระบบนี้
จําเปนตองอาศัยฐานขอมูล (Database) ซ่ึงมนุษยผูมคีวามรูความสามารถเปนผูกําหนดองคความรูไวใน
ฐานขอมูลดังกลาว เพื่อใหระบบคอมพิวเตอรสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ไดจากฐานความรูนัน้ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอรวเิคราะหโรค หรือเครื่องคอมพิวเตอรทํานายโชคชะตา เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบของคอมพวิเตอร 
ในความเปนจริงแลว ตวัเครื่องคอมพิวเตอรที่เราเห็นๆ กันอยูนี้เปนเพยีงองคประกอบสวนหนึ่ง

ของระบบคอมพิวเตอรเทานั้น แตถาตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามที่เราตองการนั้น จําเปนตองอาศัยองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการมาทํางาน
ประสานงานรวมกัน ซ่ึงองคประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรประกอบไปดวย 
ฮารดแวร (Hardware) 

หมายถึง อุปกรณตางๆ ทีป่ระกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนโครงรางสามารถ
มองเห็นดวยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เชน จอภาพ คียบอรด เครื่องพิมพ เมาส เปนตน ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะการทํางาน ได 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล (Input Unit) หนวย
ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  หนวยแสดงผล (Output Unit) หนวยเก็บขอมูล
สํารอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณแตละหนวยมหีนาที่การทํางานแตกตางกัน  ดังภาพ 

 
ซอฟตแวร (Software) 
หมายถึง สวนที่มนุษยสัมผัสไมไดโดยตรง (นามธรรม) เปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อส่ัง
ใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงเปนเหมือนตัวเชื่อมระหวางผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอร ถาไมมีซอฟตแวรเรากไ็มสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทาํอะไรไดเลย ซอฟตแวรสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงออกไดเปน 

1. ซอฟตแวรสําหรับระบบ (System Software) 
คือ ชุดของคําสั่งที่เขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป ซ่ึงจะทํางานใกลชิดกับคอมพิวเตอรมากที่สุด เพื่อ

คอยควบคุมการทํางานของฮารดแวรทุกอยาง และอํานวยความสะดวกใหกบัผูใชในการใชงาน 
ซอฟตแวรหรือโปรแกรมระบบที่รูจักกันดกี็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปล

ทําหนาที่รับขอมูลและคําสั่งตางๆ 
จากผูใชเขาสูหนวยประมวลผลกลาง 
โดยการเปลี่ยนขอมูลหรือคําสั่งตางๆ 
เปนรูปแบบที่ เครื่องคอมพิวเตอร
สามารถเขาใจ 

ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเพื่อเอาไวใชใน
อนาคต และใชเปนสื่อในการสงผานขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง 



คําสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เชน ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เปนตน นอกจากนี้โปรแกรม
ที่ใชในการตรวจสอบระบบเชน Norton’s Utilities ก็นับเปนโปรแกรมสําหรับระบบดวย เชนกนั 

2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 
คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมที่มําใหคอมพิวเตอรทํางานตางๆ ตามทีผู่ใชตองการ ไมวาจะดาน

เอกสาร บัญชี การจัดเก็บขอมูล เปนตน ซอฟตแวรประยกุตสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอยางที่เรา 
ตองการ บางที่เรียกวา User’s Program เชน โปรแกรมการทําบัญชีจายเงินเดือน โปรแกรมระบบเชาซื้อ 
โปรแกรมการทําสินคาคงคลัง เปนตน ซ่ึงแตละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอรมแตกตางกัน
ออกไปตามความตองการ หรือกฏเกณฑของแตละหนวยงานที่ใช ซ่ึงสามารถดัดแปลงแกไขเพิม่เติม 
(Modifications) ในบางสวนของโปรแกรมได เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช และซอฟตแวร
ประยุกตทีเ่ขียนขึ้นนี้โดยสวนใหญมักใชภาษาระดับสูงเปนตัวพัฒนา 
 ซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไป เปนโปรแกรมประยุกตทีม่ีผูจัดทําไว เพือ่ใชในการทํางาน 
ประเภทตาง ๆ ทั่วไป โดยผูใชคนอื่น ๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับขอมูลของตนได แตจะ
ไมสามารถทําการดัดแปลง หรือแกไขโปรแกรมได ผูใชไมจําเปนตองเขียนโปรแกรมเอง ซ่ึงเปนการ
ประหยดัเวลา แรงงาน และคาใชจายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี ้ยังไมตองเวลามากในการฝกและ
ปฏิบัติ ซ่ึงโปรแกรมสําเร็จรูปนี ้ มักจะมีการใชงานในหนวยงานมราขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเปน
พิเศษในการเขยีนโปรแกรม ดังนัน้ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจึงเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกและเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชไดแก MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, 
SPSS, Internet Explorer และ เกมสตาง ๆ เปนตน  
บุคลากร (Peopleware) 

หมายถึง บุคลากรในงานดานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สามารถใชงาน 
ส่ังงานเพื่อใหคอมพิวเตอรทาํงานตามที่ตองการ แบงออกได 4 ระดับ ดังนี้ 
1.  ผูจัดการระบบ (System Manager)  

คือ ผูวางนโยบายการใชคอมพิวเตอรใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน 
2.  นักวเิคราะหระบบ (System Analyst)  

คือ ผูที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหมและทําการวเิคราะหความเหมาะสม ความเปนไปไดใน
การใชคอมพิวเตอรกับระบบงาน เพื่อใหโปรแกรมเมอรเปนผูเขียนโปรแกรมใหกบัระบบงาน 
3. โปรแกรมเมอร (Programmer)  

คือ ผูเขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหทํางานตามความตองการของผูใช โดย
เขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะหระบบไดเขยีนไว 
 
 



4. ผูใช (User) 
คือ ผูใชงานคอมพิวเตอรทัว่ไป ซ่ึงตองเรียนรูวิธีการใชเครื่อง และวิธีการใชงานโปรแกรม 

เพื่อใหโปรแกรมที่มีอยูสามารถทํางานไดตามที่ตองการ 
เนื่องจากเปนผูกําหนดโปรแกรมและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร มนุษยจึงเปนตวัแปรสําคัญใน

อันที่จะทําใหผลลัพธมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากคําสั่งและขอมูลที่ใชในการประมวลผลไดรับจากการ
กําหนดของมนุษย (People Ware) ทั้งสิ้น 
ขอมูล (Data) 

ขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบคอมพวิเตอร เปนสิ่งที่ตองปอนเขาไปใน
คอมพิวเตอร พรอมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอรเขียนขึ้นเพื่อผลิตผลลัพธที่ตองการออกมา ขอมูลที่
สามารถนํามาใชกับคอมพวิเตอรได มี  5 ประเภท คือ ขอมูลตัวเลข (Numeric Data) ขอมูลตัวอักษร 
(Text Data) ขอมูลเสียง (Audio Data) ขอมูลภาพ (Images Data) และขอมูลภาพเคลื่อนไหว (Video 
Data) ในการนําขอมูลไปใชนั้น  เรามีระดับโครงสรางของขอมูลดังนี้ 
โครงสรางขอมูล(Data Structure) 

บิต (Bit) คือ ขอมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เปนขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและนําไปใช
งานได ซ่ึงไดแก เลข 0 หรือ เลข 1 เทานั้น 

ไบต (Byte) หรือ อักขระ (Character) ไดแก ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณพเิศษ 1 ตัว 
เชน 0, 1, …, 9, A, B, …, Z และเครื่องหมายตางๆ ซ่ึง 1 ไบตจะเทากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว เปน
ตน 

ฟลด (Field) ไดแก ไบต หรือ อักขระตั้งแต 1 ตัวข้ึนไปรวมกันเปนฟลด เชน เลขประจําตัว ช่ือ
พนักงาน เปนตน 

เรคคอรด (Record) ไดแก ฟลดตั้งแต 1 ฟลด ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของรวมกันเปนเรคค
อรด เชน ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัว ยอดขาย ขอมูลของพนักงาน 1 คน เปน 1 เรคคอรด 

ไฟล (Files) หรือ แฟมขอมูล ไดแก เรคคอรดหลายๆ เรคคอรดรวมกัน ซ่ึงเปนเรื่องเดยีวกัน เชน 
ขอมูลของประวัตพินักงานแตละคนรวมกันทั้งหมดเปนไฟลหรือแฟมขอมูลเกี่ยวกบัประวัติพนักงานของ
บริษัท เปนตน 

ฐานขอมูล (Database) คือ การเก็บรวบรวมไฟลขอมูลหลายๆ ไฟลที่เกี่ยวของกนัมารวมเขา
ดวยกัน เชน ไฟลขอมูลของแผนกตางๆ มารวมกันเปนฐานขอมูลของบริษัท เปนตน 

 
 
 
 



การวัดขนาดขอมูล ในการพิจารณาวาขอมูลใดมีขนาดมากนอยเพียงไร  เรามีหนวยในการวัด
ขนาดของขอมูลดังตอไปนี ้

8 Bit = 1 Byte 
1,024 Byte = 1 KB (กิโลไบต) 
1,024 KB = 1 MB (เมกกะไบต) 
1,024 MB = 1 GB (กิกะไบต) 
1,024 GB = 1 TB (เทระไบต) 

 

คอมพิวเตอรทํางานอยางไร 
คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอสังคมของมนุษยเราในปจจุบัน แทบทุกวงการลวนนํา

คอมพิวเตอรเขาไปเกี่ยวของกับการใชงาน จนกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนปจจยัที่สําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินชวีิตและการทํางานในชีวิตประจําวนั ฉะนั้นการเรียนรูเพื่อทําความรูจักกับคอมพิวเตอรจึงถือเปน
ส่ิงที่มีความจําเปนเปนอยางยิง่ 

เพื่อที่จะทราบวาคอมพิวเตอรคืออะไร ทํางานอยางไร และมีความสําคญัตอมนุษยอยางไร เราจึง
ควรทําการศึกษาในหัวขอตอไปนี ้
ความหมายของคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรมาจากภาษาละตินวา  Computare ซ่ึงหมายถึง  การนับ  หรือ  การ
คํานวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา "เครื่อง
อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆ ที่งายและซับซอนโดย
วิธีทางคณิตศาสตร" 

 
คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานแทนมนุษย ในดานการ

คิดคํานวณและสามารถจําขอมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรไดเพื่อการเรียกใชงานในครั้งตอไป  นอกจากนี้ 
ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณไดดวยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอรยัง
มีความสามารถในดานตางๆ อีกมาก อาทิเชน การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร การรับสงขอมูล การ
จัดเก็บขอมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ได  



การทํางานของคอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอรไมวาจะเปนประเภทใดก็ตาม จะมีลักษณะการทํางานของสวนตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธกันเปนกระบวนการ  โดยมีองคประกอบพืน้ฐานหลักคือ  Input Process และ Output   ซ่ึงมี
ขั้นตอนการทาํงานดังภาพ 

 
ขั้นตอนที่ 1 : รับขอมูลเขา (Input) 

เร่ิมตนดวยการนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงสามารถผานทางอุปกรณชนิดตางๆ แลวแต
ชนิดของขอมูลที่จะปอนเขาไป เชน   ถาเปนการพิมพขอมูลจะใชแผงแปนพิมพ (Keyboard) เพื่อพิมพ
ขอความหรือโปรแกรมเขาเครื่อง   ถาเปนการเขียนภาพจะใชเครื่องอานพิกัดภาพกราฟค (Graphics 
Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสําหรับเขียนภาพ   หรือถาเปนการเลนเกมก็จะมีกานควบคุม (Joystick) 
สําหรับเคลื่อนตําแหนงของการเลนบนจอภาพ เปนตน 
ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลขอมูล (Process) 

เมื่อนําขอมูลเขามาแลว เครื่องจะดําเนินการกับขอมูลตามคําสั่งที่ไดรับมาเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ การประมวลผลอาจจะมีไดหลายอยาง เชน นําขอมูลมาหาผลรวม นําขอมูลมาจัดกลุม  
นําขอมูลมาหาคามากที่สุด หรือนอยที่สุด เปนตน 
ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ (Output) 

เปนการนําผลลัพธจากการประมวลผลมาแสดงใหทราบทางอุปกรณที่กําหนดไว   โดยทั่วไปจะ
แสดงผานทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา "จอมอนิเตอร" (Monitor) หรือจะพิมพขอมูลออกทาง
กระดาษโดยใชเครื่องพิมพก็ได 
ลักษณะเดนของคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีจดุเดน 4 ประการ เพื่อทดแทนขอจํากัดของมนุษย 
เรียกวา 4 S special ดังนี ้

1. หนวยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บขอมูลจํานวนมากและเปนเวลานาน 
นับเปนจดุเดนทางโครงสรางและเปนหัวใจของการทํางานแบบอัตโนมตัิของเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งเปน
ตัวบงชี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรแตละเครื่องดวย 



2. ความเร็ว (Speed) หมายถงึ ความสามารถในการประมวลผลขอมูล (Processing Speed) โดย
ใชเวลานอย เปนจุดเดนทางโครงสรางที่ผูใชทั่วไปมีสวนเกี่ยวของนอยที่สุด เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่สําคัญสวนหนึ่งเชนกัน 

3. ความเปนอตัโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลขอมูลตามลําดับ
ขั้นตอนไดอยางถูกตองและตอเนื่องอยางอัตโนมัติ โดยมนุษยมีสวนเกี่ยวของเฉพาะในขัน้ตอนการ
กําหนดโปรแกรมคําสั่งและขอมูลกอนการประมวลผลเทานั้น 

4. ความนาเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลใหเกิดผลลัพธที่ถูกตอง 
ความนาเชื่อถือนับเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถนี้เกี่ยวของกับ
โปรแกรมคําสั่งและขอมูลที่มนุษยกําหนดใหกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง กลาวคือ หากมนษุยปอน
ขอมูลที่ไมถูกตองใหกับเครื่องคอมพิวเตอรก็ยอมไดผลลัพธที่ไมถูกตองดวยเชนกนั 
ประโยชนของคอมพิวเตอร 

จากการที่คอมพิวเตอรมีลักษณะเดนหลายประการ ทําใหถูกนํามาใชประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในสังคมเปนอยางมาก  ที่พบเห็นไดบอยที่สุดก็คือ การใชในการพิมพเอกสารตางๆ เชน 
พิมพจดหมาย รายงาน เอกสารตางๆ ซ่ึงเรียกวางานประมวลผล (Word Processing) นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานตางๆ อีกหลายดาน ดังตอไปนี้ 

งานธุรกิจ เชน บริษัท รานคา หางสรรพสินคา ตลอดจนโรงงานตางๆ ใชคอมพิวเตอรในการทํา
บัญชี งานประมวลคํา และติดตอกับหนวยงานภายนอกผานระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งาน
อุตสาหกรรม สวนใหญก็ใชคอมพิวเตอรมาชวยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นสวนของ
อุปกรณตาง ๆ เชน โรงงานประกอบรถยนต ซ่ึงทําใหการผลิตมีคุณภาพดีขึ้นบริษัทยังสามารถรับ หรือ
งานธนาคาร ที่ใหบริการถอนเงินผานตูฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และใชคอมพิวเตอรคิดดอกเบี้ย
ใหกับผูฝากเงิน และการโอนเงินระหวางบัญชี เชื่อมโยงกันเปนระบบเครือขาย  

งานวิทยาศาสตร การแพทย และงานสาธารณสุข สามารถนําคอมพิวเตอรมาใชในนํามาใชใน
สวนของการคํานวณที่คอนขางซับซอน เชน งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการสงจรวด
ไปสูอวกาศ  หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเปนอุปกรณสําหรับการตรวจรักษาโรคได ซ่ึงจะใหผลที่
แมนยํากวาการตรวจดวยวิธีเคมีแบบเดิม และใหการรักษาไดรวดเร็วข้ึน  

งานคมนาคมและสื่อสาร ในสวนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใชคอมพิวเตอรในการจองวันเวลา ที่
นั่ง ซ่ึงมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได ทําใหสะดวกตอผูเดินทางที่ไมตองเสียเวลารอ 
อีกทั้งยังใชในการควบคุมระบบการจราจร เชน ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทางอากาศ หรือในการ
ส่ือสารก็ใชควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อใหอยูในวงโคจร ซ่ึงจะชวยสงผลตอการสงสัญญาณให
ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน  

 



งานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ 
หรือ จําลองสภาวการณ ตาง ๆ เชน การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผนดินไหว โดย
คอมพิวเตอรจะคํานวณและแสดงภาพสถานการณใกลเคียงความจริง รวมทั้งการใชควบคุมและติดตาม
ความกาวหนาของโครงการตางๆ เชน คนงาน เครื่องมือ ผลการทํางาน  

งานราชการ เปนหนวยงานที่มีการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด โดยมีการใชหลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ มีการใชระบบประชุม
ทางไกลผานคอมพิวเตอร, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
เชื่อมโยงไปยังสถาบันตาง ๆ, กรมสรรพากร ใชจัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เปนตน  

การศึกษา ไดแก การใชคอมพิวเตอรทางดานการเรียนการสอน ซ่ึงมีการนําคอมพิวเตอรมาชวย
การสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานดานทะเบียน ซ่ึงทําใหสะดวกตอการคนหาขอมูลนักเรียน การ
เก็บขอมูลยืมและการสงคืนหนังสือหองสมุด  
ประเภทของคอมพิวเตอร 

จากประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก ทําใหปจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรใหเลือกใชมากมายหลาย
รูปแบบตามความตองการของผูใช การแบงประเภทของคอมพิวเตอรนั้น สามารถจําแนกออกไดเปน 3 
กลุมหลัก ดังนี้ 
ประเภทของคอมพิวเตอรตามหลักการประมวลผล จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ 
คอมพิวเตอรแบบแอนะล็อก (Analog Computer) 

หมายถึง เครื่องมือประมวลผลขอมูลที่อาศัยหลักการวัด (Measuring Principle) ทํางานโดยใช
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกวา 
Analog Signal เครื่องคอมพิวเตอรประเภทนี้มักแสดงผลดวยสเกลหนาปทม และเข็มชี้ เชน การวัดคา
ความยาว โดยเปรียบเทียบกับสเกลบนไมบรรทัด การวัดคาความรอนจากการขยายตัวของปรอท
เปรียบเทียบกับสเกลขางหลอดแกว 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของ Analog Computer ที่ใชการประมวลผลแบบเปนขั้นตอน เชน 
เครื่องวัดปริมาณการใชน้ําดวยมาตรวัดน้ํา ที่เปลี่ยนการไหลของน้ําใหเปนตัวเลขแสดงปริมาณ อุปกรณ
วัดความเร็วของรถยนตในลักษณะเข็มชี้ หรือเครื่องตรวจคลื่ยสมองที่แสดงผลเปนรูปกราฟ เปนตน 
คอมพิวเตอรแบบดิจิทัล (Digital Computer) 

ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางานทั่วๆ ไปนั่นเอง เปนเครื่องมือประมวลผลขอมูลที่อาศัย
หลักการนับ ทํางานกับขอมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไมตอเนื่อง (Discrete Data) ในลักษณะ
ของสัญญาณไฟฟา หรือ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณขอมูลที่เปนจังหวะดวยตัวนับ (Counter) 
ภายใตระบบฐานเวลา (Clock Time) มาตรฐาน ทําใหผลลัพธเปนที่นาเชื่อถือ ทั้งสามารถนับขอมูลใหคา
ความละเอียดสูง เชนแสดงผลลัพธเปนทศนิยมไดหลายตําแหนง เปนตน 



เนื่องจาก Digital Computer ตองอาศัยขอมูลที่เปนสัญญาณไฟฟา (มนุษยสัมผัสไมได) ทําใหไม
สามารถรับขอมูลจากแหลงขอมูลตนทางไดโดยตรง จึงจําเปนตองเปลี่ยนขอมูลตนทางที่รับเขา (Analog 
Signal) เปนสัญญาณไฟฟา (Digital Signal) เสียกอน เมื่อประมวลผลเรียบรอยแลวจึงเปล่ียน
สัญญาณไฟฟากลับไปเปน Analog Signal เพื่อส่ือความหมายกับมนุษยตอไป โดยสวนประกอบสําคัญที่
เรียกวา ตัวเปลี่ยนสัญญาณขอมูล (Converter) คอยทําหนาที่ในการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณขอมูล 
ระหวาง Digital Signal กับ Analog Signal 
คอมพิวเตอรแบบลูกผสม (Hybrid Computer) 

เครื่องประมวลผลขอมูลที่อาศัยเทคนิคการทํางานแบบผสมผสาน ระหวาง Analog Computer 
และ Digital Computer โดยทั่วไปมักใชในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรในยานอวกาศ ที่ใช Analog Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน และใช Digital 
Computer ในการคํานวณระยะทาง เปนตน 

การทํางานแบบผสมผสานของคอมพิวเตอรชนิดนี้ ยังคงจําเปนตองอาศัยตัวเปลี่ยนสัญญาณ 
(Converter) เชนเดิม 
ประเภทของคอมพวิเตอรตามวัตถุประสงคของการใชงาน จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่องานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลขอมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุม ใหทํางานอยาง
ใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ (Inflexible) โดยทั่วไปมักใชในงานควบคุม หรืองานอุตสาหกรรมที่เนนการ
ประมวลผลแบบรวดเร็ว เชนเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอรควบคุมลิฟท 
หรือคอมพิวเตอรควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต เปนตน 
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่องานอเนกประสงค (General Purpose Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลขอมูลที่มีความยืดหยุนในการทํางาน (Flexible) โดยไดรับการ
ออกแบบใหสามารถประยุกตใชในงานประเภทตางๆ ไดโดยสะดวก โดยระบบจะทํางานตามคําสั่งใน
โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา และเมื่อผูใชตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานอะไร ก็เพียงแตออกคําสั่งเรียก
โปรแกรมที่เหมาะสมเขามาใชงาน โดยเราสามารถเก็บโปรแกรมไวหลายโปรแกรมในเครื่องเดียวกันได 
เชน ในขณะหนึ่งเราอาจใชเครื่องนี้ในงานประมวลผลเกี่ยวกับระบบบัญชี และในขณะหนึ่งก็สามารถใช
ในการออกเช็คเงินเดือนได เปนตน  
 
 
 
 
 
 



ประเภทของคอมพิวเตอรตามความสามารถของระบบ 
จําแนกออกไดเปน 4 ชนิด โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเก็บขอมูล และ ความเร็วใน

การประมวลผล เปนหลัก ดังนี้ 
ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลขอมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยท่ัวไปสราง
ขึ้นเปนการเฉพาะเพื่องานดานวิทยาศาสตรที่ตองการการประมวลผลซับซอน และตองการความเร็วสูง 
เชน งานวิจัยขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) งานสื่อสารดาวเทียม หรืองานพยากรณอากาศ 
เปนตน 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลขอมูลที่มีสวนความจําและความเร็วนอยลง สามารถใชขอมูลและ
คําสั่งของเครื่องรุนอื่นในตระกูล (Family) เดียวกันได โดยไมตองดัดแปลงแกไขใดๆ นอกจากนั้นยัง
สามารถทํางานในระบบเครือขาย (Network) ไดเปนอยางดี โดยสามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณที่เรียกวา 
เครื่องปลายทาง (Terminal) จํานวนมากได สามารถทํางานไดพรอมกันหลายงาน (Multi Tasking) และ
ใชงานไดพรอมกันหลายคน (Multi User) ปกติเครื่องชนิดนี้นิยมใชในธุรกิจขนาดใหญ มีราคาตั้งแตสิบ
ลานบาทไปจนถึงหลายรอยลานบาท ตัวอยางของเครื่องเมนเฟรมที่ใชกันแพรหลายก็คือ คอมพิวเตอร
ของธนาคารที่เชื่อมตอไปยังตู ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศนั่นเอง  
มินิคอมพิวเตอร (Mini Computer) 

ธุรกิจและหนวยงานที่มีขนาดเล็กไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง 
ผูผลิตคอมพิวเตอรจึงพัฒนาคอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกวา เครื่องมินิคอมพิวเตอร 
โดยมีลักษณะพิเศษในการทํางานรวมกับอุปกรณประกอบรอบขางที่มีความเร็วสูงได มีการใชแผนจาน
แมเหล็กความจุสูงชนิดแข็ง (Hard disk) ในการเก็บรักษาขอมูล สามารถอานเขียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
หนวยงานและบริษัทที่ใชคอมพิวเตอรขนาดนี้ ไดแก กรม กอง มหาวิทยาลัย หางสรรพสินคา โรงแรม 
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลขอมูลขนาดเล็ก มีสวนของหนวยความจําและความเร็วในการ
ประมวลผลนอยที่สุด สามารถใชงานไดดวยคนเดียว จึงมักถูกเรียกวา คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computer: PC) 

ปจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงกวาในสมัยกอนมาก อาจเทากับหรือมากกวา
เครื่องเมนเฟรมในยุคกอน นอกจากนั้นยังราคาถูกลงมาก ดังนั้นจึงเปนที่นิยมใชมาก ทั้งตามหนวยงาน
และบริษัทหางราน ตลอดจนตามโรงเรียน สถานศึกษา และบานเรือน บริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนายจนประสบความสําเร็จเปนบริษัทแรก คือ บริษัทแอปเปลคอมพิวเตอร 
 



เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร จําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1.  แบบติดตั้งใชงานอยูกับที่บนโตะทํางาน (Desktop Computer) 
2.  แบบเคลื่อนยายได (Portable Computer) สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟาจาก

แบตเตอรี่จากภายนอก สวนใหญมักเรียกตามลักษณะของการใชงานวา Laptop Computer หรือ 
Notebook Computer  
 


