
บทที่ 1 
พื้นฐานคอมพิวเตอร 

 
ความหมายของคอมพิวเตอร 
 ตามคําศัพทภาษาอังกฤษ จะหมายถึง เคร่ืองคํานวณ ซึ่งก็อาจจะหมายถึง เคร่ืองคํานวณที่เปน
เคร่ืองไฟฟาหรือเคร่ืองที่เปนกลไกก็สามารถจัดเปนคอมพิวเตอรไดทั้งสิ้น สวนความหมายของ
คอมพิวเตอรจากพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา 
“เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาที่เหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและ
ซับซอนโดยวิธีทางคณิตศาสตร” 
 สรุปไดวา คอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหน่ึงที่มีความสามารถในการ
คํานวณผลในรูปแบบหนึ่ง ๆ ไดอยางรวดเร็วและใหผลลัพธที่ถูกตองและเชื่อถือได 

คอมพิวเตอร (Computer) หรือบางคร้ังอาจเรียกวา “พีซี (PC : Personal Computer)” ไดกอ 
กําเนิดขึ้นมาบนโลกนานหลายสิบปแลว ยิ่งในชวง 10 กวาปที่ผานมานับวาเครือ่งคอมพิวเตอรไดรับการ
พัฒนาขึ้นอยางมาก วิวัฒนาการของการพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณหรือที่เรียกวา “ฮารดแวรคอมพิวเตอร 
(Hardware Computer)” ก็เริ่มใกลถึงทางตันแลว เชน ซีพียู การดแสดงผล ไดรวซีดีรอม ฮารดดิสก 
ในขณะที่ฮารดแวรบางชิ้นหยุดพัฒนาไปหลายปแลว เชน ฟล็อปปดิสกไดรวการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน      
ปจจุบันมักพบวาเปนการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เล็กๆ นอยๆเทาน้ัน 
 
เครื่องคํานวณของมนุษยสมัยโบราณ 

มนุษยมีความจําเปนตองคิดและประมวลผลมาตั้งแตอดีต เริ่มตั้งแตการนับน้ิวมือ ตอมาก็ 
ใชเศษไม กอนหิน หลังจากน้ันวิวัฒนาการเปนลูกคิด (Abacus) ถูกประดิษฐขึ้นโดยชาวจีน ซึ่งถือ 
ไดวาเปนเครือ่งมือนับชิ้นแรกของโลก 

 
ตอมาก็มีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้นมากมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเคร่ืองคํานวณ ดังนี้ ป 

พ.ศ. 2158 หรือ ค.ศ. 1615 นักคณิตศาสตรชาวสก็อตแลนด เชื่อ John Napier ไดประดิษฐอุปกรณชวย
ในการคํานวณขึ้นมา เรียกวา “Napier’s Bones” เปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนแทงไมที่ตีเปนตาราง และช
องสามเหลี่ยม มีเลขเขยีนอยูบนตารางเหลาน้ี เม่ือตองการคูณเลขจํานวนใด ก็หยบิแทงที่ใชระบุเลขแต
ละหลักมาเรยีงกัน แลวจึงอานตัวเลขบนแทงนั้น ตรงแถวทีต่รงกบัเลขตวัคูณ ก็จะไดคําตอบทีต่องการ 

 



 
John Napier 

 

 
Napier’s Bones 

 
ป พ.ศ. 2185 หรือ ค.ศ. 1642 นักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ Blaise Pascal ไดประดิษฐ 

เคร่ืองคํานวณโดยใชหลักการหมุนของฟนเฟอง เปนคร้ังแรก แตเคร่ืองดังกลาวสามารถใชบวกและลบ
เลขไดเทาน้ัน เคร่ืองมือของปาสคาลนีถู้กเผยแพรออกสูสาธารณชนเม่ือ พ.ศ. 2188 แตไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากราคาแพง และเม่ือใชงานจริงจะเกิดเหตุการณที่ฟนเฟองติดขัดบอยๆ ทํา
ใหผลลัพธที่ไดไมคอยถูกตองตรงกับความเปนจริง 



 
 

Blaise Pascal 
 

 
 

เคร่ืองคํานวณPascaline ที่ใชกลไกเฟองของ Blaise Pascal 
 

ป พ.ศ. 2216 หรือ ค.ศ. 1673 มีนักปราชญชาวเยอรมันชื่อ Gottfried Withelm von Leibniz ได
ปรับปรุงเครื่องคํานวณของปาสคาลใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีกขั้นคือ นอกจากจะบวกและลบเลข
ไดแลวยังสามารถคูณและหารเลขไดอีกดวย โดยอาศัยการหมุนวงลอของเคร่ืองเองอัตโนมัติ ซึง่ไดเรียก
เคร่ืองนี้วา “Leibniz’s Stepped” นับไดวาเปนเครื่องมือที่ชวยใหการคํานวณทางคณิตศาสตรทีดู่ยุงยากก
ลับเปนเรื่องทีง่ายขึ้น และยงัคนพบเลขฐานสอง (Binary Number) คือเลข 0 และเลข 1 ซึ่งเปนระบบ
เลขที่เหมาะในการคํานวณ 



 
Gottfried Withelm von Leibniz 

 

 
เคร่ืองคํานวณ Leibniz’s Stepped 

 
ป ค.ศ. 1700 William Aughtred ไดนําความคิดของ Gunter มาสรางเปน ไมบรรทัดคํานวณ

หรือ Slide Rule โดยการนําคาลอการทิึม มาเขียนเปนสเกลบนแทงไมสองอัน เม่ือนํามาเลื่อนตอกันก็
จะอานคาเปนผลคูณหรือผลหารได โดยอาศัยการคาดคะเนผลลัพธ ซึ่งถือวาเปนคอมพิวเตอรอนาลอก
เคร่ืองแรกของโลก 

 

 
Slide Rule 



ป พ.ศ. 2365 หรือ ค.ศ. 1822 ไดมีชาวอังกฤษที่ชื่อ Charles Babbage นักคณิตศาสตรจาก
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ นับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตเคร่ืองคํานวณ โดยเขาประสบความสําเร็จ
ในการสรางเคร่ืองคํานวณแบบทีเ่รียกวา “Differrence Engine” ซึ่งเปนเครือ่งที่ใชคํานวณและพิมพ
ตารางทางคณิตศาสตรอยางอัตโนมัต ิ

 

 
Charles Babbage 

 

 
เคร่ืองคํานวณแบบที่เรียกวา Differrence Engine 



และไดพัฒนาเคร่ืองมือในการคํานวณที่มีความสามารถสูงกวาน้ี ซึ่งก็คือเคร่ืองที่เรียกวาเครื่อง  
วิเคราะห “Analytical Engine” และไดยกเลิกโครงการสรางเคร่ือง Difference Engine ลงซึ่งเครื่อง 
Analytical Engine มีสวนประกอบเหมือนกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน คือมีหนวยรับสงขอมูล , หนวย
ควบคุม และหนวยความจํา โดยใชบตัรเจาะรูเปนสวนในการบัและแสดงผล แตนาเสียดายที่เคร่ือง 
Analytical Engine ของ Babbage นั้นไมสามารถสรางใหสําเร็จขึน้มาได ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีสมัย
นั้นไมสามารถสรางสวนประกอบตางๆ ได และอีกประการหนึ่งก็คือสมัยนั้นไมมีความจําเปนตองใช
เคร่ืองที่มีความสามารถสูงขนาดนั้น ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงหยุดใหการภาควิชาคอมพิวเตอร กองวิชา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร โรงเรียนนายเรืออากาศ 5บทที่ 1: พ้ืนฐานคอมพิวเตอรสนับสนุนโครงการ
ของ Babbage ในป พ.ศ. 2385 ทําใหไมมีทุนที่จะทําการวิจัยตอไป อยางไรก็ตาม Babbage ไดรับการ
ยกยองใหเปน บิดาของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

 
 

เคร่ืองคํานวณที่เรียกวาเครื่องวิเคราะห “Analytical Engine” 
 

ในปพ.ศ. 2385 หรือ ค.ศ. 1842 สุภาพสตรีชาวอังกฤษชื่อ Ada Byron Lovelace ไดแปล
เรื่องราวเกี่ยวกับเคร่ือง Analytical Engine ของ Charles Babbage จากภาษาฝรัง่เศสเปนภาษาอังกฤษ 
ทําให Ada เขาใจในศักยภาพของเคร่ืองดังกลาวเปนอยางดี และไดเขียนขัน้ตอนของคําส่ังวิธใีชเคร่ืองนี้
ใหทําการคํานวณที่ยุงยากซับซอนไวในหนังสือ Taylor’s Scientific Memories ซึ่งถือวาเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรโปรแกรมแรกของโลก และจากจุดน้ีเองที่ทําให Ada ไดรับการยกยองใหเปนโปรแกรมเมอร
คนแรกของโลก 



 
Ada Byron Lovelace 

นอกจากนี้ Ada ยังคนพบอีกวาชุดบตัรเจาะรู ที่บรรจุชุดคําส่ังไว สามารถนํากลบัมาทํางานซ้ําได
ถาตองการ นั่นคือหลักการทํางานวนซ้ํา หรือที่เรียกวา “Loop” เคร่ืองมือที่ใชในการคํานวณที่ถูก
พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 นั้น ทํางานกับเลขฐานสิบ (Decimal Number) แตเม่ือเริ่มตนของศตวรรษที ่
20 ระบบคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จึงทาํใหมีการเปลีย่นแปลงมาใชเลขฐานสอง (Binary 
Number)กับระบบคอมพิวเตอร ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากหลักของพีชคณิตภาควิชาคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2397 หรือ ค.ศ. 1854 นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ George Boole ไดสรางระบบพีชคณิต
แบบใหม เรยีกวา “พีชคณิต บลูีน”(Boolean Algebra) ซึ่งเปนคณิตศาสตรที่ใชอธิบายเหตุผลของ
ตรรกวทิยาทีต่ัวแปรมีคาไดเพียง “จริง”หรือ “เท็จ” เทาน้ัน (ใชสภาวะเพียงสองอยางคือ 0 กับ 1 รวมกับ
เคร่ืองหมายในเชิงตรรกะพ้ืนฐาน คือ AND , OR และ NOT) ซึ่งมีประโยชนมากตอการออกแบบวงจร
ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส ตลอดจนการออกแบบทางตรรกวิทยาของเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันดวย 
เน่ืองจากเปนการยากที่จะใชสัญญาณไฟฟา ซึ่งมีเพียง 2 สภาวะคือเปดกับปด ในการแทนเลขฐานสิบซึ่ง
มีอยูถึง 10 ตัว 0-9 แตเปนการงายกวาถาเราแทนดวยเลขฐานสองคอื 0 กับ 1 จึงถือวาสิ่งนี้เปนรากฐาน
ที่สําคัญของการออกแบบวงจรคอมพิวเตอรในปจจุบัน 

 
George Boole 



พ.ศ. 2423 หรือ ค.ศ. 1880 Dr.Herman Hollerith นักสถิตชิาวอเมริกันไดประดิษฐ
เคร่ืองประมวลผลทางสถติิเครื่องแรก ซึ่งใชกับบัตรเจาะรูและถูกนําไปใชในงานสาํรวจสํามะโนประชากร
ของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2433 และชวยใหการสรุปผลสํามะโนประชากรเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลา 2 
ปคร่ึง (โดยกอนหนาน้ันตองใชเวลาถึง 7 ปคร่ึง)เรียกบตัรเจาะรูนีว้า “Hollerrith Card” หรือไอบีเอ็มการด 
เพราะผูผลิตคอืบริษัทไอบีเอ็ม 

 

 
เคร่ืองประมวลผลทางสถติซิึ่งใชกับบัตรเจาะรู 

 
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

สามารถแบงการพัฒนาคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันได 5 ยุคดวยกัน ดังนี้ 
 
ยุคที่ 1  

เม่ือประมาณป พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย Howard Aiken แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด ไดพัฒนา
เคร่ืองคํานวณตามแนวคิดของ Babbage รวมกับวศิวกรของบรษิัท IBM และสามารถสรางไดเปนผล
สําเร็จ โดยเคร่ืองดังกลาวทํางานแบบเครื่องจักรกลและไฟฟา และใชบัตรเจาะรเูปนสื่อในการนําเขาข
อมูลสูเคร่ือง เพ่ือทําการประมวลผล การพัฒนาดังกลาวมาเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2487 โดยเคร่ืองนี้มีชื่อวา 
“MARK I” และเนื่องจากดานการเงินและบคุลากรจากบริษัท IBM ดังนั้นจึงมีอีกชื่อหน่ึงวา “IBM 
Automatic Sequence Controlled Calculator” และนับเปนเครื่องคํานวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของ
โลก 



 
MARK I 

ในชวงสงครามครามโลกครัง้ที่ 2 John W. Mauchly และ J. Prespern Eckertไดรับทุนอุดหนุน
จากกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการสรางเคร่ืองคํานวณ ENIAC(Electronic Numerical Intergrator And 
Calculator) ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1943-1945 ซึ่งถือไดวาเปน "เคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองแรก
ของโลก หรือคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกของโลก" เปนเคร่ืองคํานวณที่มีจุดประสงคเพ่ือใชงานในกองทัพ 
โดยใชคํานวณตารางการยงิปนใหญ วิถีกระสุนปนใหญ อาศัยหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) 
จํานวน 18,000 หลอด ซึง่สามารถบวกเลขได 5,000 คร้ัง/วินาท ีซึ่งถือวาเร็วมาก แตเคร่ืองยังมีขนาด
ใหญ ตองใชกําลังไฟฟาในการทํางานสูง ทําใหมีปญหาเรื่องความรอนและไสหลอดขาดบอย 

 

 
ENIAC 

 
 
 
 



 
หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) 

 
เคร่ือง ENIAC สามารถเก็บไดเฉพาะขอมูลที่เปนตวัเลขจํานวน 10 หลัก และเกบ็ไดเพียง 20 

จํานวนเทาน้ัน นอกจากนี้เคร่ือง ENIAC ยังไมสามารถเก็บชุดคําส่ังไดความคิดตอมาในการพัฒนาเคร่ือง
คอมพิวเตอรใหดีขึ้นก็คือ การคนหาวิธกีารเก็บโปรแกรมไวในเครือ่ง และใน พ.ศ. 2492 มีนักคณิต
ศาสตรชาวฮังการี ชื่อ Dr.John Von Neumann ไดเสนอแนวคิดในการสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนวย
ความจํา เพ่ือใชเก็บขอมูลและโปรแกรมการทํางานหรือชุดคําส่ังที่เก็บไวในหนวยความจํามาทํางาน 
(หลักการน้ีเปนหลักการที่ใชมาจนถึงปจจุบัน) ซึ่ง Dr.John Von Neumann ก็ไดพบวธิีการเก็บโปรแกรม
ไวในหนวยความจําของเครื่องไดสําเร็จ 

 
Dr.John Von Neumann 



เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดน้ีไดแก EDVAC (Electronic Discrete Variable 
Automatic Computer) ซึ่งสรางเสร็จใน พ.ศ. 2492 และนํามาใชงานจริงในป พ.ศ. 2494 

 

 
EDVAC 

 
และในเวลาใกลกันทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจของประเทศอังกฤษ ก็ไดสรางคอมพิวเตอรที่มี

การทํางานใกลเคียงกับเคร่ือง EDVAC คือเก็บโปรแกรมไวในหนวยความจําได แตที่แตกตางออกไปก็
คือ จะมีการใชเทปแมเหล็กในการบนัทึกขอมูล ตอมาทางสถาบันตั้งชื่อใหเคร่ืองนีว้า“EDSAC 
(Electronic Delay Strorage Automatic Calculator)” 

 

 
EDSAC 



ในป พ.ศ. 2494 ก็ไดมีการสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีชื่อวา UNIVAC (Universal Automatic 
Computer)” ซึ่งผลิตขึ้นเพือ่ขายหรือเชาเปนเครื่องแรกท่ีออกสูตลาด ทําใหคอมพิวเตอรขยายตัวออกไป
สูภาคเอกชน และเริ่มมีการซื้อขายคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานกันอยางแพรหลาย 

 

 
UNIVAC 

ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรยุคที่ 1 
• ใชหลอดสุญญากาศ เปนสวนประกอบหลัก 
• ตัวเคร่ืองมีขนาดใหญ ใชกําลังไฟฟาสูง เกิดความรอนสูง 
• ทํางานดวยภาษาเคร่ือง (Machine Language) 
• มีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ เชน Symbolic Language และ Assembly 
 
ยุคที่ 2 ป พ.ศ. 2502 – 2506 หรือ ค.ศ. 1959 - 1964 

เปนคอมพิวเตอรที่ใชทรานซิสเตอร (Transistors) แทนหลอดสุญญากาศ 

 
ทรานซิสเตอร (Transistors) 



ซึ่งเปนอุปกรณที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตรแหงหองปฏิบตัิการ Bell Lab ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดแก Dr. John Bardeen , Dr. Walter Brattain , Dr. William Shockley  

 

 
Dr. John Bardeen , Dr. Walter Brattain , Dr. William Shockley 

 
โดยทรานซิสเตอรเปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดเล็กกวาหลอดสูญญากาศมาก ใชกระแส

ไฟนอย ไมตองเวลาในการวอรมอัพ ทํางานดวยความเร็วท่ีสูงกวา มีความคงทน เชื่อถือไดราคาถูก 
นอกจากเทคโนโลยีเรื่องวงจร ยังมีเทคโนโลยีอ่ืนมารวมดวย เชน เกิดภาษาคอมพิวเตอรขึ้นมา คือ
ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) และภาษาระดับสูงตางๆ เชน ภาษา FORTRAN,COBOL 
สําหรับหนวยบันทึกขอมูลก็มีการนําเทปแมเหล็กมาใชงาน และในยุคน้ีเองที่ไดมีการสรางคอมพิวเตอร
ขนาดใหญระดับ เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) 

 
ยุคที่ 3 

ประมาณป พ.ศ. 2508 ไดมีการสรางทรานซิสเตอรจํานวนมากลงบนแผนซิลิกอนขนาดเล็ก และ
เกิดวงจรรวมบนแผนซิลิกอนที่เรียกวา “IC (Integrated Circuit)” อันเปนผลงานของบริษทั Texas 
Instruments Co.,Ltd ทําใหเกิดเคร่ืองคอมพิวเตอรถูกออกแบบซับซอนมากขึ้น นับเปนยุคที่
คอมพิวเตอรเกิดความเปลีย่นแปลงขึ้นมาก การใช IC เปนสวนประกอบทําใหคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง 
ราคาถูกลง ในระดับ มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer)  



 
IC (Integrated Circuit) 

 
ยุคที่ 4 

ตั้งแตป พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบัน เทคโนโลยทีางดานการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกสยังคง
พัฒนาอยางตอเน่ือง มีการสรางวงจรรวมที่มีขนาดใหญมารวมในแผนซิลิกอน เรียกวา “VLSI (Very 
Large Scale Integration)” เปนวงจรรวมที่รวมเอาทรานซิสเตอรนับแสนนับลานตัวมาบรรจุอยูในแผนซิ
ลิกอนขนาดเล็กและผลติเปนหนวยประมวลผลของคอมพิวเตอรที่ซบัซอน เรียกวาไมโครโพรเซสเซอร 
Microprocessor) การใช VLSI เปนวงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก
ลงสามารถตั้งบนโตะไดเรียกวาไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) และสงผลใหเกิดคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PC : Personal Computer) ซึ่งเปนเครื่องที่แพรหลายและมีผูใชงานกันทั่วโลก 

 
 

 
VLSI (Very Large Scale Integration) 

 
 



ยุคที่ 5 
เม่ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรมีขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถประมวลไดครั้งละมากๆ ทํางาน

ไดเร็ว มีการจัดการขอมูลทีดี่เยี่ยม สามารถทํางานหลายงานพรอมกัน (Multitasking) ดังนั้นบทบาทของ
คอมพิวเตอรในยุคที่ 5 จึงมีแนวโนมที่ถูกพัฒนาใหมาชวยงานดานการตัดสินใจ และแกปญหาใหมากขึ้น 
โดยจะมีการเก็บความรอบรูตางๆ เขาไวในเครื่อง สามารถสืบคนและดึงความรูที่สะสมไวมาใชงานให  
เปนประโยชนขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเปนเครือขายในองคกรเรียกวา “เครือขาย LAN 
(Local Area Network)” และมีการเชือ่มโยงหลายๆ เครือขายเขาดวยกันเกดิเปนเครือขายเมืองหรือ
ประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญกวาแลนมาก เรียกวา “เครือขาย WAN (Wide Area Network)” และหากนํา
เครือขายทุกสวนของโลกมาเชื่อมตอเขาสูเครือขายสากลเรียกวา “Internet” อีกทั้งยังสามารถส่ือสาร
กันไดในแบบไรสาย (Wireless) และไมมีจํากัดเฉพาะเพียงคอมพิวเตอรเทาน้ัน ในปจจุบันจะพบวาไดมี
การพัฒนาใหอุปกรณอยางเคร่ือง Plam , Pocker PC และมือถือ สามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดอีกดวย 
 
ประเภทของคอมพิวเตอร 

1. ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีกําลังมากที่สุด ราคาแพงที่สุด 
สามารถประมวลผลคําส่ังไดนับพันลานคําส่ังในหนึ่งวินาที สวนใหญใชในการเก็บขอมูลขนาดใหญและใช
กับขอมูลที่ตองการความเรว็สูง เชน การขุดเจาะนํ้าามัน , พยากรณอากาศ ,การวิจัยอาวุธเปนตน 

 
ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) 

 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframecomputer) เปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กวา    ซุป

เปอรคอมพิวเตอร สามารถประมวลผลคําสั่งไดนับรอยลานคําสั่งในหนึ่งวินาที สวนใหญใชกับงาน
ธนาคาร บริษัทประกัน และโรงงาน ปจจุบันเซิรฟเวอรสําหรับการใชบริการอินเทอรเน็ตก็เปนเครื่อง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร 



 
 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframecomputer) 
 

3. มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) เปนคอมพิวเตอรที่ใชในธุรกิจขนาดเล็ก เพ่ือความ 
รวดเร็วในการประมวลผล และราคาไมสูงเกินไป 
 

      
 

มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) 
 

4. คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ พีซี (PC : Personal Computer) เปนคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะที่นิยมใชกันมากที่สุด หาซ้ืองาย ราคาไมแพง ประยุกตใชไดกับงานหลายประเภทตั้งแตพิมพเอกสาร
ธรรมดา , การคํานวณ , ทาํบัญชี , พรีเซ็นเตชัน , การออกแบบกราฟก ,การแตงภาพ , ตัดตอวิดีโอ 
รวมถึงการทําสิ่งพิมพอีกดวย 



 
 

คอมพิวเตอรสวนบคุคล 
 

5. คอมพิวเตอรขนาดสมุดบันทึก หรือ โนตบุค (Notebook Computer) เปนคอมพิวเตอรส
วนบุคคลที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนได ความสามารถเทียบเทาคอมพิวเตอรสวนบุคคล ถึงแมราคา
อาจจะสูงกวาคอมพิวเตอรสวนบุคคล แตก็มีจุดเดนที่สามารถพกพาไดนั่นเอง 

 

 
 

คอมพิวเตอรขนาดสมุดบันทึก หรือ โนตบุค 
 

6. พีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistant) เปนคอมพิวเตอรที่สามารถพกพาไดเหมือนกับ
โนตบุค แตมีขนาดเล็กกวา คือสามารถใสกระเปาได คอมพิวเตอรชนิดน้ี ชวยงานในดานเก็บ ขอมูล เชน 
นัดหมาย , เบอรโทรศัพทติดตอ หรือเก็บขอมูลสวนตัว บางครั้งจะเรียกคอมพิวเตอรแบบนี้  วา 
คอมพิวเตอรปากกา เน่ืองจากมีลักษณะเปนปากกาที่สามารถรับขอมูลโดยการเขียนดวยลายมือโดยตรง
บนจอรับภาพแบบสัมผัสไดนั่นเอง 



 
 

พีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistant) 
 

7. คอมพิวเตอรเครือขาย หรือเน็ต (Net) / Thin Client เปนการประยุกตใชคอมพิวเตอร   ส
วนบุคคลใหเชื่อมตอเพ่ือติดตอส่ือสารกันได ไมวาจะเปนการใชสายท่ีเชื่อมตอกันโดยตรงภายในอาคารที่
เรียกวา “LAN” (Local Area Network) หรือแมแตการเชื่อมตอในระยะไกลๆ ขามประเทศโดยใชสาย
โทรศัพทที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต” (Internet) 
 

   
 

คอมพิวเตอรเครือขาย หรือเน็ต (Net) / Thin Client 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตระกูลของเครื่องคอมพิวเตอร 
 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) 

คอมพิวเตอรสวนบคุคล (personal computer) หรือ พีซี (PC) เดิมทีเปนคําไวใชเรียก เคร่ือง
คอมพิวเตอรราคายอมเยา สําหรับใชสวนบุคคล ปจจุบันยังหมายรวมถึง คอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop 
computer) คอมพิวเตอรแบบพกพา (laptop computer) และคอมพิวเตอรแบบรับขอมูลดวยการเขียนบน
จอภาพ (tablet computer) โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ (operating systems) ที่นิยมใชไดแก โปรแกรม 
Microsoft Windows, โปรแกรม Mac OS X และ Linux โดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU) นิยมใช
ไมโครโปรเซสเซอรตระกูล x86 (x86-compatible CPUs) , ARM architecture CPUs และ PowerPC 
CPUs โปรแกรมประยุกต (application software) ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา (word processing) 
โปรแกรมตารางคํานวณ (spreadsheets) โปรแกรมฐานขอมูล (databases) โปรแกรมเกมส และ
โปรแกรมสนับสนุนการทํางานสวนบคุคลอีกมากมาย เคร่ืองพซีที่ทนัสมัยจะมาพรอมกับอุปกรณเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (high-speed internet) หรือ โมเด็ม ใหผูใชไดเขาถึง World Wide Web และ
แหลงขอมูลมหาศาล เคร่ือง พีซี อาจเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชประจําบาน (home computer) หรืออาจ
พบใชในงานสาํนักงานที่มักจะเชื่อมตอกันเปนระบบเครือขายทองถิน่ (local area network) ลักษณะเดน
จะเปนเคร่ืองที่ถูกใชงานโดยคนเพียงคนเดียว ซึ่งตางจากระบบประมวลผลแบบ batch processing หรือ 
time-sharing ที่มีความซบัซอน ราคาแพง มีการใชงานจากคนหมูมากพรอม ๆ กัน หรือระบบ
ประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่ตองการทมีทํางานเต็มเวลาคอยควบคุมการทํางาน ผูใช "พีซี" ในยุคแรก
ตองเขียนโปรแกรมขึ้นใชงานเอง แตมาในปจจุบนั ผูใชมีโปรแกรมใหเลือกใชที่หลากหลายทั้งแบบที่ซื้อ
ขายเชิงพาณิชยและไมเชิงพาณิชย ซึ่งลวนแลวแตติดตั้งไดงาย 

 
ภาพคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยทั่วไป 

คําวา "คอมพวิเตอรสวนบุคคล" เริ่มมีใชตั้งแต พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) สําหรับกลาวถึงเครือ่ง 
Xerox PARC ของบริษัท Xerox Alto อยางไรก็ตามจากความประสบความสําเร็จของไอบีเอ็มพีซี ทําให
การใชคําวา คอมพิวเตอรสวนบคุคลหมายถึง เคร่ืองไอบีเอ็มพีซี 



เครื่องคอมพวิเตอร Macintosh 
แมคอินทอช (Macintosh) หรือที่รูจักในชื่อยอวา แมค (Mac) เปนชื่อของผลิตภัณฑเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่พัฒนา ออกแบบ และจําหนายโดยบริษทัแอปเปล แมคอินทอชเครื่องแรกออกวาง
จําหนายเม่ือ 24 มกราคม พ.ศ. 2527 ออกแบบโดย เจฟ ราสกิน โดยถือวาเปนระบบคอมพิวเตอรสวน
บุคคลท่ีมีสวนติดตอผูใชแบบกราฟก และเมาส ซึ่งไมไดใชคอมมานดไลนเหมือนคอมพิวเตอรทั่วไปใน
ขณะนั้น โดยในสวนประเทศไทย บริษทั สหวิริยา โอเอ จํากัด เปนผูนําเขาและเปนตวัแทนจัดจําหนาย
รายแรก ซึ่ง แมคอินทอชรุนแรกที่ บริษัท สหวิริยา ไดเปดตัวและทําตลาดเปนรุนแรกคือ Macintosh 
Plus ซึ่งตลาดที่ บริษทั สหวิริยา ทําในขณะนั้น สวนใหญเปน สํานักพิมพ นิตยสาร โรงพิมพ บริษทั 
ออกแบบ และบรษิัท โฆษณา ซึ่งนับไดวา Macintosh เปนผูเริ่มพลิกวงการพิมพ และออกแบบ โดยใช 
ระบบปฏิบตัิการ ที่ถือวา ฉลาด และเปนมิตร กับ ผูใชงาน (user) มากที่สุดในขณะนั้น แตเน่ืองจากราคา
ที่สูงมากในขณะน้ัน (คาดวาหลัก แสนขึน้ไป สําหรับ แมคพลัส) ทําใหยังไมแพรหลายในหมู ผูใชทัว่ไป 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอรรุนแรกของ Macintosh 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมคอินทอชปจจุบันมีผูควบคุมการออกแบบ คอื โจนาธาน ไอฟ โดยมี

ผลิตภัณฑหลกัในชื่อสายการผลิต แมคมินิ ไอแมค และแมคโปร สําหรับคอมพิวเตอรตั้งโตะ แมคบุก 
แมคบุกแอร และแมคบุกโปร สําหรับคอมพิวเตอรพกพา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมคอินทอชจะมีการติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบตัิการเฉพาะในชื่อแมคโอเอส 
ซึ่งรุนปจจุบันคือ Mac OS X v10.5 "เลเปรด" ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอชซ่ึงเปลี่ยนมาใช 
หนวยประมวลผลกลางของอินเทลสามารถทํางานกับซอฟตแวรระบบปฏิบตัิการอ่ืนเชน ลินุกซ หรือ 
วินโดวสได 



 
แมคอินทอชรุน ไอแมค 2007 

workstation 
workstation (เวิรกสเตชนั) เปนคอมพิวเตอรสําหรับการใชสวนบุคคล แตเรว็และมีความสามารถ

มากกวา คอมพิวเตอรสวนบุคคล มีแนวโนมการใชสําหรับธุรกิจและวิชาชีพ เวิรกสเตชนั และการ
ประยุกตออกแบบ สําหรับการใชโดยบริษัทขนาดเลก็ดานวิศวกรรม, สถาปตยกรรม, การออกแบบ
กราฟฟก หรือสวนบุคคลท่ีตองการไมโครโพรเซสเซอรที่เร็วกวา มีขนาด RAM มาก และสวนพิเศษอ่ืน 
ๆ เชน graphics adapter ความเรว็สูง, ที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้น พรอมกับระบบปฏิบตัิการ 
UNIX และผูผลิตเคร่ืองเวิรกสเตชันชั้นนํา ไดแก Sun Microsystems, Hewlett-Packard, DEC และ IBM  
ใน IBM และบริษทัอ่ืน ๆ คําวา "Workstation" บางคร้ังใชในความหมาย "คอมพิวเตอรสวนบุคคล ที่
เชื่อมเขากับเคร่ืองเมนเฟรม" ในปจจุบันสภาพแวดลอมของบริษัท พนักงานมีเคร่ืองในลักษณะ 
"เวิรกสเตชัน" หมายถึง คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตอกันเครือขาย LAN และใชทรัพยากรรวมของ
คอมพิวเตอรขนาดใหญ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล สามารถใชเปนอิสระจากเมนเฟรม 
เหมือนกับวาพวกเขามีโปรแกรมประยุกตของตวัเอง ติดตั้งอยูในฮารดดิสกของตัวเอง การใชลักษณะนี้
ของคําวา "workstation" (ใน IBM เรียกวา "programmable workstation") ทําใหแตกตางจาก
ความหมายเดิม ของ "terminal" 

 
คอมพิวเตอร workstation โดยทั่วไป 



องคประกอบระบบคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ที่ตองทํางานประสานกัน คอื 

• ฮารดแวร (Hardware) 
• ซอฟตแวร (Software) 
• บุคลากร (Peopleware) 

 
ฮารดแวร (Hardware) 

เปนองคประกอบของตวัเครือ่งที่สามารถจับตองได ไดแก วงจรไฟฟา ตัวเคร่ือง จอภาพเคร่ือง
พิมพ คียบอรด เปนตน ซึ่งสามารถแบงสวนพ้ืนฐานของฮารดแวรเปน 4 หนวยสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 

 
 
 

1. หนวยรับขอมูลหรืออินพุต (Input Unit) ทําหนาที่รับขอมูลและโปรแกรมสูเคร่ือง ไดแก คีย
บอรด เมาส เคร่ืองสแกน เคร่ืองรูดบัตร Digitizer เปนตน 

2. หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ทําหนาที่ในการ
ทํางานตามคาํส่ังที่ปรากฏอยูในโปรแกรม หนวยนี้จะประกอบดวยหนวยยอย 3 หนวย คือหนวยคํานวณ
ทางคณิตศาสตร และตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) , หนวยควบคุม (Control Unit) และ   



รีจิสเตอร (Register) ซงปจจุบันซีพียูของเครื่องพีซี รูจักในนามไมโครโปรเซสเซอร (Micro Processor) 
หรือ Chip เชน ของบริษัท Intel คือ Pentium หรือ Celeron สวนของบริษัท AMD คือ K6 , K7(Althlon) 
เปนตน 

3. หนวยเก็บขอมูล (Storage) ซึ่งสามารถแยกตามหนาที่ไดเปน 2 ลักษณะคือ 
• หนวยเก็บขอมูลหรือความจําหลัก (Primary Storage หรือ Main memory) ทําหนาที่เก็บ

โปรแกรมหรือขอมูลที่รับมาจากหนวยรับขอมูล เพ่ือเตรียมสงใหหนวยประมวลผลกลางทําการ
ประมวลผล และรับผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล เพ่ือสงออกหนวยแสดงขอมูลตอไป แยกไดเปน 2 
ประเภท คือ RAM และ ROM 

• หนวยเก็บขอมูลสํารอง(Secondary Storage) เปนหนวยทีท่ําหนาที่เก็บขอมูล หรือโปรแกรมที่
จะปอนเขาสูหนวยความจําหลักภายในเครื่องกอนทําการประมวลผลโดยซีพียู รวมทั้งเปนที่เก็บผลลัพธ
จากการประมวลผลดวย ปจจุบันรูจักในนาม 
Harddisk หรือ Floppy Disk 

4. หนวยแสดงขอมูลหรือเอาตพุต (Output Unit) ทําหนาที่ในการแสดงผลลพัธที่ไดจากการ
ประมวลผล ไดแก จอภาพ และเครื่องพิมพ เปนตน และจะเชื่อมตอกันดวย Bus 

 
 
ซอฟตแวร (Software) 

หมายถึง โปรแกรม หรือชุดของคําส่ังที่ถูกเขยีนขึ้น เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางาน ถาไมมีซอฟต
แวร เคร่ืองคอมพิวเตอรก็จะไมสามารถทํางานไดเลย 
ประเภทของซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 



1. ซอฟตแวรระบบ (System Software) หมายถึง ชุดคําส่ังที่เขยีนไวเปนคําส่ังสําเร็จรูป เพ่ือ
ควบคุมการทาํงานของฮารดแวรทุกอยาง และคอยอํานวยความสะดวกใหกับผูใช ซึ่งสามารถแบงเปน   
สวนยอยไดดังนี้ 

• โปรแกรมระบบปฏิบตัิการ (OS : Operating System) เปนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ
คอมพิวเตอรทั้งระบบ ปจจุบันระบบปฏบิัติการที่ใชในเครื่องพีซี คือDOS(Disk Operating System) , 
ระบบWindow รุน 3.11 , 95, 98 , ME หรือในเครือ่งคอมพิวเตอรที่เปนเน็ตเวิรค เชน Window NT , 
Window 2000 , Window XP และUNIX เปนตน 

• โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร (Translator Program) เปนโปรแกรมแปลคําส่ังที่เขยีนใน
ภาษาระดับสูง เชน Pascal , C , Visual Basic , Visual C เปนตน ซึ่งโปรแกรมจะแปลใหเปนภาษา
เคร่ือง ลักษณะเชนน้ีเปนตัวแปลภาษาที่แปลโปรแกรมทีละโปรแกรม ซึ่งเรียกวา Compiler แตใน
ลักษณะด้ังเดิมที่แปลโปรแกรมทีละบรรทัด เชน ภาษา Basic จะเรียกวา Interpreter 

• ยูทิลติี้ หรือโปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชในการติดตอกับคอมพิวเตอรโดยจะชวยลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมที่ยุงยาก เชน 
การตรวจคนหาแฟมขอมูลที่ลบไปแลว ตัวอยางเชน Software Tools และ Norton’s Utilities 

2. ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package) เปนซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตที่มีผูจัดทําไว เพ่ือใช
ในการทํางานประเภทตางๆ โดยที่ผูใชคนอ่ืน ๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปใชกับขอมูลของตนได     
ตัวอยางเชน ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งซอฟตแวรสําเร็จรูปนี้ประกอบดวย ซอฟตแวรจัดพิมพ
รายงานหรือเวิรดโปรเซสซิ่ง (Word Processing) , ซอฟตแวรตารางคํานวณหรือสเปรดชีต
(Spreadsheet Software) , ซอฟตแวรระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS : Database Management 
System) , ซอฟตแวรสําหรับการนําเสนอ (Presentation Software) เปนตน 

3. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) คือซอฟตแวรหรือโปรแกรม ซึ่งเขียนขึน้เพื่อ
การทํางานเฉพาะอยางที่เราตองการ บางคร้ังเรียกวา User Program หรือ Customize Software เชน 
การส่ังใหพัฒนาโปรแกรมสินคาคงคลัง (Inventory Control) เฉพาะตามที่ตองการ ซึ่งบางคร้ังอาจจะไม
สามารถหาทั่วไปในลักษณะ Package สําเร็จรูปได 

 
บุคลากร (Peopleware) 

- ผูออกแบบและวิเคราะหระบบ (System Analysis and Design) มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง
เก่ียวกบัภาพงานและความตองการของผูใช เพ่ือนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบภาพใหม หรือ
ปรับปรุงคุณภาพงานเดิม เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธภิาพดีขึ้น 

- โปรแกรมเมอร (Programming) ไดแก บุคคลที่ทําหนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต(Application 
Program) ตามรายละเอียดและขอกําหนดที่ System Analysis ไดออกแบบไว 

- ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator : DBA) สําหรับระบบหรือองคกรขนาดใหญ ซึ่ง
มีการจัดการฐานขอมูลที่สลบัซับซอนจะตองมี DBA เปนผูบริหารในการจดัการควบคมุจริงแกไข
เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลและใหสิทธิในการใชฐานขอมูลแกผูใชทั่วไป 



- ผูปฏิบัติการ (Operator) สําหรับระบบขนาดใหญ เชน เมนเฟรม จะตองมีเจาหนาที่
คอมพิวเตอรที่คอยปดและเปดเคร่ือง และเผาดูจอภาพเม่ือมีปญหาซึ่งอาจเกิดขัดของ จะตองแจง 
System Programmer ซึ่งเปนผูดูแลตรวจสอบแกไขโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ือง(System Software) 
อีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นยังตองทําการสํารองขอมูล (Back up) ไวในเทปหรือสิง่อ่ืน ซึ่งหากเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรพีซี ผูใช (User) จะเปนผูปฏิบัติการไปในตัว 

- ผูใช (User) เปนผูใชระบบคอมพิวเตอร 
- ผูบริหาร (Manager) เปนผูที่มีความหมายตอการสําเร็จหรือลมเหลวของการนําระบบ

คอมพิวเตอรเขามาใชงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะหากเปนการนําระบบเขามาใชใหม เพ่ือทดแทน
ระบบหรือการปฏิบตัิงานแบบเดิม ซึ่งหากผูบริหารไมกําหนดทิศทางหรือกํากับดูแลที่ดีแลวอาจทําใหการ
นําระบบคอมพิวเตอรมาใชงานไมมีประสิทธิภาพหรือไมคุมคาตอการใชงานได 
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