
บทที่ 1 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต



1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

o ค ำว่ำ "คอมพิวเตอร์" (Computer) แปลว่ำ ผู้ค ำนวณ หรือคณิตกรณ์ซึ่งหมำยถึง อุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรค ำเช่น กำรบวก ลบ คูณ หำร ซึ่งมีลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลข แต่
คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะและควำมสำมำรถที่ดีกว่ำเครื่องคิดเลขหลำยเท่ำ 

o คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์มีกำรท ำงำนแบบอัติโนมัติท ำหน้ำที่เหมือน
สมองกล สำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ทั้งที่ง่ำยและซับซ้อนตำมค ำสั่งของโปรแกรม



คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์มีกำรท ำงำนแบบอัติโนมัติ
ท ำหน้ำที่เหมือนสมองกล



1.2 ลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์

1.  รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท ำกำรรับข้อมูลจำกหน่วยรับข้อมูล (input 
unit) เช่น คีบอร์ด หรือ เมำส์ 

2. ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท ำกำรประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลง 
ให้อยู่ในรูปอื่นตำมที่ต้องกำร 

3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลออกมำยังหน่วย 
แสดงผลลัพธ์ (output unit) เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภำพ 

4. เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท ำกำรเก็บผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลไว้ใน 
หน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ใหม่ได้ในอนำคต



ลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

1.3.1 ยุคก่อนเครื่องจักรกล (Premechanical Age : 3000 ปี ก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 1622) 

o 1.3.1.1 ลูกคิด (Abacus) ค.ศ.1200 ประเทศจีนมีกำรคิดค้นเครื่องมือช่วยนับเพื่อให้ง่ำยและ รวดเร็ว
มำกขึ้น เรียกว่ำ ลูกคิด (Abacus) ซึ่งชำวจีนเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่ำ “Suan-Pan” ซึ่งถือได้ว่ำ เป็น
อุปกรณ์ใช้ช่วยกำรค ำนวณที่เก่ำแก่ที่สุดในโลกและคงยังใช้งำนมำจนถึงปัจจุบัน  



ลูกคิดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชำวจีน เรียกว่ำ Suan-Pan



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.1.2 แท่งค านวณของเนเปียร์ (Napier’s bone) ประมำณปี ค.ศ.1612 นักคณิตศำสตร์ชำวสก็อต
ชื่อ จอห์น เนเปีย (John Napier) ได้สร้ำงอุปกรณ์ค ำนวณเรียกว่ำ แท่งค ำนวณของเนเปียร์ (Napier’s 
bone) 

o ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแท่งไม้ตีเส้นเป็นตำรำงค ำนวณหลำย ๆ แท่งเอำไว้ใช้ส ำหรับค ำนวณ แต่
ละแท่ง จะมีตัวเลขเขียนก ำกับไว้ เมื่อต้องกำรผลลัพธ์ก็จะหยิบแท่งที่ใช้ระบุตัวเลขแต่ละหลักมำอ่ำนกับ
แท่นดรรชนี (Index) ที่มีตัวเลข 0-9 ก็จะได้ค ำตอบ 



John Napier กับเครื่องมือช่วยนับ Napier’s 
bone



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

1.3.2 ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical Age : ค.ศ. 1623 - 1889)

1.3.2.1 นาฬิกาค านวณ (Calculating Clock) ค.ศ.1623 วิลเฮล์ม ชิคกำร์ด (Wilhelm 
Schickard) แห่งมหำวิทยำลัยเทอร์บิงเจน (University of Tubingen) ประเทศเยอรมันนีได้สร้ำงนำฬิกำ
ค ำนวณ (Calculating Clock) ขึ้น โดยใช้แนวคิดของเนเปียร์มำประยุกต์ใช้ วิธีกำรท ำงำนของเครื่องอำศัย 
ตัวเลขต่ำงๆ บรรจุบนทรงกระบอกจ ำนวน 6 ชุด แล้วใช้ฟันเฟืองเป็นเครื่องหมุนทดเวลำคูณเลข ซึ่งถือได้ว่ำ
เขำเป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องกลไกส ำหรับค ำนวณได้เป็นคนแรก 



Wilhelm Schickard กับนาฬิกาค านวณ



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.2.2 เครื่องค านวณของปาสคาล (Pascaline Calculator) ในปี ค.ศ. 1642 เบลส์ ปำสคำล 
(Blaise Pascal) นักคณิตศำสตร์ ชำวฝรั่งเศสได้สร้ำงเครื่องมือช่วยบวกเลข เรียกว่ำ เครื่องค ำนวณ
ปำสคำล (Pascaline Calculator) ขึ้น โดยมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหล่ียม หลักกำรค ำนวณอำศัยกำรหมุน
ฟันเฟือง เครื่องมือนี้สำมำรถใช้ได้ดีในกำรค ำนวณบวกและลบเท่ำนั้น ส่วนกำรคูณและหำรยังไม่ดีเท่ำไร
นัก 



Blaise Pascal กับเครื่องบวกเลข Pascaline Calculator



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.2.3 เครื่องค านวณผลต่าง (Difference Engine) ปี ค.ศ. 1822  ชำร์ลส แบบเบจ (Charles
Babbge) นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษแห่งมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) เป็น
บุคคลที่ได้พยำยำมเสนอแนวคิดให้เครื่องจักรกลสำมำรถท ำงำนได้ตำมค ำสั่งและเกิดผลลัพธ์ข้อผิดพลำด
น้อยที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกำรค ำนวณในงำนที่ซับซ้อนมำก ๆ ซึ่งเมื่อค ำนวณผลลัพธ์ผิดพลำด ก็
อำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำกได้ อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเบื่อหน่ำยในกำรท ำงำนด้วย 
เพรำะต้องกลับมำนั่งค ำนวณหำค่ำผลลัพธ์น้ันใหม่อีกรอบ 



Charles Babbage กับเครื่อง Difference Engine



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o และในขณะที่ Babbage ท ำกำรสร้ำงเครื่อง Difference Engine อยู่นั้น เขำได้พัฒนำ ควำมคิดไปถึง 
เครื่องมือในกำรค ำนวณที่มีควำมสำมำรถสูงกว่ำนี้ ซึ่งก็คือเครื่องที่เรียกว่ำเครื่องวิเคราะห์ (Analytical
Engine) และได้ยกเลิกโครงกำรสร้ำงเครื่อง Difference Engine ลง แล้วเริ่มต้นงำนใหม่



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.2.4 เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ปี ค.ศ.1834 แบบเบจได้พยำยำมเสนอกำรสร้ำง
เครื่องจักรกลชนิด ใหม่เรียกว่ำ Analytical Engine เพื่อต้องกำรให้ค ำนวณได้กับงำนแทบทุกชนิดและ
ต้องท ำงำนตำม ค ำสั่งได้ (Programmable) โดยอำศัยแนวคิดของแจคกำร์ดที่เอำบัตรเจำะรูมำช่วย
ควบคุมลวดลำยกำรทอผ้ำให้ได้ตำมแบบที่ต้องกำรนั่นเอง แบบร่ำงของเครื่อง Analytical Engine ที่เขำ
น ำเสนอนี้จะ อำศัยองค์ประกอบในกำรท ำงำนแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 

o Input Device ใช้บัตรเจำะรูในกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ตัวเครื่อง 

o Arithmetic Processor เป็นส่วนที่ท ำหน้ำที่ค ำนวณเพื่อหำผลลัพธ์ 

o Control Unit ส ำหรับคอยควบคุมและตรวจสอบงำนที่จะน ำออกว่ำได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

o Memory เป็นส่วนส ำหรับเก็บตัวเลขเพื่อรอกำรประมวลผล



เครื่อง Analytical Engine ที่สร้ำงตำมแนวควำมคิดของ Charles Babbage



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

 แนวคิดดังกล่ำวเป็นเสมือนต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเขำจึง ได้รับสมญำนำม
ว่ำเป็น “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์” นั่นเอง 



ชำร์ลส แบบเบจ (Charles Babbge)
บิดำแห่งคอมพิวเตอร์ 



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o ออกุสตา เอด้า ไบรอน (Augusta Ada Byron) ซึ่งได้รู้จักและติดต่อกับแบบเบจมำตลอด Byron ได้
ท ำกำรแปลเรื่องรำวเกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine จำกภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำอังกฤษ ในระหว่ำง
กำรแปลท ำให้ Lady Ada เข้ำใจถึงหลักกำรท ำงำนของเครื่อง Analytical Engine และได้เขียน
รำยละเอียดขั้นตอนของค ำสั่งให้เครื่องนี้ท ำกำรค ำนวณที่ยุ่งยำก ซับซ้อนไว้ในหนังสือทำงคณิตศำสตร์
เล่มหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมแรกของโลก 

o และจำกจุดนี้จึงถือว่ำ Lady Ada เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก (มีภำษำที่ใช้เขียนโปรแกรมที่
เก่ำแก่ อยู่หนึ่งภำษำ คือภำษำ Ada มำจำก ชื่อของ Lady Ada) 

o นอกจำกนี้ Lady Ada ยังค้นพบอีกว่ำชุดบัตรเจำะรู ที่บรรจุค ำสั่งไว้สำมำรถน ำกลับมำท ำงำนซ้ ำได้ถ้ำ
ต้องกำร นั่นคือหลักของกำรท ำงำนวนซ้ ำ หรือ เรียกว่ำ Loop



ออกุสตำ เอด้ำ ไบรอน (Augusta Ada Byron)
โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

 (Decimal Number) แต่เมื่อเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20 ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนำขึ้นจึงท ำให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงมำใช้ เลขฐานสอง (Binary Number) กับระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำก
หลักของพีชคณิต



Augusta Ada กับขั้นตอนในกำรตั้งค ำสั่งของเครื่องและจดหมำยท่ีเขียนถึง Charles Babbage



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

1.3.3 ยุคเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicmechanical Age : ค.ศ. 1890 - 1944) 

o ในยุคนี้ตัวเครื่องจะใช้เครื่องจักรกลกับระบบกระแสไฟฟ้ำในกำรท ำงำน มีการประมวลผลโดยอาศัย
วงจรที่ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) แต่ก็ท ำให้เปลือง ต้นทุนในกำรบ ำรุงรักษำ
มำกพอสมควร เพรำะหลอดสุญญำกำศนี้มีอำยุกำรใช้งำนที่สั้นและต้องมีกำรเปลี่ยนหลอดอยู่บ่อย ๆ 
คอมพิวเตอร์ในยุคนี้แรก ๆ ได้มีกำรน ำเอำไปใช้ในกำรท ำงำนของภำครัฐและ รวมถึงภำรกิจทำงด้ำน
กำรทหำร นอกจำกนั้นก็จะอยู่ในแวดวงของกำรศึกษำในระดับสูง 

o ตัวอย่ำงของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีส ำคัญในยุคนี้ มีดังนี้ 



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.3.1 เครื่อง Tabulating Machine ในเดือนมิถุนำยน ปี ค.ศ.1890 ดร.เฮอร์แมน ฮอลเลอริธ 
(Herman Hollerith) นักสถิติซึ่งท ำงำนอยู่ที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ ได้พัฒนำระบบ
เพื่อใช้ ประมวลผลส ำหรับกำรส ำมะโนประชำกรของประเทศสหรัฐขึ้น โดยเก็บข้อมูลลงบนบัตรเจำะรู 
(Punch card) ที่ท ำงำนร่วมกันกับเครื่องมือที่เรียกว่ำ Tabulating Machine 

o ปรำกฎว่ำระบบนี้ สำมำรถประมวลผลได้เร็วกว่ำเดิมมำก อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลำ และลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรท ำงำนจำกเดิมที่ท ำด้วยกระดำษและปำกกำลงไปได้อย่ำงมำก 

o และในเวลำต่อมำฮอลเลอริชได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเพื่อผลิตจ ำหน่ำยเครื่องจักรช่วยในกำรค ำนวณ 
ชื่อบริษัท คอมพิวติง เทบบูลำติง เรดคอ สดิง หลังจำกนั้นได้เปลี่ยนมำเป็นชื่อบริษัทไอบีเอ็ม 
(International Business Machine : IBM) 



Dr. Herman Hollerith กับเครื่อง Tabulating machine



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.3.2 เครื่อง ABC ปี ค.ศ.1942 ดร.จอห์น วี อตำนำซอฟฟ์ (John V. Atanasoff) อำจำรย์สำขำ
ฟิสิกส์แห่งมหำวิทยำลัยไอโอวำ (Iowa State University) ได้ร่วมมือกับลูกศิษย์ของเขำ คือ คลิฟฟอร์ด 
เบอร์รี่ (Clifford Berry สร้ำงเครื่องมือที่อำศัยกำรท ำงำนของหลอดสุญญำกำศเพื่อ น ำมำช่วยในงำน
ประมวลผลทั่วไป โดยเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ว่ำ เครื่อง “ABC” หรือ Atanasoff Berry Computer 
(เป็นกำรตั้งชื่อโดยน ำเอำชื่อของทั้งสองมำรวมกันคือ Atanasoff และ Berry)



Dr.John V. Atanasoff และ Clifford Berry กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ABC
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o 1.3.3.3 เครื่อง Mark l ปี ค.ศ.1944 ศำสตรำจำรย์โฮวำร์ด ไอเคน ( Howard Aiken) แห่ง
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด (Havard University) ได้สร้ำงเครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นตำมหลักกำร 
ของแบบเบจได้เปน็ผลส ำเร็จ และเรียกเครื่องนี้ว่ำ Mark l (Harvard Mark l หรือชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร 
ของเครื่องนี้คือ IBM Automatic Sequence Controlled Calculator เนื่องจำกได้รับเงินอุดหนุน 
ทั้งหมดส ำหรับกำรท ำวิจัยเพื่อสร้ำงเครื่องมือนี้จำกบริษัท IBM) 

o ซึ่งถือได้ว่ำเป็นเครื่องค ำนวณที่สำมำรถท ำงำนแบบอัตโนมัติได้ดีมำกในยุคนั้น 

o แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อต้องกำรท ำงำนใหม่ทุกครั้ง ผู้ใช้ก็ยังคงต้องป้อนข้อมูลค ำสั่งโดยผ่ำนบัตรเจำะรูอยู่ ดี 
เพรำะตัวเครื่องเองไม่สำมำรถเก็บชุดค ำสั่งไว้ในเครื่องได้ จึงท ำให้เสียเวลำและยุ่งยำกพอสมควร 



Howard Aiken กับเครื่อง Mark l หรือ IBM Automatic Sequence Controlled Calculator
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1.3.4 ยุคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Age : ค.ศ. 1946 - 1952) 

o เนื่องจำกยุคนี้มีกำรพัฒนำโดยใช้หลอดสุญญากาศเป็นหลักและถือได้ว่ำเป็นกำรพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจเครื่องแรกของโลก จึงอาจจะเรียกได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ยุคหลอด
สุญญากาศ) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้มีกำรประดิษฐ์ให้สำมำรถค ำนวณและหำผลลัพธ์ต่ำงๆ ได้รวดเร็ว
มำก ยิ่งขึ้นโดยใช้หลอดสูญญำกำศ (Vacuum Tube) เป็นวงจรส ำคัญในกำรท ำงำน 

o ซึ่งกำรท ำงำนหลำยๆ อย่ำงภำยในควำมเร็วเป็นวินำที (Split-Second) จึงมีปัญหำเรื่องควำมร้อนสูง 

o มีกำรใช้สื่อประเภท ดรัมแม่เหล็ก (Magnetic Drum)  และบัตรเจำะรู  เป็นหน่วยควำมจ ำในกำรเก็บ
ข้อมูล 

o ในยุคนี้ภำษำ ที่ใช้เขียนโปรแกรม ได้แก่ ภำษำเครื่อง มีกำรพัฒนำภำษำสัญลักษณ์ (Symbolic 
Language) และ ภำษำแอสแซมบลี (Assembly) 

o คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ได้แก่ UNIVAC, ENIAC, IBM650 และ IBM701 เป็นต้น โดยมีกำรน ำเอำ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่ำงมำกมำยทั้งในแวดวงกำรทหำร และกำรศึกษำระดับสูงทั่วไป 
จำกนั้นจึงได้พัฒนำเข้ำสู่กำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์มำกยิ่งขึ้น



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o 1.3.4.1 เครื่อง ENIAC ในปี ค.ศ. 1946 ดร.จอห์น ดับบลิว มอชลี่ (John W. Mauchly) และจอห์น 
เพรสเปอร์ เอ็คเคิร์ท (John Presper Eckert) แห่งวิทยำลัยวิศวกรรมไฟฟ้ำมัวร์ (Moore School of 
Electrical Engineering) มหำวิทยำลัยเพนซิลวำเนีย ( University of Pennsylvania) ได้พัฒนำเครื่อง 
ENIAC (Electronics Numerical Integrator and Computer)

o โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทัพสหรัฐอเมริกำให้ออกแบบสร้ำงคอมพิวเตอร์เอำไว้ใช้ส ำหรับช่วย
ค ำนวณวิถีกระสุนของปืนใหญ่ เพรำะในขณะนั้นยังหำเครื่องมือที่ท ำงำนค ำนวณเร็ว ๆ ไม่ได้ บำงเครื่อง
กว่ำจะได้ ผลลัพธ์ต้องใช้เวลำนำนมำกถึง 12 ชั่วโมง 

o ENIAC (Electronics Numerical Integrator And Computer) สร้ำงเสร็จโดยสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 
1946 สำมำรถเอำมำช่วยค ำนวณวิถีกระสุนได้เร็วมำกขึ้นกว่ำเดิม

ตัวอย่ำงของ คอมพิวเตอร์ที่ส ำคัญๆ ในยุคนี้ได้แก่ 



Mauchly และ Eckert กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกชื่อ ENIAC
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o 1.3.4.2 เครื่อง UNIVAC ปี ค.ศ.1951 บริษัท Remington Rand (บริษัทของมอชล่ีและเอ็ค เคิร์ทเดิม) 
ได้พัฒนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ำ UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer) เพื่อใช้งำนในเชิง
ธุรกิจเป็นครั้งแรก โดยน ำมำใช้ส ำหรับท ำนำยผลกำรเลือกต้ังประธำนำธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกำ 

o เครื่องนี้ใช้หลอดสุญญำกำศ 5,000 หลอด แต่มีควำมเร็วในกำรท ำงำนสูงกว่ำเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ผลิต
กันมำก่อนหน้ำนี้มำก สำมำรถเก็บตัวเลขหรือตัวอักษรไว้ในหน่วยควำมจ ำได้ถึง 12,000 ตัว นับได้ว่ำ
เป็น “เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ” 



Mauchly และ Eckert กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น ำมำใช้ในเชิงธุรกิจเครื่องแรกที่ชื่อว่ำ  UNIVAC



1.3.5 ยุคคอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์ (Transistor Age : ค.ศ. 1953 - 1964) 

o เนื่องจากหลอดสูญญากาศมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นและมีขนาดใหญ่เกินไป จึงได้มีการพัฒนา
อุปกรณ์ที่เรียกว่า “ทรานซิสเตอร์” (Transistor) ขึ้นเพื่อใช้งำนแทน โดยนักวิทยำศำสตร์ ของ
ห้องปฏิบัติกำรเบล (Bell laboratory) แห่งสหรัฐอเมริกำ 3 คน ประกอบด้วย วิลเลียม ช็อคเลย์ 
(William Shockley) จอห์น บำร์ดีน (John Bardeen) และวอลเตอร์ แบรทเทน (Walter Brattain) 
และอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (ยุคทรำนซิสเตอร)์ 



ทีมงำนพัฒนำทรำนซิสเตอร์ (Transistor) แห่งห้องปฏิบัติกำรเบล (Bell laboratory)
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o ในยุคนี้เองที่ได้มีกำรน ำเอำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้งำนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยภำควิชำ
สถิติ คณะพณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำด
ใหญ่มำกในยุคนั้นชื่อว่ำ IBM 1620 จำกบริษัทผู้ผลิต มูลค่ำประมำณ 2 ล้ำนบำทเศษ เมื่อปี ค.ศ.1964 
เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ส ำหรับงำนด้ำนกำรศึกษำ 

o จึงถือได้ว่ำ “IBM 1620”เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกท่ีน ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย (ปัจจุบันหมดอำยุกำร
ใช้งำนไปนำนแล้ว) 

o ต่อจำกนั้นจึงได้มีกำรน ำเอำคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้เพื่อช่วยงำนประมวลผลด้ำนต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น เช่น 
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งำนอีกเป็นเครื่องที่สอง มีชื่อว่ำ IBM 1401 ซึ่ง
มีมูลค่ำเกือบ 8 ล้ำนบำท เพื่อใช้งำนด้ำนส ำมะโนประชำกร และก็ได้แพร่ขยำยกำรใช้งำนไปยัง
หน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งของรัฐบำลและเอกชนในเวลำต่อมำ 



l

IBM 1620 เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่น ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย
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1.3.6 ยุคคอมพิวเตอร์วงจรรวม (Integrated Circuit : IC : ค.ศ. 1965 - 1969) 

o วงจรรวม หรือ วงจรเบ็ดเสร็จ (Iintegrated Circuit : IC) หมำยถึง วงจรที่น ำเอำไดโอด, 
ทรำนซิสเตอร์, ตัวต้ำนทำน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่ำงๆ มำประกอบรวมกันบนแผ่นวงจร
ขนำดเล็ก ในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะท ำด้วยแผ่นซิลิคอน บำงทีอำจเรียก ชิป (Chip)และสร้ำง
องค์ประกอบวงจรต่ำงๆ ฝังอยู่บนแผ่นผลึกนี้
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o ไอซี ก ำเนิดขึ้นโดย Geoffrey W.A. Dummer นักวิทยำศำสตร์เรดำร์จำกอังกฤษ ต่อมำได้ย้ำยไป
ท ำกำรค้นคว้ำต่อที่สหรัฐอเมริกำ โดยสำมำรถสร้ำงไอซีจำกเซรำมิกส์ตัวแรกได้ในปี ค.ศ. 1956 แต่ยังไม่
ประสบผลส ำเร็จนัก ต่อมำในปี ค.ศ. 1957 กองทัพสหรัฐอเมริกำน ำโดยแจ็ก คิลบีได้ท ำกำรค้นคว้ำ
ทดลองต่อ ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1959 คิลบีได้จดสิทธิบัตรไอซีที่ท ำจำกเจอร์มำเนียม 

o และในพัฒนำกำรสุดท้ำยของไอซี โรเบิร์ต นอยซ์ได้จดสิทธิบัตรไอซีที่ท ำจำกซิลิคอน ในวันที่ 25 
เมษำยน ค.ศ. 1961 และอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 (ยุคไอซี) 



ตัวอย่ำงลักษณะวงจรรวม (IC)
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1.3.7 ยุคคอมพิวเตอร์วงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI & VLSI Age : ค.ศ. 1970 – ปัจจุบัน) 

o เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแผงวงจรรวมขนาดใหญ่ ( LSI และ VLSI) ในยุคนี้คือปลำยศตวรรษ 1970 มี
กำรน ำไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ซึ่งเป็นวงจรรวมขนำดใหญ่ที่ผลิตโดยอำศัยเทคโนโลยีที่
เรียกว่ำ LSI (Large Scale Integrated) และ VLSI (Very Large Scale Integrated) เข้ามาแทน
แผงวงจรรวมหรือ IC แบบเดิม เนื่องจากสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากกว่า โดยบรรจุวงจร
ทรานซิสเตอร์นับหมื่น แสน หรือล้านตัว ลงในชิ้นสารซิลิกอน (Silicon)ขนาดเล็ก 

o ไมโครโปรเซสเซอร์นี้ คิดค้นขึ้นโดยบริษัทอินเทล (Intel) ซึ่งยังเป็นผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ชั้นใน
ปัจจุบันและท ำ ให้ เกิดกำรผลิตคอมพิว เตอร์ขนำดเล็กส ำหรับกำรใช้ งำนทั่ ว ไปที่ เ รียกว่ ำ 
“ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)” ซึ่งได้รับควำมนิยมแพร่หลำยไปทั่วโลกในเวลำต่อมำ 



ตัวอย่ำงลักษณะวงจรรวมขนำดใหญ่ (VLSI)



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

1.3.8 ยุคคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Computer Network Age : ปัจจุบันและอนาคต) 

o เมื่อไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดควำมสำมำรถสูงขึ้น ท ำงำนได้เร็ว กำรแสดงผล กำรจัดกำรข้อมูล สำมำรถ
ประมวลได้ครั้งละมำกๆ จึงท ำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนหลำยงำนพร้อมกัน (Multitasking)

o ขณะเดียวกันก็มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

o บริษัทหรือองค์กรธุรกิจได้น ำเอำไมโครคอมพิวเตอร์หลำยๆ ตัวมำเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน
บริเวณใกล้หรือในส ำนักงำนเดียวกัน เรียกว่ำ “เครือข่ำยเฉพำะที่” หรือ LAN (Local Area Network)
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o จำกนั้นก็ได้พัฒนำให้กำรเชื่อมต่อเข้ำหำกันได้มำกขึ้นโดยกระจำยบริเวณออกไปในระยะที่กว้ำงกว่ำเดิม 
เรียกว่ำ “เครือข่ำยระยะไกล” หรือ WAN (Wide Area Network) 

o และในที่สุดก็พัฒนำไปสู่กำรเชื่อมต่อกันโดยไม่จ ำกัดระยะทำงไปยังผู้ใช้งำนทั่วโลกที่เรียกว่ำ “เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต” (Internet)ในที่สุด



กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ำเป็นเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o ส ำหรับประเทศไทยเองโดยเฉพำะในปี พ.ศ.2546 ได้รับกำรส่งเสริมจำกรัฐบำลให้คนไทยมีคอมพิวเตอร์
ใช้กันแทบทุกครัวเรือน หรือที่เรียกว่ำ “โครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร” ส่งผลให้จ ำนวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปในประเทศสูงขึ้นอย่ำงมำก 

o ซึ่งแต่เดิมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์มักจะอยู่ในวงแคบๆ และจ ำกัดเฉพำะกลุ่มผู้มีรำยได้สูงเพียงเท่ำนั้น 
เมื่อได้รับกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ ประกอบกับรำคำของเครื่องคอมพิวเตอร์ในตลำดที่ถูกลงมำกอย่ำงเห็น
ได้ชัด กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงได้แผ่ขยำยวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้นไปสู่กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและปำนกลำงด้วย 

o นอกจำกนี้กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันยังไม่ได้จ ำกัดกำรใช้งำนอยู่เพียงสถำนที่ที่ใดสถำนที่หนึ่งอีก
ต่อไป เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ำ เครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN และ Wireless network) ได้
เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้



1.3 พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

o ไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จึงท ำงำนกับสื่อหลำยชนิดที่เรียกว่ำสื่อประสม (Multimedia)

o และคอมพิวเตอร์ในยุคที่ห้ำนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยำยำมน ำมำเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจและ
แก้ปัญหำให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีกำรเก็บควำมรอบรู้ต่ำงๆ เข้ำไว้ในเครื่อง สำมำรถเรียกค้นและดึงควำมรู้ที่
สะสมไว้มำใช้งำนให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจำกวิชำกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI)



1.4 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1. ความเร็ว (Speed)ปัจจุบันซีพียูของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำมำรถท ำงำนได้มำกกว่ำพันล้ำนค ำสั่งต่อ
วินำที เช่น CPU 3.6 GHz (3.6 พันล้ำนค ำสั่งต่อวินำที) และยังสำมำรถสร้ำงแกนประมวลผล (Core)แบบคู่ 
ซึ่งเปรียบเสมือนมีสมองมำกกว่ำ 1 ชุด ช่วยกันประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้อีกด้วย และมี
แนวโน้มจะเพิ่มควำมเร็วได้มำกขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งลดกำรใช้พลังงำนของของ CPU ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีก
ด้วย 

2. ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy)ระบบและวงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของกำรค ำนวณที่ถูกต้อง
เสมอหำกกำรป้อนข้อมูลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ถูกต้อง เช่น กำรสรุปยอดค ำนวนทำงบัญชี กำรตัดเกรด เป็น
ต้น แต่หำกผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิด เช่น ป้อนจ ำนวนผิด ป้อนค่ำผิด ผลลัพธ์ของกำรวิเครำะห์ข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น ก็จะให้ค่ำที่ผิดเช่นเดียวกัน 
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3. ความเชื่อถือ (Reliability) ปัจจุบันกำรผลิตฮำร์ดแวร์ให้รองรับควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่ต่อเนื่อง
ของคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลำทั้งกลำงวันและกลำงคืน ท ำให้กำรท ำงำนและกำรประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพำะในเครื่องให้บริกำร (Computer Server) อีกทั้งในกรณีที่ระบบมีควำมผิดพลำด ยัง
สำมำรถแจ้งเตือน และสำมำรถกู้ข้อมูลให้กลับสู่สภำพปรกติพร้อมใช้ได้อีกด้วย ท ำให้ข้อมูลและกำร
ประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กำรสรุปรำยงำนของระบบ รำยงำนข้อมูลลูกค้ำ ระบบออนไลน์ มี
ควำมน่ำเชื่อถือสูงมำก 

4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) ปัจจุบันกำรผลิตฮำร์ดดิสก์ (Hard Disk) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์มีกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้มำกถึง พันพันล้ำนไบต์หรือตัวอักษร (Tera
Byte:TB) นอกจำกนี้ยังมีควำมเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในฮำร์ดดิสก์ที่สูง อีกทั้งยังมีกำรผลิตฮำร์ดดิสก์แบบ
น้ ำหนักเบำ (SSD Hard Disk) ให้เหมำะกับงำนบำงอย่ำงอีกด้วย 



1.4 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

5. ท างานซ้ าๆ ได้ (Repeatability) เนื่องจำกคอมพิวเตอร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงสำมำรถท ำงำนซ้ ำๆ 
ได้ เพื่อช่วยลดปัญหำเรื่องควำมรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้ำ ของคน ซึ่งในกรณีที่คนอ่อนล้ำจำกกำรท ำงำนซ้ ำๆ 
อำจจะท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนได้ ตัวอย่ำงเช่น ระบบโรงงำนผลิตรถยนต์สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
แขนกลช่วยในกำรผิดรถยนต์ได้อย่ำงซ้ ำๆ และต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีกำร
จัดเก็บหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสัญญำณไฟฟ้ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้ำใจ กำรประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์จะท ำงำนแบบอัตโนมัติภำยใต้ค ำสั่งที่ได้ถูกก ำหนดไว้ กำรท ำงำนดังกล่ำวจะเริ่มต้ังแต่กำรน ำ
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ กำรประมวลผลและแปลงผลลัพธ์ออกมำให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สำมำรถเข้ำใจได้ เช่น
กำรประยุกต์ใช้กับโรงงำนผลิตรถยนต์ หรือกำรสร้ำงหุ่นยนต์ หรือระบบอัจฉริยะ (SMART) ต่ำงๆ เช่น บ้ำน
อัจฉริยะ เป็นต้น 



1.4 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

7. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เรำสำมำรถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลำยๆ เครื่องเข้ำหำกันเป็น
เครือข่ำยได้ ไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยภำยในองค์กรเล็กๆ หรือระดับเครือข่ำยใหญ่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ท ำให้
กำรประมวลผลงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และไม่จ ำกัดอยู่แค่พื้นที่หนึ่งอีกต่อไป



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

1.5.1 ประเภทคอมพิวเตอร์ตามการประมวลผล 

1.5.1.1 คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) 

คือลักษณะของคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อำศัยหลักกำรวัด (Measuring
Principle) ท ำงำนโดยใช้ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมำใน
ลักษณะสัญญำณที่เรียกว่ำ Analog Signal เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักแสดงผลด้วยสเกลหน้ำปัด และ
เข็มชี้

ตัวอย่างของ Analog Computer ที่ใช้กำรประมวลผลแบบเป็นขั้นตอน เช่น เครื่องวัดปริมำณกำรใช้
น้ ำด้วยมำตรวัดน้ ำ ที่เปลี่ยนกำรไหลของน้ ำให้เป็นตัวเลขแสดงปริมำณ อุปกรณ์วัดควำมเร็วของรถยนต์ใน
ลักษณะเข็มชี้ หรือเครื่องตรวจคลื่นสมองที่แสดงผลเป็นรูปกรำฟ เป็นต้น 



คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer)



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

1.5.1.2 คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) 

 คือ ลักษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรท ำงำนทั่วๆ ไปนั่นเอง เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อำศัย
หลักกำรนับ ท ำงำนกับข้อมูลที่มีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ในลักษณะ
ของสัญญำณไฟฟ้ำ หรือ Digital Signal ผลลัพธ์เป็นที่น่ำเชื่อถือ ทั้งสำมำรถนับข้อมูลให้ค่ำควำม
ละเอียดสูง เช่น แสดงผลลัพธ์เป็นทศนิยมได้หลำยต ำแหน่ง เป็นต้น



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

 เนื่องจำก Digital Computer ต้องอำศัยข้อมูลที่เป็นสัญญำณไฟฟ้ำ (มนุษย์สัมผัสไม่ได้) ท ำให้ไม่
สำมำรถรับข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต้นทำงได้โดยตรง จึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลต้นทำงที่รับเข้ำ (Analog 
Signal) เป็นสัญญำณไฟฟ้ำ (Digital Signal) เสียก่อน เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยน
สัญญำณไฟฟ้ำกลับไปเป็น Analog Signal เพื่อส่ือควำมหมำยกับมนุษย์ต่อไป 

 โดยส่วนประกอบส ำคัญที่เรียกว่ำ ตัวเปลี่ยนสัญญำณข้อมูล (Converter) คอยท ำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยน
รูปแบบของสัญญำณข้อมูล ระหว่ำง Digital Signal กับ Analog Signal



คอมพิวเตอรแ์บบดิจิทัล (Digital Computer) 



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

1.5.1.3 คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) 

คือลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเครื่องประมวลผลข้อมูลที่อำศัยเทคนิคกำรท ำงำนแบบ
ผสมผสำน ระหว่ำง Analog Computer และ Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ในงำนเฉพำะกิจ โดย
เฉพำะงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในยำนอวกำศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมกำร
หมุนของตัวยำน และใช้ Digital Computer ในกำรค ำนวณระยะทำง เป็นต้น



ตัวอย่ำงคอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) 



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

1.5.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

1.5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) 

เป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องประมวลผลข้อมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุม 
ให้ท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ (Inflexible)โดยทั่วไปมักใช้ในงำนควบคุม หรืองำนอุตสำหกรรม
ที่เน้นกำรประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร คอมพิวเตอร์ควบคุมลิฟท์ 
หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็นต้น



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์

1.5.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานทั่วไป (General Purpose Computer) 

 เป็นลักษณะซึ่งเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน (Flexible) โดยได้รับกำร
ออกแบบให้สำมำรถประยุกต์ใช้ในงำนประเภทต่ำงๆ ได้โดยสะดวก โดยระบบจะท ำงำนตำมค ำสั่งใน
โปรแกรมที่เขียนขึ้นมำ และเมื่อผู้ใช้ต้องกำรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนอะไร ก็เพียงแต่ออกค ำสั่งเรียก
โปรแกรมที่เหมำะสมเข้ำมำใช้งำน โดยเรำสำมำรถเก็บโปรแกรมไว้หลำยโปรแกรมในเครื่องเดียวกันได้



1.5 ประเภทของคอมพิวเตอร์
1.5.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามขนาดและความสามารถ

1.5.3.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่ำเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีควำมเร็วมำก และมีประสิทธิภำพสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีรำคำแพงมำก มีขนำดใหญ่ สำมำรถ
ค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ได้หลำยแสนล้ำนครั้งต่อวินำที และได้รับกำรออกแบบ เพื่อให้ใช้แก้ปัญหำขนำด
ใหญ่มำกทำงวิทยำศำสตร์และทำงวิศวกรรมศำสตร์ได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำเป็น
เวลำหลำยวัน กำรศึกษำผลกระทบของมลพิษกับสภำวะแวดล้อม 

ซึ่งหำกใช้คอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ แก้ไขปัญหำประเภทนี้ อำจจะต้องใช้เวลำในกำรค ำนวณหลำยปีกว่ำ
จะเสร็จสิ้น ในขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ภำยในเวลำไม่กี่ชั่วโมงเท่ำนั้น



ตัวอย่ำงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (ไอบีเอ็ม โรดรันเนอร)์
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1.5.3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่แต่ยังคงมีสมรรถภำพที่ต่ ำกว่ำ
ซู เปอร์คอมพิวเตอร์มำก แต่ยั งมีควำมเร็วสู ง  และมีประสิทธิภำพสูงกว่ำมินิคอมพิวเตอร์หรือ
ไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สำมำรถให้บริกำรผู้ใช้จ ำนวนหลำยร้อยคนพร้อมๆ กัน ฉะนั้น จึง
สำมำรถใช้โปรแกรมจ ำนวนนับร้อยแบบในเวลำเดียวกันได้ โดยเฉพำะถ้ำต่อเครื่องเข้ำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ผู้ใช้สำมำรถใช้ได้จำกทั่วโลก 

ปัจจุบัน องค์กรใหญ่ ๆ เช่น ธนำคำร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ในกำรท ำบัญชีลูกค้ำ หรือกำร
ให้บริกำรจำกเครื่องฝำกและถอนเงินแบบอัตโนมัติ (automatic teller machine)
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1.5.3.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 

มินิ คอมพิ ว เตอร์  คื อ  ลั กษณะของ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ มี ขนำดใหญ่แต่ เล็ กกว่ ำ เครื่ อ ง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำมำรถบริกำรผู้ใช้งำนได้หลำยคนพร้อมๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภำพเพียงพอที่จะ
บริกำรผู้ใช้ที่เทียบเท่ำเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ 

จึงท ำให้มินิคอมพิวเตอร์เหมำะส ำหรับองค์กรขนำดกลำง หรือส ำหรับแผนกหนึ่งหรือสำขำหนึ่งของ
องค์กร ขนำดใหญ่เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่นกำรประยุกต์ใช้เป็นเครื่องส ำหรับให้บริกำรกับลูกเครือข่ำย (Client)
เพื่อให้บริกำรข้อมูลต่ำงๆ เช่น ให้บริกำรแฟ้มข้อมูล (File Server) เป็นต้น 
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1.5.3.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือ (Personal Computer : PC) 

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ขนำดเล็กแบบขนำดตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) หรือขนำด
เล็กกว่ำนั้น เช่น ขนำดสมุดบันทึก (Notebook Computer) และขนำดฝ่ำมือ (Palm Computer) หรือใน
ปัจจุบันเป็น SMART Phone เป็นต้น 

ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ่มมีขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ถึงแม้ว่ำในระยะหลัง เครื่องชนิดนี้จะมีประสิทธิภำพที่สูง 
แต่เนื่องจำกมีรำคำไม่แพงและมีขนำดกะทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมำะส ำหรับใช้ส่วนตัว 
ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกออกแบบส ำหรับใช้ที่บ้ำน โรงเรียน และส ำนักงำนส ำหรับที่บ้ำน 



ไมโครคอมพิวเตอร์แบบต่ำงๆ เครื่องพีซีตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค และแท็บเล็ต
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1. งานธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมไปถึงโรงงานต่างๆ ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำบัญชี 
งำนประมวลค ำ ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ จะน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรควบคุมกำรผลิต ใช้ประโยชน์ใน
กำรสร้ำงภำพยนต์ เพลง หนังสือ สิ่งพิมพ์ โฆษณำ ผลิตสื่อต่ำงๆ เป็นต้น 

2. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข น ำคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกำรค ำนวณที่
ค่อนข้ำงซับซ้อน งำนศึกษำโมเลกุลเคมี หรืองำนทะเบียน สถิติ น ำคอมพิวเตอร์ไปเป็นอุปกรณ์ในกำรตรวจ
รักษำโรค ซึ่งจะให้ผลท่ีแม่นย ำและยังท ำให้กำรรักษำเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 



1.6 ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ 

3. งานสื่อสารและโทรคมนาคม น ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ควบคุมระบบกำรจรำจร เช่น สัญญำณไฟ
จรำจร และกำรจรำจรทำงอำกำศ ยังใช้ควบคุมวงโคจรของดำวเทียม 

4. งานราชการ เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรใช้ระบบประชุมทำงไกลผ่ำนคอมพิวเตอร์ ส ำหรับสรรพกร 
จะนำไปใช้ในกำรจัดเก็บภำษี บันทึกกำรเสียภำษี
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5. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถำปนิกและวิศวกรจะใช้คอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบ หรือจ ำลอง
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรใช้ควบคุมและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

6. การศึกษา น ำคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน หรืองำนด้ำนทะเบียน ซึ่งจะท ำให้
สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลนักเรียน กำรเก็บข้อมูลยืมและกำรส่งคืนหนังสือ ห้องสมุด เป็นต้น ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อควำมบันเทิง และผ่อนคลำย เช่น เพื่อกำรเล่นเกม เพื่อกำรดูหนัง ฟังเพลง



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนโรงงำนอุตสำหกรรม 

1.6.2 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรศึกษำ 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงำนรำชกำร



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนสำธำรณสุข 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนวิทยำศำสตร์ 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนบันเทิง 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรท่องเที่ยว 



ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรกีฬำ 



1.7 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์กับชีวิตและสังคม

1.7.1 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ในทางที่บวก 

1.ช่วยส่งเสริมงำนค้นคว้ำด้ำนเทคโนโลยี

2.ช่วยส่งเสริมด้ำนควำมสะดวกสบำยของมนุษย์

3. ช่วยส่งเสริมสติปัญญำของมนุษย์

4. ช่วยส่งเสริมประชำธิปไตย

5. ช่วยส่งเสริมสุขภำพ

6. ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
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1.7.2 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ในทางลบ 

1. เกิดความวิตกกังวล  แม้กำรใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยทุ่นแรงคนไปได้มำกก็จริง  ในขณะเดียวกันก็สร้ำงงำน
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ขึ้นจำกควำมต้องกำรใช้คนที่มีควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์อีกมำกเป็นกำรทดแทน  
ดังนั้นจึงเท่ำกับเปลี่ยนลักษณะงำนจำกกำรใช้แรงงำนเป็นกำรใช้สมอง กำรเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบ
ต่อคนงำนเดิมที่มีกำรศึกษำน้อยอยู่บ้ำง แต่ถ้ำคนงำนสำมำรถ เรียนรู้และปรับตัวได้ก็จะไม่ประสบปัญหำ
ดังกล่ำว  อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบนี้คงจะเกิดขึ้นไม่นำน  เมื่อกำรศึกษำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และด้ำนอื่นๆ 
ขยำยตัวหรือ ถ้ำหำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้วำงแผนกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้โดยรอบคอบแล้ว  ผลกระทบนี้ก็
จะลดน้อยลง 
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2. ท าให้เกิดการเสี่ยงทางด้านธุรกิจ  กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในงำนด้ำนธุรกิจอย่ำงเต็มที่ เท่ำกับเป็นกำร
ฝำกลมหำยใจไว้กับคอมพิวเตอร์  ถ้ำหำกไม่เก็บรักษำข้อมูลต่ำงๆ  ที่เป็นหัวใจธุรกิจให้มั่นคงแล้วบังเอิญ
ข้อมูลนั้นสูญหำยไปด้วยประกำรใดก็ตำม  จะท ำให้ธุรกิจนั้นถึงกับหำยนะได้  แต่ถ้ำมีกำรป้องกันข้อมูลต่ำงๆ 
โดยรอบคอบ  เช่น ถ้ำมีกำรส ำเนำข้อมูลเก็บไว้ต่ำงหำกแล้วแม้ข้อมูลที่ ใช้จะสูญเสียไปก็อำจน ำข้อมูลส ำรอง
มำใช้งำนได้
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3. ท าให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กำรขโมยโปรแกรมและข้อมูลไปขำยให้คู่แข่ง  ท ำให้คู่แข่งขัน
ได้เปรียบเพรำะล่วงรู้ข้อมูลและแผนกำรท ำงำนของเรำได้  นอกจำกนี้ยังอำจมีกำรแอบใช้คอมพิวเตอร์
ลักลอบแก้ไขดัดแปลงตัวเลขในบัญชีของธนำคำรโดยไม้ถูกต้องเป็นผลให้กิจกำรเสียหำยได้  อำชญำกรรม
เหล่ำนี้จะเกิดมำกขึ้นตำมกำรขำยตัวของกำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอนำคต  และจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำ
หำทำงป้องกัน 
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4. ท าให้มนุษย์สัมพันธ์เสื่อมถอย กำรที่คนเรำใช้งำนคอมพิวเตอร์มำกขึ้น   ใช้เวลำในกำรสั่งงำนและ
โต้ตอบกับเครื่องมำกขึ้น  จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกเอำใจเขำมำใส่ใจเรำน้อยลง  เพรำะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์
มีลักษณะของกำรสั่งงำนข้ำงเดียวโดยไม่ต้องสนใจว่ำเครื่องจะคิดอย่ำงไรต่อไปนำน ๆ เข้ำ คนอำจติดนิสัยใน
กำรคิดและท ำงำนโดยไม่สนใจควำมรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น และอำจท ำให้เกิด ปัญหำขัดแย้งทำงด้ำนมนุษย
สัมพันธ์ได้  อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบนี้เป็นเพียงกำรคำดกำรณ์เท่ำนั้น  ยังไม่แน่ใจว่ำจะเกิดจริงหรือไม่ 



1.7 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์กับชีวิตและสังคม

5. ท าให้เกิดอาวุธร้ายแรงชนิดใหม่ๆ คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แต่จะช่วยในงำนด้ำนค้นคว้ำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์เท่ำนั้น  แต่ยังอำจช่วยให้คนบำงกลุ่มน ำไปใช้ค้นคว้ำหำทำงสร้ำงอำวุธใหม่ๆ ที่มีอันตรำยร้ำยแรง
มำกๆ ได้ด้วยเช่นกัน 

6. ท าให้เสียสุขภาพ กำรใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมเป็นเวลำนำนๆ อำจท ำให้เสียสำยตำ  และเกิดปัญหำเรื่อง
กำรเรียน 



1.8 บุคคลส ำคัญในวงกำรคอมพิวเตอร์
 1.8.1 วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ที่สาม หรือบิล เกตส์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม ค.ศ. 1955 เป็น นักธุรกิจ

ชำวอเมริกัน และหนึ่งในผู้ก่อต้ังบริษัทไมโครซอฟท์



1.8.2 สตีฟ จอบส์ หรือ สตีเวน พอล จอบส์ (อังกฤษ: Steven Paul Jobs) หรือที่รู้จักในชื่อ สตีฟ 
จอบส์ (อังกฤษ: Steve Jobs; 24 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1955 - 5 ตุลำคม ค.ศ. 2011)



1.8.3 มาร์ก เอลเลียต ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Elliot Zuckerberg) หรือมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เกิดเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม ค.ศ. 1984 ที่ ประเทศอเมริกำ เป็นนักธุรกิจชำวอเมริกันเป็นที่รู้จักใน ฐำนะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก เขำร่วมก่อตั้งเฟสบุ๊กร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ขณะก ำลังศึกษำที่ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด นิตยสำรไทม์ 
ได้ให้เขำเป็นบุคคลแห่งปี ค.ศ. 2010



1.8.4 แลร์รี เพจ ลอว์เรนซ์ หรือ แลร์รี เพจ (Lawrence Larry Page) หนึ่งในผู้ก่อตั้งกูเกิล เกิดเมื่อวันที่ 
26 มีนำคม ค.ศ. 1973 เขำเป็นนักวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนำซอฟต์แวร์ และผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิลคู่กับ 
เซอร์เกย์ 



ใบงาน 1

o แต่ละกลุ่มท ำ slide Powerpoint น ำเสนอหัวข้อที่จับไว้ 20-25 slides โดยน ำเนื้อหำมำ
จำกไฟล์ใน google classroom และเพิ่มเติมรูปภำพจำกอินเทอร์เน็ต

o เตรียมค ำถำมมำถำมกลุ่มอื่น 

o ออกมำน ำเสนอทุกคน ต้องเตรียมตัวซ้อมมำ


