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คอมพิวเตอร์ คือ อะไร ในมุมมองของฉัน



ความหมายของคอมพิวเตอร์
ผู้ค ำนวณ หรือคณิตกรณ์ ซึ่งหมำยถึง อุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรค ำนวณ เช่น กำรบวก ลบ คูณ หำร ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลข แต่มีคุณลักษณะ
และควำมสำมำรถที่ดีกว่ำเครื่องคิดเลข



ลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์

รับข้อมูล (Input)

รับข้อมูลจำกหน่วยรับข้อมูล 
(input unit) เช่น คบีอร์ด หรือ 

เมำส์

ให้ผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลออกมำ
ยังหน่วย แสดงผลลัพธ์ (output unit) 

เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภำพ

ท ำกำรประมวลผลกับข้อมลู เพื่อ
แปลง ให้อยู่ในรูปอ่ืนตำมที่ต้องกำร

แสดงผล (Output)ประมวลผล (Processing)
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เก็บผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลไว้ใน 
หน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สำมำรถ

น ำมำใช้ใหม่ได้ในอนำคต

เก็บข้อมูล (Storage)
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พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

ก่อนเคร่ืองจักรกล
เครื่องจักรกล

เคร่ืองจักรกลอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ทรำนซิสเตอร์
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
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พัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์วงจรรวม
คอมพิวเตอร์วงจรรวมขนำดใหญ่

คอมพิวเตอร์เครือข่ำย
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กิจกรรม Jigsaw ต่อแต่ละยุค



ลูกคิด (Abacus) ค.ศ.1200 ประเทศจีนมีกำร
คิดค้นเครื่องมือช่วยนับเพื่อให้ง่ำยและ รวดเร็ว 
มำกขึ้น เรียกว่ำ ลูกคิด (Abacus) ซึ่งชำวจีนเรียก
อุปกรณ์ชนิดนี้ว่ำ “Suan-Pan” ซึ่งถือได้ว่ำ เป็น
อุปกรณ์ใช้ช่วยกำรค ำนวณที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก

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

แท่งค ำนวณของเนเปียร์ (Napier’s bone) 
จอห์น เนเปีย ได้สร้างอุปกรณ์ค านวณเรียกว่า 
แท่งค านวณของเนเปียร์ ซึ่งเป็นเครื่องมอืท่ี
ประกอบด้วยแท่งไม้ตีเส้นเป็นตารางค านวณ
หลาย ๆ แท่งเอาไว้ใช้ส าหรับค านวณ แต่ละ
แท่ง จะมีตัวเลขเขียนก ากับไว้ เมื่อต้องการ
ผลลัพธ์ก็จะหยิบแท่งท่ีใช้ระบุตัวเลขแต่ละหลัก
มาอ่านกับแท่นดรรชนี (Index) ที่มีตัวเลข 0-9
ก็จะได้ค าตอบ 
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ลูกคิดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวจีน



แท่งค ำนวณของเนเปียร์ (Napier’s bone)



นำฬิกำค ำนวณ (Calculating Clock)
ค.ศ.1623 วิลเฮล์ม ชิคการ์ด แห่งมหาวิทยาลัย
เทอรบ์ิงเจน ประเทศเยอรมันนีได้สร้างนาฬิกา
ค านวณ ขึ้น โดยใช้แนวคิดของเนเปียร์มา
ประยุกต์ใช้ วิธีการท างานของเครื่องอาศัย ตัวเลข
ต่าง ๆ บรรจุบนทรงกระบอกจ านวน 6 ชุด แล้ว
ใช้ฟันเฟืองเป็นเครื่องหมุนทดเวลาคูณเลข ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นผู้ท่ีประดิษฐ์เครื่องกลไกส าหรับค านวณ
ได้เป็นคนแรก 

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

เครื่องค ำนวณของปำสคำล (Pascaline
Calculator) ในปี ค.ศ. 1642 เบลส์ ปาสคาล นัก
คณิตศาสตร์ ชาวฝร่ังเศสได้สร้างเคร่ืองมือช่วยบวกเลข 
เรียกว่า เคร่ืองค านวณปาสคาล ขึ้น โดยมีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยม หลักการค านวณอาศัยการหมุนฟันเฟือง
เคร่ืองมือนี้สามารถใช้ได้ดีในการค านวณบวกและลบ
เท่านั้น ส่วนการคูณและหารยังไม่ดีเท่าไรนัก 
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นำฬิกำค ำนวณ (Calculating Clock)



เครื่องค ำนวณของปำสคำล (Pascaline Calculator)



เครื่องค ำนวณผลต่ำง (Difference Engine) ปี ค.ศ. 
1822  ชาร์ลส แบบเบจ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแห่ง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นบุคคลท่ีได้พยายามเสนอ
แนวคิดให้เครื่องจักรกลสามารถท างานได้ตามค าส่ัง และ
เกิดผลลัพธ์ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
การค านวณในงานท่ีซับซ้อนมาก ๆ

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

o เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ปี ค.ศ.1834 แบบเบจได้พยำยำม
เสนอกำรสร้ำงเครื่องจักรกลชนิด ใหม่เรียกว่ำ Analytical Engine เพ่ือ
ต้องกำรให้ค ำนวณได้กับงำนแทบทุกชนิดและต้องท ำงำนตำมค ำสั่งได้ โดย
อำศัยแนวคิดของแจคกำร์ดที่เอำบัตรเจำะรูมำช่วยควบคุมลวดลำยกำรทอผ้ำ
ให้ได้ตำมแบบท่ีต้องกำร 

o เครื่อง Analytical Engine องค์ประกอบในกำรท ำงำนแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 
ดังนี้ Input Device ใช้บัตรเจำะรูในกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ตัวเครื่อง 
Arithmetic Processor เป็นส่วนที่ท ำหน้ำที่ค ำนวณเพ่ือหำผลลัพธ์  
Control Unit ส ำหรับคอยควบคุมและตรวจสอบงำนที่จะน ำออกว่ำได้ผล
ลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่ Memory เป็นส่วนส ำหรับเก็บตัวเลขเพ่ือรอกำร
ประมวลผล
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เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)



o แนวคิดดังกล่ำวเป็นเสมือนต้นแบบ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นเขำจึง ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น 
“บิดาแห่งคอมพิวเตอร์”

ชาร์ลส แบบเบจ 
(Charles Babbge)



o รู้จักและติดต่อกับแบบเบจได้ท ำกำรแปลเรื่องรำวเกี่ยวกับเคร่ือง 
Analytical Engine จำกภำษำฝร่ังเศสเป็นภำษำอังกฤษ ใน
ระหว่ำงกำรแปลท ำให้ Lady Ada เข้ำใจถึงหลักกำรท ำงำนของ
เคร่ือง Analytical Engine และได้เขียนรำยละเอียดขัน้ตอนของ
ค ำสั่งให้เครื่องนี้ท ำกำรค ำนวณท่ียุ่งยำกซับซ้อนไว้ในหนังสือทำง
คณิตศำสตร์เล่มหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็น ”โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมแรกของโลก” 

o ถือว่ำ Lady Ada เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก 
นอกจำกนี้ Lady Ada ยังค้นพบอีกว่ำชุดบัตรเจำะรู ที่บรรจุค ำสั่ง
ไว้สำมำรถน ำกลับมำท ำงำนซ้ ำได้ถ้ำต้องกำร นั่นคือหลักของกำร
ท ำงำนวนซ้ ำ หรือ เรียกว่ำ Loop

ออกุสตา เอด้า ไบรอน 
(Augusta Ada Byron) 



Augusta Ada กับขั้นตอนในการตั้งค าสัง่ของเครือ่งและจดหมายที่เขียน
ถึง Charles Babbage



ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนำขึ้นจึ งท ำให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงมำใช้ เลขฐานสอง (Binary Number) 
กับระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นผลสืบเนื่องมำจำกหลักของ
พีชคณิต

ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical Age : ค.ศ. 1623 - 1889)
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o ในยุคนี้ตัวเคร่ืองจะใช้เครื่องจักรกลกับระบบกระแสไฟฟ้ำในกำรท ำงำน มีการประมวลผลโดยอาศัยวงจรที่ประกอบด้วยหลอด
สุญญากาศ (Vacuum tube) แต่ก็ท ำให้เปลืองต้นทุนในกำรบ ำรุงรักษำมำกพอสมควร เพรำะหลอดสุญญำกำศนี้มีอำยุกำรใช้
งำนท่ีสั้น และต้องมีกำรเปลี่ยนหลอดอยู่บ่อย ๆ 

o คอมพิวเตอร์ในยุคนี้แรก ๆ ได้มีกำรน ำเอำไปใช้ในกำรท ำงำนของภำครัฐและ รวมถึงภำรกิจทำงด้ำนกำรทหำร นอกจำกนั้นก็จะ
อยู่ในแวดวงของกำรศึกษำในระดับสูง 

ยุคเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mechanical Age : ค.ศ. 1890 - 1944) 



เครื่อง Tabulating Machine ดร.เฮอร์แมน 
ฮอลเลอริธ นักสถิติท ำงำนอยู่ท่ีส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ ได้พัฒนำระบบเพื่อใช้
ประมวลผลส ำหรับกำรส ำมะโนประชำกรของ
ประเทศสหรัฐขึ้น โดยเก็บข้อมูลลงบนบัตรเจำะรู 

ยุคเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mechanical Age : ค.ศ. 1890 - 1944) 

ระบบนี้ สำมำรถประมวลผลได้เร็วกว่ำเดิมมำก อีกท้ัง
ยังช่วยประหยัดเวลำ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน
จำกเดิมท่ีท ำด้วยกระดำษและปำกกำลงไปได้อย่ำงมำก

และในเวลำต่อมำฮอลเลอริชได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
เพื่อผลิตจ ำหน่ำยเครื่องจักรช่วยในกำรค ำนวณ ชื่อ
บริษัท คอมพิวติง เทบบูลำติง เรดคอ สดิง หลังจำกนั้น
ได้เปลี่ยนมำเป็นชื่อบริษัทไอบีเอ็ม
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เครื่อง Tabulating Machine



o เครื่อง ABC ปี ค.ศ.1942 ดร.จอห์น วี อตำนำ
อำจำรย์สำขำฟิสิกส์แห่งมหำวิทยำลัยไอโอวำ ได้
ร่วมมือกับลูกศิษย์ของเขำ คือ คลิฟฟอร์ด เบอร์รี่ 
สร้ำงเคร่ืองมือท่ีอำศัยกำรท ำงำนของหลอด
สุญญำกำศ เพ่ือน ำมำช่วยในงำนประมวลผลท่ัวไป 
โดยเรียกเคร่ืองคอมพิวเตอร์นี้ว่ำ เคร่ือง “ABC” 
หรือ Atanasoff Berry Computer (เป็นกำรตั้งชื่อ
โดยน ำเอำชื่อของทั้งสองมำรวมกันคือ Atanasoff
และ Berry)

ยุคเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mechanical Age : ค.ศ. 1890 - 1944)
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เครื่อง Mark l ปี ค.ศ.1944 ศำสตรำจำรย์โฮวำร์ด
ไอเคน แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ได้สร้ำงเคร่ืองจักร
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นตำมหลักกำรของแบบเบจได้
เป็นผลส ำเร็จ และเรียกเครื่องนี้ว่ำ Mark l

ซึ่งถือได้ว่ำเป็นเคร่ืองค ำนวณท่ีสำมำรถท ำงำนแบบ
อัตโนมัติได้ดมีำกในยุคนั้น 

ยุคเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mechanical Age : ค.ศ. 1890 - 1944) 

แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อต้องกำรท ำงำนใหม่ทุกครั้ง ผู้ใช้ก็
ยังคงต้องป้อนข้อมูลค ำสั่งโดยผ่ำนบัตรเจำะรูอยู่ดี 
เพรำะตัวเครื่องเองไม่สำมำรถเก็บชุดค ำสั่งไว้ในเครื่อง
ได้ จึงท ำให้เสียเวลำและยุ่งยำกพอสมควร 
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Howard Aiken กับเครื่อง Mark l



o ยุคนี้มีกำรพัฒนำโดยใช้หลอดสุญญากาศเป็นหลักและถือได้ว่ำเป็นกำรพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจเครื่องแรกของ
โลก จึงอาจจะเรียกได้ว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ยุคหลอดสุญญากาศ)”

o คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้มีกำรประดิษฐ์ให้สำมำรถค ำนวณและหำผลลัพธ์ต่ำง ๆ ได้รวดเร็วมำก ยิ่งขึ้นโดยใช้หลอดสุญญำกำศ 
เป็นวงจรส ำคัญในกำรท ำงำน 

o ซึ่งกำรท ำงำนหลำย ๆ อย่ำงภำยในควำมเร็วเป็นวินำที จึงมีปัญหำเร่ืองควำมร้อนสูง 
o มีกำรใช้ส่ือประเภท ดรัมแม่เหล็ก และบัตรเจำะรู  เป็นหน่วยควำมจ ำในกำรเก็บข้อมูล 
o ในยุคนี้ภำษำ ที่ใช้เขียนโปรแกรม ได้แก่ ภำษำเครื่อง มีกำรพัฒนำภำษำสัญลักษณ์ และภำษำแอสแซมบลี

ยุคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Age : ค.ศ. 1946 - 1952) 



o เครื่อง ENIAC ในปี ค.ศ. 1946 ดร.จอห์น 
ดับบลิว มอชลี่ และจอห์น เพรสเปอร์ เอ็คเคิร์ท 
แห่งวิทยำลัยวิศวกรรมไฟฟ้ำมัวร์ มหำวิทยำลัย
เพนซิลวำเนีย ได้พัฒนำเครื่อง ENIAC 
(Electronics Numerical Integrator and 
Computer)

ยุคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Age : ค.ศ. 1946 - 1952)

o โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทัพสหรัฐอเมริกำ
ให้ออกแบบสร้ำงคอมพิวเตอร์เอำไว้ใช้ส ำหรับ
ช่วยค ำนวณวิถีกระสุนของปืนใหญ่ เพรำะใน
ขณะนั้นยังหำเครื่องมือท่ีท ำงำนค ำนวณเร็ว ๆ 
ไม่ได้ บำงเครื่องกว่ำจะได้ผลลัพธ์ต้องใช้เวลำนำน
มำกถึง 12 ชั่วโมง 

o ENIAC สร้ำงเสร็จโดยสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1946
สำมำรถเอำมำช่วยค ำนวณวิถีกระสุนได้เร็วมำก
ขึ้นกว่ำเดิม
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Mauchly และ Eckert กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกชื่อ ENIAC



o เครื่อง UNIVAC ปี ค.ศ.1951 บริษัท 
Remington Rand (บริษัทของมอชลี่
และเอ็ค เคิ ร์ทเดิม ) ได้พัฒนำเครื่อง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ท่ี เ รี ย ก ว่ ำ  UNIVAC 
(UNIVersal Automatic Computer) 
เพื่อใช้งำนในเชิงธุรกิจเป็นครั้งแรก โดย
น ำมำใช้ส ำหรับท ำนำยผลกำรเลือกตั้ง
ประธำนำธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกำ 

ยุคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Age : ค.ศ. 1946 - 1952)

o เครื่องนี้ใช้หลอดสุญญำกำศ 5,000 หลอด แต่มี
ควำมเร็วในกำรท ำงำนสูงกว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่ีผลิตกันมำก่อนหน้ำนี้มำก สำมำรถเก็บตัวเลข
หรือตัวอักษรไว้ในหน่วยควำมจ ำได้ถึง 12,000 
ตัว นับได้ว่ำเป็น “เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ” 
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o เนื่องจำกหลอดสูญญำกำศมีอำยุกำรใช้งำนค่อนข้ำงสั้นและมีขนำดใหญ่เกินไป จึงได้มีกำรพัฒนำอุปกรณ์ที่เรียกว่ำ
“ทรานซิสเตอร์” (Transistor) ขึ้นเพื่อใช้งำนแทน โดยนักวิทยำศำสตร์ ของห้องปฏิบัติกำรเบล แห่ง
สหรัฐอเมริกำ 3 คน ประกอบด้วย วิลเลียม ช็อคเลย์ จอห์น บำร์ดีน และวอลเตอร์ แบรทเทน และอำจกล่ำวได้ว่ำ
“ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 (ยุคทรานซิสเตอร์) ”

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



o ได้มีการน าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยภาควิชาสถิติ คณะพณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากในยุคนั้นชื่อว่า IBM 1620
จากบริษัทผู้ผลิต มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาทเศษ เมื่อปี ค.ศ.1964 เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับงานด้าน
การศึกษา 

o จึงถือได้ว่า “IBM 1620”เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่น ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย 
o ต่อจากนั้นจึงได้มีการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อช่วยงานประมวลผลด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่ น ส านักงาน

สถิติแห่งชาติได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอีกเป็นเครื่องที่สอง มีชื่อว่า IBM 1401 ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 8 ล้าน
บาท เพื่อใช้งานด้านส ามะโนประชากร และก็ได้แพร่ขยายการใช้งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาล และ
เอกชนในเวลาต่อมา 

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



o วงจรรวม หรือ วงจรเบ็ดเสร็จ (Integrated Circuit : IC) หมำยถึง วงจรที่น ำเอำไดโอด, ทรำนซิสเตอร์, ตัว
ต้ำนทำน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่ำง ๆ มำประกอบรวมกันบนแผ่นวงจรขนำดเล็ก 

o ในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะท ำด้วยแผ่นซิลิคอน บำงทีอำจเรียก ชิป (Chip) และสร้ำงองค์ประกอบวงจรต่ำง ๆ ฝังอยู่
บนแผ่นผลึกนี้

ยุคคอมพิวเตอร์วงจรรวม (Integrated Circuit : IC : ค.ศ. 1965 - 1969) 



o ไอซี ก าเนิดขึ้นโดย Geoffrey W.A. Dummer นักวิทยาศาสตร์เรดาร์จากอังกฤษ ต่อมาได้ย้ายไปท าการค้นคว้าต่อท่ี
สหรัฐอเมริกา โดยสามารถสร้างไอซีจากเซรามิกส์ตัวแรกได้ในปี ค.ศ. 1956 แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จนัก ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 
กองทัพสหรัฐอเมริกา น าโดยแจ็ก คิลบี ได้ท าการค้นคว้าทดลองต่อ ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 คิลบีได้จดสิทธิบัตรไอซีที่
ท าจากเจอร์มาเนียม 

o และในพัฒนาการสุดท้ายของไอซี โรเบิร์ต นอยซ์ได้จดสิทธิบัตรไอซีที่ท าจากซิลิคอน ในวันท่ี 25 เมษายน ค.ศ. 1961 และอาจ
กล่าวได้ว่าเป็น “เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 (ยุคไอซ)ี”

ยุคคอมพิวเตอร์วงจรรวม (Integrated Circuit : IC : ค.ศ. 1965 - 1969) 



o ในยุคนี้คือปลายศตวรรษ 1970 มีการน าไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นวงจรรวมขนาดใหญ่ที่ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ เรียกว่า 
LSI (Large Scale Integrated) และ VLSI (Very Large Scale Integrated) เข้ำมำแทนแผงวงจรรวมหรือ IC แบบเดิม 
เนื่องจำกสำมำรถบรรจุทรำนซิสเตอร์ได้มำกกว่ำ โดยบรรจุวงจรทรานซิสเตอร์นับหมื่น แสน หรือล้านตัว ลงในชิ้นสารซิลิกอน 
(Silicon) ขนาดเล็ก 

o ไมโครโปรเซสเซอร์นี้ คิดค้นขึ้นโดยบริษัทอินเทล (Intel)

ยุคคอมพิวเตอร์วงจรรวมขนำดใหญ่ (LSI & VLSI Age : ค.ศ. 1970 – ปัจจุบัน) 



o เมื่อไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถสูงขึ้น ท างานได้เร็ว การแสดงผล การจัดการข้อมูล สามารถประมวลได้
ครั้งละมาก ๆ จึงท าให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนหลำยงำนพร้อมกัน (Multitasking)

o ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
o บริษัทหรือองค์กรธุรกิจได้น าเอาไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวมาเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในบริเวณใกล้

หรือในส านักงานเดียวกัน เรียกว่า “เครือข่ำยเฉพำะที่” หรือ LAN (Local Area Network)

ยุคคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Computer Network Age : ปัจจุบันและอนำคต) 



o จากนั้นก็ได้พัฒนาให้การเชื่อมต่อเข้าหากันได้มากขึ้นโดยกระจายบริเวณออกไปในระยะที่กว้างกว่าเ ดิม เรียกว่า 
“เครือข่ำยระยะไกล” หรือ WAN (Wide Area Network) 

o และพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อกันโดยไม่จ ากัดระยะทางไปยังผู้ใช้งานทั่วโลกที่เรียกว่า “เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต” 
(Internet) ในที่สุด

ยุคคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Computer Network Age : ปัจจุบันและอนำคต) 



o ส ำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2546 ได้รับกำรส่งเสริมจำกรัฐบำลให้คนไทยมีคอมพิวเตอร์ใช้กันแทบทุกครัวเรือน 
หรือที่เรียกว่ำ “โครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร” ส่งผลให้จ ำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปในประเทศสูงขึ้น
อย่ำงมำก 

o ซึ่งแต่เดิมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์มักจะอยู่ในวงแคบ ๆ และจ ำกัดเฉพำะกลุ่มผู้มีรำยได้สูงเพียงเท่ำนั้น เมื่อได้รับ
กำรส่งเสริมจำกภำครัฐ ประกอบกับรำคำของเครื่องคอมพิวเตอร์ในตลำดที่ถูกลงมำกอย่ำงเห็นได้ชัด กลุ่มผู้ใช้
คอมพิวเตอร์จึงได้แผ่ขยำยวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้นไปสู่กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและปำนกลำงด้วย 

ยุคคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Computer Network Age : ปัจจุบันและอนำคต) 



o การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้จ ากัดการใช้งานอยู่เพียงสถานที่ที่ใดสถานที่หนึ่งอีกต่อไป เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่า เครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN และ Wireless network) 

o ไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ท างานกับสื่อหลายชนิด ที่เรียกว่า สื่อประสม (Multimedia)
o และคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามน ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 

โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานใ ห้เป็น
ประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจำกวิชำกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

ยุคคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Computer Network Age : ปัจจุบันและอนำคต) 



กิจกรรม “ใจเรำตรงกันไหม”



คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

ควำมเชื่อถือควำมถูกต้องแม่นย ำ

ควำมเป็นอัตโนมัติ

ควำมเร็ว

ท ำงำนซ ้ำ ๆ ได้กำรจัดเก็บข้อมูล

กำรติดต่อสื่อสำร



ประเภทของคอมพิวเตอร์

● ประเภทคอมพิวเตอร์ตำมกำรประมวลผล 

● ประเภทของคอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงคก์ำรใช้งำน 

● ประเภทของคอมพิวเตอร์ตำมขนำดและควำมสำมำรถ

.



ประเภทคอมพิวเตอร์ตำมกำรประมวลผล 
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คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) 

ลักษณะของคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เป็น
เคร่ืองมือประมวลผลข้อมูลท่ีอำศัยหลักกำร
วัด (Measuring Principle) ท ำงำนโดยใช้
ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Data) แสดงออกมำใน
ลักษณะสัญญำณท่ีเรียกว่ำ Analog Signal

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักแสดงผล
ด้วยสเกลหน้ำปัด และเข็มชี้



คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) 

ลักษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการท างาน
ท่ัว ๆ ไปนั่นเอง 

เป็นเคร่ืองมือประมวลผลข้อมูลท่ีอาศัย
หลักการนับ ท างานกับข้อมูลท่ีมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data)
ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าหรือ Digital 
Signal 

ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าเชื่อถือ ท้ังสามารถนับข้อมูล
ให้ค่าความละเอียดสูง เช่น แสดงผลลัพธ์เป็น
ทศนิยมได้หลายต าแหน่ง เป็นต้น



คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) 

ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
เคร่ืองประมวลผลข้อมูลท่ีอาศัยเทคนิคการ
ท างานแบบผสมผสาน ระหว่าง Analog 
Computer และ Digital Computer 

โดยท่ัวไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดย
เฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในยานอวกาศ ท่ีใช้ Analog 
Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน และใช้ 
Digital Computer ในการค านวณระยะทาง 
เป็นต้น



ประเภทของคอมพวิเตอร์ตำมวัตถุประสงค์กำรใชง้ำน 
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เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องำนเฉพำะกิจ (Special Purpose Computer) 

o ลักษณะของคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องประมวลผลข้อมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุม ให้ท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ (Inflexible)

o โดยทั่วไปมักใช้ในงานควบคุม หรืองานอุตสาหกรรมที่เน้นการประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ควบคุ ม
สัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ควบคุมลิฟท์ หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็นต้น



เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องำนทั่วไป (General Purpose Computer) 

o ลักษณะซึ่งเครื่องประมวลผลข้อมูลท่ีมีความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexible) โดยได้รับการออกแบบให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 

o โดยระบบจะท างานตามค าสั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา และเมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอะไร 
ก็เพียงแต่ออกค าส่ังเรียกโปรแกรมท่ีเหมาะสมเข้ามาใช้งาน 

o โดยเราสามารถเก็บโปรแกรมไว้หลายโปรแกรมในเครื่องเดียวกันได้



ประเภทของคอมพิวเตอร์ตำมขนำดและควำมสำมำรถ
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ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีควำมเร็วมำก และมีประสิทธิภำพ
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น 

มีรำคำแพงมำก มีขนำดใหญ่ สำมำรถค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์ได้หลำยแสนล้ำนครั้งต่อวินำที และได้รับกำร
ออกแบบ เพื่อให้ใช้แก้ปัญหำขนำดใหญ่มำกทำงวิทยำศำสตร์
และทำงวิศวกรรมศำสตร์ได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรพยำกรณ์
อำกำศล่วงหน้ำเป็นเวลำหลำยวัน กำรศึกษำผลกระทบของ
มลพิษกับสภำวะแวดล้อม 

ซึ่งหำกใช้คอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ แก้ไขปัญหำประเภทนี้ 
อำจจะต้องใช้เวลำในกำรค ำนวณหลำยปีกว่ำจะเสร็จสิ้น 
ในขณะท่ีซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ภำยใน
เวลำไม่กี่ชั่วโมงเท่ำนั้น



เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

แต่ยังคงมีสมรรถภาพที่ต ่ากว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์
มาก แต่ยังมีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูง
กว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการ
ผู้ใช้จ านวนหลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ฉะนั้น จึง
สามารถใช้โปรแกรมจ านวนนับร้อยแบบในเวลา
เดียวกันได้

ปัจจุบัน องค์กรใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร จะใช้
คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ในการท าบัญชีลูกค้า หรือ
การให้บริการจากเครื ่องฝากและถอนเงินแบบ
อัตโนมัติ



มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 
ลักษณะของเครื ่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด

ใหญ่แต่เล็กกว่าเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
สามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน
แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ ใช้ที่
เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์

เหมาะส าหรับองค์กรขนาดกลาง หรือ
ส าหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กร ขนาด
ใหญ่เท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เป็นเครื ่อง
ส าหรับให้บริการกับลูกเครือข่าย (Client) เพื ่อ
ให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ให้บริการแฟ้มข้อมูล 
(File Server) เป็นต้น 



ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือ (Personal Computer : PC) 
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ 

(Desktop Computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น 
เช่น Notebook Computer และ Palm 
Computer หรือในปัจจุบันเป็น SMART Phone 
เป็นต้น 

ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ ่มมีขึ ้นในปีพ.ศ. 
2518 ถึงแม้ว่าในระยะหลัง เครื ่องชนิดนี ้จะมี
ประสิทธิภาพท่ีสูง แต่เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมี
ขนาดกะทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมาะ
ส าหร ับใช ้ส ่วนต ัว ใช ้ท ี ่บ ้าน โรงเร ียน และ
ส านักงาน



ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ 

งำนวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ และงำนสำธำรณสุข

งำนธุรกิจ บริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำ รวมไปถึงโรงงำนต่ำงๆ

งำนสื่อสำรและโทรคมนำคม

01

02

03
04 งำนรำชกำร

05 งำนวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

06 กำรศึกษำ



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนโรงงำนอุตสำหกรรม 



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนกำรศึกษำ 



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในหน่วยงำนรำชกำร



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนสำธำรณสุข



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนวิทยำศำสตร์



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนบันเทิง 



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนกำรท่องเที่ยว



การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
● ในด้ำนกำรกีฬำ 



ผลกระทบของคอมพิวเตอร์กับชีวิตและสังคม : ในทางบวก

✓ ช่วยส่งเสริมงำนค้นคว้ำด้ำนเทคโนโลยี

✓ ช่วยส่งเสริมด้ำนควำมสะดวกสบำยของมนุษย์

✓ ช่วยส่งเสริมสติปัญญำของมนุษย์

✓ ช่วยส่งเสริมประชำธิปไตย

✓ ช่วยส่งเสริมสุขภำพ

✓ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
.



ผลกระทบของคอมพิวเตอร์กับชีวิตและสังคม : ด้านลบ

 เกิดควำมวิตกกังวล

 ท ำให้เกิดกำรเสี่ยงทำงด้ำนธุรกิจ

 ท ำให้เกิดอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์

 ท ำให้มนุษย์สัมพันธ์เสื่อมถอย

 ท ำให้เกิดอำวุธร้ำยแรงชนิดใหม่ๆ

 ท ำให้เสียสุขภำพ
.



บุคคลส าคัญในวงการ
คอมพิวเตอร์



o เป็นนักธุรกิจชำวอเมริกัน และหนึ่งใน
ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์

วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ที่สาม 
หรือบิล เกตส์



o หรือท่ีรู้จักในชื่อ สตีฟ จอบส์

สตีฟ จอบส์ หรือ 
สตีเวน พอล จอบส์



o เป็นนักธุรกิจชำวอเมริกันเป็นท่ีรู้จักใน 
ฐำนะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เขำร่วม
ก่อตั้งเฟสบุ๊กร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน 
ขณะก ำลั งศึกษำท่ี มหำวิทยำลัย
ฮำร์วำร์ด นิตยสำรไทม์ ได้ให้เขำเป็น
บุคคลแห่งปี ค.ศ. 2010

มาร์ก เอลเลียต ซักเคอร์เบิร์ก 
หรือมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก



o หนึ่ ง ในผู้ ก่อตั้ งกู เกิ ล เขำเป็นนัก
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ และผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิลคู่กับ 
เซอร์เกย์ 

แลร์รี เพจ ลอว์เรนซ์ หรือ 
แลร์รี เพจ



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

o แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม จ านวนเท่าๆ กัน
o แต่ละกลุ่มท า Slide Powerpoint น าเสนอหัวข้อที่จับไว้ 20-25 slides โดยน าเนื้อหามาจากไฟลห์นังสือ

ใน lms และเพ่ิมเติมรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต
o น าเสนอทุกคน ต้องเตรียมตัวซ้อมมา
o เตรียมค าถามมาถามกลุ่มอื่น กลุ่มละ 3 ค าถาม
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