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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

จุดก าเนิดของคอมพิวเตอร์ 

ต้นก าเนิดของคอมพิวเตอร์อาจกล่าวได้ว่ามาจากแนวความคิดของระบบตัวเลข ซึ่งได้พัฒนาเป็นวิธีการค านวณ
ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยในการค านวณอย่างง่าย ๆ คือ" กระดานค านวณ" และ "ลูกคิด" 

ในศตวรรษที่ 17 เครื่องค าแบบใช้เฟ่ืองเครื่องแรกได้ก าเนิดขึ้นจากนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ คือ Blaise 
Pascal โดยเครื่องของเขาสามารถค านวณการบวกการลบได้อย่างเที่ยงตรง และในศตวรรษเดียวกันนั ก
คณิตศาสตร์ชาวเยอร์มันคือ Gottried Wilhelm von Leibniz ได้สร้างเครื่องคิดเลขเครื่องแรกที่สามารถคูณ
และหารได้ด้วย 

ในต้นศตวรรษที่ 19 ชาวฝรั่งเศษชื่อ Joseph Marie Jacquard ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าที่สามารถโปแกรมได้ 
โดยเครื่องทอผ้านี้ใช้บัตรขนาดใหญ่ ซึ่งได้เจาะรู้ไว้เพ่ือควบคุมรูปแบบของลายที่จะปัก บัตรเจาะรู(punched 
card) ที่ Jacquard ใช้นี้ได้ถูกพัฒนาต่อๆมาโดยผู้อ่ืน เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ 

ต่อมาในศตวรรษเดียวกัน ชาวอังกฤษชื่อ Charles Babbage ได้ท าการสร้างเครื่องส าหรับแก้สมการโดยใช้
พลังงานไอน้ า เรียกว่าdifference engine และถัดจากนั้นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เมื่อ
เขาได้ท าการออกแบบ เครื่องจักรส าหรับท าการวิเคราะห์ (analytical engine) โดยใช้พลังงานจากไอน้ า ซึ่งได้
มีการออกแบบให้ใช้บัตรเจาะรูของ Jacquard ในการป้อนข้อมูล ท าให้อุปกรณ์ชิ้นนี้มีหน่วยรับข้อมูล หน่วย
ประมวลผล หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง ครบตามรูปแบบของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ แต่โชคไม่ดี
ที่แม้ว่าแนวความคิดของเขวจะถูกต้อง แต่เทคโนโลยีในขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างเครื่องที่สามารถ
ท างานได้จริง อย่างไรก็ดี Charles Babbage ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์คนแรก และ
ผู้ร่วมงานของเขาคือ Augusta Ada Byron ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก 
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เครื่อง Difference Engine ของ Charles Babbage 

  

จากนั้นประมาณปี ค.ศ. 1886 Dr.Herman Hollerith ได้พัฒนาเครื่องจัดเรียงบัตรเจาะรูแบบ 
electromechanical ขึ้น ซึ่งท างานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถท าการ จัดเรียง (sort) และ คัดเลือก 
(select) ข้อมูลได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 Hollerith ได้ท าการก่อตั้งบริษัทส าหรับเครื่องจักรในการจัดเรียงชื่อ 
Tabulating Machine Company และในปี ค.ศ.1911 Hollerith ได้ขยายกิจการโดยเข้าหุ้นกับบริษัทอ่ืนอีก 
2 บริษัทจัดตั้งเป็นบริษัท Computing -Tabulating-Recording-Company ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก และในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น International Business Corporation หรือที่รู้จักกันต่อมาในชื่อ
ของบริษัท IBM นั่นเอง 

 

เครื่องจัดเรียงบัตรเจาะรูของ Dr. Her Hollerith  

ในปี ค.ศ.1939 Dr. Howard H. Aiken จาก Harvard University ได้ร่วมมือกับบริษัท IBM ออกแบบ
คอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีของ Babbage และในปี ค.ศ.1944 Harvard mark I ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นเป็น
คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ซึ่งมีขนาดยาว 5 ฟุต ใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ relay แทนเฟือง แต่ยังท างานได้ช้าคือ
ใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาทีส าหรับการคูณ 
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การพัฒนาที่ส าคัญกับ Mark I ได้เกิดขึ้นปี 1946 ดดย Jonh Preper Eckert, Jr. และ Dr. Jonh W.Msuchly 
จาก University of Pennsylvnia ได้ออกแบบสร้างเครื่อง ENIAC ( Electronic Numeric Integator and 
Calcuator ) ซึ่งท างานได้เร็วอยู่ในหน่วยของหนึ่งส่วนล้านวินาที ในขณะที่ Mark I ท างานอยู่ในหน่วยของหนึ่ง
ส่วนพันล้านเท่า โดยหัวใจของความส าเร็จนี้อยู่ที่การใช้หลอดสูญญากาศมาแทนที่ relay นั่นเอง และถด
จากนั้น Mauchly และ Eckert ก็ท าการสร้าง UNIVAC ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิส์เพ่ือการค้าเครื่องแรก
ของโลก 

 

เครื่อง ENIAC สูง 10 ฟุต กว้าง 10 ฟุต และยาว 10 ฟุต 

  

การพัฒนาที่ส าคัญได้เกิดขึ้นมาอีก เมื่อ Jonh von Neumann ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ENIAC ได้เสนอ
แผนส าหรับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่จะท าการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยโปรแกรมไว้ในหน่วยความจ าที่
เหมือนกับที่เก็บข้อมูล ซึ่งพัฒนาการนี้ท าให้สามารถเปลี่ยนวงจรของคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติแทนที่จะต้อง
ท าการเปลี่ยนสวิทต์ด้วยมือเหมือนช่วงก่อน นอกจากนี้ Dr. Von neumann ยังได้น าระบบเลขฐานสองมาใช้
ในคอมพิวเตอร์ซึ่งหลักการต่างๆเหล่านี้ได้ท าให้เครื่อง IAS ที่สร้างโดย Dr. von Neumann เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เอนกประสงค์เครื่องแรกของโลก เป็นการเปิดศักราชของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงและยังได้เป็น
บิดาคอมพิวเตอร์คนที่ 2 

 ยุคของคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกได้โดยแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ 
(Hardward ) เป็น 4 ยุคด้วยกัน 

o ยุคที่ 1 (1951-1958) 

ก่อนหน้าปี 1951 เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีใช้เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทหารเท่านั้น 
จนกระทั่งผู้สร้าง ENIAC คือ Mauchly และ Eckert ได้จัดตั้งบริษัทเพ่ือท าตลาดเชิงพาณิชย์ของเครื่องรุ่นถัด
มาของพวกเขา คือเครื่อง UNIVAC ซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะมี หลอดสูญญากาศ และ ดรัมแม่เหล็ก 
(magnetic drum) เป็นส่วนประกอบส าคัญ แต่หลอดสุญญากาศจะมีไม่น่าเชื่อถือสูง  



 

 

4 

เอกสารประกอบการอบรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เป็นเหตุให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท าให้เครื่องในยุคนั้นสามารถท างานได้ ส่วนดรัม
แม่เหล็กถูกใช้เป็นหน่วยความจ าหลัก (primary memory) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมากในยุคแรกนี้ ส่วน
หน่วยบันทึกข้อมูลส ารอง (secondary storage) ซึ่งใช้เก็บทั้งข้อมูลและค าสั่งโปรแกรมในยุคนี้จะอยู่ในบัตร
เจารู จนปลายยุคนี้เทปแม่เหล็กจึงได้ถูกน ามาใช้เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลส ารอง 

ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะอยู่ในรูปของภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นตัวเลขฐาน 2 ทั้งสิ้น ท าให้ผู้ที่จะสามารถ
โปรแกรมให้เครื่องท างานได้ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

 

เครื่อง UNIVAC 

  

o ยุคที่ 2 (1959-1964) 

การพัฒนาที่ส าคัญที่สุดที่แบ่งแยกยุคนี้ออกจากยุคแรก คือการแทนที่หลอดสูญญากาศด้วย
ทรานซิสเตอร์ (transistor) หน่วยความจ าพ้ืนฐานก็ได้มีการพัฒนามาเป็น magnetic core รวมทั้งมีการ
ใช้ magnetic disk ซึ่งเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลส ารองที่มีความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี้ ส่วนประกอบที่คอมพิวเตอร์
ได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ใน แผ่นวงจรพิมพ์ลาย (printed circuit boards) ซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนและมีการสร้าง
โปรแกรมวิเคราะห์เพื่อหาส่วนผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว 

ภาษาโปรแกรมระดับสูง เช่น FORTRAN และ COBOL ได้ถูกใช้ในการโปรแกรมส าหรับยุคนี้ โปรแกรมเมอร์
สามารถใช้งานภาษาเหล่านี้ได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 เนื่องจากมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลืงกับ
ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้แต่เฉพาะกับภาษาเครื่อง ท าให้ต้องใช้
โปรแกรมตัวอื่น คือ compiler และ interpreter ในการแปลงภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง 

ในยุคที่ 2 เริ่มมีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่อยู่ห่างกันโดยผ่านสายโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะ
ติดสื่อสารกันได้ช้ามากก็ตาม ปัญหาในยุคนี้คืออุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลท างานได้ช้ามาก ท าให้
คอมพิวเตอร์ต้องรอการรับข้อมูลหรือการแสดงผลบ่อย ๆ ซึ่ง Dr.Daniel Slotnick ได้ท าการพัฒนาเพ่ิมเติม 
โดยใช้หลักการของการประมวลผลแบบขนานกัน นอกจากนั้ยังมี กลุ่มคณาจารย์และนักเรียกจาก 
Massachusetts Instiute of Technoligy พัฒนาระบบ มัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ซึ่งเป็นการ
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จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ท างานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กนได้ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลารอหน่วยรับข้อมูลและหน่วย
แสดงผลอีกต่อไป 

o ยุคที่ 3 (1965-1971) 

ในยุคท่ี 3 เป็นยุคของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโตมาก ได้มีการน า แผงวงจรรวม (IC หรือ 
integrated circuits) ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าที่รวอยู่บนแผ่นซิลิกอนเล็ก ๆ มาแทนการ
ประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ลาย ท าให้เวลาการท างานขิงคอมพิวเตอร์ลดลงอยู่ในหน่วยหนึ่ งส่วนพันล้านวินาที 
นอกจากนี้ มินิคอมพิวเตอร์ได้ถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1965 คือเครื่อง PDP-8 ของ Digital Equipment 
Corportion (DEC) ซึ่งต่อมาก็มีการใช้มินิคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์กันอย่างแผร่หลาย 
รวมทั้งมีการใช้งาน เทอร์มินัล (terminal) ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ผ่านทางคีย์บอร์ด (keyboard) ท าให้การ
ป้อนข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมกระท าได้สะดวกขึ้น 

 

แผงวงจรรวมเปรียเทียบกันทรานซิสเตอร์และหลอดสูญญากาศ  

ภาษาโปรแกรมระดับสูงได้เกิดขึ้นมากมานในยุคที่ 3 เช่น RPG APL BASICA เป็นต้น และได้มีการ
เปิดตัว โปรแกรมจัดการระบบ (Operating system) ซึ่งช่วยให้สามารถบริการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบแบ่งเวลา (time sharing) ก็ท าให้สามารถติดต่อเทอร์มินัลจ านวนมาก
เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถท างานในส่วนของตนได้พร้อม ๆ กัน 

o ยุคที่ 4 (1971-ปัจจุบัน) 

ในยุคที่ 4 เทคโนโลยีแผงวงจรรวมได้พัฒนาขึ้นเป็น แผงวงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI หรือ large-scale 
integartion) และจากนั้นก็มีการพัฒนาต่าเป็น แผงวงจรขนาดใหญ่มาก (Very Large-Scale integartion - 
VLSI) ซึ่งท าให้เกิด microprocessor ตัวโลกของโลก คือ Intel 4004 จากบริษัท Intel ซึ่งเป็นการใช้แผ่นชิฟ
เพียงแผ่นเดียวส าหรับเก็บหน่วยควบคุม (control unit) และ ค านวณเลขตรรกะ (arithmetic-logic 
unit) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเทคนิคในการย่อทรานซีสเตอร์ให้อยู่กันอย่างหนาแน่นบนแผ่นซิลิกอนนี้ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันสามารถเก็บทรานซิสเตอร์นับล้านตัวไว้ในชิปเพียงหนึ่งแผ่น ในส่วนของ
หน่วยบันทึกข้อมูลส ารอง (secondary storage) ก็ได้เพิ่มความจุขึ้นอย่างมากจนสามารถเก็บข้อมูลนับพันล้าน
ตัวอักษรได้ในแผ่นดิสก์ขนาด 3 นิ้ว 
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เนื่องจากการเพ่ิมความจุของหน่วยบันทึกข้อมูลส ารองนี่เอง ซอฟต์แวร์ชนิดใหม่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สามารถ
เก็บรวมรวบและบันทึกแก้ไขข้อมูลจ านวณมหาศาลที่ถูกจัดเก็บไว้ นั่นคือ ซอฟร์แวร์  ฐานข้อมูล (Data 
base) นอกจากนี้ ยังมีการถือก าเนิดข้ึนของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปี 1975 คือเครื่อง Altair ซ่ึงใช้ชิป 
intel 8080 และถัดจากนั้นก็เป็นยุคของเครื่อง และ ตามล าดับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ได้มีการพัฒนาให้เป็น
มิตรกับผู้ใช้ มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งมีการน าเทคนิคต่าง ๆ เช่น  OOP (Object-
Oriented Programming) และ Visual Programming มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา 

การพัฒนาที่ส าคัญอ่ืนๆในยุคที่ 4 คือการพัฒนาเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ โดยการใช้งานภายในองค์กรนั้น  ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Araa 
Networks) ซึ่งนิยมเรียกว่า แลน (LANs) จะมีบทบาทในการเชื่องโยงเครื่องนับร้อยเข้าด้วยกันในพ้ืนที่ไท่ห่าว
กันนัก ส่วนระบบเครื่องข่ายระยะไกล ( Wide Area Networks ) หรือ แวน (WANs) จะท าหน้าที่เชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลกเข้าด้วยกัน 

 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
1.1  คอมพิวเตอร์ หมายถึง 
         คอมพิวเตอร์ คือ  อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
จัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดย
คุณสมบัติที่ ส าคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่ สามารถก าหนดชุดค าสั่ งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ 
(programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้
งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของ
หัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 
 
1.2  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถท างานได้สารพัด แต่ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะทราบว่า งานที่เหมาะ
กับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างยิ่งคือการสร้าง สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นสามารถน ามาพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์ ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะมี
คุณสมบัติต่าง ๆ คือ 

 
1.2.1 ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) การท างานของคอมพิวเตอร์จะท างานแบบอัตโนมัติภายใต้

ค าสั่งที่ได้ถูกก าหนดไว้ ท างานดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและแปลงผลลัพธ์
ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ 

 
1.2.2 ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้สามารถท างานได้ถึงร้อยล้านค าสั่งในหนึ่งวินาที  
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1.2.3 ความเชื่อถือ (Reliable) คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จะท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่มี
ข้อผิดพลาด และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  

 
1.2.4 ความถูกต้องแม่นย า (Accurate) วงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของการค านวณที่ถูกต้องเสมอ

หากผลของการค านวณผิดจากที่ควรจะเป็น มักเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เข้าสู่
โปรแกรม  

 
1.2.5 เก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ ได้ (Store massive amounts of information) 

ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะมีที่เก็บข้อมูลส ารองที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งพันล้านตัวอักษร และส าหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้าน ๆ ตัวอักษร  

 
1.2.6 ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (Move information) โดยใช้การ

ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถส่งพจนานุกรมหนึ่งเล่มในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลคนซีกโลกได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งวินาที  ท าให้มีการเรียกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกัน ทั่วโลกในปัจจุบันว่า ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway) 

 
1.2.7 ท างานซ้ าๆได้ (Repeatability) ช่วยลดปัญหาเรื่องความอ่อนล้าจากการท างานของแรงงานคน 

นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดต่างๆได้ดีกว่าด้วย ข้อมูลที่ประมวลผลแม้จะยุ่งยากหรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม 
จะสามารถค านวณและหาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

 
1.3  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

จ าแนกหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ต่างๆ สามารถแบ่งเป็นส่วนส าคัญ 4 ประเภท คือ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า 
(Input Device) อุปกรณ์ประมวลผล (Processing Device) หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage 
Device) อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงวงจรการท างานของคอมพิวเตอร์ 
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1.3.1 อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า (Input Device)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 รูปที่ 2 อุปกรณ์น าเข้าแบบต่างๆ ที่พบเห็นในปัจจุบัน 
 
 เป็นอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเข้าข้อมูลหรือชุดค าสั่งเข้ามายังระบบเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลต่อไปได้ ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เป็นต้น  
 

1.3.2 อุปกรณ์ประมวลผล (Processing Device) 
อุปกรณ์ประมวลผลหลักๆ มีดังนี้ 

1.3.2.1 ซีพียู (CPU-Central Processing Unit) หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู เรียก
อีกชื่อหนึ่งว่าโปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (Chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญมากที่สุดของ
ฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาทางอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลตามชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมท่ีผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง 

1.3.2.2 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) หรือเรียกว่า หน่วยความจ าภายใน 
(Internal Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

     -  รอม (Read Only Memory - ROM) เป็นหน่วยความจ าที่มีโปรแกรมหรือ
ข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานได้แต่จะไม่สามารถเขียนเพ่ิมเติมได้ และแม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไป
เลี้ยงให้แก่ระบบข้อมูลก็ไม่สูญหายไป 

   -  แรม (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าที่สามารถเก็บข้อมูลได้
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจ าชนิดนี้จะ
หายไปทันท ี 
            1.3.2.3 เมนบอร์ด (Main board) เป็นแผงวงจรต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของ พีซีทุกเครื่อง เพราะจะบอกความสามารถของเครื่องว่าจะ
ใช้ซีพียูอะไรได้บ้าง มีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถรองรับกับอุปกรณ์ใหม่ได้หรือไม่ 
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รูปที่ 3 เมนบอร์ด หรือแผงวงจรหลัก 
 

1.3.2.4 ซิปเซ็ต (Chip Set) ซิปเซ็ตเป็นชิปจ านวนหนึ่งหรือหลายตัวที่บรรจุวงจรส าคัญๆ ที่
ช่วยการท างานของซีพียู และติดตั้งตายตัวบนเมนบอร์ดถอดเปลี่ยนไม่ได้ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงาน
และควบคุมการท างานของหน่วยความจ ารวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างทั้งแบบภายในหรือภายนอกทุกชนิดตาม
ค าสั่งของซีพียู เช่น SiS, Intel, VIA, AMD เป็นต้น 

 

1.3.3 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Device)  
 เนื่องจากหน่วยความจ าหลักมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการเก็บข้อมูลจ านวนมากๆ อีกทั้งข้อมูลจะหายไป
เมื่อปิดเครื่อง ดังนั้นจ าเป็นต้องหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น  

1.3.3.1 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งโปรแกรมใช้งานต่างๆ ไฟล์เอกสาร รวมทั้งเป็นที่เก็บระบบปฏิบัติการที่เป็นโปรแกรมควบคุมการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย  

1.3.3.2 ฟล็อบปี้ดิสก ์(Floppy Disk) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีขนาด 3.5 นิ้ว มีลักษณะ
เป็นแผ่นกลมบางท าจากไมลาร์ (Mylar) สามารถบรรจุข้อมูลได้เพียง 1.44 เมกะไบต์ เท่านั้น  ี  

1.3.3.3 ซีดี (Compact Disk - CD) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล เป็นสื่อที่มีขนาด
ความจุสูง เหมาะส าหรับบันทึกข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซีดีรอมท ามาจากแผ่นพลาสติกกลมบางที่เคลือบด้วยสาร
โพลีคาร์บอเนต (Poly Carbonate) ท าให้ผิวหน้าเป็นมันสะท้อนแสง โดยมีการบันทึกข้อมูลเป็นสายเดียว 
(Single Track) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 120 มิลลิเมตร ปัจจุบันมีซีดีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ซีดี
เพลง (Audio CD) วีซีดี (Video CD - VCD) ซีดี- อาร์ (CD Recordable - CD-R) ซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-
Rewritable - CD-RW) และ ดีวีดี (Digital Video Disk - DVD)  
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สื่อเก็บข้อมูลอ่ืนๆ  
1)  รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีตัวขับเคลื่อน (Drive) 

สามารถพกพาไปไหนได้โดยต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Port USB ปัจจุบันความจุของรีมูฟเอเบิลไดร์ฟ 
มีตั้งแต่ 8 , 16 , 32 , 64 , 128 จนถึง 1024 เมกะไบต์ ทั้งนี้ยังมีไดร์ฟลักษณะเดียวกัน เรียกในชื่ออ่ืนๆ ได้แก่ 
Pen Drive , Thump Drive , Flash Drive  

2)  ซิบไดร์ฟ (Zip Drive) เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่จะมาแทนแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ มีขนาดความจุ 100 เม
กะไบต์ซึ่งการใช้งานซิปไดร์ฟจะต้องใช้งานกับซิปดิสก์ (Zip Disk) ความสามารถในการเก็บข้อมูลของซิปดิสก์
จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าฟล็อปปี้ดิสก์  

3) Magnetic optical Disk Drive เป็นสื่อเก็บข้อมูลขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดพอๆ กับ 
ฟล็อบปี้ดิสก์ แต่ขนาดความจุมากกว่า เพราะว่า MO Disk drive 1 แผ่นสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 128 เม
กะไบต์ จนถึงระดับ 5.2 กิกะไบต์  

4) เทปแบ็คอัพ (Tape Backup) เป็นอุปกรณ์ส าหรับการส ารองข้อมูล ซึ่งเหมาะกับการส ารอง
ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ ขนาดระดับ 10-100 กิกะไบต์  

5)  การ์ดเมมโมรี (Memory Card) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีขนาดเล็ก พัฒนาขึ้น เพ่ือน าไปใช้
กับอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบต่างๆ เช่น กล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์มือถือ (Personal Data Assistant - PDA) 
โทรศพัท์มือถือ  

 

1.3.4  อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) 
 คืออุปกรณ์ส าหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และเป็นอุปกรณ์ส่งออก 
(Output device) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์เมื่อซีพียูท าการประมวลผล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4  แสดงอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลแบบต่างๆ 

 
1.3.4.1 จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาพ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

คือ จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tube) และ จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display)  
1.3.4.2 เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ในรูปของอักขระหรือ

รูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดอตเมตริกซ์ (Dot Matrix 
Printer) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) และพล็อต
สเตอร์ (Plotter)  
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1.3.4.3 ล าโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของเสียง สามารถเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผ่านแผงวงจรเกี่ยวกับเสียง (Sound card) ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลไปเป็นเสียง  

 
1.4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ท าให้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคมเป็นอย่างมาก  ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์
จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล (Word processing) นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการท า
บัญชี งานประมวลค า และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งานอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
โรงงานประกอบรถยนต์   ซึ่งท าให้การผลิตมีคุณภาพดีขึ้นบริษัทยังสามารถรับ หรืองานธนาคาร ที่ให้บริการ
ถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และใช้คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงิน
ระหว่างบัญชี เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย  

1.4.2 งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในน ามาใช้ใน
ส่วนของการค านวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่
อวกาศ  หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์ส าหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นย า
กว่าการตรวจด้วยวิธีเคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้น  

1.4.3 งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวันเวลา 
ที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ท าให้สะดวกต่อผู้เดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลารอ อีก
ทั้งยังใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสาร
ก็ใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพ่ือให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมี
ความชัดเจน  

1.4.4 งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 
หรือ จ าลองสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะ
ค านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการท างาน  

1.4.5 งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน
คอมพิวเตอร์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
สถาบันต่างๆ, กรมสรรพากร ใช้จัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เป็นต้น  

 1.4.6 การศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วย
การสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บ
ข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด 
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1.5  ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
          เครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง 
 

เกณฑ์ที่ใช้จ าแนก ประเภทคอมพิวเตอร์ 
ตามลักษณะการใช้งาน - แบบใช้งานทั่วไป (General purpose 

computer) 
- แบบใช้งานเฉพาะ (Special purpose 
computer) 

ตามขนาดและความสามารถ - ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 
- เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 
- มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 
- ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 
- คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld computer) 

 

1.5.1 ตามลักษณะการใช้งาน 
1.5.1.1 แบบใช้งานทั่วไป (General Purpose Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexible) โดยได้รับการออกแบบให้
สามารถประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ ได้โดยสะดวก โดยระบบจะท างานตามค าสั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา 
และเม่ือผู้ใช้ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอะไร ก็เพียงแต่ออกค าสั่งเรียกโปรแกรมที่เหมาะสมเข้ามาใช้
งาน โดยเราสามารถเก็บโปรแกรมไว้หลายโปรแกรมในเครื่องเดียวกันได้ เช่น ในขณะหนึ่งเราอาจใช้เครื่องนี้ใน
งานประมวลผลเกี่ยวกับระบบบัญชี และในขณะหนึ่งก็สามารถใช้ในการออกเช็คเงินเดือนได้ เป็นต้น  

1.5.1.2 แบบใช้งานเฉพาะด้าน (Special Purpose Computer) 
หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่องและโปรแกรมควบคุม ให้ท างานอย่างใด

อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ (Inflexible) โดยทั่วไปมักใช้ในงานควบคุม หรืองานอุตสาหกรรมที่เน้นการ
ประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ควบคุมลิฟต์  หรือ
คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็นต้น 

 

1.5.2 ตามขนาดและความสามารถ 
 เป็นการจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

1.5.2.1 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่จะมีราคาแพงที่สุด รวมทั้งต้อง
อยู่ทีห้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากฝุ่นละออง ท าให้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น จึง
สามารถจัดหาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้จ านวนหลาย ๆ คน 
น ามาใช้ในการค านวณที่ซับซ้อน เช่นการค านวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน อุตสาหกรรมน้ ามันเป็นต้น รวมทั้ง
พบมากในวงการวิจัยในห้องปฎิบัติการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1960 ที่องค์กรของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการออกแบบให้เป็น
คอมพิวเตอร์ที่ความเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซูเปอร์ท างานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้หลักที
เรียกว่า  มัลติโปรเซสซิ่ ง (Multiprocessing) อันเป็นใช้หน่วยประมวลผลจ านวนหลายตัว เ พ่ือท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถท างานหลายงานพร้อมกัน โดยที่งานเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน งานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ
อาจจะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งย่อยไปในประมวลผลแต่ละตัวก็ท างานได้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหน่วย
ประมวลกลางทั้งหมด 4 ตัว แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความพัฒนามากจึงท าให้มีหน่วยประมวลผลนับร้อยตัว
ท างานพร้อม ๆ กัน 

ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการวัดหน่วยเป็น  นาโนวินาที (nanosecond) หรือเศษหนึ่งพันล้าน
วินาที และ จิกะฟลอป (gigaflop) หรือการค านวณหนึ่งพันล้านครั้งในหนึ่งวินาทีซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถ
ค านวณได้ถึง 128 จิกะฟลอป และใช้เครื่องที่มี สายส่งข้อมูล (data bus) กว้าง 32 หรือ 64 บิต 

จากคุณสมบัติของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ควรน าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ
ค านวณมากๆ เช่น งานด้านกราฟฟิก หรือการค านวณทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
1.5.2.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 

เครื่องเมนเฟรมเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วๆไป จัดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ
รองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในช่วงปลาย ค.ศ. 1950 บริษัท IBM จัดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเกิดจากการมีส่วนแบ่งตลาดในการขายเครื่องระดับเมนเฟรมถึง 2 ใน 3 ของ
ผู้ใช้เครื่องเมนเฟรอท้ังหมด เครื่องเมนเฟรมจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ต้องอยู่ในห้องท่ีได้รับการอุณหภูมิ และ
ปราศจากฝุ่นละอองเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจ านวนมาก ๆ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะได้การพัฒนา
ให้มีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยท างานพร้อม ๆ กันเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจ านวณประมวลผล
น้อยกว่า หน่วยเมนเฟรมจัดอยู่ในความเร็วของหน่วย เมกะฟรอป (megaflop) หรือการค านวณหนึ่งล้านครั้ง
ในหนึ่งวินาที 

ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรม ส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือช่วยในการ
ท างานบางประเภทให้กับเครื่องหลัก สามารถแยกตามหน้าที่ได้ดังนี้ 

o Host processor เป็นเครื่องหลักท าหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการ
ค านวณต่างๆ 

o Font-end processor มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่เรียกว่า จอเทอร์มินัล
ระยะไกล (remote terminal) กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก 

o Bank-end processor มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล 



 

 

14 

เอกสารประกอบการอบรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

โปรเซสเซอร์ส่วนต่าง ๆ บนเมนเฟรม 

  

ระบบคอมพิวเตอร์ของเตรื่องเมนเฟรม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ซึ่ง
ผู้ใช้เหล่านั้นอาจจะนั่งท างานอยู่ใกล้เครื่องเมนเฟรม หรืออาจจะอยู่ที่อ่ืนซึ่งไหลออกไปก็ได้ เครื่องเมนเฟรมจะ
เก็บโปรแกรมของผู้ใช้เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจ าหลัก และมีการสับเปลี่ยนหรือสวิทซ์การท างานระหว่าง
โปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเลยว่ามีการสับเปลี่ยนการท างานไปท างานของคน
อ่ืนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ท างานได้เร็วกว่ามนุษย์มาก หลักการที่เครื่องเมนเฟรมสามารถท างาน
หลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันนั้น เรียกว่า มัลติโปรแกรมมิง (multiprogramming) 

1.5.2.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 
ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง  

 ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ โดยมี
ลักษณะพิเศษในการท างานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ มีการใช้แผ่นจานแม่เหล็กความ
จุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัท
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล  และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

1.5.2.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 
          เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด ใช้งานง่าย และนิยมมากที่สุดราคาของเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์จะอยู่ในช่วงประมาณหมื่นกว่า ถึง แสนกว่าบาท ในวงการธุรกิจใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับ
งานทุก ๆ อย่าง ไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กพอที่จะตั้งบนโต๊ะ (Desktop) หรือ ใส่ลงในกระเป๋าเอกสาร 
เช่น คอมพิวเตอร์วางบนตัก (Lap top) หรือโน้ตบุ๊ก (Note book) ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถท างานใน
ลักษณะประมวลผลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนเรียกว่าระบบแสตนอโลน 
(Standalone system)มีไว้ส าหรับใช้งานส่วนตัวจึงเรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อีกชื่อหนึ่งว่า 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องพีซี (PC:Personal Computer) และสามารถน าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
มาเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องเมนเฟรม เพ่ือขยายประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ท าให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 
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1.5.2.5 คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) 
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กท่ีสุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งสามารถพกพาไปยังที่

ต่างๆ ได้ง่ายกว่า เหมาะกับการจัดการข้อมูลประจ าวัน การสร้างปฏิทินนัดหมาย การดูหนังฟังเพลงรวมถึงการ
รับส่งอีเมล์ บางรุ่นอาจมีความสามารถเทียบเคียงได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น ปาล์ม พ็อกเก็ตพีซี เป็นต้น 
นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือบางรุ่นก็มีความสามารถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มือถือในกลุ่มนี้ในแง่ของการรัน
โปรแกรมจัดการกับข้อมูลทั่วไปโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian หรือไม่ก็ Linux  

คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้คนเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 

เวิร์คสเตชั่น ถูกออกแบบมาให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีความสามารถในการค านวนด้านวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น การน ามาช่วยออกแบบภาพกราฟฟิก
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือออกแบบชิ้นส่วนใหม่ ๆ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ต้องท างานกราฟฟิกที่มีความละเอียด
สูง ท าให้เวิร์คสเตชั่นใช้หน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารองจ านวนมากด้วย 
มีผู้ใช้บางกลุ่มเรียกเครื่องระดับเวิร์คสเตชั่นนี้ว่า ซูเปอร์ไมโคร (supermicro) เพราะออกแบบมาให้ใช้งานแบบ
ตั้งโต๊ะ แต่ชิปที่ใช้ท างานนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจาก เวิร์คสเตชั่นส่วนมากใช้ชิปประเภท  RISC (reduce 
instruction set computer) ซึ่งเป็นชิปที่ลดจ านวนค าสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่จ าเป็น เพ่ือให้
สามารถท างานได้ด้วยความเร็วสูง 

ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และได้รับความนิยมอย่างเมื่อ IBM ได้สร้างเครื่อง IBM 
PC ออกมา ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะมี 2 ชนิดคือ Apple Macintosh และ IBM PC 

ในปัจจุบัน ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างเครื่องเวิร์คสเตชั่นและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มลดน้อยลง
เรื่อย ๆ เพราะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับสูงในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพของเครื่องและความเร็วในการ
แสดงผลที่ดีกว่าเครื่องเวิร์คสเตชั่นจ านวนมาก 

 
1.6 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นๆ กันอยู่นี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
แต่ถ้าต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการนั้น  
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการมาท างานร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (People ware) ข้อมูล 
/ สารสนเทศ (Data/Information) 

 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่ งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  และ  อุปกรณ์รอบ
ข้าง (peripheral) ที่เก่ียวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย 

 หน่วยรับข้อมูล ( input unit ) 
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 หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU 
 หน่วยความจ าหลัก 
 หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit ) 
 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (secondary storage unit )  

หน่วยรับข้อมูล จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จากนั้น หน่วยประมวลผลกลาง จะ
น าไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบทาง หน่วยแสดงผลลัพธ์ 

หน่วยความจ าหลัก จะท าหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากนัก การที่ฮาร์ดแวร์จะท าหน้าที่ได้
มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส่วนการท างานได้มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับ
หน่วยความจ าหลักของเครื่องนั้น ๆ ข้อเสียของหน่วยความจ าหลักคือ หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
หน่วยความจ าหลักจะหายไป ในขณะที่ข้อมูลอยู่ที่ หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่ท า
การลบข้อมูลนั้น รวมทั้งหน่วยเก็ยข้อมูลส ารองยังมีความจุที่สูงมาก จึงเหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ หรือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ข้อเสียของหน่วยเก็บข้อมูลส ารองคือการเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่า
หน่วยความจ าหลักมาก 

 

1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพ่ือสั่ง

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ ดังนี้  

1.6.2.1 ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ (System Software) คือ ชุดของค าสั่งที่เขียนไว้เป็น
ค าสั่งส าเร็จรูป ซึ่งจะท างานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด เพ่ือคอยควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง 
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS, 
Windows, UNIX, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปลค าสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Basic, FORTRAN, 
Pascal, COBOL, C เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น Norton’s Utilities ก็
นับเป็นโปรแกรมส าหรับระบบด้วยเช่นกัน 

1.6.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่สั่ง
คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์
ประยุกต์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

-  ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพ่ือการท างานเฉพาะอย่างที่
เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการท าบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ 
โปรแกรมการท าสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไป
ตามความต้องการ หรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม (Modifications) 
ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วน
ใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา 
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- ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดท าไว้ เพ่ือใช้ในการท างาน
ประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอ่ืนๆ สามารถน าโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่
สามารถท าการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา 
แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้  ยังไม่ต้องใช้เวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่ง
โปรแกรมส าเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานที่ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเป็นพิเศษในการเขียน
โปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง
โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ 
เกมส์ต่างๆ เป็นต้น  

 

1.6.3 บุคลากร (People ware) 
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สามารถใช้งาน สั่งงาน

เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ 
1.6.3.1 ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้

เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 1.6.3.2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่

และท าการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์
เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน 

1.6.3.3 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ท างานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 

  1.6.3.4 ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง  และ
วิธีการใช้งานโปรแกรม เพ่ือให้โปรแกรมท่ีมีอยู่สามารถท างานได้ตามท่ีต้องการ 
เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดโปรแกรมและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มนุษย์จึงเป็นตัวแปรส าคัญในอันที่จะท าให้
ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากค าสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้รับจากการก าหนดของมนุษย์  
(People ware) ทั้งสิ้น 
 

1.6.4 ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) 
 ข้อมูล (Data) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การท างานของคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ตั้ งแต่การน าข้อมูลเข้าจนกลายเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้หรือที่ เรียกว่า สารสนเทศ 
(Information) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ภาพ เสียง 
เป็นต้น  

ข้อมูลที่จะน ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นั้น โดยปกติจะต้องมีการแปลงรูปแบบหรือสถานะให้
คอมพิวเตอร์เข้าใจก่อน จึงจะสามารถเอามาใช้งานในการประมวลผลต่างๆ ได้เราเรียกสถานะนี้ว่า สถานะ
แบบดิจิตอล ซึ่งมี 2 สถานะเท่านั้น คือ เปิด(1) และ ปิด(0)  
 
 


