
ใบความรูท่ี 1  
เร่ือง ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
รายวิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร)    ชั้น ม.4 
 

ความหมาย บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอรคอือะไร 

              ปจจุบันจะพบวาคอมพิวเตอรมีหลากหลายลักษณะ หลากหลายรูปแบบ ทั้งคอมพิวเตอร
ขนาดพกพา คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว คอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน 
คอมพิวเตอรเมนเฟรม หรือซุปเปอรคอมพิวเตอร แตไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม คอมพิวเตอรก็มี
ความหมายที่ชัดเจนในตัวของมันเอง คือ เครื่องคํานวณ ในรูปของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ
รับขอมูล และคําสั่ง ผานอุปกรณรับขอมูล แลวนําขอมูลและคําสั่งนั้น ไปประมวลผลดวยหนวย
ประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ และแสดงผลผานอุปกรณแสดงผล ตลอดจนสามารถบันทึก
รายการตางๆ ไวเพื่อใชงานไดดวยอุปกรณบันทึกขอมูลสํารอง 

              คอมพิวเตอรจึงสามารถมีรูปรางอยางไรก็ได ไมจําเปนตองเปนรูปรางอยางที่เราคุนเคย 
หรือพบเห็น ตัวอยางเชน เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือ ATM ก็ถือวาเปนเครื่องคอมพิวเตอร
รูปแบบหนึ่ง 

         

 เหตุผลท่ีนําคอมพิวเตอรมาใชงาน 

1. สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) อาน
เวลาเขา-ออก ของพนักงาน และคิดราคาสินคา ในหางสรรพสินคา  

2. สามารถเก็บขอมูลจํานวนมากๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงานไดทันท ี 
3. สามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาคํานวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุม ทํารายงานลักษณะ

ตางๆ ได โดยระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing)  



4. สามารถสงขอมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
ส่ือสารขอมูล (Data Communication) 

5. สามารถจัดทําเอกสารตางๆ  ไดอยางรวดเร็ว  ดวยระบบประมวลผลคํา  (Word 
Processing) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation)  

6. การนํามาใชงานทั้งดานการศึกษา การวิจยั  
7. การใชงานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐตางๆ เชน การนํา

คอมพิวเตอรมาใชกับงานบัญชี งานบริหารสํานักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจอง
ตั๋วเครื่องบิน รถไฟ  

8. การควบคุมระบบอัตโนมัติตางๆ เชน ระบบจราจร, ระบบเปด/ปดน้ําของเขื่อน 
9. การใชเพื่องานวิเคราะหตางๆ เชน การวิเคราะหสภาวะดินฟาอากาศ สภาพของดิน น้ํา 

เพื่อการเกษตร  
10. การใชคอมพิวเตอรเพื่อจําลองรูปแบบ เชน การจําลองในงานวิทยาศาสตร จําลอง

โมเลกุล จําลองรูปแบบการฝกขับเครื่องบิน  
11. การใชคอมพิวเตอรนันทนาการ เชนการเลนเกม การดูหนัง ฟงเพลง 
12. การใชคอมพิวเตอรรวมกับเทคโนโลยีลํ้าสมัยอ่ืนๆ เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล เกิด

เครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน  

 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

              การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยสําคัญ 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล1  จะรับ
ขอมูลโดยผูใชัเปนผูปอนคําสั่ง แลวสงไปยัง หนวยประมวลผล2  ซ่ึงทําหนาที่ในการคิดคํานวณ 
หรือประมวลผลขอมูล โดยทําตาม โปรแกรมที่เก็บไวในหนวยความจําหลัก3 หนวยความจําหลัก
ซ่ึงเปนหนวยความจําที่หนวยประมวลผลสามารถอานเขียนไดรวดเร็วมาก ขอมูลจะถูกเก็บไวที่
หนวยความจําหลักนี้เพื่อใหหนวยประมวลผลนํามาตีความและกระทําตามไดอยางรวดเร็ว สวน
หนวยความจําสํารองมีไวสําหรับเก็บขอมูลหรือโปรแกรมที่มีจํานวนมาก และหากจะใชงานก็มีการ
ถายจากหนวยความจําสํารองมายังหนวยความ แลวนําขอมูลที่เก็บไวมาประมวลผล หนวยสงออก
หนวยแสดงผล4 เปนหนวยที่นําขอมูลที่ไดรับการประมวลมาแสดงผล 

ลักษณะและประเภทของงานคอมพิวเตอร 

              ประมาณป พ.ศ. 2500 คอมพิวเตอรมีอยูในโลกนี้ไมมากนัก สวนใหญจะเปนเครื่องใน
ระบบเมนเฟรม ซ่ึงมีขนาดใหญและราคาแพง ใชกับงานทางดานวิทยาศาสตรเทานั้น ซ่ึงจะไม
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากนัก แตในปจจุบันคอมพิวเตอรไดมีขนาดเล็กลง และ ราคาก็ไมแพง



นัก คนทั่วไปสามารถซื้อหามาใชไดเหมือนกับเครื่องใชไฟฟาโดยทั่วไป งานที่คอมพิวเตอรทํา
ตัวอยางเชน  

             1. งานที่ตองจัดเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก เชน เก็บขอมูลงานทะเบียนราษฎร เปนตน  
             2. งานที่ตองอาศัยการประมวลผลที่รวดเร็ว มีความแมนยําและถูกตองที่สุด เชนงานดาน
วิทยาศาสตร  
             3. งานที่ไมตองการหยุดพัก คือทํางานไดตลอดเวลา ในขณะทีย่ังตองมีไฟฟาอยู  
             4. งานที่คนไมสามารถเขาไปทําได เชนในสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย 
เชน ที่มีกาซพษิ กัมมันตภาพรังสี หรือในงานที่มีความเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรม  

งานคอมพิวเตอรกับงานการศึกษา 

               ปจจุบันตามสถานศึกษาตางๆ ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนอยาง
มากมาย รวมทั้งใชคอมพิวเตอรในงานบริหารของโรงเรียน เชน การจัดทําประวัตินักเรียน ประวัติ
ครูอาจารย การคัดคะแนนสอบ การจัดทําตารางสอน ใชคอมพิวเตอร ในงานหองสมุด การจัดทํา
ตารางสอ น เปนตน ตัวอยาง ในการประยุกตดานการศึกษา เชน โปรแกรมฝายทะเบียนวัดผล 
โปรแกรมตรวจขอสอบ เปนตน 

ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอรยคุท่ี 1 (พ.ศ. 2497-2501)    

               คอมพิวเตอรในยุคนี้ใชหลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่อง
ยังมีขนาดใหญมาก ใชกระแสไฟฟาจํานวนมาก ทําใหเครื่องมีความรอนสูงจึงมักเกิดขอผิดพลาด
งาย คอมพิวเตอรในยุคนี้ไดแก UNIVAC I, IBM 600  

เครื่องคอมพิวเตอร Mark1 เครื่องคอมพิวเตอร 
ENIAC 

 



คอมพิวเตอรยคุท่ี 2 (พ.ศ. 2502-2507)  

               คอมพิวเตอรยุคนี้ใชทรานซิสเตอร (Transistor) เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส และใชวงแหวน
แมเหล็กเปนหนวยความจํา คอมพิวเตอรมีขนาดเล็กกวายุคแรก ตนทุนต่ํากวา ใชกระแสไฟฟานอย
กวา และมีความแมนยํา 

คอมพิวเตอรยคุท่ี 3 (พ.ศ. 2508-2513)     

               คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจรไอซี (Integrated Circuit) เปนสารกึ่งตัวนําที่สามารถบรรจุวงจร
ทางตรรกะไวแลวพิมพบนแผนซิลิกอน (Silicon) เรียกวา "ชิป" 

คอมพิวเตอรยคุท่ี 4 (พ.ศ. 2514-2523)     

                คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจร LSI (Large-Scale Integrated Circuit) เปนการรวมวงจรไอซี
จํานวนมากลงในแผนซิลิกอนชิป 1 แผน สามารถบรรจุไดมากกวา 1 ลานวงจร ดวยเทคโนโลยีใหม
นี้ทําใหเกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่สําคัญสําหรับการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอรนั่นคือ 
CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกวา "ไมโครโปรเชสเซอร"  

 

คอมพิวเตอรยคุท่ี 5 (พ.ศ. 2524-ปจจุบัน)   

                 คอมพิวเตอรยุคนีใ้ชวงจร VLSI (Very Large-Scale Integrated Circuit) เปนการพัฒนา
ไมโครโปรเซสเซอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัตขิองคอมพิวเตอร 

1. ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (electronic machine) 

  คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการบันทึกขอมูล ประมวลผล และ
แสดงผลลัพธ การจัดเก็บขอมูลที่บันทึกผานทางแปนพิมพหรืออุปกรณอ่ืนๆ ขอมูลเหลานี้
จะถูกแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อใหคอมพิวเตอรเขาใจและสามารถประมวลผลได 
และเมื่อคอมพิวเตอรประมวลผลเรียบรอยแลว ขอมูลที่เปนสัญญาณไฟฟาจะถูกแปลงกลับ
ใหเปนรูปแบบที่มนุษยสามารถเขาใจได 

2. การทํางานดวยความเร็วสูง (speed) 

  เนื่องจากการทํางานของคอมพิวเตอรเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการ
ดําเนินงานตางๆ จึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว (มากกวาพันลานคําสั่งในหนึ่งวินาที) 

3. ความถูกตองแมนยาํเชื่อถือได (accuracy and reliability) 

  คอมพิวเตอรจะทํางานตามคําสั่งที่มนุษยเขียนโปรแกรมหรือคําสั่งไว ถาผูใชปอน
ขอมูลและชุดคําสั่งมีความถูกตอง ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลก็จะมีความถูกตอง
เชื่อถือได 

4. การเก็บขอมูลไดในปริมาณมาก (storage) 

  คอมพิวเตอรมีหนวยความจําที่ทําหนาที่เก็บขอมูลที่บันทึกเขาไป ความสามารถใน
การจัดเก็บขอมูลนี้จะขึ้นอยูกับขนาดของคอมพิวเตอร เชน เครื่องไมโครคอมพิวเตอรใน
ปจจุบันจะมีหนวยเก็บขอมูลสํารองที่สามารถบันทึกขอมูลไดมากกวาหนึ่งลานตัวอักษร 

5. การสื่อสารเชื่อมโยงขอมูล (communication) 

  คอมพิวเตอรสามารถติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ และสามารถทํางาน
ที่หลากหลายมากขึ้นกวาการใชคอมพิวเตอรแบบระบบเดี่ยว ตัวอยางเชน การนํา
คอมพิวเตอรเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน 
(remote computer) 

          จากคุณสมบัติของคอมพิวเตอรเราจะเห็นไดวา คอมพิวเตอรสามารถทํางานหลายๆ อยางที่
มนุษยไมสามารถทําได หรือถามนุษยทําได ก็จะใชเวลามากและมีขอผิดพลาดมากมาย เชน การ



คํานวณตัวเลขหลายหลักเปนจํานวนมากภายในเวลาจํากัด, การทํางานในแบบเดียวกันซ้ําๆ หลาย
ลานครั้ง หรือการจดจําขอมูลตัวเลขและตัวหนังสือหลายหมื่นหนาโดยไมมีการลืม งานที่นาเบื่อ
และยุงยากเหลานี้เราสามารถใชคอมพิวเตอรทํางานแทนได โดยเรามีหนาที่เพียงเปนผูส่ังการเทานั้น 

ประเภทของคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภท คือ 

ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) 
ไมโครคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นวาเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานสวนบุคคล หรือเรียกวา พีซี (Personal Computer : PC) สามารถ
ใชเปนเครื่องตอเชื่อมในเครือขาย หรือใชเปนเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งอาจจะ
ทําหนาที่เปนเพียงอุปกรณรับและแสดงผลสําหรับปอนขอมูลและดูผลลัพธ โดย
ดําเนินการการประมวลผลบนเครื่องอ่ืนในเครือขาย  
อาจจะกลาวไดวาไมโครคอมพิวเตอร คือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผล
กลางเปนไมโครโพรเซสเซอร ใชงานงาย ทํางานในลักษณะสวนบุคคลได สามารถ
แบงแยกไมโครคอมพิวเตอรตามขนาดของเครื่องไดดังนี้

คอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ (desktop 
computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรทีมี่
ขนาดเล็กถูกออกแบบมาใหตัง้บนโตะ มี
การแยกชิ้นสวนประกอบเปน ซีพียู 
จอภาพ และแผงแปงอักขระ  

 
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร (laptop 
computer) เปน
ไมโครคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่
วางใชงานบนตกัได จอภาพที่ใช
เปนแบบแบนราบชนิดจอภาพ
ผนึกเหลว (Liquid Crystal 
Display : LCD) นํ้าหนักของ
เครื่องประมาณ 3-8 กิโลกรัม  

โนตบุคคอมพวิเตอร (notebook 
computer) เปนไมโครคอมพวิเตอรที่มี
ขนาดและความหนามากกวาแล็ปท็อป 
นํ้าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพ
แสดงผลเปนแบบราบชนดิมทีัง้แบบ
แสดงผลสีเดยีว หรือแบบหลายส ีโนตบุค
ที่มีขายทั่วไปมปีระสทิธิภาพและ
ความสามารถเหมือน  
กับแล็ปท็อป  

 

ปาลมท็อปคอมพิวเตอร 
(palmtop computer) เปน
ไมโครคอมพิวเตอรสาํหรับ
ทํางานเฉพาะอยาง เชนเปน
พจนานุกรม เปนสมุดจนบันทกึ
ประจําวนั บันทกึการนัดหมาย
และการเก็บขอมูลเฉพาะ
บางอยางทีส่ามารถพกพาติดตัว
ไปมาไดสะดวก



สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) 
 
 
ผูใชสถานีงานวศิวกรรมสวนใหญเปนวิศวกร นักวิทยาศาสตร 
สถาปนิก และนกัออกแบบ สถานีงานวิศวกรรมมีจุดเดนใน
เรื่องกราฟก การสรางรูปภาพและการทําภาพเคลื่อนไหว การ
เชื่อมโยงสถานงีานวิศวกรรมรวมกันเปนเครือขายทาํให
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและใชงานรวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ  
บริษัทพัฒนาซอฟตแวรหลายบริษัทไดพัฒนาซอฟตแวร

สําเร็จสําหรับใชกับสถานีงานวิศวกรรมขึ้น เชนโปรแกรมการจัดทาํตนฉบับหนังสือ 
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสงานจําลองและคํานวณทางวิทยาศาสตร งาน
ออกแบบทางดานวิศวกรรมและการควบคุมเครื่องจักร  
การซื้อสถานีงานวิศวกรรมตางจากการซื้อเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร เพราะ
ไมโครคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถใชโปรแกรมสําเรจ็สาํหรับไมโครคอมพิวเตอร
ได และมีลักษณะการใชงานเหมือนกัน สวนการซื้อสถานีงานวิศวกรรมนั้นยุงยากกวา 
สถานีงานวิศวกรรมมรีาคาแพงกวาไมโครคอมพิวเตอรมาก การใชงานก็ตองการ
บุคลากรที่มีการฝกหดัมาอยางดี หรือตองใชเวลาเรียนรู  
สถานีงานวิศวกรรมสวนใหญใชระบบปฎิบัติการยูนิกซ ประสทิธิภาพของซพีียูของ
ระบบอยูในชวง 50-100 ลานคาํสั่งตอวินาที (Million Instruction Per Second : MIPS) 
อยางไรก็ตามหลักจากที่ใชซีพียูแบบรสิก (Reduced Instruction Set Computer 
:RISC) ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถเชิงคํานวณของซีพียสููงข้ึนไดอีก ทําใหสราง
สถานีงานวิศวกรรมใหมีขีดความสามารถเชิงคาํนวณไดมากกวา 100 ลานคําสั่งตอ
วินาท ี 

 

 
มินิคอมพิวเตอร (mini computer) 

มินิคอมพิวเตอรเปนเครื่องทีส่ามารถใชงานพรอม ๆ กันไดหลายคน จึงมีเครื่อง
ปลายทางตอได มินิคอมพิวเตอรเปนคอมพิวเตอรทีมี่ราคาสูงกวาสถานีงานวศิวกรรม 
นํามาใชสําหรับประมวลผลในงานสารสนเทศขององคการขนาดกลาง จนถึงองคการ
ขนาดใหญที่มีการวางระบบเปนเครือขายเพื่อใชงานรวมกัน เชน งานบัญชีและ
การเงิน งานออกแบบทางวศิวกรรม งานควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
มินิคอมพิวเตอรเปนอุปกรณืทีส่ําคญัในระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคการที่
เรียกวาเครื่อใหบริการ (server) มีหนาที่ใหบริการกับผูใชบริการ (client) เชน 
ใหบริการแฟมขอมูล ใหบริการขอมูล ใหบริการชวยในการคาํนวณ และการสื่อสาร  



เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) 
เมนเฟรมคอมพวิเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญทีมี่การพัฒนามาตั้งแต
เริ่มแรก เหตุที่เรียกวา เมนเฟรมคอมพิวเตอรเพราะตวัเครื่องประกอบดวยตูขนาดใหญ
ที่ภายในตูมีชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน
เมนเฟรมคอมพวิเตอรมีขนาดลดลงมาก  
เมนเฟรมเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงมาก มักอยูทีศู่นยคอมพิวเตอรหลักของ
องคการ และตองอยูในหองทีมี่การควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเปนอยางด ี 
บริษัทผูผลิตเมนเฟรมไดพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องใหสูงข้ึน ขอเดนของการ
ใชเมนเฟรมอยูที่งานที่ตองการใหมีระบบศูนยกลาง และกระจายการใชงานไปเปน
จํานวนมาก เชน ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมตอกับฐานขอมูลทีจ่ดัการโดยเครื่องเมนเฟรม 
อยางไรก็ตามขนาดของเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอรก็ยากทีจ่ะจําแนกจากกันให
เห็นชัด  
ปจจุบันเมนเฟรมไดรับความนยิมนอยลง ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอรขนาดเล็กมี
ประสทิธิภาพและความสามารถดีข้ึน ราคาถูกลง ขณะเดียวกันระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรก็ดีข้ึนจนทาํใหการใชงานบนเครือขายกระทําไดเหมือนการใชงานบน
เมนเฟรม  
  

ซูเปอรคอมพิวเตอร (super computer) 
ซูเปอรคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับงานคาํนวณที่ตองมีการ
คํานวณตัวเลขจํานวนหลายลานตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เชน งานพยากรณอากาศ 
ที่ตองนําขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับอากาศทั้งระดับภาคพื้นดิน และระดับชึ้นบรรยากาศ
เพ่ือดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ งานนี้จําเปนตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรทีมี่สมรรถนะสูงมาก นอกจากนี้มีงานอีกเปนจํานวนมากทีต่องใชซูเปอร
คอมพิวเตอรซึง่มีความเร็วสูง เชน งานควบคมุขีปนาวุะ งานควบคุมทางอวกาศ งาน
ประมวลผลภาพทางการแพทย งานดานวทิยาศาสตร โดยเฉพาะทางดานเคม ีเภสัช
วิทยา และงานดานวิศวกรรมการออกแบบ  
ซูเปอรคอมพิวเตอรทาํงานไดเร็ว และมีประสทิธิภาพสูงกวาคอมพิวเตอรชนิดอ่ืน การ
ที่ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว เพราะมีการพัฒนาใหมีโครงสรางการคาํนวณ
พิเศษ เชนการคํานวณแบบขนานที่เรยีกวา เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : 
MPP) ซึ่งเปนการคํานวณที่กระทํากับขอมูลหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน 

 
 


