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1. ความหมายของคอมพิวเตอร ์

คอมพวิเตอรม์าจากภาษาละตนิวา่ Computare  ซึง่หมายถงึ การนับ หรอื การคาํนวณ  พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้วามหมายของคอมพวิเตอร์ไวว้่า  "เครื่องอิเลก็ทรอนิกสแ์บบอตัโนมติั ทาํ
หน้าท่ีเหมือนสมองกล ใช้สาํหรบัแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีง่ายและซบัซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร"์ 

คอมพวิเตอรจ์งึเป็นเครือ่งจกัรอเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กสรา้งขึน้เพือ่ใชท้าํงานแทนมนุษย ์ในดา้นการคดิคาํนวณและ
สามารถจําข้อมูล ทัง้ตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครัง้ต่อไป  นอกจากน้ี ยงัสามารถจดัการกับ
สญัลกัษณ์ไดด้ว้ยความเรว็สูง โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนของโปรแกรม คอมพวิเตอรย์งัมคีวามสามารถในดา้นต่างๆ อกี
มาก อาทเิช่น การเปรยีบเทยีบทางตรรกศาสตร ์การรบัสง่ขอ้มลู การจดัเกบ็ขอ้มลูในตวัเครื่องและสามารถประมวลผล
จากขอ้มลูต่างๆ ได ้ แสดงแผนภาพการทาํงานของระบบคอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนัไดด้งัน้ี 

 

รปูท่ี 1.1 การทาํงานของระบบคอมพวิเตอร ์

1.1 ประวติัของคอมพิวเตอร ์
เป็นเรื่องยากทีจ่ะชีช้ดัลงไปว่าอุปกรณ์ใดจดัเป็นคอมพวิเตอรย์ุคแรก ๆ เพราะคําว่า "คอมพวิเตอร์" 

เองกม็กีารตคีวามเปลีย่นไปมาอยูเ่สมอ แต่จุดเริม่ของคาํน้ีหมายถงึคนทีท่าํหน้าทีเ่ป็นนกัคาํนวณในสมยันัน่ 
ค.ศ. 1930 ถงึช่วงปี ค.ศ. 1940 เป็นช่วงทีโ่ลกไดม้คีอมพวิเตอรท์ีส่ามารถโปรแกรมไดแ้ละคาํนวณ  

ผลลพัธไ์ดม้ปีระสทิธภิาพจรงิ แต่เป็นการยากทีจ่ะตดัสนิไดว้า่คอมพวิเตอรเ์ครื่องแรกของ
โลก ENIAC (Electronics Numerical Integrator and Computer) เกดิขึน้ในปี1946 และ
ประดษิฐโ์ดยจอหน์ ดบัลวิ มอชลยี ์(John W. Mauchly) และ เจ เพรสเพอร ์เอคเกริต (J. 
Prespern Eckert) ทาํงานโดยใชห้ลอดสุญญากาศจาํนวน 18,000 หลอด มน้ํีาหนัก 30 
ตนั ใชเ้น้ือทีห่อ้ง 15,000 ตารางฟุต เวลาทาํงานตอ้งใชก้าํลงัไฟถงึ 140 กโิลวตัต ์คาํนวณ
ในระบบเลขฐานสบิ 
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ค.ศ. 1941 เป็นครัง้แรกทีโ่ลกไดม้เีครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่องแรกทีส่ามารถตัง้โปรแกรมไดอ้ยา่งอสิระ 
ผูพ้ฒันาคอื Konrad Zuse และชือ่คอมพวิเตอรค์อื Z1 Computer  

ค.ศ. 1953 ไอบเีอม็ (IBM) ออกจาํหน่าย EDPM เป็นครัง้แรก และเป็นกา้วแรกของไอบเีอม็ในธุรกจิ
คอมพวิเตอร ์ 

ค.ศ. 1954 John Backus และ IBM ร่วมกนัสรา้งภาษาคอมพวิเตอรช์ื่อ FORTRAN ซึง่เป็นภาษา
ระดบัสงู (high level programming language) ภาษาแรกในประวตัศิาสตรค์อมพวิเตอร ์ 

ค.ศ. 1955 (ใชจ้รงิ ค.ศ. 1959) สถาบนัวจิยัสแตนฟอรด์, ธนาคารแห่งชาตอิเมรกิา, และ บรษิทั
เจเนอรลัอเิลก็ทรกิ รว่มกนัสรา้ง ERMA และ MICR ซึง่เป็นคอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกในธุรกจิ
ธนาคาร  

ค.ศ. 1958 Jack Kilby และ Robert Noyce เป็นผูส้รา้ง Integrated Circuit หรอื ชปิ(Chip) เป็นครัง้แรก  
ค.ศ. 1962 สตฟี รสัเซลล ์และ เอม็ไอท ีไดพ้ฒันาเกมคอมพวิเตอรเ์ป็นครัง้แรกของโลกชือ่วา่ "Spacewar"  
ค.ศ. 1964 Douglas Engelbart เป็นผูป้ระดษิฐเ์มาส ์และ ระบบปฏบิตักิารแบบวนิโดวส ์ 
ค.ศ. 1969 เป็นปีทีก่าํเนิด ARPAnet ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของอนิเทอรเ์น็ต  
ค.ศ. 1970 (อนิเทล) พฒันาหน่วยความจาํชัว่คราวของคอมพวิเตอรห์รอื RAM เป็นครัง้แรก  
ค.ศ. 1971 Faggin, Hoff และ Mazor พฒันาไมโครโปรเซสเซอรต์วัแรกของโลกใหอ้นิเทล (Intel)  
ค.ศ. 1971 Alan Shugart และ IBM พฒันา ฟลอปป้ีดสิก ์เป็นครัง้แรก  
ค.ศ. 1973 Robert Metcalfe และ Xerox ไดพ้ฒันาระบบอเีทอรเ์น็ต (Ethernet) สาํหรบัระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
ค.ศ. 1974 ถงึ ค.ศ. 1975 Scelbi และ Mark-8 Altair และ IBM ร่วมกนัวางจาํหน่ายคอมพวิเตอร์

สาํหรบัผูใ้ชร้ายยอ่ยเป็นครัง้แรก  
ค.ศ. 1976 ถงึ ค.ศ. 1977 ถอืกําเนิด Apple I, II และ TRS-80 และ Commodore Pet Computers 

ซึง่เป็นคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลรุน่แรกๆ ของโลก  
ค.ศ. 1981 ไมโครซอฟท ์วางจาํหนาย MS-DOS ซึง่เป็นระบบปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัความนิยมทีส่ดุในชว่งนัน้  
ค.ศ. 1983 บรษิทัแอปเปิล ออกคอมพวิเตอรร์ุน่ Apple Lisa ซึง่เป็นคอมพวิเตอรร์ุน่แรกทีใ่ชร้ะบบ GUI  
ค.ศ. 1984 บรษิัทแอปเปิล วางจําหน่ายคอมพวิเตอร์รุ่น แอปเปิล แมคอินทอช ซึ่งทําให้มกีารใช้

คอมพวิเตอรอ์ยา่งกวา้งขวาง  
ค.ศ. 1985 ไมโครซอฟท ์วางจาํหน่าย ไมโครซอฟท ์วนิโดวส ์เป็นครัง้แรก 

* แหล่งขอ้มลู http://th.wikipedia.org/ 
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2. วิวฒันาการของคอมพิวเตอร ์
คอมพวิเตอร์นัน้มวีวิฒันาการที่รวดเร็วมาก ตัง้แต่ยุคสมยัดกึดําบรรพ์เป็นต้นมา มนุษย์เรามคีวาม

พยายามทีจ่ะคดิคน้เครื่องมอืใหม้าช่วยในการคํานวณและการนับ ตัง้แต่เริม่ตน้ใชน้ิ้วมอืนับ จนมาใชก้อ้นกรวด 
หิน มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการที่ง่ายกว่าน้ี จนกลายมาเป็นกลไกที่ใช้ในการคํานวณ จนวิวัฒนาการมาเป็น
คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั โดยแบง่เป็น 4 ยคุ ดงัน้ี 
 ยคุก่อนเครือ่งจกัรกล (Premachanical)  
 ยคุเครือ่งจกัรกล (Mechanical)  
 ยคุเครือ่งจกัรกลระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electromechanical)  
 ยคุเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic) 

 
2.1 คอมพิวเตอรใ์นยคุก่อนเครื่องจกัรกล (ประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแลว้) 

ประวตัขิองคณิตศาสตร์เริม่ตน้เมื่อคนเราตอ้งจดนับปรมิาณทีม่ากกว่าหน่ึง มนุษยเ์ผ่าทีเ่ร่ร่อนในยุค
แรกนับและบนัทกึจํานวนสตัวใ์นฝงูไดแ้มไ้ม่มรีะบบจํานวนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการนับ โดยเขาใชว้ธิี
เกบ็กอ้นกรวดหรอืเมลด็พชืไวใ้นถุง ถา้จาํนวนมคีา่มากกจ็ะใชน้ิ้วต่างๆ เป็นสญัลกัษณ์แทนจาํนวน 10 และ 
20 พวกเขาไดพ้ฒันาแนวคดิเกีย่วกบัจาํนวนวา่เป็นสญัลกัษณ์ซึง่แตกต่างจากสิง่ของทีก่าํลงันบั 

เมื่อการเก็บขอ้มูลและการนับมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น มนุษย์ได้ประดษิฐ์เครื่องช่วยในการทํางาน 
ลูกคดิเป็นเครื่องมอืชนิดหน่ึงในยุคแรก ซึ่งไม่สามารถชี้ชดัแหล่งที่มาแน่นอนได้ แต่เป็นไปได้ที่จะมตี้น
กําเนิดมาจากชาวบาบโิลน ลูกคดิเป็นทีรู่จ้กัตัง้แต่สมยักรกีและโรมนัตอนต้น ในตอนแรกลูกคดิมผีวิหน้า
หยาบใช้เมด็มนัๆ หรอืเป็นแผ่นหนิใส่เครื่องหมายเพื่อบอกตําแหน่งจํานวนและใชก้้อนกรวดเป็นตวันับ 
ชาวโรมนัเรยีกกอ้นกรวดนัน้วา่ แคลคไูล ซึง่ก่อใหเ้กดิคาํวา่ แคลคเูลชัน่ ซึง่หมายถงึการคาํนวณขึน้ 

 

 
รปูท่ี 2.1 ลกูคดิชาวจนี และ เครือ่งคาํนวณของปาสคาล 

 

อุปกรณ์ชนิดแรกของโลกทีเ่ป็นเครื่องมอืในการคาํนวณกค็อืลกูคดินัน่เอง ซึง่ถอืไดว้า่ เป็นอุปกรณ์ใช้
ช่วยการคํานวณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกและคงยงัใชง้านมาจนถงึปจัจุบนั ในปี พ.ศ. 2158 นักคณิตศาสตร์
ชาวสกอ็ตแลนดช์ื่อ John Napier ไดส้รา้งอุปกรณ์ใช ้ช่วยการคาํนวณขึน้มา เรยีกวา่ Napier's Bones มี
รปูรา่งคลา้ยสตูรคณูในปจัจุบนั ในปี พ.ศ. 2185 นกัคณติศาสตรช์าวฝรัง่เศสชื่อ Blaise Pascal คดิวา่น่าจะ
มวีธิทีีจ่ะคาํนวณตวัเลขไดง้่ายกวา่ เขาไดอ้อกแบบ เครื่องมอืช่วยในการคํานวณโดย ใชห้ลกัการหมุนของ
ฟนัเฟืองหน่ึงอนัถูกหมุนครบ 1 รอบ ฟนัเฟืองอกีอนัหน่ึงซึ่งอยู่ ทางดา้นซา้ยจะถูกหมุนไปดว้ยในเศษ 1 
ส่วน 10 รอบ เครื่องมอืของปาสคาลน้ีถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน เมื่อ พ.ศ. 2188 แต่ไม่ประสบ
ความสาํเรจ็เทา่ทีค่วรเน่ืองจากราคาแพง และเมือ่ใชง้านจรงิจะเกดิฟนัเฟืองตดิขดับ่อยๆ ทาํใหผ้ลลพัธท์ีไ่ด้
ไมค่อ่ยถูกตอ้งตรงความเป็นจรงิ 
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2.2 คอมพิวเตอรใ์นยคุเครื่องจกักล (ประมาณ  ค. ศ. 1791-1871) 
ชารล์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักคณิตศาสตรช์าวองักฤษประดษิฐเ์ครื่องวเิคราะห ์(Analytical 

Engine หรอื Difference Engine) มคีวามสามารถคาํนวณ, พมิพต์ารางค่าของตรโีกณมติ ิฟงักช์ัน่ทาง
คณิตศาสตร์และสมการโพลโินเมยีล (Polynomial) คู่กบัสมการผลต่าง (Difference equation) ได ้
เครื่องจกัรกลชนิดน้ีทาํงานดว้ยเครื่องยนตพ์ลงัไอน้ํา มขีอ้มลูบนัทกึอยูใ่น บตัรเจาะร ู(Punched Card) จงึ
สามารถคํานวณไดโ้ดยอตัโนมตัแิละเกบ็ผลลพัธไ์วใ้นหน่วยความจําก่อนพมิพอ์อกทางกระดาษ หลกัการ
ทํางานที่มีการรับข้อมูลการประมวลผล การแสดงผลได้อย่างอัตโนมัติน้ี ได้นํามาเป็นพื้นฐานสร้าง
คอมพวิเตอรใ์นยคุต่อมาจนถงึปจัจุบนั จงึไดย้กยอ่งให ้ชารล์ แบบเบจ เป็นบดิาแหง่เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 

 
รปูท่ี 2.2 ชารล์ แบบเบจ (Charles Babbage) บดิาแหง่เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 

 
รปูท่ี 2.3 แบบจาํลองเครือ่ง Analytical Engine หรอื Difference Engine 
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ในปี ค. ศ. 1815-1852 มกีารสรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรค์รัง้แรกโดย เอดา ออกุสตา (Ada Augusta) 
นักคณิตศาสตรนํ์าเอาหลกัการของ แบบเบจ มาใช ้โดยนําเครื่อง Analytical Engine มาแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร์ได้สําเร็จโดยสร้างคําสัง่ควบคุมการแก้ปญัหาไว้ล่วงหน้า จงึยกย่อง เอดา ออกุสตา (Ada 
Augusta) วา่เป็น “โปรแกรมเมอร(์Programmer)” หรอืผูเ้สรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นคนแรกของโลก 

 

 
รปูท่ี 2.4 เอดา ออกุสตา (Ada Augusta) ผูเ้สรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นคนแรกของโลก 

 
 

2.3 คอมพิวเตอรใ์นยคุเครื่องจกัรกลระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
เครือ่งมอืทัง้หลายทีถู่กประดษิฐข์ึน้มาในยุคก่อนนัน้สว่นมากประกอบดว้ยฟนัเฟือง รอก คาน ซึง่เป็น

วสัดุ ที่มขีนาดใหญ่ และมน้ํีาหนักมากทําใหก้ารทํางานล่าชา้และผดิพลาดอยู่เสมอ ดงันัน้ในยุคต่อมาจงึ
พยายาม พฒันาเครือ่งมอื ใหม้ขีนาดเลก็ลง แต่มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ดงัน้ี 

พ.ศ. 2480  ศาสตราจารย ์Howard 
Aiken แห่งมหาลยัวทิยาลยัฮาวาร์ด ได้
พัฒนาเครื่ อ งคํานวณตามแนวคิด  ของ 
Babbage ร่วมกบัวศิวะกรของบรษิทั IBM 
สร้า ง เครื่ อ งคํ านวณตามความคิดของ 
Babbage ได้ สําเรจ็ โดยเครื่องดงักล่าว
ทํางานแบบเครื่องจักรกลปนไฟฟ้า และใช้
บตัรเจาะรเูป็นสือ่ในการนําเขา้ขอ้มลูสู ่เครื่อง
เพือ่ทาํการประมวลผล การพฒันาดงักล่าวมา
เสรจ็สิ้นในปีพ.ศ. 2487 โดยเครื่องมอืน้ีมชีื่อ
วา่ MARK 1 และเน่ืองจากเครื่องน้ีสาํเรจ็ได้
จากการสนับสนุน ด้านการเงนิและบุคลากร
จากบรษิทั IBM ดงันัน้จงึมอีกีชื่อ หน่ึงวา่ IBM Automatic Sequence Controlled Calculator และนับเป็น
เครือ่งคาํนวณแบบอตัโนมตัเิครือ่งแรกของโลก  
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พ.ศ. 2486 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ศูนย์วจิยัของกองทพับกสหรฐัอเมรกิามคีวามจําเป็นที่

จะตอ้ง คดิคน้เครื่องช่วยคํานวณ เพื่อใชค้ํานวณหาทศิทางและระยะทางในการส่งขปีนาวุธซึ่งถ้าใชเ้ครื่อง
คาํนวณทีม่ ีอยูใ่นสมยันัน้จะตอ้งใชเ้วลาถงึ 12 ชัว่โมงในการคาํนวณ การยงิ 1 ครัง้ดงันัน้กองทพัจงึใหก้อง
ทุนอุดหนุนแก่ John W. Mauchly และ Persper Eckert 
จากมหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย ในการสร้างคอมพวิเตอร ์
จากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ขึน้มา โดยนําหลอดสุญยากาศ 
(Vacuum Tube) จาํนวน 18,000 หลอด มาใชใ้นการสรา้ง 
ซึ่งมีข้อดีคือ ทําให้เครื่องมีความเร็ว และมีความถูกต้อง
แม่นยําในการคํานวณมากขึ้น ในด้านของความเร็วนัน้ 
เครื่องจักกลมีความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ประกอบ แต่คอมพวิเตอร์อเิลก็ทรอนิกส์ จะใช้อเิลก็ตรอน
เป็นตวัเคลื่อนที ่ทําใหส้ามารถส่งขอ้มูลดว้ยกระแสไฟฟ้าได ้ดว้ยความเรว็ใกลเ้คยีงกบัความเรว็ของแสง 
ส่วนความถูกต้องแม่นยําในการทํางานของเครื่องจกัรกลอาศยัฟนัเฟือง รอก คาน ในการทํางาน ทําให้
ทาํงานไดช้า้ และเกดิความผดิพลาดไดง้า่ย 

 
พ.ศ. 2489 เครื่องคอมพวิเตอรท์ี ่Mauchly และ Eckert คดิคน้ขึน้ไดม้ชีื่อว่า ENIAC ย่อมาจาก

(Electronic Numberical Integrater and Caculator) ประสบความสาํเรจ็ในปี พ.ศ. 2489 ถงึแมว้า่จะไมท่นั
ใชใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่อง แต่ความเรว็ในการคํานวณของ ENIAC ทําใหว้งการคอมพวิเตอร์ขณะนัน้ 
ยอมรบัความสามารถของเครื่องคอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์แต่อย่างไรกต็าม ENIAC ทํางานดว้ยไฟฟ้า
ทัง้หมดทําให้ในการทํางานแต่ละครัง้จึงทําให้เกิดความร้อนสูงมาก จําเป็นต้องติดตัง้ไว้ในห้องที่มี
เครื่องปรบัอากาศดว้ย นอกจากน้ี ENIAC ยงัเกบ็ไดเ้ฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขขนาด 10 หลกั และเกบ็ได้
เพยีง 20 จาํนวน เทา่นัน้ สว่นชุดคาํสัง่นัน้ยงัไมส่ามารถเกบ็ไวใ้นเครือ่งได ้การสง่ชุดคาํสัง่เขา้เครือ่งจะตอ้ง
ใชว้ธิกีารเดนิสายไฟสรา้งวงจรถา้มกีารแกไ้ขโปรแกรม กต็อ้งมกีารเดนิสายไฟกนัใหม ่ซึง่ใชเ้วลาเป็นวนั  

 

 
คอมพวิเตอร์ในยุคเครื่องจกัระบบระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ENIAC เวลาโปรแกรมตอ้งใชว้ธิกีาร

เปลีย่นสายเชือ่มต่ออุปกรณ์ต่างๆ ซึง่เป็นวธิกีารทียุ่ง่ยากมาก จงึเกดิแนวคดิวา่ตวัโปรแกรมน่าจะจดัเกบ็อยูใ่น
สว่นทีส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขไดง้า่ย เป็นทีม่าของแนวคดิทีท่าํการจดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆรวมถงึโปรแกรมไวใ้น 
หน่วยความจาํ หรอื memory ทาํใหค้อมพวิเตอรจ์ะไดร้บัคาํสัง่โดยการอ่านคาํสัง่จากหน่วยความจาํ และการ

ENIAC UNIVAC 
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ปรบัเปลีย่นโปรแกรมสามารถทําไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงค่าภายในหน่วยความจําโดยมแีนวคดิที่รูจ้กัในชื่อว่า 
"Stored-Program Concept" หรอื อกีชื่อวา่สถาปตัยกรรม von Neumann โดยเขา้ใจว่า J. Presper Eckert และ 
John William Mauchly     ซึง่เป็นนกัออกแบบ ENIAC เป็นผูค้ดิคน้ขึน้ต่อมาไดนํ้า แนวคดิการทาํงานแบบ Stored-
Program เป็นแนวคิดหลกัของการทํางานในคอมพวิเตอร์จนถึงปจัจุบนั โดยแนวคิดน้ีจะแบ่งการทํางานของ
คอมพวิเตอรเ์ป็น 4 สว่นหลกัไดแ้ก่ 

 
ส่วนท่ี 1 หน่วยประมวลผลในรปูแบบขอ้มลู Binary หรอืทีเ่รยีกวา่ Arithmetic-Logical Unit (ALU) เปรยีบเสมอืน

หวัใจของคอมพวิเตอร ์หน้าทีห่ลกัของมนัคอืทําการประมวลผลทางคณิตศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอนัไดแ้ก่การบวกและลบ 
และการทาํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูสองขอ้มลูวา่มคีา่เทา่กนัหรอืไมถ่า้ไมจ่ะมคีา่มากกวา่หรอืน้อยกวา่ 

ส่วนท่ี 2 หน่วยความจาํ หรอื Memory ใชส้าํหรบัเกบ็ขอ้มลู (Data) และ คาํสัง่ (Instructions) โดยขอ้มลูภายใน
หน่วยความจาํจะถกูแบง่เป็นสว่นๆเลก็ๆเทา่ๆกนั แต่ละสว่นมทีีอ่ยู ่(address) เพือ่ใชเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีถ่กูจดัเกบ็เอาไว ้ 

ส่วนท่ี 3 อุปกรณ์อนิพุตและเอาต์พุต หรอื I/O Device เป็นสว่นทีใ่ชนํ้าขอ้มลูจากโลกภายนอกเขา้มาภายใน
ระบบคอมพวิเตอร ์เพือ่นํามาประมวลผล และเมือ่ไดผ้ลลพัธก์จ็ะนําขอ้มลูทีไ่ดม้าแสดงผลใหโ้ลกภายนอกคอมพวิเตอร์
ไดร้บัทราบ  

ส่วนท่ี 4 หน่วยควบคุมการทาํงาน หรอื Control Unit เป็นสว่นทีใ่ชเ้ชื่อมต่อแต่ละสว่นเขา้ดว้ยกนั หน้าทีห่ลกัๆ
คอืทําการอ่านขอ้มูลคําสัง่ที่อยู่ภายในหน่วยความจําหรอืที่ได้จากอุปกรณ์อนิพุต ทําการแปลความหมายและส่งไป
ประมวลผลใน ALU จากนัน้นําผลทีไ่ดไ้ปจดัเกบ็ในหน่วยความจําหรอือุปกรณ์เอาต์พุต หน้าที่หลกัอกีประการ คอื
ควบคุมลาํดบัการทาํงานของแต่ละขัน้ตอนใหอ้ยูใ่นเวลาทีเ่หมาะสม  

 

 
รปูท่ี 2.5 แนวคดิการทาํงานของคอมพวิเตอรแ์บบ Stored-Program 
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2.4 คอมพิวเตอรใ์นยคุเครื่องอิเลก็ทรอนิกส ์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ถ้าจําแนกตามลกัษณะ  วิธีการทํางานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คอื แอนะลอ็กคอมพวิเตอร ์(analog computer) และดจิทิลัคอมพวิเตอร ์(digital computer) 
แอนะลอ็กคอมพวิเตอร ์(analog computer) 

เป็นเครื่องคาํนวณอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มไ่ดใ้ชค้่าตวัเลขเป็นหลกัของการคาํนวณ แต่จะใชค้่าระดบัแรงดนัไฟฟ้า
แทน แอนะล็อกคอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกส่วนทําหน้าที่เป็นตวักระทําและเป็นฟงัก์ชนัทาง
คณิตศาสตร์ จงึเหมาะสําหรบังานคํานวณทางวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมที่อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น การ
จาํลองการบนิ การศกึษาการสัน่สะเทอืนของตกึเน่ืองจากแผ่นดนิไหว เป็นตน้ ในปจัจุบนัไมค่่อยพบเหน็แอนะลอ็กคอมพวิเตอร ์ 
เพราะผลการคาํนวณมคีวามละเอยีดน้อย ทาํใหม้ขีดีจาํกดัใชไ้ดก้บังานเฉพาะบางอยา่งเทา่นัน้ 

 

 
Analog computer 

แหล่งขอ้มลูอา้งองิ   http://archive.computerhistory.org 

 
ดจิทิลัคอมพวิเตอร ์(digital computer) 
เป็นเครื่องคํานวณอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชง้านเกี่ยวกบัตวัเลข ค่า
ตวัเลขของการคํานวณในดิจิทลัคอมพิวเตอร์จะแสดงเป็น
หลกั แต่จะเป็นระบบเลขฐานสองที่มสีญัลกัษณ์ตวัเลขเพยีง
สองตวั คอื 0 และ 1 เท่านัน้ โดยสญัลกัษณ์ทัง้สองตวัน้ี จะ
แทนลักษณะการทํางานภายในซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่
ต่างกนั การคํานวณภายในดิจิทลัคอมพิวเตอร์จะเป็นการ
ประมวลผลด้วยระบบเลขฐานสองทัง้หมด เครื่องดิจิทัล
คอมพวิเตอรห์รอืนิยมเรยีกสัน้ๆ วา่ คอมพวิเตอร ์กําลงัไดร้บั
ความนิยมกนัมากในขณะน้ี และพบเหน็อยูท่ ัว่ไปในปจัจุบนั 
 
         Digital computer   

                                                                                      แหล่งขอ้มลูอา้งองิ http://www.ameslab.gov 
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ระหว่างปี พ.ศ.2502 – 2506  มกีารนําทรานซิสเตอร์ (transistor) ผู้ที่คิดค้นคือนักวทิยาศาสตร์ของ
หอ้งปฏบิตักิารเบลล ์(Bell laboratories) แห่งสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ บารด์นี (J.Bardeen)  แบรทเทน (H.W.Brattain) 
และชอคเลย ์(W.Shockley)  ทาํใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรม์ขีนาดเลก็ลง และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานใหม้ี
ความรวดเรว็และแม่นยาํมากยิง่ขึน้ โดยทรานซสิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้เป็นครัง้แรกมขีนาด 1 ใน 100 ของหลอดสุญญากาศ
เท่านัน้   นอกจากน้ีในยุคน้ียงัไดม้กีารคดิภาษาเพื่อใชก้บัเครื่องคอมพวิเตอรเ์ช่น ภาษาฟอรแ์ทน (FORTRAN) จงึทาํ
ใหง้า่ยต่อการเขยีนโปรแกรมสาํหรบัใชก้บัเครือ่ง 

 

 
 
ลกัษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรท์รานซิสเตอร ์
 ใชอุ้ปกรณ์ ทรานซสิเตอร ์(Transistor) ซึง่สรา้งจากสารกึง่ตวันํา (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลกั แทน

หลอดสญุญากาศ เน่ืองจากทรานซสิเตอรเ์พยีงตวัเดยีว มปีระสทิธภิาพในการทาํงานเทยีบเท่าหลอดสญุญากาศ
ได้นับรอ้ยหลอด ทําใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรใ์นยุคน้ีมขีนาดเลก็ ใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อย ความรอ้นตํ่า ทํางานเรว็ 
และไดร้บัความน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

 เกบ็ขอ้มลูได ้โดยใชส้ว่นความจาํวงแหวนแมเ่หลก็ (Magnetic Core)  
 มคีวามเรว็ในการประมวลผลในหน่ึงคาํสัง่ ประมาณหน่ึงในพนัของวนิาท ี(Millisecond : mS)  
 สัง่งานไดส้ะดวกมากขึน้ เน่ืองจากทาํงานดว้ยภาษาสญัลกัษณ์ (Assembly Language)  
 เริม่พฒันาภาษาระดบัสงู (High Level Language) ขึน้ใชง้านในยุคน้ี  คอืภาษาฟอรแ์ทรน (FORmular 

TRANslation : FORTRAN) ในงานทางดา้นคณิตศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์และภาษาโคบอล (Common 
Business Oriented Language : COBOL) 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) 
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พ.ศ.2507 – 2512 ไดม้กีารประดษิฐค์ดิคน้เกีย่วกบัวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรอืเรยีกกนัยอ่ๆ วา่ "ไอซ"ี 
(IC) ซึง่ไอซน้ีีทาํใหส้ว่นประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงไดบ้นแผน่ชปิ (chip) เลก็ๆ เพยีงแผน่เดยีว เช่น แผน่
ซลิคิอนขนาดเลก็กวา่  1/8 ตารางน้ิว  จงึมกีารนําเอาแผน่ชปิมาใชแ้ทนทรานซสิเตอรท์าํใหป้ระหยดัเน้ือทีไ่ดม้าก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลกัษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรย์คุวงจรรวม 
 มีความเชื่อถือได้ หมายความว่า ไม่ว่าจะใช้งานกี่ครัง้ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอด

สุญญากาศจะเกดิการขดัขอ้งโดยเฉลี่ยแลว้ทุกๆ 15 วนิาท ี ส่วนไอซมีปีญัหาเช่นน้ีน้อยมาก คอื 1 ครัง้ ใน 23 
ลา้นชัว่โมง 

 อุปกรณ์มขีนาดเลก็กะทดัรดั มคีวามเรว็ในการทํางานเพิม่มากขึน้  เพราะวงจรอยู่ใกลก้นัมากระยะเวลาในการ
เดนิทางของกระแสไฟฟ้าจะน้อยลง 

 ราคาถกู เน่ืองจากมกีารผลติในปรมิาณมากๆ ทาํใหต้น้ทุนถกูลง 
 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อย ทาํใหป้ระหยดั 
 ทาํงานไดด้ว้ยภาษาระดบัสงูทัว่ไป 
 
เป็นยุคทีนํ่าสารกึง่ตวันํามาสรา้งเป็นวงจรรวมความจุสงูมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) ซึง่สามารถ

ยอ่สว่นไอซธีรรมดาหลายๆ วงจรเขา้มาในวงจรเดยีวกนั และมกีารประดษิฐ ์ไมโครโพรเซสเซอร ์(Microprocessor) ขึน้ ทาํให้
เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถในการทํางานสูงและรวดเร็วมาก จึงทําให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer) ถอืกาํเนิดขึน้มาในยคุน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยคุวงจรรวม วงจรรวม(Integrated Circuit : IC) 

ไมโครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer) 
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ลกัษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรย์คุวีแอลเอสไอ 
 ใชอุ้ปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก 

(Very Large Scale Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลกั  
 มคีวามเรว็ในการประมวลผลแต่ละคาํสัง่ ประมาณหน่ึงในพนัลา้นวนิาท ี(Nanosecond : nS) และพฒันาต่อมา

จนมคีวามเรว็ในการประมวลผลแต่ละคาํสัง่ ประมาณหน่ึงในลา้นลา้นของวนิาท ี(Picosecond : pS) 
 
หลงัจากทีม่กีารคดิคน้วงจรวแีอลเอสไอขึน้เพื่อใชเ้ป็นหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจําหลกัในคอมพวิเตอร์

แล้ว  การพฒันาวงจรวแีอลเอสไอก็ยงัคงมอีย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็  จนในปจัจุบนัสามารถบรรจุทรานซสิเตอร์ลงบนแผ่น
ซลิคิอนขนาดเลก็เพิม่ขึน้เป็น 2  เท่า ทุกๆ 18 เดอืน  เป็นผลใหค้อมพวิเตอรม์ขีดีความสามารถเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  เมื่อ
คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนัสามารถทาํงานไดเ้รว็ขึน้ ประมวลผลขอ้มลูไดท้ลีะมากๆ  ทาํงานไดห้ลายงานพรอ้มกนั  รวมทัง้สามารถ
แสดงผลในรปูของสือ่ประสมได ้ ความนิยมนําคอมพวิเตอรม์าช่วยงานจงึขยายอย่างรวดเรว็    ยุคน้ีจะมคีวามพยายามในการ
ประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรก์บังานหลายประเภท เช่น มคีวามพยายามนําคอมพวิเตอรม์าช่วยในการตดัสนิใจและแกป้ญัหาใหด้ยีิง่
ข ัน้    นอกจากน้ีในยุคน้ีก็มีการพฒันาเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกนัอยู่ในเครอืข่ายสามารถใช้
ทรพัยากรรว่มกนัและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัได ้สามารถใชอุ้ปกรณ์รอบขา้ง เช่น เครื่องพมิพร์ว่มกนัได ้ สามารถเรยีกใช้
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเครือ่งอื่นในกลุม่ได ้

จากความสะดวกสบายของการทํางานบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ทําใหเ้ทคโนโลยน้ีีไดร้บัความนิยมสงูมาโดยตลอด  
มผีลใหม้กีารพฒันาและการประยุกตใ์ชง้านบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์าก เช่น มกีารพฒันาสายเชื่อมโยงใหม้คีวามทนทานและ
สามารถสง่ขอ้มลูไดม้ากขึน้  ก 

สาํหรบัดา้นซอฟต์แวรจ์ะเหน็ไดว้่าปจัจุบนัมกีารพฒันาโปรแกรมสาํหรบัการตดิต่อสื่อสารในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะ
เป็นการสง่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ การพดูคุยหรอืเลน่เกมแบบออนไลน์ การนําเสนอขอ้มลูผา่นทางเวบ็  เป็นตน้ 

 

รปูท่ี 2.6 พฒันาการของ Transistor 
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3. ชนิดของคอมพิวเตอร ์
 จาํแนกตามสภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยทีีป่ระกอบอยู่และสภาพการใชง้านของคอมพวิเตอรใ์นยุกต์

เครือ่งอเิลก็ทรอนิกสไ์ดด้งัน้ี 
1) ไมโครคอมพวิเตอร ์(microcomputer) 
2) สถานีงานวศิวกรรม (engineering workstation) 
3) มนิิคอมพวิเตอร ์(minicomputer) 
4) เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์(mainframe computer) 
5) ซูเปอรค์อมพวิเตอร ์(supercomputer) หรอืคอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงู (high performance 

computer) 
 
 ไมโครคอมพวิเตอร ์ (microcomputer)   มขีนาดเลก็ทีสุ่ด แต่กม็ปีระสทิธภิาพสงู นิยมใชก้นัมากในปจัจุบนั
เน่ืองจากมาขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคาไม่แพงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก สามารถแบ่งแยก
ไมโครคอมพวิเตอรต์ามขนาดของเครือ่งไดด้งัน้ี 

1. คอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ (desktop computer)  เป็นไมโครคอมพวิเตอรม์ขีนาดเลก็ไดร้บัการออกแบบมา
ใหต้ัง้บนโต๊ะ มกีารแยกชิน้สว่นประกอบเป็น จอภาพ  เคส(case) และแป้นพมิพ ์

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. โน้ตบุ๊กคอมพวิเตอร ์(notebook computer)  

 เป็นไมโครคอมพวิเตอรม์ขีนาดเลก็สามารถหิ้วพกพาไปในทีต่่างๆ ได ้ มน้ํีาหนักประมาณ 1.5 – 3 
กโิลกรมั เครือ่งประเภทน้ีมปีระสทิธภิาพเหมอืนเครือ่งแบบตัง้โต๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

โน้ตบุ๊กคอมพวิเตอร์ 
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3. ปาลม์ทอ็ปคอมพวิเตอร ์(palmtop comuter) เป็นไมโครคอมพวิเตอรแ์บบพกพาทีม่ขีนาดเลก็สามารถใส่
กระเป๋าเสือ้ได ้ ใชส้าํหรบัทาํงานเฉพาะอยา่ง  เชน่ เป็นสมดุจดบนัทกึประจาํวนั  เป็นพจนานุกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานีงานวศิวกรรม (engineering workstation)  เหมาะสาํหรบังานกราฟิก  การสรา้งรูปภาพและการทํา
ภาพเคลือ่นไหว   การเชือ่มโยงสถานีงานวศิวกรรมรวมกนัเป็นเครอืขา่ยทาํใหส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูและการใชง้าน
ร่วมกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยใชร้ะบบปฏบิตักิารยนิูกซ์  ประสทิธภิาพของซพียีอูยูใ่นช่วงหลายรอ้ยลา้นคาํสัง่ต่อ
วนิาท ี(Million Instructions Per Second : MIPS)  อยา่งไรกต็าม  หลงัจากทีใ่ชซ้พียีแูบบรสิก ์(Reduced Instruction 
Set Computer : RISC) กส็ามารถเพิม่ขดีความสามารถเชงิคาํนวณของซพียีสูงูขึน้อกี 
 

 
 
 
  มนิิคอมพวิเตอร ์ (minicomputer)  เป็นเครื่องทีส่ามารถใชง้านพรอ้มๆ กนั
ไดห้ลายคน  จงึมเีครื่องปลายทางทีเ่ชื่อมต่อกนั  ราคามกัจะสงูกว่าเครื่องสถานี
งานวศิวกรรม  นํามาใชส้ําหรบัประมวลผลในงานสารสนเทศขององค์กรขนาด
กลาง จนถงึองคก์รขนาดใหญ่ทีม่กีารวางระบบเป็นเครอืขา่ย  เช่น งานบญัชแีละ
การเงิน   งานออกแบบทางวิศวกรรม  งานควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ปจัจุบันคอมพิวเตอร์ในกลุ่มน้ีเปลี่ยนเป็นสถานีบริการบน
เครอืขา่ยในรปูแบบเซริฟ์เวอร ์(server)   

  

ปาลม์ทอ็ปคอมพิวเตอร์ 

สถานีงานวศิวกรรม 

มนิิคอมพวิเตอร์ 
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  เมนเฟรมคอมพวิเตอร ์(mainframe computer)    มี
ขนาดใหญ่ ประสทิธภิาพสูง มคีวามเรว็ในการทํางานและมี
หน่วยความจําสูงมาก เหมาะกบัหน่วยงานขนาดใหญ่เช่น 
ธนาคาร เป็นตน้  ปจัจุบนัเมนเฟรมไดร้บัความนิยมน้อยลง  
ทัง้ น้ี เพราะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและ
ความสามารถดขีึน้ ราคาถูกลง ขณะเดยีวกนัระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอรก์ด็ขี ึน้จนทําใหก้ารใชง้านบนเครอืขา่ยกระทําได้
เหมอืนการใชง้านบนเมนเฟรม 
  
 
 
  ซูเปอรค์อมพวิเตอร ์(supercomputer) หรอืคอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงู (high performance computer)  เป็น
เครื่องคอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมกบังานคํานวณทีต่อ้งมกีารคํานวณตวัเลขจํานวนหลายลานตวัภายในเวลาอนัรวดเรว็ 
เช่น งานพยากรณ์อากาศ ทีต่อ้งนําขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัอากาศทัง้ระดบัภาคพืน้ดนิ และระดบัชัน้บรรยากาศเพือ่ดกูาร
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ  หรืองานด้านการควบคุมขปีนาวุธ  งานควบคุมทางอากาศ  งาน
ประมวลผลภาพทางการแพทย ์ งานดา้นวทิยาศาสตร ์ และงานดา้นวศิวกรรมการออกแบบ 
 ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ทํางานได้เรว็  และมปีระสทิธภิาพสูงกว่าคอมพวิเตอร์ชนิดอื่นเพราะมกีารพฒันาให้มี
โครงสรา้งการคาํนวณพเิศษ เช่น การคาํนวณแบบขนานทีเ่รยีกวา่ เอม็พพี ี(Massively Parallel Processing : MPP) 
ซึง่เป็นการคาํนวณทีก่ระทาํกบัขอ้มลูหลายๆ ตวัในเวลาเดยีวกนั 
 ดว้ยขดีความสามารถของไมโครโพรเซสเซอรท์ีส่งูขึน้มาก จงึมกีารพฒันาระบบไมโครคอมพวิเตอรต่์อร่วมกนั
เป็นเครอืขา่ย และใหก้ารทํางานร่วมกนัในรูปแบบการคํานวณเป็นกลุ่มหรอืทีเ่รยีกว่า คลสัเตอร ์(cluster computer) 
คอมพวิเตอรป์ระเภทน้ีจงึทาํการคาํนวณแบบขนานและสามารถคาํนวณทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ ี
 นอกจากน้ียงัมกีารประยุกต์คอมพวิเตอรจ์ํานวนมากบนเครอืขา่ยใหท้ํางานร่วมกนั โดยกระจายการทาํงานไป
ยงัเครื่องต่างๆ บนเครอืข่าย  ทัง้น้ีทําใหป้ระสทิธภิาพการคํานวณโดยรวมสูงขึน้มาก  เราเรยีกระบบการคํานวณบน
เครอืขา่ยแบบน้ีวา่คอมพวิเตอรแ์บบกรดิ (grid computer) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ 

กริดคอมพิวเตอร์ 


