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               คอมพิวเตอรมีวิวัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก นับตั้งแตยุคดึกดําบรรพ มนุษยมีความพยายาม

คิดคนเครื่องเครื่องจักรตาง ๆ เพ่ือชวยในการนับและคํานวณ นับตั้งแตการใชนิ้วมือเพ่ือชวยในการนับ 

แตมีขอจํากัดเม่ือมีจํานวนมากข้ึน มนุษยจึงพยายามหาสิ่งใกลตัวมาชวยนับ เชน กอนหิน ก่ิงไม เปน

ตน จากนั้นจึงพัฒนาและคิดคนวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยในการนับ การคิดคํานวณจนกลายมาเปนกลไก

ท่ีใชคิดคํานวณ และวิวัฒนาการจนเปนคอมพิวเตอรในปจจุบัน  

               คอมพิวเตอรมาจากภาษาละตินวา Computare ซ่ึงหมายถึง การนับ หรือ การคํานวณ  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา “เครื่อง

อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ท่ีงายและซับซอน

โดยวิธีทางคณิตศาสตร” 

               สําหรับการศึกษาในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีความจําเปนท่ีจะตองมีความรูพ้ืนฐาน

ในดานตาง ๆ เชน ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ประเภทของ

คอมพิวเตอร รวมท้ังหนวยวัดพ้ืนฐานตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร เชน หนวยวัดความจุ หนวยวัดเวลา 

หนวยวัดความเร็ว เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรตอไป  

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร 

              2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

              3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับประเภทของคอมพิวเตอร 

              4. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับหนวยวัดตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

              5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกความหมายของคอมพิวเตอรได 

              2. อธิบายประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรได 

              3. อธิบายวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรได 

              4. บอกขอแตกตางของคอมพิวเตอรแตละยุคได 
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สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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              5. บอกประเภทของคอมพิวเตอรได 

              6. บอกขอแตกตางของคอมพิวเตอรแตละประเภทได 

              7. บอกหนวยวัดตาง ๆ ของคอมพิวเตอรได 

 

 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร 

1.2 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร  

1.3 ประเภทของคอมพิวเตอร 

               1.3.1 ซุปเปอรคอมพิวเตอร  

               1.3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร  

               1.3.3 มินิคอมพิวเตอร  

               1.3.4 คอมพิวเตอรสวนบุคคล  

               1.3.5 คอมพิวเตอรโนตบุก  

               1.3.6 พีดีเอ   

               1.3.7 คอมพิวเตอรเครือขาย 

1.4 หนวยวัดพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร 

               1.4.1 หนวยวัดความจุขอมูล 

               1.4.2 หนวยวัดเวลา 

               1.4.3 หนวยวัดความเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 15 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดคือความหมายของคอมพิวเตอร 

ก. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีประมวลผลขอมูลดวยความรวดเร็ว 

ข. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีทําหนาท่ีประมวลผลประมวลผลขอมูล 

ค. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีประมวลผลขอมูลดวยความรวดเร็ว ดวยวิธีทางคณิตศาสตร 

ง. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถตัดสินใจแทนมนุษยได 

2. เครื่องคํานวณท่ีมนุษยสรางข้ึนชิ้นแรกคือขอใด 

ก. เนเปยร โบนส    ข. ลกูคิด 

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป  

3. อุปกรณชวยคํานวณใดท่ีมีลักษณะเปนแทงไมตีเสนเปนตาราง 

ก. เนเปยร โบนส    ข. สไลดรูล  

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป  

4. เครื่องคํานวณใดท่ีใชหลักการของฟนเฟองในการบวกลบเลขไดเทานั้น 

ก. เนเปยร โบนส    ข. สไลดรูล  

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป  

5.อุปกรณท่ีใชในการคํานวณใดท่ีใชวิธีการคาดคะเนผลลัพธ 

ก. เนเปยร โบนส    ข. สไลดรูล  

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป 

6. ผูใดไดชื่อวาเปนบิดาของเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. จอหน เนเปยร    ข. ชาลส แบบบิจ  

ค. กอททฟรีด วิลเฮลม ฟอน ไลบนิซ ง. ไบลส ปาสคาล  

7. เพราะเหตุใด เอดา ไบรอน เลิฟเลซ ไดรับยกยองใหเปนโปรแกรมเมอรคนแรกของโลก 

ก. สรางภาษาคอมพิวเตอรภาษาแรกของโลก 

ข. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องดิฟเฟอรเรนซ เอนจิน ไดสําเร็จ 

ค. แปลเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องวิเคราะหของชาลส แบบบิจ จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ  

ง. คนพบการใชบัตรเจาะรูในการบันทึกขอมูล 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 
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8. เครื่องคํานวณทางสถิติถูกนํามาใชในดานใด 

ก. เก็บขอมูลโรคระบาด  ข. บันทึกรายการสินคา 

ค. สํามะโนประชากร  ง. เก็บขอมูลทางการเกษตร 

10.ขอใดคือคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสรางจากหลอดสุญญากาศ 

ก. ทํางานดวยภาษาระดับสูง   ข. ใชกําลังไฟฟาสูง ความรอนสูง 

ค. มีขนาดเล็ก   ง. ประมวลผลดวยเลขฐาน 10 

11.ขอใดคือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีผลิตจําหนายเครื่องแรกของโลก 

ก. EDSAC   ข. UNIVAC 

ค. EDVAC   ง. ENIAC 

12.ขอใดไมใชคุณสมบัติของทรานซิสเตอร 

ก. ราคาถูก   ข. ความรอนต่ํา 

ค. ตองทําการวอรมอัพกอน  ง. ใชพลังงานต่ํา 

13. ยุคท่ีคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กจนถูกเรียกวาไมโครคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีใดในการผลิต 

ก. VLSI    ข. IC 

ค. Transistor   ง. Tube 

14. คอมพิวเตอรท่ีถูกนํามาใชในการจัดเก็บฐานขอมูลธนาคารคือขอใด 

ก. มินิคอมพิวเตอร   ข. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร  ง. ไมโครคอมพิวเตอร 

15. หนวยวัดท่ีมักใชในการวัดความเร็วของคอมพิวเตอร 

ก. เมกะไบต (Megabyte)  ข. ไมโครเซกันด (Microsecond) 

ค. เฮิรตซ (Hertz)   ง. มิปส (MIPS) 
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 คอมพิวเตอรมาจากภาษาละตินวา Computare ซ่ึงหมายถึง การนับ หรือ การคํานวณ  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคอมพิวเตอรไววา “เครื่อง

อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีเหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ท่ีงายและซับซอน

โดยวิธีทางคณิตศาสตร” 

                คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใชทํางานแทนมนุษย ใน

ดานการคิดคํานวณและสามารถจดจําขอมูล ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไดเพ่ือการเรียกใชงานในครั้งตอไป  

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณไดดวยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของโปรแกรม 

คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในดานตาง ๆ อีกมาก เชน การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร การ

รับสงขอมูล การจัดเก็บขอมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ได  

 สําหรับการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้น ควรจะมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร รวมถึงวิวัฒนาการในยุคตาง ๆ ของคอมพิวเตอร ชนิดของ

คอมพิวเตอร เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป  

  

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของคอมพิวเตอร 

 มนษุยมีความจําเปนตองคิดและประมวลผลมาตั้งแตอดีต  เริ่มตั้งแตการนับนิ้วมือ  ตอมา

ก็ใชเศษไม กอนหิน  หลังจากนั้นวิวัฒนาการเปนลูกคิด (Abacus)  ถูกประดษิฐข้ึนโดยชาวจีน  ซ่ึงถือ

ไดวาเปนเครื่องมือนบัชิน้แรกของโลก  

 
ภาพท่ี 1.1 ลกูคิด 

ท่ีมา : https://pngtree.com/freepng/abacus_2167366.html, 2559 

 ตอมาก็มีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดข้ึนมากมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเครื่องคํานวณ คือ

ในป พ.ศ. 2158 หรือ ค.ศ. 1615   นักคณิตศาสตรชาวสก็อตแลนด เชื่อ John Napier  ไดประดิษฐ

อุปกรณชวยในการคํานวณข้ึนมา  เรียกวา  “Napier’s Bones”   เปนอุปกรณท่ีมีลักษณะเปนแทงไม

ท่ีตีเปนตาราง และชองสามเหลี่ยม มีเลขเขียนอยูบนตารางเหลานี้ เม่ือตองการคูณเลขจํานวนใด ก็

หยบิแทงท่ีใชระบุเลขแตละหลักมาเรียงกัน แลวจงึอานตัวเลขบนแทงนั้น ตรงแถวท่ีตรงกับเลขตัวคูณ 

ก็จะไดคําตอบท่ีตองการ   

หน่วยท่ี 1 
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ภาพท่ี 1.2 จอหน เนเปยร (John Napier) 

ท่ีมา : http://globalprioritiesproject.org/2015/02/the-law-of-logarithmic-returns/, 2559 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 เนเปยร โบนส (Napier’s Bones) 

ท่ีมา : http://www.angelfire.com/freak2/napiersbones/bones.html, 2559 

 ป พ.ศ. 2185 หรอื ค.ศ. 1642  นกัคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ ไบลส ปาสคาล (Blaise 

Pascal) ไดประดิษฐเครื่องคํานวณชื่อปาสคาลไลน (Pascaline) โดยใชหลกัการหมุนของฟนเฟอง 

เปนครัง้แรก  แตเครื่องดังกลาวสามารถใชบวกและลบเลขไดเทานั้น  เครื่องมือของปาสคาลนี้ถูกเผย

แพรออกสูสาธารณชนเม่ือ พ.ศ. 2188  แตไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  เนือ่งจากราคาแพง  และ

เม่ือใชงานจริงจะเกิดเหตุการณท่ีฟนเฟองติดขัดบอย ๆ ทําใหผลลัพธท่ีไดไมคอยถูกตองตรงกับความ

เปนจริง  
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ภาพท่ี 1.4 ไบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaise_pascal.jpg, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 1.5  เครื่องคํานวณปาสคาลไลน (Pascaline) ท่ีใชกลไกเฟองของไบลส ปาสคาล 

ท่ีมา : http://www.layersistem.com/blog/abakusten-bilgisayara-uzanan-yolculuk-1/, 

2559 

 ป พ.ศ. 2216 หรอื ค.ศ. 1673  มีนักปราชญชาวเยอรมันชื่อ กอททฟรีด วิลเฮลม ฟอน 

ไลบนิซ (Gottfried Withelm von Leibniz)  ไดปรับปรุงเครื่องคํานวณของปาสคาลใหมีขีด

ความสามารถสูงข้ึนไปอีกข้ันคือ  นอกจากจะบวกและลบเลขไดแลวยังสามารถคูณและหารเลขไดอีก

ดวย  โดยอาศัยการหมุนวงลอของเครื่องเองอัตโนมัติ  ซ่ึงไดเรียกเครื่องนี้วา ไลบนิซ สเตป (Leibniz’s 

Stepped) นับไดวาเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการคํานวณทางคณิตศาสตรท่ีดูยุงยากกลับเปนเรื่องท่ีงาย

ข้ึน และยังคนพบเลขฐานสอง (Binary Number)  คือ เลข 0 และเลข 1  ซ่ึงเปนระบบเลขท่ีเหมาะใน

การคํานวณ  
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ภาพท่ี 1.6 กอททฟรีด วิลเฮลม ฟอน ไลบนิซ Gottfried Withelm von Leibniz  

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibniz_Hannover.jpg, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 1.7 เครื่องคํานวณไลบนิซ สเตป (Leibniz’s Stepped) 

ท่ีมา : http://www.deutschesseum.de/en/exhibitions/communication/Computers 

/digital-calculators/, 2559 

 ป พ.ศ.2243 หรือป ค.ศ. 1700  วิลเลียม อูเทรด (William Aughtred) นักคณิตศาสตร

ชาวอังกฤษ ไดนําเอาหลักการของเนเปยรมาพัฒนาเครื่องมือท่ีเรียกวา ไมบรรทัดคํานวณหรือสไลดรูล 

(Slide Rule) โดยการนําคาลอการิทึม มาเขียนเปนสเกลบนแทงไมสองอัน เม่ือนํามาเลื่อนตอกัน ก็จะ

อานคาเปนผลคูณหรอืผลหารได โดยอาศัยการคาดคะเนผลลัพธ  ซ่ึงถือวาเปน คอมพิวเตอรอนาลอก

เครือ่งแรกของโลก  
 

 
 

ภาพท่ี 1.8 ไมบรรทัดคํานวณ (Slide Rule) 

ท่ีมา : http://chalkdustmagazine.com/features/slide-rules-early-calculators/, 2559 
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 ป พ.ศ. 2365 หรือ ค.ศ. 1822  ไดมีชาวอังกฤษท่ีชื่อ ชาลส แบบบิจ (Charles 

Babbage)  นกัคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  นับเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลิตเครื่อง

คํานวณ  โดยเขาประสบความสําเร็จในการสรางเครื่องคํานวณหาผลตางเรียกวา ดิฟเฟอรเรนซ เอน

จิน (Difference engine)  ซ่ึงเปนเครื่องท่ีใชคํานวณและพิมพตารางทางคณิตศาสตรอยางอัตโนมัติ   
 

 
 

ภาพท่ี 1.9 ชาลส แบบบิจ (Charles Babbage) 

ท่ีมา : http://www.famousmathematicians.com/charles-babbage/, 2559 
 

 
 
 

ภาท่ี 1.10 เครื่องคํานวณหาผลตาง (Difference engine) 

ท่ีมา : https://www.britannica.com/technology/Difference-Engine, 2559 

 และไดพัฒนาเครื่องมือในการคํานวณท่ีมีความสามารถสูงกวานี้ ซ่ึงก็คือเครื่องท่ีเรียกวา

เครื่องวิเคราะห (Analytical Engine)  และไดยกเลกิโครงการสรางเครื่องดิฟเฟอรเรนซ เอนจิน ลง  

ซ่ึงเครื่องวิเคราะห มีสวนประกอบเหมือนกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน คือมีหนวยรับสงขอมูล , หนวย

ควบคุม และหนวยความจํา โดยใชบัตรเจาะรูเปนสวนในการรับและแสดงผล แตนาเสียดายท่ีเครื่อง 

เครื่องวิเคราะหนั้นไมสามารถสรางใหสําเร็จข้ึนมาได  ท้ังนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนั้นไมสามารถ

สรางสวนประกอบตาง ๆ ไดและอีกประการหนึ่งก็คือสมัยนั้นไมมีความจาํเปนตองใชเครื่องท่ีมี

ความสามารถสูงขนาดนั้น  ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงหยุดใหการสนับสนุนโครงการของชาลส แบบบิจ  
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ในป พ.ศ. 2385  ทําใหไมมีทุนท่ีจะทําการวิจัยตอไป อยางไรก็ตาม ชาลส แบบบิจ ไดรับการยกยอง

ใหเปน “บิดาของเครือ่งคอมพิวเตอร” 
 

 
 

ภาท่ี 1.11 เครื่องวิเคราะห (Analytical Engine) 

ท่ีมา : https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/37763/analytical-engine, 2559 

 ในปพ.ศ. 2385 หรอื ค.ศ. 1842  สุภาพสตรีชาวอังกฤษชื่อ เอดา ไบรอน เลิฟเลซ (Ada 

Byron Lovelace) ไดแปลเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องวิเคราะห (Analytical Engine) ของชาลส แบบบิจ 

จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ ทําให เอดา เขาใจในศักยภาพของเครือ่งดังกลาวเปนอยางดี และ

ไดเขียนข้ันตอนของคําสั่งวิธีใชเครื่องนี้ใหทําการคํานวณท่ียุงยากซับซอนไวในหนังสอื Taylor’s 

Scientific Memories  ซ่ึงถือวาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมแรกของโลก และจากจุดนี้เองท่ี

ทําให เอดา ไดรับการยกยองใหเปน “โปรแกรมเมอรคนแรกของโลก” 

 นอกจากนี้ เอดา ยังคนพบอีกวาชุดบัตรเจาะรู ท่ีบรรจุชุดคําสั่งไว สามารถนํากลับมา

ทํางานซํ้าไดถาตองการ นั่นคือหลักการทํางานวนซํ้า หรือท่ีเรียกวา “Loop”  เครื่องมือท่ีใชในการ

คํานวณท่ีถูกพัฒนาข้ึนในศตวรรษท่ี 19 นั้น ทํางานกับเลขฐานสิบ (Decimal Number) แตเม่ือเริ่ม  

ตนของศตวรรษท่ี 20 ระบบคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาข้ึนเปนลําดับ จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงมาใช

เลขฐานสอง (Binary Number) กับระบบคอมพิวเตอร ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากหลักของพีชคณิต  

 
 

 

ภาพท่ี 1.12 เอดา ไบรอน เลิฟเลซ (Ada Byron Lovelace) 

ท่ีมา : https://myhero.com/a_lovelace, 2559 
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 พ.ศ. 2397 หรอื ค.ศ. 1854  นกัคณิตศาสตรชาวอังกฤษชื่อ จอรจ บูล (George Boole) 

ไดสรางระบบพีชคณิตแบบให เรียกวา “พีชคณิต บูลีน” (Boolean Algebra)  ซ่ึงเปนคณิตศาสตรท่ี

ใชอธิบายเหตุผลของตรรกวิทยาท่ีตัวแปรมีคาไดเพียง “จริง”หรอื “เท็จ” เทานั้น  (ใชสภาวะเพียง

สองอยางคือ 0 กับ 1 รวมกับเครื่องหมายในเชิงตรรกะพ้ืนฐาน คือ AND , OR และ NOT)  ซ่ึงมีประ

โยชนมาก     ตอการออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนการออกแบบทางตรรกวิทยา

ของเครือ่งคอมพิวเตอรในปจจุบันดวย  เนื่องจากเปนการยากท่ีจะใชสัญญาณไฟฟา  ซ่ึงมีเพียง 2 

สภาวะคือ   เปดกับปด  ในการแทนเลขฐานสิบซ่ึงมีอยูถึง 10 ตัว 0-9  แตเปนการงายกวาถาเราแทน

ดวยเลขฐานสองคือ 0 กับ 1  จึงถือวาสิ่งนี้เปนรากฐานที่สําคัญของการออกแบบวงจรคอมพิวเตอรใน     

ปจจุบัน  

 
 

ภาพท่ี 1.12 จอรจ บูล (George Boole) 

ท่ีมา : https://drupal.in.th/george-boole, 2559 

 พ.ศ. 2423 หรอื ค.ศ. 1880 ดร.เฮอรแมน ฮอลเลอริท (Dr.Herman Hollerith)  นักสถิติ

ชาวอเมริกันไดประดิษฐเครื่องประมวลผลทางสถิติเครื่องแรก  ซ่ึงใชกับบัตรเจาะรูและถูกนําไปใชใน

งานสํารวจสํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2433  และชวยใหการสรุปผลสํามะโน

ประชากรเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปครึ่ง  (โดยกอนหนานั้นตองใชเวลาถึง 7 ปครึ่ง)  เรียก

บัตรเจาะรูนี้วา ฮอลเลอริท การด (Hollerrith Card) หรือไอบีเอ็มการด เพราะผูผลิตคือบริษัท

ไอบเีอ็ม  

 
 

ภาพท่ี 1.13 เครื่องประมวลผลทางสถิติซ่ึงใชกับบัตรเจาะรู  

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HollerithMachine.CHM.jpg, 2559 
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1.2 วิวฒันาการของคอมพิวเตอร  

 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรสามารถแบงการพัฒนาคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันได   

5 ยุคดวยกันดังนี้  

 ยุคท่ี 1 เม่ือประมาณป พ.ศ. 2480  ศาสตราจารย ฮาวเวิรด เอช. ไอเกน (Howard H. 

Aiken) แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด  ไดพัฒนาเครื่องคํานวณตามแนวคิดของ Babbage รวมกับวศิวกร

ของบริษัทไอบเีอ็ม (IBM)  และสามารถสรางไดเปนผลสําเร็จ  โดยเครื่องดังกลาวทํางานแบบ

เครือ่งจักรกลและไฟฟา  และใชบัตรเจาะรูเปนสื่อในการนําเขาขอมูลสูเครื่อง  เพ่ือทําการประมวลผล  

การพัฒนาดังกลาวมาเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2487  โดยเครื่องนี้มีชื่อวามารค วัน (MARK I)  และ

เนื่องจากดานการเงินและบุคลากรจากบริษัทไอบเีอ็ม ดังนั้นจึงมีอีกชื่อหนึ่งวา  “IBM Automatic 

Sequence Controlled Calculator” และนบัเปนเครื่องคํานวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1.14 เครื่องคอมพิวเตอร มารค วัน (MARK I) 

ท่ีมา : https://www.thocp.net/hardware/mark1_manchester.htm, 2559 

 ในชวงสงครามครามโลกครัง้ท่ี 2   จอหน ดับเบิลยู เมาคลี (John W. Mauchly) และ เจ 

เพรสเพอร เอ็คเกิรต (J. Prespern Eckert) ไดรับทุนอุดหนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการสราง

เครื่องคํานวณ อีนิแอค (ENIAC) ยอมาจาก Electronic Numerical Integrator And Calculator 

ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ. 1943-1945  ซ่ึงถือไดวาเปน "เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสเครื่องแรกของโลก 

หรอืคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลก" เปนเครื่องคํานวณท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใชงานในกองทัพ โดยใช

คํานวณตารางการยิงปนใหญ วิถีกระสุนปนใหญ อาศัยหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) จํานวน 

18,000 หลอด  ซ่ึงสามารถบวกเลขได 5,000 ครั้ง/วินาที ซ่ึงถือวาเร็วมาก  แตเครื่องยังมีขนาดใหญ  

ตองใชกําลังไฟฟาในการทํางานสงู  ทําใหมีปญหาเรื่องความรอนและไสหลอดขาดบอย 
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ภาพท่ี 1.15 เครื่องคํานวณ อีนิแอค (ENIAC) 

ท่ีมา : https://www.gelgez.net/bilgisayarin-tarihcesi/, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 1.16 หลอดสุญญากาศ  (Vacuum Tubes) 

ท่ีมา : http://saikavitha.blogspot.com/2016/12/blog-post_26.html, 2559 

 เครื่องอีนิแอคนี้สามารถเก็บไดเฉพาะขอมูลท่ีเปนตัวเลขจํานวน 10 หลัก และเก็บไดเพียง 

20 จํานวนเทานั้น  ยังไมสามารถเก็บชุดคําสั่งได   ซ่ึงตอมาในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรใหดีข้ึนก็

คือการคนหาวิธีการเก็บโปรแกรมไวในเครือ่ง  และใน พ.ศ. 2492  มีนักคณิตศาสตรชาวฮังการี ชื่อ 

ดร.จอหน ฟอน นอยมันน (Dr.John Von Neumann)  ไดเสนอแนวคิดในการสรางเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีหนวยความจํา  เพ่ือใชเก็บขอมูลและโปรแกรมการทํางานหรือชุดคําสั่งท่ีเก็บไวใน

หนวยความจํามาทํางาน (หลักการนี้เปนหลักการท่ีใชมาจนถึงปจจุบัน)  ซ่ึง ดร.จอหน ฟอน นอยมันน  

ไดพบวิธีการเก็บโปรแกรมไวในหนวยความจําของเครื่องไดสําเร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.17 ดร.จอหน ฟอน นอยมันน (Dr.John Von Neumann) 

ท่ีมา : https://gohighbrow.com/john-von-neumann/, 2559 
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 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีถูกพัฒนาข้ึนตามแนวคิดนี้ไดแก อิดีแวค (EDVAC) ยอมาจาก 

Electronics Discrete Variable Automatic Computer สรางเสร็จใน พ.ศ. 2492  และนาํมาใช

งานจรงิในป พ.ศ. 2494   
 

 
 

ภาพท่ี 1.18 เครื่องคอมพิวเตอร อิดีแวค (EDVAC) 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/50273, 2559 

 และในเวลาใกลกันทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจของประเทศอังกฤษ  ก็ไดสรางคอมพิวเตอร

ท่ีมีการทํางานใกลเคียงกับเครื่องอีดิแวคคือเก็บโปรแกรมไวในหนวยความจําได  แตท่ีแตกตางจาก

เครื่องอีดิแวคออกไปก็คือจะมีการใชเทปแมเหล็กในการบันทึกขอมูล  ตอมาทางสถาบันตั้งชื่อให

เครื่องนี้วาอีดิแซค  (EDSAC) ยอมาจาก Electronic Delay Storage Automatic Calculator 
 

 
 

ภาพท่ี 1.19 เครื่องคอมพิวเตอรอีดิแซค  (EDSAC) 

ท่ีมา : https://www.thocp.net/hardware/edsac.htm, 2559 

  ในป พ.ศ. 2494  ก็ไดมีการสรางเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีชื่อวายูนิแวค (UNIVAC) ยอมา

จาก Universal Automatic Computer   ซึง่ผลิตขึน้เพือ่ขายหรือเชาเปนเครื่องแรกที่ออกสูตลาด  
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ทําใหคอมพิวเตอรขยายตวัออกไปสูภาคเอกชน  และเริ่มมีการซ้ือขายคอมพิวเตอรเพื่อใชงานกันอยาง

แพรหลาย 
 

 
 

ภาพท่ี 1.20 เครื่องคอมพิวเตอรยูนิแวค (UNIVAC) 

ท่ีมา : https://www.thocp.net/hardware/univac.htm, 2559 

 ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรยุคท่ี 1  

 - ใชหลอดสุญญากาศ เปนสวนประกอบหลัก 

 -  ตัวเครื่องมีขนาดใหญ ใชกําลงัไฟฟาสูง เกิดความรอนสงู   

 - ทํางานดวยภาษาเครื่อง (Machine Language)   

 - มีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ เชน Symbolic Language และ Assembly 

 

 ยุคท่ี 2 ป พ.ศ.2502–2506 หรอื ค.ศ.1959-1964 เปนคอมพิวเตอรท่ีใชทรานซิสเตอร 

(Transistors) แทนหลอดสุญญากาศ  
 

  
 

ภาพท่ี  1.21 ทรานซิสเตอร 

ท่ีมา : http://www.instructables.com/id/The-First-Transistor-Teaching-Model/,2559 

 ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตรแหงหองปฏิบัติการเบลล (Bell Lab) ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ดร.จอหน บารดีน (Dr. John Bardeen)  , ดร.วอลเตอร บราดเตน ( 

Dr. Walter Brattain) , วิลเลียม ชอกลีย (Dr. William Shockley) 
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ภาพท่ี 1.22 ดร.จอหน บารดีน, ดร.วอลเตอร บราดเตน, วลิเลียม ชอกลีย 

ท่ีมา : https://www.alamy.de/fotos-bilder/john-bardeen.html, 2559 

 โดยทรานซิสเตอรเปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีขนาดเล็กกวาหลอดสุญญากาศมาก ใช

กระแสไฟนอย  ไมตองเวลาในการวอรมอัพ  ทํางานดวยความเร็วทีสู่งกวา มีความคงทน  เชือ่ถือได  

ราคาถูก นอกจากเทคโนโลยีเรื ่องวงจร ยังมีเทคโนโลยีอ่ืนมารวมดวย เชน เกิดภาษาคอมพิวเตอร

ข้ึนมา คือภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) และภาษาระดับสูงตาง ๆ เชน ภาษา ฟอรแทรน 

(FORTRAN), โคบอล (COBOL) สําหรับหนวยบันทึกขอมูลก็มีการนําเทปแมเหล็กมาใชงาน   และใน

ยุคนี้ เองท่ีได  มีการสรางคอมพิวเตอรขนาดใหญระดับ เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe 

Computer)  

 ยุคท่ี 3 ประมาณป พ.ศ. 2508  ไดมีการสรางทรานซิสเตอรจํานวนมากลงบนแผน

ซิลิกอนขนาดเล็ก และเกิดวงจรรวมบนแผนซิลิกอนทีเ่รียกวาไอซี (IC) ซึ ่งยอมาจาก Integrated 

Circuit ซ่ึงเปนผลงานของบริษัทเท็กซัส อินสตรูเมนท จํากัด (Texas Instruments Co.,Ltd)  การ

ออกแบบคอมพิวเตอรมีความซับซอนมากข้ึน  นับเปนยุคทีค่อมพิวเตอรเกิดความเปลีย่นแปลงขึน้มาก 

การใชไอซีเปนสวนประกอบทําใหคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงราคาถูกลงในระดับ มินิคอมพิวเตอร 

(Minicomputer)  

 
ภาพท่ี 1.23 ไอซี (IC) 

ท่ีมา : http://vichakran.blogspot.com/2012/12/blog-post_20.html, 2559 
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 ยุคท่ี 4 ตั้ งแตป พ .ศ .  2514 จนถึงปจจุบัน  เทคโนโลยีทางดานการผลิตวงจร

อิเล็กทรอนิกสยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีการสรางวงจรรวมที่มีขนาดใหญมารวมในแผนซิลิกอน  

เรียกวาวีแอลเอสไอ (VLSI) ยอมาจาก Very Large Scale Integration  เปนวงจรรวมทีร่วมเอา

ทรานซิสเตอรนับแสนนับลานตัวมาบรรจุอยูในแผนซิลิกอนขนาดเล็กและผลิตเปนหนวยประมวลผล

ของคอมพิวเตอรท่ีซับซอนเรียกวา ไมโครคอมพิวเตอร (Microprocessor)  การใช VLSI  เปนวงจร

ภายในเครือ่งคอมพิวเตอร  ทําใหเครื ่องคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงสามารถตั ้งบนโตะไดเรียกวา

ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) และสงผลใหเกิดคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC : Personal 

Computer)  ซ่ึงเปนเครื่องท่ีแพรหลายและมีผูใชงานกันท่ัวโลก  
 

 
 

ภาพท่ี 1.24 วแีอลเอสไอ (VLSI)  

ท่ีมา : http://www.vlsi.fi/en/company.html, 2559 

 ยุคท่ี 5 เม่ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอรมีขีดความสามารถสูงข้ึน  สามารถประมวลไดครั้งละ

มาก ๆ ทํางานไดเร็ว  มีการจัดการขอมูลท่ีดีเยี่ยม  สามารถทํางานหลายงานพรอมกัน (Multitasking)  

ดังนั้นบทบาทของคอมพิวเตอรในยุคท่ี 5  จึงมีแนวโนมท่ีถูกพัฒนาใหมาชวยงานดานการตัดสินใจ 

และ แกปญหาใหมากข้ึน  โดยจะมีการเก็บความรอบรูตาง ๆ เขาไวในเครื่อง  สามารถสืบคนและดึง

ความรูท่ีสะสมไวมาใชงานใหเปนประโยชน 

 ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเปนเครือขายในองคกรเรียกวาเครือขายแลน 

(LAN) ยอมาจาก Local Area Network  และมีการเชื่อมโยงหลาย ๆ เครือขายเขาดวยกันเกิดเปน

เครือขายเมืองหรือประเทศ  ซ่ึงมีขนาดใหญกวาแลนมากเรียกวาเครือขายแวน (WAN) ซ่ึงยอมาจาก 

Wide Area Network  และหากนําเครือขายทุกสวนของโลกมาเชื่อมตอเขาสูเครอืขายสากลเรียกวา 

อินเทอรเน็ต (Internet)   อีกท้ังยังสามารถสื่อสารกันไดในแบบไรสาย (Wireless)  และไมมีจํากัด

เฉพาะเพียงคอมพิวเตอรเทานั้น  ในปจจุบันจะพบวาไดมีการพัฒนาใหอุปกรณอยางเครื่องปาลม       

(Plam ) ,พ็อกเก็ต พีซี (Pocker PC) และโทรศัพทมือถือ สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอีกดวย  
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1.3 ประเภทของคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรสามารถแบงไดเปน 7 ประเภทดังนี้ 

 1.3.1 ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer)  ซูเปอรคอมพิวเตอรเปนเครือ่ง

คอมพิวเตอรที ่เหมาะกับงานคํานวณที่ตองมีการคํานวณตัวเลขจํานวนหลายลานตัวภายในเวลา

อันรวดเร็ว เชน งานพยากรณอากาศ ที่ตองนําขอมูลตาง ๆ เกีย่วกับอากาศทัง้ระดับภาคพืน้ดิน และ

ระดับชั้นบรรยากาศเพื่อดูการเคลื่อนไหวและการเปลีย่นแปลงของอากาศ งานนี้จําเปนตองใชเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะสูงมาก นอกจากนีมี้งานอีกเปนจํานวนมากที่ตองใชซูเปอรคอมพิวเตอรซึง่มี

ความเร็วสูง เชน งานขุดเจาะน้ํามัน, งานวิจัยอาวุธ ,งานควบคุมขีปนาวุธ, งานควบคุมทางอวกาศ, 

งานประมวลผลภาพทางการแพทย, งานดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางดานเคมี เภสัชวิทยา และ

งานดานวิศวกรรมการออกแบบ 

 ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกวาคอมพิวเตอรชนิดอ่ืน การท่ี

ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว เพราะมีการพัฒนาใหมีโครงสรางการคํานวณพิเศษ เชนการคํานวณ

แบบขนานท่ีเรียกวา เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) ซ่ึงเปนการคํานวณท่ีกระทํา

กับขอมูลหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 1.25 ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) 

ท่ีมา : https://www5.espe.edu.ec/~supercomputacion/2015/03/10/sequoia/, 2559 

 1.3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer)   เมนเฟรมคอมพิวเตอรเปน

เครื ่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ แตมีขนาดเล็กกวาซุปเปอรคอมพิวเตอร มีการพัฒนามาตั ้งแตยุค

เริ่มแรก เหตุที่เรียกวา เมนเฟรมคอมพิวเตอรเพราะตัวเครื่องประกอบดวยตูขนาดใหญที่ภายในตูมี

ชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามในปจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอรมี

ขนาดลดลงมาก เมนเฟรมเปนเครื่องคอมพิวเตอรทีมี่ราคาสูงมาก มักอยูทีศู่นยคอมพิวเตอรหลักของ

องคกร และตองอยูในหองทีมี่การควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเปนอยางดี ขอเดนของการใช

เมนเฟรมอยูที่งานทีต่องการใหมีระบบศูนยกลาง และกระจายการใชงานไปเปนจํานวนมาก เชน 
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ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมตอกับฐานขอมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม ระบบฐานขอมูลบริษัทประกัน 

และโรงงานท่ีมีการรับและแสดงผลขอมูลจํานวนมาก ๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 1.26 เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) 

ท่ีมา : http://archive.koha.net/?id=12&l=5768, 2559 

 1.3.3 มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) มินิคอมพิวเตอรเปนคอมพิวเตอรที ่มี

ประสิทธิภาพในการทํางานดานความเร็วและความสามารถในการจัดเก็บขอมูลนอยกวาเมนเฟรม  แต

สูงกวาคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal  Computer) และสามารถรองรับการทํางานจากผูใชได

หลายคนในการทํางานที่แตกตางกัน จากจุดเริ่มตนในการพัฒนาที่ตองการใหคอมพิวเตอรประเภทนี้

ทํางานเฉพาะอยาง เชน  บริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื ่อนที่  โรงงานผลิตปูนซีเมนต  ตลาด

หลักทรัพยสถานศึกษา  รวมทัง้การใหบริการขอมูลแกลูกคา  เชน การจองหองพักของโรงแรม  เปน

ตน 
 

       
 

ภาพท่ี 1.27 มินิคอมพิวเตอร (Mini Computer) 

ท่ีมา : http://keywordsuggest.org/gallery/763140.html, 2559 
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 1.3.4 คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) นิยมเรียกวาเครือ่งพีซี เปน

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด  หาซ้ืองาย  ราคาไมแพง  ประยุกตใชไดกับงานหลาย

ประเภท  ตั้งแตพิมพเอกสารธรรมดา , การคํานวณ , ทําบัญชี , การนําเสนอขอมูล ,การออกแบบดาน

กราฟก , การตกแตงภาพ , ตัดตอวิดีโอ  รวมถึงการทําสิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน  
 

 
ภาพท่ี 1.28 คอมพิวเตอรสวนบคุคล (Personal Computer) 

ท่ีมา : http://www.pngmart.com/image/712, 2559 

 1.3.5 คอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook  Computer) หรือบางครั้งเรียกวา  แลปท็อป

คอมพิวเตอร (Laptop  Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดเล็กกวาเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บคุคล น้ําหนักเบา  จึงสามารถนําติดตัวไปยังสถานท่ีตาง ๆ  ได เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมี

สมรรถนะในการทํางานเทียบเทาเครื่องพีซีแบบตั้งโตะ  และมีแผงแปนพิมพและจอภาพติดกับ

ตัวเครื่องรวมท้ังมีแบตเตอรี่ภายในเครื่อง  จึงสามารถทํางานไดในชวงเวลาหนึ่งโดยไมตองใชไฟบาน  

เหมาะกับงานสวนบุคคลและงานสํานักงานท่ีจําเปนตองออกนอกสถานท่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1.29 คอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook Computer) 

ท่ีมา : https://notebook.cz/clanky/predstaveni-notebook/2015/asus-x555ln, 2559 
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 1.3.6 พีดีเอ (PDA) ยอมาจาก Personal Digital Assistant คือคอมพิวเตอรพกพา

ขนาดเล็ก ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการจดบันทึก , เก็บขอมูล , เตือนเวลานัดหมาย หรือ จัดการ

งานตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงความสามารถของการเพิ่มเติมแอพพลิเคชัน่ เพือ่ให

ใชงานดานอื่น ๆ ได สามารถทํางานไดใกลเคียงกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลเลยทีเดียว เชน การทํา 

เอกสารตาง ๆ หรือแมกระทั่งการใชงานอินเทอรเน็ต สามารถใชงานดานมัลติมีเดีย เชน ดูหนัง ฟง

เพลง ไดอีกดวย พีดีเอนั้นสามารถแยกออกมาไดอีกหลายประเภท ตามลักษณะของการใชงานและ

ระบบปฏิบัติการท่ีถูกติดตั้งอยูในเครื่องพีดีเอนั้น ๆ พีดีเอท่ีเปนท่ีรูจักกันคือ ปาลม (Palm) ใช

ระบบปฏิบัติการ (Palm OS) และ พ็อกเกตพีซี (Pocket PC) ใชระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต 

(Microsoft Windows Mobile) นอกจากนี้แลว ยังมีพีดีเอโฟน (PDA Phone) ซึ่งเปนพีดีเอท่ี

สามารถใชงานเปนโทรศัพทไดดวย 

            
   ปาลม (Palm)                   พ็อกเกตพีซี (Pocket PC) 

ภาพท่ี 1.30 พีดีเอ (PDA) 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/426153183470613240/, 2559 

 1.3.7 คอมพิวเตอรเครือขาย (Network Computer) เปนการประยุกตใชคอมพิวเตอร   

สวนบคุคลใหเชื่อมตอเพ่ือติดตอสื่อสารกันได  ไมวาจะเปนการใชสายท่ีเชื่อมตอกันโดยตรงภายใน

อาคารท่ีเรียกวาระบบแลน (Local Area Network)  หรอืแมแตการเชื่อมตอในระยะไกลผานระบบ

อินเทอรเน็ต (Internet)  

 
ภาพท่ี 1.31 ตัวอยางการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเครือขาย 

ท่ีมา : http://www.lascaricata.altervista.org/viewtopic.php?f=273&t=2831, 2559 
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 อุปกรณอีกชนิดหนึ่งท่ีคิดคนมาใชรวมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรคือ ธิน ไคลเอ็นท 

(Thin Client) ซ่ึงเปนอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอรขนาดเล็ก สามารถขยายความสามารถ

ของคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเครื่องเดียว ใหสามารถใชงานไดพรอมกันหลาย ๆ คน ดวยการจําลอง

ระบบปฏิบัติการ และ แอพพลิเคชั่น ตาง ๆ จากเครื่องแมขาย (Host) ไปทํางานท่ีหนาจอเครื่อง  ธิน 

ไคลเอ็นท  เชนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานระบบปฏิบัติการ Windows XP หรอื Windows 7 เพียง

หนึ่งเครื่อง สามารถนําเอา ธิน ไคลเอ็นท มาเชื่อมตอใหใชงานพรอม ๆ กัน ไดถึง 10 - 20 คน หรือ 

มากกวาหากใชกับระบบปฏิบัติการ Windows Server จุดประสงคเพ่ือชวยลดภาระงานดานการดูแล 

บํารุงรักษาระบบ  ลดงบประมาณในการจัดหา ซอฟแวร  ฮารดแวร ท่ีจําเปนมาใชงาน และ ยงัชวย

ประหยัดคากระแสไฟฟาไดอีกมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.32 อุปกรณ ธิน ไคลเอ็นท  (Thin Client) 

ท่ีมา : https://www.tera.lk/ncomputing-l300-lseries-vspace.html, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 1.33 ผังการเชื่อมตอระบบ ธิน ไคลเอ็นท  (Thin Client) 

ท่ีมา : http://www.globacomm.net/lseries.html, 2559 

 

1.4 หนวยวัดพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร 

 1.4.1 หนวยวัดความจขุอมูล 

 คอมพิวเตอรจะสามารถเขาใจขอมูลไดก็ตอเมื่อมีการแปลงใหอยูในรูประบบเลขฐานสอง

แลวเทานั้น ดังนั้นเม่ือจะวัดความจุขอมูล จึงตองอางอิงโดยใชระบบเลขฐานสองเปนหลักและมีหนวย

เปนไบต (Byte) ซึ่งอาจเทียบไดกับตัวอักษร 1 ตัว โดยทีค่อมพิวเตอรจะตองมีการคิดหนวยความจุใน
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ปริมาณมาก ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดหนวยวัดความจุขอมูลที่ใหญขึ้นเชน กิโลไบต (Kilobyte),    

เมกะไบต (Megabyte), กิกะไบต (Gigabyte) เปนตน ซ่ึงหนวยวัดความจุท่ีพบบอยสามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 หนวยวัดความจุท่ีพบบอย 

หนวยวัด คําอาน ตัวยอ ขนาดความจุขอมูล คาโดยประมาณ 

Kilobyte กิโลไบต KB (210)1 1,000 bytes  = 1,024 bytes 

Megabyte เมกะไบต MB (210)2 1,000,000 bytes  = 1,048,576 bytes 

Gigabyte กิกะไบต GB (210)3 1,000,000,000 bytes  = 1,073,741,824 bytes 

Terabyte เทราไบต TB (210)4 1,000,000,000,000 bytes  = 1,099,511,627,776 bytes 

 

 1.4.2 หนวยวัดเวลา 

 มิลลิเซกันด (Millisecond) หรอื 1 สวนพันวินาที ใชวัดเวลาเฉลี่ยในการเขาถึงขอมูลของ

ฮารดดิสก (Access Time) 

 ไมโครเซกันด (Microsecond) หรอื 1 สวนลานวินาที 

 นาโนเซกันด (Nanosecond) หรอื 1 สวนพันลานวินาที ใชวัดความเร็วในการเขาถึง

ขอมูลในหนวยความจําหลัก 

 พิโคเซกันด (Picosecond) หรือ 1 สวนลานลานวินาที มักใชวัดรอบการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก ๆ 

 1.4.3 หนวยวัดความเรว็ 

 เฮิรตซ (Hz : Hertz) หรือ รอบตอวินาที มักใชในการวัดรอบการทํางานของนาฬิกาของ 

ซีพียู หรือความเร็วของบัส (Bus) 

 มิปส (MIPS : Millions of Instructions Per Second) มักใชวัดความเร็วในการ

ประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร  (คําสั่งตอวินาที)  
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

 

1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร (2 คะแนน) 

2. จงบอกลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการคํานวณดังตอไปนี้ (7 คะแนน) 

- ลกูคิด 

- เนเปยร โบนส  

- ปาสคาลไลน 

- ไลบนิซ สเตป  

- ไมบรรทัดคํานวณ  

- เครื่องคํานวณหาผลตาง (Difference engine   

- เครื่องวิเคราะห (Analytical Engine) 

3. จงอธิบายวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร (2 คะแนน) 

4. จงบอกประเภท และลักษณะการใชงานของคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ (2 คะแนน) 

5. จงบอกหนวยวัดพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร และลักษณะการใชงาน  (2 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 

ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 15 ขอ 

  คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

 2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

  ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดคือคุณสมบตัิของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสรางจากหลอดสุญญากาศ 

ก. ใชกําลังไฟฟาสูง ความรอนสูง  ข. ประมวลผลดวยเลขฐาน 10 

ค. มีขนาดเล็ก   ง. ทํางานดวยภาษาระดับสูง  

2. ผูใดไดชื่อวาเปนบิดาของเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. ไบลส ปาสคาล    ข. จอหน เนเปยร  

ค. กอททฟรีด วิลเฮลม ฟอน ไลบนิซ ง. ชาลส แบบบิจ  

3. หนวยวัดท่ีมักใชในการวัดความจุของคอมพิวเตอร 

ก. เมกะไบต (Megabyte)  ข. ไมโครเซกันด (Microsecond) 

ค. เฮิรตซ (Hertz)   ง. มิปส (MIPS)x 

4. อุปกรณชวยคํานวณใดท่ีใชหลกัการของลอการิทึม 

ก. เนเปยร โบนส   ข. สไลดรูล  

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป  

5. เครื่องคํานวณใดท่ีใชหลักการของฟนเฟองในการบวกลบคูณหาเลขไดเปนเครื่องแรก 

ก. ปาสคาลไลน   ข. สไลดรูล  

ค. ไลบนิซ สเตป    ง. เนเปยร โบนส  

6. เครื่องคํานวณท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยใชหลกัการหมุนของฟนเฟองเปนครั้งแรกคือขอใด 

ก. เนเปยร โบนส    ข. ลกูคิด 

ค. ปาสคาลไลน    ง. ไลบนิซ สเตป  

7. เครื่องคอมพิวเตอรนิยมใชเปนเครื่องแมขายของหนวยงาน บริษัทตาง ๆ คือขอใด 

ก. พีดีเอ    ข. คอมพิวเตอรโนตบุก 

ค. มินิคอมพิวเตอร   ง. ไมโครคอมพิวเตอร 

8. ขอใดคือความหมายของคอมพิวเตอร 

ก. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถตัดสินใจแทนมนุษยได 

ข. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีประมวลผลขอมูลดวยความรวดเร็ว ดวยวิธีทางคณิตศาสตร 

ค. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีทําหนาท่ีประมวลผลประมวลผลขอมูล 

ง. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีประมวลผลขอมูลดวยความรวดเร็ว 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 

ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์
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9. เพราะเหตุใด เอดา ไบรอน เลิฟเลซ ไดรับยกยองใหเปนโปรแกรมเมอรคนแรกของโลก 

ก. คนพบการใชบัตรเจาะรูในการบันทึกขอมูล 

ข. แปลเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องวิเคราะหของชาลส แบบบิจ จากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาอังกฤษ  

ค. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องดิฟเฟอรเรนซ เอนจิน ไดสําเร็จ 

ง. สรางภาษาคอมพิวเตอรภาษาแรกของโลก 

10. ขอใดคือลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร UNIVAC  

ก. เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสเครือ่งแรกของโลก 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีผลิตจําหนายเครื่องแรกของโลก 

ค. พัฒนาเครื่องตามแนวคิดของ Babbage 

ง. ใชทรานซิสเตอรในการสราง 

11.ขอใดไมใชคุณสมบัติของทรานซิสเตอร 

ก. ความรอนต่ํา   ข. ตองทําการวอรมอัพกอน 

ค. ใชพลังงานต่ํา   ง. ราคาถูก 

12. ยุคท่ีคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กจนถูกเรียกวาไมโครคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีใดในการผลิต 

ก. Tube   ข. Transistor  

ค. IC    ง. VLSI 

13.เมนเฟรมคอมพิวเตอรในยุคแรกถูกสรางดวยเทคโนโลยีใด 

ก. Tube   ข. Transistor  

ค. IC    ง. VLSI 

14. คอมพิวเตอรท่ีถูกนํามาใชในการจัดเก็บฐานขอมูลธนาคารคือขอใด 

ก. ไมโครคอมพิวเตอร  ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร 

ค. มินิคอมพิวเตอร   ง. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

15. ขอใดคือคุณสมบัติของ ธิน ไคลเอ็นท  

ก. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ข. เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอเปนระบบเครือขาย 

ค. เปนคอมพิวเตอรทีมีขนาดเล็ก และบาง 

ง. ใชคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว แตสามารถเขาใชงานไดพรอม ๆ กันหลายคน  


