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คํานํา 

ปจจุบันคอมพวิเตอรไดกลายเปนเคร่ืองมอืสําคัญที่ใชในการดําเนนิชวีิตประจําวนัของมนษุย 

ดังนัน้ เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ จงึมุงเนนใหผูอานไดทราบเกี่ยวกับประวติัความเปนมา พัฒนาการของ

คอมพิวเตอรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั  และมีความรูความเขาใจในสวนประกอบ คุณลักษณะ  การทํางาน 

ของคอมพิวเตอร เพื่อที่จะสามารถจัดหา เลือกซื้อ คอมพิวเตอรเพื่อนาํมาใชงานใหตรงกับความตองการ

ของตนเอง คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ผูอานจะไดทราบถึงการใชงานซอฟตแวรตางๆ เพื่อ

ควบคุม ดูแล การทาํงานของคอมพวิเตอรเบ้ืองตน ซึ่งจะชวยใหการใชงานคอมพวิเตอรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1  

คอมพิวเตอรและพัฒนาการ 

 

1.1  คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรเปนอุปกรณทีม่นุษยคิดคนประดิษฐข้ึนเพื่อชวยในการคํานวณทางคณิตศาสตร  และ

ไดพัฒนาใหคอมพิวเตอรสามารถทาํงานคํานวณที่มีความละเอียดและซับซอนมากข้ึนเปนลําดับ และ

เนื่องจากงานที่ปฏิบัติในแตละวันมีปริมาณมากและผูใชตางตองการความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 

จึงไดขยายความสามารถของคอมพวิเตอรและนําไปประยุกตใชกับงานดานอ่ืนๆอยางกวางขวาง จนมีการ

ใชคอมพิวเตอรกันอยางแพรหลาย มนุษยไดพัฒนาคอมพวิเตอรใหมีความสามารถเพิ่มข้ึนตามลําดับ โดย

ไมหยุดยัง้และไมมีขีดจํากัด คอมพิวเตอรทีม่นุษยใชในปจจุบัน จงึเปนคอมพิวเตอรทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

สามารถชวยงานดานตางๆของมนษุย ครอบคลุมงานเกือบทุกประเภท ทําใหการดําเนินชวีิตของมนุษย

ไดรับความสะดวกสบายเพิม่ข้ึนเปนอยางมาก จนกลายเปนอุปกรณจาํเปนในชีวิตประจําวนัของมนุษย 

 

1.2 การประดิษฐอุปกรณที่ชวยในการคํานวณ 

แรกเร่ิมการนบัจํานวนของมนุษย ใชมือและนิ้วมือ เทาและนิ้วเทา เมือ่ส่ิงของที่จะนบัมีจํานวนมาก

ข้ึนเกนิกวามือและเทาจะสามารถรองรับได จึงมกีารใชกรวดและก่ิงไมชวยในการนับ สําหรับพอคานอกจาก

จะมีการนับจํานวนสินคาแลว ยงัตองมกีารคํานวณราคาของสินคาดวย  ตอมามีการประดิษฐตัวเลขข้ึน จึง

ไดมีการคิดคนอุปกรณชวยในการคํานวณข้ึนหลายชนดิเพื่อใชในการคํานวณในชีวิตประจําวนั ซึ่งมีจาํนวน

ที่มากข้ึน  อุปกรณชวยในการคํานวณที่ไดรับความนยิมมากที่สุดในยุคนั้นคือ ลูกคิด 
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1.3 ลูกคิด (Abacus) 

ลูกคิด ถือเปนเคร่ืองคํานวณเคร่ืองแรกของโลก ซึง่ยากทีจ่ะพิสูจนไดวาประดิษฐข้ึนคร้ังแรกที่

ประเทศใด แตก็เชื่อกนัวา ประเทศจนีนาจะเปนตนกําเนิดของลูกคิดเมื่อประมาณ 5000 ปที่ผานมา และ

ไดแพรไปยังอีกหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและยุโรป   

 

 

1.4 ไมบรรทัดเลื่อน  (slide rule) 

พ.ศ. 2165 (ค.ศ. 1622) มีการใชไมบรรทัดเล่ือนเปนคร้ังแรก  

 

 

 

 

 

 

ไมบรรทัดเล่ือนมีลักษณะประกอบดวยแถบปรับได และมีชองเล่ือน  เปนอุปกรณชวยคํานวณทาง

คณิตศาสตร สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาํลังสอง และถอดรากทีส่องได  นยิมใชในกลุมวิศวกร 
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ปาสกาลไลน (Pascaline) 1.5 

พ.ศ. 2185 (ค.ศ. 1642) เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal) นกัคณิตศาสตรชาวฝร่ังเศส

ออกแบบและสรางเคร่ืองคิดเลขจักรกลช่ือ ปาสกาลไลน (Pascaline) มีที่แสดงตัวเลขดานบน สามารถ

บวก ลบเลขระบบเกียร โดยใชหลักการหมุนของฟนเฟองและการทดเลข โดยทีเ่ฟองแตละตัวจะมีฟน 10 

ซี่ วางเรียงกนั เมื่อเฟองหมนุครบรอบจะทําใหตัวที่อยูถัดไปปรับคาข้ึน 1 คา เชนเดียวกับที่มิเตอรระยะทาง

ในรถยนต  
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1.6 ไลบนิซ วีล (Leibnitz’s wheel) 

เมื่อ พ.ศ. 2213 (ค.ศ. 1674) กอททฟรีด วิลเฮลม วอน ไลบนิซ (Gottfried 

Wilhelm Von Leibnitz) นักคณิตศาสตรชาวเยอรมนั ไดรับการยกยองรวมกับไอแซค นิวตัน 

(Isaac Newton) วา เปนผูเร่ิมพฒันาแคลคูลัส  ไดศึกษางานของปาสกาลและงานอ่ืนที่คลายกนั ทํา

ใหเกิดแนวคิดและสรางเคร่ืองคิดเลขจักรกล เรียกวา ไลบนิซ วีล (Leibnitz’s wheel)  สามารถบวก 

ลบ คูณ หาร ไดเร็วกวาใชมอืหลายเทา และยังสามารถหารากท่ี 2 ไดดวย 
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1.7 เคร่ืองผลตาง (Difference Engine) 

พ.ศ. 2366 (ค.ศ. 1823) ชาลล แบบเบจ (Charles Babbage) ศาสตราจารยสาขา

คณิตศาสตรแหงมหาวทิยาลัยเคมบริดจ ไดศึกษาแนวคิดของเบลส ปาสกาล (Blaise Pascal) และ

กอททฟรีด วิลเฮลม วอน ไลบนิทซ (Gottfried Wilhelm Von Leibnitz) จากนัน้ไดสราง

เคร่ืองผลตาง (Difference Engine) ที่สามารถบวก ลบ คูณ และหารไดทศนิยมถึง 6 หลัก 

สามารถแกปญหาสมการโพลิโนเมียลและปญหาคณิตศาสตรที่ซับซอนได  

 

 

 

 

 

 

  

1.8 เครื่องวเิคราะห (Analytic Engine) 

พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ชาลส แบบเบจ วางแผนสรางเคร่ืองวเิคราะห (Analytic 

Engine) เพื่อใหสามารถใชในการคํานวณทุกชนิด แตไมไดรับการสนับสนนุจากหลายฝาย เนือ่งจากเหน็

วาเปนส่ิงที่เปนไปไมได เพราะเทคโนโลยีในทศวรรษ 1820, 1830 ไมเพียงพอสําหรับสรางเคร่ือง

วิเคราะห ชาลสแบบเบจจึงลมเลิกความพยายามไปในป พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842)   

พ.ศ. 2399 (ค.ศ. 1856) ชาลส แบบเบจ กลับมาสรางเคร่ืองวิเคราะหอีกคร้ัง แตไมประสบ

ผลสําเร็จ จนเสียชีวิตไปในปพ.ศ. 2414 (ค.ศ. 1871) 
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พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) มีการนาํผลงานของชาลส แบบเบจ ออกเผยแพร มีผูสนใจกับแนวคิด

ของเขาจํานวนมาก และไดนําไปศึกษา ประดิษฐ คิดคน ตอ และไดใชแนวคิดดังกลาวเปนตนแบบ  ของ

คอมพิวเตอรในปจจุบนั  ชนรุนหลังจึงยกยองชาลส แบบเบจ วาเปนบิดาแหงคอมพวิเตอร 

 

1.9 มารควันคอมพิวเตอร(Mark I Computer) 

 

 

พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931)  กองทัพเรือสหรัฐรวมกับบริษัทไอบีเอ็ม (International 

Business Machines Corporation) ไดใหทนุแก ศาสตราจารยโฮเวิรด ไอเคน เพื่อสราง

อุปกรณคํานวณหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรมารควัน  (Mark I Computer)  

 

เคร่ืองคอมพิวเตอรมารควัน   มีลักษณะดังนี ้ 

• มีขนาด ยาว 55 ฟุต สูง 8 ฟุต น้าํหนัก 5 ตัน 

• ประกอบดวยช้ินสวนประมาณ 760,000 ชิ้น  
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• สําหรับใชงานทั่วไป  

• สามารถใสโปรแกรม เพื่อประมวลผลขอมูล และ เก็บขอมูลได  

• เปนอุปกรณคํานวณเคร่ืองแรกที่ใชเลขฐาน 2 

• ใชหลอดสูญญากาศและกระแสไฟฟาเพือ่แทนคาของเลขฐาน 2  

– ไดคา 1 เมื่อหลอดไฟติด  

– ไดคา 0 เมื่อหลอดไฟดับ  

• ตอมาใชเฟองเกียรที่ม ี10 เข้ียวแทนเลข 0‐9 ในฐาน 10  

• สําเร็จในปพ.ศ. 2487  (ค.ศ. 1944) เปนเวลา 110 ป หลังความฝนของชาลส แบบเบจ 

(Charles Babbage)  

• ความจําจุตัวเลขได 72 คา  

• สามารถรันโปรแกรมที่คูณเลข 23 หลักไดใน 4 วินาท ี 

• ใชงานอยูเกือบ 15 ป  

• ชวยงานทางคณิตศาสตร กองทัพเรือสหรัฐ ระหวางสงคราม  

• นับวาเปนหนึ่งในคอมพวิเตอรที่ทํางานทั่วไปเคร่ืองแรก 
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1.10 อินิแอคคอมพิวเตอร  (Electronic Numerical Integrator Analyzer and 

Calculator : ENIAC) 

จอหน เพรสเพอร แอคเคิรท (John Presper Eckert) และ จอหน มูชลี (John. 

Mauchly)  แหงมหาวทิยาลัยเพน็ซิลวาเนยี รวมมือกับกองทัพบกสหรัฐ ไดสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพข้ึน คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรอินิแอค สําเร็จในปพ.ศ. 2489  (ค.ศ. 1946) มีลักษณะดังนี ้

• ประกอบดวยหลอดสูญญากาศ 18000 หลอด 

• มีขนาด ยาว 100 ฟุต สูง 10 ฟุต น้ําหนัก 30 ตัน  

• สามารถบวกเลข 10 หลัก 2 จํานวนในเวลา 1/5000 วินาที คูณเลข 2 จํานวนไดใน

เวลา 1/300 วินาที เร็วกวาเคร่ืองคอมพิวเตอรมารควัน  1000 เทา 

• ใชเวลาเซตระบบ 2 วัน ในการประมวลผล 2 วินาท ี 

• ใชไฟฟา 200 กิโลวัตตตอชั่วโมง 
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1.11 อทานาซอฟฟเบอรรีคอมพิวเตอร (Atanasoff‐Berry Computer) 

คอมพิวเตอรมารควัน และคอมพิวเตอรอินแิอค   เปนตัวอยางของเครื่องคอมพวิเตอรในยุค

ตนที่มีชื่อเสียง  แตคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกของโลก นาจะเปน อทานาซอฟฟเบอรรีคอมพิวเตอร  ออกแบบ

และสรางโดย ศาสตราจารย จอหน วินเซินท อทานาซอฟฟ. (John Vincent Atanasoff) และ 

คลิฟฟอรด เบอรร่ี (Clifford Berry) นิสิตปริญญาโท แหงมหาวิทยาลัยไอโอวา  เมื่อ พ.ศ. 2482 – 

2485 (ค.ศ. 1939‐1942)  แตไมคอยมีใครกลาวถึงคอมพวิเตอรเคร่ืองนี้ เพราะเปนคอมพวิเตอร

นําไปใชประโยชนเพียงงานเดียวคือ ระบบแกปญหาของsimultaneous linear equation 

นอกจากนีบ้ัตรบันทึกขอมูลยังมีประสิทธภิาพไมดีพอ  
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1.12 โคลอสซัสคอมพิวเตอร  (Colossus Computer) 

เปนคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกสรางนอกสหรัฐ  เปนอิเล็กทรอนิกสดิจิทัลคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกที่สามารถ

ทํางานตามโปรแกรมได  ไมมีหนวยความจํา  เก็บขอมูลไวในเทปกระดาษไดไมเกิน 20000 ตัวอักษร (5 บิต) ใชสําหรับ

ถอดรหัสขอความภาษาเยอรมันที่เขารหัสโดยเคร่ืองอีนิกมา (Enigma)  คอมพิวเตอรเคร่ืองนี้ไมเปนที่รูจักทั่วไป เพราะ

โครงการใชในสงครามโลก จึงถูกเก็บเปนความลับและถูกเปดเผยหลังส้ินสุดสงครามในหลายปตอมา 

 

 

 

 

1.13 แซดวันคอมพิวเตอร (Z1 Computer) 

สรางใน พ.ศ. 2479 ‐2481 (ค.ศ. 1936‐1938) โดยคอนราด ซุด (Konrad 

Zuse) วิศวกรชาวเยอรมนั  ซึ่งไดทาํงานดานคํานวณใหกองทัพประเทศเยอรมนัน ีไดออกแบบ

คอมพิวเตอรแซดวัน  มีลักษณะคลายอินิแอค  คือสามารถปอนโปรแกรมผานเทปเจาะรู ใชงานทั่วไป  แซด

วันคอมพิวเตอรถูกทําลายโดยกองทัพของพนัธมิตรในสงครามโลกคร้ังที ่2  
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1.14 เครื่องคิดเลข (Calculator ) 

พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) มีการผลิตเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ราคาถกู ออกสูทองตลาด 

เปนทีน่ิยมอยางรวดเร็ว   

 

1.15 การกาวเขาสูยุคคอมพิวเตอร 

ในชวงประมาณ พ.ศ. 2473‐2489 (ทศวรรษ 1930) นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักธุรกิจ นาย

ธนาคาร หนวยงานรัฐ เร่ิมมองหาเคร่ืองมอืที่ชวยในการทํางาน เพราะการทาํงานมีความซับซอนและมี

ปริมาณงานเพิ่มมากข้ึน  

นอกจากนี ้สงครามโลกคร้ังที ่2 ไดสรางปญหาความแตกตางของขอมูลขาวสารข้ึน อาท ิขอมูล

การใชทหาร ขอมูลขีปนาวุธ รหัสลับ  และมีโครงการวิจยัเพื่อสรางเคร่ืองคํานวณอัตโนมัติจาํนวนมาก ซึ่ง

สวนใหญไดรับทุนจากหนวยงานดานกลาโหม 

พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) จอหนวอนนวิแมนน (John Von Neumann) ไดสรางเคร่ือง 

เอ็ดแวค (EDVAC) เปนคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกที่สามารถเก็บโปรแกรมไวในเคร่ืองได  

ในเวลาใกลเคียงกนั มีการสรางเคร่ืองเอ็ดแซค (EDSAC) ที่มหาวทิยาลัยเคมบริดจ ภายใต

คําแนะนําของ ศาตราจารย. Maurice Wilkes  

การเกิดข้ึนของคอมพวิเตอรเหลานี้ ถือเปนการกาวเขาสูยุคของคอมพิวเตอรสมัยใหม 

เคร่ืองจําลองของเคร่ืองเอ็ดแวค เรียกวา ยูนิแวควัน (UNIVAC I) เปนคอมพวิเตอรเคร่ืองแรกที่มี

การจําหนาย สงไปยังหนวยสํามะโนของสหรัฐ เมื่อวนัที ่31 มีนาคม 2494 (31 Mar 1951)  มี

การใชงานเปนเวลา 12 ป จึงถือวนันีเ้ปนวนัเร่ิมตนของยุคคอมพวิเตอร  
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1.16 คอมพิวเตอรยุคท่ี 1 

คอมพิวเตอรในยุคที ่1 มีขนาดใหญมาก ราคาแพง ทํางานชา และยังไมนาเช่ือถือ ใชหลอด

สูญญากาศ (vacuum tube) สําหรับประมวลผลและจัดเก็บขอมูล ยากตอการดูแล ดังนั้น จงึใช

คอมพิวเตอรในสถานที่เฉพาะ อาท ิบริษทัขนาดใหญ หองปฏิบัติการของรัฐบาลและมหาวทิยาลัย เพราะ

ตองเสียคาใชจายในการดูแลสูง บันทกึขอมูลลงในใชบัตรเจาะรู  และใชเคร่ืองอานบัตรเจาะรูเพื่อนาํเขา

ขอมูล  ภาษาที่ใช ภาษาเคร่ือง (Machine language) ภาษาเอสเซมบลี (Assembly 

Language) 

 

ยูนิแวควัน  (UNIVAC I) เปนคอมพวิเตอรเคร่ืองแรกที่สรางเพื่อจําหนาย สรางโดยจอหน เพรส

เพอรอิเคริท และ จอหนมูชลี  โดยไดรับการสนับสนนุทางการเงินจาก บริษัทรีมิงตัน แรนด โดยเคร่ืองแรก 

จําหนายในราคา 1,000,000 ดอลลาร สรางจาํนวน 46 เคร่ือง ขายใหทั้งภาครัฐและเอกชน 

ยูนิแวควันสามารถบวกดวยความเร็ว 120 ไมโครวินาท ีคูณดวยความเร็ว 1,800 ไมโครวินาท ี หาร

ดวยความเร็ว  3,600 ไมโครวินาท ี

ไอบีเอ็ม 701 (IBM 701)  เปนคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกที่สรางโดยบริษัทไอบีเอ็ม

(International Business Machines: IBM) ซึ่งตอมากลายเปนผูนําในการสรางและ

จําหนายเคร่ืองคอมพวิเตอร  
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1.17 คอมพิวเตอรยุคท่ี 2 

ในปลายทศวรรษ 1950  มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญในขนาดและความซับซอนของ

คอมพิวเตอร    โดยนกัฟสิกส 3 คน ไดแก John Bardeen, William Shockley, Walter 

Brattain ไดคิดคนทรานซิสเตอร ซึ่งการคิดคนคร้ังนี้ทํานักฟสิกสทัง้ 3 ทานนี้ไดรับรางวัลโนเบลรวมกัน

ในปพ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)  จากนัน้ไดมีการนําทรานซิสเตอรขนาด 2‐3 มิลลิเมตรมรใชแทนหลอด

สูญญกาศ และมีการสรางหนวยความจําจากแกนแมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/50 นืว้ เทคโนโลยี

ทั้งสอง ทําใหขนาดของเคร่ืองคอมพวิเตอรเล็กลงอยางมาก  แตชวยเพิ่มความนาเชือ่ถือ และทาํใหราคาถกู

ลง ทําใหมีความเปนไปไดที่ หนวยงานรัฐบาล ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะสามารถซ้ือหา

คอมพิวเตอรมาไวใชงานได  ในยุคนี้ใชบตัรเจาะรู และเทปกระดาษนําเขาขอมูล  ใชโปรแกรมภาษา

ระดับสูง ฟอรแทรน (FORTRAN) และ โคบอล (COBOL)  

 

1.18 คอมพิวเตอรยุคท่ี 3 

เปนยุคของวงจรรวมIntegrated Circuits : IC) โดยนํา ทรานซิสเตอร ความตานทาน 

และคาพาซิเตอร จํานวนมากบรรจุลงในแผนซิลิคอน ทําใหสามารถลดขนาดของคอมพิวเตอรไดมาก จาก

ขนาดเทาอาคารมาเปนขนาดเทาหอง จนถึงขนาดเทาโตะ นอกจากนีย้ังทําใหราคาของคอมพิวเตอรถูกลง

มาก 

บริษัทดิจิทัลอีควิบเมนตผลิตมินิคอมพวิเตอรเคร่ืองแรก คือ PDP‐1 บริษัทไอบีเอ็มผลิต

เมนเฟรมคอมพิวเตอร IBM /360  DEC PDP‐8 
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ในยุคนี ้ไดเกิดอุตสาหกรรมซอฟตแวร มีการสรางซอฟตแวรเพื่อจําหนาย อาท ิซอฟตแวรใชในงาน

บัญชี โปรแกรมสถิติ  

ในชวงกลางทศวรรษ 1970 มีการใชคอมพิวเตอรกนัแพรหลาย  
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1.19 คอมพิวเตอรยุคท่ี 4 

เทคโนโลยีวงจรรวมกาวหนาถึงข้ันที่สามารถนําระบบคอมพิวเตอรที่สมบูรณรวมไวทีบ่อรดวงจร

เดียว โดยนําทรานซิสเตอรจํานวน 15,000 ตัวเขาไวในชิพซิลิกอนเพยีงชิพเดียว ที่เรียกวา ไมโคร

โพรเซสเซอร ทําใหคอมพวิเตอรลดขนาดจากเทาโตะกลายเปนคอมพิวเตอรต้ังบนโตะ และมีความ

นาเช่ือถือมากข้ึน ราคาถูกลง 

ไมโครโพรเซสเซอรตัวแรก ซึง่เปนจุดเร่ิมตนของไมโครโพรเซสเซอรในปจจุบัน คือ Intel 4004 

สรางข้ึนในป พ.ศ.2514 (ค.ศ. 1971) โดยบริษัทอินเทล  

พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  บริษัทไมโครอินสทรุเมนเทขัน เทเลเมทรี ซิสเท็ม  (Micro 

Instrumentation Telemetry Systems : MITS) ไดผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอรอัลแทร 

8800 (Altair 8800) ‐ถือไดวาเปนไมโครคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกของโลก  

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในยุคนี้  มีการผลิตซอฟตแวรหลายชนิด อาท ิโปรแกรมตารางทําการ 

ฐานขอมูล โปรแกรมวาดภาพ  

มีเครือขายคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส มีการเชื่อมตอประสานกับผูใขแบบกราฟกส

(Graphical user interfaces) มีระบบฝงไมโครโพรเซสเซอรไวในเคร่ืองใชตางๆ Embeded 

system 
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1.20 คอมพิวเตอรยุคท่ี 5 

• คอมพิวเตอรในยุคนี ้เปนคอมพิวเตอรที่มีความเฉลยีวฉลาด สามารถคิดและตัดสินใจได 

เรียกวา ปญญาประดิษฐ  โดยใน 1 ชิพ มีสวนประกอบเปนชิน้สวนอิเล็กทรอนกิสมากกวา หนึง่ลานช้ิน  

ทําใหคอมพวิเตอรมีความเร็วสูงมาก หนวยจัดเก็บขอมลูขนาดใหญ และมีการสรางคอมพวิเตอรที่

ประกอบดวยตัวประมวลผลหลายตัว มีเครือขายคอมพิวเตอรทัว่โลก มีการสรางคอมพิวเตอรแล็บทอป 

คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพวิเตอรปาลม ที่มีขนาดเล็กมาก   
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1.21 

วิชาสถิติ คณะพาณิชย

ศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเลขาธิการสํานกังานสถิติแหงชาติ ไดขอรับการ

สนับสน

ประมาณ รแกรม  

คอมพิวเตอรเคร่ืองนี้ถือวาเปนคอมพวิเตอรเคร่ืองแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ศาสตราจารยบัณฑิต กันตะบุตร ไดติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอรเคร่ืองที่

สองของประเทศไทย คือเคร่ืองคอมพิวเตอร IBM 1401 ราคาประมาณ แปดลานบาท ที่สํานกังานสถิติ

แหงชาต ื่อใชประมวลผลขอมูลดานประชากร และใหบริการแกหนวยงานตางๆ 

พ.ศ. 2507 ไดมีการนําเมนเฟรมคอมพวิเตอรไปใชที่บริษัทปูนซีเมนตไทย และธนาคารกรุงเทพ  

พ.ศ. 2517 ตลาดหลักทรัพย นํามินิคอมพิวเตอรไปใชในการซื้อขายหลักทรัพย 

พ.ศ.2522 ไดมีการนาํไมโครคอมพิวเตอรไปใชในธุรกิจขนาดเล็ก 

 

คอมพิวเตอรในประเทศไทย 

พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) ศาสตราจารยบัณฑิต กันตะบุตร หัวหนาภาค

นุจากมูลนิธิเอไอดีและบริษัทไอบีเอ็มแหงประเทศไทยจํากัด นาํเคร่ือง IBM 1620 ราคา

สองลานบาท  ไปติดต้ังที่ภาควชิาสถิติ เพื่อใขในการเรียนการสอนวิชาการเขียนโป

ิ เพ
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แบบฝกหัดที่ 1 

 

1. หนวยงานใดมีบทบาทสําคัญกระตุนใหมีการสรางคอมพิวเตอร 

2. บิดาแหงคอมพิวเตอรคือใคร 

3. คอมพิวเตอรเครื่องแรกที่ใชงานทั่วไปคือคอมพิวเตอรเครื่องใด 

4. คอมพิวเตอรรุนแรกที่สรางเพ่ือจําหนายคือคอมพิวเตอรรุนใด 

5. การแบงยุคคอมพิวเตอร ใชสิ่งใดเปนกําหนด 

6. อุตสาหกรรมซอฟตแวรเกิดข้ึนครั้งแรกในคอมพิวเตอรยุคใด 

7. คอมพิวเตอรในยุคใด มีการใชทรานซิสเตอรเปนสวนประกอบ 

8. คอมพิวเตอรสวนบุคคลเกิดข้ึนในคอมพิวเตอรยุคใด 

9. ปญญาประดิษฐเกิดข้ึนในคอมพิวเตอรยุคใด 

10. ผูนําคอมพิวเตอรมาใชที่ประเทศไทยเปนครั้งแรกคือใคร 
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บทที่ 2  

โลกแหงคอมพิวเตอร 

 

2.1 โลกแหงคอมพิวเตอร 

ปจจุบัน คอมพิวเตอรเปนส่ิงที่สามารถพบไดอยูทุกหน

ทุกแหง ที่บาน ที่โรงเรียน ทีท่ํางาน หนวยงานราชการ บริษัทหาง

ราน หางสรรพสินคา รานอาหาร รถโดยสาร สถานที่สาธารณะ 

คนทุกเพศทุกวัย ตางก็ใชคอมพิวเตอร  ซึง่คอมพวิเตอรที่ใชมี

หลากหลายชนิด แบบต้ังบนพืน้ แบบต้ังบนโตะ แบบเคลื่อนที่

ได มีขนาดโตกวาหรือเทาสมุดโนต หรือส่ีเหล่ียมบางๆเหมือน

กระดานชนวน บางชนิดมีขนาดเล็กสามารถพกพาติดตัวได 

คอมพิวเตอรไดกลายเปนส่ิงจําเปนในชวีิตประจําวนัของคนเมืองไปแลว และกําลังกระจายไปยงั

คนที่อาศัยตามชนบท คอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญในการชวยอํานวยความสะดวกสบายใหในการดําเนนิ

ชีวิตประจําวันของของคนทุกกลุม ใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดทุกที่ทกุเวลา  อาทิ การดําเนนิธุรกิจ 

การติดตอซื้อขาย การทาํธุรกรรมการเงนิ ฝากถอนโอนเงิน การเดินทาง การเรียนการสอน การคนควาหา

ความรู  ความบันเทงิ ดูภาพยนตร ดูโทรทศัน ฟงเพลง การติดตามขาวสาร เหตุการณตางๆ การ

ติดตอส่ือสาร การสงจดหมาย ขอความ ขาวสาร เอกสาร รูปภาพ ไปยงัทุกหนทุกแหงทั้งใกลและไกล ไปได

ทุกเวลา ทัว่ทัง้ประเทศ และทั่วโลก และยงัใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆมากมาย  
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2.2 คอมพิวเตอรคืออะไร  

 

คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนกิสทีช่วยมนุษยในการทาํงานทั่วไป ภายใตคําส่ังที่เก็บไว

ภายในหนวยความจําของคอมพิวเตอรเอง  สามารถรับขอมูลจากภายนอก นาํไปประมวลผล และ 

แสดงผลใหผูใชทราบ ตลอดจนสามารถเกบ็ขอมูลและคําส่ังเพื่อใชในการทาํงานครัง้ตอไปได โดย

คอมพิวเตอรสามารถประมวลผลขอมูลที่มปีริมาณมากเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ผลทีไ่ดมีความถูกตอง 

แมนยํา เชื่อถอืได  

จากที่กลาวมาขางตน หากพจิารณาแลวจะเหน็วา คอมพิวเตอร อาจไมไดหมายถึงเฉพาะ 

ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรเทานัน้ แต คอมพิวเตอร จะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

‐ ฮารดแวร (Hardware) 

‐ ซอฟตแวร (Software) 

‐ สวนบุคลากร (Peopleware) 

 

2.3 ฮารดแวร (Hardware) 

ฮารดแวรเปนสวนของตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆที่เปนสวนประกอบ ที่ทาํใหเคร่ือง

คอมพิวเตอรสามารถทํางานได โดยสวนประกอบเหลานี ้เปนสวนที่สามารถมองเหน็ จับตอง สัมผัสได อาท ิ

ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร ฮารดดิสก จอภาพ แปนพิมพ เมาส เคร่ืองพิมพ สายไฟ เปนตน  
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2.4 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) 

ข้ันตอนวธิี หมายถึง ข้ันตอนในการทํางาน ที่เขียนไวอยางชัดเจน ครบถวน เพื่อใหผูใดผูหนึง่

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ปราศจากขอสงสัย 

เมื่อผูใชตองการใหคอมพวิเตอรทํางานหนึง่งานใด จะตองเร่ิมตนดวยการเขียนข้ันตอนวิธ ีแลวมี

การตรวจสอบจนแนใจวาถกูตองแลว จงึนาํไปเขียนเปนโปรแกรม เพื่อสงใหคอมพิวเตอรนําไปใชทาํงาน 

 

2.5 ซอฟตแวร (Software) 

ฮารดแวรจะสามารถทํางานได จะตองไดรับคําส่ังจากมนุษย เพื่อความสะดวก มนษุยจึงเขียน

คําส่ัง โดยเรียงลําดับตามความตองการใชงาน ซึง่คําส่ังหลายๆคําส่ัง รวมกัน เรียกวา ชุดคําส่ัง หรือ

โปรแกรม หรือ ซอฟตแวร  

ในการประมวลผลขอมูล คอมพิวเตอรจะทาํตามชุดคําส่ังที่ละคําส่ัง  ซึ่งแตละคําส่ังจะบอก

คอมพิวเตอรวาใหทําอะไร  

ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรมสีวนที่ทาํหนาที่เก็บโปรแกรม เพื่อนําไปใชในอนาคต 

 

 2.6 ขอมูล (Data) 

ขอมูล หมายถึง รายละเอียดและส่ิงที่รวบรวมไดจากเหตุการณที่เกิดข้ึน ในรูปแบบตางๆ อาท ิ

ตัวเลข ขอความรูปภาพ เสียง เมื่อนําขอมลูไปประมวลผลโดยใชข้ันตอนวิธีตางๆ จะไดสารสนเทศ ซึ่งเปน

สรุปสาระสําคัญของขอมูลทีม่ีความหมาย  สามารถนาํไปใชประโยชนได 
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2.7 การประมวลผลขอมูล (Data Processing) 

การประมวลผลขอมูล  เร่ิมจาก การรับหรือนําเขาขอมูล ประมวลผลขอมูล แสดงสารสนเทศ 

จัดเก็บขอมูล สารสนเทศ  

การประมวลผลขอมูล อาจเปนการนําขอมูลมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือ หลายอยาง ตาม

ข้ันตอนวธิี ตอไปนี้ 

‐ การคํานวณ บวก ลบ คูณ หาร 

‐ การเปรียบเทยีบ มากกวา นอยกวา เทากับ  

‐ การเรียงลําดับขอมูล จากมากไปนอย จากนอยไปมาก 

‐ การสรุปผล 

โดยข้ันตอนวิธปีระมวลผลอาจกระทําโดยมนุษย หรือ คอมพิวเตอร เมือ่ประมวลผลขอมูลแลว ก็จะ

ไดสารสนเทศ เพื่อนาํไปใชในการตัดสินใจ หรือใชประโยชนอ่ืนๆ ตอไป  

 

2.7 สารสนเทศ (Information) 

สารสนเทศ หรือ ขาวสาร หมายถงึ ส่ิงที่ไดจากการประมวลผลขอมูล  ซึ่งมีลักษณะเปนขอมูลโดย

สรุป มีขนาดกะทัดรัด สามารถนําไปเสนอตอผูบริหารเพือ่ใชประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ สารสนเทศจะมี

คุณคามากที่สุด คือ สารสนเทศเกิดจากการประมวลผลขอมูลที่มีอายุส้ันที่สุด หรือขอมูลที่เพิ่งเกิดข้ึน

นั่นเอง 

ในชีวิตประจาํวัน หลายกิจกรรมที่เกิดข้ึน มักจะใชสารสนเทศ  หรือเกีย่วของกับสารสนเทศ อาทิ  

การโดยสารรถไฟฟา เร่ิมจาก ผูโดยสารเดินไปยังสถานี สอดบัตรโดยสารเพื่อผานเขาไปในสถาน ี

คอมพิวเตอรรับขอมูลสถานตีนทาง พรอมกับประมวลผล ตรวจสอบจํานวนเงนิและจํานวนวันคงเหลือใน

บัตรโดยสาร ถามีจาํนวนเงนิไมพอที่จะชาํระคาโดยสาร หรือบัตรหมดอายุการใชงาน ก็จะไมอนญุาตให
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2.8 สวนบุคลากร (Peopleware) 

สวนบุคลากร หมายถงึ บุคลากรคอมพวิเตอร หรือ บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการทาํงานของ

คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยบุคลากรทีม่บีทบาทที่แตกตางกนั ดังนี ้

‐ นักวเิคราะหระบบ (System Analyst) เปนผูวิเคราะหและวางแผนในการนาํ

คอมพิวเตอรมาใชในการทาํงาน โดยจะเขาไปศึกษาระบบงานเดิมหรือระบบงานปจจุบัน วามี

ปญหาอะไรทีต่องปรับปรุง  

‐ นักเขียนโปรแกรม (Programmer) เปนผูเขียนโปรแกรมตามทีน่กัวิเคราะหระบบกําหนด

ไว 

‐ ผูเตรียมขอมูล (Data Entry) เปนผูทีท่ําหนาทีจ่ัดเตรียม บันทึก และตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล 

‐ ผูควบคุมเคร่ือง (Operator) ทําหนาทีจ่ัดการ ดูแล การทํางานของคอมพิวเตอร รวมทัง้

จัดเตรียมอุปกรณตางๆตามที่คอมพวิเตอรและผูใชรองขอ 

‐ ผูใช (User) เปนผูใชระบบงานคอมพวิเตอร หรือระบบสารสนเทศ  

 

2.9 ระบบงานคอมพิวเตอร (Computer System) และ 

ระบบสารสนเทศ (Information System)        
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แรกเร่ิม งานทีป่ฏิบัติกันในหนวยงานตางๆ เปนเวลาชานาน ใชแรงงานมนุษยลวนๆ เวลาผานไป

งานมีความซับซอนข้ึนและมีปริมาณเพิม่ข้ึน แรงงานมนุษยไมสามารถรองรับงานไดอีกตอไป เมื่อมีการ

พัฒนาคอมพวิเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จงึมีการนาํระบบคอมพิวเตอรไปใชกับงานตางๆเหลานี้   

ระบบงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศสรางข้ึน เพื่อใชในการจดัเก็บขอมูล ขาวสาร ไวใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพื่อใหผูใชสามารถเรียกใชงาน หรือเรียกดูสารสนเทศไดดวยความ

ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว  

ปจจุบันหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการนาํระบบงานคอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวก และสรางความพึงพอใจใหกบัผูใชบริการ   

 

2.10 ขอดีของการใชคอมพิวเตอร 

ขอดีจากการใชคอมพิวเตอรมีหลายประการ ไดแก 

‐ ความเร็วสูงมาก คอมพิวเตอรสามารถประมวลผลดวยความเร็วหลายลานลานคําส่ังตอวินาท ี

‐ มีความเชื่อถือได เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถทาํงานไดโดยไมมีขอผิดพลาด 

‐ มีความสอดคลอง เมื่อปอนขอมูลชุดเดิม จะไดผลลัพธเหมือนกันทุกคร้ัง โดยความถูกตองของ

ผลลัพธจะข้ึนกับขอมูลนําเขา ตามคํากลาวทีว่า garbage in, garbage out 

‐ หนวยเก็บขอมูล คอมพวิเตอรสามารถถายโอนขอมูลไดอยางรวดเร็วจากหนวยเกบ็ขอมุลไปยัง

หนวยความจํา เพื่อประมวลผล จากนัน้กน็ําผลที่ไดไปจัดเก็บลงในหนวยเก็บขอมูลเพื่อรอไวใช

งานตอไป 

‐ การติดตอส่ือสาร  ในปจจุบนัสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอส่ือสาร รับสงขอมูลไปยัง

คอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนได 

2.12 ขอเสยีของการใชคอมพิวเตอร 
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การใชคอมพวิเตอรเปนเวลานาน อาจนาํไปสูการบาดเจบ็ หรือผิดปกติ ตออวัยวะบางสวนของ

รางกาย อาท ิตา มือ หลัง คอ เอว  ผูใชคอมพิวเตอรควรปองกนัตัวเองดวยการนั่งใหถูกวธิี หรือใชเกาอี้ที่

ออกแบบมาอยางเหมาะสม  
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แบบฝกหัดที่ 2 

 

1. คอมพิวเตอร คืออะไร  

2. ข้ันตอนวธิี คือ อะไร 

3. ขอมูลหมายถึงอะไร 

4. การประมวลผลขอมูลหมายถึงอะไร อธิบาย 

5. สารสนเทศคืออะไร 

6. นักวเิคราะหระบบงานทําหนาที่อะไ 

7. อธิบายหนาทีข่องผูควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร 

8. ระบบสารสนเทศคืออะไร 

9. คอมพิวเตอรมบีทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยอยางไร  

10. อธิบายขอดีในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการทาํงาน 
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บทที่ 3  

ฮารดแวร (Hardware) 

 

3.1 สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร  ประกอบดวยอุปกรณ หรือ หนวยตางๆ ทีท่ําหนาที่แตกตางกนัไป ไดแก 

อุปกรณนําเขา  อุปกรณสงออก และ หนวยระบบ  โดยที่อุปกรณ และหนวยเหลานี ้ถูกประกอบข้ึนจาก 

ชิ้นสวนจํานวนมาก ทั้งที่เปนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา และ เคร่ืองกล  ดังนัน้  คอมพวิเตอร จึงมีลักษณะเปน 

ฮารดแวร (Hardware) โดยทัว่ไปมักเรียกฮารดแวรวา คอมพิวเตอร 

 

3.2 อุปกรณนําเขา (Input Devices) 

อุปกรณนําเขา เปนฮารดแวร ที่ทาํหนาที่รับขอมูลและคําส่ังจากภายนอกเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร 

อุปกรณนําเขาขอมูลทีน่ิยมใชในปจจุบัน ไดแก  แปนพมิพ เมาส สแกนเนอร 

แปนพิมพ (Keyboard) ประกอบดวย แปนตัวอักษร แปนตัวเลข และแปนอักขระอ่ืนๆ ที่ใช

สําหรับกดเพื่อปอนขอมูลและคําส่ังเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร 

เมาส (Mouse) เปนอุปกรณที่ใชเล่ือนตัวช้ีตําแหนงบนจอภาพ มหีลายชนิด เชน ชนิดที่ใชมือจับ 

แลวเล่ือน และใชนิ้วคลิกทีมุ่มบนซายและมุมบนขวา ทีเ่รียกกนัวา คลิกซาย หรือ คลิกขวา หรือ  ชนิดที่ติด

อยูบนโนตบุกคอมพิวเตอรมลัีกษณะเปนแปนขนาดใหญประมาณ 2 นิ้ว สําหรับใชนิ้วเล่ือนไปมาบนแปน

ดังกลาวเพื่อเล่ือนตําแหนงของตัวช้ีตําแหนงจอภาพ และอีก 2 แปนจะมีขนาดเล็กกวาวางเรียงกัน สําหรับ

ใชคลิกซายและคลิกขวา เพือ่เลือกส่ิงตางๆบนจอภาพ 
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เคร่ืองกราดตรวจ (Scanner) เปนอุปกรณนําเขาเอกสารที่เปนขอความหรือรูปภาพ ลักษณะ

คลายเคร่ืองถายเอกสาร โดยจะนาํภาพของขอความ รูปภาพ หรือส่ิงตางๆ บนเอกสาร ไปเก็บไวใน

คอมพิวเตอร 

3.3 อุปกรณสงออก (Output Devices) 

อุปกรณสงออกเปนสวนประกอบที่เปนฮารดแวร ที่ทาํหนาที่สงสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผล

ไปยังภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อนาํไปใชงานตอไป หรือ เก็บไวในอุปกรณเก็บขอมูลภายใน

คอมพิวเตอรสําหรับนําไปใชงานในโอกาสตอไป อุปกรณสงออกทีน่ิยมใชในปจจุบนั ไดแก จอภาพ

เคร่ืองพิมพ ลําโพง ฮารดดิสก 

เคร่ืองพิมพ (Printer) เปนอุปกรณสงออก โดยนําสารสนเทศ ทีเ่ปนขอความ หรือ ภาพกราฟกส 

มาพมิพลงบนกระดาษ  มีหลายชนิด อาท ิเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร เคร่ืองพิมพ

แบบจุด  ปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อเคร่ืองพิมพคือ คุณภาพ และความเร็วในการพมิพ นอกจากนี้ ราคา

ของเคร่ืองพิมพและหมกึ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงดวย หนวยที่ใชวัดความเร็วในการพิมพคือ หนาตอ

นาที (page per minute : ppm)  สวนคุณภาพของการพมิพ หนวยวัดเปนจุดตอนิ้ว (dot per 

inch : dpi) การพิมพดวยความหนาแนนจุดสูงทาํใหไดภาพคุณภาพสูงดวย เชน การพิมพ 600 จุด

ตอ 1 นิ้ว จะไดภาพที่คมชัด สวยงาม  

เคร่ืองพิมพแบบจุด (Dot Matrix Printer) 

เคร่ืองพิมพแบบจุด ทาํงานโดยใชหัวพิมพที่มีลักษณะเปนหวัเข็ม เมื่อตองการพมิพรูปทรงหรือ

รูปภาพ หัวเข็มที่อยูในตําแหนงตามรูปทีจ่ะพิมพจะยื่นออกมากระแทกกับผาหมกึทีซ่อนกับกระดาษที่ใช

พิมพ ทาํใหเกดิจุดเรียงตอกนัเปนรูปตามที่กําหนดไวในโปรแกรม แตขอเสียคือเวลาส่ังพิมพจะเกดิเสียดัง

พอสมควร สามารถเฉพาะภาพขาวดํา และตองใชกระดาษสําหรับเคร่ืองพิมพแบบนีเ้ทานัน้ ดานขาง

กระดาษมีรูเปนแถวตามยาวไววางบนเข้ียวของเฟองที่เปนสวนหนึง่ของกลไกการปอนกระดาษ เคร่ืองพิมพ

ประเภทนี้สามารถพมิพไดคร้ังละหลายสําเนาโดยใชกระดาษแบบหลายช้ัน ระหวางชั้นของกระดาษ มี

กระดาษคารบอนแทรก  ปจจุบันนยิมใชพมิพใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่ตองการพมิพหลายสําเนาใน

หนวยงานตางๆ และ บริษัท หาง ราน  
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เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกทํางานโดยการฉีดหมึกชนิดน้าํลงบนกระดาษเพ่ือสรางตัวอักษรหรือภาพ

กราฟกสตามที่โปรแกรมส่ัง เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกมีคุณภาพการพิมพที่ดี และคมชัดกวาเคร่ืองพิมพแบบ

จุด  สามารถพิมพขอความและรูปภาพสีไดในราคาประหยัดกวาเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) 

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรใชเทคโนโลยยีิงลําแสงเลเซอรไปสรางตัวอักษรและภาพกราฟกสบน

กระดาษ ทาํใหไดตัวอักษรและรูปภาพทีม่คุีณภาพสูงมาก คมชัด สวยงาม และยังสามารถพิมพดวย

ความเร็วสูงกวาเคร่ืองพิมพชนิดอ่ืน  เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร มีทัง้แบบพิมพแบบสี และแบบขาวดํา หมึกที่

ใชในเคร่ืองพมิพเลเซอรเปนชนิดหมึกแหง ซึง่รียกวา โทนเนอร (Tonner) มีลักษณะเปนผงบรรจุไวใน
ตลับที่ผนึกอยางดี โดยแยกเปนสี ไดแก สีฟา สีมวง สีเหลือง และสีดํา มีราคาสูงกวาหมึกชองเคร่ืองพิมพ

ชนิดอ่ืน 

จอภาพ (Monitor) 

จอภาพ เปนอุปกรณสงออก ทีน่ําสารสนเทศ ทีเ่ปนขอความ ภาพกราฟกส 

และวีดิโอมาแสดงบนจอภาพ ซึ่งส่ิงที่แสดงนี้จะไมคงทนถาวร สามารถ

เปล่ียนแปลงไดตามคําส่ังของคอมพวิเตอร จอภาพมีหลายชนิด ทีน่ิยมใชใน

ปจจุบันเปนจอภาพผลึกเหลว หรือที่เรียกวา จอภาพแอลซีดี (Liquid 

Cristal Display) มีลักษณะแบน บาง บนจอภาพประกอบดวยพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครม จํานวน

มาก เรียงตอกนัอยูดานหนาของตัวกําเนิดแสง  จอภาพแอลซีดีใชกําลังไฟฟานอย จงึนยิมนาํมาใชกับ

คอมพิวเตอรชนิดที่ใชแบตเตอร่ี จอภาพมีหลายขนาด ซึง่สามารถวัดตามแนวทแยงของจอภาพ นยิมใช

หนวยเปน นิ้ว อาทิ  13.3 นิ้ว  14 นิ้ว สวนความคมชัดของจอภาพขึ้นกับจํานวนพิกเซล ยิง่มีจาํนวน

พิกเซลมากยิ่งมีความละเอียดของภาพสูง  

ลําโพง (Speaker) ทาํหนาที่แปลงขอมลูที่บันทึกไวในคอมพวิเตอรใหเปนเสียง อาท ิเสียงมนษุย 

เสียงดนตร ี
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3.4 หนวยระบบ (System Unit) 

หนวยระบบ ทาํหนาที่ประมวลผลขอมูล มลัีกษณะเปนกลองสี่เหล่ียม ภายในบรรจุ ชิ้นสวนไฟฟา 

อิเล็กทรอนกิส และเคร่ืองกลของคอมพิวเตอร  ชิ้นสวนเหลานี้เชื่อมตอกบัแผงวงจรที่เรียกวาแผงหลัก 

(Mother board)  สวนประกอบทีสํ่าคัญของแผงหลัก คือ หนวยประมวลผลกลาง และ

หนวยความจํา   

 

3.5 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing  Unit : CPU) 

หนวยประมวลผลกลาง บางคร้ังเรียกวา ซีพียู เปนสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ทาํหนาที่

ตีความหมายคําส่ังของโปรแกรมคอมพิวเตอรและส่ังใหสวนประกอบ หรือ อุปกรณตางๆกระทําการตาม

คําส่ังนัน้ๆ นอกจากน้ีหนวยประมวลผลกลางยังทําหนาที่ประมวลผลขอมูล คํานวณ และเปรียบเทียบตาม

คําส่ังดวย  

ปจจุบันคอมพวิเตอรอาจมหีนวยประมวลผลกลางหรือซีพียหูลายหนวย เรียกวา ระบบหลายตัว

ประมวล (Multiprocessing System) ซีพียูสมัยใหมเปนมลัติโพสเซสเซอร 

(Multiprocessor) คือมีหลายซีพยีูบนชิปเดียวกนั 

วงจรรวม (Integrated circuit : IC ) เปนชิป(chip) หรือ ไมโครชิป (microchip) 

เปนชุดของวงจรอิเล็กทรอนกิสอยูบนแผนขนาดเล็ก เรียกวา ชิป  เปนสารกึ่งตัวนาํมสีวนผสมของซิลิคอน 

ในวงจรรวมประกอบดวยซีพียู อุปกรณรอบขาง และสวนประกอบอ่ืนๆของคอมพวิเตอร ทัง้หมดนี้รวม

เรียกวา ระบบบนชิป (System on a Chip : SoC) 

ในซีพยีูประกอบดวย 2 สวน คือ หนวยคํานวณและตรรกะ  และหนวยควบคุม 
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3.6 หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic‐Logic Unit)  

หนวยคํานวณและตรรกะ เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่ดําเนินการทางเลขคณิตและตรรกะ โดยหนวย

ประมวลผลสมัยใหมใชระบบจํานวนสวนเติมเต็มสอง (Two’s complement) ขณะที่หนวย

ประมวลผลในยุคแรกๆใชระบบจํานวนสวนเติมเต็มหนึง่ (One’s complement) และระบบจํานวน

เคร่ืองหมายและขนาด (Sign‐magnitude) ส่ิงทีน่ําเขาสูหนวยคํานวณและตรรกะคือ ขอมูลที่เก็บอยู

ในตัวถูกดําเนนิการ และคําส่ังจากหนวยควบคุม ส่ิงทีน่าํออกจากหนวยคํานวณและตรรกะคือผลของการ

คํานวณ  

 

3.7 หนวยควบคุม (Control Unit) 

หนวยควบคุม  เปนสวนประกอบที่สําคัญของคอมพวิเตอร อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง ทาํ

หนาทีห่ลายอยาง ไดแก ส่ังใหหนวยประมวลผลดําเนินการ ควบคุมการส่ือสาร ประสานงานระหวาง

อุปกรณนําเขาและอุปกรณสงออก อานและตีความหมายคําส่ังและจดัลําดับในการประมวลผลขอมูล  

หนวยควบคุมจะนาํคําส่ังที่ไดรับมาทําเพื่อใหไดผลตามทีต่องการ โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. เร่ิมจาก การนําคําส่ังจากหนวยความจําหลัก (fetching) มาเก็บไวในเรจิสเตอรคําส่ัง 

(Instruction Register) 

2. ถอดรหัสคําส่ัง (Decoding) 

3. จัดใหมีการกระทําการ (Executing) 

4. จัดเก็บผลลัพธ 

ข้ันตอนที ่1‐2 เรียกวา รอบนําคําส่ังมา (fetch cycle)  ข้ันตอนที่ 3‐4 เรียกวา รอบกระทํา

การ(execute cycle)  ชวงเวลาทั้ง 4 ข้ันตอนนี้ รวมเรียกวา รอบคําส่ังเคร่ือง (Instruction 

Cycle) หรือ รอบของเคร่ือง (machine cycle) 
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รอบนําคําส่ังมาของทกุรอบคําส่ังเคร่ือง จะมีการทาํงานทีเ่หมือนกนั  สวนรอบกระทาํการ มีการ

ทํางานแตกตางกนัไป ข้ึนกับคําส่ังนัน้ๆ 

 

 

 

 

หนวยควบคุม  หนวยคํานวณและตรรกะ 

หนวยความจําหลัก 
 

 

3.8 หนวยความจาํหลัก (Main Memory) 

หนวยความจําหลัก ประกอบดวย ชิน้สวนอิเล็กทรอนกิส ใชสําหรับจัดเก็บชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่

กําลังถูกกระทาํการ และจัดเกบ็ขอมูลที่กาํลังถูกประมวลผลตามทีก่ําหนดไวในชุดคําสั่ง โดยโปรแกรมและ

ขอมูลที่เก็บไวในหนวยความจําหลักถกูจดัเก็บไวเพยีงช่ัวคราวเทานัน้ เมื่อปดเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรม

และขอมูลจะถูกลบออกทั้งหมด 

หนวยความจําหลัก มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษหลายช่ือ อาทิ Primary memory, 

Primary storage, Random Access Memory (RAM) 

 

3.9 หนวยความจาํแคช (Cache Memory) 

หนวยความจําแคช ใชเพื่อเพิ่มความเร็วในการสงขอมูลระหวางหนวยความจําหลักและหนวย

ประมวลผลกลาง  
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เนื่องจากความเร็วของหนวยความจําหลักในการสงขอมูลใหกับหนวยประมวลผลกลางชามากเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัความเร็วของการประมวลผลขอมูลของหนวยประมวลผลกลาง ทาํใหหนวยประมวลผล

กลางตองเสียเวลาในการรอขอมูลจากหนวยความจําหลัก ดังนั้น จึงมีการนาํหนวยความจําแคชที่มีขนาด

เล็ก และมีความเร็วสูงกวาหนวยประมวลผลกลาง มาชวยเกบ็ขอมูลที่ใชบอย หรือเปนขอมูลที่คาดวาจะถูก

นําไปประมวลผลในลําดับตอไป   ซึง่จะชวยใหหนวยประมวลกลางไดรับขอมูลเร็ว จึงทํางานไดเร็วข้ึน มี

เวลาวางนอยลง  

 

3.9 เรจิสเตอร (Register) 

เรจิสเตอรเปนหนวยความจําขนาดเล็ก มคีวามเร็วสูง ใชในการเก็บคําส่ังหรือขอมูลที่กําลังถกู

ประมวลผล เรจิสเตอรมีหลายชนิด ดังนี ้

เรจิสเตอรที่ผูใชสามารถเขาถึง (User‐Accessible Register) ไดแก 

‐ เรจิสเตอรขอมูล (Data Registers) ใชเก็บตัวเลขจํานวนเต็ม ตัวเลขจุดลอย และอักขระ 

นอกจากนีย้ังมีเรจิสเตอรขอมูลพิเศษที่อยูภายในหนวยคํานวณเลยคณิตและตรรกะใชสําหรับ

เก็บขอมูลที่กาํลังถูกประมวลผล 

‐ เรจิสเตอรที่อยู (Address Registers) ใชเก็บที่อยูของขอมูลและคําส่ัง 

‐ เรจิสเตอรใชงานทั่วไป (General Purpose Registers : GPRs) สามารถเก็บได

ทั้งขอมูลและที่อยู 
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เรจิสเตอรภายใน (Internal Register) เรจิสเตอรภายในไมสามารถเขาถึงไดโดยคําส่ังหรือ

โปรแกรม  แตจะใชสําหรับการดําเนนิการภายในหนวยประมวลผลเทานัน้  ตัวอยางของเรจิสเตอร

ภายในไดแก 

‐ เรจิสเตอรคําส่ัง อยูภายในหนวยควบคุมใชสําหรับเก็บคําส่ังที่กําลังถกูประมวลผลในขณะนั้น 

‐ เรจิสเตอรที่เกีย่วของกับการนําคําส่ังจากหนวยความจําหลักมาประมวลผล เรจิสเตอรชนิดนี้

จะอยูบนชิปทีอ่ยูนอกหนวยประมวลผลกลาง ตัวอยางของเรจิสเตอร 

o Memory buffer register (MBR) 
o Memory data register (MDR) 
o Memory address register (MAR) 

 

3.10 อุปกรณหนวยเกบ็ (Storage Devices)  

อุปกรณหนวยเก็บ  ใชสําหรับบันทกึขอมูล ชุดคําส่ังและสารสนเทศไว โดยสามารถเรียกดูและ

คัดลอกไดเพื่อนําไปใชในภายหลัง ซึ่งอุปกรณหนวยเก็บสามารถเก็บส่ิงตางๆดังกลาวไวไดแมปดเคร่ือง

คอมพิวเตอรหรือไมมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง ตัวอยางของอุปกรณหนวยเก็บ ไดแก ฮารดดิสก ยูเอสบีแฟลช

ไดรฟ โซลิดสเตตไดรฟ  

 

ฮารดดิสก (Hard Disk) 

ฮารดดิสก เปนอุปกรณหนวยเก็บที่มีการเขาถึงขอมูลโดย

สุม กลาวคือ สามารถเขาถงึขอมู ณ ตําแหนงใดของแผนดิสกก็ได 

ฮารดดิสกประกอบดวยจานดิสก วางซอนกันหลายแผน  มีหวัอาน

เขียนประจําแตละดานของจานดิสก บรรจุอยูในกลองผนึก

สูญญากาศ การทํางานของฮารดดิสก แผนดิสกจะหมุนตลอดเวลา
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ปจจุบันฮารดดิสกมี 2 ขนาด คือ จานดิสก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 นิ้วสําหรับคอมพิวเตอรต้ัง

โตะ และ 2.5 นิ้วสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุค  สามารถจุขอมูลไดถึง 4 เทระไบต (4 TB หรือ  4 ลาน

ลานตัวอักษร) โดยใชจานดิสกความจุ 1 เทระไบตจํานวน 4 แผน หมุนดวยความเร็ว 5400 ถึง7600 

รอบตอนาท ี(Round Per Minute : RPM) เก็บขอมูลไวไดโดยไมตองใชกระแสไฟฟา มีทัง้ชนิด

ติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร และชนิดเช่ือมตอภายนอกโดยใชพอรตยูเอสบี  สามารถพกพาติดตัวได  

 

ยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB Flash Drives) 

ยูเอสบีแฟลชไดรฟ เปนอุปกรณหนวยเก็บที่มีขนาดเล็ก น้ําหนกัเบา พกติดตัวไดสะดวก จุขอมูลได

ถึง 32 กิกะไบต (32 GB หรือ 32 พันลานตัวอักษร) สามารถเก็บขอมูลไวไดโดยไมตองใชกระแสไฟฟา 

เมื่อตองการใชงานก็เชื่อมตอเขากับพอรตยูเอสบีไดทันท ี

 

โซลิดสเตตไดรฟ (Solid State Drive : SSD) 

โซลิดสเตตไดรฟเปนหนวยความจําแฟลช (Flash memory) สรางจากวงจรอิเล็กทรอนกิส ไม

มีสวนใดเปนเคร่ืองกล จึงไมมีสวนใดเคล่ือนที ่ สามารถเก็บขอมูลไวไดโดยไมตองใชกระแสไฟฟา  เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัฮารดดิสก สามารถเขาถงึขอมุลไดเร็วกวา ขณะทํางานเงยีบกวา รับแรงกระแทก 

แรงส่ันสะเทือนไดมากกวา และราคาแพงกวาฮารดดิสก  

ปจจุบันโซลิดสเตตไดรฟกําลังไดรับความนิยมมากข้ีน ขณะที่การใชฮารดดิสกมีปริมาณลดลง 

 

จานแสง (Optical Disk) 

จานแสง มีลักษณะเปนแผนแบนเรียบ กลม ทาํจากพลาสติกฉาบดวยอลูมิเนียม การอานหรือ

บันทกึใชการยงิลําแสงและการสะทอนกลับ จานแสงมหีลายชนิด  ที่นยิมใช ไดแก แผนซีดี และดีวดีี  
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แผนซีดี (Compact Disc : CD)  

แผนซีดีขนาดมาตรฐานมีเสนผาศูนยกลาง 120 มิลลิเมตร หรือ 4.7 นิ้ว สามารถบันทึก

สัญญาณเสียงไดเปนเวลา 80 นาท ีหรือ บันทึกขอมูลได  737 เมกะไบต (MB) ลักษณะการจดัเก็บ

ขอมูลของแผนซีดีแบงเปนวงวางเรียงกนั จากวงใหญสุดอยูที่ขอบแผนไปจนถึงวงเล็กสุดอยูใกลจุด

ศูนยกลาง เรียกวา แทร็ก (Track) และแตละแผนยังมกีารแบงเปนเซ็กเตอร (Sector) แตละเซ็กเตอรมี
ขนาดเทากนั เมื่อเคร่ืองขับแผนซีดีทาํงาน มอเตอรจะเร่ิมหมุนดวยความเร็วหลายอัตรา เพื่อใหความเร็วใน

การอานหรือบันทกึขอมูลสม่าํเสมอในทุกเซ็กเตอร ทัง้เซก็เตอรที่อยูวงนอกและวงใน จากนัน้หวับันทึกจะยิง

แสงเลเซอรไปที่ผิวแผนซีดี ลําแสงถูกโฟกัสผานเลนสทีเ่คล่ือนที่ได ในการบันทึกขอมลูลําแสงเลเซอรจะทะลุ

ผานไปที่แผนซีดีแลวสะทอนกลับ ทาํใหตําแหนงนั้นของแผนซีดีรอมเปนหลุม ซึง่เรียกวา พิต  สวนตําแหนง

ที่ไมถูกแสง เรียกวา แลนด  พิตและแลนดใชแทนการเกบ็ขอมูล 1 และ 0  เมื่อยิงแสงไปที่พิต แสงจะ

กระจายไปโดยไมสะทอนกลับ แตเมื่อยิงแสงไปยังแลนด แสงจะสะทอนกลับและหกัเหผานแทงปริซึมไปยัง

ตัวตรวจจับแสง (Photo Detector) ซึ่งทําหนาทีอ่านขอมูล จะแปลความหมายเปน 1 หรือ 0  

แผนซีดีรอมเปนส่ือในการเก็บขอมูลแบบออฟติคอล (Optical Storage) ใชลําแสงเลเซอรใน

การอานขอมูล แผนซีดีรอม ทํามาจากแผนพลาสติกเคลือบดวยอะลูมิเนียม เพื่อสะทอนแสงเลเซอรที่ยิงมา 

เมื่อแสงเลเซอรที่ยิงมาสะทอนกลับไป ที่ตัวอานขอมูลที่เรียกวา ก็อานขอมูลที่ไดรับกลับมาวาเปนอะไร และ

สงคา 0 และ 1 กลับไปใหซีพียู เพื่อนําไปประมวลผลตอไป 

 

ดีวีดี (digital versatile disc หรอื digital video disc : DVD) 

ดีวีดี มีขนาดเทากบัแผนซีดี แตสามารถบันทกึขอมูลไดหนาแนนกวา และมีความจสูุงกวา ความเร็ว

ในการบนัทกึดีวีดี 1x มีคาประมาณ 1.32 ลานไบตตอวินาที (MBps) สามารถบันทึกวีดิโอที่มีความ

ละเอียดสูงไดถึง 120 นาท ี

 

หนวยขับแผนซีดี (CD Drive) 
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หนวยขับแผนซีดี ทําหนาที่อานหรือบันทึกขอมูลลงบนแผนซีดี มีความเร็ว 1x 2x 4x 16x จนถึง 

52x ซึ่งเปนความเร็วสูงสุด โดย 1x หมายถึง เคร่ืองขับซีดีที่มีความเร็วในการหมุน 1 เทา ซึง่มีอัตราใน

การโอนถายขอมูล (Data Tranfer Rate) 150 กิโลไบตตอวินาท ี(kBps) 

โปรแกรมและขอมูลที่ยังไมตองการประมวลผล จะถูกจดัเก็บไวในอุปกรณหนวยเกบ็ เมื่อมีการ

เรียกโปรแกรมและขอมูลใดไปกระทาํการ จะมีการนําโปรแกรมและขอมูลชุดนั้นไปเกบ็ไวที่หนวยความจํา

หลัก เพื่อรอกระทําการ ซึง่ขณะใดขณะหนึ่งจะมีเพียงคําส่ังเดียวของโปรแกรมถูกนาํไปไวที่เรจิสเตอรคําส่ัง

เพื่อกระทําการ  

 

3.11 อุปกรณอ่ืนๆ 

ตัวควบคุมดิสก (Disk Controllers)  

เปนวงจรควบคุมดิสก ทาํหนารับสงขอมลูระหวางซพีียแูละฮารดดิสก เคร่ืองขับซีดีรอม  

 

พอรต (Port) 

 เปนฮารดแวรที่ทาํหนาที่เชื่อมตอประสานระหวางคอมพวิเตอรและคอมพิวเตอร หรือ 

คอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Peripheral device) อาท ิจอภาพ ลําโพง แปนพิมพ เมาสเปน

ตน มีหลายชนิด ไดแก  

‐ พอรตยูเอสบี (Universal Serial Bus Port)  

ในการเชื่อมตอและการหยุดเช่ือมตอ ไมตองปดเคร่ืองคอมพิวเตอร  ใชไฟนอย สามารถใชไฟ

จากเครื่องคอมพิวเตอรได  

พอรตยูเอสบี มี 3 เวอรชั่น ไดแก 

o USB 1.1 มีอัตราการถายโอนขอมูล 12 ลานบิตตอวินาท ี

o USB 2.0 มีอัตราการถายโอนขอมูล 480 ลานบิตตอวินาท ี
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o USB 3.0 มีอัตราการถายโอนขอมูล 4800 ลานบิตตอวินาท ี
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‐ พอรตขนาน (Parallel port)  ลักษณะม ี

25 รู สงขอมูลที่ละชุด แตละชุดมีหลายบิต 

ความเร็วในการถายโอนขอมูล 1ลานบิตตอ

วินาท ี(Mbps) ใชกับอุปกรณที่มีความเร็วสูง 

อาท ิเคร่ืองพิมพ สแกนเนอร  

 

‐ พอรตอนุกรม (Serial port) 

มีขาสัญญาณ 9 ขา  ในเวลาหนึ่ง สงขอมูลไดทีละบิต  

ความเร็วในการถายโอนขอมูล 0.1 ลานบิตตอวินาทีใชกับ

อุปกรณที่มีความเร็วตํ่า อาท ิเมาส แปนพิมพ  

  

 

 

 

 

การดแสดงผล (Display  card)  

การดแสดงผลมีหลายช่ือ อาทิ การดจอ  (Video card) หรือ การดกราฟกส (Graphics  

card) เปนอุปกรณรับขอมูลดิจิทัลจากหนวยความจํา มาคํานวณและประมวลผล จากนั้นจะสงสัญญาณ

แอนาลอกไปยังอุปกรณแสดงผลเพื่อแสดงผล   
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การดเสียง (Sound card)  

หรือ ออดิโอการด (Audio card)  อาจจะแยกหรือรวมอยูในมาเธอรบอรด  ทาํหนาที่นาํเขา

และสงสัญญาณเสียง ภายใตการควบคุมของโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 

การดเครือขาย (Network card หรือ Network Interface Card) 

บางทีเรียกวา แลนการด (LAN Card)  เปนส่ิงที่ใชเช่ือมตอระหวางเคร่ืองคอมพวิเตอร และ

ระบบเครือขาย  โดยจะะทําการแปลงขอมลูใหเปนสัญญาณที่สามารถสงไปตามสายสื่อสารชนิดตางๆ 

ปจจุบันการดเครือขายมีหลายประเภท อาท ิอีเทอรเน็ตการด โทเคนริงการด  ซึ่งการดแตละประเภทอาจ

ใชไดกับสายสญัญาณบางชนิด หรืออาจจะใชไดกับสายสัญญาณหลายชนิด 
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แบบฝกหัดท่ี 3 

 

1. ฮารดแวรคืออะไร 

2. หนวยประมวลผลกลางมีสวนประกอบอะะไร 

3. อธิบายการทาํงานของหนวยควบคุม 

4. หนวยเลขคณิตและตรรกะทําหนาที่อะไร 

5. เรจิสเตอรคําส่ังทาํหนาที่อะไร 

6. ความเร็วของหนวยขับซีดี 52X มีคาเทากับกีก่ิโลไบตตอวินาท ี

7. พอรตขนานเหมาะที่จะใชกับอุปกรณชนิดใด 

8. ใหบอกขอดีของโซลิดสเตดไดรฟ 

9. หนวยความเร็วของฮารดดิสคืออะไร 

10. เคร่ืองพิมพชนดิใดนิยมใชพมิพใบเสร็จรับเงินที่มหีลายสําเนา 
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บทที่ 4 

ซอฟตแวร  (Software) 

 

4.1 การทํางานของคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรฮารดแวร หรือทีน่ิยมเรียกวา คอมพิวเตอร จะทาํงานไดตองไดรับคําส่ังจากมนุษย  

มนุษยส่ังงานคอมพิวเตอรในรูปแบบของคําส่ัง เมื่อตองการใหคอมพิวเตอรทํางานอะไร จะตองมีการสง

คําส่ังไปยังคอมพิวเตอร ในยุคแรกๆมนุษยส่ังงานคอมพิวเตอรทีละคําสั่ง แตคอมพวิเตอรมีความเร็วในการ

ทํางานสูงมาก เมื่อคอมพวิเตอรมนุษยจงึคิดคนวิธีทีจ่ะส่ังงานคอมพวิเตอรใหมีความรวดเร็ว ดวยการ

รวบรวมกระบวนการการทํางานและคําส่ังไวในรูปแบบโปรแกรม เพื่อลดข้ันตอนที่มมีนุษยเขามาเกี่ยวของ

ในระหวางการสั่งงานฮารดแวร  

 

4.2 ซอฟตแวร (Software) 

ซอฟตแวร คือ ชุดของคําส่ังที่ใชในการสั่งงานคอมพวิเตอรฮารดแวร  

ซอฟตแวร จึงสามารถชวยงานไดหลายดาน อาท ิ 

คอมพิวเตอรจะเปนส่ิงทีม่ีคุณคามากถามซีอฟตแวรที่สามารถส่ังใหคอมพิวเตอรทาํงานไดตาม

ความประสงคของผูใช 

 

4.3 ประเภทของซอฟตแวร 

ซอฟตแวร แบงตามลักษณะการทาํงานไดเปน 2 ประเภท 

‐ ซอฟตแวรระบบ (System Software) 
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‐ ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)  

 

4.3 ซอฟตแวรระบบ (System Software) 

ประกอบดวยโปรแกรมที่ควบคุมและดูแลการทาํงานของเครื่องคอมพวิเตอร และอุปกรณ จัดการ
และประสานงานกิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนภายในระบบคอมพิวเตอร  นอกจากนี้ยงัทาํหนาทีเ่ปนสวนเชื่อมตอ
ประสานระหวางผูใช ซอฟตแวรประยุกตและฮารดแวร ซึง่จะชวยอํานวยความสะดวกในการใชคอมพิวเตอร 

ซอฟตแวรระบบประกอบดวย 

‐ ระบบปฏิบัติการ (Operating system) 

‐ โปรแกรมอรรถประโยชน (Utiliity programs) 

 

 
ซอฟตแวรระบบ 

ผูใช อุปกรณตางๆ 

ซอฟตแวรประยุกต 

 

 

 

 
4.4 ระบบปฏิบัติการ (Operating system)  

ระบบปฏิบัติการเปนโปรแกรมที่ทาํหนาทีห่ลายประการ ไดแก 

‐ บูตเคร่ือง 

‐ ดูแลอุปกรณตางๆใหพรอมใชงาน 

‐ ส่ังใหโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตทาํงาน 

‐ ดูแลการทํางานตามคําส่ังของผูใชงาน 

‐ จัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอรเพือ่ใหสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

‐ สนับสนนุการเช่ือมตออินเทอรเน็ตและเครือขายอ่ืนๆ 
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‐ เชื่อมตอประสานระหวางผูใชและเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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ตัวอยางของระบบปฏิบัติการที่นิยมใช 

‐ DOS 

‐ Windows 1.0 [1985] 

‐ Windows 2.0 

‐ Windows 3.x 

‐ Windows 95   

‐ Windows 98 

‐ Windows NT 

‐ Windows Me 

‐ Windows 2000 

‐ Windows XP 

‐ Windows Vista 

‐ Windows 7 

‐ Windows 8 

‐ Mac OS 

‐ Mac OS X Leopard 

‐ UNIX   [1960] 

‐ LINUX [1991] 

‐ NetWare 

‐ Solaris  (UNIX‐based) 

‐ Android 
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4.5 โปรแกรมอรรถประโยชน (Utiliity programs) 

เปนโปรแกรมที่ทาํงานพิเศษที่เกีย่วของกบัการจัดการ ปรับแตง และดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ  โดยมุงเนนทํางานกับโครงสรางพื้นฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอรฮารดแวร 

ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรประยุกต และการจัดเก็บขอมูล โดยผูใชโปรแกรมอรรถประโยชนมักเกีย่วของ

กับผูใชงานทีม่ีความรูทางคอมพิวเตอรมากในระดับหนึ่ง ตัวอยางของโปรแกรมอรรถประโยชน ไดแก 

‐ โปรแกรมจัดการแฟม (File Management program) เปนโปรแกรมที่ชวย

อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถคัดลอก แกไข เคล่ือนยาย ลบ หรือ เปล่ียนช่ือแฟม 
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‐ โปรแกรมหาสาเหตุและการแกไขเม่ือมีปญหาของระบบ  

 (Diagnostric and Disk Management Programs)  

ชวยคนหาและวิเคราะหหาสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหา 

 

‐ โปรแกรมทําความสะอาดแฟมในฮารดดิสก (Cleanup Utilities)     

 ชวยคนหาแฟมที่ไมจําเปน หรือแฟมที่ไมคอยไดใชงาน เพื่อชวยใหผูใชตัดสินใจวาจะลบ

แฟมใดเมื่อดิสกเต็ม  
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‐ โปรแกรมสํารองและกูคืนแฟมขอมูล (Backup and Recovery Utilities)  

โปรแกรมนี้ชวยในการสรางแฟมที่ใชในการสํารองขอมูล โดยชวยเลือกวาจะเก็บขอมลูใด 

และมีแฟมในระบบมีปญหาก็สามารถนาํแฟมที่สํารองไวมาใชงานทดแทนได 

 

‐ โปรแกรมจัดระเบียบที่วางในหนวยความจํา (Defragmentation program) 

โปรแกรมนี้จะชวยจัดเรียงแฟมในฮารดดิสกหรือยูเอสบีแฟลชไดรฟใหเรียงติดกัน เพือ่ให

มีที่วางขนาดใหญข้ึน สามารถรองรับแฟมไดเพิ่มข้ึน ผูใชสามารถกําหนดใหมกีารจัด

ระเบียบทีว่างในหนวยความจําไดโดยอัตโนมัติ หรือกําหนดเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ โปรแกรมปองกันไวรัส (Anti‐virus Programs, Antivirus Program หรือ 

AV Program) ทําหนาที ่ ปองกนั ตรวจจับ ลบ ไวรัสคอมพิวเตอร 

ไวรัสคอมพิวเตอร หรือ โปรแกรมไวรัส เปนโปรแกรมทีมุ่งรายตอระบบ

คอมพิวเตอร โดยจะพยายามสอดแทรกเขาไปในระบบคอมพิวเตอร โดยคัดลอกตัวเอง 

แพรกระจายไปยังคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน เพื่อใหการทาํงานผิดปกติ 
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‐ โปรแกรมปองกันผูบุกรุกผานอินเทอรเน็ต (Firewall)ทําหนาที ่กรองขอมูลส่ือสาร

ระหวางเครือขาย ปองกนัการบุกรุกเพื่อเขาถึงขอมูล ตัวอยางของโปรแกรมปองกนัผูบุก

รุกทางอินเทอรเน็ต ตัวอยาง โปรแกรมปองกันผูบุกรุกผานอินเทอรเน็ต ไดแก 

o Windows Firewall 

o ZoneAlarm 

o Tiny Personal Firewall 

o Sygate Personal Firewall 

‐ โปรแกรมปองกันการสอดแนม (Antispyware Program) ทาํหนาที่ปองกนัการสอด

แนม ดักจับขอมูล หรือควบคุมเคร่ืองคอมพวิเตอร    โดยโปรแกรมสอดแนม (Spyware 

Program) จะมีการกระทําดังนี ้

o สะกดรอย ติดตามความเคล่ือนไหวของผูใชบนเวบ็ โดยบันทกึการกระทําเหลานัน้ 

และสงผานอินเทอรเน็ตโดยที่ผูใชไมทราบ หรือยนิยอมเพื่อใหผูติดต้ังไดรับ

ประโยชน 

o พยายามคนหาบัญชีผูใช รหสัผาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต 

ขอมูลสวนตัว 

o เปล่ียนการเชือ่มโยงไปยงัเวบ็บราวเซอรอ่ืน 

‐ โปรแกรมบีบอัดแฟมขอมูล (File compression Programs) ทําหนาที่ ชวยทําให

แฟมมีขนาดเล็กลง เพื่อเพิม่พื้นที่ในดิสก 
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4.6 ซอฟตแวรประยกุต (Application Software) 

 ซอฟตแวรประยุกต มีชื่อเรียกหลายชื่อ  อาทิ  ซอฟตแวรแอพลิเคช่ัน โปรแกรม แอพลิเคช่ัน  หรือ 

แอพ  เปนซอฟตแวรทีพ่ัฒนาข้ึนมาเพื่อใชทํางานทีเ่ปนประโยชนตอผูใช 

ระบบคอมพิวเตอรจะมีคุณคา หรือ ประโยชนมากนอย สวนหนึง่จะข้ึนอยูกับความสามารถของ

ซอฟตแวรประยุกตดวย  ซอฟตแวรประยุกตเปนซอฟตแวรที่ชวยใหผูใชสามารถทาํงานตางๆไดหลากหลาย 

อาทิ   

‐ งานสํานักงาน 

‐ งานฐานขอมลู 

‐ งานคํานวณ 

‐ ความบันเทงิ 

‐ ดานวชิาการ 

‐ ดานสุขภาพ 

บางซอฟตแวรพัฒนาข้ึนหลายเวอรชัน เพือ่ใหสามารถใชงานไดกับ ระบบปฏิบัติการเดียว หรือ 

หลายระบบปฏิบัติการ อาท ิ

‐ Geography application for Windows 

‐ Android application for education 

‐ Linux gaming  
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4.7 ลิขสิทธิซ์อฟตแวร (software copyright) 

เปนเคร่ืองมือตามกฎหมายที่คุมครองการใชหรือแจกจายซอฟตแวร เจาของลิขสิทธิถ์ือสิทธิแต
เพียงผูเดียว ทีจ่ะกระทาํการใด ๆ เกี่ยวกับงานสรางสรรคที่ตนไดกระทําข้ึน งานสรางสรรคที่จะไดรับความ

คุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตองเปนงานในสาขา วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทกึเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ รวมถงึงานอ่ืน ๆ ในแผนกวรรณคดี 

วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ งานเหลานี้ถือเปนผลงาน ที่เกิดจากการใชสติปญญา ความรูความสามารถ 

และความวิริยะอุตสาหะ ในการสรางสรรคงานใหเกิดข้ึน ซึ่งถือเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจ 

 
การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ ์

สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดข้ึนทันที นับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคผลงานออกมาโดยไมตองจด

ทะเบียน หรือผานพิธีการใด ๆ โดยผูสรางสรรคซอฟตแวรอาจเปนบุคคลหรือองคกร ผูสรางสรรคซอฟตแวร

อาจจะขาย หรือแบงปนใหผูอ่ืนใชก็ได 

สิทธกิารเปนเจาของซอฟตแวร 

ผูพัฒนาซอฟตแวรอาจเปนบุคคลหรือองคกร  เมื่อการพัฒนาซอฟตแวรเสร็จส้ิน ผูพัฒนา

ซอฟตแวรจะเปนเจาของโปรแกรมนั้น ผูพัฒนาซอฟตแวรอาจจะขาย หรือแบงปนใหผูอ่ืนใชก็ได 

ใบอนุญาตซอฟตแวร (Software License) 

เอกสารทางกฎหมาย (ซึ่งมกัจะเปนรูปแบบหนึง่ของสัญญา และไมจําเปนตองพิมพอยูบน

กระดาษ) ที่ควบคุมการใชหรือการเผยแพรซอฟตแวร เมือ่ผูใชซื้อซอฟตแวรไปใชงาน หมายความวา ผูใชได

ซื้อใบอนุญาตซอฟตแวร (software license) ในใบอนุญาตการใชซอฟตแวรจะระบุเงื่อนไขขอบเขต

ในการใชซอฟตแวร 

การคุมครองลิขสิทธิ ์
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การคุมครองลิขสิทธิ ์

ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ มีสิทธแิตเพียงผูเดียว ในการใชประโยชนจากผลงานสรางสรรคของ

ตน ในการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน รวมทัง้สิทธิในการใหเชา โดยทั่วไปอายุการคุมครอง

สิทธิจะมีผลเกดิข้ึนทันททีี่มีการสรางสรรคผลงาน โดยความคุมครองนีจ้ะมีตลอดอายุของผูสรางสรรค 

คุมครองตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคเสียชวีิต ดังนั้นลิขสิทธิยงัคงมีอยู แมวาซอฟตแวรจะไมไดรับการ
สนับสนนุจากผูผลิตแลว 

 

การละเมิดลขิสิทธ ิ

การละเมิดลิขสิทธิ มี 2 ลักษณะคือ  การละเมิดลิขสิทธโิดยตรง และการละเมิดลิขสิทธิ

โดยออม 

การละเมิดลิขสิทธิโดยตรง :คือ การทาํซํ้า ดัดแปลง เผยแพรโปรแกรมคอมพิวเตอรแก

สาธารณชน รวมทัง้การนาํตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาวออกใหเชา โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

ลิขสิทธ ิ
การละเมิดลิขสิทธิโดยออม :คือ การกระทาํทางการคา หรือการกระทาํที่มีสวนสนับสนุนให

เกิดการละเมดิลิขสิทธิดังกลาวขางตนโดยผูกระทาํรูอยูแลว วางานใดไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 

แตก็ยังกระทําเพื่อหากําไรจากงานน้ัน ไดแก การขาย มไีวเพื่อขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ เสนอให

เชาซื้อ เผยแพรตอสาธารณชน แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของลิขสิทธิ์และนํา

หรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
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แบบฝกหัดที่ 4 

 

ซอฟตแวรคืออะไร 1. 

ซอฟตแวรระบบ คืออะไร 2. 

ซอฟตแวรประยุกต คืออะไร 3. 

ไวรัสคอมพิวเตอร คืออะไร  4. 

อธิบายวิธีปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 5. 

โปรแกรมปองกันการสอดแนม ทําหนาทีอ่ะไร 6. 

อธิบายวิธีการทํางานของโปรแกรมจัดระเบียบทีว่างในหนวยความจํา 7. 

ลิขสิทธิ์ไดมาอยางไร 8. 

อธิบายการคุมครองลิขสิทธ ิ9. 

10. การละเมิดลิขสิทธิท์างออมเปนอยางไร 
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