
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วี ระยุทธ  คุณรัตนสิ ริ



ความหมายของคอมพวิเตอร์
คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูล จดัเกบ็ และ
ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ   



ขั้นตอนการท างานของคอมพวิเตอร์
- รับขอ้มูล

- ประมวลผล

- แสดงผลลพัธ์

- จดัเกบ็ขอ้มูล Input OutputProcess

Storage



ข้อดขีองคอมพวิเตอร์
 ความเร็ว (Speed)

 ความเช่ือถือได ้(Reliable)

 ความถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate)

 เกบ็ขอ้มูลจ านวนมาก (Store massive mounts of information)

 ยา้ยขอ้มูลไดร้วดเร็ว (Move information)



วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ลูกคิด (Abacus) เป็นเคร่ืองค านวณเคร่ืองแรก ท่ีมนุษยไ์ด้
ประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนมา  โดยชาวจีน และยงัมีใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบนั มีลกัษณะต่างๆ ออกไป ลกัษณะลูกคิดของจีน ซ่ึง
มีตวันบัรางบน สองแถว

แท่งเนเปียร์ (Napier's rod) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ย
แท่งไม้ตีเส้นเป็นตารางค านวณหลาย ๆ แท่ง เอาไว้ใช้
ส าหรับค านวณ แต่ละแท่งจะมีตวัเลขเขียนก ากับไว ้เม่ือ
ตอ้งการผลลพัธ์ก็หยิบแท่งท่ีใช้ระบุตวัเลขแต่ละหลกัมา
อ่านกบัแท่งดรรชนี (index) ท่ีมีตวัเลข 0-9 จะไดค้  าตอบ 



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ไม้บรรทดัค านวณ (Slide Rule)  คิดคน้โดย วิลเล่ียม ออทเตรด 
โดยน าอลักอริทึมของเนเปียร์มาเขียนเป็นสเกลบนแท่งไม ้เพื่อ
ใชใ้นการค านวณ

เคร่ืองค านวณของปาสคาล (Pascal's Pascaline Calculator) 
คิดคน้โดยเบลส ปาสคาล ถือวา่เป็นเคร่ืองค านวณใชเ้ฟืองเคร่ือง
แรก



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
เคร่ืองค านวณของไลปนิซ (The Leibniz Wheel) คิดคน้โดย กอตตฟ์รีด วิลเฮลม์ ไลบนิ์ช 
(Gottfried  Wilhelm Leibniz) ไดท้  าการปรับปรุงเคร่ืองค านวณของปาสคาลใหมี้ประสิทธิภาพ
ดีกวา่เดิม โดยมีการปรับฟันเฟืองใหม่ ใหมี้ความสามารถคูณและหารได ้(แต่เดิมท าไดเ้ฉพาะ
การบวกและลบเลขเท่านั้น)



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
เคร่ืองผลต่างของแบบเบจ (Babbage's Difference Engine)

คิดคน้โดย ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbage) เป็นเคร่ืองค านวณท่ีมีฟันเฟืองจ านวนมาก และ
สามารถค านวณค่าของตารางไดอ้ตัโนมติั แลว้ส่งผลลพัธ์ไปตอกลงบนแป้นพิมพ์



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
เคร่ืองวเิคราะห์ของแบบเบจ (Babbage's Analytical Engine)

ต่อมาไดพ้ฒันาเคร่ืองวเิคราะห์ ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
◦ หน่วยความจ า ซ่ึงกคื็อ ฟันเฟือง
◦ หน่วยค านวณ ท่ีสามารถบวกลบคูณหารได้
◦ บตัรปฏิบติั คลา้ย ๆ บตัรเจาะรู้ใชเ้ป็นตวัเลือกวา่จะค านวณอะไร
◦ บตัรตวัแปร ใชเ้ลือกวา่จะใชข้อ้มูลจากหน่วยความจ าใด 
◦ ส่วนแสดงผล  คือ เคร่ืองพิมพ ์หรือเคร่ืองเจาะบตัร

◦ บุคคลท่ีน าแนวคิดของแบบเบจมาสร้างเคร่ือง กคื็อลูกชายของแบบเบจ 
ช่ือ เฮนร่ี (Henry) ในปี 1910



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
จากการค านวณดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์น้ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนั จึงท าให ้ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbage) ไดรั้บการ  ยกยอ่งวา่เป็น “บิดาแห่ง
คอมพิวเตอร์”

Babbage's Analytical EngineCharles Babbage



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ABC เคร่ืองค านวณขนาดเลก็ท่ีใชห้ลอดสูญญากาศ 

คลิฟฟอร์ด เบอรี
จอห์น วินเซนต์

ถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลเครื่องแรก



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
Mark I เคร่ืองค านวณอิเลก็ทรอนิกส์ของไอบีเอม็

โธมัส เจ. วัตสัน



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ENIAC เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลก

คิดคน้โดย ดร. จอห์น ดบับลิว มอชล่ี 
(John W. Mauchly) 
และจอห์น เพรสเปอร์ เอค็เคิร์ท (Jonh
Presper Eckert) 



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ยุคที ่1 (ยุคหลอดสูญญากาศ) ใช้เทคโนโลยหีลอดสูญญากาศ (Vacuum tube technology) ใน
ยคุน้ีเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 – 1958 “ตวัเคร่ืองใหญ่ ใชก้ าลงัไฟสูง

เกิดความร้อนสูง”

หลอดสูญญากาศ



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ยุคที ่2 (ยุคทรานซิสเตอร์) เทคโนโลยทีรานซิสเตอร์ (Transistors technology) 

- มีขนาดเลก็กวา่หลอดสูญญากาศ

- มีความจ าท่ีสูงกวา่

- ไม่เสียเวลาในการวอร์มอพั 

- ใชพ้ลงังานต ่า

ทรานซิสเตอร์ 



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ยุคที ่3 (ยุควงจรรวม) มีการพฒันาเป็นแผงวงจรรวม (Integrated Circuits : IC) 

เป็นวงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ มีขนาดเลก็และบาง น่าเช่ือถือมากกวา่ความเร็วสูงข้ึน และท า
ใหข้นาดของคอมพิวเตอร์เลก็ลง

Integrated Circuits : IC



ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์
ยุคที ่4 (ยุควแีอลเอสไอ) เป็นยคุของวงจร (Large-Scale Integration: LSI) 

เป็นวงจรรวมประกอบดว้ยวงจรอิเลก็ทรอนิกส์หลายพนัวงจรไวบ้นแผงซิลิกอนซ่ึงเป็นชิป
ขนาดเลก็ และถูกน ามาใชเ้ป็นชิปหน่วยความจ า 

Large-Scale Integration: LSI



ประเภทของคอมพวิเตอร์
จ าแนกออกไดเ้ป็น 5 ชนิด โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเกบ็ขอ้มูล และ 

ความเร็วในการประมวลผล เป็นหลกั ดงัน้ี
1. Super Computer
2. Mainframe Computer
3. Mini Computer
4. Workstation
5. Micro Computer or Personal Computer



ประเภทของคอมพวิเตอร์
1. Super Computer เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะส าหรับการรับและแสดงผล
จ านวนมาก ใชใ้นงานวิเคราะห์ และค านวณดา้นวิทยาศาตร์



ประเภทของคอมพวิเตอร์
2. Mainframe Computer เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ราคาสูง มกั
อยูท่ี่ศูนยค์อมพิวเตอร์หลกัขององคก์ร และตอ้งอยูใ่นหอ้งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและมีการ
ดูแลรักษาเป็นอยา่งดี



ประเภทของคอมพวิเตอร์
3. Mini Computer เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนิยมใชใ้นส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น 
ระบบการจองหอ้งพกัในโรงแรมขนาดใหญ่ การควบคุมเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม



ประเภทของคอมพวิเตอร์
4. Workstation ลกัษณะคลา้ย PC แต่ต่างกนัท่ีสมรรถนะ Workstation จะประมวลผลเร็วกว่า 
ส่วนใหญ่ใชง้านเก่ียวกบัตวัเลขทางสถิติระดบัสูง งานดา้นกราฟฟิก หรือใชเ้ป็นเคร่ือง Server 
ส าหรับเกบ็ขอ้มูล



ประเภทของคอมพวิเตอร์
5. Micro Computer เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชง้านทัว่ๆ ไป จะ
เรียกวา่“เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  Personal Computer (PC)” ซ่ึงเรียกรวมทั้งเคร่ือง 
Desktop, Notebook หรือ Laptop และ PDA



ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์



ส่วนประกอบพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล



การจดัการข้อมูลในคอมพวิเตอร์
binary number คือ รหสัเลขฐานสอง ประกอบดว้ยตวัเลข 0 (ปิด) และ 1 (เปิด)

bit(บิต) เป็นหน่วยของระบบเลขฐานสอง ไดแ้ก่ ตวัเลข 0 หรือ1

byte(ไบต)์ เป็นการน าตวัเลข 0 หรือ1 เขียนเป็นชุด เพื่อแทนอกัขระต่างๆ

เลขฐานสอง 0 1

บิต (bit)

สถานะ ปิด เปิด



รูปแบบของสัญลกัษณ์ตวัอกัษร A



รหัสแทนข้อมูล
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange)

ทั้ง รหสั ASCII และ EBCDIC ใชเ้ลขฐาน 2 ( 0 หรือ 1 ) จ านวน 8 หลกัแทนขอ้มูล 1 
ตวัอกัษร สามารถแทนขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัได ้2 8 หรือ  256 แบบ





รหัสแทนข้อมูล
Unicode ใชเ้ลขฐาน 2 (0 หรือ 1) จ านวน 16 หลกัแทนขอ้มูล 1 ตวัอกัษร สามารถแทนขอ้มูล
ท่ีแตกต่างกนัได ้216 หรือ 65,536 แบบ



หน่วยของระบบ (SYSTEM UNIT)
 คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะมี System Unit เป็นส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่แผงวงจรหลกั หรือ
เมนบอร์ด (main board หรือ motherboard) 

 แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (power supply) 

 การ์ดเสียง (sound card) 

 อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (storage devices)

 และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ดงัรูป 



ส่วนประกอบภายใน System Unit



Main board / Mother Board



พอร์ต (port)



หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit - CPU)
 CPU เป็นชิปซิลิกอน หรือวงจรรวม ประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ

 หน่วยควบคุม  (Control Unit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit - ALU) ท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์



ความเร็วของ CPU
การวัดความเร็วของ CPU มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิร์ต (megahertz :MHz หรือ millions of 

clock cycle) และกิกะเฮิร์ต (gigahertz :GHz หรือ billion of clock cycle)

CPU มีความเร็ว 933 MHz หมายถึง CPU สามารถประมวลผลได้ 933 ล้านรอบในหนึ่งวินาที

บางครั้งเรียก CPU ว่า โปรเซสเซอร์ (processor) 



หน่วยความจ าหลัก
หน่วยความจ าหลักเป็นวงจรรวมหรือชิปที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูล 
หน่วยความจ าหลักบรรจุอยู่บนแผงวงจรหลัก หรือบางประเภทอยู่ในชิปซีพียู
หน่วยความจุของหน่วยความจ า

8 bits = 1  byte
1024 bytes = 1  kilobyte (KB) หรือ 210 bytes
1024 KB = 1  megabyte (MB) หรือ 220 bytes
1024 MB = 1  gigabyte (GB) หรือ 230 bytes
1024 GB = 1  terabyte (TB) หรือ 240 bytes



แรม (RAM)
random access memory หรือ RAM เป็นอุปกรณ์หรือแผงวงจรที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าแรม บางครั้งเรียกว่าหน่วยความจ าชั่วคราว (volatile) 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมและข้อมูลที่ถูกเก็บในหน่วยความจ าแรมจะถูกลบหายไปเมื่อปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์



ประเภทของแรม
static RAM

เป็นหน่วยความจ าที่นิยมใช้เป็นหน่วยความจ าแคช (cache memory) เพราะ เอสแรม (SRAM) มี
ความเร็วสูงกว่า DRAM รวมทั้งราคาก็สูงกว่าด้วย

หน่วยความจ าแคช คือหน่วยความจ าแรมที่ช่วยเพ่ิมความเร็วให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น 
เครื่องพิมพ์

dynamic RAM

หน่วยความจ าที่น ามาใช้งานกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น DRAM (อ่านว่า ดีแรม) เป็นหน่วยความจ าที่
มีราคาต่ ากว่า SRAM ซึ่งชนิดของ DRAM เช่น SDRAM (synchronous DRAM) และ DDR SDRAM 
(double data rate SDRAM) 



ประเภทของแรม



รอม (ROM)

read-only memory หรอื ROM เป็นหน่วยความจ าทีบ่นัทกึขอ้สนเทศและ

ค าสัง่เริม่ตน้ (start-up) ของระบบ คณุสมบตัเิดน่ของรอมคอื ขอ้มลูและ

ค าสัง่จะไมถ่กูลบหายไป ถงึแมว้า่จะปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืไมม่ี

กระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งแลว้ก็ตาม

ขอ้มลูหรอืค าสัง่ทีจั่ดเก็บในหน่วยความจ ารอม สว่นใหญจ่ะถกูบนัทกึ

มาจากโรงงานผูผ้ลติเครือ่งคอมพวิเตอร ์และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถลบ

หรอืแกไ้ขได ้แตส่ามารถอา่นได ้เรยีกวา่ PROM (programmable read-

only memory)



หน่วยความจ า CMOS
CMOS (อ่านว่า ซีมอส) ย่อมาจาก complementary metal-oxide semiconductor เป็น
หน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจ าของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของ
แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ และเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ (disk drive) 

CMOS ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสนเทศใน
CMOS จึงไม่สูญหาย ลักษณะเด่นของ CMOS อีกอย่างหนึ่งคือ ข้อสนเทศที่บันทึกใน CMOS 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การเพิ่ม 
RAM และฮาร์ดแวร์อื่นๆ 



หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
1. แป้นพิมพ์ (keyboard) มีส่วนประกอบดังนี้

1.1 แป้นอักขระ (alphabetic keys) เช่น a, s, d, f

1.2 แป้นตัวเลข (numeric keypad) เช่น 1, 2, 3,….

1.3 แป้นฟังก์ชัน (function keys) เช่น  F1, F2, F3

1.4 แป้นลูกศร (arrow keys) เช่น --->

1.5 แป้นควบคุม (control keys) เช่น Ctrl, Alt, Shift



ตัวอย่างแป้นพมิพ์



เมาส์ (Mouse)
เมาส์ ตวัแรกถูกสร้างข้ึนในปี 1964 โดย Dr. Douglas 

Englebart แห่งมหาวิทยาลยั Stanford การออกแบบ 
mouse มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปมาก เพื่อมาให้มี
ความแม่นย  ามากข้ึน และผลิตให้เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน
ส าหรับในชีวิตประจ าวนั 

เมาส์ ถูกริเร่ิมจากเป็นแค่ตวัท่ีท าให้การขยบัเคล่ือนท่ี
ของ cursor ใหเ้คล่ือนไหวไปรอบ ๆ จอไดง่้ายข้ึน สู่ตวั
ควบคุม cursor ท่ีควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์



เมาส์ (Mouse)
 Optical mouse นั้นสามารถท าความสะอาดได้ง่ายขึ้น และมีความแม่นย าที่มากขึ้น แต่ก็ยัง

มีอาการขัดข้องอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อ Optical mouse นั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกับแผ่น 
mouse pad หรือ mouse surface ได้ทุกประเภทอย่างดีนัก ซึ่งพื้นผิวที่มีความสว่าง หรือ
สะท้อนแสงมากๆนั้นจะท าให้ sensor มีอาการสับสนได้ Laser Mouse

 Laser Mouse ใช้ Laser จากหลอดไฟ LED มาเป็นที่ยิงแสงของ Optical mouse โดยถูก
เรียกว่า Laser mouse ซึ่งเป็น mouse โดยที่ Laser mouse นั้นใช้พลังงานน้อย และยัง
สามารถจับความเคลื่อนไหวของการใช้งานที่เล็กที่สุดจากมือผู้ใช้ได้



เมาส์

Mouse TouchPad TrackStick



ลูกกลมควบคุม (trackball)



3. อุปกรณ์กวาดข้อมูล (scanning devices)

สแกนเนอร ์(image scanner)

สแกนเนอร์แบบตัง้โต๊ะ สแกนเนอร์ขนาดมือถือ 



หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage)
เป็นหน่วยความจ าไม่ลบเลือน หรือแหล่งเกบ็ขอ้มูลถาวร

โปรแกรม และขอ้มูลจะถูกจดัเกบ็ไวห้ลงัจากปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ส่วนมากไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊จะมีทั้งฮาร์ดดิสก์
ไดฟ์และออปติคลัดิสกไ์ดฟ์



ฮาร์ดดสิก์ (Harddisk : HDD)
มีลกัษณะเป็นแผน่โลหะซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ ในแต่ละชั้นประกอบดว้ย tracks, sectors, and cylinders เป็น

ส่วนประกอบท่ีใชส้ าหรับจดัเกบ็ และจดัการไฟลต่์างๆ 

มีความจุมาก

ขอ้เสีย คือ หวัอ่านอาจเกิดการเสียหายได ้(Head Crash)

ฮาร์ดดิสกมี์ 2 ประเภทดงัน้ี :
◦ Internal Hard Disk (ฮาร์ดดิสกภ์ายใน)
◦ External Hard Disks (ฮาร์ดดิสกภ์ายนอก)



การวดัขนาดความจุทางคอมพวิเตอร์

แหล่งที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte



Solid–state drives (SSDs)
Solid–state drives (SSDs)
◦ ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
◦มีความเร็วและทนทานความฮาร์ดดิสก์

Flash memory cards
◦ ใช้กันอย่างกว้างขวางในคอมพิวเตอร,์ กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ระบบ GPS

USB Drives (or Flash Drives)
◦ เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
◦มีความจุตั้งแต่ 1GB ถึง 256GB



Solid–state drives (SSDs)
SSD เป็นฮาร์ดดิสค์ อีกรูปแบบหน่ึง ท่ีแตกต่างจากฮาร์ดดิสคท่ี์ใชก้นัอยูท่ ัว่ๆไป ใน

Notebook และ PC ท่ีใชจ้านแม่เหลก็ในการเกบ็บนัทึกขอ้มูล มีมอเตอร์ท่ีหมุนท าใหเ้กิดทั้งเสียง
ดงัรบกวน และความร้อน และยงัใชพ้ลงังานมาก ซ่ึงมีขอ้เสียมาก

ส่วน SSD เป็นการประยกุตใ์ช้ Flash Memory มาท าเป็น ฮาร์ดดิสค์ พดูง่ายๆ กเ็ป็น
การน า Flash Drive ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป น ามาหลายๆอนั จบัใส่ลงไปใน กล่องท่ีน่าตาเหมือนกบั
ฮาร์ดดิสค์ ดงัในรูปท่ีผา่นมา



SSD

Inside Outside



Interface of SSDs

M2.SSD M2.PCIe
mSATA



คอมพวิเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ คืออินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็น เมฆ ของกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ คือการให้บริการของกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่บนอินเทอร์เน็ต
◦มีซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างผลงาน
◦ท างานโดยกลุ่มคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Google Drive

Dropbox

OneDrive


