
หน่วยที่  1   เรื่อง  รู้จักคอมพิวเตอร์ 

          

                                                                                    (ขอบคุณภาพประกอบจาก Google.com)          

 

สาระที่  3            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ง  3.1   เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 

                        การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม. 1        อธิบายหลักการท างาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  และ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน              

สรุปสาระส าคัญ    คอมพิวเตอร์  เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน  แทบทุกวงการล้วนน า
คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน  อาจกล่าวได้ว่า  คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต
และการท างานในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น จึงควรเรียนรู้และท าความรู้จักกับคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ทราบถึงความหมาย  
ประวัติความเป็นมา  และลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 

1.  ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

           คอมพิวเตอร์ (Computer) มาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า  Computare   หมายถึง การนับ หรือ การค านวณ  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า  "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อัตโนมัติ  ท าหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ท้ังท่ีง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"  

           ดงันัน้ค าว่า  “คอมพิวเตอร์”  หมายถึง  เครื่อง หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานด้วย
ระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างข้ึนใช้ในการคิดค านวณ  สามารถจดจ าข้อมูล ปฏิบัติงานตามค าสั่งและท าการตัดสินใจเลือกได้
โดยอัตโนมัติ   เพื่อช่วยเหลืองานที่ซับซ้อนยุ่งยากหรือมีประมาณมาก  ให้เสร็จ ด้วยความถูกต้อง  แม่นย า  ภายใน
ระยะเวลารวดเร็ว   

 



2.  ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 

            ในอดตีราว  5,000  ปีก่อน   มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้นิ้วมือและนิ้วเท้าของตนเพ่ือช่วยในการนับ  และพัฒนามา
ใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ช่วยในการค านวณมากข้ึน  เช่น กิ่งไม้   ก้อนหิน  ลูกปัด   และการขีดเขียนตามผนังถ้ า    เพ่ือการจ า
และการนับจ านวน  

      

            ตอ่มาก่อนประวัตศิาสตร์ประมาณ  2,600 ปี   ชาวจีน  ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือที่ช่วยในการนับเป็นครั้ง
แรก โดยน าเอาลูกปัดมาร้อยเป็นพวง  เรียกว่า   "ลูกคิด"  (Abacus)        ซึ่งถือว่าเป็นเครือ่งมือการนับทีม่นษุยคิ์ด
ขึ้นเป็นสิ่งแรกของโลก และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         
ลูกคิด   (Abacus) 

            พ.ศ.  2158   นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์  ชื่อ   John  Napier   ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ ช่วยการ
ค านวณ  เรียกว่า  Napier's  Bones   มีลักษณะคล้ายกับตารางสูตรคูณในปัจจุบัน  เครื่องมือชนิดนี้ท าให้สามารถท า
การคูณและหารได้ง่ายเหมือนกับท าการบวกหรือลบโดยตรง 

 
 
                                                                    อุปกรณ์ช่วยในการค านวณ   (Napier's  Bones)    
 
 
 

 
 
 



พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Blaise Pascal  (ปาสคาล)  อายุ  19  ปี   ได้ออกแบบ เครื่องมือ
ในการค านวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง  และถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน เมื่อ พ.ศ. 2188  
                                                                                                                                                                 
                                                            เครื่องค านวณของปาสคาล 
 
 
 
 
 
 พ.ศ. 2373 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ Chales  Babbage  (ชาร์ลส์  แบบเบจ)  
จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์   ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ได้สร้าง  เครื่องหาผลต่าง  (Difference  
Engine)   ซึ่งเป็นเครื่องท่ีใช้ค านวณและพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์อย่างอัตโนมัติ  ต่อมาได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษเพ่ือสร้างเครื่องมือขึ้นมาจริง ๆ และได้พัฒนาความคิดเป็น
เครื่องมือในการค านวณท่ีมีความสามารถสูงกว่า เรียกว่า  เครื่องวิเคราะห์ ( Analytical  
Engine)  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ 
                     1.  ส่วนเก็บข้อมูล     เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ  
                    2.  ส่วนประมวลผลกลาง   เป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 
                     3.  ส่วนควบคุม         เป็นส่วนท่ีใช้ในการเคลือ่นยา้ยข้อมูลระหว่าง  2  ส่วนแรก 
                    4.  ส่วนรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์   เป็นส่วนที่ใช้รับทราบข้อมูลจากภายนอกเครื่องเข้าสู่ส่วนเก็บ 
และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณให้ผู้ใช้ได้รับทราบ  
         
 
 
    
 
 
                                                   เครื่องวิเคราะห์  (Analytical   Engine)                                              
           เป็นทีน่า่สงัเกตว่าส่วนประกอบต่าง ๆ  ของเครือ่ง Alaytical Engine  มีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน   จึงท าให้  Charles   Babbage  (ชาร์ลส์  แบบเบจ)  ได้รับการยกย่อง  ให้เป็น   
“บิดาแห่งคอมพิวเตอร์” 



           พ.ศ. 2484 มีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ  ผู้พัฒนาคือ Konrad  Zuse   
คอมพิวเตอร์ชื่อ  Z1 Computer     และในปีเดียวกัน   จอห์น อตานาซอฟฟ์  และ  คลิฟฟอร์ด เบอร์รี   ของ
มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต   ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ชื่อ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี สามารถประมวลผลด้วยเลขฐานสอง 

                                                                                    

 

                                                                                 เครื่อง  Z1 Computer 

 

           พ.ศ. 2487  John Presper  Eckert  และ  John W. Mauchly   ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ชื่อ   อีนิแอค  
(ENIAC)   ย่อมาจาก  Electronic  Numerical  Integrator  and  Computer  เป็นคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลก โดยใช้หลอดสูญญากาศจ านวน 20 ,000 หลอด เพื่อสร้างหน่วย
ประมวลผลแบบทศนิยม 

                                                                                       เครื่องอีนิแอค  (ENIAC) 

 

           พ.ศ. 2491  Frederic Williams และ Tom Kilburn  สร้างคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ หลอดรังสีคาโทด  
เป็นอุปกรณ์ส าคัญของหน่วยความจ า 

 

  

 

          พ.ศ.  2494   John  Presper  Eckert  และ  John  W. Mauchly  พัฒนาคอมพิวเตอร์  ชื่อ   ยูนิแวค  
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกท่ีมีการขาย 

 

                                                                                    เคร่ืองยูนิแวค    (UNIVAC) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/??�????????�????????�??�????????�_?????�?????�?????�?????�??�??�-??�??�????????�??????
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           พ.ศ.  2496  บริษัทไอบีเอ็ม (IBM)  ออกจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ชื่อ  EDPM  เป็นครั้งแรก และเป็นก้าวแรก
ของไอบีเอ็มในธุรกิจคอมพิวเตอร์ 

 

                                                                                            เครื่อง  EDPM  Computer  

 

           พ.ศ.  2497  John Backus และบริษัทไอบีเอ็ม  ร่วมกันพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ คือ  ภาษา FORTRAN  
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  (High  level  language)  ภาษาแรก 

           พ.ศ.  2501  Jack Kilby  และ  Robert Noyce  เป็นผู้สร้าง  Integrated Circuit /Chip : ชิป  ขึ้นเป็น
ครั้งแรก    

       

 

(ที่มาจาก http://th.w3dictionary.org  แปลความหมาย “ชิป”  หมายถึง  วงจรรวม  (integrated circuit) ท าหน้าที่
เหมือนสารกึ่งตัวน าใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์  ในปัจจุบันมีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI  หรือ 
Very large scale integrated circuit)  ซึ่งมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว ขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลง  ประสิทธิภาพ
สูงมาก   ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจ า หน่วยค านวณ และตรรกะ  จะเรียกว่า  ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor)  
ปัจจุบันใช้ชิปในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข  นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ )  

           พ.ศ.  2505  สตีฟ  รัสเซลล์ และ บริษัทเอ็มไอที พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของโลก ชื่อว่า  
"Spacewar Game" 

 

 

 

           พ.ศ.  2507  Douglas  Engelbart   เป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  คือ  เมาส์  (Mouse)  และ 
พัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์  (Windows) 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/FORTRAN


          พ.ศ.  2512  ปีที่ก าเนิดโครงการ ARPAnet  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต 

               

           พ.ศ.  2513  บริษัทอินเทล  พัฒนา  หน่วยความจ าชั่วคราว (RAM)  ของคอมพิวเตอร์ครั้งแรก 

    

                                                                                   RAM 

 

           พ.ศ.  2514  Faggin  ,  Hoff   และ Mazor   พัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์  (Microprocesser)    ตัวแรก
ของโลกให้บริษัทอินเทล     โดยต่อมา Alan  Shugart  และบริษัทไอบีเอ็มพัฒนา ฟลอปปี้ดิสก์  ขึ้นเป็นครั้งแรก 

                                           

           พ.ศ.  2516  Robert  Metcalfe และ  Xerox  ได้พัฒนา  ระบบอีเทอร์เน็ต  (Ethernet)  ส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

                

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ARPAnet&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/????????�??�??�????????�??�??�??�??�
http://th.wikipedia.org/wiki/??�?????�??�?????�??�?????�??�?????�??�????????�


            พ.ศ.  2517  Scelbi  และ  Mark-8  Altair  ร่วมกับบริษัทไอบีเอ็ม  วางจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ลูกค้ารายย่อย  เป็นครั้งแรก 

            พ.ศ.  2519  บริษัทแอปเปิล พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple I , Apple II  และ  TRS-80 color  ซึ่ง
เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรก ๆ  ของโลก 

                        

 

 

    คอมพิวเตอร์ Apple I                   คอมพิวเตอร์ Apple II                   คอมพิวเตอร์ TRS-80 color    

           พ.ศ.  2524  บริษัทไมโครซอฟท์ วางจ าหน่ายระบบปฏิบัติการ MS-DOS ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงนั้น 

                                                                         

                                                                             

 

           พ.ศ.  2526  บริษัทแอปเปิล ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น  Apple  Lisa  เป็นรุ่นแรกท่ีใช้ระบบ  GUI 

           

  

 

          พ.ศ.  2527  บริษัทแอปเปิล จ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นแมคอินทอช  ท าให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง 

      

http://th.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://th.wikipedia.org/wiki/GUI


             พ.ศ.  2528  บริษัทไมโครซอฟท์ วางจ าหน่าย  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์   เป็นครั้งแรกและ
ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  

                                                                    

                          

                            

 

3.  ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 

           คอมพิวเตอร์ เปน็เครือ่งมืออิเล็กทรอนกิส์ถูกสร้างข้ึนให้มีลกัษณะเด่น 4 ประการ (4 S special) เพ่ือทดแทน
ข้อจ ากัดของใช้การท างานของมนุษย์  ดังนี้ 

                  3.1  หน่วยเก็บ  (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจ านวนมากและเป็นเวลานาน 
เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างและหัวใจของการท างานแบบอัตโนมัติของเครื่องคอมพิวเตอร์   บ่งชี้ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย 

                  3.2  ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed)   โดย
ใช้เวลาน้อย  เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างที่ผู้ใช้ทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด  บ่งชี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ
เช่นกัน 

                  3.3  ความเป็นอัตโนมัติ (Self  Acting)  หมายถึง  ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในขั้นตอนการก าหนดโปรแกรม
ค าสั่งและข้อมูลก่อนการประมวลผลเท่านั้น 

                  3.4  ความน่าเชื่อถือ  (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในการท างานของคอมพิวเตอร์   ความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมค าสั่งและข้อมูลที่
มนุษย์ก าหนดให้กับคอมพิวเตอร์โดยตรง  กล่าวคือ  หากมนุษย์ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คอมพิวเตอร์ก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่
ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน 

“ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  WWW.GOOGLE.COM” 

 

 

http://www.google.com/


กิจกรรมทบทวนการเรียนรู้ 

ค าแนะน า  เติมค า/ข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. คอมพิวเตอร์ (Computer)  มาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า .....................................................  ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า ........................................................ 

................................................................................................................................................................... 

ปี พัฒนาอุปกรณ์ ผู้พัฒนา 
ก่อนประวัติศาสตร์ 

2,600 ปี 
 ชาวจีน 

 อุปกรณ์ช่วยในการค านวณ   (Napier's  Bones)     
  Blaise Pascal  (ปาสคาล)   
 เครื่องวิเคราะห์ (Analytical  Engine)  

พ.ศ. 2484   
  John Presper  Eckert  และ  John W. Mauchly    

พ.ศ.  2494      

  John Backus และบริษัทไอบีเอ็ม   
 Integrated Circuit /ชิป(Chip)  

พ.ศ.  2507     

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.  2513    บริษัทอินเทล   
 ระบบอีเทอร์เน็ต  (Ethernet) เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์   

พ.ศ.  2517     

 เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple I , Apple II  

พ.ศ.  2524     

 เครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิล  รุ่นแมคอินทอช  

 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์  

2. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์  ได้แก่ ................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 


