
ระบบปฎบิตักิารคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ 

ระบบปฏบิตักิาร (operating system) หรือ โอเอส (OS) 

เป็นซอฟต์แวร์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวักลางระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ประยุกต์ท ั่วไป บางคร ัง้เราอาจะเห็นระบบปฏบิตักิารเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได ้

ระบบปฏบิตักิารมีหน้าทีห่ลกั ๆ คอื การจดัสรรทรพัยากรในเครือ่งคอมพวิ 

เตอร์ เพือ่ใหบ้รกิารซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรือ่งการรบัสง่และจดัเก็บขอ้มูลกบั

ฮาร์ดแวร์ เชน่ การสง่ขอ้มูลภาพไปแสดงผลทีจ่อภาพ การสง่ขอ้มูลไปเก็บหรือ

อา่นจากฮาร์ดดสิก์ การรบัสง่ขอ้มูลในระบบเครือขา่ย การสง่สญัญานเสียงไป

ออกล าโพง หรือจดัสรรพื้นทีใ่นหน่วยความจ า ตามทีซ่อฟต์แวร์ประยุกต์รอ้ง

ขอรวมท ัง้ท าหน้าทีจ่ดัสรรเวลาการใชห้น่วยประมวลผลกลางในกรณีทีอ่นุญาต

ใหร้นัซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตวัพรอ้มๆ กนัระบบปฏบิตักิาร ชว่ยใหต้วั

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไมต่อ้งจดัการเรือ่งเหลา่นัน้ดว้ยตนเอง เพียงแคเ่รียกใช้

บรกิารจากระบบปฏบิตักิารก็พอ ท าใหพ้ฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์ไดง้า่ยขึน้ 

ระบบปฏบิตักิารหรือ OS (Operating System) ท าหน้าทีจ่ดัการ

เกีย่วกบัการเขา้ใชท้รพัยากรตา่ง ๆ ของโปรแกรมทีร่นับนคอมพวิเตอร์เครือ่ง

นัน้ทรพัยากรของคอมพวิเตอร์มีหลายชนิด   เช่น  หน่วยความจ า, ฮาร์ดดสิก์

, จอภาพ, คย์ีบอร์ด และเมาส์ เป็นตน้ ถา้ไมม่ีระบบปฏบิตักิาร คอมพวิเตอร์

คงจะรนัโปรแกรมมากกวา่หน่ึงโปรแกรมไมไ่ด ้เพราะแตล่ะโปรแกรมอาจ

แยง่ใชท้รพัยากรดงักลา่ว  จนอาจท าใหร้ะบบลม่ได ้ ระบบเครือขา่ย  เชน่  

เครือ่งพมิพ์  ฮาร์ดดสิก์  เป็นตน้  คอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัเครือขา่ย  

จ าเป็นตอ้งมีระบบปฏบิตักิารท ัง้สองประเภท  เพือ่ทีจ่ะท าหน้าทีท่ ัง้จดัการ

ทรพัยากรภายในคอมพวิเตอร์และในระบบเครือขา่ย  แตโ่ดยสว่นใหญร่ะบบ 

ปฏบิตักิารท ัง้สองประเภทจะอยูใ่นตวัเดยีวกนั เมือ่ตดิต ัง้ระบบปฏบิตักิารเสร็จ

แลว้ก็เพียงตดิต ัง้สว่นทีเ่ป็นเครือขา่ยเทา่นัน้ ระบบปฏบิตักิารเครือขา่ยอาจเป็น

ชุดซอฟต์แวร์ทีต่อ้งตดิต ัง้เพิม่เตมิหรืออาจจะเป็นสว่นหน่ึงของระบบปฏบิตั ิ

การท ั่วๆ ไปขึน้อยูก่บับรษิทัทีผ่ลติ  ตวัอยา่งเชน่   เน็ตแวร์ (NetWare)  ซึง่

เป็นซอฟต์แวร์ของบรษิทัโนเวลเป็นระบบปฏบิตักิารทีต่อ้งตดิต ัง้เพิม่เตมิบน

เครือ่งทีม่ีระบบปฏบิตักิารอยูแ่ลว้ สว่นระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์  

NT/2000/2003, วนิโดวส์  95/98/Me  และยูนิกซ์มีระบบปฏบิตักิาร

เครือขา่ยอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ โดยไมต่อ้งตดิต ัง้เพิม่เตมิ 



 

1. ระบบปฏบิตักิาร   

 ระบบปฏบิตักิาร หรือทีเ่รียกยอ่ๆ วา่ โอเอส (Operating System : 

OS) เป็นซอฟต์แวร์ใชใ้นการดแูลระบบคอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ทุก

เครือ่งจะตอ้งมีซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตักิารน้ี ระบบปฏบิตักิารทีนิ่ยมใชก้นัมาก

และเป็นทีรู่จ้กักนัดเีช่น ดอส วนิโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และแมคอนิทอช เป็นตน้   

1) ดอส (Disk Operating System : DOS)  

เป็นซอฟต์แวร์จดัระบบงานทีพ่ฒันามานานแลว้ การใช้งานจงึใชค้ าส ั่ง

เป็นตวัอกัษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์ทีรู่จ้กักนัดใีนหมูผู่ใ้ช้ไมโครคอมพวิเตอร์ใน

อดตี ปจัจุบนัระบบปฏบิตักิารดอสนัน้มีการใชง้านน้อยมาก   

2) วนิโดวส์ (Windows)  

เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาตอ่จากดอส โดยใหผู้ใ้ชส้ามารถส ั่งงานได้

จากเมาส์มากขึน้แทนการใชแ้ผงแป้นอกัขระเพียงอยา่งเดยีวนอกจากน้ี

ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์ยงัสามารถท างานหลายงานพรอ้มกนัได ้โดยงานแต่

ละงานจะอยูใ่นกรอบชอ่งหน้าตา่งบนจอภาพ การใชง้านเน้นรูปแบบกราฟิก 

ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้มาส์เลือ่นตวัช้ีเพือ่เลือกต าแหน่งทีป่รากฏบนจอภาพ ท าให้

ใชง้านคอมพวิเตอร์ไดง้า่ย ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์จงึไดร้บัความนิยมอยา่ง

มากในปจัจุบนั   

3) ยูนิกซ์ (Unix)  

เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันามาต ัง้แตค่ร ัง้ใชก้บัเครือ่งมนิิคอมพวิเตอร์ 

ระบบปฏบิตักิารยูนิกซ์เป็นระบบปฏบิตักิารทีเ่ป็นเทคโนโลยีแบบเปิด (open 

system) ซึง่เป็นแนวคดิทีผู่ใ้ชไ้มต่อ้งผูกตดิกบัระบบใดระบบหน่ึงหรือใช้

อุปกรณ์ทีม่ียีห่อ้เดยีวกนั ยูนิกซ์ยงัถูกออกแบบมาเพือ่ตอบสนองการใชง้านใน

ลกัษณะทีม่ีผูใ้ชไ้ดห้ลายคนในเวลาเดียวกนัทีเ่รียกวา่ ระบบหลายผูใ้ช้

(multiusers) และสามารถท างานไดห้ลายๆ งานในเวลาเดยีวกนัในลกัษณะ

ทีเ่รียกวา่ ระบบหลายภารกจิ (multitasking) ระบบปฏบิตักิารยูนิกซ์จงึนิยม

ใชก้บัเครือ่งทีเ่ชือ่มโยงเป็น เครือขา่ยเพือ่ใชง้านรว่มกนัหลายๆ เครือ่งพรอ้ม

กนั  



AIX โดยบรษิทั IBM 

AUX โดยบรษิทั Apple 

IRIS โดย บรษิทั Silicon Graphic 

Linux เป็น Freeware 

OSF/I โดย บรษิทั DEC 

SCO UNIX โดย บรษิทั SCO 

SunOS โดย บรษิทั SUN Microsystem 

ULTRIX โดย บรษิทั DEC 

 

4) ลีนุกซ์ (linux)  

เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันามาจากระบบยูนิกซ์ เป็นระบบซึง่มีการ

แจกจา่ยโปรแกรมตน้ฉบบัใหน้กัพฒันาช่วยกนัพฒันาคุณสมบตัขิอง

ระบบปฏบิตักิาร ระบบปฏบิตักิารลีนุกซ์เป็นทีนิ่ยมกนัมากขึน้ในปจัจุบนั 

เน่ืองจากมีโปรแกรมประยุกต์ตา่งๆ ทีท่ างานบนระบบลีนุกซ์จ านวนมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรแกรมในกลุม่ของกูส์นิว (GNU) และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดก็

คอืระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏบิตักิารประเภทแจกฟรี (Free Ware) ผูใ้ช้

สามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย   

5) แมคอนิทอช (macintosh)  

เป็นระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร์ แมคอนิทอช 

สว่นมากน าไปใชง้านดา้นกราฟิก ออกแบบและจดัแตง่เอกสาร นิยมใชใ้น

ส านกัพมิพ์ตา่งๆ  นอกจากระบบปฏบิตักิารทีก่ลา่วมาแลว้ยงัมีระบบปฏบิตักิาร

อีกมาก เชน่ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้

คอมพวิเตอร์ท างานรว่มกนัเป็นระบบ เช่น ระบบปฏบิตักิารเน็ตแวร์ 

นอกจากน้ียงัมีระบบปฏบิตักิารทีใ่ชง้านเฉพาะกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 



พื้นฐานเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

จุดประสงค์ของการประดษิฐ์คอมพวิเตอร์ใชใ้นสมยัแรก ๆ นัน้ เพือ่ให้

คอมพวิเตอร์ไดท้ างานบางอยา่งแทนมนุษย์ได ้ เช่น  การค านวณเลข  ซึง่ถา้

เป็นตวัเลขจ านวนมาก ๆ   มนุษย์จะใชเ้วลาในการค านวณมากและมีโอกาส

เกดิขอ้ผดิพลาดไดม้าก ในขณะทีค่อมพวิเตอร์สามารถค านวณไดเ้ร็วกวา่มาก  

อีกท ัง้ยงัมีความแมน่ย าและมีความผดิพลาดน้อยกวา่มนุษย์มาก  การท างานจะ

ใหม้ีประสทิธภิาพสูงจะ ตอ้งท าเป็นหมูค่ณะ  หรือทีมเวร์ิค  (Teamwork)  

คอมพวิเตอร์ก็ซึง่ถูกสรา้งมาเพือ่ท างานแทนมนุษย์ก็จ าเป็นทีต่อ้งมีการสือ่สาร

ซึง่กนัและกนัเช่นกนั   ฉะนัน้คอมพวิเตอร์เครือ่งใดทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบั

เครือ่งอืน่ก็เปรียบเสมือนคนทีช่อบความสนัโดษ ในการเชือ่มตอ่กนัเป็น

เครือขา่ยนัน้  เป็นสาเหตทุีเ่น่ืองมาจากการทีผู่ใ้ชต้อ้งการท างานเป็นกลุม่หรือ

ทีม ซึง่การท างานแบบน้ียอ่มมีประสทิธภิาพมากกวา่การท างานแบบเดีย่ว ๆ 

หลงัจากทีค่อมพวิเตอร์ไดค้ดิคน้ขึน้มาแลว้นัน้ ก็ยงัไดม้ีการพฒันามา

อยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็วจน ในปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบัมากวา่ อุตสาหกรรม

คอมพวิเตอร์เป็นอุตสาหกรรมทีม่ีการพฒันารวดเร็วอยา่งรวดเร็วมากทีสุ่ด

อุตสาหกรรมหน่ึง ปจัจุบนัน้ีก็เป็นยุคขอ้มูลขา่วสารโดยการใชเ้ครือ่ง

คอมพวิเตอร์เป็น เทคโนโลยีทีร่องรบัคอมพวิเตอร์ในสมยัแรก ๆ เทา่นัน้  เป็น

คอมพวิเตอร์ทีถู่กออกแบบใหใ้ชง้านแบบรวมศูนย์ (Centralized 

Computing) เชน่ เมนเฟรม มนิิคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ ซึง่คอมพวิเตอร์จะถูก

สรา้ง และเก็บไวใ้นหอ้ง ๆ หน่ึง  เน่ืองมาจากสมยันัน้เป็นคอมพวิเตอร์ทีม่ี

ราคาแพงมาก  ผูใ้ช้แตล่ะคนจะใชจ้อภาพ (Dump Terminal) เพือ่

เชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งเมนเฟรม 

  

 

 



เครือขา่ยคอมพวิเตอร์  (Computer  Network)  คอืระบบทีม่ี

คอมพวิเตอร์อยา่งน้อยสองเครือ่งเชือ่มตอ่กนัโดยใชส้ือ่กลาง   และก็สือ่สาร

ขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ  ซึง่ท าใหผู้ใ้ชค้อมพวิเตอร์แตล่ะเครือ่ง

สามารถแลกเปลีย่นขอ้มูลซึง่กนัและกนัได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชท้รพัยากร

(Resources) ทีม่ีอยูใ่นเครือขา่ยรว่มกนัได ้เช่น เครือ่งพมิพ์ ซีดรีอม 

สแกนเนอร์ ฮาร์ดดสิก์ เป็นตน้ 

แนวคดิในการสรา้งเครือขา่ยคอมพวิเตอร์นัน้ เริม่มาจากการทีผู่ใ้ช้

ตอ้งการทีจ่ะแลกเปลีย่นขอ้มูลกนัอยา่งมีประสทิธภิาพและรวดเร็ว 

คอมพวิเตอร์เดีย่วๆ เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลใน

ปรมิาณมากอยา่งรวดเร็วอยูแ่ลว้ แตข่อ้เสียคอื  ผูใ้ชไ้มส่ามารถแชร์ขอ้มูลนัน้

กบัคนอืน่อยา่งมีประสทิธภิาพไดก้อ่นทีจ่ะมีเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

องค์ประกอบพื้นฐานของเครือขา่ย 

                 การทีค่อมพวิเตอร์จะเชือ่มตอ่กนัเป็นเครือขา่ยได ้ตอ้งมี

องค์ประกอบพื้นฐานดงัตอ่ไปน้ี 

- คอมพวิเตอร์ อยา่งน้อย  2  เครือ่ง 

- เน็ตเวร์ิดการ์ด  หรือ  NIC ( Network  Interface  Card) 

เป็นการ์ดทีเ่สียบเขา้กบัชอ่งที ่เมนบอร์ดของคอมพวิเตอร์  ซึง่เป็นจุดเชือ่มตอ่

ระหวา่งคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย 

- สือ่กลางและอุปกรณ์ส าหรบัการรบัสง่ขอ้มูล  เช่น  สายสญัญาณ  สว่น

สายสญัญาณทีนิ่ยมทีใ่ชก้นัในเครือขา่ยก็เชน่  สายโคแอ็กเชียล  สายคูเ่กลียว

บดิ  และสายใยแกว้น าแสง  เป็นตน้ สว่นอุปกรณ์ เครือขา่ย  เชน่  ฮบั สวติช์ 

เราท์เตอร์ เกตเวย์ เป็นตน้ 

- โปรโตคอล  ( Protocol) โปรโตคอลเป็นภาษาทีค่อมพวิเตอร์ใช้

ตดิตอ่สือ่สารกนัผา่นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถสือ่สารกนัไดน้ัน้จ าเป็นที่

ตอ้งใช ้ “ภาษา” หรือใชโ้ปรโตคอลเดยีวกนัเช่น  OSI,  TCP/IP,  

IPX/SPX เป็นตน้ 



- ระบบปฏบิตักิารเครือขา่ย  หรือ NOS (Network Operating 

System)ระบบปฏบิตักิารเครือขา่ยจะเป็นตวัคอยจดัการเกีย่วกบัการใชง้าน

เครือขา่ยของผูใ้ชแ้ตล่ะคน  

 

ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์ 

จุดก าเนิดของคอมพวิเตอร์ 

ตน้ก าเนิดของคอมพวิเตอร์อาจกลา่วไดว้า่มาจากแนวความคดิของ

ระบบตวัเลข ซึง่ไดพ้ฒันาเป็นวธิีการค านวณตา่ง ๆ รวมท ัง้อุปกรณ์ทีช่ว่ยใน

การค านวณอยา่งงา่ย ๆ คอื" กระดานค านวณ" และ "ลูกคดิ" 

ในศตวรรษที ่17 เครือ่งค าแบบใชเ้ฟ่ืองเครือ่งแรกไดก้ าเนิดขึน้จากนกั

คณิตศาสตร์ชาวฝร ั่งเศษ คอื Blaise Pascal โดยเครือ่งของเขาสามารถ

ค านวณการบวกการลบไดอ้ยา่งเทีย่งตรง และในศตวรรษเดยีวกนันกั

คณิตศาสตร์ชาวเยอร์มนัคอื Gottried Wilhelm von Leibniz ไดส้รา้ง

เครือ่งคดิเลขเครือ่งแรกทีส่ามารถคณูและหารไดด้ว้ย 

ในตน้ศตวรรษที ่19 ชาวฝร ั่งเศษชือ่ Joseph Marie Jacquard ได้

พฒันาเครือ่งทอผา้ทีส่ามารถโปแกรมได ้โดยเครือ่งทอผา้น้ีใช้บตัรขนาดใหญ ่

ซึง่ไดเ้จาะรูไ้วเ้พือ่ควบคมุรูปแบบของลายทีจ่ะปกั บตัรเจาะรู(punched 

card) ที ่Jacquard ใชน้ี้ไดถู้กพฒันาตอ่ๆมาโดยผูอ้ืน่ เพือ่ใชเ้ป็นอุปกรณ์

ป้อนขอ้มูลและโปรแกรมเขา้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในยุคแรกๆ 

ตอ่มาในศตวรรษเดียวกนั ชาวองักฤษชือ่ Charles Babbage ไดท้ า

การสรา้งเครือ่งส าหรบัแกส้มการโดยใชพ้ลงังานไอน ้า เรียกวา่ difference 

engine และถดัจากนัน้ไดเ้สนอทฤษฎเีกีย่วกบั คอมพวิเตอร์สมยัใหม ่เมือ่เขา

ไดท้ าการออกแบบ เครือ่งจกัรส าหรบัท าการวเิคราะห์ (analytical engine) 

โดยใชพ้ลงังานจากไอน ้า ซึง่ไดม้ีการออกแบบใหใ้ชบ้ตัรเจาะรูของ 

Jacquard ในการป้อนขอ้มูล ท าใหอุ้ปกรณ์ชิน้น้ีมีหน่วยรบัขอ้มูล หน่วย

ประมวลผล หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง ครบตามรูปแบบของ

คอมพวิเตอร์สมยัใหม ่แตโ่ชคไมด่ทีีแ่มว้า่แนวความคดิของเขวจะถูกตอ้ง แต่



เทคโนโลยีในขณะนัน้ไมเ่อื้ออ านวยตอ่การสรา้งเครือ่งทีส่ามารถท างานไดจ้รงิ 

อยา่งไรก็ด ีCharles Babbage ก็ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นบดิาของ

คอมพวิเตอร์คนแรก และผูร้ว่มงานของเขาคอื Augusta Ada Byron ก็

ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นนกัเขยีนโปรแกรมคนแรกของโลก 

ยุคของคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง สามารถแบง่ออกได้

โดยแบง่สว่นประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardward ) เป็น 4 ยุคดว้ยกนั 

ยุคที ่1 (1951-1958) 

กอ่นหน้าปี 1951 เครือ่งคอมพวิเตอร์จะมีใชเ้ฉพาะนกัวทิยาศาสตร์ 

วศิวกร และทหารเทา่นัน้ จนกระท ั่งผูส้รา้ง ENIAC คอื Mauchly และ 

Eckert ไดจ้ดัต ัง้บรษิทัเพือ่ท าตลาดเชงิพาณิชย์ของเครือ่งรุน่ถดัมาของพวก

เขา คอืเครือ่ง UNIVAC ซึง่คอมพวิเตอร์ในยุคน้ีจะมี หลอดสูญญากาศ และ 

ดรมัแมเ่หล็ก (magnetic drum) เป็นสว่นประกอบส าคญั แตห่ลอด

สุญญากาศจะมีไมน่่าเชือ่ถือสูง เป็นเหตใุหต้อ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากใน

การท าใหเ้ครือ่งในยุคนัน้สามารถท างานได ้สว่นดรมัแมเ่หล็กถูกใชเ้ป็น

หน่วยความจ าหลกั (primary memory) บนเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นมาก

ในยุคแรกน้ี สว่นหน่วยบนัทกึขอ้มูลส ารอง (secondary storage) ซึง่ใช้

เก็บท ัง้ขอ้มูลและค าส ั่งโปรแกรมในยุคน้ีจะอยูใ่นบตัรเจารู จนปลายยุคน้ีเทป

แมเ่หล็กจงึไดถู้กน ามาใชเ้ป็นหน่วยบนัทกึขอ้มูลส ารอง 

ภาษาคอมพวิเตอร์ในยุคน้ีจะอยูใ่นรูปของภาษาเครือ่ง ซึ่งเป็นตวัเลข

ฐาน 2 ท ัง้สิน้ ท าใหผู้ท้ีจ่ะสามารถโปรแกรมใหเ้ครือ่งท างานได ้ตอ้งเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้ 

 

 

 

 



ยุคที ่2 (1959-1964) 

การพฒันาทีส่ าคญัทีสุ่ดทีแ่บง่แยกยุคน้ีออกจากยุคแรก คอืการแทนที่

หลอดสูญญากาศดว้ยทรานซสิเตอร์ (transistor) หน่วยความจ าพื้นฐานก็

ไดม้ีการพฒันามาเป็น magnetic core รวมท ัง้มีการใช้ magnetic disk 

ซึง่เป็นหน่วยบนัทกึขอ้มูลส ารองทีม่ีความเร็วสูงขึน้ นอกจากน้ี สว่นประกอบที่

คอมพวิเตอร์ไดถู้กรวบรวมเขา้ไวใ้น แผน่วงจรพมิพ์ลาย (printed circuit 

boards) ซึง่งา่ยตอ่การเปลีย่นและมีการสรา้งโปรแกรมวเิคราะห์เพือ่หาสว่น

ผดิพลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ภาษาโปรแกรมระดบัสูง เชน่ FORTRAN และ COBOL ไดถู้กใชใ้น

การโปรแกรมส าหรบัยุคน้ี โปรแกรมเมอร์สามารถใชง้านภาษาเหลา่น้ีได้

สะดวกกวา่คอมพวิเตอร์ในยุคที ่1 เน่ืองจากมีไวยากรณ์ทีค่ลา้ยคลืงกบั

ภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ด ีเน่ืองจากคอมพวิเตอร์สามารถท างานไดแ้ตเ่ฉพาะ

กบัภาษาเครือ่ง ท าใหต้อ้งใชโ้ปรแกรมตวัอืน่ คอื compiler และ 

interpreter ในการแปลงภาษาระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเครือ่ง 

ในยุคที ่2 เริม่มีการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งคอมพวิเตอร์ 2 เครือ่งทีอ่ยู่

หา่งกนัโดยผา่นสายโทรศพัท์ ถงึแมว้า่จะตดิสือ่สารกนัไดช้า้มากก็ตาม ปญัหา

ในยุคน้ีคอือุปกรณ์รบัขอ้มูลและอุปกรณ์แสดงผลท างานไดช้า้มาก ท าให้

คอมพวิเตอร์ตอ้งรอการรบัขอ้มูลหรือการแสดงผลบอ่ย ๆ ซึง่ Dr.Daniel 

Slotnick ไดท้ าการพฒันาเพิม่เตมิ โดยใชห้ลกัการของการประมวลผลแบบ

ขนานกนั นอกจากนัย้งัมีกลุม่คณาจารย์และนกัเรียกจาก Massachusetts 

Instiute of Technoligy พฒันาระบบ มลัตโิปรแกรมมิง่ 

(multiprogramming) ซึง่เป็นการจดัสรรใหค้อมพวิเตอร์ท างานหลาย

โปรแกรมพรอ้ม ๆ กนได ้ท าใหไ้มต่อ้งเสียเวลารอหน่วยรบัขอ้มูลและหน่วย

แสดงผลอีกตอ่ไป 

 

 



ยุคที ่3 (1965-1971) 

ในยุคที ่3 เป็นยุคของอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีการเตบิโตมาก ไดม้ี

การน า แผงวงจรรวม (IC หรือ integrated circuits) ซึง่ประกอบดว้ย

ทรานซสิเตอร์และวงจรไฟฟ้าทีร่วอยูบ่นแผน่ซลิกิอนเล็ก ๆ มาแทนการ

ประกอบแผน่วงจรพมิพ์ลาย ท าใหเ้วลาการท างานขงิคอมพวิเตอร์ลดลงอยูใ่น

หน่วยหน่ึงสว่นพนัลา้นวนิาที นอกจากน้ี มนิิคอมพวิเตอร์ไดถ้ือก าเนิดขึน้ในปี 

ค.ศ.1965 คอืเครือ่ง PDP-8 ของ Digital Equipment Corportion 

(DEC) ซึง่ตอ่มาก็มีการใชม้นิิคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถตดิตอ่กบัคอมพวิเตอร์

กนัอยา่งแผรห่ลาย รวมท ัง้มีการใชง้าน เทอร์มนิลั (terminal) ซึง่เป็น

จอคอมพวิเตอร์ผา่นทาง คย์ีบอร์ด (keyboard) ท าใหก้ารป้อนขอ้มูลและ

พฒันาโปรแกรมกระท าไดส้ะดวกขึน้ 

ยุคที ่4 (1971-ปจัจุบนั) 

ในยุคที ่4 เทคโนโลยีแผงวงจรรวมไดพ้ฒันาขึน้เป็น แผงวงจรรวม

ขนาดใหญ ่(LSI หรือ large-scale integartion) และจากนัน้ก็มีการ

พฒันาตา่เป็น แผงวงจรขนาดใหญม่าก (Very Large-Scale integartion 

- VLSI) ซึง่ท าใหเ้กดิ microprocessor ตวัโลกของโลก คือ Intel 

4004 จากบรษิทั Intel ซึง่เป็นการใช้แผน่ชฟิเพียงแผน่เดียวส าหรบัเก็บ 

หน่วยควบคมุ (control unit) และ ค านวณเลขตรรกะ (arithmetic-

logic unit) ของคอมพวิเตอร์ท ัง้หมดเทคนิคในการยอ่ทรานซีสเตอร์ใหอ้ยู่

กนัอยา่งหนาแน่นบนแผน่ซิลกิอนน้ี ไดร้บัการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจากปจัจุบนั

สามารถเก็บทรานซสิเตอร์นบัลา้นตวัไวใ้นชปิเพียงหน่ึงแผน่ ในสว่นของ

หน่วยบนัทกึขอ้มูลส ารอง (secondary storage) ก็ไดเ้พิม่ความจุขึน้อยา่ง

มากจนสามารถเก็บขอ้มูลนบัพนัลา้นตวัอกัษรไดใ้นแผน่ดสิก์ขนาด 3 น้ิว 

เน่ืองจากการเพิม่ความจุของหน่วยบนัทกึขอ้มูลส ารองน่ีเอง ซอฟต์แวร์

ชนิดใหมไ่ดพ้ฒันาขึน้ เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวมรวบและบนัทกึแกไ้ขขอ้มูลจ า

นวณมหาศาลทีถู่กจดัเก็บไว ้นั่นคอื ซอฟร์แวร์ ฐานขอ้มูล (Data base ) 



นอกจากน้ี ยงัมีการถือก าเนิดขึน้ของเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบุคคลในปี 1975 

คอืเครือ่ง Altair ซึง่ใชช้ปิ intel 8080 และถดัจากนัน้ก็เป็นยุคของเครือ่ง 

และ ตามล าดบั ในสว่นของซอฟต์แวร์ก็ไดม้ีการพฒันาใหเ้ป็นมติรกบัผูใ้ช ้มี

ขนาดใหญแ่ละซบัซ้อนมากขึน้เรือ่ย ๆ รวมท ัง้มีการน าเทคนิคตา่ง ๆ เช่น 

OOP (Object-Oriented Programming) และ Visual 

Programming มาเป็นเครือ่งมือช่วยในการพฒันา 

การพฒันาทีส่ าคญัอืน่ๆในยุคที ่4 คอืการพฒันาเครือ่งขา่ยคอมพวิเตอร์

ความเร็วสูง ท าใหค้อมพวิเตอร์สามารถเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นกนัได ้โดย

การใชง้านภายในองค์กรนัน้ ระบบเครือ่ขา่ยทอ้งถิน่ (Local Araa 

Networks) ซึง่นิยมเรียกวา่ แลน (LANs) จะมีบทบาทในการเชือ่งโยง

เครือ่งนบัรอ้ยเขา้ดว้ยกนัในพื้นทีไ่ทห่า่วกนันกั สว่นระบบเครือ่งข่ายระยะไกล 

( Wide Area Networks ) หรือ แวน (WANs) จะท าหน้าทีเ่ชือ่มโยง

เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีอ่ยูห่า่งไกลคนละซีกโลกเขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

อา้งองิ : 

https://sites.google.com/site/bawsxnphuththala/rabb-

kherux-khay-beuxng-tn 


