
หน่วยที่  4    เรื่อง   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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   คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน  เช่น  แก้ปัญหา  สร้างงาน 

                                สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล           

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

             จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ  ท าให้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคม
เป็นอย่างมาก  ที่พบเห็นได้บ่อยท่ีสุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน  และเอกสาร  ซึ่งเรียกว่า  
งานประมวลค า ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น ๆ  อีกมากมาย   หน่วยการ
เรียนนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

1.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์จ าแนกตามลักษณะ  แบ่งได้เป็น  2  ลักษณะ  คือ 

             1.1  ประโยชน์ทางตรง   เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้มนุษย์ท างานได้โดยตรง  ทั้งนี้จากคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่
สามารถท างานได้อย่างเที่ยงตรง  รวดเร็ว  ไม่เหน็ดเหนื่อย   จึงช่วยท าให้ผ่อนแรงงานของมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
เช่น  ด้านการค านวณข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล   พิมพ์งานเอกสารจ านวนมากหรือซ้ าซ้อน  บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่   และ
ประมวลผลงานอย่างถูกต้อง  แม่นย าและรวดเร็ว โดยไม่ว่าจะเป็นส านักงาน  บริษัท  หรือหน่วยงานลักษณะใด   หากเลือกน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการท างานอย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพ  คอมพิวเตอร์จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่าง
ดีและช่วยให้ผลงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

             1.2  ประโยชน์ทางอ้อม  เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น   เช่น    ช่วยในแก้ปัญหา
สร้างงาน  สร้างความบันเทิงติดต่อสื่อสาร  และค้นหาข้อมูล โดยเป็นการใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่
ของมนุษย์ดีขึ้น   

 

 

       

 

 

 

 

     

     

 

ภาพที่  4.1  แสดงประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์  



2.  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์จ าแนกตามกิจกรรม   จ าแนกได้ดังนี้ 

             2.1  ประโยชน์ด้านการศึกษา  ปัจจุบันประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้แผ่เข้าไปในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง  โดย
กระท าได้หลายรูปแบบ   เช่น 

                           2.1.1  การจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์  

                           2.1.2  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานบริหารงาน เช่น  งานทะเบียนวัดผล  งานสารบรรณ 

                           2.1.3  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานบริการ เช่น  งานห้องสมุด  งานแนะแนว   

                           2.1.4  การผลิตสื่อการเรียนรู้  เพื่อช่วยการจัดการเรียนรู้ของคร ู

                           2.1.5  การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพ่ือเติมเต็มการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

                           2.1.6  การเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 

 

             2.2  ประโยชน์ด้านความบันเทิง   เป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  เพื่อสร้างความสนุกสนานบันเทิง  เช่น  
เล่นเกมคอมพิวเตอร์  ฟังเพลง  ชมภาพยนต์  และติดตามข่าวสารข้อมูล    

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.2  แสดงประโยชน์ด้านความบันเทิงของการใช้คอมพิวเตอร์ 

             2.3  ประโยชน์ด้านการเงิน  การธนาคารและบัญช ี  เป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  ท าให้การวางแผนทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างง่ายดาย  สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุก
ขณะ  เช่น  การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM    การโอนเงินด้วยระบบด้วยอัตโนมัติจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่จ ากัดระยะทาง ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์   การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ  
การติดตามตลาดหุ้นผ่านทางคอมพิวเตอร์   การใช้คอมพิวเตอร์ท ากราฟแสดงยอดขายและบริการอ่ืน  เป็นการใช้ประโยชน์ด้าน
งานบัญชี  การค านวณราคาสินค้า  เช่น  เวลาไปซื้อสินค้าในร้านมินิมาร์ท หรือห้างสรรพสินค้า   จะเห็นพนักงานเก็บเงินใช้
เครื่องค านวณราคาสินค้าที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส าหรับรวมราคาสินค้า  คิดเงินทอน  และตัดยอดรายการสินค้าใน
คลังสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 



 

 

 

 

 

ภาพที่  4.3  แสดงประโยชน์ด้านการเงิน  การธนาคารและบัญชีของการใช้คอมพิวเตอร์ 

             2.4  ประโยชน์ด้านการสื่อสารและคมนาคม  เป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่มีขอบข่ายโยงใยทั่วทุกพ้ืนที่ในโลก  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียม  การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์    
การบริการข้อมูลการคมนาคมทางเรือ  เครื่องบินและรถไฟฟ้า   การส ารองท่ีนั่งผู้โดยสาร   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.4  แสดงประโยชน์ด้านการสื่อสารและคมนาคมของการใช้คอมพิวเตอร์ 

             2.5  ประโยชน์ด้านศิลปะและการออกแบบ   เป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เพื่อการวาดรูปการ์ตูน  
ออกแบบงานและการสร้างภาพกราฟิกหรือการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

ภาพที่  4.5  แสดงประโยชน์ด้านศิลปะและการออกแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ 

 



             2.6  ประโยชน์ด้านการแพทย์    ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยอ านวยความสะดวกและการรักษาด้าน
การแพทย์อย่างมากมายหลาย   เช่น  งานเวชระเบียน  โดยบันทึกและค้นหาประวัติผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย  การ
ควบคุมการรับและจ่ายยาและเวชภัณฑ์     การตรวจสอบห้องพักผู้ป่วย  การวินิจฉัยโรค  เช่น  การตรวจคลื่นสมอง  บันทึกการ
เต้นของหัวใจ    การรักษาโรค  เช่น  การฉายรังสี  การผ่าตัดหัวใจ  ควบคุมแสงเลเซอร์การเอ็กซ์เรย์   การวิจัยทางการแพทย์  

 

 

 

 

ภาพที่  4.6  แสดงประโยชน์ด้านการแพทย์ขแงการใช้คอมพิวเตอร์ 

             2.7  ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเคมี  ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สูตรทางเคมี  การค านวณสูตรทาง
วิทยาศาสตร์  การค้นคว้าทดลองในห้องวิทยาศาสตร์  การค านวณเก่ียวกับระบบสุริยะ จักรวาล และการเกิดปรากฏการณ์
เกี่ยวกับดวงดาวต่าง ๆ   ท านายสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

   2.8  ประโยชน์ด้านการพิมพ์เอกสาร  การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานอกสารรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น  รายงาน  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  การ์ดวันเกิด  นามบัตร  แผ่นพับหรือแผ่นป้ายโฆษณา   ปัจจุบันนิยมใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดการ  เพราะสามารถออกแบบได้สวยงามรวดเร็ว  และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก  

             2.9  ประโยชน์ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  งานสถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ จ าลองสภาวการณ์ต่าง ๆ   เช่น   การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวโดย
คอมพิวเตอร์จะค านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง   รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่าง ๆ   เช่น  คนงาน  เครื่องมือ  และผลการท างาน  

             2.10  ประโยชน์ด้านงานราชการ  เป็นหน่วยงานที่มีการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด โดยมีรูปแบบการใช้
หลายรูปแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ   เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ  มีการใช้ระบบประชุมทางไกล
ผ่านคอมพิวเตอร์  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่าง ๆ  กรมสรรพากร  ใช้ในการจัดเก็บภาษี   บันทึกการเสียภาษี  เป็นต้น  

 

                                                          ภาพที่  4.7  แสดงประโยชน์ด้านงานราชการของการใช้ 

                                                                      คอมพิวเตอร์                                 

                                                                                    


