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LOGO ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

คอมพวิเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare หมายถึง การนับ 
หรือ การค านวณ   

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของ
คอมพวิเตอร์ไว้ว่า "เคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์แบบอตัโนมตัิ ท าหน้าที่
เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวธีิ
ทางคณติศาสตร์“ 

 
 



LOGO ความหมายของคอมพวิเตอร์ 

  คอมพวิเตอร์จึงเป็นเคร่ืองจักรอเิลก็ทรอนิกส์ทีถู่กสร้างขึน้เพือ่
ใช้ท างานแทนมนุษย์        ในด้านการคดิค านวณและสามารถจ า
ข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอกัษรได้เพือ่การเรียกใช้งานในคร้ังต่อไป  
นอกจากนี ้ยงัสามารถจัดการกบัสัญลกัษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพวิเตอร์ยงัมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ อกีมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การ
รับส่งข้อมูล การจัดเกบ็ข้อมูลในตัวเคร่ืองและสามารถประมวลผล
จากข้อมูลต่างๆ ได้ 

 
 



LOGO การท างานของคอมพวิเตอร์ 

คอมพวิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดกต็าม จะมีลกัษณะการท างาน
ของส่วนต่างๆ  ทีม่ีความสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ  โดยมี
องค์ประกอบพืน้ฐานหลกัคือ  Input  Process และ output   ซ่ึงมี
ขั้นตอนการท างานดังภาพ   

 
 

Input Process Output 



LOGO ลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ถูกสร้างขึน้มาเพือ่ให้มีจุดเด่น 7 ประการ 
เพือ่ทดแทนข้อจ ากดัของมนุษย์ ดังนี ้

 1. หน่วยเกบ็ (Storage) 

  หมายถึง ความสามารถในการเกบ็ข้อมูลจ านวนมากและเป็น
เวลานาน นับเป็นจุดเด่นทางโครงสร้างและเป็นหัวใจของการท างาน
แบบอตัโนมัติของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ทั้งเป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพ
ของคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองด้วย 

 
 



LOGO ลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

 2. ความเร็ว (Speed) 

  หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing 
Speed) โดยใช้เวลาน้อย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างทีผู้่ใช้ทัว่ไปมีส่วน
เกีย่วข้องน้อยทีสุ่ด เป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่
ส าคญัส่วนหน่ึงเช่นกนั 

 3. ความเป็นอตัโนมัติ (Self Acting) 

  หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามล าดบัขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้องและต่อเน่ืองอย่างอตัโนมัติ โดยมนุษย์มีส่วนเกีย่วข้อง
เฉพาะในขั้นตอนการก าหนดโปรแกรมค าส่ังและข้อมูลก่อนการ
ประมวลผลเท่าน้ัน 



LOGO ลกัษณะเด่นของคอมพวิเตอร์ 

 4. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

   หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกดิผลลพัธ์ทีถู่กต้อง 
ความน่าเช่ือถือนับเป็นส่ิงส าคญัทีสุ่ดในการท างานของเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ความสามารถนีเ้กีย่วข้องกบัโปรแกรมค าส่ังและข้อมูลที่
มนุษย์ก าหนดให้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์โดยตรง กล่าวคอื หากมนุษย์ป้อน
ข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องให้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์กย่็อมได้ผลลพัธ์ทีไ่ม่ถูกต้อง
ด้วยเช่นกนั 
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 5. ความถูกต้อง แม่นย า (Accuracy) 

   หมายถึง ความสามารถทีค่อมพวิเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน   มีปริมาณมากได้  และมีความถูกต้อง แม่นย าสูง 
เม่ือเปรียบเทยีบกบัการท างานของมนุษย์ 
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 6. ท างานซ ้าๆได้ (Repeatability) 

   หมายถึง  ความสามารถทีค่อมพวิเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูล
แบบซ ้า ๆ ได้  โดยการส่ังการด้วยมนุษย์  และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างานให้เร็วขึน้ 
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 7. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

   หมายถึง  ความสามารถที่คอมพวิเตอร์เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการ
ติดต่อส่ือสารข้อมูลมากขึน้ อาทเิช่น การสนทนาผ่านระบบออนไลน์, การ
รับส่งอเีมล์ เป็นต้น  โดยเฉพาะระบบอนิเทอร์เน็ต  มีบทบาททางด้านการ
ติดต่อส่ือสารเป็นอย่างมาก  ช่วยลดข้อจ ากดัของระยะทางส่งผลให้ได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ว 



LOGO ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 

  คอมพวิเตอร์ทีเ่ราใช้กนัอยู่ทุกวนันีเ้ป็นผลมาจากการประดิษฐ์
คดิค้นเคร่ืองมือในการค านวณซ่ึงมีววิฒันาการนานมาแล้ว เร่ิมจาก
เคร่ืองมือในการค านวณเคร่ืองแรกคอื "ลูกคดิ" (Abacus) ที่สร้างขึน้
ในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว 

  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2376 นักคณติศาสต์ชาวองักฤษ ช่ือ ชาร์ล 
แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เคร่ืองวเิคราะห์ 
(Analytical Engine) สามารถค านวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ช่ัน
ต่างๆ ทางคณติศาสตร์ 

 
 



LOGO ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 

  การท างานของเคร่ืองนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนเกบ็ข้อมูล ส่วน
ค านวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลงัเคร่ืองยนต์ไอน า้หมุน
ฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู ค านวณได้โดยอตัโนมัติ และเกบ็
ข้อมูลในหน่วยความจ า ก่อนจะพมิพ์ออกมาทางกระดาษ 

  หลกัการของแบบเบจนีเ้องที่ได้น ามาพฒันา 

 สร้างเคร่ืองคอมพวิเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่อง 

 ให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 

 



LOGO ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 

  หลงัจากน้ันเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ขึน้มา
มากมายหลายขนาด ท าให้เป็นการเร่ิมยุคของคอมพวิเตอร์อย่าง
แท้จริง   โดยสามารถจัดแบ่งคอมพวิเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค 
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2513-2532 

2507-2512 

2502-2506 

2489-2501 

ยุคที ่ 4 

ยุคที ่ 3 

ยุคที ่ 2 

ยุคที ่ 1 

ยุคที ่ 5 2533-ปัจจุบนั 

ประวตัิความเป็นมาของคอมพวิเตอร์ 
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   เป็นการประดิษฐ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มใิช่เคร่ืองค านวณ โดยเมาช์
ลแีละเอก็เคอร์ต (Mauchly and Eckert) ได้น าแนวความคดิน้ันมา
ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มปีระสิทธิภาพมากเคร่ืองหน่ึงเรียกว่า 
ENIAC (Electronic Numericial Integrator and Calculator) ซ่ึง
ต่อมาได้ท าการปรับปรุงการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพดียิง่ขึน้   และได้ประดิษฐ์เคร่ือง UNIVAC (Universal 
Automatic Computer) ขึน้เพือ่ใช้ในการส ารวจส ามะโนประชากร
ประจ าปี  

ยุคทีห่น่ึง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 
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   จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองแรกของโลกที่
ถูกใช้งานในเชิงธุรกจิ ซ่ึงนับเป็นการเร่ิมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยุค
แรกอย่างแท้จริง เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยุคนีใ้ช้หลอดสุญญากาศในการ
ควบคุมการท างานของเคร่ือง ซ่ึงท างานได้อย่างรวดเร็ว แต่มขีนาดใหญ่
มากและราคาแพง ยุคแรกของ 

 คอมพวิเตอร์ส้ินสุดเม่ือมี 

 ผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มา 

 ใช้แทนหลอดสูญญากาศ  

ยุคทีห่น่ึง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 



LOGO ยุคทีห่น่ึง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501 

 ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่1 

  1.  ใช้อุปกรณ์ หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็น
ส่วนประกอบหลกั ท าให้ตัวเคร่ืองมีขนาดใหญ่ ใช้พลงังานไฟฟ้ามาก 
และเกดิความร้อนสูง  

  2.  ท างานด้วยภาษาเคร่ือง (Machine Language) เท่าน้ัน  

  3.  เร่ิมมีการพฒันาภาษาสัญลกัษณ์ (Assembly / Symbolic 
Language) ขึน้ใช้งาน  
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  มีการน าทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์จึงท าให้เคร่ืองมี
ขนาดเลก็ลง และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานให้มีความ
รวดเร็วและแม่นย ามากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ในยุคนีย้งัได้มีการคดิภาษาเพือ่
ใช้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์เช่น ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) จึงท าให้ง่าย
ต่อการเขียนโปรแกรมส าหรับใช้กบัเคร่ือง 
 

ยุคทีส่อง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506 
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ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่2  

 ใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซ่ึงสร้างจากสารกึง่ตวัน า (Semi-Conductor) 
เป็นอุปกรณ์หลกั แทนหลอดสุญญากาศ เน่ืองจากทรานซิสเตอร์เพยีงตัวเดยีว มี
ประสิทธิภาพในการท างานเทียบเท่าหลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ท าให้เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ในยุคนีม้ขีนาดเลก็ ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อย ความร้อนต า่ ท างานเร็ว และ
ได้รับความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึน้  

 เกบ็ข้อมูลได้ โดยใช้ส่วนความจ าวงแหวนแม่เหลก็ (Magnetic Core)  

มีความเร็วในการประมวลผลในหน่ึงค าส่ัง ประมาณหน่ึงในพนัของวินาท ี
(Millisecond : mS)  

 ส่ังงานได้สะดวกมากขึน้ เน่ืองจากท างานด้วยภาษาสัญลกัษณ์ (Assembly Language)  

 เร่ิมพฒันาภาษาระดบัสูง (High Level Language) ขึน้ใช้งานในยุคนี ้
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  คอมพวิเตอร์ในยุคนีเ้ร่ิมต้นภายหลงัจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้
เพยีง 5 ปี เน่ืองจากได้มีการประดิษฐ์คดิค้นเกีย่วกบัวงจรรวม 
(Integrated-Circuit) หรือเรียกกนัย่อๆ ว่า "ไอซี" (IC) ซ่ึงไอซีนีท้ าให้
ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เลก็ๆ 
เพยีงแผ่นเดียว จึงมีการน าเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ท าให้
ประหยัดเนือ้ทีไ่ด้มาก   

  นอกจากนีย้งัเร่ิมมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base 
Management Systems : DBMS) และมีการพฒันาเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ให้สามารถท างานร่วมกนัได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกนั และมีระบบที่
ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกบัเคร่ืองได้หลายๆ คน พร้อมๆ กนั (Time Sharing) 

 
 

ยุคทีส่าม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512 
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ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่3 

ใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี และวงจร
รวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) เป็นอุปกรณ์หลกั  

ความเร็วในการประมวลผลในหน่ึงค าส่ัง ประมาณหน่ึงในล้านของ
วนิาที (Microsecond : mS) (สูงกว่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยุคที ่1 
ประมาณ 1,000 เท่า)  

ท างานได้ด้วยภาษาระดับสูงทัว่ไป 
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  เป็นยุคทีน่ าสารกึง่ตัวน ามาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very 
Large Scale Integrated : VLSI) ซ่ึงสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ 
วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกนั และมีการประดิษฐ์    ไมโครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor) ขึน้ ท าให้เคร่ืองมีขนาดเลก็ ราคาถูกลง และมีความ 
สามารถในการท างานสูงและรวดเร็วมาก จึงท าให้มีคอมพวิเตอร์ส่วน
บุคคล (Personal Computer) ถือก าเนิดขึน้มาในยุคนี ้
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ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยุคที ่4  

ใช้อุปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) 
และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale Integration : 
VLSI) เป็นอุปกรณ์หลกั  

มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละค าส่ัง ประมาณหน่ึงในพนัล้านวนิาที 
(Nanosecond : nS) และพฒันาต่อมาจนมีความเร็วในการประมวลผล
แต่ละค าส่ัง ประมาณหน่ึงในล้านล้านของวนิาท ี(Picosecond : pS)  
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  ในยุคนี ้ได้มุ่งเน้นการพฒันา ความสามารถในการท างานของระบบ
คอมพวิเตอร์ และ ความสะดวกสบายในการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
อย่างชัดเจน มีการพฒันาสร้างเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพาขนาดเลก็
ขนาดเลก็ (Portable Computer) ขึน้ใช้งานในยุคนี ้

  โครงการพฒันาอุปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานง่าย และมีความสามารถ
สูงขึน้ รวมทั้งโครงการวจัิยและพฒันาเกีย่วกบั ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) เป็นหัวใจของการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ในยุคนี ้โดย
หวงัให้ระบบคอมพวิเตอร์มีความรู้ สามารถวเิคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล 
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องค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 1. ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล (Robotics or Robotarm System) 

  คอืหุ่นจ าลองร่างกายมนุษย์ทีค่วบคุมการท างานด้วยเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ มีจุดประสงค์เพือ่ให้ท างานแทนมนุษย์ในงานทีต้่องการ
ความเร็ว หรือเส่ียงอนัตราย เช่น แขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หุ่นยนต์กู้ระเบิด เป็นต้น 
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 2. ระบบประมวลภาษาพูด (Natural Language Processing System)  

  คอื การพฒันาให้ระบบคอมพวิเตอร์สามารถสังเคราะห์เสียงทีมี่อยู่ใน
ธรรมชาติ (Synthesize) เพือ่ส่ือความหมายกบัมนุษย์ เช่น เคร่ืองคดิเลขพูดได้ 
(Talking Calculator) หรือนาฬิกาปลุกพูดได้ (Talking Clock) เป็นต้น 

 3. การรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition System)  

  คอื การพฒันาให้ระบบคอมพวิเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ และสามารถ
จดจ าค าพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเน่ือง กล่าวคอืเป็นการพฒันาให้เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ท างานได้ด้วยภาษาพูด เช่น งานระบบรักษาความปลอดภยั งาน
พมิพ์เอกสารส าหรับผู้พกิาร เป็นต้น 
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 4. ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert System)  

  คอื การพฒันาให้ระบบคอมพวิเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้เหตุผลในการ
วเิคราะห์ปัญหา โดยใช้ความรู้ทีมี่ หรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหน่ึง 
ไปแก้ไขปัญหาอืน่อย่างมีเหตุผล ระบบนีจ้ าเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูล 
(Database) ซ่ึงมนุษย์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ก าหนดองค์ความรู้ไว้ใน
ฐานข้อมูลดังกล่าว เพือ่ให้ระบบคอมพวิเตอร์สามารถวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้
จากฐานความรู้น้ัน เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์วเิคราะห์โรค หรือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ท านายโชคชะตา เป็นต้น  
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แบ่งตามหลกัการประมวลผล 

แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน 

แบ่งตามความสามารถของระบบ 

คอมพวิเตอร์ 

ประเภทของคอมพวิเตอร์ 



LOGO ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามหลกัการประมวลผล 

 จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คอื 

 1.  คอมพวิเตอร์แบบแอนะลอ็ก (Analog Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองมือประมวลผลข้อมูลทีอ่าศัยหลกัการวดั (Measuring 
Principle) ท างานโดยใช้ข้อมูลทีมี่การเปลีย่นแปลงแบบต่อเน่ือง 
(Continuous Data) แสดงออกมาในลกัษณะสัญญาณทีเ่รียกว่า Analog 
Signal เคร่ืองคอมพวิเตอร์ประเภทนีม้ักแสดงผลด้วยสเกลหน้าปัทม์ และเข็ม
ช้ี เช่น การวัดค่าความยาว โดยเปรียบเทียบกบัสเกลบนไม้บรรทัด การวัดค่า
ความร้อนจากการขยายตัวของปรอทเปรียบเทยีบกบัสเกลข้างหลอดแก้ว 
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  นอกจากนีย้งัมีตัวอย่างของ Analog Computer ที่ใช้การประมวลผล
แบบเป็นขั้นตอน เช่น เคร่ืองวดัปริมาณการใช้น า้ด้วยมาตรวดัน า้ ที่
เปลีย่นการไหลของน า้ให้เป็นตัวเลขแสดงปริมาณ อุปกรณ์วดัความเร็ว
ของรถยนต์ในลกัษณะเข็มช้ี หรือเคร่ืองตรวจคลืน่สมองทีแ่สดงผลเป็น
รูปกราฟ เป็นต้น 
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 จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คอื 

 2. คอมพวิเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) 

  ซ่ึงกค็อืคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการท างานทั่วๆ ไปน่ันเอง เป็นเคร่ืองมือ
ประมวลผลข้อมูลทีอ่าศัยหลกัการนับ ท างานกบัข้อมูลทีมี่ลกัษณะการ
เปลีย่นแปลงแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Data) ในลกัษณะของสัญญาณไฟฟ้า 
หรือ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณข้อมูลทีเ่ป็นจังหวะด้วยตัวนับ 
(Counter) ภายใต้ระบบฐานเวลา (Clock Time) มาตรฐาน ท าให้ผลลพัธ์เป็น
ทีน่่าเช่ือถือ ทั้งสามารถนับข้อมูลให้ค่าความละเอยีดสูง เช่นแสดงผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมได้หลายต าแหน่ง เป็นต้น 
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  เน่ืองจาก Digital Computer ต้องอาศัยข้อมูลทีเ่ป็นสัญญาณไฟฟ้า 
(มนุษย์สัมผสัไม่ได้) ท าให้ไม่สามารถรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางได้
โดยตรง จึงจ าเป็นต้องเปลีย่นข้อมูลต้นทางทีรั่บเข้า (Analog Signal) เป็น
สัญญาณไฟฟ้า (Digital Signal) เสียก่อน เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจึง
เปลีย่นสัญญาณไฟฟ้ากลบัไปเป็น Analog Signal เพือ่ส่ือความหมายกบั
มนุษย์ต่อไป 

  โดยส่วนประกอบส าคญัทีเ่รียกว่า ตัวเปลีย่นสัญญาณข้อมูล 
(Converter) คอยท าหน้าทีใ่นการเปลีย่นรูปแบบของสัญญาณข้อมูล ระหว่าง 
Digital Signal กบั Analog Signal 
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 จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คอื 

 3. คอมพวิเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) 

  เคร่ืองประมวลผลข้อมูลทีอ่าศัยเทคนิคการท างานแบบผสมผสาน 
ระหว่าง Analog Computer และ Digital Computer โดยทัว่ไปมักใช้ในงาน
เฉพาะกจิ โดยเฉพาะงานด้านวทิยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยาน
อวกาศ ทีใ่ช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของตวัยาน และใช้ Digital 
Computer ในการค านวณระยะทาง เป็นต้น 

  การท างานแบบผสมผสานของคอมพวิเตอร์ชนิดนี ้ยงัคงจ าเป็นต้อง
อาศัยตัวเปลีย่นสัญญาณ (Converter) เช่นเดิม 
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 จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คอื 

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่งานเฉพาะกจิ (Special Purpose Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลทีถู่กออกแบบตัวเคร่ืองและ
โปรแกรมควบคุม ให้ท างานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ (Inflexible) 
โดยทัว่ไปมักใช้ในงานควบคุม หรืองานอุตสาหกรรมทีเ่น้นการประมวลผล
แบบรวดเร็ว เช่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพวิเตอร์
ควบคุมลฟิท์ หรือคอมพวิเตอร์ควบคุมระบบอตัโนมัตใินรถยนต์ เป็นต้น 
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 จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คอื 

 2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่งานอเนกประสงค์ (General Purpose Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลทีมี่ความยดืหยุ่นในการท างาน 
(Flexible) โดยได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ 
ได้โดยสะดวก โดยระบบจะท างานตามค าส่ังในโปรแกรมที่เขียนขึน้มา และ
เม่ือผู้ใช้ต้องการให้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท างานอะไร กเ็พยีงแต่ออกค าส่ังเรียก
โปรแกรมที่เหมาะสมเข้ามาใช้งาน โดยเราสามารถเกบ็โปรแกรมไว้หลาย
โปรแกรมในเคร่ืองเดียวกนัได้ เช่น ในขณะหน่ึงเราอาจใช้เคร่ืองนีใ้นงาน
ประมวลผลเกีย่วกบัระบบบัญชี และในขณะหน่ึงกส็ามารถใช้ในการออกเช็ค
เงินเดือนได้ เป็นต้น 

 



LOGO ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบ 

  จ าแนกออกได้เป็น 5 ชนิด โดยพจิารณาจาก ความสามารถในการเกบ็
ข้อมูล และ ความเร็วในการประมวลผล เป็นหลกั ดังนี ้

 1. ซุปเปอร์คอมพวิเตอร์ (Super Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลทีมี่ความสามารถในการประมวลผล
สูงทีสุ่ด โดยทัว่ไปสร้างขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่งาน 

 ด้านวทิยาศาสตร์ที่ต้องการการ ประมวลผลซับซ้อน 

 และต้องการความเร็วสูง เช่น งานวจัิยขีปนาวุธ  

 งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) งานส่ือสาร 

 ดาวเทียมหรืองานพยากรณ์อากาศ เป็นต้น 
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 2. เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (Mainframe Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลทีมี่ส่วนความจ าและความเร็วน้อยลง 
สามารถใช้ข้อมูลและค าส่ังของเคร่ืองรุ่นอืน่ในตระกลู (Family) เดียวกนัได้ 
โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ นอกจากน้ันยงัสามารถท างานในระบบเครือข่าย 
(Network) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเช่ือมต่อไปยงัอุปกรณ์ทีเ่รียกว่า เคร่ือง
ปลายทาง (Terminal) จ านวนมากได้ สามารถท างานได้พร้อมกนัหลายงาน 
(Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกนัหลายคน (Multi User) ปกติเคร่ือง
ชนิดนีนิ้ยมใช้ในธุรกจิขนาดใหญ่ มีราคาตั้งแต่สิบล้านบาทไปจนถึงหลายร้อย
ล้านบาท ตัวอย่างของเคร่ืองเมนเฟรมที่ใช้กนัแพร่หลายกค็อื คอมพวิเตอร์ของ
ธนาคารทีเ่ช่ือมต่อไปยงัตู้ ATM และสาขาของธนาคารทัว่ประเทศน่ันเอง 

 



LOGO ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบ 

 3. มินิคอมพวิเตอร์ (Mini Computer) 

   ธุรกจิและหน่วยงานทีมี่ขนาดเลก็ไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์ขนาด
เมนเฟรมซ่ึงมีราคาแพง ผู้ผลติคอมพวิเตอร์จึงพฒันาคอมพวิเตอร์ให้มีขนาด
เลก็และมีราคาถูกลง เรียกว่า เคร่ืองมินิคอมพวิเตอร์ โดยมีลกัษณะพเิศษในการ
ท างานร่วมกบัอุปกรณ์ประกอบรอบข้างทีมี่ความเร็วสูงได้ มีการใช้แผ่นจาน
แม่เหลก็ความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเกบ็รักษาข้อมูล สามารถอ่าน
เขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัททีใ่ช้คอมพวิเตอร์ขนาดนี ้
ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลยั ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 



LOGO ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบ 

 4. ไมโครคอมพวิเตอร์ (Micro Computer) 

  หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลขนาดเลก็ มีส่วนของหน่วยความจ า
และความเร็วในการประมวลผลน้อยทีสุ่ด สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึง
มักถูกเรียกว่า คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) 

  ปัจจุบัน ไมโครคอมพวิเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจ
เท่ากบัหรือมากกว่าเคร่ืองเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากน้ันยงัราคาถูกลงมาก 
ดังน้ันจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน ตลอดจนตาม
โรงเรียน สถานศึกษา และบ้านเรือน บริษัทที่ผลติไมโครคอมพวิเตอร์ออก 
จ าหน่ายจนประสบความส าเร็จเป็นบริษัทแรก คอื บริษัทแอปเปิลคอมพวิเตอร์ 

 



LOGO ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบ 

 เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

 แบบติดตั้งใชง้านอยูก่บัท่ีบนโตะ๊ท างาน (Desktop Computer)  
 แบบเคล่ือนยา้ยได ้(Portable Computer) สามารถพกพาติดตวั อาศยั
พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีจากภายนอก ส่วนใหญ่มกัเรียกตามลกัษณะ
ของการใชง้านวา่ Laptop Computer หรือ Notebook Computer 

 



LOGO 

5.  คอมพวิเตอร์มือถือ (Handheld Computer) 

• มีขนาดเลก็ทีสุ่ดเม่ือเทยีบกบัคอมพวิเตอร์ประเภทอืน่ๆ 

• ใช้กบัการจัดการข้อมูลประจ าวนั การสร้างปฎิทินนัดหมาย การดูหนัง ฟัง

เพลงรวมถึงการรับส่งอเีมล์ 

• โทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจัดอยู่ในกลุ่มนี ้ได้ 

 

ประเภทของคอมพวิเตอร์แบ่งตามความสามารถของระบบ 



LOGO เร่ืองน่ารู้กบัคอมพวิเตอร์ยุคใหม่ 

• เดสก์ทอป (Desktop) 

• โน้ตบุ๊ค (Notebook) 

• เดสก์โน้ต (Desknote) 

• แทบ็เลต็พซีี (Tablet PC) 

• พดีเีอ (PDA : Personal Digital Assistants) 

• สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

• เน็ตบุ๊ค (NetBook) 

 



LOGO เดสก์ทอป (Desktop) 

• ตัวเคร่ืองและจอภาพสามารถจัดวางเพือ่ท างานบนโต๊ะได้อย่างสบาย 

• นิยมที่ใช้ในส านักงานหรือตามบ้านทั่วไปเช่น พิมพ์งาน ดูหนัง ฟัง

เพลง ท่องอนิเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมส์ 

• ปัจจุบันมีการผลติทีเ่น้นความสวยงาม 

 และน่าใช้มากขึน้ 

 



LOGO โน้ตบุ๊ค (Notebook) 

• มีคุณสมบัติทีใ่กล้เคยีงกบัเคร่ืองพซีี 

• มีขนาดเลก็และบาง น า้หนักเบา 

• สามารถพกพาได้สะดวกมากขึน้ 

• เหมาะกบัผู้ใช้ทีต้่องย้ายสถานทีท่ างานบ่อยๆ 



LOGO เดสก์โน้ต (Desknote) 

• คอมพวิเตอร์พกพาอกีแบบหน่ึงคล้ายกบัเคร่ืองแบบโน้ตบุ๊ค 

• เดสก์โน้ตไม่มีแบตเตอร่ีคอยจ่ายไฟให้จึงต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาที่

ใช้งาน 

• ตัวเคร่ืองมีขนาดที่หนากว่าโน้ตบุ๊ค 

 บ้างเลก็น้อย 

 

 



LOGO แทบ็เลต็พซีี (Tablet PC) 

• ป้อนข้อมูลเข้าไปได้โดยการเขียนบนจอภาพ 

• เคร่ืองสามารถแปลข้อมูลที่เขียนเก็บไว้ได้ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเคร่ือง

และโปรแกรม) 

• บางรุ่นอาจพลิกหน้าจอได้แบบ 2 ลักษณะคือเหมือนการใช้งานแบบ

โน้ตบุ๊คหรือเหมือนกบักระดานรองเขียน 

• มีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทยีบกบัเคร่ือง 

 คอมพวิเตอร์อืน่ทีมี่คุณสมบัติใกล้เคยีงกนั 

 



LOGO 
พดีเีอ (PDA : Personal Digital Assistants) 

• คอมพวิเตอร์ขนาดพกพาทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน 

• แบ่งประเภทออกได้เป็น 2 กลุ่มคอื 

– Palm 

– Pocket PC 



LOGO พดีีเอ (PDA : Personal Digital Assistants) - ต่อ 

• Palm 

– เปิดตลาดมาก่อนเคร่ือง Pocket PC 

– ใช้เป็น organizer หรือเคร่ืองบันทึกช่วยจ า

ต่างๆ เช่น การนัดหมาย ปฎทินิ สมุดโทรศัพท์ 

– มีระบบปฏิบัติการของตัวเองเรียกว่า  Palm 

OS 

 

 



LOGO พดีเีอ (PDA : Personal Digital Assistants) - ต่อ 

• Pocket PC 

– ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะองิกบัค่าย 

 ไมโครซอฟท์เป็นหลกั 

– ผู้ใช้งานทีคุ้่นเคยกบัระบบปฎบิัติการ Windows จะรู้สึกคุ้นเคยและ

ใช้งานง่าย 

– อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้ดี เช่นเดียวกนักบัเคร่ือง Palm 

 



LOGO สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

• โทรศัพท์มือถือที่พฒันาขีดความสามารถการท างานใกล้เคียงกบัพดีีเอ 

• ใช้เป็นเคร่ืองโทรศัพท์ไปในตัวได้ 

• บางรุ่นสามารถถ่ายรูปและใช้งานอนิเทอร์เน็ตได้ด้วย 

• มีราคาแพงกว่าโทรศัพท์มือถือธรรมดาพอสมควร 

 



LOGO สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

ความแตกต่างระหว่าง Pocket PC กบั Smart Phone 

       Pocket PC ไม่ใช่โทรโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ แต่ที่โทร

ออกได้ จะเรียก Pocket PC Phone ส่วน Smart Phone เป็น

โทรศัพท์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโทรศัพท์ทั่วไป คือมี ระบบ

ปฎบิัติการ ในตัวสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิม่เติมได้ 

      



LOGO การพฒันาคอมพวิเตอร์ในอนาคต 

• พยายามคิดค้นและพัฒนาขีดความสามารถให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก

ยิง่ขึน้ 

• เกดิศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) 

– ระบบ expert system หรือระบบผู้เช่ียวชาญ 

– ระบบ robotics หรือระบบหุ่นยนต์ 

– ระบบ natural language หรือการเข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ 

 



LOGO 

• ระบบ expert system หรือระบบผู้เช่ียวชาญ 

– เกบ็รวบรวมความรู้ต่างๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานใดงานหน่ึงให้อยู่ตลอดไป 

– สามารถเอามาใช้ทดแทนในกรณีทีห่น่วยงานขาดแคลนบุคลากรได้เป็นอย่างด ี

– อาศัยการสร้าง ”ฐานความรู้” (knowledge base) ของผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆเกบ็ไว้ 

ตวัอย่างเช่น ระบบผู้เช่ียวชาญในวงการแพทย์เพือ่ช่วยวินิจฉัยโรค ระบบ

ผู้เช่ียวชาญในการอนุมตัิวงเงินสินเช่ือของธนาคาร ระบบผู้เช่ียวชาญเพือ่วเิคราะห์

และแก้ปัญหาเคร่ืองยนต์อตัโนมัต ิเป็นต้น 

 

การพฒันาคอมพวิเตอร์ในอนาคต 



LOGO 

• ระบบ robotics หรือระบบหุ่นยนต์ 

– เอาคอมพวิเตอร์ท างานร่วมกบัเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

– บังคับบางชนิดเกดิเป็น “หุ่นยนต์” (robot) เพือ่ทดแทนแรงงานคนได้เป็นอย่างดี 

– เหมาะกับงานเส่ียงอันตรายตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การส ารวจข้อมูล

ทางอวกาศ 

– อาจพบเห็นหุ่นยนต์ทีเ่ลยีนแบบพฤตกิรรมของ 

 ส่ิงมชีีวติ เช่น หุ่นยนต์รับใข้ หุ่นยนต์สุนัข เป็นต้น 

 

การพฒันาคอมพวิเตอร์ในอนาคต 



LOGO 

• ระบบ natural language หรือการเข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ 

– น าเอาความสามารถของคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการส่ือสารกบัมนุษย์

ให้สะดวกขึน้ 

– ระบบรับรู้และจ าเสียงพูดของมนุษย์หรือเรียกว่า speech recognition 

– แยกแยะและวเิคราะห์ค าส่ังเสียงทีไ่ด้รับและท างานตามทีส่ั่งการได้เอง 

– ลดระยะเวลาในการท างานของผู้ใช้ลงไปได้ 

 

การพฒันาคอมพวิเตอร์ในอนาคต 



LOGO ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 

 จากการทีค่อมพวิเตอร์มีลกัษณะเด่นหลายประการ ท าให้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัในสังคมเป็นอย่างมาก  ที่พบเห็นได้
บ่อยทีสุ่ดกค็อื การใช้ในการพมิพ์เอกสารต่างๆ เช่น พมิพ์จดหมาย รายงาน 
เอกสารต่างๆ ซ่ึงเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนีย้งัมี
การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในด้านต่างๆ อกีหลายด้าน ดังต่อไปนี ้
 



LOGO ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 

1. งานธุรกจิ  
   เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้

คอมพวิเตอร์ในการท าบัญชี งานประมวลค า และติดต่อกบัหน่วยงาน
ภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนีง้านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่กใ็ช้
คอมพวิเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลติ และการประกอบช้ินส่วนของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ซ่ึงท าให้การผลติมีคุณภาพดขีึน้
บริษัทยงัสามารถรับ หรืองานธนาคาร ทีใ่ห้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอน
เงินอตัโนมัติ ( ATM ) และใช้คอมพวิเตอร์คดิดอกเบีย้ให้กบัผู้ฝากเงิน และ
การโอนเงินระหว่างบัญชี เช่ือมโยงกนัเป็นระบบเครือข่าย  

 



LOGO 

• คอมพวิเตอร์กบัการใช้งานทางด้านธุรกจิทัว่ไป 

– เพือ่การประมวลผลทีร่วดเร็ว สนองต่อความต้องการของลูกค้า

ผู้รับบริการได้มากยิง่ขึน้ 

– มีการใช้ “ระบบส านักงานอตัโนมัติ”  

    หรือoffice automation ที่ได้รับความ 

    นิยมอย่างแพร่หลาย 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

• คอมพวิเตอร์กบังานสายการบิน 

– ใช้ในการส ารองที่น่ังผู้โดยสาร เช่น การเช็คที่น่ังว่าง เปลี่ยนแปลง

เทีย่วบิน 

– ลดงานเอกสาร (paperwork) โดยเอาระบบ E-Ticketing มาใช้ 

– low cost airline 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

• คอมพวิเตอร์กบัธุรกจิการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

– ใช้ EDI (Electronic Data Interchange) ในพธีิการศุลกากร 

– ซ้ือขายสินค้าผ่านระบบ พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

• คอมพวิเตอร์กบัธุรกจิธนาคาร 

– ธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ EBanking 

•   เป็นทีนิ่ยมอย่างแพร่หลาย 

•   ใช้ ATM ฝากถอน 

•   ตรวจสอบยอดรายการเดนิบัญชี 

•   ท าธุรกรรมได้ทุกทีทุ่กเวลา 

•    เช่ือมโยงกนัได้ทุกสาขาแบบ online 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 
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• คอมพวิเตอร์กบัธุรกจิธนาคาร 

– รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน  

  Internet Banking  
  Payment gateway  
  Mobile Banking 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 
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 2.  งานวทิยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข  
   สามารถน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในน ามาใช้ในส่วนของการค านวณ

ทีค่่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกลุสารเคมี วถีิการโคจรของการส่ง
จรวดไปสู่อวกาศ  หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์ส าหรับ
การตรวจรักษาโรคได้ ซ่ึงจะให้ผลทีแ่ม่นย ากว่าการตรวจด้วยวธีิเคมีแบบเดิม 
และให้การรักษาได้รวดเร็วขึน้  
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• ช่วยวนิิจฉัยโรคและตรวจสอบอาการของคนไข้ 

• เกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัประวตัิการรักษา 

• การทดลองและวจิัยทางวทิยาศาสตร์ 

• การค านวณและจ าลองแบบ 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 
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  3. งานคมนาคมและส่ือสาร  
   ในส่วนที่เกีย่วกบัการเดินทาง จะใช้คอมพวิเตอร์ในการจองวนั

เวลา ทีน่ั่ง ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปยงัทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ท าให้
สะดวกต่อผู้เดินทางทีไ่ม่ต้องเสียเวลารอ อกีทั้งยงัใช้ในการควบคุมระบบ
การจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทางอากาศ หรือในการ
ส่ือสารกใ็ช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทยีมเพือ่ให้อยู่ในวงโคจร ซ่ึงจะช่วย
ส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการส่ือสารมีความชัดเจน 
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  4. งานวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  
   สถาปนิกและวศิวกรสามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการออกแบบ 

หรือ จ าลองสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น การรับแรงส่ันสะเทือนของอาคารเมื่อเกดิ
แผ่นดินไหว โดยคอมพวิเตอร์จะค านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียง
ความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ 
เช่น คนงาน เคร่ืองมือ ผลการท างาน  



LOGO ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 

  5. งานราชการ  
   โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบับทบาทและหน้าทีข่อง

หน่วยงานน้ันๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน
คอมพวิเตอร์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จัดระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ตเพือ่เช่ือมโยงไปยงัสถาบันต่างๆ , กรมสรรพากร ใช้จัดในการ
จัดเกบ็ภาษี บันทึกการเสียภาษี เป็นต้น  
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    รัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Government คอื วิธีการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ
เครือข่ายส่ือสารเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการ
บริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกบัภาครัฐมากขึน้ ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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– ประยุกต์ใช้กบังานทะเบียนราษฎร์ของภาครัฐบาล 

• โครงการจัดท าบัตรประชาชน smart card 

– รูปแบบบริการใหม่ทีเ่รียกว่า E-Service 

• E-Revenue ของกรมสรรพากรที่เปิดให้บริการเสียภาษีผ่าน

อนิเทอร์เน็ต 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 
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  6. การศึกษา  
   ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซ่ึงมีการน า

คอมพวิเตอร์มาช่วยการสอนในลกัษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียน 
ซ่ึงท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเกบ็ข้อมูลยมืและการส่งคนื
หนังสือห้องสมุด  
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• คอมพวิเตอร์กบังานทางด้านการศึกษา 

– ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Aided Instruction ) 

– บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

– เปิดสอนหลกัสูตรปริญญา 

 โดยเรียนผ่านคอมพวิเตอร์ 

 

ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ 
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ปัญหาและข้อจ ากดัของการใช้งานคอมพวิเตอร์  

ข้อจ ากดั 

 ไม่สามารถเขา้มาแทนท่ีมนุษยไ์ด ้100% เพราะมนุษยต์อ้งคอย
เป็นผูค้วบคุมและสร้างค าสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท างานไดอ้ยูดี่  

 แมจ้ะมีความสามารถในเร่ืองของการคิดและตดัสินใจไดแ้ทน
มนุษย ์แต่เป็นเพียงบางเร่ืองหรือบางกรณีเท่านั้น  

 ไดรั้บขอ้มูลอยา่งไรกป็ระมวลผลไปตามนั้น (GIGO : Garbage 
In Garbage Out) 
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ปัญหาและข้อจ ากดัของการใช้งานคอมพวิเตอร์  

ปัญหา 

 “ความรู้ไม่ทันเทคโนโลยี”  ของผูใ้ชท่ี้ขาดทกัษะบางประการ
หรือไม่ติดตามข่าวสารใหม่ๆ เช่น ปัญหาไวรัสท่ีแพร่กระจาย  

 ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มข้ึน 
• การโกงหรือหลอกลวงขอ้มูล 
• การขโมยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
• การละเมิดความเป็นส่วนตวั 
• ฯลฯ 
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ปัญหาและข้อจ ากดัของการใช้งานคอมพวิเตอร์  

  “มนุษย์” ต้องรู้จกัเลอืกใช้งานคอมพวิเตอร์ให้ถูกวธีิ  
  ติดตามข่าวสารเทคโนโลยทีางด้านคอมพวิเตอร์อย่างสม ่าเสมอ 
  ตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้งานโดยทัว่ไปที่จะไม่สร้างความ   
        เสียหายแก่ผู้อืน่ 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  
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Assignment 1 “Computer System” 

ให้นักศึกษาคน้ควา้และจดัท ารายงานสว่นบคุคลเกีย่วกบั

องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร ์ดังนี้ 

ฮาร์ดแวร์และสว่นประกอบของคอมพิวเตอร ์(HW & 

Component) 

ซอฟต์แวร ์(Software) 

ผู้ใช้งาน (People-ware/User) 

ข้อมูล/สารสนเทศ (Data-ware / Information) 

เอกสาร/กระบวนการ (Document/Procedure) 

ขอให้มีภาพประกอบตามสมควรและอา้งองิแหลง่ที่มาของ

ข้อมูลด้วยสง่ใน Class วันที่ 23/6/56 


