หน่ วยที่ 1
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
สาระสาคัญ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ ก ส์ที่ประกอบกันขึ้นมา เพื่อใช้ในการคานวณและ
ประมวลผล มีคุณสมบัติในการรับข้อมูล จดจาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล โดยนาข้อมูลนั้นมาทาการ
ประมวลผลตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคาสัง่ ให้ทาออกมาเป็ นสารสนเทศตรงตามที่ตอ้ งการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง องค์ประกอบที่จะทาให้คอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้
อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทาหน้าที่ในการรับ
ข้อ มูล ประมวลผลและส่ ง ผลลัพธ์ออกมา และท าการประเมิ น ผลสารสนเทศที่ ได้ เพื่อ น าผล
ป้ อนกลับ (feedback) มาปรั บปรุ ง ข้อมูลที่ รับเข้า เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นกลายเป็ นสารสนเทศที่ ดี ช่ ว ย
สนับสนุนการทางาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริ หาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ ว

สาระการเรี ยนรู้
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สมรรถนะประจาหน่วย
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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จุดประสงค์การเรี ยนรู้
จุดประสงค์ทวั่ ไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ได้
3. จาแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้
4. อธิบายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้
5. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้
6. บอกความหมายของสารสนเทศได้
7. บอกความหมายของระบบสารสนเทศได้
8. จาแนกระดับการใช้สารสนเทศได้
9. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แบบทดสอบก่อนเรี ยน
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เบื้องต้น
คาสัง่ จงเลือกคาตอบที่ถกู ที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกาเครื่ องหมาย  ลงที่กระดาษคาตอบ
1. ข้อใดบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้
ก. ระบบงานโปรแกรมที่สามารถถ่ายโอนได้
ข. เป็ นเครื่ องช่วยการจัดการกับข้อมูลได้จานวนมาก
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทางานได้ดว้ ยคาสัง่ ของมนุษย์
ง. เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บมูลคาสัง่ ที่ในปริ มาณที่ไม่มาก จึงต้องเก็บไว้ที่ขอ้ มูลสารอง
ตรงตามที่ตอ้ งการ
2. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ที่กล่าวว่า “ผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ อ อกมาจาก
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์น้ นั ไม่มีขอ้ ผิดพลาด”
ก. ความเร็ ว
ข. ความเป็ นอัตโนมัติ
ค. ความถูกต้องแม่นยา
ง. ความสามารถในการเก็บข้อมูล
3. ข้อใดเป็ นประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับใช้ในงานการควบคุมขีปนาวุธ
ก. เครื่ องมินิคอมพิวเตอร์
ข. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
ค. เครื่ องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ง. เครื่ องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
4. หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนส่วนใดของมนุษย์
ก. หู
ข. ตา
ค. มือ
ง. สมอง
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5. หน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนส่วนใดของมนุษย์
ก. ตาและหู
ข. ปากและหู
ค. ปากและลิ้น
ง. ตาและสมอง
6. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แป้ นคียบ์ อร์ด ลาโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิตอล เครื่ องพิมพ์ ไมโครโฟน
ง. กล้องดิจิตอล ไมโครโฟน แป้ นคียบ์ อร์ด
7. ข้อใด้เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
ก. เมาส์
ข. ลาโพง
ค. จอยสติ๊ก
ง. ไมโครโฟน
8. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ น
ส่วนที่มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
ก. ข้อมูล
ข. พีเพิลแวร์
ค. ฮาร์ดแวร์
ง. ซอฟต์แวร์
9. ข้อใดแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ได้ถกู ต้อง
ก. ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์
ข. ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ปและซอฟต์แวร์เขียนขึ้นมาใช้งานเอง
ง. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
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10. นางสาวชมพูนุช ต้องการได้โปรแกรมสาหรับเช่าวีดีโอ บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ดา้ นใดที่
ควรไปปรึ กษาหาคาแนะนา
ก. เว็บมาสเตอร์
ข. โปรแกรมเมอร์
ค. ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป
ง. ผูอ้ อกแบบและวิเคราะห์ระบบ
11. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่การทางานของซอฟต์แวร์ระบบได้ถกู ต้อง
ก. ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ข. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาโดยบริ ษทั แล้วสามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที
ค. เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อ พูดดุย แลกเปลี่ยนสื่อต่าง ๆ ผ่านสังคมออนไลน์
ง. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเอง เพื่อให้ได้โปรแกรมที่สามารถทางานได้ตามที่ตอ้ งการ
12. ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศ ได้ถกู ต้อง
ก. เกรดเฉลี่ย
ข. เสียงนกชนิดต่าง ๆ
ค. คะแนนสอบของนักเรี ยน
ง. ส่วนสูงและน้ าหนักของนักเรี ยน
13. ข้อใดกล่าวถึงระดับผูใ้ ช้สารสนเทศที่มีหน้าที่กาหนดและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่เป้ าหมาย
ก. ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ข. ผูบ้ ริ หารระดับล่าง
ค. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ง. ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ
14. ข้อใดกล่าวถึงระดับผูใ้ ช้สารสนเทศที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลภายในและภายนอกเพื่อนามาประกอบใน
การตัดสินใจ
ก. ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ข. ผูบ้ ริ หารระดับล่าง
ค. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ง. ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ
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15. ข้อใดกล่าวถึง การควบคุมการบินหรื อการจองตัว๋ เดินทางผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพในด้านใด
ก. วิศวกรรม
ข. ร้านค้าปลีก
ค. อุตสาหกรรม
ง. การคมนาคมและการสื่อสาร
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แผนผังแนวคิด
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพเบื้องต้น

1. การใช้คอมพิวเตอร์

2. ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์

2.1 การประมวลผลข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศ

1.2 คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

2.2 ระบบสารสนเทศ

1.3 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.4 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
1.5 องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
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หน่ วยที่ 1
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
การใช้คอมพิว เตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เพื่องาน
สานัก งาน ไปรษณี ยอ์ ิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การเรี ยกดูข ้อมูลผ่านบริ ก ารเว็บไซต์ การติ ด ต่ อสื่ อสารใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ห้องสนทนาหรื อการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ซึ่งในการประกอบ
อาชีพจะนาคอมพิวเตอร์ มาเป็ นส่วนหนึ่ งในการทางาน โดยเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ การประมวลผล การค้นหา หรื อการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ได้มาระบบสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ ช่วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ การวางแผน การบริ หาร การควบคุม การวิเคราะห์
และการติดตามผลการดาเนิ นงาน

1. การใช้คอมพิวเตอร์
1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ มีร ากศัพ ท์ ม าจากภาษาละติ น ว่า Computare หมายถึง การนั บ
หรื อการค านวณ และตามพจนานุ ก รมราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ค าจ ากัด ความของ
“คอมพิวเตอร์ ” หมายถึง เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทาหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สาหรับ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิ ตศาสตร์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 247)
คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่มนุ ษย์ใ ช้เ ป็ นเครื่ องมื อ
ช่ ว ยในการจัดการกับข้อ มู ล ที่ อ าจ เป็ นได้ท้ งั ทางตัวเลข ทางตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
ความหมายในสิ่ งต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ สามารถกาหนดชุ ดคาสั่งหรื อโปรแกรมล่วงหน้าได้ ทาให้
สามารถทางานได้ห ลากหลายรู ป แบบ และสามารถน าไปประยุก ต์ใช้งานได้อย่า งกว้างขวาง
ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อุตสาหกรรม การค้า และความบันเทิง (พนม บุญญ์ไพร, 2559 :
11)
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มนุ ษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยในการทางาน
ต่าง ๆ ของมนุ ษย์ให้สะดวก รวดเร็ ว และแม่นยายิ่งขึ้น เช่น ในการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล การ
ทางานต่ าง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์ และอื่น ๆ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน
อย่า งแพร่ หลายมากที่ สุ ด ในปั จ จุ บัน เรี ยกว่ า PC (พี ซี ) ซึ่ ง ย่อ มาจากค าว่ า Personal Computer
หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (เผด็จ อ่านาเพียง, 2559 : 11)

9
คอมพิว เตอร์ คื อ อุ ปกรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่สามารถประมวลผลข้อ มูล ได้โดย
อัตโนมัติตามโปรแกรมที่มนุ ษย์ป้อนคาสัง่ ให้ทา ทั้งนี้ คอมพิวเตอร์ ยงั สามารถรับข้อมูลที่ป้อนเข้า
ไป พร้อมชุดคาสัง่ และนาไปประมวลผลออกมาเป็ นสารสนเทศตามที่ตอ้ งการ (สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม,
2552 : 12)
จากค านิ ยามของความหมายพอที่ จะสรุ ปได้ว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ประกอบกันขึ้นมา เพื่อใช้ในการคานวณและประมวลผล มีคุณสมบัติในการรั บ
ข้อมูล จดจาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล โดยนาข้อมูลนั้นมาทาการประมวลผลตามโปรแกรมที่มนุ ษย์
ป้ อนคาสัง่ ให้ทาออกมาเป็ นสารสนเทศตรงตามที่ตอ้ งการใช้งาน
1.2 คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ถกู สร้างขึ้นมามีจุดเด่นหลายประการ เพื่อช่วยในการ
ทางานของมนุษย์ให้มีความสะดวกมากขึ้น ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์มี 4 ประการ
(พรพรรณ โสภาพล, 2559 : 5-6 ; มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์, 2556 : 6-7)
1.2.1 หน่ วยเก็บ (storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จานวนมากและเป็ นเวลานาน สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว
1.2.2 ความเร็ ว (speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้
เวลาน้อยที่ สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ ว ความเร็ วของคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวบ่งชี้ ในการเลือกใช้
คอมพิวเตอร์ที่สาคัญส่วนหนึ่งของมนุษย์
1.2.3 ความเป็ นอัตโนมัติ (self acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผล
ตามลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยที่มนุษย์จะกาหนดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรื อชุดคาสัง่ เข้า
ไปในเครื่ องและเตรี ยมข้อมูลไว้เท่ านั้น หลังจากนั้นคอมพิว เตอร์ สามารถทาตามคาสั่งทัน ทีโดย
อัตโนมัติ
1.2.4 ความน่ าเชื่อถือ (sure) เป็ นสิ่งสาคัญในการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ความสามารถนี้ เกี่ ย วข้อ งกับโปรแกรมค าสั่งและข้อมูลที่ ก าหนดและป้ อนข้อมูลให้ก ับเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยตรง กล่าวคือ หากมนุษย์ป้อนข้อมูลที่ไม่ถกู ต้องให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ก็ยอ่ มให้
ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูก ต้องเช่น กัน เรี ยกว่า garbage in, garbage out จึงทาให้สารสนเทศผิด พลาดไม่
สมบูร ณ์ ไร้ คุณ ค่ าต่ อการนาไปใช้งาน เปรี ยบเหมือน ถ้าป้ อนขยะเข้าไป ค าตอบที่ได้ก็คื อ ขยะ
นัน่ เอง
สรุ ปได้ว่า คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของคอมพิ ว เตอร์ มี 4 ประการ ได้แ ก่ หน่ ว ยเก็ บ
ความเร็ ว ความเป็ นอัตโนมัติและความน่าเชื่อถือ
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1.3 ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถจาแนกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างตาม
ขนาดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความเร็ วในการประมวลผล ปริ มาณของข้อมูล และ
ราคาเป็ นข้อ พิ จ ารณาหลัก ได้มี ผู้นิ ย ามจ าแนกประเภทตามขนาดของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช และ รัชฎาวรณ นิ่ มนวล, 2557 : 4-6 ; เผด็จ
อ่านาเพียง, 2559 : 16-18 และ พรพรรณ โสภาพล, 2557 : 3-6)
1.3.1 ซู เ ปอร์ ค อมพิ ว เตอร์ (super computer) เป็ นเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ขนาดใหญ่ มีประสิ ทธิภ าพในการทางานสูงสุ ด ประมวลผลข้อมูลในปริ มาณที่ มากได้ รองรั บ
หน่วยประมวลผลได้หลาย ๆ ตัว มีหน่วยความเร็ วเป็ น กิกะฟลอป (gigaflop) คือ หรื อการคานวณ
หนึ่ งพันล้านครั้งในหนึ่งวินาที นาไปใช้ในงานที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ซบั ซ้อนและมีราคาแพง
มาก เช่น การทดสอบทางอวกาศขององค์การนาซา การพยากรณ์อากาศ การควบคุมขีปนาวุธและ
ธนาคารโลก ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
ที่มา : https://notebookspec.com/web/wpcontent/uploads/2016/01/columbia_computer.jpg
1.3.2 เมนเฟรมคอมพิว เตอร์ (mainframe computer) เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิ ทธิภาพรองลงมาจากซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการทางานจากผูใ้ ช้ได้หลายร้อย
คนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลด้วยความเร็ วสูง มีหน่ วยความจาหลักขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
จัดเก็บข้อมูลได้เป็ นจานวนมาก มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้จานวนมาก
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ธนาคาร กรมสรรพากร สานักงาน
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สถิ ติ แ ห่ งชาติ แ ละท่ า อากาศยาน เช่ น การลงทะเบี ย นจองตั๋ว เครื่ องบิ น ของสายการบิ น และ
ยัง น าเมนเฟรมคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้เ ป็ นเครื่ องแม่ ข่ า ยหรื อเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ บ นระบบเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต เพื่อในการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) ที่รองรับข้อมูลเป็ นจานวนมากใน
แต่ละวันและมีความเสถียรภาพที่น่าเชื่อถืออีกด้วย ดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ที่มา : https://namwhanpattichon.files.wordpress.com/
2014/11/p05-14.jpg
1.3.3 มินิ ค อมพิว เตอร์ (mini computer) เป็ นเครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่มีขนาดเล็ก
รองจากเมนเฟรมคอมพิว เตอร์ สามารถรองรั บ การทาง า นจากผูใ้ ช้ได้หลายคนในการทางาน
ที่แตกต่างกัน เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษาและ
ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 มินิคอมพิวเตอร์
ที่มา : https://winini3.files.wordpress.com/2013/06/minimain.jpg
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1.3.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) ไมโครคอมพิวเตอร์หรื อส่วนใหญ่
เรี ยกว่ า เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer : PC) เป็ นคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ก
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาถูกและมีประสิ ทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับไมโครคอมพิวเตอร์ ในอดีต
จึ ง ได้รั บ ความนิ ย มมากที่ สุด สามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ง านได้ห ลายด้าน รองรั บซอฟต์แ วร์
ที่หลากหลายและนามาเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด
1) คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยชิ้นส่ วนที่แยกออกจากกัน เช่น จอภาพ เมาส์ และแป้ นพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ
ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบมาให้เหมาะที่จะวางบนโต๊ะทางานในสานักงาน ดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2) คอมพิ ว เตอร์ แ ล็ป ท็ อ ป (laptop computer) เป็ นเครื่ องคอมพิว เตอร์
ส่วนบุคคล ที่ใช้งานวางบนตักได้ เป็ นแบบแบนราบ ชนิ ดจอภาพผนึ กเหลว เรี ยกว่า จอภาพแบบ
“แอล ซี ดี” (Liquid Crystal Display : LCD) น้ าหนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม เนื่ องจากคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อปมีขนาดฮาร์ดดิสก์และจอภาพแสดงผลที่มีขนาดใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค การทางาน
ของแล็ปท็อปจะใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี และขณะเดี ยวกันสามารถใช้พลังงานไฟฟ้ าได้
โดยตรงจากการเสียบปลัก๊ ไฟ ดังภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.5 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
3) คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค (notebook computer) เป็ นเครื่ องมโครคอมพิวเตอร์
ที่มีขนาดเล็ก บางครั้งคาว่าโน้ตบุ๊คหรื อแล็ปท็อป สามารถเรี ยกใช้แทนกันได้ สะดวกต่อการพกพา
เนื่ องจากมีน้ าหนักเบา ประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรู ปที่ใช้เป็ นแบบแบนราบ การทางานใช้แบตเตอรี่
หรื อไฟฟ้ า ทาให้สะดวกต่อการใช้งาน ดังภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
4) แท็บเล็ตพีซี (tablet pc) เป็ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็กกว่า
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ าหนักเบา ไม่มีแป้ นคียบ์ อร์ด ไม่มีฝาพับ การสัง่ งานด้วยการสัมผัส
หน้า จอ และแป้ นคี ย ์บ อร์ ด เสมื อ น ปรั บ หมุ น จอได้อ ัต โนมัติ แบตเตอรี่ ใช้ง านได้น านกว่ า
คอมพิว เตอร์ พกพาทั่ว ไป ระบบปฏิบัติ ก ารที่ ใช้ ได้แก่ ระบบปฏิบัติ ก ารแอนดรอยด์ (Android)
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (iOS) และ ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows) เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.7

14

ภาพที่ 1.7 แท็บเล็ตพีซี
ที่มา : http://game.mthai.com/app/uploads/2013/02/
surface-pro-1.jpg
5) คอมพิวเตอร์ มือถือหรื อเครื่ องช่วยงานส่ วนบุคคลแบบดิจิทลั (Personal
Digital Assistant : PDA) เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กและสามารถพกพาติด ตัวได้ง่าย ใช้ทางาน
เฉพาะอย่าง เช่น บันทึกการนัด หมาย สมุดจดบันทึกประจาวัน พจนานุ กรม เป็ นต้น ทางานด้ว ย
แบตเตอรี่ มีจอสัมผัสที่สามารถทางานได้โดยใช้นิ้วมือหรื อปากกา ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ มือถือแบบ
PDA ถูกรวมการใช้งานเข้ากับโทรศัพท์มือถือในลักษณะของสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ที่ทาให้
โทรศัพท์มือถือสามารถทางานต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยอาศัยเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.8 คอมพิวเตอร์มือถือหรื อเครื่ องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั
ที่มา : http://www.chemicalsafety.gr/wp-content/uploads/2013/11/pda.jpg
สรุ ปได้ว่า ประเภทของเครื่ องคอมพิว เตอร์ สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
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1.4 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นแบบใดหรื อประเภทใด มีความซับซ้อน
มากน้อยเพียงใด ส่วนประกอบพื้นฐานหลักการทางานของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็ น 4 หน่วย ดังนี้
1.4.1 หน่ ว ยรั บข้อมูล (INPUT UNIT) ทาหน้าที่รับข้อมูลจากผูใ้ ช้ ซึ่งผูใ้ ช้เป็ น
ผูป้ ้ อนข้อมูลหรื อคาสั่งส่ งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการประมวลผลต่อไป อุปกรณ์รับข้อมูล
ได้แก่ เมาส์ (mouse) คียบ์ อร์ด (keyboard) จอยสติ๊ก (joystick) ทัชสกรี น (touch screen) สแกนเนอร์
(scanner) กล้องดิ จิ ตอล (digital camera) และปากกาแสง (light pen) เป็ นต้น ถ้าหากเปรี ยบเที ยบ
คอมพิวเตอร์กบั มนุษย์ หน่วยรับข้อมูลนี้ก็เหมือนกับอวัยวะตาหรื อหูนนั่ เอง
1.4.2 หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ทาหน้าที่นาข้อมูล
ที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูลมาคานวณหรื อประมวลผลข้อมูลและส่งผลไปเก็บไว้ในหน่วยความจา
หลัก เปรี ยบได้กบั สมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ชนิด
1) หน่ ว ยค านวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit : ALU) ทาหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และตรรกะ เช่น บวก ลบ คูณ หาร การกระทาทางตรรกะ (and,
or) หรื อการเปรี ยบเทียบ เช่น เปรี ยบเทียบข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน มากกว่าหรื อน้อยกว่า เป็ นต้น
2) หน่ ว ยควบคุ ม (Control Unit : CU) ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบทั้งหมดให้ทางานอย่างถูกต้อง
1.4.3 หน่ วยความจ า (MEMORY) เป็ นหน่ วยความจ าที่ อ ยู่ ใ นตั ว เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ในการทางานกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน่ วยความจาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) หน่ ว ยความจ าหลัก (main memory) ทาหน้าที่ เก็บ ค าสั่ง และข้อมูล
ต่าง ๆ ชัว่ คราว เพื่อรอส่งให้ซีพียทู าการประมวลผลซึ่งมี 2 ชนิด คือ
(1) หน่วยความจารอม (Read Only Memory : ROM) เป็ นหน่วยความจา
ประเภทแบบอ่านได้อย่างเดียว มีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ า
หล่อเลี้ยง หากมีก ารปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปแล้ว เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิว เตอร์ ใหม่ขอ้ มูลในรอม
ยังอยูเ่ หมือนเดิม
(2) หน่ วยความจ าแรม (Random Access Memory : RAM) เป็ น
หน่ วยความจ าประเภทชั่วคราวสาหรับเก็บข้อมูลและชุดคาสั่ง เฉพาะที่ มีกระแสไฟฟ้ าหล่อเลี้ย ง
เท่านั้น หากเกิดไฟฟ้ าดับคาสัง่ และข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะหายไปทันที
2) หน่ ว ยความจ าสารอง (secondary storage unit) ทาหน้าที่เก็บข้อมูล
ที่อยู่นอกเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่ น ฮาร์ ดดิสก์ แฟลชไดรว์ ซีดีรอม หรื ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสารอง
เป็ นต้น
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1.4.4 หน่ ว ยแสดงผล (OUTPUT UNIT) ทาหน้ า ที ่ เ ป็ น หน่ ว ย ที ่ น าข้อ มู ล
ที่ ไ ด้รั บ การประมวลผลมาแสดงผลลัพธ์ที่ได้ผา่ นทางจอภาพหรื อเครื่ องพิมพ์ โดยอาจอยูใ่ นรู ปของ
ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ แผนภูมิ เสียงและตาราง เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.9
MEMORY
INPUT
UNIT

Central
Processing Unit
ALU

OUTPUT
UNIT

CU

ภาพที่ 1.9 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 1.9 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ สรุ ปได้ว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์
จะรับข้อมูลหรื อคาสัง่ ผ่านอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล (INPUT UNIT) เช่น แป้ นคียบ์ อร์ดหรื อเมาส์ ส่ ง
ให้หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทาการประมวลผล ซึ่งเป็ นส่ วนที่ใช้คานวณ
และควบคุมการทางานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยคานวณและตรรกะ( ALU) เป็ น
การทางานโดยเลขฐาน 2 เปรี ยบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์ และหน่วยควบคุมการทางาน (CU)
เป็ นส่ วนที่ใช้เชื่อมต่ อแต่ละส่ วนเข้าด้ว ยกัน มีหน้าที่อ่านข้อมูลค าสั่งที่ อยู่ภายในหน่ ว ยความจ า
(MEMORY) หรื อที่ได้จากอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล ทาการแปลความหมายและส่งไปประมวลผลใน
หน่วยคานวณและตรรกะ ( ALU) จากนั้นนาผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ได้ไปจัดเก็บในหน่วยความจา
(MEMORY) หรื อ น ามาแสดงผล (OUTPUT UNIT) เช่ น ทางจอภาพ หรื อ พิม พ์ข ้อ มูล ออกทาง
กระดาษโดยใช้เครื่ องพิมพ์ หรื อโปรเจคเตอร์ เป็ นต้น
1.5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทางานให้ประสบกับความสาเร็ จ ได้ จาเป็ นจะต้อง
มีองค์ประกอบส่ วนอื่น ๆ เข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบตั ิ งานและเกิดผลลัพธ์
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น
ต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบองค์ประกอบ
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ที่ ส าคั ญ 4 ส่ วน (มนั ส นั น ท์ กี รติ ผจญ และ เมธาสิ ทธิ์ ต่ อภั ค ชยานั น ท์ , 2556 : 5-12 ;
เผด็จ อ่านาเพียง, 2559 : 18-19 ; พงษ์เกียรติ เชษฐพิทกั ษ์กุล และ อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล, 2550 : 2-4 ;
พนม บุญญ์ไพร, 2559 : 13-15)
1.5.1 ฮาร์ ดแวร์ (hardware) เป็ นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็ นส่วนที่มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น เคส คียบ์ อร์ด เมาส์ จอภาพ
เครื่ องพิ ม พ์ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ แรม เมนบอร์ ด สายไฟฟ้ ารวมทั้ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารส าหรั บ เชื่ อ มโยง
คอมพิวเตอร์เข้าเป็ นเครื อข่าย เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.10

ภาพที่ 1.10 ฮาร์ดแวร์
ที่มา : http://24239kunyarat.blogspot.com/
1.5.2 ซอฟต์แวร์ (software) โปรแกรมหรื อชุดคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการ
ทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังภาพที่ 1.11
ซอฟต์แวร์
(software)

ซอฟต์ระบบ
(system software)

ซอฟต์ประยุกต์
(application software)

ซอฟต์แวร์ ที่ผใู้ ช้เขียนขึ้นเอง
(user program)
ภาพที่ 1.11 ประเภทของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ป
(package program)
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1) ซอฟต์แวร์ ระบบ (system software) ทาหน้าที่บูทเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเป็ นตัว กลางระหว่างโปรแกรม
ประยุกต์กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบตั ิการจะถูกติดตั้งมากับเครื่ องคอมพิวเตอร์จากผูข้ ายหรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิต ซอฟต์แวร์ระบบมี
ความสาคัญมาก ถ้าขาดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการจะทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้
ปั จ จุ บั น ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารที่ นิ ยมใช้ ก ั น ส่ วนใหญ่ เช่ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารดอส
ระบบปฏิ บัติ ก ารวิ น โดวส์ ระบบปฏิ บัติ ก ารแมคอิ น ทอช และยังมี ร ะบบปฏิ บัติ ก ารเปิ ด เช่ น
ระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์หรื อยูนิกซ์ เป็ นต้น โดยซอฟต์แวร์ระบบแบ่งตามหน้าที่การทางาน ดังนี้
(1) ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System : OS) ทาหน้าที่ควบคุมการใช้
งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
(2) แปลภาษา (translation program) ทาหน้าที่การแปลภาษาโปรแกรม
หรื อชุดคาสั่งที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่ อง หรื อภาษาระดับสูงต่าง ๆ ให้เป็ นภาษาที่เครื่ อง
สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิได้
(3) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ทาหน้าที่ในการอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทางานได้สะดวก รวดเร็ ว และง่ายขึ้น
(4) ตรวจสอบข้อผิด พลาด (diagnostic program) ทาหน้าที่ต รวจสอบ
ข้อผิดพลาดในการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
2) ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (application software) โปรแกรมหรื อชุดคาสั่งที่
เขี ยนขึ้ นมา เพื่อให้เครื่ องคอมพิว เตอร์ ทางานตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยแบ่ งออกเป็ น
2 ชนิด คือ
(1) ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป (package program) เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่
เขียนขึ้นมาโดยบริ ษทั ต่าง ๆ หรื อที่สร้างขึ้นมา สามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที เช่น โปรแกรมด้าน
ประมวลผลค า เป็ นโปรแกรมสาหรั บจัด ทาพิมพ์เอกสาร รายงาน จดหมาย หรื อหนังสื อต่าง ๆ
โปรแกรมด้านตารางงาน เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างตารางและคานวณวิเคราะห์ขอ้ มูล, โปรแกรม
ด้านการจัดการฐานข้อมูล เป็ นโปรแกรมทางานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล ช่วยจัดเก็บข้อมูล
แก้ไ ข ค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง การจัด เรี ยงข้อ มูล , โปรแกรมทางด้า นการน าเสนอข้อ มู ล
เป็ นโปรแกรมในการนาเสนอข้อมูลการประชุม/สัมมนา, โปรแกรมด้านงานพิมพ์ เป็ นโปรแกรม
สาหรับงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ นามบัต ร, โปรแกรมด้านตกแต่งรู ปภาพ เป็ น
โปรแกรมสาหรับออกแบบตกแต่งภาพ และโปรแกรมทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็ นโปรแกรมที่ใช้
ในการติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนสื่อต่าง ๆ ผ่านสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
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(2) ซอฟต์ แ วร์ ที่ ผู้ใ ช้เ ขี ย นโปรแกรมขึ้ นเอง (user program) เป็ น
โปรแกรมที่ผใู้ ช้เขียนโปรแกรมขึ้ นมาใช้เอง โดยใช้ภาษาระดับสู งทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ภาษา
โคบอล ภาษาซี ภาษาจาวาหรื อภาษาฟอร์ แทน เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ สามารถทางานได้ต ามที่
ต้องการ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมการเสียภาษีอากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต โปรแกรมระบบ
บัญ ชี โปรแกรมควบคุม สิ น ค้า คงคลัง โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมเช่าวีดีโอ เป็ นต้น

ภาพที่ 1.12 ตัวอย่างโปรแกรมเงินเดือนที่ผใู้ ช้เขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน
ที่มา : http://www.crystalformula.co.th/formula_payroll.asp
1.5.3 บุ ค ลากรทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ (peopleware) เป็ นบุ คคลที่เกี่ ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ สามารถแบ่งได้ 7 ระดับ ดังนี้
1) ผู้บ ริ หารสารสนเทศ (chief information officer) เป็ นบุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญในการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
2) นัก วิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analysis and design) เป็ น
บุคลากรที่ศึกษาระบบงานเดิมหรื องานใหม่ และทาการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ใน
การใช้คอมพิวเตอร์กบั ระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้
3) โปรแกรมเมอร์ (programmer) เป็ นบุคคลากรที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรม
สั่งงานเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เพื่อให้ท างานตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยเขี ย นตามแผนผัง ที่
นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้
4) ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เป็ นบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้า นฐานข้อ มู ล สามารถทาการออกแบบพัฒ นาตารางข้อ มู ล ต่าง ๆ การ
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ออกแบบฟอร์ ม คิวรี (queries) และรายงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้คาสัง่ ภาษา SQL ในการจัดการกับ
ฐานข้อมูล และหากฐานข้อมูลเกิดข้อขัดข้องประการใด ก็จะต้องมีทกั ษะและความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
5) เว็บมาสเตอร์ (web masters) เป็ นบุคคลากรที่มคี วามรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ต การเขียนโฮมเพจ มีความรู้ เกี่ยวกับภาษาจาวาและคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก สามารถใช้
เครื่ องมือและโปรแกรมทางกราฟิ กคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
6) ช่างเทคนิ คคอมพิวเตอร์ (computer technicians) เป็ นบุคลากรที่มคี วามรู้
ทางด้านฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปั ญหาทางฮาร์ ดแวร์ ให้สามารถใช้งานได้ สามารถ
อัพเกรดคอมพิวเตอร์ บารุ งรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครื อข่ายได้
7) ผูใ้ ช้งาน (end user) เป็ นบุคลากรหรื อผูใ้ ช้งานปลายทางที่ปฏิบตั ิการกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่ น การกรอกข้อมูล การเตรี ย มข้อมูลเพื่อทาการประมวลผล และสั่งพิมพ์
รายงานส่งให้กบั ฝ่ ายบริ หารใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งต้องเรี ยนรู้และเข้าใจลาดับการทางานของคาสั่ง
การใช้งานเป็ นอย่างดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผใู้ ช้งานเหล่านี้ จะสามารถใช้ระบบงานได้อย่างคล่องแคล่ว
และสมบูรณ์ ด้วยการผ่านการฝึ กอบรมจากโปรแกรมเมอร์หรื อครู ผฝู้ ึ กอบรม เป็ นต้น
1.5.4 ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนามาใช้กบั คอมพิวเตอร์ ได้ เช่ น
ข้อมูลตัวเลข (numeric data) ข้อมูลที่เป็ นข้อความ (text data) ข้อมูลเสี ยง (audio data) ข้อมูลภาพ
(image data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (video data) ซึ่งข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้ อนเข้าสู่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล เช่น คียบ์ อรด์ เมาส์ และสแกนเนอร์ ข้อมูลต้องมี
โครงสร้ างในการจัด เก็บที่เป็ นระบบ เพื่อการสื บค้น ที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภ าพ ข้อมูลจะถูก
จัดเก็บอยูใ่ นหน่วยความจา (Memory Unit) ก่อนที่จะถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit)
เช่ น ฮาร์ ด ดิ ก ส์ และแผ่น ซี ดี ตามโปรแกรมที่ โ ปรแกรมเมอร์ เขี ย นขึ้ น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการออกมา
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
4 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล
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2. ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปัจจุบนั นับว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะ
การได้สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ สารสนเทศนั้นต้องรวดเร็ ว เป็ นปั จจุบนั ทันต่ อ
เหตุการณ์ เพื่อให้มีความหมายและมีคุณค่าสาหรับผูใ้ ช้
2.1 การประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (พนม บุญญ์ไพร
, 2559 : 16 ; สกุล ธัญญเจริ ญ และ วัลภา สรรเสริ ญ, 2559 : 5 ; อาภา กุลธรรมโยธิน, 2556 : 12)
2.1.1 ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ โดย
เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา ข้อมูลมักอยู่ในรู ปของตัวเลข ตัวหนังสื อ
รู ปภาพ แผนภูมิ วิดิทศั น์ วีดีโอ เป็ นต้น ข้อมูลโดยส่ วนใหญ่ มกั ใช้แสดงปริ มาณหรื อการกระทา
ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์หรื อการประมวลผล เช่น ชื่อของนักเรี ยน อายุ เพศ คะแนนของ
แต่ละคน จานวนโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรี ยน หรื ออุณหภูมิหอ้ ง เป็ นต้น
2.2.2 การประมวลผลข้อ มูล (processing) หมายถึง กระบวนการย่อยหลาย
กระบวนการ ตั้งแต่ ก ารรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูก ต้อง การค านวณ
การจัดลาดับ การรายงานผล รวมถึงการส่งสื่อสารข้อมูลหรื อการแจกจ่ายข้อมูลนั้น
2.2.3 สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ไว้มาทาการประมวลผลข้อมูล เพื่อได้มาซึ่ งสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่ อการด าเนิ นชี วิตของ
มนุ ษย์ในการประกอบการตัด สิ น ใจ เช่น อัตราส่ วนของนักเรี ยนกับครู ข องวิทยาลัยอาชีว ศึก ษา
สุราษฏร์ ธานี หรื อผลสรุ ปยอดขายประจาปี เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจใน
การกาหนดเป้ าหมายต่อไป ดังภาพที่ 1.13
ข้อมูล
(data)

ประมวลผล
(processing)

สารสนเทศ
(information)

ภาพที่ 1.13 การประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
สรุ ปได้ว่า สารสนเทศมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูล ประมวลผลและสารสนเทศ
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2.2 ระบบสารสนเทศ
2.2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ชุ ดของคน ข้อมูลและวิธีการ
ที่มารวมกันเพื่อทางานให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ งานต่าง ๆ การ
เก็บรวบรวม การประมวลผล เพื่อนาเอาสารสนเทศนั้นมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา การควบคุม
ข้อมูล และวิธีการ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่จาเป็ นของสารสนเทศ (ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ,
2550 : 45)
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ผา่ นกระบวนการ
กลัน่ กรองหรื อประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรปั จจุบนั ระบบสารสนเทศมักเตรี ยมได้จากระบบคอมพิวเตอร์ จึงเรี ยกระบบสารสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (CBIS: Computer-based Information System) ซึ่งก็คือระบบสารสนเทศที่ได้จาก
การใช้ค อมพิว เตอร์ ทาหน้าที่ ใ นการรั บข้อมูล ประมวลผลและส่ งผลลัพธ์ออกมา และทาการ
ประเมินผลสารสนเทศที่ได้ เพื่อนาผลย้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุ งข้อมูลที่รับเข้า เพื่อให้ได้
สารสนเทศตามที่องค์กรต้องการ (จิตติมา เทียมบุญประเสริ ฐ, 2551 : 3-5)
ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หมายถึง การน าทรั พยากร
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูล (data) เข้าสู่ระบบ โดยผ่านกระบวนการ ประมวลผล เรี ยบเรี ยง เปลี่ยนแปลง หรื อ
จัดเก็บ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ สารสนเทศที่นาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้ (พนิดา พานิชกุล และ
สุธี พงศาสกุลชัย, 2552 : 15)
ระบบสารสนเทศ ((Information System : IS) หมายถึง ระบบที่ มีก ารน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรื อจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นกลายเป็ น
สารสนเทศ ที่ดี สามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจได้ในเวลาอันรวดเร็ ว และถูกต้อง
โดยจะระบบสารสนเทศจะต้อ งประกอบไปด้ว ย ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ข้อมูล บุ ค ลากรทาง
คอมพิ ว เตอร์ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง าน/กระบวนการท างานและระบบการสื่ อสารข้ อ มู ล
(อาภา กุลธรรมโยธิน, 2556 : 12)
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ ประกอบด้ว ย
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่าย ฐานข้อมูล ผูพ้ ฒั นา
ระบบ ผูใ้ ช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ทางานร่ วมกันเพื่อ
สร้างสารสนเทศ และส่ งผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ได้ให้ผใู้ ช้ เพื่อช่ วยสนับสนุ นการทางาน การ
ตัดสิ น ใจ การวางแผน การบริ หาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติ ดตามผลการดาเนิ นงานของ
องค์กร (พนม บุญญ์ไพร, 2559 : 16)
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จากค านิ ยามของความหมายระบบสารสนเทศพอที่ จ ะสรุ ปได้ว่า ระบบ
สารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทาหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผล
และส่ งผลลัพธ์ออกมา และทาการประเมินผลสารสนเทศที่ ได้ เพื่อน าผลป้ อนกลับ (feedback)
มาปรั บปรุ ง ข้อมูลที่ รับเข้า เพื่อให้ข ้อมูลนั้น กลายเป็ นสารสนเทศที่ดี ช่ วยสนับสนุ น การทางาน
การตัดสินใจ การวางแผน การบริ หาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์กรได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ ว
2.2.2 ระดับ ของผูใ้ ช้สารสนเทศ แบ่งตามลัก ษณะการบริ หารจัดการ สามารถ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ (พนม บุญญ์ไพร, 2559 : 16-17 ; โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2559 : 26)
1) ระดับ สู ง (top level management) มีหน้าที่ ว างแผนระยะยาวหรื อ ที่
เรี ยกว่าแผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดทิศทางขององค์ก ร ซึ่งสารสนเทศที่ ใช้ต ้องมาจากแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอก ในการวางแผนการผลิ ต และรองรั บ การเติ บ โตขององค์ก ร ในอนาคต
จ าเป็ นต้อ งออกแบบกราฟิ กให้ง่ า ยและสะดวกต่ อ การใช้ง าน ไม่มี ค วามซับ ซ้อนหรื อ ยุ่งยาก
เพื่อประกอบในการตัดสินใจ เช่น ประธานบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป เป็ นต้น
2) ระดับ กลาง (middle level management) มีหน้าที่ รับนโยบายมาจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งมาวางแผนและก าหนดยุทธวิธี ซึ่ งสารสนเทศที่ ใช้มาจากแหล่งข้อมูลภายใน
เพื่อน าไปสู่ การบรรลุแผนตามเป้ าหมายที่ คาดหวัง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต เป็ นต้น
3) ระดับปฏิบตั ิการ (operation level management) เป็ นผูร้ ับแผนงานจาก
ผูบ้ ริ หารระดับกลางมาปฏิบตั ิ เพื่อทาให้เกิดผล ทาหน้าที่จดั การ ตรวจตรา มอบหมายและติดตาม
การทางานของพนักงาน และควบคุมงานประจาวันของธุรกิจให้ดาเนิ นการโดยปกติ ไม่จาเป็ นต้อง
ใช้การวางแผนหรื อระดับการตัดสินใจมากนัก เช่น หัวหน้างาน ผูค้ วบคุมงาน พนักงานทัว่ ไป
สรุ ปได้ว่า ระดับผูใ้ ช้สารสนเทศ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูบ้ ริ หารรระดับปฏิบตั ิการ

24

แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
คาสัง่ จงเลือกคาตอบที่ถกู ที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกาเครื่ องหมาย  ลงที่กระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ที่กล่าวว่า “ผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ อ อกมาจาก
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์น้ นั ไม่มีขอ้ ผิดพลาด”
ก. ความเร็ ว
ข. ความเป็ นอัตโนมัติ
ค. ความถูกต้องแม่นยา
ง. ความสามารถในการเก็บข้อมูล
2. หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนส่วนใดของมนุษย์
ก. หู
ข. ตา
ค. มือ
ง. สมอง
3. หน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเสมือนส่วนใดของมนุษย์
ก. ตาและหู
ข. ปากและหู
ค. ปากและลิ้น
ง. ตาและสมอง
4. ข้อใดเป็ นประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับใช้ในงานการควบคุมขีปนาวุธ
ก. เครื่ องมินิคอมพิวเตอร์
ข. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
ค. เครื่ องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ง. เครื่ องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
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5. ข้อใดบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้
ก. ระบบงานโปรแกรมที่สามารถถ่ายโอนได้
ข. เป็ นเครื่ องช่วยการจัดการกับข้อมูลได้จานวนมาก
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทางานได้ดว้ ยคาสัง่ ของมนุษย์
ง. เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บมูลคาสัง่ ที่ในปริ มาณที่ไม่มาก จึงต้องเก็บไว้ที่ขอ้ มูลสารอง
ตรงตามที่ตอ้ งการ
6. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ชนิ้ ส่วนทุกชิ้นส่วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ น
ส่วนที่มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
ก. ข้อมูล
ข. พีเพิลแวร์
ค. ฮาร์ดแวร์
ง. ซอฟต์แวร์
7 ข้อใดแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ได้ถกู ต้อง
ก. ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์
ข. ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ปและซอฟต์แวร์เขียนขึ้นมาใช้งานเอง
ง. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
8. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
ก. เมาส์
ข. ลาโพง
ค. จอยสติ๊ก
ง. ไมโครโฟน
9. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แป้ นคียบ์ อร์ด ลาโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิตอล เครื่ องพิมพ์ ไมโครโฟน
ง. กล้องดิจิตอล ไมโครโฟน แป้ นคียบ์ อร์ด
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10. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่การทางานของซอฟต์แวร์ระบบได้ถกู ต้อง
ก. ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ข. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาโดยบริ ษทั แล้วสามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที
ค. เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อ พูดดุย แลกเปลี่ยนสื่อต่าง ๆ ผ่านสังคมออนไลน์
ง. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเอง เพื่อให้ได้โปรแกรมที่สามารถทางานได้ตามที่ตอ้ งการ
11. ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศ ได้ถกู ต้อง
ก. เกรดเฉลี่ย
ข. เสียงนกชนิดต่าง ๆ
ค. คะแนนสอบของนักเรี ยน
ง. ส่วนสูงและน้ าหนักของนักเรี ยน
12. ข้อใดกล่าวถึง การควบคุมการบินหรื อการจองตัว๋ เดินทางผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพในด้านใด
ก. วิศวกรรม
ข. ร้านค้าปลีก
ค. อุตสาหกรรม
ง. การคมนาคมและการสื่อสาร
13. นางสาวชมพูนุช ต้องการได้โปรแกรมสาหรับเช่าวีดีโอ บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ดา้ นใดที่
ควรไปปรึ กษาหาคาแนะนา
ก. เว็บมาสเตอร์
ข. โปรแกรมเมอร์
ค. ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป
ง. ผูอ้ อกแบบและวิเคราะห์ระบบ
14. ข้อใดกล่าวถึงระดับผูใ้ ช้สารสนเทศที่มีหน้าที่กาหนดและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่เป้ าหมาย
ก. ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ข. ผูบ้ ริ หารระดับล่าง
ค. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ง. ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ
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15. ข้อใดกล่าวถึงระดับผูใ้ ช้สารสนเทศที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลภายในและภายนอกเพื่อนามาประกอบใน
การตัดสินใจ
ก. ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ข. ผูบ้ ริ หารระดับล่าง
ค. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ง. ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ
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แบบฝึ กหัดท้ายบท หน่ วยที่ 1
การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น

คาชี้แจง

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็ นกิจกรรมฝึ กทักษะเฉพาะด้านความรู้ ความจา เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถกู และเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดิ
1. คณิ ตกรณ์ เป็ นการนับ วัด ชัง่ ตวงและสิ่งของที่เป็ นนามธรรม
2. ฮาร์ดแวร์ เป็ นสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่สมั ผัสไม่ได้
3. ผูบ้ ริ หาระดับปฏิบตั ิการ ควรใช้สารสนเทศที่ควรสั้นกระทัดรัด และแสดงเป็ น
กราฟิ ก เพื่อสนับสนุนต่อการตัดสินใจ
4. หน่วยความจาเปรี ยบได้กบั สมองของมนุษย์
5. จอยสติ๊ก จัดเป็ นหน่วยแสดงผลลัพธ์
6. โปรแกรม Paint จัดอยูใ่ นซอฟต์แวร์ระบบ
7. คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ต้องเร็ ว การประมวลผลข้อมูลต้องใช้เวลานาน
เพื่อความรอบคอบ ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งาน
8. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เหมาะสาหรับเก็บข้อมูลขีปนาวุธ
9. หน่วยความจาแรม เมื่อปิ ดเครื่ องแล้ว ข้อมูลยังคงอยูเ่ หมือนเดิม
10. ชื่อของนักเรี ยนจัดเป็ นสารสนเทศ
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ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนจับคู่ขอ้ ความที่มีความสัมพันธ์กนั ให้ถกู ต้อง โดยอ่านคาถามด้านซ้ายมือแล้ว
เลือกคาตอบด้านขวามือ
1.
2.
3.
4.

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
หน่วยคานวณคานวณและตรรกะ
เมาส์

5. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
6. มินิคอมพิวเตอร์
7. หน่วยความจาแรม
8. สารสนเทศ
9. ลาโพง
10. อุณหภูมิของห้อง

ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หากเกิดไฟฟ้ าดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายทันที
ค. หน่วยแสดงผล
ง. คานวณทางคณิ ตศาสตร์ได้หลายแสนล้านครั้ง
ต่อวินาที
จ. ข้อมูล
ฉ. ทางานเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์
ช. เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก มีการแยก
ชิ้นส่วนประกอบ
ซ. อัตราส่วนของผูเ้ ข้าสอบเข้าศึกษาต่อ
ฌ. น้ าหนักประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรู ปที่ใช้เป็ น
แบบแบนราบ
ญ. เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลาง
ฎ. หน่วยความจาประเภทอ่านได้อย่างเดียว
ฏ. การประมวลผล

30
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของสารสนเทศ โดยสังเขป
คาตอบ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. จงเขียนขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล โดยสังเขป
คาตอบ
ข้อมูล
(Data)

ประมวลผล
(Processing)

สารสนเทศ
(Information)

3. จงอธิบายการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศดังนี้
นักเรี ยนปวช. 1 จานวน 10 คน ได้คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ดงั นี้ 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15,
24, 23 และ 29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อนามาคิดหาค่าเฉลี่ยแล้ว นักเรี ยน ปวช.1 ได้
คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยแล้ว คือ 22 คะแนน
ข้อมูล คือ ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
การประมวลผล คือ ……………………………………………….…………………...………
…………………………………………………………………………………………………
สารสนเทศ คือ ...........................................................................................................................
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เฉลยกิจกรรมท้ายหน่ วยที่ 1
การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เบื้องต้น
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ก่อนเรี ยน
ค
ค
ค
ง
ค
ง
ค
ง
ข
ค
ค
ก
ข
ง
ก

หลังเรี ยน
ก
ค
ข
ง
ก
ข
ข
ค
ข
ง
ก
ข
ง
ก
ข
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เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบท หน่วยที่ 1
การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น

คาชี้แจง

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็ นกิจกรรมฝึ กทักษะเฉพาะด้านความรู้ ความจา เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถกู และเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดิ (10 คะแนน)


1. คณิ ตกรณ์ เป็ นการนับ วัด ชัง่ ตวงและสิ่งของที่เป็ นนามธรรม



2. ฮาร์ดแวร์ เป็ นสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่สมั ผัสไม่ได้



3. ผูบ้ ริ หาระดับปฏิบตั ิการ ควรใช้สารสนเทศที่ควรสั้นกระทัดรัด และแสดงเป็ น
กราฟฟิ ก เพื่อสนับสนุนต่อการตัดสินใจ



4. หน่วยความจาเปรี ยบได้กบั สมองของมนุษย์



5. จอยสติ๊ก จัดเป็ นหน่วยแสดงผลลัพธ์



6. โปรแกรม Paint จัดอยูใ่ นซอฟต์แวร์ประยุกต์

7. คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ต้องเร็ ว การประมวลผลข้อมูลต้องใช้เวลานาน
เพื่อความรอบคอบ ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งาน
 8. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เหมาะสาหรับงานธนาคาร




9. หน่วยความจาแรม เมื่อปิ ดเครื่ องแล้ว ข้อมูลยังคงอยูเ่ หมือนเดิม



10. ชื่อของนักเรี ยนจัดเป็ นสารสนเทศ
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ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนจับคู่ขอ้ ความที่มีความสัมพันธ์กนั ให้ถกู ต้อง โดยอ่านคาถามด้านซ้ายมือแล้ว
เลือกคาตอบด้านขวามือ
ช.
ฌ.
ฉ.
ก.

1.
2.
3.
4.

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
หน่วยคานวณและตรรกะ
เมาส์

ง.
ญ.
ข.

5. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
6. มินิคอมพิวเตอร์
7. หน่วยความจาแรม

ซ.
ค.

8. สารสนเทศ
9. ลาโพง

ฉ.

10. อุณหภูมิของห้อง

ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หากเกิดไฟฟ้ าดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายทันที
ค. หน่วยแสดงผล
ง. คานวณทางคณิ ตศาสตร์ได้หลายแสนล้านครั้ง
ต่อวินาที
จ. ข้อมูล
ฉ. ทางานเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์
ช. เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก มีการแยก
ชิ้นส่วนประกอบ
ซ. อัตราส่วนของผูเ้ ข้าสอบเข้าศึกษาต่อ
ฌ. น้ าหนักประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรู ปที่ใช้เป็ น
แบบแบนราบ
ญ. เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลาง
ฎ. หน่วยความจาประเภทอ่านได้อย่างเดียว
ฏ. การประมวลผล
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ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของสารสนเทศ โดยสังเขป
คาตอบ ข้อเท็จจริ งหรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ โดยเกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ หรื อ
เหตุการณ์ที่สนใจศึกษา ข้อมูลมักอยูใ่ นรู ปของตัวเลข ตัวหนังสือ รู ปภาพ แผนภูมิ วิดิทศั น์ วีดีโอ
เป็ นต้น ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มกั ใช้แสดงปริ มาณหรื อการกระทา ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการ
วิเคราะห์หรื อการประมวลผล เช่น ชื่อของนักเรี ยน อายุ เพศ คะแนนของแต่ละคน จานวนโต๊ะ
และเก้าอี้ของนักเรี ยน หรื ออุณหภูมิหอ้ ง เป็ นต้น
2. จงเขียนขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล โดยสังเขป
คาตอบ
ข้อมูล
(Data)

ประมวลผล
(Processing)

สารสนเทศ
(Information)

3. จงอธิบายการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศดังนี้
นักเรี ยนปวช. 1 จานวน 10 คน ได้คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ดงั นี้ 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15,
24, 23 และ 29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อนามาคิดหาค่าเฉลี่ยแล้ว นักเรี ยน ปวช.1 ได้
คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยแล้ว คือ 22 คะแนน
ข้อมูล คือ คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรี ยน ปวช.1 จานวน 10 คน ดังนี้ 25, 27, 20, 22,
17, 18, 15, 24, 23 และ 29
การประมวลผล คือ นาคะแนน 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15, 24, 23 และ 29 มาบวกรวมกันได้
220 แล้วนามาหารกับนักเรี ยนปวช.1 จานวน 10 คน
สารสนเทศ คือ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอร์ 22 คะแนน
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แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชื่อผูป้ ระเมิน..............................................................รหัสประจาตัว...................................
วันที่ ……..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ..............
หน่วยที่ 1 เรื่ อง การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
ที่
1.

คุณลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
คุ
มี
ไม่มี
1 คะแนน 0 คะแนน

คะแนนที่ได้
10 คะแนน

ความมีวนิ ยั
แต่งกายปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ
ของวิทยาลัย
เข้าชั้นเรี ยนตรงต่อเวลา

2.

สะอาด
รักษาสุ ขภาพร่ างกายตามหลักสุ ขอนามัย

3.

ความรับผิดชอบ
มีปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมายสาเร็ จตามที่กาหนด

4.

5.
6.

ซื่อสัตย์
ไม่ทุจริ ตในการสอบ
ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นของตนเอง
ขยัน
ตั้งใจทาหน้าที่ การงานอย่างต่อเน่องจนเกิดผลสาเร็ จ

สุภาพ
ประพฤติตนสุ ภาพ เรี ยบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อผูอ้ ื่น
แสดงสัมมาคารวะต่อครู -อาจารย์อย่างสม่าเสมอ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง

7

ประหยัด
ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเก็บเกาอี้ทุกครั้งเมื่อเลิ กใช้
รวมคะแนนที่ได้ท้ งั หมด = ……………คะแนน

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้ ใช้แบบเดี ยวกันทั้งครู และประธานกลุ่ม และประเมินคุณลักษณะดังกล่าวตลอดภาคการศึกษา

ลาดับ
ที่

ชื่ อ-สกุล

มีปฏิ บตั ิงานตามที่มอบหมาย
สาเร็ จตามที่ กาหนด

ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้าง
เป็ นของตนเอง
ตั้งใจทาหน้าที่ การงานอย่างต่อเนื่ อง
จนเกิดผลสาเร็ จ
ประพฤติตนสุ ภาพ เรี ยบร้อย
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูอ้ ื่น

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

ซื่ อสัตย์
ขยัน
สุ ภาพ

คะแนนที่ได้

ความ
รับผิดชอบ

ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเก็บเกาอี้
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

สะอาด

แสดงสัมมาคารวะต่อครู -อาจารย์
อย่างสม่าเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง

ความมีวินยั

ไม่ทุจริ ตในการสอบ

เข้าชั้นเรี ยนตรงต่อเวลา
รักษาสุ ขภาพร่ างกายตามหลัก
สุ ขอนามัย

แต่งกายปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ
และข้อตกลงต่างๆ ของวิทยาลัย
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แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หน่วยที่ 1 เรื่ อง การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น
ชื่อวิชา 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ประหยัด

10
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อ้างอิง
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอร์มือถือ PDA (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.chemicalsafety.gr/wpcontent/uploads/2013/11/pda.jpg (สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช และ รัชฎาวรณ นิ่มนวล. 2557. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ. กรุ งเทพฯ : วังอักษร.
จิตติมา เทียมบุญประเสริ ฐ. 2551. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS). กรุ งเทพฯ :
ห้างหุน้ ส่วนจากัด วี.เจ.พริ้ นติ้ง.
ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ. 2550. การจัดการสารสนเทศสาหรับผูน้ าองค์กรและผูบ้ ริ หาร. กรุ งเทพฯ :
เอ็กซเปอร์เน็ท.
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยที่นาซา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://notebookspec.com/web/wpcontent/uploads/2016/01/columbia_computer.jpg
(สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ตัวอย่างโปรแกรมเงินเดือน (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.crystalformula.co.th/images/product/salary02.png
(สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
แท็บแล็บพีซี (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://game.mthai.com/app/uploads/2013/02/surface-pro-1.jpg
(สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
เผด็จ อ่านาเพียง. 2559. คอมพิวเตอร์และการบารุ งรักษา. กรุ งเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
พงษ์เกียรติ เชษฐพิทกั ษ์กุล และ อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล. 2550. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ
เบื้องต้น. กรุ งเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย
พนม บุญญ์ไพร. 2559. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ. กรุ งเทพฯ :
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
พนิดา พานิชกุล และ สุธี พงศาสกุลชัย. 2552. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System). กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เคทีพ.ี
พรพรรณ โสภาพล. 2559. คอมพิวเตอร์และการบารุ งรักษา. กรุ งเทพฯ : เอมพันธ์.
มนัสนันท์ กีรติผจญ และ เมธาสิทธิ์ ต่อภัคชยานันท์. 2556. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ. กรุ งเทพฯ : เอมพันธ์
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อ้างอิง
หน่วยที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ต่อ)
มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์. 2556. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ. กรุ งเทพฯ :
ศูนย์หนังสือเมืองไทย.
มินิคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://winini3.files.wordpress.com/2013/
06/minimain.jpg (สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้ https://namwhanpattichon.files.
wordpress.com/2014/11/p05-14.jpg (สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ราชบัณฑิตสถาน. 2556. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์.
สกุล ธัญญเจริ ญ และ วัลภา สรรเสริ ญ. 2559. ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ. กรุ งเทพฯ :
ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ.
สมโภชน์ ชื่นเอื่ยม. 2559. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อาภา กุลธรรมโยธิน. 2556. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ. กรุ งเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริ ม
วิชาการ.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2560 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุ งเพิ่มเติม). กรุ งเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ฮาร์ดแวร์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://24239kunyarat.blogspot.com/
(สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

