
 

หน่วยท่ี  1 
 

การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน้ 
 

สาระส าคญั 
 

 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบกนัข้ึนมา เพ่ือใชใ้นการค านวณและ
ประมวลผล มีคุณสมบติัในการรับขอ้มูล จดจ าขอ้มลูและจดัเก็บขอ้มูล โดยน าขอ้มูลนั้นมาท าการ
ประมวลผลตามโปรแกรมท่ีมนุษยป้์อนค าสัง่ใหท้ าออกมาเป็นสารสนเทศตรงตามท่ีตอ้งการใชง้าน  
 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง องค์ประกอบท่ีจะท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้
อยา่งสมบูรณ์ ประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์และขอ้มลู 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ท าหนา้ท่ีในการรับ
ข้อมูล ประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกมา และท าการประเมินผลสารสนเทศท่ีได้  เพื่อน าผล
ป้อนกลบั (feedback) มาปรับปรุงข้อมูลท่ีรับเขา้ เพ่ือให้ขอ้มูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศท่ีดี ช่วย
สนบัสนุนการท างาน การตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตาม
ผลการด าเนินงานขององคก์รไดอ้ยา่งถกูตอ้งในเวลาอนัรวดเร็ว 
 
สาระการเรียนรู้ 
 

 1.  การใชค้อมพิวเตอร์ 
 2.  ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
 

 1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
 2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคท์ัว่ไป 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 1.  บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้
 2.  บอกคุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ได ้
 3.  จ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้
 4.  อธิบายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้
 5.  อธิบายองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได ้
   6.  บอกความหมายของสารสนเทศได ้
 7.  บอกความหมายของระบบสารสนเทศได ้
 8.  จ าแนกระดบัการใชส้ารสนเทศได ้
 9.  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 

 
ค าสัง่  จงเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้กาเคร่ืองหมาย  ลงท่ีกระดาษค าตอบ 
 
1.  ขอ้ใดบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้ 
 ก.  ระบบงานโปรแกรมท่ีสามารถถ่ายโอนได ้ 
 ข.  เป็นเคร่ืองช่วยการจดัการกบัขอ้มลูไดจ้  านวนมาก 
 ค.  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถท างานไดด้ว้ยค าสัง่ของมนุษย ์ 
 ง.  เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเก็บมลูค าสัง่ท่ีในปริมาณท่ีไม่มาก จึงตอ้งเก็บไวท่ี้ขอ้มลูส ารอง 
ตรงตามท่ีตอ้งการ 
2.  ขอ้ใดเป็นคุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ท่ีกล่าวว่า “ผลลพัธห์รือสารสนเทศท่ีออกมาจาก
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีขอ้ผดิพลาด”   
 ก.  ความเร็ว 
 ข.  ความเป็นอตัโนมติั 
 ค.  ความถกูตอ้งแม่นย  า 
  ง.  ความสามารถในการเก็บขอ้มลู 
3.  ขอ้ใดเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นงานการควบคุมขีปนาวุธ  
 ก.  เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์ 
 ข.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
 ค.  เคร่ืองซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  
  ง.  เคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
4.  หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย ์ 
 ก.  หู 
 ข.  ตา 
 ค.  มือ 
 ง.  สมอง 
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5. หน่วยรับขอ้มลูของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย ์
 ก.  ตาและหู 
 ข.  ปากและหู  
 ค.  ปากและล้ิน     
 ง.  ตาและสมอง 
6.  ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์รับขอ้มลูทั้งหมด  
 ก.  แป้นคียบ์อร์ด ล  าโพง เมาส์ 
 ข.  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ 
 ค.  กลอ้งดิจิตอล เคร่ืองพิมพ ์ไมโครโฟน 
 ง.  กลอ้งดิจิตอล ไมโครโฟน แป้นคียบ์อร์ด 
7.  ขอ้ใดเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงผล 
 ก.  เมาส์ 
 ข.  ล  าโพง  
 ค.  จอยสต๊ิก 
 ง.  ไมโครโฟน 
8.  ขอ้ใดกล่าวถึงองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ท่ีช้ินส่วนทุกช้ินส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตาและสมัผสัได ้
 ก.  ขอ้มลู 
 ข.  พีเพิลแวร์ 
 ค.  ฮาร์ดแวร์ 
 ง.  ซอฟตแ์วร์ 
9.  ขอ้ใดแบ่งประเภทของซอฟตแ์วร์ไดถ้กูตอ้ง 
 ก.  ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยกุต ์
 ข.  ซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
 ค.  ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปและซอฟตแ์วร์เขียนข้ึนมาใชง้านเอง 
 ง.  ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการและซอฟตแ์วร์อรรถประโยชน์ 
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10.  นางสาวชมพนุูช  ตอ้งการไดโ้ปรแกรมส าหรับเช่าวดีีโอ บุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์ดา้นใดท่ี
ควรไปปรึกษาหาค าแนะน า 
   ก.  เวบ็มาสเตอร์    
   ข.  โปรแกรมเมอร์ 
   ค.  ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
    ง.  ผูอ้อกแบบและวิเคราะห์ระบบ 
11.  ขอ้ใดกล่าวถึงหนา้ท่ีการท างานของซอฟตแ์วร์ระบบไดถ้กูตอ้ง 
  ก.  ควบคุมการใชง้านส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ข.  ซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนมาโดยบริษทั แลว้สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที 
  ค.  เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการติดต่อ พดูดุย แลกเปล่ียนส่ือต่าง ๆ ผา่นสงัคมออนไลน์ 
  ง.  ซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนมาเอง เพ่ือใหไ้ดโ้ปรแกรมท่ีสามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 
12.  ขอ้ใดกล่าวถึงสารสนเทศ ไดถ้กูตอ้ง 
  ก.  เกรดเฉล่ีย   
  ข.  เสียงนกชนิดต่าง ๆ   
  ค.  คะแนนสอบของนกัเรียน      
  ง.  ส่วนสูงและน ้ าหนกัของนกัเรียน 
13.  ขอ้ใดกล่าวถึงระดบัผูใ้ชส้ารสนเทศท่ีมีหนา้ท่ีก  าหนดและวางแผนกลยทุธ ์เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย  
   ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   ข.  ผูบ้ริหารระดบัล่าง 
   ค.  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
   ง.  ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 
14.  ขอ้ใดกล่าวถึงระดบัผูใ้ชส้ารสนเทศท่ีตอ้งใชข้อ้มลูภายในและภายนอกเพื่อน ามาประกอบใน
การตดัสินใจ  
   ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   ข.  ผูบ้ริหารระดบัล่าง 
   ค.  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
   ง.  ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 
 
 
 



6 
 
15.  ขอ้ใดกล่าวถึง การควบคุมการบินหรือการจองตัว๋เดินทางผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพในดา้นใด 
  ก.  วิศวกรรม  
  ข.  ร้านคา้ปลีก  
  ค.  อุตสาหกรรม 
  ง.  การคมนาคมและการส่ือสาร 
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แผนผงัแนวคิด   
หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้

1.  การใชค้อมพิวเตอร์

1.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.2  คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

1.3  ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

1.4  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์

1.5  องคป์ระกอบของระบบ 
คอมพิวเตอร์

2.  ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2.1  การประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็น
สารสนเทศ 

2.2  ระบบสารสนเทศ
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หน่วยท่ี  1 
 

การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน้ 
 
 การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พื่องาน
ส านักงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การเรียกดูข้อมูลผ่านบริการเว็บไซต์ การติดต่อส่ือสารใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ หอ้งสนทนาหรือการประชุมผา่นคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงในการประกอบ
อาชีพจะน าคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนหน่ึงในการท างาน โดยเขา้มาช่วยในการจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูล 
การวิเคราะห์ การประมวลผล การคน้หา หรือการส่ือสารขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าระบบสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ ช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ 
และการติดตามผลการด าเนินงาน 
 
1.  การใชค้อมพิวเตอร์ 

 1.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
           คอมพิวเตอร์ มีรากศ ัพท์มาจากภาษาละติน ว่า Computare หมายถึง การนับ
หรือการค านวณ และตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ค  าจ  ากัดความของ 
“คอมพิวเตอร์” หมายถึง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอตัโนมติั ท าหน้าท่ีเสมือนสมองกล ใชส้ าหรับ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ทั้งท่ีง่ายและซบัซอ้น โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 247) 
  คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีมนุษยใ์ช้เ ป็น เค ร่ืองมือ
ช่วยในการจดัการกบัข้อมูล ท่ีอาจ เป็นไดท้ั้งทางตวัเลข ทางตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทน
ความหมายในส่ิงต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สามารถก าหนดชุดค าสั่งหรือโปรแกรมล่วงหน้าได ้ท าให้
สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  
ทั้งทางดา้นการแพทย ์การศึกษา อุตสาหกรรม การคา้ และความบนัเทิง (พนม  บุญญ์ไพร, 2559 : 
11) 
  คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพ่ือช่วยในการท างาน
ต่าง ๆ ของมนุษยใ์ห้สะดวก รวดเร็ว และแม่นย  ายิ่งข้ึน เช่น ในการจดัเก็บ ประมวลผลขอ้มลู การ
ท างานต่าง ๆ ท่ีเกินขีดความสามารถของมนุษย ์และอ่ืน ๆ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน
อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดในปัจจุบัน เรียกว่า PC (พีซี) ซ่ึงย่อมาจากค าว่า Personal Computer 
หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (เผด็จ  อ  ่านาเพียง, 2559 : 11) 
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  คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลได้โดย
อตัโนมติัตามโปรแกรมท่ีมนุษยป้์อนค าสั่งให้ท า ทั้งน้ี คอมพิวเตอร์ยงัสามารถรับขอ้มูลท่ีป้อนเขา้
ไป พร้อมชุดค าสัง่และน าไปประมวลผลออกมาเป็นสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ  (สมโภชน์  ช่ืนเอ่ียม, 
2552 : 12) 
  จากค านิยามของความหมายพอท่ีจะสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบกนัข้ึนมา เพ่ือใชใ้นการค านวณและประมวลผล มีคุณสมบติัในการรับ
ขอ้มลู จดจ าขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มลู โดยน าขอ้มูลนั้นมาท าการประมวลผลตามโปรแกรมท่ีมนุษย์
ป้อนค าสัง่ใหท้ าออกมาเป็นสารสนเทศตรงตามท่ีตอ้งการใชง้าน  

 1.2  คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
               ปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถกูสร้างข้ึนมามีจุดเด่นหลายประการ เพ่ือช่วยในการ
ท างานของมนุษยใ์หมี้ความสะดวกมากข้ึน ลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์มี 4 ประการ  
(พรพรรณ  โสภาพล, 2559 : 5-6 ; มะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ,์ 2556 : 6-7) 
  1.2.1  หน่วยเก็บ  (storage)  หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มลูได้
จ  านวนมากและเป็นเวลานาน สามารถดึงขอ้มลูกลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  1.2.2  ความเร็ว  (speed)  หมายถึง  ความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูโดยใช้
เวลาน้อยท่ีสุด เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีรวดเร็ว ความเร็วของคอมพิวเตอร์เป็นตัวบ่งช้ีในการเลือกใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของมนุษย ์
  1.2.3  ความเป็นอตัโนมติั  (self acting)  หมายถึง  ความสามารถในการประมวลผล
ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีมนุษยจ์ะก าหนดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือชุดค าสัง่เขา้
ไปในเคร่ืองและเตรียมข้อมูลไวเ้ท่านั้น หลงัจากนั้นคอมพิวเตอร์สามารถท าตามค าสั่งทนัทีโดย
อตัโนมติั 
  1.2.4  ความน่าเช่ือถือ  (sure)  เป็นส่ิงส าคญัในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ความสามารถน้ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมค าสั่งและข้อมูลท่ีก  าหนดและป้อนข้อมูลให้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยตรง กล่าวคือ หากมนุษยป้์อนขอ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้งใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ยอ่มให้
ได้ผลลพัธ์ท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นกัน เรียกว่า garbage in, garbage out จึงท าให้สารสนเทศผิดพลาดไม่
สมบูรณ์ ไร้คุณค่าต่อการน าไปใชง้าน เปรียบเหมือน ถา้ป้อนขยะเข้าไป ค าตอบท่ีได้ก็คือ ขยะ
นัน่เอง 
  สรุปได้ว่า คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ มี 4 ประการ ได้แก่ หน่วยเก็บ 
ความเร็ว ความเป็นอตัโนมติัและความน่าเช่ือถือ 
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 1.3  ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างตาม
ขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล ปริมาณของขอ้มลู และ
ราคาเป็นข้อพิจารณาหลัก ได้มีผู ้นิยามจ าแนกประเภทตามขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (จิดาภสั สมัพนัธส์มโภช และ รัชฎาวรณ  น่ิมนวล, 2557 : 4-6 ; เผด็จ   
อ ่านาเพียง, 2559 : 16-18 และ พรพรรณ  โสภาพล, 2557 : 3-6) 
  1.3.1  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์   (super computer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี 
ขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ประมวลผลข้อมูลในปริมาณท่ีมากได้ รองรับ  
หน่วยประมวลผลไดห้ลาย ๆ ตวั  มีหน่วยความเร็วเป็น กิกะฟลอป (gigaflop) คือ หรือการค านวณ
หน่ึงพนัลา้นคร้ังในหน่ึงวินาที น าไปใชใ้นงานท่ีมีการประมวลผลขอ้มลูท่ีซบัซอ้นและมีราคาแพง
มาก เช่น  การทดสอบทางอวกาศขององค์การนาซา การพยากรณ์อากาศ การควบคุมขีปนาวุธและ
ธนาคารโลก  ดงัภาพท่ี  1.1 

 
 

ภาพท่ี  1.1  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
 ท่ีมา : https://notebookspec.com/web/wp- 
          content/uploads/2016/01/columbia_computer.jpg 

 

  1.3.2  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  (mainframe computer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการท างานจากผูใ้ชไ้ดห้ลายร้อย
คนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลด้วยความเร็วสูง มีหน่วยความจ าหลกัขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
จดัเก็บขอ้มลูไดเ้ป็นจ านวนมาก  มกัใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีการเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชจ้  านวนมาก 
ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ธนาคาร กรมสรรพากร ส านกังาน
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สถิติแห่งชาติและท่าอากาศยาน เช่น การลงทะเบียนจองตั๋วเคร่ืองบินของสายการบิน และ 
ยงัน าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองแม่ข่ายหรือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์บนระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อในการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ท่ีรองรับขอ้มูลเป็นจ านวนมากใน 
แต่ละวนัและมีความเสถียรภาพท่ีน่าเช่ือถืออีกดว้ย  ดงัภาพท่ี 1.2 

 

 
 

ภาพท่ี  1.2  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา : https://namwhanpattichon.files.wordpress.com/ 
          2014/11/p05-14.jpg 
 

  1.3.3  มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก 
รองจากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์  สามารถรองรับการท าง านจากผูใ้ช้ได้หลายคนในการท างาน 
ท่ีแตกต่างกนั เหมาะกบัองคก์รขนาดกลาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษาและ 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  ดงัภาพท่ี  1.3 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.3  มินิคอมพิวเตอร์ 
 ท่ีมา :  https://winini3.files.wordpress.com/2013/06/minimain.jpg 



12 
 
  1.3.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)  ไมโครคอมพิวเตอร์หรือส่วนใหญ่
เรียกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกบัไมโครคอมพิวเตอร์ในอดีต 
จึงได้รับความนิยมมากท่ีสุด สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน รองรับซอฟต์แวร์  
ท่ีหลากหลายและน ามาเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชนิด 
    1)  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ยช้ินส่วนท่ีแยกออกจากกนั เช่น จอภาพ เมาส์ และแป้นพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบั
ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบมาใหเ้หมาะท่ีจะวางบนโต๊ะท างานในส านกังาน  ดงัภาพท่ี 1.4 
  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  1.4  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
 

    2)  คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (laptop computer)  เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล ท่ีใชง้านวางบนตกัได ้เป็นแบบแบนราบ ชนิดจอภาพผนึกเหลว เรียกว่า จอภาพแบบ 
“แอล ซี ดี”  (Liquid Crystal Display : LCD) น ้าหนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม เน่ืองจากคอมพิวเตอร์
แลป็ท็อปมีขนาดฮาร์ดดิสกแ์ละจอภาพแสดงผลท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   การท างาน
ของแล็ปท็อปจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี และขณะเดียวกันสามารถใช้พลงังานไฟฟ้าได้
โดยตรงจากการเสียบปลัก๊ไฟ  ดงัภาพท่ี 1.5 
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                                               ภาพท่ี  1.5  คอมพิวเตอร์แลป็ท็อป 
 

    3)  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  (notebook computer)  เป็นเคร่ืองมโครคอมพวิเตอร์
ท่ีมีขนาดเล็ก บางคร้ังค าว่าโน้ตบุ๊คหรือแล็ปท็อป สามารถเรียกใชแ้ทนกนัได ้สะดวกต่อการพกพา 
เน่ืองจากมีน ้ าหนักเบา ประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรูปท่ีใชเ้ป็นแบบแบนราบ การท างานใชแ้บตเตอร่ี
หรือไฟฟ้า ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  ดงัภาพท่ี 1.6 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  1.6  คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

    4)  แท็บเล็ตพีซี  (tablet pc)  เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดเลก็กว่า
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค พกพาง่าย น ้ าหนกัเบา ไม่มีแป้นคียบ์อร์ด ไม่มีฝาพบั การสัง่งานดว้ยการสมัผสั
หน้าจอ และแป้นคีย์บอร์ดเสมือน ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ แบตเตอร่ีใช้งานได้นานกว่า
คอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการท่ีใช ้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส (iOS) และ ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ (Windows) เป็นตน้  ดงัภาพท่ี 1.7 
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                                                                ภาพท่ี  1.7  แท็บเลต็พีซี 

                                                   ท่ีมา : http://game.mthai.com/app/uploads/2013/02/ 
       surface-pro-1.jpg 

  

    5)  คอมพิวเตอร์มือถือหรือเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั (Personal 
Digital Assistant : PDA)  เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและสามารถพกพาติดตวัไดง่้าย ใชท้ างาน
เฉพาะอย่าง เช่น บนัทึกการนัดหมาย  สมุดจดบนัทึกประจ าวนั พจนานุกรม เป็นตน้  ท างานดว้ย
แบตเตอร่ี มีจอสมัผสัท่ีสามารถท างานไดโ้ดยใชน้ิ้วมือหรือปากกา ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มือถือแบบ 
PDA ถกูรวมการใชง้านเขา้กบัโทรศพัทม์ือถือในลกัษณะของสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ท่ีท าให้
โทรศพัทมื์อถือสามารถท างานต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน โดยอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดงัภาพท่ี 1.8 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

      
  ภาพท่ี  1.8  คอมพิวเตอร์มือถือหรือเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั 

                      ท่ีมา : http://www.chemicalsafety.gr/wp-content/uploads/2013/11/pda.jpg  
 

  สรุปได้ว่า ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ 
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 1.4  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 
             การท างานของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบใดหรือประเภทใด มีความซบัซอ้น
มากนอ้ยเพียงใด  ส่วนประกอบพ้ืนฐานหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี   
  1.4.1  หน่วยรับข้อมูล  (INPUT UNIT)  ท าหน้าท่ีรับขอ้มลูจากผูใ้ช ้ซ่ึงผูใ้ชเ้ป็น
ผูป้้อนขอ้มลูหรือค าสั่งส่งไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการประมวลผลต่อไป อุปกรณ์รับขอ้มูล
ไดแ้ก่ เมาส์ (mouse) คียบ์อร์ด (keyboard) จอยสต๊ิก (joystick) ทชัสกรีน (touch screen) สแกนเนอร์ 
(scanner) กลอ้งดิจิตอล (digital camera) และปากกาแสง (light pen) เป็นต้น ถา้หากเปรียบเทียบ
คอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์หน่วยรับขอ้มลูน้ีก็เหมือนกบัอวยัวะตาหรือหูนัน่เอง 
  1.4.2  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  ท าหนา้ท่ีน าขอ้มลู
ท่ีไดรั้บมาจากหน่วยรับขอ้มลูมาค านวณหรือประมวลผลขอ้มลูและส่งผลไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ า
หลกั เปรียบไดก้บัสมองของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ชนิด  
    1)  หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit : ALU)  ท าหน้าท่ี
ประมวลผลขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เช่น บวก ลบ คูณ หาร การกระท าทางตรรกะ (and, 
or) หรือการเปรียบเทียบ  เช่น เปรียบเทียบขอ้มลู 2 ตวัว่ามีค่าเท่ากนั มากกว่าหรือนอ้ยกว่า เป็นตน้  
    2)  หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)  ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบทั้งหมดใหท้ างานอยา่งถกูตอ้ง 
  1.4.3 หน่วยความจ า  (MEMORY)  เ ป็นหน่วยความจ า ท่ีอยู่ ในตัว เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการท างานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหน่วยความจ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี
    1)  หน่วยความจ าหลัก (main memory) ท าหน้าท่ีเก็บค าสั่งและข้อมูล 
ต่าง ๆ ชัว่คราว เพ่ือรอส่งใหซี้พียทู  าการประมวลผลซ่ึงมี 2 ชนิด คือ 
          (1)  หน่วยความจ ารอม (Read Only Memory : ROM)  เป็นหน่วยความจ า
ประเภทแบบอ่านไดอ้ย่างเดียว มีคุณสมบติัในการเก็บขอ้มลูไวไ้ดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า
หล่อเล้ียง หากมีการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปแลว้เมื่อเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ขอ้มูลในรอม 
ยงัอยูเ่หมือนเดิม  
     (2)  หน่วยความจ าแรม  (Random Access Memory : RAM)  เ ป็น
หน่วยความจ าประเภทชั่วคราวส าหรับเก็บขอ้มูลและชุดค าสั่ง เฉพาะท่ีมีกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียง
เท่านั้น หากเกิดไฟฟ้าดบัค าสัง่และขอ้มลูท่ีเก็บไวก้็จะหายไปทนัที  
    2) หน่วยความจ าส ารอง (secondary storage unit)  ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูล 
ท่ีอยู่นอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรว์ ซีดีรอม หรืออุปกรณ์เก็บขอ้มูลส ารอง  
เป็นตน้ 
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  1.4.4  หน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT) ท าหน ้า ที ่ เ ป็ นหน่ ว ย ที่น าข ้อม ูล  
ท่ีได้รับการประมวลผลมาแสดงผลลพัธท่ี์ไดผ้า่นทางจอภาพหรือเคร่ืองพิมพ ์โดยอาจอยูใ่นรูปของ
ตวัเลข ตวัอกัษร ภาพ แผนภูมิ เสียงและตาราง เป็นตน้ ดงัภาพท่ี  1.9   
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ภาพท่ี  1.9  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 

   จากภาพท่ี  1.9  หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ สรุปไดว้่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์
จะรับขอ้มลูหรือค าสัง่ผา่นอุปกรณ์หน่วยรับขอ้มลู (INPUT UNIT) เช่น แป้นคียบ์อร์ดหรือเมาส์ ส่ง
ให้หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ท าการประมวลผล ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชค้  านวณ
และควบคุมการท างานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย หน่วยค านวณและตรรกะ( ALU) เป็น
การท างานโดยเลขฐาน 2 เปรียบเสมือนหวัใจของคอมพิวเตอร์ และหน่วยควบคุมการท างาน (CU) 

เป็นส่วนท่ีใชเ้ช่ือมต่อแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกัน มีหน้าท่ีอ่านขอ้มูลค าสั่งท่ีอยู่ภายในหน่วยความจ า 
(MEMORY) หรือท่ีไดจ้ากอุปกรณ์หน่วยรับขอ้มลู ท าการแปลความหมายและส่งไปประมวลผลใน
หน่วยค านวณและตรรกะ ( ALU) จากนั้นน าผลลพัธห์รือสารสนเทศท่ีไดไ้ปจดัเก็บในหน่วยความจ า 
(MEMORY) หรือน ามาแสดงผล (OUTPUT UNIT) เช่น ทางจอภาพ หรือพิมพ์ข้อมูลออกทาง
กระดาษโดยใชเ้คร่ืองพิมพ ์หรือโปรเจคเตอร์ เป็นตน้ 
 

 1.5 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
  คอมพิวเตอร์สร้างข้ึนจากช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงโดยความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์แต่เพียงอยา่งเดียวจะไม่สามารถท างานใหป้ระสบกบัความส าเร็จได ้จ าเป็นจะตอ้ง
มีองค์ประกอบส่วนอ่ืน ๆ เขา้มาเช่ือมต่อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบติังานและเกิดผลลพัธ์
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น
ตอ้งมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ดงันั้นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบองค์ประกอบ 

MEMORY 

Central 
Processing Unit 

ALU CU 

OUTPUT 
UNIT 

INPUT 
UNIT 
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ท่ีส าคัญ  4 ส่วน (มนัสนันท์  กี ร ติผจญ  และ เมธาสิท ธ์ิ   ต่ อภัคชยานันท์ ,  2556 : 5-12 ;  
เผด็จ  อ  ่านาเพียง, 2559 : 18-19 ; พงษ์เกียรติ  เชษฐพิทกัษก์ุล และ อมัรินทร์  เพ็ชรกุล, 2550 : 2-4 ;  
พนม  บุญญไ์พร, 2559 : 13-15) 
  1.5.1  ฮาร์ดแวร์ (hardware)  เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็นส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตาและสมัผสัได ้เช่น เคส คียบ์อร์ด  เมาส์ จอภาพ
เคร่ืองพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ แรม เมนบอร์ด สายไฟฟ้ารวมทั้ งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย เป็นตน้  ดงัภาพท่ี  1.10 
 

 

    

 

 
 
  
 

 
                                                            ภาพท่ี  1.10  ฮาร์ดแวร์ 
                                                            ท่ีมา : http://24239kunyarat.blogspot.com/ 
 

   1.5.2 ซอฟต์แวร์ (software)  โปรแกรมหรือชุดค าสั่งต่าง ๆ ท่ีใชค้วบคุมการ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  ดงัภาพท่ี  1.11  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี  1.11  ประเภทของซอฟตแ์วร์ 
 

ซอฟตแ์วร์ 
(software)

ซอฟตร์ะบบ
(system software) 

ซอฟตป์ระยกุต ์
(application software)

ซอฟตแ์วร์ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง 
(user program) 

ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป 
(package program) 
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    1)  ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ท าหนา้ท่ีบูทเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเป็นตวักลางระหว่างโปรแกรม
ประยุกต์กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจดัการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบติัการจะถกูติดตั้งมากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากผูข้ายหรือบริษทัผูผ้ลิต ซอฟตแ์วร์ระบบมี
ความส าคญัมาก ถา้ขาดซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการจะท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได ้
ปัจ จุบันซอฟต์แว ร์ระบบปฏิบัติการท่ี นิยมใช้กันส่วนใหญ่ เช่น  ระบบปฏิบัติการดอส
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และยงัมีระบบปฏิบัติการเปิด เช่น 
ระบบปฏิบติัการลีนุกซห์รือยนิูกซ ์เป็นตน้ โดยซอฟตแ์วร์ระบบแบ่งตามหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี  
     (1)  ระบบปฏิบติัการ (Operating System : OS) ท าหนา้ท่ีควบคุมการใช้
งานส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
     (2)  แปลภาษา (translation program) ท าหนา้ท่ีการแปลภาษาโปรแกรม
หรือชุดค าสั่งท่ีเขียนดว้ยภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาเคร่ือง หรือภาษาระดบัสูงต่าง ๆ ให้เป็นภาษาท่ีเคร่ือง
สามารถเขา้ใจและน าไปปฏิบติัได ้
     (3)  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ท าหนา้ท่ีในการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถท างานไดส้ะดวก รวดเร็ว และง่ายข้ึน 
     (4)  ตรวจสอบข้อผิดพลาด (diagnostic program) ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาดในการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    2)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท่ี
เขียนข้ึนมา เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน โดยแบ่งออกเป็น  
2 ชนิด คือ 
     (1)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (package program) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เขียนข้ึนมาโดยบริษทัต่าง ๆ หรือท่ีสร้างข้ึนมา สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที เช่น โปรแกรมดา้น
ประมวลผลค า เป็นโปรแกรมส าหรับจัดท าพิมพ์เอกสาร รายงาน จดหมาย หรือหนังสือต่าง ๆ 
โปรแกรมดา้นตารางงาน เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างตารางและค านวณวิเคราะห์ขอ้มลู, โปรแกรม
ดา้นการจดัการฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมท างานทางดา้นการจดัการฐานขอ้มูล ช่วยจดัเก็บขอ้มูล 
แก้ไข ค้นคว้า เพ่ิมเติม รวมทั้ งการจัดเรียงข้อมูล, โปรแกรมทางด้านการน าเสนอข้อมูล  
เป็นโปรแกรมในการน าเสนอขอ้มูลการประชุม/สัมมนา, โปรแกรมดา้นงานพิมพ ์เป็นโปรแกรม
ส าหรับงานพิมพส่ื์อประชาสัมพนัธ์ เช่น แผ่นพบั นามบตัร, โปรแกรมด้านตกแต่งรูปภาพ เป็น
โปรแกรมส าหรับออกแบบตกแต่งภาพ และโปรแกรมทางดา้นการติดต่อส่ือสาร เป็นโปรแกรมท่ีใช้
ในการติดต่อ พดูคุย แลกเปล่ียนส่ือต่าง ๆ ผา่นสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 



19 
 
     (2)  ซอฟต์แวร์ ท่ีผู ้ใช้เ ขียนโปรแกรมข้ึนเอง (user program) เป็น
โปรแกรมท่ีผูใ้ชเ้ขียนโปรแกรมข้ึนมาใชเ้อง โดยใชภ้าษาระดบัสูงทางคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ภาษา 
โคบอล ภาษาซี ภาษาจาวาหรือภาษาฟอร์แทน เพื่อให้ได้โปรแกรมท่ีสามารถท างานได้ตามท่ี
ตอ้งการ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมการเสียภาษีอากรผา่นทางอินเทอร์เน็ต โปรแกรมระบบ
บัญชี โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลงั โปรแกรมขายสินคา้ โปรแกรมเช่าวีดีโอ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                    ภาพท่ี  1.12  ตวัอยา่งโปรแกรมเงินเดือนท่ีผูใ้ชเ้ขียนโปรแกรมข้ึนมาใชง้าน 
 ท่ีมา : http://www.crystalformula.co.th/formula_payroll.asp 

  1.5.3 บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ (peopleware)  เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ในดา้นต่าง ๆ สามารถแบ่งได ้7 ระดบั ดงัน้ี 
    1)  ผู้บริหารสารสนเทศ (chief information officer)  เป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคญัในการวางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร 
    2)  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analysis and design)  เป็น
บุคลากรท่ีศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่ และท าการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้น
การใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบงาน เพื่อใหโ้ปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามท่ีออกแบบไว ้ 
    3)  โปรแกรมเมอร์ (programmer)  เป็นบุคคลากรท่ีมีหนา้ท่ีเขียนโปรแกรม
สั่งงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ท างานตามความต้องการของผูใ้ช้ โดยเขียนตามแผนผงัท่ี
นกัวิเคราะห์ระบบไดอ้อกแบบไว ้
    4)  ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) เป็นบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางด้านฐานข้อมูล  สามารถท าการออกแบบพัฒนาตารางข้อมูลต่าง ๆ การ
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ออกแบบฟอร์ม  คิวรี (queries) และรายงานต่าง ๆ รวมถึงการใชค้  าสัง่ภาษา SQL ในการจดัการกบั
ฐานขอ้มลู และหากฐานขอ้มลูเกิดขอ้ขดัขอ้งประการใด ก็จะตอ้งมีทกัษะและความสามารถในการ 
จดัการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้
    5)  เว็บมาสเตอร์ (web masters) เป็นบุคคลากรท่ีมคีวามรู้ทางดา้นเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต การเขียนโฮมเพจ มีความรู้เก่ียวกบัภาษาจาวาและคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้
เคร่ืองมือและโปรแกรมทางกราฟิกคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการออกแบบ
และพฒันาเวบ็ไซต ์
    6)  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (computer technicians) เป็นบุคลากรท่ีมคีวามรู้
ทางดา้นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สามารถแกไ้ขปัญหาทางฮาร์ดแวร์ให้สามารถใชง้านได ้สามารถ
อพัเกรดคอมพิวเตอร์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายได  ้
    7)  ผูใ้ชง้าน (end user) เป็นบุคลากรหรือผูใ้ชง้านปลายทางท่ีปฏิบติัการกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น การกรอกข้อมูล การเตรียมขอ้มูลเพ่ือท าการประมวลผล และสั่งพิมพ์
รายงานส่งใหก้บัฝ่ายบริหารใชป้ระโยชน์ต่อไป ซ่ึงตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจล าดบัการท างานของค าสั่ง
การใชง้านเป็นอย่างดี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผูใ้ชง้านเหล่าน้ีจะสามารถใชร้ะบบงานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
และสมบูรณ์ ดว้ยการผา่นการฝึกอบรมจากโปรแกรมเมอร์หรือครูผูฝึ้กอบรม เป็นตน้    
  1.5.4 ข้อมูล (data)  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชก้บัคอมพิวเตอร์ได ้เช่น 
ขอ้มูลตวัเลข (numeric data) ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ (text data) ขอ้มูลเสียง (audio data)  ขอ้มูลภาพ 
(image data) และขอ้มลูภาพเคล่ือนไหว (video data)  ซ่ึงขอ้มูลจะถูกรวบรวมและป้อนเขา้สู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยผา่นอุปกรณ์ของหน่วยรับขอ้มลู เช่น คียบ์อรด ์เมาส์ และสแกนเนอร์ ขอ้มลูตอ้งมี
โครงสร้างในการจัดเก็บท่ีเป็นระบบ เพื่อการสืบค้นท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลจะถูก
จดัเก็บอยูใ่นหน่วยความจ า (Memory Unit) ก่อนท่ีจะถกูยา้ยไปเก็บท่ีหน่วยเก็บขอ้มลู (Storage Unit) 
เช่น ฮาร์ดดิกส์ และแผ่นซีดี ตามโปรแกรมท่ีโปรแกรมเมอร์เขียนข้ึน เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี
ตอ้งการออกมา 
   สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
4 ส่วน ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร บุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์และขอ้มลู 
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2.  ระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

 ปัจจุบนันับว่าขอ้มลูและสารสนเทศมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการใชค้อมพิวเตอร์ เพราะ
การไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช ้สารสนเทศนั้นตอ้งรวดเร็ว เป็นปัจจุบนั ทนัต่อ
เหตุการณ์ เพื่อใหม้ีความหมายและมีคุณค่าส าหรับผูใ้ช ้ 
 2.1  การประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  (พนม  บุญญไ์พร
, 2559 : 16 ; สกุล  ธญัญเจริญ และ วลัภา  สรรเสริญ, 2559 : 5 ; อ าภา  กุลธรรมโยธิน, 2556 : 12) 
  2.1.1  ขอ้มูล (data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ โดย
เก่ียวขอ้งกบับุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีสนใจศึกษา ขอ้มูลมกัอยู่ในรูปของตวัเลข ตวัหนังสือ 
รูปภาพ แผนภูมิ วิดิทศัน์ วีดีโอ เป็นตน้ ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มกัใชแ้สดงปริมาณหรือการกระท า   
ต่าง  ๆ ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการวิเคราะห์หรือการประมวลผล เช่น ช่ือของนกัเรียน อายุ เพศ คะแนนของ
แต่ละคน จ านวนโต๊ะและเกา้อ้ีของนกัเรียน หรืออุณหภูมิหอ้ง เป็นตน้ 
  2.2.2  การประมวลผลข้อมูล (processing)  หมายถึง  กระบวนการย่อยหลาย
กระบวนการ ตั้ งแต่การรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การค านวณ  
การจดัล  าดบั การรายงานผล รวมถึงการส่งส่ือสารขอ้มลูหรือการแจกจ่ายขอ้มลูนั้น 
  2.2.3  สารสนเทศ (information)  หมายถึง  ส่ิงท่ีไดจ้ากการน าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวม
ไวม้าท าการประมวลผลข้อมูล เพื่อไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษยใ์นการประกอบการตดัสินใจ เช่น อตัราส่วนของนักเรียนกับครูของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุราษฏร์ธานี หรือผลสรุปยอดขายประจ าปี เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผนและตดัสินใจใน
การก าหนดเป้าหมายต่อไป  ดงัภาพท่ี  1.13  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  1.13  การประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ 

 

    สรุปไดว้่า สารสนเทศมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการใชค้อมพิวเตอร์ โดยการ
ประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขอ้มลู ประมวลผลและสารสนเทศ 

 

 

ขอ้มูล 
(data) 

ประมวลผล 
(processing) 

สารสนเทศ 
(information) 
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 2.2 ระบบสารสนเทศ 
  2.2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ  
    ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ชุดของคน ขอ้มูลและวิธีการ 
ท่ีมารวมกนัเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นการจดัการสารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ งานต่าง ๆ การ
เก็บรวบรวม การประมวลผล เพ่ือน าเอาสารสนเทศนั้นมาใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหา การควบคุม 
ขอ้มลู และวิธีการ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นของสารสนเทศ (ชนวฒัน์ โกญจนาวรรณ, 
2550 : 45) 
    ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบท่ีผา่นกระบวนการ
กลัน่กรองหรือประมวลผลขอ้มลู เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ขององคก์รปัจจุบนั ระบบสารสนเทศมกัเตรียมไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ จึงเรียกระบบสารสนเทศ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ (CBIS: Computer-based Information System) ซ่ึงก็คือระบบสารสนเทศท่ีไดจ้าก 
การใช้คอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีในการรับข้อมูล ประมวลผลและส่งผลลพัธ์ออกมา และท าการ
ประเมินผลสารสนเทศท่ีได ้เพื่อน าผลยอ้นกลบั (Feedback) มาปรับปรุงขอ้มลูท่ีรับเขา้ เพื่อให้ได้
สารสนเทศตามท่ีองคก์รตอ้งการ (จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ, 2551 : 3-5)  
    ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หมายถึง การน าทรัพยากร 
ต่าง ๆ เช่น ขอ้มลู (data) เขา้สู่ระบบ โดยผา่นกระบวนการ ประมวลผล เรียบเรียง เปล่ียนแปลง หรือ
จดัเก็บ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธคื์อ สารสนเทศท่ีน าไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจได ้(พนิดา พานิชกุล และ  
สุธี  พงศาสกุลชยั, 2552 : 15) 
    ระบบสารสนเทศ ((Information System : IS)  หมายถึง ระบบท่ีมีการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จดัเก็บหรือจดัการกบัขอ้มลูข่าวสาร เพ่ือใหข้อ้มูลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศ  ท่ีดี สามารถน าไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
โดยจะระบบสารสนเทศจะต้องประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากรทาง
คอมพิว เตอร์ ขั้ นตอนการปฏิบัติ งาน/กระบวนการท างานและระบบการส่ือสารข้อมูล  
(อ  าภา  กุลธรรมโยธิน, 2556 : 12) 
    ระบบสารสนเทศ (Information System)  หมายถึง ระบบท่ีประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบเครือข่าย ฐานขอ้มูล ผูพ้ฒันา
ระบบ ผูใ้ชร้ะบบ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบน้ีท างานร่วมกนัเพ่ือ
สร้างสารสนเทศ และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผูใ้ช ้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การ
ตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการด าเนินงานของ
องคก์ร (พนม  บุญญไ์พร, 2559 : 16) 
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    จากค านิยามของความหมายระบบสารสนเทศพอท่ีจะสรุปได้ว่า ระบบ
สารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มลู ประมวลผล
และส่งผลลพัธ์ออกมา และท าการประเมินผลสารสนเทศท่ีได้ เพื่อน าผลป้อนกลบั  (feedback)  
มาปรับปรุงขอ้มูลท่ีรับเข้า เพ่ือให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศท่ีดี ช่วยสนับสนุนการท างาน  
การตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการด าเนินงานของ
องคก์รไดอ้ยา่งถกูตอ้งในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

  2.2.2 ระดับของผูใ้ช้สารสนเทศ แบ่งตามลกัษณะการบริหารจัดการ  สามารถ 
แบ่งเป็น  3 ระดบั  (พนม บุญญไ์พร, 2559 : 16-17 ; โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์ 2559 : 26) 
    1)  ระดับสูง (top level management)  มีหน้าท่ีวางแผนระยะยาวหรือท่ี
เรียกว่าแผนกลยุทธ์ เพื่อก  าหนดทิศทางขององค์กร ซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้ต้องมาจากแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอก ในการวางแผนการผลิตและรองรับการเติบโตขององค์กร ในอนาคต  
จ  าเป็นต้องออกแบบกราฟิกให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยาก  
เพื่อประกอบในการตดัสินใจ เช่น ประธานบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการ
ทัว่ไป เป็นตน้ 
    2)  ระดับกลาง  (middle level management)   มีหน้าท่ีรับนโยบายมาจาก
ผูบ้ริหารระดับสูงมาวางแผนและก าหนดยุทธวิธี ซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้มาจากแหล่งขอ้มูลภายใน  
เพื่อน าไปสู่การบรรลุแผนตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต เป็นตน้ 
    3)  ระดบัปฏิบติัการ (operation level management)  เป็นผูรั้บแผนงานจาก
ผูบ้ริหารระดบักลางมาปฏิบติั เพื่อท าให้เกิดผล ท าหน้าท่ีจดัการ ตรวจตรา มอบหมายและติดตาม
การท างานของพนกังาน และควบคุมงานประจ าวนัของธุรกิจให้ด  าเนินการโดยปกติ ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชก้ารวางแผนหรือระดบัการตดัสินใจมากนกั เช่น หวัหนา้งาน ผูค้วบคุมงาน พนกังานทัว่ไป  

    สรุปไดว้่า ระดบัผูใ้ชส้ารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารรระดบัปฏิบติัการ 
 
 

 
 



24 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 

 
ค าสัง่  จงเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้กาเคร่ืองหมาย  ลงท่ีกระดาษค าตอบ 
 
1.  ขอ้ใดเป็นคุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ท่ีกล่าวว่า “ผลลพัธห์รือสารสนเทศท่ีออกมาจาก
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีขอ้ผดิพลาด”   
 ก.  ความเร็ว 
 ข.  ความเป็นอตัโนมติั 
 ค.  ความถกูตอ้งแม่นย  า 
  ง.  ความสามารถในการเก็บขอ้มลู 
2.  หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย ์ 
 ก.  หู 
 ข.  ตา 
 ค.  มือ 
 ง.  สมอง 
3. หน่วยรับขอ้มลูของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย ์
 ก.  ตาและหู 
 ข.  ปากและหู  
 ค.  ปากและล้ิน     
 ง.  ตาและสมอง 
4.  ขอ้ใดเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นงานการควบคุมขีปนาวุธ  
 ก.  เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์ 
 ข.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
 ค.  เคร่ืองซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  
  ง.  เคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
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5.  ขอ้ใดบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้ 
 ก.  ระบบงานโปรแกรมท่ีสามารถถ่ายโอนได ้ 
 ข.  เป็นเคร่ืองช่วยการจดัการกบัขอ้มลูไดจ้  านวนมาก 
 ค.  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถท างานไดด้ว้ยค าสัง่ของมนุษย ์ 
 ง.  เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเก็บมลูค าสัง่ท่ีในปริมาณท่ีไม่มาก จึงตอ้งเก็บไวท่ี้ขอ้มลูส ารอง 
ตรงตามท่ีตอ้งการ 
6.  ขอ้ใดกล่าวถึงองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ท่ีช้ินส่วนทุกช้ินส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตาและสมัผสัได ้
 ก.  ขอ้มลู 
 ข.  พีเพิลแวร์ 
 ค.  ฮาร์ดแวร์ 
 ง.  ซอฟตแ์วร์ 
7  ขอ้ใดแบ่งประเภทของซอฟตแ์วร์ไดถ้กูตอ้ง 
 ก.  ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยกุต ์
 ข.  ซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
 ค.  ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปและซอฟตแ์วร์เขียนข้ึนมาใชง้านเอง 
 ง.  ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการและซอฟตแ์วร์อรรถประโยชน์ 
8.  ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงผล 
 ก.  เมาส์ 
 ข.  ล  าโพง  
 ค.  จอยสต๊ิก 
 ง.  ไมโครโฟน 
9.  ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์รับขอ้มลูทั้งหมด  
 ก.  แป้นคียบ์อร์ด ล  าโพง เมาส์ 
 ข.  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ 
 ค.  กลอ้งดิจิตอล เคร่ืองพิมพ ์ไมโครโฟน 
 ง.  กลอ้งดิจิตอล ไมโครโฟน แป้นคียบ์อร์ด 
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10.  ขอ้ใดกล่าวถึงหนา้ท่ีการท างานของซอฟตแ์วร์ระบบไดถ้กูตอ้ง 
  ก.  ควบคุมการใชง้านส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ข.  ซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนมาโดยบริษทั แลว้สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที 
  ค.  เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการติดต่อ พดูดุย แลกเปล่ียนส่ือต่าง ๆ ผา่นสงัคมออนไลน์ 
  ง.  ซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนมาเอง เพ่ือใหไ้ดโ้ปรแกรมท่ีสามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 
11.  ขอ้ใดกล่าวถึงสารสนเทศ ไดถ้กูตอ้ง 
  ก.  เกรดเฉล่ีย   
  ข.  เสียงนกชนิดต่าง ๆ   
  ค.  คะแนนสอบของนกัเรียน      
  ง.  ส่วนสูงและน ้ าหนกัของนกัเรียน 
12.  ขอ้ใดกล่าวถึง การควบคุมการบินหรือการจองตัว๋เดินทางผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพในดา้นใด 
  ก.  วิศวกรรม  
  ข.  ร้านคา้ปลีก  
  ค.  อุตสาหกรรม 
  ง.  การคมนาคมและการส่ือสาร 
13.  นางสาวชมพนุูช  ตอ้งการไดโ้ปรแกรมส าหรับเช่าวดีีโอ บุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์ดา้นใดท่ี
ควรไปปรึกษาหาค าแนะน า 
   ก.  เวบ็มาสเตอร์    
   ข.  โปรแกรมเมอร์ 
   ค.  ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
    ง.  ผูอ้อกแบบและวิเคราะห์ระบบ 
14.  ขอ้ใดกล่าวถึงระดบัผูใ้ชส้ารสนเทศท่ีมีหนา้ท่ีก  าหนดและวางแผนกลยทุธ ์เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย  
   ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   ข.  ผูบ้ริหารระดบัล่าง 
   ค.  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
   ง.  ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 
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15.  ขอ้ใดกล่าวถึงระดบัผูใ้ชส้ารสนเทศท่ีตอ้งใชข้อ้มลูภายในและภายนอกเพื่อน ามาประกอบใน
การตดัสินใจ  
   ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   ข.  ผูบ้ริหารระดบัล่าง 
   ค.  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
   ง.  ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 
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     กิจกรรมตรวจสอบความเขา้ใจเป็นกิจกรรมฝึกทกัษะเฉพาะดา้นความรู้- 
 ความจ า เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความเขา้ใจตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

ตอนท่ี 1   จงท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถกูและเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ท่ีผดิ  

  1.  คณิตกรณ์ เป็นการนบั วดั ชัง่ ตวงและส่ิงของท่ีเป็นนามธรรม 

  2.  ฮาร์ดแวร์ เป็นส่ิงท่ีเห็นดว้ยตาแต่สมัผสัไม่ได ้
  3.  ผูบ้ริหาระดบัปฏิบติัการ ควรใชส้ารสนเทศท่ีควรสั้นกระทดัรัด และแสดงเป็น 
   กราฟิก เพื่อสนบัสนุนต่อการตดัสินใจ 
  4.  หน่วยความจ าเปรียบไดก้บัสมองของมนุษย ์
  5.  จอยสต๊ิก จดัเป็นหน่วยแสดงผลลพัธ ์
  6.  โปรแกรม Paint จดัอยูใ่นซอฟตแ์วร์ระบบ 
  7.  คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ตอ้งเร็ว การประมวลผลขอ้มลูตอ้งใชเ้วลานาน 
            เพื่อความรอบคอบ ถกูตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคต่์อการใชง้าน 
  8.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เหมาะส าหรับเก็บขอ้มลูขีปนาวุธ 
  9.  หน่วยความจ าแรม เมื่อปิดเคร่ืองแลว้ ขอ้มลูยงัคงอยูเ่หมือนเดิม 
  10.  ช่ือของนกัเรียนจดัเป็นสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง       

แบบฝึกหัดทา้ยบท หน่วยท่ี  1 
การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 
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ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรียนจบัคู่ขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธก์นัใหถ้กูตอ้ง โดยอ่านค าถามดา้นซา้ยมือแลว้  
  เลือกค าตอบดา้นขวามือ  
 

1.   คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ ก.  หน่วยรับขอ้มลู  
2.   โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ข. หากเกิดไฟฟ้าดบั ขอ้มลูท่ีเก็บไวจ้ะหายทนัที 

3.   หน่วยค านวณค านวณและตรรกะ ค.  หน่วยแสดงผล 
4.   เมาส์  ง.   ค านวณทางคณิตศาสตร์ไดห้ลายแสนลา้นคร้ัง 

        ต่อวินาที 
5.   ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ จ.  ขอ้มลู 
6.   มินิคอมพิวเตอร์ ฉ.  ท างานเก่ียวกบัทางคณิตศาสตร์ 
7.   หน่วยความจ าแรม ช.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็ มกีารแยก   

        ช้ินส่วนประกอบ  

8.  สารสนเทศ  ซ.  อตัราส่วนของผูเ้ขา้สอบเขา้ศึกษาต่อ 
9.   ล  าโพง  ฌ.  น ้ าหนกัประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรูปท่ีใชเ้ป็น

          แบบแบนราบ 
10. อุณหภูมิของหอ้ง ญ.  เหมาะส าหรับองคก์รขนาดกลาง 

  ฎ.  หน่วยความจ าประเภทอ่านไดอ้ยา่งเดียว 
  ฏ.  การประมวลผล 
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ตอนท่ี 3  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  
 

1.  จงบอกความหมายของสารสนเทศ โดยสงัเขป  

ค าตอบ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  จงเขียนขั้นตอนการประมวลผลขอ้มลู โดยสงัเขป   

     ค าตอบ 

 
 
 

3.  จงอธิบายการประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศดงัน้ี  

 นกัเรียนปวช. 1 จ  านวน 10 คน ไดค้ะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ดงัน้ี 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15,    
 24, 23 และ 29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อน ามาคิดหาค่าเฉล่ียแลว้ นกัเรียน ปวช.1 ได ้
     คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียแลว้ คือ 22 คะแนน  

      ขอ้มลู คือ .................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

 การประมวลผล คือ ……………………………………………….…………………...……… 
………………………………………………………………………………………………… 

 สารสนเทศ คือ ........................................................................................................................... 
 

 
 
 

ขอ้มูล 
(Data) 

ประมวลผล 
(Processing) 

สารสนเทศ 
(Information) 
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เฉลยกิจกรรมทา้ยหน่วยท่ี  1  
การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 

 
 

หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน้ 
 

ขอ้ ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 ค ก 
2 ค ค 
3 ค ข 
4 ง ง 
5 ค ก 
6 ง ข 
7 ค ข 
8 ง ค 
9 ข ข 
10 ค ง 
11 ค ก 
12 ก ข 
13 ข ง 
14 ง ก 
15 ก ข 
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     กิจกรรมตรวจสอบความเขา้ใจเป็นกิจกรรมฝึกทกัษะเฉพาะดา้นความรู้- 
 ความจ า เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความเขา้ใจตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

ตอนท่ี 1   จงท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถกูและเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ท่ีผดิ (10 คะแนน) 

       1.  คณิตกรณ์ เป็นการนบั วดั ชัง่ ตวงและส่ิงของท่ีเป็นนามธรรม 

  2.  ฮาร์ดแวร์ เป็นส่ิงท่ีเห็นดว้ยตาแต่สมัผสัไม่ได ้

  3.  ผูบ้ริหาระดบัปฏิบติัการ ควรใชส้ารสนเทศท่ีควรสั้นกระทดัรัด และแสดงเป็น 

        กราฟฟิก เพื่อสนบัสนุนต่อการตดัสินใจ 

  4.  หน่วยความจ าเปรียบไดก้บัสมองของมนุษย ์

  5.  จอยสต๊ิก จดัเป็นหน่วยแสดงผลลพัธ ์

  6.  โปรแกรม Paint จดัอยูใ่นซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

  7.  คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ตอ้งเร็ว การประมวลผลขอ้มลูตอ้งใชเ้วลานาน 
            เพื่อความรอบคอบ ถกูตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคต่์อการใชง้าน 
  8.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เหมาะส าหรับงานธนาคาร 

  9.  หน่วยความจ าแรม เมื่อปิดเคร่ืองแลว้ ขอ้มลูยงัคงอยูเ่หมือนเดิม 

  10.  ช่ือของนกัเรียนจดัเป็นสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง       

เฉลยแบบฝึกหัดทา้ยบท หน่วยท่ี  1 
การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน้ 
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ตอนท่ี 2  ใหน้กัเรียนจบัคู่ขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธก์นัใหถ้กูตอ้ง โดยอ่านค าถามดา้นซา้ยมือแลว้  
  เลือกค าตอบดา้นขวามือ  

 
 ช. 1.  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ก.  หน่วยรับขอ้มลู  

   ฌ. 2. โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ข. หากเกิดไฟฟ้าดบั ขอ้มลูท่ีเก็บไวจ้ะหายทนัที 
 ฉ.  3.  หน่วยค านวณและตรรกะ ค.  หน่วยแสดงผล 
 ก. 4. เมาส์  ง.   ค านวณทางคณิตศาสตร์ไดห้ลายแสนลา้นคร้ัง 

         ต่อวินาที 
   ง. 5. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ จ.  ขอ้มลู 
 ญ. 6. มินิคอมพิวเตอร์ ฉ.  ท างานเก่ียวกบัทางคณิตศาสตร์ 
 ข.  7. หน่วยความจ าแรม ช.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็ มกีารแยก   

        ช้ินส่วนประกอบ  

  ซ.  8. สารสนเทศ  ซ.  อตัราส่วนของผูเ้ขา้สอบเขา้ศึกษาต่อ 
   ค.  9.  ล าโพง  ฌ.  น ้ าหนกัประมาณ 2-4 กิโลกรัม จอรูปท่ีใชเ้ป็น
              แบบแบนราบ 
 ฉ.  10.  อุณหภูมิของหอ้ง ญ.  เหมาะส าหรับองคก์รขนาดกลาง 

  ฎ.  หน่วยความจ าประเภทอ่านไดอ้ยา่งเดียว 
  ฏ.   การประมวลผล 
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ตอนท่ี 3  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

1.  จงบอกความหมายของสารสนเทศ โดยสงัเขป  
  

     ค าตอบ  ขอ้เท็จจริงหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ โดยเก่ียวขอ้งกบับุคคล ส่ิงของ หรือ 
     เหตุการณ์ท่ีสนใจศึกษา ขอ้มลูมกัอยูใ่นรูปของตวัเลข ตวัหนงัสือ รูปภาพ แผนภูมิ วิดิทศัน์ วีดีโอ   
     เป็นตน้ ขอ้มลูโดยส่วนใหญ่มกัใชแ้สดงปริมาณหรือการกระท า   ต่าง  ๆ ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการ 
     วิเคราะห์หรือการประมวลผล เช่น ช่ือของนกัเรียน อาย ุเพศ คะแนนของแต่ละคน จ  านวนโต๊ะ 
     และเกา้อ้ีของนกัเรียน หรืออุณหภูมิหอ้ง เป็นตน้  

2.  จงเขียนขั้นตอนการประมวลผลขอ้มลู โดยสงัเขป    

ค าตอบ   

 
 
 

3.  จงอธิบายการประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศดงัน้ี  

 นกัเรียนปวช. 1 จ  านวน 10 คน ไดค้ะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ดงัน้ี 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15,  
     24, 23 และ 29 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อน ามาคิดหาค่าเฉล่ียแลว้ นกัเรียน ปวช.1 ได ้
     คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียแลว้ คือ 22 คะแนน 

     ขอ้มลู คือ คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน ปวช.1 จ  านวน 10 คน ดงัน้ี 25, 27, 20, 22,     
   17, 18, 15, 24, 23 และ 29 
 การประมวลผล คือ น าคะแนน 25, 27, 20, 22, 17, 18, 15, 24, 23 และ 29 มาบวกรวมกนัได ้ 
     220 แลว้น ามาหารกบันกัเรียนปวช.1 จ  านวน 10 คน  
 สารสนเทศ คือ คะแนนเฉล่ียรายวิชาคอมพิวเตอร์ 22 คะแนน  
 
 
 
 
 

ขอ้มูล 
(Data) 

ประมวลผล 
(Processing) 

สารสนเทศ 
(Information) 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ช่ือผูป้ระเมิน..............................................................รหสัประจ าตวั................................... 
วนัท่ี ……..…. เดือน ………..………. พ.ศ. .............. 

หน่วยท่ี       1        เร่ือง   การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน้  

ท่ี 
คุ

คุณลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบัพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได ้
10  คะแนน 

มี  ไม่มี 
1 คะแนน 0 คะแนน 

1. ความมีวนิยั 
 แต่งกายปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงต่างๆ 
ของวิทยาลยั  

   

 เขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลา     

2. สะอาด 
 รักษาสุขภาพร่างกายตามหลกัสุขอนามยั 

   
 

3. ความรับผดิชอบ 
 มีปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายส าเร็จตามท่ีก าหนด 

   

4. ซ่ือสตัย ์
 ไม่ทุจริตในการสอบ 

   
 

 ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง    
5. ขยนั 

 ตั้งใจท าหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่องจนเกิดผลส าเร็จ 
   

 
6. สุภาพ 

 ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ่อนนอ้มถ่อมตน 
ต่อผูอ่ื้น 

   
 

 แสดงสัมมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ยา่งสม ่าเสมอ ทั้งต่อหนา้
และลบัหลงั 

   

7 ประหยดั 
 ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเก็บเกาอ้ีทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้

   
 

 
 

      รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด  = ……………คะแนน 
 

หมายเหต ุ : แบบประเมินน้ีใชแ้บบเดียวกนัทั้งครูและประธานกลุ่ม และประเมินคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศึกษา 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
หน่วยท่ี  1  เร่ือง  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน้  

ช่ือวิชา       2001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ    
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 

ความมีวินยั สะอาด 
ความ

รับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ์ ขยนั สุภาพ ประหยดั 
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มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
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อา้งอิง  
หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

 

คอมพิวเตอร์มือถือ PDA (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chemicalsafety.gr/wp- 
 content/uploads/2013/11/pda.jpg (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2560) 
จิดาภสั สมัพนัธส์มโภช และ รัชฎาวรณ  น่ิมนวล.  2557.  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ 
 งานอาชีพ.  กรุงเทพฯ : วงัอกัษร. 
จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS).  กรุงเทพฯ :  
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.เจ.พร้ินต้ิง. 
ชนวฒัน์ โกญจนาวรรณ.  2550.  การจดัการสารสนเทศส าหรับผูน้  าองคก์รและผูบ้ริหาร. กรุงเทพฯ :  
 เอก็ซเปอร์เน็ท. 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัท่ีนาซา (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://notebookspec.com/web/wp- 
 content/uploads/2016/01/columbia_computer.jpg  
 (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2560) 
ตวัอยา่งโปรแกรมเงินเดือน (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก  
 http://www.crystalformula.co.th/images/product/salary02.png  
 (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2560) 
แท็บแลบ็พีซี (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://game.mthai.com/app/uploads/2013/02/surface-pro-1.jpg  
 (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2560) 
เผด็จ  อ  ่านาเพียง.  2559.  คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา.  กรุงเทพฯ : พฒันาคุณภาพวิชาการ(พว.)  
พงษเ์กียรติ  เชษฐพิทกัษก์ุล และ อมัรินทร์  เพช็รกุล.  2550. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ 
 เบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : ซคัเซส มีเดีย 
พนม  บุญญไ์พร.  2559.  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.  กรุงเทพฯ :  
 พฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
พนิดา พานิชกุล และ สุธี  พงศาสกุลชยั.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management  
 Information System).  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์คทีพ.ี 
พรพรรณ  โสภาพล. 2559.  คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา. กรุงเทพฯ : เอมพนัธ.์ 
มนสันนัท ์กีรติผจญ และ เมธาสิทธ์ิ  ต่อภคัชยานนัท.์  2556.  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ 
 งานอาชีพ.  กรุงเทพฯ : เอมพนัธ ์ 
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อา้งอิง  
หน่วยท่ี  1  การใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  (ต่อ) 

 

มะลิวรรณ์  พลาวุฑฒ.์ 2556.  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.  กรุงเทพฯ :  
 ศนูยห์นงัสือเมืองไทย. 
มินิคอมพิวเตอร์  (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://winini3.files.wordpress.com/2013/ 
 06/minimain.jpg (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23  กุมภาพนัธ ์2560) 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) เขา้ถึงได ้https://namwhanpattichon.files. 
 wordpress.com/2014/11/p05-14.jpg (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2560) 
ราชบณัฑิตสถาน.  2556.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.   
 กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์. 
สกุล  ธญัญเจริญ และ วลัภา  สรรเสริญ.  2559.  ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ.  กรุงเทพฯ :  
 ศนูยส่์งเสริมวิชาการ. 
สมโภชน์  ช่ืนเอ่ืยม.  2559.  คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
อ าภา  กุลธรรมโยธิน.  2556.  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ.  กรุงเทพฯ : ศนูยส่์งเสริม 
 วิชาการ. 
โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ.์  2560 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบบัปรับปรุงเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ :  
 ซีเอด็ยเูคชัน่. 
ฮาร์ดแวร์ (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก http://24239kunyarat.blogspot.com/ 
 (สืบคน้ขอ้มลูวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2560) 
 


