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จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

 1. เขาใจหลกัการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืองานอาชพี การใชระบบ

  ปฎิบัติการ โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ

 2. สามารถใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

  ลักษณะงานอาชีพ

 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ 

  โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ

 2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร

 3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

 4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต

 5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ 

(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตาราง

ทําการเพ่ือการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ 

ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคน และสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบ

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

ในงานอาชีพ

รหัสวิชา 20001-2001  ช่ือวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (1-2-2)
จํานวน 2 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื�นฐาน
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คํานํา

 หนงัสือ คอมพวิเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี รหสัวิชา 20001-2001 นี ้ไดเรยีบเรยีงขึน้ 

ตามจุดประสงครายวชิา สมรรถนะรายวชิา และคาํอธบิายรายวิชาของหลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี 

(ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของ

กระบวนการดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้การใชงานอนิเทอรเนต็และโปรแกรม

สาํเรจ็รปู เพือ่นาํมาประยกุตใชกบังานอาชพี และปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรม รวมไปถงึมคีวามรบัผดิชอบ

ตอการใชงานคอมพวิเตอร

 เนือ้หาของหนงัสอืในฉบบัปรบัปรงุน้ียงัคงแบงเปน 9 หนวย คอื ความรูเก่ียวกบัคอมพวิเตอรและ

สารสนเทศ, ระบบปฏิบัตกิาร, การใชงานอนิเทอรเนต็, โปรแกรมประมวลผลคาํ, การประยกุตใชงาน 

Microsoft Word, โปรแกรมตารางทาํการ, การคาํนวณคาและสรางแผนภมูใิน Excel, โปรแกรมนาํเสนอ

งาน และจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอร โดยไดปรับปรุงใหมีความทันสมัย 

ทั้งในสวนเนื้อหาและซอฟตแวรที่นํามาเรียนรู รวมทั้งเพ่ิมคําถามทายบทและแบบทดสอบ เพื่อให

เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน 

 ผูเรียบเรยีงขอขอบคณุสาํนกัพมิพทีใ่หโอกาสในการปรบัปรงุหนงัสือ และขอขอบคณุผูพสูิจนอกัษร, 

ชางจัดทาํตนฉบบั รวมไปถงึผูมีสวนรวมทุกทานทีช่วยกนัจดัทําหนงัสอืจนออกมาเปนรปูเลม ผูเรยีบเรยีง

หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนประโยชนตอการเรยีนรูสาํหรับนกัเรยีนนกัศึกษาและผูสนใจทัว่ไป 

หากมีขอผดิพลาดหรอืมขีอเสนอแนะประการใด ผูเรยีบเรยีงขอนอมรบัไวเพือ่นาํมาปรบัปรุงใหสมบรูณ

ในโอกาสตอไป สําหรับความดีของหนังสือเลมนี้ขอมอบใหแดบุพการี และครู-อาจารยท่ีสนับสนุน

การศึกษาและใหวชิาความรู

โกมล ศิริสมบูรณเวช

��������.indd   5 14/5/2562 BE   00:21



PED 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สารบัญ
หน

วย
ที่ 

1

ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
 ความหมายของคอมพิวเตอร 2
 ประเภทของคอมพิวเตอร 3
 ปจจัยในการใชงานคอมพิวเตอร 5
 ความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอร 8
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 1 14
คําถามทายบท หนวยที่ 1 16
แบบทดสอบ หนวยที่ 1 18

หน
วย

ที่ 
2

ระบบปฏิบัติการ 20
 ความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 21
 ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส 22
 หนาจอหลักของระบบปฏิบัติการวินโดวส 24
 การปรับแตงสภาพแวดลอมในวินโดวส 25
 การจัดการไฟลและโฟลเดอร 32
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 2 43
คําถามทายบท หนวยที่ 2 44
แบบทดสอบ หนวยที่ 2 45

หน
วย

ที่ 
3

การใชงานอินเทอรเน็ต 47
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 48
 บริการในระบบอินเทอรเน็ต 50
 การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต 53
 การใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 55
 โปรแกรมติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 59
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 3 64
คําถามทายบท หนวยที่ 3 67
แบบทดสอบ หนวยที่ 3 69
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หน
วย

ที่ 
5

การประยุกตใชงาน Microsoft Word 111
 การสรางหนาปกรายงาน 112
 การแทรกภาพประกอบ 116
 การแทรกรูปรางในเอกสาร 124
 การแทรก Word Art และ Smart Art 126
 การสรางจดหมายเวียน (Mail Merge) 130
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 5 138
แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 5 143
คําถามทายบท หนวยที่ 5 144
แบบทดสอบ หนวยที่ 5 145

หน
วย

ที่ 
6

โปรแกรมตารางทําการ 147
 โปรแกรมตารางทําการ 148
 การปอนขอมูล 150
 การเลือกขอมูล 153
 การแทรก-ลบ และการลางขอมูล 155
 การปรับแตงขอมูล 159
 การใสสูตรและฟงกชันอยางงาย 164
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 6 175
แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 6 178
คําถามทายบท หนวยที่ 6 180
แบบทดสอบ หนวยที่ 6 182

หน
วย

ที่ 
4

โปรแกรมประมวลผลคํา 71
 โปรแกรมประมวลผลคํา 72
 แถบริบบอนใน Microsoft Word  74
 การปรับแตงกอนใชงาน 78
 ทักษะพื้นฐานในการใชงาน Microsoft Word 82
 การพิมพเอกสารทั่วไป 86
 การพิมพเอกสารแบบลําดับหัวขอ 93
 การพิมพเอกสารที่เปนตาราง 95
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 4 102
แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 4 105
คําถามทายบท หนวยที่ 4 107
แบบทดสอบ หนวยที่ 4 109
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บรรณานุกรม 272

หน
วย

ที่ 
7

การคํานวณคาและสรางแผนภูมิใน Excel 184
 การใชสูตรคํานวณคา 185
 ฟงกชันตรวจสอบเงื่อนไข 190
 ฟงกชันนับจํานวนและฟงกชันหาผลรวมตามเงื่อนไข 191
 การสรางและปรับแตงแผนภูมิ 194
 การพิมพงานออกเครื่องพิมพ  207
 การบันทึกแผนงานใน Excel ใหเปนไฟล PDF  208
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 7 210
แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 7 214
คําถามทายบท หนวยที่ 7 215
แบบทดสอบ หนวยที่ 7 217

หน
วย

ที่ 
9

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอร 250
 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชคอมพิวเตอร 251
 ขอควรปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 253
 วินัยในการใชคอมพิวเตอร 253
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 254
 การปองกันภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร 259
 ผลกระทบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 263
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 9 265
คําถามทายบท หนวยที่ 9 268
แบบทดสอบ หนวยที่ 9 270

หน
วย

ที่ 
8

โปรแกรมนําเสนองาน 219
 โปรแกรมนําเสนองาน 220
 การวางโครงรางงานนําเสนอ 222
 การสรางสไลด 223
 การปรับแตงรูปแบบและสีสันของสไลด 234
 การกําหนดการเคลื่อนไหวในสไลด 237
 การกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด 240
 การกําหนดรูปแบบการนําเสนองาน 242
กิจกรรมการเรียนรู หนวยที่ 8 246
คําถามทายบท หนวยที่ 8 247
แบบทดสอบ หนวยที่ 8 249
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1
หน่วยที่

สาระส�าคัญ

 คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องค�านวณที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถน�าข้อมูล

มาประมวลผลเพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างรวดเรว็และเป็นอตัโนมตั ิโดยท�างานตามขัน้ตอนของ

ชุดค�าสั่ง หรือโปรแกรมสั่งงานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า ส่วนสารสนเทศ คือ ข้อมูลสรุปที่เกิดจากการ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

สาระการเรียนรู้

 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

 2. ประเภทของคอมพิวเตอร์

 3. ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 4. ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

สมรรถนะอาชีพ

 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้

 2. บอกการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

 3. บอกปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 4. แสดงความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 5. บอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศได้
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ความหมายของคอมพ�วเตอร

 ค�าว่า คอมพิวเตอร์	(Computer) ถ้าแปลตรงตัวตามศัพท์ภาษาอังกฤษจะ หมายถึง ผู้มีความ

สามารถในการนบั หรือนกัค�านวณ โดยพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ปพทุธศักราช 2554 ได้ให้

ความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า “คอมพวิเตอร์ คอื เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์แบบอตัโนมตั ิท�าหน้าทีเ่สมอืนสมอง

กล ใช้ส�าหรบัแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทัง้ทีง่่ายและซับซ้อน โดยวธิทีางคณติศาสตร์” ส�าหรบัพจนานกุรมศพัท์

คอมพิวเตอร์ ให้ความหมายว่า “Computer คือ เครื่องจักรที่สามารถรับข้อมูลเข้า ประมวลผลงาน 

และให้ผลลัพธ์ออกมาได้ตามขั้นตอนหรือโปรแกรมที่ก�าหนดไว้ โดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์” จดุเด่นของคอมพวิเตอร์ คอื สามารถเกบ็ข้อมลูได้จ�านวนมาก ค�านวณได้อย่างรวดเรว็ 

และท�างานซ�า้โดยไม่ผดิพลาด สามารถเปลีย่นแปลงการท�างานโดยวธิเีปลีย่นชุดค�าสัง่หรอืโปรแกรมสัง่งาน 

โดยไม่ต้องเปล่ียนแปลงชิ้นส่วนหรือวงจรแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และสามารถท�างาน

อตัโนมตัติามค�าสัง่ของโปรแกรมทีก่�าหนดไว้ ดังนัน้จึงอาจนยิามว่า “คอมพวิเตอร์	คอื	เครือ่งค�านวณ

ที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยสามารถน�าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่

ต้องการอย่างรวดเรว็	และเปนอตัโนมตั	ิโดยท�างานตามขัน้ตอนของชุดค�าสัง่	หรอืโปรแกรมสัง่งาน

ที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า”

 คอมพิวเตอร์สามารถน�าเข้าข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็วโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การป้อน

ข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ การน�าเข้าข้อมูลผ่านทางการสแกนบาร์โค้ด หรือการน�าเข้าข้อมูลเสียงผ่านทาง

ไมโครโฟน เป็นต้น นอกจากนี้การประมวลของคอมพิวเตอร์สามารถท�าได้ด้วยความรวดเร็วอย่างมี

เสถียรภาพและน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ และสามารถ

ส่งข้อมลูออกในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอภาพ การพมิพ์ออกเป็นกระดาษทาง

เครื่องพิมพ์ หรือส่งออกเป็นเสียงพูด จากความสามารถดังกล่าวจึงพบว่าระบบงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ได้น�าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานแทบทั้งสิ้น

 กระบวนการท�างานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการอ่านโปรแกรมสั่งงานจากสื่อบันทึกข้อมูล

(Disk) เข้ามาในหน่วยความจ�า (Memory) เพื่อสั่งงานตัวประมวลผล (CPU) โดยข้อมูลที่ประมวลผล

จะน�าเข้ามาทางหน่วยรับข้อมูล (Input) และหลังจากประมวลผลเสร็จส้ินก็จะส่งผลลัพธ์ออกไปยัง

หน่วยส่งข้อมูลออก (Output) รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลที่จะน�าไปใช้ใหม่ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 1.1

INPUT OUTPUTCPU

MEMORY DISK

รูปที่ 1.1 แสดงการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
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ประเภทของคอมพ�วเตอร

 เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ ตามความสามารถในการประมวลผลได้เป็น 4 ประเภท คือ

 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
  เป็นคอมพวิเตอร์ทีม่สีมรรถนะและความเรว็

ในการประมวลผลข้อมูลสงูมาก เมือ่เทยีบกบัคอมพวิเตอร์

ประเภทอ่ืน โดยประกอบด้วยตัวประมวลผลหลายตัว

ช่วยกันท�างาน ส่วนใหญ่จะใช้ในงานประมวลผลกับ

ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งความละเอยีดและ

ความรวดเร็ว เพราะหากใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น

มาประมวลผลอาจต้องใช้เวลานานมาก ระบบงานที่น�า

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ ได้แก่ ระบบพยากรณ์สภาพ

อากาศ, ระบบการค้นหาน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต,ิ ระบบ

ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ และระบบการส่งยานอวกาศ 

เป็นต้น

 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
  มาจากค�าเดมิว่า Metal Frame เป็นคอมพวิเตอร์ทีม่สีมรรถนะและความเรว็รองลงมาจาก

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยท�างานกับข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานพร้อมกัน

ได้เป็นจ�านวนมาก ระบบที่น�าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมมาใช้ ได้แก่ งานธนาคาร ระบบ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และระบบงานสายการบิน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ระบบให้บริการฝาก-ถอน

เงินอัตโนมัติ (ATM), ระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น

รูปที่ 1.2 ซูเปอรคอมพิวเตอร
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/

Supercomputer

รูปที่ 1.3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer
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 3. มนิคิอมพวิเตอร ์(Mini Computer)
  เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการใช้งานเช่น

เดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม เพียงแต่มี

ขนาดและความสามารถรองลงมา สามารถรองรบัการใช้

งานร่วมกันตั้งแต่ 10 - 100 คน โดยส่วนใหญ่จะใช้กับ

ระบบงานธนาคาร กจิการโรงแรม และงานอตุสาหกรรม

ขนาดกลาง รวมท้ังระบบงานในมหาวทิยาลยั เช่น ระบบ

การจองห้องพกัโรงแรม ระบบลงทะเบียนนกัศกึษา และ

ระบบงานทางวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
  เป็นคอมพวิเตอร์ทีมี่ตัวประมวลผลขนาดเลก็ 

ส่วนใหญ่จะใช้งานเพยีงคนเดยีว จงึมกัเรยีกว่า พซี ี(PC : 

Personal Computer) ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล ปัจจุบันใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการผลิต

ทั้งเครื่องแบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC) และเครื่องที่

สามารถเคล่ือนที่ได้ (Portable PC) ซึ่งผลิตออกมา

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก (Notebook), เน้ตบุ๊ก

(Netbook), อัลตราบุ๊ก (Ultrabook) และแท็บเลต 

(Tablet)

รูปที่ 1.4 มินิคอมพิวเตอร
ทีม่า : https://it.wikipedia.org/wiki/Minicomputer

รูปที่ 1.6 ไมโครคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ
ที่มา : https://www.materiel.net

รูปที่ 1.5 ไมโครคอมพิวเตอร
ที่มา : https://politicaleconomyzone.

wordpress.com

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
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 การใช้งานของคอมพวิเตอร์ทัง้ซเูปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม และมนิิคอมพวิเตอร์ จะมลีกัษณะ

ของการใช้งานร่วมกันหลายคน ตัวเครื่องและระบบประมวลผลจะอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 

โดยผู้ใช้จะใช้งานผ่านส่วนเชื่อมต่อที่เรียกว่า เทอร์มินอล (Terminal) ซึ่งจะมีเพียงแป้นพิมพ์ เมาส์ 

และจอแสดงผลเท่านัน้ นอกจากนีผู้ใ้ช้ไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมใช้งานเองได้ จงึถอืเป็นคอมพิวเตอร์

ส่วนกลาง แต่ส�าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ จะมีตัวประมวลผลอยู่ในแต่ละเคร่ือง และผู้ใช้สามารถ

ตดิตัง้โปรแกรมใช้งานในเครือ่งของตนเองได้ตามความพอใจ ดงันัน้จึงถอืเป็นคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล

ปจจัยในการใชงานคอมพ�วเตอร

 การน�าคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน จ�าเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ

  1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ตัวเครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

  2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์

  3) พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ บุคลากรที่ท�างานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์

 1. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware)
  คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถมองเห็นและจับต้องได้ ได้แก่ ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ โดยอาจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  1.1		 อุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง	 (System	

Unit) คือ อุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งได้แก่ 

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply), แผ่นเมนบอร์ด (Main 

Board), ชิปซีพียู (CPU Chip), แผงหน่วยความจ�า 

(RAM), ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk), ตัวขับแผ่นจาน (Drive) 

และแผ่นการ์ดต่าง ๆ

รูปที่ 1.7 แสดงอุปกรณภายในตัวเครื่อง
ที่มา : โกมล ศิริสมบูรณเวช, ถายภาพ, 2561.

  1.2		 อุปกรณ์รับข้อมูล	หรืออุปกรณ์อนิพุต	(Input	Devices) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

รบัข้อมลูจากผูใ้ช้เพือ่ส่งให้คอมพวิเตอร์ท�างาน เช่น แป้นพมิพ์ (Keyboard), เมาส์ (Mouse), ไมโครโฟน 

(Microphone), เครื่องสแกนภาพ (Scanner) และกล้องเว็บแคม (Web cam) เป็นต้น 
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รูปที่ 1.8 แสดงอุปกรณรับขอมูลอินพุต - เอาตพุตชนิดตาง ๆ

Microphone
(Input)

Monitor
(Output)

Speaker
(Output) Printer

(Output)

Scanner
(Input)

Mouse
(Input)

Keyboard
(Input)

Webcam
(Input)

UPS

System	Unit
(CPU,	RAM,	HDD...)

  1.5		 สื่อบันทึกข้อมูล	 (Storage	Media) 

คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ 

แฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive), แผ่น CD-DVD, 

ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (External Hard Disk) และแผ่น

การ์ดหน่วยความจ�า (Memory Card) แบบต่าง ๆ

รูปที่ 1.9 แสดงอุปกรณบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ

 2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software)
  คือ โปรแกรมท่ีมนุษย์เขียนข้ึนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�างานตาม

จุดประสงค์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  2.1		 ซอฟต์แวร์ระบบ	 (System	 Software) ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ 

หรอื โอเอส (OS : Operating System) คอื ซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นส่วนตดิต่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานโปรแกรม

หรือซอฟต์แวร์ใช้งาน (Applications) ต่าง ๆ ได้ โดยจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือให้ผู้ใช้

ใช้งานคอมพวิเตอร์ได้สะดวกขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการรบัข้อมลู การแสดงผล การตดิต่อกบัเครือ่งพมิพ์หรอื

  1.3		 อปุกรณ์แสดงผล	หรอือปุกรณ์เอาต์พตุ	(Output	Devices) ท�าหน้าทีแ่ปลงผลลพัธ์

ของคอมพวิเตอร์ออกมาในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น จอภาพ (Monitor), ล�าโพง (Speaker) และเคร่ืองพมิพ์ 

(Printer) เป็นต้น

  1.4		 อุปกรณ์เสริมการใช้งาน	 (Accessories	 Devices) ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อื่น ๆ ที่ใช้เสริมการใช้งาน เช่น เครื่องส�ารองไฟฟ้า (UPS) เป็นต้น
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ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่กระท�าผ่านระบบปฏิบัติการทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อระบบปฏิบัติการเกิดปัญหา

จึงท�าให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานบนเครื่องพีซี และ

โน้ตบุ๊ก ได้แก่ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Microsoft Windows) และระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) 

ส�าหรบัระบบปฏิบัตกิารท่ีนยิมใช้งานบนเครือ่งโทรศพัท์มอืถอื (Smartphone) ได้แก่ ระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยด์ (Android) และ ไอโอเอส (iOS) 

  2.2		 ซอฟต์แวร์ประยุกต์	(Applications	Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้กับงาน

ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ใช้งานจะท�างานภายใต้ระบบปฏิบัติการอีกต่อหนึ่ง 

โดยอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานบนตัวเครื่อง (Onsite Applications) ซึ่งจะ

ต้องติดตั้งไว้ภายในเครื่องที่ใช้งาน และซอฟต์แวร์ใช้งานผ่านเว็บ (Web Applications) ซึ่งสามารถใช้

งานผ่านโปรแกรมเวบ็เบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome หรอื Fire Fox โดยไม่ต้องตดิตัง้ตวัโปรแกรม

ที่ตัวเครื่อง

  ส�าหรับซอฟต์แวร์ใช้งานหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยทั่วไปจะต้องท�างานผ่านระบบ 

ปฏบัิตกิาร ดงันัน้ในการใช้งานจงึต้องพิจารณาด้วยว่า ซอฟต์แวร์ประยกุต์นัน้ท�างานบนระบบปฏบิติัการ

ตวัใด เช่น ถ้าต้องการใช้โปรแกรมส�านกังานในชดุ Microsoft Office จะต้องใช้งานบนเครือ่งทีใ่ช้ระบบ

ปฏิบัติการวินโดวส์ แต่ถ้าจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่น เช่น ลีนุกซ์ อาจต้อง

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่น เช่น Open Office แทน

  ซอฟต์แวร์ประยกุต์ท่ีนยิมใช้งานและควรรูจ้กับนเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้บนระบบปฏบิตักิาร

วินโดวส์ ได้แก่

  • ซอฟต์แวร์ส�านักงาน Microsoft Office ซึ่งประกอบด้วย

   -  Microsoft Word ใช้ในการพิมพ์งานเอกสาร

   -  Microsoft Excel ใช้สร้างตารางค�านวณ

   -  Microsoft PowerPoint ส�าหรับการน�าเสนอผลงาน

   -  Microsoft Access ส�าหรับงานฐานข้อมูล

  • ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop, Picasa, PhotoScape และ  

Lightroom

  • ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกและงานพิมพ์ เช่น Adobe illustrator และ InDesign

  • ซอฟต์แวร์อ่านไฟล์ PDF เช่น Adobe Acrobat Reader และ Foxit Reader

  • ซอฟต์แวร์ดูเว็บ (Web Browser) เช่น IE, Google Chrome และ Firefox 

  • ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยงานต่าง ๆ เช่น

   -  ซอฟต์แวร์บีบอัดและคลายไฟล์ เช่น WinZip, WinRar และ 7-Zip

   -  ซอฟต์แวร์เขียนแผ่น CD-DVD เช่น Nero, Ultra ISO และ Burn Aware
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 3. พีเพิลแวร์ (Peopleware)
  คือ บุคลากรที่ท�างานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

  •	 นกัวิเคราะห์ระบบ	(System	Analyst) ท�าหน้าทีศ่กึษาปัญหาและวิเคราะห์ระบบงาน 

เพื่อวางแนวทางในการเขียนโปรแกรมให้แก่โปรแกรมเมอร์น�าไปพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งาน

  •	 โปรแกรมเมอร์	(Programmer) ท�าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบ

ออกแบบ

  •	 ผู้ดูแลระบบ	 (Administrator) ท�าหน้าท่ีดูแลการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 

รวมทั้งก�าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และส�ารองข้อมูลส่วนกลาง

  •	 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์	 (Computer	 Technician) ท�าหน้าที่ประกอบ ติดต้ัง 

รวมทั้งดูแลและซ่อมบ�ารุงระบบคอมพิวเตอร์

  •	 ผู้ใช้งานทั่วไป	(End	User) คือ บุคคลที่ใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

ความรูพ�้นฐานในการใชงานคอมพ�วเตอร

 การใช้งานคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานควรมีพื้นฐานความรู้ในการใช้งานข้ันต้น เพื่อสามารถใช้งาน

และลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน ดังนี้

 1. การติดตั �งและบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจ�านวน

มาก สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ความร้อน แสงแดด ฝุ่นละออง และกระแสไฟฟ้า จึงส่งผลต่อ

การท�างาน และความคงทนของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีการติดตั้งและการบ�ารุงรักษาที่

ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาและยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  1.1		 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

    1)  ควรตดิตัง้บนโต๊ะทีม่ัน่คงแขง็แรง ไม่สัน่คลอนในขณะทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอื

เครื่องพิมพ์ท�างาน

    2)  ควรตดิตัง้เครือ่งห่างจากผนงัอย่างน้อย 1 ฟตุ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการระบาย

ความร้อน

    3)  ไม่ควรตดิตัง้เครือ่งในบริเวณทีม่อีากาศร้อน หรอืมแีสงแดดส่องถงึโดยตรง และ

ไม่ควรติดตั้งในบริเวณใกล้ห้องน�้าหรือใกล้บริเวณที่มีความชื้นสูง

   -  ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เช่น Bitdefender, Avast, AVG และ Eset Nod

  • ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบ เช่น Auto CAD, SketchUp และ Solid Work
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    4)  ควรติดตั้งในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี หรือติดตั้งในห้องปรับอากาศ

จะช่วยรักษาสภาพเครื่อง และยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์

    5)  ควรเสียบคอมพิวเตอร์กับเต้าเสียบ หรือรางปลั๊กไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพราะถ้า

ปลัก๊ทีเ่สยีบหลวมอาจท�าให้เกดิไฟกระชากและสัญญาณรบกวน ส่งผลต่อการจ่ายไฟ ดังน้ันจงึไม่แนะน�า

ให้เสียบใช้งานกับรางปลั๊กไฟราคาถูกที่ไม่มีคุณภาพ หรือตลับสายไฟแบบม้วน

    6)  ถ้าใช้เครือ่งเป็นเวลานาน หรอืใช้ในงานท่ีมคีวามส�าคญัสงู ควรจดัหาเครือ่งส�ารอง

ไฟฟ้า (UPS) มาใช้ เพื่อลดปัญหาไฟตก-ไฟกระชาก และป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีไฟดับ

    7)  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บนพ้ืนปูนหรือพื้นกระเบื้อง อาจเกิดปัญหาไฟฟ้า

ดูดในขณะสัมผัสกับตัวเครื่อง แนวทางการแก้ปัญหา คือ ติดตั้งระบบสายดินเพื่อป้องกันไฟดูด หรือปู

พื้นบริเวณที่ท�างานด้วยพรม หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้บ้าง

  1.2		 การใช้งานและการบ�ารุงรักษาเครื่อง

    1)  ไม่ควรปิด - เปิดเครือ่งบ่อยคร้ังจนเกนิไป เพราะส่วนใหญ่คอมพวิเตอร์จะมรีะบบ

อนุรักษ์พลังงานอยู่แล้ว นอกจากเลิกใช้หรือหยุดใช้เป็นเวลานาน

    2)  ไม่ควรดื่มชากาแฟ หรือเครื่องดื่ม ในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพราะอาจหยด

ลงแป้นพิมพ์ท�าให้เสียหายได้

    3)  ไม่ควรเคลื่อนย้ายเคร่ืองในขณะเคร่ืองท�างาน เพราะอาจท�าให้อุปกรณ์ภายใน

เครื่องเกิดความเสียหายได้

    4)  ควรท�าความสะอาดฝุ่นบริเวณหน้าจอภาพเพื่อสุขภาพ และลดปัญหาภูมิแพ้

    5)  ควรใช้แปรงปัดฝุ่นบนแป้นพมิพ์ และท�าความสะอาดแป้นพมิพ์ด้วยผ้าชบุน�า้อุน่

หรือน�้ายาท�าความสะอาดเครื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

    6)  ควรท�าความสะอาดภายในตัวเครือ่ง โดยเปิดฝาครอบเครือ่งออกมาเป่าฝุ่น และ

ท�าความสะอาด เพ่ือช่วยให้การระบายความร้อนภายในเครื่องดีขึ้น หากไม่สามารถด�าเนินการด้วย

ตนเองได้ อาจเรียกช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มาด�าเนินการให้

    7)  ควรติดตั้งเครื่องบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ และใช้เก้าอี้ที่ปรับระดับได้ เพื่อให้วางมือ

ในแนวขนานกับแป้นพิมพ์ เพื่อลดการบาดเจ็บข้อมือ ในกรณีต้องท�างานเป็นเวลานาน

    8)  การท�างานกับคอมพิวเตอร์ ควรนั่งตัวตรง และหาหมอนรองด้านหลัง เพื่อลด

อาการเมื่อยหรือบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

    9)  ควรติดตั้งหรือปรับไฟแสงสว่าง ให้ส่องเข้าทางด้านหลัง หรือด้านข้างของผู้ใช้

งาน เพื่อลดปัญหาการเคืองตาขณะท�างาน

    10) ควรปรับความสว่างของหน้าจอภาพให้พอเหมาะกับสภาพการท�างาน จะช่วย

ลดการแสบตา รวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของจอภาพ
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  หมายเลข 1 เป็นช่องต่อ PS/2 สีม่วง ใช้ต่อกับ แป้นพิมพ์แบบ PS/2

  หมายเลข 2 เป็นช่องต่อ PS/2 สีเขียว ใช้ต่อกับ เมาส์แบบ PS/2

  หมายเลข 3 เป็นช่องต่อแบบขนาน (Parallel Port) ส่วนใหญ่ใช้ต่อกับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า

  หมายเลข 4 เป็นช่องต่อแบบอนุกรม (Serial Port) ส่วนใหญ่ใช้ต่อกับโมเด็มรุ่นเก่า

  หมายเลข 5 เป็นช่องต่อจอภาพ (D-Sub) บนแผ่นเมนบอร์ด 

  หมายเลข 6 เป็นช่องต่อกบัระบบเครอืข่ายแบบอเีทอร์เนต็ (Ethernet LAN Port) ซึง่ส่วน

ใหญ่มักเรียกว่า ช่องต่อแลน ใช้ต่อกับขั้วต่อสาย LAN แบบ RJ-45

  หมายเลข 7 และ 8 เป็นช่องต่อ USB (Universal Serial Bus) ซึ่งเป็นช่องต่อที่นิยมใช้งาน

มากที่สุด โดยอุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ หรือสื่อ

เก็บข้อมูลรุ่นใหม่ ๆ เช่น แฟลชไดรฟ หรือฮาร์ดดิสก์ภายนอก จะใช้ช่องต่อแบบนี้ เพราะเสียบต่อได้

ง่าย ใช้สายขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าช่องต่อขนานและอนุกรมในอดีต 

(หมายเลข 3 และ 4) ดังนั้นจึงมีจ�านวนช่องต่อหลายช่องเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการใช้งาน 

ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชัน 3 เรียกว่า USB 3 ซ่ึงมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลถึง 4,800 Mbps 

เมื่อเปรียบเทียบกับ USB 2 ซึ่งมีความเร็วเพียง 480 Mbps

  หมายเลข 9, 10 และ 11 เป็นช่องต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียด้านเสียง โดยช่องต่อสีฟ้า 

(หมายเลข 9) เป็นช่องต่อ Line in ใช้ต่ออปุกรณ์เคร่ืองเสียงภายนอก เพือ่รบัสญัญาณเสยีงจากอปุกรณ์

เคร่ืองเสียงภายนอก เช่น เทป หรอื วทิย ุเข้ามาในเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส�าหรบัช่องต่อสเีขยีว (หมายเลข 

10) จะใช้ต่อกับล�าโพง และช่องต่อสีชมพู (หมายเลข 11) ใช้ต่อกับไมโครโฟน

 2. ช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก (Computer Port)
  การต่อเชือ่มคอมพวิเตอร์กบัอปุกรณ์ภายนอก ส่วนใหญ่จะเชือ่มต่อกบัช่องต่อด้านหลังของ

เครื่องหรือที่เรียกทับศัพท์ว่า พอร์ต (Port) ดังรูปที่ 1.10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 1.10 ชองตอดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มา : http://www.pinsdaddy.com/motherboard-port
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  ในเครื่องบางรุ่นอาจมีช่องต่อพิเศษอื่น ๆ เช่น ช่องต่อ DVI ส�าหรับเชื่อมต่อกับจอภาพที่มี

ช่องต่อสัญญาณแบบ DVI เพื่อความคมชัด ช่องต่อแบบ Fire wire หรือ IEEE1394 ส�าหรับเชื่อมต่อ

กับกล้องถ่ายวดีิโอเพือ่น�าภาพเข้าเครือ่ง ช่องต่อ HDMI ใช้ต่อกบักล้องถ่ายวดิโีอ และทวีรุ่ีนใหม่ ๆ  รวม

ทั้งช่องต่อเสียงรุ่นใหม่แบบ 5.1 Channel ซึ่งจะมีช่องต่อสัญญาณเสียงถึง 6 ช่อง ดังรูป 1.11

รูปที่ 1.11 ชองตอดานหลังเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหม ๆ
ที่มา : https://www.build-your-own-computer.net/gigabyte-ga-ma78gm-s2h.html

  ส�าหรับกรณีของเครื่องโน้ตบุ๊ก (Notebook Computer) ส่วนใหญ่จะมีช่องต่อคล้ายกับ

เครื่องตั้งโต๊ะ แต่จะอยู่ด้านหน้าและด้านข้างของเครื่อง ดังรูป 1.12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 1.12 ชองตอบนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
ที่มา : https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Dell-Vostro-1540.61916.0.html

  หมายเลข 1 ช่องต่อสายแลน RJ-45 หมายเลข 2 ช่องต่อจอภาพแบบ VGA

  หมายเลข 3 ช่องต่อจอภาพแบบ HDMI หมายเลข 4 ช่องต่อ USB

  หมายเลข 5 ช่องเสียบไมโครโฟน หมายเลข 6 ช่องต่อหูฟังหรือล�าโพง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

 สารสนเทศ	(Information) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ โดยทั่วไปจะ

เกิดจากการน�าข้อมลู (Data) มาผ่านการประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตามความต้องการ 

ไม่ว่าจะเป็น การสรุปผล การกรองข้อมูล การเรียงล�าดับ การตีความ หรือการแบ่งหมวดหมู่  ดังรูปที่ 

1.13

 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวม เพ่ือน�าเข้ามาประมวลผล โดยการน�าเข้าอาจ

ท�าโดยการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เข้าไปโดยตรง หรือผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลต่าง ๆ โดยข้อมูลที่

สามารถจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์มี 5 ประเภท ได้แก่

 1) ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data)  2) ข้อมูลอักษร (Text Data)

 3) ข้อมูลเสียง (Audio Data)  4) ข้อมูลภาพ (Images Data)

 5) ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data) 

 ตัวอย่างการน�าสารสนเทศมาใช้ เช่น การปรับเงินเดือนของบริษัทในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ซึ่ง

ฝ่ายบริหารต้องประคองสถานการณ์ โดยจ�าเป็นต้องตัดลดเงินเดือนของพนักงาน ข้อมูลที่ผู้บริหาร

ต้องการคือ ข้อสรุปของเงินเดือนในมุมมองต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้กระทบต่อ

พนกังานน้อยทีส่ดุ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวนี ้จัดเป็น สารสนเทศ ซึง่ได้จากการน�าข้อมลูเงินเดอืนของพนกังาน

มาประมวลผล

 ส�าหรบั เทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Technology)  คอื การน�าความรูค้วามก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจัดการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลู การประมวลผล การพมิพ์รายงาน และการรบั-ส่ง แลกเปลีย่นข้อมลู โดยอาศยัเทคโนโลยี 

2 สาขา ได้แก่

 1) เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล

ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ

 2) เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication Technology) เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 ปัจจุบันเราได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบทะเบียนคนไข้

และการวินิจฉัยทางการแพทย์,  ระบบควบคุมไฟจราจร, ระบบข้อมูลทางการเกษตรและภูมิสนเทศ, 

รูปที่ 1.13 การประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศ

ข้อมูล
(Data)

ประมวลผล
(Process)

สารสนเทศ
(Information)
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ระบบการขายและจัดส่งสินค้า เป็นต้น

 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ใช้กันในสถานศึกษา ได้แก่ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS  

ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาเข้า-ออกของนักเรียน-

นกัศกึษาโดยการสแกนนิว้หรอืบาร์โค้ด การบนัทกึข้อมลูการมาเรยีนของนกัเรยีน-นกัศกึษา โดยสามารถ

สรุปผลในรูปแบบต่าง ๆ ดังรูปที่ 1.14

 นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ระบบสังคมออนไลน์ หรือเว็บการสอน ดังรูปที่ 1.15

รูปที่ 1.14 แสดงการประมวลผลขอมูลสารสนเทศดานบริหารการศึกษา

รูปที่ 1.15 แสดงการใชเว็บในการจัดการเรียนการสอน
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กิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มละไม่เกิน 4 คน โดยตั้งชื่อกลุ่ม และระบุชื่อสมาชิก ดังนี้

 ชื่อกลุ่ม .....................................................................................................................................

 รายชื่อสมาชิก

 1. ...........................................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................................

 3. ...........................................................................................................................................

 4. ...........................................................................................................................................

กิจกรรม	1.1 กิจกรรมค้นหาความรู้	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูล รูปภาพ และหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ ได้แก่

 1) ชิปประมวลผล (CPU Chip) บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 2) การอัปเกรดซีพียู (CPU Upgrade)

 3) เครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และการเลือกใช้งาน

 4) ความเร็วของช่องต่ออุปกรณ์แบบต่าง ๆ

 5) สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ

 จากนั้นน�ามาเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วให้เพ่ือนแต่ละกลุ่มประเมินคะแนนให้ตามตารางต่อไปนี้  

โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้  คือ

  ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ควรปรับปรุง = 1

ชื่อกลุ่ม
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กิจกรรม	1.2 กิจกรรมตรวจสอบความรู้	เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 ให้แต่ละกลุ่มพิจารณารูปของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้ แล้วระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์

รูปอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ หน้าที่ของอุปกรณ์
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ค�าถามท้ายบท หน่วยที่ 1

ตอนที่	1 ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์ คืออะไร

 ...........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................... 

2. คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นอย่างไร

 ...........................................................................................................................................................

3. การใช้งานคอมพิวเตอร์ ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ

 1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ....................................................................................................

 2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ....................................................................................................

 3) พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ ...............................................................................................

4. อุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (System Unit)  ได้แก่

 1) ชิปประมวลผล (CPU) ท�าหน้าที่ ...........................................................................................

 2) แผงหน่วยความจ�า (RAM) ท�าหน้าที่ .....................................................................................

 3) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ท�าหน้าที่ .........................................................................................

 4) แผ่นเมนบอร์ด (Main Board) ท�าหน้าที่ ...............................................................................

 5) แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ท�าหน้าที่ .............................................................................

5. ซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 1) ............................................................................................................................................... 

 2) ............................................................................................................................................... 

6. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  มักเรียกโดยย่อว่า ................................................. โดย

 1) ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้แก่ ................................................

 2) ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนสมาร์ทโฟน ได้แก่ .............................. และ ..............................

7. จงบอกข้อแนะน�าในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มา 3 ข้อ

 1) ............................................................................................................................................... 

 2) ............................................................................................................................................... 

 3) ............................................................................................................................................... 
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8. จงบอกถึงการบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์มา 3 ข้อ

 1) ............................................................................................................................................... 

 2) ............................................................................................................................................... 

 3) ............................................................................................................................................... 

ค�าตอบ ข้อมูล ตัวเลือก

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

1. ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง iPhone

2. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร

3. ซอฟต์แวร์ตารางค�านวณ

4. ซอฟต์แวร์น�าเสนองาน

5. ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบ

6. ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ

7. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

8. ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านไฟล์ PDF

9. ซอฟต์แวร์บีบอัดและคลายข้อมูล

10. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

a. Administrator

b. Android

c. AutoCAD

d. Avast

e. Excel

f. Acrobat Reader

g. iOS

h. Nero Burning ROM

i. Photoshop

j. PowerPoint 

k. System Analyst

l. WinRAR

m. Word

ตอนที่	2 ให้นักเรียนจับข้อมูลกับตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กัน

�������� 1.indd   17 14/5/2562 BE   00:22



PED 

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ18

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

แบบทดสอบ หน่วยที่ 1

1.	 ข้อใด	ไมใช	ความหมายของคอมพิวเตอร์

 ก. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข. ท�างานตามโปรแกรมที่ก�าหนดไว้

 ค. ท�างานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ง. ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

2.	 คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่ประมวลผลได้เร็วที่สุด

 ก. Supercomputer   ข. Mainframe

 ค. Minicomputer   ง. Microcomputer

3.	 Tablet	จัดเปนคอมพิวเตอร์ประเภทใด

 ก. Supercomputer   ข. Mainframe

 ค. Minicomputer   ง. Microcomputer

4.	 ข้อใด	ไมจัดอยู	ในองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 ก. Hardware ข. Software ค. Peopleware ง. Shareware

5.	 ข้อมูลและโปรแกรมเก็บอยู่ในส่วนใดของคอมพิวเตอร์

 ก. Input Unit   ข. Output Unit

 ค. Central Processing Unit ง. Memory Unit

6.	 ข้อใด	ไมใช	ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

 ก. CPU ข. RAM ค. Hard Disk ง. Windows

7.	 ข้อใดเปนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง

 ก. Monitor ข. Hard Disk ค. Scanner ง. Printer

8.	 อุปกรณ์ใด	ไมได ติดตั้งบนแผ่นเมนบอร์ด

 ก. CPU ข. ROM ค. RAM ง. Hard Disk

9.	 ข้อใดเปนอุปกรณ์อินพุตทั้งหมด

 ก. Speaker, Monitor, Plotter ข. Keyboard, Microphone, Printer

 ค. Scanner, Touch Screen, Webcam ง. Mouse, Hard Disk, Card Reader

10.	ข้อใด	ไมใช อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 ก. Card Reader   ข. Memory Card

 ค. USB Flash Drive   ง. External Hard Disk

ค�าชี้แจง จงเลือกค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
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11.	ช่องเสียบแบบใดที่นิยมใช้มากที่สุด

 ก. Serial Port ข. Parallel Port ค. USB Port ง. HDMI Port

12.	ข้อใดเปนซอฟต์แวร์ระบบ

 ก. Microsoft Word   ข. Microsoft Excel

 ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Windows

13.	ข้อใดคือผู้ท�าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

 ก. System Analyst   ข. Programmer

 ค. End User   ง. Administrator

14.	ข้อใดตรงกับความหมายของสารสนเทศ

 ก. ข้อมูลจากบาร์โค้ดที่ติดบนตัวสินค้า ข. ข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม

 ค. ข้อมูลสรุปที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ง. ข้อมูลที่ป้อนเข้าทางแป้นพิมพ์

15.	ข้อใดจัดเปนข้อมูลสารสนเทศ

 ก. ชื่อและนามสกุล   ข. ส่วนสูงและน�้าหนัก

 ค. คะแนนสอบ   ง. เกรดเฉลี่ย
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